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Други научни скуп у едицији Поетика српске књижевности за децу и младе
посвећен је романима и бајкама Гроздане Олујић. Као мало чије, управо њено
дело у потпуности одговара називу ове едиције. Од романа ка бајкама и, поново, ка роману – тако би најсажетије могао да гласи њен књижевни пут. Данас је
она, са пуним правом, један од најзаступљенијих наших писаца у програмима
за основну школу.
Гроздана Олујић је ушла у српску књижевност крајем педесетих година и
током једне деценије објавила је своја четири изузетно значајна романа: Излет
у небо (1958), Гласам за љубав (1962), Не буди заспале псе (1964) и Дивље семе
(1967). Одмах је препозната као свеж приповедачки глас, са изузетним пријемом и код читалаца и (већег дела) критике. Романи су јој превођени на све значајне светске језике, филмовани су и играни на позоришним сценама.
Није то чудно. Јунаци романа Гроздане Олујућ су млади људи сложеног понашања у времену одрастања, у потрази за собом и сопственим идентитетом.
Стога они у себи носе низ противуречних тежњи, од подсмешљивог односа
према свету, привидне, а наглашаване равнодушности према вредностима,
преко испитивања разних неканонизованих могућности (еротских, моралних
и друштвених), до снажне потребе за љубављу која их разоткрива као рањива
и преосетљива бића. Жеља да остану у детињству мање сведочи о њиховој незрелости, а више је знак презирања малограђанштине, неприхватања система
вредности одраслих и крајње поштеног односа према себи и својим емоцијама.
У основу њиховог понашања легли су ратна искуства, преране смрти, чежња за
изгубљеном породицом, први а изузетно трауматични љубавни ломови.
Попут јунака европске прозе педесетих година, од Албера Камија до Франсоа Моријака (књижевна критика је педесетих година често помињала Франсоа Саган и њене романе), и Олујићкини јунаци су бачени у свет и у њему се
осећају згрчено, тескобно, као странци. Приповедање у ова четири романа,
такође у складу са искуствима модерне прозе, карактеришу прекиди фабуле, увођење токова свести, реминисценције, својеврсна лиризација израза,
укрштање фикције и стварности, симболизација појединих мотива. Касније
је омладински ток те прозе о отуђеним младим људима (и због вредности које
у себи носе, тешко прилагодљивим), о осетљивим и крхким побуњеницима,
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Александар Флакер назвао прозом у траперицама/фармеркама, чији је родоначелник свакако Џером Дејвид Селинџер са својим књигама Ловац у житу и
Френи и Зуи, а чији би филмски еквивалент свакако био Џемс Дин у филмовима Бунтовник без разлога и Источно од раја.
По много чему су ови романи – можда и мимо ауторкиних намера – доводили у питање друштвене норме, успостављане код нас после Другог светског
рата. Слике провинције, ивичних простора велеграда, сиромашних студената
и задаха студентских мензи, аутоцензурисаних и морално прилагодљивих новинара, политичких послушника, емоционално обогаљених јунака и јунакиња
које не прихватају свет који им се нуди, ослобађања од сексуалних табу-тема датих као ослобађања појединаца од друштвених стега – сви ови мотиви
Олујићкине прозе били су корозивни у односу на тада пожељни идеолошки
систем вредности. У истом смеру деловала су и, бар мало, егзистенцијалистички сенчена уверења романескних јунака: да нам суштина није дата, а поготово
није заувек дата, да је стално треба откривати, уз могућност да се можда и не
открије. Срећну будућност која је у тадашњем систему вредности била, такорећи, на дохват руке, јунаци романа Излет у небо и Не буди заспале псе нису
могли чак ни да наслуте. Књижевни критичари склони идеолошком читању то
су разумели и осудили, али на срећу они нису били у већини.
Дванаест година након последњег романа, Гроздана Олујић је објавила
прву књигу бајки Седефна ружа и друге бајке (1979), а потом и Небеску реку и
друге бајке (1985). Свакако је то било не мало изненађење за читаоце и за књижевне критичаре, како због жанровског обрта, тако због уметничког домета: са
ове две књиге, она је постала један од најзначајнијих, а можда и најзначајнији
српски аутор уметничке бајке. Њима су се, почетком овог века, придружили
Камен који је летео и друге бајке (2002) и Јастук који је памтио снове (2007),
као и збирка нових и старих бајки: Снежни цвет и друге бајке (2004).
Бајке Гроздане Олујић умногоме настављају, у складу са својом жанровском природом, теме њених романа. И у њима сусрећемо говор о људској самоћи, потребу да се нешто у сопственом животу промени, чежњу за љубављу.
Љубав, по правилу, има у њеном целокупном делу ретко и узвишено место и,
што је важније, појачана је митским, бајколиким контекстом у којем се јавља.
Она је, како сама књижевница каже, излет у небо, носилац магијских снага
заборава злог и буђења доброг, снага која поништава себичност и људе враћа
у зачаране пределе недирнуте природе и првих осећања. Али, није себичност
уперена само противу људи, него и противу природе. Човек је заборавио да је
само део природе, а не њен господар. Зато често сусрећемо на овим страницама шапутање трава, лелујање маслачка, говор дрвећа, смех вода. Себичнима су
многи путеви отворени, али онај најважнији – пут до људског срца и љубави
– остаје затворен док се не промене. О том путу, често болном, одрастања и
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самоусавршавања људске природе приповедају нам и романи и бајке Гроздане
Олујић.
Аутори уметничких бајки активирају неке од одлика традиционалних
бајки, али, у складу са својом поетиком, дају овој врсти сопствени печат и
допринос. Док јунаци класичних бајки хоризонтално прелазе из једног простора у други, Олујићкини јунаци превасходно теже ка висинама. Висине су
њихов зов и у овој књизи уочавамо једно вертикално устројство света. Готово
у свакој бајци срећемо вредносне опозиције типа доле – горе, дно мора – његова
површина, земља – небо, долина – брег. У висинама јунаци траже вредности
које им непрестано измичу: Седефна ружа са дна мора хоће на површину, чобанин је опчињен лепотом звезде, маслачак жуди за Месецом, земаљска река
за небом. Ограниченост и скученост свакодневног живота се не може превазићи бекством у даљине, већ остваривањем пуног и аутентичног живљења, освајањем и снажењем животних вредности. Зато, уместо путовања и сукоба са
натприродним бићима, јунаци Олујићкиних бајки, да би задобили оно за чиме
трагају, морају да победе нека од сопствених ограничења. По томе је њихов
задатак и тежи и лакши од подвига јунака класичних бајки.
И, овде у уводу, још само две напомене о бајкама. Најпре, у њима нужно не
следи завршетак који јунака уводи у срећан живот (рецимо, бајка „Огледало“)
или је њихов завршетак вишезначан (рецимо, бајка „Стакларева љубав“). И,
друго. Изнад догађања у овим бајкама као да све време лебди известан меланхолични тон: окренути вредностима и висинама, јунаци бајки када их, и ако их
досегну, бивају усамљени. Човек је – причају нам бајке Гроздане Олујић – смртно и несавршено биће које се све време бори противу своје ограничености,
али ту ограниченост може да превазиђе и укине тек одрицањем од сопствене
природе, чак од живота самог, када се претвори у дугу, у звезду, у зрикавце.
Поставши звезда, човек је осуђен на вечност, али и на одвојеност од живота:
он постоји, али више не живи. Зато је у овим бајкама, за разлику од класичних,
смисао живота дат као тежња за превазилажењем људских ограничења и за самоусавршавањем, а никако као поседовање потпуних вредности; као процес, а
не као стање; као дешавање, а не као мировање; као жудња, а не као срећа.
У ширем европском контексту, по многим својим мотивима, Олујићкине
бајке следе Андерсенове подстицаје (рецимо, по укључивању мотива уметности и уметника у причу, по мотивима смрти/бесмртности, по активној улози
простора итд.), као и Егзиперијеве из Малог принца (по религији срца, критици себичности и чежњи за висинама). Као и готово сва значајна дела, оне
нас изненађују својом новином, а истовремено их доживљавамо као блиске и
однекуд знане.
Између научног скупа Књижевно дело Гроздане Олујић за децу и младе,
одржаног 21. маја 2009. године и појаве овог зборника, ауторка је објавила
роман Гласови у ветру (2009) за који је понела наше најзначајније признање,
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НИН-ову награду за роман године. Спајајући у њему жанр породичне хронике
и емигрантског романа са искуством модерне психолошке фантастике, и модерне књижевности уопште, она је написала роман у којем је, поред осталог,
поново оживела своје целокупно дело. Дато је у њему понешто од атмосфере
прва четири романа, али су стваралачки преузете неке од тема из њене збирке приповедака Афричка љубичица (1985), као и неке од њених најпознатијих
бајки. Готово да нема опорије приче о рату, послератним страдањима, дечјим
домовима, душевним болницама, ухођењу људи, животу у туђини, а испричане са толико бајковитих мотива и, умногоме, бајковитим тоном. Стални напон
између опоре приче и њој супротног тона посебна је вредност овога дела, али
је тај напон истовремено тачка пресека свих њених књига. – Истовремено, Гласови у ветру су велика химна језичком и културном памћењу, као залогу националног опстанка и трајања.
Пројекат Поетика српске књижевности за децу и младе је и основан, као
што стоји у уводним напоменама прве књиге едиције, да би се систематски
изучавала ова књижевност као уметност, њен унутарњи развој и поетика, питања њене модерности, специфична улога коју врши и која произилази из њене
природе (а не из служења другим дисциплинама), стална и битна прожимања
са основним токовима наше и светске књижевности – дакле, основан је да би
се књижевност за децу и младе проучавала као равноправна, а не уметнички
подређена област.
Иако је о романима и бајкама Гроздане Олујић до сада често писано, изостале су шире аналитичке студије. Поготово о романима, док је прва студија о
бајкама, Поетика бајке Гроздане Олујић Зоране Опачић, у припреми за објављивање. Научни скуп, и из њега произашао зборник, прати ауторкин књижевни пут од романа ка бајкама и, назад, ка роману, и усмерен је, уз природна
прожимања, на три тематске целине Прва је посвећена романима, друга бајкама, трећа, методици наставе бајки у основној школи.
Данас је књижевни и културни контекст битно различит од педесетих година и њена прва четири романа траже нове читаоце, нова читања и – нова издања. Тим пре, јер је роман Гласови у ветру повратно усмерио нову пажњу на
њих, па заправо сада мора да се говори о свих пет романа заједно. Нешто другачији је случај са бајкама, које су у претходне три деценије стално присутне у
нашем књижевном животу, али – смештене у контекст целокупног њеног дела
или српске књижевности за децу и младе данас – откривају, а то су учесници
скупа прецизно показали, и оне књижевне аспекте које до данас нисмо видели.
Полазећи од значаја присуства Гроздане Олујић у школским програмима, један
број радова је методички усмерен, а сходно називу ове едиције, методику схватамо као продужени и примењени део књижевних тумачења, а методичара
као тумача који разоткрива природу књижевног текста у складу са узрастом
ученика.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
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Књиге Гроздане Олујић су имале различите судбине, али им је заједничко да је свака од њих, пре или касније, дошла до места које јој припада. Нема
сумње да ће овај зборник, први о њеном делу, допринети потпунијем разумевању поетике романа и бајки Гроздане Олујић и потврдити њено високо место
у књижевном и просветном животу.
Александар Јовановић
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Сажетак: У раду је описан романсијерски опус Гроздане Олујић, од романа
Излет у небо до романа Гласови у ветру. Онолико колико је било потребно
опус ове списатељице је стављан у контекст српске књижевности XX века и
посматран кроз везу са променама које су српску књижевност захватиле педесетих година XX века. Романи Гроздане Олујић говоре о судбини појединца, о његовом настојању да се одржи у тешким животним приликама, али они
постепено прерастају у причу о друштвеним механизмима који спутавају тог
појединца и рађају у њему осећање тескобе и отуђености. То је разлог што
се ови романи могу повезивати са врло специфичним видовима књижевног
стваралаштва, посебно оним који подразумевају укључивање одређених
идеја у књижевни текст. Сам приповедачки поступак Гроздане Олујић је врло
сложен и он започиње у реалистичкој сфери, али се креће ка симболизацији,
на једној, и ка сфери ироније и гротеске, на другој страни.
Кључне речи: српска књижевност, роман, књижевне промене, мотивација
наслова, трагично, субјективизовано приповедање, симболизација, породична историја.

Гроздана Олујић је у српску књижевност ушла 1958. године, објавивши роман Излет у небо који је годину дана раније добио трећу награду на конкурсу
Издавачког предузећа Народна просвјета из Сарајева. Друга половина педесетих година прошлог века у српској књижевности је по много чему специфична.
Иако више није било систематских покушаја да се књижевно стваралаштво
директно подреди остваривању циљева једне идеологије, још увек се не може
говорити о постојању слободе уметничког стваралаштва. Исто тако, још увек
постоји нескривена цензура појединих видова нашег књижевног наслеђа, посебно оног које је настајало у периоду између два светска рата. То је разлог
што млади књижевни нараштаји нису били у прилици да се упознају са делима
читавог низа важних писаца из међуратног раздобља. А ни носиоци новина
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им је доносило додатне тешкоће била је свакако чињеница да су предводници
у пружању отпора новинама били критичари Милан Богдановић и Велибор
Глигорић који су у међуратном периоду дали важан допринос прихватању модернистичких тенденција. Улазећи у књижевност у једном таквом тренутку и
сама доприносећи мењању српске књижевности, Гроздана Олујић није могла
да наиђе на повољан пријем. Иако је већ око средине педесетих година XX века
наступило тзв. време романа у српској књижевности, тешко је рећи да је, и код
писаца и код критичара, постојала довољно одређена представа о природи ове
књижевне врсте. Пошто је наша авангардна књижевност највећим делом била
изван видокруга тада младих писаца, а пошто је било видљиво да они нису
претерано склони поетици заснованој на реалистичким темељима, сасвим је
логично што су узоре и подстицаје тражили у западноевропским књижевностима или су се, пак, као Миодраг Булатовић, кретали потпуно амбивалентно.
Наиме, у раној прози Миодрага Булатовића виде се, на једној страни, настојања
да се „сиђе“ низ време до једног облика романтичарске гротеске и да се, на другој страни, усвоје и неке карактеристике актуелних тенденција (књижевност
апсурда и сл.). Поред тога, Булатовић је у роману Црвени петао лети према
небу у приповедачки поступак укључивао и натуралистичке компоненте које је
касније (роман Херој на магарцу) повезивао са различитим видовима поступка
карневализације. Мада је био превасходно тумач поезије, Зоран Мишић је међу
првима код нас запазио у пракси оно о чему су говорили поједини авангардни
писци – тежњу да се до новина стигне тако што ће се ићи уназад, ка готово заборављеним аспектима фолклорно-митолошког наслеђа које чини саму основу националне културе (целовит програм таквог усмерења у српској књижевности је формулисао Растко Петровић у „Младићству народног генија“). Такву
оријентацију Мишић је видео у песничком стваралаштву Васка Попе, а она се
касније среће и код других песника (Бранко Миљковић, нпр.). А кад је реч о
српској прози педесетих година XX века, треба истаћи да је за њу велики значај
имао онај смер који је на почетку XX века зачет у прози Вељка Милићевића и
Милутина Ускоковића а који је после Првог светског рата моћне следбенике
стекао у Милошу Црњанском, Растку Петровићу, Драгиши Васићу и другим
писцима. Ови писци настоје да, колико је то могуће, приближе поетски и прозни израз. Већ је у тумачењима (Петковић 1996) запажено да је Милош Црњански у томе отишао најдаље и да је и теме и поступке сасвим слободно преводио
из своје поезије у своју прозу. Али, Црњански то не би могао да чини у оном
облику у коме је то чинио да пре њега Ускоковић и Милићевић нису започели
снажну субјективизацију приповедања и да нису користили различите облике
симболизације у прозном тексту. Симболизација је омогућила да се успостави
аналошки однос између спољашњег и унутарњег света књижевног јунака.
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Отуда је и логично што и прозни писци који се јављају у другој половини
педесетих година XX века своју поетику настоје да изграде на споју диспаратних елемената. То, наравно, важи и за Гроздану Олујић. У роману Излет у небо
она, на једној страни, користи елементе поетике експресионизма, док, у исто
време, на другој страни, настоји да, онолико колико је то могуће, буде у дослуху
и са прозом тока свести и егзистенцијалистичком филозофијом и књижевношћу апсурда. Али, у њеном роману се јавља и један тематски комплекс који има
важно место у књижевности XIX века, а који преузимају и носиоци модернистичких и авангардних тенденција са почетка XX века. Тај тематски комплекс је
познат у руској књижевности XIX века као „сувишни човек“, док се на почетку
XX века он преображава у тип јунака који је познат као „странац у свету“. Овом
типу књижевних јунака припада Гавра Ђаковић, главни јунак романа Беспуће
Вељка Милићевића, а таквог јунака срећемо и у романима Црњанског, Драгише Васића и Станислава Кракова. Сама Гроздана Олујић је, говорећи о прози
Франца Кафке, писца који је имао веома велики утицај на обликовање поетичког хоризонта српске књижевности током педесетих и шездесетих година XX
века, истакла да постоји модификација овог типа јунака. Ту модификацију она
је назвала „странац у самом себи“. Од 1958. до 1967. године Гроздана Олујић је
објавила четири романа (Излет у небо, Гласам за љубав, Не буди заспале псе,
Дивље семе) и ти романи се најпре морају посматрати у светлу морфолошких
и тематских карактеристика. Ако их тематске карактеристике приближавају
и једном важном елементу наше књижевне традиције (јунак као странац у
свету) и једној компоненти актуелних токова (проза тока свести, књижевност
апсурда, егзистенцијалистичка филозофија, тзв. проза у траперицама), онда
се морфолошке карактеристике романа Гроздане Олујић не могу посматрати
изван оне перспективе коју обликује кратки роман периода модерне и авангарде. На важност ове везе указује и чињеница да се у српској књижевности
педесетих година XX века обнавља кратки роман и да нека од најбољих дела
припадају баш тој врсти (Проклета авлија, Црвени петао лети према небу,
нпр.), мада сам облик приповедања у тим романима не може непосредно (код
Андрића, примера ради) да се повеже са наслеђем модерне и авангарде. За
роман модерне и авангарде у српској књижевности, посебно за романе које
пишу експресионисти, карактеристична је субјективизација приповедања која
подразумева сасвим специфичан облик приказивања спољашњег света (слика тог света преломљена је кроз доживљај приповедача). Три романа Гроздане
Олујић (изузетак је роман Дивље семе у коме се наративно становиште заснива
на техници удвајања, поспољавања гласа главне јунакиње) исприповедани су у
првом лицу. Приповедање у првом лицу подразумева и успостављање сасвим
особеног односа између спољашњег света и јунаковог унутарњег света. Тај однос се најбоље види у роману Излет у небо. Догађаји о којима се говори у овом
роману смештени су у године после Другог светског рата и само се на ретроспективној равни прича враћа и у време Другог светског рата и прве послерат-
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не године. Тачније, збивања из ближе и даље прошлости се у причу укључују
само онолико колико је потребно да се мотивише нешто што је од значаја за
дочаравање унутарњег света главне јунакиње. Изабравши за главну јунакињу
једну сасвим младу девојку и смештајући у средиште приче све оно што прати
рађање њеног дубоко амбивалентног унутарњег света, Гроздана Олујић је, свакако, желела да припреми подлогу за врло необичну слику света. Необичност
те слике не проистиче само из чињенице да је главна јунакиња Миња постављена у позицију аутсајдера, позицију која већ сама по себи указује на њен
проблематичан статус и у стварности једног доба и у сопственом духовном
видокругу већ из читавог сплета околности које прате живот младих људи током педесетих година XX века. Везујући за Мињу низ појединости које упућују
ка ширем духовном контексту педесетих година (у роману се помиње Камијев
Странац, али и проза Марсела Пруста и, у вези са њом, могућност да одређени мирис буде симбол прошлости, једнако као што на духовни амбијент тога
времена указује и низ упућивања на филозофију егзистенције и поједине њене
аспекте који су ушли у књижевност – тескоба, али и празнина у људском бићу,
револт чији се узрок непосредно нити именује нити се види), Гроздана Олујић
ствара претпоставке за неку врсту нихилизма који главна јунакиња уноси у
ове речи: „Чему писање? Једна књига више или мање у бити ништа не мења. А и
шта има да промени?“ Тај нихилизам не би имао потребну уверљивост да није
уведен у контекст важних идеја из педесетих година у истој оној мери у којој он
не би имао потребну уверљивост да га не храни дубока амбиваленција девојке
која у 22. години каже „Ја не верујем ни у шта“.
Нема сумње да овакав јунак у српској књижевности краја педесетих година мора да се посматра у посебном светлу. Пошто је прича у роману Излет у
небо у временској равни смештена на два плана (синхрони и ретроспективни,
али синхрони има повлашћену позицију јер догађаји из ретроспективне равни
треба само да послуже као средство којим се тумаче одређене појединости, а
пре свега разлику између сестара, Миње и Бојане, посебно кад је реч о њиховом
односу према идеологији), било је неизбежно да се, у читаочевом доживљају,
све време одржава један важни контраст. Ако је сестра главне јунакиње, Бојана, замишљена као оличење једног сасвим посебног схватања човекове улоге у
свету (а она верује да је човек ту да би се борио за промену света, она, другим
речима, мисли да је могућ неки бољи свет и спремна је да, зарад остварења
таквог циља, жртвује све што се може жртвовати, ако је она склона да младића
у кога је била заљубљена чека седам година купујући ствари и опремајући стан
у који он никад неће доћи јер већ има жену и дете али то скрива од ње и тако
показује да је и међу припадницима идеологије у коју Бојана верује без остатка могућ и један другачији морал), онда је Миња, која не само што каже да не
верује ни у шта већ то и практично показује, њена потпуна супротност. Још од
средњошколских дана Миња живи врло слободно, не пристаје на поштовање
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било каквих моралних норми. Такав однос према моралним нормама проистиче из сасвим особеног схватања човековог положаја у свету.
Миња, наиме, показује да у њеном унутарњем свету царује дубока амбивалентност. А та амбивалентност се не исказује само кроз интересовање за она
књижевна и филозофска дела која се, више од свега, баве питањима везаним
за уређивање односа између човека и света, а која су педесетих година прошлог века била врло популарна, већ и кроз сасвим конкретне поступке и однос
према другим људима. Пошто је у роману Излет у небо за јунаке узела сасвим
младе људе и пошто је, управо због тога, било неизбежно да се ти јунаци баве
питањима везаним за успостављање сопственог идентитета, роман Излет у
небо је морао да добије врло специфичну тематику. А пошто је у роман укључила, уз друге, и тему љубави, Гроздана Олујић је својој главној јунакињи дала
црте које су биле подесне за разградњу извесне романтичарске подлоге коју
подразумева сваки спој теме љубави и теме смрти. Тема смрти није у роман
уведена само због близине Другог светског рата и живог сећања које поједини јунаци имају на ратна збивања већ и због тога што млади људи, у судару
са једним друштвеним амбијентом, не успевају да нађу своје место у животу,
па, западајући у велике тешкоће, постају жртве тада тешких болести (туберкулоза). А колико је главна јунакиња амбивалентна показује и то што она, за
разлику од младих људи који је окружују, показује чудну равнодушност и према својим осећањима и према осећањима младића који настоје да јој се што
више приближе. Само дубока амбивалентност као основно обележје њеног
унутарњег света може бити објашњење зашто она негира сваки дубљи смисао
љубави и телесних задовољстава. За њу љубав није нешто више од „уобичајене игре мишића и чула“, после једног бурног љубавног чина она каже да зна
да ће јој опет бити „свеједно“. Ако се овакав однос према љубави постави на
конкретну временску подлогу (педесете године XX века), тешко је у њему не
видети и елементе који су дубоко провокативни, на једној страни, али који су и
средство којим се указује на један потпуно нови антрополошки хоризонт који
у већој мери кореспондира са оним што се јавља у западним књижевностима
него са оним што карактерише српску књижевност (ако се ране приповетке
Миодрага Булатовића оставе по страни). А кад се још узме у обзир околност да
Гроздана Олујић своју јунакињу доводи и у саму близину смрти (младић који је
у њу заљубљен, који све чини да је изведе из њеног света опште релативности
и потпуне моралне равнодушности ће се разболети од туберкулозе, тешке животне прилике ће његову болест само појачати и он ће умрети, добрим делом и
Мињином кривицом) и да она ни у додиру са смрћу не успева да пробуди своју
моралну осетљивост, стиче се потпунија слика о нечему што даје дубљи смисао
роману Излет у небо. Тај роман јесте прича о младим људима чије је детињство
обележила сенка Другог светског рата, он јесте и прича о младим људима који,
долазећи из провинције покушавају да пронађу своје место у великом граду,
сукобљавајући се са наличјем и једног морала и саме људске природе, али овај
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роман више од тога говори о променама у дубљим слојевима људског бића које
наслућује да се улази у једно ново време у коме традиционални хуманистички
потенцијал неће имати никаквог смисла. У томе лежи основни извор провокативности овог романа Гроздане Олујић, у томе је његова политичка и идеолошка корозивност.
Кад Миња, која је окренула леђа сваком друштвеном реду, показује да и
она сања о нечему, да чак и кад је пред њом Ненадово беживотно тело по које
долазе „неки људи“ који „хоће да га однесу некуд“, она осећа потребу да викне
„Не дам своју другу обалу“, ми видимо нешто парадоксално у самој основи.
Ако једна тада већ млада жена сопствену удаљеност и од људи и од установа
у том друштву исказује оним „неки људи“ и „некуд“ (што значи да је она без
икакве стварне везе са другима и са установама које су они створили па јој, у
заиста драматичном тренутку, није јасно да је реч о људима из хитне помоћи
који желе да покојника однесу са улице), ако она, другим речима, себе смешта
изван, на маргину са које се ништа не види и ничему не сагледава смисао, а ако
она, у исто време, има сан о некој недосежној другој обали, онда је јасно да је
њено унутарње биће суштински располућено и да је она вишеструка жртва.
И сама чињеница да „друга обала“ има сасвим неодређену симболику и ако
се узме у обзир да та симболика мора израстати из нечега што је у свему супротно садржајима света у коме Миња живи, али који одбацује, указује на то
да роман Гроздане Олујић израста на подлози која и сама има дубоко амбивалентан смисао. Прича о девојци која љубав и еротско види као „излет у небо“,
али која зна да се до тог излета долази на земљи, у оковима грубог и суровог
живота који поништава оно најчистије у људском бићу и мора да посегне за
симболиком „друге обале“, симболиком нечега што је немогуће и неоствариво,
јер је у потпуности засновано на оним вредносним предзнацима којих ни у
наговештају нема у свету у коме главна јунакиња живи. То је и разлог што овај
роман Гроздане Олујић тражи читање у контексту оних књижевних и филозофских дела која су представљена као лектира главне јунакиње. Чињеница да
и та дела говоре о амбивалентности, празнини, тескоби у људском бићу, да и
та дела револт виде као средство којим се штити сопствени интегритет мора
да нађе своје место и обликовању нашег доживљаја мутног и противуречног
унтарњег света главне јунакиње Излет у небо.
Ако роман Гроздане Олујић, макар за тренутак, пренесемо у контекст српске
књижевности, суочићемо се са питањем да ли је њена Миња као тип књижевног јунака нешто сасвим ново? Књижевни јунаци са противуречним моралним
својствима јављају се у српској књижевности још у епоси реализма. Довољно је
подсетити се Ђурице Дражовића из романа Горски цар Светолика Ранковића.
Али, ако у Ранковићевом роману имамо релативно једноставну мотивацију јунаковог кварења, изласка из једног система моралних норми, то већ није случај
са јунацима Милоша Црњанског, Драгише Васића или Станислава Кракова, да
останемо само код ових представника експресионизма у српској књижевности.
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И јунак Дневника о Чарнојевићу, као и јунаци Црвених магли и Крила, мора да
се посматра у врло специфичном контексту који обликује историјска подлога
– њихов поглед на свет суштински обележава искуство човека који је или прошао или управо пролази кроз рат. У сва три романа рат је виђен из једне сасвим
особене перспективе, он, једноставно речено, преокреће лествицу етичких вредности и у људско биће уноси једну дубоку амбивалентност у којој се више не
распознаје могући смисао онога што човек чини. Тражећи да сви заволе „небо
и лишће“, јунак Дневника о Чарнојевићу показује да се удаљио од могућности
да у људима пронађе основу за изградњу једног облика живота који би могао
да буде прихватљив. Уводећи у своје романе мотив лудила, душевне поремећености, писци наше књижевности између два светска рата нису само следбеници
једне важне компоненте поетике експресионизма, они на тај начин показују да
је расцеп јунаковог унутарњег света тако снажан да он не може да га савлада. На
другој страни, опет, јунаци Црњанског, Драгише Васића и Станислава Кракова
су у тој мери сложени да се не могу једноставно сврстати у категорију тзв. негативних јунака. У ту категорију јунака на може да уђе ни Миња из романа Излет
у небо. Пишући у својој студији Негативан јунак о овој важној компоненти модерне књижевности (Милошевић 1965), Никола Милошевић је указао на парадоксалну привлачност негативног јунака која проистиче из сложене мотивације
(а поступак мотивације је сложен зато што је реч о књижевном јунаку који је
и замишљен као оличење сукоба различитих вредносних оријентација). Са тог
становишта посматрано, и Миња је замишљена као књижевни јунак у коме се
сукобљавају етичке вредности, само што се јасније виде оне које она одбацује,
док се оне које су на „другој обали“, оне на којима се заснива привлачност те обале, потреба да се за њом чезне, остале неодређене, затворене у неки јунакињин
сан. Али, оно што је сигурно је свакако то да је и Миња као и јунаци Црњанског,
Васића и Кракова, будући да је смештена у један јасно одређени друштвени амбијент, књижевни лик чија се уверљивост напаја баш кроз ту везу, кроз подразумевани конфликт са друштвеним механизмом и његовим садржајима. Отуда би
се и могло рећи да код Миње, али и код неких других јунака у романима Гроздане
Олујић (Раша Вукота, Тиса, Лика, Слободан Галац) велики значај има трауматска
димензија њиховог искуства, чињеница да и непосредно, кроз садржај појединих догађаја у којима су они сами актери или пак посредно, кроз садржај онога
што виде у збивањима око себе, они бивају присиљени да многе сагледају са наличја. Сама чињеница да у књижевном свету Гроздане Олујић Други светски рат
није нешто што јунаци не познају изблиза, било кроз лично искуство, било кроз
искуство њима блиских људи, има велики значај. Исто тако, и околност да јунаци Гроздане Олујић прва животна искуства стичу у једном малом месту па тек
онда прелазе у велики град није без одговарајућег утицаја на њихову позицију у
свету кроз који се крећу. Најдраматичнији облици те промене животне средине
се јављају у романима Излет у небо и Не буди заспале псе, будући да су јунаци
ових романа доведени у ситуације у којима им је угрожено оно најважније – сама
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могућност опстанка. Посебно је занимљива ситуација у којој се налази јунак романа Не буди заспале псе. Он не само што је постављен у један јасно одређени
друштвени амбијент, не само што мора да прође кроз низ врло драматичних ситуација, већ је доведен у прилику да се бори за очување свог људског достојанства. Пролазећи кроз амбијенте који сведоче о његовом маргиналном положају,
Раша Вукота мора да се бори и са сопственим осећањем да никоме не припада. А
то значи да и у овом роману Гроздана Олујић у први план ставља један посебан
доживљај света, доживљај који њеном роману даје сасвим особену димензију.
Ако се каже да и Раша Вукота, али и неки други јунаци романа Не буди заспале
псе бивају доведени у готово бизарне односе а да је бизаран и њихов статус у
средини у којој, силом прилика, живе, онда се стичу барем неке претпоставке
за разумевање разлога који су Прокопија натерали да у сведочењу пред судом за
Тису каже да је била „странац у животу“.
У романима Гроздане Олујић врло важно место има љубавна тематика.
Али је ова тема добила једну сасвим необичну димензију – то није она врста
љубави која води ка срећи, ка остварењу важних циљева, већ је реч о љубави
из које се рађају још дубљи конфликти, љубави која води ка још потпунијем
разочарању у свет и људе. Могло би се рећи да у српској књижевности краја
50-их и почетка 60-их година XX века и не постоји драматичнија слика љубави од оне у романима Излет у небо и Не буди заспале псе. А пошто је и у
једном и у другом роману реч о љубави која садржи неку од оних компонената
које су у позном романтизму подразумевале подлогу за испољавање онога што
је демонско у човеку, ови романи показују како се један врло стар тематски
комплекс на занимљив начин спаја са потпуно новим начином успостављања
односа између појединца и света. Појединац о коме говоре романи Гроздане
Олујић је понекад (у роману Не буди заспале псе, пре свега) доведен у такву ситуацију да се једва одржава у животу. Његови односи и са најближима су врло
сложени, обележени неочекиваним обртима (мржња према оцу, нпр.) а читав
друштвени амбијент у јунаку рађа осећање бесциљности, тежњу да се све види
као апсурдно. Отуда је и логично што унутарњи свет ових јунака бива у тој
мери сложен да у њему неки елементи (најчешће сама љубав) никако не могу
да добију улогу коју иначе имају код младих људи. Ако би било претерано рећи
да је љубав у романима Гроздане Олујић мрачна, онда се, без претеривања, на
њу може гледати као на један од важнијих извора дубоке противуречности јунаковог унутарњег света. И управо се у тој димензији отвара и могућност да се
романи Гроздане Олујић посматрају као специфичан облик приче о младима.
Један облик приче о младима је свој опис добио у књизи Александра Флакера
Проза у траперицама. Као важне одлике оваквог модела прозе Флакер истиче то што је у средиште приче постављен млади човек који има аутсајдерску
позицију у односу према друштву и његовим важним институцијама, који, уз
то, има негативан однос према идеологији и систему вредности који та идеологија настоји да успостави. И своју друштвену позицију и свој систем вредности
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такав књижевни јунак не означава само оним што говори и ради већ се и његово целокупно понашање, а посебно начин облачења такође могу посматрати
као специфичан „знак“, порука друштву. Поред тога, да би јасно одредио своју
социјалну позицију такав млади човек се служи и посебним језиком а важне
поруке он другима преноси и кроз музику коју воли да слуша, филмове које
воли да гледа. Поводом баш таквог младог књижевног јунака је и једна врста
књижевних дела почела да се посматра као важан део алтернативне културе,
културе која се успоставља у отпору, неприхватању званично прокламованих
културних образаца, њихових облика и садржаја. И у српској књижевности
је било писаца који су се могли посматрати и као писци „прозе у траперицама“. Често је међу такве писце сврставана и Гроздана Олујић. Додуше, кад је
реч о романима Гроздане Олујић и питању њеног статуса у оквиру тзв. прозе
у траперицама, мора се истаћи једна важна околност. Најближи моделу прозе
у траперицама је роман Гласам за љубав. Главни јунак овог романа Слободан
Галац је замишљен као дечак који себе већ види као будућег писца и путника у
далеке и непознате крајеве (он највише машта о путовању на Галапагос), јер га
средина у којој одраста гуши својом учмалошћу и различитим видовима лицемерја које се најчешће огледа у томе што одрасли њему забрањују оно што сами
често и радо чине, што потпуно проблематизује њихову моралну позицију и
укида им право да другима намећу свој поглед на свет и устројство ствари у
њему. Исто тако, Слободан Галац не може без ироније да слуша очеву причу
о младости и високим идеалима које је настојао да следи јер је добро упознао
стварне садржаје очевог живота. Оно што роман Гласам за љубав приближава
моделу „прозе у траперицама“ је свакако улога популарне културе у обликовању видокруга главног јунака (Мерилин Монро, филм у коме главну улогу
игра Жан Пол Белмондо, плоче Пета Буна, књиге Волфганга Борхерта) и његов
однос према школи као симболу друштвене репресије, укидању права на слободно мишљење. Слободан Галац је, све време, неко ко пружа отпор устројству
ствари у свету који га окружује и отуда је његова жеља да буде писац само
израз потребе да и сам потпомогне процес успостављања новог и другачијег
поретка ствари. Његова љубав према девојчици Рашиди нема ону димензију
коју има љубав у романима Излет у небо и Не буди заспале псе и то не само зато
што су и Слободан и Рашида готово деца већ много више због тога што њихов
унутарњи свет нема ону сложеност коју имају унутарњи светови Миње или
Раше Вукоте и Тисе.
Говорећи да „једини бог у свету без богова још је једино писац“ и допуштајући читаоцу да непосредније упозна садржај његове имагинације (тако
што излаже сиже за два своја романа, од којих је један из сфере научне фантастике), Слободан Галац открива и дубљи разлог да се окрене књижевности, али
и показује дубину незадовољства светом који га окружује. У том свету посебно
важно место има Бароница, необична жена са сасвим посебним местом у животу градића. Овај лик је конципиран на начин врло сличан начину на који ће

РОМАНИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

27

касније Борислав Пекић градити лик Арсенија Његована, јунака романа Ходочашће Арсенија Његована а хрватски писац Слободан Новак у роману Мириси,
злато и тамјан лик Мадоне Маркантунове. И Бароница и Арсеније Његован
и Мадона припадају оном друштвеном слоју који је после Другог светског рата
гурнут на маргину. Али, док Мадона Маркантунова много више има улогу симбола преко којег се успоставља једна иронично обојена димензија слике света
у роману Слободана Новака, Бароница, која је ментално тако устројена да и не
живи у свом времену већ међу сенима својих предака, има другачију улогу. Она
је загонетна свима, она подстиче људе да је замишљају као некога ко скрива
велико благо, ко, другим речима, има два живота, онај који сви виде и који је у
дубоком нескладу са једним временом и тајни живот у коме је она врло близу
нечему што и није од овога света. Њено присуство у градићу је за Слободана Галца врло важно јер подстиче његову потребу да, надграђујући приче о
Бароници, усмери своју имагинацију ка тако егзотичним местима као што су
Галапагос и Самоа. Али, кад, описујући свој положај у свету који га окружује,
Слободан Галац каже „ја јесам бегунац“, и у овом роману Гроздане Олујић се
јавља мотив дубоког неспоразума јунака и света око њега. И из те димензије се
и рађају елементи који романе Гроздане Олујић удаљавају од модела „прозе у
траперицама“. Јунак „прозе у траперицама“ јесте и сам побуњеник, он је увек
неко ко је у сукобу са околином, само што тај сукоб нема онај интензитет и снагу коју има сукоб јунака са светом у романима Излет у небо и Не буди заспале
псе, будући да се у овим романима јавља велики трагички потенцијал судбине
јунака који „проза у траперицама“ не садржи. Показујући да су спремни да
изгубе све, и Миња и Раша Вукота, истовремено, показују да у њима тиња дубоко незадовољство светом у коме су се обрели, незадовољство које их води ка
потпуном одбацивању свега што долази из тог света. Отуда је и било могуће
да романи у којима тема љубави има тако важно место постану романи у којима се сама љубав преображава у нешто демонско, нешто што изнутра разара
људско биће и суочава га са дубином пораза. Од модела „прозе у траперицама“
је далеко и роман Дивље семе из 1967. године, пошто се и у њему јавља изузетно критички интонирана слика света. Уводећи у средиште овог романа причу
о девојци која трага за својим пореклом, родитељима, могућом породичном
историјом, Гроздана Олујић на подлози онога што је једна од последица Другог светског рата (разорене породице, деца-сирочад која не знају своје право
порекло) настоји да тему човека који је странац међу људима изгради из једне
особене перспективе. Пошто је њена јунакиња Милена (Лика) постављена у
сасвим необичну позицију и пошто она своју потрагу за родитељима и породицом којој је морала припадати започиње полазећи од уверења да „некоме
морам бити неопходна“, сама прича у роману је заснована као слика преласка
из једног претпостављеног идентитета у други, из једне животне могућности у
другу, чиме се роман Гроздане Олујић указује и као једна врста особеног књижевног експеримента. Суштина тог експеримента је у настојању да се покаже
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како се све може градити слика једног живота и отуда је и било неопходно да
Гроздана Олујић у свој роман уведе читав низ светова у којима у којима би се
њена јунакиња могла обрети.
Романе Гроздане Олујић повезује још неколико елемената. Један од њих је
и потреба ове списатељице да у самој причи понуди мотивацију наслова. Мотивација наслова је најефектније остварена у романима Излет у небо и Не буди
заспале псе. Мотивација наслова је у овим романима важна и због тога што су
они засновани на потреби да се еротски садржаји и људска природа именују на
посебан начин. Тако се у роману Излет у небо наслов уводи у овај опис љубавног чина: „Ушао је у мене као што се улази у ноћ или у смрт. Лагано, чврсто,
врело. Једино су му усне подрхтавале на врховима мојих груди. Руке на мојим
бедрима биле су топле и гипке. Изненада почех да дрхтим. Стидела сам се себе
због тога. Шта ми је? Сви ти покрети поновљени су толико пута. Зашто их сада
некако другачије осећам? Кратак и з л е т у н е б о, рекох иронично, као и сви
други“. Овај опис не само што садржи објашњење шта је то излет у небо већ
указује и на нешто далеко важније. Један од посебно важних елемената је потреба главне јунакиње да повезује љубав, ноћ и смрт, а други је њено истицање
да сам „излет у небо“ код ње прати иронија. Тиме се, нема сумње, главна јунакиња упушта у нешто што је за читаоца јако важно – она коментарише своју
причу, указује на распоред тонова у њој, непосредно именујући један од њих
као тон коме суштинско обележје даје иронија. И кад се Мињин живот гледа
као целина, јасно се види да он јесте „излет у небо“ и поновни пад на земљу,
пад од којег није било опоравка. Истовремено, уз сам наслов у опису љубавног
чина мотивисано је нешто друго – преображај љубави у нешто што има везе
са тамом и смрћу. А тама и смрт имају дубоку и суштинску везу са животом
и светом главне јунакиње. И у роману Не буди заспале псе наслов има доста
енигматичан садржај и зато је и мотивисан. Мотивацију наслова срећемо на
овом месту: „Могао би да размислиш о томе, ти, глупо псето! – усправио се и
гледао ме а лице му је било као маска. Тада сам викнуо, једва сустижући свој
дах, да ми не спомиње псе. Једном је рекао (или је то Тиса рекла?) како у души
човековој постоје пси љубави и пси мржње, пси стварања и пси разарања. Н е
б у д и з а с п а л е п с е! – опоменуо ме је“. Ово је фрагмент из дијалога који
воде Прокопије и Раша Вукота у једном доста драматичном тренутку. Наиме,
Раша Вукота је у потрази за својом девојком Тисом која је изненада нестала
и он сумњичи Прокопија да зна где је она отишла. Прокопије и Раша и иначе
воде разговоре који показују да између њих постоји један врло сложен однос.
И мада се у роману Не буди заспале псе јако много говори о ономе што се збива
у спољашњем свету а што се прелама кроз мисли и расположења појединих
јунака, наслов је мотивисан преко указивања на двојство у човековој природи,
на неки „укрштај супротних сила“ у њој, из чега се, заправо, може закључити
да се и сама људска природа види у знаку дубоке амбивалентности. Због тога
се и може рећи да се и преко наслова указује на оно што се дуж читавог романа
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види – човек је саздан од противуречности и никад се не може сагледавати
само у равни једне димензије. Отуда је и прича о којој се час јављају „пси љубави“ а час „пси мржње“ морала да буде заснована на дочаравању баш тих чудних
амплитуда у унутарњем свету Раше Вукоте. Подстицаји за испољавање тих амплитуда долазе и из социјалне равни али су права подлога на којој се оне јасно
виде душевна стања Раше Вукоте. Он је у потпуно неодређеном статусу (студент који је занемарио студије), осећа неку врсту гађења пред јавним животом
а кад коначно дође у прилику да се заљуби, он се заљубљује у Тису која и сама
за собом има трауматична искуства и потребу да од њих бежи.
Роман Дивље семе има особено место у опусу Гроздане Олујић, како због
теме о којој говори (потрага за идентитетом, настојање да се дође до свести о
правој природи сопственог бића) тако и због начина приповедања (за разлику
од романа у којима срећемо причу у првом лицу, односно приповедача који
настоји да дочарава садржаје свог унутарњег света, у роману Дивље семе приповедач је неко ко је ту, уз саму јунакињу и ко врло пажљиво прати и региструје све оно што она чини и говори). А пошто је тематика причу усмеравала
ка процесу самоспознаје и пошто се, врло често, приповеда о садржајима који
промичу кроз Ликину свест, било је неопходно да се каже нешто и о томе шта
је „дивље семе“. У једном разговору са човеком који тражи драгу а несталу особу Лику ће изненадити то што је нада коју тај човек има тако снажна и право да
му је одузме нема нико осим оне коју он тако упорно тражи. А баш за ту наду је
везано ово уверење: „Људско семе, ма где пало, израшће у човека, и тај човек,
ма каква била његова судбина, једнога дана ће наћи себе и свој дом!“ Лика ће
себе доживети као „дивље семе“ зато што „сви ми ничемо, а да не знамо како.
Цветамо, а да не схватимо зашто“. Тако се кроз мотивацију наслова уводи и
једна важна тематска компонента. Та се компонента везује за сазнање да је
много штошта у људском бићу и у људском животу тајанствено. У то се и сама
Лика уверава сусрећући се са различитим судбинама људи. И мада се прича
везује за приповедача који је постављен тик уз саму јунакињу, читаоцу не може
да промакне да, врло брзо, долази до стапања приповедачеве и Ликине перспективе и да зато посматрач у ствари може да буде само маска, само покушај да
се мистификује приповедно становиште. У романима Гроздане Олујић важну
улогу има још једна компонента. Наиме, њене јунакиње и јунаци врло често
говоре о књигама које читају, музици коју слушају, филмовима које гледају,
што значи да се одређени уметнички садржаји везују за поједине јунаке и да им
се отуда и даје важна улога у обликовању портрета ових јунака. Говорећи о
књигама, филмовима и музици, јунаци Гроздане Олујић не именују само садржаје своје културе, не приказују само свој интелектуални видокруг већ, врло
често, одређују и своју друштвену позицију, на једној страни, мада, на другој
страни, они тако настоје да себе и свој живот повежу са оним сферама духовног живота које су за њих од суштинског значаја. Желећи да постане писац,
Слободан Галац настоји да читаоца уведе у простор кроз који се креће његова
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имагинација а један од подстицаја за рад његове имагинације стиже и из лектире. Исто тако, Миња не може на прави начин да дочара дубоку амбивалентност
свог унутарњег света ако га не повеже, готово експлицитно, са садржајем појединих књижевних и филозофских дела без којих је незамислив духовни хоризонт педесетих година прошлог века. Само на тако обликованој подлози читалац ће моћи да у правом светлу види њен живот у свету који је остао без дубље
метафизичке димензије коју она, додуше, призива кроз симболику „друге обале“. И могло би се рећи да јунакова култура има важну улогу у обликовању
суштинског контраста између јунаковог унутарњег света и света који га окружује. Бирајући за јунаке оне који су што свесно доспели на маргину што на њу
били потиснути радом једног репресивног друштвеног механизма, Гроздана
Олујић је суштинску пустош живота својих јунака дочаравала и кроз културу
у којој они траже уточиште. Тиме је у њеној прози наговештено оно што ће
касније добити потпунији облик у различитим видовима цитатности, односно
настојања да се у нови књижевни текст укључе садржаји већ постојећих књижевних текстова. Миња, Раша Вукота и Слободан Галац су отуда књижевни
јунаци чији портрет има две димензије – једну која се обликује кроз збивања у
којима учествују и другу која се помаља из културе коју они присвајају и
проглашавају је својом. А то што је та култура далеко од хоризонта идеологије
која обликује стварност кроз коју се они крећу само је још једна компонента
која указује на проблематичност њиховог статуса у стварности времена коме
припадају. А једна од карактеристика времена у коме се као писац оглашавала
и Гроздана Олујић је и то што је ова списатељица морала, у једном тренутку, да
измени свој књижевни лик и да писање романа у којима доминантно место
има друштвена стварност виђена из критичке перспективе замени писањем
бајки. Објавивши неколико књига бајки и дајући тиме велики допринос развоју једне особене врсте уметничке прозе намењене пре свега младим читаоцима (Опачић 2009), Гроздана Олујић је показала да и бајка тражи стабилну
поетичку основу која се може изградити колико укључивањем елемената широко схваћене домаће и европске традиције толико и посезањем за оним што
долази из далеких култура (Индија, источне културе у најширем смислу речи).
Исто тако, може се рећи да је Гроздана Олујић у своје бајке унела тематику која
повезује древна људска искуства са животом модерне цивилизације и да је управо тај спој и омогућио читаоцу да у њеним бајкама види и повратак ономе
што је исконско и кретање ка ономе што је актуелно. Али да, упркос великом
успеху својих бајки, није одустала од романа, Гроздана Олујић је показала 2009.
године, објавивши роман Гласови у ветру. У овом роману у први план је постављена прича о једној великој и значајној породици из Каранова, средишта
књижевног света Гроздане Олујић, породици која кроз бурни XX век пролази
на специфичан начин. У српској књижевности има јако много романа који
сликају судбине породица а међу најзначајнијим су оне које су написали писци
епохе реализма. И у XX веку имамо неколико великих романа о судбини поро-
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дице (да се у овој прилици зауставимо само на романима Борисава Станковића
и Милоша Црњанског). Пишући у роману Гласови у ветру о судбини породице
Арацки, приказујући др Данила Арацког управо као „странца у свету“, човека
који, желећи да сачува достојанство, бежи из своје земље и, после бројних лутања и ломова, показује жељу да се у њу врати и тако омогући наставак породичне историје тамо где је она и започела, Гроздана Олујић настоји да причу о
једној породици повеже са судбином народа и зато је у казивање о породици
укључила слику низа важних догађаја, у распону од Првог светског рата до
ратова из деведесетих година прошлог века и бомбардовања наше земље од
стране НАТО. У тако конципиран оквир она је укључила неколико генерација
Арацких, показујући како се у историји једне породице смењују градитељи и
авантуристи, људи од акције и људи који се, под навалом тешкоћа, повлаче и
настоје да нађу мир, па макар и на тако необичном месту као што је резерват у
коме живе припадници племена Месквоки у САД. Развијајући причу у два облика (казивање Данила Арацког и „Карановски летопис“), Гроздана Олујић,
још једном, велику пажњу поклања морфологији књижевног текста, желећи да
кроз два облика организације казивања о истим догађајима читаоцу покаже
како се, у основи, гради слика једног времена и људских судбина у њему. А
људске судбине се овде виде из угла онога што је још Аристотел, говорећи о
природи трагедије, назвао „пад из среће у несрећу“. Тај пад у роману Гласови у
ветру има неколико равни и захвата и народ и породицу и појединца. А пошто
се прича везује за перспективу Данила Арацког, неуропсихијатра, који бежећи
из оне ситуације коју је Марко Ристић, пишући о роману Сеобе Милоша
Црњанског, назвао „немогући живот“ (зато што су се невоље на послу повезале
са невољама у породичном животу а све то уоквирује један репресивни
друштвени поредак), Гроздана Олујић је морала да повезује лични доживљај
свог јунака и породичну историју. Да би то повезивање добило одговарајући
књижевни облик, она је прибегла специфичном поступку, поступку фантазмагорије. Наиме, опорављајући се од саобраћајне несреће а још увек у неком кошмарном стању, Данило Арацки у соби на 17. спрату хотела „Атертон“ у
Њујорку пред своје око изводи чланове своје породице, од оних најближих,
оних чија га судбина уистину потреса (Вета) до судбине даљих предака који за
њега оличавају крајње необичне животне могућности (Михаило, човек авантуристичког духа), пошто му је циљ да кроз дијалог са тим „гласовима у ветру“
(умрлим прецима, како је наслов на 85. страни романа мотивисан) дође у прилику да породичну историју види у целини и да на тај начин сачува све оно што
се, наизглед, расуло дуж читавог XX века. Отуда се може рећи да се др Данило
Арацки бори са силама ентропије, он жели да успостави оно што је данас подвргнуто фрагментацији – а то је и индивидуално и колективно памћење.
Сећајући се, кроз сусрете са прецима, онога што је остало у породичном летопису, Данило Арацки, непосредно се уверивши да човек модерног доба нема
једну и једину тачку ослонца, стиже и до тако необичних људских искустава,
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као што је оно које му предочава Џорџи Вест која изучава живот и обичаје индијанског племена Месквоки, да све постоји донде док језик чува његов траг.
То уверење да је језик најмоћнији инструмент преношења и чувања важних
информација, информација без којих је немогућ било који облик свести о прошлости, за Данила Арацког има посебну вредност пошто је он присиљен да, од
родног Каранова преко Београда, Хамбурга, Њујорка, Хикори Хила, стигне до
резервата Месквоки Индијанаца и да, идући тим путем, сагледа драматичност
ситуације у којој се налази човек модерног доба. Ту драматичност обликују
различити чиниоци (личне невоље, борба за очување достојанства, потрага за
новим животним могућностима, велике промене у друштву и сл.). Доводећи
свог јунака на једну тако динамичну животну позорницу као што је Њујорк и
пржајући му прилику да са различитим људима (хирург који, побегавши из
комунистичког СССР-а, ради као таксиста и чезне за оним од чега је, у ствари,
бежао, несрећни др Арон, пријатељ из детињства који је страдалник у свим
земљама и у свим временима) види и лице и наличје једног времена, Гроздана
Олујић жели да покаже како је читав свет позорница на којој се обликује
судбина човека нашег времена. Мада Данило Арацки запажа важне разлике
између живота у Београду и живота у Америци (у једној прилици ће, суочен са
разлозима због којих људи душевно оболевају у једној а због којих у другој
земљи, рећи да „ни лудила нам нису иста“), он долази у прилику да сагледа
значај онога што је у људском искуству исконско, онога што нас снажно повезује са прецима и то је разлог што се он опсесивно враћа историји породице,
што настоји да о својим прецима исприча што потпунију причу. А приче о прецима он прича у различитим тоновима и полазећи од различитих садржаја.
Кад, примера ради, прича о Михајлу и Петру Арацком та прича има изразито
пикарске елементе јер је реч о људима који, у специфичним околностима, иду
из авантуре у авантуру, људима чији се положај драматично мења, а опет прича о Симки Галичанки и Петрани има у себи елементе романа тајни, док прича
о Стевану Арацком и његовом самоубиству има врло сложен заплет. На тај
начин, причајући приче са различитим садржајима и тоновима, Гроздана
Олујић жели да свој роман морфолошки непрекидно трансформише, да причу
преводи из једне равни у другу и да читаоцу омогући да своју перцепцију појединих делова приче остварује у различитим равнима. А кад је већ о различитим равнима у роману реч, треба рећи да је изузетна пажња посвећена настојању да се мотивише одлука Данила Арацког да напусти Србију (то је
остварено кроз приказ његових невоља у болници, а те невоље почињу са оптужбом управника др Рашете да је Данило Арацки силовао пацијенткиње. Данило Арацки и не слути шта је права позадина тих оптужби, он не зна да их, у
ствари, инспирише његова жена). Средишња раван у роману је она на којој се
обликује историја породице Арацки и за ту раван се може рећи да причу час
окреће ка важним догађајима и ка историји, а да је час усредсређује на унутарње светове појединих јунака. А кад је реч о припадницима породице Арац-
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ки, треба рећи да су они одувек имали важну улогу у животу Каранова, али да
су, што вођени пословима, што авантуристичким духом, путовали по Европи
да би Данило Арацки имао најсложенију животну путању и да би се кроз његова лутања по свету видела она тачка у породичној историји после које мора да
дође смиривање, повратак почетку. Паралелно са породичном историјом тече
и једно моралистички засновано становиште које посебан значај има у дочаравању невоља кроз које пролази и Петар Арацки (страдање на Голом отоку, необични нестанак у свету) и његов син који ће се обрети међу припадницима
племена Месквоки Индијанаца. Нема сумње да и оно што чини Лука Арацки
на самом почетку Другог светског рата има изузетан значај за моралистички
интонирану компоненту романа Гласови у ветру. Пошто је прича о животу
Данила Арацког истовремено и прича о једном добу свеопште пометености,
различитих облика људског страдања, врло важну улогу у роману Гласови у
ветру имају и они јунаци који не припадају породици Арацки. Међу њима су
посебно значајни Гојко Гарача (епизода у којој је приказан начин на који он
кажњава своју неверну жену је једна од најпотреснијих у роману), Арон Леви,
руски хирург Смирнов, Џорџи Вест. Захваљујући овим ликовима, прича о породици Арацки је стављена у један врло широко засновани контекст који читаоцу омогућава да види драматичност живота у XX веку и, што је још важније,
да сагледа модалитете људске несреће у различитим срединама. А роман Гласови у ветру значајан део свог значења и остварује кроз приказ различитих култура и садржаја које оне подразумевају. Те разлике, показаће се, захватају оно
што је спољашњи аспект људског живота, док оно што је у њима дубинско има
готово истоветни смисао и управо то и омогућава Данилу Арацком да и оно
што је говорила и радила Симка Галичанка и оно што чине Месквоки Индијанци види као нешто што има исти циљ, нешто што је усредсређено на настојање
да се овлада оним силама које изнутра уређују људски живот и дају му најважнији садржај. Као сила која одржава живот, која му даје најважнији садржај,
виђено је памћење, могућност да се сачува слика онога што је било, могућност
да се то што је било повеже са оним што је сада и да се тако створи јединствена
целина у којој сваки детаљ добија своје право место. Роман Гласови у ветру је и
замишљен као прича у којој треба да се повеже оно што је било са оним што је
сада да би се тако обликовала једна породична историја која захвата и XX век
и све елементе који су животу давали изузетну драматичност.
Када се гледају као целина, романи Гроздане Олујић нам се указују у нарочитом светлу. Започињући као приче о младим људима и њиховим невољама у
једном сасвим конкретном времену, успостављајући своје значење у садејству
са културом која педесетих и шездесетих година прошлог века има посебно
значајну улогу у формирању једног новог духовног видокруга, ти романи се
преображавају у настојање да се дође до могућности да се оно што је судбина
појединца види само као фрагмент нечега што има далеко општије важење.
Отуда је и било неопходно да се сама прича трансформише, да она почне од
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слике живота сасвим младих људи да би могла да стигне до најсложенијих догађаја у XX веку. То је омогућило и да се само наративно становиште мења и
да добија врло различита усмерења. Ако, примера ради, у роману Излет у небо
превасходно видимо људску јединку, „голо месо што пати“ (С. Раичковић), ако
је у том роману било средишње настојање да се од нечега што је садржај свакодневног живота стигне до неодређеног садржаја оне „друге обале“, онда је
роман Гласови у ветру, не губећи из вида ту исту јединку и драматичност њене
судбине, усредсређен на нешто што има општије важење и тиче се могућности
опстанка заједнице којој та јединка припада. А на тај преображај наративног
становишта утицало је, нема сумње, уверење да је уметност причања прича
чврсто спојена са потребом да се у причу уведе и оно што опседа појединца и
оно што тог истог појединца везује за заједницу, за неки знатно шири оквир.
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Radivoje Mikic
GROZDANA OLUJIC’S NOVELS
Summary: This article gives an account of Grozdana Olujic’s novelistic work, from
An Excursion to Heaven to Voices in the Wind. The work of this novelist has much
been placed in the context of Serbian literature of the XX century and observed in
the light of changes which marked Serbian literature during the 50s of the same
century. Grozdana Olujic’s novels depict the fate of an individual and his or her
effort to endure all the hardships faced. However, they gradually turn into a story on
social mechanisms which inhibit the individual and arouse the feeling of anxiety and
estrangement in him. Thus one may make a parallel between these novels and highly
specific literary forms, particularly those which entail merging certain ideas into a
literary text. The narrative mode of Grozdana Olujic is very complex. It starts in a
realistic sphere only to gradually shift towards symbolisation on the one hand and the
sphere of irony and grotesque on the other.
Key words: Serbian literature, novel, literary changes, title motivation, the tragic,
subjectively driven narration, symbolisation, family history.
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СЛИКА СВЕТА И ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК У
РОМАНУ ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: У овом раду роман Гласам за љубав Гроздане Олујић тумачи се, пре
свега, из аспекта који указује на његово припадање типу тзв. „џинс прозе“. У
том контексту утврђује се систем бинарних парова и удео тог система у обликовању слике света. На истој основи истражују се стилска обележја дела,
функције ликова и улога приповедача, односно новина и значај романа Гласам за љубав у младој српској прози.
Кључне речи: „џинс проза“, приповедачки поступак, неконформистички
свет, млади – бунтовни јунак, импликативни изрази, слика света, типови казивачких гласова.

Тражећи добар пример за композицијску мотивацију, Борис Томашевски у
Теорији књижевности помиње Чехова који је о тој врсти композиције говорио
кад је тврдио да о клин „на почетку приче забијен у зид, мора на крају да се обеси јунак“1. Тиме је он јасно указао на моделативну природу увода у некој причи
и везу увода са крајем романа, односно на узрочно-последичну везу иницијалног и финалног мотива који се налазе на повлашћеним местима у причи, чинећи њен оквир. На ту врсту везе ових мотива скреће пажњу и роман Гласам за
љубав Гроздане Олујић.
Прве две реченице овога романа, које изговара наративни субјект, односно
главни јунак Слободан Галац пошто, наизглед без разлога, баци књигу на часу
географије, гласе овако: „Сад ће рећи да сам најбезнадежнији идиот на свету,
и биће у праву. Они су увек у праву“2. Последња реченица, коју казује главни
јунак у управном говору, гласи: „Ми путујемо!“3 Наративни субјект и главни
1

Б. В. Томашевски, Теорија књижевности, Београд, СКЗ, 1972, 209.
Гроздана Олујић, Гласам за љубав, Београд, Bookland, 2003, 5.
3
Исто, 139.
2

јунак романа Гласам за љубав две су инстанце приче обједињене у лику Слоболца, шеснаестогодишњег ученика гимназије. Ко ће и зашто рећи за њега
дана Галца,
да је „најбезнадежнији идиот на свету“ и шта значи исказ којим Галац у последњој реченици сопствене исповести подоста усхићено обавештава читаоца
да са својом корњачом Гретом, напуштајући чамотињу паланачког живота и
све оне који су „увек у праву“, креће на далек и пун наде, али неизвестан пут?
Одговор на то питање треба, у ствари, да образложи природу сукоба између главног јунака и оних који ће за њега рећи да је „идиот“, те да објасни
природу њихових односа и тип мотивацијске везе којом се повезује прва са
последњом реченицом у роману. Слободанов недолични поступак, као његов
нови преступ, изазива осуду и даје за право „онима“ да га назову погрдним
именом. Преступ је садржан у чину наизглед безразложног бацања књиге на
часу, а „они“ који суде преступнику за тај чин јесу старији.
За старије се у једном другом роману Гроздане Олујић, у роману Дивље
семе, каже да „никада не схватају“4. Ништа не схватати и бити увек у праву
парадокс је на којем главни јунак романа Гласам за љубав гради подозрив и
ироничан однос према старијима. Иронијско-пркосна интонација његове речи
и стилистички је истакнута анафором, што значи да је реч „они“ три пута поновљена у три реченице првог пасуса овог романа.
На овај начин, стављањем семантичког нагласка на реч „они“, приповедач на
самом почетку своје исповедне приче успоставља опозит између „њих“ и самога
себе и тиме показује шта је у основи неспоразума и сукоба који одређује његов
животни пут. У исто време, први пасус остварује своју моделативност и типом исказа који приповедач користи у свом роману. Тај исказ, кажимо засад само толико,
користи форму живе монолошке речи којом се јунак у лику приповедача обраћа
фингираном слушаоцу. На тој основи казивачка реч аплицира онај облик усмености која приповедачевој речи даје илузију непосредности и уверљивости.
Вратимо се поново опозицији постављеној на самом почетку романа
увођењем двеју страна у неспоразуму. О каквој је ту опозицији реч? Да би се
могао дати потпунији одговор потребно је указати на однос младих и старијих
у прози која је стварана у трећој четвртини двадесетог века. Та тема и књижевност која се њоме бави може се добро разумети тек у дијахронијској перспективи. Тумачењем тог феномена посебно се бавио Александар Флакер у студији
Проза у траперицама.5 За наш приступ роману Гласам за љубав од значаја је
Флакерова напомена да „млада“ или „џинс проза“ као врста наративног модела
отпочиње са Селинџером и његовим романом Ловац у житу (1951). Наставља
се делима Улрика Пленздорфа Нове патње младог В. (1972), Анатолија Кузњецова Наставак легенде (1957), Анатолија Гладилина Хроника времена Виктора
Подгорског (1957), Марека Хласка Први корак у облацима (1956) и Осми дан у
4
5

Гроздана Олујић, Дивље семе, Београд, Bookland, 2005, 83.
Александар Флакер, Проза у траперицама, Загреб, Разлог, 1976.
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седмици (1958), Рејмона Кеноа Цаца у метроу (1959), Василија Аксјонова Колеге (1961), Јарославе Блашкове Месец од најлона (1961) и других аутора. У нашем окружењу „прозу у траперицама“ пишу, рецимо, Хрвати Антун Шољан
(Издајице, 1961) и Звонимир Мајдак (Кушиж, стари мој, 1970).
„Џинс проза“ настаје у опозицији према класичном Bildungs-роману, који
је наслеђе западноевропске књижевне традиције, односно у опозицији према
тзв. „производном роману“ насталом у окриљу соцреалистичке књижевности.
Сличне еволутивне процесе или њихове зачетке Флакер тражи у српској прози
и налази их у Давичовом роману Песма (1952), у кратком роману Драгослава
Михаиловића Кад су цветале тикве (1968), у Белешкама једне Ане (1973) Моме
Капора, те у романима Улога моје породице у светској револуцији (1969) Боре
Ћосића и Неко друго лето (1971) Светозара Влајковића.
Овом типу прозе Александар Флакер придружује и романе Гроздане
Олујић Излет у небо (1958) и Гласам за љубав (1963). У својој студији овај теоретичар и историчар књижевности документује типолошке одлике „младе
прозе“ пре свега наводима из романа Гласам за љубав, држећи да се ово дело
„потпуније сврстава, напосе језиком, у модел о којем овдје говоримо“.6
Угао под којим Флакер приступа овом делу Гроздане Олујић није аналитички него је, пре свега, типолошки. То значи да на еволутивном и тематском,
језичком и поетичком плану, покушава да нађе његове одреднице које га недвосмислено сврставају у „младу“ или „џинс прозу“. Флакер је свестан условне
ваљаности ових термина, јер су још у тренутку настанка студије Проза у траперицама већ постали истрошени и недовољно спецификованог значења. То
објашњава чињеницом да је џинс као „знак неконформистичке младежи“7 и
„некадашње младе побуне против конвенције одраслих“8 седамдесетих година двадесетог века постао конфекција. Изгубио је статусно и разликовно обележје на којем се могла градити и сасвим особена, „млада“ прича о побуњеном
нараштају и бунтовном јунаку.
Но, без обзира на извесну релативизацију термина „млада“ или „џинс проза“, њихов књижевнотеоријски значај није ни упитан нити споран. Утолико
пре што, парафразирамо ли једну реченицу Пленздорфовог романа Нове патње младог В., џинс не асоцира одевни предмет него став и профилисани приповедни модел у европској књижевности друге половине прошлога века.
Утврђивање приповедног модела, па и приповедног поступка којим се гради овај прозни модел, а то потврђује и роман Гласам за љубав, подразумева
отклон од конвенција класичне приче, посебно образовног романа. У његовом је тематском средишту млади јунак који се критички односи према установљеном систему вредности. Таквог јунака у роману Гласам за љубав заступа
6
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шеснаестогодишњи гимназијски ученик Слободан Галац као беспризорни и
својеглави бунтовник.
Већ прва реченица у роману упућује на његов недоличан гест који ће „они“
да осуде. Тај гест изазваће код старијих неслагање и осуду, али и побуду да младог Галца назову погрдним и увредљивим именом. Бодино бацање књиге већ
у почетку романа Гроздане Олујић ствара опозиција између света одраслих,
које представљају „они“, и младих, чији је представник главни јунак – неприлагођен прописаним вредностима и пожељном начину понашања у школској
средини.
Његова посебност у роману исказана је персонализованим „ја“ насупрот
којег стоје „они“ или одрасли као објект приче. Како се развија радња романа
Гласам за љубав, Гроздана Олујић у радњу уводи нове јунаке који своју улогу
реализују везујући је за једну од две супротстављене стране. На страни професора Новака је наставнички колектив школе у којој се десио испад, јавно
мнење Каранова у којем се одвија радња романа, Слободанов очух и маћеха,
две његове полусестре па и сами родитељи. То су „они“ који свој однос према
преступу младог јунака темеље на нетрпељивости, а свој поглед на свет на традиционалном систему вредности или на етаблираним нормама бившег социјалистичког друштва.
Опозицијски полови приче, којима се успоставља одређена равнотежа
међу двема сучељеним странама, природно налажу да својеглави бунтовник
не остане сам. Отуд се на Слободановој страни појављују њему мање или више
наклоњени млади јунаци (Атаман, Мита Попара, Саша Албрехт, Тома Снагатор) који су већ починили неки преступ или су на путу да то учине. Међу
њима је и Рашида, ученица осмог разреда. Она постаје све ближа Слободану,
временом са њим постајући пар спреман на неочекиване изазове и велика искушења. Њих двоје са поменутим младим јунацима чине малу дружину која
је спремна да својим поступцима усталаса паланачку средину. То ствара конфликтни набој у драми одрастања која последично утиче на односе у њиховим
породицама, у школи и у Каранову.
У чему се огледа опозиција двају нараштаја у роману? Огледа се у односима структурираног и неструктурираног света, типовима њихове културе и
моралних норми, облачењу, понашању и језику. Структурираност и неструктурираност два света исказује се кроз прихватање и одустајање од затечене
традиције и вредности које она подразумева. Морал послератног времена, у
којем одрастају и сазревају млади јунаци Гроздане Олујић, није им сасвим близак нити до њега држе. За разлику од старијих, они дух колектива надомештају
својим индивидуализмом.
Дух новога, социјалистичког друштва и његових вредности добро је приказан у лику Слободановог очуха Тимотија – директора фабрике и, нешто
мање, у лику његовог оца Радета Галца – професора књижевности у гимназији.
По свом духу типична је очухова животна прича о томе како је он своју био-
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графију калио још у тешком детињсту, затим у рату и у поратном времену. Тако
прекаљен постао је заслужни и узорни припадник новога друштва, задобио
висок углед у градићу и постао поштовани руководилац. Све би било добро да
није Слободанових изгреда који озбиљно прете да наруше његов тешко стечени углед.
Однос у опозицији млади – одрасли на примеру односа између Слободана
и очуха још више је изражен и постао конфликтан због личне нетрпељивости,
чију цену плаћа Слободанова мајка. Његов сукоб са оцем није конфликтан у
истој мери као сукоб са очухом зато што отац, који је сам пролазио и осетио
кризе одрастања, добро зна да младалачки хормони рађају, а донекле и оправдавају грехе младости. Професор Галац неће се сасвим ослободити својих
грехова ни у својим зрелим годинама и зато, иако га осуђује, покушава да схвати поступке свога сина.
Пролазећи кроз личне сукобе и на својој кожи осећајући неравнотежу
света младих и света одраслих, још више раскол између разведених родитеља
у чијим новим браковима Слободан Галац није нашао себе и своје уточиште,
бунтовни и неприлагођени млади јунак на гресима своје младости трага за
идентитетом. У роману Гласам за љубав, као протагониста и приповедач,
он има двоструку улогу. Својом природом, односно осећањем, замислима и
поступцима Слободан Галац чини делатном своју слику света. Кроз ту слику
он се исказује као главни јунак у роману. Друга његова улога – улога приповедача учиниће да Слободанова лична прича нађе свој потпуни израз у чину
приповедања и да његова „аутобиографија“ постане роман.
Зато се те две приче преклапају па и нужно наликују једна другој. Утолико
пре што Слободан Галац није било какав приповедач, већ приповедач који покушава да се оствари и као писац. Таква профилација његовог лика мотивише
причу која у исказ преводи све вибрације његове несмирене и бунтовне личности. Једном речи, постоји подударност између онога што Слободан осећа,
мисли и ради и начина на који он говори и пише. За разлику од старијих, па и
неких међу младима који су притворни, млади Галац је непосредан, импулсиван и искрен.
Претерана његова јуродивост и младалачки несташлуци стварају конфликт и изазивају напетост у Слободановом односу према ближњима, професорима у школи и широј средини. На другој страни, његова незлобива природа, изазови које је спреман да прихвати и дар за писање издвајају га из учмале
паланачке, односно друштвене средине неспремне да прихвати преступе и
грехе младости Слободана Галца. Више од мишљења средине, њему је важније
а буде свој и аутентичан, те да својим понашањем изазове реакцију одраслих
која јасно осведочава инверзију два света.
Такав однос на двострук начин моделује сам почетак романа. Слободан
Галац, учиниће се на почетку, без правог повода баца књигу на часу географије
па тако, пред запрепашћеним професором, кроз делатни чин, открива своју
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праву природу. Већ у том часу успоставља се однос опозиције између два света,
однос на којем „млада проза“ гради своју причу.
Сам чин бацања књиге као први динамички мотив није Слободану довољна провокација за исказивање тога односа. Стога млади јунак тај чин вербализује описом професора: „мали и округао, с главом која би била најидеалнији
глобус кад би неком пало на памет да уцрта меридијане и упореднике“.9 Овај
опис, који хуморно карикира изглед професора, слика је из приповедачеве
свести која ће у накнадном тренутку постати део његове приче. Након бацања
књиге главни јунак помишља како би „најпаметније било рећи да је књига пала
тек онако“,10 јер би такав изговор прогутао професор. Разлог таквом уверењу
налази у следећем: „Такви као он у стању су да прогутају и бодљикавију рибу,
али мени се није дало да изигравам свеца“11. Овим исказом приповедача још
сликовитије се исказује опозиција на којој почива модел „џинс прозе“.
То је искуство разлике између оних који су вољни свашта да прогутају и
оних који не желе да изигравају свеце. Прве представља конформистички свет,
то јест свет одраслих, а друге млади или неконформистички свет јунака гаравог лица. Неконформизам главног јунака романа Гласам за љубав, како је
речено, не огледа се само у ономе шта он ради него и у његовом исказу. То је
већ потврђено кроз наведени опис и приповедачев коментар у неуправном говору. Неконформизам Слободана Галца у сцени након бацања књиге потврђује
и његова жива, директна реч као одговор на професорово питање зашто је то
учинио.
Уместо да каже како је књигу бацио из досаде, што би био сасвим ваљан,
али не и довољно изазован одговор, он даје провокацији нови подстицај тако
што каже: „Та књига је намерно пала“.12 Користећи овај алогизам, Слободан
уноси у расправу са професором набусит тон и иритирајући смисао. Све то
изазива оштру професорову реплику и увредљиве речи упућене неваљалом
ученику. Став у опозицији уведен на почетку романа, а исказан не само понашањем младог јунака него и његовим говором, биће често осведочен у радњи
овог дела. То нарочито илустративно потврђује Слободанов иронични израз
„друг директор“ којим он назива свога очуха, што посебно често чини након
њихове свађе и туче.
Језик у роману Гласам за љубав Гроздане Олујић не исказује само Слободана Галца, већ диференцира различите опозитне групе и појединце. Говор старијих подложан је језичком клишеу или конвенцији, док се говор младих јунака
везује за стилизовани и урбани језик. У њему има доста неологизама типичних
за ученичку омладину, укључујући жаргон па и језик улице. Том врстом живе
9
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дијалошке речи спецификује се генерацијски јаз и успоставља опозитан однос
према затеченим или структурираним вредностима у језику одраслих. На разлици у језику ствара се диференцијално обележје које у себи носи недовољно
артикулисан порив младих јунака, готових да руше све овештало и спремних
за побуну.
У већ поменутој Флакеровој студији о „младој прози“, расправљајући о говору младих јунака, аутор скреће пажњу на околност да су у том говору чести
тзв. импликативни изрази. То су „изрази широког или неодређеног семантичког опсега који потјечу из разговорнога језика у којем суговорник зна на што се
такви изрази заправо односе и који су садржаји у њима имплицирани“.13 Наводећи писце и примере за ову врсту израза, Флакер помиње и Гроздану Олујић и
роман Гласам за љубав. Из овог романа наводи пример типа те ствари, налазећи га у епизоди о младићу који „плеше твист и мајстор је за те ствари“14; као
и пример у којем се говори о „љубави и тим стварима“.15 Сличан смисао има
и честа употреба колоквијалног израза нешто „у примјерима као нешто ми се
није ишло, нешто као питање“.16
У роману Гласам за љубав језик не индивидуализује само јунаке него
постаје изражајна карактеролошка ознака за особене и често супротстављене
друштвене групе. Језик младих као израз њиховог нонконформизма жаргонски је обојен и експресиван. Тим језиком говоре и млади јунаци и приповедач
у роману Гроздане Олујић. У том језику девојке су „натапиране тиквице“, „мачке“, „жабе“ и „овце“; стара госпођа, иронично названа Бароница оф Петрович
је „старка“, „бабац“ и „бакутан“; старији људи су „чилагери“; професорка Меланија Бранковачка је „фосил из мезозоика“; особен човек је „уникат“, а „лаф“
неко нарочито значајан у друштву младих. У истом жаргону онај ко досађује је
„давеж“, новац је „кинта“, отац је „стари“, а игранка „играњац“.
Већ је поменуто да А. Флакер у овом роману издваја неколико импликативних израза чије је пуно и право значење познато пре свега младима који
изразе користе у одређеној ситуацији. Наводимо неке примере:
„Весна је ‘изрецитовала’ да је оно упалило“17; Караново је „причало о Црвенку професора Галца, који пише тамо неке ствари“18; Слободан и несташна
Рашида размишљају о бексту из Каранова „кад се заврши ово школско чудо“;19
„Јеси ли видео оно испод сукњи? Оно? Оно?“20; Рашида каже да Слободан пише
13
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„оно, како га зовеш, роман, ах да“21; „Сви ти момци до последње ћелије желели
су свом снагом оно нешто“22; Слободан пише „оно што ће једнога дана бити
роман“23; Рашида приговара Слободану да је без савести, на шта он узвраћа
говорећи да је ни она нема, а Рашида искрено прихвата оптужбу: „Немам. Ту
смо слични и то је оно. Мој отац тврди да је то оно“24; у WC-у дечаци ослушкују како девојчице у суседној кабини „раде оно нешто и разговарају међу
собом“.25
Колоквијалне изразе у роману Гроздане Олујић не користе, међутим, само
млади него и старији: кад Слободан касно увече препозна на гробљу свога оца
с неком женом, чуће како она говори: „Ово није место за те ствари“26. Занимљиви лик професора Сергеја Ивановича Багрицког, чија је породица после
револуције у Русији емигрирала у Србију, приповедач индивидуализује говором, посебно стављајући семантички нагласак на једну реч: „Оно је дошло тек
после!“27 – оно је револуција коју Багрицки, због свега лошег што му је донела,
не би ни да помене; у једном часу стару Бароницу брине „оно нешто под Мимикиним вратом“.28
Поменути примери показују како се у роману Гласам за љубав Гроздане
Олујић језиком индивидуализују јунаци и различите генерације. Њен приповедач јако је осетљив на говорну реч па не пропушта ни најмању прилику да
језиком изрази неку посебност. Тако његова Туркињица Рашида, пореклом
однекуд из Босне, у једној ситуацији три пута користи реч „шејтан“ а не ђаво
или сатана. Поменута језичка осетљивост још боље се осети када приповедач
за неког каже да је био „тип са сувишком патетике“.29 Све те регистре препознаје приповедач у говору других јунака, као што доживљај света и своју посебност исказује експресијом сопствене приповедачке речи.
Наведене импликативне изразе користе и млади и старији. Језик старијих
довољно се не спецификује само том врстом колоквијалности, већ, и пре свега,
структурираним – овешталим или „укоченим“ говором. Такав говор носи видна обележја конформизма старијих и њиховог погледа на свет. Отуд за разлику од јуродивог Слободана, који је очуха Тимотија подсмешљиво и иронично
назвао „другом директором“, Слободанова мајка о свом другом супругу Тимотију говори сасвим другачије, то јест са сувишком патетике: „Твој очух, не
21
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чини ли ти се да твој очух цео дан ради за добро народа?“30 Иронија и патетика
у причи о истом два су пола који приказују два света у њиховој разлици и неразумевању.
То потврђује и парафраза којом Слободан у благој иронији помиње очево
детињство и дечаштво: „Наравно, био је бос и гô. Сви су у то време били боси
и голи. Разносио је новине и млеко по кућама. То пре рата. За време рата било
је све то, плус илегални рад, писање летака, лепљење летака испред носа непријатеља, храброст, пожртвовање и још понешто“.31 Овај стереотип даје слику
детињства које свој исход налази у одрастању и стицању друштвеног статуса
Слободановог оца и очуха. Сасвим је другачија слика младих из шездесетих
година прошлог века. Тадашње друштво, које на социјалистичкој идеологији
гради нов и посебан систем вредности, у младима често налази и своје противнике. Они траже своје путеве и вредности, свој идентитет и своје просторе
среће.
У свету другачијем од оног у којем живе млади јунаци и њихови родитељи живи стара госпођа Бароница оф Петрович. Њен паралелни свет и старо
грађанско доба у којем још обитава, њена самоћа и поремећена свест, немоћ и
изгубљеност, учинили су је више симболом прохујалог времена него личношћу. Зато она нема лично име у роману, већ је оно замењено статусним и породичним именом. То име на више сентименталан него гротескан начин чува
трагове једне породице која се одавно преселила на гробље а да несрећна Бароница тога није ни свесна.
Од статуса и породице сачувани су тек остаци у језику, односно у имену
старе Баронице оф Петрович. У томе се огледа умеће приповедачевог именовања јунака и појава, а то значи моћ језика у роману Гласам за љубав. Сам језик
којим говори Бароница стилизован је особеном синтаксом, старинском лексиком и тонском модулацијом. Док разговара са сенима својих ближњих као да
су још на овоме свету, она својом утварном речју, да то и не зна, оживљава
давно почивше својом одсутном речју која се исказује као ток њене померене
свести. Њен лик и говор стога делују као нешто нестварно, нешто што је у свом
привиду сачувано као сенка живота у хербаријуму прохујалог времена.
Прошло време, јунаци и њихов поглед на свет тако се опредмећују у језику или
кроз језик ликова Гроздане Олујић. Њихова индивидуалност, доживљај и поглед
на свет налазе свој израз у њиховој речи. То се може рећи и за језик приповедача у
роману и начин којим он стилизује своју причу. У роману Гласам за љубав причу
приповеда лик у улози главног јунака, постајући инфантилни, односно детињасти
или наивни приповедач. Његова инфантилност огледа се у чињеници да не сазрева током времена завршеног крајем романа. У приповеданом времену не мења се
ни његова тачка гледишта ни језик „аутобиографске“ приче.
30
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Време приче и време радње у роману Гласам за љубав нису подударни. То
значи да се прича реактуелизује у садашњем, то јест казивачком тренутку. Садашњи тренутак који приповедач именује прилогом сада, у роману је тачка
гледишта на временском плану из које приповедач мери и оно што је било, оно
што јесте и оно што ће се тек десити. Та разделна временска тачка врло је битна
у конституисању времена у роману па је приповедач често маркира у тексту.
Оно што је занимљиво свакако је околност да приповедач прилогу сада даје
изразит експресивни значај и посебан смисаони нагласак, врло често га стављајући на сам почетак реченице:
„Сад ће рећи да сам најбезнадежнији идиот на свету, и биће у праву“32;
„Кад сада мислим о томе, чини ми се да нисам ни желео да се извучем“33; „Сада
ће јој моћи рећи да зна: то није ништа нарочито, то с љубљењем“34; „Кад сада
мислим на тај дан, волим да га се сећам без луднице која је настала после...“35;
„Сада сам знао шта ће бити уводна сцена мог романа“36; „Сада сам знао да ће
јој рећи, да ће јој изручити све о мени...“37; „Сада је гребала као сто корњача
заједно“38; „сада је директор школе говорио“39; „Сада сам размишљао о острвима Јужнога мора“40; „Кад сада мислим о томе, чини ми се, да је то било због
тога што је за један ауто требало неколико његових плата...“41; „Сада сам знао
да имам кожу и могао да схватим Станикину причу о желуцу“42; „Сада знам да
су их они морали осећати“43; „Сада сам чучао леђима окренут сунцу...“44; „Сада
тамо увелико сазревају вишње, гробље је празно“45; „Сада сам био сâм као псето, тако сâм да сам могао заплакати да је то ишта могло да измени“.46
Честа маркација прилога за време сада помаже приповедачу и читаоцу да
се одреде према времену радње у роману и установе везу између времена радње
и времена приче. Запажа се при томе да је време радње стешњено и везује се
за крај једне школске године (касно пролеће – рано лето), док је време приче
знатно обухватније. Спушта се дубоко у време домашујући доба Бароничиног
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детињства, односно почетак прошлога века. Најважније је у томе да читалац
запази како та два временска тока нису симултани него су наизменични и напоредни, удаљени и приближени. Приповедач настоји да те токове што боље
повеже временом приче и да релативизује њихову асинхроност. Намера му је,
дакле, да их осадашњи или приближи, те тиме појача илузију да се радња романа одвија ту поред нас и у овом часу.
Илузију приче као непосредног доживљаја онога о чему се казује приповедач постиже тако што казивачком чину даје форму усмености иако је његова
прича писмотворна или израз писаног дискурса. Привид усмености приповедач постиже фингирањем комуникационог процеса који има свог приповедача
и имагинарног слушаоца. Отуд прича делује као казивачева непосредна исповест пред читаоцем као неким ко причу помно слуша. Ево примера:
„Друга слева, она висока с црвенкастом косом и пегицама, моја је сестра,
ако вас то занима“47; „То вам још нисам рекао“48; „Нисам вам ништа рекао о
зечевима“49; „Рашида је седела склопљених очију, али варате се ако мислите
да је спавала“50; „Ако сте некад видели како изгледа воћњак пет минута после
града, схватићете шта хоћу да кажем“51; „Луди сте ако мислите да сам имао
петљу да јој приђем“52; „Ви не верујете да корњаче хрчу? Набавите једну“53;
„Луди сте ако мислите да сам успео да видим лица путника“.54
Фингирани слушалац слуша аутентичну причу шеснаестогодишњака који
му поверава и исповеда своје ране јаде, односно школске, породичне и љубавне невоље. Аутентичност приче додатно појачава чињеница да су приповедач
и јунак у овом роману једно те исто лице. Форме приповедачевог говора су
разнолике. Треба разликовати следеће видове приповедачеве речи: приповедачки монолог у фабулативној улози (1); директна или жива реч, то јест реплика упућена стварном саговорнику (2); наизглед директна а заправо неуправна реч намењена одсутном или имагинарном слушаоцу (3); унутарњи монолог
(дијалог) којим се приповедач обраћа самом себи (4) и рационално неконтролисани исказ или ток померене свести књижевног јунака, односно Баронице
оф Петрович (5).
Нису ретки примери у којима се огледа приповедачева интроспекција као
упућеност на себе и његова удвојена природа, односно осведочава разговор са
својом савешћу и другим „ја“:
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„Зар би ти то могао да урадиш, Слободане Галац!“55; „Изгутали смо, Рашида, рекао сам, а онда схватио да разговарам сам са собом“56; „Професори не би
требало да имају таква лица! – говорио сам самоме себи, а онда се сав најежио:
погледај своје лице, идиоте“57; „Негде на дну свега, ипак је био страх. Атаман
није имао шта да изгуби: њега су већ избацили из школе. А ти?’ – ћушнула
ми се под језик моја савест“58; „Ако окренеш главу само мало, моћи ћеш то да
урадиш! – заигравало се друго ‘ја’ у мени“59; „Ти, најшашавији идиоте на свету!
Зашто си је пустио да оде?“ – понављао сам себи, као што понављате деци кад
су уплашена“.60
Осећање другога у себи чини да у једном часу, под утиском страха, Слободан Галац постаје приповедач који наизменично користи и прво и друго лице
једнине:
„Кад се раздани, ако нестане ове чађаве месечине, то ће проћи, тешио сам
се. Престаћеш да мислиш на тог човека“.61 Изузетно, приповедач користи прво
лице множине: „Наравно, ми смо знали да овакве ствари привлаче Караново
сигурније него што магнет привлачи опиљке гвожђа, али то није могло да нам
помогне“.62
У Флакеровој терминологији, казивање младог приповедача омогућава му
да „изграђује свој осебујни стил на основи говореног језика градске омладине
и оспорава традиционалне и постојеће друштвене и културне структуре“.63 На
другом месту овај аутор истиче да је „стил приповиједања и битни конститутивни елеменат JP“.64 На таквој улози приповедача и препознатљивом стилу
његовог приповедања, на причи линеарног тока и тек повременим њеним меандрирањем, што омогућава да се контекстуализују догађаји у садашњем тренутку, Гроздана Олујић својим романом гради целовиту и чврсту приповедну
структуру.
Такав склоп романа учвршћује пажљиво грађена композиција која у себи
нема изразиту драматургију приче нити јак прелом у радњи романа, али има
јасан план, доследно вођен од почетка до краја, и логичну поступност. На тај
начин вођена, фабула је ојачана семантичким паралелизмима, односно честим
и инваријантним понављањем опсесивних мотива. Они у низу исказују чежњу
младог јунака да се ослободи оклопа свога „задатог“ живота, провинцијске до55
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саде, школе и обавеза. Зато он жели да побегне далеко – на острва Јужнога
мора те да у плаветнилу и светлости, бескрају и слободи пронађе уточиште и
своје просторе среће.
Покушамо ли објаснити корене гнева и бунта младога јунака у овоме роману, пред нама су чиниоци психолошке и социјалне мотивације. На психолошку
мотивацију указује чињеница да је тај јунак, живећи између две породице а
ни у једној не налазећи себе, прикраћен за пуну и праву љубав, те да је у том
смислу непотпуна и подељена личност. Чак и слобода, коју понекад осећа као
празнину, напуштеност и пустош, не помаже да Слободан Галац сасвим оствари своје биће и своју целовитост. То ствара комплекс неостварености или
мање вредности што доказује део његове исповести у којој каже: „Био сам слободан и сâм као пас и нисам знао шта да почнем; сви су ме тако лако пуштали
од себе да ми је било јасно како не вредим много“.65 У тим коренима и одсуству
идентитета младалачки бунт налази своје главно исходиште.
На ово се надовезују два занимљива запажања којима се утемељује отпор
према породици као основној ћелији и школи као значајној институцији неког друштва. У писменом задатку једног ученика, који размишља о узроцима
свога незадовољства, стоји и реченица: „Добро би било кад бисмо се рађали
без родитеља“.66 У другом примеру Рашида се, не без гнева, обраћа Слободану
репликом, односно реторским питањем: „Ко је био тај идиот што је измислио
школу?“67 Оба ова примера, кроз изречену тврдњу и реторско питање, чине
делотворном социјалну мотивацију у роману Гласам за љубав која, иначе, није
честа у „џинс прози“.
Овом типу разлога и објашњења Слободанових поступака треба додати и чињеницу како он са страхом размишља да би о његовом неваљалству
и „несоцијалистичком васпитању“ могли да расправљају „наставнички савет
мога оца и друштво у очуховој фабрици“.68 На помисао о могућности такве
расправе, чији би циљ могао бити социјализовање неприлагођеног младог човека, надовезује се друга бојазан. Пошто су Слободанови „строго свесни“,69 а
то значи да нису религиозни, онда се као провокација па и преступ може узети
његов улазак у цркву из знатижеље. Цео тај породични и друштвени контекст,
ограничења и забране, осећај мање вредности и емоционалне прикраћености,
стварају код Слободана Галца потребу да скрене пажњу на себе, потребу за
бекством и јаким гестом, али, у исто време, чежњу да се оствари као писац и
тако свима покаже своје право лице.

65

Г. Олујић, Исто, 24.
Исто, 37.
67
Исто, 17.
68
Исто, 25.
69
Исто, 25.
66

СЛИКА СВЕТА И ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК У РОМАНУ ГЛАСАМ ЗА ... 49

У таквом доживљају света Караново и Јужно море симболички су постављена инверзија на просторном плану. Караново као оклоп који притиска и
гуши младог јунака, а Јужно море као бекство и узлет дају крила осокољеној
машти Слободана Галца да свој наум и оствари. Симболичко премештање у
простору или одлазак од куће не окрилаћују његову машту тек у адолесцентским годинама. Кад му је било девет година, обећао је мајци да ће кад порасте
бити богат и омогућити да заједно живе „само она и ја, у шумској кући, а јелени
ће у сутон трчати крај ње“.70
Са шеснаест година Слободан размишља о истом, осећајући сада да ће
постати писац и „једнога дана бити славан“71, али, више од свега, зна да му је
бекство у свет судбински задатак и да ће то бити његов излазак из круга. Та решеност јасно је постављена у вертикали приче: „Ја ћу отићи. Довољно сам луд
за то“72; „Једном ћемо отићи тамо. Једном ћемо видети све то, Рашида“73; „Спаваћемо до недеље, онда ћемо звизнути као Сијукс Индијанци... а затим ћемо
кренути до Београда, до мора и још даље“74 и на крају романа: „Ми путујемо!“75
Одлазак је кључни опсесивни мотив у причи о потрази за идентитетом. Он
се вишеструко и у разним варијантама понавља у роману, учвршћујући у вертикали приче његову композицију. Од овог мотива, по учесталости готово да
не заостаје мотив у којем се појављује са кучетом луда Бароница оф Петрович.
Свакодневни долазак несрећне старице на Тису и на скелу контрапунктира
причу младог јунака о одласку и то готово у свих десет поглавља романа.
Контрапунктну основу удвојене приче потврђује већ прво поглавље сликом пуном сентименталности и сете: „Бароница је певала песму о бродићу који
није никада, никада запловио“.76 Животни њен брод насукао се у муљу мртве
Тисе, а тиха песма сулуде старице, која утварним гласом пева из неке друге
стварности, као да опомиње младе јунаке да не понове њену судбину.
Слободанову манифестну или притајену опсесију у роману чине још његова школска другарица Неда, која из другог плана озрачује главног јунака тихом надом, дискретном и притајеном животном светлошћу, глумица Мерилин
Монро, својом лепотом, уметношћу и славом, корњача Грета и, можда више од
свега тога, жеља да постане писац.
Из Слободанове младалачке приче не види се његово нарочито познавање
књижевности. Он не помиње писце по делу него у анегдотском контексту:
Фокнера по томе што је предавао на факултету иако факултет није завршио,
70
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Камија, којему се „заломила Нобелова наградица“,77 по томе што, за разлику
од многих писаца, није скончао од туберкулозе него „за воланом“78, Толстоја
по мундиру кнеза Нехљудова,79 а Дикенса због филмова који су снимљени по
његовим делима. У сличном, више анегдотском него уметничком контексту,
приповедач помиње глумицу Грету Гарбо, по којој ће Рашида назвати своју
корњачу, и сликара Рембранта посвећеног женским облинама. Више од свих, у
овој занимљивој галерији ликова из света уметности, Слободанова је опсесија
и фасцинација чувена филмска глумица, Мерилин Монро.
Уочљиво је да млади јунак Гроздане Олујић не помиње наше писце, сликаре и друге уметнике нити се ипочем види његова национална свест. Могло би
се рећи да он, желећи да постане богат и славан писац, на један инфантилан начин сања свој амерички сан. По начину како живи и како се облачи, коју музику слуша и како користи своје слободно време, како се понаша и за чим чезне,
јасно се запажа космополитски став Слободана Галца. Флакер у својој студији
о „џинс прози“ то истиче као битно својство младог јинака. Фармерке, које и
Слободан носи, јесу став или статусни симбол бунтовне генерације младих из
шездесетих година прошлога века.
Главни јунак у овом роману живи онако како осећа и мисли свет. Његов
живот је у роману преведен у причу. Као приповедач, Слободан се показује
више као површан инфантилни него интелигентни приповедач. Такав његов
статус одређују његове године и слаба интересовања за књигу. На другој су
страни у фокнеровској концепцији самоука његов књижевни дар, потреба да
пише и да постане славан писац. То је велика тема романа Гласам за љубав која
у њему готово представља причу у причи.
Три су начина којима Слободан у тој улози искушава свој књижевни дар.
То су писмени задаци, иначе честа појава у жанру „џинс прозе“, лажна љубавна
писма која пише професорки Меланији Бранковачки и роман у настајању. У
писменом задатку написао је: „Јер то је тако, и ако је могуће да се бира и ако
човек за било шта гласа, ја гласам за љубав мада је и она унапред изгубљена
ствар.“80 У писменом задатку са темом о гласању, за који је добио јединицу, инфантилни приповедач је „промашио“ тему уздижући љубав као једину праву
вредност.
Други Слободанов списатељски подухвати чине љубавна писма професорки Меланији, лажно потписана именом професора Маркоте. Не доводећи
у питање њихову аутентичност, Меланија Бранковачки ће се загледати у младог, наочитог и недужног Маркоту, а кад сазна правог аутора и пуну истину о
„својој“ љубави, доживеће шок и покушати самоубиство. Како и бива у „џинс
77

Исто, 131.
Исто, 131.
79
Исто, 28.
80
Исто, 23.
78

СЛИКА СВЕТА И ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК У РОМАНУ ГЛАСАМ ЗА ... 51

прози“, и ова писма настају на подлози текстова из књижевне прошлости. Модел им је Оњегиново писмо Татјани Александра Пушкина које добија свој карикирани вид у Слободановој епистоларној пракси.
Његов најамбициознији књижевни подухват је роман који он пише
чежњиво се надајући књижевној слави. На духовит и поетички промишљен
начин млади приповедач показује како његов главни јунак, фудбалер иначе,
неће у роман, то јест „није дао да се уклопи“81 пошто аутор не успева да помири
непремостиву разлику између фудбалера „који је постојао“82 и онога „којега
је измислио“.83 Неусклађеност прототипа или модела и лика учиниће да производ маште младог списатеља, како он то сам каже као свој критичар, буде
„бућкуриш последње врсте“.84
Рани јади младога писца настају због тога што он кроз роман покушава да
разреши свој лични однос према мрским и драгим особама из стварности које
треба да постану његови јунаци. Тако се он зариче да Весна, заљубљена „у то
фудбалерско копиле неће ни случајно ући у роман“.85 Но, она ипак неодољиво
куца „на врата тог романа“,86 али, вољом писца а не књижевне логике, завршава под Оријент-експресом, што због пишчеве освете правој Весни, што због
чињенице да он у једном часу није знао шта с њом даље да ради у роману.
Због неусклађених личних прохтева и захтева литерарне приче, младом
списатељу роман „није полазио за руком“.87 Због тога, још више због неславног
завршетка епизоде са писмима упућеним професорки Маланији и сазнања да
је писање слобода, то јест одговорност, Слободан баца рукопис у Тису. Тако
су се неславно удавили беживотни јунаци младога писца а са њима „и многи
који су хтели да уђу у оквир ‘Сакатих птица’, или, ако су и улазили, улазили су
на сасвим погрешна врата“.88 Катастрофичан и, у исти мах, катарзичан исход
Слободановог заноса књижевним првенцем постаје залога његовог уверења да
слабо обликоване и у Тиси „утопљене“ јунаке треба на прави начин оживети и
поново „васкрснути на хартији“.89
Тај нови његов роман у мистификацији и фингирању ауторства може да
добије и наслов Гласам за љубав. Нови роман може бити роман о људима са
оклопом који, као корњаче, „шетају око трга“.90 У метаморфози оне добијају
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џиновски раст и својим „проклетим оклопима препокривају читав свет“.91 Читав свет постаје под оклопом фигура досадног и учмалог, загушљивог и јаловог света, притискајући и гушећи земљу која је у квару. Караново тако постаје
њена мала честица са својом скелом и паланачком чамотињом, провинцијски
микрокосмос који млади јунак на сваки начин жели да напусти.
У томе се садржи алегоризам романа Гласам за љубав Гроздане Олујић.
Ако се роман у једном свом делу, принудним одласком својеглаве Рашиде у
Сарајево, привремено усмерава изневереном хоризонту очекивања, Слободан Галац је кренуо на пут налазећи у том путу излаз из круга. Тај пут води га
„просторима среће и слободе“,92 односно стварању „новог и целовитог света“.93
Тако се крај романа показује као остварење бекства које је најављено на самом
његовом почетку. А бекство на острва Јужног мора и љубав као једина права
вредност за коју млади јунак може да гласа, фигуре су смисленог, испуњеног
живота и рајских простора среће за којима чезне Слободан Галац.
Стварајући, односно профилишући главног јунака као даровитог будућег
писца, Гроздана Олујић је том његовом одликом и наговештајем на добар начин мотивисала Слободанову исповедну реч као спонтану, али стилизовану
исповест. Колико споља, он свет у стварности или у замишљању посматра и
види изнутра, готово чулно осећајући не обичан колико зачудан изглед света.
Отуд у његовој причи синагога није срушена него је „за време рата одлетела у
небо“.94 Из тог разлога, синагога ћути, а то ћутање погађа главног јунака „као
ударац песнице у желудац“.95 Слично реагује главни јунак кад види божјаке и
просјаке: „Ноге су им биле голе и пуне промрзлина и то ме погоди као ударац
песницом у желудац“.96
Слободан инстинктом осећа свет. Сличан је и његов доживљај природе:
жив и непосредан, сликовит и емоционално обојен, каткад лирски сугестиван
и врло изражајан. У таквом доживљају и експресији приповедач на антропоморфан начин осећа и у причу преводи појаве из природе. Тако и Тиса персонализује а не само амбијентира радњу, сваки час мењајући своје лице.
У приповедачевом опису ове реке запази се и нека експресионистичка гама:
„Тиса је била као велика кап живе: светла, изнутра покретна, сва растопљена на сунцу“97; у наредном опису „Река је имала боју младог вина, а по површини су као исушене љуштурице пловили лешеви инсеката. Сетих се веро91
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вања да водени цветови живе само од изласка до заласка сунца и желудац ми
се згрчи“.98
Поново се види да главни јунак доживљава свет и изнутра, утробом, и да
његов доживљај постаје одзив на све звукове и јавке из природе, претварајући
се у свеобухватну и чисту емоцију: „С банатске стране допирао је лавеж паса
и туп звук бућкала за сомове, а Бароница је чучала на скели и певала“.99 Све
вибрације из природе, сви ти звуци-симболи удружују се у једној, целовитој
синестезијској слици која налази допуну у опису перуника: „Перунике су биле
златне, хладне, и мирисале на муљ и воду“.100
Тај апсолутни доживљај и урастање или срастање са душом природе
јесте процес постварења свега живог и персонализација свега што у природи
постоји. Отуд је Рашида једне вечери у загрљају била „гипка и свежа као млада
врбова грана“,101 а Тиса у једном часу „мртва“.102 Изражајни описи природе не
откривају само приповедачев доживљај света него активирају и његову мисао
и однос према свету уметности: „Испод насипа галопирали су двогодци, а сунце кога у граду више није ни било, овде је као растопљена ватра палило реку.
Читав пејзаж личио је на идиотску модернистичку слику начињену од црвених
и црних мрља“.103
Недуго после, веза крајолика и уметничких слика биће још директнија:
„Изнад нас, у тамноплавом небу какво се виђа на сликама Ван Гога у последњој,
већ лудачкој, фази летео је авион: „Мала црвенкаста, лудо храбра тачкица која
се упутила некамо“.104 У овом опису битне су две ствари: поистовећење пејзажа
са Ван Гоговим сликама и слика авиона у лету који код посматрача – Слободана Галца – провоцира или појачава свест о бекству. „Храбра тачкица“ на небу
могла би да буде „усамљено и очајно човеково срце које бежи“.105
Након те асоцијације, коју главни јунак жели да потисне у разговору са
собом као двојником („не сме се мислити на тај начин, идиоте, лудо је што мислиш на тај начин“106), следи важан и пресудан преокрет у јунаковом сазнању
света: „Осетих како ми се нешто топло и сурово подиже са дна утробе и насмеших се, јер сам знао да је то тренутак превазилажења: сада сам био спреман
да све почнем и победим и све је било преда мном. Било је то осећање какво
понекад имају богови“.107 Идејом о превазилажењу или сазнањем су сви путеви
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наша раскршћа и наша судбина којом ми управљамо, окончава се Дивље семе
Гроздане Олујић: „Сада си као бог. Све што јеси или ћеш бити, преостаје ти тек
да створиш“.108 У овој тачки, која је тренутак превазилажења, прелама се судбина главног јунака и у роману Гласам за љубав.
Симболичка слика авиона на небу тако постаје тренутак преобраћења или
иницијације главног јунака: од тог часа, више него дотад, он зна ко је, односно
шта значи бити и чинити. Тренутак кључног преокрета и Слободановог одласка из Каранова Гроздана Олујић вишекратно мотивише у роману. Ту идеју
стално подржава околност да су Слободан и Рашида често украј реке или железничких шина чији путеви воде у незнане даљине. Чежња за даљинама отуд
и врхуни у слици авиона који летом релативизује просторну удаљеност између
Каранова и далеких острва Јужнога мора.
Пошто мине тренутак превазилажења и тачка гледишта из које се са земље
посматра авион на небу, опозиција горе–доле бива допуњена Рашидином причом о лету авионом у Сарајево. Она прича, а приповедач памти и казује о њеном лету изнад Саве и Дунава одакле види да су „солитери на Новом Београду
као кутије шибица поређане усправно или водоравно“,109 правећи тиме модерну реплику на сличну слику у Вучовој поеми Сан и јава храброг Коче.
Инфантилни јунак Гроздане Олујић не контролише увек своје поступке.
Код њега је таштина – кад лажним љубавним писмима гради замишљену
стварност или на њу утиче – јача од свести или сазнања да тим поступцима
чини велику неправду професорки Меланији Бранковачки. Но, Слободанов
хир, таштину и детињасту игру понекад у њему надвлада чиста и безазлена
душа па, због својих писама, осети „гађење на самог себе“.110 Тада у њему влада
„двојно осећање“111: да је бог и да је гад.112 Та удвојеност Слободанове личности
запази се некад и у типу његовог говора, посебно онда када говори о себи као
другоме.
Лајтмотивске слике ојачавају склоп овог романа. У тој улози, слике Тисе
врло често се појављују пред читаоцем. У приповедачевом опису река је „набрекла и запаљена“113; мртва као „сјајно огледало“114; „зеленосмеђа“115; „замрзла“116
и „мирна да се чинило као да је неко посуо уље по њој“117 итд. У вертикали приче Тиса је живи водени ток у којем се огледају људска лица и судбина јунака.
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Слике лица и очију у којима се зрцали сама суштина унутарњег света у
човеку такође су опсесивно присутне у приповедачевој свести и у причи: ујаково лице било је „благо и одсутно“118, а очухово „као да је прогутао нерасечен
лимун, жабу или тако нешто“119; на Јасминином „округлом лицу с очима као у
лутке јавило се нешто као осмех“120; Недине очи биле су „одсутне, насмејане и
меке“121; лице једног фудбалера било је „глупо као ноћ, други се одликовао ванредном проницљивошћу“122; „То лице без лепоте и храбрости, зашто се уопште
рађају таква лица?“123; „Окренула је моје лице к себи. Вероватно сам је гледао
као неко ко је пао с Марса или неког сличног места. Схватио сам то по изразу
Атамановог лица“124; Недино лице изгледало је „срећно и занесено, и то је било
једино такво лице у тој башти, ако изузмемо Атамана док је играо с њом“125;
Меланијино лице било је „зрачно као сунцокрет у освит дана“126, да би након
сусрета са Маркотом њено „лице запламтело поносом, и стидом, и нежношћу.
Било је то лице жене која воли“127; у једном часу Слободан прави „мандаринско
лице“128; пошто Меланија верује да су лажна писма права, њено лице било је
„пуно светлости и чинило се десетак година млађе“129; Кад Меланија сазна да
је писмима обманута, понижена и исмејана, њено „посивело лице“130 одавало
је „опуштеност и ужас“131; „Видео сам Меланијино прво зрачно и расцветано
лице, затим то исто лице потамнело као земља, па оно нешто у њеним очима
кад је скакала у Тису“132; „На надгробној плочи коњичког капетана сунчала су
се два гуштера а очице су им светлеле као бисери“.133
Слике Тисе, лица и очију слике су природе, али и унутарњег, затајног света
који кроз њих прогледава. Уместо о томе да прича, приповедач то сажима кроз
изглед очију и лица. Тиме се прича редукује и онеобичава. Сличан поступак
користи Гроздана Олујић у описима природе који некад наликују авангардним
сликарским платнима. То запажа и А. Флакер, видећи у опису Каранова „гото-
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во шагаловско виђење провинцијског градића“134: „Караново је изгледало као
да лебди у ваздуху окачено торњевима својих цркава у небо и подупрто чопором кућа које се збијају око њих“.135
Јаку експресију и онеобичену ликовну перспективу имају и следећи описи:
Месец је „личио на големи црвени диск хитнут ка звездама“136 и, још једном, шагаловски постављен план слике: „Кроз прозор преко пута као златни
потоп пљуштало је сунце и качило се за вратила“.137 Део те необичности је удвојена и изокренута перспектива (опозиција: доле–горе) коју имају и приказани јунаци или слика света створена њиховим гледањем у небо: „Једино су
пецачи чучали уз обалу и њихови ликови посматрали су окренути наопачке на
тихој, готово замрзлој Тиси“138; Слободану испруженом на леђа „Сунце се клатило на небу као огромна златна риба“.139 Сва ова онеобичења и „кривљења“
слика обликом или перспективом гледања, јаки колорити и ликовни контрасти, носе у себи наслеђе наше модернистичке прозе.
Но, то су посебности језичког исказа који је у основи стилизована реч
младог јунака или инфантилног приповедача. Својим доживљајем света и говором, он изражава сензибилитет који је „ушао“ у роман са Селинџером средином прошлога века а код нас заживео у „младој прози“ шездесетих година.
И код српских писаца, па и код Гроздане Олујић, осим те осећајности, језик и
облачење младих налазе своје нове генерацијске симболе.
Џинс, односно фармерице изразит су симбол младих тога времена а не
само одевни предмет. Отуд млади Галац у „аутобиографској“ исповести помиње своје „фармерице и црни џемпер“140 и „фармерице уске“141, те музику „ђаволски добрих ‘Торпеда’“142 који свирају на игранкама у Каранову. Језик и говор, музика и игра, облачење и понашање младих – све је то изван конвенција
и норми до којих држе старији.
Опозиција те врсте нарочито је изражена у Слободановом погледу на
свет и његовом односу према вредностима које су структуриране. Његова
мајка не може да „заспи до зоре размишљајући шта ће бити с оном црвенокосом пропалицом“,143 док отац за његове вршњаке каже да је то „једна ужасна
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генерација“.144 На том расколу или опозицији темељи се онај неспоразум који
последично ствара генерацијски конфликт као тематско градиво „џинс прозе“.
Ако због прекора старијих млади јунак Гроздане Олујић углавном не осећа
стид, већ су смех и равнодушност одговор на грдње старијих, он у подсвести
ипак има потребу да покаже и потврди своје праве вредности. Будућа књижевна слава залога је његових снова и надања. Томе треба додати идеју о бекству
на острва Јужнога мора. На њима Слободан Галац жели да пронађе просторе
своје среће, односно своју нову Аркадију.
Оваквим поентирањем приче уверљиво је разрешена тензија у радњи романа Гласам за љубав. Напетост стварају сужен простор (Караново) и кратко
време (крај једне школске године) као чиниоци хронотопа. Ти чиниоци „притискају“ причу тиме што све више сужавају или, чак, укидају могућност да
главни јунак и даље остане под оклопом своје средине. Линеарна радња тежи
све време ка томе да Слободан Галац у одласку нађе излаз из круга. Отуд симболички излазак на природан и мотивисан начин бар привремено окончава
драму његове младости. Одлазак из Каранова потврђује, такође, већ поменуту
Чеховљеву досетку о клину која као фигура потврђује да и Гроздана Олујић
роман Гласам за љубав гради на начелима композицијске мотивације.
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Petar Pijanovic
THE WORLD IMAGE AND THE NARRATIVE MODE IN THE NOVEL
I VOTE FOR LOVE BY GROZDANA OLUJIC

Summary: This paper offers an analysis of Grozdana Olujic’s novel I Vote for Love and
a point of view that reflects its character of the so-called „jeans prose“. Such context
determines a system of binary pairs and its share in creating the image of the world.
On the same basis, the author of the paper studies the stylistic characteristics of the
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mentioned literary work, character functions and the narrator’s role, i.e. the novelty
and importance that the novel I Vote for Love bears in young Serbian prose.
Key words: „jeans prose“, narrative mode, nonconformist world, the young – a rebel
hero, implicating expressions, world image, types of narrating voices.

Слађана Јаћимовић

МОТИВ СУРОВОСТИ У
РОМАНИМА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: У раду се, пре свега, анализира мотив суровости у сва четири романа Гроздане Олујић (Излет у небо, Гласам за љубав, Не буди заспале псе и
Дивље семе) чији су јунаци млади људи, који су како својим животним добом,
тако и својим социјалним статусом и менталним склопом осуђени на растрзаност и неприпадање. Расцеп, који је одређујућа црта ликова ових романа, истовремено је и спољни и унутарњи. Сукоб сила стварања и разарања,
деструктивности и аутодеструктивности са једне стране, и потребе за љубавним и еротским остварењем са друге, слаби јунаке Олујићкиних романа,
којима ауторка (као по правилу, ни у једном од њих) не даје шансу за избављење и остварење пуног живота.
У овим такозваним омладинским романима, са јасним назнакама и позивањем на егзистенцијалистичку филозофију, сплет догађаја је такав да протагонисте води из разочарења у веће разочарење, из бунтовништва у празнину
или несрећу, из младалачког непристајања на правила у апсурдност зрелих
година. Без обзира на мотиве који му се другачијом семантичком носивошћу
супротстављају, романескна доза својеврсне, на више планова остварене суровости константа је у свету ране прозе ове ауторке. То је и разумљиво ако се,
у духу Флакерове концепције ове врсте романа, његови јунаци сагледају као
људи „без упоришта“, односно као ликови у чијим судбинама мотивацију за
осећање обескорењености и неприпадања уочавамо у, по правилу, трауматичном детињству тј. у проблематичној породици која не пружа осећај сигурности и вољености, већ одбачености и сувишности. Може се закључити да у

првој, романескној фази стварања, Гроздана Олујић гради наглашено и дои се простире у релацијама опонирања
следно песимистичку слику света, који
провинције (типски локализоване у Каранову) и велеграда (Београд).
Кључне речи: омладински роман, мотив суровости, деструктивност и аутодеструктивност, опозиција провинција-велеград, песимистичка слика света,
обескорењени јунаци, садизам, егзистенцијализам, технике модерне прозе.

„Једном је рекао (или је то Тиса рекла?) како у души човековој постоје пси
љубави и пси мржње, пси стварања и пси разарања. Не буди з а с п а л е пс е!
– опоменуо ме је.“1 Овим се речима главни јунак романа Не буди заспале псе,
Раша Вукота, присећа савета пријатеља и свог својеврсног узора и васпитача Прокопија. Присећање, наравно, не значи и придржавање овако поетично
именованог упозорења (које је, не случајно, стављено и истакнуто у наслову
романа) – оно се призива онда када су последице његовог кршења већ почеле
да вуку фабулу романа и судбине јунака ка трагичном исходу. При томе, саветодавац, без обзира на то што је као и главни јунаци бунтовник и изгредник из
конвенционалног грађанског света, не припада ни свету главних ликова – он
за себе каже „да више није наиван“, односно да на илузије, чије варке остали
јунаци ипак још увек испробавају, не пристаје и да је, за разлику од протагониста, коначно и неопозиво прешао границу зрелости.
А главни ликови сва четири романа Гроздане Олујић2 су млади људи, између четрнаест и двадесет две, односно двадесет пет година. Дакле, не више
деца, не још одрасли, већ адолесценти, на граници између два света и како
својим животним добом, тако су и својим социјалним статусом и менталним
склопом осуђени на растрзаност и неприпадање. Расцеп који је одређујућа
црта ликова ових романа, истовремено је и спољни и унутарњи. Сукоб сила/
пса стварања и разарања, деструктивности и аутодеструктивности са једне
стране, и потребе за љубавним и еротским остварењем са друге, слаби јунаке
Олујићкиних романа, којима ауторка (као по правилу, ни у једном од њих) не
даје шансу за избављење и остварење пуног живота. Као у грчким трагедијама,
у овим условно названим омладинским романима, са јасним назнакама егзистенцијалистичке филозофије, сплет догађаја је такав да протагонисте води из
1
2

Гроздана Олујић, Не буди заспале псе, Просвета, Београд, 1964, стр. 133-134.
У српској књижевности Гроздана Олујић се јавља као романописац крајем превратничких
педесетих година двадесетог века. У распону од једва деценију она ће објавити чак четири
романа: Излет у небо (1958), Гласам за љубав (1963), Не буди заспале псе (1964) и Дивље семе
(1967), који су како по својој тематици, тако и по коришћеним књижевним техникама били
својеврсна новина у нашој књижевности. Хваљени и оспоравани, ови такозвани омладински
романи, са тематиком кризе идентитета и обескорењеним јунацима који се буне против
прокламованих вредности свог времена, превођени су на многе светске језике и доживели су
бројна признања у светској књижевној јавности.
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разочарења у веће разочарење, из бунтовништва у празнину или несрећу, из
младалачког непристајања на правила у апсурдност зрелих година. Јунакињи
Излета у небо, управо онда када себи допусти макакво слабашно присуство
смисла који јој (бар хормонски) допушта благословено стање, бива одузето
вољено биће и препуштена je поново сопственој себичности која је одређујућа
црта њене личности; поменути роман Не буди заспале псе завршава се једним
успешним и једним неуспешним самоубиством, Лика из Дивљег семена препуштена је себи, сопственим демонима и трагањем за идентитетом чије исходе
није спремна да прихвати, па и бекство Слободана Галца (Гласам за љубав), са
корњачом у наручју а без девојке која му чини тежиште животног смисла, само
је унапред на неуспех осуђен покушај остваривања у свету који је ненаклоњен
овим јунацима.
Може се рећи да у првој, романескној фази стварања,3 Гроздана Олујић
гради наглашено и доследно песимистичку слику света, који се простире у
релацијама опонирања провинције (типски локализоване у Каранову) и велеграда (Београд). Сви главни романескни јунаци пореклом су из Каранова, са
извесним изузетком у Дивљем семену, где је ова равничарска варошица место
у којем је смештен дом за сирочиће у којем одраста главна јунакиња: искуство
изопштености и неприпадања она доживљава већ ту, у групном именовању,
поистовећивању и издвајању од стране локалних мештана деце којима припада као „они из дома“. Детињство које „жели да заборави“ Миња такође проводи
у родном Каранову и искуство ране осујећености и дубоког осећања бесмисла
биће зачети управо у готово идиличном завичајном пејзажу. Попут Раше
Вукоте (Не буди заспале псе), и ову јунакињу за завичај везују противуречна
осећања („међу тим зидовима прошао је један део мојих година. Најлепши део
мојих година. И најтужнији. Можда? У њему ја нисам изгубила ништа сем човека из мочваре и себе.“4). Караново је простор дечје безбрижности и осећања
слободе у идиличним пејзажима поред Тисе, али и равничарско-провинцијске
учмалости и скучености, као и стицања првих увида у недостатак породичне
заштићености и изразитог осећаја невољености и сувишности. Највише простора описима овог својеврсног топоса даје се у роману Гласам за љубав, у коме
је љубавна прича између Слободана и Рашиде неодвојива од лирске дескрипције речних обала, залазака сунца, месечине на води.5 Са друге стране, Бе3

После романескне прозе коју је писала шездесетих година, Гроздана Олујић прави извесну
паузу у свом књижевном стварању, а истовремено и знатан жанровски и поетички заокрет.
Крајем седамдесетих година збирком Седефна ружа (1979) она најављује прелазак са стварносне
на фантастичну прозу и постаје главни представник ауторске бајке код нас, обраћа се млађој
књижевној публици и попуњава на тај начин тада постојећу празнину у српској књижевности
за децу.
4
Гроздана Олујић, Излет у небо, Народна просвјета, Сарајево, 1958, стр. 56.
5
Дата из перспективе главног јунака-приповедача, обликована (сходно поетици омладинског
романа) као његов колоквијални говор, дескрипција завичајног равничарског пејзажа ломи
се између лирске носивости и извесне готово неминовне дозе патетичности, и сталне потребе
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оград је простор који младе јунаке мами варљивом надом у остварење пуног
и смисленог живота („Високо уздигнут у ваздуху, готово одвојен од земље, с
хиљадама својих упаљених прозора, Београд је лебдео изнад нас. Био је налик
на град који се сања, док је у његовим зградама, као у саћу са безброј преградица, ослобођене свакодневне коже, хиљаде људи покушало да ухвати нешто
сна“6). Међутим, само у роману Гласам за љубав велеградски простор остаје
жуђени локалитет и симболички топоним, што је и очекивано јер су и његови
протагонисти најмлађи, те на Београд гледају са дистанце провинцијалца који
га још увек не познаје. У осталим романима јунаци су довољно одрасли, те их
читалац затиче како су завичајни простор већ напустили, али сазнајемо да им
пресељење у велики град није донело ништа друго до увећања празнине, унутарње самоће и несреће. Осећај неприпадања и изопштености провинцијалца
узрокује да се актерима романа сопствено бивствовање у велеграду неретко
чини као лоше одиграна улога у представи чије механизме нису у стању до
краја да сагледају нити да се у њих уклопе („Куће са безбројним прозорима,
тролејбуси, река људи, пригушена светлост неона, за тренутак ми се учинише
као једна велика позорница у којој сваки детаљ за себе далује као нужност,
али између њих не постоје никакве чвршће везе. Сама себи изгледала сам као
дебитант који је заборавио улогу“7). Уместо да у Београду пронађу остварење
својих животних очекивања, они се, слабећи како на социјалном тако и на
емоционалном плану, губе и доживљавају само рушење сопствених илузија.
Ни у једном ни у другом простору ови рано загорчани и отуђени јунаци не
налазе своје место, јер до краја не могу (нити желе) да се остваре ни у једном
од њих. Презревши све, они не дозвољавају себи да нађу упориште у нечем
другом, јер им до краја није сасвим јасно ни шта траже. Песимистичку визију
света у романима ове ауторке доследно подржава и социјални миље у којем
одрастају протагонисти ових дела. Ничег од послератне вере у бољу будућност
у „социјалистичком рају“ нема у овим романима. Осујећени на породичном и
емоционалном плану, јунаци у велеграду остварују животарења на социјалним
маргинама – они су дошљаци којима је сјај великог града само фон на којем се
беда њихове личне егзистенције само додатно потенцира: Раша Вукота живи
да се исти опис депатетизује и иронијски обеснажи: „Месец се као у филмовима из Индије
полако и декоративно пењао у небо. Сад је већ личио на големи црвени диск хитнут ка
звездама“ (Гроздана Олујић, Гласам за љубав, Bookland, Београд, 1996, стр. 57), „Изнад Тисе,
у јатима, кружили су водени цветови, а тела су им била прозрачна и ломна. Река је имала боју
младог вина, а по површини су као исушене љуштурице пловили лешеви инсеката. Сетих се
веровања да водени цветови живе само од изласка до заласка сунца и желудац ми се згрчи.
Био је то један од оних грчева какве осећате док сањате како вас спуштају у раку“ (Нав. дело,
стр. 19), „Испод насипа галопирали су двогодци, а сунце кога у граду више није ни било, овде
је као растопљена ватра палило реку. Читав пејзаж личио је на идиотску модернистичку слику
начињену од црвених и црних мрља“ (Нав. дело, стр. 38).
6
Гроздана Олујић, Не буди заспале псе, стр. 105-106.
7
Гроздана Олујић, Излет у небо, стр. 52.
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у изнајмљеном собичку, односно у факултетској лабараторији у којој се изводе језиви експерименти, Лика вреву Београда сагледава из специфичне доње
перспективе своје сутеренске собе, а Мињина потенцијална породична идила
развија се и умире у хладној бараци на градској периферији.
Мотив злих, деструктивних сила, у претпоследњем роману сажетих у симболичкој синтагми „пса мржње“, стално је место Олујићкиних романа. Може
се рећи да у овим романима, које, по Флакеровој дефиницији, без много муке
по свим кључним својствима можемо сврстати у тзв. „прозу у траперицама“8,
својеврсна суровост, како јунака, тако и окружења у којем одрастају, постаје
константа ове прозе. Без обзира на мотиве који му се другачијом семантичком носивошћу супротстављају, романескна доза својеврсне, на више планова
остварене суровости константа је у свету ране прозе Гроздане Олујић. То је и
разумљиво ако се, у духу Флакерове концепције ове врсте романа, његови јунаци сагледају као људи „без упоришта“,9 односно као ликови у чијим судбинама
мотивацију за осећање обескорењености и неприпадања уочавамо у, по правилу, трауматичном детињству тј. у проблематичној породици која не пружа
осећај сигурности и вољености (осим када су у питању односи мајка-син), већ
одбачености и сувишности. Тако је Слободан Галац као дете разведених родитеља растрзан између две куће од којих „ниједна није његова“, Рашида одраста
са оцем удовцем и децом именованом увек као „чопор“, Миња је треће, сувишно дете, готово уклето и које доноси несрећу (ова позиција потенцирана је
и судбином остале двоје деце: брат гине у рату – након чега је уследило очево
самоубиство, а старија сестра, несрећна и неостварена, неизлечиво је болесна),
Раша Вукота сазрева у парадигматички лошем браку са етикетом оца алкохоличара, Тиса у угледној породици са крајње поремећеним односима и потиснутом блискошћу, док је јунакиња Дивљег семена неко ко биолошку породицу и
не познаје, прерано сазревајући у суровим условима и васпитавана суровим
методама у послератним домовима за децу. Једноставније речено, породична
идила је протерана из романа Гроздане Олујић – породица није уточиште него
извор трауматичног искуства у којем се сеје клица осећања отуђености, апсурда и неповерења према свету и другима.
Мотив суровости одрастања у послератним домовима за децу у Дивљем
семену захтевао би посебну и детаљнију анализу. Поступци лика главне јунакиње, њен став према животу и свеукупни доживљај света сасвим су одређени
управо специфичношћу васпитања у домским условима и одсуством роди8

Видети познату студију Александра Флакера Проза у траперицама, Свеучилишна наклада
Либер, Загреб, 1976.
9
Тумачећи поетику ове врсте романа, Флакер прецизно изводи схему која предочава његове
основне поетичке особености (опозиција недорасли-одрасли, нови тип приповедача,
хоризонтално тражење континуитета, спровођење начела оспоравања традиционалних
вредности, избегавање развоја лика протагониста у времену, стилизација усменог спонтаног
говора, употреба жаргона...) и закључује да су јунаци тзв. џинс прозе обескорењени јунаци и
људи „без упоришта“ (Александар Флакер, нав. дело, стр. 45).
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тељске љубави и заштите. И простор одрастања – хладне собе и језиви мир
сиротишта – у сећању девојке остаје као симболичка слика трауматичног детињства („Није било `школице` уцртане на неком делу тог дворишта, ни линије која би означавала гол, ни рупице за кликере, мада је морало бити пуно
деце. Било је то двориште дечјег дома, коначно, а било је тихо и пуно одјека као
изумрли град или пуста унутрашњост катедрале.“10) Сурове методе васпитања
испољавају се као празне фразе социјалистичке идеологије, те ауторка у овом
роману спроводи и слабо прикривену критику послератног режима у којем су
идеје социјалне правде, једнакости и благостања окренуте на наличје. Инсистирање на пароли „Створићемо човека од тебе“ постаје параван за методе нехуманог и на присили заснованог васпитања, а споредни лик васпитачице Заге
сагледан је као својеврсна карикатура тоталитарне идеологије. Зага, која „чува
социјализам као што лопов чува злато, сумњајући на све“ (а њена претерана
ревност мотивисана је и чињеницом да је као присталица Стаљина била и у
затвору), непослушне девојчице назива „социјалистичким паразитима“, незахвалним „за хлеб који им социјализам пружа“ и стога „народним непријатељима“, изазивајући у посебно осетљивим и неформираним личностима снажан
осећај кривице и мање вредности. Такво третирање биће узрок Штефичиног
самоубиства, њеног покушаја својеврсног самоочишћења од греха и убијања
„злог паука“ у себи.11 Смрт другарице биће трауматична тачка у Ликином
одрастању и догађај који ће умногоме одредити њен поглед на свет и понашање
према ближњима. Навикла на суровост и окренута себи („Желим да припадам и припадаћу само себи“), Лика ће се безобзирно понашати према особама које је воле, истовремено немајући осећај и разумевање према институцији
породице, друштва, пријатељства или идеологије. Али мотив злог паука, као
својеврсне деструктивне силе чије је саморазарајуће дејство упознала одрастајући у дому, пратиће је и као одраслу особу, јачајући њен нејасан и потиснути
осећај кривице: „Тај паук се сада усељава у тебе. Ти си зла, ти си чудовиште,
твој оглас, твоји састанци са Душаном нису ништа друго до поступци једног
чудовишта. Хтела би да мрзиш себе, да убијеш зло у себи, али оно ти припада
као очи и руке. Без њега би била непотпуна, можда мање вредна, мање човек.
Запрепашћена, схваташ да човек убијајући зло у себи, убија заправо себе.“12
По донекле поједностављеном психолошком механизму којег прати линија
развоја романескне радње, адолесценција суровошћу одговара на суровост.
Може се чак закључити да у понеким случајевима, јунаци, као и животиње
10

Гроздана Олујић, Дивље семе, стр. 60.
„`Чујем како паук гмиже. Чујем како помера своје отровне пипке у мени. То чујем. Само то,
Лика! Али убићу ја њега, убићу! (...) Убићу га и бићу чиста! Бићу добра, бићу слободна од зла!`
– Подигла је окрвављену виљушку према вама и ви сте устукнуле. У потпуној тишини, затим,
чуо се само њен глас и тупо забадање виљушке у месо које вам се усељавало у сиву масу мозга
и у крв, да вас ноћима иза тога буди из сна“, Гроздана Олујић, Дивље семе, стр. 67.
12
Гроздана Олујић, нав. дело, стр. 68.
11
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који су увек неизбежни и вишезначни елемент њихових окружења, присвајају
право на суровост као на својеврсну самоодбрану у свету у којем се осећају
изопштени и незаштићени. У роману Дивље семе главна јунакиња (која чак са
сигурношћу не зна ни сопствено име, нити године старости – између деветнаест и двадесет две) отворено себе назива садистом, што је донекле и тачно, јер
повређује све које воли – готово хотимично убија пса Лису, повређује Велинку
Дивац, чијег мужа презире, љубавника психички кињи, а у тренутку страсти и физички повређује, при чему није у питању љубавна грубост, већ жеља
да се повреди неко, ко је ту, при руци и чија је патња својеврсна наплата за
сопствени унутарњи бол и празнину. У овом мозаички компонованом роману, где ауторка експериментише са готово свим техникама модерне психолошке прозе (а таква засићеност, пренаглашеност и неретко нефункционалност
изабраних романескних поступака истовремено је и једна од слабости овог
романа), изузетна је и, за ову врсту романа, необична позиција приповедача.
Пратећи ток свести главне јунакиње, аутор једино у овом роману избегава да
доследно спроводи приповедачку позицију првог лица, већ је усложњава фиктивним другим лицем, сведочећи и овако изабраним наративним поступком о
потенцијалној расцепљености свести протагонисте романа. Јунакиња Дивљег
семена сама себи је довољна, и усамљена, без обзира на љубавника и мушкарце
којима је допадљива, а својеврсни нарцизам, неизбежан за доба дечјег одрастања, траје и у годинама адолесценције и сведочи да је као биће неспремна
да се посвети неком другом, или да дâ себе другоме. Отуда је, попут Миње из
Излета у небо, неспособна да се оствари на интимном плану. Можда једина
особа у роману која зна да постоје и други и хоће да им се посвети јесте стари
слепи офталмолог, Јеврејин Арон Бергер, који тражи своју кћер, и зна, да, док
постоји доброта, постоји и нада. Он, према Ликином виђењу, изгледа као неко
ко проводи много времена с патњом и књигама, а остали – Душан, Лика, њен
потенцијални отац13 – искоришћавају све око себе и у извесном смислу користе
се другима као средством за остварење личних и егоистичних циљева. Можда
још један лик резонује као доктор Бергер, Душанова законита жена, коју јунакиња увек ословљава пуним именом и презименом – Велинка Дивац. Особа
без великих речи, која пати, чека и воли, те јој због тога, вероватно, није ни
дато много простора у овом роману, где су поступци јунака сведени на лично,
неретко, животним ситуацијама условљено, себично и физиолошко. Симбол
људи, људске рутине и свакодневице, нечега што је потребно за преживљавање
13

Потрага за оцем, истоветна потрази за изгубљеним идентитетом, доводи јунакињу у апсурдне
ситуације – од оних у којима је обема странама јасно да је у питању заблуда, али на коју су
„родитељи“ спремни да пристану и да је признају као истину, до налажења потенцијалног
оца где је вероватноћа његове веродостојности велика, али су мотиви за потрагу за кћери
банални и обесхрабрујући (тражећи кћер, прост и ружан човек у ствари тражи бесплатну
кућну помоћницу), што је још један доказ о суровости романескног света и безизлазном
положају његових јунака.
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(не живот) представља огледало, односно, одраз. Јунакиња се огледа у стаклу
витрине, јер јој је огледало превише сурово и у њему препознаје тамну страну
сопствене личности, управо ону која је упућује на деструктивност и безразложну суровост према другима и себи – отуда препознавање „месождерске
жудње“ у очима и сагледавање себе као „одвратне самозадовољне гусенице“.
Иако свесна да је различита, иако је туђа несрећа у стању да је потресе (Штефичино самоубиство, убијање рањених птица, дете у зоолошком врту које плаче и
панично тражи мајку), не разликује се од других, напротив, у извесном смислу
једино се себичношћу одржава у животу.
У роману Гласам за љубав, протагонисти су по броју година млађи од оних
у осталим романима, и чини се, са највише наде у остварење пуног живота,
мада и уз увиде који обесмишљавају овај напор („Зашто се рађамо. Зашто смо
осуђени да се рађамо“, пита се Слободан Галац итд.). Буђење чула у лирским
пејзажима поред Тисе, међусобно самоваспитање Слободана и Рашиде засењено је осећањем сувишности главног јунака, који своје напредовање као писца,
као и одговор на питање моћи литературе, испробава у суровој игри љубавних
писама која једну од јунакиња доводи до покушаја самоубиства.14 Суровост
Миње, главне јунакиње Излета у небо (један од књижевних манира Гроздане
Олујић је да главним јунакињама придаје егзотична имена, без обзира на права – Миња је изведено од Мирјана, Тиса од Светислава, Ликом приповедач сам
себе назива, Рашидино име, без обзира на баналност породичног окружења,
сугерише извесно оријентално порекло – можда као извесан вид одупирања
прозаичној средини у којој одрастају или као одређена врста маркирања њихових карактера као изузетних) испољава се у својеврсном аутизму („Смешкам
се, а стално ми се чини да то неко други ради уместо мене“15), неспособности
да воли и све време, у роману каткада и сувише потенцираног осећаја да ништа
нема претерану важност, те да ништа није вредно иоле јаче емоције („Скоро
физички сам се гадила сладуњавости“, односно, „родићу, па шта, од тога никоме није отпао нос“). Она је неко ко њој блискима, по изнова потврђиваном
механизму, доноси несрећу: посредни је кривац, условно речено, за смрт пса
Вучка („Једино створење које ме је волело“, како каже јунакиња), због ње се
убија њен професор када га заведе а онда му стави до знања да га не воли, нити
то може, као што не може да заволи ни дечаке који с њом покушавају за време рата да пређу на другу „стравично плаву“ обалу. Друга обала ће постати
14

Несрећна судбина споредне јунакиње, обмануте професорке Меланије, истовремено
је парадигматична прича о промашености и неостварености у скученим границама
провинцијалног животарења. Остарелој Меланији прети судбина полулуде Баронице оф
Петрович, која живи међу демонима прошлости и пева наглашено симболичку песму о броду
који никад није запловио.
15
Гроздана Олујић, стр. 49. Исказа овог типа, који стално изнова потврђују јунакињин осећај
изопштености има низ: „Чинило ми се да то уместо мене улицама иде само један празан дечји
балон способан једино да региструје случајне одломке реченица, стругање корака по асфалту и
споро долажење вечери искидано тутњавом трамваја“, Гроздана Олујић, Излет у небо, стр. 8.
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симбол романа, као нешто што је вредно жртава, и својих и туђих, дакле, и
оног што је дозвољено и оног што то није. Она упропаштава потенцијалног
вереника, а због ње, најзад, гине и Ненад, туберкулозни студент који је заволи,
без обзира на њене излете с другим мушкарцима, без обзира на то што је дете
које Миња носи можда туђе. Излет у небо је наслов дат према јунакињином
осећању краткотрајног еротског испуњења, али и јединог који јој је дато да оствари. Њена потенцирана безосећајност и отупелост, илити низак праг емоционалних реакција, у функцији су карактеризације овога лика као својеврсног
женског двојника егзистенцијалистички конципованог Камијевог јунака Мерсоа. Полемика са омиљеном литературом константа је у романима Гроздане
Олујић (и специфична за џинс прозу уопште, остварена најчешће у функцији
карактеризације јунака и дословнијег обликовања њиховог погледа на свет).
Сличност са Мерсоом непотребно је потенцирана Мињиним читањем Странца (сасвим је и без тога јасно са којом је литературом при обликовању своје јунакиње ауторка у дослуху) и несумњива је, без обзира на јунакињино невешто
одбијање да се до краја поистовети са познатим јунаком из Камијевог романа.16
Утицај овог чувеног дела сасвим се јасно уочава и у компоновању романа Не
буди заспале псе, у обликовању слике света, конциповању главног јунака као
отуђеног поједнинца, као и мотива судског процеса (где је дистинкција између
приповедача и света маркирана и његовим положајем осуђеника) у којем се
помера тежиште кривице.
Слике суровости као одговор на суровост света свакако су најјаче у роману Не буди заспале псе. Натуралистички остварен призор у којем главни јунак
дроби срце пса измученог у несхватљивим медицинским експериментима, саучествујући при томе у његовој патњи и сабирајући у свом поступку истовремено и чин насиља и чин милосрђа, један је свакако од јединствених призора у
омладинском роману, али и нешто што излази изван његових оквира. Исто као
што и Раша Вукота не припада до краја овој врсти литературе јер истовремено,
по својој старосној доби, неопозиво припада свету одраслих. Иако склона да
своје јунаке обликује поштујући готово на исти начин спроведену шему односа према свету, социјални миље и породичну предисторију, не може а да се не
примети оштра разлика између шеснаестогодишњег Слободана Галца и двадесетпетогодишњег Раше Вукоте. И сам Раша свестан је да више није младић који
је некад био и да је неопозиво прешао границу невиности и неискуства: „Ја и
онај седамнаестогодишњи ја нисмо исти: ми само носимо исто лице, уместо
мене ишао је у гимназију, желео да сецира жабе на факултету. Можда нам је
број ципела исти и лични опис, то свакако, али много везе немамо. Лицем у
16

„Затражих Камијевог Странца. Није ми требало много мудрости да уочим извесну сличност.
Па ипак: то нисам била ја. Нешто сасвим друго је била та отуђеност. Ја нисам била отуђена,
само скептична, несигурна, равнодушна. За мене живот није био један огроман апсурд. Ја му
само нисам знала смисла“, Гроздана Олујић, Излет у небо, стр. 73.
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лице суочени не препознајемо се.“17 Мушкарац у годинама у односу на Галца из
романа Гласам за љубав, и у односу на своју љубавницу Тису, ипак размишља и
понаша се битно другачије, што наводи на закључак да је његова рана младост
већ прошла, те је индикативан пример, рецимо, да оно, због чега презире своју
жену, покушава да примени на своју љубавницу: „Ходаш онако како не желим
да моја жена хода.“ Негде ту на прелазу из презира према прсатој и прозаичној
жени (која га одвлачи од студија и прикупља намештај, не воли га, а удаја је
за њу ствар престижа), и снажној привлачности према егзотичној Тиси (тим
егзотичнијој јер, насупрот осталим јунакињама, потиче из угледне београдске
породице), читалац очекује велику и страствену љубав, која се, међутим, не
остварује до краја или бар не онако како се дало очекивати. Може се рећи да,
без обзира на бунтовничку природу и тежњу да превазиђе све оно што се у романима Гроздане Олујућ подводи под мотив чиновничког односа према свету,
Раша Вукота ипак донекле прелази у стање конформизма: раздире га ускогруда
љубомора, која кулминира у сцени стриптиза и ништа мање суровог силовања
вољене девојке, а као извесно ипак „чиновничко“ прихватање продужавања у
потомку, може се тумачити и давање новорођеној кћери име Тиса, и жељи да
живи због детета, што нарушава првобитну концепцију романа, али допуњава
лик приповедача, који, у рутини, налази нешто што би му било упориште. Човек који је у омладинским романима Гроздане Олујић прешао двадесету стари,
без обзира на то што своју зрелост не признаје и назнаке аутодеструктивног
уласка у свет зрелости спроведене су на више планова: ради се посао који се
не воли (Лика, професор Галац, Раша Вукота), деца која се не воле, а ипак се
рађају (Раша Вукота и његова жена Милена), брак који се не жели а ипак се
заснива (Миња и Ненад) – први су знаци су старења, а такви људи као да више
немају право на лепоту, већ искључиво на физиолошке одлике. Лика посматра
пролазнике из свог стана у сутерену и метонимијски их своди на ноге, односно
стопала. А већ донекле зрели, двадесетпетогодишњи Раша Вукота своди људе
на физиологију, они у његовој перцепцији губе особине личности и посматрају
се искошено, огољено, сведени на своје телесне одлике (а то је мотивисано и
медицинским образовањем приповедача): „Улицама су ходали чиреви и желуци, ринити, туберкулозе, реуме и гравидитети, рендгенски снимци оних који
су их носили“ 18, „понекад ми се чини да су сви људи само костури огрнути
месом и кожом“19, а на исти начин ће сагледати и вољену девојку („Јер то преда
мном, то ту, то су само светле кости лобање огрнуте мишићима и кожом, само
милијарде ћелија које се држе једна уз другу неком лудачком снагом“20). Тиса је
млада, и као таква, способна за оно за шта њен шест година старији љубавник
17

Гроздана Олујић, Не буди заспале псе, стр. 12.
Гроздана Олујић, Не буди заспале псе, стр. 196.
19
Гроздана Олујић, нав. дело, стр. 224.
20
Гроздана Олујић, нав. дело, стр. 169.
18
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није: да изврши самоубиство због разочарења и наглашеног осећаја интимне и
љубавне неостварености.21
У роману Не буди заспале псе насловни мотив биће спроведен и развијен у
различитим контекстима: од црвених паса на Прокопијевим сликама, натуралистичког призора животињских патњи и умирања риђег вучјака (својеврсног
приповедачевог двојника), до сила стварања и разарања остварених у насловној симболици. Патња животиње (а посебно пса) стално је место у овим романима: слика пса који умире у Излету у небо израз је људске суровости према немоћном бићу, као што је и својевољно и дечје, али ништа мање сурово,
испробавање псеће верности узрок његове смрти у Дивљем семену. Јунакиње
Мињу и Лику одређује искуство смрти животиње – може се рећи да се најинтензивнији емоционални однос остварује управо са њима, а не са мушкарцима
који их воле и да јунаци Олујићкиних романа одбацују свој оклоп (сетимо се
симболике корњаче у роману Гласам за љубав)22 и своју рањивост показују једино када су измештене из угрожавајућег света људи. Интересантан је и средњи
род који Миња употребљава за пса, који је иначе мушког пола – „створење“ –
јер она, заправо, бежи у себи својствен аутизам и промискуитетност управо у
потрази за створењем, без обзира на врсту и пол, које би је безусловно волело
– јер ту љубав не добија од родитеља. Ако се безусловна љубав схвати као израз
највишег ступња духовности и љубави, јасно је колико је јунакиња захтевна и
колико је разочарење неизбежно.

21

Намеће нам се извесно сасвим слободно поређење, спроведено само по одређеном аспекту,
с једним другим романом, који, наизглед, нема никакве везе с ова четири и који се, наравно,
никако не може сврстати у омладински роман, већ га по својој тематици и сложености
увелико превазилази. У питању је Роман о Лондону Милоша Црњанског, где главни јунак и
његова жена имају педесет три, односно четрдесет три године, а обдарени су лепотом која се
у свакој прилици истиче. Даље, у њему се готово ником испод касних тридесетих не поклања
пажња, нити они (боље рећи оне) привлаче пажњу главног јунака. Он такође извршава
самоубиство, дуго и брижљиво планирано, управо из Истог разлога: није у стању да поднесе
рутину – енглеске средње класе и руских избегличких организација. Од њега се тражи једно
или друго, али он припада само себи, и не жели на било који начин да постане део групе
(што безуспешно покушавају и јунаци романа Гроздане Олујић). У романима Гроздане Олујић
најранија младост се посматра као врлина сама по себи, она једина има право на побуну, а
сазревање јунака се одбацује или је, ако постоји, знак је његове силазне линије, синдром
старости.
22
У роману Гласам за љубав мотив корњаче има јасну и наглашену симболичку носивост. Она није
само љубимац којег Слободан добија од вољене девојке, него и својеврстан барометар њихове
љубави. Истовремено, посредством ове животиње развија се Галчева рефлексија о људима и
оклопима, то јест спроводи се његово увиђање живљења као играња улога, конвенција које
владају у људском општењу и на које он, као протагониста омладинског романа, не може да
пристане: „Проматрао сам Грету како млатара ногама по ваздуху и одједном ми се учинило
да огромна већина људи живи под оклопом. За сваког је тај оклоп различит, али је свеједно
оклоп, тежи или лакши, шаренији или мање шарен“ (стр. 106), односно „Било је то зато што
више нисам давао ни пет пара за оно што би неко могао да каже. Тај чопор корњача обучен у
приче о врлини!“ (стр. 130).
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Слика људске суровости и животињске патње упечатљива је у Дивљем семену у призору мучења и убијања птица. Чапље сломљених крила, осуђене на
пораз у суровом свету (без обзира што су мучитељи дечаци који мучење доживљавају као својеврсну дечју игру) симболичан су израз „исмејане лепоте“
илити неминовног неуспеха и неприлагођености обескорењене деце из дома,
чији је представник главна јунакиња. У свету сурових игара и, за јунаке, не
мање сурове рутине и грађанских конвенција, одрастају јунаци романа Гроздане Олујић скривајући сопствену рањивост у суровост према ближњима и
емоционалну отупелост. Експериментишући са поступцима модерне прозе
у оквирима и границама тзв. омладинског романа, ауторка остварује романе
превасходно песимистичне визије света, у којима протагонисти остварење
потребе за слободом и аутентичним животом скупо плаћају.
Sladjana Jacimovic
THE ELEMENT OF CRUELTY IN GROZDANA OLUJIC’S NOVELS

Summary: This paper analyses primarily the motif of cruelty in all the four novels by
Grozdana Olujic (An Excursion to Heaven, I Vote for Love, Let Sleeping Dogs Lie and
Wild Seed) whose heroes are young people doomed to weariness and nonmembership
by both their age and their social status and mindset. Estrangement, as the defining
feature of the characters in these novels, is both external and internal. The conflict
of the forces of creation and annihilation, destructiveness and self-destructiveness
on the one hand, and the need for love and erotic fulfilment on the other, enfeebles
Olujic’s heroes; and they are (almost as a rule in all her novels) not given a chance for
salvation and true life fulfilment.
In these so-called youth novels with clear hints and invitations to existentialist
philosophy, the course of events takes the heroes from bad to worse disappointment,
from rebellion to emptiness or misfortune, from juvenile refusal to accept the rules
to the absurdity of mature age. Regardless of the motifs which oppose it with a
different semantic capacity, the novelistic dose of a particular multi-plane cruelty is
a constant in the world of this author’s early prose. This becomes comprehensible if,
according to Flaker’s concept of this novel type, its heroes are regarded as people with
„no stronghold“, i.e. as characters whose motivation for the feeling of rootlessness
and nonmembership can be found, as a rule, in a traumatic childhood, i.e. in a
problematic family which provides no feeling of security or love, but rather that of
rejection and dispensability. It can be concluded that the first, novelistic stage of
Grozdana Olujic’s writing is characterised by a marked and consistently pessimistic
world-image, which opposes the province (typically localised in Karanovo) and the
metropolis (Belgrade).
Key words: youth novel, motif of cruelty, destructiveness and self-destructiveness,
province-metropolis opposition, pessimistic world-image, rootless heroes, sadism,
existentialism, modern prose techniques.
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ДРЖЕЋИ СЕ ЗУБИМА ЗА ВЕТАР
– О ЛИКОВИМА ОМЛАДИНСКИХ
РОМАНА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: У раду настојимо да актуелизујемо вредности омладинских романа Гроздане Олујић, те их, најпре, сагледавамо кроз њихову књижевноисторијску улогу. Наиме, буран полемички контекст у коме се нашао њен први
роман (Излет у небо, 1957) сугерише на промену једне литерарне парадигме,
односно наговештава измену књижевног кôда у систему послератне српске
прозе. Највидљивије промене су у домену упечатљиво обликованих јунака,
апсурдно мотивисаних и испражњених од сваке наде да ће пронаћи ,,најбољи
свет од светова“, чиме Гроздана Олујић, уз све традицијске наслаге, продубљује једну могућу линију развоја српског романа. Зато је у раду посебна
пажња посвећена структури и типолошким особинама јунака као носиоцима
новог сензибилитета, снажно обележених егзистенцијалистичким токовима
модерног доба.
Кључне речи: проза у траперицама, лик, егзистенцијализам, негативни јунак,
спољашња карактеризација (портрет), карактеризација именом, хронотопичност, тачка гледишта, приповедач.

Актуелизовање вредности омладинских романа Гроздане Олујић, након значајне временске дистанце од њиховог објављивања, изнуђује, најпре,
потребу за увидом у једну важну књижевнокритичку чињеницу. Довољан је,
наиме, само летимичан преглед написа у дневним и недељним новинама као
и приказа у књижевним часописима шездесетих година минулог века, па да
се уочи врло нестабилна, противречна и идеолошким разлозима усмеравана
рецепција тадашње књижевне критике поводом њеног првог романа (Излет
у небо, 1957). Док су угледни листови широм света, у првом роману српске
списатељице препознали „снажан“, „бриљантни роман“ „изванредног приповедача“, „запањујуће зрелог“ који влада „задивљујућом уметношћу“ и који,
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стога, све више привлачи пажњу преводилаца и читалаца широм света1, дотле
је расположење наше књижевне критике према младој списатељици прерастало у случај: након првобитног одушевљења и својеврсне читалачко-литерарне
епифаније, те детектовања сасвим нове романескне „поетике крика“, она доживљава крупан преображај. У Политици је, илустрације ради, 30. марта 1959.
године објављен текст у коме се наводи: „…Комплименти су пљуштали као на
неком заносном излету у небо: те аутентична слика савремене стварности, те
аналитичка прецизност у вођењу радње, те морална храброст у вивисекцији
младе генерације, те женствена сензибилност, те поуздане емоционалне и поетске вредности ауторовог језика и стила... Срећом отрежњење је почело, и оно
ће се, извесно обавити до краја…“ (Финци, Е., 1959: 7).
„Отрежњење“ домаће књижевне критике, по свему судећи, кренуло је да се
одвија као одраз прилика и назора тадашњег друштвено/политичког тренутка, јер су се у роману Гроздане Олујић, скоро синхронизовано, почели да откривају ванлитерарни моменти, важни, а превиђени детаљи који су изазивали
протест код „самосвесне“ социјалистичке елите2. Њена проза је нагло постала
„образац духовног конформизма“, у својој бити „несавремена“ и „оседеле филозофије“ (Первић, М., 1959: 129), а као добар пример обртања књижевнокритичког курса јесте чињеница да су поједини критичари демантовали сами
себе, објављивањем нових текстова са битно измењеним ставовима у односу
на претходне.
Сагледана у оваквом, полемичком контексту, појава првог романа, тада
двадесеттрогодишње, Гроздане Олујић неумитно призива да се присетимо
бурних расправа и поводом, неколико година раније објављених, великих
песничких књига. Следећи логику једног преломног књижевног развоја који се
догодио у нашој поезији педесетих година 20. века, скоро да не можемо а да не
региструјемо да је и ова полемика (као и толико претходних у историји наше
књижевности) означила некакав заокрет, упутила на промену једне литерарне
парадигме, наговестила могућу измену књижевног кôда у систему послератне
српске прозе.
Да је реч о сасвим новом књижевном моделу, показује студија Александра
Флакера који је морфологију ове, тзв. прозе у траперицама, засновао на напо1
2

Критике су објављиване у New York Times-у, Herald Tribune-у, шпанском La Region-у итд.
У прилог томе говори податак да је роман Излет у небо, услед цензура које је претрпео, у
интегралној верзији објављен тек 1984. године. У том контексту се може разумети приказ
под насловом ,,Једна младост и један покушај…“ Божидара Милосављевића: ,,Напомене
да на улици ,,горки“ гласови жена говоре о поскупљењу неких артикала, да Миња живи са
минималном стипендијом и да студенти живе у трошним баракама, имале би своју боју
и специфичну тежину у једном пулсирајућем литерарном ткиву. Овако, оне заглушно
дисхармонишу са осталим текстом, подцртавајући оне елементе који у нама стварају дубоку
сумњу и немогућност да прихватимо цео тај пишчев комплекс проблема. И не само то. Неки
детаљи изазивају код нас и протест. Реч је о опису стрељања родољуба….“ (Милосављевић, Б.,
1959: 445).
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редној анализи романа неколико европских писаца, те у њима фиксира особине заједничке читавој генерацији: то је слика света у коме доминира опозиција
одрасли-недорасли, затим посебан језик заснован на сленгу и уличном речнику (стилизација усменог спонтаног говора), измештање јунака из конвенционалне средине у паралелни, маргинализовани социјални амбијент, јунак са
наглашено циничним ставовима према животу, тражење хоризонталног континуитета у савременој култури (у смислу проналажења сродних система
вредности у масовним медијима – филму, музици, лектири, начину одевања).
Овакав опис, међутим, у случају Гроздане Олујић постаје половичан и
релативан. Наведене карактеристике се, наиме, могу распознавати само до
одређене мере (заправо као образац прозе у траперицама се може третирати
само роман Гласам за љубав). Романи Не буди заспале псе, и нарочито Дивље
семе показују поетичко преусмерење: осим што њени јунаци више нису само
адолесценти (мада се потрага за идентитетом наставља, само у другачијим облицима), уочљиво је померање ка усложњавању приповедачких позиција, као
и у дубљем понирању у (ауто)деструкцију јунака и њиховом разобличењу света. Још важнијим нам се чини чињеница да се на овај начин романи Гроздане
Олујић посматрају изоловано и да, смештени у видокруг једне типологије, губе
могућност сагледавања у контексту развоја матичне књижевности и утапања
у динамику њених историјских токова. Полемички контекст у коме се нашао
њен први роман управо сугерише да су се ти токови узбуркали, а на нама је да
детектујемо обрисе новог књижевног кôда о коме смо малочас говорили.
*
Ако бисмо у роману тражили онај суштински конститутивни елемент, или,
како би неки модерни тумачи рекли, најзначајније начело интеграције смисла
у књижевном делу, онда бисмо свакако рекли да је то књижевни лик. Историја
романа, као и историја теорија романа, показује да се еволуција ове књижевне
врсте мање/више одвијала на испитивањима могућности наративног конституисања лика. Онако како се мењала представа о човеку, како су се мењали
културни и цивилизацијски модели, тако су се мењали и поступци у обликовању књижевних јунака, колико и сами јунаци. Гроздана Олујић, управо по
упечатљиво обликованим ликовима, апсурдно мотивисаним и испражњеним
од сваке наде да ће пронаћи ,,најбољи свет од светова“, продубљује једну могућу линију развоја српског романа.
Наравно, она није самоникла, морала се ослонити на некакве традицијске
основе, или се бар одредити према њима. Уочљиво је да њена проза снажно
обележена поетиком модерног романа конституисаног још поткрај 19. и у првим деценијама 20. века кога карактерише изразито дестабилизовани систем
фабуле, заплета, времена, а понајпре свезнајућег приповедача као сувереног
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владаоца приче. Понирање у токове свести, као и присуство егзистенцијалистичких идеја и поетике апсурда, окренутост учењима Сартра, Камија, Кафке, Вирџиније Вулф, Пруста, Фокнера говоре нам о утицајима које је ова проза,
као рефлекс једног књижевног тренда, у великој мери доживела.
Веза са домаћом књижевном традицијом, међутим, битнија је, и може се
успоставити управо грађењем књижевних ликова специфичних животних назора, а које у некаквом примарном облику проналазимо у романима с почетка
20. века код Милутина Ускоковића и Вељка Милићевића. Као потомци романтичарских јунака у којима се одвија трагичан несклад између жеља и могућности, почетак модерног доба, обележили су, дакле, јунаци који су у својој бити
дошљаци, усамљеници, неприлагођени странци са осећањем неприпадања,
неукорењености, тескобе, чији се живот завршава безнађем и самоубиством.
Беспуће, безавичајност и присуство дехуманизоване слике града, почетне су
блискости између две удаљене прозне фикције, које се удружују у заједничкој
књижевноисторијској улози која им је додељена.
Начинити списак типских особина Олујићкиних јунака, суочава нас, парадоксално, са чињеницом да ничег типског (у односу, рецимо, на високо миметични тип реалистичког јунака) у њима не постоји, те да је управо њихова
атипичност особина која их обележава у средини у којој егзистирају. Присетимо ли се прастаре типологије која ликове дефинише као људе боље од нас,
горе или налик нама, с правом можемо додати и одређење да су јунаци Гроздане Олујић ни један од нас, исто колико и да су фузија свега што смо малочас поменули. Испражњени од свих традиционално виђених вредности, то су јунаци
чија се драма не одиграва на пољу моралних назора, већ изнад ствари, људи и
њихове сопствене самосвести лебди велико nihil, осећање пустоши видљиво у
једном од често варираних суочења са самим собом: ,,Ја немам шта да урадим
и мени је свеједно.“ (Гласам за љубав: 74) У својој бити, ликови сва четири романа Гроздане Олујић носе собом парадокс негативних јунака који се сагледава у њиховој истовремено одбојној и привлачној снази коју поседују. Миња
Николић (Илет у небо), слободоумна студенткиња из провинције, која је на
известан начин екскомуницирана из средине у којој је одрасла због афере са
љубавником-професором и његовим неразјашњеним самоубиством, живот у
велеграду, чини се, подређује својим ниским/телесним поривима, повређујући
људе који је воле. Раша Вукота (Не буди заспале псе) је, на први поглед, аморални лик (оставља трудну жену због девојке коју среће у необичним околностима, о чијем се моралу такође може дискутовати) чији је психолошки механизам
одређен еротским и деструктивним силама које у њему истовремено обитавају.
Лика, јунакиња романа Дивље семе, има најсложенији психолошки профил јер
нам се открива као биће без идентитета, без емоција, неспособно за љубав и
живот са ближњима. С друге стране, међутим, они су бића која у нама буде
одређену врсту емпатије, јер нам се откривају као жртве сопствених осујећености, несрећних породичних околности и прилика у којима су одрастали,
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те изазивају утисак духовне сложености и рафинираности. Лирски замаси у
приповедању, видљиви у сугестивности којом се слика пејзаж, на пример, или
у специфичним доживљајима јунака, као и њихова интелектуална обележја,
додатно доприносе утиску блискости које читалац успоставља са њима. У том
смислу, упркос атипичности у односу на социјални амбијент у коме се крећу,
сви јунаци поменутих романа носе неке заједничке особине.
Која су, дакле, својства књижевних ликова које обликује Гроздана Олујић?
Именовани као млади људи у потрази за идентитетом, они су носиоци
емотивно-интелектуалног односа према свету који се може окарактерисати
као амбиваленто обликовани страх од слободе: у исто време су својевољни изгнаници из друштва конвенција, лицемерја и сопствених породичних бродолома, али су са освајањем личне слободе, парадоксално, суочени са осећањем
зебње:
,,Био сам слободан и сам као пас и нисам знао шта да почнем...“
(Гласам … : 24);
,,Неко ће рећи, или неће рећи, шта мари, била нека Миња Николић, имала
сиве очи и тешку косу, слободу с којом није знала шта да почне, и живот с
којим није урадила ништа, па шта?“ (Излет у небо : 56);
,,Стојећи на рубу своје страшне слободе била си као неко ко је трчао у обећану земљу а дотрчао у пустињу“ (Дивље семе : 79).

Егзистенцијалистички усмерена зебња од вишка слободе, исто колико и
немогућност да се крећу у координатама грађанског друштва, воде Олујићкине
јунаке у деструктивност, располућеност и немоћ да свој живот обликују као
постојање са смислом. Отупели од непрестаног притиска суровог одрастања/
сазревања колико и од сопствене суровости која се попут бумеранга враћа и
ломи их, они се показују као равнодушни (равнодушност неретко иде и у бездушност) и безлични појединци. Емоционална аморфност, тако, води ка специфичној спољашњој карактеризацији, јер они нису индивидуе са целовитим
портретом: све што о њима сазнајемо јесте оно што они сами о себи изрекну,
а будући да и сами немају однос према своме лику (лицу, телу, рукама), те да
их проналазе као одразе у излозима продавница, стаклених површина или у
туђим очима, пред нама се обликују фрагментарни, објективности лишени
портрети, чија нас физиономија више подсећа на маску него на лик (на њима
се често распознају рефлекси које јунаци неизбрисиво носе урезане у делове
свога лица, попут неког гротескног позоришта лутака):
,,Ставивиши огледало на колена, зуриш у своје лице, не препознајући себе.
Касније схваташ, ужас који те потреса долази од очију. Тачније, од извесне
месождерске жудње у њима која искључује све остало. Мрке и сјајне, мало
искошене према слепочницама, те очи окренуте су само према себи, одбацујући све што не желе да виде... Пажљиво прелазиш прстима преко свог
лица, незадовољна својим правилним носем и осетљивим устима које те из-
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дају... Хтела би да имаш друкчије тело, крупно и зрело тело правих жена...
ноге јаке и витке...Шаке одраслих жена уместо својих заустављених у растењу у седмој, осмој години можда“ (Дивље … : 69);
,,За тренутак, док сам облачила своју једину, не особито привлачну сиву
хаљину, у огледалу преко пута опазих како ми штрче кључњаче и лопатице. Затим око усана открих две мале боре, а онда престадох да посматрам
свој лик у огледалу. Никада нисам била усхићена собом. А и што бих? Дуги,
танки удови, сиве очи, тешка коса. Шта ли је Пеђа нашао на мени?“ (Излет
... : 19).

Непотпуност у сликању спољашњих обележја јунака, иде подруку и са карактеризацијим именима. Ликови, наиме, врло често не ступају на сцену пуног
имена и презимена (о њима сазнајемо узгредно, успут), већ је свако од њих обележен надимком, карактеристичним ,,знаком“ чија је семантика неретко симболично везана за статус јунака као појединца који, с једне стране именом потврђује да је у језгру свеопште модернизације друштва, а са друге да је носилац
изузетних/необичних унутрашњих својстава. Јунакиња романа Излет у небо
ће у једном тренутку изрећи нешто што добија важност поетичке максиме:
,,Схватих да је једино име оно што нам стварно припада, не увек чак ни оно
[В.Х.], и оно је некакав случајни прирепак случајних људи који су нам се нашли при крштењу. Опсена, опсене, једино је душа стварна“ (Излет … : 129).

Као потврда осећања да чак ни име није увек оно што нам до краја припада, јавља се карактеристични поступак у именовању јунака: за свет изван
себе постоје Мирјана Николић, Раша Вукота, Слободан Галац, што је знак који
упућује на социјални контекст, на колективно, презименом и наслеђем одређено, иначе изразито индивидуализовано биће. Тако ће лик преварене жене,
попут Велинке Дивац коју јунакиња романа Дивље семе готово неизоставно
именује само пуним именом и презименом, постати амблем који у себе најпре
укључује њену социјалну/породичну димензију. Оно име, међутим, које није из
,,света опсене“, као што је Миња или Тиса, носи својеврсну допунску информацију што се види, рецимо, у семантичком маркирању имена Предраг (Пеђа) и
Ненад (Мињини љубавници и потенцијални животни партнери) као два лица
исте медаље, или, што је можда најсугестивније, у имену јунакиње романа Не
буди заспале псе. Тајанствена и недокучива Светислава – Тиса, наиме, готово
метонимијски носи дух митскe/завичајне реке, чије се природе међусобно пресликавају. У доживљају Слободана Галца може се разазнати вишеслојна структура воде која неодољиво подсећа на ,,мутне“ али и заводљиве психолошке
токове девојке:
,,Па ипак, свет испод коже реке био је нешто изванредно: слојеви смеђозелене воде кроз коју пролази сунце, нека рибица, неки лист а преко свега тога
тишина густа и чулна, скоро опипљива (…) Вода Тисе је прљава и млака, али
тако избачена прави најлепше дугине шаре …“ (Гласам…: 107).
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У карактеризацији именом посебно место има јунакиња романа Дивље
семе. Лика, лик (игра речима која може да рачуна на вишеструке асоцијације)
са изузетно наглашеном индивидуалношћу, парадоксално прераста у обезличену персону, без породице, ширег и ужег завичаја, што се додатно поспешује
чињеницом да јунакиња не зна како је дошла до тог имена. Могућност која
наводи на то да се са истим постотком случајности могла звати и Рахела, Јудита, Стела или Хана (имена која проналази на споменицима јеврејског гробља),
или пак Метка (као кћер Ивана Космача из Марибора), односно Естер (кћер
јеврејског лекара Арона Бергера), претвара се у вишеструко ауторкино поигравање са могућностима и дометима креирања романескних ликова.
Отварање простора за ,,самообликовање“ у роману Дивље семе доводи
нас до следећег интегративног елемента књижевних јунака Гроздане Олујић, а
који се односи на тачку гледишта, тј. приповедачку позицију која је у романима присутна. Из тих разлога, списку специфичних својстава можемо додати и
чињеницу да су сви јунаци Олујићкиних романа уједно и ликови-приповедачи.
Једним делом, они показују одлике интелигентних, односно бруталних
и циничних приповедача како их је Флакер декларисао у својој студији. То се
види у њиховом односу према свему што носи дух ,,гомиле“, печат устајалости
и малограђански скучених видика. Њихов говор је, стога, најчешће рестриктиван (обележен жаргонским изразима), подређен гесту или ,,речитом ћутању“,
а неретко се двопланско приповедање (ретроспективно увођење симптоматичних догађаја из детињства или ране младости) одвија само у свести јунака.
Проговарајући у 1. лицу, ликови у романима Г. Олујић добијају повлашћену
позицију да своју социјалну, маргинализовану физиономију обликују сами,
чиме померају своју огољену егзистенцију ка средишту. Отуда и утисак да су
ови јунаци недовољно мотивисани да обликују чврст, стабилан идентитет, јер
се, уместо акције и делања, непрекидно мултипликује њихова узнемиреност,
осећање страха, гађења и мучнине, без извеснијег разрешења. Приповедачка
позиција у Дивљем семену је сложенија јер се осим, у претходним романима
доминантне, ја-форме, појављује друго граматичко лице, што додатно компликује његову, иначе замршену, структуру. Оваква се приповедачка ситуација
подупире често варираним мотивом огледала. Јунакиња, наиме, често трага за
својим ликом у излозима, стакленим вратима свог ормана или напросто у огледалу:
,,Осврћући се за својим ликом у једном од излога, видиш како те очи твог
детињства дуго и упорно посматрају,“ ; ,,Ставивши огледало на колена, зуриш у своје лице, не препознајући себе“ (Дивље… : 68).

У једном критичном моменту свога одрастања, Лика је имала обичај да
прати своје другарице, да опонаша њихово кретање и речи (једна од њих јој је
рекла: ,,Ти си као огледало! Ја у том огледалу нисам лепа, знаш? (Дивље…: 104)
те се њено огледање у предметима и другим људима не може другачије тумачи-
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ти него као непрестана потрага за идентитетом (јунакиња не зна своје порекло,
имена родитеља, време рођења, нити право име). Принцип огледала и дијалог
који јунакиња води са собом на тај начин, дакле, аналоган је приповедачкој ситуацији у којој се константно смењује тачка гледишта између ја/ти, те се јунак
у исто време доживљава и као субјект и као објект приповедања, а укупни смисао романа обогаћује и мотивише и оваквом приповедачком перспективом.3
Нестабилност карактера, колико и недостатак класичне ,,заоукружености“
у њиховом формирању, у дослуху је и са ауторкиним поигравањем идејом о
смрти Бога коју модерна књижевна теорија ставља у контекст губљења/брисања свезнајућег приповедача из структуре романа. Тако се теза о нестанку
Бога из универзума, проистекла из филозофије егзистенције, ставља у функцију самосвесног приповедача. Јунак романа Гласам за љубав ће доћи до
закључка да је ,,једини Бог у свету без богова још само писац“ имајући на уму
управо могућност да утиче на судбину људи, што се као изразити модел ,,самообликовања“ властитог живота види у последњим реченицама романа Дивље
семе: ,,Још ништа није изгубљено! Сада си као Бог: све што јеси или ћеш бити,
преостаје ти тек да створиш.“
Оно што такође дефинише ликове ових романа јесте и специфична хронотопичност. Одређеност јунака временом и простором остварује се овде на основу њихове утиснустости у свеукупну друштвену стварност, и перманентном
конфликту који постоји између њих. Као изразите индивидуалности, они ће
имати потребу за стварањем властитог простора, бекством од вреве, захукталости града. А. Флакер ову ситуацију назива просторном евазијом (добровољним бекством) па ће се у романима јунаци врло често кретати периферијом
града (Кошутњак, Калемегдан, Ада, обале Саве, насупрот Београду који ,,лебди“, ,,виси у ваздуху“), Слободан Галац ће имати своје омиљено скровиште на
тавану, а Караново са својим врбацима, Тисом и засењеним местима, постаће
митски простор. Као везивни мотив у сва четири романа, међутим, Караново
ће имати амбивалентну перспективу. Он је у исто време и завичајни простор,
онај ,,први свемир“ у коме стасава јунак обележен тескобом одрастања, али и
место из кога се одлази, са осећањем изопштености. Београд, међутим, који
из Каранова делује подстицајно и примамљиво, трансформише се у неку врсту демонизованог простора. Јунаци су тако ни ту ни тамо, неприлагођени, са
осећањем неприпадања, усамљености и удвојености.
Не одређује, међутим, ликове ових романа само онај простор који је проистекао из слободе њиховог избора. У неке од њих, јунаци су силом сатерани
као у мишју рупу. Тако ће Раша и Тиса бити принуђени да кришом проводе
3

Примена овакве наративне технике, уосталом, допринела је најубедљивијем примицању (под)
свести јунака и потврђује тезу да ,,сваки пут када треба да се опише прави развој свести, само
настајање језика, друго лице ће се показати као најпогодније“, В. Мишел Битор, ,,Употреба
личних заменица у роману“, Роман, приредио Александар Петров, Нолит, Београд, 1975, стр.
487.
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време у амбијенту који је лишен сваке романтике, суочени са равнодушношћу
савремене медицине која користи животиње и нерођену децу у екперименталне сврхе. Миња и Ненад ноћи проводе у лифту, празном купеу, чекаоници на
железничкој станици или, гротескно виђеној, унутрашњости огромне бетонске цеви, јер ,,свако је имао кључеве од неких врата“ осим њих (,,Соба која је
представљала мој дом била је рупа из које би и пацов побегао“ (Излет… : 9 ).
Јунакиња романа Дивље семе живи у стану из ког јој је доступан само улични
тротоар те је посматрање људских стопала на плочнику (метафорични поглед
одоздо) њена основна егзистенцијална ситуација.
Овакав распоред у простору сугерише слику људи који се понашају као
рањене звери, сведени на препознавање опасности и бежање од њих. Сви су
јунаци, зато, врло изражених чула, они дрхте, интензивно осећају мирисе које
испуштају људска тела, нагонски реагују. Зато је време у роману, време њихових
ноћних живота, време које се одвија у њиховој свести, а мерено дугим и бесциљним ходањем улицама града пре него што се пронађе сигурно уточиште.
Изопштени из колективног простора, они се показују и као изопштеници из
конвенционалног ,,историјског“ времена које се пред нама одвија као флуидно
стање у ком се мешају њихова сећања, бол и чежња за унутарњом равнотежом.
Заправо, у роману се у великој мери одвија прустовска идеја о нематеријалној подлози као суштинском предмету романа, причи сазданој од ,,прозрачне
грађе тренутака (…) када се налазимо ван стварности и садашњости“ (Роман,
1975: 91), што у Олујићкином случају води ка лиризовању и демонтирању епских законитости у обликовању ликова традиционалног романа.
Из деловања јунака сва четири романа Гроздане Олујић, у начину на који
су склопљени, у њиховој наглашеној асоцијалности и узнемиреној чулности,
назире се социјално неприхватљив амбијент као позадина њихових живота.
Симболи традиционалног друштва су разорени (породица, школа, црква – у
роману Гласам за љубав три цркве различитих религиозних усмерења готово
хуморно стоје једна уз другу као архитектонска обележја града) и подређени
идеологији новог доба против кога се јунаци донкихотовски боре ,,држећи се
зубима за ветар“ (Гласам… :74).
*
Посматра ли се роман Гроздане Олујић као продукт који је изнедрило једно време, са свим елементима које је налагала тадашња друштвена и политичка
стварност, као и култура у целини, онда би се њена особена проза, са лирским
замасима и проблематизованим односом младог човека и света у коме се
креће, могла окарактерисати и као израз једне литерарне храбрости, узме ли се
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у обзир управо судбина која јој је досуђена. ,,Органска нераспознатљивост“4 у
кругу савременика, као и ,,органско слепило“ које се догађа у тренуцима смене
генерација, указују нам данас, када је наступио ,,поглед извана“, да се о прози
Гроздане Олујић може говорити као о оним остварењима која уцртавају и описују књижевноисторијску линију српске књижевности.
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HOLDING ON TO THE WIND
– ABOUT THE CHARACTERS IN GROZDANA OLUJIC’S YOUTH NOVELS
Summary: This article represents an attempt to actualise the values of Grozdana
Olujic’s youth novels. Therefore, they are considered in respect of their literaryhistorical value in the first place. Namely, the bitter controversial context which
embraced her first novel (An Excursion to Heaven, 1957) suggests a change in a
literary paradigm, i.e. it implies a change of the literary code in the system of Serbian
post-war prose. These changes are most obvious in the sphere of her vividly portrayed
characters, so absurdly motivated and void of any hope of ever finding „the best world
of all worlds“. Relying on the traditional heritage, Grozdana Olujic thus sets forth a
possible course of Serbian novel development. That is why this article particularly
focuses on the structure and typological characteristics of her heroes as the carriers of
new sensibility, clearly marked by the existentialist course of the modern era.
Key words: jeans prose, character, existentialism, anti-hero, external characterisation
(portrayal), name characterisation, chronotypology, point of view, narrator.
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ЧУДНА ДЕВОЈКА И ИЗЛЕТ У НЕБО:
ПРОБЛЕМИ ФИЛМСКЕ АДАПТАЦИЈЕ

Сажетак: Овај рад бави се филмском адаптацијом првог романа Гроздане
Олујић Излет у небо (1958) која се под насловом Чудна девојка и у режији
Јована Живановића појавила 1962. године. У тексту ћу покушати да утврдим
ког су обима и какве су природе промене вршене на тексту Гроздане Олујић,
односно колико дугују другачијој природи филмске уметности а колико противречној рецепцији Излета у небо у тренутку његовог појављивања. Посебна пажња биће посвећена контексту у коме су роман и филм тумачени у доба
свог настанка и могућим савременим тумачењима.
Кључне речи: Гроздана Олујић, Излет у небо, Јован Живановић, Чудна девојка, филмска адаптација.

Увод
Роман Излет у небо, објављен 1958, четири године касније екранизован
је под називом Чудна девојка, у режији Јована Живановића. Сценариста Југ
Гризељ, који је написао и сценарио за Црне бисере, унео је у текст различите измене које се углавном могу посматрати као „дотеривање“ почетничких
слабости младе ауторке или као прилагођавање филмској форми. Ако се позовемо на Џофрија Вагнера који адаптације, према степену верности предлошку, дели на транспозицију, коментар и аналогију, Чудна девојка би се могла
сврстати понајпре у другу категорију, коментар, „када се оригинал преузима и
било намерно било ненамерно мења у неком погледу... када је филмски аутор
показао другачије намере пре него неверност тексту или насиље над њим“.1 У
овом тексту, покушаћу да укажем на кључне разлике између романа и његове
екранизације.
1

McFarlane, Brian: Novel to film: an introduction to the theory of adaptation. Oxford University Press,
Oxford, 1996, стр. 11.
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Промене извршене у адаптацији
Кад се започне са поређењем разлика између романа и филма, најупадљивија је свакако промена краја – из трагичног (и врло мелодрамски обојеног) у
срећан, простим брисањем саобраћајне несреће у којој гине Ненад (Воја Мирић), муж јунакиње Миње (Шпела Розин). Потискивањем претерано патетичних елемената може се сматрати и слично „брисање“ самоубиства њеног тешко
болесног средњошколског професора и љубавника кога се присећа у роману;
у филму, оно је замењено ефектном епизодом Љубише Јоцића који професора
игра као остарелог заводника, на граници комичног, али довољно озбиљно да
се схвати узрок Мињиног „необичног“ понашања.
Такође, потпуно су избачене све епизоде Мињиних присећања на ратно
детињство и на загушујући провинцијски живот у Каранову (фиктивни провинцијски град који ће Гроздана Олујић опет приказати, још упечатљивије, у
роману Гласам за љубав; Караново се помиње и у њеним осталим романима,
Дивљем семену и у Не буди заспале псе). Тиме је структура филма ослобођена
једне излишно оптерећујуће потке радње, али је и донекле осиромашено наше
познавање Мињине прошлости. Потенцијалан разлог за прескакање ових епизода је идеолошки, јер се помиње породични сукоб – између брата четника
који гине у рату и сестре партизанке. (Сценариста је као Голооточанин свакако
био принуђен да брижљиво избегава сличне теме.)
Југ Гризељ адаптирао је роман са добрим осећајем за филмично и приличном верношћу ауторкиној концепцији ликова, иако је драстичност Мињиних
исказа ублажена „објективним“ филмским погледом споља. Једна мања измена, мотивисана спољним разлозима, може добро илустровати његов поступак.
У роману, Миња, сазнавши да је трудна, тражи од Ненада да нађе „пријатеља
гинеколога“ који би обавио абортус; међутим, принудни побачаји, илегални у
тренутку настанка текста, легализовани су 1960. године тако да у филму из 1962.
не постоји мотив да се она уопште повери оцу детета. Сценариста је поштовао
доследност лика, тако да Миња ни не обавештава Ненада – уводи се помало
незграпан случајни сусрет пред ординацијом како би он сазнао да очекује дете.
Интервенције на карактеру саме главне јунакиње ипак постоје: мање су
видљиве, али далекосежне. Почев од текста који се чита преко најавне шпице
(„Ти си једна сасвим мала, сасвим обична девојка. Теби се једном нешто догодило после чега си истакла транспарент с натписом: Не уједај.“) па надаље,
инсистира се на ублажавању најрадикалнијих, најнеприхватљивијих црта овог
лика. Ово се пре свега односи на њен промискуитет, у роману много наглашенији, као и на садомазохистичку природу везе са Пеђом (Зоран Радмиловић).
Отворено манипулативни однос описан у роману екранизација замењује нешто сведенијом, мање експлицитном варијантом.
Мињине површне сексуалне везе, које се у роману повезују лајтмотивском
изјавом „Зашто да не?“ као изразом њене потпуне равнодушности према парт-
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нерима, у филму су замењене класичнијим љубавним троуглом Миња-ПеђаНенад. (Из љубавних сцена у роману могу се издвојити поједине стидљиве назнаке да је Ненад једини љубавник са којим Миња доживљава оргазам, што се
може читати и као знак буђења правих осећања; наравно, чак и те минималне
назнаке су морале бити избачене из филма.)
Тако се и епизода са псом мења и ублажава: у роману, она је директно одговорна за смрт свог љубимца; у филму, напротив, мотив пса своди се на то да се
ујутру уопште не сећа пса луталице кога је вече пре тога хтела да одведе кући.
Док Миња у роману себе доживљава као издвојену из друштва, редитељ и
сценариста третирају је пре као типичну представницу нове генерације. Наглашавање њене обичности и тражење узрока „чудноватости“ искључиво у несрећној вези изоставља и ратно детињство и у роману више пута тематизован
страх од атомског рата. Са друге стране, покушали су да учине комплекснијим
лик Ненада, уводећи дијалог о његовом положају „између села и града“, али тај
мотив није подробније развијен; слична тема јавља се и приликом првог сусрета Пеђе и Миње, у возу којим она долази у Београд.
Преображај из осорне студенткиње у младу домаћицу наглашенији је него
код Гроздане Олујић и недвосмисленије позитивно вреднован. Свакако, кључна промена у читању Мињиног лика наступа пред крај филма, после њеног
разговора са професором (Павле Вуисић) који је упозорава да „не треба да иде
испред мужа, да се саплиће о њу, већ поред њега, да се на њу ослони“. Миња
одрешито мења свој брачни живот и запошљава се (могућност која се помиње
и у роману, али се не остварује због Ненадове смрти) а у последњој сцени филма преузима вођење домаћинства и зарађивање на себе, како би муж могао
да дипломира. Овакав крај је понешто амбивалентан – са једне стране, „чудна девојка“ је успешно укроћена, постала узорна супруга и будућа мајка која
своје студије (тј. каријеру) подређује мужевљевим; са друге стране, Мињина
самосталност и одлучност које исказује током целог филма, њено противљење
мужевљевом ставу да он треба да буде хранилац породице и завршни монолог
итекако је одвајају од стандардних јунакиња овог периода: „Прво, запослила
сам се. Сутра послеподне почињем да радим. Друго: од данас, од 12:25, ја у овој
кући одлучујем о свему. И шта ће се радити и које ће се новине читати. Треће:
од данас у исто време, ти си само студент коме је једини посао да заврши студије у рекордном року. То је све. (...) И немој ту да ми колуташ очима зато што
ћеш од сутра јести мој хлеб.“
Мада филм има одређене елементе социјалне критике – пре свега приказ
тешког студентског живота, нарочито у баракама за смештај брачних парова
– избачени су, као нефилмични или као неподобни, Мињини унутрашњи монолози који повремено полемишу са званичном идеологијом (пре свега њена
критика Пеђиног схватања новинарства). Ипак, вреди нагласити да је и овако
филм наишао на неодобравање једног дела јавности, док су га други критичари
управо стога узимали у одбрану, попут Бранка Вучићевића:
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„Ако ову Чудну девојку, крај толико њених мана, сматрам корисним филмом, то је управо зато што покушава да буде ФИЛМ-ПОДСЕТНИК. Јесте
ли приметили да је на орману у оној студентској соби била залепљена слика
торте, исцепана из неког илустрованог недељника. Ту се показује битна разлика између Чудне девојке и многих наших филмова. Њихов постулат је да
људи сваког дана једу колаче...“2

Видљиво је настојање сценаристе и редитеља да аутентично прикажу
општије стање омладине, као и живот у Студентском граду, тада још у изградњи.
Данас је један од најзанимљивијих аспеката филма управо приказивање градилишта и градске средине са почетка шездесетих година, али и студентског окружења – густо насељени домови, мензе са лошом храном, бифеи супротстављени су моди раних шездесетих година и џез-музици (одлична музика Дарка
Краљића). Тако Миња приликом упознавања са Пеђом иронично претпоставља
да он има грамофон и најновију плочу Ђорђа Марјановића, што у овом контексту не служи само као одређење имовног статуса већ и личног укуса, подређеног
најпопуларнијим новинама. Прећутан контраст Пеђином лику представља Ненад који суботом увече, уместо изласка, чита најновијег Хемингвеја.
На повољан пријем филма доста је утицала глума (и лепота) Шпеле Розин,
младе звезде југословенског филма. Шпела Мињу ипак чини симпатичнијом,
њена хладноћа није суштинска као у роману Гроздане Олујић, већ је фасада
иза које се крије рањива, али у суштини емотивна и надасве пожртвована личност која и себи и другима намеће високе етичке критеријуме. Други ликови
су, опет, добили на пуноћи, често косећи се са намерама ауторке (добар пример је већ поменута епизода Љубише Јоцића); ипак, треба издвојити Ненада
Воје Мирића који је знатно заокруженији и, са појединим манама, стварнији
лик од романескног Ненада кога је још Драшко Ређеп окарактерисао више као
„заљубљенички занос једне девојке што је најзад и после свега хтела једно решење, него личност реалну, укопану у ову свакодневицу“.3
Рецепција романа и филма
Роман је део критике „на линији“ дочекао на нож. Типична је реакција
Елија Финција поводом представе Излет у небо која се подједнако односи на
роман и његову сценску адаптацију (аутор адаптације за позориште се верније
придржавао текста, вероватно и на уштрб квалитета представе). Финци, водећи представник „званичне“ позоришне критике, брутално је сасекао представу и роман о истом трошку:
2

Вучићевић, Бранко: „Филм данас.“ Први пут објављено у: Данас, бр. 26, 9. мај 1962, Београд.
Пренето према: Београдски филмски критичарски круг III, ур. Ранко Мунитић, Ниш, Београд,
2007, стр. 1103-1104.
3
Ређеп, Драшко: „Излет у небо“. Летопис Матице српске, јануар 1959, стр. 94–96.
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„Пометњу је изазвала ауторова младеначка храброст. Ја бих ту храброст
слободно ставио под знаке навода. То није стваралачка храброст продора у
нова неиспитана подручја унутрашњег људског живота, још мање у откривању заборављених или намерно прећуткиваних предела стварности. То је
храброст чисто вербална, то је храброст на речима. И то ограничена само на
област љубавног живота. Тамо где су, некада, наши стари писци, чедности
и стида ради, стављали три тачкице или читав ред цртица, Гроздана Олујић
употребљава прецизне речи и тачан опис. Али њена терминолошка прецизност је само формална и фактографска, њоме се не откривају нови аспекти
човека и жене у љубавном грчу.“
„Колико је то само вербална, не и емоционална и идејна храброст, најбоље
се види у идејно-уметничкој архитектури романа, која је фељтонски површна, заснована на једној малограђанској мелодрамској тенденцији.“4

Надаље, роман, а после њега и филм, били су изложени негодовању што
превише црно, нереално, приказују домаћу омладину; то је углавном свођено
на (негативан) књижевни утицај Франсоаз Саган. Раде Војводић у часопису
Видици каже:
„Није потребно рећи да је ова књижица слична са „романима“ извесне
француске списатељице госпођице Саган. Али, и разлике су осетне: Саганова се само исповеда и не мудрује, зато мање лупа глупости.“5

Нешто од те одбојности задржало се и до данас. Отпор сличан Финцијевом можемо ишчитати из знатно новије критике Петера Волка који пише о
„роману тренутка“ и „вербализму и површности“ одричући било какву трајнију вредност првенцу Гроздане Олујић.6 Вреди приметити да је његов суд о
филму знатно повољнији.7
4

Финци, Ели: Више и мање од живота, утисци из позоришта, II, Просвета, Београд, 1961, стр.
115–116.
5
Војводић, Раде: „Једна реч о забунама“. Видици, година VI, бр. 39, дец. 1958.
6
„Уз приметан публицитет Миленко Маричић је начинио драматизацију да би редитељски
осмислио сценско извођење тада популарног романа „Излет у небо“ Гроздане Олујић. Према
замисли младе списатељице то је требало да буде цинична исповест савремене девојке
која настоји да раскрсти са својим породичним предрасудама и да живи од данас до сутра,
поводећи се за својим инстинктима и тренутним жељама. Она не налази задовољство ни у
љубавним авантурама а ни у учењу, за њу је чак и њена сопствена младост терет и кроз све
то страда улазећи све дубље у конфликте и ситуације против којих је желела да се избори.
То је људска драма за коју је требало да се у представи, кроз ретроспекцију, нађе оправдање
у друштвеним приликама, породичним односима, ситуацијама и сентименталном цинизму
којег је наводно носила тадашња омладина. (...) Текст није имао сценске вредности које су му
биле приписиване, али су његова фрагментарна сведочанства о расположењу младих људи
привлачила пажњу и омогућавала редитељу да направи низ маштовитих призора. (...) Ово
је ипак био роман тренутка, а позориште очигледно је желело и представу тренутка!“ Волк,
Петер: Писци националног театра, Музеј позоришне уметности, Београд, 1995.
7
„Роман Излет у небо Гроздане Олујић послужио је Југу Гризељу за сценарио Чудне девојке, који
је реализовао Јован Живановић. Претходно је овај роман доживео своју позоришну верзију, а
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Са друге стране, било је изузетно позитивних критика Излета у небо, у
НИН-у, Књижевним новинама, Летопису Матице српске. Оне су се усредсређивале на тематске новине које је пружала Гроздана Олујић, на „материјал
документарни, као спис сведочења о једној генерацији“. 8 Појединци су је бранили од критика, повезујући их са истовременим нападима на Чисте и прљаве
Радомира Константиновића.9 Свакако да су слични проблеми пратили и филм.
Па ипак, и роман и филм доживели су велики успех; Излет у небо преведен
је на више језика (енглески, француски, шпански) у доба свог првог појављивања, као занимљиво сведочење о једној генерацији дотле непознатој западној
читалачкој публици.
Савремени филмски критичари склони су превредновању и поновном откривању филмова Јована Живановића, али их често посматрају без неопходног контекста. Тако Горан Гоцић, који Чудну девојку супротставља познијим,
и по њему наглашеније православним делима овог редитеља, дефинише као
„пролетерску мелодраму“ коју супротставља „социјалном хорору“.10 Ово тумачење је утолико необичније и мање прихватљиво кад се узме у обзир натурализам у сценама које приказују живот у студентском дому и, нарочито, бараке
у којима живе студентске породице: Ненадова одмакла туберкулоза из романа
на филму је замењена упалом плућа, али на „жуту гошћу“ подсећа графит који
Миња и Ненад затичу у бараци: „Ко се овде усели, сигурно ће добити Златибор“. Насупрот Гоцићу, Драган Милинковић Фимон у свом усамљеном делу
Роман у југословенском филму 1945-1990., истиче квалитете романа, али сматра
да им екранизација није дорасла:
„Јован Живановић, међутим, није успео да пронађе филмски оптимум по
коме би његов филм био довољно прекретнички за филм, колико је то био
поменути роман за савремену књижевност.“11
критика га је сматрала једним од најинтересантнијих о животу младих људи у нашој средини
педесетих година. Поседовао је интересантне ликове, известан цинизам, оригиналност у
разобличавању интимних односа и низ других карактеристика захвалних за филм. Живановић
је успео да обради психолошке проблеме те чудне девојке Миње, која се са иронијом брани
од недаћа и сукоба, да пређе границе социјалног фељтона, сагановског маниризма и да тим
суочавањима са ставрности обезбеди уметнички стабилнију платформу. Чудна девојка је
вероватно и најбоље остварење овог редитеља, али за јавност није представљао откровење,
јер је дошао после романа и позоришне представе.“ Волк, Петар: Двадесети век српског филма,
Институт за филм, Југословенска кинотека, Београд, 2001, стр. 366.
8
Ређеп, Драшко: „Излет у небо“. Летопис Матице српске, 1959, јануар, стр. 94-96.
9
Стевић, Милош „Најзад памфлет“. У: Поља, бр. 37, г 5, Нови Сад, јануар 1959, стр. 12.
10
Гоцић, Горан: „Силазак живих слика међу народ: идеологија филмова Јована Живановића“. У:
Нови Филмограф, бр. 2, г. 1, лето-јесен 2006, стр. 87-8. „Редитељ је имао и веће, нетом генеричке
амбиције, те Чудна девојка ефектно испоручује пролетерску мелодраму, тај вечито маштани,
недостижни сан националне кинематографије опседнуте њеним жанровским антиподом,
„социјалним хорором“. (...)
Данас још више „чудна“ Миња из Чудне девојке антипод је спонзоруше Јасне из филма Како
су се волели Ромео и Јулија (обе тумачи иста глумица, Шпела Розин!)“
11
Милинковић Фимон, Драган: Роман у југословенском филму 1945-1990, Институт за филм,
Београд, 1999, стр. 98.
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Другачију и детаљнију анализу нуди, на пример, Љиљана Богоева Седлар,12
која прецизно дефинише основну тему филма – сазревање нове генерације
жена, са другачијим животним циљевима.
Закључак
Роман је бескомпромисан у грађењу једне и данас противречне Миње – окренуте у себе и често себичне, на ивици хистерије кад год према некоме осети
нежност, у страху од везивања и стандардних, општеприхваћених животних
путева и емоција. Можда су најзначајнији за схватање романескног лика симболи „друге обале“ и „излета у небо“: док је „друга обала“ све оно чему Миња
тежи на апстрактном нивоу – пре свега слобода, другачији живот у коме ће
моћи да воли и буде вољена, а не више усамљена и одбачена (као што је приметио већ Сава Пенчић), „излет у небо“ оличава реални исход свих њених покушаја да до друге обале стигне – од баналности пролазних љубавних авантура
до трагичног исхода истинске, озбиљне везе.
Из Чудне девојке су нестале обе симболичне слике, и управо је то омогућило другачији крај филма – више не постоји трагични сукоб између жеља
и стварности: у складу са социјалистичком радном етиком, сви проблеми се
могу превазићи уз вољу и труд. Такав прилаз унеколико осиромашује адаптацију јер недостаје интензивно осећање неостваривости, недосежности пуног
живота које преовладава у роману и које и данас представља једну од његових
најбољих одлика. Иако је романескни завршетак исконструисан и натегнут,
и филмски срећан крај, нарочито deus ex machina Пеђина помоћ у налажењу
посла, има својих мана. Вучићевић то запажа у својој углавном позитивној
критици:

12

„The films Živanović made in the sixties continued to center on the fate of the feminine. They began
with Funny Girl (1962), a film which looks into the first effects the contact with the ‘new’ has had
on women. The funny girl from the title is this ‘new’ woman, beautiful, independent, and desired
by all the men in the film. We do not know where she comes from. We meet her on a train, because
Živanović is interested in exploring her journey into adult life, the destination she has set for herself
in the future. At the beginning of the film she is cynical and unconventional but, behind her manifest
‘freedom’, traces of bitterness and despair can be detected. Later on in the film we find out that she
was seduced by one of her professors, who charmed her by posing as an artist, a guardian and promoter of creative life. The professor would like to continue the relationship, but she rejects him, just
as she rejects the marriage proposal of a bachelor journalist, a kind and decent man who even has
his own apartment, a luxury for most people in the war devastated Yugoslavia. She finally recognizes
as her true mate a young medical student who is, unlike her, very ascetic and dedicated to his studies, but also, like her, fundamentally independent and uncompromising. And also poor. Again, the
underlying belief of the film is that the future depends on the ability of women to avoid the path of
least resistance, and recognize and fight only for what is truly valuable in life.“ Bogoeva Sedlar, Ljiljana: „European Shakespeare On Film: Jovan Živanović, How Romeo And Juliet Loved“ У: FACTA
UNIVERSITATIS Series: Linguistics and Literature Vol. 2, No 9, 2002, pp. 269 – 280.
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„Јован Живановић је одувек показивао склоност да у својим филмовима
послује као добра редуша: да иза себе не оставља развашарене нерешене
проблеме. Утолико и Чудна девојка изневерава оно што је у њој најбоље.
Али, било би лицемерно окривљавати за то само ауторе филма.“13

Треба још једном нагласити да је тежња сценаристе и редитеља да прикажу читаву генерацију у превирању супротна једном дубинском току интимне, јединствене исповести јунакиње Гроздане Олујић, који је стога у филмској
адаптацији сасвим заобиђен – остаје нам непозната породична прича филмске
Миње, за разлику од трауматичног ратног детињства које пресудно одређује
Мињу у роману. Уместо тога, гледаоцима је пружена једна у суштини оптимистична прича о представницима новог, младог поколења, чија ће енергија после
почетних лутања ипак наћи свој стваралачки и градитељски одушак.
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Tijana Tropin
THE STRANGE GIRL AND AN EXCURSION TO HEAVEN:
PRОBLEMS WITH FILM ADAPTATION
Summary: This article deals with the film adaptation of Grozdana Olujic’s first novel,
An Excursion to Heaven (1958), which was released in 1962 as The Strange Girl, directed by Jovan Zivanovic. This article attempts to determine the extent and nature of
the changes performed on Grozdana Olujic’s text, and their indebtedness to a different character of film art or the ambivalent reception of the novel itself. Special attention will be paid to the context in which both the novel and the film were discussed at
the time of their appearance, as well as to possible contemporary interpretations.
Keywords: Grozdana Olujic, An Excursion to Heaven, Jovan Zivanovic, The Strange
Girl, film adaptation.

Марко Недић

ПОВРАТАК ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ РОМАНУ

Сажетак: У раду се анализира нови роман Гроздане Олујић Гласови у ветру и
разматра његов однос према њеним раним романима, као и однос књижевне
критике према њеној прози. Посебно се уочава утицај психолошке анализе и
поетизације прозног текста и данамизације наративне структуре и у раним
романима и у новом делу. Живот главног лика романа, психијатра Данила
Арацког, ретроспективно је, из његове субјективне перспективе, сагледан од
детињства до садашњег времена у три кључна егзистенцијална простора – у
детињству у Каранову, у младости и на почетку професионалне каријере у Београду, у зрелом добу у иностранству. Истовремено је ретроспективно представљен и живот чланова његове породице током читавог ХХ века. Кључне теме романа – детињство Данила Арацког и мноштво живописно датих
ликова његове породице, Данилов одлазак у иностранство због притисака
психолошке и идеолошке природе, његов живот у туђини, тема сећања, заборава, потребе за љубављу, трагања за несталим братом, трагања за властитим
идентитетом – дате су динамичном нарацијом, смењивањем непосредног и
ретроспективног приповедања, у краћим поглављима, фрагментима и сликама. Сложеном структуром романа омогућено је и његово сложено књижевно
значење и његове изразите књижевне вредности.
Кључне речи: Гласови у ветру – нови роман Г. Олујић, рани романи, иновације прозног поступка – психолошка анализа и поетизација прозног текста,
два хронотопа – Београд и Караново, главни лик романа психијатар Данило
Арацки, његов живот и живот његове породице, тема сећања, заборава, љубави, трагања за идентитетом, сложена структура романа.

Нови роман Гроздане Олујић, Гласови у ветру, објављен у јубиларном,
стотом Колу Српске књижевне задруге прошле, 2009. године, надовезују се на
њене ране романе, иако га од њиховог објављивања дели више од четрдесет
година. У којим елементима књижевног текста се остварује та веза? Одговор
на то питање исто толико је сложен колико је сложен и сам роман Гласови у
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ветру. Да би се добила потпунија слика о уметничком резултату и књижевном значењу овог романа потребно је вратити се за тренутак раним романима
Гроздане Олујић, у којима се сигурно налазе важни наговештаји и њене будуће
наративне поетике.
У српску прозу шесте и седме деценије ХХ века Гроздана Олујић је својим
раним романима Излет у небо, Гласам за љубав, Не буди заспале псе, Дивље
семе – истовремено уносила иновације тематске природе и иновације наративног поступка. У књижевној критици тога времена, међутим, те иновације
нису биле довољно примећене ни анализиране. По објављивању Излета у
небо, који је добио награду на анонимном конкурсу за роман сарајевске Народне просвјете 1957. године, књижевна критика је најпре позитивно оцењивала
њено младалачко дело, а потом га прећуткивала или оспоравала због сувише
субјективне слике ондашње друштвене стварности у њему. Данашња књижевна критика зато има значајан задатак, поготово после Нинове награде коју је
Олујићева добила за Гласове у ветру, да на нов начин сагледа и ревалоризује
и њене ране романе и посвети им бар онолико критичарске пажње колико је
ондашња и доцнија критика посвећивала њеним бајкама у времену у којем су
се појављивале као нове књиге или као књиге изабраних бајки. Један део тога
посла, поред критичких текстова у поновљеним издањима раних романа, већ
је остварен докторском дисертацијом Зоране Опачић Поетика бајке Гроздане
Олујић (у рукопису), у којој је анализирано њено целокупно књижевно дело,
као и тек изашлом књигом Славице Гароња-Радованац Жена у српској књижевности, у којој је објављена обимна студија и о раним романима Гроздане
Олујић.
Гласови у ветру одиста се веома јасно надовезују на ране романе Гроздане
Олујић, у којима је оствариван знатан степен унутрашњег јединства књижевне
структуре, какво постоји и у њеном најновијем романескном остварењу. У
раним романима доминантно је реч о младим књижевним јунацима, који се
опиру устаљеним животним конвенцијама и траже „своје место под сунцем“
друштвеног, породичног и социокултурног живота. Ти романи су тада, у односу на прозу претходне књижевне генерације, били и садржински нови и у знатној мери субверзивни, јер су у званичну књижевну поетику уносили дух, теме
и пејзаж урбаног простора и извесне наговештаје индивидуалистичке побуне
против очекиваног начина понашања у стварности. Књижевни ликови у њима
непосредну стварност свакако су видели исувише изоштреним младалачким
погледом, у којем су се витализам и трагање за непосредним и индивидуалним
а не за колективним вредностима живота спонтано исказивали као њихове
кључне особине, што је и могао бити један од разлога за успорену критичку
рецепцију тих романа. Поред урбаног, београдског простора, у њима је формиран и један други простор, други хронотоп – то је хронотоп војвођанског
места Каранова крај обале реке Тисе. Караново је у романескној прози Гроздане Олујић у целини, јер се основни део садржине Гласова у ветру такође догађа
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у Каранову, добило готово митско књижевно значење, као што га има Борино
Врање, на пример, или, још боље, као што га има Прерово Добрице Ћосића, јер
ни оно, као ни Караново, не постоји на географским картама наше земље под
тим именом, али постоји у појединачној свести бројних читалаца. Дакле, два
хронотопа ране прозе Гроздане Олујић – Београд и Караново – обнављају се
и у Гласовима у ветру као кључни егзистенцијални и социокултурни простор
у којем започиње и завршава се животни пут њеног главног јунака. Њима је у
најновијем роману додат и простор Њујорка, у којем се одвија онај део садржине романа који се односи на непосредну садашњост, затим простор америчког
Средњег запада, као и неких градова у Немачкој, највише Хамбурга, у којима
као психијатар такође живи и ради главни лик романа.
У погледу наративног поступка иновације се и у раним романима и у овом
односе на укључивање психолошке анализе као иницијалног наративног средства у дочаравању унутрашњег света књижевних јунака, и поетске интонације текста као једног од најзначајнијих доприноса које је књижевности ХХ
века дала модерна проза. Динамични ритам нарације, виталистички поглед
на стварност упркос тешкоћама које ту стварност и њену субјективну слику
непрестано доводе у питање, такође су важне особине раних романа које се
системом спојених судова и јединственог ауторског гласа преносе и у најновије
романескно остварење Гроздане Олујић.
Гласови у ветру у још већој мери него што је то било у појединим раним
романима користе слична књижевна средства и продубљују комбиновање
стандардног и модерног наративног проседеа у субјективном дочаравању
стварности, нарочито доследном употребом психолошко-поетске мотивације
текста и динамизовањем његовог ритма приповедања, што значи да модерни и
стандардни поступци имају подједнако важну функцију и у најновијем роману
као што су их имали и у претходним романескним остварењима.
Дакле, после раних романескних дела и после низа књига бајки за децу,
које је писала након своје прве романсијерске фазе, у којима је свој изразити поетски потенцијал пренела на план имагинативног виђења света и његове симболичке пројекције у форми бајки – сви њени романи и књиге бајки,
Седефна ружа, Небеска река, Дечак и Принцеза, Златни тањир, Камен који је
летео, Вилењакова тајна и друге, преведени су на тридесетак најзначајнијих
светских језика – Гроздана Олујић се протекле и неколико претходних година
вратила писању романа. Њени Гласови у ветру, иако, као и ранији романи, највише пажње посвећују унутрашњем свету изабраних књижевних јунака, умногоме се окрећу и препознатљивој стварности минулог и данашњег времена
и у веома успелом прожимању једног и другог појавног облика постојања, и
његове књижевне представе, граде сложену романескну причу о драматичним
променама које су захватиле животе књижевних протагониста и одлучујуће
утицале на њихов ток.
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У центру романескног збивања Гласова у ветру налази се психијатар Данило Арацки, који у току једне једине ноћи, на 17. спрату једног њујоршког
хотела, водећи у сну и на јави непрестани дијалог са мртвим члановима своје
породице, ретроспективно сагледава властити живот и живот своје породице
и народа током читавог ХХ века, све до својих и туђих лутања по свету и сеоба
које не престају ни у данашњем времену. Унутрашњи психолошки и духовни
профил главног јунака умногоме је одређен узбудљивим догађајима и животом у породици у војвођанском месту Каранову у току Другог светског рата
и непосредно пре и после њега, и трагичним историјским околностима кроз
које је стара војвођанска породица Арацких неминовно пролазила у тим годинама. Његов профил, међутим, исто тако чини и судбина типичног апатрида
ХХ века, човека који је, под вербално неисказаним а суштински јаким психолошким и политичким притиском напустио своју земљу и који покушава
да пронађе смисао постојања у другом животном простору и у другој врсти
културе, при том не заборављајући ни свој језик и народ, ни своју породицу
и њене преостале чланове. Напротив, увек их имајући на уму и без престанка
моделујући и усмеравајући властити живот потврђивањем реалних емотивних
веза са њима.
Два важна услова успешног обликовања таквог лика у Гласовима у ветру
била су два већ поменута средства модерне прозе, односно прозе Гроздане
Олујић – психолошка анализа и поетизација прозног рукописа. Иако за подлогу има податке о породици Арацки из „Карановског летописа“, који се помиње
већ у Излету у небо, као и из Даниловог дневника и непосредне перцепције
стварности, цео роман одиста је сагледан из субјективне перспективе главног
лика, из његових успомена, сећања, снова, искуства и сазнања о животу породице, односно из ауторског покушаја да то искуство и сазнање прошири и
доведе у непосредну смисаону везу са кључним линијама развоја романескне
приче. Психолошка анализа, снови, сећања, фантазме не осећају се, међутим,
као споља додата средства нарацији и прозном саопштавању већ као основни
мотивациони агенс њиховог ширења. Стога је психолошка анализа и трагање
за најдубљим субјективним представама живота и сећања једно од најважнијих
средстава успешног наративног обликовања судбине и психолошког портрета
главног јунака романа и богате мозаичке слике успона и падова његове породице и трагичне судбине појединих њених чланова.
Поетска основа Гласова у ветру такође је наглашена. Она се остварује не
само коришћењем средстава поетске организације текста, посебног ритма и
стила рукописа, изабране поетске лексике и наглашене симболике познате из
литературе, из митологије, религије, фолклора и снова, него и наговештајима
поетске основе целокупне структуре романа и стварних смисаоних и духовних
веза поетске природе које постоје у његовом садржинском слоју. У том погледу
веома важну улогу имају поједине животне ситуације, као што је принудни
боравак породице Арацки на салашу на ободу мочваре у околини Каранова
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у току окупације, живот Данила Арацког у дечјем дому по завршетку рата,
део романа који се односи на призоре из времена проведеног међу америчким
Индијанцима, емотивна веза са Американком Џорџи Вест, истраживачем индијанске културе и начина живота, и друге ситуације. Важну улогу у наглашавању поетског значења текста имају и цитати из поетских дела познатих наших
и светских песника и прозних писаца који се налазе пред једним бројем поглавља или фрагмената рукописа. Изабрани цитати – као што су следећи међу
њима: „И трајали су као дим, у сну и привремености“ (Риг-веда); „Постојиш,
јер те неки човек сања“ (Ђовани Папини); „Свако сећање је садашњост“ (Новалис); „А изнутра шапућу преци“ (Арундата Рој); „Чији ми то живот живимо
у туђини“, и „Заиста, зрак сам само“ (Милош Црњански), као и познати стихови Стевана Раичковића из песме „Нити“: „Једном нас ту, где нас има,/ неће
бити./ Ми смо нити/ које вежу нерођене са мртвима“ – имају функцију, с једне
стране, да укажу на поетску основу ауторског доживљаја света пројектованог
у роман, а, с друге, да наговесте неке од кључних садржинских и значењских
линија нарације, као што су разговори са прецима, сећање као део најдубљег
човековог духовног и емотивног профила, живот у успоменама, у сновима, у
туђини, осећање пролазности, празнине и неостварености живота.
Поетску и модернистичку основу Гласова у ветру знатно појачава и наглашена динамичност стила, односно фрагментарна композиција рукописа,
смењивање времена, честа прелажења из садашњости у прошлост, у сећање, у
снове, прелажење из непосредног у ретроспективно приповедање, честа промена простора у којем се одвија живот главног јунака и чланова његове породице, преношење наративне перспективе са једног лика на други. Динамичност стила и фрагментарна композиција представљају не само једну од одлика
наративног поступка Гроздане Олујић као писца него и неке од кључних естетских вредности овог романа и важан део и разлог удела модернистичке поетике у њему. Та поетика и посебна структура дела, са честим преплитањима
непосредног и ретроспективног приповедања, наговештене су и добрим делом
остварене већ у Излету у небо.
Да би све ове одлике наративног рукописа биле у јачој међусобној структуралној и значењској вези, била је неопходна и одговарајућа мотивација садржине и сижеа и непосредних поступака протагониста романа. Веома добро
мотивишући причу о траумама из детињства и младости главног јунака, које
се преносе из једног његовог времена у друго и из једног животног простора у
други, Гроздана Олујић је у само средиште нарације поставила неколико веома
важних егзистенцијалних тема, које знатно доприносе богатој садржинској и
значењској основи текста.
Међу њима је на првом месту тема породичних односа, успона и падова у
животу породице Арацки, препуног противуречних и различитих ликова и
њихових сложених међусобних релација. Ту су, на мушкој страни, од најстаријег члана породице, необичног и материјалним и чулним животним вред-
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ностима окренутог Михаила Арацког, који је највише допринео богаћењу породице, преко његовог сина Луке, који представља њену моралну парадигму,
противуречног Лукиног сина Стевана, заправо Даниловог оца, затим Даниловог сина Дамјана и брата Петра, Петровог сина Малог Облака, до самог Данила
Арацког, његових пријатеља из других земаља који су у туђину као и он дошли
под притиском, као и других ликова. На женској страни то су Лукина жена
„вилинске лепоте“ Петрана, загонетна Данилова мајка Наталија, Данилова сестра Вета, чија га смрт у реци највише притиска, затим Симка Галичанка, Ружа
Рашула, Џорџи Вест и друге припаднице „слабијег пола“. Сви ти ликови својим
живописним карактерима и неоствареним животним пројекцијама покрећу
догађаје, динамизују породичну атмосферу и чине је веома сложеном, понекад непредвидивом, чиме појачавају имагинативну и магијско-реалистичку
линију романескне приче. Сваки од њих, међутим, поред улоге коју има у развоју садржине романа, има и посебну, најчешће симболичну улогу и значење
у њеним оквирима. Стога сликовито описани књижевни јунаци, полифонија
њихових гласова и њихове неочекиване судбине мотивишу, развијају и чине
врло богатом и повремено загонетном основну причу романа и представљају
једну од његових трајнијих књижевних вредности.
Трајну вредност такође остварује и тема трагања за изгубљеним братом, то
је заправо трагање за покиданим нитима породичног живота и за наставком
породичне лозе. Са тим у вези је и улога сина Даниловог брата Петра, Малог
Облака, који живи међу америчким Индијанцима у Хикори Хилу, на Средњем
западу Америке. Он је такође једна врста метафоре и она нит стварности која
даје смисао животу не само у непосредној садашњости него и у будућности.
Управо он, као и Данило, повезује „нерођене са мртвима“, како би то рекао
Раичковић. Улога коју у Грозданиним романима имају слике и доживљаји детињства једна је од најзначајнијих управо за значење које појам и лепота детињства, као контраст грубости живота одраслих, имају у њеној прози у целини. Следећа, такође значајна тема Грозданине прозе, односно Гласова у ветру
јесте схватање љубави и емотивних веза које се развијају између књижевних
ликова, које се најчешће постављају као већ дефинисане или као неочекиване
релације. Из Даниловог трагања међу Индијанцима Хикори Хила произашла је
и једна таква, дубока емотивна веза са Џорџи Вест као засебна целина романа,
која рефлекторски баца светло и на претходне ситуације у којима се третирају
односи и емотивне везе међу ликовима. Стога је Данило Арацки трагање за
изгубљеним братом, не знајући шта се са њим десило после идеолошке тортуре коју је овај доживео у некадашњој домовини, предузео и као трагање за
властитим идентитетом и за властитом љубављу и потребом за њом, а налажење братовљевог сина при крају романа видео и као потврду свога постојања
кроз друге, кроз оне који заслужују љубав.
Заједно са темом о изгубљеном брату, трагању за љубављу у себи самоме и у
другима, и темом о губљењу идентитета у времену немилосрдних идеолошких
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сукоба и погледа на непосредни и колективни живот у деценијама после Другог светског рата, подтекстуално и посредно повезана је и тема заборављања,
посебно заборављања традиције, језика, речи, успомена и судбинског губљења
субјективног и колективног идентитета због тога. Тој димензији романа посвећене су неке од његових најзначајнијих страница. Преношењем теме заборава на простор Америке, на судбину америчких Индијанаца и на њихов начин
живота, доживљај света и историјску судбину, она се универзализује као једна
од великих метафоричких опомена такозваним малим народима и њиховој
култури и језику у свету моћних и агресивних нација. Чување језика и записа о
њему, што се у роману остварује и преко „Карановског летописа“ који бележи
историју породице Арацки, и Даниловог дневника, заправо је чување идентитета народа, његовог језика и његове културе и историје. Роман се зато и морао
завршити наговештајем Даниловог стварног повратка у Београд и Караново
после свих драматичних догађаја кроз које је прошао одласком из домовине.
С друге стране, из сећања Данила Арацког на догађаје и слике из детињства
и младости, која у његовој рањивој интелектуалној личности добијају епифанијска значења, и из његових неостварених жеља и губитничких пројекција
живота произишао је значајан лирски, емотивни и онирички потенцијал текста, који Гласовима у ветру даје изузетне естетске квалитете. У роману се стога, у динамичном наративном току, странице поетске прозе и прозе магијског
и ониричког реализма ритмички смењују са страницама психолошких и етичких анализа и симболичких животних призора. На тај начин су добијени изузетни књижевни и уметнички резултати, који Гласове у ветру сврставају међу
најуспелија прозна остварења у данашњој српској књижевности, а Гроздани
Олујић обезбеђују место аутентичног књижевног сведока свога времена и његовог историјског, културног и духовног сензибилитета.

Marko Nedic
GROZDANA OLUJIC’S RETURN TO THE NOVEL
Summary: This article analyses the new novel by Grozdana Olujic, Voices in the Wind,
comparing it to her earlier novels and giving an insight into the literary criticism of her
prose. Particularly noticeable is the influence of psychological analysis and poetisation
of the prose text, as well as dynamisation of the narrative structure both in her early
novels and the latest one. The life of the main character, psychiatrist Danilo Aracki,
is observed retrospectively from his own subjective point of view, starting from his
childhood to the present time in three crucial existential places – in Karanovo during
his childhood, in Belgrade during his youth and at the beginning of his professional
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career, and abroad when adult. At the same time, there is a retrospective account of
the life of his family members throughout the XX century. The main themes of the
novel – Danilo Aracki’s childhood and a multitude of vividly depicted portraits of
his family members, Danilo’s departure abroad due to psychological and ideological
pressures, his life as a foreigner, memories, oblivion, need for love, search for the lost
brother, search for his own identity – are all given through dynamic narration, in
the exchanges of immediate and retrospective narration, in short chapters, fragments
and images. The complex novel structure also enables the complexity of its literary
meaning and an obvious literary value.
Key words: Voices in the Wind – the new novel by G. Olujic, early novel, narrative
mode innovations – psychological analysis and poetisation of the prose text, two
hronotops – Belgrade and Karanovo, the main character in the novel psychiatrist
Danilo Aracki, his life and the life of his family, the themes of memories, oblivion,
love, search for his own identity, the complex novel structure.

II.
БАЈКЕ
ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Јован Љуштановић

О АЛЕГОРИЈСКОМ И ФАНТАСТИЧНОМ
У БАЈКАМА И ПРИЧАМА ЗА ДЕЦУ
ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Рад испитује улогу алегоријског и фанатастичног у приповедачком
поступку Гроздане Олујић. У првом плану нису типолошка испитивања, већ
начин на који Олујићка гради индивидуални свет својих прича на различите
начине уодношавајући поједине модусе фантастике (чудесно, чудно и праву
фантастику, онако како их је описао Цветан Тодоров), али и како појединим
субструктурама фантастичног додељује алегоријску функцију. Већ на ограниченом узорку (6 бајки) открива се разнолик, индивидуалан, модеран приповедачки поступак који дубоко повезује древну причу и нововековни култ
индивидуализма и субјективности.
Кључне речи: бајка, алегорија, парабола, фантастика, чудесно, чудно, субјективност, тачка гледишта.

Постоји особен парадокс везан за бајке и приче за децу Гроздане Олујић:
мало је писаца као што је Гроздана Олујић, код којих се, скоро на први поглед,
види непосредно ослањање на пређашња приповедачка искуства1, а опет, сматрамо да је управо та дубока веза с пређашњим бајкописањем значајно допринела логотетском учинку Гроздане Олујић – промени границе жанровског
идентитета ауторске бајке у српској књижевности.
Гроздана Олујић се, у ствари, ослонила на један од највиталнијих токова европске традиције у писању ауторске бајке, онај који има своје порекло
у немачком романтизму. Ова ауторка је транспоновала, на свој начин, приповедачко искуство које Мелетински описује овако: „Романтичарска новела
је направила корак којим се и нехотице приближила источњачкој новели до1

Оно што прво пада у очи јесте веза Олујићкиних бајки с бајкама и причама Ханса Кристијана
Андерсена. Те веза је, колико год очигледна, толико и сложене природе. Види: Опачић, 89-95.

104

Јован Љуштановић

пуштањем фантастике, два света, фатализма, пасивног ’бајковног’ јунака. Романтичарска новела је строго оријентисана на један ’нечувен догађај’ и на њој
својствену естетику чудноватог, коју романтизам схвата веома широко – и као
заиста натприродно, мистично, бајковито, и као необична психичка стања, и
као карактере јунака, и као изразит локални колорит. Наравно, бајковност је
водила у стварање хибридног жанра романтичарске бајке-новеле“ (Мелетински, 339–340).
Бајке и приче Гроздане Олујић, баштинећи споменуто приповедачко искуство, рефлектују на еминентан начин осећање света које од просветитељства
на овамо у знатној мери обележава модерног човека. Ове бајке и приче почивају на својеврсној несигурности и нестабилности у односу тог човека према
оностраном, према свету чуда. Тај човек је дефинитивно затворен у свом реалистичном свету и одељен дубоким јазом од свега што није проверио у своме
непосредном искуству. Њему је драга антропоцентричност усмене бајке, али
необичан свет антропоморфизованих биљака и животиња и необичних бића
није потврда о другачијем устројству његовог реалног света, већ само начин да
се конституише огледало за Нарциса, да се кроз алегоријску причу, која често
постаје парабола, сагледа људска природа и људска судбина у реалном свету. На
другој страни, када признаје постојање оностраног, он га измешта у паралелни
свет – зато оно у његову реалност продире изненада и на драматичан начин;
оно, барем у почетку, изазива збуњеност и страх, не постоји природна прожетост света људи и света натприродних сила. Зато, „однос према чудесном и
фантастичном прелази границе теоријског или поетичког питања и почиње да
одражава својеврсну неспособност човека модерног доба да се суочи са светом
који обједињава људско, нељудско и надљудско“ (Пешикан-Љуштановић, 25).
Сем тога, модерни субјекат открива свој унутрашњи свет, свет властите душе,
као својеврсно поприште сила које су моћније од вила и змајева из усмене бајке. Долази до својеврсне митизације унутрашњих збивања у човеку, човекова
душа постаје „чаробна шума“ у којој делују силе сличне натприродним.
Све су то разлози да се оно што називамо, не баш савршеним термином,
ауторска бајка, у појединим жанровским равнима – на пример у равни фантастике – раслоји до краја: можда најређе, показује се, попут усмене бајке, као
чудесна прича у којој „натприродни чиниоци не изазивају никакву посебну
реакцију, ни код јунака, ни код подразумеваног читаоца“ (Todorov, 58), много
чешће обликује се као права фантастика с елементима спознајне несигурности: „догађа се нешто што се законима (...) нама блиског света не може објаснити“, што и ликове и читаоце суочава с „неизвесношћу“ (Todorov, 29); или као
чудна прича, чија ће се необична збивања изван свакодневног искуства разоткрити као последица психолошких збивања (Види: Todorov, 46). Свет привидно фантастичних бића, углавном антропоморфизованих биљака и животиња
(ређе предмета), открива се, веома често, и као приповест о људима, а оно што
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личи на фантастику показује се као својеврсна лирска симболичка маска, као
инструмент симболичког скривања и разоткривања – као алегорија.
Све ове разнолике могућности показују се у бајкама и причама Гроздане
Олујић, не само као чиниоци жанровске диференцијације већ и као динамички елементи књижевне структуре, који се међусобно додирују, прожимају и
прелазе један у други. Када је реч о жанровском подручју фантастике, онаквом
како га је описао Цветан Тодоров, то није необично, јер „права“ фантастика
показује нестабилност, најчешће тежи да пређе и прелази у чудесно или чудно
(Todorov, 46-47). Због тога, када говоримо о алегоријском и фантастичном у
бајкама и причама Гроздане Олујић, мислимо не само на жанровско раслојавање, на диференцијацију која води према типолошким разврставању њених
бајки и прича, већ и на њен приповедачки поступак, на новелистичке стратегије које се користе појединим жанровским преобразбама унутар књижевних
структура. Мислимо на алегоријско и фантастично као динамичке чиниоце
унутар појединачних бајки и прича.
Ако погледамо првих неколико бајки у књизи Седефна ружа и друге бајке (Олујић 1979), с лакоћом ћемо уочити значајне типолошке разлике. Седефна ружа (Олујић 1979, 7–13) и Маслачак (Олујић 1979, 14–20) јесу алегоријске приче; Месечев цвет (Олујић 1979, 21–28) структуром свог сижеа највише
личи на усмену бајку, он је чудесна прича, у Човеку који је тражио своје лице
(Олујић 1979, 29–35) постоје елементи збуњености, чуђења и страха пред необичним догађајима – значи, елементи „праве“ фантастике – али и ова бајка
можда се може читати као парабола о људској потрази за идентитетом.
Насупрот овим разликама, можемо трагати и за заједничким именитељима ових бајки и прича. У све ове четири бајке главни јунак је, као и у усменој
бајци, у центру пажње.2 Он осећа неку недостатност или јаку жељу за нечим,
као да му је посредно, симболички, нанета нека штета коју би ваљало надокнадити, и то умногоме подсећа на почетак заплета у усменој бајци – на Пропову VIII-а функцију (Prop, 43–44): Седефна ружа чезне да оде на површину,
у горњи свет, Маслачак, различит од сунцокрета, чезне да пронађе свој идентитет и да се, уместо Сунцу, окрене Месецу, дечаку Ведрану потребан је лек
који ће исправити несразмеру у његовом развоју, Дрвосеча чезне за другим
лицем и другачијим идентитетом. Полазна тачка за стварање разлике у односу
на усмену бајку јесте готово доследан избор VIII-а функције за почетак заплета. Чињеница да јунакова жеља постаје критеријум за осећање недостатности
широм отвара врата прираштају субјективности.
Прираштај субјективности рефлектује се у различитим елементима структуре Олујићкиних бајки: у ликовима, у типовима приповедања, у односу чудесног и алегоријског у бајци. Ево како отпочиње Седефна ружа: „Дубоко на
2

Mислим да се oвa констатација може у приличној мери проширити на све бајке и приче за децу
Гроздане Олујић.
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дну мора, где зраци сунце стижу тек у подне, живела је шкољка лепотица, звана
Седефна ружа, расла и самој себи шапутала: Да ми је изаћи на светлост дана,
да ми је видети сунце и цвеће, осетити дах ветра!“ (Олујић 1979, 7). Већ у овој
реченици извршена је привидна супституција главног јунака, који је у усменој бајци човек, живим бићем које је, на први поглед, нељудско, шкољка, али,
испоставља се, наглашено антропоморфизована шкољка. Ољуђена шкољка се
појављује у нашем читалачком искуству слично чудесним ликовима из усмене бајке, без икаквог узбуђења због њене другачије природе. Ипак, супституција је, у суштини, неуспела са становишта фантастичке структуре, јер овде
чудесно срећемо само као неку врсту субструктуре. У Седефној ружи рађа се
друга врста напетости, напетост карактеристична за естетски учинак метафоре. Шкољка се налази на месту које у структури усмене бајке припада човеку,
она је супститут човека. Читалац, кроз утврђивање сличности и разлика, пресликава особине онога што је замењено у особине заменика, па уместо ефекта
фантастичности, у основи, настаје лирски ефекат. Ако се томе дода дискретна
интервенција аукторијалног приповедача, који без икаквог описа или доказа,
оглашава седефну ружу „лепотицом“, па затим унутрашњи глас саме Седефне
руже, знатно развијенији него када је реч о ликовима усмене бајке, и, уз то, изразита субјективност њених жеља и потреба3 – све то се сабира у суштинску
лирску стратегију ове бајке.
Tоме се придружује и промена у начину приповедања у у односу на усмену бајку. Већ смо наговестили замену веома неутралног, типизованог, аукторијалног приповедача усмене бајке, ангажованим лирским приповедачем, који
чува општост и апстрактност приповедача усмене бајке, али је, истовремено,
лиризује. Он и сам постаје драматизован, без образлагања изриче вредносне
судове, неки пут их и узвикује, поставља реторичка питања – повећава степен
казивања у односу на приказивање. У Седефној ружи ти помаци су релативно
мали, али бивају комбиновани с гласовима (тачкама гледишта) читавог низа
антропоморфизованих бића из подводног света. Њихови се искази појављују
брзо и лако, без превеликог приповедачког посредовања, неки пут и поступком монтаже, при чему прво сазнајемо шта лик каже, па потом откривамо ко
каже (на пример, исказ рибе која је на тренутак била у свету изнад воде). При
том, често је нејасна граница између унутрашњег монолога и дијалога, па тако,
на пример, Седефна ружа, која „сама себи шапуће“ своју чежњу за горњим
светом, и риба која је имала краткотрајно искуство с тим светом, као да разговарају својим унутрашњим гласовима, а не уобичајеним дијалогом. Тиме се
у корелативном свету, сачињеном од антропоморфизованих подводних бића,
конституише још једна – психолошка реалност. У тој реалности понекад је
тешко направити разлику између онога што говоре и мисле ликови и што говори и мисли приповедач у трећем лицу.
3

У чежњи Седефне руже за горњим светом има властитог избора, видно је начело слободе, што
није случај у усменој бајци.
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Све то доприноси да алегоријски свет Седефне руже има своју дубоку
унутрашњу кохеренцију, своју форму и своју лепоту. Реч је о ауторској бајци
чија естетска магија није само у пуком препознавању аналогија између корелата и људског света који бива корелиран, већ и у естетској аутономији корелата.
Због тога само денотирање алегорије постаје још узбудљивије, не због дубоке скривености значења него због чуђења пред естетском аутономијом нечега
што, у основи, не би требало да буде ништа више осим скривалице основног
значења. У таквој игри свакако није циљ експлицитна поука на крају. Циљ је да
се постигне саосећање с главним јунаком бајке. Када је о усменој бајци реч, слушалац и читалац, по правилу, идентификује се с главним јунаком – пројектује
властити его у њега. Код ауторске бајке каква је Седефна ружа, у главног јунака
пројектује се, рекли бисмо, читаочев алтер-его. Реч је о психолошки разуђеној
идентификацији, која се реализује, пре свега, кроз емотивну емпатију: саживљавање, саосећање, катарзу изазвану трагичним крајем.
Веома сличан поступак примењен је и у Маслачку. Већ насловом ове бајке
откривено је ко је њен главни јунак, мада се кроз добар део бајке његов идентитет скрива, односно поступно открива. Дуго се говори о малом сунцокрету,
заосталом у развоју. Естетска игра је, у ствари, игра конотирања коју читалац
прати, потпуно свестан денотације. У овој бајци Гроздана Олујић користи мотив „ружног пачета“, јер Маслачак не припада свету сунцокрета, он је другачији, и он је, као и ружно паче, у потрази за сопственим идентитетом. И овде
се, као и код Ружног пачета или Седефне руже, показује социјални миље у коме
јунаци живе, који на различите начине реагује на „недостатак“ главног јунака.
Опет имамо смену различитих непоузданих приповедачких гласова, различитих тачака гледишта, што доноси другачију приповедачку фактуру него што
је то случај у усменој бајци, али истовремено, и другачију слику света. Уместо појединца супростављеног натприродним силама, овде срећемо појединца
који се носи са социјалним силама. И овде је, уз императив надокнађивања
„штете“, који је, иначе, карактеристичан за усмену бајку, присутно и начело
слободе, Маслачак је на тренутке побуњеник против крутог (тоталитарног?)
устројства света које оличавају сунцокрети. Његово коначно ослобађање, лет
према Месецу, није класичан срећни крај, оно носи и одређен степен неизвесности, иманентан, по природи ствари, изражавању слободне воље и индивидуалном делању.
И бајка Месечев цвет може се, свакако, у једном свом слоју може посматрати као алегорија, односно парабола. Прича о дечаку Ведрану, који је због
модерног начина живота заостао у развоју и који мора да се врати природи да
би „надокнадио штету“, свакако се може ишчитавати као прича о савременом
човеку који се отуђио од природе, нарушио равнотежу у њој, угрозивши тако
сопствену врсту. Ипак, алегоријски слој се у овој бајци реализује на другачији
начин него у Седефној ружи или Маслачку. Овде нема супституције главног
јунака антропоморфном животињом или биљком, напротив, главни јунак је
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човек (дете), он трпи штету, мора да оде од куће да би је надокнадио. На том
путу погрешни поступци му наносе нову штету, а прави поступци доносе чудесну помоћ. На крају јунак проналази лек за свој недостатак – на делу је сижејна структура усмене бајке у свим својим битним елементима. Алегоријско
је уграђено у структуру преузету од усмене бајке, у врсту штете, у наносиоце
штете, у помагаче, у срећан крај: главни јунак проналази месечев цвет, али га
не убере, лек за његову бољку јесте у поштовању природе, и то га дарује не само
оздрављењем већ и укупним развојем. Ведран пролази поступак иницијације
као и јунак усмене бајке и „снажан и леп“ убира општи берићет који на крају,
по природи ствари, досеже јунак усмене бајке.
Можда је у првим бајкама из Седефне руже најзанимљивији однос алегоријског и фантастичног у Човеку који је тражио своје лице. И у овој бајци реч је
о параболи која се може тумачити као прича о непрестаној човековој жељи да
да се ослободи властитих животних мука, да изађе из своје коже, да промени
идентитет, дакле, о параболи која се бави широко распрострањеним људским
уверењем да је с „туђим лицем“ лакше живети. Правећи ову параболу, Гроздана Олујић је довела причу до ивице праве фантастике. Дрвосеча не успева да
прода дрва. Гледа људска лица и пожели туђе лице, пожели да буде неко други.
Приповедач у трећем лицу посредује нам дрвосечина осећања и каже да дрвосеча „од своје страшне жеље као трска у пољу затрепери“. У овом исказу ми не
можемо знати да ли је епитет „страшна“ уз именицу „жеља“ израз дрвосечине
самоспознаје или коментар аукторијалног приповедача који припрема читаоца
за оно што ће се десити. Без обзира на то, дрвосечино велико узбуђење као да
је најава драматичног (спољашњег?) збивања: „преко трга ветар зафијука, људе
и облаке ускомеша“ (Олујић 1979, 29). Пред дрвосечом се појављује сподоба
у црном оделу, Незнанац под капуљачом која покрива лице. Незнанац нуди
Дрвосечи врећу нових лица за нарамак дрва. Све то је на ивици уобичајеног
људског искуства, што је довољан разлог да се читалац запита о смислу ове трговине и, на крају крајева, о правилима на којима почива свет. Откриће се да су
у врећи чудесне маске налик дечјима, које прирастају за лице и Дрвосечу увлаче у непрестану промену идентитета. Свака промена маске јесте нов тренутак
неизвесности – да ли ће Дрвосеча пронаћи право лице. Реч је о фантастичкој
игри у којој од почетка до краја траје одређени степен неизвесности.
На другој страни, очигледна је приповедачка стратегија Гроздане Олујић
да бајка Човек који је тражио своје лице не пређе сасвим у подручје фантастичног и да остане у простору параболе. На пример, сама Олујићкина одлука
да од почетка до краја говори само о „лицу“ и „лицима“, да апстрахује све оно
што би могло бити замена ове метонимије, јер реч „лице“, у ствари, све време у
овој бајци упућује на људски идентитет, људски живот, људску судбину – јесте
одлука да се у први план истакне носећи симбол бајке, да се потцрта корелат,
да све остане алузија, и да се, тако, ограничи дејство помисли како се свет променио, како се могу размењивати људска лица (и људски идентитети). Тако се
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у присенку несигурности коју носи права фантастика развија прича о апсурдности човековог живота, о муци постојања, о раскораку између реалности и
жеља, развија се западњачка прича о човековој слободи да бира, макар то чинио и погрешно, и источњачка прича о судбини од које се не може побећи.
Очигледно је да се у све четири бајке Гроздане Олујић, с почетка Седефне
руже, конституише алегоријско-параболички слој. Барем у трима он је доминантан, а може се, у рецепцији, актуелизовати и његова предоминација и у Месечевом цвету. Ипак, у ове четири бајке различити су начини на које алегоријско-параболични слој бива артикулисан, различит је његов однос са чудесним
у Месечевом цвету, односно, с правом фантастиком у Човеку који је тражио
своје лице. У једном случају он се потчињава структури усмене бајке, у другом
он непрестано бива алтерниран с неизвесношћу праве фантастике.
Разноликост приповедачких поступака, очигледна и на овако малом узорку, протеже се на целокупни приповедачки опус за децу Гроздане Олујић. Између осталог, у појединим њеним бајкама на делу је права фантастика. На пример, у бајци Мачка која је лизнула небо (Олујић 2004, 7–12) необична збивања
изван свакодневног искуства немају коначно објашњење, тако да ову „бајку“
можемо, с разлогом, сматрати и фантастичном причом. Истина, има наговештаја да би то могла бити и прича у знаку чудног, јер је на почетку развијена
могућа психолошка мотивација главног јунака. Реч је о усамљеном дечаку, чији
је отац негде далеко у свету, а мајка је већи део дана на послу. У бајкама Гроздане Олујић чест је мотив усамљене градске деце, која, у чежњи за пријатељством
и љубављу срећу (или стварају у својој машти) необична бића. Таква могућност
у овој бајци посебно је наговештена развијеним унутрашњим гласом главног
јунака. Приповедање аукторијалног приповедача често проклизава, пре свега,
на фразеолошком и психолошком плану, у унутрашњи глас усамљеног дечака.
Из тога израста и аутентични дечаков глас.
Због свега тога, и када није посебно наглашена, у овој бајци се подразумева психолошка димензија необичних збивања. Дечака посећују бића с марке
која се налази на разгледници коју је послао отац. Ипак, постојање необичних
бића није ни једног тренутка непосредно објашњено дечаковим унутрашњим
пројекцијама, ни једног часа није до краја разграничена психолошка стварност
од дечакове социјалне стварности, напротив, све се међусобно претапа.
Пред дечаковим очима с марке се одвајају патуљак с црвеном капом, звани
Мишулин, и тиграста мачка која је лежала крај патуљкових ногу. То је прави
фантастични догађај од кога се дечак истински уплаши. Патуљак каже дечаку:
„Дај, сабери се момче! Сав си се укочио од страха...“ (Олујић 2004, 8). Ниже
се читав низ фантастичних збивања, између осталог мачка се преображава у
плавооку девојчицу и враћа у форму мачке. Дечак не верује ни у оно што му се
догађа, ни у оно о чему му необична бића причају. Мачка, рецимо, прича да је
лизнула небо, и у знак доказа лизне дечакову надлактицу, остављајући плави
траг на њој. Преобразба мачке у девојчицу одиграва се тек пошто дечак поје-
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де плаву воћку необичног мириса коју је добио од мачке. Дечака и необична
девојчица се играју по соби, и ту се, дискретно, открива, да дечак није само
усамљен већ и да има неки проблем с кретањем. Разигравши се с девојчицом,
дечак се, у ствари, чудом ослобађа свог физичког проблема.
Проналажење лека у усменој бајци би означило срећан крај, али овде је
реч о чуду над којим дечак нема контролу, он није стекао лек према бајковној
процедури, стичући помагаче и испуњавајући тешке задатке, и ово чудо враћа
дечака у стање збуњености из кога је на тренутак изашао: „Ипак је то само сан“
(Олујић 2004, 10). Без обзира на дечакову несигурност, чудима нема краја, јер
патуљак задаје тежак задатак дечаку, вади из џепа хрпу поштанских марака и
тражи да од дечака да међу њима препозна оне марке на којима је град у коме
се налази његов отац, цвеће из тог града и птице које у том граду лете. Како
патуљак каже, отац је у том граду зачаран и неће се вратити док дечак не реши
задатак. Дечак опет страхује хоће ли испунити задатак. У том страху, поново
се дешава чудо, марке бивају сложене по реду саме од себе. По логици усмене
бајке, тиме су надокнађене обе штете, дечак је излечен, а „отети“ отац ослобођен. Наравно, под условом да „оздрављење“ и о„слобођење“ нису само плод
маште или сан. Ова недоумица задата је психолошким слојем саме приче, мада
нигде нема њене експлицитне потврде. У сваком случају, неизвесност остаје до
краја.
Крај приче доноси одређену хармонизацију света у којем живи дечак и
делимичну обнову извесности. Патуљак и мачка се враћају на марку, као да
их није ни било. Дечаку се враћа мајка, и тиме бива прекинута дететова усамљеност која је битна психолошка претпоставка и оквир необичних збивања.
Међутим, и мајка се и сама суочава с чудом: „Дечак који је једва ходао трчао јој
је у сусрет“ (Олујић 2004, 11). Збуњена је, али радује се и грли дечака. Види на
дечаковој надлактици плаву мрљу. Дечак иприча о мачки која је лизнула небо.
Мајка му не верује. И он је у недоумици. Крај је отворен – нема стварне потврде да је отац „спасен“. И чудо има границу, нешто је, можда, било и сан, али и
мајка је увучена у неку врсту спознајне несигурности.
У бајци Мачка која је лизнула небо Гроздана Олујић мајсторски гради фантастични сиже, утемељујући га у психолошком стању главног јунака и водећи
га непрестано између необичних догађаја који изазивају страх и збуњеност и
бајковитог прихватања чуда. Пулсирајући непрестано између чудног и чудесног, списатељица се у овој бајци, од почетка до краја, успешно одржава на нестабилном тлу праве фанатастике.
Постоје бајке у којима Гроздана Олујић васпоставља и другачије сразмере
између различитих модуса фантастике и, тиме, кроз оригиналан приповедачки поступак гради свет појединих бајки. Тако, на пример, у бајци која се зове
Село изнад облака, постоје два фантастична сижејна тока која се конституишу
око две тачке гледишта главних ликова бајке, око становишта дечака и становишта старца.
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Село изнад облака (Олујић 2004, 13–18) бајка је која непосредно кореспондира са нашом савременом историјском стварношћу, мада се она нигде непосредно не именује. Реч је о рату у коме је спаљено село у коме је живео дечак,
главни јунак ове бајке. Слути се да би то могао бити неки од ратова на тлу
бивше Југославије из деведесетих година двадесетог века. Почетак бајке је реалистичан, дечака је из спаљене куће спасао пас, он се, заједно с псом, скрива
по пећинама, а у једном часу прикључује им се старац, који је, такође, ратни
страдалник. Дечака, старца и пса проналази војска (неименована) и одводи
их у некакав „избеглички центар“. При том, рат се овде појављује као историјски апстрактан чинилац приче, сличнији некаквој натприродној сили него
конкретном историјском збивању, својеврсни супститут натприродног противника који главном јунаку наноси штету. Тиме Гроздана Олујић, на особен
начин, једну аутентичну историјску ситуацију модерног доба примиче древној
слици света какву подразумева усмена бајка.
У великој просторији избегличког склоништа, где ратни страдалници спавају сви заједно на поду, а дечак међу непознатим људима тражи ближње, догађа се чудо. Дечаку се у снопу светлости која се пробија на кроз пукотину на
закованим прозорима указује на тренутак женски лик – „нечије мило лице“.
То је фантастичан догађај који збуњује дечака. Он помишља: „Да се мајка није
вратила?“, што указује, и у овој бајци, на одређени психолошки основ необичног догађаја. Дечак се суочава с читавим низом повезаних фантастичних
збивања: на псу преко ноћи зарастају ране, а дечак почиње да разумева језик
животиња и биљака. Чује глас пса који му разјашњава ствари: дечакова моћ
произлази из чињенице да је много пропатио, а женски лик који му се указује,
и који му је подарио ту моћ, јесте вила – Мала праља туге. Тиме необични догађаји који изазивају недоумицу и стрепњу, и тако се показују као права фантастика, бивају преведени у чудесно, постају у свету приче, барем за дечака,
уобичајене чињенице. При том, Мала праља туге појављује се као чудесно биће
које преузима функцију помагача, као у усменој бајци, дараујући јунаку моћи
које ће учинити да он надокнади штету. Главна дечакова моћ јесте чудесни
скулпторски дар. Он користи тај дар да би од једног пања изрезбарио властито
село, онакво како је изгледало пре спаљивања. Једне ноћи, носећи довршену
скулптуру, дечак с псом и старцем креће у брда и на том путу, чудом, пањ ће
постати право село, као пре ратног погрома. Чудесна дечакова моћ обнавља не
само грађевине него и живот у селу, дечака дочекује мајка. Као у усменој бајци,
надокнађена је штетета, свет је поново хармонизован, следи време среће.
И док се, из перспективе дечака цео догађај одвија као чудесна прича, из
перспективе старца дечакови необични дарови, изненада стечени у прибежишту за избеглице, и оно што дечак чини уз помоћ њих, непрестано изазивају
чуђење и његове реакције зраче спознајном нестабилношћу карактеристичном за праву фантастику. Старац опажа „нешто налик на светлосну измаглицу
како трепери око дечакове главе“ (Олујић 2004, 16), слути да дечак разговара
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с неким, али не може да открије и разуме с ким, када село–скулптура почне да
расте „једва својим очима верује“ и помишља: „Ово је сигурно сан“ (Олујић
2004, 17). Активирајући различита становишта својих ликова и приповедачки их артикулишући као различите модусе фанастике, Гроздана Олујић ствара модерну приповедачку фактуру у којој се уодношавају древно веровање у
чуда и модерно разумевање света које није могуће без индивидуалног искуства
субјекта.
Збирно гледано, Гроздана Олујић се у свом приповедачком поступку с лакоћом користи различитим модусима фантастике, прави од бајке до бајке уникатна решења, њене сижејне конструкције лавирају између чудесног, чудног и
фантастике, градећи у тој игри естетски идентитет сваке појединачне бајке.
Важан узрок и чинилац игре везан је за прираштај субјективности у Олујићкиним бајкама, важну улогу играју појединачне тачке гледишта ликова, непоуздани гласови приповедача, прожимање унутрашњег монолога и дијалога,
мекане границе између унутрашњег и спољашњег, између традиционалног
приповедања у трећем и субјективног казивања у првом лицу. Све то лиризује
Олујићкине бајке и приче, чини их огледалом субјективног искуства више него
поузданим сведочењем о свету. Алегоријско-параболично је, такође, у многима од ових бајки битна претпоставка њихове лирске природе, јер основна, естетски продуктивна напетост настаје у игри непрекидног пресликавања онога
што је иза симболичке маске у саму маску и обрнуто. Лирска сугестија ових
бајки подржан је и другим елементима приповедачког поступка, врстом ликова, њиховом романтичном субјективношћу која је у непрестаној борби између
нужности и слободе. Све то има читав низ реперкусија на стил. Олујићкина
реченица је сликовита, ритмична, експресивна, она се често служи метафором
и различитим врстама паралелизама... Њене бајке су, несумњиво, блиске оном
идеалу немачких романтичара у коме се изједначавају бајка и поезија. Новалис
би рекао: „Чини ми се да у бајци најбоље могу изразити своје осећајно расположење. Све је бајка“ (Novalis, 262). Управо на том трагу, Гроздана Олујић гради
своје бајке као модерне кратке приче и тиме битно мења жанровске границе
ауторске бајке у српској књижевности.
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Jovan Ljustanovic
ON THE ALEGORICAL AND THE FANTASTIC
IN GROZDANA OLUJIC’S FAIRY
TALES AND STORIES FOR CHILDREN
Summary: This work analyses the role of the allegorical and the fantastic in Grozdana
Olujic’s narrative technique. The focus does not lies not on a typological analysis, but
rather on the way in which Grozdana Olujic builds up the individual world of her
stories in different ways, interrelating specific modes of the fantastic (the marvelous,
the uncanny and the real fantastic, as described by Tzvetan Todorov), but also this work
deals with the way in which certain substructures of the fantastic get their allegorical
function. Already on a limited specimen (six fairy tales), the diverse, individual,
modern narrative technique gets revealed, connecting an ancient story and a new age
cult of individualism and subjectivity.
Key words: fairy tale, allegory, parabola, the fantastic, the marvelous, the uncanny,
subjectivity, point of view.

Зорана Опачић

ТИПОЛОГИЈА БАЈКИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Значајна ауторка националне књижевности за децу, Г. Олујић
објављује бајке готово пуне три деценије (1979–2007). У њима су приметни
разнородни жанровски елементи који проистичу из двоструког контекста:
фолклорне приповетке и традиције европске ауторске бајке. У том смислу
је приметно напоредно постојање митског, чудесног и алегоријског, а чудесни моменат се неретко меша са фантастиком и чудним. Стога смо у раду покушали да начинимо типолошко одређење бајки Гроздане Олујић. Бајке смо
пратили дијахронијски, као унутаржанровско померање, у чему је присутно
раслојавање на прву (1979–1987) и другу етапу бајке (2002–2007) те приметно
заоштравање слике света и кретање од утопијског ка антиутопијском начелу.
Типолошки, бајке се могу поделити на: чудесне; приче у којима је чудесно у
спрези са фантастичним и чудним; те алегоријске приче „у оделу бајке“ (сатире, параболе и злокобне бајке) у којима се кроз привидно бајковиту слику света приповеда о савременим друштвеним односима преломљеним на
судбину појединца.
У раду указујемо на измене модела бајке које се могу пратити на различитим нивоима (функције јунака мењају вредносни предзнак, битни елементи
структуре се измештају или изостављају, потрага јунака преусмерава се на
унутарњи план итд.). Ауторка уједно користи и трансформише постојеће
жанровске елементе чиме сачињава нови образац ауторске бајке.
Кључне речи: ауторска бајка, структурне измене бајке, чудесна прича, фантастика, чудно, парабола, сатира, злокобна бајка, отворени завршетак.

Бајке Гроздане Олујић проистичу из баштине ауторске бајке и фантастичне приче у европској и националној књижевности. Иако су у њима изражени елементи народне бајке (функције јунака, структурни елементи, чудесно)
и фолклорне приповетке уопште (предања и новела), као и митско поимање
света (митски хронотоп, симболичко кодирање боја и др.), они превасходно
представљају полазиште за уметничку симболизацију. Жанровски посматра-
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но, приповедна структура бајковне прозе Г. Олујић најближа је новели новије
европске књижевности: по својој краткоћи, усредсређивању на психолошка
стања јунака, као и изненађујућем свршетку. Чињеница је да приче Г. Олујић
садрже различите – и разнородне – жанровске елементе те да се у њима могу
препознати елементи фантастике, чудесног и чудног а приче се неретко могу
читати у различитим кодовима – као бајке и као параболе о судбини појединца
у савременом свету. Стога је циљ овог рада сачињавање типолошког одређења
бајки ауторке. У овом смислу можемо следити различите принципе у разврставању. Будући да се ради о вишедеценијском (1979–2007) књижевном опредељењу за жанр ауторске бајке, начини сагледавања могу бити дијахронијски
(као развојни пут или унутаржанровско померање) и типолошки, у односу на
традиционалну структуру и симболику бајке.
1.
Опредељење Г. Олујић за бајку наступа као резултат књижевног развоја
и поетичке промене. После романсијерске етапе из 60-их, Г. Олујић пише
искључиво бајке готово пуне три деценије. Међутим, рад на бајци раслојен
је великом временском паузом (петнаест година) која бајке из 80-их година
(1979–1987)1 у различитим равнима одваја у односу на збирке прве деценије
21. века (2002–2007)2. Иако ову периодизацију треба разумети условно јер све
збирке боји јединствено осећање света, могуће је запазити унутарња померања
која се очитују у поступном изграђивању и преобликовању карактеристичних
мотива, типова јунака, начину мотивације, књижевним и ванкњижевним утицајима и сл.
1. а. Збирке из 80-их година 20. века иновирају модел бајковне приче тако
што у њега уносе особености савременог света. Г. Олујић се усредсређује на
обнову и ревитализовање жанра. Иако ауторка тврди да се у основи бајка није
променила (већ околности у којима савремени човек живи) (почев од есеја
„Поетика бајке“ 1981)3, те да нема намеру да травестира жанр, већ у првим
1

Збирке Седефна ружа (1979), Небеска река (1984) и роман бајка Звездане луталице (1987).
Збирке Камен који је летео (2002), Снежни цвет (2004), Јастук који је памтио снове (2007).
Године 2008. појавила се збирка бајки Олданини вртови, али се у њој налази пет нових бајки,
а остатак чини избор из претходних. Зато је не узимамо као интегрално ново издање. Иначе,
бајке Г. Олујић доживеле су велики број издања, у којима избор зависи од приређивача и
намене издања (велики број издања приређен је за потребе школске лектире). Стога пет
наведених збирки сматрамо за интегрална издања (треба напоменути да и у састав последње
три збирке улазе и већ објављиване бајке, али је већи део бајки нов).
3
Карел Чапек (Чапек 1967) и Г. Олујић сматрају да универзална природа људских жеља подстиче
људе да се враћају бајци. Основне промене у ауторској бајци зато се само донекле тичу нове
„сценографије“: „Али, шта значи феудалну кулу прекрстити у солитер, а заточеној принцези
дати име Исто тако засужњене градске девојчице?“ (Олујић 1981: 35). Амбијент савремене
цивилизације је битно другачији у односу на доба усмене бајке: пространства су замењена
вертикалном градском архитектуром, али се суштинска измена бајке односи превасходно на
личност савременика, те Г. Олујић истиче његову усамљеност и страх. За разлику од „јунака
2
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причама приметна је тежња ка значајнијем жанровском извртању (као, на пример, у причама „О папагајима и овцама“, „Царица и зевалица“ итд.). Симболичне приче Г. Олујић описују судбину појединца у свету који му је супротстављен, његово осећање анксиозности, несигурности и трагање за идентитетом
(„Човек који је тражио своје лице“, „Маслачак“ итд.) које се најчешће остварује
вертикално, просторно-симболичким узношењем јунака у небеску сферу. Антропоморфизована бића и предмети наслеђени су и из фрагментисане слике
света у савременој књижевности. Ново лице бајке промовисано је, на пример,
у „Месечевом цвету“. Ова бајка уводи низ новина у тематско-обликовном смислу: усамљено дете као новог јунака бајке којег „васпитава“ телевизија а не
презапослени родитељи, артифицијелно детињство у златној крлетки. Поремећај равнотеже који покреће радњу односи се на физичко искривљење јунака,
а његова потрага усмерена је ка изласку из матичне средине у свет природе. За
разлику од бајки из потоњих збирки, ова прича нуди излаз: нужан и лековит
контакт са природом мења јунака, обликујући га физички и карактерно. У свету природе јунак расте психофизички чиме се остварује циљ његове потраге.
Истовремено, уз поступак симболизације, приметно је коришћење образаца
фолклорне књижевности (елементи легендарне приче, предања у „Звезда у
чијим је грудима нешто куцало“, „Златокосе“ и сл.). Ова етапа карактеристична је по доминацији водених бића, нарочито у другој збирци: ликови су речни
токови, водени таласи, водени демони, односно бића из света природе. Кроз
њихове трансформације и промене обличја (и животне сфере) представља се
свет као непрекидно кружење енергије. Списатељица такође приказује бића
крајности, благословена креативним даром и уклета хендикепом: нема везиља
Златопрста и хендикепирани резбар из „Златног тањира“ најављују ликове
из следећих збирки: стаклара („Стакларева љубав“), Пахуљицу („Пахуљичин
дар“) и др.
1.б. Роман бајка израста из богате традиције развијених бајки и фантастичних романа4. Компонован у традицији фантастичних романа (прелазак из
усмене књижевности који дела, „не познаје амбивалентност осећања, не сумња, не зна за
стрепњу, самотност, пораз“, „јунак уметничке бајке већ наслућује ужас подељеног света и
располућеност сопственог бића“ (Олујић 1981: 35). Док је јунак усмене бајке могао да се
плаши само природних сила и катаклизми, појединац данашњице стрепи пред будућношћу.
„Измијењени тоналитет „психичке свјетлости“ и нове сензибилитете савременог дјетета не
може да одрази бајка старих времена. И она се, наравно, мора мијењати, а њена иновација
креће се на плану увођења нових тема и дјелатних јунака, те на плану осавремењивања
обликотворних поступака“ (Турјачанин 1997).
4
Већ ауторске прераде бајке у француском класицизму често имају облик романа: госпођа де
Олној (Mme d`Aulnoy) објавила је 1690. бајку дужине романа, а госпођица Бернар (Mlle Bernard) 1696. издаје роман који садржи две интерполиране бајке (Carpenter, Prichard 1999: 178).
И касније, у епохи романтизма, аутори имају склоност ка усложњавању форме. За термин
роман бајка залаже се Франк Баум на почетку 20. века, који у уводу романа Чаробњак из
Оза (1900) истиче да је написао модернизовану бајку (Hunt 1994: 7). Баум сматра да је дошло
време за појаву нових чудесних прича у којима су стереотипни ликови (духови, патуљци и
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реалности у чудесни свет инициран је болешћу дечака, а повратак у стварност
представља његово буђење и оздрављење), за разлику од сажете радње бајки.
Тема о усамљеним дечацима града преноси се у небеску сферу. Чудесна раван
догађаја измештена је просторно и симболички: ступање у свет звезда/космичких светова је превасходно духовно путовање у којем јунак трага за емотивним
испуњењем.5 Роман садржи маштовите визије звезданих светова, а космичка
бића која имају зооморфне (пужеви, гуштери и др.) или астралне облике (светлосна бића) чине ово дело несвакидашњим.
1.в. Збирке бајки од 2002–2007. карактеристичне су по појачаном коришћењу елемената словенске митологије. Г. Олујић се наслања не само на народну традицију, већ и на традицију уметничке бајке у српској књижевности.
За ову етапу карактеристичне су и радикалне метаморфозе јунака (нпр. карактеристични симбол руже као вид самореализације у причама „Твор који је
желео да мирише“, „Кћи ветрова“, „Плава ружа“ итд.). Крајњу збирку карактерише и скретање ка ониричком (што је истакнуто и насловом Јастук који је
памтио снове 2007), чиме у бајкама преовладава, од првих збирки приметна,
форма фантастичне приче. У овим збиркама приметна је модификација неких
карактеристичних мотива. Тема пролазности, приметна од прве збирке (у „Царици зевалици“ и „Огледалу“), фреквентнија је у збиркама из 21. века. Док су
јунакиње поменутих прича опседнуте пролажењем своје младости и лепоте,
ликови у последњим збиркама су на измаку свог животног пута, решени да не
прихвате смрт (Цар из „Дворца изукрштаних огледала“ покушава да завара
Смрт, а Цар из „Златних врата“ зида град којим ће је победити). У овом погледу, бајке параболе из завршних збирки указују на другачију животну и стваралачку етапу Г. Олујић. Будући да се у бајкама у највећој мери обраћа млађим
читаоцима6, ауторка показује сталну тежњу ка тематизацији слике детета и породичних односа; ови мотиви знатно еволуирају пратећи актуелне друштвене
околности. Тако се карактеристична слика урбане, дестабилизоване породице
из првих збирки радикализује (нпр. „Крилата корњачица“ бави се родитељем
злостављачем и трајним „ожиљцима“ које носи његов син) и, још даље, деструише и нестаје, те деца „вишеспратница“ из збирки 80-их прерастају у обезвиле) укинути, заједно са свим страшним догађајима којима аутори желе да истакну моралне
поуке.
5
Лековити боравак у свету чудесног који битно утиче на самоидентификацију јунака кореспондира са европским (фантастичним) романом за децу, какви су, на пример, Ендеова
Бескрајна прича или Егзиперијев Мали принц.
6
Ауторка истиче дупло дно бајке: „чвор у коме се укрштају архетипско појединачно и архетипско
опште онај је елеменат бајке који је чини вечном, разумљивом и деци и одраслима“ (Олујић
1981). У интервјуу из 2003. Г. Олујић наглашава да бајке „никада и нису намењене само деци.
Етички и метафизички проблеми на којима су саздане једнаком снагом одјекују у малим и
у великим читаоцима, помажући им да свет сагледају у његовој сложености, ужасу и сјају“
(Олујић у: Радисављевић 2003; подв. З.О.). Полазећи од оваквог становишта, Г. Олујић у својим
бајкама обрађује теме блиске детету, али и оне удаљене од млађег узраста.
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домљене сирочиће чију је породицу и завичај однео рат („Село изнад облака“,
„Кула на седам ветрова“ и „Патуљкова њивица“).
Друга етапа бајки карактеристична је и по појачаном присуству тзв. злокобних бајки, које нуде слику света супротну логици бајке: „Уместо да антиципирају срећан крај, ти мотиви нуде осећај предстојеће катастрофе. Животна
радост уништена је неумитном усамљеношћу или смрћу“ (Дajмрих 1978:108109). Иронијски тон из сатира у првој збирци прераста у осећање егзистенцијалне угрожености у антибајкама, а излаз не постоји; постоји само трајни
губитак људског лика који сустиже и жртве и њихове тлачитеље („Бела кртица“, донекле и „Златна маска“). Човек је у злокобним бајкама уплашен за свој
живот, осећа се заробљен и немоћан. Његов страх је оправдан, али и крајња
понизност није довољна да га сачува од пропасти. Бајковита царства се трансформишу у алегоријске слике држава тамница у којима су владари свемоћни,
а поданици сакривени у мишје рупе („Мишја рупа“).
Бавећи се истим књижевним жанром више деценија, ауторка постепено
изграђује, мења и заоштрава своју књижевну слику света. Свеукупно гледано,
приметно је кретање од утопијске ка антиутопијској слици света. Иако највећи
број њених прича одликује витализам и уверење да се човек мора кретати ка
бољем јер је део свеопштег кретања животне енергије, у завршним збиркама
слика света је претећа те јунаци траже решење кроз сан и сновиђења.
2.
Ауторска бајка је, између осталог, карактеристична и по измени хронотопа, односно изласку из уопштеног времена и простора усмене бајке7 и укључивању информација о конретним топонимима и приповедном времену у
чудесну раван догађаја. Последица одлуке аутора да укључи појединости из
актуелног/ историјског временског периода и топонима (најчешће града) јесте
губљење једнодимензионалности усмене бајке. Конкретизовањем хронотопа
ауторска бајка суочава се са раслојавањем приповедног света: свет чудесног
унутар текста постаје друга раван стварности што ауторску бајку умногоме ближи фантастичној прози. У приповедању у ауторској бајци стога често
постоје приповедни поступци у функцији пребацивача јунака из свакидашње
у раван чудесног. Прелазак јунака у чудесну раван може се одиграти налик усменој бајци – просторним удаљавањем јунака, али се такође представља и као
увид у паралелну раван постојања која постаје видљива само јунаку, који је за
ту прилику издвојен у односу на своје окружење. Са друге стране, ауторска
бајка често задржава начело уопштености хронотопа из фолклорног модела, и
у том случају се проблем приповедног раслојавања не поставља. Moже се рећи
да хронотоп постаје један од показатеља структурне трансформације ауторске
7

„У 19. и 20. веку скаска се почиње локализовати. Радња се почиње одвијати у одређеном месту;
у Москви, на Волги, на Ангари и сл.“ (Лихачов 1972: 272).
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бајке. У бајкама Гроздане Олујић можемо уочити задржавање уопштеног хронотопа и раслојавање реалистичког и нестварног хронотопа.
Типолошка дистинкција коју можемо направити када размишљамо о
бајкама Г. Олујић односи се на преовладавање фантастичног или чудесног
момента, или присуство/одсуство психичке реакције (чуђења) јунака према
натприродном феномену који му се обзнањује у уводном делу. У том смислу
разликујемо фантастичне или фантастично-чудне приче у којима, суочени са
натприродним феноменима, јунаци показују јасне реакције страха, чуђења и
неверице и оне „једнодимензионалне“, у којима ликови не праве разлику између могућег и немогућег дешавања, те у њима доминира чудесно.8 Такође,
приметан је и вид алегоријске приче који се јавља у више облика (као парабола,
сатира, антибајка).
2. 1. Чудесне приче
Овај тип прича се одиграва у уопштеном хронотопу: у неодређеној / давној прошлости (уз уводну формулу „Био један...“, „Био једном један...“; „давно,
тако давно да је већ и име места заборављено...“) и уопштеном простору 9,
ретко у садашњици. У њима изостаје чуђење јунака пред натприродним светом чиме је остварена бајковна раван текста. Треба, међутим, нагласити да у
чудесним причама преовлађују тзв. млађи облици бајке у којима се бајковно
меша са елементима демонолошких предања10. (Међутим, присуство елемената предања у српској ауторској бајци се може сматрати за њену особеност.)
У обликовању примећујемо поштовање структуре бајке, али и одступања у
складу са ауторском поетиком. Структура чудесних прича почива на потрази
јунака: недостатак или поремећени поредак у животу јунака узрокује његово напуштање матичног простора и путовање; средишњи део фабуле поштује
композиционо устројство усмене бајке (појава дародавца, извршавање задатака/ превазилажење препрека), али су у завршном делу бајке присутне највеће
промене јер крај остаје отворен или само наговештен.
8

Или, како за бајке каже Лити: „Тај свет је стваран, он је друга димензија, његови су захтеви
стварнији и неумољивији од било каквих профаних“ (Лити 1994: 10).
9
У овим бајкама ликови су становници царства, земље, сазвежђа симболично именованог
бојом: Плаво царство („Царица и зевалица“), Жуто царство („Жута пчела“); имагинарним
топонимом: Царство Ватрених Брда („Дечак који је слушао тишину“), Царство Огњених
Трава („Птица дугиних боја“), Царство Светлосних Брежуљака („Пешчано уже“); или цветом/
дрветом, односно бићем које га симболизује: Царство Плаве Маслине („Кишно дете“), Царство
Сребрне Лисице („Златна врата“). Симболизација „царства“ може бити повезана са фабулом у
мањој или већој мери и на различите начине. На пример, у бајци „Крилата корњачица“ прича
о злостављаном детету иронијски је смештена у Земљу Срећних Облака. Уосталом, уопштеним
описним називима топонима (Мрке шуме, Самотна планина, Маглене планине, Језерград и сл.
чине топографију Хобита) служи се и Џ. Р. Р. Толкин у својим романима.
10
„Бајка своје мотиве преузима од новеле, баш као и из митова и предања, а повремено их узима
чак и непосредно из стварности. Али, она их све мења“, наводи Лити (1994: 75).
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Бајка са елементима новеле. Бајка Г. Олујић ретко има развијену фабулу, као што је случај у усменим приповеткама. Шта више, примера у којем је
задржана композициона структура народне приповетке има мало и ту је најдоследнији пример бајке „Варалица и смрт“: јунак побеђује Смрт, одлази у
потрагу за водом живота, прелази три препреке (свакој препреци посвећена је
епизода), успева да оствари циљ потраге (помогне умирућем детету) и прича
се срећно завршава. Модел усмене бајке модификује се укључивањем елемената новеле и шаљиве приче. Померање настаје у концепцији главног лика која
потиче из новела: реч је, наиме, о типу преваранта, вештог лопова који својом
вештином надмудривања изазива симпатије публике11 („одушевљење памећу,
вештином и довитљивошћу често добијају вешти лопови и весели мангупи“;
Мелетински 1996: 40). За разлику од типа доброћудног сметењака у бајци (нпр.
„Срећни Ханс“ браће Грим), тип „вештог лопова“ из народних новела подразумева оштроумност и сналажљивост јунака.12 Јунак Варалица се приказује са наглашеним симпатијама: он је физички привлачан и дотеран („Ах, како
је леп Варалица. Прсти му дуги и нежни, лице као у сребру исковано, смеђа
коса пада по кадифеном оделу, а за шеширом црвен цвет“), просто неодољив
за околину – и женска срца („Кад ујутро освануло нестали Варалица, најлепша девојка и најватренији коњ из села“). Варалица се одликује и својеврсном
етичношћу у поступању; најбољи у свом „занату“ вара само богате, препредене
трговце („Зар је подвиг поштеног преварити?“). Њега не подстиче плен, већ
само надмудривање. У овом типу новела „варалица се или испетљава из разних незгодних ситуација, или настоји да извуче некакву корист, или се просто
шаљиво руга својим жртвама које доводи у незгодни положај“ (Мелетински
1996: 36). Мотивација је успешно изведена тиме што, сујетан због свог умећа
и својеврсног „угледа“, славе која га прати, Варалица прихвата највећи изазов
међу изазовима – преварити саму Смрт: „Ко би пристао на подвиг при коме се
ништа не добија, а живот губи? А опет! Нема тог који је Смрт – варалицу над
варалицама – преварио...“. Мотив у којем Смрт као „варалица над варалицама“ задаје немогући задатак препредењаку такође подсећа на приче о надмудривању са ђаволом познате у облику легенди („Свети Сава и ђаво“) и бајки
(„Ђаво и његов шегрт“). У причама овог типа ђаво такође бива поражен. Медијални део приповетке склопљен је по моделу бајке, уз извесне модификације
које долазе из новеле: у потрази Варалица пролази „девет пустиња“, надиграва
три страже, али се из препрека извлачи не уз помоћ чудотворних средстава,
11

„У процесу трансформације бајки у новелистичку народну причу, чаробне силе уступају
место памети и судбини; искушења постају променљивости судбине или провера моралних
квалитета, злодухи противници претварају се у шумске разбојнике“ (Мелетински 1996: 27).
12
„Међу народним причама о преварантима издвајају се анегдоте о вештим лоповима чија
спретност и изуми треба да одушеве (углавном АТ 950, 1525–1530). У неким случајевима
ради се о непосредној демонстрацији вештине крађе, али, као по правилу, крађа се одвија са
практичним циљем и помоћу преваре, ‘насамаривања’ “ (Мелетински 1996: 33–34).
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већ сопственом довитљивошћу, што је наслеђе новеле. Варалица побеђује орлушину на картама (функција XVI 3. Јунак и змај (ђаво) играју карте и XVIII
3. Противник бива побеђен. Губи на картама) који му због тога даје упутство
како да пређе наредне препреке. Мотив картања са натприродним противником наводи Проп као пример млађег слоја бајке („мотив победе над змајем на
картама млађи је од мотива борбе са њим на живот и смрт“; Проп 1982: 186).
У прелажењу друге и треће препреке (вештице и девојке-беле змије) Варалица
показује и друге своје квалитете, специфичне за јунака бајке: хитрину, присебност и неустрашиви дух. Последње надмудривање приређује му Смрт, која покушава да га превари да отвори уста и проспе воду живота коју је донео – „али,
где ћеш Варалицу преварити?“ Препредењак који побеђује и остварује племенити циљ награђен је бесмртношћу и, као у бајкама, срећним, испуњеним
животом. Међутим, дефиниција „срећног завршетка“ за Варалицу је модификована: победа над смрћу дала му је непресушни ентузијазам и дух победника,
те он наставља да чини оно у чему је, потврђено, најбољи. Уместо испуњеног
породичног живота, неодољиви Варалица добија „силно потомство“ из непрекидних освајачких подухвата; уместо мирног живота, он се и даље „смеје и
вара“.
У бајкама Г. Олујић запажамо доминантне елементе демонолошких/ митских и етиолошких предања. Јунаци бајки обично живе у непосредној близини простора који су означени као магијски и управо та блискост их доводи у
контакт са магијским бићима. Ова околност пре свега показује како савремени
писац бајке преобликује елементе традиционалне усмене грађе. Контакт јунака
и демонских бића је чест (јер он чини основу бајке) и започиње ближењем натприродног бића и јунака из реалности (функција XII Јунак се припрема да добије чудесно средство и помоћника); јунак уноси магијско биће у свој свет или
га стиче на неки други начин: патњом (Мала Праља Туге из „Села изнад облака“), доброчинством („Острво видри“, „Вилина кутијица“) итд. Међутим, за
разлику од предања у којима су натприродна бића претња за јунака; наглашено
осветољубива или застрашујућа, у бајкама су она пријатељски настројена.
Виле представљене у бајкама Г. Олујић припадају свим типовима познатим
из српских предања: оне су виле мочварице, виле планинке, водене, ваздушне
виле.13 Карактеристичне су по томе што непрестано мењају облике и приказују
се у стално другим формама: као рибе, птице, цвеће, девојке итд. Оне помажу
људима, лече их, иницирају у свој свет и награђују доброчинство. Карактер
13

У Словенској митологији описују се разноврсне представе Словена о вилама, од којих
наводимо најкарактеристичније, оне које се појављују и у бајкама ауторке: „Оне живе у
облацима, на земљи, у води, па чак и у мору. На облацима оне граде фантастичне дворе“; „Има
и горских вила. (…) Станују на звездама. Виле планинкиње залазе и у пећине, претварајући
се у змије. Водене виле живе по рекама или у мору. Неке од њих, као сирене, пола су женско,
пола риба. (…) Виле јуре по шумама. Стрелама устрељују дивљач. Играју у облацима или у
шумама. Њихово је певање умилно“ (Леже 1984: 81, 142–143).
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и темперамент вила битно је другачији од њихових представа у предањима.
Магијска бића приказују се као склона да штите сваког ко зађе у њихов свет
(виле помажу не само људима, већ и другим магијским бићима: патуљку Мимсију вила мочварица помаже у „Патуљку и вили“, Мируна спашава заробљеног
патуљка и сл.). Ко помогне вили или патуљку у невољи (у ком год облику да
се налази), оне постају његови заштитници. У злим временима долазе међу
људе: „Срећно Око“, „Пахуљичин дар“, „Златне ципелице“ и сл., као и вилински
дечаци (вилењаци): Звездан трага за Сребрном ружом која лечи („Звезданова
тајна“); плавооки дечак из „Патуљкове њивице“ обезбеђује плодну њиву Гаравом племену и сл.
Тема љубави човека и натприродног бића која се јавља у бајкама Г. Олујић
блиска је усменом мотиву виле љубовце. Мотив женидбе натприродним бићем,
познат по именом Mélusine (Ааth 400), познат је из арапских бајки, грчких митова, широм Азије и Европе (Пешић, Милошевић-Ђорђевић 1984: 266–267).
Демонице у бајкама Г. Олујић често преузимају улогу јунака из бајке; оне показују изузетну вољу да се боре за љубав младића, да га задрже у свом свету и, ако
је потребно, да за њим крену у потрагу. У бајци „Камено јаје“ девојка рођена
из каменог јајета (у митској свести камен се доживљава као живи ентитет
који може и да преузме душу човека – и да створи нови живот. По словенском
веровању камење је имало све одлике живих бића: „оно је осећало, размножавало се, расло као трава, и било је меко“; Слов. митологија: 258) заљубљује
се у младића из пустаре. Приповедна ситуација је у потпуности преокренута:
заједнички живот младића и чудесне девојке се прекида без видљивог разлога и Лепотица преузима улогу јунака који креће у потрагу за вољеним и у тој
потрази испуњава задатке (тражи извор у пустари јер ће на тај начин наћи и
младића). Али, за разлику од испуњења потраге у бајци, Лепотица не проналази своју љубав. Бајка „Снежни цвет“ интересантна је из више разлога: у њој се
представља несвакидашња борба две жене за љубав младића, од којих је једна
вила, а друга девојка Веруша. Вила планинка одвукла је младића у свој свет и
заробила његову душу, док племенита Веруша покушава да га избави. Из народних предања и лирске поезије позната је осветољубива природа вила које
су „завидљиве и не трпе да људи у било чему буду изнад њих“ (Слов. митологија: 81). Међутим, вила планинка у овој бајци показује несвакидашњу племенитост. Иако је „затравила“ младића, задивљена великом љубављу и жртвом
девојке Веруше, одлучује да јој помогне. Свака са своје стране, вила и верна
девојка, силовито се надмећу за љубав младића, показујући истрајност и велику снагу карактера.
Демонска бића која су заступљена равноправно са вилама у ауторској
бајци јесу патуљци. Ликови вила и патуљака у бајкама Г. Олујић су упечатљиви ликови са разноврсним личним карактеристикама, а не само демонска
бића. Патуљци се обично доживљавају као брадати, типски обучени; за њих
такође важе својства променљивости, те тако могу узимати лик других бића. У
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бајкама су често „дужни“ доброчинство деци која су их, и не знајући, спасила.
Као што се често појављују у облику мачака, патуљци се појављују и уз магијске
мачке („Мачка која је лизнула небо“ и „Плава мачка“) у функцији медијатора
чудесног и реалног света. Такође, патуљци у бајкама Г. Олујић подлежу животном расту и развоју као и људи. Индивидуализовање ликова патуљака постиже се и давањем несвакидашњих личних имена. За разлику од већине јунака
бајке који имају описна или неодређена имена (дечак, девојчица, Златоока, Цар
Жута Кика и сл.), патуљци носе упечатљива лична имена: Бабуш, Мишулин,
Мимси, Мићун, Тутуш, Ташко Орашко итд. Они се у бајкама ауторке појављују у следећим улогама: као духови дрвећа и шумски демони („Златни тањир“,
„Светлосна врата“, „Ташко Орашко“, „Камен који је летео“); чудесни помоћници и дародавци („Златни тањир“, „Светлосна врата“, „Ташко Орашко“, „Камен
који је летео“ итд.) (већ и сам одабир сеновитог дрвећа, то јест оног донесеног
са сеновитог места (врх планине) сведочи да се Г. Олујић смишљено користи
симболичким значењем биља из словенске митологије); житни патуљци, врста вегетативних демона који чувају усеве; чувари блага (рудари у подземном
свету – „Вилењакова тајна“, „Патуљков венац“); светлосни патуљци у небеској
сфери (у „Небеској књизи“ Плави патуљак има улогу Јунговог анимуса: он је
чувар снова и жеља људи, као и чувар небеске књиге); глас савести14 (у „Брегу
светлости“ светлосни патуљак-дечак Мицко симболизује алтер-его усамљеног
и болесног дечака Радана; патуљак може бити и пројекција јунакове подсвести,
што можемо видети на примеру бајке „Вилењакова тајна“).
Поменули смо како се ауторка ретко држи развијене структуре бајке.
Указивањем на њихове структурне особености начин модификовања жанра
постаје очигледан.
Структурисање почетног дела бајке. Почетна ситуација представља
важан морфолошки елемент бајке; у њој се врши `пребацивање` у уопштени
хронотоп и навођење ликова (чланови породице, будући јунак и сл.). „Почетак
бајке обиљежава смјена двају стања. Равнотежа се нарушава, појављује се празнина у битку јунака, изненадан осјећај незадовољства“ (Бити 1981: 131). Уводни заплет бајке најчешће се остварује уз помоћ функције I (одредба удаљавање:
Један од чланова породице удаљава се из куће), VIII (одредба наношење штете: Противник једноме од чланова породице наноси штету), односно VIIIа
(одредба недостатак: Једноме од чланова породице нешто недостаје) (Проп
1982: 38-44). 15 У бајкама које полазе од недостатка изазива се трагање слично
14

По Јунгу, појава патуљка у бајци архетипски је симбол тамне стране несвесног: „Као што сви
архетипови имају једну позитивну, повољну, светлу страну која показује нагоре, тако имају и
ону која показује надоле, делимично негативну, деломично подземну, али углавном неутралну. По томе архетип духа није изузетак. Већ његова патуљаста форма наговештава неку врсту
ограничења и вегетационо божанство проистекло из подземног света“ (Јунг 2002: 24 и 27).
15
Удаљавање из куће родитеља или чланова породице покреће јунака у потрагу и јавља се у
следећим облицима: I 1. удаљавање старијих: нестанак оца изазива потрагу сина („Изгубљени
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трагању приликом наношења штете (Проп 1982: 42). Недостатак се може односити на следеће елементе: VIII а1. Недостатак заручнице: принцеза у „Плавој лисици“ тражи љубав; дечак трага за девојком из сна („Лептиров облак“).
Овај тип бајки може подразумевати и љубав јунака према недостижном или
на неки начин табуисаном бићу па таква фабула подразумева превазилажење
препрека и остваривање љубави: Златопрсте и младића („Златопрста“), Мируне и краљичиног вереника, Вилењака Златних крила („Мирунин вео“), Веруше
и младића ког је заробила вила („Снежни цвет“); твора и руже („Твор који је
желео да мирише“), таласа и стене („Талас и стена“), детета и тигра („Шаренорепа“); или жеље нероткиње за дететом која подразумева мотив чудотворног
рођења („Црвени макови“); VIII а2. Неопходно је чаробно средство. Чаробно
средство потребно је најчешће због болести, као лек: дечак трага за леком за
болесну сестру („Зелени мајмун“); чудотворни извор лек је за болесне родитеље („Месечева принцеза“), лек за умируће дете је извор испод дрвета света
(„Варалица и смрт“), извор у пећини („Вилењакова тајна“) или испод дрвета
на њиви („Патуљкова њивица“); лек за дечака може бити и биљка („Месечев
цвет“) или комбинација чудотворне воде и биља („Златогриви“); чудесни предмет, небеска књига, открива судбину („Небеска књига“); VIII а5. Недостаје новац, средства за живот и сл.: потрага за благом Жуте змије у подземном свету
(„Златна греда“); VIII а6. Недостају разни други видови: срећа („Јастук који је
памтио снове“); душа у „Кули на седам ветрова“; вештина (вештина дувања
стакла у „Стакларевој љубави“, сликарска вештина у „Месечевој гранчици“).
Посебан облик недостатка представља телесни недостатак јунака: непокретност („Принц облака“, „Црвени врабац“ и сл.; немост („Златопрста“), телесна
слабост („Стакларева љубав“), хендикеп („Златни тањир“).
Модификовање (инверзија) почетног недостатка. У бајкама „Плава лисица“, „Црвена жаба“, „Дечак који је тражио срећу“, „Лептиров облак“ и др. недостатак се односи на животно незадовољство, психичку дезоријентисаност јунака
чиме се функција преноси са предметног света усмене бајке на план психичког
недостатка (ликови нису срећни сопственим животом). Преношење недостатка
на унутарњи план сведочи о знатнијем одступању ауторске од традиционалне
кључ“); I 2. смрт родитеља: дечак у „Светлосним вратима“ губи породицу у поплави и креће
да је поврати; I 3. нестанак млађих: Лепотица креће у потрагу за мужем („Камено јаје“).
Одредница наношење штете препознатљива је у следећим облицима:VIII 2. Противник
краде или одузима чаробно средство: украдена плацента, сребрна кошуљица са рођења
(„Сребрна кошуљица“), зли Часовничар хвата Чаробну птицу која открива тајне људских
душа („Чаробна птица“); VIII 5. Противник хара на неки други начин: ђаволак излази у горњи
свет међу људе („Зачарани чичак“); VIII 11. Противник некога или нешто зачара: Једнооки
Грбавко покреће небески сат („Дечак који је слушао тишину“); Троноги патуљак зачарава
царицу у „Вилењаковој тајни“; синови претворени у шаране покрећу цара, а затим и царицу
у потрагу („Златна пчела“); VIII 19. Противник објављује рат: Рат Источних и Западних
ветрова у Царству Плавих брегова („Рат ветрова“); рат цара Ферфелина и Пелетина („Земља
ветрова“).
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бајке. Одступање може настати и у типу јунака: нпр. принцеза савремене бајке у
„Плавој лисици“, незадовољна просцима, сама креће у потрагу за љубављу.
Унутарња дезоријентисаност ликова у највећој мери проистиче из превелике пажње и покровитељског односа родитеља према ликовима, што указује
на критику савременог васпитања деце. Бајке „Плава лисица“, „Црвена жаба“
и „Дечак који је тражио срећу“ показују како и велико благостање и претерана
жеља родитеља да удовоље детету могу бити велики недостатак и избор инхибиције за јунака. Све док не напусте презаштићени живот у двору, и Принцеза
и Принц су несрећни, испуњени незадовољством, док Дечак није чак ни сигуран шта је његова сврха. Метафоричка слика презаштићеног детета представљена је у бајци „Дечак који је тражио срећу“ сном у којем Дечак себе доживљава као златну птицу у крлетки најблиставије одаје у дворцу. Да би нашли
срећу и унутарњу равнотежу, ови ликови морају да се суштински промене:
Принцеза мора да се покаје за сопствену бахатост, Принц мора сам да изгради
своје ’царство’ а Дечак да научи да је „срећа није у узимању већ у давању“ (иста
приповедна ситуација присутна је у бајци „Месечев цвет“, али док је у овим
примерима недостатак очитован у осећању незадовољства, у „Месечевом цвету“ се изражава физичком деформацијом јунака). Радикално преобликовање
почетне ситуације постакнуто актуелним временом видљиво је у бајци „Црвена жаба“: окончање потраге јунака традиционалне бајке подразумева социјално и породично испуњење, а управо оно је у овој бајци инвертовано у почетни
недостатак. И не само то: јунак из благостања које му ништа не пружа открива
себе кроз рад. Завршна функција у бајци (XXXI: женидба и ступање на престо) измештена је на почетак („Богат и славан био је принц из Земље Бисерних
Чапљи. Велик и раскошан његов дворац, али принц се ничему није радовао.
Све му је било досадно. Баш досадно, па ето!“). У традиционалној бајци животна хармонија је заслужена и тешко стечена (као награду за своја дела јунак
добија краљевство и принцезу за жену) док ова уводна приповедна ситуација
подразумева благостање којим принца засипају његови родитељи (крилати
коњ, најређи бисер). Чак је и насилна женидба (принц показује на прву девојку
у пољу а девојка плаче јер воли другог) покушај „лечења“ принчевог незадовољства и досаде (принц „замагљених очију зури у даљину, а на лицу му цвета
туга“), а наметнута породица га не испуњава. Принц очигледно носи одлике
појединца садашњице и због његове незаинтересованости породица се распада („Чак и кад му се син родио и када му је жена побегла, на принчевом лицу
био је исти израз. Мучила га је иста досада, иста туга“). Г. Олујић транспонује
актуелну тему у бајку како би нагласила погрешну мотивацију за стварање породице. Тек када почне да ради, принц се самоостварује; кућа у пољу и воћњак
који је својим рукама подигао испуњавају га задовољством. Тек када је пронашао себе принц реинтегрише породицу – враћа му се жена, а затим из палате
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узимају и дете. Границе свог „царства“ јунак је омеђио сопственим делањем:
„Ово је моје царство и мој дом!“, поручује родитељима.16
Модификовање средишњег дела бајке: замена догађаја унутарњим преокретима јунака. У средишњем и завршном делу прича приметно је знатније одвајање од структуре фолклорне бајке. Иако су препознатљиве функције ликова
фолклорне бајке, очигледна је неепичност, односно знатно мањи број догађаја у
односу на традиционалну бајку који проистиче из преношења тежишта радње
на унутарњи план. У бајкама Г. Олујић изостаје специфично епска димензија:
јунаци не ступају у отворену борбу са противницима пошто су противници
најчешће њихови екстернализовани страхови или несигурност, епска радња замењује се испитивањем властитих граница истрајности / племенитости, а коначни прелом или спознаја одвија се у њима самима. У том смислу нема ни обнављања или удвајања радње; карактеристично је сажето представљање догађаја, а
јунакова победа односи се на успостављање унутарње равнотеже.
Неке од типичних сижејних ситуација традиционалне бајке често изостају
или се модификују: непосредна борба јунака и противника (XVI), јунака прогоне (XXI), тип лажног јунака се ретко јавља (XXV, XXVIII, XXVII). Функције
из средишњег дела традиционалне бајке преносе се у завршни део: функција
XXIX (Јунак добија нов изглед, одредба преображавање) јавља се као циљ јунака,
као, на пример, непосредно уз помоћ помоћниковог чаробног средства (XXIX1)
у „Твор који је желео да постане ружа“ (шумски чаробњак дарује твору нов
облик), или јунак гради диван дворац (XXIX2): дворац који подиже младић за
Месечеву Принцезу („Месечева Принцеза“). Функција XXII: јунак се спасава
од потере преноси се на завршетак, али као инфинитна радња.
И одредба забрана је модификована (функција II: Јунаку се изриче забрана).
У „Лептировом облаку“ вила облакиња саветује младића да не улази у девету
собу вилинског дворца јер ће открити њену тајну. Младић, заинтригиран тајном, креће да је отвори (III Забрана се крши), али га вила спречава и делимично
му је открива („оданде крећу наша будућа деца“). Тајна њеног пазуха остаје,
међутим, неодгонетнута. У овом случају бајка се завршава заустављањем јунака непосредно пред кршење забране те јунак није кажњен као у фолклорној
бајци.
У медијалном делу бајки Гроздане Олујић преовлађује функција тешког задатка који јунак треба да изврши (XXV Јунаку се задаје тежак задатак), за шта
је неопходно присуство помоћника (XII Јунак се проверава и тиме се припрема да добије чудесно средство и помоћника) и стицање чудотворног средства.
16

Специфичан облик уводног заплета представља мотив доброчинства којим се задобија
помоћник. У традиционалним бајкама стицање дариваоца и помоћника налази се у средишњем
делу бајке (XII–XIV), док радња у бајкама „Пахуљичин дар“, „Сребрноока“, „Срећно око“
итд. започиње проналажењем напуштеног, најчешће смрзнутог детета у спољном простору
(шума, планина, мочвара итд.) и уношењем у људски (окриље породице), што покреће радњу
засновану на узвраћеном доброчинству.
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Функција дариваоца најчешће је спојена са функцијом захвалног помоћника.
Захвални помоћници често призивају друга чудесна бића која ће помоћи јунаку: јаренце и златорога мајка позивају Сребрну паучицу у „Месечевој Принцези“; захвална жаба такође зове паучицу која ће исплести пешчано уже до
звезде за мајку („Пешчано уже“).17
Ликови мењају функције или вредносни предзнак. Вредносна поларизованост ликова и једнодимензионалност фолклорне бајке радикално се мењају у
ауторској бајци. Уверење да свако биће може поседовати своју тамну и светлу
страну личности из новије ауторске бајке у којој јунаци доживљавају етички
преображај врло је карактеристично за бајке Г. Олујић. Лик штеточине се стога може преобратити у помоћника: у бајци „Месечев цвет“ Ведран повређује
природу и има улогу штеточине. За своје грехе мора да плати служењем природи. Бића природе која га спречавају да оствари своју потрагу (нађе Месечев цвет) преображавају се у његове помоћнике онда када се његов карактер
промени. Планинска вила у бајци „Снежни цвет“ има двоструку улогу: она је
противник (зачарала је младића и заробила његову душу), али и помоћник (помаже својој супарници).
Функција противника и штеточине знатно је измењена. У неким случајевима функција штеточине потпуно изостаје: јунаков недостатак условљен је
хендикепом, сиромаштвом, усамљеношћу: противник је његова природа или
животне околности па често нема ни директног противника са којим се јунак
бори или га надмудрује. Супротна духу бајке Г. Олујић јесте и завршна функција XXX Непријатељ бива кажњен. Наиме, чак и у случајевима када штеточочина постоји, изостаје „епски“ двобој. Казна штеточини изостаје и стога што је
противна осећању света по којем је сваки појавни облик једнако драгоцен: као
што и јунак бајке може учинити лоше дело па због њега испаштати, штеточине
су најчешће бића која су кажњена трансформацијом (Чудовиште-чувар златног ковчежића у Звезданим луталицама, преображено Марковим пољупцем,
постаје вила Арунти). Самим тим, и у њиховом бићу постоји светла страна коју
треба пробудити. Када се јунак сажали на штеточину, покаже самилост или
јој помогне, њено зло се „топи“ и она мења свој лик. Уместо борбе са Њором
17

Облици и варијанте дариваоца су следеће: XII 1. Даривалац проверава јунака: дечак мора
да служи три године чаробњаку Златилу („Зелени мајмун“); XII 2. Даривалац поздравља и
испитује јунака: као саветодавац или дародавац често се појављује старац: „Месечев цвет“
(Старац Милија); у „Небеској књизи“ старац се јавља са улогом да објасни детаље потраге
дечаку. Старац се јавља и у сну („Кула на седам ветрова“, „Златна врата“); XII 4. Заробљеник
моли да га ослободе: патуљак моли Мируну да га ослободи заточеништва („Мирунин вео“);
молбе патуљака да се ослободе из дрвета („Златни тањир“); XII 7. Остале молбе: старац моли
дечака да му помогне да се успне до куће у планини у „Златној греди“; XII 10. Јунаку се показује
чаробно средство и нуди му се размена: у бајци „Дечак који је тражио срећу“ плава змија нуди
дечаку кључ од леда којим он, уместо ње, постаје чувар блага. Ова функција повезана је са
наредном, XIII Јунак реагује на поступке будућег дариваоца, која се јавља у овим облицима:
XIII 1. Јунак ослобађа дариваоца (Мируна и мали резбар ослобађају патуљке заточене у дрвећу)
и XIII 7. Јунак чини услугу: сликар помаже рањеном детету („Кула на седам ветрова“).
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(која би у усменој бајци подразумевала двобој и њено усмрћивање) јунак се
на њу сажали што изазива повратак у људски лик. Чудовиште често наставља
да постоји као врста животне законитости (Троноги Патуљак из „Вилењакове
тајне“ није кажњен, вилинска краљица из „Мируниног вела“ такође).
Радикална измена финалног дела бајке. У фолклорној бајци „излаз из
времена скаске у реалност изводи се и тако што приповедач самога себе „демаскира“: указивањем … на нереалност свега што је причао, рушењем илузија“
(Лихачов 1972: 271). Питање завршетка текста налази се у равни читаочевог
очекивања. Наиме, очекујемо да се у оквиру жанра приповедање заврши на
одређени начин. „Можемо рећи да ми у наративима тражимо разрешење на
исти онај начин као што тражимо одговоре на питања или испуњење својих
очекивања. Изгледа да је ово природна људска тежња, због чега наговештај завршавања има огромну реторичку моћ у наративу“ (Абот 2009: 112). Међутим,
чињеница да завршетак не мора бити укључен у причу изазива изненађење и
мења концепт ауторске бајке: „има и оних који тврде да било који наратив који
има истинску вредност, увек до извесног степена остаје отворен“ (Исто: 111 и
325).
Функције из завршног дела бајке, XXX и XXXI, радикално су преобликоване. Веома ретко се бајка окончава ступањем јунака на престо, а из примера
смо могли да видимо како јунаци често напуштају благостање у којем живе у
потрази за срећом. Отклањање почетне невоље или недостатка (XIX) често је
условно и одгођено (изузетака наравно има, као што је, на пример, бајка „Варалица и смрт“), те изостаје и финална функција бајке (XXXI) зато што се потрага не завршава или одгађа: љубавници се сједињују у смрти или другом облику:
Златопрста и младић постају звезде („Златопрста“), Мируна и Вилењак постају
Млечни пут („Мирунин вео“), Звезда и пастир успињу се на небо („Звезда у
чијим је грудима...“); јунак постиже релативни успех уз велику жртву (Мируна
губи вео и крила, „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ губи бесмртност
и сл.). Јунаци се остављају у трагању и кретању, а „путу краја нема“: Лепотица наставља да трага за младићем („Камено јаје“), Златокоса и даље трчи за
младићем по небу („Златокоса“), младић и даље тражи изгубљени кључ у бунару („Изгубљени кључ“), талас не престаје да осваја стену иако га она одбија
у „Таласу и стени“ итд. Најчешће се завршетак релативизује нестанком ликова
или периодичним `обнављањем` (виле Пахуљица и Срећно Око долазе кад су
потребне људима, Твор и његова црвена ружа цветају сваке године, Капљица
и Цвет поново путују итд.). Релативизовање приповедне радње постиже се и
тзв. посредним извештајем о судбини ликова: „Међу рибарима кружи прича
како у ноћима пуним месечине из мора израња сребрна риба на чијим леђима јаше дечак...“ („Маријан и Сребренка“). Информације о судбини ликова
су често противречне („Једни у снопу светлости виде неко крилато створење,
а други жену како стоји и ћути, загледана у кутијицу на своме длану, као да
нешто ослушкује или некога чека“; „Вилина кутијица“). У неким текстовима Г.

130

Зорана Опачић

Олујић свесно оставља потпуно равноправне могућности, какав је, на пример,
завршетак бајке „Огледало“ (Лепотица је убрала једну од две могуће травке и
одабрала вечити живот или смрт), чиме се активира улога читаоца и иницира
индивидуално разумевање књижевног текста. „Ова свест омогућава читаоцу
да својим маштовитим тумачењима оствари свеколики потенцијал наратива“,
сматра Абот (Абот 2009: 325).
Срећни завршетак, кодиран у усменој бајци, веома је редак. И када постоји,
он је модификован у складу са ликом јунака (на пример, срећан крај за Варалицу је да вара и даље) и најчешће се само наговештава: јунак хита ка својој
суђеници која га, смешећи се, чека у „Небеској књизи“, а у прилично сентименталној завршној слици Принцеза остаје у загрљају Ловца (у „Плавој лисици“).
2.2. Приче са присуством фантастичног и чудног
Велика група прича карактеристична је по реакцији јунака у сусрету са магијским бићима те стога садрже моменат фантастичног или чудног.18 Ове приче карактеристичне су по раслојеном хронотопу који подразумева приповедну
стварност јунака са препознатљивим назнакама савременог света (најчешће
градски простор, ретко рибарско насеље и сл.) и натприродну реалност у коју
јунак улази на неко време. Услед раслојавања приповедне реалности, обзнану
натприродног бића у свом матичном простору јунаци прихватају са неверицом; констатују да је реч о сну па се јављају формулативне варијације: „Па ја
сањам!“, „Е, сад сигурно сањам!“ („Златна краба“, „Мачка која је лизнула небо“,
„Вилински прстен“, „Олданини вртови“ и сл.). Реакција јунака на натприродно обухвата скалу осећања: чуђење, неверицу, страх и језу (нпр. дечак је „сав
ужаснут“ појавом патуљка Мишулина у „Мачки која је лизнула небо“). Оваквом и сличним реакцијама јунака почињу дела у равни фантастике и чудног.
Од завршетка оваквих текстова зависи о каквом типу прозе је заиста реч: „На
крају приче читалац, па и сам лик, ипак доносе одлуку, опредељују се за једно
или друго решење, и тиме излазе из фантастичног“ (Тодоров 1987: 46). Тип јунака који учествује у овом типу прича најчешће је болесно или повучено дете
или особа социјално и просторно изолована – на највишој кули („Олданини
вртови“), у сутерену вишеспратнице („Врапчев дар“) или на крају града, као у
„Вилиној кутијици“ – стога је додир са натприродним олакшан и представљен
као помоћ.

18

Фантастично-чудно: „Догађаји који изгледају натприродни током читаве приче на крају
добијају разумно објашњење. Ако су ти догађаји јунака и читаоца дуго наводили да верују
у учешће натприродног, то је зато што су неуобичајени“. Фантастично-чудесно: врста
приповести „које се из почетка представљају као фантастичне, а завршавају прихватањем
натприродног. Ту се налазе приповести најближе чИстом фантастичном, јер нам оно, због саме
чињенице да остаје необјашњено, нерационализовано, предлаже да прихватимо постојање
натприродног“ (Тодоров: 49; 56–57).
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Структура ових прича почива на следећој схеми: а) почетни део бајке обично здружује одреднице недостатка (VIIIа 2. Неопходно је чаробно средство)
и помоћника: често болесном јунаку, несрећном и свиклом на изолацију обзнањује се натприродно биће (функција XIV9. Разна лица се сама стављају
јунаку на располагање). Ово биће има улогу помоћника и водича кроз натприродну раван; б) средишни део: јунак одлази у магијски свет, што одговара
функцији XV: Јунак се преноси, допрема или доводи на место где се налази предмет за којим трага. У магијском свету јунак добија чудесно средство (XIV1.
средство се даје непосредно), „залог“ магијског света (што је варијација мотива
залога из сна; Донат 1984). Средишњи део фабуле разликује се од жанровске
конвенције. Јунак углавном не добија немогуће задатке и ретко се бори са противником, али се ставља на проверу „људскости“ пред добијање чудотворног
средства (функција XII Јунак се проверава и тиме се припрема да добије чудесно
средство и помоћника): на пример, девојчица у „Олданиним вртовима“ одбија
боравак у чудесном свету због љубави према мајци. Често је јунак већ заслужио чудотворно средство ранијим доброчинством, чиме се радња још више
скраћује (што одговара функцији XIII Јунак реагује на поступке будућег дариваоца): „Мачка која је лизнула небо“, „Вилина кутијица“ итд.; в) завршни део:
јунак се враћа у реалност са чудотворним средством (XX), пита се о природи
свог контакта са натприродним и закључује да је све вероватно „сан“ („Сан
био, сан прошао!“); в1) поента: бића из натприродног света обзнањују му се,
уверавајући га у истинитост и наставак контаката у будућности – или в2) временом постепено престаје да верује у стварност проживљеног, али известан
симболичан знак дестабилизује завршну слику. Различите варијанте завршетка бајки типолошки деле ове приче на: в1) фантастично-чудесне; в2) чудне/
фантастичне.
Завршетак оваквих прича није увек једноставно типолошки одредити јер
је сусрет са чудесним ограничен на индивидуално искуство јунака док се у његовој околини ништа не мења – свака од ових прича стога може бити схваћена као чудна или фантастична, у зависности из чије перспективе се посматра.
Нпр. болничарка посматра болесног дечака који у том тренутку комуницира са
златогривим коњићем и види само дечака („Златогриви“); мајка19 улази у собу
у којој се дечак покрио прекривачем како не би видела патуљка („Патуљков
венац“) итд. Дакле, закони реалности се не мењају ни за кога осим за јунака
те се његово чудесно искуство може доживети заиста као сањарија или плод
развијене маште.
Под утиском невероватног, јунаци покушавају да остану присебни: јунакиња „Вилине кутијице“ прекорева себе због лабилности, а девојчица из
19

Пошто су јунаци овог типа прича често деца, они који остају изван магијског круга су углавном
одрасли, чиме се приче могу посматрати на фону поетике Малог принца, по којој се свет
детињства доживљава као стање духа, наивне свести окренуте унутарњем, имагинацијском
оку.
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„Врапчевог дара“ одлучује да ћути о натприродној појави како јој се околина
не би подсмехнула. Ова околност нас упућује на тајност контакта човека и натприродног бића у предањима. Пишући о „вилинској тајни“, Добрила Братић
наглашава како контакт са вилинским светом подразумева „завет апсолутне
тајности“ за јунака, наметнуту „дистанцу у односу на заједницу и стварање
једне заправо личне сфере, у коју нико други не сме завирити“ (Братић 1989:
63). Видра девојка у „Острву видри“ Г. Олујић изговара овај захтев: она остаје
дужна дечаку који је ослободио, али уз поштовање тајне („Скини ме с удице
и ником ништа не причај!“), а патуљак Мицко дечаку Радану поручује исто.
Иако га је излечио, Радан не сме ником одати њихово пријатељство: „Када се
пробудиш, бићу ту. Али, ти моје име не спомињи, ћути о моме долажењу. Оно
је тајна...“ („Принц облака“).20
В1) Без финалног обзнањивања чудесног приче би потпуно припадале
равни фантастике. Међутим, прича садржи и „гарантујући“ део, уверавање у
истинитост натприродног, чиме се остварује чудесни моменат. Изузев, тога,
дистинктивни моменат између бајковите и фантастичне приче представља
и основни тон приповедања. И Тодоров наглашава како бајку не чини само
присуство чудесног, већ и начин на који је писана. Наиме, фантастична приповетка најчешће производи осећања страха и ужаса: „Прича је фантастична
једноставно онда када читалац дубоко осећа страву и ужас, присуство необичних светова и сила“ сматра Х. Ф. Лавкрофт (Тодоров 1987: 39). Излет у чудесно
јунака бајки Г. Олујић је крајње оптимистичко искуство. За разлику од страха
и ужаса који се појачавају упадом јунака у чудесну раван у фантастичним причама (јунаци се осећају прогоњени а моћи магијских бића угрожавају њихов
живот), боравак у магијском свету бајке Г. Олујић благотворан је за јунака:
јунаку се деси „чудо“ – он прогледа, прохода, оздрави, нестану му ожиљци с
лица – и наставља се у будућности: јунак у свој свет уноси залог из магијског
света који му омогућава даљу помоћ и контакт са чудесним: Сребрни цвет у
„Олданиним вртовима“, листиће сребра у џепу страшила („Страшило“), плаву
мрљу на надлактици („Мачка која је лизнула небо“, утиснути лик голубице у
виду белега на руци у „Белој голубици“) и сл.
В2) Јунаци који прекрше завет ћутања губе право контакта са натприродним светом (стаклар гурне Светлооку из сујете у „Стакларевој љубави“, дечак
у „Златној краби“ постане груб). Пошто се њихов живот наставља уобичајеним
током, они временом престају да верују да су имали било какав увид у натприродно. Али, и тада је присутна алузија која дестабилизује димензију чудног:
20

Контакт са натприродним бићем (помоћ, или наставак комуникације) може да подразумева
и друге услове: на пример, морска вила из бајке „Вилини лептири“ поручује дечацима који
добијају чудотворна средства (жељене даске за једрење) да се, по повратку на обалу, не осврћу,
иначе ће, као и Орфеј, изгубити жељено („Окренете ли се, више нас никада нећете видети!“),
а Светлоока, стаклена девојчица поручује малом стаклару да је никада не повреди грубошћу
или непажњом, иначе ће нестати („Стакларева љубав“), што се, на крају, и деси.

ТИПОЛОГИЈА БАЈКИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

133

стаклар види сјај у очима свог сина и претпоставља да он, уместо њега, комуницира са натприродним; младић – дужник златне крабе схвата да га она
посматра из воде и сл.
Својеврсна рационализација доживљаја која смешта ове приче у раван
чудног означава, такође, и процес сазревања јунака који, одрастањем, губи
способност да види „срцем“ (да се послужимо симболиком Егзиперијевог романа). Рационални поглед одраслог неретко је у тексту присутан упоредо са
погледом детета које верује у чудесно (у „Златогривом“, као што је већ поменуто, болничарка види дечака који „с неким тихо разговара“, у „Селу изнад облака“ старац се чуди тајанственом понашању дечака који резбари свој завичај у
дрвету и сл. Раслојавање приповедних перспектива дестабилизује једнозначно
одређење прича Г. Олујић које се истовремено могу разумети као чудне (рационално објашњени неуобичајени догађаји), чудесне, а пре свега фантастичне
приче у којима увек постоји сумња у природу доживљеног.
2.3. Алегоријске приче
Уочљива је потреба писаца да своје приче назову бајкама а да пишу сатиру,
параболу или друге облике нечудесне приче. Један од карактеристичних видова
ауторске бајке јесте и поступак алегоризације. Уопштеност бајке и њен архетипски карактер погодни су за приповедање о проблемима и дилемама појединца у савременом свету. Писци користе елементе фолклорне бајке (у уопштени
хронотоп, временски или просторно удаљено „царство“ смешта се приповест
са назнаком актуелног друштвеног система и сл.) или задржавају назив жанра
како би креирали приче о судбини појединца у савременом свету.
Мада Тодоров разликује „нивое“ алегоријског значења, сматрамо да се алегоријске приче раслојавају не само по начину исказивања алегоријског, већ и
по доминантном приповедном тону, ставу у представљању приповедне стварности.21 Пошто исказују осећање света сопствене временске епохе, аутори заузимају различит однос према приповедној стварности, те у овим причама у
оделу бајке може преовлађивати сентиментални, моралистички, иронијски
или сатирични тон приповедања те их можемо разврстати на параболу, сатиру
и, као најекстремнији вид извртања бајковног жанра, антибајку (злокобну бајку, апсурдну бајку).
У осећању света и његових законитости алегоријске приче Гроздане
Олујић умногоме се ближе Малим бајкама Раичковића, у чему запажамо сродно осећање припадника исте књижевне епохе. Раичковићеве „бајке“ блиске су
21

Тодоров сачињава скалу поджанрова између фантастичног (дословно значење) и чисте
алегорије (алегоријско значење). Чисту алегоријску причу у којој аутор нуди објашњење
смисла приче, као што то често чини Перо у својим бајкама, Тодоров сврстава у басну.
Међутим, треба напоменути да се овако схваћена басна умногоме приближава одређењу
параболе (в. Речник књ. термина) која представља најтипичнији случај алегоријске „бајке“
(Тодоров 1987: 69–78).
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осећању света Г. Олујић пошто живот сваког бића или ствари на земљи доживљавају као чудо. И поетички став Г. Олујић о симболичком језику бајке
указује на склоност алегоријском казивању: „Бајка не говори о чудима, већ о
човековој психолошкој реалности“ (Олујић 2001). Стога се у приповестима о
„еволуцији појединца“ представљају општељудске тежње за спознајом света,
потреба за проналажењем сопственог места у свету, страх од пролазности, од
смрти; отуђење и бесмисао као проблем савремене цивилизације.
Подврста алегоричне „бајке“ јесте сатира. Постојање сатире у оквиру ауторске бајке сведочи о битнијем удаљавању од фолклорног модела. Блискост
сатире и бајке је, са друге стране, очигледна: намера да се исмеју „слабости
и пороци људски“ (Поповић 1977: 181) у сатири се постиже привидним измештањем радње у удаљени хронотоп и приповедањем о невероватним догађајима и ликовима који, у површинском слоју, подсећају на свет бајке. Блискост сатире и бајке наводи и М. Дрндарски: „И теоријска одређеност и идејна
усмереност сатире веома су погодне за коришћење елемената бајке. Да би извргао руглу и друштвеној критици одређене појаве у једној средини, сатиричар
ствара идеалну средину, са пуно елемената чудесног“ (Дрндарски 2001: 63). У
прози Гроздане Олујић облик бајке-сатире приметан је од прве до крајње збирке („О папагајима и овцама“, „Царица и зевалица“, „Земља ветрова“, „Мишја
рупа“, „Златна маска“ и сл.).
У бајкама-сатирама Г. Олујић обично се тематизује царство у којем су интереси владара опонирани интересима поданика. Интерес приповедача усмерен
је на постепено изобличење владарске личности и последице које оно има на
читаву земљу. Ликови репрезентују припаднике различитих слојева царства:
поданике (сликар у „Царици и зевалици“, ливничар у „Мишјој рупи“) и људе
блиске владару (Часовничар у „Чаробној птици“, министри у „О папагајима и
овцама“ и „Златној маски“), а друштвена сатира се допуњује представљањем
колектива. Увођењем физичких трансформација које подједнако захватају и
владара и његов народ, ауторка указује на застрашујуће ефекте које изазивају
моћ са једне и претерана понизност и страх са друге стране.22
Инверзија добра и зла најсимболичније је представљена у злокобној бајци
„Иглица чаробница“. Композициони елементи бајке и функција ликова су очувани, али се односе на демоне, па јунак није човек већ уобичајени штеточина у
бајкама, ђаво Видиш Невидиш. Уводни простор је такође изокренут: матични
22

Иронијским приповедним коментарима у „О папагајима и овцама“ ефектно се описује
деспотизам владара: царство „цвета“ и „блиста од поноса“, а „умереност“ владара огледа се у
погубљењима („Цар Царева влада умерено и мудро. Зар није само неколицину дао скратити
за главу у току читаве своје владавине?“). Одмазда над неИстомишљеницима представља се
метафоричком сликом о сечи празног класја: „Пуно класје сагиба се ка земљи! Ово су били
празни класови: држали су се превисоко“. Сервилна свест поданика расте и развија се до
тачке у којој поданици губе своју људскост. Завршетак сатире је песимистичан и-саркастичан:
министри обучени у дречаву одећу постају папагаји, птице које понављају научене речи, а
тупи поданици који понизно прихватају своју судбину овце које мекећу.
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простор јунака је подземље. Потрага јунака је мотивисана као у другим бајкама, поремећајем хармоније, али је инвертована у спасавање демонског света:
вика ђаволка је неподношљива у тој мери да угрожава чак и инфернални свет,
те је нужна потрага за леком. У функцији помоћника јавља се Господар Ветрова који га упозорава на опасности на путу и највећу опасност – људе. Доследном инверзијом, чудотворно средство не налази се у горњем или доњем свету
већ у свету људи, који се показују као знатно окрутнији од ђавола. Владарска
суровост је страшнија од било које друге јер обликује Немо царство у којем
влада тишина као апсолутизовани симбол репресије: „Нигде гласак да се чује:
ни људски ни зверињи. Само тишина од које језа као ледена вода низ кичму
силази“. Неми ужас становника Немог царства најснажније приказује немоћ
савременог човека пред злом. Доминација инферналног у савременом свету
је толика да се и ђаво плаши Немог Царства. Циљ јунака на крају бајке није
остварен пошто је зао јунак наишао на веће зло.
Посебно се усредсређујући на феномен власти/моћи и различите облике
у којима се она јавља, Г. Олујић описује последице које сила тоталитарних режима има на живот малог човека (он мора да се повије пред силом као класје
и да се увек плаши за свој живот). Алегоријске приче карактеристичне су по
поетичкој удаљености од традиционалне симболике бајке. Са друге стране, велики број прича оваквог типа и даље се штампа у збиркама ауторских бајки и
„чита“ као бајка. Стога можемо закључити како алегорија временом прераста
у легитимни вид ауторске бајке, чак и када спада у њену супротност – бајку са
антиутопијском сликом животне стварности.
Стваралачки се односећи према традицији и примењујући наслеђе савремене књижевности (чак и оне елементе потпуно опречне бајци), у маниру најбољих српских писаца, ауторка је у ауторску бајку уградила слику света данашњице и успела да опише трагање за идентитетом; стога се може рећи
како њене бајке представљају универзално и актуелно сведочанство о људској
тежњи за смислом и срећом. Не укидајући и, чак, наглашавајући егзистенцијални страх појединца у савременом свету, Г. Олујић нуди својеврсну књижевну
педагогију оптимизма својим, посебно млађим, читаоцима. У бризи за одрастање младог човека, Г. Олујић суочава читаоца са тамном страном живота, али
га истовремено учи животном оптимизму, истрајности и вери у сопствену снагу којом ће пребродити препреке на свом животном путу, чак и када се то чини
крајње неизвесним.
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Zorana Opacic
TYPOLOGY OF GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
Summary: It has been almost full three decades (1979-2007) that the fairy tales of
Grozdana Olujic, the important author of national children’s literature, have been
published. A variety of genre elements can be found in them, originating from a dual
context: the folk narrative and the traditional European author fairy tale. What is
noticeable in that sense, is the coexistence of the mythical, wondrous and allegorical,
where the wondrous moment is often intertwined with fiction and the surreal. Thus,
this article represents an attempt of a typological description of Grozdana Olujic’s fairy
tales. The fairy tales were analysed diachronically, as an inter-genre transposition,
with a segmentation into the first (1979-1987) and second (2002-2007) fairy tale stage,
characterised by vivid hardening of the world image from the utopian to a rather
anti-utopian conviction. Typologically, the fairy tales can be divided into: wondrous
fairy tales – those in which the wondrous element is combined with fiction and the
surreal; and allegorical „fairy tale clad“ stories (satire, parable and ominous fairy/
anti-fairy tale) where a seemingly fairytale world image actually discloses a story of
contemporary social relationships projected on the destiny of an individual.
This paper emphasises the changes in the fairy tale model, which can be followed on
various planes (diversion of heroes’ functions, displacement or omission of important
structural elements, redirection of the hero’s quest to the inner plane etc.). The author
both uses and transforms the existing fairy tale genre elements to create a new form
of author fairy tale.
Key words: author fairy tale, structural changes, wondrous fairy tale, fiction, the
surreal, parable, satire, ominous fairy tale, open ending.
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ПОЕТИЧНОСТ И МУДРОСТ ПРИПОВИЈЕДАЊА
– БАЈКЕ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Након првих романа тематски везаних за проблем младих у урбаној
средини, проблем њиховог трагања за идентитетом и остварењем личне среће,
Гроздана Олујић је схватила да упућеност на „уски егзистенцијални круг“ „непосредне истине“ онемогућава ствараоца да допре до суштине, до, како је рекао
Ранко Мунитић, „језгра људског нуклеуса који почива испод богатих слојева
отеловљене маште“. Фантастика је, дакле, ослободила дух робовања искуству,
извела причу из њене скучености у најшири могући простор приповиједања.
Гроздана Олујић се, чини се, врло брзо „уздигла до детињства“, до бајке која
се, по Бетелхајму, „у најмаштовитијем облику бави суштинским људским
проблемима“. Ауторка „Седефне руже“ нашла се на идентичним позицијама
са Исидором Секулић наслућујући да је бајковити супстрат убризган у структуру свјетске књижевности од Епа о Гилгамешу до Рата и мира.
У раду се окушава да се, ослањајући се на закључке Јунга, Нортропа Фраја,
Пјера Мабија, Бетелхајма те других теоретичара, психолога и антрополога,
покаже да је Олујићкина бајка „мала орахова љуска у коју може да се сложи
роман, трагедија, комедија“.
Ова бајка пуна лирских емотивних треперења и дубоких мисаоних засјека одсликава психолошку и социјалну ситуацију савременог дјетета у дехуманизирајућем урбаном амбијенту у којем једини излаз из досуђене скучености води
кроз тајне пролазе снова и маштања. Будући да снови, неријетко, постају друга реалност, аутентични животни простор малих јунака, то и Гроздана своје
бајковите куле и градове подиже у „граничном подручју“ снова и јаве, свјесног и подсвјесног, материјалног и спиритуалног.
Кључне ријечи: савремена бајка, источно и западно наслеђе, начело антиномије, свијест и подсвијест, сан, архетипско, свјетлост, преображај.

Свој списатељски пут Гроздана Олујић је започела романом. Гласам за љубав, Излет у небо и Дивље семе, тематски везани за проблем младих у урбаној
средини, њихово трагање за идентититетом, љубављу и хуманим остварењем
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открили су не само један изузетни приповједни дар већ и свевременост човјекове тежње за срећом. Пред тешко докучивом загонетком свијета она је
схватила да упућеност на „уски егзистенцијални круг“- „непосредне истине“
онемогућава ствараочев напор да допре до суштине, до, како би рекао Ранко
Мунитић, „језгра људског нуклеуса који почива испод богатих слојева отелотворене маште“. Фантастика је, дакле, ослобађала дух робовања искуству, изводила причу из њене скучености у најшири могући простор приповједања.
Гроздана се, чини ми се, врло брзо „уздигла до дјетињства“ и до бајке која
се, по Бетелхајму, „у најмаштовитијем облику бави суштинским људским
проблемима.“1
Ауторка Седефне руже, Небеске реке, Звезданих луталица, Златног тањира, Камена који је летео, Снежног цвета или Јастука који је памтио снове
нашла се на идентичним позицијама са Исидором Секулић која је, наслућујући
да је бајковити супстрат убризган у структуру свјетске књижевности од Гилгамеша до Рата и мира, тврдила да је ова прастара врста настала у „праскозорје
људске маште“- „мала орахова љуска у коју може да се сложи роман, трагедија,
комедија“2 – контраст између конкретних димензија испољавања и несагледивог унутарњег простора маште, осјећања и мисли привукао је и Чехова да, пледирајући на дигнитет малих форми, потврди да се „снага генија може сабити у
орахову љуску“.
„Орахова љуска“ и у једном и у другом случају (који су веома блиски) односи се на концизност форме, сажетост која, одбацујући све сувишно, одсликава проблем у његовој есенцијалној концентрацији, у оштрој експонажи која
омогућава максималну транспарентност градилачких ткива у анатомији и физиологији умјетнине. Тако, нпр., читава драма љубавних односа мушкарца и
жене, у психолошкој гами оданости и невјерства, дата је у „Малој вили“ потезом умјетника који захвата само пулсирајуће жариште противријечних емоција двају бића пред неминовним растанком.
Опредјељење за бајку није имало карактер краткотрајног излета у небо.
Гроздана се за овај корак озбиљно припремала. Упознала је теорију и технику
жанра. Трансцедентална фантастика, народна скаска својом упроштеном црно-бијелом козмогонијом и тоталном редукцијом психолошког пред акционим
учинила јој се неподесном за комуникацију са савременим дјетињством. Носећи у себи димензије и облике митског мишљења, народна бајка се обраћала, у
првом реду, заједници, пружала одговоре на глобална етичка и егзистенцијална питања, запостављајући појединца који је чак и персонифициран у главно
дејствујуће лице, тек функција испољавања колективне свијести.
Гроздану је привукла бајка Андерсеновог типа која је, тврдећи да је чудо
свуда око нас, уствари прибилижавала причу реалности и дјетету које, от1
2

Бруно Бaтелхајм, Значење бајке, Београд, Југославија, 1979.
Исидора Секулић, „Андерсен или бајка као зрно динамита“, у: Мир и немир, Београд: Нолит,
1957.
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кривајући повезаност бића и ствари, покушава, како би рекао Бетелхајм, да
„разабере извјестан повезан смисао у збрци својих осјећања.“3 На видокругу
интересовања су и Вајлд, Ивана Брлић-Мажуранић, Десанка Максимовић, као
и Керол и Сент-Егзипери. Али, Гроздана не остаје само на бајковитом тлу западне хемисфере. Њу инспирише чаровитост и мирис Истока, оно схватање,
заступљено у хиндуској медицини, по којем медитативна компонента бајки
изазива позитиван терапеутски учинак, особито код незрелих и психички дезоријентираних личности.
Настојећи да реализира дјело које поучава и очарава Гроздана је знала да
су његова физиономија, облик и садржај условљени, у првом реду, психом и
емотивитетима савременог дјетета, карактером његове ситуације у свијету
обиљеженом атрибутима агресивне урбанизације и потрошачког менталитата који привид материјалног просперитета плаћа скупом цијеном слабљења
емотивних спона дјеце и одраслих, самоћом и отуђењем. Лишен природног
амбијента одрастања у крилу бројне породице или боље интегрисане заједнице, савремени малишан постаје заробљеник у скученом простору солитерских
станова, полумрачних стубишта, балкона који замјењују ширину поља и зелене брегове дјетињства.
Из бетонских небодера, котарица објешених над понором, из изолације
златног јајета малишани, окружени самоћом, упиру поглед према небу или
доље гдје се, као ријека о уске зидове кланца, ваља и судара људска маса. Дехуманизирајућа архитектоника модерних станишта подсјећа својим сивилом и
хладноћом на камене куле и чардаке ни на небу ни на земљи иза чијих су уских
прозорских прореза извиривали блиједи принчеви и принцезице очекивајући
јунака ослободиоца.
Животни тјеснац, логиком бајковите метафоризације, постаје све ужи док
се не затвори у нутрину шкољке која је кључни симбол Грозданиног зачараног свијета. Немогућност да се биће ишчупа из тјескобности ствари, успне до
своје ускраћене људскости (пут до ољуђења и недосегнуте слободе усмјерен је
увијек вертикално са дна мора или ниског земаљског стојишта према висинама) покреће механизам маште и сна, Башларову „сањарију узлета“4 својствену дјетињском очуђењу или поетској егзалтацији. Снови обавијају стварност
озонском атмосфером универзалних могућности.
Дјечаци блиједи као кромпирова клица или дјевојчице танке као пузавице
морају, на путевима одрастања, сами да изађу из своје затворености и пођу
у потрагу за идентититетом, хуманим аспектима властите идентификације у
сложеној међузависности природних и друштвених односа.
На том путу који свако мора да савлада сам бајка, испуњена драгоцјеном
мудрошћу, помаже малишану да избјегне жестину трауматичних удараца жи3
4

Бруно Бетелхајм, нав. дјело.
Гастон Башлар, Поетика простора, Београд: Култура, 1969.
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вота, у тренутку болног преласка „из незрелости у зрелост из хаотичности
у поредак“. Дјеца бајком сањају своје будуће постојање, премошћују, како је
писао Бетелхајм, „огроман амбис између унутрашњег доживљаја и стварног
свијета.“5
Чини се зато да су мали принчеви Грозданиних бајки опчињени сном.
„Утонувши у сан“ они, по ријечима Пола Азара, „настављају живот који тек
почињу“6. Сан за њих постаје једина права стварност која нуди узбудљиво мноштво животних могућности. Дјечак са највишег градског торња постаје принц
облака, болесна дјевојчица („Врапчев дар“) из свог суморног пребивалишта „у
самом корену високе, превисоке, у срце неба заривене бетонске куле“ доспијева
до земље плавих вјетрова, а посљедње дане самотног старца („Ташко орашко“)
поново запљускује смијех дјеце што са сумраком излазе из орахове љуске.
Па ипак, та земља чудеса у коју можемо да закорачимо тек када се препустимо сну није изван човјека. Она је, како је лијепо запазио Пјер Мабиј, „у бићу
и ван њега, као некаква виша разина шире обухваћене стварности.“7 „Шира
стварност“, пак, обједињује рационално и ирационално, свијест и подсвијест,
индивидуално и колективно. Препуштајући јунака сну, Олујићева силази у
дубине његовог бића да би у „зачараним пећинама“ подсвијесног открила не
само седименте потиснутих и противријечних појединачних хтијења него да
би допрла до непропусних слојева заједничког памћења, оних „матрица људске
душевности“ о којима је писао Јунг. Због тога се у овим дјелима укрштају различити нивои свијести и подсвијести, а прича се казује како енигматичним
језиком симбола тако и лексиком и синтаксом свакодневне комуникације. Исконска симболика архетипова који се, по Јунгу, јављају као „аутономни садржаји несвјесног“ није код Олујићеве једноставно преузета из „магме доживљаја“. Она је послужила само као основа на којој су калемљени симболи шире
комуникативности и изразитељске субјективне експресије.
Посежући да из дубине подсвјесног архетип уздигне на „површину“ језика, писац га, констатује Кољевић у својој критици Нортропа Фраја, мора „преобликовати под притиском сопственог искуства“. Но, осим ове субјективне
компоненте на процес коначног формирања преузетог симбола утицаће збир
објективних околности које произлазе из животне стварности литерарног јунака. Због тога у савременој бајци предметна, појавна, зоо или флорална симболика не мијења битније своју функцију у наслијеђеној структури жанра, али
се знаком и значењем прилагођава свакидашњици из које започиње јунаково
отискивање према „другој обали сна“.
Оно што повезује прадавну и савремену бајку је у суштини непромијењен
„предмет жеља“. Његов коријен сеже до средишта нашег осјећајног живота у
5

Бруно Бетелхајм, нав. дјело.
Пол Азар, Књиге, дјеца и одрасли, Загреб: Стилос, 1970.
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Пјер Мабиј, Огледало чудесног, Београд: Нолит, 1973.
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којем је, по Мабију, „и најопштији дио нашег бића“8. Промјенљиви су само путеви и посредници, реквизитариј чудесног остваривања. Тако дух који се, у
дјелима ове врсте, неизбјежно јавља у тренуцима када се протагонист нађе у
безизлазној ситуацији поприма код Олујићеве обличје птице, али не необичног крилатог бића, златорепе или златокљуне становнице мрачних шума или
прозрачних модрих сфера, као у руским народним бајкама или код Хромаџића,
нпр., него обичног врапца који ће болесној дјевојчици указати да се до остварења сна о љепоти и срећи може доћи путевима доброте и љубави према људима.
„Врапчев дар“ пружа тростепену симболику која показује не само различиту археолошку дубину него и различити степен колективних и субјективних
емотивних осјенчења: од архетипскох језера утиснутог у дубине заједничке
подсвијести преко фолклорног расковника до мреже нових симбола изразите
личне провенијенције.
Близина подсвјесног утицаће, да се опет позовемо на Јунга, на губљење
„осјећаја за пропорције“, „рационални концепт великог и малог“ који је „изразито антропоморфан“9.
Али, другачије лице ствари виђено очима нашег „несвјесног ума“, осим
збрке димензија, испољава се у појавама које собом обједињавају парадоксално и антиномично. Ругоба и љепота, зло и добро, мрак и свјетлост нису подијељени већ егзистирају напоредо и истовремено се објављују не доводећи
у питање само постојање појаве. Обједињавање неспојивог помјера границе
могућег. Све је присутно у свему или, како рече Пјер Мабиј, „чудо се појављује
чим успијемо да продремо у било који предмет“. „Његов облик“ је ... „исход
преображаја који су се одигравали од почетка свијета, он садржи у клици безбројне могућности које ће будућност остваривати.“10
Због тога је преображај једина сталност у вјечно промјенљивој стварности
свијета. Преображај, међутим, не уноси битно нов квалитет него само другачију могућност испољавања антиномичне суштине ствари. Тако су јунаци
истоимене бајке Плачко и Смејачко, иако сасвим различити, судбински неодвојиви јер тек обједињени отјеловљују јединствен животни принцип по коме
су оптимизам и песимизам, смијех и сузе, бол и радост дио исте психолошке реалности бића. Безброј њихових промјена (дијете, пуж, птица,рибе, лав,
звијезда) мултиплицира основни одност противрјечног јединства.(Јекнић, пак,
незаустављиви динамизам промјене доводи у везу са латентним присуством
смрти коју Олујићева, не пристајући на дефинитини завршетак „неког егзистенцијалног облика“, преовладава бесконачним ланцем преобразби.)11
8

Пјер Мабиј, нав. дјело.
Карл Густав Јунг, Човек и његови симболи, Загреб: Младост, 1973.
10
Драгољуб Јекнић, Српска књижевност за децу I, II III, Београд: МАК, 1994.
11
Пјер Мабиј, нав. дјело.
9
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У својој перспективи путеви преображаја увијек су усмјерени према свјетлости. Свјетлост је етичка и естетска сублимација до које се долази патњом и
ољуђењем. Чудесна везиља („Златопрста“) патњом се преобраћа у свјетлост,
жртвујући се за друге Златоусти постаје близак звијездама, а Татага и њена дјеца претварају се у сјајно небеско јато. Свјетлосно „продужење“ сугерира стварну бесконачност приче која се, у датом облику, остварује само као епизода чији
крај отвара безброј нових почетака.
Свјетлост, пише М. Павловић у своме есеју о миту, представља „отварање
нечег изнад видика људског постојања“, уздиже човјека у више сфере духа,
спаја људско и божанско. Пут из мрака у свјетлост је пут из ниског, анималног
и подсвјесног до јасног, човјечног и узвишеног. То је друга, рекли бисмо, метафоричка (свјетлосна) вертиакала која, уз ону симболичку, доминира у конструкцији Грозданине бајковите градње.
Па иако дјело Гроздане Олујић понегдје и „хвата“ одбљеске „бистрих дубоких огледала на води“, оно је у много чему сасвим лично, оригинално и модерно, у исто вријеме мудро и маштовито, поучно и фасцинантно.
У садржајном погледу бајке се групишу око неколико тематских језгришта
према којима књижевница осјећа посебан афинитет.
То је, најприје, мотив о умјетнику које се својим дјелом приближава чистим изворима свјетлости. Умјетници се овдје тешко уклапају у тривијалност и
сивило „малих живота“ обиљежених себичношћу и одсуством идеала и полета. Умјетници су животом хендикепирани: чудесна верзија је нијема, али зато
њен вез „говори“ недостижним језиком љепоте („Златопрста“); кљасти резбар
неким надљудским чулом осјећа облик притајен у материјалу, „прати снове и
шаре у дрвету“ („Златни тањир“); неизгледно галебово птиче, попут Андерсеновог ружног пачета, преобраћа се у сребрног летача који се у ноћима пуног
Мјесеца приближава кугли небеског сјаја („Галебова стена“)
Други круг обухвата бајке које показују човјеков напор за досезањем свјетлијих сфера живота и постојања: љубави („Златопрста“, „Камено јаје“), среће
(„Црвена жаба“), пријатељства („Принц облака“). Старији могу и кроз дјецу да
доживе неке давне радости. У бајкама „Татагина деца“ и „Ташко Орашко“ необична старица и самотан старац „измишљају“ дјецу, скривају их у своју самоћу
и снове да би се њиховом близином заштитили од земаљске студи и празнине.
Велики број бајки говори о „погрешном рођењу“ или тежњи да се открије
или сачува идентитет („Галебова стена“, „Крилати белко“, „Маслачак“, „Белутак“) те о настанку појединих предмета или бића („Небеска река“, „Локвин
цвет“, „Водени цвет“, „Мали свирачи“, „Кишна птица“), обрађују дакле мотив
преображаја који су се десили у бајковито вријеме „кад су планине биле крилате“.
Тежећи да се литерарношћу својих бајки приближи постављеном естетском идеалу, Олујићева не губи из вида ни етичку компоненту њиховог учинка. Њене бајке указују да је свијет онолико лијеп колико смо у стању власти-
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тим ангажманом да ту љепоту досегнемо и да је подијелимо с другим. Себични
циљеви („Кишна птица“), завист и таштина („Земља ветрова“) доносе зло и
несрећу. Највећа снага је у човјеку, у његовој одлучности и жељи да оствари
немогуће.
Очито, Гроздана Олујић изузетно влада теоријом жанра и има снаге и талента да умјетнички домет отјелови дјелима у којима је до пуног израза дошло њено искуство приповједача и сензибилитет пјесника, артифицијелност
поступка и бујност маште и језика.
Када је 1994. (у доба најжешћих санкција) Свјетска академија за културу и
умјетност прогласила „Варалицу и смрт“ најбољом бајком свијета, у образложењу је стајало да њен писац „познаје душу дјетета, чудо приче и магију ријечи.“
Гроздана Олујић је данас најбољи бајкописац српског језичког подручја.

Zorica Turjacanin
POETRY AND WISDOM OF NARRATION
– GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
Summary: After her first novels depicting the problem of the young in an urban
environment - the problem of their search for identity and personal fulfilment,
Grozdana Olujic realised that the focus on the „human existential circle“ of
„immediate truth“ makes it impossible for the artist to get to the heart of the matter.
And the heart of the matter, as said by Ranko Munitic, is the „human nucleus core
which underlies the plentiful layers of embodied fantasy“. Fiction has, thus, freed the
spirit from experiential chains and led the story from its confinement to the widest
possible breadth of narration.
One may conclude that Grozdana Olujic quickly „rose to childhood“, to the fairy
tale which „deals with essential human problems in a most imaginative form“, as
Bettelheim would say. The author of the Rose of Mother-of-Pearl found herself in the
same position as Isidora Sekulic, sensing a fairytale touch embedded in the structure
of world literature from the Epic of Gilgamesh to the War and Peace.
Relying on the conclusions drawn by Jung, Northrop Frye, Pierre Mabille, Bettelheim
and other theoreticians, psychologists and anthropologists, this paper attempts to
show that Olujic’s fairy tale is „a small nutshell which can take as much as a novel,
tragedy or comedy“.
This fairy tale, so full of lyrical emotional quiver and deep contemplative slits, reflects
the psychological and social situation of a contemporary child in a dehumanising
urban environment, where the only way out of the confinement adjudged leads
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through the secret passages of dreams and imagination. Having in mind that dreams
often make a second reality and authentic living space of young heroes, Grozdana
Olujic builds her fairyland towers and castles on the brim of waking and sleeping, the
conscious and subconscious, the material and spiritual.
Key words: contemporary fairy tale, eastern and western heritage, the principle
of antinomy, consciousness and subconsciousness, dream, archetypical, light,
transformation.
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МЕСЕЧЕВ ЦВЕТ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ
У ОДНОСУ ПРЕМА УСМЕНОЈ БАЈЦИ*

Сажетак: Рад испитује однос бајке Месечев цвет према усменој бајци – пре
свега у домену простора и времена, обликовања ликова, веза с потенцијалном
иницијацијском причом, поетског језика, те с обзиром на представе преузете
из домена традиционалне усмене културе (превасходно српске и јужнословенске), или обликоване у односу према тим традиционалним представама.
Кључне речи: усмена бајка, ауторска бајка, простор, време, лик, типологија
јунака.

Ауторска бајка као жанр углавном има изразито еклектични однос према
усменим жанровима, па и према представама традиционалне културе.1 Управо због тога, истраживање које би упућивало на однос бајки Гроздане Олујић
према усменом стваралаштву и представама традиционалне културе уопште,
било би, вероватно, обухватније и продуктивније од теме која превасходно
уодношава ауторску и усмену бајку. Дакле, и када је реч о бајци Месечев цвет
може се поставити питање да ли би разматрање њеног односа према структури
и значењима усмене бајке требало проширити на однос ове бајке према другим
приповедним жанровима усмене књижевности, особито према легендарној
причи, као жанру с наглашеним вредносним подтекстом, који је, иначе, близак
и усменој бајци и предању.2 Разлог што ипак остајемо при испитивању односа
*

Истраживања на којима је заснован овај рад одвијала су се у оквиру пројекта Синхронијско
и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности (број 148009А), који се, под
руководством проф. др Марије Клеут, уз финансијску подршку Министарства науке РС
спроводи на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.
1
Миливоје Млађеновић показује да Исто важи за сценску бајку. Види: Миливоје Млађеновић,
Одлике драмске бајке. Преобликовање модела бајке у драмској књижевности за децу, Стеријино
позорје – Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2009.
2
Нада Милошевић-Ђорђевић, „Легендарна прича између бајке и предања“ (62-67) и „Легендарна
прича“ (166), у књизи Од бајке до изреке. Обликовање и облици српске усмене прозе, Друштво за
српски језик и књижевност Србије, Београд 2000.
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ове бајке према композицији и значењима усмене бајке – двострук је. Прво,
верујемо да Месечев цвет спада у оне бајке Гроздане Олујић које су генетски
најизразитије везане за усмену бајку и, друго, ни сама усмена бајка не представља „чист“ и јасно омеђен жанр, већ је изразито жанровски синкретична
– може садржати мање или више наглашене елементе других жанрова и може
се испитивати тек кад се и ово њено својство узме у обзир.3
Однос бајке Месечев цвет према усменој бајци разматран је, пре свега, у
домену простора и времена, обликовања ликова, веза с потенцијалном иницијацијском причом, поетског језика, те с обзиром на представе преузете из
домена традиционалне усмене културе (превасходно српске и јужнословенске), или обликоване у односу према тим традиционалним представама.
Прoстoр у бајци Месечев цвет одликује се „кoлaжним“ кaрaктeром: састављен је из мањих сегмената углавном неименованих простора, који се, управо по тој безимености и по спoсoбнoсти дa мoдeлуjу и исказују нeпрoстoрнe
(сeмaнтичкe и врeднoснe) oднoсe4 приближавају простору усмене бајке, па у
извесним сегментима и спeцифичнoм митскoм схвaтaњу прoстoрa. Реч је о
структуирaном, нeхoмoгeном, нeкoнтинуирaном прoстoру5, који је, као такав,
суштински различит од aпсoлутнoг мaтeмaтичкoг прoстoра, схвaћeнoг кao
хoмoгeни, изoтрoпни, нeoгрaничeни кoнтинуум.6
Ипак, овaj сeгмeнтирaни, нeхoмoгeни прoстoр гради се у конкретној бајци
као особена и наглашено ауторски индивидуалзована мешавина, каква се не
јавља у традиционалном усменом стваралаштву. С једне стране, примарни јунаков простор у Месечевом цвету обликован је тако да наглашено одговара
модерном, прoфaнoм искуству прoстoрa у кojeм „‘тaчкa oслoнцa’ нeмa вишe
jeдинствeни oнтoлoшки стaтус“, вeћ се у њему као „jaкa мeстa“ издвajajу сaмo
„свeтa мeстa“ привaтнoг унивeрзумa7 (Подвукла Љ.П.Љ.): „Ветар до њега не
допире, не рањава га трње и камење. На меко седа, по меком хода. Ни птиче у
златном јајету тако не живи.“8
3

Види: Снежана Самарџија, Поетика усмених прозних облика, Народна књига – Алфа, Београд
1997.
4
Јуриј М. Лотман – Борис А. Успенски, Мит – име – култура, превео Новица Петковић, Трећи
програм, лето 1979, 367; Ј. М. Лотман, Структура уметничког текста, превод и предговор
Новица Петковић, Нолит, Београд 1976, 288.
5
Мирча Елијаде, Свето и профано, с француског превео Зоран Стојановић, предговор (Архајски
човек и мит) Сретен Марић, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад 1986, 61-63.
6
„Aпсoлутни, мaтeмaтички прoстoр дeфинишe сe кao идeaлнa срeдинa кoja je уз тo joш и
хoмoгeнa (тj. њeни дeлoви сe нe мoгу квaлитaтивнo рaзликoвaти мeђу сoбoм), кoнтинуирaнa,
изoтрoпнa (сви њeни прaвци имajу истa свojствa) и нeoгрaничeнa“ (Мала енциклопедија Просвета: општа енциклопедија, књ. 3 (По-Ш), Просвета, Београд 1986, 106-107).
7
Мирча Елијаде, Нав. дело, 63.
8
Гроздана Олујић, Месечев цвет, у књизи: Гроздана Олујић, Седефна ружа и друге бајке, ИКП
Младост, Загреб 1979, 21. (Сви цитати се наводе према овом издању, у даљем навођењу: МЦ
и страна.
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Изолованост, апсолутна приватност тог примарног простора вишеструко
је наглашена. Солитери се њишу „као котаричице о небо окачене“, чиме је отворен низ асоцијација. Рецимо, на затворено и ушушкано гнездо са златним
јајетом Ведрановог приватног света9, у коме нема места за „птице, децу и облаке“ (МЦ, 21). Овим се сугерише једна готово пренатална самодовољност, али,
истовремено, и недостатак простора за раст и развој. У златном јајету дома,
Ведран је и сам тананији од мехура сапунице. Сем тога, куле „о небо окачене“
(МЦ, 21) јасно говоре о губитку везе са тлом, са земљом у њеном основном значењу потпоре, ослонца, извора снаге. „Чаробна кутија“ у коју је затворен цео
свет, аналогна је златном јајету дома и родитељске бриге, које одваја Ведрана од
„трња и камења“ спољног, великог света. Симулакрум утробне заштићености
и телевизијска симулација света привидно задовољавају све јунакове потребе.
Излазећи из златног јајета своје градске куле, Ведран напушта тај „приватни
свети простор“ и ступа у просторе који у свету бајке имају универзалну вредносну конотацију – негативну или позитивну.
При том, захваљујући одсуству именовања и конкретне локализације
простора (што, иначе, карактерише и усмену бајку), Гроздана Олујић свесно
гради сугестију апстрактних, идеализованих простора који имају снажни симболички набој. То су градска кула, велики град, ливада, поток, шума или планина „по себи“. Они сублимирају животну свакодневицу, фиксирајући, истовремено, у просторном коду, нека битна чворишта животног циклуса јединке
на путу сазревања. Битно својство свих ових простора јесте то што они, поред
просторних, па и више од просторних моделују „непросторне односе, семантичке и вредносне“.10
Основно својство Ведрановог приватног микрокосмоса јесте спутавајућа
мекоћа која доводи до јунаковог физичког изобличења. Он је „од мехура сапунице [...] тананији“ (МЦ, 22), не расте, „једино глава бива све већа“ (МЦ,
21) – „на танком врату као балончић на танушном концу, њише се дечакова
чудовишна глава“, „уши му као локвањи расту, а очи освојиле лице“ (МЦ, 21).
Наглашена тананост, крхкост, предоминација чула вида и слуха, која дечак
једино и користи гледајући живот затворен у „својој чаробној кутији“ и не
учествујући у њему – имају у бајци двоструку функцију. Они су драматизована
и наглашена почетна штета, онај недостатак којим почиње и усмена бајка.11
Истовремено, болест и изобличење овде не настају као резултат греха, прекорачења забране, или делатности противника. Ако има криваца за Ведраново
изобличење, то су, пре свега, он сам и његови родитељи и бака, који све чине
уместо њега, али и унеколико персонализовани свет модерне технологије који
9

Сугестију гнезда као удобног, топлог, али и суштински спутавајућег допуњавају родитељи и
њихова тежња да све ураде уместо детета.
10
Ј. М. Лотман, Структура уметничког текста, 288.
11
Види: Влaдимир Прoп, Moрфoлoгиja бajкe, прeвeли Пeтaр Вуjичић, Рaдoвaн Maтиjaшeвић,
Mирa Вукoвић, Прoсвeтa, Бeoгрaд 1982.
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омогућава такву заштићену и суштински штетну егзистенцију, одвојену и од
социјалних контаката и од света природе.12
Насупрот ушушканој мекоћи Ведрановог приватног микрокосмоса, свет
великог града доминантно је обележен тврдоћом и хладноћом камена: „улица
камену кошуљу обукла“, „камене куле небо заклониле“, „камене клисуре улица“ испуњава људска река која јунака „притиска, гура, о камене зидове лупа
као да је шљунак неки“ (МЦ, 22). Град у целини функционише као зачарана
„камена шума“ која рањава јунака. С овим је непосредно повезан и особени парадокс бајке Гроздане Олујић, привидна инверзија улога штеточина и помагача. Родитељи и бака, који задржавају јунака у удобној заштићености стаклене
куле и нуде угодне, слатке лекове13 – добијају улогу штеточина који, мимо своје
воље, спречавају и одлажу исцељење. Насупрот њима, старац Милија ставља
„на љуту бољку – љуту травку“ (МЦ, 21) и тера јунака кроз хладан, рањавајући,
камени простор града према спасоносном свету живе природе.14
У усменом стваралаштву, српском и јужнословенском, кaмeн се најчешће
јавља са епитетима стани, студен, леден и несумњиво функционише као граница између овог и оног света, или као онај свет. То је уочљиво и тамо где камен
функционише као формулативни епитет: клисуре камените, каменита пећина, спиља, пештера, јама, стене камените. И типични медијатори између овог и
оног света, попут змије или змаја, често се везују за камен. Њихово стaништe,
у песми и предању, мoгу бити стaни кaмeн, испод кaмeна, у кaмeну, студeнe
стeнe крaj вoдe или у гoри... С кaмeнoм су тесно повезани и пeћинa, спиљa,
пeштeрa, jaмa – типичнa стaништa бића медијатора или предворја доњих,
хтонских простора.15 Камен, у усменој традицији, често одређује простор за
који се везује кao свojeврсни aнтипрoстoр: дубoк, пуст, тaмaн, хлaдaн, беживотан16. Део тих представа функционише до данас у идиомима хладан као камен,
камено срце, скаменити се.
Kао пoсрeдник и грaничник измeђу oвoг и oнoг свeтa17, кaмeн је, према
традиционалним веровањима, имaо мoћ дa вeжe душe18 и дa хтoнскa бићa
12

„Шта ће му деца, шта птице, шта облаци?“ (МЦ, 21).
„Дајте детету мед у млеку! – каже бака“ (МЦ, 21).
14
„Окрете се и потрча назад ка кули, али пред њом старац Милија стоји, држи кључ, молио не
молио – не отвара!
– Твој цвет те чека! – каже. – Иди и нађи га, или ћеш заувек остати наказа којој само глава
расте!“ (МЦ, 22).
15
Види: Љиљана Пешикан Љуштановић, Змај Деспот Вук – мит, Историја, песма, Матица
српска, Нови Сад 2002, 183-205.
16
Једна од најстаршнијих српских клетви јесте она: „Кам ти у дом“.
17
Љубинко Рaдeнкoвић, Симболика света у народној магији Јужних Словена, Просвета –
Балканолошки институт САНУ, Ниш – Београд 1996, 42, 43, 51, 54, 55, 93.
18
Веселин Чajкaнoвић, Стара српска религија и митологија, приредио академик Војислав
Ђурић, Српска академија наука и уметности – Српска књижевна задруга, Београд 1995, 89-90,
162-168.
13

МЕСЕЧЕВ ЦВЕТ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ У ОДНОСУ ПРЕМА УСМЕНОЈ ...

151

држи дaљe oд људскoг прoстoрa. Зaтo сe, нa примeр, бaцaњeм кaмeнa кojи je
вeзao људску душу кa зaпaду19 тa душa уклaњa из људскe срeдинe20, или сe, oпeт
бaцaњeм кaмeнa прeкo рaмeнa с кућнoг прaгa нa змиjскe прaзникe,21 змиje
зaдржaвajу дaљe oд кућe.22 Камена пeћинa, пeштeрa, спиљa, jaмa, кao и стaни кaмeн, смeштeни су у гoри и, прeмa вeрoвaњимa, кao њeнo „ждрeлo, грлo“
прeдстaвљajу улaз у свeт мртвих23, а често и oни сaми кao пусти, хлaдни, тaмни, дубoки прoстoри, нaсeљeни дeмoнским бићимa, имajу хтoнскa свojствa и
oбeлeжja и прeдстaвљajу дoњи свeт. O тoмe нaрoчитo jaснo свeдoчe спaсoвскe
пeсмe24 у кojимa змaj у jaми или спиљи кaмeнитoj држи зaтoчeну биљaрицу
(трaвoбeрицу), oдaклe сe oнa избaвљa у врeмe прoлeћнoг oбнaвљaњa прирoдe,
штo нeпoсрeднo aсoцирa нa Пeрсeфoнинo зимскo зaтoчeништвo25, aли и нa
другa aгрaрнa бoжaнствa кoja пeриoдичнo вaскрсaвajу.26
Због свега овог простор улице и града у бајци Месечев цвет активира готово архетипски подтекст тредиционалних представа о камену, али их и свесно ресемантизује. Каменит и хладан није више хтонски простор горе већ је то
велики град. Лајтмотивски се, рецимо, понавља питање „где ту да никне цвет“
или „како да без неба цвет процвета“ (МЦ, 22), чиме се потенцира потпуна
неплодност града. Истовремено, ауторка свесно и веома ефектно активира
древне представе о способности камена да веже, спута душу и тело, али прави простор тог спутавања више није хтонски онострани простор горе, већ дехуманизовани простор велеграда у који људи сами себе затварају и своде на
„шљунак неки“. Простор града, овако обликован, функционише и као иницијацијско искушење, он гута јунака и пропушта га кроз своју камену утробу.27
19

„...Зaштo сe у тoм прaвцу зaмишљa дa je цaрствo мртвих...“ (Веселин Чajкaнoвић, Нав. дело,
90).
20
Исто, 90–91.
21
Jaкoвдaн, 3. aприл; Jeрeмиjиндaн, 14. мaj; и Дaн aпoстoлa Jудe, 19. jун (Миле Нeдeљкoвић,
Годишњи обичаји у Срба, Вук Караџић, Београд 1990, 100).
22
Слободан Зечевић, Народна веровања у околини Зајечара, Гласник етнографског музеја, књ.
42, Зајечар и околина, Београд 1978, 463.
23
Љубинко Рaдeнкoвић, Нав. дело, 74.
24
Вук Стeфaнoвић Kaрaџић, Српскe нaрoднe пјeсмe. Kњигa првa, у кoјoј су рaзличнe жeнскe
пјeсмe, Бeч 1841. Сaбрaнa дeлa Вукa Kaрaџићa, прирeдиo Влaдaн Нeдић, Бeoгрaд 1975, песма
бр. 270; Хрватске народне пјесме, књига пета, одио други, Женске пјесме, свеска прва, Романце
и баладе, уредио др Никола Андрић, скупила и издала Матица хрватска, Загреб 1909, песма
бр. 11.
25
Видо Латковић, Народна књижевност I, припремиле за штампу Радмила Пешић и Нада
Милошевић, Универзитет у Београду – Научна књига, Београд 1975, 159.
26
Мирча Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, Од каменог доба до Елеусинских
мистерија, књ.1, превела Биљана Лукић, Просвета, Београд 1991, 59–61.
27
Види: Владимир Јаковљевич Проп, ХИсторијски коријени бајке, превела Вида Флакер,
Свјетлост, Сарајево1990; Бојан Јовановић, Магија српских обреда. Магија српских обреда у
животном циклусу појединца. Рађање, свадба и смрт као ритуали прелаза у традиционалној
култури Срба, Светови, Нови Сад 1995.
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Ипак, право искушење за јунака није савладавање људске реке и каменог
лавиринта великог града већ суочавање са живим, топлим светом природе.
Губитак контакта с природом наглашен је Ведрановом реакцијом на простор ливаде. Насупрот граду, у коме нема неба, ливада је обележена бљеском и
шумом воде и песмом птица, који се додатно драматизују и наглашавају јунаковом реакцијом: „страни му и ливада и поток, чудне му и страшне птице и
жбуње“ (МЦ, 22 – Подвукла Љ.П.Љ.). Антропоморфизована купина која гребе
дечака28, описана је у складу са традиционалним представама које су купини
приписивале моћ да држи, хвата, купи, аналогну њеном имену, али и иначе карактеристичну за трновито биље.29 Особити вид ефектног поигравања традицијским представама јесте и представљање купина као очију, чиме се индивидуализује формулативно поређење усмене лирике о очима које личе на тамне
округле плодове (трњине, вишње).
И када је о купини реч, суочавамо се са особеном инверзијом односа штеточина-помагач, односно с његовом непосредном мотивисаношћу неспособношћу јунака да сагледа праву суштину света који га окружује. Купина, која
у складу са властитом природом рањава јунака, само привидно је штеточина
– суштински, она је драгоцен помагач. Управо купинова врежа постаје мост
који преноси Ведрана преко понора: „дечак закорачи на врежу и пређе преко
ње безбедно као преко моста. Ни милосрдна рука не би га нежније наставку
пута предала“ (МЦ, 26). Овде се успоставља јасна асоцијација на искушење
душе која, у низу религија, управо преласком преко моста од оштрице ножа,
нити, или влати косе, доказује да није обремењена грехом, да је способна да
досегне рајски простор30 и очишћење. Овде се, иако посредно, ревитализује и
потенцијална светост ове биљке, симболика несагориве купине, грма из којег
се анђео господњи обратио Мојсију.31
Сличну улогу привидног противника, а стварног помагача има и мравињак.
Несвестан његове природе, Ведран седа на мравњак „и не гледајући где седа: на
28

„...Она се за лист његове ноге закачила, кожу му цепа као свилу, крв тече“ (МЦ, 22–23).
Тако овчар у љубавној песми моли купину: „Опни, рипни, купино,/ Па ми сапри девојче“.
Види такође: Веселин Чајкановић, „Купина“, Речник српских народних веровања о биљкама,
рукопис приредио и допунио Војислав Ђурић, Српска књижевна задруга – Српска академија
наука и уметности, Београд 1985, 152-154; Павле Софрић Нишевљанин, „Купина“, Главније
биље у народном вјеровању и пјевању код нас Срба, БИГЗ, Београд 1990, 143–144.
30
„Прелажењем преко погибељног моста човек доказује да је дух и враћа се у изгубљени рај [...]
Узани мостови, мостови бритких бридова и од мачева итд. представљају танушну преграду
између супротности...“ – Џ. К. Купер, „Мост“, Илустрована енциклопедија традиционалних
симбола, превео Слободан Ђорђевић, Просвета – Нолит, Београд 1986,109. Види, такође:
Рјечник симбола: митови, сни, обичаји, гесте, облици, ликови, боје, бројеви, приредили Жан
Шевалије – Алан Гербрант, Накладни завод Матице хрватске, Загреб 1983, 416;
31
„И јави му се анђео Господњи у пламену огњеном из купине. И погледа, а то купина огњем
гори, а не сагоријева“ – „Друга књига Мојсијева, која се зове излазак“Свeтo писмo стaрoгa и
нoвoгa зaвјeтa, прeвeo Стaри зaвјeт Ђурa Дaничић, Нoви зaвјeт прeвeo Вук Стeф. Kaрaџић,
Бeoгрaд 1955.
29
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мекано је увек седао“ (МЦ, 23). Када мрави почну да га уједају, гоњени природним инстинктом да заштите властито станиште, дечак уништава мравињак с
истим размаженим бесом с којим је искидао купинову врежу, несвестан да је и
она драгоцено живо биће: „Поче да гази по мравињаку. Расу се мравињак као
шачица песка. Узалуд су мравља дечица молила да их поштеди! Узалуд су му
нудила помоћ! ‘Коме би још такви могли да помогну?’ – помисли дечак презриво и не обазре се одлазећи“ (МЦ, 23). Мравињак као микролокалитет садржи
цео један живи свет.32 По неспособности да препозна и поштује друге форме живота Ведран је типичан модерни човек, отуђен од природе и сукобљен с
њом, што посебно долази до изражаја у односу према води. Ако би кидање купине и рушење марвињака могли бити претерана и неадекватна самоодбрана,
реакција на бол проистекла из незнања и размажености, мућење извора који
га је напојио чиста је обест која се ничим не може оправдати: „Дечак се наже и
напи воде, па од досаде поче да у извор баца грумичке земље“ (МЦ, 23).
По првој реакцији на свет природе, Ведран као лик обједињава два типа:
јунака и лажног јунака. Молба купине да је не кида и обећање мрава да ће му
помоћи ако поштеди њихов дом, садрже јасне елементе провере. Јунакове прве
реакције су доследно неадекватне, он угрожава све с којима се среће, кида, разара, мути и зато у први мах не може стећи помоћнике, већ бива кажњен. Искупљујуће служење природи оличеној у Господару биља и Мајци вода33 има у
бајци функцију тешких задатака, али, могуће је, и поновљене провере, у којој
јунак учи језик природе и спознаје властите нераскидиве везе с њом: „Чу Ведран како јауче грана када је нехатна нога гази и досети се да он то купинову
врежу окајава“ (МЦ, 25). Да је реч о поновљеној провери, наговештава и то
што Ведран њоме стиче драгоцене помагаче без којих не би могао да испуни
задатке који следе: купина му помаже да спаси мраве, а мрави које је спасио
окончавају његову службу Мајци вода, требећи труње из потока. Најзад, вода
функционише као помагач који га износи на врх Сребрне горе: „Велики талас
подигао дечака на плећа, лети, на сам врх Сребрне горе га спушта“ (МЦ, 27).
Сама сугестија успона на гору несумњиво има симболички иницијацијски
подтекст: пењање уз планину, стаклену или бакарну гору и у усменој бајци је
често пут којим јунак долази до траженог бића. Међутим, у бајци Гроздане
Олујић то тражено биће бива јунак сам – његова оплемењена људска суштина. Тек суочен са Месечевим Цветом, Ведран чином коначног самоодрицања
досеже своју праву природу. Одричући се Месечевог Цвета34, он заузврат, од
природе, добија лек којем је тежио: „Из воде као из огледала, растао је ка њему
лик високог, прекрасног момка“ (МЦ, 28). Овај сегмент бајке Месечев Цвет
32

Поређење са ватрицом вероватно има корен у загонеци: Усред поља лончић без ватре кључа.
За грех према мравима искупљује се када у смртној опасности, док му се тло круни под ногама,
застане да спасе мравињак.
34
„Али, како да пружи руку кад зна какв ће бол нанети цвету? Како да убије Месечев Цвет? Као
да сам од себе бежи, окрете се и стаде трчати дечак низ планину...“ (МЦ, 28).
33
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непосредно асоцира на чудесно преображавање јунака усмене бајке. Ипак, у
бајци Гроздане Олујић то преображавање више није (или бар није превасходно) чудесно, већ је последица напорног рада, неговања и развијања контакта
с природом и духовног сазревања које оспособљава јунака за самоодрицање.
Штеточина, чијим се савладавањем поново васпоставља целовитост и хармонија света усмене бајке, овде је јунак сам. – Његов прави противник јесте себични, кратковиди, рушилачки део властите природе. Као јасно одступање од
формулативне композиције усмене бајке, па и од обреда иницијације на којем
она вероватно почива, јавља се и то што јунаков преображај не води женидби
и ступању на престо, већ, што је ближе и примереније дечјем искуству, повратку у родитељски дом: „Очи његове мајке звале су га издалека. Снажан и леп,
кораком срндаћа пође Ведран своме дому“ (МЦ, 28). Овим се бајка најнепосредније гради као жанр намењен детету, прилагођен његовим потребама и
његовом виђењу света.
У обликовању простора куће и града и у описима јунаковог суочавања с
природом, јасно је сугерисано да време збивања бајке Месечев цвет није неодређена далека прошлост усмене бајке већ симболички наглашена садашњост, време у коме модерни човек губи контакт са светом природе и сам себе
изобличава заточењем у хладном, неплодном свету великих градова. Гроздана Олујић користи и формулативне обрасце усмене бајке: у трећој години
служења Господару биља35 Ведран почиње коначно да разуме говор биља, док
служба Мајци вода траје три месеца: „Месец је већ три пута небо обишао, порасла млада шума, а дечак се од почетка посла не одмиче“ (МЦ, 27). И тренутно
испуњење задатка када се коначно сети да позове мраве – помагаче, непосредно асоцира на усмену бајку: „И само што је трепнуо – избистри се први извор,
други, трећи, сто и трећи“ (МЦ, 27). Ипак, доминантна сугестија у обликовању
времена јесте непосредна садашњост. Ту сугестивну актуелност приче ауторка
наглашава предоминацијом приповедачког презента – све што се дешава, дешава се данас и овде и тиче се не само јунака бајке већ и њених читалаца. Овим
се остварује и особени вредносни, идеолошки ангажман типичан за ауторску
бајку. Обоготворена, персонификована природа замењује свет натприродних,
нељудских и надљудских бића бића колективне имагинације. Истовремено,
овим се отвара и простор за потенцијално алегоријско тумачење ауторске бајке.
Однос према усменом стваралаштву и представама на којима оно почива у стваралаштву Гроздане Олујић функционише као традицијски подтекст
с којим она успоставља сложену и суштински индивидуалну комуникацију,
користећи његове семантичке потенцијале, али и ресемантизујући их у складу са властитим стваралчким циљевима и стратегијама. Насупрот усменој
бајци која „досеже антрополошке праоснове, оно што је заједничко разли35

„А кад настаде година трећа...“ (МЦ, 25).
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читим културама“36, ауторска бајка се нужно значењски и естетски остварује
као дело прилагођено „ауторовој савремености и вредносном систему његове
културе“37. Тиме се, верујемо, искључује свака могућност успостављања смислене вредносне хијрерхије међу овим жанровима, али се, истовремено, отвара
могућност плодотворних упоредних сагледавања.

Ljiljana Pesikan Ljustanovic
THE MOONFLOWER BY GROZDANA OLUJIC
AS RELATED TO SPOKEN FAIRY TALE
Summary: This paper analyses the relation between The Moonflower fairy tale and
the spoken fairy tale – primarily in the domain of space and time, character shaping,
relations with the potential initiation story and poetic language. It also considers
this relation with reference to the perspective taken over from the spoken tradition
(Serbian and South-Slavic in the first place), or shaped according to these traditional
perspectives.
Although the composition itself reflects a genetic bond with the spoken fairy tale,
research shows that the relationship with spoken work of art and the perspective
which it is based on in Grozdana Olujic’s work rather functions as traditional subtext
which she uses for a complex and basically individual communication leaning on its
semantic potentials, but also resemanticising them according to her personal artistic
goals and strategies.
Key words: spoken fairy tale, author fairy tale, space, time, character, hero typology.
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Љиљана Пешикан-Љуштановић, Усмено у писаном, Београдска књига, Београд 2009, 28.
Исто.
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ЈЕЗИЧКЕ И СТИЛСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
БАЈКИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Искораке у односу на језик српске народне бајке у језику бајки
Г. Олујић препознајемо углавном у синтакси: наглашеније активирање узвичних и упитних реченица (реторских питања), ред речи и компликована
структура који су карактеристични за барокну реченицу, синтаксички паралелизам, понављања, гомилања хомофункционалних синтаксичких јединица, изузетно честа реченична кондензација, ретка али ефектна парцелација.
На нивоу фигура, поред метафора и хипербола нарочито се издвајају честа и
маштовита поређења. Језик бајки Г. Олујић нема исувише смелих и немотивисаних језичких експеримената.
Кључне речи: бајка, Гроздана Олујић, узвична реченица, упитна реченица,
ред речи, кондензација, парцелација, понављање, синтаксички паралелизам,
поређење.

1. Језик и стил бајки Гроздане Олујић и досад су изазивали одређену пажњу
истраживача. Махом је констатовано, без улажења у детаљније анализе, да у
њима налазимо отклон у односу на језик српских народних бајки. Као парадигматски може се издвојити суд Оливере Шијачки: „Бајке је Гроздана Олујић
градила на изворима богатства народних бајки, али новим симболима и савременим поетским језиком“ (Шијачки 2006a: 5). У наведеном раду, међутим, није
наведена нити једна диференцијална језичка или стилска црта између два корпуса бајки. Понеки од изнесених судова у одређеној мери су и контрадикторни: „И све што нам је Гроздана Олујић испричала у својим бајкама, испричала
је једноставним и раскошним језиком, као да је сву лепоту језика хтела да сачува на једном месту“ (Шијачки 2006б: 104). Тешко је, наиме, схватити како је у
језику који је истовремено и једноставан и раскошан могуће сачувати баш сву
лепоту језика. Још теже то постаје уколико се за све наведено не наведе нити
један конкретан пример.
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Са друге стране, и у језику и стилу популарних романа Г. Олујић критика је
пре свега истицала једноставност и коцизност у изразу: „Медитативна по своме карактеру, проза Гроздане Олујић има сва обележја савременог прозног израза. Њена савременост, међутим, није вањске већ унутарње природе. Једноставна, лака, течна и скоро фрапантно концизна у изразу Г. Олујић је постигла
још у свом првом делу једну особину која се стиче кроз дуге године рада, наиме ’да речима буде уско, а мислима широко’. Стилски лака и прихватљива за
најшири амбијент читалаца, она је још једном показала да савременост једног
уметничког дела не одређује форма већ његов садржај и пишчев однос према
том садржају“ (Пенчић 1970: 80–81).
2. Сасвим је јасно да је суштинска разлика између израза у ауторкиним романима и бајкама везана за тематско приближавање стварносном у романима,
односно нужно жанровско удаљавање од њега и приближавање фантастичном у бајкама. Тако је сасвим очекивана и мотивисана била колоквијализација
израза у романима, типична и за друга остварења српске „прозе у траперицама“ (термин Александра Флакера). Она се углавном огледала у активирању
актуелног жаргона у дискурсу и књижевних јунака и приповедача у прва три
романа, чиме је ауторка постизала илузију усмености и аутентичности. Истовремено је сликовитост била редукована на минималну меру.
У бајкама, међутим, тематика је налагала сасвим другачију и донекле схематизовану лексичку и синтаксичку структуру, експанзију стилских фигура,
али и одређене правилности у организацији текста, где пре свега мислимо на
паралелизам као значајан структурни поступак. У питању су углавном језичка
средства и поступци карактеристични за жанр бајке, али их је Гроздана Олујић
проширила и обогатила на начин који заслужује подробнији опис.
3. Језик бајки Г. Олујић1 у мањој мери је онеобичен на морфолошком, дериватолошком и лексичком плану. Од мање уобичајених морфолошких облика
уочљиви су пре свега данас архаични облици са именичком променом заменица (нпр. Цела соба била је пуна његова сјаја и мириса 9).2 Такође, редак је и неочекиван, самим тим стилски веома ефектан, облик збирне именице звонцад,
активиран у контексту лепог поређења и ближе одређен атрибутом типичним
за бајке, из репертоара „фантастичних атрибута“ (Самарџија 2005: 14): Гласови
су им звонили као сребрна звонцад 15.
Деминутива, врло карактеристичних за дечију књижевност, има у овим
бајкама (комадић 7, ножица 8, балончић 23, четица 28, пањић 41, ножић 41,
гутљајчић 54, кућерак 62, тањирић 75, мравићи 79, прамичак 89, дечачић 93,
1

Примере у раду наводимо према избору О. Шијачки Принц облака, објављеном у Заводу за
уџбенике и наставна средства (седмо издање из 2006).
2
И у бајци Звезда у чијим је грудима нешто куцало, планом и програмом предвиђеном за седми
разред, појављује се иста стилизација у готово идентичном контексту: И шума, и језеро, и
свирала подсећали су га на њу, били пуни њена сјаја.
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итд.), док је хипокористика мање (будалице 95 и сл.). Аугментативи и пејоративи нису у репертоару омиљених стилских средстава Г. Олујић.
Као ни нераспрострањених морфолошких облика, ни ретких и мање познатих лексема у језику ауторкиних бајки нема много. Приређивач књиге Принц
облака, О. Шијачки, из 16 одабраних бајки издвојила је према сопственом језичком осећању свега девет лексема које би ученицима могле бити мање познате (в. Речник мање познатих речи, стр. 101: белутак, вечерње, длето, кладенац, кула, младити се, педаљ, расковник и резбар).3 Чак и уколико такав списак
према сопственом језичком осећању и без икакве анкете допунимо (млађак,
лог, барјак, угор и сл.), чињеница је да се ауторка углавном опредељује за стандардну лексику, добро познату потенцијалном читаоцу.4
4. Будући да на нижим језичким нивоима углавном остаје у оквирима
стандарднога језика, експресивност језика својих бајки Г. Олујић постиже пре
свега на синтаксичком плану, неретко увођењем бројних упитних и узвичних
реченица, од којих неке готово да постају клишеи. У ауторкине синтаксостилистичке поступке онеобичавања међу осталима свакако ваља издвојити пре
свега специфичан ред речи и синтаксички паралелизам, али и друге.
4.1. Изразиту експресивност носе узвичне реченице са узвично употребљеним прилогом како, којима ауторка изражава задивљеност и наратора и јунака
својих бајки. У појединим бајкама, нпр. Крилати Белко, читалац наилази на
читав низ оваквих реченица: Како су беле и ледене биле крошње дрвећа! Како
су се, притиснуте снегом, сагибале до земље! 78; Како је големо, како замршено
било море трава и жбуња 82; Како је споро свитала зора! 82; Како су малене
сада биле крошње дрвећа, још мањи и безначајнији мравињак! 82; – Како је леп!
– узвикнуо је један зрикавац. – Како је брз! – прошапутао је маслачак 82.
4.2. И упитне реченице несумњиво су често ауторкино стилско средство
за постизање експресивности. Многе од тих реченица заправо су примери за
реторско (реторичко), а реторички ефекат неретко се појачава линеарним низањем: Али, има ли ружиног жбуна који у ружу не процвета? Има ли росе коју
не попије сунце? 31. Читалац се увођењем реторских питања у потпуности активира, са њим ауторка успоставља директан контакт и просто га нагони на
размишљање и закључивање.
4.2.1. Једна од особина јунака бајки Г. Олујић јесте и да у унутрашњем монологу често постављају питања: „Куда ли иду? Шта траже?“, питала се, али
одговора није било 7; Шта је сад ово? – девојчица се запрепасти. – Да не сањам?
8; Каква је ово кућа? Где сам? – зачуди се 10; – Шта ли то ради ноћу? – питали
су се суседи. – Да не врача? 12.
3
4

У питању је избор сачињен за лектиру у четвртом разреду основне школе.
Да број ученицима непознатих речи у појединим бајкама Г. Олујић може бити и већи у односу
на наведено стање, добро сведочи и анализа Мине Ђурић (Ђурић 2010: 24–25).
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4.2.2. Реторским питањима врло је склон наратор: Ко зна колико је спавала?
Шта је сањала 10; Ко зна колико је тако летео? Колико планина, пустиња и
мора прелетео док није стигао до родног града? 100 (= нико не зна...). Реторска
питања са конструкцијом ко зна, чије је значење заправо супротно од стварног
(= нико не зна...), понекад заузимају и доминантну позицију у тексту. Тако се
бајка Чаробна метла завршава реченицом: Можда још увек трчи, ко зна? 51.
Посебан маркер реторичности имамо у конструкцијама у којима наратор истовремено поставља реторско питање и на њега одмах даје одговор, што је подврста реторског питања под именом антипофора: Да ли их је примећивала? Ко зна
12; Да ли је старица за њу знала? Ко зна! 12. Битно је, међутим, да је и одговор на
реторско питање такође реторско питање, па би се могло заправо говорити и о
специфичном декомпоновању ширег реторског питања (← Ко зна да ли их је примећивала; Ко зна да ли је старица за њу знала).5 Антипофора се у бајкама појављује
и у другим формама: Када је и како сазидала кућерак? Одакле је? Има ли икога свога? Је ли заиста глувонема? То ни најрадозналији нису могли да докуче 12.
Осим реторских питања са конструкцијом ко зна, фреквенцијом и стилским ефектом издвајају се и она са конструкцијом је ли чудо: Је ли чудо што је
дечак из куће под литицом са стидом скривао десну шаку на којој је било више
прстију? Што је растући све мање одлазио у село? Све више бежао од вршњака?
40; Је ли чудо што потече прича по друмовима да би се и месец, да је мало ближи, залепио за Вараличине прсте? Да је Варалица у стању реку од извора да одвоји, из ока, а да око не примети, зеницу извуче? 52; Је ли чудо што читав град
поче ловити чаробну птицу? Што и младо и старо у потрази за њом заборави
и сан и храну? Што се само о њој причало и за њом уздисало? 89; Је ли чудо што
су дворани бежали од Часовничара као од пожара? Сами себе ослепљивали да не
би могао да им погледа у очи? 91.
4.2.3. Пажњу привлаче и примери у којима наратор износи реторска питања из позиције јунака: Кад би бар имала пса или мачку? Ах, којешта! Где у
њен тесни кавез да стану пас и мачка? 7.
4.3. Другачији синтаксостилистички ефекат Г. Олујић постиже посебним,
неочекиваним, обрнутим редом речи у реченици: Син се повијати к земљи
стао 38.6 У језику анализираних бајки показује се да је ауторки посебно важна финална позиција у реченици, чак неретко важнија и од иницијалне.7 У
5

И у бајци Звезда у чијим је грудима нешто куцало регистрована је иста конструкција: Чу ли
младић њен шапат? Ко зна!
6 Уп. истицање прилошке одредбе за место Истовременим стављањем у иницијалну и финалну
позицију, као и понављањем предлога у, у реченици из бајке Звезда у чијим је грудима нешто
куцало: У капи росе видео ју је, у лету свица, у оку гуштерице (← Видео ју је у капи росе, лету
свица и оку гуштерице).
7
О изразитој важности иницијалне и финалне позиције у реченици в. Поповић 2004: 16–17.
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финалној позицији се често могу наћи и основни реченични конституенти,
субјекат и предикат.
4.3.1. Померање субјекта у финалну позицију може бити праћено и другим инверзијама, нпр. стављањем прилошке одредбе у иницијалну позицију:
Жестоко се замисли Варалица 55 (← Варалица се замисли жестоко); Заједно с
ветром дође до Варалице прича о слепој мајци 55 (← Прича о слепој мајци дође
до Варалице заједно с ветром).8
4.3.2. Финални положај предикат заузима углавном само у последњој предикатској реченици (клаузи) у склопу сложене комуникативне реченице: Остали синови и кћери већ су јој допирали до појаса, а малишан тек се од земље
одигао 19.9 Сасвим изузетно се обе предикатске реченице у саставу сложене
комуникативне реченице завршавају глаголом, што сведочи о очитој ауторкиној бризи да се избегне монотоност израза која се може осетити у примеру:
Крошња му до седмог неба допире, а корење је до срца земље спустио 54.10
Неретко се, међутим, предикат налази на крају просте комуникативне
реченице: У једној од њих дечак Ведран на птице, децу и облаке пажњу не обраћа 23; Твоја се стена на власи косе држи 27; Врисак друге до седмог неба дође
33;. Оваквим синтаксичким поступком Г. Олујић своју реченицу приближава
архаичној, барокној реченици карактеристичној за српски књижевни језик у
18–19. веку. Архаизација реда речи овде има функцију онеобичавања језика
бајке, односно његовог приближавања фантастичном садржају. Осим читавог
предиката, у финалној реченичној позицији може бити и само његов глаголски
део: Је ли то старац Милија био? 29; Златокоса и сама поверова да лепше од
ње на свету нема 30; Смрт никада скромна није 54 и сл.11 Разлика у односу на
барокну реченицу лежи у чињеници да Г. Олујић релативно ретко наводи придевске (конгруентне) атрибуте у инверзији, тј. постпозицији.12
8

Уп. пример из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: У Сребрна му је била коса, танке
као у птице кости (← Коса му је била сребрна, кости танке као у птице).
9
Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: а звезде се спустише још ниже
да земљу изблиза погледају; Седи чобанче, свира, гласањем фруле успављује ветар и трске, рибе
лови; замоли звезда, а језеро сребром букну; Засвира момак тако тихо да шума задржа дах,
а небо се звездама осу; питао се Чобанин и свирао тако нежно да је лишће с врха капало, а
месечина се као суза низ образ неба сливала.
10
Уп. пример из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: Травке су очи отварале да их
виде.
11
Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: сваки пут кад се небеска башта
као ружичњак светлошћу оспе; Људи имају нешто што им у грудима куца!; јер не схвата да
ће, настави ли како је почела, од сопственог блеска изгорети; Да је бацио удицу могао ју је у
часу ухватити итд.
12
Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: ко звезду небеску у срце прими –
душу је своју изгубио; Да од очију њених умакне?
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4.4. Г. Олујић у својим бајкама паралелизам као приповедни поступак, карактеристичан не само за српске народне бајке13, преноси, шири и на синтаксички план. Синтаксички паралелизам видљив је у различитим бајкама: Да је
ветар, појурила би улицама, замрсила гране дрвећа, поскидала људима шешире.
Да је облак, спустила би се на врх Сребрне горе, окупала у мору 7; Ко је није видео, тог није заблеснула светлост њених љубичастих очију. Ко је није чуо – тај
је могао чути глас ластавице у гласовима осталих девојака 30.14
4.5. Функцију интензификације, осим синтаксичког паралелизма, имају и
честа понављања речи и конструкција: постајући свакога дана све блиставији,
све већи 9 и сл. Посебно су она уочљива у бајци Звезда у чијим је грудима нешто
куцало: шапућући све више се спуштале ка земљи, све светлије постајале; Како
је тиха, како глатка била површина воде; Велика Звездана Мајка пипну јој чело,
пипну образе; Из далека све су звезде једнако сјајне, једнако нежне; постајући
свакога дана све светлија, све нежнија; ниједној у грудима није шуштало, није
куцало; нека заборави на Звезду, нека на нешто друго мисли; У капи росе видео
ју је, у лету свица, у оку гуштерице; Њих двоје пењали су се све више, ко зна у
која небеса стигли, ко зна у којој се небеској башти зауставили.
4.6. Низањем, гомилањем хомофункционалних синтаксичких јединица
(Ковачевић 2000: 151) Г. Олујић подиже динамичност излагања, убрзава нарацију. Ово нарочито важи за низање напоредних саставних предикатских реченица: трчала је девојка, саплитала се, падала, дизала, опет трчала 35.15
4.7. Реченична кондензација изразито је фреквентна, а остварена махом кроз
глаголске прилоге. Према општој слици у српском језику, не изненађује што је и
у језику анализираних бајки чешћи глаголски прилог садашњи: придржавајући
7, доносећи 8, верујући 9, тонући 9, чудећи се 9 итд.16. Понекад је и више глаголских прилога садашњих у истој комуникативној реченици, нарочито уколико
је она дужа и има сложенију структуру, као у примеру: Чудесно миришући, сав
прозрачан, плави цвет са високим руменим прашницима треперио је у струји
сунчевог праха, постајући сваког дана све блиставији, све већи 9.
13

„Један од честих приповедних поступака јесте паралелизам, уочљив у моделима који најављују
два јунака“ (Самарџија 2005: 12).
14
Уп. пример из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: – Је ли то моје Чобанче? –
упитала би се друга звезда, угледавши старца седе косе. – Је ли то моја звезда? – упитао би се
други чобанин, угледавши звезду чије су се очи гасиле.
15
Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: седи чобанче, свира, гласањем
фруле успављује ветар и гуске, рибе лови; Загледа се Звезда у младића, не дише, не помера се с
места; стављала му је главу себи у крило, заклањала га слапом косе и чекала; Тек тада би му
спустила главу с крила, пољубила га и придружила се својим небеским сестрицама.
16
Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: Шапутале звездице, шапућући
све више се спуштале ка земљи; Полако, задржавајући дах, прикраде се звезда; Крадом од
сестара силазила је Звезда на језеро, остајући свакога пута све дуже, постајући свакога дана
све светлија, све нежнија; Понекад, гледајући у небо веровао је да је види.
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Доста је фрекевентан и глаголски прилог прошли: угледавши 8, 47; одлучивши 8, искидавши 24, закорачивши 26, рекавши 36, очистивши 50 итд.1 У
појединим примерима у склопу исте комуникативне реченице налазе се оба
глаголска прилога: Тако, ћутећи и на онај свет оде, оставивши мајку сину и
снаху од чијег је сина и снахе она већ била млађа! 38; притајивши се, она чу како
се дечак с пањићем свађа, улагујући му се, куне га, жвали 41 и др.
4.8. Г. Олујић посеже за још једним ефектним синтаксичким поступком
– парцелацијом, као у примеру у којем су осамостаљене и тиме снажно истакнуте одредбе руже. Снази утиска доприноси, наравно, и постпоновање изолованих атрибута: А у врту ружа. Једна једина. Златна 99.
4.9. У жељи да изгради богату и разгранату реченицу, Г. Олујић понекад
ствара исувише компликовану и предугачку конструкцију. Питање је колико је
ученику блиска и привлачна, као и колико му је разумљива, следећа реченица:
Ми који имамо корен, можемо и без њега! – гневна и сама себи довољна репа се
још дубље зари у земљу, глува за песму ливаде, слепа за сунчев сјај, не желећи чак
ни да чује ни повлађивање ливадског пужа који је пред златном најездом сунца
хитро бежао у кућицу 18. О наведеном проблему методичари српског језика и
књижевности могли би да напишу више, и не само у случају наведених бајки.
5. На сликовитост језика бајки Г. Олујић већ је скретана пажња: „Писане
маштовито, једноставним али сликовитим језиком“ (Шијачки 2006б: 104). Поред свежих, упечатљивих метафора (чета сунцокрета 18, ливада поплављена
месечином 42; звоњава истањи сан и стрпљење људи 66) и хипербола (На самој
ивици мочваре живео је старац сребрнаст и танак да си га у иглу могао уденути 64), учесталошћу и оригиналношћу ипак се издвајају поређења, иако у
њима никад нема семантичке инкомпатибилности као код метафоре: „слично
увијек остаје слично, никад не прелазећи у исто“ (Ковачевић 2000: 24). Значај поређења није остао незапажен ни у методичким упутствима ученицима:
„изаберите најлепше, најпоетичније поређење које сте запазили у прочитаним
бајкама Гроздане Олујић“ (Шијачки 2006б: 104).
Најчешћа су у нашем корпусу поређења са поредбеном речцом као. У
бајци Врапчев дар ефектна поређења појављују се и на почетку и на крају бајке:
Из бетонског дворишта, ограђеног високим зградама као каменим литицама
7 : изнад кога су се, као стрме литице, дизала бетонска здања 11. У наведеној
бајци на свега неколико страна налази се права ризница поређења у којима нас
изненађује маштовито повезивање појмова из различитих области, ван књижевности (нарочито бајки) готово неспојивих: А онда потече време као киша
низ олук 8, поново пролеће као златна веверица скакутало по дворишту 9, вре1

Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: упита се Чобанин једне ноћи
пуне месечине угледавши свој лик у води; упитала би се друга звезда, угледавши старца седе
косе.
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ме се вукло као кишне капи низ окно 9, излете из плода, једног јутра, коштица
као златна пчелица 10.2
Неупоредиво су ређа поређења са поредбеним речима налик и попут. У
анализираном избору бајки налазе се само два поређења са речју налик (летеле су плаве птице налик крупним плавим лептирима 10; где је, усамљен, пловио
месец налик на блистави небески белутак 88) и нити један пример са речју
попут. Такав пример, ипак, имамо у бајци Звезда у чијим је грудима нешто
куцало: попут сребрних лептирица падале на језеро.
Зачудо, поредбене зависне клаузе ретке су: А онда наједном, као да је с неба
пала, улете лопта кроз прозор 7.
6. Стални елемент апстрактног стила народних бајки, између осталог,
јесте и препознатљива уводна формула: „Stalne formule, stajaći brojevi, ritmički
i rimovani počeci i završeci, ponavljanje epizoda, sve su to elementi apstraktnoga
stila“ (Бошковић-Стули 1983: 122–123). Уводне формуле нарочито су се неговале у руским бајкама (Јакобсон 1966: 46). Функција устаљеног увода бајке је да
„најављује жанр“ (Самарџија 2005: 11), као што га у тексту потврђују типични
детаљи или општа места.3 За уводним формулама, и то помало модификованим, Г. Олујић посеже само по изузетку, чинећи тако од самога почетка формални отклон у односу на језик народних бајки: Био једном један Варалица,
али какав! Сто царевина да прођеш вештијег нећеш наћи 52. Бирајући за жанр
атипичне уводе (нпр. У шуми од бетона расту стаклене куле, са предикатом у
презенту, и сл.), ауторка чини од самога почетка формални отклон у односу на
језик народних бајки.
7. Пре закључка, ваља указати и на неке недостатке у језику бајки Г. Олујић.
Огрешења о норму стандардног (књижевног) српског језика тичу се пре свега
пречестог испуштања запете при инверзији зависне клаузе (Док не окајеш своје
грехе до њега нећеш стићи 26 итд.).4 Осим на правописним, ауторки се може
приговорити и на сасвим ретким граматичким грешакама, попут лоше конгруенције у бајци Звезда у чијим је грудима нешто куцало: Свет људи и свет
звезда неспојив је (: Свет људи и свет звезда неспојиви су; Свет људи неспојив
је са светом звезда).
2

Уп. примере из бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало: као светлосни облак ка њему иде;
Као окована олуја стајала је и слушала; кад се небеска башта као ружичњак светлошћу оспе;
чекала да се на притихлим водама језера, као румени локвањ, јави зрак сунца; о тишини која
као сребрни лабуд на њега пада; а месечина се као суза низ образ неба сливала; Над језером је,
као ветром ношен лист, летело време; Постаде глатка и као ћилибар жута свирала у његовој
руци; Али, у светле летње вечери када се у језеру, као бели цветови локвања, расцветају
звезде.
3
„Усмена творевина акценат ставља управо на познате, клишетиране обрасце и садржаје“
(Сувајџић 2005: 9).
4
И у читанци за 7. разред читамо: Да је бацио удицу могао ју је у часу ухватити; ако он не зна
ко ће знати? и сл.
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8. Познато је да „бајка представља развијену, стилизовану причу фантастичне садржине, у чију се истинитост не верује“ (Самарџија 2005: 5). Стилизација народних бајки подразумева да „у бајци нема развијенијих описа. Читав простор, важан за наративно ткиво, функционише на нивоу именовања“ (Самарџија 2005: 13). Другим речима: „Stvari se ne opisuju, nego se
imenuju“ (Бошковић-Стули 1983: 122). Слична је и стилизација у језику бајки
Г. Олујић. На пример, о простору у бајци Маслачак све што је речено дато је у
првој реченици: У подножју планине, некад давно, расла је чета сунцокрета
18. Изостављањем дескрипције простора ауторка поштује стилистички канон
жанра бајке: „Њен стил је апстрактан и удаљава је од стварности“ (Милошевић-Ђорђевић 2000: 163). Тако и простор у бајкама Г. Олујић остаје сасвим или
сасвим апстрактан, или конкретан – али шкрто описан, као у бајци Врапчев
дар: Болешћу прикована за кревет, девојчица је живела у самом корену високе,
превисоке, у срцу неба заривене бетонске куле 7.
Очито је да Г. Олујић на нивоу језика и стила не жели да напушта оквире традиционалне бајке: „Pripovjedačeva kreativnost može se iskazivati u načinu
jezičnog izražavanja, u načinima upotrebe formulnih obrata, u izboru i donekle
karakteriziranju likova, u izboru, variranju i kontaminiranju sižea, pa čak i u
narušavanju kanona vrste, npr. naglašenijom opisnom realistikom u slikanju likova i
sredine, premda pri tom u više slučajeva bajka već prestaje biti bajkom“ (Бошковић-Стули 1983: 125).
9. Да закључимо. Искораке у односу на језик српске народне бајке у језику бајки Г. Олујић препознајемо углавном на синтаксичком нивоу. Мислимо
ту пре свега на следеће синтаксичке карактеристике: наглашеније активирање
узвичних и упитних реченица (реторских питања), ред речи и компликована
структура који су карактеристични за барокну реченицу, синтаксички паралелизам, понављања, гомилања хомофункционалних синтаксичких јединица,
изузетно честа реченична кондензација, ретка али ефектна парцелација. На
нивоу фигура, поред метафора и хипербола нарочито се издвајају честа и маштовита поређења.
Све указује да у језику бајки Г. Олујић нема исувише смелих и немотивисаних језичких експеримената. Традиционална средства стилизације она
функционално надограђује, задржавајући при томе основно обележје жанра:
јединство поетике, света идеја, емоција, ликова јунака и језичких средстава
(Бошковић-Стули 1983).
Активирање језичких микроструктура у виду клишеа, нпр. уводних формула, сведено је на најмању меру која омогућава препознавање жанра бајке,
што је немогуће без одређених схематичности. Наравно, као ни у народним
бајкама, ни у бајкама Гроздане Олујић клишеи и устаљене формуле, односно
одређена схематичност, нису недостатак већ устаљена стилистичка особина
жанра.
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Aleksandar Milanovic
LINGUISTIC AND STYLISTIC CHARACTERISTICS
OF GROZDANA OLUJUC’S FAIRY TALES
Summary: In comparison to the language of traditional Serbian folk fairy tales,
G. Olujic makes a step forward in her fairy tales which can be seen mainly in the
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syntax: a more emphatic use of exclamatory and interrogative sentences (rhetorical
questions), word order and a complicated structure typical of a baroque sentence,
syntactic parallelism, repetitions, accumulation of homofunctional syntactic units,
very frequent sentence condensation, rare but effective partialling. On the figure
level, apart from the metaphor and hyperbole, there are frequent and imaginative
comparisons. The fairy tale language of G. Olujic contains no excessively daring or
unmotivated linguistic experiments.
Key words: fairy tale, Grozdana Olujic, exclamatory sentence, interrogative sentence,
word order, condensation, partialling, repetition, syntactic parallelism, comparisons.

Миливоје Млађеновић

ДРАМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ У
БАЈКАМА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Полазиште у раду је тврдња да језгровита форма бајки Гроздане
Олујић садржи у себи својства драме те да је отуда могуће преиначавање
бајки Гроздане Олујић у драмску форму и да оно може бити сценски делотворно. Наративни садржај (прича, фабула) може се, уз незнатне измене у том
поступку очувати. У процесу те семиотичке операције био би очуван дијалошки материјал, али нужно допуњеним дијалозима насталим претварањем
описа, монолога, коментара, транспоновањем ликова бајки у актере драме
итд.
Преиначавање бајки Гроздане Олујић у драму могуће је постићи захваљујући
и стилу који подсећа на драму и главној супстанци израза – специфичном
облику дијалога, који има својства драмског дијалога. Засигурно, у бајкама
Гроздане Олујић ( „Златокоса“, „Варалица и смрт“, „Огледало“) актери су, као
и у драмском тексту, у непосредном контакту. Имајући у виду да Гроздана
Олујић полази од богатства народних бајки, али уноси нове симболе и савемени поетски језик, установиће се да је њен израз прегнантнији, драматски
збијенији.
Кључне речи: бајка, драма, дијалог, фантастика, драмски сукоб, поступак
драматизације.

Градска средина, као место у које се локализује радња бајки Гроздане
Олујић – добија форму позорнице јер је насупрот тескобном, дехуманизованом, сивом, болесном, безнадном животу („у шуми од бетона расту стаклене
куле“) – наглашена чежња за светом природе као простором среће и наде. У
ауторским бајкама Гроздане показана је сеновита страна савременог живота и
морална извитоперења у савременом добу. И доиста, ни у савременој српској
књижевности за децу детињство више није само идилична слика срећног, веселог раздобља у животу – савремена деца расту у драматичним ситуацијама:
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жељна љубави, неретко усамљена, остављена, физички осујећена, незаштићена. Све су те ситуације потенцијални сижеи драмске приче.
Језгровита форма бајки Гроздане Олујић садржи у себи својства драме у
најтрадиционалнијем значењу појма, иако данас једва да има књижевне форме
коју није могуће претворити у драмску, а потом у позоришну форму. „Треба ли
из књижевности исциједити казалишно, или пак књижевно театрализирати“5
– питање је које поставља Волфганг Шнајдер у књизи Казалиште за дјецу.
На блискост новеле и драме, па тиме и ауторске бајке, упућује и теоретичар
постдрамског театра Леман: „Дуго прије Брехтова открића казалишта ‘знанственога доба’, драмска је форма као апстракција нагињала концептуалноме,
заоштравајућем и редуктивном згушњавању.“6 Преиначавање бајки Гроздане
Олујић у драмску форму је могуће и, показало се, сценски делотворно. Наративни садржај (прича, фабула) може се, уз незнатне измене у том поступку
очувати. У процесу те семиотичке операције био би очуван дијалошки материјал, али нужно допуњен и новим дијалозима насталим претварањем описа,
монолога, коментара, транспоновањем ликова бајки у актере драме итд. Драмски елементи у бајкама Гроздане Олујић не би се могли транскрибовати према
њиховом редоследу, без додавања и краћења, без прекида, детаља, замене промене реплика, призора, преобликовања ликова, описа...
Преиначавање бајки Гроздане Олујић у драму могуће је постићи захваљујући и употребљеним стилским средствима, техници изградње и главној
супстанци израза – специфичном облику дијалога који има својства драмског
дијалога7. Засигурно, у бајкама Гроздане Олујић (девојка златне косе и младић
у „Златокосој“; варалица, орао, смрт, трговац у бајци „Варалица и смрт“, жена
непролазне лепоте у бајци „Огледало“) актери су, као и у драмском тексту, у непосредном деловању, односно то су лица у директној акцији. Промена и развитак – највећи је квалитет драмског дијалога. Стални захтев драме, да та форма
има потенцијал за пластичну сценску радњу, могуће је неусиљено испунити.
Изјашњавање, исказ лица којим се помера и унапређује радња и тиме не само
сликају него и откривају карактери ликова – у бајци је веома упечатљиво. Дијалози су занимљиви, динамични, духовити, иронични, садрже оно најважније
– чињенице битне за стварање атмосфере драме и изградњу нових драмских
слика којих нема у основном тексту бајке – предлошку за драму.
Дијалог, као основна изражајна техника драме, у свим бајкама Гроздане
Олујић је врло развијен. Каква је разлика између драмског и епског дијалога?
У драмском облику поставља се у први план ток мене стања. Основа драмског
5

Wolfgang Schneider. Kazalište za djecu – aspekti diskusije, utisci iz Europe, modeli za budućnost, Mala
scena, Zagreb, 2002, str. 102.
6
Hans-Thies Lehman: Postdramsko kazalište, CDU, Zagreb, TKH, Beograd – Zagreb – Beograd, 2004,
str. 49.
7
„Дијалог су скеле иза којих се граде сценска значења“ (Џон Луис Стајен, Елементи драме, ФДУ,
Београд, стр.45).
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текста је непосредно деловање, односно приказивање судионика, или лица у
директној акцији. Ситауција се у драми брзо претвара у догађај. Основна одлика драме је подела текста по улогама чија је радња заснована на сукобу. Тај
елеменат – сукоб – присутан је у свим бајкама Гроздане Олујић.
Све бајке Гроздане Олујић врве од питања: „Је ли прошао дан? Година? Вечност?“ То је додатна драматска снага, природа дијалошког јесте ситуација питање-одговор којом се постиже динамизам радње. „Супстанцу израза“ у бајкама Гроздане Олујић чине монолог и дијалог и унутрашњи монолог. Није исти
учинак дијалога у драмском и приповедном тексту.
Гроздана Олујић полази од богатства народних бајки, али уноси нове симболе и савремени поетски језик. Наравно, нису све бајке подједнако подесне за
драматуршку обраду. Од неких се може искористити мотив, поједине слике,
дијалози. Могуће је спојити више целина у једну.
Шта је од стила ауторске бајке подесно за преобликовање у драму:
– изразитије присуство лирског елемента
– учесталост дијалога
– симболика
– хумор
– дескрипција простора и јунака
– ближе одређивање времена
– карактеризација ликова.
Ликови у бајкама Гроздане Олујић имају развијенију психолошку карактеризацију и мењају се и развијају. Они се мењају с изнутра, психолошки сазревају. Тај пут који они прелазе од нагонске „неуљуђености“ до уклапања у
друштво – то је еквивалент катарзичном развоју у драми. Врло често јунаци
су животиње које нису зачарани људи и неће се вратити у људски лик, па чак
и предмети и биљке. Судбине антропоморфизованих бића природе и свакодневног живота јесу, уистину, параболе људског трајања.8 Дакле, фантастично, чудесно и онирично је често везано за ликове, збивање, време и простор
сценске бајке. Тако се јављају ликови антропоморфизованих животиња, биљака или природних појава који су, мање-више, аналогни оваквим ликовима у
бајци. Ипак, постоји тенденција да ови ликови добију симболичко-иронијско
значење. За „третман“елемената фантастике у структури драмске бајке за децу
важи запажање до којег долази Снежана Самарџија: „Да ли ће слика, опис, догађај деловати као фантастични или не, не зависи од елемената од којих су из8

Тако се, на пример, наглашавање значаја природе, очување биљног и животињског света у
бајкама „Месечев цвет“, „Чаробна метла“ може читати и као истицање еколошке свести у
бајкама које се постиже ефектима чаролије и чудесног, са ликовима који поседују натприродне
моћи (виле, вилењаци, природни елементи, митолошка створења). Модерна драматургија за
децу врло често проблематизује еколошке проблеме као изразите проблеме човека 21. века,
али је мали број примера у којима се то не чини дидактички упрошћено. У том смислу су бајке
Гроздане Олујић драгоцен „материјал“ за обраду.
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грађени, него од жанра у којем се појављују.“9 Елементи фантастике и чудесног
опстају у драми, али по правилу, њихово присуство је превасходно условљено
особеном театралношћу, иманентном сценичношћу, као и могућностима сценске реализације. „У бајковним ситуацијама и сукобима откривају се, такођер,
у дубинскопсихологијској или психоаналитичкој традицији све до наших дана
узорци људских психичких проблема и њихових рјешења.“10 Нису ли ти узорци
проблема извор драматичног и драматског? Ето одговора о честом посезању за
бајком као добрим материјалом за драму.
Шта је заједничка основа за драматизовану реч? Речи писца које су написане, виђене или речи које смо чули, морају прво да се нађу у свести драмског
писца у позоришту на лицу и у гласу глумца, и најзад у свести гледалаца.
Шта је „драматично“? „Тајна лежи у начину на који се од публике извлачи извесна врста и степен пажње“.11 Бројни су примери у бајкама Гроздане
Олујић.
Поређења: „протече време као киша низ олук“, или „време се вукло као
кишне капи низ окно“ могу бити веома инспиративна за писца и редитеља:
време које тече као киша низ олук може бити назнака за дочаравање туробног
расположења на сцени, а време које се вуче као кишне капи индикатор депресивног стања или за стварање звучне слике кише.
У бајци „Златокоса“ налазимо, такође, једну од бројних драмски продуктивних ситуација:
„–Реци ми те три жеље, Златокоса! Да видимо: могу ли их или не могу испунити?
Танак и усправан као врбова грана стајао је младић и гледао у девојку. Пламене и жестоке су му биле очи, оштра и хитра реч. Људи су га с нежношћу
посматрали.“
Наведена ситуација је подстицај за изградњу упечатљиве групне сцене у
којој се може развити занимљив дијалог. Основно расположење те сцене интонирано је у потцртаном исказу – нежност. Сценски догађај је недраматичан
кад је статичан. Да би се постигла драматичност у позоришној форми, мора
да се створи, развије и одржи извесна заинтересованост. То је могуће постићи
преобликовањем бајки Гроздане Олујић у драмску форму. У свим њеним бајкама читалац је у непрекидном ишчекивању шта ће се даље догодити, обрти су
невероватни, зачуђујући, необични, несвакидашњи. У том погледу изразита је
бајка „Златокоса“ која има највећу драмску снагу. Мото бајке садржан у исказу „Обичне девојке, па обична и судбина“, са развијеним ликовима Златокосе,
стараца, девојака и младића, развијањем радње и дијалошких ситуација могао
9

Snežana Samardžija: Poetika usmenih proznih oblika, Narodna knjiga, Alfa, Beograd, 1997, str. 183.
Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene kulturne i književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000, str.
29.
11
Џон Луис Стајен, Елементи драме, ФДУ, Београд, стр. 59.
10
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би се претворити у узбудљиву сценску бајку. Редослед поступака у драматизацији ове и других бајки Гроздане Олујић могао би бити изведен тако што се
утврде:
– дијалози са израженом драматиком
– доминантна места која би се проширивањем могла претворити у мисаоно снажне дијалошке сцене
– места погодна за изградњу масовних сцена
– физичка својства ликова
– сукоби и односи у кључним драмским ситуацијама.
Надаље, савремено драмско писмо – посебно постдрамско и постбрехтовско, не обавезује на низ правила композиције, јер правила не постоје откад се
за позорницу узимају дела којима првобитна намера није била извођење на
позорници. У постдрамском театру је оствариво оно што се у драмском театру
тек слутило – ток свести, на пример.
Народне и уметничке бајке имају известан потенцијал перформативног.
Мноштво је изрека и речци којима се у бајкама Гроздане Олујић изражава узбуђење, наглашава перформативност (Ај, јој, их, мајко рођена!). Имајући у
виду да ауторица полази од богатства народних бајки, али уноси нове симболе
у савемени поетски језик, установиће се да је њен израз прегнантнији, драматски збијенији. Уз употребу других медија (видео пројекције, микрофони, филм
итд.) у прожимању са позоришним средствима бајке Гроздане Олујић претворене у драмску форму имале би снажно дејство на публику, а суштински
другачије него у својој изворној, књижевној форми.

Milivoje Mladjenovic
THE DRAMATIC POTENTIAL IN GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
Summary: The starting point of this paper is the claim that the concise forms of
Grozdana Olujic’s fairy tales have within themselves some characteristics of the drama
and therefore it is possible to transform them into the form of drama which can be
very effective on the stage. With certain minor adjustments, the narrative contents
(the plot, the story), can be preserved. In the process of the semiotic operation, the
dialogue material would be preserved, however, not without additional dialogues
created in the process of the transformation of descriptions, monologues, comments,
or the transposition of the fairy tale characters into the characters of a play etc.
The transformation of Grozdana Olujic’s fairy tale into a play can also be achieved
due to the drama-like style and the essential means of expression – the specific form
of dialogue, which has the characteristics of a drama dialogue. Like in a drama,
in Grozdana Olujic’s fairy tales („Goldylocks“, „The Trickster and the Death“, „The
Mirror“) all characters are in direct contact.
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Having in mind that Grozdana Olujic derives motifs from folk fairy tales, while
inserting new symbols and a contemporary poetic language, we can conclude that
her expression is more terse and dramatically concise.
Key words: fairy tale, drama, dialogue, fantasy, dramatic conflict, the process of
dramatisation.
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БАЈКЕ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ – СВЕТ У КОЈИ
ЧОВЕК НИЈЕ ПРЕСТАО ДА ВЕРУЈЕ

Сажетак: Поред добре композиције и разноврсне тематике, као и поенте која
није агресивно одређена, бајке Гроздане Олујић све више потврђују ванвременско и универзално опредељење да се на реалности може постићи највиши
степен имагинације.
Њене бајке упућују на одговоре, на препознавање, на идентитет, на индивидуацију
(или обожење), на могуће, као што упућују на активно учествовање у откривању
„новог“ живота. Зато су бајке Гроздане Олујић лирска појава свемогућег закона
по којем је потреба за правдом и љубави највеће испуњење човековог трајања и
опстајања. Многа бића и појаве у њеном медитативном делу освешћујући се трансформишу себе и друге, дајући уверење да је живот и оно „што не може бити“.
Кључне речи: тежња јунака за измештањем и за трансформацијом, индивидуација, тежња за сопством, религија срца, вера у виши промисао.

„Ако хоћемо да останемо у ономе што смо, мртви смо, налазимо се у животу који ће пресушити у једном тренутку“1, говорио је и писао отац Јустин
Поповић, теолог, филозоф и књижевник.
Овим речима желим да поставим данашњем мом излагању основну мисао
као и основни темељ: потребу јунака у бајкама Гроздане Олујић за кретањем,
као трагање за личношћу.
Проблем индивидуализације, или индивидуације како би рекао Владета
Јеротић, проблем је идентитета, а настаје као побуна или реаговање на устајалост, непокретност и усамљеност. Многи јунаци у бајкама Гроздане Олујић
не пристају на већ одређену врсту или род, било да је то сунцокрет, камен,
шкољка, река... Код њих је изражена тежња за измештањем и за трансформа1

Преподобни Јустин Ћелијски, Догматика православне цркве II, Задужбина „Свети Јован
Златоусти“ Аве Јустина Ћелијског, Манастир Ћелије, Београд, 2004.
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цијом. Та тежња да се скине стара хаљина а одене нова дубоко је укорењена у
подсвест самог човека који се срамежљиво и са страхом крије иза ситних задовољстава и лика групе или врсте. Потреба за измештањем говори о потреби
за новим ликом, за новим рађањем, за преображајем. Обнављање исте датости
закон је општег живота и еволуције. За заједницу вредан је онај део те репродукције ако је у склопу ње. Све остало, као и све другачије, ексцес је, дегенеза,
деконструкција.
Није малом Маслачку сметало мноштво добрих, великих, усправних, жутих главица које прате путању Сунца, већ је њима, моћним, једнаким, пуним
генетске предодређености, сметало мало, јединствено биће које сањари, које
ослушкује ветар и воду, траве и Месец... Сметао је један једини мали, убоги
„сунцокретчић“ који ремети читаву планету. Као и у човековом животу.
Опредељење или кодекс једног сунцокрета је да, зато што је сунцокрет,
остане слеп за све остало због великог и моћног Сунца. Зашто до смрти стајати на једном месту, веран заклетви великог претка?, пита се мали Маслачак,
као што се питају многа бића и појаве у бајкама Гроздане Олујић. Слично питање прогања и Андерсенов свет, као што је то осећала и његова Јелка, која
је, тежећи за друкчијим, завршила у ватри немилосрдних заговарача реда и
поретка.
Питање моћи и патње јединствених јунака у бајкама Гроздане Олујић
велико је питање. Зато, ослушкујући тежње њених персонификованих, човеколиких или свеколиких божанских створења, зна се: ради се о веома озбиљном
осећању, послу, задатку и путу одабраних који су у име многих „не на свом
месту“, проговорили. Покренули су лавину о традицији, о пореклу и врсти.
(Овде би могао, у овој јубиларној двестотој годишњици Дарвина и дарвинизма, да се прокоментарише и проблематизује феномен еволуције.) Додуше, ако
се боље предамо виђењу и прихватању ових Грозданиних бића из бајки, имамо
посла са проблемом духа и душе, мање тела и гена. Овде, као и у многим бајкама старог и савременог света, трансформација се не може везивати само за
генетско устројство, већ је то питање духа, тј. питање жеље, патње, сна и јаве,
као што је то питање среће, или питање смисла. А то је, разуме се, питање вишега реда но што нам природа дарује! „Освешћивање“ ових бића не припада
строго мајмуноликој прасуштини, са позиције човека, већ јединствености и
изузетности иза које је вечита тајна која се још не да нацртати, не да копирати,
као што – копијом умножен, ни отисак прстију не може бити истородан.
Ако се одвојимо од рационалистичко-позитивистичког виђења чињеница
и неприхватања такве тајне која се не може, чак ни математичком, ни физичком прецизношћу објаснити, моћи ћемо да уђемо у снове и животе бајколиких
бића Гроздане Олујић, као и код великих светских мајстора оваквог чудесног
простора. Ако, дакле, поверујемо да постоји место у срцу јунака које производи
само љубав, нећемо се двоумити између земље и неба; између моћи и немоћи.
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Тишина и доброта бића у њеним бајкама честица је из које настаје другачије биће, као што настаје другачији свет. Те честице увек упућују на почетак, као
што упућују на крај. Не може се рећи на – нестајање! Чак и када се сиво-сребрна главица Маслачка, сазрела за нестајање, отргне од тла, од земље, и када лети,
бестежинска, према Месецу и небесима – не престаје живи. Пре ћемо рећи да
се суштински претворила у жељу, у другачије своје отелотворење. Можемо чак
рећи да су се поједини, поникли из маште самог аутора, проникли у машти
свога међубића, трансформацијом пренели у вечно. И отуда, као и одасвуда,
сведоче о својој намери и жељи, као и о својој чежњи, учећи да је борба за идеале тешка. Али, та тешка борба једино и може да пренесе смисао у други живот,
у поново рођени сан или стварност, у васкрсли живот. Тако се васкрсава до
новог почетка, до опет оне честице, као могућности веровања и као вредности
живљења. Дете то боље види од одраслих. Зато су бајке Гроздане Олујић, а које
читају и одрасли, увек ближе детету, јер детету није свест и сујета препрека за
веровање као и за промену. Оно ту „понуду“ уграђује у добро, као суштинску
вредност коју најпре препознаје. Зато су та мајушна бића значајна: преко њих
се прави простор добре постојбине душе, или постојбине добре душе.
Шта је то бајковито, чудесно, нестварно, немогуће, лепо, јако, вредно у бајкама?
Можда, управо, то кретање, то премештање и веровање у друго, у више!
То би и одређивало, на неки начин, карактер бајке Гроздане Олујић, као савремене и теоријски још несистематизоване од стране књижевне науке. Та дилема са прошлошћу, то немирење са садашњошћу, та тежња ка будућем. Разилажење са својом физичком заједницом, одвајање од ње, у већини случајева
јесте, без дилеме, разилажење и од духовне заједнице.
О каквој се духовности може говорити ако се имају у виду бића – предмети – појаве које Гроздана Олујић узима за своје јунаке?
О оној духовности када је сваки предмет личност. То је, заправо, најсуштаственија тежња јунака у њеним бајкама! Та борба за личност. За своју и туђу
личност. Тежња за сопством код јунака израз је креативности, али и веровања.
Израз је својеврсне религије срца. Лик је, дакле, најчешће личност: позитивна,
правична, знатижељна, као што, најчешће, носи добру страну егзистенције,
носи добро које има божански лик. Најбоље и најособеније што носе јунаци
Гроздане Олујић јесте што верују да не постоји само ово овде и сада, већ да
постоји тамо и сутра.
Није непознато из литературе шта значи мир у даљинама, у висинама. То
налазе јунаци Гроздане Олујић! Тај пут у висине уводи или уноси у биће неке
нове, радосне, друкчије емоције, које крше блокаду једноличја и учмалости. Те
слике кретања, најпре слике вертикалности, креирају слике будућности. Лет
намеће да се жељом доживи или има простор среће, тзв. хронотоп. Овде мислим на смисао хронотопа који даје Новица Петковић када говори о појединим
јунацима Борисава Станковића, најпре божјим људима. Овде и можемо поре-
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дити Грозданине ликове са њима, јер и они носе тај усуд божјаштва, мимо су
средине и изузети су као нешто мимо нормалног.
Бодлер је о простору среће добијеним летом, произведеним, тзв., феноменом албатроса, писао о извесној сласти са којом се срео. „Тако сам и нехотице
себи предочио милину коју осећа човек обузет великим сањарењем у апсолутној самоћи, али самоћи са неизмерним хоризонтом и широком дифузном светлошћу; у неизмерности у којој нема другог декора изузев ње саме.“ Ево, у том
смислу слике из Грозданине Небеске реке: „Преко читавог неба, сва блистава
као шарени лýк, путовала је мала река. Један крај лука дотицао је врх планине,
други је нежно зарањао у море, али она сама није припадала ни планини, ни
мору. Била је небеска река“. Игром и жељом она је потврдила да је слободна.
Или да припада небу. А припадање небу припадање је вечности.
Феномен светлости као коначна путања јунака провлачи се у многим бајкама Гроздане Олујић као начело вредности.
Идентификација са горњим светом круна је те индивидуалности, те лепоте или особености, тог остварења, а може бити и врх тежине терета за који се
даје живот добијен рођењем. Зрно бисера, као небески, божански плод седефне
руже, јесте облагодаћење од нежног сјаја Месеца, од бљеска Сунца, од преливања небеске реке. Тајна блага тих јунака у светлости је која им је даривана. У
небеса у која стигну, чисти, са трпљењем, без гнева.
И Маслачак је сребрн и прозрачан, уместо да се по дану окреће за Сунцем,
а ноћу спава, савијен према земљи, летео је ноћу ка Месецу и Звездама, и сам
налик на светлуцаву, младу звезду, нежнију од свих.
Јунаци у овим бајкама су индивидуе, не рођене, већ својим сопством створене и остварене. То сопство које карактерише тежња за променом стања, или
тежња за правим стањем у које се улази кретањем, представља извесну врсту
креативне религиозности. Бића се у њеним бајкама мењају, трансформишу. Ликови, тј. личности непрекидно траже да освоје жељени простор, или царство
небеско. Траже да освоје простор вишег стања. Тај се простор достиже игром и
трудом. Јунак бајке свим срцем негује и оживљава тај жељени, немогући свет.
У једном ранијем тексту о фантастици у књижевности за децу говорила
сам о томе како се „прима“ то немогуће које нуди бајка. Циљ бајке је, као и литературе уосталом, да се иде даље, да се расте, да се дође до индивидуације као
обожења.
Чини се да та тежња за фантастичним нема практичан циљ у бајкама, и да
се она разликује од фантастике у епској песми, о чему пишу поједини тумачи
код нас. Практичност је изван света у којем су јунаци у бајци. Можда бисмо
могли да потврдимо: циљеви те високе тежње искључиво су естетске природе. Цветан Тодоров у свом делу Увод у фантастичну књижевност сматра да
се ова књижевност заснива на опзицији природни свет/ натприродни свет а
да текст „мора да примора читаоца да свет књижевних ликова сматра за свет
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живих људи – створења, и буде неодлучан између природног и натприродног
објашњења описаних догађаја.“2
Берђајев је писао да је човек теург, а „теургија је умеће стварања једног
другог света, битно друкчијег од оног у коме људски род пребива“.3
У творачком поступку Гроздане Олујић имамо осећај да тај свет није битно друкчији од човечијег. Персонификовани лик ствари и појава, биљака и животиња, људски је лик. Препознати и идентификовати се са тим светом даје се
онима који имају „виша озарења и дар за такву љубав“.
Бајке Гроздане Олујић носе ту благу и светлу идентификацију, као и све
што носи Божју суштину, а јунацима у њеним бајкама мерило свега је чежња
и вера. Они одабиру свој пут, не сумњају, нити питају куда ће. Њихово „уздизање“ иде из срца, као што сок из дрвета по средини стабла иде.
Иако може бити да фантастично и чудесно у бајкама делује као поремећај
стварности, као дегенеративно и мимо система, по тону, често је ово онај
несвесни део који стварност, човековом прецизношћу и будношћу, добија. Јевгенија Гинзбург је писала да је у бајкама фантастично толико нужно и стварно, да би се икада могло приказати као напросто фантастично. Прича, па и
фантастична, као и бајка, одраз је свакодневице и реалности јунаковог (нашег)
стања. Често се то скретање са правог пута претвори у велико трагање са непредвидивим обртима. По том одступању од предвиђене путање и свакодневице дешава се тај вид немогућег, чудноватог, фантастичног.
Неочекивани расплет или магијски обрт, у бајкама Гроздане Олујић ипак
се од самог почетка наслућује. Он је заснован великим делом на опозицији од
рођења. Та изузетност јунака од своје средине, базирана је на жељи, на веровању и труду, а и спасењу, тј. задовољству. Базирана је на правди и доброти, на
љубави. То је свет у који човек није престао да верује. Он је необуздан у својој
намери, необорив у својој жељи, непобедив у своме опредељењу јер, како Златокоса каже: „ко може ветар да обузда, ко може сунчану зраку да присвоји,
јер уста не могу ни речима да кажу колико срце има снаге, а чежња не може да
заустави њихове снове, напротив!“
Лепота у бајкама Гроздане Олујић мимо је себичности, охолости и гордости. Њу побеђује љубав, побеђује нежност и туга.
Да се јунаци њених бајки нису толико отргли од многих утабаних стаза,
њено дело би било симпатична скупина бајковитих играрија, суштински непомерена ни за длан. Новом семантиком, новим симболима, новом или изнова
рађаном сликом, ове бајке нуде ново време, као што уводе у нове просторе.
Иако са великим учитељима испред себе, Андерсеном, пре свега, Гроздана
Олујић је направила својеврсну еволуцију бајке, ублаживши патње незадовољника и изумитеља новог.
2
3

Цветан Тодоров, Увод у фантастичну књижевност, Рад, Београд, 1987, стр. 19.
Николај Берђајев, Смисао стварања (Смисл творчества), Москва, 1916, стр. 141.
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Suncica Denic
GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
– A WORLD THAT THE MAN STILL BELIEVES IN
Summary: Apart from a good composition and versatile themes, as well as a
non-aggressively expressed point, Grozdana Olujic’s fairy tales keep confirming
the extratemporal and universal determination to achieve the highest degree of
imagination based on reality.
Her fairy tales point to answers, recognition, identity, individuation (godliness) and
the possible, as much as they point to the active participation in the revelation of
„new“ life. That is why the fairy tales of Grozdana Olujic can be considered a lyrical
representation of the supreme law which makes the need for justice and love the
greatest fulfilment of the man’s existence and survival. By waking up to reality, many
beings and phenomena in her meditative work get transformed or transform others,
giving an impression that life is also made of „what cannot be“.
Key words: hero’s tendency for transposition and transformation, individuation,
striving for self, religion of heart, faith in higher providence.

Милан Алексић

ЕКСПЛИЦИТНА ПОЕТИКА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Поетички ставови Гроздане Олујић о природи бајке и фантастике
изнесени у огледима: „Поетика бајке“, „Фантастика у књижевности за децу“
и „Мултимедијалност као будућност или прилог одбрани књиге“ предмет су
ове анализе.
Кључне речи: бајка, ауторска бајка, функција бајке, поетика, Гроздана
Олујић.

Уочавајући поетичке особине ауторске бајке и покушавајући да прецизира
њену посебност у односу на народну бајку, фантастичну причу и научну фантастику, Гроздана Олујић доприноси описивању ауторске бајке, недовољно
проучене књижевне подврсте. У исто време Гроздана Олујић поставља могући
приступ проучавања сопствених бајки јер изнесени теоријски ставови могу да
буду полазна тачка за анализу конкретних књижевних дела.
У својим теоријским радовима Гроздана Олујић се највише задржавала на
одређивању функције бајке. Своје схватање функције бајке она је засновала на
психолошком проучавању бајке попут Бруна Бетелхајма. И Бетелхајм и Гроздана Олујић бајци придају веома важну васпитну и психолошку улогу у развоју
детета. Они првенствену функцију бајке виде у пружању помоћи детету у савладавању проблема одрастања и проналажења смисла живота. Бетелхајмов
став је да се из бајки „…може научити више о унутарњим проблемима људских бића и о исправним решењима њихових тешкоћа у ма којем друштву, но
из било којег другог типа приче доступног поимању детета“.1 Гроздана Олујић
наводи да бајка помаже: „детету да одрасте, уђе у равнотежу са самим собом
и светом око себе, превазиђе егзистенцијалну језу и страх пред непознатим…
Бајка чини још више: помаже детету да стигне до своје скривене суштине, достигне зрелост и унутарњи мир везујући свој лични, појединачни идентитет са

1

Бруно Бетелхајм: Значење бајки, Југославија, Београд, 1979, стр. 19.
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свеопштим, архетипским чији се корени налазе у основи сваке бајке…“2. Подударност проналазимо и у ставу да бајка садржи у себи поруку о неизбежности
борбе против огромних тешкоћа у животу. Бетелхајм наводи како бајке преносе поруку деци: „да је борба против огромних тешкоћа у животу неизбежна, да
чини суштински део људског постојања – али да човек, уколико не устукне, већ
се непоколебљиво суочава с неочекиваним и често неправедним тегобама, савладава све препреке и на крају излази као победник.“3 Активност јунака бајке
и Гроздана Олујић види као важно обележје бајке и оно што је разликује од
сна. У сну се добро добија, те нема деловања јунака, док се у бајци добро мора
заслужити.4 Бајке на тај начин дају детету поверење у себе и наду да ништа није
заувек изгубљено, али да се срећа достиже делањем. Макс Лити такође види
активност јунака и његов труд као својство бајке дефинишући разлику између
бајке и предања: „Јунак бајке је активан и предузимљив, он путује и дела, за
разлику од човека у предању, који мирује и размишља“5.
Гроздана Олујић је, одредивши васпитну улогу као доминантну у схватању
функције бајке, доследно прецизирала конкретне задатке у образовању, те поред
помоћи у препознавању суштинских вредности у животу и стицања потребних
знања, примену бајки види и у обогаћивању маште и језика најмлађих читалаца.
Присутност зла у свету бајке за Бетелхајма представља особину коју углавном не поседују савремене приче за децу (нису поседовале, рекли бисмо
данас), а управо је присутност зла у бајкама основа за отворено суочавање детета са основним животним ситуацијама. Бетелхајм примећује да бајка пружа
и морално васпитање детету и то непосредним примерима који указују на оно
што је исправно, а не апстрактним етичким појмовима. Гроздана Олујић наводи да је суштинска основа бајке архетипска борба добра и зла и да на њој
почива функционалност и значај бајке6, те је зло присутно у бајци, али увек је
наглашена важност етичког утицаја бајке на најмлађе читаоце: „Бајка не лаже а
светлости и сенке у њој су подједнако распоређене. Она не крије да постоји зло,
старост, болест, завист, смрт, мржња. Али мудра, она већ на следећем кораку
додаје да је добро јаче од зла, да самилост побеђује нечовештво, а љубав мржњу
и смрт“.7 Схватање смрти у свету бајке истоветно је са дечјим психолошким
светом којем је коначност страна као што је страна и бајци. Појам смрти не
постоји у дечјој свести пре девете године живота, па деца никако не могу да
поимају смрт, већ само да је слуте, као што је и бајка само слути.
2

Гроздана Олујић: „Поетика бајке“, Браничево, година L, бр. 2, април-јун 2004, стр. 162.
Бруно Бетелхајм: Значење бајки, стр. 22.
4
Видети: Гроздана Олујић: „Поетика бајке“, стр. 163.
5
Макс Лити: Европска народна бајка, Бата, Орбис, Београд, 1994, стр. 87.
6
Видети: Гроздана Олујић: „Мултимедијалност као будућност или прилог одбрани књиге“,
Детињство, година XXIII, бр. 3, 1997, стр. 10.
7
Гроздана Олујић: Поетика бајке, стр. 164.
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Разматрајући композицију бајке, Гроздана Олујић полази од схватања
бајке као троделне структуре које подразумева постојање фантастике (света
чисто чудесног ако га назовемо терминологијом Цветана Тодорова) само у средишњем делу, док уводни и финални део представљају оквир који нас уводи,
пребацује у чудесни свет и потом нас изводи и враћа из њега. „Бајка, као и
фантастична прича наслоњена на бајку, поштује логички след, почиње с реалношћу, улази у свет чудесног и поново јунака враћа у стварност. Готово све
народне и уметничке бајке засноване су на том принципу…“8 Средишњи део
бајке, стога, биће прво место у којем ће се појављивати иновације. Указујући на
неминовност извесних промена у бајци зарад прилагођавања времену, Гроздана Олујић прецизира заједничке елементе народне и ауторске бајке, а затим
истражује начине за уношење новина у ауторску бајку. Везе традиционалне,
народне и уметничке, ауторске бајке показују, с једне стране, оно што је суштина и природа бајке као књижевне врсте, а с друге стране, указују на нераскидивост односа људи и бајки у ма којем времену они живели. Гроздана Олујић
наводи да су архетипи заједничка основа традиционалних и модерних бајки и
истиче потребу за постизањем склада између бића и света примећујући сличност у том односу из прошлог времена са односом који постоји у данашњици.
Осећање усамљености и угрожености људи прошлих времена су имали пред
силама природе, а савремени човек исто тако осећа своју беспомоћност и угроженост пред разним, увек присутним, могућностима апокалипсе.
Промишљајући позицију и положај бајке у будућности, Гроздана Олујић
примећује да ће се бајка мењати онолико колико се и живот буде мењао. Разлике између народне и ауторске бајке су видљиве и знатне и у садашњици, а те
разлике се могу повећавати и на тај начин се могу стварати различити облици
ауторске бајке. „Јунак народне бајке не познаје амбивалентност осећања, не
сумња, не зна за стрепњу, самотност, пораз. Јунак уметничке бајке већ наслућује
ужас подељеног света и располућеност сопственог бића, и наслућиваће га још
више што ће бајку довести у анти-бајку…“9 Гроздана Олујић могућности иновације модерне, ауторске бајке и правац њеног развоја види у изменама целокупне структуре бајке, како би се ауторска бајка суштински разликовала од народне. Она указује на потребу уношења промена не само у централни део бајке,
у који се промене најлакше уносе, него и у оквирне делове, да би се измениле
устаљене представе о бајци. Новине су потребне на садржинском плану (јунак
може улазити „у нове просторе, нове проблеме, нова духовна стања“10), потом
је важно смањити константе у бајци и увећати број функција јунака, али и стварати нове јунаке. Новостворени јунаци бајке имаће другачији поглед на свет,
8

Гроздана Олујић: „Фантастика у књижевности за децу или сан о ружи и лептиру“, Детињство,
бр. 1–2, 2000, http://www.zmajevedecjeigre.org.rs/detinjstvo/br1–2_00/sanoruzi.html
9
Гроздана Олујић: „Поетика бајке“, стр. 165.
10
Видети: Гроздана Олујић: „Поетика бајке“, стр. 163.
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биће без црно-белих одредница, са новим, традиционалној бајци непознатим
човековим психичким стањима (амбивалентност, сумња, страх). Предложене
новине Гроздане Олујић прати свест о немогућности брзих промена због повезаности поетског језгра бајке и архетипских матрица, али и идеја да језички
израз модерне ауторске бајке може лакше претрпети измене, па се иновације
на језичком плану у правцу прилагођавања времену у којем бајка настаје, могу
очекивати пре других.
Указујући на разлику између удаљене прошлости и савремене стварности,
Гроздана Олујић проналази и сличности у садржају народних и ауторских
бајки, доследно користећи психолошки приступ у проучавању. Некадашње
куле и замкови народних бајки постају бетонски солитери у ауторским бајкама, али титуле ПРИНЦ-ПРИНЦЕЗА, како примећује Гроздана Олујић, више
не представљају ознаку друштвеног статуса и хијерархије. Поменуте титуле у
ауторским бајкама имају само психолошки карактер јер данашња деца се, наводи Гроздана Олујић, осећају као краљеви у свом дому. За данашњу децу ти
називи само показатељи њихових психичких стања. Истицање психолошког
значаја бајке Гроздана Олујић показује управо бројним изменама и новинама у
бајци којима увећава значај психичких стања јунака за структуру бајке. Јунаци
бајки Гроздане Олујић често се сукобљавају, не са противницима из спољашњег света, већ са онима из њиховог унутрашњег, психичког света, са својим
манама или страховима.
Гроздана Олујић с правом примећује да јунак бајке простором није ограничен, али не можемо се сложити да је време избрисано из бајке, оно представља границу за јунака у бајци. Време у народној бајци се зауставља док је јунак
у покрету и покушава да свој свет врати у равнотежу која је на почетку бајке
нарушена. Јунак бајке не стари ма колико да радња бајке траје, али он нема
могућност кретања кроз време, за разлику од простора који му не представља
никакву препреку. Јунаку бајке су отворене све стране света, он може свуда
доспети, али врата времена за њега остају затворена. Он се не може кретати
нити у прошлост, нити у будућност (извесни изузетак представљају ситуације
у којима јунак може задобити увид у будуће догађаје кроз пророчанство или
визију). Колико год да се простор у ауторским бајкама обогати новим садржајем (градски пејзаж), време за њихове јунаке ће и даље представљати непремостиву препреку јер је тема путовања кроз време у књижевности везана
за научнофантастична књижевна дела и није погодна за коришћење у бајкама.
Наравно, морамо претпоставити да ће се и питање односа времена и јунака
бајке изменити оног тренутка када се целокупна структура света ауторских
бајки буде променила, али ће се тада појавити и питање да ли ће таква књижевна дела моћи да се назову бајкама.
Покушавајући да укаже на разлику бајке од фантастичне приче, Гроздана
Олујић наводи да је бајка укорењена у колективно несвесно, за разлику од фантастичне приче која је заснована на индивидуално несвесном. „Фантастична
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прича и у свом злокобном и у свом нонсенсном виду производ је индивидуалног несвесног. Структура јој је растреситија, нема помагача, нема победе…ближа је игри или сну…“11 Са друге стране, Гроздана Олујић наводи фантастичну
причу која има порекло у немачком романтизму, а у чијој основи је злокобно
које у читаоцу изазива језу. „Наде и игривости, карактеристичне за енглеску
нонсенсну причу, код ових аутора (Хофман, По, Бирс, Ман, Сингер, Калвино)
нема. Осећања повезаности јунака са светом биља, животиња, звезда на којима
почива бајка – такође нема. Свет оностраног – свет је смрти, а фантастично
у причу улази као најава дубоког унутарњег расцепа, трагике, лудила, смрти,
неумитног и неотклоњивог зла, јер магија фантастичног није ту да помогне већ
да уништи.“12 Одбацивање проблема етике и метафизике у фантастичној причи Гроздана Олујић види као највећу разлику у односу на бајку. И Роже Кајоа
је разликовао бајку од фантастичне приче на основу положаја натприродног
у свету. (У свету бајке натприродно се прихвата као саставни део света, док је
натприродно у фантастичној причи претећи елемент и оно је директно супротстављено поретку приказаног света.)
За разлику од Цветана Тодорова који је, дефинишући фантастично, у центар разматрања поставио однос читаоца и фикционалног света књижевног
дела, односно, начин на који читалац поима фикционални свет поредећи га са
стварношћу, Гроздана Олујић у први план поставља питање функције књижевног дела. Она разликује бајку од фантастичне приче управо према функцији
коју поставља само бајци: да васпитно утиче на читаоце, на првом месту децу.
„Она је чувар наде да и у беспутици постоји пут, да ништа и за сва времена
није изгубљено, да правда надилази неправду а љубав очајање, беду, па и саму
смрт. Отуда њен значај за духовни развој детета, њено непрестано обнављање,
њена трајност.“13 Опасност коју Гроздана Олујић види за модерну ауторску бајку јесте претварање у антибајку или хорор причу преко прихватања естетике
окрутног и ружног подстакнуте данашњим временом у којем наука „већ превазилази научну фантастику, па чак и бајку, не нудећи перспективу срећног
краја“14.
Разматрајући теоријске поставке везане за ауторску бајку, Гроздана Олујић
највећи значај придаје питању функције бајке. Будући да је њено становиште
потпуно утилитаристичко, Гроздана Олујић као задатак бајке види утицај на
најмлађе читаоце и придаје бајци једино васпитну улогу. Управо због тога се
однос добра и зла намеће као дистинктивно обележје бајке и пресудни показатељ развоја ауторске бајке као књижевне подврсте. Психолошки приступ
проучавању бајке, који користи Гроздана Олујић, условљава обраћање пажње
11
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на питање рецепције књижевног дела. Због тога се појављује и захтев за модернизацијом ауторске бајке у правцу прилагођавања садржине савременим читаоцима, али модернизација са собом носи нове опасности. Уношењем нових
психичких стања ремети се устаљени фикционални свет чудесног у бајци, те
опасност од преображаја бајке у злокобну бајку или антибајку, какву је у српској књижевности крајем деветнаестог века писао Илија Вукићевић, постаје
стално присутна. Гроздана Олујић избегавање ове опасности види у очувању
васпитне функције бајке јер ће се на тај начин избећи измештање етичких и
метафизичких питања из ауторске бајке без којих она престаје да постоји као
књижевна подврста. Због свега изнесеног, чини се, потребно је с великим опрезом приступати даљим изменама ауторске бајке или ће та књижевна подврста изгубити своју суштину и прећи у други књижевни облик.
Milan Aleksic
THE EXPLICIT POETICS OF GROZDANA OLUJIC
Summary: This paper analyses the explicit poetic standpoints of Grozdana Olujic
and her contribution to theoretical establishment of author fairy tale as a literary
subtype. Another point of analysis is her consideration of the need and possibility
of modernisation of author fairy tale in order to approach contemporary reading
audience on the one hand and detach herself from folk tale on the other. Grozdana
Olujic conveys her poetics and draws attention to the artistic process in the creation
of author fairy tales. The theoretical grounds for the innovation in author fairy tale
have accentuated the problem of the threatening diversion of this literary subtype
into other types, due to which the author fairy tale as such may cease to exist.
Key words: fairy tale, author fairy tale, function of the fairy tale, poetics, Grozdana
Olujic.

Персида Лазаревић ди Ђакомо

ЈЕДНА КЊИЖЕВНА ПАРАЛЕЛА:
ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ И ИВАНА БРЛИЋ-МАЖУРАНИЋ

Сажетак: У раду успостављамо би се обрадила књижевну паралелу између
Гроздане Олујић и Иване Брлић Мажуранић. Упоредио би се њихов приступ
усменом моделу, као што би се исто тако паралелно обрадиле наративне
структуре њихових прича у односу на Х. К. Андерсена.
Кључне речи: Гроздана Олујић, Ивана Брлић-Мажуранић, однос према усменој књижевности.

У вези са ауторским бајкама у јужнословенским књижевностима, Оливера
Шијачки је приметила:
„Управо у нашој књижевности као да постоји већ назначени путоказ који
је створен бајкама Иване Брлић-Мажуранић, а веома успешно настављен
бајкама Гроздане Олујић. Изгледа као да добре бајке настају само у дужим
временским размацима, као да та литерарна нит само с времена на време
заискри и опет привуче пажњу читалаца, као новина и као нешто што се
дуго очекивало. И тако се након веома популарних бајки Иване Брлић Мажуранић („Приче из давнине“) после низа година појавила списатељица
бајки Гроздана Олујић („Седефна ружа“ и „Небеска река“) и за кратко време
освојила многобројну читалачку публику.“1

Па ако бисмо мало детаљније осмотрили књижевни опус две списатељице
о којима је реч, видели бисмо, неoспориво, доста заједничких тачака, али и
суштинских разлика.
Размотримо ли, на пример, време догађања прича и бајки ове две списатељице, примећујемо да је темпорална одредница у којој су смештене бајке
Иване Брлић-Мажуранић доста богата и стратификована: древно словенско
паганско доба, или пак неко давно хришћанско раздобље. Јер, приче Иване
1

О. Шијачки, „Чудесни простори бајке“, Браничево, год. 50, бр. 2, април/јун 2004, стр. 175.
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Брлић-Мажуранић јесу, дакле, „из давнине“ и управо такав утисак треба и да
оставе. Да би то постигла, да би дала „привид давнине“, Ивана Брлић-Мажуранић је дала пре свега привид давнине језика, који као такав садржи архаична
глаголска tempora, како што се тиче коментаторских времена, тако и нараторских. На тај начин је хрватска списатељица језички заронила у (словенску) прошлост, те начином излагања и коришћењем пре свега архаичних прошлих времена дочарала ту (словенску) давнину. „Jezik njezina pripovijedanja, oplemenjen
riječima što ih rijetko susrećemo a ipak sočnim, našim, iskonskim, samo je dopunio
već stečeni dojam.“2 Ево једног примера:
„Elem, jednoga jutra zamislio bijes novu dangubu. Popeo se on navrh stijene,
na kojoj bijaše strma vododerina u kamenu, zajaše glatki klipić i spustio se po
vododerini kao munja. Omili bijesu odmah ta igra kao nijedna druga, te mu se
prohtije društva za nju. Uze on dakle travu i zazviždi u travu preko stijene i šume,
a ono iz grmlja, kamenja, iz rakite i šaša dotrkaše, dođipaše sve mali bijesovi kao
onaj prvi. On njima zapovijeda, a oni svaki uhvatiše po klipić, pa na stijenu. Pa da
vidiš, kada sjedoše na klipiće, te kad poletješe niz vododerinu! A bilo ih je svake
ruke i svakog plemena bjesovskoga. Crveni kao crvendaći, zeleni kao zelembaći,
rutavi kao janje, glišavi kao žabe, rogati kao puž, šušati kao miš.“3

Код Гроздане Олујић је целокупни утисак некако другачији. Примећује
тим поводом Марко Недић:
„Као и код других савремених српских писаца бајки, и бајке Гроздане
Олујић догађају се у садашњости, а не у прошлости. Веома мали број њених бајки, као што је маштовита и многозначна „Вилењакова тајна“, по којој
је књига добила наслов, одвија се у прошлости. Међутим, у њеним бајкама садашњост, ипак, нема препознатљива обележја конкретне стварности.
Савременост се у њима доживљава као универзално време, ослобођено условности и карактеристика историјског тренутка на који би се могло односити. Чак и бајке које асоцирају на актуелну савременост, што се може
закључити на основу садржинских елемената и лексике која покрива неке
нове појмове из стварности, савременост има универзалније него појединачно значење. А у оним малобројним бајкама чија се садржина одвија у неком ранијем времену, што се, такође, може закључити на основу изабраних
ликова, начина њиховог живота и употребљене лексике, време исто тако
има универзалну димензију, какву има у бајци уопште, али какву има и у
поезији, а не непосредну, каква се јавља у другим прозним врстама.“4

2

D. Car, Kraljicu je boljela glava od samoga kraljevanja, у: Ivana Brlić Mažuranić. Zbornik radova,
Zagreb: Mladost, 1970, стр. 48. В.: A. Barac, Umjetnost Ivane Brlić Mažuranić, у: I. Brlić-Mažuranić,
Priče iz davnine, Zagreb: Knjižara Radoslava Horvata, 1942, стр. I–XV; M. Vaupotić, Parabole o životu
pune značenja i ljepote, Kolo, 3, ožujak 1967, стр. 226–228. S. Babić, Jezik Ivane Brlić-Mažuranić,
Jezik, god. 42, br. 3, 65–96, veljača 1995, стр. 69–78.
3
I. Brlić-Mažuranić, Kako je Potjeh tražio istinu, у: Priče iz davnine, Zagreb: Mladost, 1988, стр. 15.
4
М. Недић, „Бајке Гроздане Олујић“, Браничево, год. 50, бр. 2, април/јун 2004, стр. 178.
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И језик прича Гроздане Олујић садржи онеобичавање и донекле удаљавање
од стварности, као дакле у причи „Вилењакова тајна“, смештеној „У доба кад
су траве, птице и људи говорили истим језиком“, али „где се то Царство налазило, нико поуздано није знао.“5 Ово јесте типично за бајку, али очигледно је,
међутим, да у бајкама Гроздане Олујић доминирају „препознатљива обележја
конкретне стварности“, како тврди Марко Недић, и да ипак у неким својим моментима бивају дефинисани извесни историјски оквири (али не и географски).
Каже Слободан Ж. Марковић:
„Реч, израз и реченица у бајкама Гроздане Олујић су исклесани, излагање
је сигурно, а поетска представа је чврсто компонована. Осећа се искусни
писац који тражи и открива детињство света дочаравањем маштовитих
предела бајке. Писац дозира, усклађује и прожима откривени свет лирским
устрепталостима. […] Бајковит свет Гроздане Олујић својом суштином је
произашао из савременог детињства које је стешњено модерном, урбанизованом цивилизацијом, која нужношћу, разуђеношћу и брзином свога нарастања све више физички, просторно и емотивно раздваја децу и родитеље,
препушта човека свирепостима нових односа и самоме себи.“6

Таквом спецификацијом, пак, ауторка успева да постигне вредност универзалности. Ево једног примера из приче „Принц облака“:
„У часу када је дрвеће одлучило да побегне из града, у врху највише градске
куле живео је дечак који је из свега желео да полети и постане Принц облака.
– Како се лети? – обратио се птицама. Уместо одговора, птице су весело залепршале крилима и ишчезле.
– Како се постаје Принц облака? – упитао је ветрове свезналице, а ови су се
само насмејали и отхујали даље.
Шта је могао друго осим да, носа приљубљеног уз стакло кавеза у небу, слуша облаке који су му доносили приче са све четири стране света? Његову
кулу насељавали су пословни људи и рачунари. Друге девојчице и дечаке
виђао је тек како као сенке промакну иза прозора суседних улица, а у дубини, на улицама, као шљунак у клисури, сударали су се пролазници, јурећи
ко зна куда.“7

Овој савремености, и истовремено тренутности, доприноси и стилски аспект прича Гроздане Олујић: непрекидно понављање питања, како од стране
самих јунака (који су често постављени у ситуацију у којој су приморани да
постављају питања), тако и од стране наратора, пружа двоструки дојам: с једне
стране осећање недовршености, а с друге, пак, истовремености са временом
5

Г. Олујић, Вилењакова тајна и друге бајке, Београд: СКЗ, 2003, стр. 71.
С. Ж. Марковић, „Бајковити свет“, Браничево, год. 50, бр. 2, април/јун 2004, стр. 170.
7
Г. Олујић, „Принц облака“, у: Принц облака, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства,
1997, стр. 129.
6
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читања, или универзалности, па дакле свевременске актуелности. Добија се
утисак да се радња дешава у тренутку кад је читамо, па макар је читали изнова
више пута, и на тај начин се „препознатљива обележја историјске стварности“
у суштини потиру, пружајући осећај свеобухватности и поновљивости, као на
пример у причи „Месечев цвет“:
„Високо изнад земље, као котаричице о небо окачене, њишу се градске куле.
У једној од њих дечак Ведран на птице, децу и облаке пажњу не обраћа. А
и што би? Сва чуда света Ведран у својој чаробној кутији гледа. Шта ће му
деца, шта птице, шта облаци? Што би са врха своје стаклене куле силазио?
Ветар до њега не допире, не рањава га трње и камење. На меко седа, по меком хода. Ни птиче у златном јајету тако не живи! Али, зашто не расте? Зашто му једино глава бива све већа?
Гледају га с тугом отац и мајка: на танком врату, као балончић на танушноме
концу, њише се дечакова чудовишна глава. Жалости црна! Зар ће им синак
као наказа ићи светом? Где да му нађу лека?“8

Каже стога Александар Јовановић да Гроздана Олујић „није писац који се
опредељује, нити изводи закључке и даје одговоре према мерилима лажног
морала. Много више заокупљена је питањима.“9 Као и у романима, и у причама Гроздане Олујић јунаци „себе и свој живот готово чулно осећају као једну
„бескрајну могућност“, отвореност за нове путеве [...].“10 Ова бескрајна могућност значи скоро дечију потребу за понављањем истог, односно скоро истог
осећања, дакле идентичне матрице са сваки пут новим варијантама. Окончање
онда постаје излишно, а репетитивност креативна и отворена.
Кад је реч о простору у коме је смештена радња прича двеју списатељица, ту долази до спецификације, универзалност се прича Гордане Олујић поставља у питање. Познато је да су код Иване Брлић-Мажуранић ти простори
доста разнолики: кланци, долине, шуме, баште, морске обале, те источњачки
градови. И Гроздана Олујић лоцира многе своје бајке у природу, али је радња
бајки Гроздане Олујић у ствари често смештена у савремени градски амбијент.
Зорана Опачић објашњава: „Ако је свет природе топос среће у бајкама Гроздане Олујић, слика града је њено наличје. Представљајући градски простор
као нехуман, она слика децу као заробљенике градских кула […].“11 То Зорана
Опачић и даље потврђује када каже: „У бајкама Г. Олујић град је простор који
изолује појединца, у њему он губи идентитет. Зато градски простор приказује
као нехуман и застрашујући.“12 Као, на пример, у причи „Принц облака“:
8

Иста, „Месечев цвет“, у: Седефна ружа, Београд: Bookland, 1998, стр. 19.
А. Јовановић, „Свет љубави Гроздане Олујић“, Детињство, год. 32, бр. 2, 2006, стр. 25 (наш
курзив).
10
Исто.
11
З. Опачић, „Са златним прахом на прстима“, Детињство, год. XXIX, бр. 1–2, пролеће-лето
2003, стр. 56.
12
Иста, „Наслеђе бајке Ханса Кристијана Андерсена у делу Гроздане Олујић“, Зборник Матице
српске за књижевност и језик, књ. 55, 2007, св. 1, стр. 100.
9
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„– Шта ли је то с нашим дечаком? – забрину се мајка. – Нити се дебља, нити
расте, као да се ексерима храни... – мајка осети зебњу у срцу, али већ сутрадан заборави на њу. Требало је сићи у бетонску џунглу града, зарадити кору хлеба. Дечак, као и обично, остаде сам. Је ли прошао дан? Година?
Вечност?“13

Или, пак, у причи „Врапчев дар“:
„Болешћу прикована за кревет, девојчица је живела у самом корену високе,
превисоке, у срцу неба заривене бетонске куле. Око ње је брујао град, али
кроз прозор своје подрумске собе могла је да види само стопала пролазника
у непрестаном покрету. „Куда ли иду? Шта траже?, питала се, али одговора
није било.
Изнад свега узбуђивала су је разиграна дечја стопала, нарочито она најмања.
Посматрајући их, чинило јој се да трчи заједно са њима. Брзо, брже, још
брже! На ливади, уз планину, низ долину, и још даље: велик је шарен свет!
Да је ветар, појурила би улицама, замрсила гране дрвећа, поскидала људима
шешире. Да је облак, спустила би се на врх Сребрне горе, окупала у мору,
потрчала за звездама и птицама. Девојчица уздахну. Из свог бетонског дворишта, ограђеног високим зградама као каменим литицама, једва је могла
да види комадић неба. Шта да се о облацима каже? Личили су на лептире, и
брзо нестајали.“14

Ова просторна одређеност је у уској вези са оквиром прича Иване Брлић-Мажуранић и Гроздане Олујић, и уопште речено са целокупним утиском које
приче и једне и друге списатељице остављају. А разлике су такође евидентне:
познато је да је Ивана Брлић-Мажуранић дала убедљив привид народне књижевности, до те мере да се помислило да се ради о причама „на народну“; Ивана
Брлић-Мажуранић се послужила обилато неким константама усмене српскохрватске књижевности, укључујући извесне сталне облике. Њена проза често
има ритам наше народне поезије: „Pa zaigra kolo: po ognjištu, po pepelu, pod
policu, na stolicu, po ćupu, na klupu! Igraj! Igraj! Brzo! Brže. Cikću, vrište, guraju se
i krevelje. Sol prosuše, kvas proliše, brašno rastepoše – sve od velike radosti. Vatra na
ognjištu plamsa i sjaji, pucka i grije; a baka gleda i gleda.“15
Гроздана Олујић пак комбинује модерну, актуелну, чак могло би се рећи
градску причу у којој налазе место и елементи из наше усмене традиције, директно или пак посредно, и то кроз преузимање таквих елемената од Иване
Брлић-Мажуранић, као на пример у причи „Златни тањир“, која у следећем
фрагменту призива „Шуму Стриборову“: „Полако, из пањића поче да се помаља неко малено биће. Било је једва веће од гранчице, а на глави му је уместо
13

Г. Олујић, Принц облака, нав. дело, стр. 130–132.
Исто, стр. 7.
15
I. Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine, нав. дело, стр. 80.
14
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шеширића била капица жира.“16 Или, пак, у причи „О капљици и цвету“ где
такође има елемената које призивају приче Иване Брлић-Мажуранић, као у
следећем примеру: „Заврте се шарено коло око Капљице, ухвати се Капљица
у коло. Хоп, хоп! Ко ће брже? Ко веселије? Цуп, цуп!“17 Али исто тако Морски
цар има бисерну браду која старцу сеже до колена, и покушава сјајем да мами и
задржи капљицу у свом подводном царству – а све то подсећа на нашу народну
приповетку „Господар реке“: „Баш је будала Капљица! Будала будаласта! Ко
би, сем будалице, могао да напусти морско Царство? Цар одлучи да будалицу
сјајем задржи у свом подводном Царству. Забљешта бисер.“18
На тај начин, преко интертекстуалних веза и цитата, приче Иване Брлић-Мажуранић и Гроздане Олујић се у извесној мери укрштају, преклапају, преплићу.
Суштинска разлика, међутим, између Иване Брлић-Мажуранић и Гроздане
Олујић, она кроз коју се преламају и филтрирају вредносни аспекти и етичка слика света, уочљива је управо у устројству прича двеју списатељица: док је структура бајке Иване Брлић-Мажуранић у основи хоризонтална, устројство бајки
Гроздане Олујић је начелно вертикално, односно, како примећује Зорана Опачић поредећи бајке Ханса Кристијана Андерсена са бајкама Гроздане Олујић:
„У неким бајкама Андерсена, а посебно Г. Олујић, хоризонтално, митско
устројство света преображава се у вертикално симболички кодирано устројство. Јунаци Андерсенових и Грозданиних бајки жуде за светом у сфери
изнад оне у којој живе [...]. Успињање у више сфере: из подземља или морског дна на земљу или са земље у ваздух, двозначно је одређено.“19

Модус прича Иване Брлић-Мажуранић карактерише свакако митскоархетипски узорак који је свој модел нашао у хришћанској традицији те стога у
моделу инкарнације и ускрснућа, казне и покајања због те казне20. Но, ако то
упоредимо са причама Гроздане Олујић, увиђамо да устројство прича Иване
Брлић-Мажуранић јесте хоризонталног типа. Али не толико стога што главни
јунак прелази велике даљине, а предмет или биће за којим трага се налази далеко од простора из којег потиче, већ зато што је у Причама из давнине Ивана
Брлић-Мажуранић стално присутан повратак у завичај. Јунаци прича Иване
Брлић-Мажуранић су у ствари у сталној потрази за изгубљеним домом, и њихово је кретање на разини из дома, ван дома и чежња за повратком у дом и завичај. А тај дом у причама Иване Брлић-Мажуранић јесте словенски, тј. прасловенски: „Prostor iz kojeg je crpla svoje vrijednosne prosudbe i uljudbe nosi u sebi
paralelizam univerzalnog i nacionalnog kao baštinu duhovnog krajolika uvećanog
16

Г. Олујић, Вилењакова тајна и друге бајке, нав. дело, стр. 21.
Иста, Седефна ружа, нав. дело, стр. 35.
18
Исто.
19
З. Опачић, „Наслеђе бајке Ханса Кристијана Андерсена у делу Гроздане Олујић“, нав. дело,
стр. 94.
20
C. Milanja, „Mitska osnova strukture bajke Ivane Brlić-Mažuranić“, Revija, 1974, стр. 100.
17
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vlastitog „ja«.“21 Другачије речено: „Povratak u prostor djetinjstva je povratak
u stanje zavičajnosti. Tko obitava zavičaj u sjećanju, u potrazi je za izgubljenim
prostorоm jezika i baštine.“22 Приче Иване Брлић-Мажуранић извиру, дакле, из
етички чврсто изграђеног осећаја света који се идентификује са (пра)словенским завичајем и домом: „Ivana Brlić-Mažuranić pjesnik je slavenstva.“23, каже
Весна Крмпотић, тј. „njezino je naime shvaćanje i poimanje života čisto i duboko
slavensko.“24 Но структура прича хрватске списатељице није у суштини толико
чврста, и узајамни односи нису дати толико непромењљиво и одређено, као
што се може рећи за народну бајку. У причама Иване Брлић-Мажуранић нема
чак ни довољно логике, како је приметила Маја Бошковић-Стули25, што би у
народној бајци сигурно засметало, а то стога што у суштини Ивана Брлић-Мажуранић следи етичку логику26, која је у вези са (словенским) завичајем који
описује и који оправдава разне нелогичности: „Takvi obrati, takva sjenčanja,
potaknuti etičkom i umjetničkom zamisli autorovom posve su tuđi narodnoj bajci,
u kojoj likovi imaju jednu dimenziju i odnosi među njima od početka su dati – bez
promjenâ i obratâ.“27
Етички погледи Иване Брлић-Мажуранић су „čvrsto utkani u strukturu
bajke.“28 А та етика или пак емотивно-етичка компонента се базира на завичају
словенског света, и проткана је пословичним изрекама и сентенцијама као што
доличи:
Postoji, zapravo, jedna određena etika Ivane Brlić-Mažuranić kao organski,
sastavni dio njena emocionalnog i racionalnog bića. Prema tome, svaka eventualna
pouka što proizlazi iz ovih pripovijedaka, prozlazi, u stvari, iz autoričina cjelokupnog
nazora na svijet, iz vlastite filozofije. Ta njena etika, formirana još u najranijem
djetinjstvu, pod direktnim utjecajem Ivana Mažuranića, etika humanosti, vjerovanja
u dobro koje prevladava u čovjeku, etika je zapravo uvjerenja da postoji specifični
slavenski mentalitet čovjeka, koji obično etiketiramo kao „široku slavensku
dušu«.“29
21

B. Brlenić-Vujić, U potrazi za izgubljenim domom, у: Ivana Brlić-Mažuranić. Prilozi sa znanstvenostručnog kolokvija 1994. o 120. godišnjici rođenja, Slavonski Brod: Grad Slavonski Brod, Matica
hrvatska, 1994, стр. 22–23.
22
Isto, стр. 21.
23
D. Car, Kraljicu je boljela glava od samoga kraljevanja, нав. дело, стр. 52.
24
Z. Marković, „Slavenska crta u radu gđe Ivane Brlić-Mažuranić“, Posavska Stampa, 17. srpnja 1930,
br. 29, god. II.
25
M. Bošković-Stulli, „Priče iz davnine“ i usmena književnost, у: Ivana Brlić Mažuranić, нав. дело, стр.
178–179.
26
M. Crnković, „La narrativa di Ivana Brlic-Mažuranić“, La battana, maggio 1975, a. XII, n. 35, стр. 5:
„negli insegnamenti morali vibrano gli accordi sicuri di un’etica solida e completa che è significativa
delle sue opere migliori“.
27
M. Bošković-Stulli, „Priče iz davnine“ i usmena književnost, нав. дело, стр. 179.
28
Z. Diklić, Predgovor, у: I. Brlić-Mažuranić, Izabrana djela, Zagreb: Matica hrvatska,1997, стр. 25.
29
M. Šicel, „Književno djelo Ivane Brlić-Mažuranić“, у: Ivana Brlić Mažuranić, нав. дело, стр. 18.
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Код Гроздане Олујић, како примећује Зорана Опачић, долази до вертикалног путовања: „прелазак лика из доње у горњу сферу подразумева и његов
симболички напредак, саморазвој и превазилажење сопственог окружења.“30
У том вертикалном процесу долази и до обрнутог смера кретања, а који такође
подразумева симболичко узношење, дакле кад се небеска бића спуштају, унижавају и жртвују због љубави. Јунаци бајке Гроздане Олујић махом су деца, и
Гроздана Олујић настоји да приближи те бајке деци, да их учини корисним за
децу, па стога је структура њене приче у тесној вези са спознавањем себе. За
разлику од Иване Брлић-Мажуранић, у чијим је бајкама идентитет и самоспознаја јунака (и читаоца) парадигмирана у односу на параметар (словенског)
завичаја/дома, јунаци бајки Гроздане Олујић одражавају самоспознају модерног човека, односно детета. Код Гроздане Олујић нема емотивно-етичког кода
који се идентификује са словенским домом, нема дакле ни словенског дома
ни словенског завичаја, позадина је непозната, а тачка упоришта непостојана,
односно свакако није национално одређена. Самоспознаја јунака рефлектује
савременост и лабилност оквира, граница и фосилизираних облика. Тиме што
нема фиксне референцијалне тачке чини се да је онда њена прича регистрација
стварности, а читаоци, пре свега деца, од бајке очекују ипак упориште, с обзиром да непрекидно уздизање јунака Гроздане Олујић ризикује да се изгуби у
лепршавости. Но Гроздана Олујић подвлачи да се иза лепршавости бајке крије
„неумитна логика стварности“:
„Добрим односом бајка везује овај и онај свет, зверку и човека, травку и
звезду, јер у свету бајки не постоје бића вишег и нижег реда: и камен,
и шкољка, и краљ и коприва једнако су важни и значајни. Судбине им се
укрштају, допуњују, повезују, утичу једна на другу. И ништа није немогуће!
Може и камен у даци да проговори и звезда да се у чобанина заљуби. Упозорења у бајци су прикривена, али јасна. Не одбацујте и не подцењујте никог и
ништа, поручује бајка: може се змија преобратити у принца; може у девојци
запалацати змија. Све је могуће, све подложно преображењима и променама, све је релативно.
Променљивост и релативност човекове судбине у бајци једна је од њених
особености. Али, ствари се могу и другачије посматрати, па у чудима и метаморфозама којима подлежу јунаци бајке видети симболично означену
несталност и променљивост човекових психичких стања.“31

Логика приче, пак, претпоставља, или барем то читалац изискује, да аутор
(или колективни аутор) изнађе неко решење, с обзиром да се добија утисак да
таква регистрација стварности делује анестетизирајуће, па се поставља питање
да ли је то дубинска функција књижевности за децу.
30

З. Опачић, „Наслеђе бајке Ханса Кристијана Андерсена у делу Гроздане Олујић“, нав. дело,
стр. 94.
31
Г. Олујић, „Поетика бајке“, Браничево, год. 50, бр. 2, април/јун 2004, стр. 164.
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Као део своје савремености, свога доба, и у поређењу са хрватским Андерсеном, Иваном Брлић-Мажуранић, која је у развоју хрватске књижевности за
децу постигла врхунац32, Гроздана Олујић свакако помера бајку до извесног
степена, како дијахронијски тако и типолошки по питању жанра бајке, односећи се пре свега на самоспознају, како и сама каже:
„Уношењем нових, ранијој бајци непознатих, психичких човекових стања
(амбиваленције, сумње, страха) нова бајка новим читаоцима говориће новим језиком, мада се (када је бајка у питању) не би требало надати неком
изузетном превратништву: архетипске матрице ни у бајци, ни у човеку не
мењају се тако брзо. Зато се иновације пре могу очекивати на плану метафорике, плану језика. Чуда и истине у бајци и животу остају она иста стара
чуда, старе истине, маколико им ми, иначе, мењали називе и рухо.“33

Зорана Опачић ће подвући: „Плодотворно користећи искуства читаве
светске баштине, али, пре свега „свемирску меру којом су мерене, измерене и
дате све ствари“ у нашој народној традицији, својим новим књигама бајки Гроздана Олујић уноси иновације и особености у симболику бајковитог жанра.“34
Воја Марјановић чак каже: „Гроздана Олујић је отишла знатно даље од Иване
Брлић-Мажуранић“35.
Разлику између две списатељице манифестује дакле устројство, али и
спољашњи, графички аспект јер језик прича Иване Брлић-Мажуранић то
одражава: тиме што садржи фосилизиране народне облике који изражавају
(етичку) стабилност словенског завичаја, приче Иване Брлић-Мажуранић
имају упориште према коме се равнају и у односу на кога се односе. Знакови
питања прича Гроздане Олујић, међутим, одражавају другачије стање душе, доводе у сумњу и преиспитују у суштини све, где је све могуће. Оливера Шијачки
је истакла да су „[…] и Ивана Брлић Мажуранић и Гроздана Олујић истраживачи лепоте. И код једне и код друге велику улогу има љубав и вера да лепота
душе и љубав имају велику моћ, да је свака лепота једна могућност да се живи
срећније. То је једна од тајни која имплицира стално интересовање читалаца
за њихове бајке. Али има још нешто што посебно привлачи читаоце, то је тиха
мелодија језика којим обе списатељице причају тајне и чудесне ствари“.36
А та потрага за душом Гроздане Олујић прати универзалне антрополошке
схеме савременог човека. „Човек и свет у бајкама Гроздане Олујић је у сталном трагању за вредностима. А оне се не могу наћи ни у времену ни простору
32

M. Crnković, „La narrativa di Ivana Brlić-Mažuranić“, La battana, maggio 1975, a. XII, n. 35, стр. 6:
„Nello sviluppо della letteratura croata per ragazzi la comparsa di Ivana Brlić-Mažuranić esprime il
grado massimo di un’ascesa, un luminoso capovolgimento, la fine indubbia di una crisi, un successo
evidente che fino allora era rimasta limitata alle buone intenzioni“.
33
Г. Олујић, „Поетика бајке“, нав. дело, стр. 168.
34
З. Опачић, „Са златним прахом на прстима“, нав. дело, стр. 52.
35

В. Марјановић, „Гроздана Олујић“, Браничево, год. 50, бр. 2, април/јун 2004, стр. 185.

36

O. Шијачки, „Чудесни простори бајке“, нав. дело, стр. 175–176.
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потпуно.“37 Ради се о причама које се не везују за неко одређено национално тло, већ примењују правила универзума у свој својој антрополошкој геометрији, те тиме свакако објашњавају и успех прича Гроздане Олујић у свету:
„Најважније је да бајка умножавајући људске односе, пуштајући их да се гранају и на понорима и на небесима, додаје стварности неколико спратова и у
висину и у дубину. Зато писци бајки ни не престају да се рађају.“38
Persida Lazarevic di Giaccomo
A LITERARY PARALLEL:
GROZDANA OLUJIC AND IVANA BRLIC-MAZURANIC
Summary: This article focuses on the literary parallel between Grozdana Olujic and
Ivana Brlic Mazuranic. Particular attention is paid to their approach to the spoken
model, as well as to the narrative structures in their stories as compared to H. K.
Andersen.
Key words: Grozdana Olujic, Ivana Brlic-Mazuranic, relation to spoken literature.

37
38

В. Марјановић, нав. дело, стр. 185–186.
Г. Олујић, „Поетика бајке“, нав. дело, стр. 165.

III.
КЊИЖЕВНО ДЕЛО
ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ
У НАСТАВИ

Милка Андрић

ЗАСНИВАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ МЕТОДИЧКЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ БАЈКЕ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Посебност методологије методичке интерпретације уметничког
текста проистиче из потребе да она доследно одговори свим кључним захтевима књижевнонаучне методологије опредељене за унутрашњи приступ
у проучавању уметничког текста, али и да испуни сложене захтеве особене
методологије методике наставе књижевности.
На корпусу методичких интерпретација израсла је и узрасла методологија
отворене, односно иманентне методике наставе књижевности, која у први
план интерпретације ставља оригиналност, аутономност и непоновљивост
сваког појединог књижевног остварења, што условљава и уникатност његове
интерпретације.
Методологија отворене методике наставе књижевности показана је на примеру интерпретације бајки Гроздане Олујић.
Кључне речи: отворена методика, методологија, интерпретација, унутрашњи
приступ, ауторска бајка, поетика уметничког дела.

I
ЗАСНИВАЊЕ МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
1.
Методичка интерпретација књижевног уметничког дела има своју посебну методологију и методолошко је језгро отворене, односно иманентне методике наставе књижевности.
Кључно методолошко начело отворене методике наставе књижевности
јесте да је писац најбољи методичар, што је можда и најзначајније достигнуће у
развоју методологије методике наставе књижевности, израсло из доминације
унутрашњег приступа у проучавању књижевног уметничког дела. Иманентне методе у изучавању књижевних остварења омогућиле су да се методички
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приступи широко отворе за посебности сваког појединачног дела, за вредности које га чине оригиналним и непоновљивим. У таквом приступу књижевно
дело се схвата као стваралачка пракса, која једино може да потврди исправност
и научност примењене методологије и изречених вредносних судова.
Књижевнонаучне оријентације у изучавању књижевности, које се залажу
за унутрашње проучавање уметничког текста, као што су: феноменологија,
структурални, стилистички, семиотски метод, метода иманентне интерпретације, теорија рецепције, стављају уметничко дело у средиште интересовања
и истраживања, а њихова примена у настави књижевности ствара оптималне методске услове да књижевна дела сведоче и казују сама о себи. То отвара могућности за разноврсне подстицаје да ученици благовремено, пажљиво,
истраживачки, проналазачки и стваралачки читају књижевна дела и активно
учествују у њиховом интерпретирању.
За методолошке недоумице – на којим вредносним чиниоцима треба засновати интерпретацију, како усмеравати њене токове и на који начин их обједињавати – нужно је, дакле, одговоре пронаћи у самом књижевном делу. Методологија отворене методике наставе књижевности даје примат уметничком
тексту и захтева стварање услова да он сам о себи говори. Ниједан метод не
бира се унапред, већ примена одговарајућих метода и њихови међусобни односи у методичком приступу заснованом на методолошком плурализму превасходно зависе од структуре књижевног дела које је предмет проучавања. Тако
засновани приступи у први план стављају свежину и изузетност појединачног
књижевног остварења, што битно појачава уметнички доживљај и истраживачку будност.
Пошто оригиналност књижевног дела подразумева значајно одступање
од осталих примерака у оквиру жанра коме припада, методологија отворене
методике наставе књижевности налаже интерпретатору да пронађе погодне поступке, гледишта и смернице за стварање поузданих методских приступа, од којих је сваки нов по томе што је усклађен са посебностима конкретног
књижевног дела, у чему интерпретатор има онолико слободе колико му пружа само дело. Управо због тога што је методичка интерпретација усмерена на
посебности појединог књижевног дела и што је обавезна да поштује његову
природу, а пре свега његову оригиналност, аутономност и непоновљивост,
методологија отворене методике наставе књижевности израсла је и узрасла
на корпусу методичких интерпретација.
Методологију методичке интерпретације књижевног дела посебном чине
сложени захтеви које пред њу поставља особена методологија методике наставе књижевности. Одредница методичка подразумева удовољавање захтеву да
интерпретација буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена
са наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену поступност и кохерентност, а да методолошка и методичка поступања на
свакој деоници интерпретације остварују јединство анализе и синтезе.
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У оквиру основне методолошке оријентације да методичка интерпретација књижевног дела буде у највећој мери усмерена према уметничком тексту, примарно опредељење у заснивању и развијању интерпретације јесте да
се у истраживачком приступу тексту трага за његовим водећим уметничким
вредностима, које би требало да буду предмет истраживачке пажње, односно
брижљиве и стручне процене да ли је њиховим тумачењем могуће обједињавати интерпретативне токове и на тај начин постићи потребну кохерентност и
поступност интерпретације. Тако заснована и опредељена методичка интерпретације потребно је да испуни и најважнији захтев своје методологије – да се
тумачењем водећих вредности проучи дело у целини. Наведени методолошки
ставови условљени су и поткрепљени сазнањима о самој природи књижевног
уметничког остварења. Пошто се уметнички чиниоци у сваком књижевном
делу свестрано прожимају, међусобно условљавају, а обједињени су бићем дела,
које је аутономно, самосвојно и непоновљиво, природно је и логично да тумачење водећих уметничких вредности обухвати и све друге битне чиниоце
уметничке структуре која је предмет проучавања, тако да сваки у интерпретацији добије онолико места колико му припада у складу са уделом који он има у
општој уметничкој вредности дела.
Тежишта методичке интерпретације и чиниоци који могу обједињавати
њене токове кроз свет дела могу бити: уметнички доживљаји, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, књижевни ликови,
сиже, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци, литерарни/књижевноуметнички проблеми и разноврсне текстовне целине. Заснивање методичке интерпретације на неком од
наведених уметничких чинилаца подразумева зналачку процену интерпретатора да ће се појачаним истраживањем и тумачењем те вредности нужно обухватити и све остало што је уметнички релевантно у тексту, да ће сви интерпретативни токови бити међусобно повезани и сагласни, да ће имати заједничку
утоку у коначној и убедљивој синтези свих аналитичко-синтетичких домета
остварених током интерпретације.1
2.
Методика савремене наставе књижевности с разлогом посебно афирмише проблемско проучавање књижевног дела, јер оно омогућује висок степен
синтетичности интерпретације књижевног остварења и вишеструко ангажовање ученикових знања, умења, искустава, интелигенције и стваралачког
мишљења.
Језгро таквог методичког приступа јесу инвентивно откривени литерарни (књижевноуметнички) проблеми, односно својеврсне уметничке загонет1

О заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела видети у:
Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1988, стр. 213–249.
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ке, које снажно побуђују и подстичу истраживачку радозналост да се пронађе
одгонетка, у чему је садржана њихова привлачност и могућност да подстичу и
обједињују: запажање, упоређивање, уопштавање, закључивање, памћење, систематизовање, маштање, анализу, синтезу, индукцију, дедукцију.
Да би у наставном проучавању књижевног уметничког дела такве изазовне уметничке загонетке испуниле мисију коју потенцијално садрже, потребно је да интерпретатор (наставник) зна чему служи одгонетање откривених
загонетки, односно потребно је да поуздано процени колико такав приступ
уметничком тексту у настави књижевности доприноси васпитању литерарног
укуса и оспособљавању ученика за доживљавање, разумевање и критичко процењивање књижевног остварења.
Привлачност бајки, народних и ауторских, за читаоца-истраживача пресудно је утемељена на сплету уметничких загонетки, моћних да снажно подстичу истраживачку радозналост и машту, да на тај начин воде до неочекиваних и радосних открића. Можда је још значајнија моћ бајки да у читаоцу оставе
и трајне запитаности, јер је управо то извор њихове вечне свежине, односно
непресушни источник увек нових мисаоних зрачења и асоцијација.
Бајка суверено располаже разноврсним мотивацијама, а оне које припадају сфери фантастичног омогућују њеном творцу да се не обазире на стварно
и могуће, што пружа неограничене могућности у стварању и обликовању тог
скривеног, јединственог бисера, у коме је згуснут пишчев завет читаоцу. А одговор на питање којим путевима ићи кроз свет бајке да би се уверљиво обелоданило њено скривено, а очаравајуће зрно бисера, треба тражити и пронаћи у
самој бајци.
Нови наставни програми српског језика и књижевности за основну школу,
у односу на старе, обогаћени су континуираном заступљеношћу књижевног
стваралаштва Гроздане Олујић. Бајке Гроздане Олујић већ су више деценија у
самом врху овог књижевног жанра, не само у српској, већ и у светској књижевности. Њихова ревносна и поуздана служба љубави, лепоти и доброти чине их
пожељним у лектири за сваки узраст. У оквиру обавезне лектире предвиђено
је читање и тумачење бајки „Шаренорепа“ (II разред), „Стакларева љубав“ (III
разред), „Олданини вртови“ и шири слободан избор бајки (IV разред), „Небеска река“ (V разред), „Седефна ружа“ и „Златопрста“ – алтернативно (VI разред), а у оквиру допунског избора, „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“
(VII разред) и роман Гласам за љубав (VIII разред).2
Критеријуми који су определили такав избор били су пре свега естетски, у
нужно поштовање дидактичког принципа примерености узрасту, јер су наведене бајке антологијске и сигурно би имале место и у најужем избору из стваралаштва Гроздане Олујић.
2

„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/2004, 1/2005, 2/2006, 6/2007, 5/2008,
6/2009.
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Избор бајки је такав да пружа широке могућности да се оне вишеструко повезују и упоређују, што се заснива на њиховој тематско-проблемској сродности
и пишчевој способности да сродне теме обради увек на оригиналан начин.
*
У поступку заснивања интерпретације бајке „Седефна ружа“ Гроздане
Олујић, завршница бајке открива се пажљивом читаоцу-истраживачу као
кључна и најуниверзалнија загонетка, богата скривница сржних мисли и порука дела, па стога, као полазиште интерпретације, најефикасније изводи на
прави пут и трасира токове интерпретације кроз слојевити свет бајке:
„Море је било далеко и тихо. Само су се у увалици становници морског дна
комешали питајући се где је Седефна ружа, док је у излогу најскупље продавнице града блистало зрно бисера. Људи су јатимице хрлили да га виде,
али су само један дечак и један песник знали да то у излогу, у ствари, бљешти
једна чежња.“ (Подвукла М. А.)

Појављивање дечака у завршници бајке за читаоца није изненађење, јер је
дечак најављен. Он је бринуо о испражњеној шкољки, предано је слушао њен
шум и трудио се да га разуме, испољавајући нежност према Седефној ружи.
Песник је, пак, ненајављен. Пошто се у завршници бајке појавио изненада, тим
више побуђује пажњу и радозналост. Неминовно ће пажљиви читалац-истраживач запитати: Откуда песник у причи о Седефној ружи? На који је начин он
сазнао тајну Седефне руже и шта му је омогућило да разуме чежњу њеног бисера? Одговори на та питања припадају реду оних која могу одвести до макар
и релативне одгонетке тајне коју скрива бајка „Седефна ружа“, а то је откриће
да је у њој сублимирана тајна рађања уметничког дела, његових дарова свакоме
ко уме предано да чита, гледа, слуша и дубоко да осећа, попут дечака, који у
бајци симболизује управо таквог примаоца уметничке поруке.
Дечак, дакле, разуме тајну Седефне руже са становишта примаоца уметничке поруке и открива који су начини да се она разабере и присвоји, а песник је зна
на основу сопственог стваралачког искуства, јер се и свака песма рађа на сличан
начин као Ружино зрно бисера – из чежње и болног унутрашњег распећа. Идући
тим трагом, откривамо да је бајка „Седефна ружа“ поетика уметничког дела, језиком бајке пренето и овековечено стваралачко искуство уметника.
У заснивању интерпретације бајке „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ свакако не треба превидети опомену Звездане Мајке, упућену заљубљеној
Звезди: „Свет људи и свет звезда неспојив је.“ Опомена је загонетна и изазовна
јер јој делимично опонира бајка као целина, у којој су се ипак додирнули свет
звезда и свет људи, разумели се и заувек спојили. То загонетно противречје
неизбежно буди и подстиче радозналост да се открије на који је начин бајка
постигла оно што је Звездана Мајка прогласила немогућим. Путеви до макар и
делимичног разрешења загонетке воде преко одговора на питање какву је уло-
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гу у томе имала чобанинова свирка на фрули, односно лепота те музике, што
одводи на траг уметности и њених моћи, односно опет смо загледани у Горњи
свет, ка коме се вечно отимају погледи јер се на земљи за њим чезне и уздише,
а у њега, бар привремено, стиже само са Лепотом, која се увек рађа у окриљу
уметности и љубави.
Бајке „Шаренорепа“ и „Стакларева љубав“, које су у наставним програмима за млађе разреде основне школе, тематски повезује љубав. У окриљу обе
бајке свила се по једна прича о љубави, о њеном племенитом бићу које лечи,
светли и надахњује, те је стога насушна и незаменљива оној души коју својом
силом обузме и од које увек успева да сачува тајну своје чаролије. Наличје тог
светла које греје и надахњује јесте неспокојна стрепња да оно изненада може
бити и одузето као што је неочекивано подарено, али се омађијаност светлом
које води не прекида лако, чак и онда кад се слутње потврде на јави.
Сржну поруку бајке „Стакларева љубав“ изрекла је Светлоока одговарајући на бојажљиво питање младог стаклара: – Бићеш увек са мном? – И волећеш ме вечно?
Одговор је кратак, одсечан и надасве истинит:
– Док ме не удариш или не гурнеш, запамти! Љубав је крхкија од стакла. За
њу је потребно много стрпљења, много нежности....
Разложно је подстаћи ученике да трагају за одгонетком зашто су порука и
опомена Светлооке кључ за разумевање бајке, источник њених бујних мисаоних подводних токова, који више наговештавају него што непосредно казују.3
У поступку заснивања сваке методичке интерпретације откривена кључна
загонетка упућује на правце у којима треба развијати интерпретацију бајке,
тако да сви токови интерпретације од те кључне загонетке полазе и у њој се
коначно сабирају.
II
РАЗВИЈАЊЕ МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ БАЈКЕ
Седефна ружа
С чежњом расло је у њој зрно бисера
Где је живела Седефна ружа? – Запази битне појединости о њеном боравишту – Чиме је Горњи свет пробудио и распламсавао чежњу у Седефној
ружи? – На који је начин Седефна ружа сазнавала о лепотама Горњег света? – Објасни зашто приповедач тврди да је блесак Горњег свега потамнео
3

Заснивање и развијање методичке интерпретације бајке „Стакларева љубав“ приказано је у
раду „Проблемско проучавање бајке „Стакларева љубав““, објављеном у зборнику Настава
српског језика и књижевности, савремени пресек, Учитељски факултет, Београд, 2006. године,
стр. 55–65.
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„сјај њеног света“. – Како разумеш поруку Коралне гране: „Мора се знати
своје место и не одлазити с њега!“ – Ко је све и зашто одбио да подржи
жељу Седефне руже да се домогне Горњег света? – Из чега се у Седефној ружи
родило и расло зрно бисера? – Због чега је Горњи свет изгубио привлачност
за Седефну ружу?
Седефна ружа је живела „дубоко на дну мора, где зраци сунца стигну тек
у подне“. Због тога ју је распињала страсна жеља: „Да ми је изаћи на светлост
дана, да ми је видети сунце и цвеће, осетити дах ветра“! То је био Горњи свет,
по свему супротан ономе што ју је окруживало и што је гледала свакодневно.
Већ је овим појединостима о чежњи Седефне руже за Горњим светом сугерисана ваздашња истина о човеку – о томе да сваки човек има свој Горњи свет
саздан од онога што пребива у његовим жељама и сновима. На пут који води
том Горњем свету упорно га гони његова чежња да се остваре снови, да се дохвати Горњи свет и ужива у његовој лепоти. И управо та силна чежња чини да је
Горњи свет увек присутан у човеку, да га он види својим духовним очима, да је
јачи од свега што се као реалност указује његовим чулима. Због тога ни Седефној ружи нико не успева на прави начин да дочара лепоте Горњег света, нити да
својом причом загаси њену успламтелу чежњу. Риба, Корална грана, риба угор
– остали су само на покушају, јер су слика о Горњем свету и снага доживљаја
Седефне руже били увек нешто друго у односу на оно што им је ишло у пресрет
и покушавало да одговори на жеље и дозиве. То што је од других понуђено као
слика Горњег света, осим пробуђене радозналости и распињуће чежње, није
налазило другог одзива у Седефној ружи.
Сведочећи о Горњем свету, риба је о његовим лепотама најчешће говорила
шкрто, недовољно заинтересовано, брзо губећи дах: „Светлије је на површини
мора, певају и лете птице шарених крила. Шта да се о осталим чудима каже?“
Свака реч о Горњем свету рађала је, међутим, рој слика у Седефној ружи: „Седефна ружа слушала ју је отворених уста. У њеној глави ројиле су се слике
Горњег света. Шта је искрење морског дна према његовом сјају? Шта цветови
корала према цветовима јасмина?“ Напомена приповедача да је размишљање
о бљеску Горњег света потамнело сјај њеног света један је од кључева за разумевање својеврсног распећа, које у одређеној мери проживљава сваки човек, а
уметник понајвише. Распеће започиње на размеђи јаве и сна, збиље и маште,
а све јаче обузима, јер оно што је недоступно оку, приступачно је духу који га
боји сновима и чежњама и чини јачим од свега видљивог, стварног и могућег.
Оно што човек осећа, што снажно доживљава, о чему сања и жељама призива,
згушњава се у мало, унутрашње сунце, које греје и заноси, али и распиње управо тиме што га човек стално пореди са оним што се зове збиља, што отворене
очи никад не виде оно што човека изнутра зари и греје, па се повремено ствара
болни утисак варке и илузије. Та паралела, дакле, немилосрдно опомиње да
трајно постоје два оштро сучељена света, да је човеков усуд такав да се не може
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одрећи ни једног од та два света, нити иједном заувек окренути и посветити,
већ му ваља одважно живети на њиховој размеђи, распињан чежњом и приморан да пронађе начин за добијање битке, унутра, у себи.
Сви људи, дакле, попут шароликих становника мора, чезну за Горњим светом, али се свако према својој чежњи односи на себи својствен начин. У бајци
су по томе посебни рибица, Корална грана, риба – угор, шкољка Седефна ружа.
Бајка, у ствари, на свој начин указује да потребу за Горњим светом, који овде
симболизује снове, жеље, чежње, имају сви људи, а да је уметник неко ко је
међу њима ипак посебан. А посебан је по томе што своју чежњу за Горњим светом не може нечим другим задовољити до једним сличним светом, кога он сам
ствара по њеном подобију. Бајка ту истину саопштава и илуструје примером
шкољке и бисера, који је рођен из чежње за Горњим светом и постао Лепота,
моћна да уживање подари и другим људима, управо на начин како то одувек
постижу уметничка дела.
„Само су се у увалици становници морског дна комешали питајући се где је
Седефна ружа, док је у излогу најскупље продавнице блистало зрно бисера.
Људи су јатимице хрлили да га виде, али су само један дечак и један песник
знали да то у излогу, у ствари, блешти једна чежња.“ (Подвукла М.А.)

Бајка нас упућује на такав закључак посредно, усмеравајући нас да упоредимо привремени мир који је Седефна ружа пронашла рађајући бисер из своје
чежње и бола, са површном радозналошћу рибе за шарени свет изнад морске површине и равнодушном констатацијом Коралне гране: „За онога ко има
своју стену није размишљање о одласку у непознато, нека се смири Седефна
ружа. Од превеликог размишљања шкољке и корали губе боју, а ништа се њиме
не постиже.“
Сви људи, дакле, имају своје чежње и снове, али су посебно драгоцени они
снови који скривају дарове и за друге људе. Таквим даровима зраче плодови
уметниковог духа, односно уметничка лепота, рођена да векује и свим људима
подари радост, озарење и надахнуће – управо као шкољкин бисер, чија је лепота озарила мноштво људи и у њима побудила нескривено усхићење.
Наглашавањем дубине опсесивне чежње Седефне руже за Горњим светом,
њеног потонућа у бол и потпуног туђења од морског дна и његових становника, бајка посредно открива да се Лепота, као одбрана постојања и животног
смисла, рађа из бола, из унутрашњег распећа, изниклог из силне чежње и болног сазнања да се Горњи свет не може трајно дохватити и присвојити:
„Као нож пролазила је чежња срцем Седефне руже. Оштар и дуготрајан је
био бол. Неко други би му, можда, и подлегао. Седефна ружа се скупи и заплака у себи. Затим осети како туга, као плима, плави читаво њено биће и
згушњава се у блиставу, чврсту кап. Није се више мицала. Није отварала
уста. Са чежњом расло је у њој зрно бисера. Седефна ружа полако поче да
заборавља Горњи свет.“ (Подвукла М.А.)
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У чему је тајна тог неочекиваног Ружиног заборава? Својим језиком и на
свој особен начин бајка нам, здружене, дарује својеврсну одгонетку и нову загонетку.
„Није јој више било ни до Горњег, ни до Доњега света.
Она је тражила и налазила свет у себи.“ (Подвукла М. А.)

Тај свет, пронађен у себи, односно бескрај рођен из унутрашњег распећа,
вечно омамљив и отворен, познају сви уметници и значи привремено добијену
битку, примирје утемељено на открићу да је Горњи свет унутра, у човеку, ту где
су се и родиле чежње, које су изнедриле Лепоту, моћну да испуни унутрашње
бездане, не само у њеном творцу, већ и у другим људима. Свако уметничко дело
рођено је из таквог распећа, па је стога овенчано светлошћу заноса и силином
уметникове чежње за идеалном Лепотом, њеним неповредивим складом који
дарује макар и варљиви спокој – ствараоцу и свима којима је он своју поруку
наменио.
Она зна да је мало сунце скривено у њој – лепше од свих
Објасни како је Седефна ружа „тражила и налазила свет у себи“ – Размисли која је мудрост помогла Седефној ружи да заборави на Горњи свет и
ужива у сјају свог „малог сунца“. – Како разумеш то Ружино „мало сунце“
– Размишљај о себи и човеку уопште, обогаћен мудрошћу коју откриваш у
бајци Гроздане Олујић.
Постоје у бајци и појединости које откривају како се у уметнику рађа и јача
то плодотворно унутрашње сунце, невидљиво за друге људе, а за њега најсветлије и у свему једино, које га обузима и што више јача, односно крупња, утолико
га више обасјава и смирује, пружајући духу лековито уточиште. Ствараочева
обузетост својим делом јесте скровита, али је искључива и неодољива, толико да
у његовој лепоти и духовној присности нестаје, односно с њим се поистовећује:
„А зрно бисера расло је и крупњало. Љескало је и зрачило као некакво мало
сунце. Седефна ружа обави га својим латицама, љубоморно га чувајући од
свих. Било је то њено посебно мало чудо и није желела да га дели са другима,
нити је више помишљала на одлазак из увале. Смешне су рибе – са својим
расправама о томе која је најлепша! Још смешнији је Савет корњача који
расправља то питање. Она зна да је мало сунце скривено у њој – лепше од
свих. Али, шта се то других тиче?“

Све су то знакови да је рођена Лепота. Творац је у сјај и живот Лепоте уложио најбољи део себе, па је, стога, познаје колико и себе. Управо због тога,
Лепота је моћна да надрасте и засени све у спољашњем свету. Она озарује
понајвише својом јединственошћу и тајанственом неухватљивошћу, што је у
бајци сугерисано напоменом да зрно бисера „у себи није носило само нежни
сјај месеца, бљесак Сунца, већ и преливање небеске дуге“. Преливање небеске
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дуге асоцијативно упућује на лепоту уметничког остварења, која је привлачна
управо због своје тајанствености и вишезначја, због тога што је нико не може,
па чак ни њен творац, заувек освојити и присвојити.
У излогу, у ствари, бљешти једна чежња
Шта је Ружином зрну бисера додавало „све бљештавије и раскошније
боје“? – Како је, Седефна ружа трајно стекла свој мир? – Када је, противно
својој вољи, доспела у Горњи свет, колико је он испунио Ружина очекивања?
– Ко се и на који начин дочепао скривеног Ружиног блага? – О чему је потом сањала испражњена шкољка? – Зашто је у излогу „бљештала једна
чежња“? – Чија је то чежња? – Шта означава (симболизује) зрно бисера? –
Ко му је удахнуо живот, односно душу? – Размисли шта све бајка Седефна
ружа посредно казује о настанку и животу уметничког дела, о уметнику и
његовом односу према свом делу.
У моменту кад уметник оствари своје дело – напише књигу, наслика слику, изваја скулптуру, компонује музику – проналази свој привремени мир
утемељен на крепкој свести о томе да је удахнут живот нечему што ће га надживети, што је стекло своју неопозиву слободу, односно способност да живи
независно и од свог творца. Постигнуто духовно сагласје уметника са тим
својим малим сунцем у себи, за које је најпре плашљиво рођена, а потом неслућено бујно нарасла свест да је оно „лепше од свих“, дарује уметнику бесцено стваралачко задовољство, које га привремено блажено смирује и потпуно
испуњава. Оштрина бола, као у огледалу, условљава раст заноса и надахнућа,
који рађају уметничку лепоту, крцату даровима за свога творца и за све оне
којима он своју поруку упућује:
„Потајна гордост Седефне руже додавала је зрну бисера све бљештавије и
раскошније боје. /.../ Дубоко, на дну мора, где зраци стижу тек у подне, Седефна ружа стече свој мир. Могла је тако да живи годину, сто година, читаву
вечност. Нико јој више није био неопходан. Никога није тражила.“

Уметничкој лепоти, међутим, није суђено да остане само у поседу свога творца. Она је рођена и за друге, баш као Горњи свет за којим многи, најчешће безуспешно чезну, а ретки га, макар привремено, дотакну. Племенитост и узвишеност
уметничке лепоте управо је у томе што чежњу за Горњим светом задовољава и
код других људи, а не само у свом ствараоцу. Уметник јесте посебан управо по
томе што може да створи Лепоту, што је његова чежња за Горњим светом плодотворна, јер отвара капије Горњег света и другим људима, дарујући им Лепоту
која трајно исијава и узноси, оплемењујући збиљу и свакидашњицу.
Лепота је за човека радосно откриће, понекад и чудо које оставља без даха
– јер је увек непоновљива, јединствена и дотад невиђена. На такав начин реагују и рибари, када су раскрилили утробу Седефне руже:
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„Гле, бисер! Лепотан! – Узвикну човек, док су два туђа прста дизала увис тајну Седефне руже, а нечији узбуђени гласови зујали су јој око ушију. Једва је
последњим погледом успела да обухвати сјај свога малог сунца, а већ јој се у
испражњену љуштуру увуче слани морски ветар. Рибар однесе зрно бисера,
а један дечак узе бачену шкољку, очисти је од песка и принесе уху.“

Колико уметничко дело, док се рађа и кад је рођено, обузима свога творца,
суптилно је наговештено у бајци тиме што је одвајање бисера од шкољке означено „испражњеном шкољком“. Тренутак раздвајања означен је као неминован, болан и усудан. Шта се после тог одвајања десило? Прича о Седефној ружи
на свој начин ненаметљиво открива шта све подразумева човеково општење са
уметничким делом, шта поново може да загреје испражњену шкољку и зачне
ново зрно бисера.
Дечак, предано, с љубављу, читаву ноћ слуша шум шкољке, а што јој он
више пружа топлине, то она нежније шуми. Склапање дирљивог споразума између дечака и шкољке посредно упућује на то да је Љубав у основи свега вечног
и племенитог, и да је управо она можда и највиша Лепота.
„Дечак нежно поглади Седефну ружу, сакри је под кошуљу и потрча кући.
Читаву ноћ, затим, држао ју је прислоњену уз ухо. Читаву ноћ лутала је небом бисерна кугла Месеца. Дечаку се чинило да у шуму шкољке слуша шум
мора. Седефна ружа је веровала да то небом лута отета њена тајна. Више, све
више пењао се Месец. Нежно, све нежније, шумела је шкољка. А ујутро, сунце провири кроз прозор и виде како наслоњени једно на друго спавају дечак
и шкољка. Иза склопљених очију пловио им је сјај бисерног зрна.“

Дечак и шкољка, „наслоњени једно на друго“, иза чијих склопљених очију плови „сјај бисерног зрна“, упућује на неминовни тајни савез уметника и оног ко је
постао поседник и уживалац Лепоте коју је он створио, заснован на истоврсном
духовном одзиву Лепоти и њеним зрачењима. Истина је, и за једног и за другог,
Лепота је коначно неосвојива, прелива се значењима и зрачењима као дуга бојама,
узмиче, повремено бива и безмерно блиска, а увек је насушно потребна.
Тако поступно постаје јасно зашто само дечак и песник знају да у излогу
продавнице „бљешти једна чежња“. Дечак зна јер је с љубављу и посвећеношћу
откривао свет у коме се родио бисер, а песник зна јер је уметник који искуствено познаје бол и унутрашње распеће из којих се рађа бисер. Песник, дакле, на
основу сопственог искуства зна како се рађа Лепота, колико заноси и распиње
свога ствараоца, али и шта значи ономе коме је подарена. Својим укупним
смислом бајка би да посведочи да је Љубав у основи свих истинских надахнућа
и споразумевања.
*
Развијање интерпретације бајке Звезда у чијим је грудима нешто куцало
могуће је остварити посредством следећих истраживачких задатака:
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Свет људи и свет звезда неспојив је
Размисли о чудесном додиру два света – звезда и људи – у бајци Гроздане Олујић. – Велика Звездана Мајка опоменула је забринуто заљубљену
Звезду да су та два света неспојива. – Шта ти мислиш о тој опомени? –
Размисли о симболичким значењима небеске баште, Звезде и људског срца
које је у њеним грудима закуцало. – Шта је преобразило Звезду и везало
је за лепоте земаљске баште? – Шта је, пак, Чобанинов поглед трајно
усмерило ка небеској башти и треперењу звезда? – Протумачи симболику
лепоте којом је Звезда очарала младића и лепоте младићеве свирке која
је учинила да Звезда занеми „од нежности и чежње“. – Зашто је Звезда
свакога дана постајала „све светлија, све нежнија“? – На који начин је
младић успео да дозове несталу Звезду?
Месец и облаци о томе не говоре ...
Шта је Звезду одвукло са неба, а потом је, заједно са Чобанином, подигло
на небо? – У име чега се Звезда одрекла вечности? – Како ју је, ипак, поново добила? – Замео се траг Звезди и Чобанину, а бајка поручује да нежну
свирку Чобанинове фруле чију „само они који умеју да воле“. – Протумачи
наведену поруку. – Шта ти је све бајка Гроздане Олујић казала о љубави?

*
Методологија отворене методике наставе књижевности подразумева да
се у сваком конкретном случају на поузданим естетским, методолошким и
методичким разлозима утемељи избор вредносних чинилаца према којима ће
бити усмеравани токови интерпретације књижевног уметничког дела, јер је
кључни задатак методичке интерпретације да нагласи његову аутономност,
самосвојност и непоновљивост. Таква методологија, пак, искључује субјективизам и произвољност а заснива се на стручности, знању, умењу и инвентивности интерпретатора, његовој способности да у сваком књижевном уметничком остварењу поуздано открије оно што је у њему највредније, а оствареном
интерпретацијом уверљиво докаже да је био у праву. Методолошка и методичка утемељеност и убедљивост интерпретације књижевног уметничког дела
једини су прихватљиви аргументи којима истраживач и интерпретатор може
доказати да је добро проценио естетске вредности дела и остварио поуздане
интерпретативне токове кроз његов слојевити свет.
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Milka Andric
ESTABLISHING AND DEVELOPING METHODOLOGICAL
INTERPRETATION OF GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALE
Summary: This article presents the possibilities of establishing and developing a
methodological interpretation of Grozdana Olujic’s fairy tales, included in school
curricula. Attention is particularly drawn to vast possibilities of interpretation of
Grozdana Olujic’s fairy tales in the teaching process, to the different levels of possible
interpretation and a wide spectrum of artistic processes insufficiently studied in
respective literature and scientific reference books.
The focus of the paper is based on the methodological interpretation of the fairy tale
Rose of Mother-of-Pearl, with reference to several other fairy tales and their specific
character. The educational study of Grozdana Olujic’s fairy tales is a practical example
of open literature teaching methodology.
Key words: open teaching methodology, methodology, interpretation, inner approach,
author fairy tale, poetics of a work of art.

Тиодор Росић

ЕТИЧКЕ ВРЛИНЕ У НАСТАВИ
БАЈКИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Најпре су појмовно одређене етичке врлине, а затим се разматра
њихова улога у бајкама Гроздане Олујић. Након теоријског одређења, прелази
се на наставну интерпретацију човечности и моралног понашања на нивоу
инваријантних примера бајке Гроздане Олујић.
Кључне речи: етичке врлине, божанске врлине, карактерне врлине, интенција, наставна интерпретација.

Увод
Методичка интерпретација сваког, па и бајковног дела Гроздане Олујић
мора да буде усклађена са иманентним својствима датог дела. И да одмах не
буде дилеме: бајке ове списатељице постулиране су етичком интенцијом писца,
спознајом добра и зла ради моралног усавршавања. Учиниће се ова тврдња јеретичком, поготову онима склоним олаком прихватању стереотипних судова.
Може когод да помисли како се овде прокламује утилитаризам етичког циља,
мимо естетске функције бајковног текста, где употребљена средства оправдавају исход неког чина. Ништа од свега! Асоцијативно богата, бајковна лепеза
Гроздане Олујић – у свом значењском, парадигматском тоталитету – укључује
и етику добра, засновану на аутономији воље појединца, у овом случају бајковног јунака.
Проблемски приступ у интерпретацији бајки ове списатељице може да се
заснује на тумачењу вере, наде и љубави – божанских врлина, али и кардиналних врлина: храбрости, дарежљивости, доброчинства, великодушности,
осећању части и стида, разборитости. У тешкој су заблуди многи који: у лепоречивој текстуалној чипки чудесног, натпојавног, егзистенцијалног, местимично сладуњаво опсенарског, у Олујићкином интертекстуалном ткању не
препознају и оне елементе казивања засноване на етичкој интенцији, којима се
настоји да допринесе угледању појединца на врлину.
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У подтексту казивања Гроздане Олујић јесу гледишта о спознаји добра и
зла и спознаја живљења у складу с природом. Дати идеал није, међутим, идентичан стоичком, где се душевни мир налази у себи и не може бити помућен никаквим спољашњим добром или злом. Он је у свесном избегавању зла и привидног добра. Постиже се уз жртвовање, љубав, врлину вере, наде; уз одлучну
храброст, племенитост, дарежљивост и друге карактерне врлине. Размотрићемо најпре етичке врлине и њихов статус а затим прећи на наставну интерпретацију човечности и моралног понашања у бајкама Гроздане Олујић.
Етичке врлине и њихов статус
Морални чин и човеково деловање могу по садржају да буду хетерономни и аутономни, изван човека и у самоме човеку. Смисао, вредновање и извори
моралног деловања за Гроздану Олујић нису израз никакве моралне принуде,
нити било каквог ауторитета, већ су наметнуте етиком дужности самога човека. Олујићкине бајке афирмишу вредности које појединац носи и остварује у
себи. Етичке врлине које поседује путоказ су његовог моралног деловања.
Врлина је оно чиме човек постаје ваљан, а то су његово понашање и вредности моралног понашања. Уз веру, наду и љубав, ту су врлине мудрости,
храбрости, праведности и мере. Свака од ових врлина присутна је у бајкама
Гроздане Олујић. Оне могу и треба да буду предмет проблемско-стваралачке
наставе и важан естетски и васпитно-образовни чинилац у остваривању моралне вредности у уверењима и поступању.
Значењски, Олујићкине бајке афирмишу анимистички поглед на свет. Засновано је то на дубокој вери о постојању и испољавању унутрашње стране
бића, не само човека, мимо тела и материје. И појавна и натпојавна стварност
има унутрашњу страну, дух или душу. Парадигматска су веровања Гроздане
Олујић у унутрашњу страну природних појава. Природа њеног анимизма је
далекосежног карактера па је могуће успоставити и парадигматске везе према
неким модификованим источњачким обрасцима бајковног казивања и остварити увид у интертекстуална прожимања. То би, међутим, био много сложенији захват и захтевао би савршено познавање езотерије, мисе, гносе, а поготову бајковног стваралаштва неких „далеких“ култура.
Откривање унутрашње стране бића код ове списатељице усмерено је
и према живим и према неживим бићима, стварима и појавама. Њено омиљено стилско-језичко средство јесте персонификација. Доминантан значењски
слој њених бајки заснива се на схватању и човека, и предмета, и нематеријалних појава са својствима карактерно одређених људи. То је својеврсни бајковни антропоморфизам, јер се свему дају људска својства. Човеково мишљење,
његова осећања и воља преносе се на реално, природно, ванљудско. Тумачење
света је анимистичко, антропоморфно. Кроз доживљај у којем се субјект поистовећује и емоционално стапа с неким објектом, и неживом се даје својства
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живог. Посреди је једначење с природом а с њом су у складу и етичке врлине и
естетски доживљај, јер „естетско доживљавање природе и уметности почива
пре свега на уживљавању у унутрашњи живот појава и бића“ (Речник филозофских појмова 2004: 641). У бајкама Гроздане Олујић, откривање унутрашњег
живота, појава и бића кроз појединачну рецепцију постаје део личне стварносне вредности.
Наставна интерпретација човечности и моралног понашања
Значењски и синтагматско-парадигматски ниво бајки Гроздане Олујић
проистиче из њеног изоштреног осећања за добро и зло, праведно и неправедно. То својство у наставној интерпретацији њених бајки сагласно је с параметрима етике врлине. Наставна проблемско-стваралачка обрада бајки Гроздане
Олујић мора да проистекне из транспозиције конкретизованих образаца одговарајућег деловања, поступања или мишљења њених бајковних јунака. Треба
истаћи шта је то што чини суштину усмерености њиховог моралног деловања и
понашања, есенцију њихове човечности. Шта, рецимо, у бајци „Мирунин вео“
(Олујић 2002: 39) у себи садржи морално опредељење да се спаси вилењак? Са
каквим се обичајима, прописима, писаним и неписаним правилима, нормама,
ограничењима и идеалима срећу поједини Олујићкини бајковни јунаци?
Са општег плана могуће је, потом, прећи на наставну интерпретацију божанских врлина – вере, наре и љубави, проблематизовањем појединих бајковних текстова, њиховим рашчлањавањем на проблеме кроз различите поступке
и операције. Тумачење појединих врста врлина из перспективе бајковних текстова може у систему проблемске наставе да буде кључни чинилац. Крајње
сведено, дата тврдња може да се поткрепи „Снежним цветом“ и „Светлосним
вратима“, инваријантним бајковним текстовима за тумачење етичке врлине у
настави бајки Гроздане Олујић.
Освримо се, међутим, најпре на етичку интенцију писца, што представља неку
врсту отклона од безидејног естетизма, у којем је важан само начин на који се казује а не и оно о чему се казује, укључив и социјалну или политичку страну дела.
Етички интенционизам подразумева повезаност и усклађеност са свим осталим естетски валентним сегментима књижевног текста. Бајковна ситуација
обухвата приповедача и слушаоца или читаоца. Оно о чему се казује није израз
узрочно-детерминишућег настојања да се рационалистичко-етички постигне
какво добро, корист или вредност а уз пренебрегавање емоционалних чињеница. Било каква интенционалност уметникова да нешто створи не мора да
се поклопи са створеним. Списатељски су напори усмерени на неки идеални,
фиктивни циљ. Текст је потенцијал значењских, етичких, ритмичко-мелодијских и синтаксичко-парадигматских, естетски конкретизованих чињеница.
Попут осталих, и етичке компоненте су „иманентно садржане у делу“ (Ингарден 1971: 83) и актуализују се читањем.
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Интенција је у феноменолошком одређењу духовни, емоционални акт,
чин намерног деловања усмерен на смисаони садржај а до чега ће доћи зависи,
између осталог, и од интенционалних околности.
Етичке врлине у бајкама Гроздане Олујић субјективно су одређене и нису
производ било какве спољне принуде. Етичка интенција ове списатељице присутна је тематско-мотивски, на општемисаоном плану, на нивоу ликова и њихових међусобних односа, простора, ситуација и збивања.
Писац може да одступи од своје почетне емотивне циљне усмерености,
може – а не мора. Наставна интерпретација значењског нивоа бајке „Мирунин вео“ (Олујић 2008: 37) никако не сме да запостави њену етичку интенцију.
Проблемско-стваралачко тумачење ове бајке, на примерен начин, мора да буде
усмерено ка главном мотиву – прометејској побуни против силе и неправде,
односно откривању оних значења која ову бајку доводе у везу Прометејем, титаном из старогрчке митологије, симболом човекове непрестане борбе против
силе и неправде. Преко Мирунине побуне афирмисана је човечност, а њено
понашање показује и друге елементе онога чиме човек постаје ваљан.
Проблемска експликација у овој бајци може бити тројака: 1. сила и неправда; 2. побуна; 3. победа. Она се може маркирати кључним порукама бајковног текста: 1) Моћни не трпе непокорне; 2) Живети у одређеном кругу исто је
што и живети у затвору; 3) Онај који воли, увек ће доћи.
Рашчлањавање бајковног текста на проблеме изискује њихово решавање.
Под условом да су правилно постављени, они су покретачи стваралаштва. Од
тога како су у овој бајци проблеми уочени и дефинисани, зависи и њихово
решавање. Добро постављени проблеми узрочно детерминишу и карактеролошке врлине јунака ове бајке: храброст, доброчинство, великодушност, али и
веру, љубав и наду.
Поменуте етичке врлине постају праве парадигме моралног понашања
у многим другим бајкама Гроздане Олујић. Веома су, рецимо, погодне за наставну обраду бајке „Светлосна врата“ и „Снежни цвет“. Могу се обрађивати
појединачно а и напоредо. У првој, да би ослободио родитеље, дечак „прелази
препреке“ (Опачић 2008: 10), у другој, спознавши жртву несебичне љубави,
вила помаже девојци да спасе и задобије младића кога и сâма воли.
И низ других бајки Гроздане Олујић може се обрађивати кроз проблемско
колационирање етичких врлина и њихово увођење у наставу. Таква је, рецимо,
бајка „Светлосна врата“ (Олујић 2008: 78), сижејно реализована кроз три искушења. Њена наставна обрада могућа је кроз проблематизовање храбрости,
доброчинства и доброте. Не само у овој, већ и у другим бајкама наставна стратегија, подразумева се, треба да буде усмерена на иманентнотекстуалну детекцију естетских предмета, чему треба да стреми и целокупна настава књижевности.
Човек постаје ваљан преко моралног понашања и човечности. Магистралне значењске интенције Гроздане Олујић усмерене су управо на ово.
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Наставна интерпретација човечности и моралног понашања треба да покаже велику васпитну вредност бајки Гроздане Олујић. При тумачењу етике
верности, љубави и части не сме се приступити с позиција рационалистичког дидактичког утилитаризма, већ с позиције дела као естетске чињенице.
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Tiodor Rosic
ETHICAL VIRTUES IN TEACHING
GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES

Summary: The starting point of this paper is conceptual determination of virtues
followed by an insight into their status in Grozdana Olujic’s fairy tales. Further, there
is a theoretical interpretation of three divine virtues (faith, hope, love) as well as of
character virtues (courage, nobleness, generosity, prudence, benevolence, sense of
honour and shame).
The pedagogical interpretation of what makes people worthy, and that is their moral
behaviour and humanity, shows that Grozdana Olujic’s fairy tales have a great value
in the sense of moral upbringing. The point of view from which the ethical value of
fidelity, love and honour is approached is not that of rationalist didactic utilitarianism,
but rather that which sees a work of art as an aesthetic fact.
Key words: ethical virtues, divine virtues, ethical analysis, pedagogical interpretation.

Зорица Цветановић

МЕТОДИЧКИ ПЛАН ЗА ОБРАДУ БАЈКЕ
СТАКЛАРЕВА ЉУБАВ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Методички план за обраду текста је један од могућих начина интерпретације књижевног дела у настави. Израдом сложеног методичког плана
постиже се детаљно аналитичко-синтетичко проучавање књижевног текста.
По оваквом плану успешно се обрађују бајке, посебно уметничке. Обрада бајке по методичком плану може се реализовати већ од првог разреда основне
школе, када почињемо са простим планом који касније усложњавамо. У раду
ће бити приказана најпре теоријска заснованост сачињавања сложеног методичког плана текста, а потом и методички план за обраду бајке Стакларева
љубав Гроздане Олујић у трећем разреду основне школе.
Кључне речи: бајка, методички план текста, истраживачки задаци.

1. Стакларева љубав
Методички план за обраду бајке – теоријски приступ
Основно полазиште за сачињавање методичког плана јесте природа књижевног дела које се обрађује, а и узраст ученика. У првом разреду основне
школе, када су ученици тек савладали технику читања, уз задатке за усмерено
читање, план текста треба рашчлањивати тако да се поступно укључују појединости. Касније, у осталим разредима сами задаци за усмерено или истраживачко читање и план текста или књижевни проблеми чине основу за детаљну
методичку анализу књижевног дела. Дакле, методички план за обраду књижевног текста подразумева план текста или књижевне проблеме и задатке који
су припремљени за ученике. Ови задаци могу бити припремни за усмерено
читање или истраживачки. Комбиновањем плана текста и задатака за усмерено или истраживачко читање добијамо методички план који је основа за наставно тумачење књижевног дела. Постављањем књижевних проблема и истраживачких задатака ученици се усмеравају ка проблемском проучавању текста.
Методички план тако представља припрему наставника за један од могућих
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начина обраде текста на наставном часу. У својој припреми за час наставник
на основу методичких усмерења и методичког плана текста припрема детаљну
анализу, усложњава методички план и на основу њега припрема сва питања и
задатке који ће омогућити адекватно тумачење књижевног дела на наставном
часу. Методички план има вишеструку функцију у настави књижевности. Он
представља једну врсту концепта за анализу књижевног дела на часу. Значајан
је јер се ученици нарочито активирају за време читања: на основу задатака
припремају се за тумачење, промишљају о књижевним проблемима, плану текста. Посебну улогу методички план има и након анализе јер ученици имају
писани траг о прочитаном и анализираном делу. И поред своје важне функције у настави, методички план је помоћно средство, оруђе, које нас усмерава
ка правилном и сврсисходном тумачењу текста. Иако је методички план полазиште у тумачењу књижевног текста, он треба да остане у сенци самог текста;
потребно је да буде ту, али да ипак не буде доминантан.
О плану текста у методичкој литераратури доста се писало (Николић, 1988:
209), као и о обради текста по датом плану (Милатовић, 2005: 44). Сви аутори
се слажу да наставник, када на основу текста који треба да се обради на часу
одлучи да сачини план, онда се припрема за тумачење на часу тако и усмерава.
Наставник се припрема за детаљну анализу текста на наставном часу на основу плана, али увек треба да има у виду да је овај план само основа. „Боље је ако
књижевна интерпретација има инвентивнији и слободнији ток од онога који
аутоматски следи из плана текста“ (Николић, 1988: 208). Књижевни проблеми
представљају основу за проблемско проучавање књижевног дела а постављају
се на основу проблемских подручја. Ученици се упућују на решавање проблема
јер „књижевни проблем је везан за одређену потешкоћу, препреку и недоумицу са којима се ученик суочава у току размишљања, образлагања, доказивања,
односно тумачења неке литерарне појаве, ситуације или гледишта“ (Милатовић, 2005: 57).
Усмерено читање је читање књижевног текста ученика са усмеравањем
његове пажње на оно што наставник процени да је важно за анализу. Ученик
пре читања добија задатке и док чита, његова је пажња усмерена на оно што је
постављено као питање или проблем. „Пре тихог читања ученици се усмеравају на одређене задатке, њихова пажња се усмерава на битна места у тексту,
односно на оно што је према процени учитеља најважније“ (Милатовић, 1997:
107). Усмерено читање или читање са усмереним задацима веома је функционално у млађим разредима основне школе јер представља припрему ученика за сложеније, истраживачко читање. Истраживачко читање или читање уз
истраживачке задатке представља подстицај и помоћ ученицима у сазнавању
књижевног дела. „Истраживачки задаци, једноставно, воде ученике, подстичу
их да откривају и дефинишу доминантне проблеме или уже тематске целине,
да врше проблемску анализу и сагледавају дело као јединствену уметничку целину“ (Милатовић, 2005: 59).
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Методички план за обраду текста, посебно у млађим разредима основне
школе, не треба да буде основа за просто репродуковање садржине текста.
Иако методичари разликују различите начине обраде на основу плана текста
и даље се у нашој школској пракси анализа по плану своди на поделу текста на
целине и њихову садржинску анализу. План текста не подразумева само поделу текста на мање тематске, значењске или наративне целине. Такав план је
прост план који значи само уочавање логичких целина текста и тражење одговарајућих наслова. План је само полазна основа за сачињавање сложеног плана
текста који подстиче на детаљно аналитичко-синтетичко проучавање текста.
За обраду бајке може се сачинити план на основу л о г и ч к и х ц е л и н а
т е к с т а . Овакав план садржао би наслове сваке целине дела, односно поднаслове текста. Када се комбинује са истраживачким задацима, овај план је
веома функционалан за обраду текстова у млађим разредима основне школе.
План за обраду текста може се сачинити на основу с т р у к т у р е књижевног
дела. Приликом израде оваквог плана (који припрема наставник, или га саставља заједно са ученицима) полази се од слојева књижевног дела. План би тако
обухватао звуковни слој, слој јединица значења, слој идеја уз сталан нагласак
на целокупни састав свих ових значења и елемената језичке организације. Сачињавање плана на основу структуре књижевног дела има за циљ и упућивање
на важност односа између елемената књижевног дела које се анализира као
целина. „Делимично разумевање, или пак разумевање само једног дела целине
која нам остаје нејасна, не осигурава, наиме, никакав уметнички доживљај, јер
напросто немамо што заправо схватити као поруку“ (Солар, 2005: 38). План
за методичку интерпретацију текста може се сачинити на основу ф а б у л е
и с и же а . На основу фабуле и њене уобличености могуће је саставити план
који може бити добра основа за анализу, нарочито бајки. Ученици ће моћи да
препознају како је у књижевном делу дочарана радња, како је она уобличена.
Увођење ученика у сачињавање оваквог плана доприноси њиховом разумевању
да књижевно дело има свој ред приповедања који није увек хронолошки. До м и н а н т н и д ел ов и т е кс т а такође могу бити основа за сачињавање плана
обраде књижевног дела. „Експресивна места најбоље репрезентују уметнички
квалитет и омогућавају успостављање мисаоних спона са свим другим деловима текста“ (Николић, 1988: 142). У делу се увек издвајају поједине текстовне целине које се истичу због неког догађаја, поступка, дијалога, неких мисли,
описа. Доминантни делови текста тако могу бити полазишта интерпретације
а план се сачињава нелинеарно. На основу т е ме и мо т и в а припрема се тематско-мотивски план. Иако ученици не знају значење појма мотив, они веома
добро запажају појединости у тексту. На основу овог плана уочавају се главни
и споредни мотиви, а планом се ученици усмеравају на аналитичко-синтетичко проучавање књижевног дела. План приче на основу д ом и на н т ног к њ и же в н ог л и к а сачињава се ако у делу постоји јунак који је носилац укупног
значења текста током обраде.
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П р о бл е мс к а п од р у ч ј а могу бити основа за сачињавање специфичног
плана који у основи имају литерарне проблеме за проблемско проучавање
књижевног дела. Тако се издвајају књижевни проблеми и проблемска питања.
„Значи, дело се рашчлањује на низ проблемских целина иманентних природи
уметничке структуре и значењу тог дела. Те систематично, јасно, прецизно и
прегледно одређене проблемске целине постају предмет интерпретације књижевног дела на часу“ (Милатовић, 2005: 57).
Бајке, посебно уметничке, веома су погодне за обраду по методичком плану. У зависности од саме бајке и узраста ученика, наставник припрема задатке
за усмерено или истраживачко читање ученика. Књижевне проблеме који су
основа за проблемско проучавање дела или за план по коме се бајка анализира
припрема наставник. У млађим разредима основне школе самостално састављање плана веома је сложено, али је пожељно постепено увођење ученика у
стварање плана бајке. Обрада бајке по методичком плану може се реализовати
од другог разреда основне школе, када почињемо са простим планом текста
уз задатке за усмерено читање који касније усложњавамо. Посебно је значајно
да наставник одабере адекватне методичке поступке за обраду, као и то када
ће користити методички план. План или књижевне проблеме са задацима наставник може дати ученицима пре читања бајке како би о њима промишљали
док читају дело. Наставник може дати ученицима задатке пре читања, а план
или проблеме приказати пре анализе. Ученици могу и истраживачки да читају,
а план бајке да сачињавају на часу заједно са наставником. То је иницијална
припрема за наставну интерпретацију која треба да буде потпуно у функцији
анализе књижевног дела.
2. Сачињавање и примена методичког плана
за обраду бајке Стакларева љубав
Гроздана Олујић спада у круг стваралаца који су у новије време стварали
бајке. Поетску визију својих бајки она је градила на темама и мотивима који
су уроњени у савременост. Ослањајући се на стваралачко искуство претходника и богатство наших народних бајки, стварала је модерним изразом нове
симболе. „Бајковити свет Гроздане Олујић својом суштином је произашао из
савременог детињства које је стешњено модерном, урбанизованом цивилизацијом, која нужношћу, разуђеношћу и брзином свога нарастања све више
физички, просторно и емотивно раздваја децу и родитеље, препушта човека
свирепостима нових односа и самоме себи“ (Марковић, 2007: 178). Као такве, бајке Гроздане Олујић својом тематиком блиске су деци која и сама живе
у високим кулама, суочена са брзим темпом живота својих родитеља. Дечје
искуство постаје богатије за бајковити свет Гроздане Олујић који их упућује
на то да увек владају свевремене вредности. „Олујићева пружа малом читаоцу такву бајку која ће му помоћи да преброди проблеме одрастања, дарује му
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чаробно клупко које ће га из стаклене крлетке заустављеног времена извести
на брег светлости“ (Турјачанин, 1999: 410). Због тога су бајке ове списатељице
у обавезној лектири од другог до четвртог разреда основне школе. У другом
разреду то је бајка „Шаренорепа“, у трећем „Стакларева љубав“, а у четвртом
„Олданини вртови“ и друге бајке по избору.
Бајка „Стакларева љубав“ Гроздане Олујић, као обавезна лектира у трећем
разреду основне школе, обрађује се на наставним часовима. За обраду ове бајке теоријском, књижевном анализом која обухвата изналажење књижевних
чињеница на којима ће бити заснована методичка усмерења потребно је да се
наставник добро припреми. Тек на основу ове анализе може се поставити методичка интерпретација бајке.
„Унутарњом снагом и упорношћу, и уз неверицу окружења, јунаци побеђују своју слабост и доказују да су, чак, спретнији од осталих људи: слабашни
дечак из стакларске породице постаје чувени стаклар („Стакларева љубав“)...“
(Опачић, 2008: 17). Дакле, дечак је посматрајући оца и сам пожелео буде творац, стаклар, као његов отац. Занесеност дечака лепотом облика прекинута је
очевим саветом. „Није то посао за тебе, синко!“ Већ на почетку бајке истакнута
је дечакова упорност. Након ове почетне ситуације упорност дечака да оствари
своју жељу није угашена, то је покретачки мотив у бајци. „Покретачки мотив
може да буде чежња или нечији животни сан“ (Пијановић, 2005:127). Љубав
према стаклу била је јача од очевог савета, постала је његов свет који га је освајао. Тај свет постао је његов унутарњи и спољашњи покретач. Али, није само
његова упорност разлог да он увек изнова покушава. Прича о чаробњаку из
стаклене рудаче важна је дечаку, а то је нада за све стакларе, јер их то одржава поред пламене пећи док држе дугу стакларску цев. Постоји нада коју дечак
види у стаклу, жеља да настави даље у тешким тренуцима када се покушавају
остварити снови и жеље и покушава прећи постављена граница на ивици немогућег.
Дечак није могао да поверује када су снови почели да се остварују. Као и
у стварном животу, када човек са неверицом размишља о својим оствареним
сновима о успесима који се дешавају. Главни јунак добио је свог чаробњака,
оног за којим је жудео, у кога је веровао. Својом упорношћу, жељом да оствари
сан коме је стремио стално, баш њему се указала стаклена девојчица. Тако бајка
говори о несвакидашњој упорности дечака, његовом труду који се исплатио.
Питања које је дечак поставио Светлоокој постављају и сви који воле:
„Бићеш увек са мном? И волећеш ме вечно?“ И ту бајка кроз Светлооку открива тајну љубави: „Љубав је крхкија од стакла. За њу је потребно много стрпљења, много нежности...“ „Стакларева љубав“ је бајка о љубави, упорности и
храбрости. „Јер, шта је, ако не истина првога реда, порука бајке да љубав надилази све невоље, а у беспутици отварају се путеви за онога ко има храбрости да
њима крене?“ (Олујић, 1999: 33) Али, дечак је у љутини, ипак, изгубио свог најбољег пријатеља, помагача. Пошто је узалуд трагао за Светлооком поверовао
је да је све то био само сан. Најмлађи син дечака, сада седокосог човека, почео
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је да се искрада у стаклару и прави лепоту. Крај бајке указује на циклус живота
− „прича не престаје да се понавља“.
Бајка „Стакларева љубав“ може се методички обрадити на различите начине, а основа за обраду може бити план који омогућава адекватну анализу на
часу. Прост методички план за интерпретацију бајке „Стакларева љубав“ може
се користити као дати план, када га учитељ сачињава, или као колективни план
који ученици са наставником осмишљавају на часу уз задатке за усмерено читање. Постоји више начина на који се може реализовати анализа бајке на наставном часу на основу простог плана и задатака.
Задаци за усмерено читање бајке: Како почиње бајка? Размишљај о особинама дечака пре и после „рађања“ Светлооке. Због чега је љубав крхкија од
стакла? Како разумеш крај бајке?
План бајке: „1. Отац саветује дечака; 2. Сјај и прозрачност стакла све више
су привлачили дечака; 3. Да ли у стакленој рудачи живи чаробњак; 4. Безоблична маса се претвара у девојчици; 5. Ја ћу бити видљива само за тебе; 6. Љубав
је крхкија од стакла; 7. Све је био само сан; 8. Прича не престаје да се понавља“
(Милатовић, 2005: 109).
Овај методички пут интерпретације почиње изражајним читањем наставника. Након тога ученици истраживачки читају бајку уз помоћ задатака. Пре
читања дела ученици могу добити план и задатке од учитеља или се план сачињава у току анализе. Најфункционалније је да прост план, без обзира да ли
је дат пре читања или га наставник и ученици заједно сачињавају, буде у току
анализе усложњен. Тако се од простог плана ствара детаљни план у који се
поступно и то синхроно укључују појединости у току тумачења бајке.
Методички план за проучавање доминантног књижевног лика – дечака и
бајке „Стакларева љубав“ као целине чини темељ методичке интерпретације на
наставном часу. Методичари су на основу бајке „Стакларева љубав“ Гроздане
Олујић припремали упутства и начине на који се може поставити методичка
анализа, као што је план приче за аналитичко-синтетичко проучавање ове бајке
помоћу доминантног књижевног лика. Главни лик ове бајке, безимени дечак,
уметнички је добро изграђен. Због тога је управо могуће ову бајку обрадити
тако што се кроз лик дечака преломи укупно значење дела током анализе.
План приче за обраду помоћу доминантног књижевног лика: „1. Безимени
дечак; 2. Дечаков изглед; 3. Средина у којој је дечак живео; 4. Дечаков однос
према оцу и породици; 5. Дечакови поступци према другим ликовима; 6. Дечаково схватање стакла и стакларе; 7. Дечакови доживљаји и осећања; осети
како му кроз груди пролете језа; 8. Дечаково схватање љубави; 9. Дечакова размишљања и сазнања“ (Милатовић 2005: 55). Овај специфичан план је основа за
комплексну обраду бајке довођењем лика дечака у везу са бајком као целином
и са њеним структуралним елементима и заједно са истраживачким задацима
чини методички план за обраду ове бајке.
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Проблемска подручја могу бити полазиште за проучавање бајке „Стакларева љубав“ и постављање литерарних проблема. Погодно је проблемска подручја ове бајке означити кључним порукама из уметничког текста:
„Није то посао за тебе, синко! – Кад би ми се, макар на тренутак, указао! Ко
је још видео стакло које корача или говори? – Ја ћу бити видљива само за тебе...
Љубав је крхкија од стакла. И он поверова да је све био само сан“ (Андрић
2006: 57). Уз литерарне проблеме треба поставити и истраживачке задатке за
ученике. Проблемско подручје као део текста или одређена „назначена целина
има своју посебну предметност захвалну за проблемски приступ“ (Николић
1988: 209). Приликом проучавања бајке „Стакларева љубав“ могуће је организовати групни облик рада. „Формиране групе проучаваће следећа проблемска
подручја: 1. Отац саветује дечака: – Није то посао за тебе синко! 2. – Кад би ми
се, макар на тренутак, указао! 3. Ко је још видео стакло које корача или говори?
4. – Ја ћу бити видљива само за тебе... 5. Љубав је крхкија од стакла. 6. Ево и он
поверова да је све био само сан“ (Смиљковић, Милинковић, 2008: 321). Свака
од ових група има и задатке који им помажу да проблеме решавају. Тако су
задаци за прву групу:
– Није то посао за тебе синко!
Објасните зашто дечак жели да буде стаклар.
Дечакова жеља је збунила и забринула оца. Зашто?
Због којих разлога дечак није послушао савет оца?
(Смиљковић, Милинковић, 2008: 322)
Сажет методички план за интерпретацију бајке „Стакларева љубав“ сачињава се именовањем осећања и мотива. Овакав план је економичан, основа
је за анализу и брзо се бележи.
1. Занесеност дечака; 2. Узалудан труд; 3. Нада; 4. Опчињеност стаклом; 5.
Радосни сјај; 6. Љубав и упозорење; 7. Сан или јава; 8. Животни круг.
У трећем разреду основне школе када се обрађује бајка „Стакларева љубав“ овакав сажет план текста неопходно је допунити усложњавањем или истраживачким задацима. Тако ће задаци за тезе бити истраживачки.
1. Занесеност дечака – Због чега је дечак из бајке занесен? Дечакова жеља
је забринула оца. Зашто? Наведи разлоге због којих дечак није могао да послуша очев савет? Пронађи у тексту у чему је све дечак видео сјај и прозирност
стакла. Шта је дечак урадио због своје занесености стаклом?
За сваку тезу учитељ припрема истраживачке задатке који уз план бајке
постаје основа за анализу на наставном часу. Интерпретација бајке засниваће
се тако на методичком плану који припрема учитељ, а који је најбоље дати ученицима на наставном часу током истраживачког читања.
Детаљан методички план бајке „Стакларева љубав“ обавезно се саставља
у току анализе дела. Он се развија и усложњава синхроно са интерпретацијом
бајке. Детаљан методички план омогућује обраду по датом плану или се на нас-
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тавном часу колективно прави. Ученици у трећем разреду основне школе не
могу самостално да стварају план бајке, већ је неопходно да их у току анализе
наставник подстиче на то да фронтално сачињавају овакав план.
Методички план као основа за интерпретацију бајке „Стакларева љубав“
Гроздане Олујић може садржати план бајке, прост који се на часу усложњава,
и истраживачке задатке. План текста, прост и сложен, и истраживачки задаци, тако „удружени“, представљају методички план као основу за адекватну
анализу ове бајке на наставном часу. На основу књижевне анализе и методичких усмерења наставник за обраду ове бајке припрема истраживачке задатке
за ученике, сачињава прост и сложен план и припрема питања за анализу. За
обраду бајке „Стакларева љубав“ могу се планирати два наставна часа. На првом часу методички план ће бити основа за анализу, а на другом часу анализа
се продубљује на основу посебних методичких усмерења.
Обрада ове бајке почиње припремом ученика за час обраде у школи. Ученици код куће читају бајку и размишљају о истраживачким задацима и простом плану. На часу се прост план усложњава и ученици уз помоћ наставника
одређују тезе сложеног плана текста у току анализе. Наставник треба да поставља подстицајна, продуктивна питања и да методички план буде помоћ да се
бајка интерпретира на часу.
Ево како изгледа прост план са истраживачким задацима и тезама које се
одређују на часу:
Очев савет дечаку
Размисли о очевом савету: „Није то посао за тебе, синко!“
Дечакова жеља да постане саклар
Није то посао за тебе синко!
Очева туга
Сјај и прозрачност стакла
Због чега дечак није био у стању да послуша очев савет? У чему је све видео
сјај и прозрачност стакла? Шта је све дечак занемарио трудећи се да обликује
стакло?
Привлачност стакла
Течни поток и стаклено језеро
Занемари сан и игру
Сав труд је узалудан
Ко живи у стакленој рудачи?
Какву причу чувају стаклари? „− Кад би ми се, макар на тренутак, указао!“
Због чега су га „ноге саме носиле“ у стаклару?
Упорност због приче
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Чаробњак из стаклене рудаче
Кад би ми се на тренутак указао
Зарицање и порицање
Безоблична грудва преображава се у девојчицу
Која жеља се дечаку остварила? Каква је стаклена девојчица? Пронађи у
тексту речи које је описују.
Кристални цвет и птица дугиног репа
Прозрачна и блистава стаклена девојчица
Немогућа жеља
Дечак и његова тајна
Како се дечак променио од како је са њим стаклена девојчица? Како је мали
стаклар чувао своју тајну?
Ја ћу бити видљива само за тебе
Тајна и радост дечака
Чаробњак је ту умешао прсте?
Дечакова стрепња и девојчицина опомена
Која питања су мучила дечака када је размишљао о девојчици? Чега се дечак уплашио? Шта му је о љубави рекла девојчица?
Кроз груди пролете језа
Љубав је крхкија од стакла
Опомена Светлооке
Он поверова да ће увек бити тако
Какав је стаклар дечак постао? Зашто је дечак поверовао да ће увек бити
тако? Припреми се да објасниш. Како је дечак изгубио Светлооку? Због чега је
дечак поверовао да је све то био само сан?
Његова слава је расла
Девојка се претвара у стаклени прах
Он поверова да је све био само сан
Прича не престаје да се понавља
Какав је радосни сјај у очима свога сина приметио стаклар? Због чега је
схватио да прича не престаје да се понавља?
Поче да заборавља
Први стаклени цвет сина
Прича која се понавља.
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Наставник се припрема за час тако што на основу овог методичког плана припрема питања и задатке за анализу. Ученици се припремају за анализу
бајке на основу простог плана и истраживачких задатака, а на наставном часу
план се усложњава тезама. Методички план је само основа, а потребно је да
наставник припреми низ питања којима ће се на часу извршити адекватна анализа ове бајке.
Први увид у предметност књижевног текста обезбеђује се читањем, али се
посебно истиче планом текста. Ученицима на млађем основношколском узрасту методички план, план текста са задацима, свакако омогућава да примете
смисаоне целине и да их именују. Када је у питању бајка, план има још једну
важну функцију у обради, а то је да ученици уоче њену композицију. Међутим,
увек треба имати у виду да је циљ наставног часа тумачење бајке, а у методичком плану су смернице. Он је само основа која служи да се дело интерпретира
и никако не треба да скрене пажњу наставника и ученика са текста. Методички план за обраду текста, дакле, полазна је основа за обраду књижевних дела.
Он је посебно функционалан у млађим разредима основне школе када ученике
након савладаног почетног читања и писања постепено уводимо у доживљавање, разумевање и тумачење књижевног текста. План текста или књижевни
проблеми уз задатке за усмерено читање или истраживачке задатке ученицима
помажу да бајку сагледају као целину састављену од функционално распоређених делова.
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Zorica Cvetanovic
METHODOLOGICAL PLAN FOR THE INTERPRETATION OF
THE FAIRY TALE GLAZIER’S LOVE BY GROZDANA OLUJIC

Summary: A methodological plan for the interpretation of a text is one of the possible
ways to interpret a literary piece of writing in the teaching process. By designing a
complex methodological plan one can achieve a detailed analytical and synthetical
study of a literary text. This kind of plan supports successful interpretation of fairy
tales, especially artistic ones. Fairy tale interpretation based on a methodological plan
can be applied from the very first grade of primary education, starting from a simple
plan that gradually develops in complexity in further stages. This paper presents
theoretical grounds for the design of a complex methodological text plan, including
a methodological plan for the interpretation of Grozdana Olujic’s fairy tale Glazier’s
Love in the third grade of primary education.
Key words: fairy tale, methodological text plan, research tasks.
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ПРИЧА КОЈА НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА СЕ ПОНАВЉА
– МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП БАЈКАМА
ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Сажетак: Гроздана Олујић, један од најзначајнијих наших писаца бајки, више
од деценију и по присутна је у програмима за основну школу. Последњих година њене бајке заступљене су континуирано од другог до четвртог разреда,
за који је предвиђен и избор из бајки. Аутори програма желели су тако, с једне
стране, да укажу на свој однос према бајкама Гроздане Олујић, а са друге, да
пруже деци трогодишњу прилику да расту и сазревају кроз њена дела, и да
расте њихово поимање бајке (посебно ауторске) као књижевне врсте. Тиме су
ове бајке и почаствоване, а наметнута им је и велика обавеза – стално су пред
децом, морају да утичу на њихово емоционално, етичко и књижевно сазревање, да васпитавају и снаже њихов књижевни укус.
У овом раду анализује се конкретна заступљеност бајки Гроздане Олујић у
три млађa разреда (Шаренорепа, „Стакларева љубав“, Олданини вртови).
Посебна пажња посвећена је њиховом представљању у читанкама и методичкој апаратури (које дају правац ученичком разумевању дела). Затим се бајке
сажето интерпретирају, указује се на основне књижевно-васпитне моменте,
на могући бољи размештај по разредима и могуће нове књижевнометодичке
приступе у обради.
Кључне речи: настава књижевности, наставни програми, бајка, ауторска
бајка, читанке, методичка апаратура.

Савремени српски писци за децу – Душан Радовић, Милован Данојлић,
Љубивоје Ршумовић, Гроздана Олујић, Владимир Андрић – имали су срећу да
су веома брзо и сви за живота ушли у школске програме и читанке. Гроздана
Олујић, један од најзначајнијих наших писаца бајки, више од деценију и по
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присутна је у програмима за основну школу. Најпре са бајкама, а од ове школске године и са омладинским романом Гласам за љубав.1
I
У програмима за млађе разреде Гроздана Олујић заступљена је континуирано од другог до четвртог разреда, са три бајке: Шаренорепа, Стакларева љубав, Олданини вртови. Битно је истаћи да је за четврти разред предвиђен и избор из бајки чиме је Гроздана Олујић добила привилеговано место у школским
програмима.2 Аутори програма желели су тако, с једне стране, да укажу на свој
однос према бајкама Гроздане Олујић, а са друге, да пруже деци трогодишњу
прилику да расту и сазревају кроз њена дела, и да расте њихово поимање бајке
(посебно ауторске бајке) као књижевне врсте. Тиме су ове бајке и почаствоване, а наметнута им је и велика обавеза – стално су пред децом, морају да утичу
на њихово емоционално, етичко и књижевно сазревање, да васпитавају и снаже њихов књижевни укус.
Те обавезе преузели су и аутори читанки − уџбеника у којима се реализују
званични програми. У овом раду анализује се по девет читанки другог и трећег
разреда, као и осам четвртог, осам различитих издавача.3
1

Гроздана Олујић први пут је ушла у основношколске програме за млађе разреде (тачније за
четврти разред) 1991. године и то избором из бајки, као домаћом лектиром, док су појединачне
бајке унете у програме из 2004. године.
Од школске 2009−2010. роман Гласам за љубав постао је део допунског избора програма за осми
разред основне школе.
2
Само је још за Андерсенове и бајке Браће Грим предвиђен избор, и то у другом и трећем разреду.
Сматрамо да за избор из стваралаштва одређеног аутора није битно само да ученици прочитају
и разумеју садржину више прича, већ да уочавају сличности, основне карактеристике дела, да
полако, бар на интуитивном новоу, улазе у поетику једног писца. Отуда је место за упознавање
већег броја бајки Гроздане Олујић потпуно примерено, што, слободни смо да приметимо, није
случај за избор из Андерсенових бајки, али о томе неком другом приликом.
3
Други разред: Славица Јовановић, Читанка за други разред основне школе, Око сунца −
читанка плус за други разред основне школе; Весна Алексић, Читанка за други разред основне
школе, Завод за уџбенике; Марела Манојловић, Снежана Бубуновић, Читанка за други разред
основне школе, Eduka; Др Симеон Маринковић, Славица Маринковић и Славица Марковић,
Читанка за други разред основне школе, Креативни центар; Мирослав М. Маринковић,
Читанка размишљанка – читанка за други разред основне школе, Народна књига; Весна
Поповић, Читанка за други разред основне школе, Драганић; Радмила Жежељ – Ралић, У
царству речи – читанка за други разред основне школе, Klett; Миланка Јузбашић и Наталија
Тркуља, Читанка за други разред основне школе, БИГЗ; Милица Ћук, Срећни дани − читанка
за други разред основне школе, Нова школа.
Трећи разред: Вук Милатовић, Читанка за трећи разред основне школе, Завод за уџбенике;
Моња и Иван Јовић, Читанка за трећи разред основне школе, Милован Б. Цветковић и други,
Водено огледало − читанка за трећи разред основне школе, Eduka; Др Симеон Маринковић и
Славица Марковић, Читанка за трећи разред основне школе, Креативни центар; Мирослав
М. Маринковић, Звездани дани − читанка за трећи разред основне школе, Народна књига;
Весна Видојевић−Гајовић, Читанка за трећи разред основне школе, Драганић; Радмила
Жежељ–Ралић, Река речи – читанка за трећи разред основне школе, Klett; Весна Шојић и Мира
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Све читанке прате програм, осим читанке за други разред Народне књиге у којој нема предвиђене бајке Шаренорепа, нити се доноси нека друга бајка
Гроздане Олујић. Занимљиво је и да су аутори читанки за четврти разред свих
издавача, у свој уџбеник унели само бајку Олданини вртови. Нема других бајки
којима би се начинио избор из стваралаштва Гроздане Олујић, нити има сугестија за ученике које би још бајке могли да прочитају, осим у читанци Завода за
уџбенике у којој стоји да је бајка Гроздане Олујић Варалица и смрт пре десетак
година била проглашена за најбољу бајку света, па се препоручује деци за читање. Изузетак су Наставни листови − Путокази истог издавача са питањима
за разговор о још пет бајки: Месечев цвет, Село изнад облака, Вилина кутијица, Мирунин вео и Седефна ружа. Тиме је направљен избор који је од помоћи и
наставницима и ученицима, али сматрамо да је и читанка требало бар донекле
да испрати дати избор.4
Методичка апаратура која се у читанкама налази након текста, а садржи
питања за разговор о тексту и објашњења књижевнотеоријких појмова треба да помогне првенствено ученицима у њиховом сналажењу са текстом, да
им питања и задаци омогуће да организују своја размишљања о тексту, да их
упуте на значајна места у делу. Такође, ова апаратура помаже и наставницима
у осмишљавању анализе текста на часу, она треба да да бар основне смернице
за обраду. Једино са квалитетном методичком апаратуром читанка јесте прави
уџбеник. У супротном то је само збирка различитих мање или више квалитетних текстова. За нас је управо зато ово интересантно подручје за анализу.
Уз текстове бајки Гроздане Олујић у читанкама се углавном налазе питања репродуктивног типа и односе се на садржај приче, изглед ликова, њихове поступке.
Ту су и захтеви да ученик преприча бајку, да осмисли план за препричавање, да
измашта како изгледају ликови из приче, да продужи причу, размишљајући, на
пример, са ким се девојчица дружи након поласка у школу, а тигар по повратку у
зоо врт или шта се даље дешавало са девојчицом и Мишицом итд.
Због ограниченог обима уџбеника, неопходно је да се дужи текстови скрате,
али дешава се да при томе аутори изоставе веома важне моменте. Тако се у чиКасаповић, Читанка за трећи разред основне школе, БИГЗ; Милица Ћук, Радости дружења −
читанка за трећи разред опсновне школе, Нова школа.
Четврти разред: Зорана Опачић, Даница Пантовић, Прича без краја − читанка за четврти
разред основне школе, Завод за уџбенике; Др Нада Тодоров и други, Трешња у цвету − читанка
за четврти разред основне школе, Eduka; Др Симеон Маринковић и Славица Марковић,
Читанка за четврти разред основне школе, Креативни центар; Драгана Литричин−Дунић,
Мирослав М. Маринковић, Знање остварује снове − читанка за четврти разред основне
школе, Народна књига; Весна Поповић, Читанка за четврти разред основне школе, Драганић;
Радмила Жежељ – Ралић, Речи чаробнице – читанка за трећи разред основне школе, Klett;
Мирјана Ј. Аранђеловић, Читанка за четврти разред основне школе, БИГЗ; Милица Ћук,
Свет маште и знања − читанка за четврти разред основне школе, Нова школа.
4
Неразумљив је и неоправдан разлог издавача да читанка не треба да буде велика обимом, јер је
то нажалост у овом узрасту често једина дечја књига. Отуда би бар за избор из стваралаштва
аутора који је у програму морало да буде места.
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танци за четврти разред издавачке куће Klett доносе одломци из бајке Олданини
вртови, без њеног изворног краја (бајка се прекида када вила Олдана тражи од
девојчице да одлучи да ли жели да остане са њима). Пред ученике се затим поставља задатак да продуже бајку имајући у виду мисао девојчице − срећа која се
не дели није срећа. На рачун једног задатка, ма колико био занимљив, скраћује се
дело и изоставља једно од носећих места сваког књижевног текста (оквири дела,
почетак и крај, у значењском смислу су незаменљиви). Тако се губи пун естетски
доживљај и уводи се произвољност у рецепцији књижевног дела.5 Произилази
да бајка овде и није унета ради њеног потпуног разумевања, већ као књижевни
подстицај за говорно изражавање и стваралачку активност ученика.
Негде као да ни аутори нису сигурну у жанровско одређење текста па траже од ученика да објасне зашто прича личи на бајку (а не зашто јесте бајка), или
да издвоје најлепше бајковите појаве из бајке, при чему, ни ми са сигурношћу
не можемо рећи да нам је захтев јасан, нити на шта се конкретно односи. У
појединим уџбеницима наилазимо на питање − по чему се ова бајка разликује
од народних бајки. Веома је важно да ученици препознају разлику између народних и ауторских бајки, и добро је инсистирати на таме и у уџбеницима.
Проблем је, међутим, што се овакво питање поставља нагло, уопштено, методички неисправно, без почетних корака којима се ученици воде кроз текст ка
битним конкретним моментима (аутор, психологија, простор, време, савремене теме, митолошка бића која објективно постоје у народној бајци, а као оличење страхова, усамљености и чежње у ауторској), да би се на крају поставило
питање општијег карактера, које треба да заокружи учениково закључивање и
којим се долази до уопштавајућих увида у природу једне и друге врсте бајки.
У задацима се у већини случајева инсистира на машти, маштању ученика,
наглашава се да су збивања о којима се у овим причама говори могућа само у
машти, а не помиње се оно што је на овим часовима једино битно – да су сва та
чуда могућа у књижевности, у књижевним текстовима. Дете од самог почетка
треба да улази у природу књижевности саме и да схвата да је у том свету све
могуће. Педагошки захтев да дете треба да се изрази, да машта разумљив је и
прихватљив, али тек након добре анализе самог књижевног текста. Педагошко
на часу никада не треба да буде једино, нити да буде изнад естетског.
II
Приступајући бајкама Гроздане Олујић из програма за млађи школски
узраст ученик (и читалац уопште) прави битан искорак у односу на народне
бајке. Хронотоп народних бајки се разбија, поготово са становишта простора, јер је простор у овим бајкама близак простору у коме живе његови читао5

Ово може бити један креативни чин, али само код оних дела која се са том намером пишу и
која се објављују у посебним серијама − типа Изабери свој крај и слично.
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ци: зоолошки врт, град са солитерима, мајсторске радионице. Често нема, као
у класичним бајкама поделе на познати и непознати простор: у две бајке из
програма јунаци све време бораве у свом препознатљивом простору, али то не
чини збивања мање чудесним. Можемо рећи да је напетост између познатог
простора и чудесних догађаја једна од битних одлика бајки Гроздане Олујић.
Шаренорепа. У бајци Шаренорепа све почиње опчињеношћу безимене девојчице тигром у кавезу, која се претвара у њихову међусобну оданост и љубав.
Прастари мотив растављања оних који се воле и патње која угрожава сам живот у овој причи се решава чудесним догађајем – тајанственим преображајем
тигра у мачку, само да би могао да буде крај болесне девојчице. Како се припитомила крволочна звер, како се смањила и знала пут до девојчицине куће,
и како се, пошто је извршила своју улогу, поново као тигар нашла у кавезу – о
томе нам бајка наравно ништа не говори. То и није био њен задатак. Њен задатак је био да потврди моћ љубави, слободније речено, да реализује познати
устаљени исказ – „Љубав чини чуда“.
Олданини вртови. Љубав је основни мотив и у друге две бајке. У Олданиним вртовима ауторка радњу смешта у урбани, негативно одређен простор.
Бетонске куле сасвим одвојене од земље не стижу до неба ни звезда, него у пустош, у неживот, без птице, без миша. Чак је и киша у поређењу „оловна киша“.
Да није у пожару унакаженог девојчициног лица, опис њеног живота одговарао би хиљадама деце чији родитељи раде преко целог дана. И у том препознатљивом, обезличеном амбијенту, дешава се чудо: појава светлосне Мишице,
виле Олдане и прелазак у њен врт. Ипак, попут девојчице из бајке Огледало, и
јунакиња ове приче одустаје од потпуног испуњења своје жеље. Живот у цветном царству, али без мајке, љубави и блискости је гори од оног који је до тада
имала. Љубав и несебичност и овде бивају награђени, а опозиције: неживо –
живо, бетон – биљке, усамљеност – весело друштво, бивају превладане.
Стакларева љубав. Свакако најсложенија, и за младог читаоца најзахтевнија је бајка Стакларева љубав. Све је у њу стало: познати простор, чудесни догађаји, упорност главног јунака и његов преображај, љубавна чежња,
постојање упозорења – забране и његов прекршај.6 Својим најдубљим порукама бајка превазилази могућности прихватања младог читаоца, али му много
тога и нуди: причу о чежњи за лепотом, за самоусавршавањем и сазнање да су
највредније ствари човеку дате само за тренутак. У бајци је љубав изједначена
са најдубљом потребом бића, потребом младог јунака за потпуном оствареношћу. С једне стране, девојка од стакла је његово друго ја, а са друге, она је
уметничко дело које емоционално испуњава свога творца.7 Бајка је увођењем
6

Постојањем тајанственог водича и заборавом битног упозорења, бајка Гроздане Олујић
умногоме призива последњу за живота објављену Андрићеву приповетку Слепац, која, са
друге стране, у себи носи подоста од бајковите атмосфере.
7
Прецизно је то запазио Марко Недић који за бајку Стакларева љубав каже да спада у оне
бајке Гроздане Олујић „у којима се идентитет и унутрашња сигурност младог човека и детета
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и понављањем мотива у складу са њеном поруком, пажљиво грађена. Мотив
чежње за нечим необичним сугерисан је дечаковим модрим очима, а девојчица
која израња из стакла је прозрачна и блистава, нежна и прозирна. Сјај и прозирност стакла који су привлачили дечака више од било чега на свету истоветни су сјају у очима младог јунака и његовог сина на крају приче. По основном
мотиву – неухватљивости лепоте прича Гроздане Олујић ослања се на познату
народну Девојка бржа од коња. Оно што је у народној причи дато сажето, готово алегоријски, код Гроздане Олујић је развијено у бајку, са ликовима – мајком,
оцем, људима који се диве младом уметнику, са стакларском радионицом, а
опет тако да се не губи бар могућност алегоријског тумачења. Та могућност је
највише задржана у изузетном завршном пасусу, у којем стакларев, као и увек
у бајкама, најмлађи син, у потпуности понавља заносе, а слутимо и трагични
губитак свога оца. Зато стакларев пут и није само његов, већ свих нас.
У навођењу и сажетој анализи бајки намерно није праћен редослед из програма. Стакларева љубав као најзахтевнија остављена је за крај.8 По сложености мотива и поруци Стакларева љубав далеко превазилази прве две и нуди
младом читаоцу нови свет испуњен чежњом, самоостваривањем, удвајањем
сопственог бића, нужним губицима и трагањем за смислом које се преноси на
млађе. Нужни губитак даје песимистичну ноту, а занос који се понавља као да
нам сугерише да лепота и није само у поседовању, него и у путу ка њој.
Сажете анализе ове три бајке су неопходни први корак у њиховом тумачењу у разредној настави. Важно је да наставник најпре за себе разјасни све
битне мотивске и композиционе елементе Олујићкиних бајки, да види како се
неки од традиционалних мотива трансформишу у савременој ауторској бајци,
да би потом ученике повео или их подстакао да сами пођу и открију све ове
књижевне моменте примерено њиховом узрасту и могућностима разумевања.
Можда бисмо могли овај рад учитеља на тексту назвати предметодичким, јер
претходи самом раду на часу. Али би такав назив бар из једног разлога био погрешан: разумевање текста не претходи методичкој анализи, већ је управо њен
први и веома битан део.
III
У програму за четврти разред предвиђен је избор из бајки Гроздане Олујић.
Будући да у читанкама није сугерисано ученицима које би још бајке могли да
прочитају, а тиме није ни олакшан задатак учитеља, овде смо направили један
могући избор и образложићемо разлоге зашто би баш са овим бајкама ученици могли да се упознају.
потврђују захваљујући уметности и стваралаштву“. Марко Недић, „Бајке Гроздане Олујић“, у
Гроздана Олујић, Вилењакова тајна и друге бајке, СКЗ, Београд, 2003, стр. 169.
8
Зато сматрамо да је овој причи место у четвртом разреду, док би бајка Олданини вртови, са
много једноставнијим порукама, могла да буде предвиђена за трећи.
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Избор је направљен тако да задовољи бар два принципа. Знамо да бајке Гроздане Олујић припадају оним делима које са пажњом читају и деца и
одрасли, па смо се одлучили за остварења за које сматрамо да су блиска ученицима четвртог разреда основне школе. Са друге стране, свака од ових бајки
може да успостави одређену везу са осталим делима из програма, било са већ
усвојеним бајкама истог аутора или са жанровски разноврсним делима других
писаца.
Једна од бајки које би могле да се нађу у избору учитеља јесте Царица и
зевалица, у којој са мало труда можемо да видимо одраз Андерсенове бајке
Царево ново одело. И Андерсенов цар и Олујићкина царица су моћни и сујетни
владари којима је стало до лепе слике о себи (царево одело и бројни младалачки портрети све старије царице). Али, после овог заједничког иницијалног
момента бајка Гроздане Олујић иде својим путем и у себи носи две смисаоне
линије које се непрестано преплићу, да би се на крају стопиле у једну. Прва је
однос вечне младости и краткотрајног човековог живота (веома чест мотив
у причама ове ауторке), а друга је таленат и искреност уметника (аналогно са
искреношћу деце код Андерсена). Томе треба додати и мотив биљне енергије и
неуништивости биљног света (такође веома битан код Гроздане Олујић).9 Ако
се узму у обзир све ове текстовне корелације, интересантна фабула и одређене
поруке (критика саможивости, похвала постојању живота и сагледавање значаја уметности)10, мишљења смо да је ова бајка врло погодна као допуна обавезном програму.
Дечак и Принцеза се по много чему наставља на бајку Олданини вртови.
И у једној и у другој причи реч је о младим, усамљеним, урбаним јунацима и о
њиховој чежњи за пријатељством у високим бетонским кулама. Чак је чежња
за бекством од самоће овде много већа. Она је и створила читаву причу – девојчицу која долази да прави друштво неименованом јунаку и која га учи да
све дели са њом.
Бледолико, усамљено дете претвара се у оно што жели да буде – у младог, обожаваног и несебичног принца. Као и у многим другим делима, од Егзиперијевог Малог принца до бајки Гроздане Олујић, и овде поглед одраслих
не може да види оно што деца осећају и оно што (желе да) виде. У том смислу,
врло је карактеристичан и симболизован крај бајке: „На столу, посутом мрвама хлеба, стајала су два испражњена тањира, две испијене чаше млека, а на самој ивици кревета спавао је дечак. Узалуд су га помицали, ка средини кревета,
дечак се стално прибијао уз ивицу. Мајка се збуњено осмехну. Шта и да учини
друго, кад није могла да види да насред кревета крај дечака спава Принцеза.“11
9

Готово Истоветан мотив ученици су могли да виде у Песми о цвету Бранка Миљковића, која је
у програму за трећи разред.
10
Као и у Андерсеновим бајкама, и код Гроздане Олујић веома је чест мотив уметности.
11
Гроздана Олујић, Седефна ружа и друге бајке, Младост, Загреб, 1979, стр. 99.
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Бајка има и изузетну васпитну функцију, јер је по простору у коме се радња
дешава и основном осећању врло блиска данашњој деци: родитељи који су дуго
на послу, усамљеност деце током дана, неспретност, стидљивост и чежња за
превазилажењем сопствене ограничености. Посебно је од значаја за васпитни
моменат поистовећивање љубави и несебичности, која је сталност у овој бајци
(припремање сточића за двоје, спавање на ивици кревета да би се другоме направило довољно места…).
У причи се у једном тренутку активирају и мотиви класичних бајки и
пустоловних романа – слање поруке у боци са пустог острва, улога одане животиње као гласника: „Дечак је чуо да је кула принцезина висока, превисока,
у само небо допире. Птице зазиру од ње, ветрови је се плаше, а кључа нема.
Како послати поруку принцези да си усамљен као и она? Како ублажити њену
стрепњу? Да је на пустом острву, дечак би ставио писмо у боцу, а боцу бацио
у море. Таласи би се ваљали, дани би текли. Море би догнало боцу до острва
и принцеза би знала: негде у далеком свету један дечак мисли на њу… Да је на
врху страшне планине послао би јој глас по орлу. Да је на некој од звезда, облаци би до ње стигли!“12 И на тај начин се ова прича ставља у низ са претходно
прочитаним књижевним остварењима, а са друге стране, указује се на природу
савремене усамљености и отуђености: изгледа да је лакше приближити се другоме са пустог острва, него из суседног солитера.
Мали свирачи су изузетно занимљива бајка, најпре по својој етиолошкој усмерености (како је нешто настало), а затим по релативно једноставној фабули, односно разумљивости деци овога узраста. Као и у Царици и зевалици и овде је основни мотив однос власти и уметности – цара Жуто ухо и малих свирача, али дат на
сасвим особен начин. Док царица тежи за бесмртношћу и сопственом лепотом, овде
цар не осећа никакву потребу за уметношћу – за музиком. Он је чак и не чује. Мали
свирачи и њихова музика су део неопходног ритуала и доказ цареве моћи. Али, цар
и није толико битан. Он је више у функцији успостављања нереда и стварања неприродне ситуације која ће се превазићи тек кад природа сама (птице и велики бор) интервенише. Наравно, крајња ситуација није исто што и почетна, јер свирачи постају
зрикавци и настављају на нови начин и у новим околностима своју песму. Као и у
другим бајкама Гроздане Олујић и у овој је за улазак у вечност услов губљење сопствене природе. Можемо постати вечни тек када више нисмо оно што смо били. И то
је разлог одређеног меланхоличног тона који је присутан у већој или мањој мери у
бајкама Гроздане Олујић. Приликом обраде ове бајке са ученицима посебно се може
инсистирати на занимљивости радње, ликовима, улози природе и на њеној сагласности са добрим људима, као и на необично занимљивом крају.
Звезда у чијим је грудима нешто куцало је у овом избору најзахтевнија
бајка. Можда мање по својој фабули која је једноставна и разумљива на овом

12

Исто, стр. 94.
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узрасту, а више по свом смислу и одређеном схватању љубави и живота.13 По
свом основном устројству прича је веома карактеристична за Гроздану Олујић,
јер је остварена кроз опозицију горе − доле, односно небо − земља, звезда − чобанин.14 У првом делу бајке звезда силази доле и привучена чаробном музиком
фруле заљубљује се и делом постаје људско биће, јер у њеним грудима почиње
да куца срце. Тиме је она најпре несвесно, а потом свесно, заменила своју небеску, а вечну, за краткотрајну земаљску, али испуњену љубављу, природу. Као
и у другим бајкама и овде је дата љубав са препрекама и са срећним крајем, али
срећним на начин Гроздане Олујић. Време не може да нашкоди вечној љубави,
али може заљубљенима. На крају приче не силази звезда на земљу, већ се вољени чобанин пење у вис, до небеских башта, из којих се у светле летње вечери,
када се у језеру расцветају звезде, све до јутра чује глас фруле. И наравно да га
чују само они који умеју да воле. Као и у претходним бајкама и овде се вечни
живот стиче одрицањем од краткотрајне људске природе.
По мотиву вечне љубави и потпуне преданости Звезда у чијим је грудима
нешто куцало се наставља на Стаклареву љубав. Слична јој је и по идеји, јер обе
бајке захтевају додатни емоционални и мисаони напор ученика, али без којег
нема ни правог напредовања у разумевању сложене природе књижевности.
IV
Бајке Гроздане Олујић у школском програму заузимају посебно место и
врше низ важних и допуњујућих улога. Једна су од основних лектира за ученике, имају наглашену васпитну улогу која произилази из њихове уметничке природе и, истовремено, пружају могућност ученицима да емоционално и
књижевно сазревају уз текстове различите сложености. Било да су део школског програма или укључене у један могући избор, бајке Гроздане Олујић постављају сложене задатке пред ауторе уџбеника и учитеље: захтевају добра методичка упутства и знатан наставнички напор током обраде на часу. Заузврат
оне нуде сложен књижевни свет чије су богатство и разноликост истоветни
нашем напору да га разумемо.
13

Избор је и прављен да буде погодан за ученике различитих способности – од бајки
једноставније садржине и идеја до сложенијих за разумевање, а у складу са тежњом да се
ученицима обезбеди стално напредовање − сходно једном од основних принципа школског
учења, познатој зони наредног развоја Лава Виготског у којој деца извршавају задатке изван
граница њихових способности, уз помоћ компетентније особе. Управо је зато веома важно
(као што је у раду претходно и наглашено) да учитељ на првом месту добро разуме једно
књижевно дело, са свим његовим карактеристикама, како би уједно на часу тумачење
прилагодио узрасту али и померао границе дечјих сазнања.
14
О овим и другим опозицијама на којима ничу многе бајке Гроздане Олујић видети више у:
Александар Јовановић, „Хладно је међу звездама“, Детињство, Нови Сад, 1996, год. XXII,
бр. 2−3, стр. 67−69; и у: Зорана Опачић, „Хронотоп бајке Гроздане Олујић“, Књижевност за
децу у науци и настави, зборник радова, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2008, стр.
293−305.
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Valerija Janicijevic
A NEVER-ENDING STORY
– METHODOLOGICAL APPROACH
TO GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
Summary: Grozdana Olujic, one of our most significant fairy tale writers, has been
present in our primary school curricula for almost two decades. In the recent years,
her fairy tales have been continuously used from the second to the fourth grade,
which particularly includes a selection of fairy tales. The curriculum designers’
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intention was thus twofold – to show their respect for Grozdana Olujic’s fairy tales on
the one hand and to give children a three-year opportunity to grow up and mature
with her work of art on the other. At the same time, pupils are given a chance to
develop an understanding of fairy tale (in particular of author fairy tale) as a literary
type. This way, these fairy tales are both honoured and imposed great responsibility –
being constantly in front of children, influencing their emotional, ethical and literary
maturing and moral upbringing and boosting their literary taste.
This paper analyses the presence of Grozdana Olujic’s fairy tales in three elementary
school grades. Special attention is paid to their treatment in reading-books and
methodological devices (which show children a direction in their comprehension
of a literary work). Further, there is a brief interpretation of the fairy tales followed
up by an insight into the basic literary-educational moments, a possibility of better
allocation per grades and potential new literary-methodological approaches in the
unit presentation stage.
Key words: teaching literature, curricula, fairy tale, author fairy tale, reading-books,
methodological devices.

Вишња Мићић

ФУНКЦИЈА ОГЛЕДАЛА
У БАЈКАМА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ
(МОГУЋНОСТИ ЗА МЕТОДИЧКУ ОБРАДУ)

Сажетак: У раду се тумачи мотив огледала (одраза) у бајкама Гроздане
Олујић и разматра његова функција. Истраживањем су обухваћене углавном
све збирке. Иако је у свакој бајци особита, уочили смо неколико основних
функција овог мотива: страх од одраза; двојник; најава чудесног. Поставили смо га у односу на митско наслеђе и дела других аутора књижевности за
децу.
Бајке које ће се обрађивати у школи могу се бирати према мотивској повезаности било по мотиву огледала или неком другом. Таквим избором текстова
обезбеђује се корпус примера за методичко увођење овог важног књижевнотеоријског појма. Упоредна проучавања истог или сличног мотива (у делима
једног или различитих аутора) могу се ставити у функцију развијања способности ученика да разумеју интертекстуалне везе и истовремено укључе лично
и читалачко искуство у разумевање и тумачење књижевног дела.
У бајкама Гроздане Олујић најзаступљенија функција мотива огледала јесте
најава чудесног. С обзиром да се појам чудесно, као жанровска одлика бајке,
помиње и у најмлађим разредима наш избор бајки за методичку обраду биће
одређен управо овом функцијом.
Кључне речи: настава књижевности, бајка, мотив, огледало, одраз, чудесно,
лично и читалачко искуство.

Ко ли ме у огледалу чека?
(Олујић, 2007: 106)

Прво „огледало“ била је водена површина. Оптичке илузије које на њој
настају још у давна времена наводиле су човека да подражава природу и прави
огледала од углачаног метала и стакла. За сам феномен удвајања везују се разна веровања и код нас и код других народа. „Стара германска реч за огледало
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значи предмет који (у себи) задржава сенку. Слика или сенка, међутим, – опет
према народним схватањима – исто је што и душа. (...) Огледало, дакле, има
моћ да душу човекову ухвати и задржи“ (Чајкановић, 1994: 455). Као магијски
предмет служило је прорицању и разним другим ритуалним обредима. Огледало симболизује „истину, искреност, тајне срца и свести“ (Гербран, Шевалије,
2004: 624). Оно означава чаробни предмет или портал ка паралелном свету
обрнутости. Такво значење не потиче из саме супстанце огледала, већ из обмане о новој форми света која је одувек подстицала имагинацију. „Огледало изазива прва метафизичка питања, доводи у сумњу сведочанство чула, поставља
проблем илузија“ (Мабиј, 1973: 25–26). Није онда чудно што мотив огледала
налазимо у бајци, било са функцијом чудесног предмета, најављивача чудесног
или самог простора варљивог паралелног света.
Мотив огледала у бајкама Гроздане Олујић може се довести у везу са митским наслеђем, као и делима Оскара Вајлда, Михаила Ендеа, Луиса Керола и
других. У раду ћемо покушати да представимо функцију овог мотива у бајкама Гроздане Олујић. Истраживањем су обухваћене основне збирке бајки15 у
оквиру којих налазимо следеће аспекте мотива: одраз у огледалу, стаклу или
води; портрет; појаву двојника и следеће условно дате функције: суочавање са
одразом; двојник и најава чудесног. Функција суочавања са одразом присутна
је у бајкама: „Вилењакова тајна“, „Царица и зевалица“ и „Месечева гранчица“.
Покушаћемо да расветлимо сличности и разлике ове функције у поменутим
текстовима. Мотив двојника у бајкама: „Брег светлости“, „Татагина деца“ и
„Дворац изукрштаних огледала“ може се довести у међусобну везу, а видећемо
да се у много чему његово место у овим бајкама разликује. Најзаступљенија
функција је најава чудесног и присутна је у највећем броју бајки: „Огледало“,
„Златокоса“, „Стакларева љубав“, „Олданини вртови“, „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“, „Дечак и принцеза“, „Месечев цвет“ (затим: „Маријан и
Сребренка“, „Патуљак и вила“, „Галебова стена“, „Пахуљичин дар“, „Локвин
цвет“, „Сат с клатном“, „Вилини лептири“, „Лептиров облак“ и „Када се лептир
пробуди“). Циљ рада јесте да прикажемо појаву и улогу ових трију функција
мотива огледала у бајкама Гроздане Олујић и расветлимо могућности за њихову методичку интерпретацију, тим пре што су бајке Гроздане Олујић веома
заступљене у програмима за српски језик у основној школи.
Један од критеријума за избор бајки које ће се обрађивати у школи може
бити њихова мотивска повезаност. Упоредна проучавања истог мотива у делима једног или различитих аутора могу се ставити у функцију увођења овог
важног књижевно-теоријског појма у настави књижевности, али и развијања
способности ученика да разумеју алузије, укључе лично и читалачко искуство
15

Истраживањем су обухваћене следеће збирке, које садрже углавном све до сада објављене
бајке: Седефна ружа (1979), Небеска река и друге бајке (1984), Камен који је летео и друге бајке
(2002), Вилењакова тајна и друге бајке (2003), Снежни цвет (2004) и Јастук који је памтио
снове и друге бајке (2007).
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у току разумевања и тумачења књижевног дела. У бајкама Гроздане Олујић најзаступљенија функција мотива огледала јесте најава чудесног. С обзиром да се
појам чудесно, као жанровска одлика бајке, помиње и у најмлађим разредима,
наш избор бајки за методичку обраду биће одређен овом функцијом.
Суочавање са ликом у огледалу
Бајке „Вилењакова тајна“, „Царица и зевалица“ и „Месечева гранчица“
међусобно повезује мотив суочавања са ликом у огледалу, иако је, видећемо, у
свакој бајци он другачије постављен.
Мотив стрепње од огледала прожима бајку „Вилењакова тајна“. Почев од
доласка Троногог патуљка16, који уноси невоље у Царство жуте перунике, страх
од одраза постаје доминантно осећање јунака и нагони га на трагање за извором лепоте („Ко се водом са тог извора умије, промениће лик!“; Олујић, 2003:
74). Цар Срећно око представља етички идеал бајки Гроздане Олујић. Поштедевши царицу, он је преузео на себе наказни лик Троногог патуљка, затим се
повукао (да породица не би патила због њега) и најзад одбио вечност јер му није
понуђено да у њој ужива са најближима. Суочавање почиње чудесним сном под
купиновим грмом, који најављује сусрет са вилењаком (демоном извора) и улаз
у извор лепоте – подземни свет: „Ко зна колико је само низ стрмину силазио,
поново се пењао, опет силазио, док не дође до раскошно осветљене дворане обложене огледалима иза којих су се назирали дуги, мрачни ходници“ (Олујић,
2003: 76). Иако је царева ружноћа у сваком смислу спољашња (примио је туђу
казну на себе и постао ружан), огледала у дворани извора лепоте добијају функцију огледала душе и силаска у несвесно. Јунак се суочава са истином о себи:
„Немогуће је да сам све то ја! – викну запањен, а Вилењак се наглас насмеја и
рече: – Зашто? Људи у себи свашта носе, само што не могу да виде. – И боље
што не могу! – промрмља цар Срећно око“ (Олујић, 2003: 76–77). Списатељица
истиче контраст између илузије и истине. Одраз у огледалу разоткрива истину о мрачној страни душе овог „идеалног“ јунака. Такво сазнање у стварности
није пријемчиво за људску свест. Стварна слика коју је јунак имао о себи, а која
се приказује на почетку бајке, била је илузија. Цар Срећно око, иако у сваком
сегменту бајке оправдава тип савршеног јунака (храброст, скромност, пожртвованост, брижност, саосећање...), подсредством чудесних огледала сазнаје скривени и ругобни део своје природе. Овај наизглед парадоксалан моменат наводи
нас да мотив купиновог грма17 који се јавља пред улазак у пећину, разумемо као
још један елемент наглашавања несавршености јунака. Дакле, његова људскост
16

„Троноги патуљак проводи дане стрепећи да у неком залуталом парчету огледала не угледа своје
наказно лице. Је ли случајно што су огледала из дворца била прогнана“ (Олујић, 2003: 72).
17
„И јави му се анђео Господњи у пламену огњеном из купине. И погледа, а то купина огњем
гори а не сагоријева.“ (2. Мој. 3, 2 или Изл. 3, 2, Свето писмо Старога и Новога завета, 2007:
81) Пламен из купине предсказује Бога. Овај несагориви грм је симбол љубави Пресвете
Богородице која у своју утробу прима огањ божанске љубави – симбол љубави према човеку.
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се више не огледа у врлини, већ у истицању несавршене (грешне) стране боголиког бића. Насупрот јунацима других бајки, његова слабост није у одсуству
врлине, већ у избору да се не суочи са својим ликом у одразу, тј. да живи у илузији о себи као идеалном бићу (без свести о својој мрачној страни).18 Стога и
враћање у првобитни наочит изглед представља предавање илузији, а не дар
извора лепоте. У бајци је дата и игра привида која подземни (подсвесни) свет
још више маркира као порозан и неухватљив: „Ко зна колико је тако трчао од
огледала до огледала! Млаз воде је стално у друго огледало бежао... – Све је то
само привид! – помисли, па заморен, пође ка месту где је водени цвет први пут
угледао. Истога трена, право испред себе виде како увис шикља млаз воде“
(Олујић, 2002: 77). Повратак првобитном лику, тј. првобитној илузији о себи,
означен је нестанком огледала из пећине. Огледала истине нису могла да подрже јунаков избор: „Коначно се осмели. Дотаче прстима лице и схвати да су
и канџице, и длаке, и дуги нос нестали. – Ко зна какав сам сада? – помисли и
хтеде да осмотри свој лик у огледалу. Али, докле је поглед допирао – ниједног
огледала није било“ (Олујић, 2002: 77). Дакле, функција мотива у овој бајци је да
прикаже људску несавршеност и нецензурисану подсвест.
Мотив огледала у бајци „Царица и зевалица“ има споредну функцију. Ту је
да прикаже контраст између објективног лика у одразу и субјективног виђења на
уметничкој слици. Из „...несавладиве жеље да свуда камо се окрене види свој лик“
(Олујић, 1982: 159–160), Царица Плавог царства прекрила је све зидове својим
улепшаним портретима. „Њеној срећи сметала су једино огледала. – Гле, ко је она
баба? – кажу да је упитала царица, намрштивши се свом одразу у огледалу... – Отерајте је да не трује ваздух нашег срећног Царства – додала је, а доглавници и саветници збуњено су погледали један другога, али већ сутрадан из двора и из срећног Плавог царства нестала су огледала“ (Олујић,1982: 159–160). Одраз у огледалу
је, као и у претходној бајци, објективан. Главни лик такође одбија да спозна себе,
али за разлику од Цара срећно око, Царица Плавог царства ни за тренутак не допушта признање да је у одразу можда она сама. Појава огледала у овој бајци истиче
потребу да се избегне суочавање са сопственим ликом и људском природом. За
разлику од бајке „Вилењакова тајна“, одрази представљају јалово упозорење о духовној изопачености, која ће се разоткрити тек у чудесном раду уметника (сликара). Лик сликара, на чијим платнима је оживљавало насликано, спона је између ове
и бајке „Месечева гранчица“, у којој мотив одраза (такође споредан) има улогу да
појача одбојност уметника према несавршености његовог дела. У духу Радовићевог плавог зеца19, јунаку измиче прави сјај у коначној форми дела. Иако је важио за
18

„Потребни су напор расуђивања и дуготрајна навика да би се збркана гомила унутрашњих осећаја
повезала с објективном представом Бића, да би се Ја придружило Себи“ (Мабиј, 1973: 26).
19
„Песма „Плави зец“ може да се схвати и као имплицитни песнички манифест. Јасно је да
плави зец не постоји ван песме, он је имагинативна творевина, језички и песнички конструкт,
дакле, у крајњој линији, можемо га прихватити као песму саму“ (Хамовић, 2008: 50). Или шире
узев, плавог зеца можемо схватити као уметничко дело, а песму као манифест о стваралаштву.
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најбољег сликара, у чијим се делима могао чути шум мора и видети покрет, сликар
је био незадовољан својим радом. Таленат га одоводи из сиромаштва на двор и место најамног сликара. Међутим, дворана у огледалима која су умножавала потезе
кичице чинила је младог сликара још тужнијим и мрзовољнијим над сликама које
је стварао: „– Све је то мртво! Мртво и лажно! – Младић више није био у стању да
слика... Потези кичице, умножени у кристалним огледалима, пунили су га гађењем
и тугом“ (Олујић, 2002: 58). Слике нису биле верне његовом виђењу стваралаштва.
Сметао му је њихов одраз у кристалним огледалима, тј. умножавање несавршености, које је најзад покренуло јунака ка уметничком узору. Сликарски идеал био
је непознати аутор фреске Плави анђео20 („Погледај Плавог анђела из манастира
крај Извора, па ћеш схватити да је онај, који је насликао тог Анђела, знао нешто
што ја не знам“; Олујић, 2002: 59). Одлука да га следи повлачила је рушење породичне традиције ситног сликара занатлије, потрагу за чудесним предметом (месечевом гранчицом) и врхунским уметничким успехом. Међутим, кретање ка циљу
и стицање чаробног предмета доноси обрт, што је уобичајено у бајкама Гроздане
Олујић. Сликар се, пошто је пронашао месечеву гранчицу, окреће новим идеалима,
а бајка добија неочекивано разрешење.
Огледало у поменутим бајкама симболизује или разоткрива истину која
код главних ликова изазива одбојност према њеном спознању. Из овог осећања
покренути су чудесни догађаји, који су, код сваког на посебан начин, условили
преображај јунака. Могло би се рећи да је овакав исход заштитни знак бајки
Гроздане Олујић.
Двојник
Огледало је у народним представама и симбол удвајања стварности.21 Мотив огледалског удвајања ликова код Гродане Олујић налазимо у бајкама: „Брег
„Ловац губи плавог зеца у тренутку када мисли да га заувек има. Аналогно томе, узалудан
је и напор да се у потпуности заробе смисао и природа песме. Поетичко разумевање Плавог
зеца не искључује његове битне егзистенцијалне линије смисла: симболизацију идеала и
жеље, трагање за лепотом и изузетним појавама које су стално око нас, али су по правилу
недостижни“ (Хамовић, 2008: 50).
20
Мотив Плавог анђела, као дискретни уплив српске националне баштине у универзалну и
свевременску бајку, није први патриотски гест ауторке. Налазимо га и на другим местима: у
бајци „Месечев цвет“ мудри старац који у Ведрану буди вољу и шаље га на пут, носи име старца
Милије – најбољег Вуковог певача. Ова веза није случајна. Осим буђења воље, на Ведрановом
путу до преображаја пресудни су били управо покајање и опраштање, хришћански идеали,
присутни у песмама које је испевао старац Милија. У поговору збирци Јастук који је памтио
снове Драган Лакићевић уочава још два слична транссемиотичка подударања: „Златна греда“:
Змај – Златна греда у Новом Саду и „Кула на Седам ветрова“: кућа атеље Милића од Мачве на
Звездари у Београду (Лакићевић, 2007: 135). У бајци „Месечева гранчица“ мисли се на фреску
Плавог анђела у цркви светог Ахилија у Ариљу, која представља Архангела Гаврила у плавој
одори – инкарнацију идеје Господњег повереника нестварне лепоте и племенитости. Отуда
узор баш у овој фресци, док је помињање Извора алузија на потицање воде из камена – чудо
којим је Господ прославио Ахилија пред исповедање истине.
21
Видети детаљније у: Толстој, Раденковић и сарадници, 2001: 339.
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светлости“, „Татагина деца“ и „Дворац изукрштаних огледала“. Списатељица
гради ликове кроз истовремено огледање и прожимање са ликовима њихових
двојника. Видећемо да је свакој бајци функција двојне пројекције у конструисању лика другачија.
Бајка „Брег светлости“ припада првој збирци – Седефна ружа (1979). Њен
јунак, болесни дечак Радан, заробљен је у Стакленој кули. Почетак бајке упућује
на многе наслове: „Месечев цвет“, „Олданини вртови“, „Дечак и Принцеза“ и
др. С друге стране, сваки од јунака поменутих бајки прелази другачији пут до
успеха и самоспознања. Ипак, у лику Радана препознаје се нешто обједињавајуће због чега га можемо назвати прасликом осталих јунака који савлађују
болест и немоћ. За разлику од других, Радан ништа не предузима. У функцији
чаробног помагача јавља се патуљак Мицко, који га подиже, лечи и враћа наду.
Међутим, оно што га чини праликом овог типа јунака бајки Гроздане Олујић
јесте сазнање да је Мицково лице – лице његовог двојника: „Мицко је имао његово лице, на исти се начин смешио, мрштио, прекрштао руке... – Па и глас, и
глас је као мој! – помисли дечак. А тек забацивање чуперка с чела? Изгрицкани
нокти, такође! Као да је Мицко некакав мој смањени двојник?“ (Олујић, 1982:
141). Њихова релација је једноставна: болесни дечак – двојник видар. Уједно,
он је и његова савест – анђео чувар, тј. „двојник његове душе преко кога се властита слика о себи преноси у мистику“ (Гербран, Шевалије, 2004: 200). Не само
Раданов, Мицко представља двојника и свих унутарњих напора, самосталних пустоловина и вратоломија јунака који су имали циљ да превазиђу своје
слабости. Његова улога је да поново успостави нарушену унутарњу равнотежу и савлада несклад, што је у другим бајкама доносио јунаков подвиг. Своју
анђеоско-демонску природу потврђује и тиме што је видљив само за Радана,
чиме се истиче моћ њиховог спаривања (Радан је био весео само у присуству
свог малог двојника): „Потамне дечаково лице, угаси се његов смех: Мицко је
све ређе долазио...“ (Олујић, 1982: 143). Бајка се завршава у тренутку када би
радња осталих бајки овог типа тек започела. Радан схвата да је Мицко заправо
он сâм, у њему препознаје тек откривени део себе који га покреће да пронађе
право уточиште – метафорички названо Брегом Светлости: „Зар не видиш да
облак у небу има мој лик?... А сада устани и пођи! Далеко је Брег Светлости...“
(Олујић, 1982: 144). За разлику од других бајки у којима је самоспознање циљ
борбе, позив у авантуру је овде из самоспознања проистекао, те се бајка најавом пустоловине и коначног спаривања двојника и завршава.
Ликови двојника у бајци „Татагина деца“ израз су љубави чудесне старице према деци. Родитељи деце из Татагине улице повели су хајку против ње
сумњајући да је вештица. Упркос томе, једна девојчица кренула је Татагиној
кући: „Оно што девојчицу посебно изненади била су лица луткица и лутана,
сва различита. На једном од њих опази црте своје сестре. Друго је личило на
лице њене најбоље другарице. Треће је било слично лицу њеног брата. Четврто
је било њено рођено“ (Олујић, 2002: 9). Девојчицу јесте запрепастило сазнање
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да Татага не живи сама, као што се мислило, већ са живим луткама које носе
лица деце из улице. С друге стране, то је био још један доказ Татагине љубави
према њима, јер их је она сама направила. Међутим, у друштву лутака са ликовима деце из улице, Татага је оживела и свој сопствени дечји лик. Издваја се
помисао да је разлог за њену ћудљиву природу (да се не дружи са одраслима,
да не престаје да воли иако је одбачена и чује само оно што жели да чује) био
делити живот са малом двојницом из детињства. Ако је тако, и у овој бајци је
функција двојника успостављање унутарњег склада, упркос окружењу које га
тежи нарушити.22 Двоструко огледалско умножавање лика централни је мотив
бајке „Дворац изукрштаних огледала“. Цар Бела брада у свом чудесном замку, потрудивши се да надмудри Смрт, заборавио је зашто је саградио дворане огледала и довео двојнике у царским одеждама: „Нареди Цар Бела брада
да се око Дворца подигне највши зид на свету, па спокојно уз лепотице, најпробранија јела и пића проживе сто педесет година, заборављајући и када је и
зашто наредио да се сазида Дворац изукрштаних огледала“ (Олујић, 2002: 21).
Првобитна намера била је да још мало поживи са својом младом супругом и
тек проходалим сином, када га је Смрт посетила, задавши му недокучиву загонетку. Његово бекство временом је изгубило смисао – слично Бастијану, јунаку романа Бескрајна прича (Михаела Ендеа), који је заборавио који је смисао
његовог путовања и зашто је ушао у Фантазију. Не треба занемарити појединост да су у Ендеовом роману тек одрази изгубљених снова на таблама од алабастерског стакла, као замена за изгубљено сећање, довели Бастијана до врела
Воде живота и коначног повратка себи.23 Слично томе, своје изгубљене жеље
и нови идентитет цар је пронашао тек пошто је напустио склониште од смрти
(Дворац огледала) и суочио се са празнином у себи: „Испада као да нисам ни
живео! – ужасну се цар Бела брада“ (Олујић, 2002: 22). Након гозби и лутања
по замку често ни сам није знао да ли у одразу огледала види себе или своје
двојнике. Огледањем у сопственој удвојености (умножености) његов идентитет је избледео: „Након неколико мршавих забелешки о градњи зида и Дворца
изукрштаних огледала, нико није могао да се сети шта је то Цар учинио за царство Брзих потока. Уживао је у јелу и пићу, волео жене, то да! Али, шта је ван
тога и доконог шеткања Дворцем учинио, можда су само прадедови нових на22

Судбина Татаге и њене деце налик је легендама (о настанку звезданог јата): „Више је нико није
видео. Али у светле мразне вечери, када је снег на земљи сјајан и шкрипав, на западном рубу
неба, изнад саме Татагине куће, деца из Татагине улице виђају збијено јато разнобојних звезда
и једну крупнију како се пење увис. Тако знају да Татага са својом децом не престаје да бежи“
(Олујић, 2002: 11).
23
„Ти тражиш Воду живота. Желео би да можеш да волиш, да би могао да се вратиш натраг у
свој свет. Волети, то је тако лако рећи! Вода живота ће те питати: кога да волиш? Не може се
тек тако уопштено волети. Али, ти си заборавио све осим свог имена. И ако не будеш знао
одговор, нећеш смети да пијеш. Зато још само заборављени сан може да ти помогне, који ћеш
морати да нађеш, слику која ће те одвести до врела. Али, зато ћеш морати да заборавиш оно
последње што имаш: себе самог“ (Енде, 2002: 337).

250

Вишња Мићић

раштаја знали, но њих одавно није било на лицу земље“ (Олујић, 2002: 22). Лик
цара је удвајањем разложен, обезвређен, обезличен, а огледало има митолошку
функцију, која је имплицитно дата и кроз метафору Смрти: „У ствари, свако је
огледало чаробно јер је свако огледало нека врста „клопке за душу“, а баш те
клопке, оруђа аутистичке регресије, носе собом прождирачице људи“ (Брил,
1993: 128). Недокучива загонетка била је предсказање о његовом животу, које
се обистинило захваљујући одлуци да по сваку цену избегне Смрт сакривши се
у ликовима двојника међу којима се коначно и изгубио.
Мотив удвајања најпре присуством двојника, а затим њиховим вишеструким умножавањем у огледалима, за разлику од претходних бајки, у којима
представља неодвојиву компоненту лика, у овој бајци има супротну улогу.
Најава чудесног
У народним веровањима огледало је, између осталог, симбол границе
имеђу овостраног и оностраног.24 Када има функцију најаве чудесног бића или
догађаја, оно је најчешће споредни мотив у бајкама Гроздане Олујић, али не и
занемарљив. Изузетак је бајка „Огледало“, у којој функцију чаробног предмета25 који мотивише читав ток бајке: у тренутку када је јунакиња бајке пожелела
вечност, огледало се разбило и најавило трагичан исход. Најава је претходно
била садржана у речима старице која јој га је поклонила: „Ако се у њега добро
загледаш и из дна душе нешто пожелиш, огледало ће се разбити, али жеља ће
ти бити испуњена“ (Олујић, 1982: 52). Језовит тон поруке постигнут је супротним односом унутар ове реченице. Разбијено огледало, као симбол несреће,
стављено је насупрот испуњењу жеље, те се у најави чудесног истиче нужност
подношења неизречене жртве. Инстинктивни стах због свести о значењу разбијеног огледала јунакиња освешћује тек у тренутку његовог пуцања, када покушава да га по сваку цену сакупи. Њен свет, са људима које је волела нестао
је и она је остала сама.26 Тек тада је схватила да јој чаробно огледало није донело срећу, проклињући га и покушавајући поново да га састави. Цео њен „одабрани“ живот смештен је између два сакупљања крхотина стакла, а скончање
двоструко разрешено зарањањем испод површине мора и трагањем за травком
смрти. Дар заустављања младости, који даје чаробно огледало, налик је портрету у роману Слика Доријана Греја Оскара Вајлда. Иако су етички концепти
главних ликова ова два дела супротни, повезује их исти мотив (себичне жеље)
24

Видети детаљније у: Толстој, Раденковић и сарадници, 2001: 339.
У Антологији љубавних бајки света коју је сачинила Гроздана Олујић објављена је естонска
бајка „Чаробно огледало виле“ у којој је огледало такође чаробни предмет. Он се, као и у
бајци „Огледало“ Гроздане Олујић, везује се лик младе жене. Ни у једној, ни у другој бајци
јунакиња нема име, осим синтагме млада жена, уз повремени епитет лепа („Корачала млада
жена улицом...“ Олујић, 1982: 51; „Јер млада жена...“ Олујић, 2001: 113), из чега закључујемо да
су ово типски ликови које налазимо и у народним бајкама (нпр. „Зла жена“).
26
Видети у: Јовановић, 1996: 68.
25
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који покреће магијску моћ предмета да поклони вечност. Међутим, вечност је
у оба текста релативизована. Заглављени у времену, иако у различитом кључу,
оба лика на крају настоје да пониште магијско дејство чаробног предмета.
Свако огледање у себи носи исконски нарцизам. Зато Нарциса, најпознатији митски лик који се везује за мотив огледала, препознајемо у подтексту
многих дела, па и у бајкама Гроздане Олујић: „Златокоса и сама поверова да
лепше од ње на свету нема. Дане и недеље поче проводити над кладенцем, посматрајући свој лик у води. Узалуд су се довикивали младићи да на себе скрену
њен поглед. Узалуд су је другарице звале да изађе са њима на ливаду: цветају
беле раде, вилин-коњиц и свици лете. – Шта ће ми беле раде? – одвраћала је
Златокоса. – Лепша сам ја од белих рада, и јоргована, и ружа! – настављала је
да гледа свој лик у води“ (Олујић, 1982: 72–73). Огледање у води, дивљење сопственој лепоти и самодовољности најављује обрт: долазак момка с чудесном
свиралом и мачем, који покушава да је освоји. Младић је незаинтересован за
моћ коју су могли да му подаре чаробни предмети, јер они и нису припадали
њему лично. Били су дар човечанству. Али, поклонивши их на захтев охоле
лепотице (и тиме присвојивши), уништио је њихову моћ. Тек када је затражила
срце пса, младић је схватио да му ништа од онога што је поклонио и није припадало. Бајка има двоструко проблематизован крај: и на глобалном и индивидуалном плану. Људска нескромност и себичност руше наду у оздрављење и
заштиту нејаких, а Златокоса остаје заточена у предању: „Али потрча и Златокоса, и трчи још и данас... Лети, када су ноћи светле и топле, погледајте у небо и
– видећете: танани срп месеца не престаје да следи једна звезда“ (Олујић, 1982:
79). Иако различите, ако упоредимо судбине Златокосе и Нарциса, наћи ћемо
да су у нечему истоветне. Губитак могућности да буду срећни, и код једног и
код другог, последица је дивљења себи.
У бајци „Стакларева љубав“ одрази које дечак види у стаклу представљају
одјеке његових аспирација: „Понекад му се чини да у стаклу види нечије лице
како се смеши, али то је трајало тек трен и смешак би се гасио као да га није
ни било“ (Олујић, 2002: 6). Ово није једина бајка у којој чудесан свет настаје
оживљавањем таквих идеала. Огледало маћехе у бајци „Снежана и седам патуљака“ говори гласом Снежаниних сањарења27. Речи које изговара чудесно
огледало у ствари су Снежанине мисли: „Чаробно огледало као да пре говори
гласом кћери но мајке. Пошто мала девојчица мисли да је њена мајка најлепша
особа на свету, то је оно што огледало у почетку казује царици. Али пошто старија девојчица мисли да је много лепша од мајке, то је оно што огледало говори
касније“ (Бетелхајм, 1979: 228). Тако је, само за дечака видљива, девојчица („Ја
ћу бити видљива само за тебе...“; Олујић, 2002: 8) у ствари представљала одраз
његових жеља: „Ај, кад би проговорила или коракнула...“ (Олујић, 2002: 6). Чак
и пошто је нестала, покренут осећањем празнине, одраз у стаклу задржава ста27

Видети у: Бетелхајм, 1979: 228.

252

Вишња Мићић

ро значење: „Једино му се с времена на време чинило да је у сјају стакла види,
а онда и то престаде и он поверова да је све био само сан“ (Олујић, 2002: 9).
Одраз облака у води, као слика благостања, наговештај је стрепње дечака да
срећа није вечна, али и најава обрта који следи: „Крај реке, док је посматрао облаке како се огледају у води, он помисли како од њега нема срећнијег момка на
свету и истог трена осети како му кроз груди промиле језа. Шта ако Светлоока
оде као што је и дошла? Ако једноставно ишчезне?“ (Олујић, 2002: 9).
Према тумачењу Бруна Бетелхајма (1979), Снежанино сазревање и спознавање себе било је узрок одбацивања идеала. Питамо се шта је навело дечака да
на тренутак, а заувек, одбаци стаклену вилу? Да ли осећај успеха, самодовољности или тек пробуђени нарцизам?
Мотив огледала у бајци „Олданини вртови“ има функцију најаве преласка
у онострано и повратка из њега. Иако површина огледала није сам пролаз у паралелни свет, може се уочити сличност авантуре са Алисином у књизи Луиса
Керола (2002): прелаз у чудесне Олданине вртове налик је уласку у Кућу огледала, а буђење из сна први је знак повратка из оностраног. Алиса, повратком завршава авантуру, која се у целини приписује сну. За јунакињу бајке „Олданини
вртови“ чудесни сан био је нека врста испита савести и неизреченог услова за
остварење жеље (да поново буде лепа). Бајка која је почела страхом од одраза
у огледалу: „Па и што би? Да види пустош око себе? Своје у пожару унакажено
лице?“ (Олујић, 2002: 24), завршава се чудесним зацељењем у сну: „Тек кад се
мало прибра виде у огледалу своје лице без једног јединог ожиљка, а у руци
Сребрн цвет“ (Олујић, 2002: 29). Девојчица се буди са сувениром који брише
границе чудесног и очекиваног реалистичног оквира бајке.
Поред симболике огледала, бајке „Дечак и принцеза“ и „Месечев цвет“ повезује и урбани амбијент стаклених градских кула, самоћа јунака и бекство у
природу. У првој бајци чудесне догађаје покреће сусрет са зачараном девојчицом: „– А ја сам ти поруке слала, огледалом, али ти их ниси разумео! – Веровао сам да су то сунчани зраци. Падали су ми на образе и будили ме зором“
(Олујић, 1982: 96–97). Њихово дружење наставља се у духу пантеистичке филозофије, која је веома заступљена у бајкама Гроздане Олујић. Чаробни цртежи одводе их најпре у џунглу, затим на планину, па пучину мора. Најзад, одраз
месеца у мору најављује расплет, прелазак у благостање и повратак у реалистичан оквир у коме су опет остали трагови чудесног. У истом (пантеистичком) кључу дечак Ведран („Месечев цвет“) чини грешке и подвиге не знајући
да ће га они довести до преображаја. „У овој бајци приказано је универзално
превазилажење егоцентризма. Кроз служење природи Ведран је схватио да су
подједнако важна сва бића на планети, па и најмања као што је мрав. Разумео
је јединство човека са природом, постао племенит и спреман на одрицање. За
разлику од Себичног џина (у бајци Оскара Вајлда), кога је до преображаја довела љубав и жртва дечака, Ведран је ту жртву поднео сам“ (Мићић, Неранџић,
2009:73). Одраз дечаковог лика у води доказ је коначног преображаја и само-
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сазнања: „Из воде, као из огледала растао је ка њему лик високог, прекрасног
момка. Једва је могао да поверује да самог себе у води гледа...“; Олујић, 1982:
28). Мотив огледала у функцији наговештаја чудесног присутан је и у другим
бајкама.28 Видели смо да је у највећем броју бајки споредни мотив, али и да, без
обзира на то, има своје место у креирању бајковитог света.
Улога мотива огледала у бајкама Гроздане Олујић је разноврсна: од приказа несвесног до објективне спознаје, од замке за несавршеност до клопке за
душу, од појаве двојника као компоненте лика до функције његовог разграђивања. Огледало је у бајкама Гроздане Олујић чаробни предмет и пратилац са28

Одраз првих зрака у води („Звезда у чијим је грудима нешто куцало“) наговештава тренутни
престанак чудесног и привремени растанак Чобанина и његове звезде: „А кад би се момак од
свирке уморио, стављала му је главу себи у крило, заклањала га слапом косе и чекала да се на
притихлим водама језера, као румени локвањ, јави први зрак сунца. Тек тада би му спустила
главу с крила, пољубила га и придружила се својим небеским сестрицама“ (Олујић, 1982:
168). Одраз лика у води ту је да одреди време чекања: „– Ко је ово? – упита се Чобанин једне
ноћи пуне месечине угледавши свој лик у води. Сребрна му је била коса, танке као птице
кости“ (Олујић, 1982: 171). У епилогу, одраз звезда у води говори о чудесном спајању јунака
из двају неспојивих светова: „Али, у светле летње вечери када се у језеру, као бели цветови
локвања, расцветају звезде – силази са висина глас фруле и не престаје до зоре. Чују га само
они који умеју да воле“ (Олујић, 1982: 172). Можемо уочити сличност са завршетком бајке
„Постојани оловни војник“ Ханса Кристијана Андерсена. У бајци „Галебова стена“ овим
мотивом остварује се блискост небеског и земаљског. Однос између Месеца и непокретног
галеба списатељица приказује присношћу са одразом у води, пресликавањем небеске у воденој
површини и оживљавањем одраза: „Месец је сваке ноћи све више растао. Од његовога сјаја
сребрило се и небо и море, па чак и крила која је младунац ширио“ (Олујић, 1984: 71). Галеб
постаје Месечев брат, па је у овој бајци Месец главни чудесни помагач, а одраз у води обећање
каснијег чудесног – небеског дружења са њим. Исти мотив у бајци „Маријан и Сребренка“
најавиће чудесни сусрет: „...истрча Маријан на обалу и загледа се у пругу месечине на води.
Ко зна колико је тако гледао? Одједном, пљусну га талас преко ногу и дечак зачу Сребренкин
глас“ (Олујић, 1982: 83). Одраз локвања у бајци „Патуљак и вила“ наговештај је сусрета са
чудесним бићем („Мимси задрхта ...загледа се у одраз локвањевог цвета на води и угледа
неко малено, блиставо биће како спремајући се за лет шири крила“; Олујић, 2002: 99), а
одраз Mесеца да ће му се испунити жеља и порасти крила („...посматрајући звезде и блиставу
месечеву куглу удвојену у црним водама Заборављене мочваре...“; Олујић, 2002: 100). Ноћ,
сутон и зора временски су оквир чудесног у бајкама Гроздане Олујић. У многим бајкама мотив
одраза има функцију постављања границе између чудесног и реалистичног: „Пахуљичин дар“
(означава искушење пред одлуку да се жртвује за друге: „Блистао у води одсјај локвањевог
цвета. Зар све то да за њу престане да постоји? А опет! Не могу их оставити!“; Олујић, 2002:
15), „Локвин цвет“ (дочарава самоћу и одбаченост пред чудесни преображај: „Одбачена и
сама, Бела жаба поче проводити дане огледајући се у води, несрећна због своје боје“; Олујић,
1984: 55), „Сат с клатном“ (поломљена огледала су детаљ у дочаравању чудесног амбијента:
„...поломљена огледала ко да наброји?“; Олујић, 1982: 131), „Вилини лептири“ (са функцијом
оптичке варке, која доприноси тајанствености, чудесности и непредвидивости пећине: „Дно
јој је морска плавет која таваницу и зидове посуте кристалима претвара у модри блесак,
тако да се ономе ко се у њој нађе чини да се нашао у плавој светлости или сну. Али ретки су
посетиоци који се усуђују да уђу у пећину, јер пећина као да гута радозналце вукући им чамце
на дно“; Олујић, 1984: 105), „Лептиров облак“ (најављује сусрет са чудесном девојчицом: „...на
глаткој површини воде, као у огледалу, угледа њен лик и обузе га исти немир...“; Олујић, 2007:
128), „Када се лептир пробуди“ мотив огледала јавља се као потврда трагања за идентитетом и
скривеним жељама: „– Ко ли ме у огледалу чека? – упита се не смогавши снаге и храбрости да
се погледа у огледало, па поново затвори очи и утону у сан“; Олујић, 2007: 106).
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мољубља, весник чудесног или одашиљач порука и, најзад, средство самоспознања. У свакој од поменутих функција наилазимо на трагове писане или
усмене традиције. Од народних веровања о сеновитом предмету који има моћ
да ухвати лик (душу) и да га у себи задржи (моћ привлачења и задржавања)29,
преко убеђења о одразу двојника душе тренутно избачене из тела30, улоге елемента материјализујуће имагинације31 и нових рефлексија ових веровања у делима многих аутора. Отуда, вероватно и потиче заступљеност овог мотива не
само у бајкама, него у књижевности уопште и то онда када се жели представити чудесно и мистично.
Могућности за методичку обраду мотива огледала
У лектири прописаној наставним програмима за основну школу бајке
Гроздане Олујић присутне су у скоро свим разредима (у другом разреду бајка
„Шаренорепа“, трећем „Стакларева љубав“, четвртом „Олданини вртови“ – уз
препоруку да се сачини додатни избор бајки, у петом „Небеска река“ у шестом
„Златопрста“ или избор из збирке Седефна ружа и у осмом разреду бајка „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“). У реализацији програма за четврти и
шести разред наставник има слободу да сачини избор бајки које ће обрађивати
у настави. Један од критеријума, који има вишеструку функцију, може бити
тематско-мотивски – било на тему огледала или неку другу. Осим могућности
за компаративну анализу у оквиру опуса једног писца, овакав избор текстова погодан је за интертекстуално повезивање бајки са обрађеним текстовима
других аутора, чиме се развија учеников читалачки сензибилитет (на пример,
способност да разуме интертекстуалне везе, да истовремено укључи лично и
читалачко искуство у разумевање и тумачење књижевног дела). Откривањем
тематско-мотивских нити приликом анализе овако одабраних дела развијаће
се литерарна перцепција ученика, али и створити услови за утемељење појма
мотив, који је предвиђен програмима за четврти и пети разред.
Тематско-мотивски приступ бајци подразумева анализу мотивског склопа
једне бајке или упоредну анализу истих мотива у различитим бајкама (текстовима). Методичка интерпретација тада се ослања на тематско-мотивски план
текста или план упоредног проучавања мотива у текстовима. У оба случаја
план проистиче из анализе текста. „С правом би се, бар на први поглед, могло
рећи да је овај методички поступак тежак за млађи узраст, јер ученици не оперишу појмовима „тема“ и „мотив“. Али, није баш тако. Ученици млађег узраста,
посебно ученици трећег и четвртог разреда, имају веома развијену способност
запажања појединости у књижевном делу, а то је најважније за примену овог
поступка у настави књижевности. Ученике треба, једноставно, усмеравати
29

О веровањима која се везују за огледало видети више у: Чајкановић, 1994: 413–460.
Видети у: Брил, 1993: 127–129.
31
Видети у: Башлар, 1998: 19.
30
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да уочавају главне и споредне мотиве, без обзира што се неће користити тим
терминима у току анализе и што не знају њихово значење“ (Милатовић, 2007:
60). Циљ овог поступка, као што смо нагласили, биће усавршавање читалачких
компетенција и формирање појма мотив. Овај концепт методичке обраде не
би требало ограничити само на најмлађи школски узраст, јер може бити применљив и још кориснији у старијим разредима.
У бајкама Гроздане Олујић најзаступљенија функција мотива огледала
јесте најава чудесног. С обзиром да се појам чудесно, као жанровска одлика
бајке, помиње и у најмлађим разредима, наш избор бајки за методичку обраду
биће одређен овом функцијом. Тако би у четвртом разреду могле да се обраде
бајке: „Олданини вртови“, „Месечев цвет“32, „Дечак и принцеза“ и „Златокоса“,
али и бајка „Брег светлости“, са мотивом двојника који га, како смо видели
у анализи, чини пратекстом осталих бајки из овог избора. У шестом разреду
одабир може ићи изван оквира условно дате функције најаве чудесног, те се
могу обрађивати текстови: „Огледало“, „Вилењакова тајна“, „Царица и зевалица“, „Галебова стена“, „Маријан и Сребренка“ и др. Тематско-мотивска анализа
бајке „Огледало“, подразумевала би истицање да је огледало централни мотив
текста, па тиме и основни елемент плана за његову обраду. Осим овакве, у настави би се могла радити и упоредна анализа мотива огледала (као споредног)
у одабраним бајкама. Због обима рада, приказаћемо само основни план за методичку тематско-мотивску интерпретацију одабраних бајки у четвртом разреду и понудити једно решење за методичку анализу мотива огледала.
Ако претпоставимо да је за обраду изабора из дела једног аутора потребно
издвојити најмање три школска часа, у нашем случају први час био би посвећен
тумачењу бајке „Олданини вртови“ (која је издвојена наставним програмом),
други час обради преостале четири бајке и то групним обликом рада (након
самосталне припреме ученика помоћу истраживачких задатака33, који би се
односили на све четири бајке – тако да сви ученици, независно од групе којој
припадају, могу да учествују у дискусији и упознају све четири бајке), а трећи час
упоредном аналитичко-синтетичком проучавању мотива у издвојеним бајкама.
Концепт обраде бајки за прва два часа може, али и не мора, бити тематско-мотивски да би се организовала упоредна анализа мотива на трећем часу. Ученике
32

У наставним листовима за четврти разред издавачке куће Завод за уџбенике: Драгићевић,
Опачић-Николић, Пантовић, 2006: 43, бајка „Месечев цвет“ препоручена је као погодна
за упознавање поетике бајки Гроздане Олујић и уметничке бајке уопште. Поткрепљена је
одговарајућом методичком апаратуром. Ако изузмемо комплете лектире, осим овог ни један
други уџбенички комплет не упућује ученика на избор бајки које би требало (или могао) да
прочита.
33
Истраживачке задатке, у овом случају, ученици добијају од наставника за самосталан рад
код куће. Њихова улога је усмерити читаоца (ученика) да приликом читања текстова запази
оне појединости које су важне за његово разумевање и тумачење, уоче и повежу одговарајуће
књижевне чињенице, обележе делове текста којима се морају враћати у току разговора на
часу.
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би било корисно подсетити да је у трећем разреду обрађена бајка „Стакларева
љубав“ (на пример, читањем одломака у којима је присутан мотив одраза).
У Прилогу 1 понуђен је тематско-мотивски план бајки које смо одабрали за
анализу у четвртом разреду. Уочићемо да, иако је полазни критеријум избора
био мотив огледала, ове бајке повезују и други мотиви: градске куле, самоћа,
болест јунака, контакт са природом и сл. Стога ће се и разговор на часу кретати око ових елемената. За свако мотивско повезивање бајки учитељ треба
да осмисли низ питања и коментара којима ће помоћи ученицима да разумеју
издвојене мотиве најпре у контексту сваке појединачне бајке, а затим у њихо-

Прилог 1 – Тематско-мотивски план бајки (за обраду у четвртом разреду основне школе)
„Олданини
вртови“
• градске куле
• самоћа
• наказни лик
чудесно
• напуштање
дома
• чудесни
помагач
(мишица)
• врт препун
цвећа
• сусрет са
вилом
• скромност
и жртва за
другог
• повратак
кући
девојчица
угледа у
огледалу
своје лице
без ожиљака
• Сребрни
цвет као траг
чудесног на
крају бајке

„Месечев цвет“

• градске куле
• самоћа
• наказни лик
• напуштање
дома
• препреке на
путу
• дечак служи
природи да би
окајао грехе
• контакт са
природом
• Месечев Цвет
• дечак угледа
у води свој
преображени
лик
• повратак кући

„Дечак и
принцеза“

„Брег
светлости“

„Златокоса“

• стаклене куле
• самоћа
• бледи
дечак, бледа
девојчица
• припрема
за дочек
девојчице
• слање порука
огледалом
• чудесни сусрет
јунака
• чудесни
цртежи –улаз
у авантуре
(у џунгли,
на планини,
мору)
• одраз
месечине у
мору
• мрвице на
столу као
трагови
чудесног на
крају бајке

• стаклена кула
• самоћа
• болестан
дечак
• чудесни
помагач
(Мицко)
• двојник
• дружење са
чудесним
двојником
• оздрављење
• обједињавање са
двојником
• полазак
ка Брегу
Светлости

• лепотица
златне косе
• Нарцис
(дивљење
сопственом
лику у
води)
• долазак
момка
–видара
• жеља да
освоји
Златокосу
• три охола
захтева
• момак
заувек
одустаје од
девојке
• девојка не
престаје да
га прати
• момак и
девојка се
претварају
у Месец и
звезду
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вом међуодносу. Упоређивањем истог мотива у различитим бајкама ученици
упознају поетику писца, развијају способност уочавања појединости у току читања, и најзад, на примеру сазнају шта је мотив, како га је могуће препознати
у тексту и формулисати. Уколико смисленим питањима наведемо ученике да
издвоје мотиве, на крају часа систематизација може изгледати као у приложеној табели (Прилог 1).
Изоловано приказивање методичке интерпретације једног сегмента плана
није најбоље решење, али обим рада не би дозволио његово презентовање у
целини. Стога ћемо из плана издвојити и обрадити само мотив огледала.
Прилог 2 – Питања за разговор о мотиву огледала

*

„Шумске нимфе биле су озлојеђене због смрти нимфе Ехо, која је била заљубљена у Нарциса, окривљујући га за њену смрт. Замолиле су Афродиту, богињу љубави, да казни Нарциса да се смртно заљуби, али тако да његове љубавне жудње не могу бити задовољене. (...) У сребрнастој површини језера угледао је, као у огледалу, свој лик. (...) Нарцис се смртно заљуби у сопствени лик,
све док се није претворио у цвет који се и данас назива нарцис“ (Дудуковић, 2006: 150–151).
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Најпре је потребно вратити се на одломке из бајки у којима се појављује тај
мотив, прочитати сваки појединачно и разговарати о њима. У прилогу 2 дато је
једно решење за интерпретацију мотива огледала.
Из овакве методичке интерпретације ученик индуктивно може да закључи
шта је мотив. У четвртом разреду тај појам усваја се на нивоу препознавања,
те је вођено уочавање примера и вођено и самостално уопштавање најбољи начин за његово формирање. Поред тога, тематско-мотивски приступ омогућава
усмеравање пажње ученика на појединости у делу, откривање њихове симболике и функције у креирању књижевног света. Њиме се ученик оспособљава за
смислена задржавања на оним деловима текста који су битни за разумевање,
враћање тексту и сагледавање дубљих значења; васпитава се као читалац који
ће умети да исте мотиве у различитим делима међусобно повезује и упоређује,
да притом истовремено активира лично и читалачко искуство и у складу са
тим закључује.
Треба истаћи да се суштинска вредност наставе не огледа у самом избору методичког поступка, већ у концепту анализе дела, квалитету те анализе и
стручности наставника да је преточи у смислени низ питања и сугестија.
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Visnja Micic
FUNCTION OF THE MIRROR IN GROZDANA OLUJIC’S FAIRY TALES
(POSSIBILITIES OF METHODOLOGICAL INTERPRETATION)

Summary: The primary focus of this paper is the mirror (reflection) motif and its
function in the fairy tales of Grozdana Olujic. The research basically includes all the
collections. Although very particular in each fairy tale, there are several basic functions
of this motif: fear of the reflection, a lookalike, announcement of the wondrous. We
are comparing it to the mythical tradition and the works of other children’s literature
authors.
The choice of fairy tales to be done at school can be motif-based, whether it be the
mirror motif or any other. Such a selection of texts provides a corpus of examples
for the methodological introduction of this important literary-theoretical notion.
Comparative studies of the same or similar motif (in the works of one or more authors)
can be assigned the function of developing pupils’ ability to understand intertextual
bonds and to trigger their personal and reading experience in understanding and
interpreting a literary work.
The most frequently applied function of the mirror motif in Grozdana Olujic’s fairy
tales is that of announcing the wondrous. Bearing in mind that the notion of the
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wondrous as a genre feature of fairy tales is used from the earliest school age, it is this
particular function that our choice of fairy tales for methodological interpretation
will be based on.
Key words: teaching literature, fairy tale, motif, mirror, reflection, the wondrous,
personal and reading experience.
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БИОГРАФИЈА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

Гроздана Олујић, романсијер, бајкописац, есејиста, антологичар и преводилац, рођена је 1934. године у Ердевику (Војводина), од мајке Милице и оца
Душана, као треће од четворо деце. Гимназију је завршила у Бечеју и у гимназијским данима почела је да објављује у Стражилову и Младој култури. Прва
приповетка штампана јој је на конкурсу Борбе за најбољу причу (1953).
Дипломирала је и магистрирала енглески језик и књижевност на Филолошком факулету у Београду. У својој 22. години објавила је роман Излет у
небо који је у рукопису добио награду као најбољи роман на конкурсу сарајевске Народне просвјете 1957. (међу 157 рукописа), а штампан је 1958. Доживео
је муњевит успех, али и нападе, пренет на позорницу (представа у Београдском драмском позоришту), био предложак за филм Чудна девојка (1962) и
превођен на многе језике. Други роман Гласам за љубав (1963) изабран је за
најбољи кратки роман године (Телеграф, Загреб) и такође пренет на филмско
платно (1965). Романи Не буди заспале псе (1964) и Дивље семе (1967) објављени су у издавачкој кући Просвета.
Године 1969/70. добија једногодишњу стипендију International Writting
program-а у Ајови (САД) што је у то време била значајна прилика за све писце
света. Добија, такође, и Фулбрајтову стипендију за период 1982–1984. и још
једном одлази у САД (Колумбија универзитет у Њујорку и Универзитет у Лос
Анђелесу). Између осталог, маја 1983. држи предавање о Кафкиној прози на
Универзитету у Калифорнији (Лос Анђелес), предавање о поетици бајке новембра исте године на Колумбија универзитету у Олбенију (Њујорк), а објављује радове у универзитетским гласилима Берклија и Стенфорда. У овом периоду ауторка је три пута боравила и у Индији (где су њена дела више пута
објављивана) и упознала се са значајним индијским писцима. Из овог искуства
рађа се интерес за индијску културу и филозофију.
Преводилачки рад Гроздане Олујић није занемарљив (ауторка говори
француски, руски и енглески језик) и обухвата превод драме Јукима Мишиме,
дела Арнолда Вескера, Сол Белоуа, романе Амрите Притам (Тај човек, Костур),
роман Виљема Кенедија (Коров). Гроздана Олујић је, такође, сачинила две, по
грађи сасвим различите, антологије: Антологију савремене индијске поезије
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(1980) и Антологију љубавних бајки света (2001), у којима је такође видан и
знатан преводилачки труд.
Након дуже паузе, Гроздана Олујић објављује збирку кратких прича Афричка љубичица (1985) из које су готово све приче уврштене у антологије широм света. Прича „Игра“ добила је награду на конкурсу за најбољу кратку причу у Арнсбергу (Немачка).
Као есејиста, Гроздана Олујић бави се широким кругом тема из светске
књижевности (проблем времена у књижевном делу, радови о Кафки, Томасу
Вулфу, Марселу Прусту, студија Проблем идентитета личности у делу Вирџиније Вулф, радови о савременој индијској поезији и прози), поетиком бајке
и природом фантастике у књижевности за децу, а у мањој мери и ликовном
уметношћу (есеји о делу Воје Станића, Љубе Поповића и др.).
У области књижевности за децу написала је збирке бајки Седефна ружа и
друге бајке (1979), Небеска река и друге бајке (1984), Камен који је летео (2002),
Снежни цвет (2004) и Јастук који је памтио снове (2007), роман бајку Звездане
луталице (1987) и објавила велики број избора бајки.
Бајке Гроздане Олујић изведене су уз музичку пратњу (у форми мјузикла,
композитор Тед Дрехер) у Олбенију (Њујорк) 1983. године. У Србији је снимљена плоча у интерпретацији Мије Алексића, а затим и ТВ серија у девет наставака.
За своје бајке добила је низ награда: награде Младог покољења (1980. и
1984), Политикиног забавника (1980), Повељу Змајевих дечјих игара за стваралачки допринос савременом изразу (1990), награду Златни лептир (2001),
повељу Стара маслина (Бар, 2001), Повељу за животно дело Укружења књижевника Србије, Змајев штап Змајевих дечјих игара у Новом Саду (2005), али
и награду Светске академије за уметност и културу (World Academy for Art and
Culture, САД) – бајка „Варалица и смрт“ проглашена је најбољом бајком света
1994. године.
За књижевно стваралаштво додељен јој је витешки орден Dannebrog, 31.
8. 1977. у Данској. Осим тога, почасни је члан Универзитета у Ајови (САД) од
1970. и почасни грађанин града Осла.
Године 2009. за роман Гласови у ветру добила је НИН-ову награду за роман године.
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• „An African Violet“ (Афричка љубичица), A Collection od International Writing
2PLUS2, Switzerland, Losana: Mylabris press, 1986.
• „Das Spiel“ (Игра), tr. Barbara Antkowiak, In: Milo Dor, Das schwarze licht, ÖBV,
Beograd: Prosveta, 1990.
• „The Game“ (Игра), transl. by Christina Pribicevic-Zoric, Cimarron Review
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London, Great Britain, 2001.
• „Голо око“, у: Антологија српских књижевница, приредио Рајко Лукач, Zepter
Book World, Београд, 2003.
4) Антологије
• Призивање светлости, Антологија савремене поезије Индије, Београд: Рад,
1980.

270

БИБЛИОГРАФИЈА ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ

• Антологијa љубавних бајки света, Београд: СКЗ, 2001.
5) Есеји, интервјуи и прикази
• Писци о себи, Београд: Младо поколење, 1959.
• „Добре сенке“, Поља, год. 3, бр. 3, стр. 11, 1957.
• „Проблем идентитета личности у делу Вирџиније Вулф“, Књижевност, год.
XXX, књ. LXI, св. 11/12, нов.-децембар 1975, стр. 482–500.
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• „Одбрана писане речи“, Политика, 96, бр. 30794, 17.07.1999, стр. 14.
• „Фантастика у књижевности за децу или сан о ружи и лептиру“, Детињство,
Нови Сад, год. XXVI, бр. 1–2, 2000, стр. 4–8.
• „Бела крила“, Стиг, год. 31, бр. 85, 2000, стр. 27–29.
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