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ДАЈАНЕВИНЏОУНСХЕКСВУД
Сажетак:ОвајрадиспитујеначиннакојиДaјанаВинЏоунсуро
мануХексвуд користиартуријанскемотивеи повезује их са са
временим традицијама фантастичног романа за децу и научне
фантастике.Користећи сложенунелинеарнунарацију ибогату
мрежуинтертекстуалнихалузијаураспонуодТомасаМалорија
прекоЕдмундаСпенсерадоТ.Х.Вајта,ауторкаствараособени
уметничкиуспешанжанровскиамалгам.Централниконцептро
мана,варијантавиртуелнестварностиукојојпојединципреузи
мајузадатеидентитетеипонашајусеускладусњима,омогућује
специфичну, самосвесну употребу мотива преузетих из мита и
књижевности.

Кључне речи: Дајана Вин Џоунс, научна фантастика, епска
фантастика,артуријанскимотиви

НезнамзбогчегајеХексвудзахтеваодаганапишемунатрашкеи
постранце,иакосамодпочетказналадаћебититако.1

Уовомтекстубавићемоседвематемамакојесеемблема
тично спајају у роману Дајане ВинЏоунс (Wynne Jones),

1 WynneJones,D.TheHeroicIdeal:APersonalOdyssey,in:Reflections:On
theMagicofWriting,ed.Butler,C.(2012),London:HarperCollins,р.338.
Свинаводиизнепреведенелитературедатисуупреводуаутора.
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Хексвуд:2 артуријанским мотивима у савременој књи
жевностиижанровскимпреплитањимауоквиримакњижев
ностизадецу.

Двадесетпрвивек јеосимразнихдругихразвојакњижев
нихжанрова донео и једно особено преплитање научне и
епскефантастике,којесуудвадесетомвекууглавномбиле
потпуно раздвојене, а честои разматране каополарне су
протностииоличењаконтрастнихидеологијатј.прогресив
ног и регресивног импулса у најширем смислу.3 Основна
разликаизмеђуовадважанраможе сеисказатикаоосла
њање на природне законе какви су нам данас познати, те
екстраполацију потенцијалних будућности/алтернативних
историја,наспрамприказивањаимагинарнихсветовауко
јимапрестаје апсолутно важењеприродних закона, а уво
де се фантастични елементи засновани најчешће (али не
искључиво)нафолклорномимитолошкомнаслеђу.

Свакакодасеовижанровиникаданисумоглиупотпуно
сти и строго разграничитимеђусобно, нити од одређених
категорија књижевности главног тока. Од велике користи
за слободнији теоријски приступ ту је концепт расплину
тихскуповакојијеБрајанАтебери(BrianAttebery)пренео
изматематикеуодређењежанраикојијесадавећшироко
прихваћен.4

Накојиначинсусежанровимешали,спајалииповезивали?
Сразмернолакначиндасетодемонстрирајестедасебар
овлашоцртапутовањеиметаморфозанекогодређеногмо
тиваилигрупемотива.Артуријанскимотиви–пресвегапо
трагазаГраломкаоизузетночестнаративниоквир–пред
стављајуодличнуполазнутачкузаоваквуанализу.Аутори
двадесетогвекасуихпреузимали,користилиипреобража
валиускладусасвојимидејамаипотребама,унајразличи
тијесврхеиубезбројтематскихижанровскихваријанти:
можемо поменути и врло утицајну и важну, а жанровски

2 Оригинални назив романа,Hexwood, иако у самом делу представља
топоним, могао би се и превести неком варијацијом назива „уклета/
зачарана/чаробнашума”.Данебидолазилодопометње,удаљемтексту
ћесеипаккориститисамотранскрипцијаоригинала.

3 За промишљен и врло полемички интониран теоретски оквир виде
ти СувиновеМетаморфозе знанствене фантастике: Suvin, D. (2010)
Metamorfoze znanstvene fantastike, Zagreb: Profil, str. 6066; сам аутор
каснијеједонеклеублажиоовакавстав,видети:Suvin,D.(2009)Nauč
nafantastika,spoznaja,sloboda,Beograd:SlovoSlavia.Зауверљивуаргу
ментацијууприлогуантимодернистичкимтежњамаукласичнојепској
фантастицивидетии:Kravar,Z.(2010)Kadjesvijetbiomlad,Beograd:
Službeniglasnik.

4 Видети, рецимо, у: James, E. and Mendlesohn, F. (eds.) (2012) The
CambridgeCompanionToFantasyLiterature,pр.14.
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тешкоухватљивутетралогијуТ.Х.Вајта(T.H.White),The
OnceandFutureKing,која јепресудноодредиламногека
снијеобраде;одпримеракојидефинитивноспадајууокви
реепскефантастике,ту јесеријалМаглеАвалонаМарион
ЦимерБредли(MarionZimmerBradley);различитиаутори
главногтокаослањалисусенаартуријансконаслеђе,дапо
менемосамоврлоуспелупародијууниверзитетскогрома
наДејвидаЛоџа(DavidLodge),Малијесвет.Алиинаучна
фантастика је, нимало изненађујуће, понудила обраде тих
мотива:свакаконајуспешнијаинајтрајнијајестеНоваСе
мјуелаДилејнија(SamuelDelany)мадасемогунаћиитако
специфичнаукрштањакаквајеКелтијадаПатришеКенили
Морисон (PatriciaKennealyMorrison) која спаја спејсопе
ру(spaceopera),наглашенопаганскочитањеартуријанских
митова и аутобиографску залеђину ауторке (виканске све
штенице и рок критичарке најпознатије по неформалном
бракусаЏимомМорисоном).

Запотребеовоградасвакако јеважнонагласитидасуар
туријански мотиви заступљени и у дечјој књижевности5.
Од Роџера Ланселина Грина (Roger Lancelyn Green) или
ЕдвардаИгера(EdwardEager)надаље,билоупародичном
кључубилоуисторијскимроманимазадецу,краљАртури
СветиГралсечестојављају.Можесе,међутим,тврдитида
никонијенатакокомплексанинаративно захтеванначин
искористиоартуријанскемотивеукњижевностизадецуи
омладинукаоДајанаВинЏоунсуХексвуду.

Овајроман,сажанровскетачкегледишта,спајаепскуфан
тастику са конвенцијама и иконографијомподжанра спејс
опере (односно научнефантастике без јаке научне подло
ге, углавноморијентисанена авантуристичке заплете): за
леђина књиге, као што читалац сазнаје на самом крају,
представљасложенупредставуовишегенерацијскојборби

5 Видетинпр:Butler,C.andO’Donovan,H.(2012)ReadingHistoryinChil
dren’s Books, PalgraveMacmillan, pр. 4872.У поглављуOnce, Future,
Sometime,Never:Arthur inHistory онепружају корисну категоризаци
јуначинанакојисуауторизадецуприлазилиовојфигурииодређују
четириосновневаријанте:

•дасеАртурпосматракаоисторијскаличностизпостримскеереидасе
његоваповестприповедаутаквимоквирима;

•дасеостанеуопштојтрадицијиМалоријаидругихписацапослеКретје
на,премакојојјеАртурфигураизпозногсредњегвекаусветувитештва
ичаролије;

• да се установи неко аисторијско време, одвојено од било ког конкрет
ногпериода,аликојесеослањанасвеисторијскеепохе,идасеАртур
сместиуњега;

•дасетражиначинадасеукаженаАртуровузависностодразличитихепо
ха, користећибилодвострукенарације,билочаролију,путовањекроз
време,илианалогијеизмеђуразличитихвремена;Исто,стр.55.
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завластизмеђуразличитихчлановавеликепородицеВла
дара,људирођенихсабројнимнатприродниммоћима (од
парателепатскогутицајанадругеумовепрекотелекинезедо
способноститрансформацијеудругифизичкиоблик).Ау
торкаразличитеартуријанскемотиве,алиинекеизширих
митолошкихкомплекса(пресвеганордијскемитологије)ту
мачи у складу са таквомполазишном тачком. Разлог због
когаХексвуд привлачипажњуистраживачаипак је знатно
другачији:наделу јеврлосложенанаративнамрежауко
јојсепреплићуистапајубардвавременскатока–одкојих
јеједаннелинеараниукључујеразличитеитерацијеистих
временскихсегменатакојенамсенепредстављајухроноло
шкимредом.Можданајдетаљнијуанализутогпоигравања
временом, а свакако најутицајнију, пружила јеФараМен
делсону својој студијиоДајаниВинЏоунс,6 алинидру
гиауторинисумоглиупотпуностида заобиђувременску
проблематикууовомроману.

Одпочетка,читалацпратидваупореднатока.Првиделује
каокласична спејсопера, ауњемуВладари галаксијеот
кривајудаимпретиопасностодзаборављеногкомпјутера
Бануса који је случајно покренут на Земљии који би сад
могаооживетињиховепрогнаненепријатеље,заробљенеу
стазису.ДругипратидоживљаједевојчицеЕнСтејвлиума
ломенглескомместу:онаоткривадасенаоближњемима
њуХексвуддешаванештонеобично,акадауђеушумуоко
имања,схватидасеуњојукиданормалниодносвремена
ипростора(штосеодражаваинанехронолошкираспоред
појединихкраћихпоглављаунутартогтока):шумајенепре
гледан,променљивпросторукомесесусрећубићаизразли
читихепоха,одсредњовековнихвитезоваичаробњакападо
футуристичкетехнологијекојаукључује апарате за стазис
ироботе.Ени„чаробњак”МордионАгенос,когаупознаје
ушуми,изсвојекрви„стварају”дечакаХјумаиодгајајуга
унелинеарним секвенцама у којима сењиховиразличити
временскитоковиочигледнонепреклапају.Предкрајкњи
гедолазидостапањаовадватока,аЕнСтејвлисхватадаје
идентитеткојиједотлеималафиктиванинаметнутспоља:
онајезаправознатностаријаВијеранодкућеЈемства,ути
цајнепородицекојасесупротстављалаВладарима,аВлада
рисујекаотаоцаислужавкудовелисасобомнаЗемљу.На
сличанначинразрешавајусеидентитетивећинедругихли
коваизовогнаративногтока:свисуониделоБанусакојина
основу података којима располаже „проиграва” различите
верзијеистихдогађаја,сведокнедођедожељеневаријанте

6 Mendlesohn, F. (2005)DianaWynne Jones: The Fantastic Tradition and
Children’sLiterature,Abingdon:Routledge,pр.7177.
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– „Чини се даБанус преузима било коју дату ситуацију и
особе, смештаихупоље тетапростора, а онда, са готово
потпунимреализмом,изводинизсценазаснованихнатим
људимаитојситуацији.Чинитоизноваиизнова,приказују
ћиштабиседесилокадбиљудиудатојситуацијиодлучили
најпреједно,апотомдруго.Изводимзакључакдајеосми
шљенкакобипомагаољудимададоносеодлуке.”7

Хексвуд, у складу с оваквим централним концептом, уки
даидистинкцијуизмеђулинеарногицикличногвременаи
хронолошкоприповедањеили,заправо,билокаквопреглед
ноорганизованоприповедање:наделујевишеразличитих
стратегијазадестабилизацијучиталачкепозиције.Каошто
ћемовидети,ижанровскопомерањеиупотребаартуријан
скихмотиваспадајуутестратегије.

Најпре,требаобратитипажњунаначиннакојиауторкапо
везује артуријанскемотиве са конкретним ликовима: овде
нијенаделунипрепознатљиваобрадаодређеногнаратива
(рецимо,Малорија [ThomasMalory]илиКретјенадеТроа
[ChrétiendeTroyes])ни„модернизација”укојојселикови
могуидентификоватисадатимпредлошцимаизаузетиод
ређеноместоунутарартуријанскесхеме,каоуМаломсве
туДејвидаЛоџаукомесепотрагазаГраломодвијаусе
тингуакадемскогромана.Напротив,одпресудневажности
јестечињеницадасеовдерадиододатнимидентитетима
којебираинамећеБанус.УХексвуду,одређениликовикон
кретним одликама упућују на читалачку идентификацију
с личностимаиз артуријанскогмита, да бионапотомби
лаоповргнутаизамењенадругом.Најочигледнијипример
представљаМордионАгенос:врлораноутекступојављује
сесценаукојојсеон,наизглед,будиизвишевековногста
зисаиослобађасеизковчега.Заједносименомизведеним
одпрвобитногобликаименачаробњакаМерлина,Myrddin8
ињеговомкаснијомупотребоммагије,свенаводинапои
стовећивањеМордионасМерлином:паипак,завршноот
кривањеидентитетаоткрићедаје„прави”Мерлинзаправо
дечакХјум/МартелијанадајеМордион,којисетокомвећег
делароманастараооњемупопутродитеља,устварињегов
далекипотомак.Мордионовоимплицитноинцестуознопо
реклоипобунапротивауторитативнефигуреВладараЈедан,
сдругестране,подсећајунатрагичнуфигуруМордреда.

Свакакодапојединиликовиуоквирусамогнаративапре
узимају лажни идентитет и имена која недвосмислено

7 WynneJones,D.(2000)Hexwood,London:HarperCollins,pр.8586.
8 Lupack,A. Merlin. 14. 7. 2020; https://d.lib.rochester.edu/camelot/theme/

merlin
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упућујунаодређенеартуријанскеузоре:такоконтролорБо
расуспостајесерБорс,ЏонБедфордсерБедивер,аВладар
каТри–МорганаЛеТреј,ујаснојалузијинаМоргануЛе
Феј.Тојепресвегаслучајсапојединцимакојилакоиодмах
потпадајуподутицајБануса/Гралаибезотпорапреузима
јуидентитеткојиимоннуди,уклапајусеуњеговеоквире
ииспољавајуодговарајућустранусвојеличности (Борс је
побожан, Бедивер одан, Моргана сплеткашица). Са друге
стране,некиодњихвезујусезамногоширумрежуинтер
текстуалнихреференци:МартинсетакооткривакаоФите
ла,когасамаДајанаВинЏоунсупаратекстуалнојнапомени
повезујесликомизБеовулфа,алијеистовремено(штоона
прећуткује)детеизинцестуозневезеЗигмундаињеговесе
стреЗиглинде.ВладарЈедансеустваризовеОрмПендер,
штогаповезујесУтеромПендрагоном,9алиизмајевимаиз
ЗемљоморјаУрсулеЛегвин(UrsulaLeGuin);иконачно,ва
жанинтертекстуалнислојпредстављајуповезницесаСпен
серовом(EdmundSpenser)Вилинскомкраљицом,наштаод
истраживача,зачудо,указујесамоСузанАнг,алинионасе
незадржаванањима.10

ИменаАртегалиСкудаморнаизгледсутековлашнерефе
ренценаСпенсеровспев,алињиховоприсуствоактивира
аналогијукојасеможеповућиизмеђуБануса/Граласкриве
ногуформироботаЈамаи’гвозденогчовека’Талусакојиу
ВилинскојкраљиципомажеАртегалудаделиправду.Тако
јеодвећинечиталацасакривенаасоцијацијаТалусаиЈама,
којабиупућиваланаЈамовистински,скривениидентитет
иправуфункцијуБануса:он,наиме,нијениГралниробот
већкомпјутеркреирандабиуразмакуоддесетгодинапра
ведно помагао у бирању групе владара која ће управљати
настањенимсвемиром.

На први поглед, може чудити присуство Вилинске кра
љице као интертекста. Међутим, сама ауторка је више
пута указивала на значај који је Спенсер имао за њено

9 Видети:Ang,S.(2010)Dogmata,Catastrophe,andtheRenaissanceofFan
tasyinDianaWynneJones,TheLionandtheUnicorn,Volume34,Number
3,September2010,pр.284302.

10СузанАнгвишепажњепосвећујемотивскимвезамаХексвудасаТаро
том,штодоводиидонемногоубедљивихтврдњиотомедаБанус/Грал
представљајединицупехарааЕкскалибурјединицумачева(Исто,стр.
294).АделКук,напротив,истичеинтертекстуалневезесасредњовеков
номChansond’Ogier,алиисавременомобрадомТ.Х.Вајта:Cook,A.
(2014)Genre,GenderandNation: Ideologicaland IntertextualRepresen
tationinContemporaryArthurianFictionforChildren.Докторскадисер
тација,University of Bedfordshire, pр. 147153.Оношто је заједничко
такодиспаратнимтумачењимајестеиндикацијадајеХексвуддовољно
поливалентанисложентекстдасеизњегамогуишчитатитакоразличи
теинтертекстуалневезе.
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стваралаштвоинизсписатељскихпоступакакојејенаучила
читајућињеговодело.Овдеможемоиздвојитиуправопри
ступликовима:

Начиннакојисамтоизвелајејошнештоштосамнаучила
одСпенсера.Спенсероваалегоријапокривараспонодве
ликих,очитихперсонификација(гордостјеженапоиме
нуГордосткојаживиупалатиспрљавимстражњимдво
риштем)падоодносакојисутакотананидаихјепонекад
тешко назвати алегоријом.А понекад алегоријску улогу
деливишеликова,асвакипредстављанекињенаспект.11

Каоињенузор,онасенезаустављанаповлачењуаналогија
измеђуликоваиособинакојеперсонификују,односнопа
ралеламаизмеђуликоваусветуХексвудаиулогекојупреу
зимајуизМалоријаусветукојизањихствараиорганизује
Банус.Напротив,преузимаикључнесимболеиделовеза
плетаразличитихартуријанскихпричакојисе,дапометња
будевећа,честомогуповезатисразнимличностима.Због
мањкапростора,неможесеспровестиисцрпнаанализа,али
могусенавестидвапримера.

Најпре,мотивчаробногмачапреузет јеизвећиненарати
ваоАртуру,алиуХексвудугаизкаменанеизвлачиАртур
већХјум/Мерлин,штојејошједноунизупогрешнихусме
равањачитаоца.ТрострукиидентитетМартелијана/Мерли
на/Хјуманијеповршнаигра скривалице:он јеи свргнути
Владарбунтовник,имоћничаробњак земаљскихлегенди,
али, у временскомраспонукојимуправљаБанус,илими
налнафигура–детекојеизноваодрастаиучисеетичким
начелима прекршеним и заборављеним током векова су
ровогратовања.Мачукамену,намењенњемуанеАртуру,
представљаБанусовупоруку „да треба самдаубија своје
змајеве”уместодасекориституђимжртвама.Потврдузато
Хјумдобијанакрајуромана,кадсеиспоставидамачприпа
дањеговомдалекомпотомку,змајоубициФители.

Потом,унајзначајнијефигуреартуријанскогмитаспадаи
рањеникраљтј.Краљрибар,Амфортас,чијасеранасим
боличноповезује сапропадањемчитаве земље.УХексву
ду,најочитијејесвакакопародијскопреобликовањеулику
„Амбитаса”(ВладараДва)којиподутицајемБанусаверује
дајеобичнамасницазадобијенаутучиранакојанезараста.
Другирањенивладаркогатребаисцелити јестеМордион:
његову„рану”представљатрауматичноодрастањеувласти
ВладараЈеданиусловљеносткојој јеподвргнутокрутном

11WynneJones,D.(2012)TheHeroicIdeal:APersonalOdyssey,in:Reflecti
ons:OntheMagicofWriting,ed.Butler,C.London:HarperCollins,р.90;
курзивнаш.
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обуком. Коначно, трећу фигуру „рањеног” и исцељеног
краљарепрезентујеХјум,којиморадасезалечиидуховно
ителесно.

Уопштеузев,Хјумјеможданајрадикалнијипримерзатока
коауторкаусразмерноспореднојличности„увезује”читав
сноп преузетихмотива и идентитета: осим најважнијих и
већнаведених,његовоболеснооконакрајуроманасеекс
плицитноповезујесаОдиновимизгубљенимоком,аонсам
поистовећујесанордијскимбожанством.ОдноссаЕн/Ви
јеран евоцира и парародитељски односВивијен, Госпе од
језера,иЛанселота(наштаупућујеиВијераниноиме).Од
великеважностинаструктурномнивоујестеитоштоХјум
преузимаулогуПарцифала,невиногичистогјунакакојиће
извидатирањеногкраља.

Овдеможемоподробнијеописатиједнузначајнумотивску
паралелусалегендомоПарцифалу,којојулитературиније
посвећенодовољнопажње:Хјумовпрвисусретсавитезом.
КодВолфрамафонЕшенбаха(WolframvonEschenbach),као
ипознијихауторакојисеослањајунањега,Парцифаламај
ка одгаја ушуми, изолованог оддруштва, и кадпрвипут
угледавитезовеупуномоклопу,онпомислидасесусреоса
Богом.Ешенбахдетаљноописујетајсусретињеговунепо
среднупоследицу–Парцифаловужељудапостаневитез,
којумајканеуспевадаобузда,пагаузмањкавуопремуи
неспретносроченесаветешаљеусвет,штоћедовестидо
низаконфликтнихситуација.12КодДајанеВинЏоунс,насу
проттоме,ВијераниМордионодгајајуХјумазаједно,али
укључномтренуткусусретас„витезом”ВијераниХјумсу
сами.КаоиПарцифал,Хјумјенаивноодушевљенвитезо
вимоклопомиопремом,алиињеговомузвишеноммисијом
којуВијеран„педагошки”описује:

„Препознајемкоња,блесо”,рекаоје.„Штајетовитез?”

Овоседешавапренегоштосмонашлионојезеро,поми
слиЕн.Тадајезнаозавитезове.Алијошјебилауздрма
настрахомодтогвитеза.„Витезјечовеккојисебори”,
реклајеодсечно.

Алимоглајепретпоставитидаћебитинемогућедасетек
такоотресеХјума.Почеоједагаламиизапиткује:косу
витезови,чимесебаве,скимсеборе,икакосепостаје

12Увидуоригиналнитекстипреводнасавременинемачкимогусенаћиу:
Eschenbach,W.Parzival14.7.2020.https://www.hsaugsburg.de/~harsch/
germanica/Chronologie/13Jh/Wolfram/wol_pa00.html; Eschenbach, W.
ParzivalundTiturel14.7.2020.https://www.projektgutenberg.org/eschen
ba/parztitu/parzi03.html
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витез?ТакојеЕн(…)уходуобјаснилакакоизгледаобука
завитеза.Нијевиделаразлогадатунеубацималопропа
ганде.РеклајеХјумудаморашзаслужитидапостанеш
витезпренегоштотепроизведуувитеза,акадсетодеси,
морашдасеборишидасепонашашчасно.13

ВидљивааналогијасапрвимПарсифаловимсусретомсви
тезом овде се преображава, прикрива и подрива истовре
мено:„витез”је,наиме,нечовечниВладарЧетири;уместо
Парсифаловемајке,Ен/Вијеранреагујепопутње, заштит
ничкиитрудећиседаодвратидечакаодвитешкогпозива,
али је у овом случају тододатнорационализованоњеним
препознавањемВладараЧетири.Овајпреузетимотивиде
чачкажељадасепостаневитеззаправосусамојошједан
слојпривиднихидентитетакојезаХјумаствараБануска
кобиганавеонадругачијесагледавањесопственихманаи
погрешки.Педагошкитоновеепизодедодатнојенаглашен
сценом која следи непосредно зањом: замишљајући како
убија змајеве,Хјум удара имучи зеца ухваћеног у замку,
алигаМордионзаустављаузпрекорданесмебитисуров.

ОвдеможемоувестичитањероманаукомејеХјумзаправо
„потиснути”протагонистаукористдеутерагонистаМорди
онаиЕн.Његовразвојнипуткоји,наизглед,следиодраста
ње јунака уКембеловом синкретичкоммономиту, заправо
представљанизтегобнихкоракакаисцељењуипоновном
успостављањудубокотрауматизованеличности.Тајпроцес
је, међутим, у потпуности закриљен упоредним приказом
Мордионовогпостепеногопоравкаиослобађањаодсуровог
условљавањакомегајетокомодрастањаподвргнуоВладар
Један/ОрмПендер:Мордиона јенајлакшечитати као тра
диционалног протагонисту мита који кроз многа искуше
њастижедоциља,остајућиверансвомистинскомсопству.
Ипак, највећим делом наратива доминира Ен/Вијеран: од
почетка,збивањанафармиХексвудиушумипратимоупо
редосањом.ТозначидаДајанаВинЏоунсодсамогпочетка
уводинепоузданоприповедање;пажљивијичитаоцићетога
ранопостати свесни, алиправе размере тенепоузданости
постаће јасне тек на око две трећине текста, кад Вијеран
пронађепорукукојујеоставиласамасеби:„Вијеран.Вије
раннавези.Вијерансебисамој.Овојебаремдругипутда
седимуспаваћојсобихотелаиочајавам,ипочињемдама
лосумњамусве.Акосетодесипоново,овојеобавештење
менидасенешточуднозбива.”14

13WynneJones,D.навдело,стр.184.
14Исто,стр.258.
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Тусевраћамовећпоменутојтеми–дестабилизацијичита
лачкепозицијеичиталачкихочекивања.ДебораКапланје
уоквируанализеистовременомладихистарихпротагони
стаДајанеВинЏоунспосебанпросторпосветиласлучају
Ен/Вијеран;15 како она наглашава, у књижевности за децу
иадолесцентеузрастпротагонистејечестовезанзаузраст
имплицитног читалаца, обично годинудве млађег. У слу
чају Вијеран, то додатно компликује жанровско одређење
Хексвуда, који семоже одредити и као дечје и као адоле
сцентскоштиво(штојевидљивоипоиздањимакојасусе
појављивалауразличитимпериодимакодразнихиздавача).
ДокупочеткуЕнСтејвлисматрамо,поводећисезањеним
исказом,четрнаестогодишњакињом,утренуткуспознајеи
одбацивањаконструисаногидентитетаВијеранзнаида је
Ен„заправо”ималатекдванаестгодина,алиидаонасама
имадвадесетиједну.Типодацизначајноутичунанакнадно
тумачењенекихранијихдогађаја,апресвеганаобјашњење
еротизованогодносаЕниМордионаињихово заједничко
„стварање”детета.Заједносанеочекиваномидентификаци
јомЕн иВијеран, они приморавају читаоца да преиспита
своје дотадашње виђење ових ликова, појачавајућињегов
осећај несигурности. Унутар наративног оквира романа,
више не постоји ништа чврсто и поуздано, никаква тач
каослонца:нимонолитниидентитетликова,нилинеарно
време,панификсиранарадња(Јам/Банусинсистиранави
шекратном понављању појединих догађаја све док се не
стигнедожељеногисхода).Такавфлуиданинедефинисан
тексткарактеристичан јепре зависокипостмодернизами
књижевностнамењенуодраслима.

Сличнуфлуидностихибридност,одбијањедасеуклопиу
строгежанровскеоквире,налазимоинаекстрадијегетском
нивоуХексвуда.Несамоштосенеможепрецизноодредити
каоштивозадецуилиадолесценте(Капланнаводинеуоби
чајеноширокраспончиталачкогузраста,оддесетдоседам
наестгодина):Хексвудодолеваиуобичајенимжанровским
сврставањима.Иакоспејсоперанапрвипогледпредставља
безбедно широко одређење жанровског идентитета рома
на, треба скренути пажњу на још два до сада занемарена
аспекта.

Најпре,поменутеодликекојесемогуповезатиспостмодер
ном–нелинеарно,итеративновреме,догађајикојисеме
ханичкипонављајуилиувишестручују,попримањепривид
них,привременихидентитетаи„проигравање”постојећих

15Kaplan,D. (2010)DisruptedExpectations:Young/OldProtagonists inDi
anaWynne Jones’s Novels, Journal of the Fantastic in the Arts 2 (79),
рр.198201.
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наратива–такођесутипичнеодликевидеоигараињихове
механике. У тренутку појављивањаХексвуда, 1993, видео
игресувећбилеопштеприсутне,ањиховитекстуалнипрет
ходници–књиге„изаберисвојуавантуру“–изгубилесуна
популарности.ДајанаВинЏоунсусвомкомплексномделу
не стремирепликацији алеаторичног карактера тихкњига
нитиделимичнојконтролитокарадњекојунудевидеоигре;
међутим,јасноједајењеговаструктураобликованаузпо
знавањемеханизамаигараиновихмогућностикојеоненуде
за обликовање наратива. Бар једна личност у роману екс
плицитно је заинтересована за видеоигре: то је Харисон
Скудамор,којиуспевадаукључиБанусусасвимбаналној
намериданаправифантазијскуигруулогаукојојћехобити
кренутиупотрагузаГралом,итимезаправопокрећерадњу
романа.ЊеговадоконажељаинеозбиљантретманБануса
сууоштројсупротностисасмртномозбиљношћу„игре”ко
јукомпјутерзаправоспроводи,штоодражаваиСкудаморов
неславнизавршетак.

Другимоменаткојиозначаваипресудноодвајањеоджанра
научнефантастике,макакоширокосхваћене,јестеувођење
Шумекаоагенсарадњеиудобројмерисамосталнелично
сти.ДоксеупочеткучинидајеШумасамофизичкиодраз
Банусовогпољамоћи,будућидасеЕнинаперцепцијавре
менаистварностимењакадгодуђеуњу,постепеносазна
јемодајешумазасебниисвојевољниентитетсавластитим
„тетапољем”:уприсуствунекогљудскогбића,топољесе
активира,априградскашумицапостајемитскаШума,оли
чење свихшумана земљи, стаништенатприроднихими
толошких бића и лиминални простор без јасних граница.
МериЕнПотерусвојојанализиуправоШумуозначавакао
кључнидестабилизујући,дисруптивниелементромана,ко
јиизокрећеиукидатрадиционалнебинарнеопозицијепри
родеитехнологије.16Заиста,Шумакаолиминалнипростор
спајаиповезујесвенивоеромана–несамодакањојпо
степено гравитирају сви ликови, и не само да се уШуми
укидајуважећизаконилинеарногвременаинепоновљивих
догађаја,већ,попутБануса,онауспевадаусмерииодреди
деловањељудикојиборавеуњој.

Кадасесаберусвеоверазнороднетематскеиформалнека
рактеристике, јасноједа јеХексвуджанровскихибридко
ји сенеможепрецизноидокраја одредити, јерне следи
конвенцијебилонаучнефантастикебилофантазијскекњи
жевности/епскефантастике.Нетребазаборавитидаунај

16Potter,MA. (2020)The ForestWithin the Farm:Locating theCollective
AndrogynousInfluenceasDestabilisingAnthropocentricControlofSpacein
DianaWynneJones’sHexwood,Scrutiny2.
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познатијаделаДајанеВинЏоунсспада„водич”крозФан
тазијскуземљу(TheToughGuidetoFantasyland)укомеона
набрајаипародирауправонајотрцаније клишее, топосеи
правилатаквогприступаписањуфантастике.Оњеномви
ђењу„правила”жанраможданајјаснијеговориследећиоп
сежницитатизесејаРазговороправилима:

…ПравилоодређуједасвакиЖанримаапсолутне гра
нице које сеНеСмејуПрелазити.АПравила додају да
ће, уколикоихпрекршите, тошто будете написалиљу
дизвати„неправихорор”–„илинаучнафантастикаили
штагод”–иданиконећежелетидачујезањега.Резултат
тогаје–привремено,надамсе–правакатастрофазасве
врсте писања. Нарочито представља катастрофу за оне
врстеокојимасамговорила.Свакижанрсезгрчиоуну
тароногаштосматравластитимграницама,ауоквири
матихграницасусеПравилаЗаПрипадањеТомЖанру
умножилаиокошталасведокјепосталоготовонемогуће
даиконапишеиштаоригинално.АлиПравилакажудаје
доброакосвевремепишетеистукњигу.Тојеуреду.Тоје
Жанр.(…)Нанекиначин,фантастиказадецујеубољем
положају,јерјеуспеладаунутарсебеобухватисветераз
личитеЖанрове.Аликадпишете,моратеихкрутораз
двајати.Иначе.Алииовдесеспољнеграницељубоморно
чувајуидефинишу.Такојелакостећистигмуда„Нисте
Прави”.БројикрутостПравиласеумножавајукакобито
осигурали.17

Кључниисказнакојисеуовомконтекстуможемоусред
средити јестедафантастика задецууспевадаобухватиу
себисверазличитежанрове:евидентно,иХексвудједоказу
прилогтојтврдњи.Међутим,садасејошједномтребавра
титинаартуријанскемотивеињиховуфункцију (односно
функције)уоквируовогромана.Напочеткурадацитирана
јеподелатекстоваоАртуруписанихзадецусаисторијског
становишта.МожесебездаљегтврдитидаХексвудспадау
четвртукатегоријукоја„тражиначинадаукаженаАртурову
зависностодразличитихепоха,користећибилодвоструке
нарације,билочаролију,путовањекрозвреме,илианалоги
јеизмеђуразличитихвремена”:парадоксално,ДајанаВин
Џоунскористисвеовепоступкеистовремено.Умножавање
и разнородност интертекстова које она користи омогућују
даизбегнепредвидљиве,стереотипнеликовеизаплетедру
горазреднефантастике (или видеоигара).С друге стране,
њена техника вишеструких, слојевитих интертекстуалних

17WynneJones,D.ATalkAboutRules,in:Reflections:OntheMagicofWri
ting,ed.Butler,C.(2012),London:HarperCollins,рр.105106.
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алузија успева да утемељи флуидне и (барем) двоструке
идентитетејунакаувластиБанусаиШуме,пружиимпре
познатљивеобрисеиодредидинамикумеђусобниходноса,
позивајући се на заједничко познавање артуријанске књи
жевности и на колективне архетипове. Чак и најмлађи и
најнеискуснијичитаоцивећсуупознатисафигурамазма
ја,витеза,принцезе,замкаикраља,тењиховимпозицијама
иулогамаусистемубајке;штосустаријииобразованији,
тоћеимсеотваративишенивоазначењаивишеаналогија
сакњижевнимпретходницима,такода–користећипохва
лукоја јечеста,алиреткозаслужена–можеморећида је
Хексвудроманзасвеузрасте.
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THERELATIONSHIPBETWEENARTHURIANTRADITION
ANDSCIENCEFICTIONINDIANAWYNNEJONES’S

NOVELHEXWOOD

Abstract

This paper analyses Diana Wynne Jones’s use of the Arthurian
traditioninhernovelHexwoodandthelinkssheestablisheswiththe
contemporarytraditionsofthefantasynovelforchildrenandscience
fiction.Byemployingacomplexnonlinearnarrationandarichnetwork
of intertextual allusions ranging fromThomasMallory andEdmund
SpensertoT.H.White,WynneJonescreatesanunusualandsuccessful
genreamalgam.Thecentralconceptofthenovel,aversionofvirtual
reality where individuals adopt false identities and act accordingly,
enables a highly uncommon selfaware use of motifs adopted from

mythandliterature.

Keywords: DianaWynne Jones, science fiction, fantasy, Arthurian
motifs
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