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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

MИТСКИ ХEРOJ У ЦРНOM ЦВETУ БOБAНA 
КНEЖEВИЋA

САЖЕТАК. Црни цвeт Бoбaнa Кнeжeвићa пример је књижевне приповести која
пoкaзуje дa су митскe структурe и унивeрзaлиje, кao штo су eлeмeнти
митoлoшкe aвaнтурe и кaрaктeристикe митскoг хeрoja кaкo их je дeфи-
нисao Џoзeф Кeмбeл, присутнe не само у античким митовима него и у
сaврeмeним остварењима, укључујући и српску књижeвнoст, тe дa jунa-
ци књижeвних припoвeсти и њихoвe aвaнтурe, бeз oбзирa нa врeмe и
мeстo кaдa су нaстaли, имajу бројне зajeдничке oсoбине. Епско-митски
контекст представљен у две временске линије креира ефикасан меха-
низам који у рoмaну Црни цвeт разоткрива корене, суштину и механиз-
ме прoблeма и дилeма актуелних нe сaмo у фикционалној и стварној
историји једне нације, вeћ и уњеној садашњости.

КЉУЧНE РEЧИ: мит, митски хeрoj, митскa aвaнтурa, фaнтaстикa, хeтeрoхрoнизaм.
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НиjeMнo MрушFвo у исFoриjи ниje VoсFojaлo Xeз миFoвa, кojи „из-
рaжaвajу њeCoвo виђeњe влaсFиFe VрoшлoсFи, сaMaшњoсFи и Xу-
MућнoсFи“ (КавенMиш, ЛинC, 1989, сFр. 9). MaMa сe миFoви FрaMи-
циoнaлнo вeзуjу зa рeлиCиjски oXojeнe и исFoриjски уMaљeнe Ve-
риoMe и eVoхe рaзвoja љуMских зajeMницa, oни су и Maнaс VрисуF-
ни у MрушFву, иако нису увек FрансVаренFно манифесFовани и
лако уочљиви, jeр сe мeњajу и VрилaCoђaвajу акFуелним oкoл-
нoсFимa. MиFoви сaMржe унивeрзaлнe археFиVске eлeмeнFe Vрe-
VoзнaFљивe у рaзличиFим фoрмaмa љуMскe кулFурe, укључуjући
и књижeвнoсF, чиjи су нeизoсFaвни сaMржaFeљ, шFo Vримeћуje
aмeрички Vисaц Toмaс Булфинч, кojи je смaFрao Ma се „Xeз Vo-
знaвaњa миFoлoCиje вeлики Meo eлeCaнFнe лиFeрaFурe нa нaшeм
сoVсFвeнoм jeзику нe мoжe рaзумeFи и цeниFи“ (Булфинч, 2005,
сFр. В).2 Имајући у виMу чињеницу Mа су миFски елеменFи и мо-
Fиви VрисуFни и у савременој књижевносFи, јасно је Mа они
имају значајну улоCу у разумевању Vорука уFканих у фикцио-
налне сFварносFи књижевних Mела и њиховом MекоMирању како
Xи значења Fаквих Vорука Xила Vримењива и у савременом
MрушFвеном конFексFу, Xез оXзира на временски и VросFорни
оквир у који је фикционална сFварносF смешFена.

Џoзeф КeмXeл je укњизи Хeрoj сa хиљa�у лицa Voкaзao Ma, иaкo
исFoриjски или VрoсFoрнo уMaљeнe, рaзличиFe кулFурe имajу
сличнe или исFe миFoвe, кojи имajу FeнMeнциjу Ma oVисуjу слич-
нe jунaкe, сa исFим или сличним кaрaкFeрисFикaмa, зaMaцимa,
циљeвимa и иMeлимa. КeмXeл je миFoвe aнaлизирao са aсVeкFa
aвaнFурa миFских хeрoja, кoje сe, кao и сaми jунaци, Xeз oXзирa нa
врeмe и мeсFo нaсFaнкa, мeђусoXнo сушFински нe рaзликуjу.

„Хeрoj сe oFискуje из свeFa свaкoMнeвицe у VoMручje нaFVрирoM-
них чуMa: Fу срeћe миFскe силe и извojуje oMлучуjућу VoXeMу; хeрoj
сe врaћa из Fe FajaнсFвeнe aвaнFурe смoћи Ma VoMaри нeшFo MoXрo
свojим сaVлeмeницимa” (КeмXeл, 2004, сFр. 39).

НавеMене универзалне осоXеносFи миFскоC хероја и њеCове
аванFуре уочљиве су и у Црном цве у БоXана Кнежевића. У овом
роману њихово VрисусFво и механизми моCу се уVоFреXиFи не
само Mа Xи се разоFкрили и расFумачили корени и сушFина Vрo-
Xлeма и Mилeма у свесFи јунака VриVовесFи, неCо и у колекFив-
ном несвесном целокуVне нације, како у исFоријски уMаљеним
MоCађајима оVисаним у роману, Fако и у оXјекFивној сFварносFи
чиFаоца.

2 Сви навоMи неVревеMене лиFераFуре MаFи су у VревоMу М. Ј.
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MИТОЛОШКA AВAНТУРA И ХEРOJ СA ХИЉAДУ 
ЛИЦA

MиFолошкa aвaнFурa чију сушFину чини VoFрaCa нaлaзи сe у oс-
нoви CoFoвo свaкoC VoзнaFoC миFa. Кaкo исFичe ДejвиM AMaмс Ли-
минC (1998, сFр. 152) „миFолошкa VoFрaCa je у нeку руку jeMини
миF – Fo jeсF, сви MруCи миFoви су Meo миFолошкe VoFрaCe”, a
хeрojeвa VoFрaCa, Vсихoлoшки CлeMaнo, VoFрaCa je љуMскoC рoMa
зa сoVсFвeнoм сушFинoм.

ПуFање миFолошке аванFуре различиFих јунака имају оMређе-
не универзалне фазе и осоXеносFи. Кaкo КeмXeл (2004, сFр. 39)
Vримећује миFолошка аванFура је увеличавање „формуле VреM-
сFављене у риFуалима Vреласка: о�вајање – иницијација – "овра ак,
а шFо се може означиFи као нуклеус мономиFа”. КемXел навоMи
(2004, сFр. 217–218) Mа миFски хeрoj крeћe из свoC Moмa,
нaмaмљeн je Mo Vрoлaзa, CMe VриMoXиja силу кoja чувa Vрoлaз, Fo
jeсF врaFa, и улaзи у крaљeвсFвo Faмe. ПoFoм, нaкoн Vрeлaскa
VрaCa, VуFуje крoз свeF нeVoзнaFих силa, кoje му Voмaжу или Vрe-
Fe и MoвoMe Ca VрeM искушeњa. Нa врхунцу aвaнFурe, хeрoj Vрoлa-
зи крoз нajFeжe искушeњe и MoXиja нaCрaMу, кojу чeсFo oсвaja
сVуFaвaњeм нeVриjaFeљa, VоFом слeMи ширeњe свeсF и крoз мeн-
Faлну FрaнсфиCурaциjу и oслoXoђeњe, a зaFим, кao VoслeMњи
чин, слeMи VoврaFaк. Нa VрaCу VoврaFкa, како КемXел уочава,
FрaнсцeнMeнFaлнe силe oсFajу изa јунака, oн излaзи из крaљeв-
сFвa мрFвих, a XлaCoMeF кojу сoXoм нoси oXнaвљa свeF. 

Оваквом VуFањом миFолошке аванFуре иMе и jунaк рoмaнa Цр-
ни цвe . Кнeжeвићeв jунaк из VoзнaFoC свeFa улaзи у VрeMeлe нaF-
VрирoMних кaрaкFeрисFикa, CMe сe сусрeћe с фaнFaсFичним
силaмa и oсвajа VрeсуMну XиFку, нaкoн кoje сe из мисFeриoзнe
aвaнFурe врaћa с Fрoфejoм у крaљeвсFвo љуMи, CMe њeCoв Maр
FрeXa Ma MoVринeсe oXнoви jeMнe нaциje и сVознаји MуXоко уко-
рењених VроXлема с којима FреXа Mа се изXоре не само Vоје-
Mинци, већ и целокуVно MрушFво. 

КaMa Vрeласком VрaCа кojи Meли јунаков свeF oM нaFVрирoMнoC
оFVочне миFолошка аванFура, oн Vрoлaзи крoз Xрojнa искушeњa,
изазове и сукoXe у нeVoзнaFим VрeMeлима који су oMрaз VoзнaFoC
свeFa. Таква сFварносF у кojу хeрoj MосVева искораком из свеFа
уоXичајеноC jeсFe свeF фaнFaсFичнoC, у кojeм сe Vрoжимajу Voз-
нaFo и нeVoзнaFo. Oви нeVoзнaFи VрeMeли, Xeз oXзирa у којој фор-
ми се јављају, Xилo као VусFињa, џунCлa, срeMишFe свeFa, aлFeр-
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нaFивнa сFвaрнoсF или свeF из фaнFaзиje, Vрojeкциje су сaMржaja
из кoлeкFивнoC нeсвeснoC, у којима се може VоFражиFи кључ за
VосFојање VoMуMaрнoсFи измeђу миFoвa, aрхeFиVа и унивeрзaл-
них Voрука кoje миFске сFрукFуре Vреносе чиFаоцу. 

Jунaк рoмaнa Црни цвe  oMрaз je хeрoja чиje су унивeрзaлнe
oсoXeнoсFи и квaлиFeFи VрeVoзнaFљиви у свим миFoвимa, кao
aрхeFиVска сликa кoja сe jaвљa у VрaкFичнo свим Meлoвимa свeFa
а VоFиче из кoлeкFивнoC нeсвeснoC. Чињeницa Ma jунaк рoмaнa
нeмa имe значајно MоVриноси моCућносFи Mа Cа чиFалац Vрихва-
Fи као универзалноC хероја, у кojeм је моCуће VреVознаFи jунaке
из срVскe књижевне FрaMициje, кao шFo су Maркo Крaљeвић и
Бaш-Чeлик, као и хeрojе aнFичких миFoвa, VoVуF OMисeja и
ПрoмeFeja. 

КeмXeл (2004, сFр. 44) зa хeрoja мoнoмиFa кaжe Ma je oн личнoсF
изузeFних oсoXинa и сVoсoXнoсFи, кojeм oкoлинa искaзуje Vo-
шFoвaњe, aли je oн чeсFo нeVризнaF и Vрeзрeн. Овакве осоXеносFи
хероја које уочава КемXел VосеMује и јунак КнежевићевоC рома-
на. Прe VoчeFкa aвaнFурe, иако VлемениFоC роMа, он je Vрeзрeн оM
околине, VoMсмeвaју му се и кињe Cа Xрaћа Вojинoвић, кojимa
мoрa Ma сe суVрoFсFaви. УVраво Fим XунFовним чинoм oн VoсFaje
суMXински oMрeђeн кao хeрoj, oMaXрaн Xeз oXjaшњeњa и Fрaнс-
фoрмисaн нeoXjaшњивим силaмa из кукaвицe у нaFVрирoMнo
снaжнoC рaFникa. Чин суVрoFсFaвљaња Xраћи Војиновић Fрaнс-
фoрмише Cа у јунака и Vокреће низ околносFи које Cа воMе у аван-
Fуру Fоком које се суoчaвa сa свeсним и VoMсвeсним сFрaхoвимa
који су, с јеMне сFране, веома лични, али с MруCе сFране исFовре-
мено оMражавају оне из VoMручja кoлeкFивнoC нeсвeснoC јунако-
ве нације. Током аванFуре, јунак срeћe Xројне aрхeFиVскe ликoвe
кojи му Voмaжу и oMмaжу у њеCовим насFојањима Mа из Xројних
конфликаFа изађе као VоXеMник и Fако извојује личну VоXеMу и
разреши VроXлеме, шFо FреXа Mа Mонесе Mуховни мир њему лич-
но, али и oVшFу MoXрoXиF целокуVној нацији. 

Jунaк миFолошке аванFуре и њeCoв свeF чeсFo VaFe oM нeкoC
симXoличнoC нeMoсFaFкa или мaњкaвoсFи. Прeмa КeмXeлу (2004,
сFр. 44) у Xajкaмa, Fo мoжe XиFи нeки мaњи нeMoсFaFaк, кao шFo je
изCуXљeн злaFaн VрсFeн, Moк у aVoкaлиVFичним визиjaмa физич-
ки и Mухoвни живoF цeлe зeмљe мoжe XиFи VрeMсFaвљeн кao
Voсрнуo или нa ивици VaMa у VрoVaсF. НeMoсFaFaк jунaкa Црнo�
цвe a Vрe Fрaнсфoрмaциje у нajснaжниjeC рaFникa jeсFe кукaвич-
лук. MeђуFим, нaкoн Fрaнсфoрмaциje, oн и Maљe VaFи oM нeMo-
сFaFкa, jeр VoсeMуje нaMљуMску снaCу, aли нe и VрeцизнoсF у кo-
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ришћeњу Fe снaCe. Захваљујући Fоме он VосFаје oMрaз нeсaвр-
шeнoсFи свeFa у кojeм живи, a чиjи je нeMoсFaFaк MуXoкo укoрe-
њeн у кoлeкFивнoм нeсвeснoм. ДрушFвo из кojeC jунaк рoмaнa
VoFичe VaFи oM нeмoCућнoсFи сaмoсVoзнaje, oM хрoничнe нe-
сVoсoXнoсFи Ma VрихвaFи соVсFвене нeMoсFaFкe, усуMе и Cрехе
VреMака и Fако учи из VрoшлoсFи, зXoC чeCa VoFискуje исFину и
изXeCaвa Ma сe с њoм суoчи. 

Кнежевићев јунaк сe Foкoм aвaнFурe суoчaвa с рaFникoм-чa-
рoXникoм, joш jeMним aрхeFиVским ликoм. Лик Fирaнинa-мoн-
сFрумa je унивeрзaлaн у миFoлoCиjaмa, нaрoMним FрaMициjaмa,
лeCeнMaмa и снoвимa. Oн Vрисвaja нeшFo шFo je MoXрo, Vри чeму
чeсFo oсFaвљa VусFoш зa сoXoм (КeмXeл, 2004, сFр. 28). РaFник-чa-
рoXник, кojи у Црнoм цвe у нoси злу кoX унишFeњa jeMнoC нaрoMa
и зa сoXoм oсFaвљa VрoVaсF и смрF, археFиV је VроFивника који
Vрeузимa рaзличиFa oXличja и који се у миFовима и Xајкама мо-
же јавиFи, на Vример, као чуMовишFе, монсFрум, змај, или у Xрој-
ним MруCим разноврсним оXличјима. Кaкo НoрFрoV Фрaj (1979,
сFр. 215) нaвoMи „срeMишњи oXлик рoмaнсe VoFрaCe jeсFе Feмa
уXиjaњa змaja”. У Црном све у улоCу миFскоC змаја има раFник-
чароXник, а наVори јунака VоFVуно су усреMсређени на њеCово
унишFење.

OДЛAЗAК, ИНИЦИJAЦИJA И ПOВРAТAК

ОMлазак, иницијација и VовраFак, универзалне су фазе миFолош-
ке аванFуре. У VoCлaвљу „OMлaзaк”, КeмXeл VреMсFавља Vрву фa-
зу aвaнFурe, кojу чинe зoв VусFoлoвинe, oMуVирaњe зoву, нaFVри-
рoMнa Voмoћ, Vрeлaзaк VрвoC VрaCa и киFoвa уFрoXa. Хeрoj рoмa-
нa Moживљaвa зoв VусFoлoвинe кaMa je зXoC oVшFeC нeзaMoвoљ-
сFвa свojoм суMXинoм, зaFo шFo je eмoциoнaлнo и сушFински
нeисVуњeн и нeoсFвaрeн, сVрeмaн Ma Vрeђe VрaC измeђу VoзнaFoC
и нeVoзнaFoC свeFa и крeнe у aвaнFуру. НaизCлeM Vукoм случaj-
нoшћу, VусFoлoвинa Voчињe oFкривaњeм нoвoC, нeVoзнaFoC
свeFa у кojи jунaк Xива увучeн силaмa кoje нe рaзумe у VoFVунo-
сFи. Гоњен незаMовољсFвом зXоC соVсFвених слаXосFи, Кнeжeви-
ћeв јунак Moлaзи Mo VрaCa нeVoзнaFoC, Mo врaFa изa кojих сe нaлa-
зи Fajнa oM кoje сви зaзиру, aли чиjу VрирoMу мaлo кo сушFински
Voзнaje.

КaMa Moђe Mo VрaCa, jунaк миFолошке аванFуре мoжe Ma Voкушa
Ma сe oMуVрe зoву, aли XeзусVeшнo. Кнeжeвићeв jунaкнe мoжe Ma
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сe oMуVрe зову неVознаFоC, a слaXoсFи кoje Ca Meфинишу кao кукa-
вицу нeсFajу у кључнoм FрeнуFку, шFо наCовешFава Ma кукaвич-
лук, мoжMa, ниje jунaкoвa сушFинскa oсoXинa, jeр у oMсуFнoм
FрeнуFку oн VрeсFaje Ma oсeћa сFрaх и oMлучуje Ma зaкoрaчи у
нeVoзнaFo. ИсFо Fако, хрaXрoсF јунака Ma нaчини VрeсуMни кoрaк
моCуће je FумачиFи као рeзулFaF MејсFва нaFVрирoMних силa кoje
Ca вoMe Mo VрaCa, Fо јесF Mо Vролаза у Mомен фaнFaсFичнoC, у, кaкo
их КeмXeл (2004, сFр. 78) нaзивa, „[V]oMручja нeVoзнaFoC (Vус-
Fињa, џунCлa, MуXoкo мoрe, Maлeкa зeмљa иFM.)”, a кoja су
„слoXoMнo Voљe Vрojeкциje сaMржaja нeсвeснoC”. За велика же-
лезна враFа, кoja су „Xeз aлки и квaкe, у зиMу исклeсaнa и у зиM зa-
ливeнa” jунaку је MeMa Coвoриo Ma сe „нeзнaнo кaкo, VoнeкaM сaмa
oFвaрajу и унуFрa мaмe…” (Кнeжeвић, 2004, сFр. 140). Таква враFа
наCовешFавају Mа се с њихове MруCе сFране налази MруCачија
сFварносF којој оXични VојеMинци немају VрисFуV. Њихово не-
оXјашњиво оFварање може се VосмаFраFи као VоFврMа Mа је Vро-
FаCонисFа на неки начин оXележен, MруCачији оM осFалих и Fиме
VреMоMређен Mа VосFане херој, али се може FумачиFи и као мани-
фесFација MејсFва неVознаFих и мисFериозних сила, Fо јесF као
наFVрироMна Vомоћ, кojа је у миFолошкој аванFури jунaку чeсFo
VоFреXна Mа Xи Vрeшao VрaC VoзнaFoC свeFa. 

Прeмa миFскoм oXрaсцу који оVисује КемXел, jунaк чeсFo зaнe-
мaруje уVoзoрeњa, Va Faкo и Кнeжeвићeв jунaк занемарује Vриче
о оVасним враFима и нe oсврћe се нa уVoзoрeњa Xрaћe Вojинoвић,
вeћ Vрoлaскoм крoз њих Vрeлaзи мaCични VрaC и улaзи у свeF
кojи КeмXeл нaзивa киFoвoм уFрoXoм, CMe „хeрoj Xивa VрoCуFaн у
нeVoзнaFo и чини сe Ma je мрFaв” (КeмXeл, 2004, сFр. 86). Кao и
хeрojи класичних миFова, jунaк КнежевићевоC рoмaнa не VоMле-
же силама које оXликују свеF неVознаFоC, већ Vрoлaзи крoз Vрo-
цeс миFскe мeFaмoрфoзe, зXоC чеCа „[њ]eCoв свeFoвни кaрaкFeр
oсFaje нaVoљу; oн Ca oMXaцуje, кao змиja свojу кoшуљицу” (Кeм-
Xeл, 2004, сFр. 88). Пролазак кроз враFа најављује нaсFуVajућу мe-
Faмoрфoзу којом се VроFаCонисFа романа oслoXaђa свoje
нeжeљeнe VрирoMe у Faмним VoMручjимa фaнFaсFичнoC, CMе Xива
чуMнoвaFo Fрaнсфoрмисан из слaXићa у невероваFно снажноC
jунaкa. Прoцeс Fрaнсфoрмaциje je MоMаFно оXоCаћен eлeмeнFимa
фaусFoвскoC миFa, Fe jунaк, VoVуF нeвинe Mушe нaмaмљeнe Me-
фисFoфeлoм у VoMручje искушeњa, склaVa VoCoMXу с нeVoзнaFoм
силoм Mа Xи MoXиo жeљeни Maр, нeсвeсFaн VoслeMицa и Vрaвe
цeнe кojу ћe зa њeCa у XуMућносFи мoрaFи Ma VлaFи.
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СвeF с MруCe сFрaнe VрaCa je Mомен фaнFaсFичнoC, нeVoзнaFoC,
Fо је VoMручje снoвa. У миFу, мeFaфизички свeF je VoMручje
нeсвeснoC. Сaн, кao joш jeMнa Vojaвa у кojoj сe мaнифeсFуje нeсвe-
снo, иCрa знaчajну улoCу у рoмaну Црни цвe , Vа сан који oFвaрa
VриVoвeсF VроFаCонисFу вeћ нa сaмoм VoчeFку смeшFa у VoM-
ручja фaнFaсFичнoC. Урсулa ЛeCвин смaFрa Ma су „вeликe фaнFa-
сFичнe VриVoвeсFи, миFoви и Vричe VoVуF снoвa: oXрaћajу сe
VoMсвeсFи из VoMсвeсFи, jeзикoм нeсвeснoC – симXoлимa и aрхeFи-
Vимa. Иaкo кoрисFe рeчи, функциoнишу нa исFи нaчин кao и му-
зикa: зaoXилaзe вeрXaлнo рaзумeвaњe и иMу MирeкFнo Mo мисли
кoje сe нaлaзe VрeMуXoкo Ma Xи Xилe изCoвoрeнe” (ЛеCвин, 1979,
сFр. 62). У VoMручjимa снoвa, кojимa Moминирajу миFскe унивeр-
зaлиje, VрeVoзнajу сe oснoвнa aрхeFиVскa и симXoличнa знaчeњa,
кoja сe из VoMсвeсFи VрeвoMe у Vојавне оXлике рaзумљиве чиFao-
цу. Зaхвaљуjући унивeрзaлним миFским oXрaсцимa, књижeв-
нoсF Vрeнoси Voрукe из VoMсвeсFи, a aрхeFиVи су срeMсFвo кojим
сe Voрукe VревеMене у нoвe, VoзнaFиje и VрихвaFљивиje форме
Vреносе сaврeмeнoм чoвeку. Taкo je јунаков силaзaк у VoMзeмнe
хoMникe VaнMaн силaску у Vaкao, Vрoлaзaк крoз жeлeзнa врaFa je
улaзaк у свeF мрFвих, сVуFaни рaFник с кojим jунaк склaVa VoCoM-
Xу jeсFe ђaвo или сaмa смрF, Moк je шумa СFриXoрoвa у кojoj сe
jунaк вишe VуFa oXрeo VoMручje нeсвeснoC, jeр у сaврeмeнoj Vси-
хoaнaлизи „мрaчнa и MуXoкo укoрeњeнa шумa симXoлизуje VoM-
ручje нeсвeснoC” (Шeвaлиje, ГeрXрaн, 2004, сFр. 947).

КаMа закорачи у нeVoзнaFo, у Moњи свeF нeисFрaжeних хoMни-
кa, изa зaFвoрeних, зaXрaњeних врaFa, jунaк рoмaнa симXoличнo
силaзи у Vaкao, VрoсFoр заXрањен зa живе смрFникe, кojи je уjeM-
нo и VрoсFoр колекFивне VoMсвeсFи jeMнoC нaрoMa. Кoрeни миFa
и миFских jунaкa нaлaзe сe MуXoкo у нaшoj VoMсвeсFи, у oCрoм-
нoм мaCлoвиFoм VoMручjу Vсихe, Va чaк и MуXљe, у VoMручjу кoje
JунC нaзивa кoлeкFивним нeсвeсним, a кoje је зajeMничкo зa свe
нaс, кao шFo су, кaкo Fo Урсулa ЛeCвин нaвoMи, нaшa Feлa у oснoви
сличнa (ЛеCвин, 1979, сFр. 77), oMнoснo, кaкo НoрFрoV Фрaj Fo Me-
финишe мeFaфoрoм кoja je VрисуFнa још oM времена ПлaFoнa Vа
све Mo Maнaс, Ma смo „сви ми уMoви jeMнoC Fиjeлa” (Фрај, 1979,
сFр. 163). ВешFо разрађен еVско-миFолошки конFексF oVисуje
фaнFaсFичнe MoCaђaje из фикционалне исFoриje VoзнaFe нa oвим
CеоCрафским VoMручjимa, у VосFуVку чијеC чиFања се разоFкрива
Ma je у кoлeкFивнoj VoMсвeсFи нaрoMa с oвих VрoсFoрa зaFoчeнa
оCромна Fама, VреFећа и мрачна коX, кoja сe у рoмaну физички
мaFeриjaлизуje у jунaкoвоC aнFaCoнисFу, суVарника нeвeрoвaFнe
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снaCe с којим је нераскиMиво Vовезана зла кoX срVскоC нaрoMa.
СaвлaMaвaњeм VроFивника хeрoj Xи oFкључao Fамнице VoMсвeс-
Fи и oслoXoMиo вeлику кoличину VoFиснуFe нeCaFивнe eнeрCиje,
oMнoснo кoлeкFивнe Vсихoзe у кojу je Fa eнeрCиja Fрaнсфoр-
мисaнa. EнeрCиja нe мoжe Ma нeсFaнe, вeћ сaмo мoжe Ma сe Fрaнс-
фoрмишe и Vрeђe из свeсFи у VoMсвeсF, CMe oживљaвa нeсвeснe и
VoFиснуFe сaMржaje, кoмVлeксe, aрхeFиVe, кojи oнMa излaзe нa
Voвршину, Mo свeсFи, у oXлику снoвa, нeурoзa, Vсихoзa или Vaк
умeFничкoC и крeaFивнoC изрaжaвaњa (JунC, 1995, сFр. 14). Суoчa-
вaњeм изaXрaнoC jунaкa, oXликoвaнoC Vрeмa aрхeFиVу eVскoC хe-
рoja, узoрa свих рaFникa и jунaкa jeMнoC нaрoMa, с нeVoзнaFим, Xe-
зимeним, Maвнo зaXoрaвљeним нeVриjaFeљeм, рaFникoм-чaрoX-
никoм, Кнeжeвић вeшFo увoMи чиFaoцa у VрoXлeмaFику веома
комVлексне кoлeкFивнe Vсихoзe, Fe сe MoFичe унивeрзaлних Vи-
Faњa и aнaлизирa кoлeкFивне Mилеме и FрaCeMиje с кojимa сe ср-
Vски нaрoM XeзусVeшнo, увeк изнoвa и FврMоCлаво суoчaвaо крoз
своју исFoриjу. 

У VoCлaвљу „Инициjaциja” КeмXeл Maљe aнaлизирa миFску
aвaнFуру чиjи су eлeмeнFи: VуF искушeњa, сусрeF с XoCињoм,
жeнa кao искушaFeљицa, измирeњe с oцeм, aVoFeoзa и нajвиши
Maр. Прешавши VрaC који Mели сFварносF оM Mомена фанFасFич-
ноC, хeрoj улaзи у VрeMeлe кao из снoвa, CMe Vрoлaзи низ исVиFa. У
рoмaну нeMoсFaje мoFив сусрeFa с XoCињoм, aли, кaкo КeмXeл
Vримeћуje, oMсусFвo VojeMиних eлeмeнaFa миFa Faкoђe Coвoри o
кулFури из кoje je миF VoFeкao. Jунaк Црнo� цвe a Faкoђe Vрoлaзи
крoз низ исVиFa и искушeњa, вeћ нa сaмoм VoчeFку рoмaнa, Fo-
кoм сусрeFa с aлaмa, aжMajaмa, чaрoXницимa и вeшFицaмa. ШFa-
вишe, цeo VуF jунaкa у VoFрaзи зa рaFникoм-чaрoXникoм, с кojим
FрeXa Ma сe сукoXи кaкo Xи VoнишFиo клeFву коју су VоXијене жр-
Fве Xациле на њеCов нароM, oквир je зa свa oсFaлa искушeњa крoз
кoja jунaк у свojoj aвaнFури Vрoлaзи. Joш јеMно значајно иску-
шење, нераскиMиво Vовезано са ценFралним сукоXом између ју-
нака и раFника-чароXника, јесFе ЗaвeFнo Искушeњe, зaвршнo
oCлeMaњe VрeM сFaрeшинaмa и рaFницимa, нeзнaнa нaCрaMa за
кojу VосFоји наCовешFај Mа ју je нajвeрoвaFниje oсвojиo суVарник.
СмeшFањем Fајне у Veћину, у Moњи свeF, у кojи никo нe мoжe Ma
уђe и Ma je с усVeхoм oсвojи, риFуaл ЗaвeFнoC Искушeњa увoMи
хeрoja и чиFaoцa у Moмeн још MуXљи неCо шFо је инMивиMуална
VоMвесF VојеMинца, јер разоFкрива Fајне VрожеFе Mилемама чији
корени сежу у кoлeкFивнo нeсвeснo, а чије Xи разрешење Mонело
наCраMу. НаCраMа није мерљива новцем, ниFи омоCућава наFVри-
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роMна чуMеса, већ сVoзнajу сoVсFвeнoC Xића, нераскиMиво Vовеза-
ноC с усуMом нeмoCућнoсFи VрихвaFaњa исFинe и суoчaвaњa
с њoм. Jунaкa искушaвa и жeнa, Чaрнa, лeVoFицa кoja Ca зaвoMи, a
VoFoм Voкушaвa Ma уXиje. ЗaFим, Moк Vрoлaзи крoз шуму СFри-
Xoрoву, он сe суoчaвa с искушeњимa која се јављају као Meчjи Cлa-
сoви нa Vрвoj чисFини нa кojу нaилaзи, зaFим му сe нуMe злaFo и
MиjaмaнFи, Vojaвљуje сe Vрикaзa Јованче, њеCовоC сFраMалоC Vра-
Fиоца, кao и Meвojкa VoM слaVoм вoMe. Jунaк сe усVeшнo нoси сa
свим oвим визиjaмa, oсим сa ЗaвeFним Искушeњeм, чиja сушFи-
нa и исFинa oсFajу Fешко Xреме за ношење и још Fеже за Vрихва-
Fање, шFo сe кaсниje oMрaжaвa нa њeCoвe VoсFуVкe нa крajу aвaн-
Fурe. 

Нaкoн Vрeлaскa VрaCa, jунaк Vрoлaзи крoз симXoлични Vрoцeс
измирeњa с oцeм, кaMa му сaoVшFaвa, нa oчeву вeлику рaMoсF, Ma
жeли Ma VoсFaнe нajXoљи срVски виFeз, Ma oMe у сурoви лoCoр
Кривoлaк и Faмo Vрође Fешку оXуку за раFника. OFaц, кojи Ca je Mo
FaMa, кao и oсFaли, смaFрao кукaвицoм, срeћaн je и Voнoсaн зXoC
синoвљeвoC изXoрa, aли je и зaXринуF jeр му ниje VoзнaFa Vри-
рoMa Fрaнсфoрмaциje кojу je син Moживeo. MeђуFим, у њeму
VoXeђуje VaFриjaрхaлни имVулс жeљe Ma имa синa jунaкa, Fe он
ни не VиFa зашFо је Fако оMлучио, већ му je jeMинo XиFнo Ma му
син ниje кукaвицa. КoнсFaFaциja jунaкoвoC oцa Ma „[с]вaкo злo
имa свoje MoXрo, свaкo MoXрo VрaFи сeнкa злa” (Кнeжeвић, 2008,
сFр. 124) укaзуje нa кoрeнe FрaCeMиje и зле кoXи кojе VрaFе цeo
нaрoM, али му осFају нејасне, јер нико није сVреман Mа VреисVиFа
соVсFвене VoсFуVкe и свojу VрoшлoсF и Fако научи нешFо ко-
рисно из њих, вeћ све оно с чим ни VојеMинац ни нација нису
сVремни Mа се суоче Xива VоFиснуFо MуXoкo у VoMручja нeсвeснoC,
oMaклe сe врaћa Ma VoхoMи и сVуFава нaрeMнe Ceнeрaциje. Taквo je
ЗaвeFнo Искушeњe – вeликa, aли фaFaлнa нaCрaMa, чиjу Fajну ни-
кo нe сaoVшFaвa, кao и рaFник-чaрoXник, чиje зaFoчeњe je
скривeнo oM jaвнoсFи у MуXинe VoMзeмних хoMникa, зaкључaнo
изa нeVрoXojних врaFa и чувaнo кao неизрециво оVасна, али оM
јавносFи скривена и већ CоFово зaXoрaвљeнa Fajнa. ПриVовесF оF-
крива Mа је Fајна скривeна jeр Moнoси злo, aли исFовремено и уVо-
зорава Mа скривaњe исFине и неMосFаFак храXросFи и воље Mа се с
њом суочи имa FрaCичнe VoслeMицe нa XуMућa Voкoлeњa. 

OMнoс миFa,VсихoлoCиje и мeFaфизикe знaчajaн je зa рaзумeвa-
њe Voрукe кojу Vричa нoси, a кoja сe мoжe нaзрeFи у VoсFулaFимa
фрojMoвскe шкoлe. 
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„Прeмa њoj, нaCoн зa живoFoм […] и нaCoн зa смрћу […] jeсу Mвa
нaCoнa кojи нe сaмo Ma Voкрeћу VojeMинцa изнуFрa, вeћ исFo Faкo
oживљуjу свeF кojи Ca oкружуje” (КeмXeл, 2004, сFр. 147).

НaCoн зa живoFoм и нaCoн зa смрћу, ерос и FанаFос, оXликују
кoлeкFивно нeсвeсно и уVрављају VoсFуVцимa jунaкa, чиjи je су-
кoX с рaFникoм-чaрoXникoм aVoFeoзa њeCoвe aвaнFурe. Jунaк и
њeCoв нeVриjaFeљ су jeMнo, зXoC чeCa oн ниje у сFaњу Ma сe жрFвуje
кaкo Xи Ca зaувeк уXиo и Fако сVречио Mа се враFи и науMи XуMу-
ћим Vоколењима. Oвo je кулминaциja њeCoвoC искушeњa, кoje je
„VрoMуXљивaњe VрoXлeмa VрвoC VрaCa и VиFaњe je joш увeк aк-
Fуeлнo: Moжe ли eCo сaм сeXe Ma уXиje?” (КeмXeл, 2004, сFр. 99).
СVлеF моFива Mвојника и VараMоксалне VаF Vозиције у којој се ју-
нак налази наCлашава комVлексносF VроXлема, FраумаFичносF
сVознаје коју Mоноси разрешење сиFуације и (не)сVремносF за су-
очавање с исFином. ЗaFo jунaк oвe VриVoвeсFи мoрa Ma уXиje сeXe
Ma Xи уXиo и нeVриjaFeљa, Ma Xи скинуo кôX, jeр њeCoв нeVриjaFeљ
je њeCoвo MруCo ja, њeCoвa мрaчнa сFрaнa, њeCoв eCo, њeCoвa VoM-
свeсF, a кaкo jунaк симXoличнo VрeMсFaвљa цeo срVски нaрoM,
нeVриjaFeљ je и VoMсвeсF FоC нaрoMa, кojи симXoличнo мoрa Ma
Vрoђe крoз Vрoцeс мeFaмoрфoзe, Fрaнсфoрмaциje, сVoзнaje и
Vрoчишћeњa, кaкo Xи мoCao Ma oVсFaнe и VрeVoрoMи се крoз сим-
Xoличну смрF jeMнoC jунaкa, кojи сe жрFвуje зa oVшFу MoXрoXиF.
Та жрFва за сVознају и оVшFе MоXро ујеMно је и нajвиши Maр у oвoj
миFолошкoj aвaнFури кojи jунaк мoжe Ma oсвojи, a кojи je MoвeMeн
у VиFaњe финaлним чинoм oклeвaњa. 

Jунaкoвo oклeвaњe Ma сe жрFвуje симXoличнo je и Vрвa фaзa
VoврaFкa, кojи Vрeмa КeмXeлу joш чинe и мaCични XeC, Voмoћ
сVoљa, Vрeлaжeњe VрaCa VoврaFкa, VoсFajaњe CoсVoMaрoм Mвa
свeFa и слoXoMa Ma сe живи. Jунaк КнежевићевоC романа мaCични
XeC oM смрFи FрeXa Ma oсFвaри мaCичним срeMсFвимa, жeлeзним
кoцeм и ужeFoм кojим сaVињe VроFивника, a кoje je MoXиo oM
Хeлeнe, кoja кao зашFиFница миFском хeрojу Voмaжe свojим мo-
ћимa. Oсим oM Хeлeнe, jунaк MoXиja Voмoћ и oM MруCих љуMи у oX-
лику сaзнaњa, фрaCмeнaFa инфoрмaциja кao Meлoвa oVшFe ис-
Fинe кoja му ниje у VoFVунoсFи VoзнaFa. To су млaMи сaVуFник
Joвaнчa, зaFим вилa кoja му Voмaжe Ma oMoли искушeњимa Foкoм
Vрoлaскa крoз шуму СFриXoрoву, рaFник Бoрoвинa oM кojeC нa сa-
мрFи сaзнaje Ma FрeXa Ma oMe Mo вeшFицe, сFaрaц кojи Fрaжи
милoсFињу Ma нe Xи CлeMao суMXину и кojи кршeњeм зaвeFa
VрoрoчнишFвa свeснo иMe у смрF Ma Xи jунaку сaoVшFиo исFину,
кao и Рeљa-чaрoXник кojи jунaкa сaвeFуje Ma сaвлaMa VрoFивникa
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нa Vрeвaру, Ma Ca сaVнe и сачека Mа Moврши чин VоXеMе соVсFве-
ним сFраMањем Fек кaMa осFaри.

Jунaк рoмaнa Voнoвo Vрeлaзи VрaC кaMa сaVeFoC рaFникa-чa-
рoXникa врaћa нa мeсFo нa кojeм Ca je Vрoнaшao, чимe нe VoсFижe
крajњe разрeшeњe вeћ симXoличнo Voнoвo VoFискуje исFину и
oсFaвљa je, кao и Ceнeрaциje Vрe њeCa, зa XуMућнoсF. Oвим чинoм
jунaк уjeMнo VoсFaje CoсVoMaр Mвa свeFa, свeFa jaвe и свeFa фaнFa-
сFичнoC, чиje су сe сFaзe исVрeVлеFaлe Foкoм њeCoвe aвaнFурe.
СaVињaњeм рaFникa-чaрoXникa jунaк зaMржaвa Vрaвo нa живoF
и, Xaр Vриврeмeнo, Moнoси свoм нaрoMу Maр – слoXoMу Ma нaсFaви
Ma живи, кao рeзулFaF њeCoвoC чуMeснoC Vрeлaскa VрaCa, улaскa у
свeF фaнFaсFичнoC и VoврaFкa из њeCa врaћaњeм сFвaри у VрeF-
хoMнo сFaњe. 

НEЗAВРШEНA AВAНТУРA И ХEТEРOХРOНИЗAМ

ПoврaFaк сFвaри у VрeFхoMнo сFaњe и цикличнoсF рaMњe у кojoj
крaj врaћa нa VoчeFaк, сушFински je VрoXлeм нa кojи Кнeжeвић
скрeћe Vaжњу свojим FeксFoм. Jунaк Црнo� цвe a je нeoсFвaрeнa
миFскa личнoсF, нeсaвршeни хeрoj, jeр je Maр инициjaлнo узeo зa
сeXe, aли нa крajу ниje нajвиши Maр VoMaриo MрушFву. Jунaк миFa
FрeXa Ma oсFвaри усVeх, Ma VoXeMoм нaM личним VрoFивницимa,
зaхвaљуjући мoћимa кoje су му MaFe, шFo je лични усVeх нa ми-
крoкoсмичкoм нивoу, oсFвaри и мaкрoкoсмички Fриjумф и рeCe-
нeришe MрушFвo у сFвaрнoсFи извaн фaнFaсFичнoC свeFa VoM-
свeсFи у кojи je ушao Vрeлaскoм мaCичнoC VрaCa. „РeзулFaF ус-
Veшнe aвaнFурe хeрoja jeсFe oслoXaђaњe и Voнoвнo VoкрeFaњe
живoFнoC Foкa у Feлу свeFa” (КeмXeл, 2004, сFр. 46). Jунaк рoмaнa
Fo усVeвa сaмo Meлимичнo jeр нe VoMнoси крajњу и нajвeћу жрFву
кaкo Xи усVeх њeCoвe aвaнFурe Xиo VoFVун. ПoслeMњи чин у хeрo-
jeвoj XиoCрaфиjи FрeXa Ma XуMe смрF или oMлaзaк, Voмирeњe сa
смрћу, кoje хeрoj нe смe Ma сe Vлaши. СмрF хeрoja je чин кojи
FрeXa Ma Moнeсe кoрисF љуMскoм рoMу, шFo укaзуje нa MирeкFнo
знaчeњe миFa. Хeрoj сe суoчaвa сa смрћу и умирe зa нaс, а Fим
чинoм, Fо јесF свojoм жрFвoм, oн Moнoси нaMу у нoви живoF (Ли-
минC, 1998, сFр. 181).

MeђуFим, jунaкoвa жрFвa je VoCлaвљe кoje нaм Кнeжeвић
ускрaћуje, зXoC чeCa каFарзично разрешење кoje FрeXa Ma услeMи
кao рeзулFaF aвaнFурe изосFаје. ЧиFaлaц oсFaje у нeизвeснoсFи Ma
ли je неоVхоMна крajњa жрFвa jунaкa сaмo oMлoжeнa или ускрaћe-
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нa, зXoC чeCa je сaмo свeMoк VoврaFкa нa VрeFхoMнo сFaњe, али не
и разрешења сушFинскоC VроXлема. ИVaк, и у oвaквoм eVилoCу
мoCу сe VрeVoзнaFи миFски мoFиви. Бeз Vрoмeнe кoja сушFински
мeњa свeF CрaMи сe унивeрзaлни миFски круC, симXoличнo кo-
смoCoниjскo нaсFajaњe, усVeњe, врхунaц и MeCрaMaциja, нaкoн
кoje сe циклус oVeF Voнaвљa. Oвaкaв унивeрзaлни миFски круC,
Vрeмa КeмXeлу (2004, сFр. 234–235) вoMи крoз Fри нивoa Xићa, oM
MуXoкoC снa, Vрeкo VoMсвeснoC, Fo jeсF снa, Mo XуMнoC сFaњa и
VoврaFкa нaFрaC крoз сaн Mo вeчнe Faмe. ЗaFo, нe случajнo, VoCлa-
вљa кoje oFвaрajу и зaFвaрajу VриVoвeсF Voчињу снoвимa, измeђу
кojих сe VрoFeжe миFолошкa aвaнFурa, у кojoj у jeMнoм FрeнуFку
jунaк FрeXa Ma VoсFaнe свeсFaн свoje улoCe у XуMнoм сFaњу, Fe Ma
нa врхунцу свoje VoFрaCe Moнeсe Vрoмeну и нajвeћи Maр свoм
нaрoMу, шFо oн нe усVeвa у VoFVунoсFи. Из FoC рaзлoCa, риFуал
ЗaвeFнoC Искушeња oсFaje несVознаFљива мисFерија. РиFуaли сe
oMликуjу сFрoCим исVиFимa изMржљивoсFи, чиjи рeзулFaF je
Vрeлaзaк у нoвo сFaњe, a VoFoм VoврaFaк у нoрмaлaн свeF. Oни
имajу улoCу Ma вoMe VojeMинцe крoз „Fрaнсфoрмaциje кoje зaхFe-
вajу Vрoмeнe oXрaзaцa, нe сaмo свeсFи, вeћ и нaшeC VoMсвeснoC
живoFa” (КeмXeл, 2004, сFр. 24). ЗaвeFнo Искушeњe укaзуje нa Xлo-
кaMу нa MуXљeм нивoу, нa нивoу кoлeкFивнe VoMсвeсFи jeMнoC нa-
рoMa, у кojeм, кao и нa Voвршинскoм нивoу микрoкoсмoсa Voje-
Mинцa, нe Moлaзи Mo сушFинскe Fрaнсфoрмaциje, нeмa Vрeлaскa у
нoвo сFaњe, вeћ сaмo VoврaFкa у VрeFхoMни несавршени VoрeMaк.

Кao мeхaнизми кojимa сe aкцeнFуje цикличнoсF у рoмaну, мo-
Cу сe изMвojиFи хeFeрoхрoнизaм и фрaCмeнFaциja нaрaциje и
миFских eлeмeнaFa. Jунaк и силa кojoj сe oн суVрoFсFaвљa oMрaз
су силe сFвaрaњa и рaзaрaњa, MуaлиFeF изражен VуFем хeрoja и
суVарника, који VреMсFављају свeсF и VoMсвeсF jeMнoC нaрoMa
VреFоченоC у силe MoXрa и злa. Jунaкoвa aвaнFурa je вишеслојна
jeр сe сaсFojи из вишe јуначких Mоживљаја, кoje oXjeMињуje
VoFрaCa и сукoX с рaFникoм-чaрoXникoм. Toкoм VoFрaCe зa њим,
jунaк сe сукoXљaвa с aлaмa, aжMajaмa из jeзeрa, мрaчним силaмa
у шуми СFриXoрoвoj, jунaкoм AрaVинoм, Чaрнoм, Xрaћoм Вojинo-
вић. Помоћ, кojа миFскoм jунaку FреXа Mа олакша осFварење
циља, није оFеловљена у јеMном енFиFеFу, а њена MисVерзија ука-
зује на комVлексносF VроXлема, Fe је jунaк MoXиja VуFeм aр-
FeфaкaFa, кao шFo су сaXљa, кoлaц и ужe, као и oMљуMи и нaFVри-
рoMних eнFиFeFa – oM вилe ушуми, Рeљe-чaрoXникa, Хeлeнe, рaF-
никa нa сaмрFи, кao и oM сFaрцa кojи Fрaжи милoсFињу кaкo нe Xи
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Vрoрeкao суMXину, чимe сe aуFoр VoиCрaвa с кoнвeнциjoм миF-
скoC VрoрoчишFa. 

ПoCлaвљa у рoмaну нe VрaFe линеарно хрoнoлoCиjу MoCaђaja,
шFo је наCлашено њихoвoм нумeрaциjoм. Рoмaн Voчињe MeвeFим
VoCлaвљeм, нaкoн кojeC слeMи oсмo, зaFим MeсeFo, Va сeMмo и
Faкo Maљe, свe Mo шeснaeсFoC и VрвoC, нaкoн кojeC Vричу заFвара
VoслeMњe, сeMaмнaeсFo VoCлaвљe. Oвaкaв рaсVoрeM VoCлaвљa
oмoCућaвa чиFaoцу Ma нaVoрeMo VрaFи јунакову сaMaшњoсF, oM
MeвeFoC Mo сeMaмнaeсFoC VoCлaвљa, и VрoшлoсF, oM oсмoC кa Vр-
вoм, VрeFVoслeMњeм VoCлaвљу, Moк сeMaмнaeсFo VoCлaвљe
уoквируje цeлу VриVoвeсF. РaзXиjeни линeaрни Foк VриVoвeMaњa
eфикaснo je уVoFрeXљeн кao мeхaнизaм зa VрeисVиFивaњe лич-
них VрoXлeмa и VoсFуVaкa, кojим сe oVисуje VрoXлeмaFикa ми-
крoсвeFa, уз oсврF нa кoрeнe FрaCeMиje jeMнoC нaрoMa, Fo jeсF
Mилeмe и VрoXлeмe нa нивoу мaкрoсвeFa.

ХeFeрoхрoнизам у нaрaциjи нe сaмo шFо не расVлињава ниF
Vричe, вeћ омоCућава Xoљи увиM у сaMaшњoсF oсврFoм нa Vрo-
шлoсF, Fe Xoљe рaзумeвaњe VoслeMицa њихoвим уVoрeMним
VрeMсFaвљaњeм с узрoцимa. Свaки кoрaк унaVрeM, oM MeвeFoC Mo
сeMaмнaeсFoC VoCлaвљa, VрaFи кoрaк унaFрaC, oM oсмoC Mo VрвoC
VoCлaвљa, чимe сe VoсFижe eфeкaF VoсFeVeнoC и вeшFo кoнциVи-
рaнoC рaзoFкривaњa сушFинe VрoXлeмa, нeMoсFaFaкa jунaкa и
мaњкaвoсFи кoje VoсFoje у њeCoвoj срeMини, кoje oXликуjу њeCoву
свeсF и VoMсвeсF, а Fиме и цeлoкуVну aвaнFуру. Нa Vримeр, нa Vo-
чeFку шeсFoC VoCлaвљa oVисaнa je Fajнa Vрoлaскa сFaзoм крoз
шуму СFриXoрoву, CMe сe jунaк сукoXљaвa с рaFникoм-чaрoXни-
кoм, Moживљaвa Voрaз и CуXи живoF, онај MоMаFни, кojи му je рaF-
ник-чaрoXник VoCoMXoм Maрoвao. Нaкoн oвoC слeMи MвaнaeсFo Vo-
Cлaвљe, у кojeм jунaк oVeF jaшe крoз шуму СFриXoрoву, сeћa сe су-
кoXa с рaFникoм и Vрoлaзи крoз Xрojнa искушeњa нa сFaзи кa из-
лaзу из шумe. Кaсниje, у Fрeћeм VoCлaвљу, чиFaлaц сe уVoзнaje
с FрeнуFкoм кaMa je jунaк oFкриo свojу снaCу, шFo сe FрaCичнo зa-
вршилo Maвљeњeм jeMнoC oM Xрaћe Вojинoвићa, Ma Xи у слeMeћeм,
VeFнaeсFoм VoCлaвљу, Xила oVисaна сцена у којој jунaк VoсмaFрa
вир кojи je VрoCуFao Вojинoвићa. У шeснaeсFoм VoCлaвљу Рeљa-
чaрoXник VрeMлaжe jунaку нajXoљи нaчин Ma сe oXрaчунa сa су-
Vaрникoм, нaкoн чeCa слeMи Vрвo VoCлaвљe у кojeм je oVисaн Fрe-
нуFaк кaMa сe jунaк Vрви VуF срeo с рaFникoм-чaрoXникoм и
склoVиo VoCoMXу, зXoC кoje je сукoX с њим VoсFao нeизXeжaн. 

Нaизмeничним и aнaхрoним Voзициoнирaњeм VoCлaвљa кoja
oVисуjу VрoшлoсF, уз VoCлaвљa кoja линeaрнo oVисуjу сaMa-
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шњoсF, oсFвaрeнo je вeшFo Vрoжимaњe MoCaђaja Vрe и нaкoн Vрe-
лaскa мaCичнoC VрaCa, oкoлнoсFи Vрe и нaкoн Fрaнсфoрмaциje,
кao и eфeкFнo VрeVлиFaњe eлeмeнaFa рeaлнoC и миFскоC, зa-
хвaљуjући чeму сe у рoмaну Cрaницa измeђу сFвaрнoC и фaнFa-
сFичнoC рaсVлињaвa. Нeлинeaрни VoрeMaк VoCлaвљa сFвaрa и
eфeкaF сeнкe кojу VрoшлoсF Xaцa нa сaMaшњoсF, шFо FреXа Mа
омоCући њeнo Xoљe рaзумeвaњe, а oвaкaв рaсVoрeM кao Ma je
oMрaз рeчи jунaкoвoC oцa кaMa кaжe Ma свaкo злo имa свoje MoXрo,
a свaкo MoXрo VрaFи сeнкa злa. 

ПoслeMњe VoCлaвљe VриVoвeсFи чиFaoцa врaћa у сaMaшњи Fрe-
нуFaк, кojи oсFaje oFвoрeн зa инFeрVрeFaциjу. Jунaкoвa крajњa
нaмeрa oсFaje нeVoзнaFa jeр je чиFaoцу ускрaћeн њeCoв крajњи
чин, Fe oсFaje нeизвeснo Ma ли ћe сe oн жрFвoвaFи зa MoXрoXиF
свoC нaрoMa, или ћe злу кoX oсFaвиFи кao Fajну Ma сe с њoм суoчe
XуMућa Voкoљeњa. „Хeрoj je CoсVoMaр сFвaри кoje нaсFajу, a нe
сFвaри кoje Xeху, зaFo шFo oн jeс e” (КeмXeл, 2004, сFр. 214). Кao и
хeрoj миFa, иaкo рoмaн Црни цвe  oVисуje Maвнa врeмeнa и кoри-
сFи сe миFским oXрaсцимa и eлeмeнFимa VрeFхoMних eVoхa, кao
шFo су нaрoMнa VрeMaњa, Xajкe, вeрoвaњa и eVскe Veсмe, oн
Vрeнoси Voрукe и укaзуje нa VрoXлeмe и Mилeмe кoje су aкFуeлнe
и у сaMaшњeм FрeнуFку, Va jунaк Црнo� цвe a ниje сaмo jунaк из
VрoшлoсFи jeMнoC нaрoMa, неко ко је �ио, вeћ сe мoжe VрeVoзнaFи
и у њeCoвoj сaMaшњoсFи, као јунак који јес е. 

Кнeжeвић, мeђуFим, ускраћује каFарзу самосVознаје и разре-
шења јер јунак романа осFаје зароXљен у међуVросFору вечне не-
решене Mилеме, расFрзан између личноC и колекFивноC, свесноC
и VоMсвесноC, VроFеклоC и оноC шFо Fек слеMи, јунашFва и оклева-
ња, које је у нароMу, Xар каMа је о сукоXу с неVријаFељем реч, Fра-
Mиционално VоисFовећено с кукавичлуком. ИсVреVлеFане нара-
Fивне линије које VраFе VрошлосF и саMашњосF јунака Vоручују
Mа Vрича има најмање Mва лица, оM којих јеMно CлеMа у VрошлосF,
исFорију и VресуMне FраCичне MоCађаје уFкане у колекFивно не-
свесно јеMне нације, Mок је MруCо лице окренуFо ка XуMућносFи и
моCућем изXављењу оM усуMа VрошлосFи. 
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SUMMARY MYTHOLOGICAL HERO IN BOBAN KNEŽEVIĆ’S BLACK BLOSSOM3

Black Blossom by Boban Knežević demonstrates that mythical
structures and features, such as elements of the mythological ad-
venture and mythical hero’s traits known from ancient myths, as
defined by Joseph Campbell, are still present in contemporary fic-
tion, including Serbian literature, as well as that literary heroes and
their adventures, regardless of when and where they have been cre-
ated, have a lot in common. Such mythical patters and heterochrony
in Black Blossom reveal the origins, essential features and mecha-
nisms of the problems and dilemmas rooted in one nation’s fictional
and real past, as well as in its present.

KEY WORDS: myth, mythical hero, mythological adventure, fantasy,
heterochrony.

3 РаM је Vримљен 9. сеVFемXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку
РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


