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ОМАЈА И ДРУГЕ АВЕТИ
Утицај усмених предања на жанр књижевне 
фантастике, аутора великоплањанске општине

Апстракт: Предмет овог рада јесте утицај мемората, усмених, народних и де-
монолошких предања, на жанровско књижевно стваралаштво аутора из Велике 
Плане и околине. Под жанровским, овде ће бити подразумевана искључиво дела 
која се могу сврстати у област књижевне фантастике, без обзира на постојеће по-
джанрове. Такође, део рада биће посвећен и представљању неких од најважнијих 
етапа у настанку и развоју књижевне фантастике у Србији, уз обавезан преглед 
релевантних дефиниција, појмова и термина, а са циљем што адекватнијег и пре-
цизнијег представљања њиховог утицаја на креирање домаће жанровске књи-
жевне сцене.
Циљ рада јесте представљање књижевног стваралаштва аутора великоплањанске 
општине, инспирисаног локалним народним предањима, и његово потенцијално 
позиционирање у евентуално ширим просторно-жанровским оквирима.

Кључне речи: књижевна фантастика, меморате, демонолошка предања, фолклор-
на фантастика, нематеријална културна баштина, жанровска књи-
жевност.

Комерцијализацијом техничких достигнућа и њиховом све масов-
нијом употребом на селу, делимично се губи потреба за приповедањем 
фантастичног проседеа у сеоској заједници. Будући да су у села дошле ма-
шине које су људима у великој мери олакшавале пољске радове, полако је 
нестајала потреба за мобама, прелима и уопште за привременим радним 
заједницама, па су се самим тим, и поменуте врсте наратива проредиле и 
почеле да нестају са села. Приче фантастичне садржине у форми мемората 
и демонолошких предања, имају једну интегративну димензију у заједни-
ци која нарочито долази (или је долазила) до изражаја, управо на оваквим 
привременим радним акцијама и током дугих ноћи сеоских камишања и 
прела. Као пратећа манифестација самих прича, у традиционалној сеоској 
заједници практикован је и велики број ритуала са циљем да се преду-
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преде несрећни исходи сусрета са оностраним актерима ових наратива. 
Оваква врста понашања свакако указује на још један аспект интеграције 
сеоског становништва путем једног рустичног облика „убијања времена”, 
а који је најчешће доживљаван као вид религијске активности: „Многи 
ритуали, у зависности од нивоа на коме се реализују имају интегративну 
функцију. На пример, Божић на нивоу породице, крсна слава на нивоу 
односа породице и ширег круга пријатеља и рођака, сеоска слава на нивоу 
села, видовдан на нивоу целог народа итд.” (Ковачевић 2001, 74–75).

„Страшне приче”, захваљујући свом тематском одређењу припадају 
породици фантастичног1 културног наслеђа. Ова врста садржаја се, прво-
битно у усменој а затим и у писаној форми, обликовала у једну специфич-
ну жанровску2 целину добијајући временом свој карактеристичан облик. 
Међутим, данас, у време постмодернистичких мешања и претапања пра-
ваца, жанрова и школа, дошло је до извесног реинтерпретирања фантас-
тике као жанра и њеног све чешћег комбиновања са другим жанровима.3 
Такође, треба имати у виду и то да антропологију као науку жанрови и 
поджанрови фантастичног који долазе из књижевности не занимају на 
исти начин као и поклонике фантастичне књижевности. За антрополо-
гију књижевна дела из области научне фантастике и хорора служе, ис-
кључиво, као „истраживачки предметни концепт” (Жикић 2010), или као 
део тог концепта, што ће бити случај и у овом раду. Наиме, све уводне 
референце које указују на ауторе и дела из историје домаћег фантастич-
ног, научно-фантастичног и хорор стваралаштва, биће искоришћене ис-
кључиво у сврху дочаравања атмосфере и друштвено историјског конте-
кста рађања и развојног пута једног жанра, како сама ужа тема рада не би 
деловала огољено и ван контекста: „Другим речима, узевши у обзир па-
раметре који занимају антрополога – на пример, постојање одређене гру-
пе људи у виду заједнице, институције, поткултуре и слично, са одређе-
ним дистинктивним карактеристикама у односу на друге људске групе са 
унутаргрупном комуникацијом и комуникацијом усмереном ван групе, 
са иманентним значењским вредносним или симболичким системом, са 

1 Реч је о фантастичном као жанровском одређењу. Цветан Тодоров је у својим од-
ређењима фантастичне књижевности  користио реч etrange, која се преводи као стра-
но, необично.

2 Начелно, под жанром се подразумева подела уметничких праваца на основу слич-
ности мотива. Будући да за овај рад није потребно строго дефинисање жанрова и 
међужанровских граница, довољно је констатовати да дела из области фантастичне 
књижевности не припадају тзв. књижевности главног тока.

3 Ово је можда и најочигледније када је у питању филмска уметност. Велики број 
филмских наслова и франшиза, нарочито у последњој деценији, бележи рекорну гле-
даност и огромне зараде, управо захваљујући слабљењу жанровских међа. Неки од 
најкарактеристичнијих примера су и популарне филмске франшизе: Сечиво (Blade, 
1998), Паклењак (Hellboy, 2004), Сумрак (Twilight, 2008), које се како у оригиналу, 
тако и у својим наставцима, у великој мери ослањају на жанр акционог филма иако у 
суштини припадају жанру фантастике.
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дељеним (тј. заједничким), ставовима и вредностима, са евентуалним по-
себним принципима кодирања и декодирања културне комуникације која 
настаје у оквиру такве групе и тд. – знатно је оперативније посматрати 
научну фантастику и хорор, рецимо, као културне елементе јединствене 
поткултуре и оквире у оквиру дате културе” (Жикић 2006, 27–28). Ово 
нарочито треба имати у виду, будући да је тематика овог рада посвећена 
утицају нематеријалне културне баштине на дела из области фантастичне 
кнјижевности, у једној културно маргинализованој средини.

Корени фантастике у Србији
(елементи фантастике у књижевности)

Крајем XIX и почетком XX. века, становништво Србије се у све већој 
мери окреће писаној речи. Још раније, тачније 1829. године, наш први про-
фесионални књижар и књиговезац Глигорије Возаровић, у Београду осни-
ва неку врсту књижарске библиотеке затвореног типа. Ова институција 
је постојала у оквиру његове књиговезнице и, у својој првој фази, била 
је намењена мањем броју читалаца, тј. пријатељима и виђенијим љуби-
тељима књиге тадашње Србије. Три године касније, тачније 15. фебруара 
1832. године, она прераста у прву јавну библиотеку у Србији „Библиотека 
вароши београдске”, која знатно утиче на пораст интересовања за писану 
реч у тадашњем Београду и Србији4. Поред тога што је остао упамћен као 
родоначелник књижарства и прве јавне библиотеке у Србији, Возаровић 
је издавач и првих сабраних дела једног домаћег аутора. Наиме, у пери-
оду од 183З до 1845. године, у његовој књижарници су издавана сабрана 
дела Доситеја Обрадовића у 10 томова. Ипак, можда и пресудан значај на 
популаризацију писане речи у Србији, прави Пера Тодоровић са својим 
дневним листом „Мале новине”. Као први популарни дневни лист који је 
продаван код колопортера, Тодоровићеве новине су у периоду од 1888 – 
1903. достизале тираж и до 30 000 продатих примерака.

Институционализацијом и широм популаризацијом писане речи у 
Србији, долази и до настанка првих књижевних дела са елементима фан-
тастике.5 Усмени наративи су добијали своју писану форму а „примарна 

4 Више о Глигорију Возаровићу и развоју књижарства и система библиотека у Србији, 
видети у: Љубомир Дурковић Јакшић, Књига о Глигорију Возаровићу, Библиотека 
града Београда/БИГЗ, Београд, 1995; Велимир Старчевић, Старо српско књижарство, 
Просвета, Београд, 1997; Марија Илић – Агапова, Јавне библиотеке, Библиотека гра-
да Београда, Београд, 2003.

5 Фантастика је префињени модус приповедања који одликује разиграност стила, ау-
торефлексивност и субверзиван третман утврђених друштвених и мисаоних пореда-
ка. Може се тврдити да је то главни фикционални модус позног двадесетог века; она 
се ослања на савремене идеје о знаковним системима и неодређености значења, а у 
исто време враћа животност и слободу немиметичких традиционалних облика еп, 
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оралност” (в. у Оng 1988) је полако и постепено добијала форму секун-
дарнe оралности. Ипак, корене фантастике у Србији треба тражити како 
у словенској митологији, тако и у духовном наслеђу Балкана и балканских 
народа, одн. специфичном митском синкретизму у коме, једним својим де-
лом, леже корени фантастике на овим просторима. Првобитно су домаћа 
дела из области фантастике била инспирисана националном историјом и 
животом владара и светаца. Том приликом су њихови биографски еле-
менти митологизивани и придаван им је прометејски значај у оквирима 
настанка и развитка националне свести и јединства. Етнолози, Веселин 
Чајкановић и Слободан Зечевић, констатују да је, придавањем поменутих 
особина одређеним историским личностима, пре свих светом Сави, код 
њега наглашена једна паганска димензија деловања која, у појединим при-
мерима из народних предања, чак доминира у односу на његов просвети-
тељско – хришћански аспект деловања: „Попут прометеја, он је Србима 
дао ватру, својим чаробним штапом отворио је многе изворе, научио је 
Србе ткању, преради млека и другим вештинама. Он је у предањима заш-
титник стоке али и вучји старешина, који вуцима одређује када ће и где 
клати стоку. Његове паганске особине су напраситост и осветољубивост, 
што одговара лику паганског божанства али никако и хришћанског све-
ца.” (Зечевић 1983, 6) Овде су последице поменутог синкретизма паган-
ског, митског и хришћанског више него очигледне. Међутим, у одређеним 
историјским тренуцима у којима су питања народног и верског јединства 
угрожена, јавља се митологизација предака и историских личности. Најо-
чигледнији пример за митологизацију историјске личности, поред већ 
поменутог, представља и пример Марка Краљевића, опеваног и Јуначким 
епским песмама, које такође садрже елементе фантастичног.

Изостављањем једног броја дела из области фантастике у својим при-
казима и антологијама, тадашњи критичари а пре свих Јован Скерлић6 су 
их, упкос њиховом несумљивом квалитету7, на неко време удаљили од 
ширег круга читалаца. Оваква судбина задесила је и двојицу родоначе-
лника новије српске фантастичне књижевности Драгутина Илића и Ла-
зара Комарчића. Наиме, творцу прве научно фантастичне драме са ан-
тиутопијским елементима, После милијон година, 1889, Драгутину Илићу, 
као ни творцу првог домаћег научно-фантастичног романа: Једна угашена 
звезда, 1902. Лазару Комарчићу, није било места у тадашњим књижев-
ним круговима. Драгутин Илић је потицао из веома познате и утицајне 

бајка, романса и мит. Преузето из: Attebery, Brian: Fantasy as Mode, Genre, Formula, 
Fantastic Literature, a Critical Reader. Ed. David Sandner. Praeger, Westport, London 2004. 
Str. 293–4. Превод Тијана Тропин.

6 Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, С. Б. Цвијановић, Београд, 1914. 
Ово дело је, након објављивања, сматрано за мерило друштвено-историске и умет-
ничке вредности домаћих писаца.

7  Каснију потврду свог квалитета, запостављана дела су добијала од читалаца онда када 
им је указана шанса да буду штампана, а тест времена свакако је најкомпетентнији 
критичар.
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породице Илић. Био је рођени брат пеника Војислава Илића и син Јова-
на Илића песника и првог министра правде у Кнежевини Србији. Зах-
ваљујући томе, али и чињеници да је дом Илића на београдској палилу-
ли био први књижевни салон у тадашњем Београду, Драгутин Илић је 
поседовао несумњив књижевни педигре. Међутим, због честих личних 
и политичких испада појединих чланова своје породице, упућених пре 
свих Краљу Милану Обреновићу, Драгутин Илић је често био прогањан 
и забрањиван. На чисто књижевном плану Драгутин Илић, као и делом, 
Лазар Комарчић, био је присталица народног правца у књижевности, који 
је представљао опозицију тзв. Београдској школи, чији је представник 
био и Јован Скерлић. „Драгутин је сматрао да се ова школа, нарочито у 
поезији, превише поводи за страним, модним таласом и да се надмено 
држи према књижевној традицији и наступа као неки српски Парнас, што 
се штетно одражава на књижевни народни идентитет и интегритет” (Ко-
вијановић 191, 208).

Крајем 19. века, јавља се плејада писаца припадника српске реалистич-
ке приповетке чија су дела, у једној извесној мери, била инспирисана се-
оским амбијентом. Неки од најзначајнијих аутора ове књижевне епохе који 
су домаћу књижевност вишеструко задужили а чија дела садрже елементе 
фолклорне фантастике8 су: Милован Ђ. Глишић, (После деведесет година, 
Глава шећера, Ноћ на мосту, Бата мрата); Јанко Веселиновић, (Вечност); 
Симо Матавуљ, (Бакоња фра Брне, Наумова слутња); Илија Вукићевић 
(Приче о селу Врачи и Сими Ступици, Арнаутске слике) као и многи дру-
ги.9 Међутим, свакако највећи траг у историји домаће фантастичне књи-
жевности оставио је Милован Глишић10. Његова најпознатија приповетка, 
После деведесет година, 1880.11 и језива креација вампира Саве Савано-
вића, чијој је популаризацији знатно допринела филмска верзија Ђорђа 
Кадијевића, Лептирица (1973) представља неке од највећих домета српске 
фантастичне књижевности. Овоме у прилог иде и чињеница да је Глишић 
заступљен у неколико, својевремено,  релевантних књижевних зборника и 

8 Под фолклорном фантастиком се може сматрати дело настало на обрасцима народ-
них веровања и предања, митова, легенди и бајки, са јасно наглашеним својствима 
нестварног и чудесног: Радован Вучковић, Фолклорна фантастика у српској прози 
крајем XIX ВЕКА, заступљен у: Српска фантастика, Натприродно и нестварно у 
српској књижевности, САНУ, Научни скупови, Књ. XLIV, Одељење језика и књижев-
ности, Књ. 9. Београд, 1989.

9 Више о самој реалистичкој приповетци видети у: Живомир Младеновић, Српски 
реалисти, Чигоја штампа/Живомир Младеновић, Београд, 2007. Ради се о вероватно 
најкомплетнијој монографији објављеној на тему реализма као књижевног правца у 
српској књижевности, штампаној у свега 300 примерака.

10 О анализи Глишићевог ауторског опуса посвећеног фантастици, погледати више у: 
Б. Вукадиновић, Вампиризам у причама Милована Глишића //Велибор Берко Савић, 
Милован Ђ. Глишић, споменица о 150-годишњици рођења, Ваљевопринт, Ваљево, 1997; 
Драгана Вукићевић, Српска реалистичка приповетка и бајка (типови веза), Зборник 
матице српске за књижевност и језик, бр. 1–3. Нови Сад, 2005. стр. 373–386.

11 Приповетка После деведесет година први пут је објављена у часопису Отаџбина, 
1880. под насловом Приповетка по народном веровању.
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критика у то време највећих домаћих критичара. Јован Скерлић је у својим 
Књижевним критикама, између осталог рекао следеће: „Од села је њему 
остала још једна склоност: љубав за бајке и „страшне приче”. Као и сва се-
оска деца, он је волео да слуша језовите приче о вампирима, вештицама, 
здухаћима, вукодлацима и дрекавцима. У дуге зимње вечери, он је крај 
ватре слушао та причања, не смејући да се окрене из страха да не види 
пар злих очију у мраку, док је напољу ветар урликао кроз оголеле воћњаке 
и забране” (Скерлић 1956, 121). Милован Глишић је преводећи Гогољева 
дела, почео и сам да пише приче инспирисане народним предањима и фол-
клорним мотивима. Првобитна Глишићева припадност жанру сатире, на-
ставила је да се у фрагментима провлачи и кроз његов рад посвећен фан-
тастици. „Призвук лежерног, ироничног и народског хумора, дејствен је у 
причи После деведесет година. Прича је грађена на легендарним слојевима 
хумора, на којима су у народној приповеци настајали Ћосо и Еро, са свима 
карактеристикама и у свима ситуацијама бујног измишљања.”12 Уосталом, 
и сам Ђорђе Кадијевић, редитељ поменуте Лептирице, напомиње како је 
првобитно имао намеру да на основу чувене Глишићеве приповетке сними 
комедију (в. у Огњановић 2007).

Период између два рата обележило је неколико аутора чија дела 
представљају праву мешавину мотива и једно очигледно жанровско 
богатство и раскош. У то време домаћа књижевна сцена бележи развој 
авангарде, надреализма и модерне примајући утицаје других уметности, 
пре свега сликарства. На домаћој књижевној сцени појављују се аутори 
чија дела, иако инспирисана фолклорном фантастиком и митологијом, 
ипак имају своју специфичну форму и један особени приступ фантасти-
ци. Неки од најзначајнијих аутора из овог периода су: Растко Петровић, 
(Бурлеска господина Перуна бога грома), Момчило Настасијевић, (Запис о 
даровима моје рођаке Марије, Родослов лозе вампира, Истина о опакоме), 
Даница Марковић (Дозив нечастивог), Милета Јакшић (Нечиста кућа, 
Црно маче, Ђаво), и други13. Треба поменути и дело Милутина Милан-
ковића једног од наших највећих научника, Кроз васиону и векове, 1928. 
које, иако објављено у форми научне монографија из области астроно-
мије, представља дело сложене жанровске структуре са извесним приме-
сама научне фантастике (Јовић 2006, 26). Поменуто дело Растка Петро-
вића, Бурлеска господина Перуна бога грома, 1921. може бити схваћено и 
као својеврсни претходник поджанру епске фантастике, гледано са ас-
пекта хронотопског одређења14. „Најприсутније у првој књизи Бурлес-

12 http://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka/mglisic-price.html
13 Ваља напоменути да су у овом периоду знатан допринос фантастици дали и аутори 

тзв. главног тока; Милош Црњански, Врт благословених жена, 1922, као и поменути 
Растко Петровић и Момчило Настасијевић. Такође, у првој збирци приповедака Иве 
Андрића, прича под називом За логоровања инспирисана је мотивом вампиризма 
(Иво Андрић, Приповетке, СКЗ, Београд, 1924, стр. 40)

14 Хронотоп представља узајамну везу временских и просторних односа, уметнички 
усвојених у књижевности. Михаил Бахтин, О роману, Нолит, Београд, 1987. стр. 193.
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ке под називом О распусности богова, митско време представља корелат 
паганског, дионизијског човека, примитивне култур. Може се претпоста-
вити да је Петровић словенско многобоштво одабрао због његове нека-
нонизованости, која му је омогућила да време дифузно растопи у свим 
правцима, творећи слику паганског раја и божанстава која га насеља-
вају” (Шаровић 2009, 378–79). Будући да су у неки деловима међуратне 
фантастике присутне авангардне тенденције, употреба мита се може ту-
мачити и авангардним поступком мешања жанрова. Оваква употреба 
књижевне традиције видљива је и у делима Момчила Настасијевића, чије 
стваралаштво красе неконвенционалност и удаљеност од линеарног при-
поведања и миметичког приказивања.15

Међутим, након Другог светског рата највећи број аутора са наших 
простора, пишући о фантастици углавном пишe о научној фантастици, 
имајући за узор неке од највећих имена светског СФ-а16. Ово можемо сва-
тити као директу последицу идеолошког одређења и друштвеног уређења 
тадашње државе. Будући да су културно наслеђе и мотиви фолклорне 
фантастике сматрани превазиђеним и назадним елементима, домаћи ау-
тори су, под будним оком државне цензуре, инспирацију тражили у фу-
туристичким и фантастичним делима окренутим будућности и науци. 
Државно-идеолошки допринос стагнацији и „процесу ремитологизације” 
(Мелетински 1983) жанра фантастике је у великој мери усмерио њен даљи 
ток. Занимљиво је да, у односу на поменути период, данас имамо гото-
во обрнуту слику књижевне фантастике, него у поменутом периоду. По-
следњих петнаестак година, првенствено након успеха филмског серија-
ла Господар прстенова, базираног на књижевном серијалу Џона Роланда 
Рејела Толкина, приметан је нагли пораст и полуларизација жанра епске 
фантастике, готово свуда у свету. Ова популаризација иде до те мере да, 
раније поистовећивање фантастике са научном фантастиком сада прелази 
на страну епске, која у ширим читалачким круговима постаје синоним за 
књижевну фантастику уопште. Ипак, да се читава прича о периоду књи-
жевног стваралаштва из области фантастичног, одн. научнофантастичног 
у поменутом периоду не би схватила само као негативна последица др-
жавног уређења, треба имати у виду и тенденције тадашњих светских то-
кова из области СФ-а. Светска усхићеност америчким и совјетским над-
метањима у освајању свемира, није остала незапажена ни у фантастичној 
књижевности, а аутори са ових простора су јој дали свој допринос.

Данас, аутори великиког броја дела из домена фантастике своје радо-
ве објављују у домаћим фанзинима, часописима и гласилима, као и на ин-
тернет сајтовима посвећеним фантастици. Неки од свакако најпознатијих 

15 http://cultofghoul.blogspot.com/2009/07/rodoslov-loze-vampira-momcilo.html
16 Међународна ознака за научну фантастику (Science Fiction) Неки од најзначајнијих 

представника који су и нашим ауторима послужили као инспирација су: Џ. Џ. Велс, 
Артур Кларк, Станислав Лем, Исак Асимов и други.
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су: Емитор17, Знак сагите18, Арт-Анима19, Омаја20, и други. У њима је за-
ступљен велики број радова, како старијих и добро познатих стваралаца 
из области књижевне фантастике, као што су: Зоран Живковић, Радмило 
Анђелковић, Зоран Јакшић, Горан Скробоња, Бобан Кнежевић, Илија Ба-
кић, Александар Тешић, тако и одређени број „главнотоковаца” који су 
повремено правили мање или више запажене излете у жанр. Међу њима 
је, свакако, најзначајнија Антрополошка трилогија Борислава Пекића која 
обухвата романе: Беснило, Атлантида, 1999. У прилог чињеници да наш 
културни простор, мит, фолклор и уопште наше културно наслеђе, могу да 
представљају инспирацију и за дела која превазилазе оквире књижевнос-
ти другог тока и која су призната у оквирима домаће књижевне критике, 
говори неколико награђиваних наслова. Дела: Страх и његов слуга, Мирја-
не Новаковић, Константиново раскршће, Дејана Стојиљковића и Ђаво и 
мала госпођа, Ђорђа Милосављевића21, представљају само неке од успеш-
них примера у којима су аутори, својим ослањањем на елементе фантас-
тике и њиховим мешањем са стварним историјским догађајима и делима 
не припадајући, притом, поджанру епске фантастике, вешто ушетали међу 
ауторе главног тока. Такође, значајан помак на пољу популаризације жанра 
фантастике представљају и едиције Глуво доба и Поетика страве, издавач-
ке куће Орфелин из Новог Сада. Ове едиције су посвећене издавању дела 
из жанра књижевне фантастике домаћих аутора (Глуво доба), одн. иностра-
них класика који се у оквиру ове едиције (Поетика страве) нашој читалач-
кој публици представљају по први пут. Такође и издавачка кућа Отворена 
књига већ неколико година објављује класике жанра, што у многоме утиче 
на популаризацију књижевне фантастике код нас.

Великоплањанска општина и фантастика

Великоплањанска општина се налази у Централној Србији и припа-
да Подунавском округу. По попису становништва из 2012. године, у њој 
живи 40 578.22 становника. Највеће село у општини јесте Лозовик са 4764 

17 http://emitor.rs/
18 http://www.znaksagite.com/, власник и уредник сајта је један од значајнијих домаћих 

писаца фантастике и уредник Бобан Кнежевић.
19 http://www.art-anima.com/, сајт посвећен афирмацији фантастике са акцентом на 

унапређењу списатељског умећа аутора.
20 http://www.omaja.rs/
21 Мирјана Новаковић, Страх и његов слуга, ReVision publishing, Београд, 2000. 

Добитник награде „Исидора Секулић”, такође роман је био и у најужем кругу за НИН-
ову награду за роман године; Дејан Стојиљковић, Константиново Раскршће, Лагуна, 
Београд, 2009. Добитник награде „Милош Црњански” и такође учесник најужег круга 
за НИН-ову награду; Ђорђе Милосављевић, Ђаво и мала госпођа, Лагуна, Београд, 
2009. Добитник награде „Исидора Секулић”.

22 http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf. стр. 86.
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становника, затим следе Крњево, 3748 и Марковац, 2859. Сама општи-
на представља претежно пољопривредно подручје са веома развијеном 
прехрамбеном индустријом.23 До 1944. године, центар општине било је 
Велико Орашје, а административни назив територије данашње општи-
не у периоду од 1869 – 1944. године био је орашки срез. Такође, Велико 
Орашје је једино село у Србији које је имало средњу школу (Ивановић 
2009). У историским изворима, Велика Плана се под тим именом први 
пут помиње 1730. године, а 1735. године има 36. кућа. Један број сеоских 
насеља у општини настао је од становништва које је живело у старијим 
насељима од којих су данас видљива само гробља (најстарија су тзв. ста-
ро трновачко гробље, гложа, радовањско гробље и сл.), и од којих су нас-
тали поједини топоними, као што су: селиште, глоговачко блато, појило, 
игриште, црквина и сл. Највеће насеље на територији данашње велико-
плањанске општине било је насеље Ливада (У неким изворима се помиње 
и као Ливат), које извори први пут бележе 1381. тачније, те године се по-
миње у Раваничкој повељи (Ивановић 1988). Због константних претњи 
од стране турских власти, насеље се растура и од његовог становништва 
настају села: Велико Орашје, Крњево, Трновче и Ливадица. Такође, од 
старог назива сеоских насеља Стари и Нови Аџибеговац, настала су села 
Старо и Ново село. Великоплањанска општина је, гледано са аспекта кул-
турно – историјског наслеђа веома богата, међутим то наслеђе још увек 
није искоришћено у свом пуном капацитету. Један од највећих култур-
них догађаја у години представља Међународни Фестивал документарног 
филма Златна буклија, који се одржава сваке године у последњој недељи 
априла, на дан општине, и који по разним аспектима свог постојања ла-
гано прераста оквире општинског културног догађаја. Од осталих значај-
нијих културних манифестација ваља поменути и: манифестацију Вождо-
ви дани, која се одржава у спомен на Карађорђеву погибију на територији 
општине; Позоришну манифестацију Масукини дани, која се одржава од 
1977. године у част најпознатијег великоплањанског културног делатни-
ка Велимира Живојиновића Масуке (1887–1974), који је рођен и одрастао 
у Великој Плани. Масука је, између осталог, домаћој књижевној сцени 
допринео и својом уредничком делатношћу у часопису Мисао24, који је 
уређивао са Симом Пандуровићем, Такође, Масука се бавио углавном 
песништвом и позоришном критиком. Изузев неколико песама у којима 
је, додуше фрагментарно, могуће пронаћи елементе фантастичног, њего-
во стваралаштво се не бави овом врстом књижевности.25 У време када се 
афирмисао као песник и критичар Масука је већ живео у Београду тако 

23 http://www.velikaplana.org.rs/
24 http://scc.digital.nb.rs/collection/misao
25 У песми Грудобоља, описује своју борбу са сабласном женом, чудовишном љубавницом 

и вештицом, чије се очи у мраку сјаје као запаљене свеће. Жена у песми, заправо 
представља персонификацију туберкулозе од које је боловао. Милорад Најдановић, 
„Жута гошћа у српској књижевности“, Нолит, Београд, 1973.
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да његово стваралаштво, осим чињенице да је рођен и одрастао у Великој 
Плани, не потпада под стваралаштво аутора великоплањанске општине.

Што се тиче књижевног стваралаштва аутора ове општине, тачније 
стваралаштва које можемо сврстати у жанр књижевне фантастике, оно 
се може поделити у неколико група. У једну групу спадају аутори који су 
својим збиркама прича, у целости или делимично посвећеним фантасти-
ци, дали свој допринос жанру. Било да се ради о књижевним делима у 
којима се елементи фантастичног помињу узгред, било у потпуности, фан-
тастично је у књижевном стваралаштву аутора великоплањанске општи-
не, углавном, базирано на локалним народним предањима. Најчешће су у 
питању дела у којима су локална предања из Велике Плане и околних села 
записана и уметнички преобликована, док је мањи број аутора буквално 
записао предања у форми у којој она постоје деценијама уназад. Уколико 
узмемо у обзир горепоменуту чињеницу да је највећи број сакупљача на-
родних предања и етнографа заобилазило овај крај, тиме је вредност књи-
жевних дела инспирисаних нематеријалном културном баштином овог 
краја, још и већа.

У другу групу спадају аутори чији су радови заступљени у часопи-
сима, како оним из већих културних центара: Сиријус – Загреб; Емитор, 
Расковник, Треће око, Зона сумрака – Београд; Градина – Ниш итд, тако и 
у локалним часописима: Наш траг, Омаја26, Реч Поморавља. Неки од нај-
познатијих аутора који су се у својим делима дотакли теме натприродног 
и сместили га у окружење Велике Плане и околине су: Драгутин Паунић 
(Цоглава, 1996, Ржан, 2007)27, Живорад Јелић (Џакалар 1–3), Миланче 
Марковић (Сеновите приче, 1997, Ђаволски сватови, 2002), Милорад Јан-
ковић (Хроника жабарског друма, 1997), Љубиша Јовановић, (Чудне гуске 
моје мајке Јулије, 1982) као и бројне кратке приче објављиване у часопи-
сима и фанзинима широм земље. Овом приликом треба поменути и књи-
жевно стваралаштво Златимира Пантића, стручњака из области фолклор-
не фантастике и народних обичаја, родом из села Штубик код Неготина, 
иначе сталног сарадника часописа Треће око, и актера бројних телеви-
зијских емисија посвећених народним веровањима и натприродним поја-
вама. Наиме, најпознатија Пантићева књига збирка прича из народа (Тако 
је било, очију ми, 2005), писана карактеристичним народним дијалектом 
источне Србије, објављена је у издању некадашње издавачке куће Завет 
из Велике Плане, на чијем је челу тада био поменути Миланче Марковић. 
Као рецензенти књиге потписани су Каменко Катић, етнолог и доајен те-
левизијске репортаже, аутор великог броја емисија посвећених управо те-
мама из области народне религије, као и Јасна Јојић ауторка својевремено 
веома популарних наслова „Чуда влашке магије” и „Влашка магија”. Једна 
прича из збирке је пар година касније и драматизована, а извођена у Бео-
граду и на сценама широм општине, као монодрама.

26 Уредништво часописа Омаја се од 2013. године налази у Београду – http://www.omaja.rs 
27 Ова дела нису продукт издавачке делатности Велике Плане, али као основну тему имају 

легенде из доње Јасенице којој, географски гледано, припада и Великоплањанска општина.
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Када су у питању ствараоци из области књижевне фантастике чија су 
дела настајала на територији Велике Плане и околине, као што је већ по-
менуто, приметан утицај на њих вршиле су локалне легенде и бројна пре-
дања. Додуше, ово не представља неки нарочит изузетак карактеристичан 
искључиво за поменути крај, обзиром да нема општине у Србији у којој 
не делује бар један завичајни писац, чије је стваралаштво инспирисано 
локалним легендама, са мањим или већим примесама фантастичног. Неки 
од сликовитих примера свакако су и дела: „Ноћ пуног мјесеца”, Радета М. 
Вучичевића, „Змај и Милена”, Матилде Вељковић, „Прозрака”, Живојина 
Николића, „Ђавоље купање”, Милована Ђ. Алексића, „Приповедања из 
пиротског краја”, Драгољуба Златковића, „Народ још приповеда, Наде Га-
лат” као и, својевремено врло популарна књижица „Између неба и земље”, 
Вјере Вукшић – Витошевић. Заједничко за сва ова дела јесте то да су, у 
мањој или већој мери инспирисана атмосфером и топонимима (нека од 
њих, наводно, и стварним догађајима) крајева широм Србије, што овим 
делима даје и једну додатну етнографску вредност. Што се тиче стварала-
ца из Велике Плане и околине, и данас је на територији општине могуће 
наићи на релативно велики број топонима који, годинама уназад инспи-
ришу потенцијалне писце, надахњујући их већ самим својим називима. За 
велики број таквих топонима, као што су: Гложа, Точак, Караула, Равори-
не, Магарећа глава, Рача бара, Бучје, Жути мост, Бабине воде, Жаово итд. 
и данас важи да су места на којима се с времена на време привиђа. При-
мера ради поменути топоним Бабине воде, који се налази у близини етно 
комплекса Моравски конаци у Великој Плани, важи за место које, како се 
верује у народу, треба избегавати због честих привида. Према једној ле-
генди, место је добило име по некаквој отреситој старици која је са својом 
ћерком живела у близини поменуте воде. Код старице су, с времена на 
време навраћали турски војници, тражећи од ње храну и остајући у њеној 
кући и по неколико дана. Након што су јој се једном приликом замери-
ли, највероватније досађујући њеној ћерки, баба је успела да опије турке а 
затим их припите савлада и баци у оближњу воду, која је од тог времена 
прозвана по њој. Генерације житеља Велике Плане сведоче о разним при-
виђењима на овом месту, а неке од најупечатљивијих забележио је Мило-
рад Миле Јанковић у својој књизи „Хроника жабарског друма”. Такође и 
познати топоним Рача бара, који се налази на напуту Крњево – Смеде-
ревска Паланка, важи за место на коме се и дан данас привиђа. На том 
су месту, како каже народно предање, у неко неодређено време турски 
војници починили многа злодела, између осталог, ту је страдала једна сва-
товска поворка, закопан је жив човек а убијена је и девојка из крњевачке 
породице Тирнанић, одбивши да се уда за некаквог турског брега. Будући 
да је место обележено људским жртвама, оно је важило као нечисто и на 
њему се често привиђало. Можда и најефектније приче о овом месту за-
бележили су локални писци Бора Перић, у истоименој причи и Драгутин 
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Паунић у збирци записа „Ражан”. У предговору поменуте књиге, а у вези 
са значајем сакупљених народних предања, стоји следеће:

„Паунић је бројним легендама „(у поменутој збирци их је 234) оповргао 
Чајкановићево мишљење да „легенда нема наш народ много” и њима је 
открио и сачувао три слоја народне свести, заправо она која су неоп-
ходна за здрав индивидуални и колективни дух једног краја и његовог 
живља. Слој прастари (налик на чудесна митолошка казивања о вилама, 
аждајама, змајевима и ђаволима), полупредањски (у коме се преплићу 
митска и повесна реч) и историјски (где наглашеније преовлађују ствар-
не чињенице и жива стварност)” (Паунић 2007, 7–8).

Поменута подела на митско, полумитско и историсјко народно пре-
дање, није у потпуности потврђена на примеру неких од локалних леген-
ди из великоплањанског краја, а које су касније послужиле као основа за 
приче из жанра фантастике. Такође, приметан је и приличан број произ-
вољних и дубоко застарелих представа о народном духу који су, нажа-
лост, неретко форсиране и од стане самих писаца и приређивача. Овакав 
начин рада штети самим делима, ограничавајући неки њихов потенцијал-
но већи културни домет. Наиме, народно памћење склоно је мешању ових 
времена, а сами елементи прича додају се или одузимају, у зависности од 
нахођења, умешности и маштовитости самих приповедача (верзије писа-
ца су прича за себе). Тако, поменута прича о настанку имена топонима 
Бабина вода, има бројне варијетете који се неретко и завршавају разли-
чито. Места на којима се најчешће смештају радње предања са примеса-
ма оностраног, које смо нешто раније дефинисали као демонолошка, нај-
чешће су простори који иначе важе као нечисти, хтонски и сеновити. То 
су углавном мостови, раскршћа, напуштене куће, црквишта и манасти-
ришта, места великих страдања или необичних и честих смрти и сл.

Такође, као што је познато, сваки крај (а неретко и свако село) имају 
своје обичајне варијетете који, иако се у основи ради о истом корену и ос-
нову веровања, могу бити до те мере различити као да су у питању потпу-
но различити обичаји. Отприлике исто важи и за веровања у митска 
бића. У Великој Плани и околним селима, на пример, вампир се користи 
као синоним за готово све врсте привиђења. Нарочито су старији људи 
склони оваквим уопштавањима, називајући вампиром најшири спектар 
митских бића из наших народних предања. Занимљиво веровање из овог 
краја јесте и веровање у напрату. Веровање у ово недефинисано биће или 
силу постоји и широм источне Србије. Примера ради, напрату помиње 
и етнограф Радован Казимировић у својој књизи „Тајанствене појаве у 
нашем народу – креманско пророчанство”. Описујући ритуал познат као 
Скоаће драчи, он напрату описује као технику (или неку врсту врачари-
ног помоћника), одн. психичка моћ, којом може убијати људе (Казимиро-
вић 1941, 95). У Речнику страха ауторке Тамаре Лујак, под одредницом 
Напрата стоји следеће:
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„У нашем народу најчешће се описује као блед војник у униформи старе 
српске војске. Покаткад га људи срећу украј пута, где стоји укочен, по-
пут крајпуташа. Уколико сељани колима пролазе поред војника, он зна 
изненада да прискочи одстрага и седне на срчаницу. Како седне на кола, 
тако се волови зауставе и не могу даље... Н је демон, којег врачара извла-
чи из воде (или где већ демон борави) и шаље оној кући којој жели неко 
зло... Сматра се још да вештице бацају напрате на поједине људе, тако 
што пуштају психичку моћ, којом могу да ошамуте или убију човека на 
даљину” (Лујак 2014, 337–39).

У народу се верује да напрата може да преузме различите облике и да је 
врачара у стању да је, посебним техникама напрати некој конкретној особи. 
У прилог распрострањености веровања у ово биће-магијску вештину, говори 
и текст објављен почетком прошлог века у, својевремено врло популарним 
Народним новинама, где је на дан 31. јануара 1909. године, објављена прича 
под називом „Напраћено му на кућу”, инспирисана наводним истинитим до-
гађајем. Од великоплањанских стваралаца, мотив напрате је најсликовитије 
приказао писац Миланче Марковић у својој збирци „Сеновите приче”, ин-
спирисаној приповедањем Драгана Минића, етнолога из Велике Плане.

Поред збирки, велики допринос на плану културног ангажовања и 
интеграције Велике Плане у неке потенцијално шире културне кругове, 
дало је и неколико часописа основаних у овом граду. Крајем 2007. годи-
не, поменути Миланче Марковић је са групом сарадника основао први 
часопис посвећен фолклорној фантастици Омаја. На овај начин је ба-
вљење елементима фантастике, у прозном стваралаштву аутора из Вели-
коплањанске општине, подигнуто на један виши ниво и постало догађај 
од ширег културног значаја. Пре оснивања Омаје, заједно са књижевни-
ком Миланом Р. Симићем, Марковић је 1994. основао часопис Наш траг 
(Друштво стваралаца и пријатеља књижевности, аудио и визуелних 
уметности Траг), у коме су такође, повремено објављивани текстови из 
области савремене и фолклорне фантастике.

„Већ у првом броју, дакле, на чак шест страна, штампане су приче које 
могу да се подведу под блок „српска фолклорна фантастика”: моје две 
приче, затим прича „Како је баба Роса играла у ђавољем колу”, Златими-
ра Пантића и „Четри чаше”, Вјере Вукшић Витошевић. Све ове приче су 
заправо изворне српске хорор приче.”28

Часопис Омаја, (са поднасловом: Приче тајанства и маште) почео 
је да излази крајем 2007. године, а назван је по митолошком бићу Омаји 
која је замишљана као натприродно створење, зооморфног облика, које се 
појављује ноћу и чини штету људима:

„Омај је зло ноћно биће које се претвара у овцу, козу, јаре, бивола и пса. 
Оно изненада протрчи поред човека, а он појури да га ухвати и никад 

28 Из интервју са Миланчетом Марковићем који је водила Тамара Лујак. http://www.
tvorac-grada.com/hczin/Broj50/nastragvju.htm
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да га стигне. Трчећи за њим, човек падне у занос и тако га омај заведе 
далеко, на брег или у понор” (Кулишић и др. 1970, 234). Такође, омаја, 
према Вуковом речнику, представља воду која прска са воденичног кола 
а којој се, такође, приписују магична својства. Часопис је замишљен као 
лист посвећен фолклорној фантастици, који објављује приче лкалних 
писаца, као и класика наше и светске књижевности. Један број чланова 
београдског Друштва љубитеља фантастике Лазар Комарчић, наведени 
су као сарадници Омаје.

Све приче у часопису прате адекватне илустрације ликовних уметни-
ка из Велике Плане Илустрације се, зависно од структуре самих прича, 
крећу у дијапазону од оних са потресним и егзистенцијалистичким мо-
тивима, па до оних са елементима комедије. Такође, у свим бројевима су, 
обично у заглављу неке од прича, заступљене и биографије људи који су, 
свако на свој начин, задужили жанр хорора и фантастике. Поред етно-
лошке грађе, приповедака, илустрација и биографија, у часопису се нала-
зи и неколико есеја посвећених хорор књижевности и хорор филму.

Завршна разматрања

Овај рад тежи да размотри улогу и значај једног вида демонолошких 
предања, као и његовог утицаја на обликовање специфичне форме књи-
жевности, у једној одређеној заједници. Њиме се, надаље, разматра потен-
цијално позиционирање великоплањанске жанровске књижевне продук-
ције, у ширим просторно-жанровским оквирима.

У првој половини рада, истакнути су неки од основних услова који су 
утицали на настанак и развој фантастике на нашим просторима и њеним 
коренима у синкретизму специфичног митско-паганског и хришћанског 
културно-историјског наслеђа. Такође, сврха представљања историјата 
фантастичне књижевности, у делу рада који је уследио, има искључиво 
улогу илустровања услова настанка и развоја једног уметничког жанра на 
овим просторима, те разних отежавајућих околности које су доприносиле 
његовој стагнацији и сврставању у стваралаштво другог реда. И сам појам 
жанра, поджанра и међужанровских веза је сваћен условно, и осим неких 
основних карактеристика, није било више речи.

Гледано са аспекта самог наслова рада, можемо уочити и истаћи неке 
од нивоа поменутих утицаја. Прво, очигледан је индиректан утицај упо-
требе мемората и демонолошких предања у служби стварања уметничких 
дела. Стваралаштво аутора великоплањанске општине из домена фантас-
тичног, представљено је најчешће у форми кратких прича инспирисаних 
наводно стварним догађајима. Ови радови су објављивани како у два по-
менута часописа Наш траг и Омаја, (при чему је овај други у потпуности 
посвећен фантастици) тако и у појединачним, збиркама које су делимич-
но или у потпуности посвећене фантастици. Видљив је и минималан ути-
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цај поменутих постмодернистичких жанровских трансформација, иако су 
приповетке у највећој мери, тематски, ослоњене на традиционалну фор-
му меморате и народног предања. Линија утицаја на свакодневни живот, 
као што је већ поменуто, може бити сагледана у неколико аспеката са-
мог рада. Посвећеност демонолошким предањима као виду нематеријалне 
културне баштине, је ауторима са простора великоплањанске општине 
донела много. Наиме, ако ауторе који се баве фантастиком схватимо као 
припаднике једне специфичне поткултуре, будући да поседују неке од ње-
них особина (Специфично интересовање и понашање које их одваја од 
осталих чланова групе) и ако узмемо у обзир ниво њихове организова-
ности (поседују издавачку делатност) онда и о њима можемо говорити и 
посматрати их као облик незванично институционализованог постојања 
у заједници. Такође, значајан допринос са аспекта етнографије, предста-
вља и ослањање поменутих дела на локалне легенде и народна предања, 
чиме се од заборава чувају потенцијални обичајни варијетети. Овај пода-
так нарочито добија на снази, уколико имамо у виду чињеницу да су неки 
од најпознатијих сакупљача етнографске грађе, заобилазили ове крајеве 
или им нису посветили довољно пажње.
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Mladen Milosavljević

Оmaja and other demons: the influence of oral traditions on the 
F/SF/H works of authors from the Velika Plana municipality

Abstract: The subject of this work is the influence of memoreate, oral, folk and de-
monological traditions on F/SF/H authors from Velika Plana and its surroundings. The 
work points to the most significant stages of inception and development of fantastic 
literature in Serbia, besides presenting the survey of definitions, terms and concepts 
relevant for the formation of local F/SF/H literary scene. The aim of the paper is to 
present the literary works of authors living in Velika Plana municipality inspired by 
local folk traditions, as well as to inspire debates on their positioning in the broader 
spatio-generic frameworks.

Keywords: Fantasy, memorate, demonological traditions, folklore, intangible cultural 
heritage, genre fiction.
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