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ЖЕ НЕ КО ЈЕ ТР ЧЕ С ВУ КО ВИ МА – ПРИ МЕ РИ 
ЖЕН СКЕ ЛИ КАН ТРО ПИ ЈЕ У ПО ПУ ЛАР НОЈ 

КУЛ ТУ РИ
У овом есе ју по ку ша ће мо да ис тра жи мо не ко ли ко те ма ко је су у ве зи са ана ли зом 

жен ске ли кан тро пи је. У пр вом де лу овог есе ја ба ви ће мо се ана ли зом фил ма Вук Мај кла 
Ни кол са, ко ји тре ба да нам по слу жи као ре фе рен ца из по пу лар не кул ту ре и основ но 
по ла зи ште, у дру гом де лу ће мо ана ли зи ра ти књи гу Chan tal Bo ur ga ult du Co u dray1 The 
Cur se of the We re wolf (Шан тал Бур го ди Ку дре, Про клет ство ву ко дла ка), док ће мо се у 
тре ћем, за вр шном по гла вљу, ко је смо на зва ли Ap pen dix, ба ви ти сту ди јом Kim ber ley 
McMa hon-Co le man i Roslyn We a ve ris2 We re wol ves and Ot her Sha pes hif ters in Po pu lar Cul tu re 
(Ким бер ли Мак ман-Кол ман и Ро злин Ви ве рис, Ву ко дла ци и дру ги при ме ри пре о бра жа-
ва ња у по пу лар ној кул ту ри), ко ја ре фе ри ра на књи гу Chan tal Bo ur ga ult du Co u dray, пру-
жа ју ћи крат ку ана ли зу бај ке Цр вен ка па ко ја пла стич но опи су је ка ко се де ла на те му 
пре о бра жа ва ња ба ве пи та њи ма пол но сти и од но са мо ћи из ме ђу по ло ва.

I 
Вук, ре жи сер Мајк Ни колс, 1994. 

(Уме сто си ноп си са)

Угриз: На пу ту у Но вој Ен гле ској Ви ла Рен да ла (Џек Ни кол сон) угри зао је вук. По чи-
њу да се де ша ва ју нео бич не про ме не: Рен дал се осе ћа мла ђим, сна жни јим, чу ла су му 
из о штре ни ја, ње го ва ви рил ност вр ху ни, али је осе ћај ам би ва лен тан: но ви elan vi tal чи-
ни да осе ћа ужи так, а с дру ге стра не, збу њен је сво јим ста њем. Он се обра ћа оп скур ном 
док то ру Ви џе ју Але зе и су (Ом Пу ри) за са вет, ко ме се Ран да ло ва си ту а ци ја не чи ни та ко 
нео бич ном и он ка же: Жи вот је ми сти чан. Је ди но што смо се ми на ви кли на то. (У хри-
шћан ству по сто је: Суд њи дан, Ус кр сну ће, Рај, Па као, све та ко ми стич но, а та ко обич но.)

Страст ву ка: Да би до шло до про ме не, у чо ве ку мо ра би ти не што ана лог но ву ку, 
твр ди док тор Але зе ис. Не ка да и ни је ну жан услов би ти угри зен, за ини ци ја ци ју је до-
вољ но и по се до ва ти страст ву ка. Оста ре ли док тор по же ли да га Рен дал угри зе твр-
де ћи да је до бро би ти вук: Моћ без осе ћа ја кри ви це. Љу бав без сум ње. Слу чај ност или 
ма ње ви дљи ва сце на ри стич ка ин тер вен ци ја, тек док то ров ак це нат нас упу ћу је на 
ње го ву по стој би ну, ин диј ски пот кон ти нент, где се у ве ро ва њи ма вук до во ди у ве зу са 
гре хом, а ву чи ца са стра шћу и по жу дом. (На овом ме сту нас јед на ма ла ди гре си ја вра ћа 

1 О ау тор ки ви ше на: http://www.uwa.edu.au/pe o ple/chan tal.bo ur ga ult
2 О ау тор ка ма ви ше на: http://www.mcfar land bo oks.com/bo ok-2.ph p?id =978-0-7864-6816-4
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у па ган ско до ба на про сто ре Рим ске им пе ри је: лу пер ка ли је3 су би ле свет ко ви не чи је 
су ри ту а ле спро во ди ли све ште ни ци „вуч ја бра ћа“, а де вој ке и же не су сма тра ле да ће 
до дир њи хо вих шта по ва – или ко жних ка и ша – га ран то ва ти по род, од но сно плод ност.)

До бар и лош ву ко длак: Још јед на ва жна тврд ња док то ра Але зе и са: Де мон ски вук 
ни је зао, уко ли ко чо век ко ји је угри зен ни је зао. На осно ву ове пре ми се ус по ста вља се 
ди стинк ци ја из ме ђу Рен да ла и ње го вог мла дог су пар ни ка Стју ар та Свин то на (Џејмс 
Спеј дер), као и сам кон фликт. Свин тон је па то ло шки ам би ци о зан и у на ме ри да се до-
ко па Рен да ло вог ме ста глав ног уред ни ка у из да вач кој ку ћи не пре за ни од че га, па 
та ко ни од за во ђе ња Рен да ло ве же не. 

Окр шај дво ји це ву ко дла ка (и Свин тон ће се пре о бра зи ти, јер га је Рен дал ујео) 
кул ми ни ра бор бом на жи вот и смрт. Пре ве де ни у ста ње зве ри, они се кр во лоч но раз-
ра чу на ва ју тј. чи не све оно што ни су мо гли да спро ве ду у људ ском об ли ку при ти сну-
ти ме ђу соб ним ан та го ни зми ма, али и нор ма ма ци ви ли зо ва ног по на ша ња. А ко ли ко 
је би ло те шко одо ле ти све до чи сце на у ко јој Рен дал у то а ле ту мо кри по ци пе ла ма 
пре не ра же ног Свин то на и хлад но крв но твр ди: Ја са мо обе ле жа вам сво ју те ри то ри ју, 
а ти си ми се на шао на пу ту. Пре по зна тљи во муж јач ко по на ша ње у при ро ди тран спо-
но ва но је у ху мор ну сце ну ко ју Ни кол сон но си са ле жер но шћу и ди ја бо лич ким шар мом 
(ка кав је при ка зао и у Ис твич ким ве шти ца ма из 1987. го ди не, у уло зи Лу ци фе ра, гла-
вом и бра дом).

У кре ве ту са ву ко дла ком: Упр кос за стра шу ју ћим ис ку ше њи ма ко ји ма га при мор-
ди јал но у ње му под вр га ва, Рен дал ужи ва у свом но вом ста њу. Без сум ње, ме ђу нај ве-
ћим ужи ци ма је и те ле сна љу бав са Ло ром Ол ден (Ми шел Фај фер), ћер ком свог до ско-
ра шњег по сло дав ца. Ка ко ре ди тељ Ни колс ре ша ва сце ну сек са Рен да ла и ње го ве 
(мла де) љу бав ни це? Та ко што је не при ка же, ма кар не уо би ча је но екс пли цит но, већ 
при каз са мог чи на осми шља ва у ин три гант ној фор ми ау дио-ви зу ел них зна ко ва. У 
јед ном тре нут ку Ло ра гур не Рен да ла на кре вет, а Ни колс мо мен тал но сце ну у со би 
пре та па у је дан екс те ри јер: у на шем вид ном по љу је па но рам ски при зор у ко ме до-
ми ни ра ку ла Ем па јер стејт бил дин га. Пар не ви ди мо, али чу је мо ње га као „ре жи“ и њу 
ка ко се ко кет но сме је; њи хо ве гла со ве про жи ма екс тра ди је ге тич ка Мо ри ко не ва му-
зи ка, ко ја су ге ри ше сен зу ал ност, али и из ве сну те ско бу. Пре не го што нас у сле де ћем 
ка дру са че ка оде ћа љу бав ни ка раз ба ца на у на ле ту стра сти по по ду, за па жа мо мо ну-
мен тал ну сна гу Ем па је ра чи ји нај ви ши спра то ви осве тље ни бле ште: фрој ди јан ски 
шмек Ни кол со ве ре ди тељ ске игре је за по тре бе филм ског на ра ти ва пре и на чио ар хи-
тек тон ски сим бол ме га ло по ли са у фа лич ки сим бол.4 

3 Лу пер ка ли је (Lu per ca lia), је дан од нај ста ри јих рим ских пра зни ка; сла вио се 15. фе бру а ра по крај 
пе ћи не Лу пер кал; пра зник па сти ра, ко ји се про сла вљао да би се сто ка за шти ти ла од ву ко ва и да 
би се мно жи ла ста да; све ча ност се де ли ла на два де ла: пр ви део свет ко ви не је оба вљан ра ди очи-
шће ња од гре ха, дру ги је по ве зан са ри ту а ли ма ко ји по спе шу ју плод ност. Из вор: Дра го слав Сре-
јо вић и Алек сан дри на Цер ма но вић Ку зма но вић, Реч ник грч ке и рим ске ми то ло ги је, Срп ска књи-
жев на за дру га, Бе о град, 1992.
4 Ву ко дла ци се раз мно жа ва ју пу тем ин фек ци је. Филм Вук по ка зу је да се ву ко дла ком мо же по ста-
ти и пу тем „тран сми те ра вуч јег ду ха“. У Ву ко вом Рјеч ни ку из 1818. го ди не, ву ко длак је си но ним за 
вам пи ра: „Ву ко длак се зо ве чо вјек у ко га (по при по вет ка ма на род ни јем) по сли је смр ти 40 да на 
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Пре о бра жај без угри за: Кра так тре ну так пред ра ста нак Ло ре и Рен да ла: у дво ри-
шту ле жи мр тво те ло мла ђег ву ко дла ка, ста ри ји схва та да по врат ка ви ше не ма и да се 
бли жи пот пу ни пре о бра жај: ру та во ли це, оч ња ци и кан џе му шкар ца, и крх ка фи гу ра 
и не жно ли це же не; за јед нич ка сце на не дво сми сле но асо ци ра на мит о ле по ти ци и 
зве ри... Не што ка сни је, ка да је већ по ми сли ла да је ра ста нак де фи ни ти ван, Ло ра нам 
от кри ва сво је хи пер сен зи тив но чу ло ми ри са, на на чин на ко ји је то и Рен дал учи нио 
на по чет ку фил ма, ка да је из да љи не осе тио ал ко хол у да ху чо ве ка у про ла зу; то тал 
на ње но ли це, од но сно очи, при мо ра ва нас да ис пра ти мо пре о бра жај ње них зе ни ца 
и ја сно је да ће и она уско ро по ста ти ву чи ца. Ви де ли смо ра ни је да је она пр га ва, ћу-
дљи ва, сво је гла ва, са мот њак, стра стве на... да ли је то би ло до вољ но за „ана лог ност“ 
ње ног ка рак те ра вуч јем? У сва ком слу ча ју, ње ну про ме ну пот по мо гао је Рен дал. На 
по чет ку за јед нич ке аван ту ре он је њој при знао да се осе ћа нео бич но и да је то за то 
што му је вук, угри зав ши га, „пре нео не што“ (Де лић ње го вог ду ха у мо ју крв.) Бу ду ћи да 
Рен дал сво ју љу бав ни цу ни је угри зао, ло гич но је да је њи хов сек су ал ни од нос био 
тран сми тер вуч јег ду ха.

Овај филм, у ко јем се же на пре тва ра у ву ко дла ка, по слу жи ће нам као од ли чан увод 
у на ред но по гла вље, ко је ис тра жу је: 1) да ли је ли кан тро пи ја „при род ни ја“ по ја ва код 
же на не го код му шка ра ца због скло но сти ка чул ним за до вољ стви ма и сек су ал ној не-
у ме ре но сти, 2) про цес ва ло ри за ци је жен ско сти, 3) па ра ле ле из ме ђу ли кан тр о пи је и 
мен стру а ци је, 4) еко фе ми ни зам – пре да тор ство над ву ко ви ма и над же на ма и 5) пост-
мо дер но фе ми ни стич ко де кон стру и са ње су бјек ти ви те та жен ске ли кан тро пи је.

II 
Шан тал Бур го ди Ку дре, Про клет ство ву ко дла ка

Иа ко те ма пре о бра жа ва ња у по пу ла р ној кул ту ри ни је увек по ве за на са од ре ђе ним 
по лом, ле ти ми чан по глед на мно га са вре ме на оства ре ња от кри ва да су нај ве ћим де лом 
му шки ли ко ви под ло жни пре о бра жа ва њу, на ро чи то у слу ча ју ли кан тро пи је. У ве ћи ни 
слу ча је ва ли кан тр о пи ја је ис кљу чи во или пр вен стве но огра ни че на на му шкар це. Иа-
ко се по не кад ја вља ју и жен ски ву ко дла ци, њи хо ва по ја ва се обич но ка рак те ри ше као 
рет ка или не у о би ча је на. 

С об зи ром на сим бо лич ку моћ пре о бра жа ва ња, очи глед но је да ли ко ви ко ји под-
ле жу овом про це су има ју по тен ци јал за на пу шта ње сте ре о тип них или тра ди ци о нал них 
пред ста ва му шко-жен ских уло га, ка ко би на ста ни ли но ви про стор. У овом по гла вљу 

уђе не ка кав ђа вол ски дух и ожи ви га (по вам пи ри се). По том ву ко длак из ла зи но ћу из гро ба и да-
ви љу де по ку ћа ма и пи је крв њи хо ву.“ Из вор: Ра до слав Ера ко вић, Ски це руб них про сто ра књи жев-
ног на сле ђа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 78. У на ма бли ском, ре ги о нал ном фол кло ру, 
ра ђа ње ву ко дла ка или штри гу на об ја шње но је на сле де ћи на чин: „По зна то је ка ко се штри гу ном 
по ста је та ко да се ро ди с ко ма ди ћем пла цен те на се би или с ма лим ре пи ћем, а он да од ре ђу је на 
ко ју ће стра ну – кр сни ци ма или штри гу ни ма. Јед на ко та ко се ра ђа и ву ко длак, по себ но ако му не 
за ши ју тај дио пла цен те или га јед но став но ба це. Но и без то га штри гун је глав ни кан ди дат за ву-
ко дла ка. [...] Штри гун мо же пре тва ра ти вла сти ту ду шу у жи во ти њу.“ Из вор: Бо рис Пе рић / То ми слав 
Пле те нац, Фан та стич на би ћа Ис тре и Квар не ра, http://www.dzep na.com/pp_bi ca_po gla vlje.html.
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ис тра жи ће мо на ко ји на чин Шан тал Бур го ди Ку дре у књи зи The Cur se of the We re wolf 
об ра ђу је те му му шко-жен ских уло га и иден ти те та у кон тек сту пре о бра жа ва ња же на 
у ву ко дла ке.

„Ваш ти пи чан му шка рац“ – пре о бра жа ва ње и ма ску ли ност: У мно гим са вре-
ме ним де ли ма по пу лар не кул ту ре ли ко ви ко ји под ле жу пре о бра жа ва њу ни су не га тив-
ци, они су при влач ни и по жељ ни, без об зи ра на то што пред ста вља ју опа сност. (То је 
слу чај и са Ви лом Рен да лом, ву ко дла ком-за вод ни ком из фил ма Вук.) Шта ви ше, у не ким 
слу ча је ви ма има ју уло гу ро ман тич них хе ро ја. У мо дер ним поп-кул тур ним оства ре-
њи ма не ка да опа ки му шки ву ко длак пре тво рио се у низ ту га љи вих, пе снич ки на стро-
је них де ча ка ти неј џе ра, пле ме ни тих бра ни ла ца чо ве ка и са мо све сних и за во дљи вих 
му шка ра ца. У The Cur se of the We re wolf Ди Ку дре о ва пи ше: Те ло мон стру ма и да ље је 
углав ном ко ди ра но та ко да из ра жа ва пре на гла ше ну му шкост, као не ки ви дљи ви про-
ду же так агре сив ног по тен ци ја ла са др жа ног у те лу обич ног му шкар ца. Шта ви ше, агре-
сив ност им пли цит на у му шкој те ле сној гра ђи у фил мо ви ма кон стант но се на гла ша ва 
до де љи ва њем уло ге ву ко дла ка фи зич ки сна жно гра ђе ним глум ци ма.5 

Ди Ку дре о ва при ме ћу је да је у ка рак те ри за ци ји ву ко дла ка до шло до по ме ра ња од 
опа ке жр тве до сек се пил ног узор ног му шкар ца: ал фа муж ја ка,6 а до ка зи то га еви дент ни 
су у са вре ме ним оства ре њи ма. Глум ци ма ко ји ту ма че уло ге ву ко дла ка на фил му исто 
та ко би од го ва ра ла уло га ма не ке на ко ји се шет ка ју без ма ји це (и без ма ља) на на чин 
вр ло бли зак сек су ал ној објек ти фи ка ци ји.

За ма гљи ва ње гра ни ца ме ђу по ло ви ма: Упр кос то ме што су пре о бра жа ва њу 
пре те жно под ло жни му шкар ци, на ро чи то у слу ча ју ву ко дла ка, про у ча ва о ци су уо чи-
ли да по сто је фол клор не и исто риј ске тра ди ци је ко је ву ко дла ка до во де у ве зу са жен-
ским по лом. Ди Ку дре то украт ко ту ма чи као за ма гљи ва ње гра ни ца ме ђу по ло ви ма: 
Ву ко длак је по ве зан са искон ским тај на ма (же на, при ро да, смрт). То је ство ре ње ко је се 
до слов но ра ђа са мо из се бе: ње го во кр зно на ла зи се са уну тра шње стра не ко же. Та ко 
он, по пут же не, обе леж ја при ро де ве чи то но си уну тар свог те ла. Ву ко длак је фе ми ни-
зо ван му шки мон струм, нео бич но ство ре ње ко је се до во ди у ве зу са искон ским тај на ма. 
Па ипак, за чу до, хо рор фил мо ви ско ро увек при ка зу ју ву ко дла ка му шког по ла, упр кос 
чи ње ни ци да мит и ле ген да ва ло ри зу ју ву чи цу.7

Ди Ку дре о ва пи ше да су жен ски ву ко дла ци по сте пе но до би ја ли на по пу лар но сти 
у де ли ма фик ци је, но да су обич но би ли тре ти ра ни као не што зло коб но и не при род-
но, што је од раз исто риј ских про ме на у ве зи са пра вом гла са, сек су ал но шћу и ја ча њем 
дру штве не мо ћи же не.

Ка жен ској ли кан тро пи ји: Иа ко је чи ње ни ца да су жен ски ву ко дла ци рет кост, у 
де ли ма по пу лар не фик ци је мо гу ће је уо чи ти све ви ше при ме ра пре о бра жа ва ња жен-
ских ли ко ва. Док не ка поп-кул тур на оства ре ња по ве зу ју ма ску ли ност са агре сив но шћу 
ву ка, дру ги ис ти чу асо ци ја ци је из ме ђу пре о бра жа ва ња и жен ско сти, што је пи та ње 
ко је су мно ги кри ти ча ри по кре ну ли. Ди Ку дре о ва ис ти че ра ни ја ве ро ва ња ко ја су по-

5 Chan tal Bo ur ga ult du Co u dray, The Cur se of the We re wolf, Fan tasy, Hor ror and the Be ast Wit hin, I. B.
Ta u ris & Co. Ltd, Lon don & New York, (2006), стр. 85.
6 Ibid, стр. 110.
7 Ibid, стр. 140.
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ве зи ва ла же ну са те ле сно шћу, ма те ри јал ним еле мен том, што је на су прот ном кра ју у 
од но су на на вод ну по ве за ност му шко сти са ум но шћу, што се од ра зи ло у ра ни јој кон-
фи гу ра ци ји жен ских ву ко дла ка као де мон ских би ћа, а му шких као пат ни ка.

Жен ска ли кан тро пи ја или пор но гра фи ја: Ако су ва ри јан те о бор би про тив „зве-
ри у чо ве ку“ дра ма ти зо ва ле ис ку ство му шке ли кан тро пи је, он да је све при сут но кул-
тур но асо ци ра ње жен ско сти са при ро дом, те ле сно шћу и би о ло шким аспек том оно 
што про жи ма нај ве ћи број опи са жен ске ли кан тро пи је.

На су прот от по ру му шког ву ко дла ка пре ма свом не срећ ном ста њу, низ на ра ти ва 
из 19. и с по чет ка 20. ве ка при ка зу је хе до ни стич ки на стро је не жен ске ву ко дла ке ка ко 
ужи ва ју у сво јим ли кан троп ским мо ћи ма, су ге ри шу ћи ти ме да је ли кан тро пи ја „при-
род ни ја“ по ја ва код же на не го код му шка ра ца. Чак и ка да су жен ски ву ко дла ци под 
ути ца јем про клет ства или не ке дру ге спо ља шње си ле, њи хо ва ли кан тро пи ја ипак је 
при ка за на као „њи хо ва кри ви ца“, по сле ди ца жен ске скло но сти ка пу те ним за до вољ-
стви ма.

У не ким дру гим при ча ма из 20. ве ка чак и за оне же не ко је ни су на ро чи то скло не 
чи ње њу зла, и да ље по сто ји прет ња то га да мо гу би ти на ве де не злим ути ца ји ма на 
при хва та ње ли кан тро пи је (те им је по тре бан спас у ви ду хе ро ја уби це ву ко дла ка, по-
пут пси хо-де тек ти ва Жи ла де Гран де на из пет па рач ких ро ма на аме рич ког пи сца Си-
бе ри ја Кви на) У свим овим слу ча је ви ма жен ска ли кан тро пи ја је за ду шу по губ на, гро зна 
ра дост сен зу ал но сти ин хе рент на же на ма, ко је су при јем чи ви је за Са та ни на лу кав ства 
од му шка ра ца,8 што их до во ди у не во љу. Та ква пред ста ве о жен ском афи ни те ту пре ма 
сум њи вој сен зу ал но сти шу ма и ву ко ва ве ро ват но су нај ја сни је ар ти ку ли са не на стра-
ни ца ма пет па рач ких ча со пи са у че стим илу стра ци ја ма оскуд но об у че них же на ко је 
ужи ва ју у дру штву ву ко ва. 

Сек су ал на не у ме ре ност: На гла ша ва ње из ве сних пол них спе ци фич них раз ли ка, 
су ге ри ше и то да код му шких ву ко дла ка ли кан тро пи ја да је оду шка пр вен стве но уби-
лач кој гла ди за кр вљу и ме сом, док за жен ске ву ко дла ке ва жи су прот но: ли кан тро пи ја 
је у су шти ни осло ба ђа ње сек су ал не гла ди. (Ово ста но ви ште би сва ка ко мо гло да се 
од но си и на Ло ру Ол ден, из фил ма Вук, ко ја при ма у се бе вуч ји дух пу тем сек са са ву-
ко дла ком, по став ши та ко и са ма ву ко длак/ињ а.)

Још 1894. го ди не аме рич ки на уч ник Кер би Фла у ер Смит (1862–1918) на пра вио је ту 
исту ди фе рен ци ја ци ју, на пи сав ши: Као што је вук сим бол нео б у зда не бру тал но сти, 
та ко је ву чи ца, је зи ком Ри мља на ре че но, сим бол нео б у зда не по жу де – што ће ре ћи да 
се „звер у чо ве ку“ из ра жа ва пр вен стве но кроз на си ље, док се „звер у же ни“ ма ни фе-
сту је као по жу да.9

То гле ди ште да су же не скло не сек су ал ној не у ме ре но сти ин сти ту ци о на ли зо ва но 
је пу тем бај ки, по пут Цр вен ка пе, о ко јој ће мо ви ше пи са ти у Ap pen dix-у овог есе ја, у 
ко ји ма шу ма и вук пред ста вља ју сна жне сим бо ле при ро де. За пра во, у евр оп ској кул-
ту ри, шу ме су до след но пред ста вља не као про стор ко ји олак ша ва тран зи ци ју од кул-
ту ре ка при ро ди.

8 The Cur se of the We re wolf.
9 Kirby Flo wer Smith, “An Hi sto ri cal Study of the Wer wolf in Li te ra tu re”, PMLA, св. 9, бр. 1 (1894), стр. 
3. Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
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Об на вља ње сим бо ла жен ско сти: По зи ва ју ћи на по зи тив ну иден ти фи ка ци ју са 
же ном/при ро дом, при ча чу ве не аме рич ке спи са те љи це на уч не фан та сти ке Ур су ле Ле 
Гвин уче ство ва ла је у про јек ту ко ји се раз вио то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди-
на 20. ве ка, а ко ји је Алис Џар дин опи са ла као „ва ло ри за ци ју жен ско сти“ и „по кре та ње 
дис кур са на те му ‘же не’“. У про јек ту је уче ство вао ве ћи број пи са ца, а имао је за циљ 
об на вља ње ми то ло ги ја и сим бо ла жен ско сти ко ји су си сте мат ски би ли из ло же ни ома-
ло ва жа ва њу и кри во тво ре њу то ком па три јар ха та, као и то да ство ри осно ву за по зи-
тив но ис ку ство жен ског те ле сног и ду хов ног аспек та. 

Не ми ло срд не бо ги ње плод но сти и нат при род не за вод ни це у има ги на ци ји 19. ве ка, 
ре ци мо, ре ин тер пре ти ра не су као де гра ди ра не по том ки ње пра и сто риј ске кул ту ре 
у ко јој се по што вао жен ски прин цип. Књи жев ност „обо жа ва ња бо ги ње“ ко ја је усле-
ди ла успе шно је ва ло ри зо ва ла и ре ха би ли то ва ла и при ро ду и жен скост, спа ја ју ћи 
жен ско пи та ње са про бле ми ма еко ло ги је10 о че му ће мо у на став ку овог есе ја пи са ти 
оп шир ни је. 

Јунг и фе ми ни зам: По ма ком за ко ји је нај за слу жни ја Јун го ва те о ре ти за ци ја ар хе-
тип ског са др жа ја у ко лек тив ном не све сном, књи жев ност „бо ги ње“ че сто је твр ди ла 
да је зна ње о пра и сто риј ској, моћ ној жен ско сти на не ки на чин уса ђе но у пси ху са вре-
ме ног чо ве ка. Овај аспект Јун го вог де ла има би о ло шке осно ве и у су прот но сти је са 
на гла ша ва њем зна ча ја дру штве ног окру же ња ко је је пре о вла да ва ло ме ђу ње го вим 
ко ле га ма (укљу чу ју ћи ту и Фрој да), и ко је још увек до ми ни ра у пси хо ло шким из у ча ва-
њи ма. Јунг је по твр дио би о ло шку за сно ва ност сво је те о ри је ка да је на пи сао да ар хе-
тип не тре ба да озна ча ва на сле ђе ну иде ју, већ пре је дан на сле ђе ни мо дус функ ци о ни-
са ња. Дру гим ре чи ма то је „ша блон по на ша ња“. Овај аспект ар хе ти па, ко ји је чи сто 
би о ло шки, је сте део про бле ма ти ке на уч не пси хо ло ги је.11 Да ка ко, он ни у ком слу ча ју 
ни је твр дио да је људ ско по на ша ње ис кљу чи во би о ло шки де тер ми ни са но; на про тив, 
ка ко је об ја снио Ан то ни Сти венс, Јунг је су ге ри сао да је су штин ска уло га лич ног ис ку-
ства у то ме да раз ви је оно што већ но си мо у се би – да ак ту а ли зу је мо ар хе тип ски 
по тен ци јал ко ји је већ при су тан у пси хо фи зич ком ор га ни зму.12 За пра во, Јун го ва те о ри-
ја је обе ћа ва ла тран сфор ма ци ју пу тем раз во ја ар хе тип ске су шти не лич но сти, не за-
по ста вља ју ћи при том чо ве ко ву по ве за ност са све том при ро де, а та ком би на ци ја 
по ка за ла се при влач ном фе ми нист ки ња ма, за ин те ре со ва ним за ства ра ње ре зер во а-
ра сли ка осна жу ју ће жен ско сти. А ка ко је Јун го ва те о ри ја укљу чи ва ла и би о ло шки 
аспект чо ве ка, чи ни ла се као по зи тив ни је по ла зи ште од ве ћи не дру гих мо де ла за 
ис тра жи ва ње жен ско сти, ко ја се ра ни је у не по вољ ном сми слу из јед на ча ва ла са при-
ро дом. Исто вре ме но, под сти ца ла је и тран сфор ма тив ни про цес ко ји се ти цао мит ских 
и је зич ких сли ка, нео п хо дан у да љем раз во ју фе ми ни стич ке те о ри је.

10 Еко ло шке пе р спек ти ве „обо жа ва ња бо ги ње“ од ра жа ва ју се у че стим освр ти ма на ову вр сту 
књи жев но сти у те о риј ској ли те ра ту ри еко фе ми ни зма.
11 Carl Gu stav Jung, Fo re word to Har ding: Wo man’s Myste ri es, прев. R. F. C. Hull, у: The Col lec ted Works of 
C. G. Jung, том 18, ур. H. Read, M. Ford ham и G. Adler (Lon don: Ro u tled ge & Ke gan Paul, 1977), стр. 518, 
§ 1228. Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
12 Ant hony Ste vens, “Ar chetype : A Na tu ral Hi story of the Self” (Lon don: Ro u tled ge & Ke gan Paul, 1982), 
стр. 21. Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
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Сим бол ци клу са: След стве но то ме, ау то ри укљу че ни у про цес ва ло ри за ци је жен-
ско сти иден ти фи ко ва ли су и ела бо ри ра ли из ве стан број ар хе тип ских сли ка. 

Сим бол ци клу са, ре ци мо, био је на ро чи то уоч љив у књи жев но сти и, као и дру ге 
сли ке жен ско сти и при ро де, зах те вао је ре ха би ли та ци ју. Да ле ко се жно по сма тра ју ћи 
за пад ну исто ри ју и кул ту ру, фи ло зоф Ма ну ел Аги ре при ме ћу је: Ци клич ност се по сте-
пе но за ме њу је ли не ар но шћу, а хри шћан ски мит пре вла да ва над па ган ским, али ста ри је, 
ци клич но вре ме не не ста је. Док је у ра ни јим ми то ло ги ја ма ци клич но вре ме пред ста вља-
ло ме ру об на вља ња, ис пу ње ња и бес ко нач ног ства ра ња, са да је по ста ло епи том сте-
рил но сти, ис пра зног по на вља ња, бе сми сле не веч но сти. Ра ни ја ци клич на он то ло ги ја 
пру жа ла је са мо и спу њу ју ћи, са мо по твр ђу ју ћи ка рак тер људ ској ег зи стен ци ји; ин фер нал-
на ци клич ност пре тва ра ег зи стен ци ју у јед но са мо по ни шта ва ју ће, бе сми сле но ис ку ство.13

Чак и фил му Пот пу но по мра че ње (1993) у ко ме се ли кан тро пи ји при пи су ју из ве сне 
до бре стра не, те ле сни ци клус ву ко дла ка не сма тра се пред но шћу. Ву ко длак ко ји пред-
во ди је ди ни цу спе ци јал них по ли циј ских сна га за то спра вља се рум из дво јен из соп стве-
ног мо зга, јер, ка ко ка же: Мр зео сам ту пре пу ште ност ми ло сти лу нар ног ци клу са. То 
је та ко при ми тив но... јад но... на у чио сам ка ко ти ме да упра вљам.

Та кви по гле ди на ци клич ност по ста ли су оп ште при хва ће ни ши ре њем ути ца ја на-
уч них ра до ва по пут ис тра жи ва ња ува же ног про фе со ра са Кем бри џа Вол те ра Хи па 
(1855–1929) с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка о естрал ном ци клу су жен ки си са ра, у ко ме је 
мен стру а ци ја пред ста вље на на де гра ди ра ју ћи на чин. Ка ко при ме ћу је аме рич ки исто-
ри чар, сек со лог и пи сац То мас Ла кур, Хи пов рад је до вео до схва та ња да је мен стру-
а ци ја јед но на сил но, ра зор но, пе ри о дич но де ша ва ње,14 ко је (слич но као ву ко длак) оста-
вља за со бом раз де ра не остат ке тки ва, по ки да не жле зде, по пу ца ле крв не су до ве, 
оште ће не зи до ве стро ме, ма су оста та ка кр ви, што те шко да мо же у до вољ ној ме ри да 
за це ли без по мо ћи хи рур шког ле че ња. Ка ко Ла кур ис ти че, Хип је био чак склон и то-
ме да агенс ко ји иза зи ва пол ни ци клус код жи во ти ња на зо ве „естрал ним ток си ном“, 
про ме нив ши, ме ђу тим, ми шље ње ка да је уви део да по сто ји суп стан ца ко ја сти му ли ше 
пол ну ак тив ност и код муж ја ка, те да не ма раз ло га за прет по став ку да и у те лу при пад-
ни ка ње го вог по ла има отро ва. 

Сва ка ко, хо рор при че о из му че ним му шкар ци ма ко ји су се из не на да на шли под 
ути ца јем „про клет ства“ ли кан тро пи је је су де мо ни зо ва ле ме сеч ни ци клус, што го во ри 
у при лог тврд њи Ма ну е ла Аги реа да је са вре ме на кул ту ра пред ста ви ци клич но сти 
од у зе ла ње но асо ци ра ње са об на вља њем и плод но шћу, при ка зу ју ћи је као из вор ја-
ло ве сте рил но сти.

„Они да ни“ у ме се цу: Па ра ле ла из ме ђу ли кан тро пи је и мен стру а ци је15 је очи глед-
на те ма у при ча ма о жен ској ли кан тро пи ји, на ро чи то на кон по ја ве фе ми ни стич ког 
по кре та, ко ји је про бле ма ти зо вао та буе при ча ња и пи са ња о овој те ми. „Они да ни“ у 
ме се цу су, на рав но, у на шој кул ту ри уо би ча јен из раз за мен стру а ци ју, ко ји озна ча ва 

13 Ma nuel Agu ir re, “The Clo sed Spa ce: Hor ror Li te ra tu re and We stern Symbo lism” (Man che ster and New 
York: Man che ster Uni ver sity Press, 1990), стр. 117–18. Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
14 Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
15 Ди гре си ја: пре ма Ари сто те лу, Ма те ри ја је „жен ски оста так“, јед на суп стан ца у ви ду кр ви ко ја се 
до во ди у ве зу са мен стру ал ном кр вљу. Из вор: Клод Ка плер, „По јам чу до ви шта“, Гра дац, број 73–75.
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и лу нар ни ци клус. У по пу лар ној кул ту ри асо ци ја ци ја се про ду бљу је. На ве ди мо са мо 
при мер ко ји је ис ко ри шћен у фил му Gin ger Snaps (2000) ка да ву ко длак угри зе глав ну 
ју на ки њу упра во у тре нут ку ка да она до жи вља ва сво ју пр ву мен стру а ци ју; ди ја лог ука-
зу је на по ве за ност та два до га ђа ја: и пре о бра жај у ву ка и жен ски пу бер тет/мен стру а-
ци ја по зна ти су као „про клет ство“ и под ра зу ме ва ју бол, као и фи зич ке и емо тив не 
про ме не. Ка ко ка же се стра глав не ју на ки ње: Не што ни је ка ко тре ба – не што ви ше од 
то га што си са мо – жен ско.

У крат ком ро ма ну Пи те ра С. Би гла Ву ко длак Лај ла (1978), при чи о му шкар цу ко ји 
от кри ва да му је де вој ка ву ко длак, ли кан тро пи ја се отво ре но по ре ди са мен стру а ци-
јом, као ста ње ко је је по треб но раз у ме ти. Ка ко об ја шња ва глав на ју на ки ња, она са тим 
про бле мом жи ви већ де вет го ди на: От ка ко сам ушла у пу бер тет. Пр вог да на, гр че ви; 
дру гог да на, ово. Мој увод у до ба зре ло сти же не.16 Она ни је ка рак те ри зо ва на као опа сна 
или ма ли ци о зна; Бигл ње но ста ње пред ста вља као тек не што екс трем ни ју ма ни фе-
ста ци ју „ста ња“ сва ке же не. 

Кад је у пи та њу ана ли за од но са из ме ђу ву ко дла ка и ма ску ли но сти, уо ча ва се зна чај 
те ме адо ле сцен ци је у при ча ма о ву ко дла ци ма, по што је тра гич ни чо век-ву к пун алу-
зи ја на са зре ва ње не са мо му шка ра ца, не го и же на, са сво јим гу бит ком кон тро ле, „про-
клет ством“ ко је се по на вља сва ког ме се ца и из не над ном по ја вом дла ка вог те ла. [...] 
Кр ва ви на па ди ву ко дла ка – ко ји се ре дов но по на вља ју сва ког ме се ца – сва ка ко у ве зи са 
мен стру ал ним ци клу сом, ко ји из не на да и на ми сте ри о зан на чин овла да те лом сва ке 
де вој чи це у адо ле сцен ци ји.17

Ву ко ви и же не: По ми ре ње же не и ву ка у ова квим на ра ти ви ма су ге ри ше и ути цај 
ко мер ци јал но успе шне књи ге пе сни ки ње и пси хо а на ли ти чар ке Кла ри се Пин ко ла Ес-
тес Же не ко је тр че с ву ко ви ма: кон так ти ра ње са мо ћи ма ди вље же не (1992), ко ја пред-
ста вља ме ша ви ну по пу лар ног фе ми ни зма, нео-јун гов ске пси хо ло ги је и Њу-ејџ фи ло-
зо фи је. У скла ду са тра ди ци ја ма „обо жа ва ња бо ги ње“ и де ли ма Ро бер та Бла ја, аме рич-
ког пе сни ка и ли де ра Му шког ми то по е тич ког по кре та, Есте со ва ко ри сти сли ку Ди вље 
же не као из вор жен ске осна же но сти и по др жа ва по зи тив но по ре ђе ње из ме ђу ву ко ва 
и же на, на го ве шта ва ју ћи да сен ка ко ја ка ска за на ма де фи ни тив но има че ти ри но ге.18

Здра ви ву ко ви и здра ве же не де ле из ве сне пси хо ло шке осо би не: оштри ну чу ла, 
раз и гра ност ду ха и на гла ше ну спо соб ност за по све ћи ва ње. (Оштри на чу ла је ис ка за-
на и у фил му Вук: и Рен дал и Ло ра има ју по ја ча ну спо соб ност да про ши ре мо гућ но сти 
сво јих људ ских чу ла оног мо мен та кад су по ста ли ву ко дла ци.) Ву ко ви и же не су по при-
ро ди скло ни гра ђе њу од но са, ра до зна ли су, по се ду ју ве ли ку из др жљи вост и сна гу. 
Ду бо ко су ин ту и тив ни, пре да но бри ну о свом по том ству, свом па ру и свом чо по ру. 
Ис ку сно се при ла го ђа ва ју ве чи то про мен љи вим окол но сти ма; ва тре но су не по ко ле-
бљи ви и ве о ма хра бри.

Па ипак, и јед ни и дру ги из ло же ни су хај ци, ши ка ни ра њу и кле ве та ма да су пре-
пре де ни и да про жди ру дру ге, да су пре ко мер но агре сив ни и да ма ње вре де од сво јих 
кле вет ни ка. Ме те су оних ко ји же ле да по чи сте и ди вљи ну и по ма ло ди вљу пе ри фе-

16 Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
17 Ibid, стр. 112.
18 Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
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ри ју људ ске пси хе, ис тре бив ши без тра га све оно што је ин стинк тив но. Пре да тор ство 
над ву ко ви ма и над же на ма од стра не оних ко ји их по гре шно схва та ју има упа дљи вих 
слич но сти. 

Еко ло ги ја и за шти та ву ко ва: Са о се ћај на ка рак те ри за ци ја ву ка рав на се пре ма 
ра до ви ма еко ло га, а на ро чи то струч ња ка за ву ко ве, ко ји су се су прот ста ви ли не га-
тив ној сли ци ву ка у ци љу за до би ја ња по др шке јав но сти за за шти ту ове вр сте, ко ја се 
услед ло ва на шла на гра ни ци угро же но сти.

Уме сто фо ку си ра ња на на вод но лу ка ву и бру тал ну при ро ду ву ка, еко ло зи твр де 
да су ву ко ви за пра во ода ни, по ро дич ни, мо но гам ни и при вр же ни, да уби ја ју је ди но 
ка да мо ра ју, да би се пре хра ни ли и да за свој плен обич но би ра ју бо ле сне или ра ње не 
је дин ке, као и то да су опре зни, по ву че ни и да ће на сва ки на чин по ку ша ти да из бег ну 
кон такт са чо ве ком, што ни је ни бли зу сли ке о хлад но крв ном вуч јем при кра да њу.

Де кон стру и са ње су бјек ти ви те та: Одр жа ва ју ћи ко рак са раз во јем ка ко по пу лар-
ног, та ко и кри тич ког фе ми ни зма по све ће ног пре и спи ти ва њу про све ти тељ ског пој ма 
„уни вер зал ног“ су бјек ти ви те та, на ра ти ви о жен ској ли кан тро пи ји екс пе ри мен ти са ли 
су са по зи тив ном ре ва ло ри за ци јом оних „не га тив них“ ква ли те та ко ји се тра ди ци о-
нал но по ве зу ју са же на ма (као што су при ро да, те ле сност и ин ту и ци ја). На гла шен је 
кон траст у од но су на ве чи те му ке ко је под но си му шки ву ко длак; ка ко ка же Ро у зи 
Бра и до ти, ау стра лиј ска фи ло зоф ки ња и те о ре ти чар ка фе ми ни зма, уко ли ко бе ли, му шки 
и ент но цен трич ни су бјект же ли да се „де кон стру и ше“ и за пад не у тер ми нал ну кри зу 
– у ре ду!; пи та ње за фе ми нист ки ње гла си: „Ка ко мо же мо да раз гра ди мо су бјек ти ви тет 
ко ји нам још ни ка да у исто ри ји ни је би ло до зво ље но да по се ду је мо?“19 Бра и до ти је ва 
ов де скре ће па жњу на иро ни ју, ко ја се од но си на фе ми нист ки ње, а ти че се „де кон стру-
и са ња“ јед ног су бјек ти ви те та ко ји је же на ма од у век био ус кра ћен. И ма да је фе ми ни-
стич ки про је кат за ну жну по сле ди цу имао кри ти ку про све ти тељ ског „уни вер зал ног“ 
су бјек та, та ко ђе је укљу чио и кон струк тив ну ре ви зи ју пој ма су бјек ти ви те та, на сто је ћи 
да из бег не екс клу зи ви стич ку так ти ку опо зи ци је ја-дру ги. 

Су срет жен ске ли кан тро пи је и пост мо дер ни зма: Уме сто за кључ ка, овај есеј 
ће мо за вр ши ти ста во ви ма Ди Ку дре о ве о кон тро верз ном фе ми ни стич ком при сту пу 
жен ској ли кан тро пи ји. По зи тив но ре ва ло ри зу ју ћи аспек те жен ско сти, на ра ти ви о 
жен ским ву ко дла ци ма пр о бле ма ти зо ва ли су стра те ги је пу тем ко јих се же на не га тив но 
по зи ци о ни ра као му шкар че ва су прот ност. У том сми слу мно ге но ви је при че о жен ским 
ву ко дла ци ма од ра жа ва ју јед но оп шти је фе ми ни стич ко на сто ја ње да се жен ско „ја“ 
фор ми ра кроз по зи тив не иден ти фи ка ци је, а не пу тем не га тив ног де фи ни са ња. Ипак, 
сма тра Ди Ку дре, ова кав при ступ на и шао је на кри ти ке због ње го вог им пли цит ног 
по твр ђи ва ња оних ду а ли за ма ко је же ли да из бег не; кон крет но, и овај при ступ оста је 
ухва ћен у мре жи по ла ри те та при ро да-кул ту ра, ко ји да ти ра из до ба про све ти тељ ства.

По ве зи ва њем жен ско сти са при ро дом, ова вер зи ја фе ми ни зма им пли цит но из јед-
на чу је „кул ту ру“ са ма ску ли но шћу, што пред ста вља оквир ко ји за др жа ва ис кљу чи ва-
ње же не из „кул тур них“ обла сти, као што су на у ка или умет ност.

19 Ro si Bra i dot ti, “Me ta morp ho ses: To wards a Ma te ri a list The ory of Be co ming” (Cam brid ge: Po lity Press, 
2002), стр. 15. Пре у зе то из: The Cur se of the We re wolf.
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III 
Ap pen dix 

На сле ђе род не по ли ти ке: Ми мо ових ди рект них ве за из ме ђу пре о бра жа ва ња и 
од ре ђе них пол них од ли ка, же ле ли би смо на кра ју да ука же мо и на то ка ко се де ла на 
те му пре о бра жа ва ња ба ве пи та њи ма пол но сти и од но са мо ћи из ме ђу по ло ва. 

Ва жно је пре по зна ти на сле ђе бај ки у мно гим тек сто ви ма о ли кан тро пи ји, а на ро-
чи то на сле ђе на род не бај ке Цр вен ка па, на ко ју смо се крат ко освр ну ли у дру гом по-
гла вљу овог есе ја. Сли ка фи гу ре у цр ве ном са ка пу ља чом по на вља се у мно го број ним 
тек сто ви ма са ли ко ви ма ко ји под ле жу пре о бра жа ва њу. 

Пол ност је на ро чи то ва жан аспект (и да ље ак ту ел ног) ин те ре со ва ња за Цр вен ка пу. 
Ким бер ли Мак ман-Кол ман и Ро злин Ви ве рис у књи зи We re wol ves and Ot her Sha pes hif-
ters in Po pu lar Cul tu re пи шу: Цр вен ка па по кре ће пи та ња о род ном иден ти те ту, сек су-
ал но сти, на си љу и ци ви ли за циј ском про це су у је дин стве ној и је згро ви тој сим бо лич кој 
фор ми ко ју де ца и од ра сли раз у ме ју на раз ли чи тим ни во и ма. Сва пи та ња ко ја по кре ће 
ова бај ка кључ на су у утвр ђи ва њу прин ци па дру штве не прав де и род не рав но прав но-
сти, чи ја прак са при ме не у за пад ним дру штви ма ни је за до во ља ва ју ћа, те се сто га 
стал но из но ва њи ма ба ви мо у раз ли чи тим вер зи ја ма Цр вен ка пе. Ако узме мо, ре ци мо, 
не ко ли ко но ви јих вер зи ја, уо чи ће мо да је бај ка и да ље бли ско по ве за на са про ме на ма у 
дру штве ним и по ли тич ким ста во ви ма пре ма род ном иден ти те ту и си ло ва њу.20

Ди Ку дре о ва ис ти че да је, у од но су на ра ни ја оства ре ња ко ја су ли кан тро пи ју при-
ка зи ва ла као не што мон стру о зно, у 20. ве ку до шло до по ме ра ња у при сту пи ма, ко ји 
при ка зу ју ли кан тро па као ма ни пу ла тив ну и мрач но ха ри зма тич ну му шку фи гу ру ко ја 
за во ди бе за зле не же не.21 

Ди Ку дре о ва за кљу чу је да, иа ко ни су сви тек сто ви при мар но за ин те ре со ва ни, или 
чак ни су уоп ште за ин те ре со ва ни, за по нов ну об ра ду Цр вен ка пе или осврт на ову бај ку, 
еви дент но је да пол ност и да ље пред ста вља кључ но ин те ре со ва ње у мно гим ак ту ел-
ним тек сто ви ма са те мом ли кан тро пи је. 

На по ме на: Нај ср дач ни је за хва љу јем др Мир ја ни Сто шић, Ми ле ну Алем пи је ви ћу и Дра га ни 
Ми ље вић на ко ри сним су ге сти ја ма и про ниц љи вим са ве ти ма ко ји су ми по мо гли при пи са њу овог 
ра да.

20 Kim ber ley McMa hon-Co le man и Roslyn We a ve ris, We re wol ves and Ot her Sha pes hif ters in Po pu lar Cul-
tu re: A The ma tic Analysis of Re cent De pic ti ons, McFar land & Co. (2012).
21 The Cur se of the We re wolf, стр. 71.




