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Снежана Пасер Илић

ОДРАСТАЊЕ КАО ОБРЕД ПРЕЛАЗА У ПРОЗИ  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

У ра ду се про у ча ва од нос про зе Де сан ке Мак си мо вић пре ма 
об ред но-оби чај ном ви ду тра ди ци је, пре све га об ре ди ма пре ла за. 
Пра ти се тран спо зи ци ја пре по зна тљи вих об ред них еле ме на та и 
њи хо во укљу чи ва ње у но ве зна чењ ске ком плек се. Ис тра жи ва ње је 
по шло од прет по став ке да про у ча ва ни кор пус са др жи сли ку по је-
ди них ри ту а ла, об ре да и оби ча ја, ко ји се мо гу ре кон стру и са ти уз 
по моћ ет но ло ги је, ми то ло ги је, фол кло ри сти ке. По себ но се осве-
тља ва ју до га ђа ји ко ји ју на ци ма у ли ми нал ном до бу (де те, мла дић/
де вој ка) до но се но ву спо зна ју ствар но сти, чи ме га при пре ма ју за 
ула зак у свет од ра слих. Ау тор ка то чи ни ста вља ју ћи у сре ди ште 
при ка зи ва ња деч ју свест, у тре нут ку пре жи вља ва ња зна чај ног, ли-
ми нал ног до га ђа ја. Ини ци јан ти се у ли ми нал ној по зи ци ји одва ја ју 
од до са да шњег све та, из ве сно вре ме се оса мљу ју, фи зич ки или у 
ми сли ма (се па ра ци ја), да би се по том укљу чи ли у но ви свет, свет 
од ра слих. Око ли на, ма хом ро ди те љи, ста ри ји, али и вр шња ци игра ју 
ва жну уло гу у про це су са зре ва ња и сту па ња у дру ги свет. Они по-
ма жу ју на ку да пе ри од пре ла ска што без бол ни је пре бро ди и, пре-
у зи ма ју ћи функ ци ју ме ди ја то ра, до при но се да ини ци јант из бег не 
мо гу ће ду шев не по тре се, бол и раз о ча ра ње, те да се што лак ше 
трај но ин те гри ше у свет од ра слих. 

Об ре ди ини ци ја ци је у ви шу уз ра сну гру пу, вен ча ња, при је ма 
стра на ца са о бра же ни су сти лу и кон вен ци ја ма про зе у ко ју су укљу-
че ни. У ис тра жи ва њу се до шло до за кљу ча ка да се у ра ним при ча ма 
и ро ма ну из зре ле фа зе ау тор ки ног ра да из но ва по твр ди ло да ње но 
све ко ли ко ства ра ла штво по чи ва на ар хе ти по ви ма и сим бо ли ма уте-
  ме ље ним у мит ској тра ди ци ји, те да је чи тав опус Де сан ке Мак си мовић 
пре по зна тљив као ре зул тат је дин стве не ства ра лач ке кон цеп ци је.

Де тињ ство као је дан од об ре да пре ла за про у ча ва се на при-
ме ру ро ма на Пре де вој чи ца и ре пре зен та тив них при ча о де тињ ству, 
увр ште них у че твр ти том Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић.

Кључ не ре чи: сло је ви тост де ла, об ре ди пре ла за, ини ци ја ци ја, 
сим бол, кул тур ни ју нак, од нос де те – од ра сли, тран спо зи ци ја.
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У све сти ве ћи не чи та ла ца Де сан ка Мак си мо вић је пре вас ход но пе сник. 
Ни књи жев на кри ти ка ни је о њеноj про зи из ри ца ла ви со ке вред но сне су до ве 
(ћосићвукић 2008: 159). О ро ма ну Пра де вој чи ца об ја вље но је све га не ко-
ли ко сту ди ја1, а збир ка ма при ча Лу ди ло ср ца, Ка ко они жи ве и Стра шна 
игра, као и при ча ма ван збир ки ко је су на ста ле у том пе ри о ду, ви ше па жње 
по све ти ли су са вре ме ни про у ча ва о ци оку пље ни око из да ња За ду жби не 
„Де сан ка Мак си мо вић“2. Овај рад при сту па по ме ну том ро ма ну и збир ка ма 
из угла об ре да пре ла за, пр вен стве но се за др жа ва ју ћи на пе ри о ду од ра ста ња 
и пре ла ска ју на ка из деч јег у свет од ра слих.

Сви об ре ди пре ла за, пре ма Ван Ге не пу (2005: XIX), има ју за јед нич ку 
тро чла ну струк ту ру, ко ја се увек ре а ли зу је у истом ре до сле ду: 1) об ре ди 
одва ја ња од прет ход не сре ди не или ста ња (пре ли ми нар на фа за); 2) об ре ди 
ко ји се сво де на сам чин пре ла за или се про те жу на кра ће или ду же ме ђу ста-
ње при пре ма, изо ла ци је и сл. (ли ми нар на фа за) и 3) об ре ди при је ма у но ву 
дру штве ну сре ди ну, од но сно при кљу че ња но вој за јед ни ци (пост ли ми нар на 
фа за). Ау тор скре ће па жњу да је реч о об ред ним ни зо ви ма ко ји обе ле жа ва ју 
„пре лом не тач ке у жи во ту по је дин ца: пре ла зак у ви шу ста ро сну гру пу, у 
но ву дру штве ну сре ди ну, успон на ви ши сту пањ дру штве не ле стви це…“ (исто: 
XIX). Про у ча ва ју ћи об ре де зре ло сти, ро ђе ња, смр ти, уда је и го сто прим ства, 
ко ји се та ко ђе ар ти ку ли шу кроз об ре де пре ла за, Ван Ге неп је ак цен то вао 
ве ли ку ва жност сред ње ка ри ке, пе ри о да ка да се ини ци јант на ла зи у не кој 
вр сти ис так ну то сти, изо ло ва но сти у од но су на дру ге. Овај мо ме нат пот цр тан 
је и у де лу Де сан ке Мак си мо вић, с тим што у при по вет ка ма ју на ци ни су 
фи зич ки изо ло ва ни, али је су у не кој вр сти мен тал не изо ла ци је. Они су 
окре ну ти се би, сво јим ми сли ма ко ји ма се раз ли ку ју од око ли не. У Пра де
вој чи ци изо ла ци ја ини ци ја на та је очи то фи зич ка, по обра сцу ко ји су за пре-
ла зну фа зу по зна ва ла и пр во бит на дру штва.

Об ред но-оби чај на прак са је ве ћа и ја сни је оцр та на „што је ни жи ци-
ви ли за циј ски сту пањ на ко ме се да то дру штво на ла зи“ (исто: 5). Уоч љи во 
је да су ма ни фе ста ци је са крал ног тран спа рент ни је у Пра де вој чи ци, ро ма ну 
ко ји сли ка јед но не раз ви је но дру штво, не го у при по вет ка ма ко је су си ту и-
ра не у 20. век. Уоп ште, у по лу ци ви ли зо ва ним дру штви ма ве ћа је пре моћ 
са крал ног над про фа ним, тач ни је, са крал но об у хва та ско ро све дру штве не 
сег мен те. Сле де ћи ова кву ло ги ку са крал но сти, Де сан ка Мак си мо вић на сли-
ка ла је дру штво у ро ма ну Пра де вој чи ца. Овим ро ма ном ау тор ка је дав не 
1970. за ко ра чи ла на по ље на уч не фан та сти ке у књи жев но сти за де цу. Де ло 
сли ка ра ни раз вој људ ског дру штва, до ба ра ног па три јар ха та. У ње му је вид-
но при су ство на уч них са зна ња о пра и сто ри ји: жи во ту, при ро ди, дру штве ном 
устрој ству, кул ту ри и оп штем сте пе ну раз во ја пе ћин ског чо ве ка. Пре по зна-

1 В. у ЦД 10, би бли о граф ске од ред ни це: 0658, 1839, 2114, 2624, 2668, 2246, 2708.
2 В. збор ни ке: Де сан ка Мак си мо вић у свом књи жев ном вре ме ну, 1995; При ре ђи ва ње 

из да ња Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић, 1977; Ства ра ла штво за де цу Де сан ке Мак
си мо вић, 2003, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић, 2008.
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тљи ве исто риј ске и на уч не чи ње ни це, ау тор ка је пре о бли ко ва ла у сво јој 
пр вен стве но умет нич кој све сти и ство ри ла ори ги на лан ро ман за де цу. 

Но си о ци рад ње у Пра де вој чи ци су де ца: де вој чи ца Га ва, њен вр шњак 
Бук и стра нац, до шљак Не по зна ти / Клек. Рад ња ро ма на те ма ти зу је жи вот 
пр во бит ног чо ве ка: ње го ву сва ко днев ну бор бу за оп ста нак, љу бав и про ду же-
ње вр сте, по тре бу за ства ра њем ле пих де ла оли че них у пр во бит ној умет но сти. 
Бор ба пра љу ди за ег зи стен ци ју oдвија се у ди вљој при ро ди, у пе ћин ско 
до ба. Оли че на је у сце на ма су ше, број них смр ти од ис цр пље но сти (по гла вље 
Глад) и по ша сти ко ју до но си по жар (по гла вље По жар у шу ми). Мо ти ву љу-
ба ви да то је зна чај но ме сто: у пр вом де лу ро ма на на сли кан је у ви ду ве зе 
из ме ђу Га ве и Бу ка, у дру гом Га ве и Кле ка. Умет ност је нит ко ја по ве зу је 
Га ву, ње ног оца Вра ча, ње ног бу ду ћег му жа Кле ка и Ве шта ка, мла ди ћа из 
пле ме на. 

Де тињ ство и од ра ста ње деч јих ју на ка од ви ја се сло бод но, у при ро ди. 
У њој ју на ки ња Га ва од ра ста и са зре ва. То чи ни ис тра жу ју ћи ма те ри јал ни 
свет око се бе, свет при ро де. Она га про пу шта кроз сво ју ду хов ну при зму, 
ма те ри ја ли зу ју ћи до жи вља је и емо ци је сли ка њем по пе ску, а ка сни је по 
зи до ви ма пе ћи не. Ко нач но, ње но од ра ста ње и ста са ва ње у де вој ку пра ће но 
је за љу бљи ва њем и, на кра ју ро ма на, уда јом. Из угла ан тро по ге не зе, ис ку ства 
пра де вој чи це су исто вре ме но ис ку ства „Све де вој чи це“ (Бошковић 2001: 46), 
јер су де тињ ство и жи вот не фа зе кроз ко је чо век про ла зи исте, ма у ком вре-
ме ну жи вео. У то ку би о ло шког раз во ја, ју на ки ња ис по ља ва свој сли кар ски 
та ле нат, ко ји ће по ста ти ње но опре де ље ње. Ра до зна ли и ис тра жи вач ки дух 
ко ји по се ду је, а ко ји је из два ја од оста лих де вој чи ца из пле ме на, та ко ђе је 
пред знак ње не ства ра лач ке и умет нич ке при ро де. Уда јом ис пу ња ва сво ју 
би о ло шку уло гу, што са пле ме ни ци од ње и оче ку ју.

Основ на при по вед на ли ни ја пра ти раз вој ни пут пра де вој чи це у де вој ку 
Га ву. Већ у фа зи де тињ ства, ко јом за по чи ње ро ман, она је ду хов но бо га ти ја 
од оста ле де це, тај но ви та је и про ниц љи ва, му дра и ка рак тер на. Из дво је на 
је од оста лих ју на ка и бли ска са при ро дом, баш као лич но сти њој ду хов но 
бли ске – де ча ци Бук и Клек. За њу све зна ју ћи при по ве дач ка же да је „за не та“ 
и „за ми шље на“, че сто се оса мљу је и по ред мај чи них упо зо ре ња да у при-
ро ди вре ба ју опа сно сти3. У сво јим уса мље нич ким шет ња ма ис тра жу је окру-
же ње, у по тра зи за не сва ки да шњим, не по зна тим. Ње ном ка рак те ру од го ва ра 
не сва ки да шња љу бав, ко ја ће се оства ри ти у дру гом де лу ро ма на за љу бљи-
ва њем у Не по зна тог, Кле ка.

У ге не зи Га ви ног ли ка пра ти мо не ко ли ко пре ла зних об ре да. Пр ви је 
ини ци ја ци ја у ви шу ста ро сну гру пу (пу бер тет), од но сно пре ла зак из де тињ-
ства у адо ле сцен ци ју, а дру ги уда ја и сти ца ње ста ту са же не. Пу бер тет се ма-
ни фе сту је по ја вом се кун дар них пол них од ли ка и пр вом мен стру а ци јом. Де-
вој ка би се та да изо ло ва ла, усле ди ло би об ред но ку па ње ко је има функ ци ју 

3 За не тост, та на ност, дру га чи јост од ли ке су ти па же не-умет ни ка и у по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић. О ово ме ви де ти пе сму За не рот ки ње, збир ка Тра жим по ми ло ва ње.
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спи ра ња не чи сто те (об ред но чи шће ње), на кон че га би се ис ку ше ни ца вра-
ти ла у пре ђа шњу за јед ни цу (вангенеП 2005: 79). Ини ци ја ци ја озна ча ва да 
се над њом спро во ди одва ја ње од асек су ал ног све та, ко ме сле ди об ред при-
је ма у пол ни свет. Тај мо ме нат у ро ма ну пред ста вљен је мај чи ним алу зи ја ма, 
што од го ва ра не до ра слој све сти де вој чи це да пој ми до ка квих је про ме на у 
њој до шло. Чи ње ни цу јој са оп шта ва док се де вој чи ца ку па у ре ци. Ов де 
тре ба има ти у ви ду ам би ва лент ну сим бо ли ку во де: сим бо ли зу је ра ђа ње и 
жен ски прин цип, али и очи шће ње – де вој чи ца је у фа зи пре ла за и у том тре-
нут ку ри ту ал но не чи ста (rečniKsimBola 2004: 1049). Док се ку па у ре ци, 
мај ка „при ђе де вој чи ци, при ви је не спрет но, са ту гом уза се, за тим јој ко се 
са ви и по ди же над че ло као кру ну“ (Цд7: 834). Гест ис пра ти ре чи ма да је 
„Га ва (је) по ста ла де вој ка“, да ће „јед ном би ти мај ка“ и ра ђа ти као оста ле 
же не у пле ме ну (по гла вље Ој ха че шља Га ву као де вој ку)4. Мај чин гест про-
ме не че шља ња де вој чи це – пра вље ња кру не од ко се – знак је фи зи о ло шке 
зре ло сти Га ве5. Да је про ме на че шља ња де вој чи це би ла знак пол не зре ло сти 
и да тај знак раз у ме ју сви чла но ви за јед ни це, го во ри епи зо да са дво ји цом 
мла ди ћа ко ји је сим па ти шу: Бук, ка да при ме ти ову про ме ну („да Га ва са 
де ти њом гор до шћу но си кру ну там них вла си, али не ка ко пре пла ше но“), 
упу ћу је јој ком пли мент да је ле па, а Ве штак, умет ник и мла ди ло вац, у знак 
за љу бље но сти по кла ња јој огр ли цу од шкољ ки ко ју је сво је руч но на пра вио 
(тзв. свад бе на огр ли ца). Од тог тре нут ка Ве штак по ста је Бу ков су пар ник у 
на сто ја њу да осво ји ср це де вој ке Га ве. Ини ци ја ци ја де вој ке за вр ша ва се 
про ме ном ње ног дру штве ног ста ту са у же ну, од но сно уда јом. 

Лик де ча ка Бу ка на сли кан је по обра сцу мит ских хе ро ја. Он је „му шки 
пан дан Га ви“: емо ти ван али и му шки сна жан, вешт, пле ме нит и „осе тљив 
за ле по ту“ (лакићевић 1998: 228). Од ра ста ње де ча ка у пр во бит ним дру штви-
ма од ви ја ло се по сред ством ни за ини ци ја ци ја: нај пре пре ла зак из гру пе 
де ча ка у гру пу рат ни ка, по том сле ди же нид ба ко ја озна ча ва ула зак у свет 
од ра слих му шка ра ца. У ју нач ким ми то ви ма пре ла зак из гру пе де це у гру пу 
од ра слих је би тан мо ме нат. Као екви ва лент ри ту а лу ин ци ја ци је Га ве у 

4 О сим бо ли ци про ме не на чи на че шља ња го во ри и об ред кра љи ца ко ји је наш на род 
прак ти ко вао. У об ре ду су уче ство ва ле са мо де вој чи це пре не го што се за де вој че. Јед на од 
њих, тзв. мла да, из два ја ла се на чи ном че шља ња („За мла ду, ко ја је иден тич на кра љи ци, 
би ра ла се ле па, окрет на де вој чи ца, до брог др жа ња, ко ја се оче шља ла као де вој ка. У пле те-
ни цу јој се за де не цве ће“, карановић 2010: 85). По вор ка де вој чи ца оби ла зи се о ске ку ће, 
пе ва ју пе сме, на кон че га се мла да или кра љи ца обра ћа до ма ћи ци са же љом да јој у ку ћи 
све бу де плод но, бо га то и род но. Уоп ште, об ред кра љи ца је у ве зи са кул том плод но сти и 
ра ђа ња. Не слу чај но, же ље у ве зи са плод но шћу из ри че кра љи ца / мла да, тач ни је је ди на 
ме ђу де вој чи ца ма ко ја је оче шља на као де вој ка. Фин ги ра ју ћи де вој ку, она је је ди на но си лац 
има нент не жен ске плод но сти, и за то се она на зи ва мла дом, тј. она ко јој пред сто ји још јед на 
фа за пре ла за – уда ја и оства ре ње плод но сти.

5 Ван Ге неп (2005: 81) пра ви ди стинк ци ју из ме ђу фи зи о ло шког пу бер те та и дру
штве ног пу бер те та, фи зич ке зре ло сти и дру штве не зре ло сти. 
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де вој ку, у ро ма ну Пра де вој чи ца на ла зи се мо тив Бу ко вог пр вог од ла ска у лов 
(по гла вље Го ње ње ир ва са). Пре во ђе ње „пол но са зре лог мла ди ћа“ у „гру пу 
од ра слих му шка ра ца-ло ва ца“ био је за му шку је дин ку „нај ва жни ји и нај-
узор ни је пре ла зни об ред“ (meletinsKi 1983: 230). На кон ини ци ја ци је у лов ца, 
му шка рац би сте као пра во на же нид бу, ко ја би по том усле ди ла. Бук не ће 
до жи ве ти ту сле де ћу фа зу у об ре ди ма пре ла за, ко ју ће у ри ту ал ном по гле ду 
у пот пу но сти до жи ве ти Не по зна ти / Клек. Овај на гла ше но по зи тив ни ју нак 
стра да коб ном гре шком, за ме ном у ло ву. У пр вом ло ву, по не сен же љом да 
се ис так не, не смо тре но на пу шта стра жар ско ме сто и лов ци га гре шком 
устре ле6 („Јед но ко пље смрт но ра ни Бу ка, ко ји је већ ју рио за го ње ним жи-
во ти ња ма ме ша ју ћи се с њи ма и ко га ни ко од ло ва ца у уз бу ђе њу ни је при-
ме тио. За гу ше ни соп стве ном ви ком, они ни су чу ли ње гов крик“, ЦД 7: 876).

Клек (или Стра нац, Не по зна ти) је још је дан умет ник у ро ма ну. Од ли-
ку је се спо соб но шћу да „ва ја ле по као во да“. Ства рао је бе ле фи гу ре ко је су 
има ле „ши ро ка бе дра и ве ли ке тр бу хе“. При пад ни ци пле ме на су зна ли за 
ма гиј ску функ ци ју фи гу ра и ко мен та ри са ли су је ре чи ма: „он ве ли ча жи вот 
и плод ност“. Сма тра ли су да тим фи гу ра ма ба ца враџ би не на же не да ра ђа ју, 
да би се пле ме спа си ло од из у ми ра ња. Ста ри врач, Га вин отац, спа са вао је 
њи хо во на се ље од гла ди, а овај но ви умет ник од ак ту ел не прет ње – би о ло-
шког не ста ја ња. За то га ра до при хва та ју и же ле да га за др же у на се љу.

За Кле ка се ве зу је ви ше пре ла зних об ре да: при јем стра на ца, свад ба и 
по све ће ње у но вог вра ча. У сми слу об ре да пре ла за ње го ва би о гра фи ја у ро-
ма ну на ста вља се на Бу ко ву. Клек је стра нац за ста нов ни шво на Бе лим сте-
на ма. Оту да ње гов при јем у пле ме мо ра би ти у скла ду са ри ту а лом пре ла за 
ка кав је био прак ти ко ван у при ми тив ним дру штви ма. На кон што се одво ји од 
сво га пле ме на, стра нац те жи да по ста не при пад ник дру ге гру пе, пле ме на. 
Ме ђу тим, то се не мо же де си ти ако стра нац не про ђе кроз ли ми нал ни пе-
ри од ис ку ша ва ња и про ве ре. За ве ћи ну на ро да стра нац је био „не ка кво 
са крал но би ће, об да ре но ма гиј ско-ре ли гиј ским мо ћи ма, нат при род но бла-
го тво ран или зло ћу дан“ (вангенеП2005: 32). Бу ду ћи та кав, по тен ци јал но 
опа сан, он ни је смео од мах да уђе у се ло, већ је мо рао из да ле ка да по ка же 
сво је на ме ре. Нај пре су са њим кон так ти ра ли иза бра ни по је дин ци из пле-
ме на, углав ном по гла ви ца или иза бра ни рат ни ци. То пре ли ми нар но ста ње 
тра је до тре нут ка ка да стра нац бу де при хва ћен, што је озна че но раз ме ном 
да ро ва, ну ђе њем на мир ни ца од стра не пле ме на, до де љи ва њем сме шта ја. Ко-
нач но, це ре мо ни ја се за вр ша ва об ре ди ма при је ма: све ча ним ула ском, за јед-
нич ком тр пе зом, ру ко ва њем. Део про це са при је ма код не ких на ро да би ла 
је и раз ме на, „по зај ми ца“ же на, јер се ве ро ва ло да ће се та ко до би ти де ца 
ко ја ће „би ти да ро ви ти ја или сна жни ја“ (исто: 41). 

6 Ов де се уо ча ва мо тив смр ти ју на ка у ло ву у ви ду за ме ње не ло ви не (чо век је за ме на 
за ди вљач). Епи ка се та ко ђе слу жи ова квом сли ком ло ва да би те ма ти зо ва ла су срет чо ве ка 
са суд би ном. Реч је о дра ма тич ном, углав ном тра гич ном обр ту за жи вот лов ца и за ње го во 
окру же ње. 
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Ко ре ла ти ве на ве де ним фа за ма овог об ре да на ла зи мо и у Пра де вој чи ци. 
Не по зна ти се нај пре кри је у пре де лу Бе лих сте на, из дво јен, у соп стве ној пе-
ћи ни. Са њим ко му ни ци ра са мо Га ва, док га не при хва ти це ло ње но пле ме. 
Га ву отац и Ста ре ши на на ме њу ју упра во ње му, с ци љем да га за др же у свом 
пле ме ну, због ње го вих чу де сних ва јар ских спо соб но сти и за рад ви тал ног 
по том ства. Ње га за јед ни ца про из во ди у но вог „мла дог вра ча“, ко ји тре ба да 
на сле ди оста ре лог прет ход ни ка, Га ви ног оца.

На кон Га ви ног за де вој че ња и при је ма Не по зна тог у но ву за јед ни цу, 
пре ма мит ском обра сцу пред ста вљен је и об ред њи хо вог сту па ња у брак 
(по гла вље Ко ли ба крај ре ке). Он је про пра ћен свад бе ним све ча но сти ма и 
де ша ва се исто вре ме но са по све ћи ва њем Кле ка у но вог пле мен ског вра ча. 
По зна то је да у не ци ви ли зо ва ним и по лу ци ви ли зо ва ним дру штви ма брак 
ни је са мо ствар бу ду ћих су пру жни ка, не го и њи хо вог окру же ња, ши ре за-
јед ни це. Сву да „осим код ’сло бод ног бра ка’ по сто ји ин те ре со ва ње ужих или 
ши рих за јед ни ца за чин здру жи ва ња две осо бе“ (вангенеП 2005: 137). Уоп-
ште, бра ко ви у за јед ни ци на Бе лим Сте на ма скла па ју се по до го во ру. Ово 
уго ва ра ње бра ка чи ни ли су ста ри ји чла но ви за јед ни це, јер су они у по лу-
ци ви ли зо ва ним дру штви ма ужи ва ли нај ве ћи углед. У ро ма ну то чи не нај-
у глед ни ји и нај ста ри ји чла но ви пле ме на – Ста ре ши на, Врач и Оштрач. При 
то ме се ни су за не ма ри ва ле емо ци је, ве ру ју ћи да ће брак би ти успе шни ји 
ако је већ по сто ја ла уза јам на на кло ност мла дих (по гла вље Збор пред Вра
чевом пе ћи ном). Слич но је по сту пио Га вин отац ка да је при стао да је уда за 
та јан стве ног на мер ни ка Кле ка, на кон што је при ме тио да дво је мла дих гаје 
обо стра не сим па ти је. Та ко скло пље ни бра ко ви но си ли су га ран ци ју успе шно-
сти и плод но сти, што је пр во бит ној за јед ни ци би ло од ви тал ног зна ча ја7. 

Од јек свад бе ног оби ча ја да ри ва ња на ла зи се у Пра де вој чи ци ка да Клек 
у при су ству за јед ни це да ру је Га ву огр ли цом ко ју је на чи нио од је зер ских 
шкољ ки. Да ри ва ње кру жног на ки та у ви ду огр ли це ко ју Клек да је Га ви је 
у ко ре ла ци ји са да ри ва њем пр сте на код на шег на ро да. Оба пред ме та има ју 
слич ну сим бо ли ку. Пр стен има свој ство „да обе ле жи ве зу, да при ве же“ (reč
niKsimBola 2004: 751), че му је бли ска огр ли ца ко ја сим бо ли зу је „ве зу из ме ђу 
оно га или оне што је но се и оно га или оне што су је да ли или на мет ну ли. За то 
по не кад има и ерот ско зна че ње“ (isto: 628). Да кле, оба пред ме та озна ча ва ју 
ве за ност, за вет, за јед нич ку суд би ну. 

На кон да ри ва ња Га ве, у ро ма ну сле ди бла го си ља ње мла де на ца. Том 
при ли ком при сут ни им упу ћу ју же ље за бла го ста њем и по том ством. По-
сту пак је имао за штит ну функ ци ју од злих си ла (вер бал на ма ги ја), ко ји ма 
су мла да и мла до же ња то ком об ре да из ло же ни. Али се бла го си ља ње мо гло 
сма тра ти и вер бал ним да ром, јед ним од мно го број них у скло пу оби ча ја 

7 Ова кво по и ма ње уго ва ра ња бра ка имао је и наш на род. Ако би при ја те љи про це ни ли 
да јед ни дру ги ма „од го ва ра ју“, њи хо ве по ро ди це мо гле би да при сту пе про це су „оро ђа ва ња“, 
што се прак тич но чи ни ло раз ме ном да ро ва, „по што се у окви ру свад бе них оби ча ја да ри ва ло 
ду го и мно го“ (карановић 2010: 109).
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да ри ва ња. Свад бе на све ча ност у ро ма ну за вр ша ва се па ље њем, пр ви пут, 
ва тре на ог њи шту у ко ли би мла де на ца. То чи ни Га ва, не слу чај но, ако има-
мо у ви ду ри ту ал не рад ње у ве зи са ог њи штем ко је је не ве ста вр ши ла код 
на ших пре да ка на за вр шет ку свад бе ног ве се ља. Ог њи ште, као јед но од све-
тих ме ста у до му, у ве зи је са кул том пре да ка. Свр ха свих тих рад њи је да 
се мла да, још увек би ће у фа зи пре ла за, ве же за но ви дом (карановић 2010: 
134). Очи то је да свад бе не све ча но сти у Пра де вој чи ци у свом под тек сту са-
др же еле мен те свад бе ног об ре да из мит ског пе ри о да и тра ди ци о нал не кул-
ту ре на шег на ро да, тран спо но ва не и при ла го ђе не сли ци све та у де лу.

Ва ља за па зи ти да ова про за по се ду је не ке од еле ме на та бај ке. Рад ња се 
де ша ва у дав ној про шло сти (да ти ра на не пре ци зном вре мен ском од ред ни цом 
„пре три де се так хи ља да го ди на“); као ме сто де ша ва ња на зна чен је има ги-
нар  ни ло ка ли тет, Бе ле пе ћи не. Ова кав хро но топ од го ва ра жан ру бај ке, што 
су ту ма чи овог де ла већ уо чи ли (животић 2001: 70‒78). Оту да се у ту ма че-
њу Пра де вој чи це мо же по ћи од пси хо ло шког при сту па (за сту па ли су га 
след бе ни ци Јун го ве шко ле, ана ли ти чар Бе тел хајм), ко ји ис ти че да бај ке 
го во ре о са зре ва њу ју на ка. Сма тра се да су ју на ци бај ке де ца ко ја са зре ва ју 
про ла зе ћи кроз ини ци ја ци је, па је бај ка за пси хо ло ге „не ка вр ста ини ци ја циј-
ске при че за мо дер но де те“ (радуловић 2009: 29). Та ко Бу ков пр ви од ла зак 
у лов озна ча ва по ла га ње ис пи та зре ло сти и ње го во про мо ви са ње у му шкар ца. 
На кон по ло же ног ис пи та зре ло сти за вр ша ва се си жеј на ли ни ја ко ја пра ти 
ју на ка Бу ка, као што се уда јом за вр ша ва при ча о пра де вој чи ци Га ви. До ра-
ста ње до свад бе је дан је од на чи на да се озна чи зре лост ју на ка / ју на ки ње 
у бај ци. Ни тра ди ци о нал ну бај ку не за ни ма шта се де ша ва са ју на ком по сле 
свад бе, јер она не при ка зу је дру гу по ло ви ну ју на ко вог жи во та (кра те ње ка 
ста ро сти). У бај ци, свад ба је циљ ју на ко вог од ра ста ња и са зре ва ња, баш као 
и у Пра де вој чи ци. Ако се по гле да си жеј на ли ни ја ко ја пра ти суд би ну Не по-
зна тог, при ме ћу је се да је она слич на то ку ко ји се ја вља у ти пу бај ке чи ји 
ју нак на пра гу са зре ва ња кре ће у по тра гу (за не ве стом, оте том се стром, 
во дом жи во та и сл.), кре ће се кроз про стор и на кон сти ца ња оно га што је 
тра жио оста је у све ту, одн. на кон свад бе у не ве сти ном кра ју. То је ујед но 
знак да је он по ло жио ис пит зре ло сти. Оста ја ње у том дру гом све ту сим бо-
ли зу је ис пу ње ње ње го вог ци ља, по стиг ну ће. Ју нак овог ти па бај ке обич но 
на пре ду је у дру штве ној ле стви ци (чо ба нин по ста је цар), баш као што на 
кра ју Не по зна ти би ва про мо ви сан у но вог вра ча. Из на ве де ног сле ди за кљу-
чак да је Пра де вој чи ца у осно ви при ча о са зре ва њу, од ра ста њу по сред ством 
об ре да пре ла за де це ју на ка. Од ра ста ње Га ве, Бу ка и Не по зна тог од ви ја се у 
окри љу при ро де, у при су ству за јед ни це и нај бли жих срод ни ка. Уло га од ра-
слих (мај ке, оца, пле мен ског ста ре ши не) ве ли ка је у сми слу по ма га ња, усме-
ра ва ња да са зре ва ње про ђе што без бол ни је, упр кос не да ћа ма ко је до но се 
слу чај и при род на сти хи ја. Раз вој ни пут ју на ка Пра де вој чи це обе ле жен је 
бли ским од но сом са при ро дом у чи јем окри љу они упо зна ју свет и су о ча-
ва ју се са по те шко ћа ма ко је су ње гов са став ни део. Њи хо ва изо ла ци ја, из-
дво је ност усме ре ни су у прав цу пре ва зи ла же ња про бле ма, да би на кра ју 
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ре зул ти ра ли ин ди ви ду а ли за ци јом и из ра ста њем у оства ре ну и по зи тив ну 
лич ност. У овом оства ре њу на ме ње ном пре вас ход но де ци ау тор ка је осве-
тли ла ве ли ке исти не о људ ском жи во ту до ко јих је са мо мит мо гао да до пре. 

*

Од ра ста ње де те та мо же се пра ти ти и у при по вед ној про зи Де сан ке 
Мак си мо вић8. Си ту и ра но у 20. век од ра ста ње де це ју на ка при по ве да ка носи 
из ве сне за јед нич ке мо мен те са од ра ста њем ју на ка Пра де вој чи це. Об ред на 
осно ва је ма ње тран спа рент на, фа зе пре ла за ма ње ди фе рен ци ра не. Ста са ва-
ње и сти ца ње ста ту са зре ле је дин ке у при ча ма спи са те љи це оп те ре ће но је 
про бле ми ма, мо рал ним ди ле ма ма, у скла ду са вре ме ном и ме стом у ко ји ма 
су си ту и ра на де ша ва ња9.

Пру о ча ва ње при ча усмерeно је на ис пи ти ва ње (пре жи ве лих) мит ских 
еле ме на та у ци ви ли зо ва ном дру штву. Од ли ка мо дер ног све та је тен ден ци ја 
да се сви пре ла зни об ре ди се ку ла ри зу ју, при че му они и да ље „но се нео д-
ре ђе не успо ме не и че жње за ра зо ре ним ре ли ги о зним по на ша њем“ (elijaDe 
2004: 132). Дру гим ре чи ма, био све стан то га или не, „про фа ни чо век још 
увек чу ва тра го ве по на ша ња ре ли ги о зног чо ве ка, али ли ше не ре ли ги о зног 
зна че ња. Ма шта чи нио, он је на след ник“ (исто: 145). У то ку жи во та мо дер-
ни чо век про ла зи кроз низ ини ци ја ци ја, баш као и ње гов да ле ки пре дак 
(„зна тан број де лат но сти и чи но ва мо дер ног чо ве ка још увек по на вља ју ини-
ци ја тич ки сце на рио“; исто: 148). Чо ве ко ва „бор ба са жи во том“, „ис ку ше-
њи ма“ и „те шко ћа ма“ ко је га спу та ва ју у оства ре њу не че га, све то на из ве стан 
на чин „са мо по на вља ини ци ја тич ка ис ку ше ња“ (исто: 148). При ма ју ћи 
„удар це“, под но се ћи „пат њу“ или чак и „фи зич ко му че ње“, мла ди чо век 
„ис ку ша ва се бе, до ку чу је сво је мо гућ но сти, по ста је све стан сво јих сна га и 
ко нач но сти че иден ти тет, по ста је ду хов но зрео“ (исто: 148). По глед на суд-
би ну ју на ка при ча овог кру га ука зу је да се њи хо во за зре ва ње и од ра ста ње 
кон сти ту и ше про ла ском кроз ис ку ше ња, су о ча ва ња са „смр ћу“ ко ле бљи вог, 
не си гур ног или пак на ив ног и по вре ђе ног ви да лич но сти и „вас кр се њем“ 
осна же не и зре ле осо бе.

Та кав пут са зра ва ња про шла је ју на ки ња у при чи По де ра не сан да ле. 
Ма ту ру, ин сти ту ци о нал ни ис пит зре ло сти у са вре меном дру штву, Сми ља 

8 Кор пус про у ча ва них при ча об у хва та збир ке Лу ди ло ср ца, Ка ко они жи ве и При по
вет ке ван збир ки. Све оне са бра не су у 4. то му Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић (Цд4).

9 До са да шњи пру ча ва о ци су овом кру гу при по ве да ка пре те жно при сту па ли са књи-
жев но-исто риј ског ста но ви шта, уо ча ва ју ћи да је у њи ма де тињ ство са гле да но кроз при зму 
со ци јал но-исто риј ске ствар но сти. Је згро ве ћи не оп сер ви ра них при ча је људ ска пат ња, 
не во ља, си ви ло и жи вот но без на ђе као по сле ди ца не пре мо сти вих со ци јал них раз ли ка. Ове 
мрач не стра не жи во та ау тор ка не из но си у пр ви план да би их рас крин ка ла или по зва ла на 
бор бу про тив та квог си сте ма, већ је, у скла ду са сво јом ху ма ни стич ком по е ти ком, у њи ма 
„апе ло ва ла на људ ску до бро ту, раз у ме ва ње и са ми лост“ (матовић 2001: 28).
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је до жи ве ла као при ли ку да у пи сме ном за дат ку из ра зи сво је ми шље ње о 
дру штве ној не прав ди: 

Не ки ма се чи ни да мо гу чи ни ти што им је во ља, па ма то ишло на 
ште ту дру гих. Не ки ми сле да им је је ди на ду жност да се бри ну о свом 
до бру, не ми сле ћи да ни њи ма не мо же ду го би ти до бро ако ни је до бро 
љу ди ма око њих. Не ки чак ве ру ју да је та ко пра во, да су ваљ да од не ке 
ви ше си ле пред о дре ђе ни са мо за ужи ва ње, а дру ги са мо за пат њу. Али 
дру штво у ко ме вла да та кав мо рал, та ква не јед на кост, мо ра про па сти 
(Цд4: 586–587). 

Ова кво ње но су ви ше сло бод но и је дин стве но пи са ње по де ли ло је чла-
но ве ко ми си је на оне ко ји сма тра ју да не тре ба да по ло жи ма ту ру (ста ри про-
фе сор у пен зи ји) и оне ко ји је бра не (на став ник ма тер њег је зи ка, ди рек тор). 
На став ник ма тер њег је зи ка об ја шња ва ње но по на ша ње со ци јал ном угро-
же но шћу („си гу ран сам да не ис по ве да ни ка кве не до зво ље не иде је, не го је 
про сто де те уби је но не ма шти ном, па са ма ло ви ше стра сти го во ри о све му 
то ме“), а ди рек тор при пад но шћу ак ту ел ном ду ху сло бо де ми шље ња ко ји је 
вла дао код мла дих („омла ди на во ли да не што ка те го рич ки твр ди“). Иа ко је 
био на пу ту да јој не да пре ла зну оце ну, ста ри про фе сор је на кра ју ипак 
учи нио су прот но. Про ме нио је ми шље ње на кон што је уви део да ју на ки њин 
су ви ше скро ман из глед осли ка ва пат ње де те та са дру штве ног ру ба и да је, 
као та кав, бол но ути цао на пси ху де вој чи це при фор ми ра њу жи вот них ста-
во ва. „Ста рац“ је на Сми љи угле дао „ста ре по де ра не сан да ле“, „бес пре кор но 
очи шће не цр ном ма шћу“, али ипак „раз ва ље не“. Сли ка де вој чи це пре ло-
мље на кроз свест ста рог про фе со ра („То су мо гле би ти но ге и обу ћа ка квог 
обе ше ња ка де ча ка, ка квог слу ге, ка кве се љан ке, ка кве пра ље“, Цд4: 589) 
кон тра сти ра на је сли ци „пла ве де вој ке“, Сми љи не дру га ри це (ње не ци пе ле 
су „пот пу но но ве, од бе лог ан ти ло па“). У опо зи ци ји је и њи хов го вор те ла: 
Сми ља је не спо кој на („се де ла (је) не спо кој но; по ку ша ва ла је да се на сме ши, 
али јој је тај осмех био не при ро дан као у бо ле сни ка“; исто: 588), док је др жа-
ње пла ве де вој ке ода ва ло са мо у ве ре но би ће („Она је се ла за сто пред ко ми-
си ју као што се се да у фо те љу на кон цер ту: спо кој но и с осме хом“; исто: 588). 
На кон што је уви део узро ке Сми љи не пат ње и ис ка за ног ре вол та, про фе со ру 
„до ђе те шко због ми сли ко је га об у зе ше“, па у рас пле ту при че усле ди обрт 
ка да он не си гур ној Сми љи ре ши ма тур ски за да так, уз то пле ре чи охра бре-
ња и под сти ца ња. Та ко је ју на ки ња по ло жи ла ис пит зре ло сти и зва нич но 
ушла у свет од ра слих ко ме, ако је су ди ти по до след но сти и спрем но сти да 
ста не иза сво јих ре чи, за и ста и при па да.

Слич но Сми љи и ју на ки ња при че Ру жи ца не ће дар од ра ста на бо лан 
на чин. Ру жи ца, иа ко не ма зим ски ка пут и чи зме јој про пу шта ју во ду, од би ја 
да при ми по клон (очу ва ни ка пут и чи зме) бо га те дру га ри це ко ја прет ход но 
ни је хте ла да де ли клу пу с њом, сма тра ју ћи је не чи стом јер но си ста ре ства ри. 
Ма да су јој ства ри бо га те Рад ми ле пре ко по треб не, пре ко на не се не увре де 
ње на деч ја свест не ће пре ћи. Чак до во ди мај ку до исте спо зна је, прем да ју 
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је она не по сред но пре то га праг ма тич ном све шћу од ра слог чо ве ка убе ђи ва ла 
да их при хва ти. Про мр зла и „про вид на“ Ру жи ца, ко ју је док че ка да до би је 
дар „сра мо та (је) да окре не гла ву на ту стра ну“, кроз пат њу из ра ста у чвр сту 
и не по ко ле бљи ву де вој чи цу ко ја је има ла сна ге да „пре го ри“ дар, јер не жели 
ни шта од ло ше осо бе. Чи ста деч ја ду ша, уз по моћ на став ни це и оста ле де це 
ко ји су је раз у ме ли по др жа ли, на кра ју при че до ве ла је до осве шће ња и по-
кај нич ког сти да чак и имућ ну да ро дав ку. 

За плет при че Укра де ни ко лач за сно ван је на со ци јал ној по дво је но сти 
де це на си те и глад не. Рас плет до но си нео че ки ва ни обрт: од го вор ност за 
укра де ни ко лач (глад на и си ро ма шна На та ли ја га је у то ку ча са укра ла од 
си те и его цен трич не Јо ван ке) пре у зи ма је ди ни све док до га ђа ја – ем па тич на 
Ми ли ца. Све зна ју ћи при по ве дач, на овом ме сту бли зак деч јој пер спек ти ви, 
при ка зу је „окру гла сту ру ме ну Јо ван ку“ као за до вољ но и са мо бит но ство ре-
ње ко је се вид но раз ли ку је од деч јег ко лек ти ва („као да не при па да њи хо вој 
шко ли, као да су бо га та ши не ка за себ на вр ста све та“, Цд4: 583). Њој је кон-
тра сти ра на На та ли ја, „пре те ра но бле да и бе ла де вој чи ца, бе ле ко се и бе лих 
обр ва“ (ЦД 4 : 584). Док чи та свој ис по вед ни за да так на те му жи во та у по ро-
ди ци, њен глас по ста је „још сла би ји не го ина че“. Под при ти ском пре те шког 
жи во та у стал ној оску ди ци (отац у оча ја њу из вр шио са мо у би ство, брат-хра-
ни тељ по ро ди це убр зо умро, док мај ка над ни ча ри де вој чи ца го то ви хра ну за 
мла ђу де цу), до ве де на на иви цу ег зи стен ци је, де вој чи ца је кри шом по је ла 
ко лач сво је имућ не дру га ри це. Ка да се до га ђај от кри је, она бри зне у по кај-
нич ки плач, чи ме ин ди рект но при зна сво ју кри ви цу пред раз ре дом и учи-
те љи цом. Прав до љу би ва Ми ли ца, ко ја је на по чет ку при че по ми сли ла да 
при ја ви учи те љи ци кра дљи ви цу, у том тре нут ку деч јом све шћу пре су ди ла 
је на чи ју се стра ну тре ба ста ви ти:

Ми ли ци је ср це лу па ло то ли ко да јој се чи ни ло да га чу је. Био је 
до шао час да ка же шта је ви де ла, али сад за то ни је има ла же ље. (…) И, 
осим то га, иа ко је још би ла де те, осе ћа ла је ка ко не ка те шка не во ља при-
ти ску је На та ли јин жи вот и да не ко ко ни кад не ма у ку ћи ко ла ча мо ра 
да по же ли ту ђе (Цд4: 585).

Не прав да ко ја вла да у жи во ту та ко је бар до не кле убла же на. Си ро ма шна 
де вој чи ца је по ште ђе на до дат не сра мо те, а Ми ли ца, на став ни ца и сва де ца 
у раз ре ду по ста ју пре ћут ни за ве ре ни ци про тив не пра вед ног по рет ка ко ји 
се из све та од ра слих као огро ман те рет не за слу же но спу стио и на деч ја пле-
ћа. Та ко по ред На та ли је Ми ли ца из ра ста у ју на ки њу при че, у чи јем то ку 
пра ти мо ње не мо рал не ди ле ме, ми сао о пра вич но сти, спо зна ју дру штве не 
прав де и не прав де и на кра ју од лу ку да за шти ти дру га ри цу, ма кар и на сво-
ју ште ту. 

У при ча ма По де ра не сан да ле, Ру жи ца не ће дар, Укра де ни ко лач со ци-
јал на по дво је ност све та оста вља ду бок траг у ду ши деч јих ју на ка. Оне су 
гра ђе не као „сво је вр сне мо рал не па ра бо ле о прав ди и не прав ди, до бро ти и 
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кри ви ци, пра шта њу, по ка ја њу, ис ку пље њу“ (матовић 2001: 26). Њи хо ва 
рад ња усло вље на је дру штве ним по рет ком ко ји „про ду ку је не рав но прав ност 
ме ђу љу ди ма“ (исто: 26). Спо зна ја дру штве не не јед на ко сти бол но се од ра-
жа ва на свест де те та, ко је је упр кос (или баш за хва љу ју ћи не ма шти ни) но-
си лац ви со ких мо рал них на че ла. Со ци јал на не прав да по сту ли ра на у по ме-
ну тим при ча ма у рас пле ту увек би ва убла же на, ко ри го ва на за штит нич ким 
ста вом од ра слих по је ди на ца ко ји су бли ски деч јем све ту и раз у ме ју ло мо ве 
ко ји се де ша ва ју у ду ши мла дог би ћа пр ви пут су о че ног са не за слу же ном 
не прав дом. Ова ква, мо же мо ре ћи, ау тор ска ин тер вен ци ја у за вр шет ку при ча 
је пра ви ло, из у зев у јед ној при по ве ци ово га кру га. 

До га ђај у учи о ни ци те ма ти зу је смрт де ча ка. Вре ме је оку па ци је, ка да 
су се „и про фе со ри и ђа ци осе ћа ли не си гур ним“. У тур бу лент ним исто риј-
ским тре ну ци ма не из ве сност ви си над суд би ном свих љу ди („Сва ки час је 
мо гла на ста ти стра шна не по го да“), а сва ко днев не ак тив но сти, ме ђу ко ји ма 
и шко ло ва ње ви ше не ма ју при мат у жи во ту де це („С вре ме на на вре ме би-
ва ло је сме шно уче ње ма че га: је зи ка, исто ри је, бро је ва и њи хо вих од но са, 
јер је са да шњост би ва ла ва жни ја од про шло сти, јер се ни чим ни су мо гли 
из ра чу на ти там ни од но си не ке оп ште суд би не пре ма ма лим жи во ти ма по-
је ди на ца“, Цд4: 579). Му шкар ци, до та да шњи про фе со ри, ви ше ни су ра ди ли 
(ин тер ни ра ни мо жда), а на њи хо во ме сто до шли су не ки дру ги љу ди. Је дан 
од њих био је исто ри чар сим бо лич ног на дим ка – Пла мен. Ђа ци ма је го во рио 
у „ши фра ма“: да је „стра шно ли це жи во та до би ло у тај час још оштри је 
цр те“, да су се ср ца не ких љу ди „по ве ћа ла“, а дру гих „сма њи ла, по ста ла као 
из ли за ни ау стриј ски хе ле ри“. Тај пла мен па три от ске све сти и ро до љу бља 
ко ји је сво јим ме та фо ра ма бу дио у ђа ци ма, ри зи ку ју ћи по сао па и соп стве-
ни жи вот, из ма мљи вао је сва ко днев но по дру гљи ве ре ак ци је и зви жду ке 
јед ног уче ни ка из по след ње клу пе. Био је то де чак „из гле да сме лог, а мо жда 
и др ског“, за ко га се на га ђа ло „да мо жда ни је шпи јун“, јер „све сме, што год 
га пи таш зна, иде са Ау стри јан ци ма, пу ту је не куд по не ко ли ко да на, па из-
не над но до ђе“ (Цд4:579). Са мо у би ство је из вр шио на кон што је про фе сор 
из ве ден са ча са и ин тер ни ран, ре вол ве ром свог дру га, без и ме ног мла ди ћа 
у там ном оде лу, у по след њој клу пи у ко јој је увек се део. Оста ло је не до ре-
че но от куд ње го вом дру гу ре вол вер, ка да се и у име ко јих на че ла из ме ђу 
дво ји це мла ди ћа ро дио то ли ки ан та го ни зам, за што је баш у том тре нут ку 
по слу жи тељ ђа ци ма ре као да иза ђу у дво ри ште. При ча се чи та као све до-
чан ство о мо гу ћем ути ца ју исто риј ских ло мо ва на жи вот де це: рат ути че на 
пси ху мла дих љу ди, чи ни је кон фу зном, а у овом слу ча ју и ау то де струк тив-
ном. Де чак је ису ви ше ра но, без до вољ ног жи вот ног ис ку ства да пред ви ди 
по сле ди це, ста вљен пред мо рал ну ди ле му да се опре де ли за јед ну од су ко-
бље них стра на. Та ко ђе, ли шен зре ло сти да ра ци о нал но при хва ти пре ко но ћи 
на ста ле про ме не у дру штву, он се опре де љу је за „по гре шну“ стра ну. Та кав 
ода бир је до не кле во ђен ње го вом при ро дом (не у кло пив у вр шњач ко окру же ње, 
увек се ди сам у по след њој клу пи; оту ђио се од по ро ди це; пр ко сног др жа ња: 
„по гле да сме лог, а мо жда и др ског. (…) Ње го ве гру ди су се, очи глед но, би ле 
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сте гле и као же ле зни штит се ис ту ри ле да при ме удар це. (…) Увек ћу ти, по-
дру гљи во се сме је“; исто: 580). Не при ста ју ћи на дру штво ко је га окру жу је, 
он из лаз тра жи у опо зит ном све ту, ко ји ће се по ка за ти за ње га коб ним. 

Ова при ча је из у зе так у ау тор ки ној при по вед ној про зи. Чи ње ни ца је 
да Мак си мо ви ће ва рет ко до во ди сво је ју на ке у си ту а ци ју да се мо рал но 
опре де љу ју и до но се од лу ке чи је по сле ди це ни су у ста њу да са гле да ју. То 
је ра зу мљи во бу ду ћи да ве ли ке етич ке ди ле ме ни су у скла ду са све том и 
све шћу де те та. 

До га ђај у при чи На ра во у че ни је не од и гра ва се у шко ли, иа ко је ју на-
ки ња де те у том жи вот ном до бу. Мо же се са гле да ти као па ра бо ла о ула ску 
ју на ки ње у свет од ра слих, ко ји је бо лан и не при ја тан10. Де те до жи вља ва 
отре жњу ју ће ис ку ство ко је чак ни мај ка не мо же да су бли ми ра, иа ко све срд но 
на сто ји. Ју на ки ња је спо зна ла људ ску гру бост, не пра вед ност и зло ка да је 
пра ља ко ја је ра ди ла и у њи хо вој ку ћи по ги ну ла ра де ћи у ку ћи бо га та ша. 
По што су је во ле ле и чу ле ис по вест не срећ не же не о без ду шним по сло дав-
ци ма, мај ка и Ру жа об у зе те бо лом ко мен та ри шу не мио до га ђај. Њи хов раз-
го вор се про ши ру је на схва та ње Бож је прав де и не прав де. Мај ка је ве ро ва ла 
да се до бра де ла до брим вра ћа ју, да Бог „све ви ди и упам ти“, да прав да мо ра 
би ти на гра ђе на („Уоп ште је ве ро ва ла у не ку мо рал ну узроч ност, у не бе ске 
ка зне и на гра де. У не прав ди суд би не пре ма не ви ни ма ви де ла је увек са мо 
тре нут но ис ку ше ње (…), Цд4: 699). Оту да је и му чан жи вот пра ље Ан ђе 
об ја шња ва ла у скла ду са сво јом жи вот ном фи ло зо фи јом, од но сно „на ра во-
у че ни јем“: да је ње на пат ња са мо део ис ку ше ња, да се она са да па ти „да би 
по сле у ста ро сти ужи ва ла“. Кул ми на ци ја не сре ће вред не пра ље је ка да се код 
без ду шних по сло да ва ца бу де сру чио пла фон на ње на ле ђа, на кон че га је пре-
ми ну ла. По сло дав ци ма је то био под сти цај за још јед ну без ду шност, нај ве ћу 
од свих, да на са слу ша њу до га ђај ока рак те ри шу као не сре ћан слу чај за ко ји 
они не мо гу би ти од го во р ни. Ка да чу је да је у исто вре ме та су ро ва по ро ди ца 
на дру гој стра ни до жи ве ла сре ћу, де вој чи ца за је ца „пра вим де ти њим пла чем, 
бес по моћ ним и гла сним“, ко јим се за вр ша ва при ча. Чак ни мај ка ни је ус пе ла 
да је за у ста ви сво јим хар мо ни зу ју ћим по гле дом на жи вот и уве ра ва њем „да 
ће се и њи ма уско ро ка кво зло де си ти“, да „има прав де“. За раз ли ку од прет-
ход них при ча чи је је ис хо ди ште у ко ли ко-то ли ко по вра ће ној рав но те жи и 
„ка жња ва њу“ не прав де, ова при ча не ма по зи ти ван ис ход. Ру жин плач је по-
сле ди ца бол не не мо ћи на кон спо зна је да у све ту не ма прав де за сла бе11.

10 Збу ње ност, не при хва та ње ста ња у ко ме се ини ци јант на шао оче ки ва на је по ја ва: 
„Тран сфор ма ци ја пси хо фи зич ког ’ха о са’ у со ци јал ни ’ко смос’, со ци јал но об у зда ва ње и 
ре гу ли са ње лич них емо ци ја зби ва ју се то ком це лог чо ве ко ва жи во та, пре све га, по мо ћу 
об ре да“ (meletinsKi 1983: 228).

11 У при по ве ци је уо че но ау тор ки но укљу чи ва ње ре ли гиј ског аспек та. Уло га ре ли ги је 
сво ди се на „уте ху и обе ћа ње пра вед но сти“ у бу дућ но сти, али се у фа бу ли убр зо по ка за ло 
да је ве ра у та кво схва та ње нео др жи ва под ути ца јем су ро ве жи вот не зби ље. О овом аспек ту 
ра не про зе Д. Мак си мо вић ви де ти у Цидилко 2013: 151.
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Ју на ки ња при че Тет ки на уда ја нај мла ђа је од свих до са да по ми ња них 
ју на ка. У скла ду с тим она ни је би ће у фа зи пре ла за, али је све док об ре да 
пре ла за. Не све сна да им при су ству је она до га ђа је око се бе про бле ма ти зу је 
као гу би так дра гог би ћа, са ко јим је у ве зи и одва ја ње од јед ног иди лич ног 
пе ри о да жи во та. Де вој чи ца тет ки ну ку ћу си ту и ра у про сто ру „та мо пре ко 
ја бу ке“, одн. пре ко ба ште, у че му се пре по зна је мит ска по де ље ност про сто-
ра на свој и ту ђи, бли зак и да лек, свет де це и свет од ра слих. Она тет ки ну 
ку ћу по сма тра са сво је, још увек „деч је“ стра не, али је то и пр ви на го ве штај 
тет ки не при пад но сти „дру гом“ све ту, све ту од ра слих, што ће она сво јом 
пред сто је ћом уда јом и по твр ди ти. У по чет ку при че, а то је вре ме ка да јој 
тет ка до ла зи у по се те, Ле ла до жи вља ва тре нут ке без гра нич не сре ће („Тет ка 
је за до во ља ва ла нај ја чу од по тре ба ње не мла де ду ше: жеђ за са зна њи ма и 
пр вим естет ским осе ћа њи ма“, Цд4: 681). Она јој при ча ве чер ње при че, пе ва 
ти хе пе сме крај уз гла вља; мај ка је не на ми ри са на, за ми шље ног, а тет ка ве-
се лог ли ца; ма ми на ру ка је „твр да“, а тет ки на „ме ка као цвет“. Тет ка шти ти 
де вој чи цу од си гур не ка зне ка да у ње ном при су ству на пра ви ве ћи пре кр шај. 
Крај иди ле на сту па за де вој чи цу ка да јој мај ка бу де са оп шти ла да се тет ка 
уда је и да ће са да они оти ћи код ње у го сте на не де љу да на. У го сти ма де-
вој чи ца по ку ша ва се би да об ја сни, за њу, „ту жни“ и „стра шни“ сми сао ре чи 
уда ја. Ње ну пе то го ди шњу ду шу до дат но је тра у ма ти зо вао раз го вор ко ји се 
ти хо во дио из ме ђу тет ке и мај ке, из ко га са зна је да тет ка во ли свог иза бра-
ни ка и да не мо же да са гле да бу дућ ност без ње га. Де вој чи ца то бол но пер ци-
пи ра, бу ду ћи да не ма до вољ но ис ку ства да раз лу чи мо гућ ност исто вре ме ног 
по сто ја ња раз ли чи тих вр ста љу ба ви. 

На ње ном је зи ку тет ки не ре чи су гла си ле: „Не во лим ви ше са мо 
Ле лу. Не ћу јој при ча ти ви ше о ви ла ма и зма је ви ма, не ћу је ви ше љу би ти 
ни ми ло ва ти сво јом ми ри сном ру ком, не ћу јој ви ше ме си ти ко ла че.“ И 
још ви ше од ово га: Ле ла је на јед ном вр ло ле по пој ми ла да то ни је не ка 
де вој чи ца са ко јом ће има ти да де ли љу бав тет ки ну, већ не ки змај или 
ца ре вић, не ко мо жда ко је да њу зми ја, а но ћу се пре тва ра у див ног мла-
ди ћа. И љу би ње ну тет ку. Она вр ло ја сно ви ди ње го ву змиј ску ко шу љицу 
ока че ну о зид ви ше тет ки ног кре ве та (Цд4: 682).

У фол клор ном кљу чу исте но ћи де вој чи ца тет ки ног иза бра ни ка са ња 
као зма ја ко ји „до ле ће, гра би тет ку и од но си је у не бо“12. На ра ста ју ћи бол 
у ду ши ни је ка зи ва ла, не го га је из ра жа ва ла упор ним ћу та њем. Про ме ну 
ње ног рас по ло же ња ни ко ни је при ме тио, јер су од ра сли „би ли за у зе ти по слом 
и ра до шћу“. Ово не при ста ја ње на гу би так тет ке до сти же вр ху нац ка да први 
пут у де ди ну ку ћу до ђе бу ду ћи те ча, са „не ким стра шним љу ди ма“ ко ји „оби-
ла зе око (њи хо ве) тет ке, сте жу јој ру ку, љу бе је у обра зе“. Оби чај про сид бе 
ко ји је усле дио у де ди ној ку ћи де те гле да са ве ли ком збу ње но шћу и од бој но шћу:

12 Ова кво пред ста вља ње же ни ка ко ре спон ди ра са ау тор ки ном пе смом Зми ја мла до
же ња из збир ке Ни чи ја зе мља.
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Он да су не ки дру ги (љу ди, мла до же њи на род би на – прим. С. П. И.) 
обу кли злат не и ша ре не ха љи не, и де да је чак ста вио ду гу сјај ну ке це љу 
око вра та. За тим су на ме сти ли тет ку по ред не ког цр ног мла ди ћа у вој-
нич ком оде лу, и пе ва ли су, пе ва ли не пре кид но (Цд4: 683).

При пре ма тет ки не де во јач ке спре ме је сле де ћа при ка за на фа за пре ла-
зног об ре да, на кон че га ће усле ди ти свад ба. Свад бе ни об ред деч ја свест пер-
ци пи ра у фол клор ном кљу чу (тет ка је „би ла об у че на у бе ло као ви ла“). По-
но во су при сут ни за де те не ми ли стра ни љу ди, мла до же њи на род би на ко ја 
да ру је не ве сту („до ди ри ва ли је сво јим ру жним ру ка ма, ста вља ли на гла ву 
цве ће)“, а, што је де те ту би ло „нај чуд ни је“, тет ка је на све то ра до сно при ста-
ја ла („тет ка, ње на тет ка сме ја ла се на њих, гле да ла их, во ле ла их; а њу ни-
ка ко ни је има ла вре ме на да по гле да“). Ка да јој се ко нач но обра ти ла, тет ка 
ју је упо зо ри ла да па зи да јој не ста не на вео. Био је то за де вој чи цу гу би так 
на де да се ства ри мо гу вра ти ти у пре ђа шње ста ње и ујед но нео по зи ви знак 
тет ки не при пад но сти „дру гом“ све ту. Ле ла је ту жно оста ла у свом деч јем 
све ту, док је „змај, цр ни чо век, те ча“ узео тет ку за ру ку и од вео са со бом. 
Пе то го ди шња ки ња је оста ла на сво јој „стра ни“ – са бол ним осе ћа њем на-
пу ште но сти, без мо гућ но сти да би ра, при ну ђе на да при хва ти пра ви ла „дру-
гости“, одн. све та од ра слих – што је и ло гич но бу ду ћи да је ису ви ше мла да 
да и са ма пре ђе у тај свет. При ча се за вр ша ва крат ким при по ве да че вим 
ко мен та ром о не из мер ном бо лу ко ји је пре пла вио деч је ср це („И ни ко у том 
ча су ни је слу тио ко ли ко је осе ћа ње на пу ште но сти и уса мље но сти на пу ни-
ло оба ле те ма ле ду ше. Ни ко ли ки је бол стао у гра ни це то га си ћу шно га 
де ти њег ср ца“, Цд4: 684). Ау тор ка га ни је уз ди гла на ни во оп ште ва же ћих 
за кљу ча ка, већ је ко мен тар остао као све до чан ство да пр ве спо зна је све та 
од ра слих за де те мо гу би ти су ви ше бол не, а да окру же ње то и не слу ти (док 
де вој чи ца па ти, око ли на се том до га ђа ју ве се ли). 

Зна тан део при че по све ћен је ли ми нал ној фа зи ве рид бе и свад би као 
об ре ду пре ла за ко ји ју на ки ња, иа ко ни је ини ци јант, до жи вља ва из сво је 
деч је све сти. Мај чи на то пли на и не жност у тим тре ну ци ма (мај ка јој са пуно 
раз у ме ва ња об ја шња ва про сид бу и мо мен те свад бе) не мо гу да обри шу бол 
из ср ца де те та, али га до не кле ка на ли шу и ра ци о на ли зу ју.

При по вет ке И де да је чо век и На та ва ну те ма ти зу ју за ча ра ност, оп чи-
ње ност де те та при ро дом и оном стра ном жи во та од ра слих ко ја је у скла ду 
са њом. Нај мла ђи де чак За ре (И де да је чо век) де ду до жи вља ва ау тен тич но 
тек у тре нут ку ка да он ски не слу жбе но оде ло (све ште нич ку ман ти ју) и об у че 
оде ло за рад у по љу:

Утом се чу ју ко ра ци низ др ве не сте пе ни це, ко је шкри пе. Ње му 
дрх ти ср це: то је де да, та ко он иде. Је сте, то се он ја вља, али шта је то? 
Де да је чо век, не ма ман ти је. Обу као је ка пут и рад нич ке пан та ло не до 
ко ле на. На гла ви му не ка ка пи ца као шај ка ча, са мо ма ло ни жа. И та ко 
је не ка ко до шао та нак и из ду жио се, сли чан леп ти ру ко ме су ски ну ли 
кри ла. Уну ци ма је ско ро сме шан. (…) Сме шан је, али је и ди ван но ви 
де да-чо век (Цд4: 572). 
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Док де да хо да кроз шу му, деч ја свест га ди ви ни зи ра („Кроз ста зу осен-
че ну гра на ма бу ка ва ко ја во ди опет у све тлост иде на пред и чи ни се сав у 
оре о лу“, исто: 573). Ка да се бу де вра тио ку ћи, све ште нич кој ду жно сти, и 
обу као ман ти ју, у деч јој све сти он ће се пре о бра зи ти („Ни је ви ше чо век“, 
исто: 574). Ан теј ски мо ме нат по врат ка зе мљи, се лу и при ро ди огле да се и 
у чи ње ни ци да се рад ња при че од и гра ва у до ба „школ ског од мо ра“ ка да су 
се сва де ца, де ди ни уну ци, оку пи ли у се лу. 

Истим мо ти вом по чи ње и рад ња при че На та ва ну. У њој де чак, по пут 
ју на ка бај ке, ка да пре кр ши за бра ну да се поп не на та ван, упра во на ње му 
от кри је је дан дру га чи ји свет, тач ни је, са гле да су шти ну све та ко ју жи ве ћи 
у гра ду ни је спо знао. Та ван је про стор ко ји при па да де ди. Он је ме сто на 
ко ме де да све ште ник др жи сво је про то ко ле13. „От кри ћа“ до ко јих је де чак 
до шао на та ва ну спа да ју у ред обич них при род них за ко ни то сти: да ро са (о 
ко јој су учи ли у шко ли) за и ста по сто ји, да дан по чи ње пре по ја ве сун ца, да 
је сен ка ства ри у под не нај кра ћа, до деч је ла и ци зи ра ног за кључ ка „да је у 
се лу мно го ви ше не ба и зве зда не го у ва ро ши“ (Цд4: 576). Де те из гра да 
тек у при ро ди и се о ском ам би јен ту до жи вља ва свет у сво јој пу но ћи и пра-
вом сми слу. На истом ме сту, у без вре ме ном све ту ства ри и пред ме та, де чак 
спо зна је људ ску крат ко ве кост и про па дљи вост као још јед ну не ми нов ност:

Де чак он да опет по че да чи та про то кол. (…) Ре ђа ла су се име на 
умр лих. (…) „А сви су ти ра ни је жи ве ли, и си гур но се ни су на да ли да ће 
умре ти. Зна чи, он да, и ми ће мо сви по мре ти јед ном и све ће би ти за пи-
са но. Мо ра ју, зна чи, умре ти и де да и ма ма и тет ка, си гур но мо рам и ја. 
Ни шта не вре ди, зна чи, би ти де те!“ (Цд4: 577).

От кри ће при хва та без тра ги ке, као део ци клич ног уре ђе ња ства ри у 
при ро ди. При по вет ка по тен ци ра мо ме нат са зре ва ња ју на ка, из дво је ног од 
вр шња ка из гра да и фи зич ки оса мље ног на та ва ну. Са зре ва ње се де ша ва 
спон та но, без бол но, у окри љу при ро де. Мла до би ће се ин ди ви ду а ли зу је и 
ево лу и ра у са мо свој ну осо бу („Од ско ро не бу ло зног, са свим нео гра ни че ног 
би ћа по сте пе но се ства ра ла лич ност. И де ча ку се чи ни ло ка ко се по ма ло 
одва ја од оних са ко ји ма је ра ни је био јед но“, ЦД 4: 577) 

Де сан ка Мак си мо вић је у овим при ча ма ак цен то ва ла по вра так при ро ди, 
жи во ту на се лу, па три јар хал ној по ро ди ци у чи јем окри љу де те нај бе збол-
ни је, нео сет но и ла ко са зре ва. Ни је се за др жа ва ла на де таљ ни јем раз ви ја њу 
деч јих пор тре та, не го је при по ве да ње ре ду ко ва ла на би тан, пре лом ни мо-
ме нат у фа зи ста са ва ња. Свет де це као би ћа на пра гу пре ла за је осе тљив, 
по вре див, оби лу је за пи та но шћу и не при хва та њем не прав де ко ја им се ука-
за ла већ на пр вом ко ра ку, у тре ну ту ку од ра ста ња и фор ми ра ња вла сти тог 
иден ти те та. Мла ди по је дин ци у про зи Мак си мо ви ће ве има ју по тре бу за 
пле ме ни то шћу, ем па ти јом, ле по том, ве дри ном, при род но шћу што ће их, 

13 До ми на ци ја па три ја р хал ног на че ла у ве зи са ли ком де де све ште ни ка мо же се са гле-
да ти и као ау тор кин ау то би о граф ски мо ме нат у овој и прет ход ној при чи. 
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ка да бу ду иза шли из де тињ ства, учи ни ти склад ним и по зи тив ним чла но-
ви ма све та од ра слих. 

Свет од ра слих у при ча ма и ро ма ну Де сан ке Мак си мо вић не по чи ва на 
не при ко сно ве ном ау то ри те ту ста ри јих. Он је сте ја сно оде љен од све та де-
тињ ства (што је од ли ка мит ског схва та ња све та), а од ра сли има ју ва жну 
уло гу по сред ни ка / ме ди ја то ра ко ји слу жи као пот по ра, по моћ мла дом би ћу 
да што без бол ни је пре ђе са јед не на дру гу „оба лу“14. Пре ла зак је ма ње бо лан 
ако де те има крај се бе бли ску осо бу: де ду, мај ку, учи те љи цу, про фе со ра, 
ко ја му је на кло ње на и олак ша ва му пр ве су да ре са све том. Но, ни они не 
мо гу увек по мо ћи (слу чај из при по вет ке На ра во у че ни је), јер су пра ви ла по 
ко ји ма функ ци о ни ше свет од ра слих не ка да и њи ма та јан стве на и не до ку-
чи ва. Су про тан слу чај је де чак ко ји се оту ђио од нај бли жег окру же ња, по пут 
ју на ка из До га ђа ја у учи о ни ци. Бу ду ћи да се већ ра ни је уда љио од вр шњач ке 
гру пе (се ди сам у по след њој клу пи, из два ја се сво јим не при мер ним ре ак-
ци ја ма на про фе со ро ве ре чи) и по ро ди це (ње го ва мај ка фи гу ри ра као „убо га 
же на“ са пе ри фе ри је ко ја је „за луд (…) оче ки ва ла си на да се вра ти из шко ле“), 
он је у свет од ра слих ушао на се би свој ствен, по гре шан на чин, због че га је 
свој иден ти тет по гре шно фор ми рао и фа тал но за вр шио. Пре ла зни об ред 
за по чео је, по мит ском обра сцу, из оп ште њем из сре ди не у ко јој је по те као. 
На шао се у фа зи про ве ре – у ње го вом слу ча ју пред ве ли ком мо рал ном ди-
ле мом – не спре ман, ису ви ше млад за до но ше ње круп них од лу ка и без фор-
ми ра них од брам бе них ме ха ни за ма. Због то га ни је био у ста њу да се но си 
са по сле ди ца ма свог из бо ра те ни је до жи вео „ри ту ал но очи шће ње и по вра-
так у ’со ци јум’“ (meletinsKi 1983: 230). Ју на ци оста лих при по ве да ка про шли 
су кроз све три фа зе ини ци ја ци је пот по мог ну ти бли жњи ма и ма ње (или 
ви ше) бол но ушли у но во жи вот но до ба. 
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Sne ža na Pa ser Ilić

GRO WING UP AS A TRAN SI TION RI TUAL IN THE PRO SE OF  
DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

S u m  m a r y

The pa per re se arch the re la tion bet we en the pro se of De san ka Mak si mo vić and the 
tra di ti o nal ri tu als, par ti cu larly the ri tual of tran si tion. In this, the tran spo si tion was 
ex plo red of the re cog ni za ble ri tual ele ments and the ir pre sen ce in the new se mi o tic 
com ple xes. The ini tial co njec tu re re gards that the re se ar ched body of work con ta ins the 
ima ges of cer tain ri tu als, ce re mo ni es and cu stoms which all can be re con struc ted by 
using et hno logy, mytho logy and fol klo re stu di es. Par ti cu larly are hig hlig hted the events 
which bring to the li te rary cha rac ters in the ir li mi nal age (a young boy /girl) the new 
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com pre hen sion of re a lity, the awa re ness of self and ot hers, the reby pre pa ring them for 
en te ring the world of adults. The aut hor ac com plis hed this by cen tral dis play of the child’s 
mind wit hin the sig ni fi cant li mi nal event. Tho se ini ti a ted in a li mi nal sta ge are be ing 
de tac hed from the ir exi sting world, they spend cer tain ti me in sec lu sion, eit her physi cally 
or in the ir tho ughts (the se pa ra tion), so that af ter wards they can join the new world of 
adult hood. The ir so cial midst, mostly pa rents, adults, as well as the ir pe ers, play an 
im por tant ro le in the pro cess of ma tu ring and en te ring the ot her world. They help the main 
cha rac ter to co pe with tran si tion with a les ser pain, un der ta king the ro le of me di a tors, 
and play the ir part in hel ping the ini ti a ted one to avoid a pos sibly dif fi cult dis tress, suf fe ring 
and di sap po int ment, in or der to per ma nently in te gra te in the world of adult hood.

The ri tu als of ini ti a tion in to a se ni or age gro up, wed ding ce re mo ni es, ac cep tan ce 
of stran gers, they all cor re spond well in style and norms to the pro se in which they are 
in clu ded. The re se arch ca me to the con clu sion that the early sto ri es and no vels from the 
aut hor’s ma tu re li te rary pha se, con fir med again that the en ti re opus of De san ka Mak si-
mo vic rests on ar chetype s and symbo lism of the pa gan and chri stian tra di ti ons, and 
re pre sents a dis tin cti ve cre a ti ve con cept. 

The ri tu als of tra ver se bet we en child hood and adult hood we re re se ar ched in the 
sam ple no vels Pra de voj či ca, and the exem plary child hood sto ri es in the fo urth vo lu me 
of Ce lo kup na de la De san ke Mak si mo vić.
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