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ПРИ ПО ВЕ ДА ЊЕ У СНЕ ВАЧ КОМ ПРЕ ЗЕН ТУ1

Уко ли ко тра жи мо ве зе књи жев но сти и (ту ма че ња) сно ва, мо ра ће мо да по сег не мо 
у да ле ку про шлост. Се ти мо се Гил га ме шо вог сна о се ки ри ко ја па да с не ба, чи ме се 
пред ска зу је Ен ки ду ов до ла зак. Или На бу ко до но со ро вог сна из Ста рог за ве та ко ји 
ту ма чи про рок Да ни ло о ви зи ји ки па са ста вље ног од че ти ри раз ли чи та ме та ла. Та квих 
при ме ра је мно го у ан тич ком све ту. За пи та мо ли се да ље о узро ку по ве за но сти сно ва 
и књи жев но сти, ви де ће мо да је она ве о ма при род на. У тек сту из 1961. Сим бо ли и ту-
ма че ње сно ва Карл Гу став Јунг на во ди да сно ви пред ста вља ју при сту па чан и из о би лан 
из вор за „ис тра жи ва ње људ ске мо ћи сим бо ли за ци је“.2 Са ма Јун го ва те о ри ја ту ма че ња 
сно ва до ми нант но је ба зи ра на на ана ли зи сим бо ла ко ји се у њи ма ја вља ју. У слу ча ју 
књи жев но сти, пи са ње у ве ли кој ме ри под ра зу ме ва овла да ва ње сим бо лич ком упо-
тре бом је зи ка. Да би се не што до го ди ло у књи жев но сти, нај пре не што мо ра да се 
до го ди у је зи ку. У тој лин гви стич кој ал хе ми ји про ме не на ста ју по сред ством ко ри шће-
ња ме та фор ских стил ских фи гу ра, по пут си нег до хе, але го ри је, па ра бо ле, ме то ни ми је... 
Де но та тив на упо тре ба је зи ка ни је га рант на стан ка књи жев но сти. У ве ли ком бро ју 
слу ча је ва сно ви и књи жев на де ла успе шно ески ви ра ју бу квал ност и њи хо ва се ман-
тич ка ле по та по чи ва у тој дру го знач но сти. Дру гим ре чи ма, њи хо ва при ро да под ра зу-
ме ва у се би при су ство зна чењ ских пре но са, без ко јих би књи жев ност би ла пу ки фак-
то граф ски, до ку мен та ри стич ки текст, а сно ви ис кљу чи во не су ви сле ха лу ци на ци је и 
нус про дук ти спа ва ња.

Јунг сно ве у исти мах по сма тра и као пси хо ло шке тво ре ви не ко је има ју мно ге „ло ше 
осо би не“ као што су „не до ста так ло ги ке, сум њи ви мо рал, ру жна кон струк ци ја и очи-
глед на ап сурд ност или бе сми сле ност“.3 Све те ка рак те ри сти ке из ра зи те су ре ци мо у 
ства ра ла штву над ре а ли стич ке и да да и стич ке књи жев но сти, чи ји су ау то ри и ау тор ке 
би ли фа сци ни ра ни сно ви ма и од њих по за ма шно пре у зи ма ли еле мен те сво јих по е ти-
ка. Чо век, то бо дле ров ско би ће чи је ста ње под ра зу ме ва не пре ста но кре та ње кроз 
„шу му сим бо ла“, је сте исто вре ме но и би о ло шка ма ши на за њи хо во де ко ди ра ње. Јунг 
сим бол де фи ни ше као „по јам, сли ку или име ко ји нам као та кви мо гу би ти по зна ти, 
чи ји су пој мов ни са др жа ји или упо тре ба и при ме на спе ци фич ни или чуд ни и упу ћу ју 
на не ки скри ве ни, не ја сан или не по зна ти сми сао“.4 Ова де фи ни ци ја исто вре ме но мо же 
ука зи ва ти и на не ке од иза зо ва у ин тер пре ти ра њу, ре ци мо, хер ме тич не књи жев но сти. 

1 Овај текст на стао је од крат ког пре да ва ња одр жа ног 17. 7. 2021. на по зив спи са те љи це Ане Ро дић 
у скло пу раз го во ра на сло вље них „Арт бранч“ ко ји су део Ок то бар ског са ло на.
2 Карл Гу став Јунг, Сан и ту ма че ње сно ва, пре ве ла с не мач ког Бо сиљ ка Ми ла ка ра, Ми ба бо окс / 
На род на књи га, Под го ри ца / Бе о град, 2017, стр. 17.
3 Ibid., стр. 189.
4 Ibid., стр. 9.
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У при ро ду чо ве ка, ко ји је го то во ин стинк тив но окре нут по тра зи за сми слом, спа да и 
то да се при ли ком те по тра ге ко ри сти де ши фро ва њем зна че ња ко ја из бе га ва ју да се пред 
њим ука зу ју у ди рект ној, не по сред ној фор ми, већ на сту па ју као ло зин ке ко је ни су 
те шке, јер има ју те шко до ку чив али са мо је дан од го вор, али и за то што је тих од го ва-
ра по пра ви лу ви ше, а те жи на за дат ка је у пра во вре ме ном про на ла же њу пра вог. 

Пре не го што на ста ви мо, мо рам не што по ја сни ти. У овом тек сту се не ћу ба ви ти 
ту ма че њем сно ва, из или ван књи жев них де ла, ни ти те о риј ским апа ра ти ма за та ква 
ту ма че ња. Ин те ре су је ме не што дру го. Ве ћи на љу ди до жи вља ва пот пу но при род ним 
да сно ве за пи су је или пре при ча ва у са да шњем вре ме ну (вра ти ћу се на раз ло ге то га 
ма ло ка сни је). Ме ђу тим, кад се та кав на чин об ли ко ва ња на ра ти ва упо тре би у књи жев-
ним де ли ма, до би ја се јед на но ва сти ли стич ка функ ци ја са да шњег вре ме на, ко ју на-
зи вам сне вач ки пре зент и ко јом ћу се ов де ба ви ти. У дру гој по ло ви ни тек ста илу стро-
ва ћу ту при по вед ну тех ни ку при ме ри ма из ства ра ла штва Са мју е ла Бе ке та, Аго те Кри-
штоф, Ми ло ша Цр њан ског, Го ра на Ко ру но ви ћа, Сен ке Ма рић и Дар ка Ше па ро ви ћа.

Да бих об ја снио шта је то при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту, тре ба пр во об ја сни-
ти ка кав је тај сне вач ки пре зент. Пре то га, под се ти мо се не ко ли ко од ли ка гла гол ског 
вре ме на са да шњег. По зна то је да се пре зент нај фре квент ни је упо тре бља ва у нај ма ње 
две си ту а ци је. Тај тзв. ин ди ка тив ни пре зент ко ри сти мо да:

1. са оп шти мо не што што се до га ђа па ра лел но с тре нут ком у ко јем се о то ме го во ри;
2. ука же мо на рад њу, ста ње или зби ва ње ко ји тра ју и/или се не пре кид но по на вља-

ју, па пред ста вља ју уни вер зал ну, не про ла зну исти ну.

Сле де ћа за ни мљи ва осо би на пре зен та је сте да осим са да шњег вре ме на, он мо же 
ис ка зи ва ти и бу ду ће, као и про шло вре ме. То је ре ла тив ни пре зент, ко ји мо же би ти:

1. при по ве дач ки (исто риј ски) ко ји озна ча ва рад ње на по ред не са про шло шћу (Пре 
не ко ли ко да на одем у про дав ни цу);

2. пре зент за бу дућ ност (Су тра пу ту јем на мо ре).5

Из ово га ви ди мо да се пре зент мо же упо тре би ти у без ма ло сва кој тач ки вре мен ске 
рав ни при по ве да ња. Он пру жа ве о ма жи во пи сан опис рад ње, ста ња или зби ва ња, 
чи ме се они ду бље уре зу ју у пам ће ње. За то сно ве пре при ча ва мо или за пи су је мо у 
пре зен ту. На кон бу ђе ња, мо зак „бри ше“ на ше сно ве из све сти, гу ра на траг у под свест 
њи хов са др жај, јер га про це њу је као пре те ра но уз не ми ра ва ју ћи. На ше не све сно је-
ди но сим бо ли ком из сно ва успе ва да пре ва ри стра жу све сти и сли ка ма јој из дик ти ра 
по ру ке ко је сма тра ва жним, а по не кад и ур гент ним. Про шло вре ме се у пре при ча ва њу 
и за пи си ва њу сно ва ко ри сти ве о ма рет ко (до ду ше, не то ли ко рет ко у ен гле ском је зи-
ку, ре ци мо), јер до га ђа ји ис при ча ни у про шлом вре ме ну оста вља ју ути сак да су се 
за и ста до го ди ли, да кле од и гра ли у фи зич кој, ма те ри јал ној ствар но сти. По што сно ви 

5 Де фи ни ци ја и по де ла пре зен та на ин ди ка тив ни и ре ла тив ни пре у зе та је из уџ бе ни ка Гра ма ти ка 
спр ског је зи ка Жи во ји на Ста ној чи ћа и Љу бо ми ра По по ви ћа у из да њу За во да за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства, из 2004. 
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пред ста вља ју део на ше пси хич ке, да кле не ма те ри јал не, ме та фи зич ке ствар но сти, за 
њи хо во бе ле же ње по год на је та ши ри на хро но ло шког за хва та пре зен та. То га чи ни 
иде ал ним сред ством за ства ра ње пи сме ног или усме ног за пи са сно ва. 

Ме ђу тим, исто вре ме но, не што је на пла ну вре ме на у сно ви ма ве о ма вар љи во и 
из ми че на шој пер цеп ци ји то ком при се ћа ња са др жа ја сно ва. Па три ша Гар филд у књи-
зи Кре а тив но са ња ње твр ди да „по сто је не ки аспек ти сно ва за ко је из гле да да их је 
не мо гу ће опи са ти. Нај ве ћи број са ња ча је до жи вео пре ла зак јед ног об ли ка у дру ги 
(...) По не кад се око ли на ме ња док ви и рад ња иде те да ље. (...) По не кад по тка сна пре-
ва зи ла зи мо гућ ност из ра жа ва ња“.6 Да кле, хро но топ ске рав ни у сно ви ма че сто мо гу 
би ти из ме ша не и не раз лу чи ве. Рад ње, ста ња и зби ва ња мо гу се пре пли та ти не ве ро-
ват ном бр зи ном. Мо же мо про ла зи ти кроз раз ли чи те ни вое сна а да нам то то ком 
са ња ња не де лу је ни ма ло збу њу ју ће или нео бич но. Ме ђу тим, ују тру, кад са др жај сно ва 
тре ба пре то чи ти у ре чи, уви ђа мо да то ни је та ко ла ко. Јед ну ве о ма бит ну ком по нен ту 
за при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту, ко ја је по сле ди ца тих вре мен ско-про стор них 
ско ко ва, на звао сам фан том ско зна ње. Шта је то? Ре ци мо, у сну ула зи мо у на шу спа-
ва ћу со бу и на кре ве ту за ти че мо му шкар ца ког у ствар но сти не по зна је мо, али у сну 
не ка ко зна мо да нам је то отац/муж/шеф/брат (у том слу ча ју, да кле, не ки аспект на шег 
Ани му са). Или у сну ко ра ча мо ули ца ма гра да ко ји нам је пот пу но не по знат из ре ал но-
сти, али у сну не ка ко зна мо да је то на ше род но ме сто. Ми не зна мо от куд нам то зна-
ње, тач ни је оно не ма ко ре на у вре ме ну, јер у сно ви ма не по сто ји ни ка ква про шлост 
из ко је би то зна ње по ти ца ло, ни ти би ло ка ква бу дућ ност у ко јој би се оно по твр ди ло. 
Та ко на кра ју на ста је од ре ђе на вре мен ска за ро бље ност у са да шњем тре нут ку, што се 
при лич но пре ци зно мо же илу стро ва ти упо тре бом пре зен та на на чин ко ји ће сиг на-
ли зо ва ти тем по рал ну бес пер спек тив ност. Иа ко, као што сам већ на вео, њи ме се мо же 
об у хва ти ти нај ви ше раз ли чи тих вре мен ских рав ни. Фан том ско зна ње омо гу ћа ва сим-
бо ли ма у сно ви ма да у сва ком тре нут ку про ме не сво ју по јав ност, свој лик, или да 
про ме не функ ци ју или ло ка ци ју, као што је су ге ри са ла Па три ша Гар филд. Ка ко до ла зи 
до фан том ског зна ња? Не ки про у ча ва о ци сно ва сма тра ју да се они фор ми ра ју од сне-
ва че вих ми сли. Ме ђу тим, по не кад у сно ви ма не ке од тих ми сли не по при ме ти пич ну 
фор му ау дио-ви зу ел них сли ка, па се од тих оста та ка ја вља ју ми сли сне ва ча у са мом 
сну, али и не ка кво ње го во зна ње. 

Сти ли стич ка спе ци фич ност сне вач ког пре зен та по чи ва у ком би на ци ји упо тре бе 
дру ге вр сте ин ди ка тив ног и при по ве дач ког пре зен та. Глав ни ефе кат те ком би на ци је 
ко ји је ов де зна ча јан је сте спо соб ност да ја ву учи ни сно ли ком. Та квим при по ве да њем, 
ко је је из ра зи то по год но за сли ко ви то из ра жа ва ње (а сно ви је су са ста вље ни од сли ка), 
го во ри мо о рад њи, ста њу или зби ва њу као да се је су до го ди ли, али нам се исто вре ме-
но чи не не ја сним, не по зна тим и/или не спо зна тљи вим. Та ко се по сти же нео че ки ван 
књи жев но-умет нич ки ефе кат за чуд но сти, али из но ше њем очи глед но сти. Ако се не што 
што је очи глед но упа дљи во ис так не, тј. ако се у ак цен то ва њу ње го ве уо би ча је но сти у 
до број ме ри пре те ра, он да оно де лу је стра но и чуд но. Ре ци мо, за ми сли те да не ко га 

6 Па три ша Гар филд, Кре а тив но са ња ње, пре вео с ен гле ског Го ран Бо јић, Ба бун, Бе о град, 2009, стр. 
182.
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зо ве те те ле фо ном и пи та те где је и шта ра ди, а он вам ова ко од го во ри: „Ноћ је. На ла зим 
се у сво јој со би. Раз го ва рам те ле фо ном с то бом.“ Оно што по бу ђу је сум њу у здра во ра-
зум ско по ре кло ова квог из но ше ња ба нал них чи ње ни ца упра во је по сле ди ца пре те-
ри ва ња. А с пре те ри ва њем, или пре ко ра че њем, по тен ци јал но смо на пу ту ка из у зет ном, 
што у естет ском сми слу и је сте у ср жи књи жев но сти као фор ме умет нич ког из ра жа ва ња.

Ово мо же мо до ве сти у бли ску ве зу са Фрој до вом упо тре бом пој ма Un he i mlic he, тј. 
оне о би ча ва ње по зна тог. Фројд њи ме опи су је осе ћа ња по пут уз не ми ре но сти, стра ха, 
збу ње но сти, ужа са па чак и га ђе ња пред ства ри ма, до га ђа ји ма и по ја ва ма ко ји би тре-
ба ло да нам се чи не бли ским, без бед ним и бе за зле ним, јер су на не ки на чин већ би ли 
до жи вље ни. Се ти мо се ка ко нам се не кад до го ди ло да се про бу ди мо па ра ли са ни од стра-
ха на кон сна чи ји нас са др жај на ја ви ни ка да не би уз не ми рио, и обр ну то. Un he i mlic he 
ефе кат се у сно ви ма до га ђа, а у при по ве да њу сне вач ким пре зен том по сти же, из ме ђу 
оста лог, уз по моћ оно га што сам име но вао као фан том ско зна ње. Та ква на ра тив на 
стра те ги ја нај ви ше ду гу је учин ку сим бо ла и по ме ну тој тем по рал ној бес пер спек тив но-
сти пре зен та. Јер сим бо ли и у сно ви ма и у књи жев но сти има ју осо би не ко је се ко ри сте 
у сне вач ком пре зен ту, а то је да је њи ма нео п хо дан кон текст да би се (про)ту ма чи ли. 
Они увек зна че не што, али баш због свог се ман тич ког плу ра ли зма, зна че ње им мо же 
би ти исто вре ме но по зна то, скри ве но и флу ид но. Илу стро ва ћу то сим бо ли ма зла та и 
ла ва у Би бли ји. Зла то на раз ли чи тим ме сти ма пред ста вља и сим бол по хле пе, тј. мо-
рал не рђа во сти, али и вр хов ну, не у ка ља ну и рет ку вред ност. Лав мо же би ти не ман 
ко ја пре ти чо ве ку, али и сим бол хра бро сти.

Пре не го што пре ђе мо на при ме ре при по ве да ња у сне вач ком пред ме ту из књи-
жев них де ла, мо рам да из не сем још јед ну па ра ле лу сно ва и књи жев но сти ко ја ће нам 
би ти ко ри сна. Ра ди се о Јун го вој те о ри ји да сно ви има ју струк ту ру ко ја од го ва ра драм-
ској струк ту ри. Об лик сно ва, у ко ји ма мо же мо ис ку си ти све „од му ње ви тог ути ска до 
бес крај но ду гог пре ди ва сна“,7 раз ви ја се у не ко ли ко фа за ко је мо гу об у хва та ти је дан 
сан или се ри ју сно ва, а ко је од го ва ра ју ета па ма у раз во ју драм ског на ра ти ва. Те фа зе 
сна су сле де ће:

1. екс по зи ци ја – озна ка ме ста и лич но сти у сну, че сто и ме ста ис хо да;
2. за плет – си ту а ци ја се на не ки на чин ком пли ку је, на ста је из ве сна на пе тост, та ко 

да се не зна шта ће се де си ти;
3. кул ми на ци ја или пе ри пе ти ја – до га ђа се не што од лу чу ју ће, или се не што пре о кре не;
4. ли сис, ре ше ње или ре зул тат – ова по след ња фа за да је пра во ста ње, ко је је исто-

вре ме но и „тра же ни ре зул тат“ (Јунг ов де под „тра же ним ре зул та том“ ми сли на раз ре-
ше ње сно ва у по след њој фа зи ко је је прог но стич ки ва жно, као што је и упо зо ра ва ју ће 
ако она из о ста не. На по љу драм ске фор ме, то би смо мо гли да пре ве де мо као из о ста-
нак ка тар зе, ина че ве о ма мо ћан на ра тив ни ма не вар.)

У сво јој књи зи 127 про ту ма че них сно ва, Иван На сто вић по ми ње ка ко је јед на од 
нај бо љих Јун го вих уче ни ца Ана Тај лард сме ло твр ди ла да ни је не мо гу ће да је ан тич ка 
дра ма сво ју струк ту ру за пра во пре у зе ла од сно ва. У при лог тој тврд њи, осим очи глед не 
струк ту рал не слич но сти, иде и чи ње ни ца да су ми то ви и бај ке „на ста ли из сно ва, а 

7 Сан и ту ма че ње сно ва, стр. 205.
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грч ка дра ма је за сно ва на и из ра сла упра во из ми та“.8 Ов де се на рав но не ис цр пљу ју 
ко нек ци је књи жев них фор ми и об ли ка на ших сно ва, али да ља по тра га за њи ма од ву-
ћи ће нас од те ме овог тек ста.

Сад бих илу стро вао при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту на при ме ру не ко ли ци не 
књи жев них де ла. По че ћу од ро ма на Мо лој, пр вог де ла ро ма неск не три ло ги је Са мју е-
ла Бе ке та. Као и у сво јим дра ма ма, Бе кет се ов де ба ви ап сурд но шћу људ ског ста ња 
где се мрач ни, цр но ху мор ни и увр ну ти ег зи стен ци ја ли зам по ста вља за ре фе рент ни 
оквир све та ње го вих ро ма на. Мо лој по чи ње ова ко: 

Ја сам у со би сво је мај ке. Са да ја у њој жи вим. Не знам ка ко сам у њу до спио. Мо жда 
ко ли ма хит не по мо ћи, сва ка ко не ка квим во зи лом. Не тко ми је по мо гао. Сам то не бих 
успио. Мо жда сам ов дје за хва љу ју ћи том чо вје ку ко ји до ла зи сва ки тје дан. Он ка же да 
ни сам. Да је ми не што нов ца и од но си стра ни це. Ко ли ко стра ни ца, то ли ко нов ца.9

Ова кав тон екс по зи ци је да ље дик ти ра ат мос фе ру це ле књи ге. Иа ко Бе кет ве ћи део 
на ра ци је у овом ро ма ну ре а ли зу је у про шлом вре ме ну, увод ни сег мент нам при бли-
жа ва ге не рал не ка рак те ри сти ке ка ко Мо ло ја, та ко и це ле три ло ги је. Кроз овај при по-
ве дач ки пре зент при сту па мо ти пич ном бе ке тов ском ап сур ду и од су ству ло ги ке у 
пси хо ло ги за ци ји и по ступ ци ма ју на ка, што све ску па узро ку је дра ма тич ну не ко хе-
рент ност ја ве. У дру гом де лу ро ма на ау тор уво ди сле де ћег глав ног ју на ка, при ват ног 
де тек ти ва Мо ра на, ко ји тра га за Мо ло јем. Ко ри сте ћи ов де при по вед на сред ства ме ђу 
ко ји ма је и при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту, ау тор успе ва код чи та о ца да иза зо ве 
не до у ми цу да ли Мо лој уоп ште по сто ји или је он симп том не ка квог Мо ра но вог мен тал-
ног по ре ме ћа ја, или је чи тав део ро ма на с Мо ло јем за пра во сан ко ји Мо ран за пи су је. 
Бе кет се тру ди да до след но ру ши кон вен ци је ро ма неск ног жан ра. Ако је ис прав но 
твр ди ти је Бе кет на уму имао упра во ова кву ства ра лач ку ин тен ци ју, мо же се ре ћи да 
се при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту чи ни као аде ква тан на ра тив ни алат за њу. Овим 
пу тем ау тор од мах на по чет ку ус по ста вља ба зу за сти ли стич ке ефек те ко ји ма же ли 
да ин то ни ра чи та ву три ло ги ју.

Бли за нач ка три ло ги ја Аго те Кри штоф по чи ње Ве ли ком све ском. Као и у слу ча ју Бе-
ке та, већ у увод ном па су су, ау тор ка по се же за при по ве да њем у сне вач ком пре зен ту:

Сти же мо из Ве ли ког Гра да. Пу то ва ли смо це лу ноћ. На шој Мај ци су цр ве не очи. Она 
но си ве ли ку кар тон ску ку ти ју, а сва ки од нас дво ји це по ма ли ко фер са сво јом оде ћом и 
уз то ве ли ки реч ник на ше га Оца ко ји пре да је мо је дан дру гом ка да нам се ру ке умо ре.10

Бли зан ци ће у јед ном тре нут ку на сил но би ти раз дво је ни у раз ли чи та оде ље ња због 
сво је пре ве ли ке бли ско сти ко ја ри зи ку је да до ве де до ста па ња њи хо вих лич но сти. 

8 Иван На сто вић, 127 про ту ма че них сно ва, Про ме теј, Но ви Сад, стр. 64.
9 Са мју ел Бе кет, Три ло ги ја, пре ве ла с ен гле ског Гор да на В. По по вић, Ша ре ни ду ћан, Ко прив ни ца, 
2014, стр. 7.
10 Аго та Кри стоф, Бли за нач ка три ло ги ја, пре ве ла с фран цу ског Ве сна Ца ке љић, Де ре та / Кон траст 
из да ва штво, Бе о град, 2018, стр. 17.
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При по ве да ње у пр вом ли цу мно жи не ко јим је ре а ли зо ван цео ро ман на овом ме сту 
до ви тљи во до ча ра ва ову пси хич ку рас тр за ност глав них ју на ка:

Одво је ни смо је дан од дру гог це лом ду жи ном згра де. Та уда ље ност ме ђу на ма чи ни нам 
се мон стру о зна, бол ко ју због ње тр пи мо је не под но шљи ва. То је као да нам је не ко отео 
по ло ви ну те ла. Не ма мо ви ше рав но те жу, хва та нас вр то гла ви ца, па да мо, гу би мо свест. 
Бу ди мо се у ко ли ма хит не по мо ћи ко ја нас во зе у бол ни цу.11

Убр зо ће мо са зна ти да у Ве ли кој све сци у ства ри чи та мо за пи се бли за на ца о ве жба-
ма из су ро во сти ко ји ма че ли че се бе за су о ча ва ње са стра хо та ма рат ног ра за ра ња, 
као и емо тив ним ши ка ни ра њем од стра не њи хо ве ба бе ко ја им је при вре ме на ста ра-
те љи ца. Ме ђу тим, у тре ћем де лу три ло ги је, ко ји но си на слов Тре ћа лаж, от кри ва мо да 
за пра во дру ги брат ни ка да ни је био крај пр вог, и да је овај кон фа бу ли рао ње го во 
при су ство ка ко би на тај на чин оја чао свој ме ха ни зам су о ча ва ња с окрут ном и не ми-
ло срд ном рат ном сва ко дне ви цом. Сне вач ки пре зент у Ве ли кој све сци слу жи да ука же 
на ши зо фре ни ју глав ног ју на ка и рас це пље ност ње го ве лич но сти иза зва ну тра у ма ма. 
Упр кос има ги ни ра њу при су ства бра та бли зан ца, чи ме же ли да обез бе ди се би спа со-
но сно мен тал но осна же ње, он мо же да жи ви са мо у са да шњем тре нут ку, јер без свог 
пси хич ког је дин ства и иден ти тет ске це ло ви то сти не мо же да по стиг не ни це ло вит 
до жи вљај вре ме на (у сми слу да не мо же да ис ку си тем по рал ну це ло ви тост ко ја мо ра 
да се са сто ји и од про шло сти и од са да шњо сти и од бу дућ но сти.)

У Днев ни ку о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског нај пре за ти че мо иден ти тет ску ениг-
му. Пе тар Ра јић, исто вре ме но глав ни ју нак и на ра тор, има свој ал тер его – Чар но је ви-
ћа, као и те мељ но за ма гље ну гра ни цу из ме ђу сна и ја ве, из ме ђу оно га што је ре ал ност 
и оно га што је фан та зи ја ње го вог рат ним ис ку стви ма из му че ног ума. У сег мен ту ро-
ма на под име ном „Три кр ста“ за ти че мо ова кве па су се:

Бео пут про ла зи ви но град за ви но гра дом, спу шта се и ди же од чо ко та до чо ко та, од 
воћ ке до воћ ке. Шу мар ци ба гре мо ва пра те га да се не из гу би. Он их во ди до ле на ре ку, на-
па ја их ру ме ном во дом, па из ла зи пред њи ма го ре на вр хо ве, где сто ји по ко ји уса мље ни 
ја блан. Знам да је не где иза цр кве них тор ње ва рав ни ца, из ко је се ди жу пла ви обла ци, као 
дим та мја на.

(...)
Над по сте љом ми је опет ти ши на, а иза ње, пет ве ли ких дво ра на, у ко ји ма има са мо 

за ве та и ста рих сли ка. Јед на де бе ла го спа, у жу тој сви ли, сто ји код про зо ра и не зна да 
про чи та оно што сам јој до нео из јед ног се ла, са ју га. Пред ку ћом ши ро ка сен ка. У ли шћу, 
зе мљи и гра њу, са за ри ве ним кљу ном, у ве тру ко ји не мо же да их за тре се, као ста ре бо га-
те жи та ри це шај ка шке, сто је цр кве. Иза њих све до Ду на ва су огром не ба ште. Др ве ће ми 
па да на про зо ре. Сад је крај, крај.12

Ови од лом ци да ју нам при мер ка ко се при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту ко ри сти 
у стрикт но де скрип тив ним па са жи ма, за раз ли ку од оста лих при ме ра. При кра ју пр вог 

11 Ibid.. стр. 36.
12 Ми лош Цр њан ски, Днев ник о Чар но је ви ћу, Аген ци ја „Дра га нић“, Зе мун, 1993, стр. 99.
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одељ ка ко ји сам из дво јио ви ди мо на ра то ро во фан том ско зна ње, док дру ги део да је 
из ван ред но ус пе ле при ме ре за чуд не сно ли ке сим бо ли ке. Та сим бо ли ка је оно ли ко 
ефект на ко ли ко је у ста њу да се одр жи из ме ђу ме та фи зич ког про сто ра и оно га што би-
смо у фи зич кој ствар но сти мо гли да ис ку си мо. По пра ви лу, ка да се у Днев ни ку о Чар но-
је ви ћу ја ви при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту оно ука зу је на не у те мље ност су бјек та 
у ма те ри јал ној рав ни ро ма на, иза зва но осе ћа њем ег зи стен ци јал ног без на ђа. Ње га про-
у зро ку ју рат не тра у ме и гу би так по ве ре ња у ве ли ке на ра ти ве, што је ди јаг но за ко ја 
по тре са чи та ву по сле рат ну Евро пу. То до во ди до по тре сног осе ћа ња дис ло ци ра но сти 
из по рет ка овог све та чи ји сми сао се те мељ но уру ша ва, или је у пот пу но сти иш че зао. 

Јун го ва те о ри ја о драм ској струк ту ри сно ва ве о ма је при ме њи ва код ло ци ра ња 
сне вач ког пре зен та у пе снич кој књи зи Го ра на Ко ру но ви ћа Цр ве на пла не та. Већ у 
увод ној про за и ди има мо не што ве о ма на лик драм ској екс по зи ци ји:

на цр ве ној пла не ти по сто ји пра зна ко ли ба. про зо ри гле да ју на ме се ча сту шу му. (...) 
ко ли бу су са гра ди ли зи да ри и ото пи ли се ка да је сун це иза шло. ме сто је мир но. (..) ако 
не ко пе ва, то је за то јер га зрак под сти че. мрач но је, али се зе мља не ви ди. не ма те ле ско-
па. не ма љу ди.13

На кон што је дао увод у овај над ре а ли стич ки пеј заж ко ји ће би ти сце но гра фи ја 
ње го вих пе са ма, Ко ру но вић на ста вља да у про за и да ма ко ри сти сне вач ки пре зент, 
упо тре бља ва ју ћи фан том ско зна ње:

у ко ли би зво ни те ле фон. али ја не мам те ле фон. он ипак зво ни по сво јој ду жи ни ко шу-
ље ко ја се су ши. (...) ка да бих на шао на чин, ја вио бих да ме не ма у ко ли би. али ја сам у ко-
ли би иа ко бру ји те ле фон. (...) ша ран же ли не што да ми шап не на ухо. од шкри не вра та и 
тр ља дла но ве не бих ли по ве ро вао да му је хлад но. пот пу но сам при та јен. (...) је дан глас 
се са ви ја у за ши ве не усне. али те ле он и да ље до зи ва, звуч ни зид пљу шти пре ко те ме ља 
ко ли бе. ко нач но по ди жем слу ша ли цу. ти ше од ноћ ног ра ста во до ста ја, ри бљи во ка ли ме 
хра бре: зна мо да ни си ту, зна мо да ни си ту.14

Очи глед на и ве о ма из ра же на сим бо ли ка убе дљи во пру жа ефе кат за чуд но сти. Црве-
на пла не та има услов но схва ћен на ра тив ни лук ко ји про жи ма хи брид ну фор му лир-
ског пу то пи са с дво стру ким ин тер пре та тив ним по тен ци ја лом: под јед на ко ин тро спек-
тив ним као и екс тра спек тив ним. Оне о би че ни и фан та зма го рич ни до га ђа ји и по ја ве 
из ло же ни су хлад ним, ра ци о нал ним то ном, а та дис кре пан ци ја по ја ча ва оне о би че ност 
у чи та лач ком до жи вља ју. Пе снич ко Ја је на од ре ђе ном ви ду пу то ва ња, али не по фи-
зич ким, већ мен тал ним пеј за жи ма. У њи ма је чуд но, нео бич но, не ло гич но и ап сурд но 
фи но прот ка но по зна тим и ра ци о нал ним. Услед ин тер ак ци је та квих су прот ста вље них 
по ет ских еле ме на та, циљ са мог пу то ва ња и ње го ве по сле ди це по ста ју оп скур не, за-
ма гље не и илу зор не, те је чи та лац на тај на чин при мо ран да сми сао и зна че ње тра жи 

13 Го ран Ко ру но вић, Цр ве на пла не та, Бе о град, 2014, стр. 9 (ово из да ње не ма ни из да ва ча ни ти је 
ка та ло ги зо ва на у НБС, већ при па да ма ну фак тур ној, са ми здат еди ци ји Caché).
14 Ibid., стр. 16.
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на не ком дру гом ме сту у тек сту. У тој ау то ро вој игри ма ни пу ли са ња чи та о че вим ин тер-
пре та тив ним фо ку сом ве о ма бит ну уло гу има упо тре ба упра во сне вач ког пре зен та.

У свом дру гом ро ма ну При ста ни ште, хр ват ски ау тор мла ђе ге не ра ци је Дар ко 
Ше па ро вић да је пор трет глав ног ју на ка ко ји пред на до ла зе ћим емо тив ним бро до ло-
мом од лу чу је да од све др ве на ри је из сво је ку ће са гра ди уну тар ње брод. Ше па ро вић 
ве о ма ве што упо тре бља ва сне вач ки пре зент сва ки пут ка да ана леп сом вра ћа ток 
рад ње у про шлост:

Нас дво је се во зи мо у не ком ста ром мо де лу ка бри о ле та, ље ту је мо на јед ном ото ку. 
Пр ви смо пут на ње му (...) Спу шта мо се и пе ње мо по це ста ма, гр бе на ас фал ту не пред-
ви ди ве су, за во ји оштри; уз бр ди ца па низ бр ди ца, а за тим се ис пред нас ука же ја ко стр ма 
и за во ји та це ста ко ја во ди до јед не ува ле. (...) Не гдје на по ло ви ци низ бр ди це окре нем кључ, 
и мо тор ау то мо би ла се уга си. Опре зно сти шћем коч ни цу, по ди жем ру ку с мје ња ча, пру жам 
је пре ма њој и ми се др жи мо за ру ке док на пре ду је мо пре ма ува ли. (...) Успо ра вам ау то мо-
бил, пти це про ли је ћу та ман ка да тер бам на гло за ко чи ти због ка ме на на це сти. Из ла зи-
мо из ау то мо би ла, гу ра мо ка мен, ко ји на ас фал ту оста вља би је ле тра го ве стру га ња. (...) 
Сје ди мо на сти је на ма бли зу мо ра у ти ши ни, али то ни је она ти ши на из ау то мо би ла. 
За ли је пље ни смо за тло и нe ми че мо се. (...) Ово из ме ђу нас ста не у јед ну ре че ни цу, али 
не ћу је са да из го во ри ти, ка же окре ну та пре ма мо ру. Он да уста не и поч не хо да ти. (...) 
Пе ње се по стијенамa као по не кој пла ни ни ко ју осва ја, ње но се ти је ло про пи ње, по ку ша-
вам ру ка ма и но га ма про на ћи нај лак ши пут. Не иде пре ма мо ру. Ка ко се уда ља ва, ње но се 
ти је ло сма њу је. За у ста ви ла се и ушла је у је дан про ци јеп ме ђу сти је на ма. Та мо се за др-
жа ла ду го, ду го, а ка да се вра ти ла, ре кла је: Умор на сам. Намa тре ба је дан ли је пи брод да 
нас од ве де.15

Да кле, ви ди мо да при по ве да ње у сне вач ком пре зен ту упу ћу је на на ра то ро ву на-
ме ру да ка ко-та ко одр жи жи вим злат но до ба сво је ве зе. Ме ђу тим, љу бав на тра у ма 
ко ја се од ви ја у са да шњем тре нут ку ро ма на до во ди ју на ка у не ку вр сту емо тив не 
за гла вље но сти. Не спо со бан да се из бо ри с њом, он се по све ћу је би зар ном по ду хва ту 
из град ње бро да у соп стве ној ку ћи. Да кле, он по чи ње да тран сфор ми ше свој дом, тј. 
ин тим ни про стор, с на ме ром да се та ко из ба ви из емо тив не не при ли ке. То ра ди упра-
во та ко што сим бо лич но по ку ша ва да из гра ди пре во зно сред ство ко је ће мо ћи да га 
сим бо лич ки од не се да ле ко од ло ка ли те та тра у ме.

Дру ги ро ман Сен ке Ма рић Гра ви та ци је пред ста вља ин тим не жи вот не ис по ве сти 
три же не из две ге не ра ци је жи тељ ки Хер це го ви не. У пи та њу је фраг мен тар но об ли-
ко ва но ви ше гла сје ко је има за да так да илу стру је ци клич ност жен ског ис ку ства усло-
вље ну њи хо вим дру штве ним по ло жа јем у па три јар ха ту. Пред крај књи ге на и ла зи мо 
на ова кав па саж:

Но ћас си ме опет до ву као у сво ју ку ћу. Пу на је љу ди. Ни ко га не по зна јем. Ја ко сам умор на. 
Не мам гдје сје сти, осим на ваш брач ни кре вет. На ње му је мо ја по сте љи на, пре по зна јем 

15 Дар ко Ше па ро вић, При ста ни ште, Фрак ту ра, За греб, 2020, стр. 75–76, 78–79.
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је. Хи ба је на ја стуч ни ца ма би је лим кон цем из ве зла пу пољ ке ру жа. Лег нем на руб, по ку ша-
ва ју ћи да за у змем што ма ње про сто ра. По ста јем свје сна да ле жим пре ко чи та вог кре-
ве та. Из над ме не сто ји тво ја же на. Ли це јој је си во, ис цр пље но, као на фо то гра фи ји у 
твом нов ча ни ку. Та да, ка да смо се упо зна ли. Пла тио си све те ча ше ви на.16

Ка ко ро ман од ми че, раз ли ка из ме ђу сно ва и ствар но сти све се ви ше бри ше и до 
кра ја се у из ве сној ме ри до га ђа њи хо во ста па ње. По што је цео на ра тив раз ло мљен у 
фраг мен те, ти де ли ћи ис по ве сти мо гу се по сма тра ти и као се ри је сно ва, ко је смо спо-
ми ња ли, а ко је је Јунг сма трао ве о ма ва жним, јер це ло куп ну сли ку о сим бо лич ким 
по ру ка ма сно ва мо же мо сте ћи тек узи ма ју ћи у об зир све „на став ке“ сна. Кон крет но у 
Гра ви та ци ја ма, упо тре ба при по ве дач ког пре зен та као осно ве за сне вач ки пре зент 
пру жа убе дљив ути сак да не по вољ не и ре пре сив не жи вот не окол но сти ју на ки ња ове 
књи ге за пра во ни ка да не пре ста ју, тј. не огра ни ча ва ју се са мо на јед ну ге не ра ци ју 
же на. Оно што се до га ђа уме сто ре ша ва ња и пре ва зи ла же ња суд бин ских ушан че ња 
је сте по ку шај из ме шта ња све сти у фан та зи ју и са ња ре ња, ко ји пред ста вља ју је ди не 
пре о ста ле ду хов не про сто ре где је још остао ика кав сми слен емо тив ни са др жај, спрам 
ис пра жње но сти сва ко дне ви це од ње га.

Крат ко ре зи ми ра ју ћи не ке од глав них ка рак те ри сти ка сне вач ког пре зен та, мо же-
мо ре ћи да се он са сто ји од:

1. упо тре бе лек си ке на на чин ко ји да је јак по тен ци јал за сим бо ли за ци ју;
2. до бро од ме ре ног пла си ра ња фан том ског зна ња ко је про из во ди оне о би че ност 

и за чуд ност и
3. од ба ци ва ња тем по рал не ли не ар но сти ко ри шће њем ком би на ци је ин ди ка тив ног 

и ре ла тив ног пре зен та с на ме ром да се иза зо ве хро но топ ска бес пер спек тив ност фа буле.
При ме ри из књи жев них де ла ко је сам на вео тре ба да илу стру ју да се сне вач ки 

пре зент не ко ри сти у обич ној на ра ци ји. То је сто га што он увек сиг на ли зи ра не ко ис-
ко ра че ње, не ко по ме ра ње вре ме на и про сто ра ко ји иза зи ва ју или до дат но ути чу на 
пси хо ло шку де ста би ли за ци ју ју на ка или ју на ки ње. Под ра зу ме ва се да то вре ме и тај 
про стор ти ме по при ма ју ме та фи зич ке и не ма те ри јал не осо бе но сти. Осим то га, при-
по ве да њем у сне вач ком пре зен ту мо же мо опи са ти кон кре тан тре ну так до га ђа ња 
не ке тра у ме, као и пе ри од на кон ње у ко ме се ја вља не ка кво мен тал но обо ље ње ју-
на ка или ју на ки ње, што он да на ра тив по ме ра на гра нич ни пре лаз из ме ђу ја ве/ре ал-
но сти и сна/фан та зи је, област ве о ма по тент не књи жев но-умет нич ке гра ђе. Осим то га, 
ре као бих да сне вач ки пе зент от кри ва је дан ве о ма ин те гра ти ван аспект књи жев но сти 
као умет нич ке фор ме. Она је, на и ме, од свог по стан ка ско ро без из у зет ка увек по ка-
зи ва ла спо соб ност да се адап ти ра и у се бе ин кор по ри ра нај ра зли чи ти је фе но ме не 
људ ског ства ра ла штва. Не са мо да у то спа да ју дру ге умет но сти и тех но ло шки про на-
ла сци, већ и нај ду бље и нај ин тим ни је ма ни фе ста ци је на ших ду ша – сно ви.

16 Сен ка Ма рић, Гра ви та ци је, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2020, стр. 200.


