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У ЗНАКУ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА 
И У ЗНАКУ НЕГОВАЊА
КРИТИЧКЕ СВЕСТИ МЛАДИХ
ЧИТАЛАЦА
(Уводник)

У 2022. го ди ни на вр шио се век од ро ђе ња Ду -
ша на Ра до ви ћа, Ар се на Ди кли ћа и Во је Ца ри ћа,
тро ји це ауто ра ко ји су сво јим пе снич ким, при по -
вед ним, ро ма неск ним, драм ским, сце на ри стич -
ким, уред нич ким, ан то ло ги чар ским из разом обе -
ле жи ли и за ду жи ли деч ју књи жев ност, умет ност
и кул ту ру. Ка ко су њи хо ви опу си под јед на ко ин -
три гант ни и ка да је реч о те ма ма ма ње или ви ше
при сут ним у на уч ном ви до кру гу, и ка да се ми сли
на оне са ње го вих мар ги на, сам ју би леј био је
ини ци ја лан, али не и је ди ни раз лог да се о њи хо -
вом де лу и зна ча ју из но ва про ми шља. 

Тек сто ви са бра ни у те мат ском бло ку ко ји отва -
ра овај број Де тињ ства ма хом су усме ре ни на до
са да по ти сну та пи та ња и ана ли тич ке пер спек ти -
ве. У ра ду Ду ши це Ма ри но вић, из бо га те ар хи ве
До ку мен та ци о ног цен тра Зма је вих деч јих ига ра
про бра на су дра го це на све до чан ства у ре чи и сли -
ци о са рад њи Ар се на Ди кли ћа и Ду ша на Ра до ви -
ћа са Игра ма, од кра ја 1950-их, то ком де це ни ја
ко је сло ве за злат но до ба до ма ће књи жев не и
умет нич ке сце не на ме ње не нај мла ђи ма, па све до
пра га но вог ми ле ни ју ма. На жа лост, гра ђа ко ја би
илу стро ва ла Ца ри ће ве ве зе са Зма је вим деч јим
игра ма не по сто ји. На сло во, на сло во као те ле ви -
зиј ску се ри ју и књи жев ни текст ана ли зи рао је Ве -
ли бор Пет ко вић чи ме се из о штрио по глед на
тран сме ди јал ни ка рак тер Ра до ви ће вих тек сто ва,
за о ку пље ност про це сом „при во ђе ња” кул ту ри
опи сме ња ва њем, као и ње го ва оп шта ве за ност за
раз ли чи те ви до ве ме диј ског из ра жа ва ња. Је ле на
Спа сић осве тли ла је ти по ло ги ју, екс пре сив ност,

функ ци о нал ност је зич ких ига ра и фи гу ра тив но -
сти пе снич ких при ло га у По ле тар цу, ка ко у сти -
ли стич ком, по ет ском и естет ском сми слу, та ко и
у сми слу њи хо вог зна ча ја у раз ви ја њу деч је го вор -
не кул ту ре. На та ша Кља јић је по ну ди ла од го во ре
на пи та ње ка ко је де те уоб ли че но као књи жев ни
кон структ у Ра до ви ће вим афо ри стич ким за пи -
сима за ра диј ску еми си ју Бе о гра де, до бро ју тро.
Пре пе ви ма Ра до ви ће вих пе са ма на ром ски је зик
у јед ном са вре ме ном ан то ло гиј ском кон тек сту
ба ви ла се Ма ри ја Алек сан дро вић. Уз кри тич ки
ин то ни ра ну ди ску си ју са не гда шњом (и да на -
шњом) по ли тич ко-иде о ло шки усло вље ном де ка -
но ни за ци јом и ми но ри за ци јом Ди кли ће вог ро ма -
на Не окре ћи се, си не Са ња Ро ић ука за ла је на по -
сто ја ност и уни вер зал ност ње го вих естет ских и
етич ких вред но сти. Ан дри ја на Кос-Лајт ман и Да -
мир Ра дић у сво јој ком па ра ти ви стич ки усме ре -
ној сту ди ји ту ма чи ли су од нос Ди кли ће вог ро ма -
на Не окре ћи се, си не и исто и ме ног фил ма Бран ка
Ба у е ра, и то са аспек та раз ли чи тих ре цеп циј ских,
умет нич ких и на ра тив них мо де ла, очи тих и ма -
ње очи тих срод но сти и раз ли ка на ни воу фа бу ле,
ли ко ва, иде о ло шких им пли ка ци ја и сти ла. Ани ко
Ута ши ана ли зи ра ла је ли ков но чи та ње Ди кли ће -
ве по е ме Пла ви кит у сли ков нич ком из да њу са
илу стра ци ја ма До бро са ва Бо ба Жив ко ви ћа, пре
све га сло же ност и је дин ство дво гла сја вер бал ног
и ви зу ел ног и глав не об ли ке ли ков не ин тер пре та -
ци је тек ста са пе ча том умет ни ка на кло ње ног ху -
мор ном, ка ри ка ту ри и стри пов ском је зи ку. На сву
нео прав да ност кри тич ког за не ма ри ва ња књи жев -
ног де ла Во је Ца ри ћа ука за ла је Ан ки ца Вуч ко -
вић, ко ја је пре по зна ва ла ван вре мен ске ква ли те -
те ње го вог пе снич ког и про зног из ра за, асо ци ја -
тив не по ве зни це са де ли ма свет ске умет но сти,
оти ске вре ме на у ком је ства рао, али и ис ко раке
из за да тих по е тич ких окви ра, ма ги ју ње го вог пе -
снич ког рит ма, ли ри зам и ре флек сив ност, мо дер -
ност, ис трајну по тра гу за ле по том као фе но ме -
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ном по се би, по е ти ку ње го ве ре а ли стич ке при че
и на уч но-фан та стич ног ро ма на, кри тич ку ре цеп -
ци ју ње го вих де ла... То ме се при дру жу је и рад
Иси до ре Ане Стам бо лић о Ца ри ће вом ан то ло ги -
чар ском при сту пу пе сни штву за де цу.

Иако је, не ми нов но, мно го то га оста ло не до -
так ну то, до при нос ко ји овај те мат ски блок да је
раз у ме ва њу Ра до виће вог, Ди кли ће вог и Ца ри -
ћевог де ла је сте, чи ни се, не у пи тан. Ко ли ко по
ин вен тив ним про до ри ма у иза бра на ана ли тич ка
по ља, то ли ко и по отва ра њу но вих. 

Исто ва жи и за тек сто ве у дру гој те мат ској це -
ли ни ко ју је уре ди ла Ти ја на Тро пин. Пло до но сна
и у на уч ним ча сопи си ма уста ље на са рад ња са го -
сту ју ћим уред ни ци ма/уред ни ца ма не го ва ће се и
у на ред ним све ска ма, ка ко би ди на ми ка, ква ли -
тет и струк ту ра Де тињ ства би ли осна же ни раз -
ли чи тим ви зу ра ма и кон цеп ти ма. Ово га пу та то
је учи ње но ра до ви ма на ста лим у окви ру про јек -
та „Си ро ма штво и со ци јал на прав да кроз при зму
књи жев но сти за де цу: гра ђе ње со ци јал не све сти и
кри тич ке писме но сти/осе тљи во сти ме ђу мла ди -
ма”, ко ји су ре а ли зо ва ли ис тра жи ва чи из Ре пу -
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је. Ли ли ја ну
Бур цар при ву кла је сли ков ни ца Ве ли ки штрајк
Ан то на Ин го ли ча и Аца Мав ца, ко јом је пред мла -
де чи та о це по ста вље на исто риј ски уте ме ље на
при ча о чу ве ној по бу ни екс пло а ти са них тек стил -
них рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а ин те ре -
со ва ње Ти ја не Тро пин, Ива не Ми јић Не мет, Ми -
ло ша Жив ко ви ћа и Ти ја не Јо ва но вић окре ну то је
про блем ским те ма ма ре цент не срп ске про дук ци-
је за де цу и мла де (еко ло шка свест, оту ђе ност,
кри ми нал, екс пан зи ја „ин ве сти тор ског” ур ба ни -
зма, вр шњач ко наси ље, при ку пља ње сред ста ва за
ле че ња де це обо ле ле од ретких и тешких бо ле сти,
жен ско умет нич ко/спи са тељ ско (са мо)иден ти фи -
ко ва ње и (са мо)оства ри ва ње, кул ту ро ло шки ста -
тус Ро ма итд.), те иде о ло шки екс пли цит ном или

им пли цит ном го во ру и од но су ан га жо ва ног и по -
ет ског у де ли ма Ми не То до ро вић, Си ни ше Со ћа -
ни на, Со ње Ћи рић, Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа и Ја -
смин ке Пе тро вић. Упот пу њу ју ћи све ин тер вју ом
Ми ло ша Жив ко ви ћа и Ти ја не Јо ва но вић са Ја -
смин ком Пе тро вић – јед ном од нај и стак ну ти јих
аутор ки са вре ме не срп ске књи жев но сти – про -
блем ска чво ри шта те ма та про ши ри ва на су и раз -
ре ша ва на и ми мо на уч ног ту ма че ња. Из ме ђу
оста лог, то је по стиг ну то ин ди ви ду ал ним спи са -
тељ ским ко мен та ром о ре ак ци ја ма чи та ла ца на
со ци јал но ан га жо ва на књи жев на де ла – упра во о
оно ме што, у ве ли кој ме ри, од ра жа ва и успех и
бу дућ ност не спор но при сут не тен ден ци је у са вре -
ме ној про зи за де цу и мла де.

Иако два те мат ска бло ка до ми ни ра ју овим
бро јем, ре дов не ру бри ке ни су из о ста ле. У „Но вим
ис тра жи ва њи ма” на ла зи се рад Ду ша на Пе тро ви -
ћа о ро ма ну Ле то ка да сам на у чи ла да ле тим Ја -
смин ке Пе тро вић и рад Кри сти не То пић о кри -
тич кој ре цеп ци ји про зе за де цу Алек сан дра По -
по ви ћа. У „Огле да лу кри ти ке” Да риа Ми ку лец
пред ста ви ла је мо но гра фи ју Ива не Бо жо вић о Би -
бли о те ци „Вје ве ри ца” и уред нич ком пре га ла штву
Гри го ра Ви те за. In me mo ri am члан ком Ми лу ти на
Ђу рич ко ви ћа о Ва си ли ју Ра ди ки ћу из ра же но је
истин ско по што ва ње пре ма на уч ни ку, но ви на ру,
пи сцу и кри ти ча ру ко ји је до ма ћу на уч ну ми сао
о деч јој књи зи, по себ но о Зма је вом пе сни штву,
обо га тио вла сти тим уви ди ма. 

На кра ју, за тва ра ју ћи XLVI II го ди ште Де тињ -
ства би о гра фи ја ма свих ауто ра ко ји су га уоб ли -
чи ли, уред ни штво не скри ва за до вољ ство због
оку пље них име на. У том сми слу и штам па ње
„Упут ства за при пре му тек ста” ни је тек тех нич ка
фор мал ност и оба ве за, већ по зив ни ца за но ва за -
јед нич ка кре и ра ња овог ча со пи са. 

Снежана Шаранчић Чутура

УВОДНИК
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CELEBRATING THE GREAT 
JUBILEE AND CELEBRATING 
THE CHERISHING OF CRITICAL
AWARENESS OF YOUNG READERS
(Editorial)

The year 2022 marked a century from the birth
of Dušan Radović, Arsen Diklić, and Voja Carić,
three writers whose poetic, storytelling, novelistic,
screenwriting, editorial, and anthological expression
had left a mark on and indebted children’s literature,
art, and culture. Being that their bodies of work are
equally intriguing when it comes to the topics more
or less present in the scientific field, as much as
those from its margin, the jubilee itself was an ini-
tiative for, but not the only reason to rethink their
works and its significance. 

The texts collected under the opening thematic
block in this issue of Childhood are mostly aimed at
until now suppressed questions and analytical per-
spectives. The paper of Dušica Marinović selected
precious testimonies consisting of words and pictu-
res depicting the cooperation of Arsen Diklić and
Dušan Radović with Zmaj Children Games from the
rich archives of the Documentation Center of Zmaj
Children Games, from the end of 1950s. The follo-
wing decades, up until the incoming new millen-
nium, are considered to be the golden age of Serbian
literary and artistic scene aimed at the youngest
audience. Unfortunately, there is no material to illu-
strate the ties Voja Carić had with Zmaj Children
Games. I Spy (Na slovo, na slovo) as a TV show and a
literary text was analyzed by Velibor Petković, who
sharpened the view of the transmedial character of
the texts written by Duško Radović, his preoccu-
pation with the process of “pulling” the audience
toward culture through literacy training, as well as
his general commitment to different aspects of
media expression. Jelena Spasić shed some light on
the typology, expressiveness, and functionality of

language play and figurativeness of poetic contri-
butions in the magazine The Fledgling (Poletarac), not
only in the poetic and aesthetic sense, but also in the
sense of their significance in the development of
children’s speech culture. Nataša Kljajić offered ans-
wers to the question of how the child was formed as
a literary construct in aphoristic writings Duško
Radović wrote for the radio show Good Morning, Bel-
grade (Beograde, dobro jutro). Marija Aleksandrović
tackled the poetic adaptation of poems written by
Duško Radović to Romani language in a contem-
porary anthological context. Through a critically
tuned discussion with a former (and modern) politi-
cally and ideologically conditioned decanonization
and minorization of the novel Don’t Look Back, My
Son (Ne okreći se, sine) by Arsen Diklić, Sonja Roić
pointed to the constancy and universality of his
aesthetic and ethical values. In their comparatively
directed study, Andrijana Kos-Lajtman and Damir
Radić interpreted the relationship between the novel
Don’t Turn Back, My Son (Ne okreći se, sine) by Arsen
Diklić and the eponymous movie by Branko Bauer,
by using the aspects of different models of reception
theory, artistic, and narrativistic models, obvious,
and less obvious similarities and differences at the
level of story, characters, ideological implications,
and style. Anikó Utasi analyzed the reading of the
poem The Blue Whale by Arsen Diklić through visual
art in the picture book edition with the illustrations
done by Dobrosav Bob Živković. Primarily, she inve-
stigated the complexity and unity of verbal and vi-
sual duality and main forms of artistic interpretation
of the text with the illustrator’s signature humor,
caricature, and comic book language. Ankica Vuč-
ković pointed to the entirely unjustified critical
neglect of the literary opus of Voja Carić. She recog-
nized the timeless qualities of his poetic and prose
expression, associative connections to the works of
world art, the markings of the time in which he
wrote, but also the stepping out of the given poetic
frameworks, the magic of his poetic rhythm, lyrical
qualities and reflexivity, modernity, the relentless
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quest for beauty as a phenomenon in itself, the poe-
tics of his realistic stories and science-fiction novel,
critical reception of his works... That topic is com-
plemented by the paper written by Isidora Ana
Stambolić showing the anthological approach of Voja
Carić to children’s poetry.

Although, inevitably, much of it was left unco-
vered, the contribution which this thematic block
gives to the understanding of the works of Radović,
Diklić, and Carić is seemingly unquestionable. Not
only because its inventive venture into the chosen
fields of analysis, but also because it opened new
ones. 

The same goes for the texts in the second the-
matic block edited by Tijana Tropin. Prolific coope-
ration with visiting editors which has been well-
established in scientific journals, will be cherished
in the following notebooks, in order to strengthen
the dynamic, quality, and structure of Childhood with
different points of view and concepts. This time it
was done by the papers written as a part of the
project “Poverty and Social Justice through the
Prism of Children’s Literature: Building of Social
Awareness and Critical Literacy/Sensitivity among
the Young”, which was performed by researchers
from the Republic of Serbia and the Republic of
Slovenia. Liliana Burcar was attracted by the picture
book The Big Strike by Anton Ingolič and Aco Mavec,
which presents young readers with a historically
grounded story about the famous rebellion of ex-
ploited textile workers in the Kingdom of Yugoslavia.
The interest of Tijana Tropin, Ivana Mijić Nemet,
Miloš Živković and Tijana Jovanović was piqued by
problematic topics of recent Serbian literary produ-
ction for children and youth (ecological awareness,
alienation, crime, expansion of “the urbanism of
real-estate developers”, peer violence, collecting
funds for the medical treatment of children suffe-
ring from serious illnesses, female artistic/literary
(self)identification and (self-)realization, cultural
status of Roma people, etc.), and the ideologically
explicit or implicit speech in relation to the engaged

and the poetic in the works of Mina Todorović, Siniša
Soćanin, Sonja Ćirić, Miroslav Jovanović, and Ja-
sminka Petrović. Complementing everything with
the interview of Miloš Živković and Tijana Jovanović
with Jasminka Petrović – one of the leading authors
of contemporary Serbian literature – the problema-
tic theme hubs were expanded and resolved outside
of the scientific interpretation, too. Among other
things, that was achieved by the individual com-
ments by the authors about the reaction of the
readers to the socially engaged literary works –
exactly what, to a great extent, represents the suc-
cess and the future of the undoubtedly present ten-
dencies in the contemporary prose for children and
youth.

Although two thematic blocks dominate this
issue, the regular sections were not left out. In “The
New Research” there is the paper by Dušan Petrović
about the novel The Summer I Learned How to Fly
(Leto kada sam naučila da letim) by Jasminka Petro-
vić and the paper by Kristina Topić about the criti-
cal reception of the prose works for children by
Aleksandar Popović. In “The Mirror of the Critique”
Daria Mikulec presented the monograph by Ivana
Božović about the library “The Squirrel” and the
editorial zeal of Grigor Vitez. The In Memoriam
article by Milutin Đuričković about Vasilije Radikić
a true sign of respect was expressed toward the
scientist, journalist, writer, and critic who enriched
Serbian scientific thought with his own insights
about books for children, especially the poetic works
of Jovan Jovanović Zmaj. 

Finally, in the closing section of the XLVIII issue
of Childhood the biographies of all authors who con-
tributed to its final form can be found, and the
editorial staff can’t hide the satisfaction for all the
names gathered. In that sense, the printing of “The
Instruction for Text Preparation” does not represent
a mere technical formality and duty, but it is an
invitation to new mutual creation of this journal. 

Snežana Šarančić Čutura

EDITORIAL
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НАШ ДОБРИ ЧИКА С БРКОМ

Ја ки има ги на тив ни на по ни у по е зи ји Ар се на Ди кли -
ћа чи не ње го ве ина че ве о ма ду ге на ра тив не сти хо ве,
на то пље не ху мо ром, ве о ма бли ским по е зи ји но вог ва -
ла. Ње го ве нео бич не сли ке и чуд ни пре де ли у из у зет -
ној ла коћи сти ха де лу ју као пра ве и по не се не ма шта -
ри је...

Вла ди мир Ми ла рић, Зе ле ни бре го ви де тињ ства
(Зма је ве деч је игре и Кул тур ни цен тар, 

Но ви Сад 1970).

На ма ко ји смо од ра ста ли се дам де се тих и
осам де се тих го ди на про шлог ве ка, пр ве игре на
ас фал ту, у ур ба ним град ским квар то ви ма, би -
ле су ве за не за сце не из књи га и екра ни зо ва них
при ча Мар ка Тве на, Бран ка Ћо пи ћа и Ар се на

Ди кли ћа. Сил но смо же ле ли да бу де мо од ва -
жни, ра до зна ли и сме ли као ју на ци њи хо вих де -
ла, са ко ји ма смо се по ре ди ли, по и сто ве ћи ва ли
и, у ру ка ма чвр сто др же ћи не спрет но из ра ђе не
лу ко ве, стре ле и др ве не пу шке, стаја ли „ра ме
уз ра ме”... Он да су се де си ли ствар ни су сре ти,
па смо би ли при ви ле го ва ни да де ли мо не ко
вре ме и про стор. Су сре те са Ар се ном Ди кли -
ћем жељ но смо иш че ки ва ли. До га ђа ли су се за
вре ме фе сти ва ла Зма је вих деч јих ига ра, ка да се
Но ви Сад то пио од јун ског сун ца, ми ри са ли па
и ми ли не ве се ле град ске ат мос фе ре. Чи ка Ди -
ка би нас, уз ча ши цу оштрог пи ћа, све по вео
кроз ата ре, у пу сто ло ви не, бли ста вом жит ни -
цом, до крат ког да ха без ко јег смо на тре нут ке
и оста ја ли... 

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   9

Душица Р. МАРИНОВИЋ*
Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ
Нови Сад
Република Србија

КАПЕТАНИ ДУГЕ ПЕСНИЧКЕ ПЛОВИДБЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА
– АРСЕН ДИКЛИЋ И ДУШАН РАДОВИЋ 

UDC 821.163-41-93.09 Diklić A.
821.163.41-93.09 Radović D.

Примљено: 25. 10. 2022. 
Прихваћено: 6. 11. 2022.

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, 
АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

* pe ca2309@yahoo.com



СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

10 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04

Отва ра ње Ига ра у Деч јем се лу у Срем ској Ка ме ни ци

Град ска ку ћа у Но вом Са ду, 
све ча ни при јем за уче сни ке у про гра ми ма –

Ар сен Ди клић и Мир ко Пе тро вићЗма је ве деч је игре 1979.



Го ди не 1980. Ар сен Ди клић је до био На гра ду Зма је вих деч јих ига ра за ства ра лач ки до при нос
са вре ме ном из ра зу у књи жев но сти за де цу.

КАПЕТАНИ ДУГЕ ПЕСНИЧКЕ ПЛОВИДБЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА – АРСЕН ДИКЛИЋ И ДУШАН РАДОВИЋ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   11



При зна ња су на гра ђе ни ма уру че на на све ча -
но сти у срем ско ка ме нич ком Деч јем се лу. 

При ја тељ ство и по ет ска дру же ња у Зма је вом
ле пом кру гу тра ја ла су и до би ја ла по твр ду са
сва ким но вим фе сти вал ским из да њем, ка ко је
би ло и 1981. у Срем ској Ка ме ни ци. 

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА
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Др Бран ка Ла зић уру чу је на гра ду 
Ар се ну Ди кли ћу

За јед нич ка фо то гра фи ја ла у ре а та:
Пе ро Зу бац, Бран ко Ћо пић, Ар сен Ди клић 
и Ми лен ко Ма тиц ки (По ли ти ка за де цу)

Арсен Ди клић у дру штву сво јих чи та ла ца

Бор ба сти хо ви ма у Зма је вој Ка ме ни ци –
Ар сен Ди клић и Дра ган Лу кић



Ју би лар не 25. Зма је ве деч је игре одр жа не су
1982. го ди не.

Гост и уче сник био је, на рав но, и Ар сен Ди -
клић!

КАПЕТАНИ ДУГЕ ПЕСНИЧКЕ ПЛОВИДБЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА – АРСЕН ДИКЛИЋ И ДУШАН РАДОВИЋ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   13

Ми ћа Та тић, во ди тељ про гра ма све ча ног 
отва ра ња у Срем ској Ка ме ни ци и Ар сен Ди клић, 

ко ји са пу бли ком де ли ду нав ске тај не...

По ет ска раз глед ни ца Ку да пло ве ла ђе 
Сти хо ви: Ар сен Ди клић

Илу стра ци ја: Алек сан дар Пе до вић

Зма је ва ње на свим је зи ци ма: Ченг Ен Бо, Ра де Обре но вић 
и Ар сен Ди клић



Пр ви да ни то плог ју на 1985, ка да је Но ви
Сад ми ри сао на скан ди нав ске ме де ња ке, до не -
ли су без број при ја тељ ских су сре та, деч јих
осме ха, књи жев них, му зич ких, ли ков них и
драм ских де ша ва ња, а при су ство ва ле су им и
Астрид Линд грен и Пи пи Ду га Ча ра па лич но!

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА
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Си ноп сис увод ног де ла све ча ног отва ра ња 
јун ског фе сти ва ла

Ар сен Ди клић отва ра Игре

Реч на отва ра њу Ига ра, 1985.



Нов ју би леј, три де це ни је Зма је вих деч јих ига ра, обе ле жен је и то ком јун ских фе сти вал -
ских дана. Међу број ним про гра ми ма упри ли че на је и из ло жба ру ко пи са и књи га Ар се на
Диклића, а би бли о те ка Зма је вих деч јих ига ра је на кон ма ни фе ста ци је по ста ла бо га ти ја за сва
изло же на из да ња.

О ства ра ла штву Ар се на Ди кли ћа го во ри ло се на ску пу „Пор трет Зма је вих деч јих ига ра –
књижевно де ло Ар се на Дикли ћа”, ко јем је и сам при су ство вао, а ра до ви су пу бли ко ва ни у ча -
сопису Де тињ ство 4/1987. и у се па ра ту ча со пи са „Дра ма де тињ ства у књи жев ном де лу Ар се на
Ди кли ћа”.

КАПЕТАНИ ДУГЕ ПЕСНИЧКЕ ПЛОВИДБЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА – АРСЕН ДИКЛИЋ И ДУШАН РАДОВИЋ
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На слов на стра на: Бра ни мир Про се ник
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Из про грам ске књи жи це јун ског фе сти ва ла 1987.
Ликовна опрема: Градимир Смуђа и Оскар Штефан

Из ло жба књи га Ар се на Ди кли ћа, 1987.
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Раз го во ри о де лу Ар се на Ди кли ћа, 1987.

При ја тељ ство Зма је ва ца и фе сти вал ски су сре ти, 1987.
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Но ви Сад, Град ска ку ћа / Ба шта хо те ла Пут ник
Ар сен Ди клић и Дра ган Лу кић; Мла ден Бја жић, Адван Хо зић, 1988.

Дру же ња су на ста вље на и на ма ни фе ста ци ји 1988. го ди не, а по ред глав ног је дра, од луч ној спи -
са тељ ској по са ди при дру жи ли су се, да ослу шну, и нај мла ђи...



Про сла ва Ди кли ће вог се дам де се тог ро ђен да на у Зма је вим деч јим игра ма упри ли че на је посеб -
ним про гра мом у окви ру про јект ног ци клу са Су сре ти у Зма јо ви ној 26, у де цем бру 1992. го ди не.
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По зив ни ца 
Аутор пор тре та: Ми ро слав На ста си је вић, 1985.

Та да је на стао Ди кли ћев пор трет ко ји се, као
и На ста си је ви ћев, чу ва у ли ков ној збир ци Зма -
је вих деч јих ига ра, а на чи нио га је Ми лан Ми -
лић Ја го дин ски.



Књи гу По ет ске ча ро ли је при пре ми ли су Ра де Обре но вић, Гра ди мир Сму ђа и Оскар Ште фан.
Из бор нај леп ших сти хо ва, ме ђу ко ји ма је сво је ме сто на шао и моћ ни Пла ви кит Ар се на Ди кли -
ћа, пра ва је ри зни ца пе сни штва без ма ло три де сет на ших књи жев ни ка.

Зма је ве деч је игре су ову нео бич ну збир ку об ја ви ле 1993. го ди не, ка да је и про мо ви са на у ни -
зу умет нич ких про гра ма, у ко ји ма је Ар сен Ди клић ра до уче ство вао.
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Аутор илу стра ци је на ко ри ца ма и пор тре та: Гра ди мир Сму ђа, 1988.

Ар сен Ди клић, Ми ра Алеч ко вић, 
Ми ро слав На ста си је вић и Па вле Јан ко вић Шо ле

Ар сен Ди клић, Ми ра Алеч ко вић, 
Гор да на Ђур ђе вић и Ра де Обре но вић



Слу ша ло се и гле да ло шта је Чи ка Јо ва пи -
сао, а де ца чи та ла у ње го во до ба, трам пи ле
играч ке на град ском ше та лишту, упо зна ва ле
лут ке при сти гле из свих кра је ва све та, дру жи -
ло се на са ла шу по ро ди це Ко ва че вић, али и на
Са ла шу у Малом ри ту. Су срет ју на ка по пу лар -
не ТВ се ри је оку пио је ње ну ве дру, на сме ја ну,
рас пе ва ну еки пу. Се ћа ња на на ста ја ње јед не од
нај гле да ни јих те ле ви зиј ских се ри ја код нас, у
при су ству ве ли ког бро ја ра до зна ла ца у пу бли -
ци, по дели ли су глум ци: Ре на та Ул ман ски, Жи -
жа Сто ја но вић, Љу би ца Ко вић, Ми о драг Ра до -
ва но вић Мр гуд, Жи ка Ми лен ко вић, Ми ћа То -
мић, Ду шан По чек, Дра го љуб Ми ло са вље вић
Гу ла, То ма Ку ру зо вић, Ми ро љуб Ле шо, Иван
Ја го дић и Ми хај ло Јан ке тић, књи жев ник и сце -
на ри ста Ар сен Ди клић, уред ник Вук Кр ње вић
и по моћ ник ре ди те ља Бо ра Гво јић. За звук там -
бу ра и шу шта ња кла сја на ве тру по ста ра ли су
се чла но ви ор ке стра Там бу ри ца 5.
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Ар сен Ди клић, Ми ра Алеч ко вић и Де са Ке реч ки

На ред не, 1994. го ди не, Јун ски про гра ми Зма-
је вих деч јих ига ра об у хва ти ли су низ за ни мљи -
вих са др жа ја на ме њених свим ге не ра ци ја ма, а
пр вен стве но нај мла ђим уче сни ци ма и по се ти -
о ци ма фе сти ва ла. 



Ар се ну Ди кли ћу је 1995. го ди не до де ље на По ве ља Зма је вих деч јих ига ра за без гра нич ну ода -
ност све ту де тињ ства и нај пле ме ни ти јим људ ским те жња ма. Ве ли ко при зна ње ве ли ка ну је уру -
че но у дво ри шту Зма је ве ку ће у Срем ској Ка ме ни ци.
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Ми ра Алеч ко вић и Ар сен Ди клић Ар сен Ди клић и Па вле Јан ко вић Шо ле

На гра да зна чи мно го. Зна чи, због Зма ја, јер
смо сви ми про шли кроз Зма је ву пач ју шко лу и
и учи ли овај за нат ко јим се ба ви мо на Зма је вом
Не ве ну. Мно го ми зна чи и због овог див ног гра да
на Ду на ву, ко ји упор но, већ три де сет осам го ди -
на, по др жа ва, одр жа ва, раз ви ја, уна пре ђује Зма -

је ве деч је игре и оне су већ по ста ле тра ди ци ја.
Дра го ми је због де це ко ја све то пра те и, мо гу ре -
ћи, при мао сам ра зних по ве ља и на гра да, али ова
ми је нај дра жа. По но сим се њо ме.

Ар сен Ди клић о По ве љи Зма је вих деч јих ига ра 
ко ја му је до де ље на 1995.



Су срет са дра гим Ар се ном Ди кли ћем, чи ка
Ди ком, на шим оми ље ним Чи ком с бр ком, у го -
ди ни ка да смо на по след њу пловид бу ис пра ти -
ли и ње го ве мла ђе бра ћу и ко ле ге по пе ру и

умет нич ком за на ту, Зма јев це Ра де та Обре но ви -
ћа и Бо ру Гво ји ћа, био је и по след њи. 

Бар до не ких но вих злат них жит них по ља,
пра шња вих бо сих но гу и ду нав ских та ла са...
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ТРЕ БА СА МО БИ ТИ ПТИ ЦА 
ИЛИ ДЕ ТЕ

Зма је ве деч је игре сма трам јед ним дру штве ним
и ли те рар ним по кре том ко ји тре ба да нам са чу ва
Зма ја и нај леп ше зма јев ске тра ди ци је...

Ду шан Ра до вић

Уче ству ју ћи ак тив но и по све ће но у осни ва -
њу и фор ми ра њу тог по кре та, дру штве ног и ли -
те рар ног, Ду шан Ра до вић је пр вих го ди на Зма -
је вих деч јих ига ра не се бич но пу нио и по пу ња -
вао умет нич ке пре грат ке ма ни фе ста ци је ко ја је
ла га но ра сла, раз ви ја ју ћи се у ин сти ту ци ју од
по себ ног зна ча ја на мно гим ни во и ма, а пре све -
га ва жну и дра го це ну за де цу, мла де, њи хо ве по -
ро ди це, вас пи та че и учи те ље.

Змај ни је пи сао, већ пе вао. А за пе ва ти се мо же
лак ше и че шће не го пи са ти. Тре ба са мо би ти пти -

ца или де те, или има ти не што од те при сно сти чу -
ла и све та. Жи вот Зма ју ни је дао ми ра, а Змај се на
сва ки иза зов ода зи вао пе смом...

Ду шан Ра до вић

На кон из вр ше них при пре ма го ди ну да на ра -
ни је, про гра ми Зма је вих деч јих ига ра пр ви пут
су одр жа ни 21. ју на 1958. го ди не у Срем ској
Ка ме ни ци и на Зма јев цу, обли жњем из ле ти шту. 

У окви ру умет нич ког про гра ма – па но ра ме
са вре ме не ли те ра ту ре за де це Ми го во ри мо на -
шој де ци, сво је пе сме и при че чи та ли су: Де сан -
ка Мак си мо вић, Гви до Тар та ља, Бо жи дар Ко -
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ваче вић, Ни ко ла Дре но вац, Душан Ра до вић и
Сте ван Ра ич ко вић.

Ве ли ка је Зма је ва за ду жби на. Још је то пла она
жи шка ко ју су Зма је ви по том ци у де тињ ству до -
би ли на дар. Она греје и осве тља ва и на ше успо -
ме не и на ше са да шње по ку ша је да ми сли мо.

Ду шан Ра до вић

То ком дво днев не ма ни фе ста ци је Зма је вих
деч јих ига ра, на ред не, 1959. го ди не, одр жа но је
са ве то ва ње на те му Де те и књи га, на ко јем је
Ду шко Ра до вић сво јим из ла га њем иза звао ве -
ли ку па жњу и сим па ти је оста лих уче сни ка. 

Уче сни ци Са ве то ва ња о књи же во сти за де цу, 
Зма је вих деч јих ига ра у Срем ској Ка ме ни ци

Ре као је та да: 

Деч је књи ге су као нај див ни је играч ке. Нео -
до љи во ле пе и при ма мљи ве. Ве дре и ле ко ви те.
Јед но став не и па мет не. Не по сто ји по пу лар ни ја
умет ност од оне на ме ње не де ци. Ни јед на књи га
ни је чи та ни ја од деч јих. Ни јед на ра дио-еми си ја
слу ша ни ја. Јер слу ша ју и чи та ју и мла ди и стари.

И ни че му се не мо же про ри ца ти леп ша бу -
дућ ност и нај ду бља ста рост но тим ле пим играч -
ка ма ду ха.

У деч јим књи га ма, и умет но сти на ме ње ној де -
ци, оста вље не су све ле пе и јед но став не ми сли,
на ме ре и по ру ке од ра слих. Та умет ност је ри зни -
ца нај ску по це ни јих вред но сти у нај на ив ни јим
об ли ци ма...

Ду шко Ра до вић са ко ле га ма и чи та о ци ма 
на Зма је вим деч јим игра ма 1959.
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Уче сни ци и пу бли ка фе сти ва ла

Но ви су сре ти Зма јев це су оку пи ли на тре -
ћим Зма је вим деч јим игра ма, 4. и 5. ју на 1960.

го ди не, а са ве то ва ње о књи жев но сти одр жа но
је на те му Деч је ли те рар но ства ра ла штво. Уче -
ству ју ћи на ску пу, Ра до вић је го во рио о ли те -
рар ној афек та ци ји у деч јем пи са ном ства ра ла -
штву: 

Де ца има ју ам би ци ја, и то тре ба по што ва ти,
то је је дан део деч је при ро де, али се мо ра на је -
дан на чин урав но те жи ти и усме ри ти. Ако им
оду зме мо ам би ци ју да ће по ста ти пи сци, ако их
осло ба ђа мо ла жног од но са пре ма умет но сти, ми
ће мо ство ри ти те рен на ко ме ће де ца мо ћи сло -
бод ни је и де ти ња сти је да се из ра жа ва ју...

За ши ру пу бли ку, одр жан је књи жев ни про -
грам на фру шко гор ском Зма јев цу. Ин тер пре ти -
ра њем Зма је вих и сво јих пе са ма, пред ста ви ли
су се та да Гри гор Ви тез, Дра ган Лу кић, Ми ло -
ван Да ној лић и Ду шко Ра до вић.
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Срем ска Ка ме ни ца, башта Зма је вог му зе ја
Сто је: Жи во јин Илић, Ми ро љуб Јеф то вић, Јо ван Дун ђин, Ивона Вела и Бран ко Ђур ђе вић

Се де: Алек сан дра Мар ја но вић, Гри гор Ви тез, Ми лан Вра нић, Ми ло ван Да ној лић, Оли ве ра Зе че вић, 
Ол га Нов ко вић, Ду шан Ра до вић, Ка зи мир Ви ско вић, Ду ши ца и Дра ган Лу кић



ЗМА ЈО ВА

Зма јо ва је био као де те.
Гле дао је као де те, слу шао је као де те, био је ра до стан као де те.

Чу дио се као де те.
Све што се са де те том де ша ва, Зма јо ва је и сам до жи вео.

Био је као де те, по зна вао је де цу.
Са мо та ко мо гао је на пи са ти то ли ко исти ни тих 

и ле пих пе са ма о де ци и до жи вља ји ма де це.

Зма јо ва је био као сун це.
Си јао је и гре јао као сун це.

Ни ко де цу ни је во лео та ко ле по и јед но став но као Зма јо ва.
Ње го ве пе сме пре пу не су љу ба ви, до бро те и не жно сти.

Љу бав је до сад на а Зма јо ва је во лео де цу нео бич но и за ни мљи во, 
на мно го до брих на чи на.

Зма јо ва је био као учи тељ.
Учио је де цу да се ра ду ју свом ма тер њем је зи ку.

Наш је зик по стао је мно го леп ши 
кад је Зма јо ва про го во рио и про пе вао.
Има ли смо сре ће, има ли смо Зма јо ву, 

ко ји је ми слио и пе вао ла ко, па мет но и ве дро.

Зма јо ва је био као ју тро.
Ле по, мла до ју тро на шег ми шље ња и је зи ка.

Још тра је тај ве ли ки и пла ви дан 
ко ји је отво рио Зма јо ва сво јим пе сма ма.

Ми сли мо ле по, пе ва мо ле по, го во ри мо ле по, 
ле по смо рас по ло же ни, ле по учи мо и ра ди мо.

Све нам је ле по – јер нам је Зма јо ва био на по чет ку.

Душан Радовић
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Аутор ка ри ка ту ре: Ми ро слав На ста си је вић, 1985.

Пи смо Ду шка Ра до ви ћа Се кре та ри ја ту 
Зма је вих деч јих ига ра

На 6. Зма је вим деч јим игра ма, 1963. го ди не,
одр жа на је по ет ска све ча ност у Срп ском на род -
ном по зо ри шту. При су ство ва ло јој је око се дам
сто ти на ђа ка срем ско кар ло вач ке Учи тељ ске
шко ле, Шко ле за вас пи та че и основ них шко ла
из Но вог Са да. Сво је тек сто ве чи та ли су Де сан -
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Уче сни ци и пу бли ка 6. Зма је вих деч јих игра



ка Мак си мо вић, Ми ра Алеч ко вић, Фло ри ка
Ште фан, Ду шан Ра до вић и Ми ло ван Да ној лић.

У пр вој не де љи ју на 1964, одр жа не су 7. Зма -
је ве деч је игре. На Са ве то ва ње Спон та ни из раз
у ства ра ла штву за де цу, пре ма ар хив ским пода-
ци ма, Ду шан Ра до вић при ја вљу је свој рад „Пе -
снич ко ис ку ство у ства ра лач ком по ступ ку”.

Са ве то ва ња Зма је вих деч јих ига ра, од пр ве
ма ни фе ста ци је, по ста ла су је дан од цен трал них
до га ђа ја. Те ме који ма су се 1967. и 1968. го ди -
не уче сни ци ба ви ли гла си ле су: Мо дер ни из раз
у на шој књи жев но сти за де цу и Ли сто ви и ча со -
пи си за де цу. Уз број не ко ле ге књи жев ни ке, но -
ви на ре и кри ти ча ре (Б. Ко си је ра, Б. Ћо си ћа, др
Б. Ко ва че ка, З. Го ло ба, Љ. Ршу мо ви ћа, Т. Ке -
тига, Ј. Дун ђи на, др Д. Ре ђе па, М. Пра жи ћа,
М. Да ној ли ћа, др С. Ж. Мар ко ви ћа, Х. Тах ми -
шчи ћа, М. Алеч ко вић и дру ге), скуп је сво јим
из ла га њем, под на сло вом О не ким про бле ми ма
деч је штам пе, осве тлио и Ду шко Ра до вић. Го -
во ре ћи о ли сто ви ма за де цу, обра тио се брит ко
и без ус те за ња, за пи та но и гор ко:

Ја ћу отво ре ни је да се бо рим за сво је ми шље -
ње не го не ки дру ги ди ску тан ти. Ја не мам ту де -
ли кат ност и фи но ћу да не го во рим оно што ми -
слим.

[...] 
Ме не, мо рам да ка жем, већ нер ви ра та фи но -

ћа, да све бу де у ре ду, да ни ко ни ко га не по вре -
ди, да сви бу де мо исти. Од то га ни ово дру штво,
ни на ша де ца не ће има ти ни ка кве ко ри сти. Не -
ма мо раз ло га да би ло ко га узи ма мо у за шти ту,
ако смо се до го во ри ли да тре ба да пре све га за -
шти ти мо де цу. Ако ће мо да шти ти мо де цу, он да
је то ви ши циљ него што су ин те ре си по је ди на -
ца. Го во рим ово као сво је ми шље ње, ко је не мо -
ра би ти тач но, али ја не мам дру гог ми шље ња сем
ово га, и за ње га се нај и скре ни је и нај о тво ре ни је
бо рим.

[...] 

Ја сам чо век ко ји је на пи сао вр ло ма ло, јер
сам од ба цио мно ге сво је ства ри, ко је су дру ги
обја ви ли. Имам у се би стро гог уред ни ка... ко ји
ми вра ћа ру ко пи се. Али хо ћу да ка жем: пра ве се
алу зи је на не ки по вла шће ни по ло жај, на мо но -
пол не ких љу ди ко ји су у ства ри вр ло ма ло на пи -
са ли, ко ји ни шта ни су учи ни ли, ни са ким скла -
па ли не ка кве спо ра зу ме, ни су пра ви ли ком про -
ми се. А по сто ји јед на сва ко днев на прак са свих
пу бли ка ци ја за де цу у ко јој вла да мо но пол не ких
дру гих љу ди, ко ји ре дов но ћу те и по ла ко, из по -
та је осва ја ју те ри то ри је тих пра зних ли сто ва, но -
ви на и ча со пи са...

Го ди шња при зна ња Зма је вих деч јих ига ра
уста но вље на су и пр ви пут до де ље на 1970. го -
ди не. 

Пла кат 13. Зма је вих деч јих ига ра
Аутор ре ше ња: Мер сад Бер бер

КАПЕТАНИ ДУГЕ ПЕСНИЧКЕ ПЛОВИДБЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА – АРСЕН ДИКЛИЋ И ДУШАН РАДОВИЋ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   29



Ду шко Ра до вић и Ацо Шо пов, 
до бит ни ци на гра да Зма је вих деч јих ига ра 1970.

Ду шан Ра до вић пр ви је ла у ре ат На гра де
Зма је вих деч јих ига ра за ства ра лач ки до при нос
са вре ме ном из ра зу у књи жев но сти за де цу, ко ја
му је те го ди не уру че на у Срем ској Ка ме ни ци.

Че тр на е сто из да ње јун ског фе сти ва ла Зма је -
вих деч јих ига ра одр жа но је 1971. го ди не. Ду -
шан Ра до вић је у Са лону при ме ње них умет ни -
ка Вој во ди не отво рио из ло жбу сли ка Ми љен ка
Стан чи ћа. Пред ло жио је та да да при сут ни књи-
жев ни ци на хар ти ји ве ли ког фор ма та за пи шу

сво је ути ске (што си и учи ни ли Алек сан дар Ву -
чо, Дра шко Шће кић, Ми ло ван Да ној лић, Мир -
ко Пе тро вић, Ра до ји ца Та у то вић, Ми ро слав На -
ста си је вић, Љу би ша Ђи дић, Ми лан Пра жић,
Живко Чин го, Вех би Ки кај, Ђа ко мо Ско ти, Љу -
би во је Ршу мо вић и Не џа ти Зе ке ри ја) и за по чео
пер фор манс ре кав ши: 

– Као да спа ва.
– Као да још са мо сун це тре ба да за спи.
– Као да је све по тро ше но и још тро ши мо са -

мо све тлост.

Из да вач ка де лат ност Зма је вих деч јих ига ра
об у хва та број не на сло ве по све ће не на шем књи -
жев ном ства ра ла штву за де цу и мла де. У њи ма
је, при род но, мно го за пи са о зна ча ју Ра до ви ће -
вог де ла. 
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У свом ан то ло гиј ском из бо ру Зе ле ни бре го ви
де тињ ства (ЗДИ и КЦНС, 1969) Вла ди мир Ми -
ла рић је за пи сао: 

Но ва срп ска деч ја по е зи ја у Ду ша ну Ра до ви -
ћу до би ла је ма ги страл ног пе сни ка, ко ји је на
осно ва ма Ву ко ве пре крет нич ке по ет ске ми сли
из гра дио осе бу јан, ори ги на лан и ауто но ман по -
ет ски свет. Он је отво рио деч ју по е зи ју за са вре -
ме ни ме диј по ет ске ре чи, за чу да и пре о бра збе
за сно ва не на лу цид но сти деч јег по гле да, за мо -
ћи јед но став не му дро сти де тињ ства.

Па ра бо ле ње гових деч јих пе са ма, ви дљи ве или
скри ве не за деч је око, али увек при сут не, до не -
ле су у са вре ме ни ме диј деч је пе сме бит на жа ри -
шта има ги ни ра ња.

Ду шан Ра до вић је у срп ску деч ју по е зи ју унео
три бит не енер ги је ко је кон цен три шу па жњу са -
вре ме ни ка: ма гич ни пре део деч је лу цид но сти,
раз и гра ни па ра докс, јед но став ну му дрост де тињ -
ства ко ја те жи сми слу за вр шне јед но став но сти.

Он је пе снич ку игру де тињ ства осло бо дио за
чу до и от кри ва ње, за ја ка ста ња деч је пе сме.

Књи гу Тра гом деч је пе сме, ко ја са др жи тек -
сто ве из го во ре не на Три би ни 10. и 11. Зма је вих
деч јих ига ра, 1967. и 1968. го ди не, об ја ви ли су
1969. Зма је ве деч је игре и Кул тур ни цен тар Но -
вог Са да. Ми лан Пра жић у свом тек сту „Ка фе -
но ме ну игре у по е зи ји Ду ша на Ра до ви ћа” на -
води: 

По е зи ја Ду ша на Ра до ви ћа ни је на ив на ни ти
јед но стра на. Ако је свет у тој по е зи ји са знат пре -
вас ход но као игра, то зна чи да су за не ма ре не
ком пли ка ци је и сло же но сти жи во та. Је сте, свет
је игра, и ва си о на је игра, по ру чу је ова по е зи ја,
али ни је сва ка игра ве се ла, има та квих ко је су
мрач не и ту жне, ко је се не мо гу во ле ти и ко је се
не мо гу об ја сни ти. Има чак по ја ва ко је уоп ште
ни су игра. Ме ђу тим, тим са зна њи ма ни је по љу -
ља на вред ност игре; на про тив, игра је, су о че на

са раз ном не при јат но сти ма ко је по сто је у жи во -
ту, са мо до би ла у вред но сти.

Ми сли о Ра до ви ћу у белешке су пре то чи ли
Ху се ин Тах ми шчић у сво јој књи зи Би ти на пу -
ту (Зма је ве деч је игре и КЦНС, 1971), Ми лан
Пра жић у Игри као сло бо ди (Зма је ве деч је игре
и КЦНС, 1971), Ми ло ван Да ној лић у књи зи
Овде по ток, он де цвет (Зма је ве деч је игре и РУ
„Ра ди вој Ћир па нов”, 1973), Љу би ца До тлић и
Емил Ка ме нов у Књи жев но сти у деч јем вр ти ћу
(Зма је ве деч је игре и Од сек за пе да го ги ју Фи ло -
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 1996), Жи ван
Жив ко вић у Са стра ни ца „Де тињ ства” (Зма је -
ве деч је игре, 1998), Дра ган Лу кић у Мо јим са -
вре ме ни ци ма (Зма је ве деч је игре, 2000), Јо ван
Љу шта но вић у Цр вен ка па гриц ка ву ка (Зма је ве
деч је игре и Днев ник ДОО, 2004), Дам њан Анто -
ни је вић у Кри ти ци књи жев но сти за де цу (Зма -
је ве деч је игре, 2005), Зо ра на Опа чић у сво јој
На ив ној све сти и фик ци ји (Зма је ве деч је игре,
2011) и мно ги дру ги.

Тре ћи број ча со пис Де тињ ство за 1980. го -
ди ну у це ло сти је био по све ћен Ду ша ну Ра до -
ви ћу, чи ји је „Пор трет” при ре дио Ми лан Пра -
жић. По ред број них за пи са из ра ни јег пе ри о да,
на мол бу ре дак ци је, спе ци јал но за ову све ску,
пи са ли су Де сан ка Мак си мо вић, Алек сан дар
Ву чо, Дра ган Лу кић, Слав ко Гор дић, Рај ко Пе -
тров Но го. У овом по себ ном из да њу, Ми лан
Пра жић пи ше о ду жнич ком би лан су: 

[...] Кри тич ка ми сао још увек пред ста вља ду -
жни ка опу су Ду ша на Ра до ви ћа, на ро чи то оним
са др жа ји ма ко ји не при па да ју деч јој књи жев но -
сти, али је охра бру ју ће у кри тич кој све сти то што
она све ви ше на сто ји да јед но бо гат ство ду ха, ма -
ште ве дри не и ху мо ра, са гле да у ње го вом ван -
жан ров ском ин те гри те ту и то та ли те ту, не дво -
јећи њего во ин те лек ту ал но е тич ко је дин ство и
ко хе рен ци ју.
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На слов на стра на: Ра ду ле Бо шко вић

Зма је ве деч је игре су 1989. при ре ди ле раз го -
вор на те му Књи га и де те да нас, као пре глед
„зби ва ња” на по љу књи жев ног ства ра ла штва и
књи жев не кри ти ке, три де сет го ди на на кон ини -
ци јал ног иза зо ва и из ла га ња Ду шка Ра до ви ћа.
На овом ску пу уче ство ва ло је три де се так пи са -
ца, пре да ва ча, кри ти ча ра, но ви на ра, пе да го га,
а њи хо ви тек сто ви об ја вље ни су у књи зи истог
на сло ва, у из да њу Зма је вих деч јих ига ра 1990.
го ди не.

Овај збор ник до но си сва про ми шља ња иза зва -
на дав ним Ра до ви ће вим при ло гом. Сва су она
раз ли чи та (што је до бро) и усме ре на на тра га ње
за да љим то ко ви ма књи жев но сти за де цу. У не ве -
ли кој, чак спо ра дич ној из да вач кој де латно сти ка -
да је у пи та њу кри ти ка и есе ји сти ка ко ја из у ча ва
ства ра ла штво за де цу, овај Збор ник са мо је на -
ста вак хте ња Ига ра да се де ла ва ло ри зу ју на пра -
ви и пра ви чан на чин. На ста вак је оног што Зма -
је ве деч је игре чи не више од три де це ни је.

Ра де Обре но вић

[...] По ру ка Ра до ви ће вог про грам ског го во ра
гла си: књи жев ност за де цу на ста ла је исто вре ме -

но са успо ра ва њем и об у ста вом при род ног ра ста
де це... За то та књи жев ност по но во мо ра от кри ти
тај ну ра ста! 

Ра ша По пов

[...] Што је ма ни фе сто вао, Ду шан Ра до вић је
по сти гао у књи га ма. Јед ном сам ре као, а са да то
под вла чим, све што су хте ли на ши над ре а ли сти,
би ло два де се тих, би ло по том пе де се тих го ди на,
по сти гао је Ду шан Ра до вић. То се мо же об ја сни -
ти ње го вим код нас рет ко за пам ће ним да ром, а
и чи ње ни цом да се обра ћа они ма ко ји ма ло ги ка
ни је по ста ла дог ма, они ма ко ји ма је игра ва здух
и ду хов на хра на... 

Ми ло ван Ви те зо вић

По ет ска раз глед ни ца По зив
Сти хо ви: Ду шан Ра до вић

Илу стра ци ја: Бра ни слав До ба но вач ки

Не мој те се пла ши ти Ду шка Ра до ви ћа. Он ни -
је мно го ам би ци о зан, ни агре си ван, он ни је се би
на де нуо ни јед но име до са да, од ње га де ца, и ако
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ло ше пи ше, не ће има ти ште те, јер је ма ло на пи -
сао. Тре ба се чу ва ти оних ко ји су ма ње по зна ти
не го Ду шко Ра до вић, а ко ји угро жа ва ју па мет и
дух на ше де це.

Ду шко Ра до вић, на Зма је вим 
деч јим игра ма 1968.

Чи та ју ћи на све умет нич ке на чи не Ра до ви -
ће ве пле ме ни те, до бро на мер не, вр ца ве, игри ве
за пи се, сти хо ве и при че, Зма је ве деч је игре де -
се тле ћи ма из но ва от кри ва ју њи хо ву ле по ту и
да ле ко се жну вред ност. Упра во су Ра до ви ће ви
спи са тељ ски мо ти ви по кре ну ли на ста ја ње мно -
гих про је ка та и про гра ма Зма је вих деч јих ига -
ра: књи га, ча со пи са, се па ра та, по ет ских раз -
глед ни ца, из ло жби илу стра ци ја књи га, при ка за
до ку мен та ци о не гра ђе, лут кар ских ми ни ја ту ра,
по зо ри шних пред ста ва, дра ма ти за ци ја, мо но -
дра ма за де цу, умет нич ких ра ди о ни чар ских су -
сре та, кон це ра та, мју зи ка ла и мно ги дру гих
чуд них и ма ње чуд них ра до сти... Та ко се гра де
но ви на чи ни и мо де ли да се ње го во при ја тељ -
ско и бри жљи во ослу шки ва ње де те та пре не се
на све ге не ра ци је, а по го то во на но ве ра до зна -
ле при до шли це у ма штар ски свет де тињ ства. 

У овом ра ду су, као све до чан ство о искре ним
и по све ће ним на сто ја њи ма Ду шка Ра до ви ћа и
Ар се на Ди кли ћа да по др же по кре та ње, раст и
ја ча ње Зма је вих деч јих ига ра, као сре ди шта
умет нич ких и кул ту ро ло шких де ша ва ња и по -
ма ка ка да је по сре ди ства ра ла штво за де цу и
мла де, при ка за ни де ло ви гра ђе вред них ар хив -
ских збир ки из дра го це не ри зни це Зма је вих
деч јих ига ра. Ко ри шћен је ма те ри јал из ру ко -
пи сне, ли ков не, збир ке до ку ме на та, пре пи ски,
књи га, збор ни ка, ан то ло гиј ских из бо ра, ча со -
пи са Де тињ ство (и ње го вих се па ра та), штам па -
них пра те ћих и про мо тив них пу бли ка ци ја
(про грам ских књи жи ца, ка та ло га из ло жби, бил -
те на, пла ка та, афи ша, по зив ни ца, по ет ских раз -
глед ни ца), фо то-до ку мен та ци је Зма је вих деч -
јих ига ра.

Ме ђу на род ни цен тар књи жев но сти за де цу
Зма је ве деч је игре ба шти ни их и не у мор но
изно ва пред ста вља пу бли ци, јер до при но се чу -
ва њу и не го ва њу вред них еле ме на та ко ји све до -
че о по стан ку, раз во ју, кон ти ну и ра ном тра ја њу
и сна жном за ма ху дру штве ног и ли те рар ног по -
кре та с по чет ка ове исти ни те бај ке, већ без ма -
ло се дам де це ни ја.
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За ми сли те!
Рад уче ни ка Основ не шко ле „Со ња Ма рин ко вић” 

из Но вог Са да, 2022.

Аутор пор тре та Ду ша на Ра до ви ћа: 
Гра ди мир Сму ђа, 1988.



СА ЖЕ ТАК: Текст ТВ се ри је На сло во, на сло во Ду -
ша на Ра до ви ћа, на шег пр вог књи жев ни ка ко ји је био
и аутор у елек трон ским ме ди ји ма, пред ста вља на ра -
тив ко ји је ко ри шћен као сце на рио за три те ле ви зијске
вер зи је. Тран сме ди јал но је пре о бли ко ван у две по зо -
ри шне предста ве, а за тим су ода бра не пе сме и при че
об ја вљи ва не у књи га ма, на ста вља ју ћи та ко свој са мо -
стал ни жи вот као књи жев ни тек сто ви. Тек у пост хум -
но об ја вље ним са бра ним спи си ма ауто ра штам па на су
че ти ри сце на ри ја, али уз при ла го ђа ва ње књи жев ној
фор ми, из о ста вља њем тех нич ких упут ста ва за ви део и
аудио сни ма ње. По ре ђе њем ових тек сто ва са епи зо -
дама ТВ се ри је и пи шче вим за пи си ма о по зо ри шној
адап та ци ји, у овом ра ду ана ли зи ра се функционисање
приче у раз ли чи тим умет нич ким фор ма ма и њено
комуницирање са ре ци пи јен ти ма – гле да о ци ма и чи -
та о ци ма. Упр кос ути ску да је реч о на ра ти ву ко ји не
гу би сво ја су штин ска свој ства, но ва пред ста вља ња
ства ра ју но ви „свет при че”. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме диј ски аутор Ду шан Ра до вић,
те ле ви зиј ско уче ње сло ва, сце на рио ТВ се ри је, тран -
сме ди јал ност на ра ти ва, ре цеп ци ја при че

1. Увод

Те ле ви зиј ска се ри ја за де цу На сло во, на сло -
во, на ме ње на нај мла ђи ма као по моћ у опи сме -
ња ва њу, сма тра мо да пред ста вља нај зна чај ни ји
ме диј ски до при нос Душа на Ра до ви ћа у ње го -

вом ви ше де це ниј ском пи са њу сце на ри ја за
елек трон ске ме ди је – ра дио и те ле ви зи ју. Упр -
кос ве ли ком успе ху две ра дио-игре, Ка пе та на
Џо на Пиплфок са и Ка ко су по ста ле ру жне ре чи,
сво јим оби мом и естет ским ква ли те том Сло ва
се, као сво је вр сни те ле ви зиј ски „ро ман-ре ка” о
уче њу сло ва кроз игру и от кри ва ње све та, по -
себ но из два ја ју.

Те ле ви зи ја Бе о град сни ми ла је и при ка за ла
три де сет че ти ри епи зо де ове се ри је, у пе ри о ду
од 1963. до 1965. го ди не, а све их је ре жи ра ла
Ве ра Бе ло гр лић. Исти аутор ски тан дем ре а ли -
зо вао је и три на ест епи зо да сни мље них у бо ји,
1975. го ди не, док је пр ви се ри јал за бе ле жен у
цр но-бе лој тех ни ци. Раз ло зи за то су дво ја ки:
си стем сни ма ња у бо ји био је знат но ску пљи све
до по чет ка се дам де се тих го ди на, ка да је уса вр -
шен и ко мер ци ја ли зо ван, а пра ћен је и по јеф -
ти ње њем од го ва ра ју ћих ТВ при јем ни ка.1 Од лу -
ка да се по но во сни ме не ке епи зо де по ода бра -
ним сце на ри ји ма те шко да би би ла усво је на у
РТВ Бе о град да је пр ви се ри јал био са чу ван:
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услед ма те ри јал не оску ди це и не до стат ка све -
сти о по тре би чу ва ња соп стве не про дук ци је, све
је пре сни мље но. Са чу ва не су са мо фо то гра фи -
је али, сре ћом, и си ноп си си ко ји су по слу жи ли
за по ста вља ње две по зо ри шне пред ста ве на сце -
ну као и за но во сни ма ње се ри је На сло во, на
сло во, у „пу ном ко ло ру”. Та ко је ре при зи ра ње
се ри је, по пу лар не ко ли ко ме ђу де цом то ли ко и
ме ђу од ра сли ма, би ло оне мо гу ће но, а има ми -
шље ња и да су то ме до при не ли су ко би Ду ша на
Ра до ви ћа са пар тиј ски по ста вље ним уред ни ци -
ма, због че га је он у сед мо го ди шњим ци клу си -
ма ме њао рад но ме сто у ме ди ји ма – у но ви на -
ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји, да би се на кра ју ка -
ри је ре скра сио у пр вом град ском ра ди ју у СФРЈ
– Сту ди ју Б, ода кле је, по сле по ли тич ког уки да -
ња емиси је Бе о гра де, до бро ју тро, оти шао у пре -
вре ме ну пен зи ју. Тре ба по ме ну ти да је за но ве
ге не ра ци је 21. ве ка сни мљен „ри мејк” се ри је у
ре жи ји Да ри ја на Ми хај ло ви ћа, еми то ван на
РТС-у од 25. де цем бра 2010. до 30. апри ла
2011. го ди не. Ан га жо ва ни су глум ци мла ђих ге -
не ра ци ја, а по ори ги нал ном сце на ри ју Ду ша на
Ра до ви ћа кре и ра но је два де сет епи зо да у тра ја -
њу од по по ла са та, пет на е стак ми ну та кра ће
не го што је то би ло у пр во бит ној вер зи ји Сло ва.
Глав ни раз лог за кра ћу фор му, ко ја је зах те ва -
ла ди на мич ни ји при ступ ре а ли за ци ји са др жа ја
сва ке епи зо де, узро ко ван је по ја вом ком пју те -
ра, ин тер не та и мо бил них те ле фо на. Деч ју па -
жњу те же је за др жа ти не го па жњу од ра слих, а
ин фор ма тич ка ре во лу ци ја до дат но је ути ца ла
на „пад кон цен тра ци је” код свих уз ра ста. Бр зо
сме њи ва ње ка дро ва, без ста тич них сли ка, не -
опход но је да би се пу бли ка при ву кла и за држа -
ла, а то зах те ва и про ме не у из ла га њу на ра ти -
ва, ди је гет ско убр за ње свој стве но на ви ка ма
„ди ги тал них домо ро да ца”, ка ко је Марк Прен -
ски (Marc Prensky) ме та фо рич но на звао де цу

ро ђе ну по сле по ја ве ин тер не та 1995. го ди не,
јер у „свет ски ра ши ре ној мре жи” (World Wi be
Web) бр зо и ла ко усва ја ју „ди ги тал ну му дрост”
(2001: 1–6). 

Ду шан Ра до вић, наш „пр ви пи сац ко ји је и
ме диј ски аутор” (Мак си мо вић 2006: 1089–
1098), у сво јим се ћа њи ма пи ше ка ко је по стао
сце на ри ста ТВ се ри је На сло во, на сло во. Те ле -
ви зи ја Бе о град има ла је у про грам ској ше ми
тер мин за деч ју еми си ју, ко ји ни је био по пу њен.
Ра до вић се при хва тио по сла и ис пу нио рад ни
за да так, иако му је би ло те шко да се у крат ком
ро ку при ла го ди за нат ском пра ви лу пи са ња ТВ
сце на ри ја, ко је зах те ва да се на ле вој стра ни пи -
ше оно што по кри ва ви део, а на де сној аудио-
-за пис: 

Спе ци фич ност те ле ви зиј ског по сла и је сте у
то ме да се са мо та ко мо же и мо ра ми сли ти – ка -
ко на нај бо љи на чин син хро ни зо ва ти ВИ ДЕО и
АУДИО и оства ри ти је дин ство зву ка и сли ке, за -
ни мљив и до бар те ле ви зиј ски до жи вљај (Ра до вић
2006: 6642).

На жа лост, сце на ри ја Ду ша на Ра до ви ћа за ТВ
се ри ју На сло во, на сло во ни су штам па на у ори -
ги нал ном об ли ку ни у јед ној књи зи, ни ти књи -
жев ном ча со пи су. Оста ла су у ар хи ви РТВ Бе о -
град, а сам пи сац је мно ге пе сме и при че из
еми си ја увр стио у раз ли чи те збир ке. Интерве-
нисао је на тек сту сце на ри ја и при ла го дио га
драм ској фор ми, за јед но са ре ди тељ ком ТВ се -
ри ја ла Ве ром Бе ло гр лић. Из међу пр вог и дру -
гог те ле ви зиј ског еми то ва ња, Сло ва су за по чела
свој те а тар ски жи вот, у по зо ри шту ко је да нас
но си име Ду ша на Ра до ви ћа: пред ста ва На сло -
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2 На во ди из Баш сва шта – Са бра ни спи си Ду ша на Ра до -
ви ћа (2006) би ће у овом ра ду озна че ни са мо бро јем стра не у
за гра ди.



во, на сло во пре ми јер но је игра на у Ма лом по -
зо ри шту у Бе о гра ду 1969, а већ на ред не го ди не
и не ка вр ста на став ка: По но во на сло во на сло во
(1970).

У књи зи На сло во, на сло во, сце не лу та ка, об -
ја вље ној пост хум но (1986) у из да њу но во сад -
ског Днев ни ка, штам па ни су ода бра ни де ло ви
по зо ри шног тек ста. То исто учи нио је и бе о -
град ски Рад (1987) у те тра ло ги ји По ле та рац
(Про ле ће, Ле то, Је сен, Зи ма) ко ја об у хва та из -
бор из уред нич ко-аутор ског ра да у дру гој се ри -
ји ли ста. У че твр тој књи зи об ја вље не су Ра дио и
те ле ви зиј ске игре, а с об зи ром на то да је Ра -
довић од 1973. до 1975. го ди не уре ђи вао но ву
се ри ју ча со пи са за де цу По ле та рац, пре ра да
тек ста из те ле ви зиј ског у драм ски мо же се сма -
тра ти ње го вим аутор ским де лом. По но вље но
из да ње ове те тра ло ги је об ја ви ла је Срп ска књи -
жев на за дру га 2007. го ди не, без из ме на. У та -
квом об ли ку штам па ни су и тек сто ви пр ве, че -
твр те, два де сет че твр те, два де сет ше сте и три -
де сет че твр те еми си је На сло во, на сло во у књизи
са бра них спи са Баш сва шта (2006), ко је ана ли -
зи ра мо у овом ра ду. 

2. По чет на фа за ТВ се ри је 
На сло во, на сло во

Шпи ца те ле ви зиј ске се ри је за де цу На сло во,
на сло во по ста ла је хим на де тињ ства мно гих ге -
не ра ци ја. Са свим јед но став на, јер ва ри ра сло -
ва и гла со ве азбу ке и ре чи ко је њи ма по чи њу,
исто вре ме но је раз и гра на на деч ји на чин – асо -
ци ра ње по сто је ћих и не по сто је ћих ре чи. Тиме
нео сет но из ра ња ју за ум ни гла со ви, у ду ху деч -
јих раз бра ја ли ца ко је су пи са ли при пад ни ци
ру ског фор ма ли зма, и нео бич ни, да да и стич ки
сло го ви без зна че ња, али ко ји се ри му ју са ре -

чи ма чи је је зна че ње де ци по зна то. Ни је сто га
нео бич но што је књи жев ник Ма ти ја Бећ ко вић,
у те ле ви зиј ској еми си ји РТС-а Ква дра ту ра кру -
га, из ја вио: „Ду шан Ра до вић је оства рио све оно
што су над ре а ли сти же ле ли!” (Стан ко вић 2014). 

Ис по чет ка, пе сма за шпи цу са сто ји се са мо
од от пе ва них гла со ва ко ји озна ча ва ју сло ва
азбу ке, а пр ве ре чи почи њу по след њим сло вом:
„ШШШШШШШШ / Као ша ка / као шту ка / као
ше шир / као ше ва / као штру дла / као шест”, да
би усле ди ле ско ко ви те асо ци ја ци је, при вид но
без сми сла, „ВВВВВВВВ / као вра та / во да / ва -
тра / као ве тар / вр ба / ва за / као воз / као вест”.
За тим се ре ђа ју ре чи на Р, па на Ч, а он да у сти -
лу Алек се ја Кру чо ни ха (Алек сей Ели се е вич
Кру чё ных), ко ји је 1913. увео тер мин „за ум ни
је зик”, и Ве ли ми ра Хлеб њи ко ва (В. Хлеб ни ков),
при ста ли це „са мо вите ре чи – из ван обич но сти
и жи вот них по тре ба” (Bu žinj ska – Mar kov ski
2009: 126), по чи ње игра гла сов не ауто но ми је:

Арим / Ба рим / Ва рим / Гу ска /
Ду ли ћи / Ђу ли ћи / Еки лић / Жа ба/
Зи јем / Ијем / Јем / Ко ска
Лу лу шка / Љу љу шка / Ми га / Ни га / Осам.

У за вр шни ци, по сле по врат ка сми слу бро јем
осам, пе сник се вра ћа за го не та њу на деч ји на -
чин:

По го ди ко сам
Оно па ово
Ста ро за но во
Играј мо се 
На сло во, на сло во (665).

У пр вој еми си ји, од мах по сле шпи це, сле ди
пред ста вља ње ли ко ва и прин ци па на ко јем се
за сни ва уче ње сло ва кроз игру коц ка ма. По чет -
на иде ја ни је би ла до вољ на, ча роб но сред ство
ко је ће, као у бај ка ма, све раз ре ши ти. Тре ба ло
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је раз ра ди ти ли ко ве и њи хо ве уло ге, а не пред -
ви ђе не до га ђа је ускла ди ти са сце на ри јем. Ре -
ди тељ ка је ин си сти ра ла на то ме да у се ри ји за
де цу глав ни ју нак мо ра да бу де де те. По што је
већ до го во ре но да игру са сло ви ма во ди глу мац
Ми ћа Та тић, „де те” је до би ло име Аћим, на
прво сло во азбу ке и абе це де, а згод но за ре ђа -
ње ко ца ка са сло ви ма и чи та ње сле ва на де сно
и обр ну то. Кр пе ног лут ка сми сли ли су и из ра -
ди ли Д. Радовић и лут кар ка Гор да на По по вић,
за слу жна и за ком плет ну сце но гра фи ју, укљу -
чујући и из глед ко ца ка. Не зна мо ка ко су оне
из гле да ле у пр вом се ри ја лу Сло ва али у дру гом
су ве ли ке, јар ких бо ја, са гра фич ки упе ча тљи -
во ис пи са ним ла ти нич ним сло ви ма, што го во -
ри о на мери РТВ Бе о град да се се ри ја при ка зује
на це лом ју го сло вен ском про сто ру, али по сред -
но и о по ти ски ва њу ћи ри ли це као при мар ног
пи сма на под руч ју Ср би је. 

На са мом по чет ку еми си је, на вр ху сте пе -
ница сто ји глу мац ко јег ка ме ра зу ми ра и при -
ка зу је у круп ном пла ну:

„Де цо, до бро ве че... Ја сам Ми ћа Та тић. До -
шао сам да се играм са ва ма и до нео сам све сво -
је играч ке. (По ка зу је) Че шаљ... ма ка зи це... гу му
за бри са ње, лоп ту за пинг-понг... (чу је се цвр кут)
ба те риј ску лам пу... (цвр кут) је дан ча сов ник (цвр -
кут) Да, и она је ту... (Ски да ци лин дар. Ис под
ње га пти ца)” (665). 

Чи та лац ни је ус кра ћен за текст шпи це, али
је сте за му зи ку. Не до ста так му зи ке мо же се
сма тра ти сла бо шћу тек ста и оси ро ма ше њем до
ког до ла зи тран спо зи ци јом са те ле ви зи је у
књигу. Ипак, текст ни је у пот пу но сти ли шен му -
зи ке, о че му је за еми си ју Дво глед го во рио ком -
по зи тор Ми о драг Илић Бе ли на при ме ру ком -
по но ва ња пе сме „Све је по шло на о пач ке за
врап це и мач ке” (Илић 1971). 

М. Илић твр ди да Ра до ви ће ви сти хо ви по се -
ду ју уну тра шњу му зи ку ко ју је он као ком по зи -
тор пра тио и хар мо ниј ски ускла ђи вао, та ко да
ту ме ло ди ју мо же да осе ти и па жљив чи та лац.
Ре чи ком по зи то ра по твр ђу ју се у по ступ ку кон -
цен три са ног чи та ња сти хо ва ко ји за и ста по се -
ду ју уну тра шњу ме ло ди ју. Ме ђу тим, гле да лац
мно го лак ше ко му ни ци ра са ТВ сли ком ко ја
при ка зу је из го во ре не пој мо ве („ча ша, чи зма,
чеп...”) и ко тр ља ње ко ца ка обе ле же них сло -
вима. 

Се ри ја На сло во, на сло во на ме ње на је де ци
пред школ ског уз ра ста, а чи та ње сце на ри ја,
иако у драм ској а не у фор ми си ноп си са за сни -
ма ње, пред ста вља озби љан на пор де ци ко ја су
у фа зи опи сме ња ва ња. Због то га им је у чи та њу
по треб на по моћ од ра слих, ро ди те ља или ста ри -
је бра ће и се ста ра. 

Већ је по ме ну то да је дру ги се ри јал ре ду ко -
ван са три де сет че ти ри на три на ест епи зо да, та -
ко да је и текст сце на ри ја скра ћи ван. У пр вој
епи зо ди, пре ска че се упо зна ва ње Ми ће и Аћи -
ма и рад ња те че дру га чи је не го у тек сту сце на -
ри ја об ја вље ном у књи зи са бра них спи са Баш
сва шта (На сло во, на сло во 1975).

По што је глу мац при ву као па жњу мла дих
гле да ла ца, он их уво ди у игру, по на вља ју ћи да
је то раз лог ње го вог до ла ска: 

„Кла њам се, до бро ве че. До шао сам да се
играм са ва ма. Игра ће мо јед ну ле пу и ве се лу
игру ко ја се зо ве ’НА СЛО ВО, НА СЛО ВО’. Уме -
те ли ви да се игра те На сло во, на сло во? На при -
мер: ја ка жем – на сло во... на сло во ’Т’! (При ђе
коц ки са сло вом ’Т’). И ви по га ђај те – шта би то
мо гло би ти на сло во ’Т’” (665).

По сте пе но, уз по моћ гла са из по за ди не (off),
ре ђа ју се не тач ни од го во ри – тру ба, те ле фон,
тро ти нет, та њир – док се не стиг не до тач ног:
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„То је ма ли топ који пу ца са мо кад се ка же
’бум’!” (666). По гре шни од го во ри су че сто ко -
мич ни, јер су коц ке пре ма ле да би у њих ста ли
круп ни пред ме ти ко ји се на бра ја ју у по ку ша ју
да се стиг не до ре ше ња. 

Већ на ред но сло во, К, и игра по га ђа ња има -
ју еле мен те ме та леп тич ног „ру ше ња че твр тог
зи да” (Ge net te 2006: 39–40) – ди рект ног укљу -
чи ва ња гле да ла ца у раз го вор о мо гу ћем од го во -
ру, по сле не ко ли ко не у спе шних по ку ша ја гла -
са из оff-а и ко нач но тач ног: 

„Је сте, коц ка, по го ди ли сте... Ето, то је коц ка
и на њој је по но во сло во ’К’. На сло во, на сло во
’К’. Са да ћу ја да по га ђам.” Ми ћа ослу шку је и
загле да коц ку, из го ва ра ре чи „кру шка, кај си ја,
кра ста вац, ко ко шка, клу па, ка ми он, кла ри нет,
ке стен, ке ле ра ба, ку пус” и сва ки пут до би ја одго -
вор: „Ни је, ни је, ни је...” (666). 

По што при зна је да ви ше не зна ре чи ко је по -
чи њу на то сло во, од у ста је од по га ђа ња и отва -
ра коц ку. Ме ђу тим, у њој је та ко ђе не што ма ња
коц ка. Пи сац сце на ри ја при ме њу је по сту пак
по знат као mi se-en-abyme3 (сли ка у сли ци), че -
шћи у сли кар ству не го у књи жев но сти, али при -
мен љив у ви зу ел ним ме ди ји ма ка кав је те ле -
визи ја. 

У сце на ри ју пр ве епи зо де ТВ се ри је за де цу
На сло во, на сло во, во дич кроз игру, Ми ћа Та тић,
у по след њој ку ти ји ци про на ла зи кљу чић: 

„На сло во, на сло во ’К’... Кључ... По гле дај те,
је дан ма ли кључ. За бо ра вио сам да по сто ји та ко
ма ла ствар ко ја по чи ње сло вом ’К’ и зо ве се кључ.
Узе ћу овај кљу чић. Мо же нам за тре ба ти. Па зи те,
он је у овом џе пу. Да не за бо ра вим” (666). 

За тим на ста вља да се ше та, за др жа ва ју ћи ра -
до зна лост гле да ла ца за кључ и тај ну че му ће по -
слу жи ти. У ме ђу вре ме ну, су сре ће ма лог Ми ћу,

лут ка ко ји се ја вља на по зив за игру. Гле да о ци
то ви де, али у тек сту се уоп ште не по ми ње да
то ни је де чак, та ко да чи та лац дру га чи је до жи -
вља ва ње го ву по ја ву у се ри ји. Он је де чак, а и
ТВ пу бли ка га та ко при хва та, схва та ју ћи услов -
ност игре на те ле ви зи ји, где се фан та зи ја и зби -
ља ме ша ју на исти на чин као и у њи хо вим сва -
ко днев ним игра ма. Ако оби чан штап мо же у
деч јој игри би ти коњ, де ца пред те ле ви зо ром
ла ко при хва та ју да је ма ли Ми ћа де чак, у пот -
пу но сти рав но пра ван са глум цем Ми ћом. Чи -
та о ци та кву ди ле му уоп ште не ма ју. Ва жно је
на гла си ти да је у трећој вер зи ји ТВ се ри ја ла На
сло во, на сло во (2010/11) лут ку Ми ћи глас по -
зај ми ла глу ми ца Зо ра на Ми ло ша ко вић Та сић
(На сло во, на сло во 2011). У пр ва два ци клу са ове
ТВ се ри је Ми ћа Та тић је из ме ње ним гла сом го -
во рио у име лут ка Ми ће, а гла сов но су се ја вља -
ле и глу ми це Та тја на Лу кја но ва, До бри ла Ма -
тић и Бран ка Ми тић. 

Пу тем над му дри ва ња с од ра слим Ми ћом
сле ди за ни мљи во упо зна ва ње и от кри ће да су
њих дво ји ца име ња ци у су прот ном сме ру, Ми -
ћа и Аћим. У то ме им по ма же про на ла же ње
кре де, ко ју ве ли ки Ми ћа ва ди из јед не ку ти је: 

МИ ЋА: Је сте. Кре да. Ево ти, да ви дим шта хо -
ћеш.

МА ЛИ: Ни шта не ћу. На пи са ћу ти сво је име.
Да ви диш ка кав сам ја Ми ћа.

(Ма ли пи ше по та бли по ла ко: Аћим). 
МИ ЋА: А... ћ... и... м... Ту пи ше Аћим. Аћи ме,

па ти ни си Ми ћа – ти си Аћим.
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3 Бес ко нач на пе тља ство ре на кад хи по на ра тив угра ђу је
сво ју ма три цу на ра ти ву. „Мо же се опи са ти као екви ва лент
не че му по пут Ма ти со ве чу ве не сли ке со бе у ко јој ми ни ја тур -
на вер зи ја истих сли ка ви си на јед ном од зи до ва. [...] По зна -
ти при мер из Жи до вог де ла су Ко ва чи ла жног нов ца (1949)
где се лик ба ви пи са њем ро ма на слич ним ро ма ну у ко јем се
по ја вљу је” (Rim mon-Ke nan 1983: 93). 



МА ЛИ: Ни сам ја Аћим. Чи тај са сво је стра не.
МИ ЋА: Ја чи там она ко ка ко се чи та.
МА ЛИ: А ја сам пи сао та ко да ти поч неш са

сво је стра не. Чи тај по но во.
МИ ЋА: М... и... ћ... а... Кад се та ко чи та, ствар -

но ис па да Ми ћа, али је леп ше да се зо веш Аћим
(666–667).

Ова игра сло ви ма, чи та ње сле ва на де сно и
обр ну то, ма ко ли ко де ло ва ла јед но став но за
ста ри је гле да о це, от кри ва лач ка је и од ве ли ког
зна ча ја за пред школ ску де цу. Она их упо зна је
са азбу ком, сло ви ма и гла со ви ма ко ји од го -
варају на пи са ном, али им ујед но по ка зу је и
пра ви ло ко је тре ба по што ва ти у пи са њу и чи -
тању.4

Де ца се иден ти фи ку ју са де ча ком-лут ком ко -
ји од би ја да бу де Аћим, јер је ма ли по пут њих.
При род но, иако ви де и раз у ме ју да то ни је пра -
ви де чак већ не што по пут играч ке, ма ри о не та
из по зо ри шта лу та ка, фан та зи ја им пру жа при -
ли ку за игру и она је ра до при хва та ју, ус пут уче -
ћи сло ва кроз до го дов шти не дво ји це ју на ка са
име ни ма као у огле да лу: Ми ћа и Аћим.

По шту ју ћи соп стве но пра ви ло да сва ка при -
ча или пе сма мо ра би ти „крат ка, нео бич на и
сме шна” (419), пи сац на та кав на чин кре и ра и
ТВ се ри ју На сло во, на сло во. По што за вр ши бро -
ја ње, Ми ћа не по ла зи да тра жи Аћи ма, већ
изго ва ра: „Не ка се он кри је, а ми ће мо на ста -
ви ти сво ју игру” (667). Ко ме се Ми ћа обра ћа, и
да ли се уоп ште не ко ме обра ћа, или го во ри сам
са со бом да би се охра брио у на ме ри да не што
ура ди? Чи та лац сти че ути сак да се обра ћа ње -
му, са у че сни ку у пу сто ло ви ни, док гле да лац то
до жи вља ва као от кри ће да лик из ТВ се ри је зна
да је по сма тран и за то оба ве шта ва по сма тра ча
о сво јим на ме ра ма. Пот пу но исте ре чи дру га -
чи је де лу ју на при ма о це по ру ке у раз ли чи тим

ме ди ји ма: штам па ном тек сту у књи зи и рече -
ни ци из го во ре ној на те ле ви зи ји.

Број не ин фор ма ци је усва ја ју се нео сет но, а
си но ни ми ја – „да су пат ка, плов ка и шот ка” јед -
на иста жи во ти ња која „ква че ’ква-ква’” (667),
„во ли да се ку па и зна вр ло ле по да пли ва” под -
сти че за че так раз во ја ми шље ња ко је ме та ре фе -
рент но по ве зу је ства ри, пој мо ве и ре чи, те усва -
ја ње и ко ри шће ње је зи ка пре тва ра у бес крај ну
ме та рефе рент ну игру. Оту да и за па жа ње Де на
Спер бе ра (Dan Sper ber) о „ме та ре пре зен та ци -
ји из пер спек ти ве ево лу ци је” (2000: 117–137) и
ње гов за кљу чак ко ји ци ти ра на ра то лог Вер нер
Волф (Wer ner Wolf) да је ан тро по ло шки, „чо век
– ме та ре фе рент на жи во ти ња” (2011: 7). Исто
то, са мо дру гим ре чи ма, твр ди и наш раз вој ни
пси хо лог Иван Ивић ко ји људ ско би ће од ре ђу -
је као ani mal symbo li cum (1978).

Ни јед ног тре нут ка у ТВ се ри ји се не про пу -
шта при ли ка да се спо ме не глав ни мо тив сва ке
еми си је и игре пу тем ко је се учи азбу ка. Упр -
кос то ме, све оди ше не на ме тљи во шћу јер је
оправ да но си же ом и фа бу лом, од но сно тран с -
ме ди јал ним на ра ти вом ко ји од сце на ри ја Ду -
ша на Ра до ви ћа у ре жи ји Ве ре Бе ло гр лић про -
из во ди „жи ву игру” за пу бли ку: ди је ге зис (при -
чу) тран сфор ми ше у ми ме зис (пред ста ву). 

За раз ли ку од гле да о ца те ле ви зиј ске еми си -
је или оног у по зо ри шту, пред чи та о цем је да -
ле ко зах тев ни ји за датак: упр кос ди да ска ли ја ма
ко је му по ма жу да пра ти до га ђа је у тек сту, по -
треб на му је по ја ча на па жња и ак тивно укљу чи -
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4 У не ким дру гим ал фа бе ти ма је обр ну то, пи ше се у ре -
до ви ма зде сна на ле во, као у хе бреј ском и арап ском, а ки -
нески и ја пан ски је зик зах те ва ју пи са ње у ко ло на ма, од о зго
на до ле. Ове кон вен ци је, ка да се усво је, де лу ју де ци то ли ко
при род но да се за чу де ка да от кри ју да по сто је је зи ци и пи -
сма у ко ји ма се при ме њу ју дру га чи ја пра ви ла.



ва ње у драм ски ток. Мно штво до га ђа ја оте жа -
ва текст ко ји, упр кос не сум њи вој књи жев ној
вред но сти, ипак пред ста вља сце на рио за ТВ
еми си ју, при ла го ђен драм ској фор ми ра ди лак -
шег раз у ме ва ња. Чи та ње дра ма на деч јем уз ра -
сту ни је уоби ча је но, та ко да су мла ди чи та о ци
при јем чи ви ји за пе сме и при че ко је се у тек сту
ја вља ју. 

Че твр та епи зо да пред ста вља на до град њу већ
учвр шће них ли ко ва и на ра ти ва из пр ве три, од
већ ус по ста вље не увод не шпи це Играј мо се, на
сло во, на сло во, до но во у ве де не од јав не ко јом се
ма ли Аћим ис пра ћа на спа ва ње. Ова два сон га
оме ђи ла су по зна ту игру по га ђања ко јом се раз -
ви ја на ра тив сва ке епи зоде. Без при че, био би то
оби чан квиз, а Д. Радовић је та кву фор му сма -
трао ису ви ше екс пло а ти са ном и пре ва зи ђе ном.

Ова кав на ра тив ТВ се ри је На сло во, на сло во
под сти че де цу на ма шта ње, али и на ак тив ност.
Ин тер ак тив на ко му ни ка ци ја оства ри ва ла се
тих ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог
ве ка сла њем до пи сни ца и пи са ма, а већ тре ћа
вер зи ја ове се ри је (2010) мо гла је да уна пре ди
ди ја лог ре а ли за то ра еми си ја и пу бли ке, не са -
мо преко ин тер не та и дру штве них мре жа већ и
сла њем крат ких по ру ка пу тем мо бил них те ле -
фо на. Ако би се са да при сту пи ло но вом се ри ја -
лу, уз ди рект но из во ђе ње предста ве у ТВ сту ди -
ју, глум ци би мо гли да ко му ни ци ра ју са пу бли -
ком у ре ал ном вре ме ну, и да ре а гу ју на деч је
пред ло ге ис пу ња ва ју ћи им же ље. Ти ме би се
нај мла ђи укљу чи ли у кре и ра ње сва ке еми си је,
а отво ре ност Ра до ви ће вог де ла, пот пу но у скла -
ду са по став ка ма Ум бер та Ека (1965: 34–35),
упра во то омо гу ћа ва: ује ди ње ње по зо ри шта, те -
ле ви зи је и ин тер не та у за јед нич кој кре а ци ји
пи сца, ре ди те ља, те ле ви зиј ских ре а ли за то ра,
глу ма ца и пу бли ке. 

3. Зре ла фа за ТВ се ри је 
На сло во, на сло во

У са бра ним спи си ма Ду ша на Ра до ви ћа Баш
сва шта, об ја вље ним пост хум но, по ред сце на -
ри ја пр ве и че твр те епи зо де те ле ви зиј ске се рије
за де цу На сло во, на сло во, штам па ни су и тек -
сто ви на осно ву ко јих су сни мље не два де сет че -
твр та, два де сет ше ста и за вр шна, три де сет че -
твр та еми си ја. Ана ли зом са др жа ја и по ре ђе њем
са тек сто ви ма из ра не фа зе, по ку ша ли смо да
уста но ви мо да ли је кон ти ну и тет по ла зне иде -
је очу ван и у ком сме ру се на ра тив раз ви јао,
одно сно ка ко Ра до ви ће ва при ча функ ци о ни ше
на те ле ви зи ји. Услед огра ни че ног про сто ра,
ода бра ли смо не ко ли ко ка рак те ри стич них при -
мера. 

Два де сет че твр та еми си ја по чи ње уоби ча је -
ном му зи ком и шпи цом, ка дром ко ји при ка зу -
је сту дио у то та лу и во ди те ља Ми ћу Та ти ћа ко -
ји при ла зи ка ме ри, узи ма ју ћи ки шо бран. Чим
то учи ни, он про го ва ра, без уво да ка рак те ри -
стич ног за ра ну фа зу еми си је, in me di as res: 

МИ ЋА: Би ло је то по сле пр вих ки ша, пре мно -
го, мно го го ди на. Не ком ца ру ки сну ла су но ва
оде ла, а он то ни је во лео. – Из ми сли те ми ки шо -
бран! Хо ћу ки шо бран! – ви као је цар. – Из ми сли -
ће мо га, све тли ца ре, са мо ре ци те – ка ко из гледа?
– Обич но, – ре че цар – до ле др шка, го ре жи ца и
плат но. – Же ли те ли, све тли ца ре, да из ми сли мо
отво рен или за тво рен ки шо бран? – Из ми сли те
за тво рен – ко ји се отва ра! Та ко је, за хва љу ју ћи
ки ша ма а за тим и том ца ру – из ми шљен ки шо -
бран. За тво рен, ко ји се отва ра (675–676). 

Ре ци пи јен ти ин ту и тив но уви ђа ју па ра докс у
ло гич ком ре до сле ду на стан ка ки шо бра на ко ји
је од мах са вр шен, као да је из ро нио из Пла то -
но вог „цар ства иде ја”. То про из во ди ху мо ри -
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стич ки ефе кат, иако са раз ли чи тих ког ни тив -
них ни воа код пред школ ске де це и ста ри јих
гле да ла ца и чи та ла ца ко ји уви ђа ју и са ти рич ну
ди мен зи ју при че.

У зре лој фа зи ове ТВ се ри је уоча ва мо раз ли -
ку у од но су на по чет не епи зо де: на ра тив је та -
ко ђе са ста вљен из сегме на та али су они по ве за -
ни ји, што еми си је чи ни ди на мич ни јим. Сон го -
ви не пред ста вља ју са мо па у зу у при по ве да њу,
не го и му зич ку разраду на ра ти ва. Не ма па у за
ни ти успо ра ва ња то ка рад ње, при зо ри се сме -
њу ју као у по зо ри шту. 

С вре ме ном је уче ње сло ва уз те ле ви зи ју по -
ста ло са мо је дан од ци ље ва, по пут аме рич ке ТВ
се ри је за де цу Ули ца Се зам (Se sa me Stre et, 1969)
чи ја је кул тур на ми си ја пре ва зи шла уско обра -
зов ну. Уче ње сло ва и бро је ва је сте ва жна при -
пре ма за шко лу, али уче ње ра сне, вер ске и
наци о нал не то ле ран ци је мно го је ва жни је. Раз -
вој ни пси хо ло зи ис ти чу да је де те „при мар но
со ци јал но”, не у сми слу уро ђе не дру штве но сти,
већ сто га што због сво је за ви сно сти од дру гих
оно од по чет ка сту па у ин тер ак ци ју и ко му ни -
ка ци ју. Ру ски пси хо лог Лав Ви гот ски (Лев Се -
мё но вич Вы гот ский) ис ти че: „Пут пре ко дру гог,
пут пре ко дру гог чо ве ка је основ ни пут раз во ја
у овом пе ри о ду” (1996, IV: 62), а наш раз вој ни
пси хо лог Иван Ивић на гла ша ва да по ја вом
сим бо лич ке функ ци је као пр вог усло ва за усва -
ја ње је зи ка, де те (чо век) „гра ди свет кул ту ре,
али и свој уну тра шњи свет као по себ ну се ми о -
тич ку ре ал ност” (1978: 85–92). Та ко вред ности
ко је де ца усво је у пред школ ском уз ра сту су -
штин ски ути чу на њи хов ин те лек ту ал ни, емо -
тив ни и вољ ни раз вој, али и на етич ка на че ла
ко ја од ре ђу ју ка рак тер чо ве ка за чи тав жи вот. 

Кра так на ра тив о са ту ва жан је ка ко би се
нај мла ђи за ин те ре со ва ли да на у че да гле да ју у
ча сов ник и на осно ву кре та ња ка заљ ки схва те

ко ли ко је са ти, али и да по јам вре ме на по ве жу
са сва ко днев ним до га ђа ји ма. Још је важни је да
не пре ста ну да се чу де и ра ду ју жи во ту. 

МИ ЋА: Де цо, по гле дај те!... Овај ма ли сат, овај
са тић, ова играч ка – по ка зу је осам на ест ча со ва
и осам ми ну та. Толи ко вре ме на та ко ма лом са -
ту – ја то још ни сам ни ви део ни чуо. Овај сат по -
кло ни ћу Аћи му. Не ка гле да и не ка се чу ди! (Ста -
вља сат на уво.) (Пе ва) 

Тик-так, 
тик-так, 
тик-так!
Јед на пти ца ку ца, ку ца, ку ца, 
не ви дљи ве за ло га је кљу ца!
Кљу ца зр на ча со ва и да на, 
чуд на пти ца, вр ло сме шна хра на! (678).

Ра до ви ћев рад сце на ри сте за те ле ви зи ју за -
сни ва се на истим прин ци пи ма као и све дру го
што је пи сао за раз ли чите ме ди је: но ви не, књи -
ге, по зо ри ште, ра дио, ре клам не и про па ганд не
ак ци је. Пр ви мо дер ни пи сац за де цу у срп ској
књи жев но сти и наш пр ви књи жев ник ко ји је и
ме диј ски аутор, сме ло ко ри сти пост мо дер ни -
стич ки при ступ и ком би ну је фак та са фик ци -
јом, по ка зу ју ћи да је пу бли ка при јем чи ва и за
аван гард не по ступ ке у кре и ра њу тек ста.

Сон го ви, као и на ра тив ни сег мен ти сце на ри -
ја, мо гу се чи та ти и гле да ти са мо стал но, али су
ди да ска ли ја ма и кључ ним ре чи ма ко је драм ски
ли ко ви из го ва ра ју по ве за ни у кон ти ну и ра ну
при чу. Ху мор је благ, до бро на ме ран, у ин тер -
пер со нал ној ко му ни ка ци ји ју на ка го то во да и
не ма иро ни је, а аван гард на по е ти ка при ла го ђе -
на је деч јем на чи ну раз ми шља ња и по и ма ња
све та. Оне о би ча ва ње је бли ско деч јој има ги -
наци ји у игри и не ре ме ти ког ни тив но раз у -
мева ње тек ста. У по е тич ком сми слу, раз ли ке
изме ђу ра не и по зне фа зе ТВ се ри је На сло во,
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на сло во го то во да и не ма, осим што је на ра тив -
ни ток рав но мер ни ји.

За вр шни ца два де сет че твр те еми си је је сте
бај ко ви та при ча о од ра ста њу, ко ју во ди тељ Ми -
ћа при по ве да Аћи му и гле да о ци ма/чи та о ци ма,
при се ћа ју ћи се вре ме на ка да је све би ло ма ло: 

Ма ле пти це пе ва ле су са ма лих гра на, ма ло
сун це гре ја ло је са ма лог не ба. Све је би ло ма ло,
као дуг ме. И све је ла ко мо гло да се за гу би, јер је
би ло ма ло. То ни је би ло згод но. Стал но се не ко
гу био и стал но су га мо ра ли тра жи ти. Он да смо
се до го во ри ли: Оно што тре ба да је ма ло – не ка
оста не ма ло, а све дру го не ка по ра сте (681). 

На оча ра ва ју ће на ив ну Ми ћи ну при чу на до -
ве зу је се Аћи мо ва пе сма, при вид но ап сурд на
јер се исте ре чи по на вља ју укруг (ци клич ни по -
сту пак че сто су при ме њи ва ли ру ски фор ма ли -
сти), али да би се раз у ме ла мо ра се би ти де те
или од ра сли ко ји је са чу вао на ив ност и му дрост
де те та у се би:

Кад сам био ма ли,
ја сам био ма ли, 
ни сам знао да сам ма ли, 
јер сам био ма ли. 
Ка да бу дем ве ли ки, 
ја ћу би ти ве ли ки, 
зна ћу да сам ве ли ки, 
јер ћу би ти ве ли ки (681).

Као што се на пр ву епи зо ду на до ве зу је че -
твр та, та ко су сце на ри стич ки бли ске и два де сет
че твр та и два де сет ше ста еми си ја На сло во, на
сло во. Што се ви ше бли жио крај овог те ле ви зиј -
ског се ри ја ла, то су епи зо де би ле раз и гра ни је и
сло бод ни је у са др жају и фор ми, ру ше ћи све
кли шее ти пич не за обра зов но-вас пит ни про -
грам РТВ Бе о град. По мно го че му ова се ри ја се

мо гла ме ри ти са нај ква ли тет ни јим и нај у спе -
шни јим про јек ти ма ове вр сте у све ту, а зна чај -
но је на гла си ти да је прет хо ди ла чу ве ној, већ
по ме ну тој, ТВ се ри ји за де цу Ули ца Се зам.

У сце на ри ју два де сет ше сте епи зо де за па жа -
мо увод ни мо но лог во ди те ља Ми ће Та ти ћа ко -
ји је знат но ду жи не го што је то би ло уоби ча је -
но у ра ни јим епи зо да ма. Он фор мом под се ћа
на по зо ри шне про ло ге ко ји уво де пу бли ку у
пред ста ву, а на ра тив је у сфе ри фан та сти ке,
одно сно при по ве да о до га ђа ји ма ко ји ни су
реал но мо гу ћи. На ру ша ва ју ћи Ари сто те ло во
на че ло да тре ба при ка зи ва ти „ствар но или мо -
гу ће”, Ду шан Ра до вић се осла ња на моћ деч је
ма ште као вр хун ски кри те ри јум, за по чи њу ћи
еми си ју in me di as res:

МИ ЋА: Де цо, ја сам ју че био та мо, али ви ни -
сте до шли! Се ћа те ли се – та мо где још ни смо би -
ли... Иза оног ћо шка, ис под оног ба гре ма, код
оне др ве не огра де! Се ћа те ли се – на огра ди је
чвор. Чвор се из би је – и ту је улаз! Та ко сам ушао
(682).

По че так је ин три ган тан јер је улаз о ком
глумац-водитељ прича још чу де сни ји од оног
ко ји је про на шла Али са Лу и са Ке ро ла (Le wis
Car roll), а ко ји ју је од вео у Зе мљу чу да (1865).
То сна жно при вла чи па жњу гле да ла ца ко ји оче -
ку ју об ја шње ње ула ска кроз отвор ве ли чи не
чво ра на да сци: 

МИ ЋА: Пла тио сам 11 ди на ра. Пет ди на ра за
улаз, пет ди на ра за из лаз и ди нар за оста ле тро -
шко ве. Улаз је ма ло те сан, али је све дру го вр ло
про стра но: че ка о ни це, бро ја о ни це, гле да о ни це,
ћу та о ни це, а на ро чи то спа ва о ни це (682).

Уме сто од го во ра, Ми ћа скре ће при чу на
играч ке ко је је оту да до нео за све оне ко ји ни -
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су мо гли да кре ну са њим у ту аван ту ру и на
кра ју под се ћа да ће та мо ићи по но во, а мо гу да
кре ну сви ко ји же ле: 

МИ ЋА: Чвор је већ из би јен, са мо по не си те по
11 ди на ра (682).

4. Ко лаж за крај – три де сет че твр та еми си ја
ТВ се ри је На сло во, на сло во

По след ња епи зо да ТВ се ри је На сло во, на сло -
во ре зи ми ра све што је ура ђе но у раз ви ја њу јед -
но став ног кон цеп та ко ји је Ду шан Ра до вић сми -
слио и раз ра дио са ре ди тељ ком Ве ром Бе ло гр -
лић, ком по зи то ром Ми о дра гом Или ћем Бе лим
и ода бра ном глу мач ком еки пом: 

Пр во смо утвр ди ли пра ви ла игре; тра жи ће мо
нај ра зли чи ти је по во де да де ци по ка же мо сло ва;
основ на играч ка и глав ни еле мент сце но гра фи је
би ће коц ке; из њих ће мо ва ди ти и у њих ста вља -
ти све дру ге играч ке, мр тве и жи ве... (664). 

Сам по че так по след ње епи зо де на го ве шта ва
опро штај, јер се Ми ћа и Аћим ди рект но обра -
ћа ју пу бли ци ко ја је то ком ви ше ме сеч ног еми -
то ва ња по и сто ве ти ла глум це са ли ко ви ма ко је
ту ма че и ак тив но уче ство ва ла у ус по ста вља њу
„ме та леп то ге ног уни вер зу ма” (Ge net te 2006:
96) ТВ се ри је На сло во, на сло во. Ба ри је ра из ме -
ђу ак те ра и гле да ла ца је сру ше на: 

МИ ЋА: Де цо, то смо ми!
АЋИМ: Де цо, то смо ми!... Ми ћа и Аћим, Ло -

ла и Ђу за, Па ја и Ба ја, Осто ја и Па ја ци, Га ври ло
и Гво зден... коц ке и сло ва!

МИ ЋА: Де цо, то смо ми!... Ми зна мо да при -
ча мо на сло во, на сло во, да пе ва мо – на сло во, на
сло во. Да сви ра мо – на сло во, на сло во, да се
игра мо – на сло во, на сло во!...

АЋИМ: Де цо, то смо ми са ва ма!... Ви зна те да
че ка те – на сло во, на сло во, да гле да те – на сло -
во, на сло во, да слу шате – на сло во, на сло во, да
во ли те – на сло во, на сло во!

МИ ЋА: Хај де још јед ном да за и гра мо и за -
пева мо на ше ле по ма ло „На сло во, на сло во”!
(Пр ви ко лаж – 687).

Аутор сце на ри ја је по сле увод ног по здра ва
Ми ће и Аћи ма на пи сао у ди да ска ли ји да сле ди
„пр ви ко лаж”, на зна чивши да је реч о сце ни из
не ке од прет ход них еми си ја. То је спој сон го ва
ко је пе ва ју Ло ла, Па ја и Ђу за, што је уоч љи во,
јер се њи хо ве пе сме од но се на са свим раз ли -
чите те ме и је ди но што их по ве зу је је сте над -
реал ни, ху мо ристич ки при ступ. Та ко је Ло ли -
на пе сма о пи сму ко је је сти гло „из до ње фи о ке
гор ње упра ве” не ка вр ста бро ја ли це ком би но -
ва не са ан тро по морф ним жи во ти ња ма, а за вр -
ша ва сти хо ви ма: 

Ша ре но пи смо!
Пи са ла га гу ска, 
чи та ла га мач ка, 
по је ло га пра се, 
оста ле су тач ке, 
тач ка ме ни, тач ка те би, 
ели, бе ли, бам, бум! (687).

Пе сма Па је Мин чи ћа је ко зе ри ја – фи гу ра -
тив но и бу квал но, јер пе ва о нео бич ној ко зи:

Кад је јед на ко за ди пло ми ра ла
не где у све ту, на ко зјем фа кул те ту, 
– за мо ли ла је те ту, 
да јој ку пи трум бе ту:
– Ја бих сви ра ла, 
ах, ја бих та ко сви ра ла! (687).

Тет ка јој је ку пи ла же ље ну трум бе ту јер „кад
си на у чи ла мно жи ти на у чи и сви ра ти”, а ко за

ТРАНСМЕДИЈАЛНА ПРИЧА О УЧЕЊУ СЛОВА: НА СЛОВО, НА СЛОВО ДУШАНА РАДОВИЋА...

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   43



је сви ра ла и „уда ла се за јед ног ма тро за са остр -
ва Сна, Ја ве или Су ма тре” (687). 

Ра до вић по ве зу је би ћа и ства ри са не сва ки -
да шњим по ја ва ма и до га ђа ји ма, игра се ре чи -
ма ко је у раз ли чи тим је зи ци ма има ју дру га чи -
ја зна че ња, до пу шта се би ства ра лач ку сло бо ду
да сан на пи ше ве ли ким сло вом и пре тво ри га у
остр во, јер му је то по треб но због Ја ве, а он да,
по ло ги ци ге о гра фи је, спо ми ње и Су ма тру, што
је ре фе рен ца на Цр њан ског.

Ме та ре фе рент ну мре жу на ста вља да пле те
Ђу за Сто јиљ ко вић ко ји пе ва и по ка зу је шта се
све мо же ра ди ти на јед ној но зи: 

Ста ја ћу на јед ној но зи
као др во, као ро да...
Јед на но га до вољ на је 
да се сто ји, да се хо да... (687).

Овај сонг пред ста вља ауто ре фе рен цу на Ра -
до ви ће ву „При чу о јед ној не по слу шној но зи”
ко ја је „јед не зи ме у Па да јев цу од би ја ла да пад -
не” (140). Опет је реч о ме та ре фе рент ном по -
тен ци ја лу ко ји мо же би ти ког ни тив но ре а ли зо -
ван са мо ако је гле да о ци ма при ча по зна та од
ра ни је. Ђу зи на пе сма за вр ша ва ско ком и уз ви -
ком: „Хоп!”, глумче вом де мон стра ци јом де ци
пред ТВ екра ни ма шта зна чи из ре ка „Пр во ско -
чи, па ре ци хоп” – тре ба пр во не што ура ди ти,
па се он да ти ме по хва ли ти.

За вр шна еми си ја кон цеп том под се ћа на пр -
ву, на „по че так по чет ка”, ка да су се глум ци упо -
зна ва ли са пу бли ком и по ка зи ва ли им ка ко се
игра „на сло во, на сло во” уз по моћ ку ти ја обе -
ле же них сло ви ма. Уче ње кроз игру до след но је
спро ве де но кроз овај ТВ се ри јал. Да би се не -
што за пам ти ло, по треб но је по на вља ње „гра ди -
ва” и за то се исти мо ти ви че сто ја вља ју то ком
ТВ се ри је. Ме ђу тим, игра коц ка ма има у овој

епи зо ди и функ ци ју при пре ме гле да ла ца за ра -
ста нак са оми ље ним ли ко ви ма: 

Ми ћа ва ди коц ку озна че ну сло вом „Л” и по -
чи ње игра у ко јој уче ству ју глум ци и пе ва чи из
се ри је:

МИ ЋА: На сло во, на сло во „Л”.
Ло ла узи ма коц ку и од ла зи. 
ЛО ЛА: Као Ло ла. 
Ва ди коц ку „Б”. 
МИ ЋА: На сло во, на сло во „Б”. 
Ба ја узи ма коц ку и од ла зи. 
БА ЈА: Као Ба ја!
Ми ћа ва ди коц ку „П”. 
Па ја узи ма коц ку и од ла зи.
ПА ЈА: Као Па ја. 
Ми ћа узи ма коц ку „Ђ”. 
МИ ЋА: На сло во, на сло во „Ђ”.
Ђу за узи ма коц ку и од ла зи. 
ЂУ ЗА: Као Ђу за...
Ло ла, Ба ја, Па ја и Ђу за сто је у вр сти са коц -

ка ма у ру ка ма – при ла зи Ми ћа, та ко ђе са коц ком
(688).

Од ра сли ма би ова сце на мо гла де ло ва ти су -
ви шно и не за ни мљи во, али у њој се још јед ном
утвр ђу ју пра ви ла игре „на сло во, на сло во”.
Осим под се ћа ња да у об зир до ла зе пред ме ти и
жи во ти ње, али и љу ди, од но сно њи хо ва лич на
име на, она је и не ка вр ста за вр шног пред ста -
вља ња свих глу ма ца ко ји су то ком три де сет три
сед ми це ани ми ра ли пу бли ку. 

Фи на ле три де сет че твр те епи зо де пред ста -
вља опро штај у ве ли ком сти лу, пе ва њем три
опро штај не пе сме, уз од го ва ра ју ћу на ја ву и
одја ву. Та за вр шни ца кон ци пи ра на је по пут
при ло га у сло же ним ме диј ским еми си ја ма, на
ради ју и те ле ви зи ји, а уче ству ју сви чла но ви
глу мач ког ан сам бла. „Опро штај на пе сма I” ко -
ју пе ва ју Ми ћа и оста ли крат ка је, та ко да пред -
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ста вља про лог у знат но ду же опра шта ње од нај -
мла ђих гле да ла ца ко ји су уз ТВ се ри ју учи ли
азбу ку: 

МИ ЋА: Би ла јед на при ча
ши ро ка и пла ва

до бра као ја стук
на ко ме се спа ва...

АЋИМ: Би ла јед на пе сма
ме де на и слат ка, 

на по чет ку ду га, 
а на кра ју слат ка...

БА ЈА:   Био је че твр так, 
све чан ко по че так,
по је ла га по мр чи на

– ро дио се пе так!
ЛО ЛА И ЂУ ЗА: 

Би ло јед но сло во
ле по као знач ка,
где је сло во? Ту је сло во!

И на кра ју – тач ка! (691).

Пр ва „Опро штај на пе сма” пред ста вља – је -
зи ком елек трон ских ме ди ја – на ја ву глав ног
при ло га, а све три за јед но чи не нај ду жи сонг
еми то ван то ком три де сет че ти ри епи зо де ТВ
се ри је На сло во, на сло во. У са мој за вр шни ци
глав ни ју на ци по здра вља ју се са пу бли ком: 

ЛО ЛА: До ви ђе ња, јед ног пу та, јед ног пу та
пре ко пу та...

ПА ЈА: До ви ђе ња, јед ног ле та... Кад сун цо крет
жут про цве та...

БА ЈА: До ви ђе ња, јед ног хла да... Јед ног ча са,
из не на да...

ЂУ ЗА: До ви ђе ња, од мах ле тим... Чим се пр ве
пе сме се тим! 

МИ ЋА: До ви ђе ња!
АЋИМ: До ви ђе ња!
МИ ЋА: До ви ђе ња!
АЋИМ: До ви ђе ња! Код Га ври ла, код Га ври ла

МИ ЋА: Ис под оног истог кри ла, ис под кро ва,
ис под кро ва!

АЋИМ: Где су на ша ле па сло ва! 
СВИ: Где су на ша ле па сло ва! До ви ђе ња!
АЋИМ: До ви ђе ња! (692).

Ова квим за вр шет ком пи сац по ја ча ва на ду да
ће до ћи до по нов ног су сре та ТВ ју на ка и пу бли -
ке, јер се из го ва ра ка да би то мо гло би ти и где
– на истом ме сту, ис под Га ври ло вог кри ла и
кро ва „где су на ша ле па сло ва”. За хва љу јући то -
ме, ра ста нак ни је ко нач но „збо гом”, већ јед но
ра до сно „до ви ђе ња” до сле де ћег су сре та, у ко -
ме „ју че” мо же би ти већ „су тра”.

5. „Све то ви при че” Ду ша на 
Ра до ви ћа

Ми ро слав Мак си мо вић, при ре ђи вач са бра -
них спи са Ду ша на Ра до ви ћа, увр стио је у књи -
гу Баш сва шта са мо пет сце на ри ја ТВ се ри је На
сло во, на сло во, уз об ја шње ње за што је та ко по -
сту пио:

Кад се из ву ку из те ле ви зиј ског кон тек ста, тек -
сто ви сце на ри ја за три де сет че ти ри еми си је те
се ри је са др же пре гршт књи жев них би се ра. Не ке
по зна те при че и пе сме во де по ре кло из ове се ри -
је. И у овом из да њу, мно штво пе са ма и при ча је
„из ву че но” из ори ги нал них сце на ри ја и увр ште -
но у од го ва ра ју ћа по гла вља (1096). 

То зна чи да су де ло ви епи зо да за по че ли свој
соп стве ни жи вот и сти гли у по себ не књи ге, а
не ки и у чи тан ке, по сти гав ши оно што се у са -
вре ме но до ба ТВ се ри ја на зи ва spin-off (од ре ђе -
на те ма, при ча или лик до би ја ју сво ју соп стве -
ну се ри ју, филм, ви део-игри цу, књи гу...). Иако
се за Ра до ви ће во пи са ње за ме ди је ни је ко ри -
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стио тај тер мин, по ја ва је би ла че ста и она по -
твр ђу је ме та ре фе рент ност савре ме не кул ту ре. 

„Адап та ци ја пу тем ме ди ја” (Abot 2009: 185)
нај че шћа је та ко што се на ра тив из књи жев но -
сти пре но си у по зо ри ште, на филм или те ле ви -
зи ју, што че сто отва ра рас пра ве о вер но сти ори -
ги на лу. Ду шан Ра до вић пре о кре ће овај по сту -
пак: сце на ри ја за ТВ се ри ју На сло во, на сло во
(1963–1965) нај пре адап ти ра у драм ски текст
(1969–1970), а за тим их об ја вљу је у ча со пи су
По ле та рац (1973–1975). Сле ди но ва те ле ви зиј -
ска ре а ли за ци ја се ри је за де цу (1975), али овај
пут у бо ји, што зна чај но ме ња пер цеп ци ју гле -
да ла ца.

Под се ћа мо на ре чи на ра то ло га Вер не ра Вол -
фа да је на ра тив ност су бјек тив ни „ког ни тив ни
оквир”, да ни је објек тив но при су тан у тек сту,
што су ге ри ше да ће га сва ки по сма трач уочи ти
на раз ли чит на чин (пре ма Пет ко вић 2020: 30).
То зна чи да је чи та лац у по вла шће ном по ло жа -
ју у од но су на по зо ри шну пу бли ку и те ле ви зиј -
ске гле да о це, јер је пред њим текст ко јем се мо -
же вра ћа ти, ту ма чи ти шта ли ко ви из го ва ра ју и
пе ва ју, а пу но ћу ни јан си ра них зна че ња раз у ме -
ва ти и чи та њем ди да ска ли ја у ко је је аутор
„пре вео” пр во бит на сце на ри стич ка упут ства
глум ци ма. 

„Свет при че” Ду ша на Ра до ви ћа у на ра ти ву
На сло во, на сло во, тран сме ди јал но об ли ко ва -
ном и пред ста вље ном ре ци пи јен ту, при вид но је
исти: де лу је ло гич но схва та ње структу ра ли -
стич ке на ра то ло ги је 

да су по је ди ни си сте ми сва ког на ра ти ва не за ви -
сни од ме ди ја и да се, ка ко је ис ти цао Клод Бре -
мон (Cla u de Bre mond), сва ка на ра тив на по ру ка
мо же тран спо но ва ти из јед ног ме ди ја у дру ги, а
да не из гу би сво ја су штин ска свој ства (пре ма
Ста ни шић 2017: 4). 

Са тим је де ли мич но са гла сна и Ме ри-Лор
Ра јан: „Кроз ре чи ко је чи та мо, сли ке ко је гле -
да мо, ге сто ве ко је де ши фру је мо, при ча је та
коју пра ти мо и то би мо гла би ти иста при ча”
(Ryan 2004: 1). Ме ђу тим, у ка сни јој фа зи из у -
ча ва ња тран сфик ци о нал но сти и фе но ме на
трансме ди јал ног при по ве да ња, она за па жа да
„свет при че” истог на ра ти ва у раз ли чи тим ме -
ди ји ма не мо же би ти исто ве тан:

Тран сме ди јал на адап та ци ја је још јед на опе -
ра ци ја ко ја ства ра од но се из ме ђу све то ва при че,
а да их при то ме не спа ја у је дан. Раз ли чи ти ме -
ди ји има ју раз ли чи ту до ступ ност и по сре до ва ни
су раз ли чи тим сред стви ма, што им да је раз ли чи -
ту екс пре сив ну сна гу, та ко да је прак тич но не мо -
гу ће да два раз ли чи та ме ди ја про јек ту ју исти
свет (Ryan 2013: 368).

Ова кво ту ма че ње у скла ду је са ста вом Деј -
ви да Хер ма на (Da vid Her man), уте ме љи ва ча
пост кла сич не на ра то ло гије: 

На ра тив је ра ди кал но и при мар но за ви сан од
ме ди ја и сва ко по нов но при ча ње ме ња ис при ча -
ну при чу, а свака ре пре зен та ци ја на ра ти ва ме ња
оно што је пр ви пут пре зен то ва но (2004: 53). 

То зна чи да је по тен ци јал ни гле да лац пр ве
две или све три вер зи је ТВ се ри је На сло во, на
сло во „уро нио” у три слич на „све та при че”, а
ако је имао при ли ку и да гле да две по зо ри шне
пред ста ве На сло во, на сло во и По но во на сло во
на сло во, до дат ним чи та њем тек сто ва об ја вље -
ним у књи га ма, у ста њу је да ин те гри ше мо ди -
фи ка ци ју и тран спо зи ци ју на ра ти ва у бли ске
„све то ве при че”.

Тран сме ди јал но раз ма тра ње од но са из ме ђу
при че и ме ди ја као ко му ни ка тив ног ка на ла
који исто вре ме но гра ди тех ни ку умет нич ког
из ра за у овом слу ча ју при ка зу је ка ко је је дан
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на ра тив из сце на ри ја, про ла зе ћи кроз те ле ви -
зиј ски ме диј и вра ћа ју ћи се у књи жев ни, из гра -
дио ви ше све то ва при че. При то ме су уза јам ни
ути ца ји учи нили да ти све то ви бу ду у ин тер ак -
ци ји ко ја их по ве зу је и ре зул ти ра ли су фе но ме -
ном тран сме ди јал ног при по веда ња ко ји те о ре -
ти ча ри сма тра ју при ме ром ре ла ци је ко ју на зи -
ва ју „је дан свет – мно го тек сто ва” (Ryan 2013:
363–365). Ипак, не тре ба за бо ра ви ти да се кре -
ну ло од јед ног Ра до ви ће вог тек ста, при мар но
пи са ног за те ле ви зију.

Оче ки ва ње да су и сце на ри стич ки ра до ви
Ду ша на Ра до ви ћа ду хо ви ти и за бав ни под стак -
ну то је и књи га ма у ко ји ма су об ја вље не пе сме
и при че из ТВ се ри је На сло во, на сло во. Пи сац
је пре у зи мао тек сто ве из сце на ри ја и об ја вљи -
вао их у збир ка ма пе са ма и при ча, ру ко во де ћи
се прак сом дру гих књи жев ни ка ко ји су са ра ђи -
ва ли са ме ди ји ма:

Ма ло је по зна то да је нај ви ше до бре ли те ра -
ту ре за де цу код нас об ја вље но пре ко ра ди ја и те -
ле ви зи је. Бр зи на и ве ли ка про дук ци ја ни су ком -
про ми то ва ле пи сце и пи са ње, не го су опо вр гле
пре жи ве ла схва та ња о кул ту ри и умет но сти. Те -
ле ви зи ји и ра ди ју не до ста је па те ти ка ко јом се
огла ша ва ју књи ге и по зо ри шне пре ми је ре. Радио
и те ле ви зи ја су ски ну ли и ону ла жну ми сте ри ју
у ко јој се већ ду го кри ју све вр сте ства ра ла штва
(618).

Свет при че Ду ша на Ра до ви ћа успе шно функ-
ци о ни ше у свим ме ди ји ма, по твр ђу ју ћи кључ -
ни зна чај на ра ти ва, иако раз ли чи те ме диј ске
фор ме раз ви ја ју бо га ти ја зна че ња при мар ног
тек ста и ства ра ју но ве све то ве, по ве за не у ме -
та леп то ге ни уни вер зум. Он об у хва та, по ред ди -
рект них ци та та, и та на не ме та ре фе рент не ве зе
сат ка не од аутор ских на го ве шта ја, ко је сен зиби -
лиса ни ре ци пи јент хвата својим когнитивним
оквиром, попут радара. У том Ра до ви ћевом све -

ту, чи ја су на че ла ве дри на и до бро та, си ја по ет -
ско сун це ко је, по прин ци пи ма ан тич ке ка ло -
ка га ти је, ује ди њу је је дин стве ну ети ку и есте ти -
ку у срп ској и свет ској књи жев но сти за де цу.

6. За кљу чак

Да је Ду шан Ра до вић уте ме љи вач мо дер не
срп ске књи жев но сти за де цу – оп ште при хва -
ћени је став на ше књи жев не кри ти ке. Ње го ва
пр ва књи га пе са ма, По што ва на де цо (1954),
сма тра се пре врат нич ком у пи са њу за де цу и
ува жа ва њу нај мла ђих чи та ла ца. Она је сру ши -
ла „до та да шњи ди дак тич ки и удво рич ки при -
ступ деч јој пу бли ци ко ји је ову ли те ра ту ру свр -
ста вао у ни жу ка те го ри ју умет но сти сти хо ва ња
за сно ва ног на ри мо ва њу” (Пет ко вић 2000: 291),
та ко да јој мно ги кри ти ча ри ни су ни при зна ва -
ли ста тус књи жев но сти. Ра до ви ће ва по ја ва у
срп ској и ју го сло вен ској књи жев но сти пот пу но
је про ме ни ла до та да шња уве ре ња, јер је сво јим
де лом по ка зао да се аутен тич на и озбиљ на
умет ност мо же ства ра ти и у сфе ри деч је књи -
жев но сти. Би ло је то у вре ме мо дер ни стич ког
пре о кре та ко ји су из вр ши ли Ми о драг Па вло вић
књи гом 87 пе са ма (1952) и Вас ко По па збир ком
пе са ма Ко ра (1953). 

Го то во сви књи жев ни кри ти ча ри ис ти чу нео -
спо ран зна чај књи ге По што ва на де цо, пре ви -
ђају ћи да је Ра до ви ћев књи жев ни де би био на
ра ди ју, у елек трон ском ме ди ју, ра дио-игром за
де цу Ка пе тан Џон Пиплфокс (1953). Тај пре вид
се мо же раз у ме ти и оправ да ти, јер тек сто ви пи -
са ни за елек трон ске ме ди је ду го ни су би ли ни
раз ма тра ни као умет нич ки вред ни, иако је ве -
ли ки део зна чај них књи жев них де ла на стао по
на руџ би деч је и омла динске ре дак ци је Ра дио-
-те ле ви зи је Бе о град. Је дан од пр вих та квих тек -
сто ва би ла је ра дио-игра Ду ша на Ра до ви ћа о
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пен зи о ни са ном гу са ру, а убр зо су усле ди ле
При че за Го р да ну (1956), Јед но га да на (1957) и
Ка ко су по ста ле ру жне ре чи (1959). Сво јим де -
лом и уред нич ким ра дом, Ду шан Ра до вић је
скре нуо па жњу и на дру ге ауто ре, а мно ги ма
као уред ник омо гу ћио да ства ра ју за елек трон -
ске ме ди је, нај пре за ра дио, а за тим и за те ле -
ви зи ју. У том кон тек сту тре ба по ме ну ти и да је
Алек сан дар По по вић, по по врат ку са Го лог ото -
ка, био Ра до ви ћев са рад ник на сце на ри ју ТВ се -
ри је На сло во, на сло во (1963–1965). 

Упра во је на ра тив Сло ва, у те ле ви зиј ској и
књи жев ној фор ми, пред мет ана ли зе у овом
истра жи вач ком ра ду, са ци љем да утвр ди мо ка -
ко јед на при ча функ ци о ни ше у раз ли чи тим ме -
ди ји ма и ка ко ко му ни ци ра са гле да о ци ма и чи -
та о ци ма. У скла ду са до стиг ну ћи ма пост кла -
сич не на ра то ло ги је ко ја про у ча ва тек сто ве у
ши рем сми слу, у књи жев но сти и дру гим ме ди -
ји ма чи ја фор ма ути че на пре о бли ко ва ње при -
че, поку ша ли смо да уста но ви мо шта се до га ђа
у про це су тран спо но ва ња на ра ти ва На сло во, на
сло во као сце на ри ја за те ле ви зиј ску се ри ју у
књи жев ност. Тра га ју ћи за од го во ром на кључ -
но пи та ње тран сме ди јал не на ра то ло ги је – ка ко
кре та ње фик ци о нал них ен ти те та кроз раз ли -
чите тек сто ве и ме ди је ути че на „свет при че”
(storyworld), да ли је то иста при ча упр кос раз -
ли чи тим ко му ни ка тив ним ка на ли ма, и, на кра -
ју, да ли се при то ме „све то ви при че” (story-
worlds) умно жа ва ју, от кри ли смо да Ра до ви ћев
текст ин спи ри ше кре и ра ње раз ли чи тих мен -
тал них ре пре зен та ци ја све та, што га и чи ни на -
ра ти вом ко ји кроз тран сме ди јал не пре о бра жа -
је не гу би сво ја су штин ска свој ства. 

Има ју ћи у ви ду да на ре цеп ци ју при че увек
ути че су бјек тив ни ког ни тив ни оквир ко ји ни је
објек тив но при су тан у тек сту/ме ди ју, ре ла ци ја
је дан на ра тив – је дан свет мо гу ћа је са мо те о -

рет ски, с об зи ром на то да је не мо гу ће да дво је
чи та ла ца ство ре пот пу но исту мен тал ну пред -
ста ву, упр кос струк ту ра ма тек ста ко је пред -
ставља ју „ин струк ци је за ис прав но чи та ње” у
Ин гар де но вом (In gar den 1975) сми слу фе но -
мено ло шког при сту па тек сту. Због то га нам се
мо же учи ни ти да је код Ду ша на Ра до ви ћа при-
су тан дру ги тип од но са, је дан на ра тив – ви ше
све то ва, јер је по сре ди је дан сце на рио ко ји је
по слу жио као осно ва за сни ма ње ТВ се ри је На
сло во, на сло во, а тај исти текст је и пред чи та о -
ци ма. Ме ђу тим, већ по да так да је ова се ри ја
три пу та сни ма на, и да по сто је раз ли ке у екра -
ни за ци ја ма у окви ру истог, те ле ви зиј ског ме ди -
ја, на во ди на за кљу чак да је реч о тре ћем ти пу
ре ла ци је, „ка да по сто ји је дан свет, а мно го тек -
сто ва, што је ка рак те ри стич но за тран сме ди јал -
но при по ве да ње” (Ryan 2013: 365).

Упр кос ува жа ва њу ста во ва те о ре ти ча ра на -
ра то ло ги је и ис тра жи ва ча у овој обла сти, усу -
ђу је мо се да при ме ти мо ка ко је ве ро ват ни је да
у овом слу ча ју, од но са сце на ри ја ТВ се ри је На
сло во, на сло во и ре ци пи је на та, има мо но ви, че -
твр ти тип ре ла ци је ко ји те о ри ја не на во ди: ви -
ше тек сто ва – ви ше све то ва при че. По вод за
ова кав за кљу чак је то што сва ка ме диј ска фор -
ма ва ри ра по чет ни на ра тив (про то текст) и фо -
кус пре ба цује на ме та тек сту ал ну на ра тив ност
као про цес са зна ва ња и раз у ме ва ња, про це су и -
ра ња тек ста. Исто вре ме но, тран спо но ва ње на -
ра ти ва из јед ног у дру ги ме диј ства ра но ве све -
то ве, слич не али не и по ду дар не. Та ко Про пово
„чу де сно сред ство” (Prop 1982: 28) за раз ре ше -
ње бај ке пред ста вља моћ сва ког чи та о ца/слу -
ша о ца/гле да о ца да разу ме текст на свој на чин
и ти ме по ста је „глав ни ју нак” и ко а у тор ме та -
ре фе рент но отво ре ног де ла. У овом слу ча ју „са -
рад ник Сун ца” (15) Ду ша на Ра до ви ћа у ко му -
ни ка ци ји са Сло ви ма. 
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Ve li bor V. PET KO VIĆ

TRAN SME DIAL STORY ABO UT LE AR NING
LET TERS:  I SPY (NA SLO VO, NA SLO VO) 

BY DU ŠAN RA DO VIĆ AS A TV SHOW 
AND LI TE RARY TEXT

Sum mary

The text of the TV show I Spy (Na Slo vo, na Slo vo) by
Du šan Ra do vić, first Ser bian wri ter who was al so an elec -
tro nic me dia aut hor, is a nar ra ti ve that was used as a
script for three te le vi sion ver si ons of the text. It was
tran sme di ally tran sfor med in to two the a ter plays, and
sub se qu ently se lec ted po ems and sto ri es we re pu blis hed

in bo oks, con ti nu ing the ir in de pen dent li ves as li te rary
texts. It was only in the post hu mo usly pu blis hed col lec -
ted wri tings of the aut hor that fo ur sce na ri os we re prin -
ted, alt ho ugh adap ted to the li te rary form, omit ting tech -
ni cal in struc ti ons for vi deo and audio re cor ding. By com -
pa ring the se texts with the epi so des of the TV show and
the wri ter’s no tes on the the a tri cal adap ta tion, this pa -
per analyzes how the story works in dif fe rent art forms
and com mu ni ca tes with the re ci pi ents — vi e wers and
rea  ders. De spi te the im pres sion that this is a nar ra ti ve
that do es not lo se its es sen tial pro per ti es, new re pre sen -
ta ti ons cre a te new “story worlds”.

Keywords: me dia aut hor Du šan Ra do vić, le ar ning let -
ters thro ugh te le vi sion, TV show script, tran sme di a lity
of nar ra ti ve, re cep tion of a story
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет про у ча ва њу је су из да ња ча со -
пи са По ле та рац Ду ша на Ра до ви ћа. Ис тра жи ва ње је
спро ве де но са ци љем да се ис так не зна чај ко ји је у
овом чу ве ном деч јем ли сту при да ван раз во ју деч јег го -
во ра. Кор пус чи не че ти ри књи ге об ја вље не 1987. го ди -
не, ко је су из ла зи ле у рит му при ро де и го ди шњих до -
ба (Про ле ће, Ле то, Је сен и Зи ма). У ра ду ће мо, при ме -
ном лин гво сти ли стич ког кри те ри ју ма, ана ли зи ра ти
стил ске фи гу ре у тек сто ви ма за де цу на стра ни ца ма
По ле тар ца. Че ста упо тре ба је зич ких ига ра у По ле тар -
цу ука зује на чи ње ни цу да је Ду шан Ра до вић, као ње -
гов по след њи уред ник, по све ћи вао па жњу го вор ном
раз воју, раз во ју је зич ке све сти и го вор не кул ту ре нај -
мла ђих го вор ни ка срп ског је зи ка. До дат но ће мо ука -
за ти на мо гућ но сти упо тре бе је зич ких ига ра из Ра до -
ви ће вог По ле тар ца, у окви ру раз во ја го во ра де це пред -
школ ског уз ра ста, као и у на ста ви срп ског је зи ка у
мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле. Је зич ко-ми са о не
игре, пе сме и тек сто ви Ду ша на Ра до ви ћа, али и дру -
гих ауто ра чи ји је из раз бли зак ра до ви ћев ском, пру жа -
ју број не мо гућ но сти за раз вој је зич ке све сти де це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду шан Ра до вић, По ле та рац, ча со -
пис за де цу, је зич ке игре, раз вој го во ра, ме то ди ка на -
ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти

Увод

Ча со пис По ле та рац од ли ку ју па жљи во ода -
бра ни тек сто ви, про пра ће ни за ни мљи вим илу -
стра ци ја ма. Овај из да вач ки по ду хват из до ба

про цва та из да ва штва за де цу остао је до да нас
нај ква ли тет ни ји ча со пис за де цу на на шим про -
сто ри ма. По ле та рац је био илу стро ва ни ме сеч -
ни лист на ме њен мла ђим пиони ри ма, де ци узра -
ста од се дам до де сет го ди на, а реч је о нај ду го -
веч ни јем ча со пи су пи о нир ске штам пе, ко ји је
из ла зио од 1947. до 1975. го ди не (Ми лин ко вић
2019: 328). Ча со пис је екра ни зо ван у ре жи ји Ти -
мо ти ја Џо на Бајфорда (Timothy John Byford), у
ви ду се ри је на Те ле ви зи ји Бе о град, 1980. го дине.

Као по след њи уред ник По ле тар ца, од 1973.
до 1975, Ду шан Ра до вић је од овог ме сеч ни ка
ство рио нај ве ћу и нај леп шу књи гу за де цу, иду -
ћи ис пред свога вре ме на. Из да вач ка ку ћа Рад
об ја ви ла је књи ге Про ле ће, Ле то, Је сен и Зи ма,
ко ји ма су об у хва ће ни тек сто ви из По ле тар ца
Д. Ра до ви ћа.

Че ти ри књи ге об ја вље не 1987. го ди не уре ђи -
вао је Дра ган Ла ки ће вић, Ра до ви ћу у част. По -
ле та рац је нај мла ђој ју го сло вен ској чи та лач кој
пу бли ци ну дио из бор про зних и по ет ских тек -
сто ва нај бо љих стра них и до ма ћих пи са ца. У
све чар ском кон тек сту сто го ди шњи це ро ђе ња
Ду ша на Ра до ви ћа, по себ ну па жњу по све ти ће -
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мо ње го вим тек сто ви ма ко ји су об ја вље ни у
књи га ма Про ле ће, Ле то, Је сен и Зи ма, а у кор -
пус ула зе и тек сто ви дру гих пи са ца чи ји је је -
зик на лик на ра до ви ћев ски.

Пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња

У окви ру до са да шњих про у ча ва ња ства ра ла -
штва Ду ша на Ра до ви ћа осве тље ни су раз ли чи -
ти аспек ти ње го вог ства ра лач ког из ра за, про у -
ча ва на је ње го ва пе сма за де цу, про за и дра ма
за де цу (Јо ва но вић 2001), при че му је нај ви ше
па жње по све ће но Ра до ви ће вој по е зи ји, док је
ње гов уред нич ки из раз остао на мар ги ни на уч -
ног ин те ре со ва ња. Са ци љем раш чи та ва ња Ра -
до ви ће вог по ет ског из ра за, про у ча ва ни су по -
ет ско-об ли ко твор ни по ступ ци у ње го вој фо нич -
кој по е зи ји (Ко ва че вић 2022), ана ли зи ра на је
игра иро ни је као сто жер ни мо ме нат Ра до ви ће -
ве по е зи је (По тић – Јо ва но вић 2013), истак нутa
је па ро дич ност до ко ли ца и ко је шта ри ја, одно -
сно по е зи је ко ја за ба вља де цу на је дан на чин, а
од ра сле на дру ги (Да ној лић 2011: 97–111).

По ет ски из раз Ду ша на Ра до ви ћа, иако пре -
те жно при ка зан као ори ги на лан и ра до ви ћев ски,
био је пред мет ни за ис тра жи ва ња у ко ји ма је
ус по ста вље на ве за са ра ни јим али и мо дер ним
пе снич ким ис ку ством. Ра до вић се осла ња на
на род но ства ра ла штво, у ње го вим пе сма ма
уоча ва мо асо ци ја ци је на сти хо ве из на род не пе -
сме, као и си жеј ну осно ву на род не бај ке. Не ке
од пе са ма под се ћа ју на на род не ре ђа ли це, а
ујед но их од ли ку ју ху мор и ве дри на Зма је ве по -
е зи је, али и еле мен ти над ре а ли стич ког по ступ -
ка Алек сан дра Ву ча. Ра до ви ћев фонд сме шних
ре чи ко је су на лик деч јем ша тро вач ком го во ру
у ли те ра ту ри је оце њен као плод ути ца ја Ву чо -
вог над ре а ли стич ког пе ри о да (Ра ди кић 2001:

12–15; Ха мо вић 2008; Но ва ко вић 2002). У окви -
ру ус по ста вља ња ве за из међу по е зи је Ду ша на
Ра до ви ћа и Вас ка По пе ис так ну то је да је Ра до -
ви ћев из раз бли зак По пи ној ху мор но-ап сурд-
ној сли ци све та, а за јед нич ки су им и че сти мо -
ти ви ига ра (Ха мо вић 2008: 121).

Ра до вић је де ло вао на раз ви ја ње мо дер ног
књи жев ног уку са код де це и од ра слих (Да ној -
лић 1987: 6). Да ној лић ис ти че зна чај Ра до ви ће -
вог уред нич ког по ду хва та у По ле тар цу, оце њу -
ју ћи га као нај бо љу пу бли ка ци ју те вр сте у
европ ским раз ме ра ма, ко јој на ша сре ди на у
том тре нут ку ни је би ла до ра сла (Исто). 

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да се
ис так не зна чај ко ји је у чу ве ном деч јем ли сту
при да ван раз во ју деч јег го во ра. Кор пус ис тра -
жи ва ња чи не че ти ри књи ге об ја вље не 1987. го -
ди не, ко је су из ла зи ле у рит му при ро де и го -
дишњих до ба (Про ле ће, Ле то, Је сен, Зи ма).
Стил ске фи гу ре у тек сто ви ма за де цу на стра -
ни ца ма По ле тар ца ана ли зи ра не су при ме ном
лин гво сти ли стич ког кри те ри ју ма. Ука за но је на
то ко ји се ци ље ви за раз вој деч јег го во ра оства -
ру ју ко ри шће њем тек сто ва из По ле тар ца у ра -
ду са де цом пред школ ског и мла ђег школ ског
уз ра ста.

Нон сен сна сти ли сти ка По ле тар ца

Пре ма Чу ков ском (Кор ней Ива но вич Чу ков -
ский), пе сма за де цу „тре ба да по при ми об лик
игре” (1986: 343). Је зич ко бо гат ство Ра до ви ће -
вог опу са огле да се упра во у оне о би ча ва њу је -
зи ка „у сми слу ства ра ња ана гра ма, ко ва ни ца,
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ис тра жи ва ње нео бич них ду гих и сме шних ре -
чи, жар го на, ко ри шће ња игре ре чи ма” (Ђор -
ђевић 2014: 517). На стра ни ца ма По ле тар ца
уоча ва мо број на је зич ка оне о би че ња у де ли ма
Д. Ра до ви ћа и ни за дру гих пи са ца, ко ја су на -
лик на спон та не је зич ке игре де це.

По на вља ња у Ра до ви ће вој по е зи ји има ју сво -
ју уло гу у се ман тич кој из град њи, сми са о ној ви -
ше знач но сти и ујед но су глав ни ком по зи ци о ни
прин цип (Јо ва но вић 2001: 225). Фи гу ре по на -
вља ња оства ру ју се на фо но ло шком, мор фо ло -
шком, лек сич ком, син так сич ком и тек сту ал ном
ни воу (Ко ва че вић 2000: 291). Ра до ви ће ву по е -
ти ку од ли ку ју ком по зи ци о на по на вља ња (лајт -
мо тив и ре френ), син так сич ки па ра ле ли зам,
лек сич ка по на вља ња, па ро но ма зија, по ли син -
дет и асин дет, по зи ци о но усло вље на по на вља -
ња (ана фо ра, епи фо ра, па ли ло ги ја), асо нан ца,
али тера ци ја, ри ма (Јо ва но вић 2001: 101). 

Фи гу ре дик ци је и ина че су ве о ма че сте у
књи жев но сти за де цу, јер ства ра ју ефе кат бла -
го звуч но сти и хар мо ни је, „ме ло ди ју и скла дан
ри там у ко ји ма де те ужи ва, а ко ји при вла че ње -
го ву па жњу и ду го је одр жа ва ју” (Сто лић – Му -
ра то вић – Дро бац 2017: 104–105). По на вља ње
на фо нет ском (фо но ло шком) ни воу тво ри ри -
му, асо нан цу и али те раци ју као фо но ло шке фи -
гу ре (Ко ва че вић 2000: 291), ко је че сто сре ће мо
у По ле тар цу. О мо гућ но сти ма за кре и ра ње је -
зич ких ига ра про ис те клих из фи гу ра дик ци је и
њи хо вој при ме ни у ра ду с пред школ ским и
мла ђим школ ским уз ра стом би ће ре чи у по себ -
ним одељ ци ма овог ра да.

По зи ци о но усло вље не фи гу ре по на вља ња
пред ста вља ју „фак тор ри там ске струк ту ре го -
во ра под у прт па ра ле ли змом по зи ци ја” (Си мић
2000: 208). Ана фо ра, уз син так сич ки па ра ле ли -
зам, на гла ша ва оно што је исто у Ра до ви ће вим
Од ли ко ва њи ма за Осми март, уз гра фо сти ли -

стич ко ис ти ца ње ве ли чи ном сло ва и про жи ма -
ње тек ста са илу стра ци ја ма од ли ко ва ња:

Ма  ми ко ја има мно го де це
Ма ми чи ја су де ца до бра
Ма ми ко ја чу ва сво је ро ди те ље
Ма ми ко ја во ли и дру гу де цу
Ма ми ко ја не ку ка
Ма  ми ко ја во ли што је ма ма
Ма ми ко ја се не ка је
Ма  ми ко ја има вре ме на 

(Про ле ће, Ра до вић 1987: 35).

Пре ли ста ва ју ћи Про ле ће, мла ди чи та лац ће
се на пр вим стра ни ца ма су сре сти с „Здра ви -
цом” у ко јој се ја вља ју епи зе ук са (уза стоп но
пона вља ње исте ре чи без ко ор ди на циј ског ве -
зни ка) и епа на леп са (дис тант на епи зе ук са):
„Ле тети, ле те ти, ле по је ле те ти! | Жи ве ти, жи -
ве ти, ле по је жи ве ти!” (Исто: 10). Глав ни ком -
по зи ци о ни еле мент „Здра ви це” је сте син так-
сич ки па ра ле ли зам, ко ји је ујед но и стро фич ки
па ра ле ли зам у ком пар не стро фе но се ре френ
пе сме (Јо ва но вић 2001: 237).

Епи фо ра, уз син так сич ки па ра ле ли зам, на -
гла ша ва оно што се раз ли ку је, олак ша ва ју ћи
од го не та ње Ршу мо ви ћеве књи жев не пи та ли це
„Слон”. У илу стра ци ју сло на укра ше ног цве то -
ви ма пи са ном ћи ри ли цом упи са ни су сти хо ви:

Де да му је слон,
Та та му је слон,
Ујак му је слон,
Те ча му је слон,
И брат му је слон...
Шта је он да он? 

(Је сен, Ршу мо вић 1987: 112)

По лип то тон, од но сно по зи ци о но не у сло вље -
но по на вља ње исте ре чи у раз ли чи тим об ли ци -
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ма, ства ра се ман тич ку ко хе зи ју и ис ти че глав -
ни мо тив уз ње го во осве тља ва ње из раз ли чи тих
угло ва. По лип то тон је игров ни прин цип у Ра -
до ви ће вом тек сту „Све је ба би но”, у ком се уз
илу стра ци је и об ја шње ња ни жу они ме ко је са -
др же при дев ба бин: оро ни ми Ба бин врх, Ба би на
го ра и Ба бин нос, то по ни ми Ба би но По ље и Ба -
би на Гре да, као и фи то ни ми ба бин зуб, ба би на
сви ла и ба би но уво (Зи ма, Ра до вић 1987: 70).

Сти ло ге ни аспект па ро но ма зи је ле жи у
оства ре њу лу дич ког прин ци па и по е тич но сти
људ ске ми сли, a зна чај ну уло гу има и у раз во ју
деч јег го во ра (Wa les 2000: под pa ro no ma sia).
Зву ков но по на вља ње че сто је из вор ху мо ра у
Ве се лој зо о ло ги ји Гви да Тар та ље, па та ко у пе -
сми „Га вран” уоча ва мо по на вља ње сло га гра,
нај пре као оно ма то пе је за огла ша ва ње га вра на,
а по том на по чет ку ре чи гра мо фон ске. Па ро но -
ма зи ја као ве дра игра ду ха ујед но до при но си и
раз во ју фо но ло шке све сти де це:

Мла ди га вран ста ром ве ли:
– Оче, 
Стра шан укус зби ља чо век има.
На ше пе сме 
За што он не сни ма
За гра ... гра-гра ...
Гра мо фон ске пло че? 

(Је сен, Тар та ља 1987: 148).

Па рег ме нон, од но сно по на вља ње ре чи са ко -
рен ском мор фе мом ше шир уоча ва мо у од лом -
ку пе сме Зво ни ми ра Ба ло га „Ше ши ри се ше ши -
ра ју” (Про ле ће, Ба лог 1987: 92–93). Ујед но је
оства ре на и пер со ни фи ка ци ја, јер у пе сми пра -
ти мо жи вот ан тро по мор фи зо ва них ше ши ра.
Нон сен сна сти ли сти ка Зво ни ми ра Ба ло га, ко ји
је, као и Ра до вић, био пе сник за де цу и од ра сле
и уред ник деч јих ли сто ва, за сни ва се на твор би
ре чи и син таг ма ти ци ко је во де у нон сен сну

игру (Црн ко вић 1979: 222). Ба лог ства ра сво је
ока зи о на ли зме, на лик на деч је нео ло ги зме,
ана ло ги јом пре ма по сто је ћим твор бе ним мо де -
ли ма, пра те ћи нон сен сну ана ло ги ју и окре ћући
свет на о пач ке. Де струк ци ју ствар но сти пра ти
гра ђе ње но вих је зич ких об ли ка, а сти ло ге ност
па рег ме но на по чи ва на обо га ћи ва њу зна че -
ња мор фе ме ше шир при сва ком по на вља њу у
ап сурд ном ни зу ко јим се па ро ди ра кон вен ци о -
нал на ствар ност (Црн ко вић 1979: 45). Па регме -
нон ско по ве зи ва ње стил ски ис ти че ан тро по -
мор фи зо ва ни лик ше ши ра, ства ра ју ћи и звучни
ефе кат ко ји иза зи ва смех.

У пе сми „Дру шка” Ми лен ка Па јо ви ћа (Ле то,
Па јо вић 1987: 100), об гр ље на и пар на ри ма
оства ре на је у окви ру ку му ла тив ног ни за, у ви -
ду хо мо јоп то то на као под вр сте хо мо те ле у то на,
по на вља њем истог за вр шет ка -ушку у по сто је -
ћим и из ми шље ним, не мо ти ви са ним и мо ти ви -
са ним ре чи ма (шу шку, ју ри шу шку, пу шку, ави -
о ну шку, тен ку шку, бом бу шку, бун ке ру шку, цир -
ку шку, кру шку жу шку, бон бо ну шку). Лу дич ка
игра у ко јој Ми ћа по те же пла стич ну пу шку чим
за чу је не ку шу шку за вр ша ва се ти ме што дру -
шка Ру шка да је хе ро ју бом бо ну шку. Као и у
мно гим дру гим пе сма ма у спе ци јал ним бро је -
ви ма По ле тар ца, при ре ђе ним у част Ду ша на
Ра до ви ћа, мо тив деч је игре, нон сен сни ка рак -
тер и игре ре чи ма у ода бра ном тек сту уклапа ју
се у Ра до ви ће ву по е ти ку ства ра ла штва за де цу.

Има тек сто ва у По ле тар цу ко ји ни су књи -
жев ни, али их од ли ку је нон сен сни по сту пак,
бли зак деч јем је зич ком ства ра ла штву и раз у -
мева њу је зи ка. Је дан од њих но си на слов „Нео -
бич не ре чи” (Зи ма, Бру јић 1987: 18–19). Глав -
ни струк тур ни прин цип је сте се ман тич ко по на -
вља ње у на бра ја њу нео бич них име на на ро да.
Текст се про жи ма с ли ков ним ре ше њем Р. Ко -
ва че ви ћа, а нео бич не ре чи до дат но су гра фо сти -
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ли стич ки оне о би че не упо тре бом вер за ла, ве ли -
чи ном сло ва (јед на реч за у зи ма цео ред на
стра ни ци ве ли ког фор ма та) и укра сних сло ва,
чи ме се по ја ча ва ин тен зи тет сва ке од на ве де -
них ре чи уз по на вљање ар хи се ме:

Хај де да ре ђа мо нео бич не ре чи. Ево, ова ко: 
ЕСКИ МИ 
ЧУК ЧИ
ЈА КУ ТИ
ТУН ГУ ЗИ
ЛА ПОН ЦИ
КАМ ЧА ДА ЛИ
КОР ЈА ЦИ
НЕН ЦИ
АЛЕ У ТИ

Да ли те ре чи не што зна че? 
На рав но. 
Та ко се зо ву на ро ди ко ји жи ве 
на Се вер ном по лу 

(Зи ма, Бру јић 1987: 18–19).

Нон сен сни по сту пак у тек сту „Нео бич не ре -
чи” за сни ва се на ре ђа њу по сто је ћих ре чи, ко је
су за де цу са мо нео бич ни гла сов ни скло по ви
не по зна тог зна че ња, на лик на ни за ње бе сми -
сле них сло го ва и не по сто је ћих ре чи у ре ђали -
ца ма. За пра во, посреди је језичка игра ка кву
де ца спон та но ства ра ју, јер их за ба вља екс пе ри -
мен ти са ње нео бич ним зву ков ним скло по ви ма
чи је зна че ње још не по зна ју:

За дје цу ри је чи са ме и без по ве зи ва ња у ре че -
нич не скло по ве има ју ври јед ност, па им са мо на -
бра ја ње ри је чи, на при мер ду гих и ва жних, мо же
би ти вр ло за бав но. Јед ном сам за те као гру пи цу
дје це ко ја се ду го из вр сно за ба вља ла чи та ју ћи ге -
о граф ске на зи ве на зе мљо пи сној кар ти Нор ве -
шке, да кле то тал но не ра зу мљи ве ри је чи, за ни -
мљи ве сто га што су друк чи је и пре по зна ва ју ћи у
не ра зу мљи вој збр ци мо жда по ко ји по зна ти сег -
мент (Црн ко вић 1979: 220).

Гра фи ја и ин тер пунк ци ја че сто по ста ју но -
си о ци стил ских вред но сти у на шем кор пу су.
Сва ко од сту па ње од стан дард не гра фо сти ли -
стич ке об ра де тек ста пред ста вља оне о би че ње
фор ме, чи ме се вр ши ис ти ца ње и афек тив но
по ја ча ва ње. Гра фем на стра ни ца ма По ле тар ца
по ста је је ди ни ца афек тив ног по ја ча ва ња та ко
што до би ја нео би чан об лик, ис так нут је кур зи -
вом, бо јом, по дебља њем, по на вља њем, ве ли чи -
ном, укра ша ва њем, за ме ном ве ли ког сло ва ма -
лим и обр ну то, из о ста вља њем или до дава њем
сло ва.

Ра до ви ће ва пе сма „Би ће гу жве, сти же про -
ле ће” на стра ни ца ма По ле тар ца пре ра ста у ви -
зу ел ну по е зи ју, гра фич ку игру, јер су сти хо ви
пе сме ви ше пу та ис пи са ни у раз ли чи тим прав -
ци ма. У јед ној од гра фо сти ли стич ки оне о би че -
них ва ри ја на та сти хо ви се зра ка сто ши ре, фор -
ми ра ју ћи об лик сун ца та ко да гра фич ки до ча -
ра ва ју мо тив са по чет ка пе сме: „Гре је, гре је,
сун це нам се сме је!” (Про ле ће, Ра до вић 1987:
45). Оне о би че на гра фич ка фор ма пе сме скре -
ће па жњу на је зич ку игру у фор ми ана фо ре и
фор ми ра мо дер ни укус мла дих чи та ла ца.

У на шем кор пу су че сте су гра фич ке оно ма -
то пе је, ко је ви зу ел ним пу тем до ча ра ва ју звук.
У гра фич кој на ра ци ји „Увек ма ма” Иде Ћи рић
јед на иста реч ја вља се у де сет уз вич них ре че -
ни ца у ко ји ма се из го ва ра на раз ли чи те начи -
не, јер су по сре ди раз ли чи те ко му ни ка тив не си-
ту а ци је. Ве ли чи на сло ва, по де бља ње, из ме њен
смер пи са ња ре чи и алон жман (МАМ МА АА!,
МА А МАА!, МА А А А А А А А А А А А МА А А А А А АА!)
до ча ра ва ју раз ли чи та рас по ло же ња и ста ња у
ко ји ма де чак на сли ци до зи ва ма му – кад се ва,
кад га не ко ју ри, кад је гла дан, кад не што не
зна, кад не мо же, кад се пе ње, кад спа ва, кад си -
ла зи, кад се бу ди и кад не зна шта хо ће (Про ле -
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ће, Ћи рић 1987: 22–25). Раз ли чи ти на чи ни до -
зи ва ња ма ме има ју ху мо ри стич ни ефе кат, а ја -
сне, јед но став не и ори ги нал не илу стра ци је по -
зна те срп ске илу стра тор ке за де цу при вла че и
одр жа ва ју деч ју па жњу.

За чуд ност ко ја по чи ва на екс пе ри мен ти са њу
је зи ком од ли ка је Ра до ви ће ве по е ти ке (Јо ва но -
вић 2001: 101), али и књи жев них де ла ко јa су
об ја вљи ва на у По ле тар цу. Та ко ђе, по на вља ње
је је днo од глав них струк тур них начела Ра до ви -
ће вог књи жев ног ства ра ла штва, а ујед но и глав -
ни ком по зи ци о ни прин цип на ко ме по чива ју
тек сто ви у сти ху и про зи, об ја вљи ва ни у По ле -
тар цу. Ра зно вр сна по на вља ња, ко ја пред ста -
вља ју до пун ска уре ђе ња тек ста (Лот ман 1976:
154) у на шем кор пу су че сто има ју лу дич ку
функ ци ју и пре ра ста ју у ефект не и ду хо ви те
игре ре чи ма. 

У одељ ку ко ји сле ди по ка за ће мо ути цај стил -
ских фи гу ра и нон сен сне сти ли сти ке По ле тар -
ца на ства ра ње је зич ких ига ра ко је по спе шу ју
деч ји го вор ни раз вој.

По ле та рац у ра ду на раз во ју го во ра 
де це пред школ ског уз ра ста

Иако је ме сеч ник По ле та рац пре вас ход но
био на ме њен де ци мла ђег школ ског уз ра ста,
тек сто ви из овог ли ста, на ро чи то они пра ће ни
за ни мљи вом илу стра ци јом, пру жа ју број не мо -
гућ но сти и за под сти ца ње го вор ног раз во ја де -
це пред школ ског уз ра ста. Пред ста ви ће мо не ке
од мо гућ но сти ко је су ис про ба не у прак си у
окви ру ме то дич ког обра зо ва ња бу ду ћих вас -
пита ча.

Раз во ју спо соб но сти ри мо ва ња код де це у
пред школ ској вас пит ној гру пи до при не ће уоча -

ва ње ри мо ва них ре чи у пе сма ма с пар ном ри -
мом. Та кве су пе сме „Са мном има не ка гре -
шка” (Ле то, Сто јиљ ко вић 1987: 43), „Жи во та и
Жи ва на” (Зи ма, Ти мо ти је вић 1987: 118–119),
као и Ршу мо ви ће ве „Бе ла вра на и цр на ов ца”
(Ле то, 1987: 126), „У она ле па вре ме на” (Ле то,
1987: 126), „Па дај ки шо” (Је сен, 1987: 69), „Ако
же лиш ми ши це” (Је сен, 1987: 84) и „Кад ажда -
ја ни је у до бром ста њу” (Зи ма, 1987: 162–163).
На кон што ви ше пу та чу ју пе сму, де ца ће до пу -
ња ва ти пар не ри ме. Ра до ви ћев текст „Ма ло гла -
вом, ма ло ру ком” по зи ва ма ле чи та о це да илу -
стру ју пој мо ве из ја ких, по ду дар них ри ма (жу -
то–љу то, бо со–ко со, бе сно–те сно, сит но–хитно,
чит ко–пит ко, ру ме но–гу ме но, цр ве но–др ве но,
ма ње–та ње), чи јим ту ма че њем раз ви ја мо свест
о ди стинк тив ној функ ци ји по чет не фо не ме, као
и из бо га тих ри ма пра зно–ра зно, чи сто–исто и
ру жно–кру жно, ко је су од ли чан под сти цај за
игру бри са ња по чет не фо не ме и игру из о ста -
вља ња по чет ка ре чи та ко да се до би је но ва реч.
Ка ко би смо раз ви ли си ла бич ку свест, ри ме ко -
је де ца уоче у про чи та ним сти хо ви ма де ли мо
на сло го ве, про из во де ћи звук на сва ки слог на
раз ли чи те на чи не (Спа сић 2021: 51).

Али те ра ци о но по на вља ње гла са ш у пе сми
„Дру шка” до при но си уве жба ва њу из го во ра кла -
сте ра шк. За јед нич ко из го ва ра ње сти хо ва у
који ма се ја вља би а ли те ра ци ја по год но је за
уве жба ва ње пра вил ног из го во ра гла са ш са
сред њим вас пит ним уз ра стом:

Ње го ва дру шка Ру шка 
сме ја ла се као у цир ку шку
и по је ла кру шку жу шку

(Ле то, Па јо вић 1987: 100).

Ве ли ки број да на шњих пе то го ди шња ка има
по те шко ће с пра вил ним из го во ром гла са л. За
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уве жба ва ње из го во ра л у ме ди јал ној ин тер во -
кал ској по зи ци ји мо гу по слу жи ти али те ра ци је
у сти хо ви ма из По ле тар ца, ко је у ком би на ци ји
са асо нан цом ства ра ју ути сак бла го звуч но сти:

Окра ћа ле ха љи не, сма њи ле се па пу че,
сма њи ле се ци пе ле, па одо ше од ку ће.
Ле те, ле те ла сте, а Иди ца ра сте 

(Про ле ће, Ха џић 1987: 76).

Ка ко ти се ко ло та ла са ло,
та ко жи то у по љу кла са ло! 

(Зи ма, Ерић 1987: 72).

За уве жба ва ње пра вил не ар ти ку ла ци је со -
нан та р у ини ци јал ном по ло жа ју мо гу по слу жи -
ти сти хо ви из По ле тар ца у ко ји ма се, осим али -
те ра ци је, ја вља и епи фо ра:

Све што ра сте,
хте ло би да ра сте,
не ка ра сте,
и тре ба да ра сте

(Про ле ће, Ра до вић 1987: 10).

У Ра до ви ће вој пе сми „Би ће гу жве, сти же
про ле ће”, али те ра ци ја су гла сни ка р као но си о -
ца сло га у тро чла ној су гла снич кој гру пи пред -
ста вља осно ву за игру ар ти ку ла ци је ко јом уве -
жба ва мо из го вор ви бран та р у кла сте ру, а то је
по зи ци ја ко ја је нај сло же ни ја за из го вор, па је
де ца по след њу усва ја ју:

Мр да, мр да,
ме шко ље се бр да! 

(Про ле ће, Ра до вић 1987: 44).

Али те ра ци ју гла са ж у ме ди јал ном по ло жа -
ју на ла зи мо у сле де ћим сти хо ви ма пе сме „Би -
ће гу жве, сти же про ле ће”, чи јим уче њем на па -

мет по спе шу је мо код пред шко ла ца пра вил ну
ар ти ку ла ци ју овог гла са: 

Сти же, сти же,
све бр же и бли же! 

(Про ле ће, Ра до вић 1987: 44).

У уве жба ва њу пра вил ног из го во ра су гла сни -
ка ж са де цом пред школ ског вас пит ног уз ра ста
мо же по слу жи ти али те ра ци ја овог гла са у ини -
ци јал ном по ло жа ју оства ре на па рег ме но ном,
па сти хо ви ујед но пред ста вља ју по ла зи ште за
мор фо ло шку игру из во ђе ња но вих ре чи из
истог ко ре на:

Жи во ти је Жи ва на 
као све тлост сун ча на, 
за то сма тра Жи во та 
да два жи ви жи во та

(Зи ма, Ти мо ти је вић 1987: 119).

Ра до ви ћев текст „Сме шне ре чи” по го дан је
за уве жба ва ње из го во ра афри ка те џ (и у ини ци -
јал ном и у ме ди јал ном по ло жа ју), јер по че так
тек ста ли чи на сво је вр сну бр за ли цу: „Би џа, ба -
џа, буџа, џи џа, џу џа” (Зи ма, Ра до вић 1987: 68).

Је зич ко-ми са о не игре на ла зе сво је ме сто у
нај бо љим ча со пи си ма за де цу, од Зма је вог Не -
ве на (Спа сић 2020) до Ра до ви ће вог По ле тар ца.
При ли ком ко ри шће ња крат ких на род них умо -
тво ри на у вас пит но-обра зов ном ра ду с прет -
чита о ци ма нео п ход но је ода бра ти за го нет ке,
по сло ви це и иди о ме ко ји се од ли ку ју сли ко ви -
то шћу и при пре ми ти од го ва ра ју ћа очи глед на
сред ства (Ми ћић 2020: 32). На род не по сло ви -
це, за го нет ке и из ре ке у По ле тар цу пра ће не су
ква ли тет ним илу стра ци ја ма ко је ра све тља ва ју
њи хо во зна че ње. Из два ја се сли ков ним пи смом
запи са на из ре ка „Је ди ја бу ке, би ћеш као ја бу -
ка” (Је сен, Ко ва че вић 1987: 29), као и ду хо ви то
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илу стро ва не „На род не по сло ви це о мај ци”
(Про ле ће, Пе три чић 1987: 54–57), „На род не по -
сло ви це” (Је сен, Ћи рић 1987: 64–65) и „На род -
не за го нет ке” (Зи ма, Кр сма но вић 1987: 38–39). 

Је зич ка игра је еле мен тар на че сти ца кар не -
вал ско-сме хов не кул ту ре (Бах тин 1978: 126).
По ла зе ћи од је зич ких оне о би че ња на стра ни ца -
ма По ле тар ца, вас пи тач мо же кре и ра ти је зич -
ке игре у ко ји ма кроз ху мор и нон сенс де цу мо -
ти ви ше да екс пе ри мен ти шу је зич ком гра ђом.
Бо гат фонд ре чи, раз ви је на си ла бич ка свест и
свест о ри ми до при но се успе шни јем овла да ва -
њу по чет ним чи та њем и пи са њем у пр вом раз -
ре ду основ не шко ле.

По ле та рац у на ста ви срп ског је зи ка 
у мла ђим раз ре ди ма основ не 

шко ле

Кре а тив ни при ступ на ста ви срп ског је зи ка
под ра зу ме ва ко ри шће ње раз ли чи тих ме диј ских
са др жа ја у функ ци ји раз во ја по чет не пи сме -
ности, али и на ста ве гра ма ти ке и сти ли сти ке
(Спа сић 2022a: у штам пи). 

Ри ма, асо нан ца и али те ра ци ја, као фо но ло -
шке фи гу ре, у пе сма ма за де цу мо гу по слу жи -
ти као под сти цај за је зич ке игре ко је до при но -
се раз во ју фо но ло шке све сти код де це. Свест о
ри ми и спо соб ност пре по зна ва ња и ства ра ња
ри ме по чи њу да се раз ви ја ју кра јем пред школ -
ског пе ри о да, а са раз во јем овог ва жног аспек -
та фо но ло шких спо соб но сти тре ба на ста ви ти и
то ком пр вог и дру гог раз ре да основ не шко ле.
Јед на од мо гућ но сти је сте од го не та ње ри мо ва -
не до пу њал ке у стро фа ма пе сме „Шта је Ани?”
(Ле то, Ршу мо вић 1987: 146). Уче ни ци ће са ла -
ко ћом уочи ти пар ни ри му пут–љут ко ја се по -

на вља у че ти ри ди сти ха Ршу мо ви ће ве пе сме
„Кад сам пао пр ви пут” (Је сен, Ршу мо вић 1987:
112), ко ји су илу стро ва ни у ви ду стри па од че -
ти ри сли ке, озна че не рим ским ци фра ма. Ри мо -
ва не ре чи ко је се раз ли ку ју по пр вој фо не ми,
док оста так ре чи чи ни ри му, под сти цај су за
игру „Ла нац ри мо ва них ре чи”, у ко јој де цу под -
сти че мо да от кри ју шта је исто а шта раз ли чи -
то у ре чи ма пут и љут, а по том их по зи ва мо да
на ста ве ла нац (Спа сић 2022а: 43).

Асо нан ца у крат ком тек сту „Кен гу ри” (Зи ма,
Ко рак сић 1987: 117), ко ји се про жи ма с илу -
стра ци јом П. Ко рак си ћа, на гла ша ва ри там и
сми сао. Уче ста ло по на вља ње са мо гла сни ка у
(че тр на ест пу та), е (три на ест пу та) и а (је да на -
ест пу та) у тек сту ко ји чи не све га два де сет ре -
чи има из ра зи то сти ло ген ефе кат упра во због
то га што је реч о по ли а со нан ци ко ја се оства -
ру је у пра вил ним раз ма ци ма. Асо нан цом во ка -
ла е у об ли ку гла сов не епи фо ре ис так ну те су
ре чи чу кун ба бе, ба бе, мај ке, ћер ке, уну ке, пра у -
ну ке ко је при па да ју лек сич ком по љу род бин -
ских од но са. Под стак ну ти тек стом из По ле -
тарца, уче ни ци мо гу ни за ти на зи ве за му шке
прет ке и по том ке.

По ве зи ва ње зна чењ ски уда ље них ре чи у тек -
сту „На сло во, на сло во п” (Ле то, Мар ти но вић
1987: 188–189), за рад зву ков ног ис ти ца ња гла -
са п на по чет ку ре чи, из ра зи то је сти ле ма тич -
но. Лу дич ки прин цип по на вља ња су гла сни ка
скре ће па жњу мла дих чи тала ца на но ве, не по -
зна те ре чи, ка кве су: пе лин, Пек, Пе кинг, Пе ла -
го ни ја, пе зе та, пе ли ван, пе ле ри на, по е та, пи рога,
пан то ми ма или пу па вац. Али те ра ци ја скре ће
па жњу на ре чи ко је по чи њу на сло во п и одр жа -
ва деч ју па жњу на ре чи ма чи је ће зна че ње бо -
ље упам ти ти. Лу дич ки по тен ци јал али те ра циј -
ских ве за та ко по ста је под сти цај за бо га ће ње
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деч јег лек си ко на. По угле ду на ову фо но ло шку
игру ко ја ујед но под сти че лек сич ки раз вој учи -
тељ мо же под ста ћи уче ни ке да у игри „На сло -
во, на сло во” за да ју ду ге, нео бич не или сме шне
ре чи.

Тек сто ве из По ле тар ца мо же мо ко ри сти -
ти као лин гво ме то дич ке пред ло шке при ли ком
обра де или утвр ђи ва ња гра ма тич ких са др жа ја.
При ме ра ра ди, за утвр ђи ва ње гла го ла у тре ћем
раз ре ду по го дан је текст „Ка ко си? Шта ра -
диш?” (Ле то, Ра до вић 1987: 94–95), ко ји пред -
ста вља ви зу ел ну на ра ци ју у фор ми стри па ко ји
је на пи сао Ду шан Ра до вић, а илустро вао Ду шан
Пе три чић. Ду хо ви те илу стра ци је по ка зу ју ка ко
де те ко па (по но су), пли ва (у ку па ти лу), се ди и
ми сли (на но ши), ро ни (у ста кле ној ку гли за ри -
би це), пи ше (по зи ду) и сл. На кон што про у че
и ана ли зи ра ју илу стра ци је и упо тре бу гла го ла
(сви су у пре зен ту, озна ча ва ју рад њу и упо тре -
бље ни су у пр вом ли цу јед ни не) уче ни ци ма се
мо же да ти за да так да на цр та ју јед ну стрип-
-таблу коју ће сами илустровати, а у обла чи ће
упи са ти гла го ле у про шлом или бу ду ћем вре -
ме ну и у дру гом или тре ћем ли цу јед ни не.
Укљу чи ва ње ху мо ри стич них са др жа ја у на ставу
гра ма ти ке, ко ја уме би ти до сад на и за мор на за
уче ни ке, по ве ћа ва мо ти ва ци ју за усва јање гра -
ма тич ких са др жа ја, а ујед но до при но си ства ра -
њу опу ште не ат мос фе ре у раз ре ду и чи ни уче -
ни ке при јем чи ви јим не са мо за ма те ри ју ко ја
се об ра ђу је већ и за на став ни пред мет уоп ште
(Мра зо вац 2021: 276). Та ко се у тре ћем раз ре -
ду ху мор у функ ци ји мо ти ва ци је мо же укљу -
чити и у об ра ду ре чи ко је има ју су прот но зна -
че ње ко ри шће њем тек ста „Ду бо ко, ви со ко, ши -
ро ко, ду бо ко” (Је сен, Ра до вић 1987: 108–109),
ко ји је још је дан при мер про жи ма ња Ра до ви ће -
вог тек ста и Пе три чи ће вих илу стра ци ја, ко је

до пу њу ју вр ло све ден текст, са чи њен пре те жно
од ан то ни ма.

Као лин гво ме то дич ки текст при ли ком усва -
ја ња опи сних при де ва мо же по слу жи ти стрип-
-при ча Жи вот у бо ји, чи ји су ауто ри филм ски
ства ра о ци Б. Ра ни то вић и П. Штал тер. На про -
јек то ру се мо гу при ка за ти стра ни це из ди ги тал -
ног из да ња спе ци јал ног из да ња Ле тa.2 Стрип у
ко ме се пи са на реч и цр теж до пу њу ју, али та ко
да је тек сту ал на ин фор ма ци ја ра зу мљи ва тек уз
ту ма че ње ви зу ел не ин фор ма ци је, ми са о но ће
ак ти ви ра ти уче ни ке, ко ји ће по том уочи ти гра -
фо сти ли стич ки ис так ну те опи сне при де ве (на -
пи са не ве ли ким сло ви ма на кра ју ре да). На кон
што уоче ре чи хлад но, жу то, цр ве но, пла во, зе -
ле но, љу би ча сто, ру ме но, цр но уче ни ци мо гу
тума чи ти функ ци ју ко ју ове ре чи има ју у стри -
пу. Ана ли зом син кре тич ног умет нич ког из ра за
уче ници ће от кри ти да хлад но у стрип-при чи
зна чи зи ма, жу то зна чи сун це, цр ве но је сун -
цобран, оно ве ли ко пла во је мо ре, не пре глед но
зеле но је ли ва да, зе ле но кро шња др ве та, ру ме но
ја бу ка, а „ЦР НО је мрак и ноћ” (Ле то, Ра ни то -
вић – Штал тер 1987: 114–115). При ли ком ко -
ри шће ња стрип-при че „Жи вот у бо ји” ко ре ла -
ци ја с ли ков ним вас пи та њем до дат но је оства -
ре на утвр ђи ва њем зна ња о из ве де ним бо ја ма у
сти хо ви ма: „ЦР ВЕ НО и ПЛА ВО – ЉУ БИ ЧА -
СТО, | ЖУ ТО и ПЛА ВО – ЗЕ ЛЕ НО” (Исто: 115).

С об зи ром на чи ње ни цу да не књи жев ни тек -
сто ви у уџ бе ни ци ма за срп ски је зик ни су до -
вољ но раз у ђе ни, у на ста ви срп ског је зи ка тре -
ба ко ри сти ти жан ров ски ра зно род не тек сто ве
из ча со пи са за де цу, чи је ће де ко ди ра ње код
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уче ни ка раз ви ја ти разу ме ва ње прочи та ног (Спа-
сић 2022: у штам пи). Ра до ви ћев По ле та рац ну -
ди ве ли ки из бор не књи жев них тек сто ва про -
пра ће них ве ли ким, ле пим илу стра ци ја ма, ме -
ђу ко ји ма се из два ја ју на уч но по пу лар ни тек -
сто ви при ме ре ни мла ђем школ ском уз ра сту и
крат ке би о гра фи је. У че твр том раз ре ду, кроз
рад на раз ли чи тим вр ста ма тек сто ва, код уче -
ни ка тре ба раз ви ја ти спо соб ност про на ла же ња
ин фор ма ци је, ин тер пре ти ра ња, про ми шља ња и
ева лу и ра ња, чи ме раз ви ја мо чи та лач ке стра те -
ги је (Про грам на ста ве и уче ња за че твр ти раз -
ред основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња, стр. 6). За
ин те гри са ње са др жа ја из пред ме та срп ски је зик
и при ро да и дру штво по год ни су на уч но по пу -
лар ни тек сто ви: „Ко ли ко ко ме тре ба да се испи -
ли” (Ле то, Бру јић 1987: 136–137), „Лет ња шко -
ла” (Ле то, Ан дрић 1987: 19–27), „Сун це” (Ле -
то, Глу мац 1987: 44–48), „Ме сец” (Ле то, Ма -
тејић 1987: 88), „Пче ла” (Ле то, Бру јић 1987:
132–133), „Ку ку руз” (Је сен, Тр нав че вић 1987:
21–23), „За што” (Зи ма, Да ној лић 1987: 110–113),
ко ји ну дe од го во ре на деч ја пи та ња као што су
За што кра ве да ју мле ко? или Ка ко пи ле из ла зи
из ја је та? или пак текст „Шта је то?” (Ле то, Да -
ној лић 1987: 102–105), из ког ће де ца са зна ти
шта су то гла сне жи це, оаза, фре ска и сл.

Раз во ју чи та лач ких стра те ги ја до при не ће
чи та ње на уч но-ин фор ма тив них тек сто ва као
што су крат ке би о гра фије „Слав не же не” (Про -
ле ће, Сто ја но вић 1987: 204–207) или би о гра фи -
је пи са ца, за сту пље не у сва че ти ри из да ња Радо-
ви ће вог По ле тар ца, за ко је учи тељ мо же осми -
сли ти од го ва ра ју ће за дат ке. На тај на чин учени -
ци раз ви ја ју чи та лач ке стра те ги је, способ ност
раз у ме ва ња про чи та ног, а ујед но откри ва ју но -
ве, за ни мљи ве по дат ке, за ба вља ју се раз гле да -
ју ћи илу стра ци је, ко је ујед но по ја шња ва ју и
упро шћа ва ју тек сту ал ну ин фор ма ци ју. 

За кљу чак

Про жи ма ње је зич ког и ви зу ел ног из ра за у
Ра до ви ће вом По ле тар цу при вла чи и одр жа ва
па жњу мла дих чи та ла ца. Је зич ке игре и лу дич -
ки тек сто ви за ба вља ју их и ујед но под сти чу раз -
вој је зич ке све сти нај мла ђих.

Нон сен сна сти ли сти ка По ле тар ца по зив је
на ства ра лач ку игру, на екс пе ри мен ти са ње је -
зи ком, на де кон струк ци ју до сад не ствар но сти
од ра слих и ужи ва ње у из ма шта ној обр ну тој
збиљи. Мно ги тек сто ви из на шег кор пу са об ли -
ко ва ни су нон сен сним по ступ ком, на лик на
прин ци пе ко је уоча ва мо у деч јем је зич ком
ства ра ла штву. Лу дич ки прин цип оства рен је
пре вас ход но ра зно вр сним зву ков ним и лек сич -
ким по на вља њи ма (ри ма, асо нан ца, али те ра ци -
ја, ана фо ра, епи фо ра, епи зе ук са, епа на леп са,
по лип то тон, па рег ме нон, па ро но ма зи ја, ку му -
ла ци ја, хо мо јоп то тон и алон жман). По ред по -
на вља ња, за ис ти ца ње се ко ри сте гра фо сти ли -
стич ки по ступ ци, а и илу стра ци је има ју функ -
ци ју до пу ња ва ња тек сту ал не ин фор ма ци је и
ње ног на гла ша ва ња. 

Као из да вач ки по ду хват Ду ша на Ра до ви ћа,
По ле та рац ну ди број не мо гућ но сти за раз вој
језич ке све сти де це пред школ ског и мла ђег
школ ског уз ра ста. Ко ри шће њем тек сто ва из
овог ли ста у ра ду на раз во ју го во ра пред шко ла -
ца, бо га ти мо деч ји реч ник, раз ви ја мо спо соб -
ност ри мо ва ња, под сти че мо пра вил ну ар ти -
кула ци ју кри тич них гла со ва и до при но си мо
раз во ју мор фо ло шке све сти. Све су то ва жне
пред ве шти не, нео п ход не за успе шно овла да ва -
ње по чет ним чи та њем и пи са њем, ко је уна пре -
ђу је мо кроз је зич ке игре про ис те кле из оне о би -
че ња уоче них на стра ни ца ма По ле тар ца.

И у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле тре ба
на ста ви ти с раз во јем фо но ло шких спо соб но -

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04



сти, че му до при но се ри ма, асо нан ца и али те -
раци ја. Тек сто ви из Ра до ви ће вог ча со пи са за
де цу мо гу по слу жи ти као лин гво ме то дич ки
тек сто ви за об ра ду и утвр ђи ва ње гра ма тич ких
са др жа ја, у ко ји ма ху мор по ста је из вор мо ти -
ва ци је уче ни ка. Кроз на уч но по пу лар не и на уч -
но-ин фор ма тив не тек сто ве из По ле тар ца раз -
ви ја мо спо соб ност раз у ме ва ња про чи та ног и
чи та лач ке стра те ги је, ко је ујед но до при но се и
бо љем школ ском успе ху.
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Je le na LJ. SPA SIĆ

LAN GU A GE PLAYS IN THE FLED GLING 
(PO LE TA RAC) OF DU ŠAN RA DO VIĆ

Sum mary

The pa per pre sents lan gu a ge plays from chil dren’s
ma ga zi ne The Fled gling (Po le ta rac), who se last edi tor was
Du šan Ra do vić. The aim of the pa per is to show lin guo-
styli stic me ans used in our best ma ga zi ne for chil dren
and to il lu stra te by exam ples the sig ni fi can ce which chil -
dren’s lan gu a ge de ve lop ment had in the me dia for chil -
dren. The analysis of lin guo-styli stic fe a tu res sho wed
that the most fre qu ent styli stic pro ce du res in the ba sis
of li te rary texts in The Fled gling are use of rhyme, as so -
nan ce, al li te ra tion, anap ho ra, epip ho ra, epi ze u xis, epa -
na lep sis, polypto ton, and pa ro no ma sia. The lin gu i stic
analysis of styli stic fi gu res in The Fled gling po ints to the
im por tan ce of chil dren’s lan gu a ge de ve lop ment, the de -
ve lop ment of lin gu i stic awa re ness and the lan gu a ge cul -
tu re of the youn gest spe a kers of the Ser bian lan gu a ge in
the most fa mo us spe ci a li zed chil dren’s ma ga zi ne in
Yugo sla via. In ad di tion to lin guo-styli stic analysis, the
pa per il lu stra tes the pos si bi li ti es of usa ge lan gu a ge plays
from the ma ga zi ne The Fled gling wit hin ac ti vi ti es for
preschool chil dren’s lan gu a ge de ve lop ment and al so in
te ac hing Ser bian lan gu a ge in lo wer gra des of pri mary
school.

Keywords: Du šan Ra do vić, Po le ta rac, chil dren’s ma -
ga zi ne, lan gu a ge plays, spe ech de ve lop ment, met ho do -
logy of Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет овог ра да је на чин на ко ји Ду -
шан Ра до вић лек се му де те кон сти ту и ше у књи жев ни
кон структ у афо ри стич ким за пи си ма за ра дио-еми си -
ју Бе о гра де, до бро ју тро. Слу же ћи се по ли се ми јом и
откри ва ју ћи угао из ко га по сма тра де те, као и ху мо ри -
стич ким из ра зом, од бла гог ху мо ра до иро ни је и сар -
ка зма, аутор је по ка зао ду бо ко раз у ме ва ње за свет деце
и де тињ ства, апе лу ју ћи на од расле да ми си ју об ли ко -
ва ња де ти њих ду ша схва те као нај све тли ју жи вот ну
ми си ју. Кри ти ку ју ћи по ро дич не, со ци јал не и обра -
зовне окви ре де тињ ства у вре ме со ци ја ли стич ког са -
мо упра вља ња, Ра до вић је ис пи сао низ му дрих ми сли
ко је има ју уни вер зал ни ка рак тер, а пре по зна ју се и у
ак туел ном, пост тран зи ци о ном жи во ту у Бе о гра ду. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бе о гра де, до бро ју тро, Ду шан Ра до -
вић, де те, афо ри зам, ху мор, иро ни ја, сар ка зам, по ли -
се ми ја 

1. Увод

Пре шав ши 1975. го ди не из Бор бе у Сту дио Б,
та да мла ду и про гре сив ну ра дио-ста ни цу, окре -
ну ту пре вас ход но кли ми и ко ор ди на та ма Бе о -
гра да као пре сто ни це Со ци ја ли стич ке Фе де ра -
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Ду шан Ра до вић
до шао је на иде ју да у фор ми крат ке хро ни ке,
нео п те ре ће не ак ту ел но шћу и до га ђај но шћу, за

тадашње спикере пише текстове ко ји ма би сва -
ког ју тра у 07.15 по здра вљао свој град и сво је
су гра ђа не. Та ко је на ста ла култ на еми си ја Бе о -
гра де, до бро ју тро, ко ја се еми то ва ла од ју ла
1975. до но вем бра 1982. го ди не. Јед но став на
фор ма и лек си ка Ра до ви ће вих ра диј ских за пи -
са, афо ри стич ки је зик и тон раз го вор ног сти ла,
на ме ње ни нај ши рој слу ша лач кој пу бли ци,1 у
по чет ку су се ди рект но ве зи ва ли за ур ба ни
иден ти тет Бе о гра да2 и ње го ве то по ни ме, да би
с вре ме ном, услед по ра ста слу ша но сти и из ван
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1 Ду шан Ра до вић је био мај стор крат ке фор ме, али је као

пи сац за ме ди је (ра дио и те ле ви зи ју) био и мај стор се ри ја ли -
за ци је, „те же ћи да из ву че мак си мум из ми ни му ма за да них
ма лих об ли ка и по на вља ју ћи и ис цр пљу ју ћи јед не по чет не
си ту а ци је и јед ног ода бра ног об ли ка” (Пав ко вић 2008: 38).
Би ра ју ћи оп сег од не ко ли ко афо ри за ма или лир ских ис ка за,
Ра до вић је круг слу ша ла ца еми си је Бе о гра де, до бро ју тро
при ви као на крат ку, са же ту фор му, про же ту ме ша ви ном ху -
мо ра и ли ри зма.

2 Сло бо дан Вла ду шић аспек те ур ба ног дис кур са у Ра до -
ви ће вим ју тар њим обра ћа њи ма Бе о гра ду по сма тра из два
угла – из угла ви ца као фор ме град ског ху мо ра и из угла та -
на ног ли ри зма: „Ра до ви ће ви за пи си свој град ски фол клор-
ни ка рак тер до ка зу ју спе ци фич ном фор мом: за и ста ни је ну -
жно од ре ди ти њи хо ву при бли жну жан ров ску озна ку, али је
за то бит но ука за ти да њи хо ва ла пи дар ност од го ва ра ви цу, је-



гра ни ца ју го сло вен ске пре сто ни це, Ра до вић у
пр ви план ста вио уни вер зал не про бле ме по је -
дин ца у ур ба ној сре ди ни ко ја се дра стич но ме -
ња, пре ра ста сво је окви ре, су о ча ва се са по -
литич ким, еко ном ским и мо рал ним кри за ма,
ко је се јед ним де лом мо гу ве за ти за пе ри од
соци ја ли стич ког са мо у пра вља ња, а дру гим за
уни вер зал не од но се при ви ле го ва них и ма ње
при ви ле гова них чла но ва дру штва, цен тра, пе -
ри фе ри је и про вин ци је, на сле ђа ста ри јих ге не -
ра ци ја и ду ха мла дих ко ји есте ти ку гра да и на -
чин жи во та ме ња ју спрам својих потреба. 

По се бан ак це нат аутор је по ста вио на људ -
ске вр ли не и ма не, у ко ји ма ма на по ста је вр ли -
на, а вр ли на хен ди кеп за жи вот ни успех, те кри -
зу парт нер ских од но са и по ро ди це. Сло же ност
са зре ва ња и од ра ста ња, као и од но са мла дих
на ра шта ја, ро ди те ља и школ ског си сте ма ви -
дљив је кроз по ли се ми чан кон структ де те та

као пој ма у Ра до ви ће вим афо ри зми ма, обо је -
ног ши ро ким спек тром ху мо ри стич ког из ра за
– од дир љи ве не жно сти, за штит нич ког од но са
и раз у ме ва ња све та де це и мла дих, до кри тич -
ког, иро нич ног и сар ка стич ног од но са пре ма
фе но ме ну пре за шти ће но сти де це по вла шће них
сло је ва дру штва, не зре ло сти од ра слих ко ји се у
сре до веч ним го ди на ма кри ју иза ро ди те ља у
ду бо кој ста ро сти, кон тра ста имо вин ског ста ња
ро ди те ља и бро ја де це, се бич ног и са мо жи вог
по сма тра ња у ко ме су лич ни ужи так и ста ту сни
сим бо ли ва жни ји од фор ми ра ња по ро ди це или
бри ге о вла сти тој де ци. 

Ка ко су Ра до ви ће ви афо ри зми3 о фе но ме ну
де те та у пост тран зи ци о ном пе ри о ду тре ће де -
це ни је 21. ве ка до би ли до дат ну вред ност и зна -
чај, пре по зна тљив у ко му ни ка ци ји са де цом и
мла ди ма, школ ском окру же њу и са вре ме ном
ро ди тељ ству, те жња овог ра да је да се кључ ни
аспек ти кон струк та де тињ ства из дво је и да се
за па зи њи хо ва естет ска, ху мо ри стич ка и идеј -
на вред ност. 
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ди ном ви ду град ског фол кло ра ко ји се пре но си, по пут тра-
ди ци о нал ног усме ног ства ра ла штва, са ко ле на на ко ле но.
Ме ђу тим, за раз ли ку од ви ца, чи ја се ин тен ци ја за вр ша ва у
сме ху, Ра до ви ће ви за пи си, сем ху мор не, има ју и при сут ну
по ет ску цр ту” (2008: 163).

3 Ра до мир Жи во тић афо ри зам од ре ђу је као нај кра ћи жанр
у про зи или, ре ђе, у сти ху, и наводи нео п ход не пред у сло ве
за об ли ко ва ње ус пе лог афо ри зма:

„Бит на од ре ђе ња афо ри зма су: је згро ви тост, ми са о ност,
ду хо ви тост и ак ту ел ност. Те мат ски је нај че шће ве зан за по -
ли ти ку, дру штво, ети ку и фи ло зо фи ју, али и за дру ге обла -
сти чо ве ко вог ства ра ња. Они ко ји су раз ми шља ли о овом
жан ру – упра во су из о ста вља ли ње го ву ак ту ел ност. У тој
акту ел но сти ис ка зу је се ауто ров од нос пре ма жи во ту, пре те -
жно кри тич ки, пре ма соп стве ној др жа ви и све ту уоп ште.
Афо ри зам о зби ва њу без ду хо ви те коп че са са да шњо шћу,
без вре дан је и не за ни мљив. По што је го то во ре дов но кри -
тички ин то ни ран, афо ри зам бо га то ко ри сти алу зи ју, иро -
нију, сар ка зам, кон траст, хи пер бо лу и але го ри ју” (Ži vo tić
2004: 8).

По Ми ли ни Ба ри шић Ива но вић, афо ри зам је „лу цид но
осми шљен књи жев ни об лик, у ко јем се са вр ло ма ло до бро
уком по но ва них ре чи, као сво је вр сно све до чан ство вре ме на,
по нај че шће од сли ка ва ју дру штве не ано ма ли је” (2011: 173), 

а у ши ро ком спек тру дру штве них те ма афо ри зам те ма ти зу је
и обра зо ва ње и вас пи та ње. Те ма ти ка са вре ме ног афо ри зма
нај че шће је етич ка, те „са ти рич ни афо ри зам пред ста вља кре -
а тив ну је згро ви ту кри ти ку жи во та и свих ње го вих сфе ра” (Si -
mić 2018: 53). Свим овим жан ров ским од ли ка ма и стил ским
сред стви ма слу жи се и Ра до вић у за пи си ма за еми си ју Бе о -
гра де, до бро ју тро, прем да у сво јим ауто по е тич ким за пи си -
ма ис ти че ка ко се бе за пра во и не сма тра пи сцем афо ри зама:

„Ово што ра дим не ки ме ша ју са афо ри зми ма, а ја ни ка -
да не бих во лео да бу дем пи сац афо ри за ма. На и ме, ра ни је
се афо ри зми ни су пи са ли, не го су јед но став но ва ђе ни из кон -
тек ста не ких ши рих ми сли и иде ја. Да нас се, пак, су о ча ва мо
са ап сурд ном си ту а ци јом да се и по чет ни ци пр во опро ба ва -
ју у афо ри зми ма, иако би они тре ба ло да им бу ду са мо мо -
гу ћи вр ху нац. Пре не го што се до ђе до пра ва да се пи ше
крат ко и му дро, по треб но је го ди на ма и го ди нама ве жба ти
те ло и дух. [...] До шло се до тле да је то са да јед на исме ја на и
де гра ди ра на ка те го ри ја ми шље ња и по сто ји це ла апа ра ту ра
те ку ћег афо ри зма, та ко да их без те шко ће мо же и ком пју тер
скла па ти” (Ра до вић 2006: 18).



2. Ра до ви ће ви про грам ски за пи си 
о де тињ ству

У сво јим ауто би о граф ско-ауто по е тич ким за -
пи си ма, Ду шан Ра до вић фе но мен вла сти тог де -
тињ ства по сма тра без пате ти ке и не по треб не
се те, из бе га ва ју ћи кли ше ти ра не од ред бе ста ри -
јих ка ко су им го ди не ра не мла до сти биле „ча -
роб не” и „не по но вљи ве”. Жи ве ћи у Су бо ти ци и
Ни шу, у по ро ди ци же ле зни ча ра, Ра до вић је де -
тињ ство по сма трао кроз при зму од ра ста ња у
уну тра шњо сти, без ве ли ких чу де са, аван ту ра,
осим оних сва ко днев них, а за пра во – аутен тич -
них и нај леп ших:

Па ипак се жи ве ло, са ве ли ким уз бу ђе њи ма и
ра до сти ма. Је два смо че ка ли да се про бу ди мо.
Тр ча ли смо – без раз ло га, сме ја ли се – са ма лим
раз ло гом, ра до ва ли се све му – са мо за то јер смо
би ли де ца!... Оно што смо бр зо пре ста ли да бу де -
мо и што ви ше ни ка да не ће мо би ти (Ра до вић
2006: 124).

Де тињ ство је, по Ра до ви ћу, пе ри од у ко ме се
чу ли ма не пре ста но от кри ва ју но ве ча ро ли је
све та око мла дог би ћа, а тр ча ње, игра, по крет
и до дир до при но се енер ги ји и раз и гра но сти де -
те та ко је је фа сци ни ра но све том око се бе: 

Де ца жи ве, ин тен зив но и ра до сно, јер има ју
мла да и глад на чу ла, ко ја тра же да се стал но не -
што пи па, не што гле да, не што слу ша. Де ци је не -
ко по кло нио лу де но ге, и ру ке – не мир не као
ели се хе ли коп те ра. Па тр чи и вр ти, ска чи и ле ти
– док те сан и умор не ба це у нок да ун, до ју тра
(12).

Ра до вић од ра сле љу де де ли на две ску пи не:
пр ву, ко ја де тињ ство за др жа ва у се ћа њи ма и
дру гу, ко ја „са чу ва у очи ма, уши ма, у ср цу још

ма ло оне ра до зна ло сти и не ми ра, па уме да се
игра и ра ду је ма лим ства ри ма” (13). Сход но то -
ме, и пи сци за де цу де ле се на оне ко ји се „са
се том и ту гом се ћа ју не ка да шњих ра до сти” (13)
и оне ко ји се „још увек као де ца игра ју и ра ду -
ју” (13). 

„Де те и књи га”, пр ви Ра до ви ћев по е тич ки и
ауто по е тич ки про глас о де тињ ству и ства ра ла -
штву за де цу и мла де, ко ји је из ло жио на Са ве -
то ва њу о књи жев но сти за де цу и мла де Зма -
јевих деч јих ига ра 1959. го ди не, пред ста вља
пре ци зан при каз мо дер ног до ба ко је де тињ ство
пред ста вља као про је кат. Убр за ни про цес урба -
ни за ци је и ин ду стриј ски и тех но ло шки на пре -
дак то ком 19. и 20. ве ка ути ца ли су и на раз вој
со ци о ло шке ми сли о де те ту као о за себ ном
енти те ту, као би ћу о ко ме по ро ди ца и дру штве -
но окру же ње тре ба да се ста ра ју са осо би том
бри гом: 

Пре ма ве ћи ни ауто ра, на ста нак мо дер не иде -
је де тињ ства про из вод је мо дер но сти и бур жо а -
ског ето са. Ова про ме на је ког ни тив не при ро де,
а во ди про ме ни ста во ва и по на ша ња ро ди те ља и
за јед ни це, од но сно ве ћој ро ди тељ ској бри зи и
љу ба ви за де цом (Тomanović 2004: 11). 

Ду шан Ра до вић упра во у круп ним дру штве -
ним про ме на ма ви ди про ме ну у пер спек ти ви
са гле да ва ња де те та, и то пре све га из про ме не
уло ге мла де је дин ке у по ро ди ци. Док се у па -
три јар хал ном се о ском до ма ћин ству оче ки ва ло
да де ца бу ду рав но прав ни ак те ри у ра ду на има -
њу, до тле се у ур ба ни зо ва ном дру штву де ца
пре пу шта ју за ба ви и до ко ли ци и ли ше на су оба -
ве за и од го вор но сти. Ур ба ни кон текст жи во та
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4 На во ди из издања: Ду шан Ра до вић, Баш сва шта – Са -
бра ни спи си (2006) би ће у на став ку ра да обе ле же ни са мо
бро јем стра не у за гра ди.



де те та у гра ђан ском дру штву „ис трг ну тог из со -
ци јал ног кон тек ста, из све та ра да, и пре пу ште -
ног по ја ча ној бри зи од ра слих” (Љу шта но вић
2006: 15) до во ди до ње го вог за тва ра ња у „ви со -
ке зи ди не дво ри шта и ули ца” (Ra do vić 1959: 15)
и не срећ ног отрг ну ћа од при род ног ам би јен та.
Но, упра во тај тре ну так у ком су „де ца по ста ла
де ца” (10) Ра до вић ви ди као под сти цај за раз -
вој умет но сти за де цу. Јо ван Љу шта но вић у тек -
сту „Пе снич ка ан тро по ло ги ја де тињ ства Ду шка
Ра до ви ћа” за па жа како се у Ра до ви ће вом опи -
су от кри ћа де тињ ства и на стан ка умет но сти за
де цу и мла де 

ја сно ра за зна ју два сло ја: је дан је бли зак је зи ку
со ци о ло ги је и исто ри о гра фи је, дру ги је ли те рар -
на де конструк ци ја на уч ног и те о риј ског дис кур -
са у чул но кон крет не, на ив не, али жи ве сли ке, у
сли ке ко је са др же јед но крат ну, мит ском на чи ну
ми шље ња бли ску дра ма ти ку по ста ња (Љу шта но -
вић 2006: 16), 

као и да Ра до вић ожи вља ва со ци јал но-исто риј -
ско зби ва ње и чу ва сна жну свест о де тињ ству
као дру штве ном кон структу, при че му „про цес
кон стру и са ња де тињ ства има сво ју со ци о ло шку
и исто риј ску ди мен зи ју” (Исто). 

Пи шу ћи за пи се о де ци и де тињ ству за ра дио-
-еми си ју Бе о гра де, до бро ју тро, Ра до вић пред -
ста вља до жи вљај де те та и де тињ ства у ак ту ел -
ном тре нут ку у ко ме је основ но шко ло ва ње оба -
ве зно, сред ње обра зо ва ње по жељ но, а фа кул -
тет ско питање дру штве ног пре сти жа. У вре ме
ин тен зив не град ње шко ла, вр ти ћа и деч јих пар -
ко ва, у вре ме ка да су ме диј ски са др жа ји за де -
цу и мла де има ли зна ча јан про стор, Ра до вић
мо дер но де тињ ство ви ди као про гра ми ра но, а
де те као је дин ку са огра ни че ним пра ви ма и
сло бо да ма: 

Де тињ ство баш и ни је то ли ко срећ но до ба као
што се учи ни ло не ким пе да го зи ма и аги та то ри -
ма. Де ца су обес пра вље на, ин фе ри ор на, огра ни -
че на. Ни кад се ви ше не же ли а ма ње мо же не го
у де тињ ству. Нај сла ђе тре нут ке де тињ ства пре -
ки да ли су дру ги. За то што је би ло ка сно, за то што
је би ло хлад но. За то што су до шли го сти, за то
што се пи шу за да ци (Ra do vić 1959: 11).

Оства ру ју ћи пре ко свог де те та вла сти те нео -
ства ре не ам би ци је, ро ди те љи га за пра во спу та -
ва ју број ним огра ни че њи ма и за бра на ма. Јо ван
Љу шта но вић за па жа ка ко је Ра до вић ви део де -
те „и као ак те ра со ци јал ног жи во та са ре ал ним,
че сто про тив реч ним по ло жа јем у дру штву, и
као би ће у раз во ју ко је тре ба со ци ја ли зо ва ти”
(Љу штано вић 2006: 19), али на гла ша ва и ка ко
у ан тро по ло ги ји де тињ ства овог ауто ра ипак
доми ни ра раз вој ни прин цип. Ду шан Ра до вић те -
жи ру ше њу огра да у све ту са вре ме ног де тињ -
ства, баш као што је ру шио ме трич ка и те -
матско-мо тив ска огра ни че ња срп ске по е зи је за
де цу сво јих прет ход ни ка (по е тич ки фе но мен
„бри са ња ла ва”).

Слат ко-гор ки фе но мен Ра до ви ће вог ху мо -
ри стич ког дис кур са до ти че се и кон струк та
дете та, од де но та тив ног ка ко но та тив ним зна -
че њи ма. Он об у хва та де те од ко лев ке, пре ко
обда ни шта и основ не шко ле, до ти неј џер ског
пери о да, као и од нос од ра ста ња на се лу и гра -
ду, у по ро ди ца ма скром ни јег ма те ри јал ног ста -
ња и у по ро ди ца ма из тзв. „дру штве не ели те”.
По себ ну па жњу Ра до вић по све ћу је си сте му
школ ства ко ји га си пла мен деч је ра до зна ло сти
уме сто да га раз бук та ва, као и про бле му не до -
зре ло сти пу но лет них чла но ва дру штва који се
„по на ша ју као де ца”. Кре ћу ћи се од бла гог ху -
мо ра, пре ко иро ни је, до сар ка зма, Ра до вић уме
да са гле да де тињ ство не са мо као „до ба не вино -
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сти”, већ и као кри зно ста ње, вре ме бо ла, пат -
њи, пре пре ка и ис ку ше ња – по ро дич них, школ -
ских, вр шњач ких, со ци јал них и емо ци о нал них. 

3. Ра до вић о де ци и де тињ ству 
у ра диј ским за пи си ма за еми си ју 

Бе о гра де, до бро ју тро

Де но та тив ност пој ма де те та ве за на је за ве -
о ма мла ду је дин ку, од ро ђе ња до прет пу бер тет -
ског пе ри о да, ко јој је по треб на бри га, за шти та
и па жња ро ди те ља. Ра до вић са ве ли ком сим па -
ти јом по сма тра бе бе и ве о ма ма лу децу као
љуп ке, не жне и та на не ство ро ве, по ре де ћи их
са сви ле ним бу ба ма и леп ти ро ви ма: „Уве че се
че тво ро но шке до ву ку до сво јих по сте ља као гу -
се ни це. Ноћ про ве ду у бе лим ча у ра ма по сте љи -
на, да би ују тру из тих ча у ра из ле те ли као леп -
ти ри” (915). 

Ко ри сте ћи се ме то ни миј ском ве зом, аутор
по ве зу је сли ку пе ле на на штри ку у ур ба ном
кон тек сту као сред ства у од га ја њу одој ча ди са
ле по том бри ге о по том ству: „На Сла ви ји, на
кра ју Не ма њи не ули це, ви со ко под кро вом су -
ше се пе ле не. / Два де се так бе лих пе ле на гре је
ја ко сун це. Бла го оном ко га у њих ју трос бу ду
по ви ли” (982). На сличан се на чин по сма тра и
ве за веш-ма ши на ко је не пре ста но ра де у јед ној
згра ди у Кон ди ној ули ци, у ко ју де ца наве че,
на кон сло бод не и не спу та не игре, ула зе пр ља -
ва (а ре кли би смо – и оза ре на и ра до сна), да би
ују тру иза шла чи ста, спрем на за вр тић или
шко лу. Ци клич на сме на чи сте и пр ља ве де це,
на лик на окре та ње буб ња у веш-ма ши ни, ука -
зу је на по тре бу да о хи ги је ни де це ре дов но бри -
не мо, али и да им до зво ли мо сло бо ду игра ња у
пе ску и бла ту, пен тра ња по др ве ћу и шљап ка ња
по ба ри ца ма; у пар ки ћу по чи ње от кри ва ње све -

та и ње го вих ча роб них за ко ни тости, а игре у пе -
ску и бла ту зна чај не су за раз вој мо то ри ке и ко -
ор ди на ци је.

Де ца су раз лог, есен ци ја, об на вља ње жи во та,
„то пла [...] као жи вот, ми ри шу на жи вот, те ра ју
да се жи ви” (936), па је Ра до вић ис кре ни по бор -
ник фор ми ра ња по ро ди це и ра ђа ња. У вре ме ну
стра ха од дељења и при ма ња емо ци ја, он сво је
слу ша о це упу ћу је на бри гу о по том ству, на чин
да ва ња љу ба ви, те од га ја ње де це ви ди као на -
чин да ис по љи мо љу бав чи сту и не па тво ре ну:
„Сви су опре зни и сви се пла ше не жно сти. / Ро -
ди те не што ма ло, то ли ко ма ло да се не мо же
бра ни ти од љу ба ви” (928).

Но, спрам не ко ли ко лир ски уоб ли че них сли -
ка о де те ту и же ље ном и иде а ли зо ва ном кон -
тек сту, Ра до вић кри тич ким оком по сма тра по -
зи ци ју де це у вре ме ну у ко ме жи ви, у ко ме
жеље и по тре бе од ра слих, као и њи хов со ци о -
еко ном ски ста тус, бит но бо је на чин на ко ји се
од но се пре ма де ци и де тињ ству уоп ште. У вре -
ме ка да се осе ћа пад при род ног при ра штајa, на -
су прот ра сту обра зов ног и ма те ри јал ног стан -
дар да, Ду шко Ра до вић ће ис та ћи да са вре ме не
ур ба не мај ке до зи ва ју ма њи број де це да уђу у
ку ћу у од но су на ге не ра ци је њи хо вих мај ки и
ба ка, те да ви ше деце има ју они ро ди те љи ко ји
не ми сле о то ме ка ко ће пре хра ни ти сво је по -
том ство, за разлику од оних ко ји има ју знат но
бо ља при ма ња, али раз ми шља ју мо гу ли им
при у шти ти ком фор и угод ност. У Ра до ви ће во
вре ме, низ име на ко је мај ке до зи ва ју ука зу ју на
ра ђа ње дво је или тро је де це, спрам ни за име на
из пе ри о да ње го вог де тињ ства (два де се те и три -
де се те го ди не 20. ве ка), а у вре ме ну да на шњем
ни за не би ни би ло због те жње ми ле ни ја ла ца да
оста ну на јед ном де те ту. По себ но се про бле ма -
ти зу је од го вор ност ро ди те ља ко ји су оти шли на
рад у ино стран ство, за рад бо љег ма те ри јал ног
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ста ту са, али су сво је по том ке оста ви ли у отаџ -
би ни, ли шив ши их ствар ног ро ди тељ ства: 

Ових да на ће нам до ћи га стар бај те ри да про -
ве ре ко ли ко има ју де це, ка ко се зо ву и ко бри не
о њи ма. / Мно гом де те ту ће лак ну ти кад схва ти
да ни је баш ди рект но по ста ло од мај му на, већ да
има и оца (888);

Да не ма бо га у не ким зе мља ма на за па ду,
мно га на ша де ца не би ви де ла сво је ро ди те ље за
но во го ди шње пра зни ке (889).

Кон тра сти ра ју ћи пре бу ки ран са о бра ћај у
пре сто ни ци и па три јар хал но вред но ва ње му -
шког у од но су на жен ско де те, аутор ис ти че да
је ри там ур ба ног жи во та усло вио по ма ке у спо -
ља шњим по тре ба ма по је дин ца, али да тра ди -
циј ска дог ма о жен ском де те ту као ма ње зна -
чај ном ни је про ме ње на: „Не ко је ју трос сре ћан,
пре сре ћан, јер је на шао ме сто за пар ки ра ње. /
Не ко дру ги је ту жан јер му се ро ди ло жен ско
де те” (882). Кон тра стив ност је ви дљи ва и у по -
зи ци ји ба ка и де ка ко ји уну ци ма мо гу пру жи ти
пу ну сло бо ду и љу бав, као бла го дат и ра дост,
на су прот по зи ције ро ди те ља ко ји мо ра да сно -
си од го вор ност за од га ја ње и вас пи та ње: „Бла -
го ба ба ма и де да ма, ко ји има ју уну ке. Те шко
на ма, ко ји има мо де цу” (883). 

Вред ност ра ђа ња де вој чи ца та на но се по ве -
зу је са њи хо вом бу ду ћом уло гом те та ка, зна чај -
них за не ка но ва и буду ћа де тињ ства, јер уз мај -
ку чи ја је уло га да бри не, чу ва и усме ри, тет ка
има пу ну сло бо ду да ва ња чи сте и не патво ре не
љу ба ви, без огра ни че ња и сте га: „Ма ме, ра ђај -
те де ци се стре! / Се стре по ста ју тет ке, а тет ке
су нај леп ши, не за ме њи ви дар сва ком де тињ -
ству” (887). 

И док де ца мир но спа ва ју ан ђе о ским сном,
ро ди те љи се са шап та ва ју, до го ва ра ју ћи се „ка -
ко да их вас пи та ју, да све бу де фи но и кул тур -

но и да има ефек та” (885), чи ме се пу тем тана-
не иро ни је кри ти ку ју обра сци мо де ла вас пи та -
ва ња ко ји по мо дер ним пе да го шким на че ли ма
тре ба да об ли ку ју мла до би ће у оно што је узор -
но, со ци јал но при хва тљи во и – „до бро”. По себ -
но се освр ћу ћи на си стем на гра ђи ва ња, Ра до -
вић зи да ње фа бри ке „Со ко Штарк” на Во ждов -
цу до во ди у ве зу са чо ко ла дом као на гра дом за
„до бру” де цу, ко ја се у вре ме ли бе рал ног вас пи -
та ња не де ли по за слу зи, већ се слат ки ши ма без
ме ре, гра ни це и за слу ге уга ђа је дин цу, до ко га
су ро ди те љи те шко до шли: 

Ви со ко го ре, на Ду ша нов цу, за вр ша ва се но ва
фа бри ка чо ко ла де. / Не ка да су чо ко ла ду је ла са -
мо до бра де ца. То је би ло у она ста ра вре ме на ка -
да су ро ди те љи има ли ви ше де це, па су не ка мо -
гла би ти и рђа ва. / Сад се не пра ви пи та ње, са мо
нек је де те (884). 

Ра до вић се у ни зу афо ри за ма под сме ва кон -
стант ној по де ли на „до бру” и „ло шу” де цу, за -
сту па ју ћи став да сте ре о ти пи ма ло гра ђан ске
„деч је до бро те” не во де ну жно ка до бром чо ве -
ку, као што и „ло шој” де ци (не ста шној, хи пе р -
ак тив ној, со ци јал но за не ма ре ној) да је шан су да
у жи во ту оста ве све тао и до бар траг. Пу то ва ње
за зим ски рас пуст, као на гра ду за „до бро” де те
(на су прот остан ку код ку ће за оно „ло ше”) Ра -
до вић де кон тра сти ра ча ро ли јом снега у пре сто -
ни ци, чи је „упро па шта ва ње” во ди ка из вор ној
деч јој игри и кре а тив но сти, слу же ћи се иро ниј -
ским обр том ко ји при вид ну грд њу пре тва ра у
под сти цај – ни је по треб но от пу то ва ти да би се
ужи ва ло и ра до ва ло на снегу: 

До бра бе о град ска де ца про во де школ ски рас -
пуст ван Бе о гра да. / Овај ле пи снег оста вљен је
на ми лост и не ми лост ло шој де ци. / Пла ши мо се
да ће га упро па сти ти као и све дру го до са да
(891). 
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Да ју ћи пред ност сне гу у од но су на по мо дар -
ско ку по ва ње ску пих игра ча ка, ко је не др же ду -
го па жњу и не под сти чу ма шту, Ра до вић снег
ме та фо рич ки до жи вља ва као чу де сну и бес -
плат ну играч ку ко ју је при ро да по да ри ла де ци.
И док се ку пов не играч ке ла ко и бр зо ло ме, што
го то во увек пра ти кли ше ти ра ну грд њу ко ја сти -
же од ста ри јих, и она се у Ра до ви ће вом афо ри -
стич ком дис кур су иро ниј ским обр том усме ра -
ва у прав цу раз у ме ва ња де ти њег жа ла што то -
пље њем сне га ча ро ли ја зим ске игре пре ста је:
„То пи се ве ли ка зим ска играч ка бе о град ске де -
це. / Де ци не мо же ни шта да тра је ду же од се -
дам-осам да на” (891).

Ре ла ти ви за ци ја вас пи та ња де це као фор ме
нај бо ље се ви ди у оним афо ри зми ма ко ји ука -
зу ју на то да су ро ди те љи, во де ћи се сво јим по -
тре ба ма, се бич но шћу и уза јам ним не ра зу ме ва -
њем, сво ју де цу го то во у пот пу но сти за не ма ри -
ли. Та ко фор ма дру штве них до га ђа ња и лич не
за ба ве по ста је ва жни ја од вре ме на про ве де ног
са по том ством; док се ро ди те љи про во де, до тле
де цу вас пи та ва ју мас-ме ди ји (у Ра до ви ће во
вре ме то је би ла те ле ви зи ја, а да нас би то би ли
ин тер нет, са уз ра сно не при клад ним са др жа ји -
ма, и дру штве не мре же): „Де цо! / Та та вам је на
пре фе ран су, ма ма на Фе сту, ве че ра у фри жи -
деру, а ше риф Ма кла уд на пр вом про гра му”
(891). 

Не бри га ро ди те ља ко ји ма је со ци јал ни пре -
стиж из над бри ге за де цу до во ди до то га да мла -
ди уте ху тра же у опој ним дро га ма, што ни је би -
ло рет ко као по ја ва у по ро ди ца ма та да шњих
дру штве но по ли тич ких рад ни ка, ви со ких инте -
лек ту а ла ца и кул тур них по сле ни ка, а да нас је и
знат но ши ре рас про стра ње но: „Та та му пу ца од
здра вља, еле ган ци је и успе ха. / Ма ма му је тако-
ђе див на, про гре сив на и ак тив на. / Ње му ни је
би ло те шко да по ста не нар ко ман” (899). С дру -

ге стра не, Ду шко Ра до вић ис ти че жи ла вост и
бор бе ност де це и мла дих из по ро ди ца скром ног
ма те ри јал ног ста ту са, јер је ди но сво јим ра дом
и упор но шћу мо гу да ус пе ју у жи во ту и по сред -
но на ви ја за њих. 

Ауто мо бил и кућ ни љу бим ци прет по ста вља -
ју се по тре ба ма де це и мла дих, те Ра до вић сар -
ка стич но по сма тра ка ко се ви ше бри ге и па жње
ула же у ове ста ту сне сим бо ле у од но су на де цу,
ко ја пред ста вља ју оба ве зу, про блем, смет њу,
изла зак из зо не ком фо ра:

Ку да ће те во ди ти свој ауто мо бил на ле то ва -
ње? / Де ца и мо гу и не мо ра ју, али ауто мо бил мо -
ра (968);

До шла су дру га вре ме на. Де це је све ма ње, а
па са све ви ше. / Да нас зна мо оно што ни смо зна -
ли: пси су углав ном ра сни, а де ца су на ша, до ма -
ћа и ди вља. / Од па са не тре ба ни ко га и ни шта
ства ра ти, они се ра ђа ју и уми ру као пси. А од де -
це тре ба ства ра ти љу де, што је ско ро не мо гу ће.
Ни кад вам же на не мо же ро ди ти та ко ква ли тет -
но де те, ка квог пса мо же те ку пи ти. Од де те та ни -
кад не ће те ство ри ти пса, а пас вам по ста ти ви ше
не го де те. Са псом мо ра те у шет њу, што са мо мо -
же ко ри сти ти ва шем здра вљу. / Пре ма де те ту не -
ма те та квих оба ве за. / На и ла зи не ко па сје вре ме,
у сва ком сми слу те ре чи (905).

Та ко ђе, Ра до вић се освр ће и на уло гу еман -
ци по ва не же не, ко ја ви ше ни је са мо до ма ћи ца
и мај ка, и ко ја тре ба да ускла ди по слов ни и по -
ро дич ни жи вот. Гра ђе ње ка ри је ре зах те ва све
ду же оста ја ње на рад ном ме сту, што се у пост -
тран зи ци о ном вре ме ну још ви ше за о штри ло, а
жи вот у ве ли ком гра ду под ра зу ме ва и пу то вање
на по сао јав ним пре во зом, ко ји до дат но ус кра -
ћу је вре ме ко је би тре ба ло по све ти ти де ци:
„Же не и овог ју тра ус ка чу у ауто бу се и трам ва -
је ко ји их во зе да ле ко и све да ље од ку ће и де -
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це. / Рав но прав ност же на пла ће на је не рав но -
прав но шћу де це” (920). 

Ка ко је де тињ ство зо на за шти ће но сти, а ро -
ди тељ ство зо на од го вор но сти, онај ро ди тељ ко -
ји сво ју по зи ци ју не ви ди као без у слов но да ва -
ње до жи вља ва сво је де те као не за хвал но или
не ва спи та но, за бо ра вља ју ћи сво ју улогу у ње го -
вом фор ми ра њу, те кон тра сти ра те ско бу сво је
са да шње уло ге са де тињ ством у ко ме је био у
цен тру па жње сво јих ро ди те ља. Уз фру стра ци -
ју и не си гур ност у по зи ци ји са вре ме ног ро ди -
тељ ства за др жа ва се и тра ди ци о нал ни ме тод у
вас пи та ва њу де це ба ти на ма, че му се Ра до вић
оштро про ти ви и већи број афо ри за ма ис пи су -
је као апел про тив фи зич ког на си ља над мла -
ди ма. За па зи ће мо да је ис та као не моћ или не -
спрем ност ро ди те ља да раз го ва ра ју са де цом и
осми сле ма ње бо лан си стем гра ни ца, за тим да
че сто на си ље у по ро ди ци ни је мо ти ви са но
ствар ном деч јом не по слу шно шћу, а по себ но то
да фи зич ко ка жња ва ње вас пит но не по пра вља
по на ша ње де це, али оставља тра у ме за чи тав
жи вот: 

Ако већ ту че те де цу, ту ци те их без раз ло га, јер
су сви дру ги раз ло зи глу пљи (884);

Ако не уме те да вас пи та ва те де цу, ту ци те их.
Од то га де ца не ће по ста ти бо ља, али ће ва ма би -
ти лак ше (949);

Не ка де ца већ су до би ла од Де да-Мра за ма ле
ауто мо би ле, не ка лут ке, а не ка ба ти не, кад се си -
ноћ вра тио умо ран и нер во зан (889).

Де те у школ ском окру же њу Ра до вић са гле -
да ва у не за хвал ној по зи ци ји из ме ђу оче ки ва ња
и ам би ци ја ро ди те ља и на став ни ка, а школ ски
си стем до жи вља ва као ри ги дан, крај ње фор ма -
ли зо ван и не ус кла ђен са де ти њом по тре бом за
игром, ма штом и кре а тив ним са зна њем. Сто га

ће ра дост по ла ска у шко лу вр ло бр зо би ти за -
ме ње на ети ке ти ра њем де це као „глу пе”, јер се
упра во не ис пу ња ва њем по ста вље них зах те ва,
од ко јих се они школ ски че сто мо гу ме тодич ки
про бле ма ти зо ва ти, а они по ро дич ни схва ти ти
као сле па ам би ци ја ро ди те ља или за до во ља ва -
ње дру штве но по жељ не фор ме, ђак по сма тра
као ма ње вре дан и на ру ша ва ју му се са знај ни
по тен ци ја ли. Зато се, пред сам по че так школ -
ске 1978/79. го ди не, аутор по зи ва на пре че сто
упо тре бља ван фра зе о ло ги зам о шко ло ва њу као
нај леп шем жи вот ном пе ри о ду, ука зу ју ћи да на -
кон тог, за не ма ли број де це су мор ног окви ра,
сле ди још те жи и сло же ни ји пе ри од све та од ра -
слих: „Де цо, мо же те ми сли ти ка кав је жи вот ка -
да је од ко лев ке па до гро ба нај леп ше ђач ко до -
ба” (930).

Ра до вић по сма тра две бит но раз ли чи те ка -
те го ри је уче ни ка: ђа ке пе ша ке из се о ских сре -
ди на и град ску де цу која жи ве у бли зи ни шко -
ле, има ју ћи са о се ћа ња и за јед не и за дру ге. Док
ђа ци пе ша ци ма ни је ла ко да пре ђу пут до шко -
ле и на зад, бо ре ћи се са вре мен ским не по го да -
ма и ки ло ме три ма ло ших пу те ва, али код ку ће
има ко да их до че ка, де ци из гра да ни је ла ко јер
их код ку ће ни ко не до че ку је – ро ди те љи су на
по слу или на дру штве ним до га ђа њи ма и она су
пре пу ште на вла сти тој са мо ћи. 

Пра те ћи јед ну од че стих ре фор ми школ ства,
Ра до вић се вра ћа про бле ма ти за ци ји од лич ног
успе ха и хи пе рин фла ци је ву ко ва ца. Ре фор ма -
то ри школ ства нај че шће су бив ши од лич ни уче -
ни ци у прет ход но ва же ћем про грам ском окви -
ру, они ко ји су у ње му би ли фор мал но успе -
шни, док се за ми шље ње не пи та ју они ко ји су
у њи ма има ли сла бо по стиг ну ће: 

Не што ни је у ре ду. / Но ву шко лу ства ра ју они
ко ји су са од лич ним успе хом за вр ши ли ста ру. /
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Мо жда је би ло ло гични је да смо ре фор му школ -
ства по ве ри ли ло шим ђа ци ма, ко ји су је ди ни
пра ви све до ци да ста ра шко ла ни је ва ља ла5 (930).

Уз лош ма те ри јал ни по ло жај про свет них
рад ни ка, ко је „као да пла ћа ју ђа ци, а не за јед -
ни ца” (945), не за не ма рује се ни осе ћај спу та -
но сти; де ца бе же из шко ле баш као што и ро ди -
те љи бе же са по сла, а осе ћа ју да су по сла та у
шко лу по ка зни, баш као што се и њи хо ви на -
став ни ци осе ћа ју ка жње ним што обављају дру -
штве но пот це њен по сао. Ро ди тељ ски са ста нак,
на ко ме отац тра жи од раз ред ног ста ре ши не да
му да до бро де те ка ко би по ка зао ка кав отац
тре ба би ти, крај ња је гра ни ца Ра до ви ће вог сар -
ка зма, али и она про ис ти че из ствар них си ту а -
ци ја у на став ној прак си, са ко ји ма се про свет -
ни рад ни ци сва ко днев но су о ча ва ју. 

Про ми шља ју ћи из пер спек ти ве ка нон ског
пи сца за де цу, не гда шњег де те та и ро ди те ља,
Ду шко Ра до вић да је не коли ко ле пих пред ло га
у ком прав цу би тре ба ло уна пре ди ти школ ски
си стем, а са тим би се ста во ви ма сло жи ли про -
фесо ри раз вој не и пе да го шке пси хо ло ги је и
ауто ри про гра ма и ра ди о ни ца за уна пре ђе ње
кре а тив ног при сту па чи та њу и уче њу. На жа -
лост, ни ви ше од че тр де сет го ди на ка сни је, они
ни су зна чај ни је при ме ње ни у обра зов ном си -
сте му Ре пу бли ке Ср би је, или су пак по гре шно
про ту ма че ни, ис трг ну ти из кон тек ста и кру то
фор ма ли зо ва ни у опис стан дар да и ис хо да, чек-
-ли сте, ева лу а ци је и са мо е ва лу а ци је ко је про -
ве ра ва ју успе шност ре а ли за ције на став ног про -
цеса, али су штин ски ни су ство ри ли шко лу по
ме ри де те та: 

Шко ла не сме ли чи ти на бол ни цу за ле че ње
де це од жи во та и здра вља, од ра до зна ло сти и ак -
тив но сти, од соп стве них ис ку ста ва и ства ра ња
(989);

Де цу не при пре ма мо у шко ла ма да бу ду пи -
сци ни ти их при пре ма мо за то да би чи та ли књи -
ге, не го их при пре ма мо за то да пре све га уме ју
да по сма тра ју, да до бро за па жа ју, а дру го, да оно
што ви де и осе ћа ју уме ју пре ци зно и ефект но да
ис при ча ју (944);

Здра ва, ве дра, очу ва на и нео зле ђе на де ца – по
сва ку це ну, па и по це ну зна ња! – то би био пле -
ме ни ти за да так васпи та ња (934);

У пра вој, до број шко ли не би сме ло оста ти не -
ре ги стро ва но и нео це ње но ни шта иза че га сто је
љу бав, рад, зна ње и ус пе си6 (977).
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5 У за пи су „Шко ла, школ ски про грам, уџ бе ни ци” Ра до -
вић ис ти че ка ко сла бо сти та да шњег обра зов ног си сте ма у СР
Ср би ји по сто је и тра ју јер су углав ном ре ша ва ни у уским
про фе си о нал ним кру го ви ма, у ко ји ма струч ња ци „ко ји ма је
по ве ре на тзв. ре фор ма школ ског про гра ма очи глед но ни су
у ста њу да објек тив но и у гло ба лу про це њу ју вредност и нео -
п ход ност по је ди них ка те го ри ја зна ња” (376). Он се за ла же за
то да се у обра зо ва њу ува жи и суд бив ших ђа ка ко ји ће ис та -
ћи шта им се од школ ског гра ди ва за др жа ло као ак тив но и
функ ци о нал но, а шта је би ло „уза лудно, ја ло во и не по треб -
но” (377). Та ко ђе, за ступ ник је упо тре бе са же ти јег, ме дијског
из ра за, про же тог сим бо ли ма, чи ме је ан ти ци пи рао одлике
је зич ке кул ту ре са вре ме них ди ги тал них тех но ло ги ја, а
оштро се про ти ви фор си ра њу тзв. „ли те рар ног из ра жа ва ња”
у ђач ким пи сме ним за да ци ма, као и ар ха и за ци ји лек сич ког
из ра за у ери тех но ло шког раз во ја, ко ја збу њу је де те дру ге по -
ло ви не 20. и 21. ве ка, че га ауто ри уџ бе ни ка ни су све сни:

„Не где, у ду бо кој ду хов ној про вин ци ји, згр чио се над сто -
лом ма ли мај стор од овог за на та, са гу шчи јим пе ром у руци.
Над гла вом му ле ти Џам бо Џет, под про зо ром брек ће Џип,
на тран зи сто ру сви ра Џез, на сто лу му Џем, свуд око ње га
Џун гла са вре ме них зби ва ња, а он, слеп и глув, до зи ва ре чи
и пој мо ве из свог де тињ ства и бу ква ра и пи ше рас кре че ним
пе ром – Џа ми ја, Џи бра, Џак, Џбун, Џе зва” (389). 

6 У за пи су „Те сна шко ла” Ра до вић под вла чи ка ко је школ -
ски си стем углав ном не во љан да про ме ни и про ши ри из бор
модли и ка лу па ко јим об ли ку је де цу у бу ду ће љу де те да је
„да на шња шко ла до бра са мо за ма њи број де це, ко ја имају
ту сре ћу и при ви ле ги ју да од го ва ра ју по сто је ћим школ ским
стан дар ди ма” (391). Сва оста ла де ца, ко ја се не укла па ју у
за ста ре ле ка лу пе, у шко ли се ети ке ти ра ју као не ста шна, не -
па жљи ва, ле ња, не скон цен три са на, дру га чи ја, бла же се или
стро же ка жња ва ју „због ро ди тељ ских, дру штве них, у сва ком
слу ча ју ту ђих кри ви ца, што ни су по во љи мо но пол ским, не-



Ин ди ви ду а ли за ци ју као ди дак тич ко-ме то -
дич ки прин цип ко јем се по себ но придаје зна -
чај у пр вој и дру гој де це ни ји 21. ве ка, Ра до вић
је анти ци пи рао пре ви ше од че тр де сет го ди на,
иста кав ши да не по сто је до бра и ло ша већ са мо
раз ли чи та де ца, те да се „раз ли чи том де цом мо -
ра мо ба ви ти на мно го ра зних и де ли кат них на -
чи на” (963). Прила го ђа ва ју ћи се сва ком де те ту,
раз у ме ва ју ћи ње го ве раз вој не и обра зов не по -
тре бе и мо гућ но сти, тру де ћи се да упо зна мо и
ње гов по ро дич ни и со ци јал ни кон текст, по ка -
зу ју ћи ува жа ва ње за ње го ве скло но сти, при сту -
па ју ћи му ем па тиј ски, за си гур но мо же мо по-
стићи на пре дак у уче њу и са зна ва њу, са мо је
по треб но не смет ну ти ни за трен с ума да не ма
пле ме ни ти је жи вот не и рад не ми си је од ми си -
је об ли ко ва ња де ти њих ду ша.

Тренд да ва ња по мо дар ских име на, ко ја ни су
у скла ду са тра ди ци јом јед не сре ди не, а ко ја су
узро ко ва на ди вље њем јав ним лич но сти ма из
све та по ли ти ке, естра де и спор та, а ко ји Ду шко
Ра до вић ни је мо гао да не за па зи, мо же де те до -
ве сти у не при јат ност или му иза зва ти не ла го ду,
јер се ла тин ска мак си ма no men est omen очи та -
ва у не ра зу ме ва њу око ли не за што се де те баш
та ко зо ве, вр шњач ком исме ва њу, гре шка ма у
осло вља ва њу или на дим ци ма ко ји мо гу има ти
пе жо ра тив но зна че ње. Сто га он апе лу је на ро -
ди те ље да при ода би ру име на за де те ипак упо -
тре бе здрав ра зум, јер де те не би ра сво је име,
али мо же да тр пи по сле ди це ње го вог зву ча ња и
зна че ња:

Би рај те за сво ју де цу ле па и озбиљ на име на. /
Увек мо ра те ми сли ти на то да ће не ка од тих
име на но си ти бу ду ће ули це, шко ле и тр го ви
(928);

Ова но ва де ца до би ја ју на кр ште њу гро зна
име на. / Као да је име за јед ну се зо ну или јед ну
уло гу у фил му, а не за цео жи вот (955).

Ра до вић се у из ве сном бро ју афо ри за ма
освр нуо и на че ка ње су пру жни ка да за сну ју по -
ро ди цу у оном тре нут ку када бу ду ре ши ли
стам бе но пи та ње, или пак да тра же стам бе но
про ши ре ње во де ћи ра чу на о то ме да сва ко дете
има сво ју со бу. Но, на су прот сте че ном ком фо -
ру, гу би се при сност ме ђу чла но ви ма до ма ћин -
ства и мла да је дин ка у свом вла сти том ком фо -
ру оста је – са ма. Та ко ђе, ис та као је и фе но мен
„ма лог ге ни ја”, ко ји нај че шће по ти че од пре -
тера не ам би ци о зно сти ро ди те ља и те жње да се
пре ско че раз вој не фа зе за рад то бо жње ин те лек -
ту ал не из у зет но сти, уз ус кра ћи ва ње по треб ног
про сто ра за спон та ну игру и за ба ву: „Ви де ли
смо ових да на де те од две и по го ди не ко је по -
зна је сва сло ва и ћи ри ли це и ла ти ни це. / По зна -
је сва сло ва, али не мо же да чи та јер још не уме
да го во ри” (956).

Те же ћи да сво јој де ци пру же „све”, че сто не
зна ју ћи шта тач но и ка ко да им пру жe, рас тр -
за ни из ме ђу тра ди ци о нал них и са вре ме них
сти ло ва вас пи та ва ња, ро ди те љи се на ла зе у те -
шкој уло зи. Тај на је ве шти на од де те та на пра -
ви ти чо ве ка, те се Ра до вић ду хо ви то освр ће и
на не по сто ја ње уни вер зал ног ре цеп та за ро ди -
тељ ство: „Шта да ра ди мо са де цом? Зна мо са -
мо ка ко се пра ве и ни шта ви ше не зна мо. / И не
мо же мо их ни чем дру гом на у чи ти већ то ме
што је ди но зна мо” (956). 

Нај зад, Ра до вић фе но мен де те та по сма тра и
из пер спек ти ве нео д ра сло сти, фе но ме на ко ји
кра јем 20. и у 21. ве ку об у хва та пу но лет не је -
дин ке, не спрем не да се отрг ну од удоб но сти
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при ко сно ве ним ме ри ли ма по сто је ће шко ле” (391). Та квој,
ри гид ној и за тво ре ној, за њи хо ве по тре бе глу вој и сле пој
шко ли де ца мо гу да пру же са мо от пор, јер „ма сов но и упро -
шће но до во ђе ње де це у ред” ко ме је циљ „да нам де ца што ма -
ње сме та ју” не во ди ка ра до сти уче ња и од ла ска у школ ско
окру же ње, већ муч ном осе ћа њу сте га и спу та но сти у не при -
род ној сре ди ни.



жи во та у ро ди тељ ском до му, на вик ну те на пре -
за шти ће ност у кри лу ро ди те ља ко ји су одав но
у ду бо кој ста ро сти:

Де ца ко ја но се ци пе ле број 45 мо гла би већ да
ста ну на сво је но ге, то ни је ма ли осло нац (930);

Не мој те жи ве ти сто го ди на јер ће вам де ца та -
да има ти по се дам де сет и осам де сет го ди на и тек
та да не ће те зна ти шта ће те са њи ма (971).

По јам де тињ ства тре ба ло би ве за ти за прет -
пу бер тет ски пе ри од, као ини ци ја ци ју у мла -
дост, но ви ше знач ност лексе ме де те упу ћу је да
је је дин ка де те сво јих ро ди те ља до кле год су
они жи ви. Жи ве ћи са ро ди те љи ма за то што не -
ма ју ре ше но ста ме но пи та ње или за то што им
од го ва ра без бед на зо на ком фо ра, пу но лет на
„де ца” по ме ра ју гра ни цу свог „де тињ ства” до
гра ни ца ста ро сти. Ра до вић овај па ра докс кон -
тра сти ра са не ка да шњим ви ђе њем де те та у па -
три јар хал ној за јед ни ци, ко ја је на ла га ла бр зо
оспо со бља ва ње де це за по моћ у до ма ћин ству,
на гло са зре ва ње и, за да на шња ме ри ла, ра но
сту па ње у зо ну од ра слих: „До кле се де ца мо гу
сма тра ти де цом? / Где је гор ња гра ни ца ста ро -
сти, ви си не и те жи не? / Не кад је де те би ло де -
те са мо до тле док је мај ка мо гла да га по диг не
и но си” (972). 

По себ но огор чен из не ве ра ва њем иде ја кла -
сне сло бо де, јед на ко сти и рав но прав но сти, за
ко ју су се бо ри ле и гину ле ге не ра ци је омла ди -
на ца пре и то ком Дру гог свет ског ра та, аутор у
вре ме вла да ви не тзв. „цр ве не бур жо а зије” ко ја
је пре жи ве ла рат, де цу са ве ту је да се на њих
угле да ју и уче вр ли на ма, а не на оне ко ји су их
над жи ве ли и зло у по тре би ли иде је ко му ни зма
да би сте кли ви сок дру штве ни по ло жај и ма те -
ри јал ну до бит: 

Де цо, / узми те нам све на ше вр шња ке ко ји су
по ги ну ли у ва шим го ди на ма. / Они су да нас ва -

ши а не на ши дру го ви. / Од њих тре ба учи ти ка -
ко жи ве ти у во ле ти. / За јед но са њи ма бо ри те се
про тив нас (945).

Оми ље ни „бе о град ски пе вац са вр ха Бе о гра -
ђан ке” ин тен зив но је раз ми шљао и о од го вор -
но сти од ра слих Бе о гра ђа на да сво јој де ци оста -
ве у на сле ђе град по ме ри чо ве ка. Ње го ве ре чи
од 11. сеп тем бра 1982. го ди не зву че као про ро -
чан ство, као апел да не уни шти мо „све оно што
је ста ро, ло ше и тру ло”, ра ди „но вог, мо дер ног
и бо љег”: „Бе о гра ђа ни, чу вај те Бе о град ако не -
ма те шта дру го да оста ви те сво јој де ци” (947). 

Ду шко Ра до вић на ви јао је за Бе о град по ме -
ри сва ког ма лог Бе о гра ђа ни на, на да ју ћи се да
оно нај бо ље у ње му неће би ти уни ште но не ма -
ром или по хле пом од ра слих, на да ју ћи се гра ду
са до вољ но зе ле ни ла, пар ко ва и свих по треб них
са др жа ја за срећ но и ква ли тет но од ра ста ње де -
це и мла дих. На жа лост, ре кли би смо да су не ке
до бре те ко ви не вре ме на у ко ме је жи вео ипак
уни ште не, а да по сто је чи та ва на се ља ко ја не -
ма ју ни је дан са др жај де ци на ме њен, као и да су
не гда шња деч ја игра ли шта по ста ла гра ђе вин -
ско зе мљи ште, на ко јем су ни кле згра де спор не
есте ти ке, а ве ли ке тр жи шне вред но сти, без
шко ла, вр ти ћа и пар ко ва у бли зи ни. Ти ме Ра -
до ви ћев иро нич но-сар ка стич ни тон до би ја је -
дан су мор ни ји зна чај – уме сто да уна пре ди мо
жи вот у гра ду за рад сре ће сво је де це, де ху ма -
ни зо ва ли смо га и од у зе ли му пре по зна тљив
естет ски и ду хов ни иден ти тет. 

4. За вр шна раз ма тра ња

Ду шко Ра до вић је при фор ми ра њу кон струк -
та де те та у свом афо ри стич ком ис ка зу те жио да
де те са гле да у раз ли читим уз ра сти ма, од ра ног
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де тињ ства и вр ти ћа, пре ко пе ри о да шко ло ва ња,
до адо ле сцен ци је. Лек се му де те са гле да вао је
по ли пер спек тив но, из угла пи сца за де цу, али и
из угла ро ди те ља, ба ка и де ка, вас пи та ча и на -
став ни ка, те из раз ли чи тих со ци јал них сло је ва
(де ца из имућ них по ро ди ца : де ца скром ни јег
ма те ри јал ног ста ту са; де ца из града : де ца са се -
ла). Ува жив ши нео п ход ност ак ту ел но сти те ме
афо ри зма, про го во рио је и о уни вер зал ним тај -
на ма ро ди тељ ства, ва жно сти од га ја ња и вас пи -
та ва ња де це у емо ци о нал но и со ци јал но ста бил -
не лич но сти, не ли бе ћи се оштре кри ти ке дис -
хар мо ни је са вре ме ног све та ко ји не до при но си
срећ ни јем де тињ ству. Ко ри сте ћи се ли рич но -
шћу, бла гим ху мо ром, али и иро ни јом и сар ка -
змом, отва ра ју ћи зна че ње лек се ме де те у ре че -
нич ном кон тек сту, ма е страл но се по и гра ва ју ћи
кон тра сти ма и алу зи ја ма, Ра до вић се и у ра диј -
ским за пи си ма ду бо ко по кло нио сво јој оми ље -
ној деч јој пу бли ци, баш као и у сво јој збир ци
по е зи је По што ва на де цо, апе лу ју ћи на свет од -
ра слих да их та ко ђе при ме ти и ува жи. 

ИЗ ВО РИ

Ра до вић, Ду шан. Баш сва шта – Са бра ни спи си. Бе о -
град: ЗУНС, 2006.

Ra do vić, Du šan. Be o gra de, do bro ju tro I. Be o grad: BIGZ,
1984.

Ra do vić, Du šan. Be o gra de, do bro ju tro II. Be o grad: BIGZ,
1987a.

Ra do vić, Du šan. Be o gra de, do bro ju tro II. Be o grad: BIGZ,
1987b.

Ra do vić, Du šan. De te i knji ga (pro či ta no na Sa ve to va nju
ju go slo ven skih deč jih pi sa ca u Srem skoj Ka me ni ci, u
okvi ru Zma je vih deč jih iga ra). Na ša de ca 7–8 (1959):
10–14.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ба ри шић Ива но вић, Ми ли на. Све до чан ство вре ме на –
Афо ри зам. Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ
LIX (2). Бе о град: Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2011.

Вла ду шић, Сло бо дан. Ду шан Ра до вић и ур ба на књи -
жев ност. Ду шан Ра до вић и раз вој мо дер не срп ске књи -
жев но сти. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду, 2008, 159–170. 

Дра ги ће вић, Рај на. Ду шан Ра до вић о уџ бе ни ци ма. Ду -
шан Ра до вић и раз вој мо дер не срп ске књи жев но сти.
Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о -
гра ду, 2008, 223–229.

Љу шта но вић, Јо ван. Пе снич ка ан тро по ло ги ја де тињ -
ства Ду шка Ра до ви ћа. Ду шан Ра до вић и раз вој мо -
дер не срп ске књи жев но сти. Бе о град: Учи тељ ски фа -
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2006, 13–20. 

Пав ко вић, Ва са. Мо дер ни дух Ду шка Ра до ви ћа. Ду шан
Ра до вић и раз вој мо дер не срп ске књи жев но сти. Бе о -
град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
2008, 37–44.

Si mić, Slo bo dan. Afo ri zam – Od me di ci ne do sa ti re.
Engra mi, 2018/1. Be o grad: Udru že nje psi hi ja ta ra Srbi -
je, 2018, 49–54. 

To ma no vić, Smilj ka. So ci o lo gi ja o de tinj stvu i so ci o lo gi -
ja za de tinj stvo. So ci o lo gi ja de tinj stva: so ci o lo ška hre sto -
ma ti ja. Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred -
stva, 2004.

Ži vo tić, Ra do mir. Nje go vo ve li čan stvo afo ri zam. Et na –
Ča so pis za sa ti ru, 42/IV (2004). <http://www.afo ri -
zmi.org/et na/et na42/et na8.htm> 15. 7. 2022. 

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

74 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04



Na ta ša P. KLJA JIĆ

THE CHILD AS A LI TE RARY 
CON STRUCT IN THE RE COR DINGS 

FOR THE DU ŠAN RA DO VIĆ’S RA DIO SHOW
GOOD MOR NING, BEL GRA DE (BE O GRA DE,

DO BRO JU TRO)

Sum mary

The su bject of this work is the way in which Du šan
Ra do vić con sti tu tes the word child in to a li te rary con -
struct in the ap ho ri stic re co rds for the ra dio show Good

Mor ning, Bel gra de (Be o gra de, do bro ju tro). Using polyse -
my and re ve a ling the an gle from which he ob se r ves a
child, as well as a hu mo ro us ex pres si on, from mild hu -
mor to irony and sar casm, the aut hor sho wed a de ep un -
der stan ding for the world of chil dren and child hood,
appe a ling to the world of adults to un der stand the mis -
sion of sha ping chil dren’s so uls as the brig htest li fe mis -
sion. Cri ti ci zing the fa mily, so cial and edu ca ti o nal fra -
me works of child hood du ring the ti me of so ci a list self-
ma na ge ment, Ra do vić wro te a se ri es of wi se tho ughts
that ha ve a uni ver sal cha rac ter, and are al so re cog ni zed
in the cur rent, post-tran si tion li fe in Bel gra de.

Keywords: Good Mor ning, Bel gra de, Du šan Ra do vić,
child, ap ho rism, hu mor, irony, sar casm, polysemy
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СА ЖЕ ТАК: Ан то ло ги ја деч је по е зи је Е an to lo gia pa -
le čha vr ri ka ni po e zia / Pre pev sa srp skog na rom ski je zik /
Nak ha di ka tar da si ka ni pe rro ma ni čhib (2021) са др жи
ше зде сет ода бра них пе са ма за де цу, од ко јих је три на -
ест пе са ма Ду ша на Ра до ви ћа. Циљ пре пе ва био је да
се са чу ва по е ти ка Ра до ви ће ве по е зи је и да се та ко пре -
не се на ром ски је зик. Про блем пре пе ва по е зи је са јед -
ног је зи ка на дру ги по знат је иза зов ко ји ни је ми мо и -
шао ни ауто ре Ан то ло ги је. У ра ду ће мо ана ли зи ра ти
две Ра до ви ће ве пе сме на рит мич ком и стил ском ни -
воу. Са гле да ва ју ћи пе сме „Био јед ном је дан лав” / „Da -
ra ko ša ga ri” и „Пла ви зец” / „Vu na to šo šoj”, мо же мо за -
кљу чи ти да су, пре пе ва не на ром ски, оне до би ле но во
чи та ње – у ду ху ром ског је зи ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду шан Ра до вић, „Био јед ном је дан
лав” / „Da ra ko ša ga ri”, „Пла ви зец” / „Vu na to šo šoj”, пре -
пев по е зи је, уло га пре во ди о ца, пре вод као се о ба душе

Пре пе ви по е зи је од у век су би ли иза зов за
пре во ди о ца ко ји је фор му и са др жи ну по е зи је,
са свим ње ним еле мен ти ма, по ку ша вао да пре -
не се на дру ги је зик. Не ми нов но је да пре пе ва -
ва ју ћи пре во ди лац не све сно (или све сно) утиче
на пре пев сво јим пе снич ким та лен том, ис ку -
ством у пре во ди лач ком за на ту, по зна ва њем оба
је зи ка итд. У сва ком слу ча ју, пре во ди лац „оста -
вља ду шу (пе сми), али она ме ња те ло; пре вод је
се о ба ду ше, ме темп си хо за” (Гру ба чић 2019: 7).

Мо жда је упра во Ни че (Fri e drich Nietz sche) дао
од го ва ра ју ћу сли ко ви ту де фи ни ци ју пре пе ва,
ко ји ви ди као плес у око ви ма, „где се ри там, ме -
тар и ри ма опи ру пре во ди лач ком прег ну ћу”
(пре ма Гру ба чић 2019: 8). До бар пре пев „у чи -
та о цу пре пе ва иза зо ве онај исти, при бли жно
исти ути сак ко ји у чи та о цу ори ги на ла ства ра
из вор но де ло” (Кон стан ти новић 1981: 26). До -
бар пре пев, по на во ди ма Шла јер ма хе ра (Fri e -
drich Chle i er mac her) зах те ва да се то ком пре -
во ђења „мо ра во ди ти ра чу на о си сте му је зи ка
са ко јег се пре во ди” (пре ма Си би но вић 1979:
21). То је слу чај и са српским и ром ским је зи -
ком. Ка да је реч о пре во ду (и пре пе ву) на ром -
ски са срп ског, пре во ди о ци се су сре ћу са ви ше
иза зо ва. Иако је ром ски је зик стан дар ди зо ван
у Ср би ји1 пре во ди о ци под јед на ко ко ри сте ћи -
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1 На ци о нал ни са вет ром ске на ци о нал не ма њи не усво јио

је Од лу ку о стан дар ди за ци ји ром ског је зи ка у Ср би ји на седни -
ци одр жа ној 25. септембра 2013. го ди не. Од лу ка је об ја вље -
на у Слу жбе ном гла сни ку 2014. го ди не, под бро јем 27/2014-49.
Усва ја њу Од лу ке (493-09/2013) прет хо ди ла је јав на рас пра -
ва и кон фе рен ци ја под на зи вом „Нор ма ли за ци ја, ко ди фи ка -
ци ја и стан дар ди за ци ја ром ског је зи ка”, одр жа на 24. сеп тем -
бра 2013. го ди не у ор га ни за ци ји НСРНМ-а, Кан це ла ри је за
људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Репу бли ке Ср би је и Ор га -
ни за ци је за европ ску са рад њу и без бед ност (OSCE). 



ри лич но и ла ти нич но пи смо, у за ви сно сти од
ин сти ту ци је ко јој је пре вод по тре бан (Са вић
2018: 211–212), као и раз ли чи те ди ја лек те ром -
ског је зи ка (гур бет ски и ар лиј ски),2 што пре пев
или пре вод чи ни не у јед на че ним, а по тен ци јал -
но и кон фу зним. У из бо ру Е an to lo gia pa le čha -
vr ri ka ni po e zia / (Pre pev sa srp skog na rom ski je zik
/ Nak ha di ka tar da si ka ni pe rro ma ni čhib), ко ји је
пред мет овог ис тра жи ва ња, пре во ди о ци су го -
вор ни ци гур бет ског ди ја лек та ром ског је зи ка,
ко ји се го во ри у Вој во ди ни и ко ји је усво јен за
стан дард ром ског је зи ка, као и ла ти нич но пи -
смо ко је је та ко ђе би ло у упо тре би при ли ком
пре пе ва, као усво је ни стан дард ром ског пи сма.

Корпус препеваних песама

An to lo gi ja de či je po e zi je / E an to lo gia pa le čha -
vr ri ka ni po e zia (Pre pev sa srp skog na rom ski je zik /
Nak ha di ka tar da si ka ni pe rro ma ni čhib), ко ју су
2021. го ди не при ре ди ли Да ни јел Ла за ре вић (La-
za re vić Da ni jel), Ма ри ја Алек сан дро вић (Alek -
san dro vić Ma ri ja) и Игор Ди мић (Di mić Igor),
са др жи ше зде сет ода бра них пе са ма за де цу. На
ром ски је зик пре пе ва не су пе сме: Јо ва на Јо -
вано ви ћа Зма ја, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Де сан ке
Мак си мо вић, Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Ду ша на
Ра дови ћа, Дра го ми ра Ђор ђе ви ћа, Вла ди ми ра
Сто иљ ко ви ћа, Дра га на Лу ки ћа, Бра ни сла ва
Бра не Црн че ви ћа, Ми ро сла ва Ко ко ша ра, До -
бри це Ери ћа, Ду шка Три фу но ви ћа, Пе ра Зуп -
ца, Ми ло ва на Да ној ли ћа, Во ји сла ва Или ћа и
Вас ка По пе.3 По тре ба за ова квим пре пе вом ја -
ви ла се услед не до вољ не за сту пље но сти по е зи -
је за де цу на ром ском је зи ку у наста ви из бор -
ног пред ме та Ром ски је зик са еле мен ти ма на -
ци о нал не кул ту ре, ко ја се ре а ли зу је од пр вог до
че твр тог раз ре да у основ ним шко ла ма ши ром

Ср би је (Алек сан дро вић 2021: 219). Ан то ло ги ја
са др жи сле де ће пре пе ва не пе сме Ду ша на Ра до -
ви ћа: „Био јед ном је дан лав”, „Нај бо ља ма ма на
све ту”, „У шпај зу”, „Ма ли пр сти”, „Кад је био
мрак”, „Пла ви зец”, „Је се ња пе сма”, „За ми сли -
те де цо”, „Кад се дам ве се лих де ча ка”, „Срећ на
Но ва го ди на”, „За што по сто је ми ше ви”, „Ма ли
жи вот” и „Шта је на кра ју”. Кри те ри јум за ода -
бир пе са ма би ла је њи хо ва увр ште ност у Ан то -
ло ги ју срп ске по е зи је за де цу Ду ша на Ра до ви ћа
(1987), за сту пље ност у чи тан ка ма за основ но -
школ ски уз раст и упо зна тост ши ре чи та лач ке
пу бли ке са њи ма. Због про стор ног огра ни че ња
у овом ра ду, ба ви ће мо се ана ли зом Ра до ви ће -
вих пе са ма: „Био јед ном је дан лав” / „Darаko ša -
ga ri” (Lazarević i dr. 2021: 74–75) и „Пла ви зец”
/ „Vu na to šo šoj” (Istо: 56–57).

Одлике Радовићеве поезије

Ду шан Ра до вић је дан је од пи о ни ра мо дер -
не срп ске по е зи је за де цу. Та по е зи ја, пи са на
пе де се тих го ди на про шлог ве ка, по ми шље њу
Ти хо ми ра Пе тро ви ћа, пре по зна тљи ва је по
естет ском хе до ни зму, до па дљи во сти и ужи ва -
њу. У овим пе сма ма осе ћа се „тран скрип ци ја
му зи ке и из ра зи та во кал ност [...] та ла са ју пе -
снич ке сли ке, ми ло звуч но од је ку ју ри ме; ре чи
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2 Ви ше о пре во ђе њу на ром ски је зик и спе ци фич ним про -
бле ми ма ко ји га пра те по гле да ти: Ва ра ди, Си ки мић 2018:
203–228; Са вић 2018: 203–228; Ta hi ro vić-Si jer čić 2018: 126–
142; Та хи ро вић-Си јер чић 2018: 111–130; Ta hi ro vić-Si jer čić
2019.

3 Ан то ло ги ју пе са ма (2021) пре пе ва ли су: Ма ри ја Алек -
сан дро вић, Игор Ди мић, Ма ја Јо ва но вић и Ше ћа Ко лом пар.
Из да вач је Ром ски кул тур ни цен тар, Кру ше вац. Сви ауто ри
пре пе ва има ју ду го го ди шње ис ку ство у пре во ђе њу са срп ског
на ром ски је зик и го во ре гур бет ским ди ја лек том ром ског је -
зи ка ко ји је за сту пљен у Вој во ди ни. 



зво не, зву че, зве че” (Пе тро вић 2008: 250), док
је стих ар ти стич ки бо га ти ји, рас те рећен прак -
ти ци зма и сен ти мен та ли зма, рит мич ки и ме ло -
диј ски пра вил но ор га ни зо ван (Исто: 251). 

Мо дер ност по е зи је ко ју је ства рао Ра до вић
огле да се та ко ђе у

се ман тич кој ауто но ми ји и са мо свр хо ви то сти [...]
у ко јој до ла зи до спо знај них мо гућ но сти де те та,
али и до ко ри шће ња је зи ка из ра слог из спе ци -
фич ног де чи јег мен та ли те та за ис ка зи ва ње нај -
оп шти јег до жи вља ја све та ко ји ни је са мо де чи ји
(Љу шта но вић 2009: 341), 

док се игра као прин цип у нај ве ћем де лу Ра до -
ви ће ве по е зи је „пре но си не са мо на те мат ско-
-мо тив ску струк ту ру пе са ма не го и на ин тер -
тек сту ал не од но се и на стих и ри му” (Исто:
342). О по е ти ци Ду ша на Ра до ви ћа ис тра жи ва -
чи на во де да је „[и]зграђена на еле мен тар ном
ви та ли зму, чу ђе њу и игри, на ува жа ва њу оно га
што де ца во ле, на из ми шља њу не мо гу ћих, за -
ни мљи вих и сме шних ства ри [...] на из не на ђу -
ју ћим спо је ви ма и нео че ки ва ним обр ти ма” (Јо -
ва но вић 2001: 7). У Ра до ви ће вој по е зи ји до ми -
нан тан је сло бо дан стих, са

сло бод ним рас по ре дом ри ма, не пред ви дљи вом
струк ту ром стро фе [...] ра спон си ла би ке сти ха
иде од јед ног до два де сет три сло га, са из ра же -
ном до ми на ци јом крат ког ме тра. [...] ри му бри -
жљи во угра ђу је у осно ви цу свог по ет ског мо дела
као ком по зи ци о ни, му зич ко – рит мич ки и се -
ман тич ки ква ли тет пе сме (Исто: 342). 

Најче шћа су пона вља ња ре чи и ре че ни ца, као
и гла сов на по на вља ња, асо нан ца и али те ра ци -
ја, што ре чи ма да је осо би ту ме ло дич ност (Исто:
342). На ве де ни еле мен ти ука зу ју на сло же ност
и зах тев ност пре пе ва ових пе са ма на ром ски је -

зик а са мим тим и на озбиљ ност за дат ка ко ји се
по ста вља пред пре во ди о ца ка ко би сe пре не ла
по ет ска екс пре си ја ме ло ди је и ритма. 

Неке карактеристике ромског језика

Ром ски је зик,4 по ред то га што не ма исти
про зо диј ски си стем као срп ски, од ли ку је се и
са свим дру га чи јим фо но ло шким си сте мом, ко -
ји је знат но ути цао на ме три ку пре пе ва. Ромски
стан дард ни је зик има три де сет и се дам сло ва
(пет во ка ла и три де сет и два кон со нан та – Đu -
rić 2005: 13–37), а ре чи се не ак цен ту ју. Сло го -
ви у ром ском је зи ку мо гу би ти на глаше ни и не -
на гла ше ни. У ром ском про зо диј ском си сте му,
ак це нат па да на по след њи слог уко ли ко су речи
из вор ног по ре кла (на при мер: ‘bak hrò – јà̀гње’,
‘pu ra nò – стà̀р’) и не озна ча ва мо га, док у ре чи -
ма стра ног по ре кла ак це нат че сто па да на пр -
ви или дру ги слог (на при мер: ‘zè le no – зèлeнa’
– Isto: 37). У јед но сло жним ре чи ма, на при мер
‘sàp – змѝја’, ‘nàkh – но̑ћ’)  ак це нат, ко ји се та -
ко ђе не озна ча ва, кра так је на пр вом сло гу. Све
пе сме у Ан то ло ги ји пре пе ва не су на гур бет ски
ди ја ле кат, ко ји се ве ћин ски го во ри у Вој во ди ни
(Ћир ко вић 2018: 231). На ар лиј ском ди ја лек ту
ак це нат је на по след њем сло гу, док је на гур бет -
ском на пр вом или дру гом. Иза зов у пре пе ву
пред ста вља не са мо раз ли ка фо но ло шких си -
сте ма срп ског и ром ског је зи ка већ и сам дух
ових је зи ка.5 По ред на ве де ног, зна тан ути цај на
пре во ди о чев стил има ју и 

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА
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4 Ром ско пи смо је ла ти нич но, са др жи три де сет се дам
сло ва од ко јих ди гра фе – аспи ра те: kh, ph, th, čh, за тим удво -
је но rr и глас ду бо ко х /h/; у ром ском не по сто ји сред њи род,
ко ри сте се чла но ви за од ре ђи ва ње ро да ко ји сто ји уз име ни -
цу (Đu rić 2005).

5 Ви ше о ме три ци и сти ху у ром ским пе сма ма ви де ти у:
Alek san dro vić 2012.



со ци јал ни усло ви [...], онај ко ји жи ви и кре ће се
у обра зо ва ни јим, кул тур ни јим сре ди на ма има ће
ви ше осе ћа ја за кул ту ру па ће пре ма то ме има ти
и угла ђе ни ји стил, про бра ни ји реч ник [...] има -
ће ви ше зна ња [...], што зна чи и ви ше је зич ке
кул ту ре од дру гих, па ће и ње го во из ра жа ва ње
би ти у сва ком по гле ду ни јан со ва ни је, ду хов ни је
(Ди ми три је вић 1969: 74), 

што се по ка за ло у свим пре пе ва ним пе сма ма у
Ан то ло ги ји. По зна ва ње оба је зи ка, оног са ко -
јег се пре во ди и оног на ко ји се пре во ди, та ко -
ђе бит но ути че на ква ли тет пре пе ва: 

Пре во ди о ци на ром ски је зик, без об зи ра на
дво је зич ност и ви ше је зич ност (ко је по се ду ју),
има ју раз ли чи те ни вое по зна ва ња на ци о нал ног
је зи ка и ром ског, што та ко ђе ства ра по те шко ће
у пре во ђе њу ром ског је зи ка. Нај -
ве ћи про блем је не до вољ но и не -
пот пу но обра зо ва ње пре во ди ла ца
из на ци о нал ног је зи ка и њи хо ве
на ци о нал не кул ту ре обо је не по -
себ но сти ма у из ра жа ва њу (Si jer čić
2018a: 131).6

На пре пев знат но ути че и је зик
сре ди не: „Ко му ни ци ра ју ћи на ве -
ћин ском је зи ку/је зи ци ма, Ро ми
ства ра ју но ве ром ске ре чи, по зајм -
ље ни це, као део свог ма тер њег
јези ка, до да ју ћи су фик се спе ци -
фичне за ди ја лек те ко ји ма го во ре”
(Si jer čić 2019: 78).7 Ово се мо же
уочи ти и у пре пе ву: ре чи из срп -
ског је зи ка ко је су до би ле су фик се
ка рак те ри стич не за гра ђе ње речи
у гур бет ском ди ја лек ту ром ског је -
зи ка, као на при мер: mlinarјa –
мли на ри, odža čar ja – оџа ча ри, или
су пре у зе те из срп ског је зи ка: ma -

šne – ма шне, lop ta – лоп та, pu ška – пу шка итд.
Ову по ја ву Хе ди на Си јер чић об ја шња ва хи бри -
ди за ци јом ром ског је зи ка ко ја је

при мет на код го вор ни ка ром ског је зи ка кад ко -
ри сте по су ђе ни це и нео ло ги зме ве ћин ских на -
рода што сиг на ли зира ве о ма ја ку до ми на ци ју
већин ског дру штва [...] та до ми на ци ја је зи ка пот -
по мо гла је раз ви ја ње ’ром ске књи жев но сти ко ја
је лин гви стич ки хи брид’ (Си јер чић 2018: 117). 

Сви на ве де ни еле мен ти, од фо но ло шког си -
сте ма ром ског је зи ка, пре ко стан дар да у пра во -
пи су, до афи ни те та прево ди ла ца, ути ца ли су на
ква ли тет пре пе ва у Ан то ло ги ји. На да ље ће мо се
ба ви ти ана ли зом пре пе ва већ по ме ну те две пе -
сме. 
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DARAKO ŠAGARI8

Sàs jèkhvar jèkh šagàri...
Čèfal šagàri?
Daràko šagàri!
Holjàriko thàj vìto sàsto!

Daràpe, daràpe!

BIO JEDNOM JEDAN LAV

Bio jednom jedan lav...
Kakav lav?
Strašan lav!
Narogušen i ljut sav!

Strašno, strašno!

„Био једном један лав” / „Darako šagari” 
и „Плави зец” / „Vunato šošoj” у препеву 

на ромски језик

6 У ори ги на лу: „Ro ma ni tran sla tors, de spi te the ir bi lin gu a lism and mul ti lin -
gu a lism, ha ve dif fe rent le vels of know led ge of na ti o nal lan gu a ge/s and of Ro -
ma ni, which al so cre a tes dif fi cul ti es in Tran sla tion Ro ma ni. The big gest pro blem
is in suf fi ci ent and in com ple te tran sla tors’ edu ca tion in na ti o nal lan gu a ge/s and
the ir na ti o nal cul tu re/s co lo red with par ti cu la ri ti es in ex pres si ons.”

У овом ра ду, аутор ка свих пре во да са ен гле ског на срп ски је М. Алек сан -
дро вић. Ре зи ме је на ен гле ски пре ве ла доц. др Је ле на Пр тља га, те јој се не -
змер но за хва љу јем на сарадњи.

7 У ори ги на лу: „Com mu ni ca ting in ma jo rity lan gu a ge/s Roma cre a te new
Ro ma ni words, lo an words, as a part of the ir na ti ve lan gu a ge ad ding suf fi xes spe -
ci fic for the di a lects they speak.”

8 Пе сму је на ром ски пре пе ва ла књи жев ни ца Ма ја Јо ва но вић.



Пе сма се са сто ји од пет стро фа: два ка тре на,
два тер це та, с јед ним ди сти хом и ре фре ном иза
сва ке стро фе. У стиховима се го во ри о стра ш -
ном ла ву, ко ји је на кра ју, ис по ста ви ће се, нацр -
тан! Пе сма из о кре ће ре ал ни свет и, пре и спиту -
ју ћи ли те рар ни про стор, „раз ла жу ћи кон вен ци -
је бај ке, све стра хо те ово га све та сво ди на шу -
шка ње хар ти је” (По тић 2020: 11), од но сно игру.
У пе сми су упо тре бље не стил ске фи гу ре хи пер -
бо ла (три но ге, три ока, три ува) и епите ти (на -
ро гу шен, љут, страшни, зуби оштри, по-
глед зао), у ци љу ста ра ња „стра шне сли -
ке ла ва”. Већ у на сло ву пре пе ва Da ra ko
ša ga ri – Стра шан лав, мо же се уочи ти
стил ска екви ва лент ност ори ги на ла Био
јед ном је дан лав у ко јој је пре во ди лац

са жео зна че ње пе сме. У пр вој стро фи
по на вља се име ни ца лав на кра ју прва
три сти ха, што да је ути сак ри ме, да би
у че твр том сти ху при лог сав оства рио
му шку ри му са име ни цом лав. Гла -
сов на по на вља ња у овом слу ча ју да ју
стро фи зву ков ни склад ко јим се ства -
ра емо тив на тен зи ја, док али те ра ци ја
гла са ш, ко ји се у пр вој стро фи по на -
вља че ти ри пу та, док је у це лој пе сми
упо тре бљен пет на ест пу та, да је пе сми
од ре ђе ну шу шка ву ме ло ди ју. 

У дру гој стро фи, у ори ги на лу пе -
сме, оства ре на је му шка ри ма (јео /
хтео / цео / део), док се у пре пе ву иста,
жен ска ри ма оства ри ла у пр ва два
сти ха (hà las / kà mlas) – док у дру га два
сти ха ни је упо тре бље на ри ма (sàstо /
kò tor). С об зи ром на то да је ак це нат -
ски удар у пре пе ву на гур бет ски ди ја -
ле кат ром ског је зи ка на пр вом сло гу
(hà las / kà mlas / sà sto / kò tor), дру га
стро фа је по ме ло ди ји екви ва лент на

ори ги на лу пе сме ко ји се ри му је у јед но сло -
жним ре чи ма на кра ју сти хо ва дру ге стро фе
(јео / хтео / цео / део). Та ко ђе, у дру гој стро фи
упо тре бље на је име ни ца из срп ског је зи ка
(tràm vaj), ко јој је до дат су фикс -i, за гра ђе ње
мно жи не стра них ре чи у ром ском је зи ку (te le -
ve zo ri, te le fo ni итд.). У це лом пре пе ву, оства рен
је ма ње-ви ше при бли жан ме тар: у ори ги на лу
осме рац, у пре пе ву де ве те рац, а најве ће од сту -
па ње од ори ги на ла на ла зи се у ди сти ху:
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Na pùčen so hàlas.
Gadàva hàlas so kàmlas
– tràmvaji sàsto
thàj badalèsko jèkh kòtor!

Daràpe, daràpe!

Džàlas pe trìn pùngre,
dićhèlas pe trìn jàkha,
ašunèlas pe trìn kàna...

Daràpe, daràpe!

E dànda sivrujìme, dićhòpe bendjàlo
vo pàlo manušalìpe čì džanèlas!

Daràpe, daràpe!

Džìkaj lès o Bràno
jèkh djès
či e ricàva khòsla.

Daràpe, daràpe!

(Lazarević i dr. 2021: 74–75).9

Ne pitajte šta je jeo.
Taj je jeo šta je hteo
– tramvaj ceo
i oblaka jedan deo!

Strašno, strašno!

Išao je na tri noge,
gledao je na tri oka,
slušao je na tri uva...

Strašno, strašno!

Zubi oštri, pogled zao,
on za milost nije znao!

Strašno, strašno!

Dok ga Brana
jednog dana
nije gumom izbrisao.

Strašno, strašno!

9 Кван ти тет ак цен та у ром ском је зи ку мо же би ти крат aк и дуг. За
по тре бе ово га ра да обе ле жи ли смо ре чи ак це нат ским уда ром ка ко би
се уочи ла ри ма.

E dànda sivrujìme, dićhòpe bendjàlo
vo pàlo manušalìpe čì džanèlas!

Zubi oštri, pogled zao,
on za milost nije znao!



У ори ги на лу пе сме, ме тар је осме рац са јед -
на ким рас по ре дом мо ре (Пе тро вић 1986: 285):

– U– U– U– U
– U– U– U– U

док је у пре пе ву на ром ски је зик два на е сте рац
са осам не на гла ше них сло го ва у пр вом сти ху
ко ји је бли жи на ра ци ји у еп ски пе сма ма не го
сти ху у по е зи ји:

– U U U – U U – U U– U
–– U U U U– U– U– U.

Ако узме мо у об зир да ром ска кул ту ра има
бо га ту на ра тив ну тра ди ци ју, што је од ли ка де -
се тер ца, као и да је то стих усме не, а не пи са не
тра ди ци је, он да мо же мо за кљу чи ти да је пре во -
ди лац по ку шао да пре пе ва на ве де не сти хо ве у
ду ху ром ског је зи ка. Та ко ђе, на ве де на ри ма у
пре пе ву мо же се об ја сни ти се ман ти ком ре чи у
ром ском која се знат но раз ли ку је од срп ске.
Ка да је реч о сти лу пре пе ва, мо ра мо узе ти у
обзир да пре во ди о чев ин ди ви дуал ни стил та ко -
ђе ути че на пер цеп ци ју пре пе ва, „те да [он] сво -
јим сти лом уно си еле мен те соп стве ног пе -
сничког из ра за” (Си би но вић 1979: 132), што се
мо же уочи ти у пре пе ву Ма је Јо ва но вић. Њен
стил је уоч љив у упо тре би ди ја ле кат ских из ра -
за. Та ко је у дру гом сти ху пр ве стро фе, упит ну
за ме ни цу če fal? на ве ла уме сто sar sa vo? / какав?,
што се до бро укло пи ло у ри там пе сме јер če fal
има два сло га. 

Та ко ђе, стих: thàj ba da lè sko jèkh kò tor! / и
обла ка је дан део!, у ко јем је упо тре бљен ди ја ле -
кат ски об лик име ни це облак – ba da lo уме сто
opra li pe. Оба при ме ра ука зу ју на упо тре бу соп -
стве ног сти ла, као и на из у зет но по зна ва ње
ром ског је зи ка али и пе снич ко ис ку ство, а све
у ци љу оства ри ва ња ри ме и ме ло ди је у пе сми.
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10 Пе сму је пре пе вао Игор Ди мић, пре во ди лац са срп ског
на ром ски је зик.

VÙNATO ŠÒŠOЈ10

Trìn e ràštre nakhàdem,
thàj trìn plaìna nàkhlem,
thàj trìn bàre pàja najàrdem –
džìke či lès astàrdem.
Vùnate šošòjes,
čudurimàšće šošòjes,
jekhùtnes po thèm!

Kàva šòšoj
džànel te djilàbel,
kàva šòšoj
te khùvel džànel,
kàva šòšoj
o hàbe ćiràvel,
kàva šòšoj
o ćhèr šilàvel.
Kàva šòšoj
te ćhèlel džànel,
kàva šòšoj
džànel te peràvel,
kàva šòšoj
suvàrel, pèl
thàj francijàći čhìb te dèl.
– sa haćàrel!
Šòšoj vùnato,
šòšoj čudurimàsko,
jekhùtno po thèm!

Me kàmlem te dàvles tumèndje
te thòvel tùmen,
tumèndje te suvàrel,
te suvìpe ćèrel,
te tumèndje djinàvel,
te tumèndje khùvel,
te tumèndje šilàvel,
te tumèndje ćiràvel,
pe tumènde te lel sàma,
te djilàbel tumèndje,e pìlte te

PLAVI ZEC

Tri sam zemlje prelazio,
i tri gore pregazio,
i tri mora preplovio –
dok ga nisam ulovio.
Plavog zeca,
čudnog zeca,
jedinog na svetu!

Ovaj zec
zna da svira,
ovaj zec
zna da plete,
ovaj zec
ručak kuva,
ovaj zec
kuću mete.
Ovaj zec
plesti ume,
ovaj zec
žeti ume,
ovaj zec
šiti, piti,
i francuski govoriti
– sve razume!
Plavi zec,
čudni zec,
jedini na svetu!

Ja ga htedoh vama dati
da vas mije,
da vam šije,
da vam kroji,
da vam broji,
da vam plete,
da vam mete,
da vam kuva,
da vas čuva,
da vam peva,



Пе сма се са сто ји од пет стро фа и ре фре на:
„Пла ви зец, чуд ни зец, је ди ни на све ту”. Пе сник
је ло вац ко ји је ухва тио је дин стве ног пла вог
зеца, же ле ћи да га по кло ни де ци. Али, на кон
мол бе зе ца да га ло вац пу сти из тор бе ка ко би
се до те рао пре не го што га де ца ви де – он бе жи.
Крај пе сме је из не на ђу ју ћи за чи та о ца, као и

у пе сми „Био јед ном је дан лав”. Обе
са др же у се би за чуд ност. Глав ни ли -
ко ви у њи ма су жи во ти ње са људ ским
осо би на ма, а у обе ма је при су тан и
еле мент из не на ђе ња и обр та. Лав и
зец ра ђа ју се у пе сни ко вој ма шти, он
их ожи вља ва пред ста вља ју ћи их као
ли ко ве из бај ке. Био јед ном је дан лав
ана лог но је по чет ку бај ки Био не ка да
дав но, а исто ва жи за фор му ла тив ни
опис про сто ра у пе сми „Пла ви зец”:
три сам зе мље пре ла зио, три го ре пре -
га зио, три мо ра пре пло вио асо ци ра на
по че так бај ке: Иза се дам го ра, иза се -
дам мо ра и на фор му ла тив не опи се
про сто ра у бај ци (в. Ли ха чов 1972:
404–410). Све на ве де но свој стве но је
Радовићевој поетици. Да ље, у пе сми
су упо тре бље не стил ске фи гу ре: епи -
тет, асо нан ца, али те ра ци ја, пер со -
нифи ка ци ја, хи пер бо ла, гра да ци ја, а
све у слу жби ри ме и сли ко ви то сти.
Ри ма у пр вој стро фи је деч ја, пар на,
у дру гој стро фи по на вља њем син -
таг ме овај зец оства ру је се рит мич -
ност. У ори ги на лу пе сме, пр ва два
сти ха су у осмер цу са јед на ким рас -
по ре дом мо ре, и по че ти ри на гла ше -
на сло га:

––– U – U U U
––– U – U U U

У пре пе ву, пр ва два сти ха су не јед на ке ду жи -
не, пр ви је сед ме рац, а дру ги ше сте рац са че ти -
ри на гла ше на сло га, што да је ути сак ме ло диј -
ске по ду дар но сти с ори ги на лом пе сме:

––– U U – U
–– U –– U
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makhljàrel
thaj francijàko svàto vaćàrel.
Šòšoj vùnato,
šòšoj čudurimàsko,
jekhùtno po thèm!

Čhùtem šošòjes ande tràsta
thàj pìre ćherèšće sìgo pràstav.
No kàna sàmas anglàl o ćhèr
o šošojòrro teljàrda svàto te dèl:
– Mèk màn, astardimatarèja,
zuralimatarnèja astardimatarèja,
te fulàvav e bàl,
te thòvav o mùj,
te čhìnav e vùndjije,
o bajrìpe te vortosàrav
o kr̀rlo te lačhàrav.
Mèk dìćhen e čhavòrra
vùnate šošòjes,
čudurimàšće šošòjes,
jekhtùnes po thèm!

Mèkhlem šošòjes andàr tràsta
no o šòšoj či fuladàpe,
no o šòšoj muj či thòda,
e vùndjije či čhinàda,
či bajrìpe vortosàrda,
či o kr̀rlo lačhàrda.
No našlòtar, oj bibahtalimàsa,
po àgor themèsko, oj bibahtalimàsa!
Šòšoj vùnato,
šòšoj čudurimàsko,
jekhùtno po thèm!

(Lazarević i dr. 2021: 56–57).

slike šara
i francuski razgovara.
Plavi zec,
čudni zec,
jedini na svetu!

Stavih zeca u torbak
pa požurim svojoj kući.
Al’ kad bismo ispred kuće
stade zečić da šapuće:
– Pusti me, lovče,
hrabri lovče
da očešljam kosu,
da umijem lice,
da isečem nokte,
da ispravim stas,
da udesim glas.
Nek’ vide deca
plavog zeca,
čudnog zeca,
jedinog na svetu!

Pustih zeca iz torbaka
al’ se zec ne očešlja,
al’ se zec ne umi,
nit’ iseče nokte,
nit’ ispravi stas,
nit’ dotera glas.
Već pobeže, oj nesrećo,
na kraj sveta, oj nevoljo!
Plavi zec
čudni zec,
jedini na svetu!



У пре пе ву ри ма је у пр ва два сти ха му шка, у
дру га два деч ја, обе су пар не. Мо же мо за кљу -
чи ти да је пр ва стро фа рит мич ки ус пе ла да се
при бли жи ори ги на лу. У дру гој стро фи пре пе ва
очи гле дан је та ле нат пре во ди о ца при упо треби
ин вер зи је (да вам ши је / tu mèn dje te su va rèl уме -
сто: te tu mèn dje su va rèl), као што је да ље на ста -
вље но. Оства ре на је ри ма у на ред ним сти хо -
вима, те је та ко ри ма у пр вом и дру гом сти ху
му шка, пар на а у тре ћем, че твр том, пе том и
ше стом сти ху пар на и жен ска:

da vam šije, tumèndje te suvarèl,
da vam kroji, te suvìpe ćèrel,
da vam broji, te tumèndje djinavèl,
da vam plete, te tumèndje khuvèl,
da vam mete, te tumèndje šilavèl,
da vam kuva, te tumèndje ćiravèl.

Ус пе ла ри ма мо же се уочи ти у пре пе ву на -
ве де них сти хо ва:

al’ se zec ne očešlja, no o šòšoj či fuladàpe,
al’ se zec ne umi, no o šòšoj muj či thòda,
nit’ iseče nokte, e vùndjije či čhinàda,
nit’ ispravi stas, či bajrìpe vortosàrda,
nit’ dotera glas. či o kr̀rlo lačhàrda.

у ко ји ма је упо тре бље на ин вер зи ја лек се ме те
оче ки ван пре вод дру гог сти ха – 

al’ se zec ne umi no o šòšoj či thodàpe

што би би ло екви ва лент но по врат ном гла го лу у
пре те ри ту, би ва упо тре бљен без по врат ног гла -
го ла – pes (се бе): no o šò šoj muj či thò da, што је да -
ље да ло мо гућ ност за оства ри ва ње ри ме кроз
све сти хо ве ко ји сле де: čhi nà da, vor to sàr da, lač -
hàr da.

Стил пре во ди о ца уоч љив је и у овој пе сми,
осо би то у сти хо ви ма: 

– Pusti me, lovče, – Mèk màn, astardimataràja11,
hrabri lovče, zuralimatarnàja astardimataràja,

где су лек се ме са су фик си ма – ma ta rà ja – ma -
tar nè ja свој стве не пре во ду Иго ра Ди ми ћа. На -
да ље, сти хо ви као што су:

ovaj zec kàva šòšoj
žeti ume, džànel te peràvel,

при мер су пре пе ва у ду ху ром ског је зи ка. У
ром ском је зи ку же ти се ка же: pe ra vel o djiv што
би до слов но пре ве де но на срп ски је зик би ло:
ру ши жи то. Пре во ди лац је ис ко ри стио гла гол
pe ra vel прет по ста вља ју ћи да ће чи та лац пре по -
зна ти ши ре зна че ње гла го ла у пре те ри ту без до -
дат не име ни це o djiv на ко ју се од но си.

Мо же мо за кљу чи ти да су пре пе ва не песмe
„Био јед ном је дан лав” / „Da ra ko ša ga ri” и „Пла -
ви зец” / „Vu na to šo šoj” при бли жне ори ги на лу
пе са ма. Јед но сло жне ре чи на срп ском је зи ку
има ју си ла зне ак цен те, нпр. реч зец, ко ја је у
ром ском је зи ку дво сло жна: šò šoj, и ак це нат па -
да на пр ви слог што се ме ло диј ски по кла па са
јед но сло жном лек се мом у срп ском је зи ку. У
пре пе ву је уоч љив ути цај је зи ка сре ди не, од но -
сно срп ског, те та ко лек се ме до би ја ју на став ке
ка рак те ри стич не за грађе ње мно жи не у ром -
ском је зи ку или се са свим пре у зи ма ју из је зи -
ка сре ди не. На да ље, мо ра мо узе ти у об зир да је
пре во ђе ње од но сно пре пев, из ме ђу оста лог, и
су срет две ју кул ту ра, у ко јем се пре но си и део
кул ту ре ко јој то де ло при па да. У овом слу ча ју,
чи ни се да је иза зов био пре не ти у пот пу но сти
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мо де ран, пе снич ки са жет из раз Радо ви ће ве по -
е зи је ко ји ина че ни је свој ствен ром ском је зи ку,
ка ко због гра ма тич ке струк ту ре ром ског та ко и
због ње го ве бо га те при по ве дач ке тра ди ци је
(Алек сан дро вић 2021: 104). У оба пре пе ва ко је
смо ана ли зи ра ли, углав ном је оства ре на ри ма
на ром ском је зи ку, пра те ћи ак це нат осо би то у
јед но сло жним ре чи ма, где се углав ном по ду да -
ра ју ак цен ти. Пре во ди о ци су по ка за ли ши ро ко
по зна ва ње кул ту ре го во ра и срп ског и ром ског
је зи ка. Сво јим пре пе ви ма ус пе ли су да при бли -
же де ци срп ску и ром ску кул ту ру у до ме ну пе -
снич ког је зи ка и да мо дер ну пое зи ју за де цу
пред ста ве у ду ху ром ског је зи ка што је по тен -
ци јал но зна чај но и за да љи раз вој ром ске по е -
зи је за де цу.

ИЗВОР
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THE SCARY LION (STRA ŠAN LAV) 
AND THE BLUE RAB BIT (PLA VI ZEC) 
WRIT TEN BY DU ŠAN RA DO VIĆ AND 

TRAN SLA TED AND PO E TI CALLY ADAP TED
TO RO MA NI LAN GU A GE

Sum mary

The Ant ho logy of chil dren’s po e try Е an to lo gia pa le
čha vr ri ka ni po e zia [Tran sla tion and Po e ti cal Adap ta tion to
Ro ma ni lan gu a ge] / Nak ha di ka tar da si ka ni pe rro ma ni čhib
(2021) con sists of sixty se lec ted chil dren’s po ems in Ser -
bian lan gu a ge, out of which thir teen we re writ ten by Du -
šan Ra do vić. The aim of the adap ta ti ons was to pre ser ve
the po e ti cal style of Ra do vić’s po e try and as such in ter -
pret it in to Ro ma ni lan gu a ge. The is sue of po e ti cally
adap ting po e try from one lan gu a ge to anot her is a com -
mon chal len ge fa ced by the aut hors of the Ant ho logy.
The pa per de als with the analysis of two Ra do vić’s ver -
ses/po ems re gar ding rhythm and style. Ha ving con si de -
red Ra do vić’s tran sla ted and adap ted chil dren’s po ems
in to Ro ma ni lan gu a ge The Scary Lion / Da ra ko ša ga ri
(Stra šan lav) and / The Blue Rab bit Vu na to šo šoj (Pla vi zec)
it can be con clu ded that they ha ve ga i ned a new re a ding
in the spi rit of Ro ma ni lan gu a ge. 

Keywords: Du šan Ra do vić, po e ti cal adap ta tion of po -
e try in to Ro ma ni lan gu a ge, The Scary Lion / Da ra ko ša -
ga ri (Stra šan lav), The Blue Rab bit / Vu na to šo šoj (Pla vi
zec), po e ti cal adap ta tion, tran sla tor’s ro le, tran sla tion as
soul’s mi gra tion
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SA ŽE TAK: Ro man Ar se na Di kli ća, po seb no upe ča tlji -
vog na slo va – Ne okre ći se, si ne, s broj nim iz da nji ma od
1957. do 2003. godine, u Sa ra je vu, No vom Sa du, Za gre -
bu i Be o gra du, sli ko vit, di na mi čan, di ja lo ški vo đen, iz gu -
bio je na kon po li tič kih i rat nih do ga đa ja de ve de se tih go -
di na pro šlog sto lje ća sta tus lek tir ne knji ge na pro sto ru
Za pad nog Bal ka na. U ra du se is tra žu je nje gov etič ki i
este tič ki sta tus u sve u kup noj knji žev no sti za dje cu i mla -
de i za klju ču je da je on ne u pi tan i tra jan.

KLJUČ NE RI JE ČI: Ar sen Di klić, Ne okre ći se, si ne,
etič ki i este tič ki knji žev ni sta tus

Još od 1957. go di ne, ka da je knji ga Ar se na Di -
kli ća pr vi put ob ja vlje na kod iz da va ča Na rod na
pro svje ta u Sa ra je vu, i kao od jek isto i me nog, vi -
še krat no na gra đe nog fil ma na pul skom film skom
fe sti va lu 1956. go di ne, Ne okre ći se, si ne je dan je
od naj u pe ča tlji vi jih na slo va sve u kup ne knji žev -
no sti za dje cu i mla de na pro sto ru Za pad nog Bal -
ka na. U su vre me noj hr vat skoj kul tu ri ‘po su đen’
je kao na slov ugla zblje nih pje snič kih tek sto va,1 no
i u toj for mi pr va je aso ci ja ci ja nje go vo is ho di šte,
Di kli ćev ro man i isto i me ni film re da te lja Bran ka
Ba u e ra, sni mljen po Di kli će vom i Ba u e ro vom sce -
na ri ju. Ne zna mo ko li ka je sve u kup na na kla da
knji ge,2 ali je go to vo si gur no da se Ar sen Di klić i
Bran ko Ba u er ni su obo ga ti li.3 Pam tlji vu na slov nu

im pe ra tiv nu re če ni cu, po ja ča nu vo ka ti vom, iz go -
va ra svo me si nu Zo ra nu in že njer Ne ven No vak,
bje gu nac iz tran spor ta za Ja se no vac, pro go njen u
Za gre bu, bje gu nac iz svog oku pi ra nog gra da na
slo bod nu te ri to ri ju na ko ju ni kad ne će sti ći, jer je
svo jim ti je lom za šti tio si no vljev put do nje. 

Ar sen Di klić bio je dje čak gla dan knji ga, od ra -
stao u si ro ma štvu. U svo jim ra nim dva de se tim go -
di na ma bio je pri pad nik po bjed nič ke par ti zan ske
voj ske, za te kao se u Voj vo di ni i za jed no s Vo jom
Ca ri ćem po čeo pi sa ti i ure đi va ti štam pu na mi je -
nje nu dje ci. Di je te i rat bi la je nje go va ži vot na i
spi sa telj ska te ma. 
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1 Pje smu „Ne okre ći se, si ne” Ra de Šer be dži ja je na pi sao još

1989. go di ne, ugla zbio ju je Ga bor Lengyel, a Ma rio Igrec na -
pra vio je no vi aran žman. Ob ja vlje na je na isto i me nom al bu mu
2020. a Di no Dvor nik je pje smu pod istim na zi vom sni mio
2012. go di ne.

2 Raz li či ta iz da nja u Sr bi ji, Bo sni i Her ce go vi ni i Hr vat skoj,
od 1957. do 2003.; knji ga je pre ve de na na ma ke don ski, ma đar -
ski, ru munj ski i ru ski. Od de ve de se tih, naj če šća su iz da nja u
No vom Sa du i Sa ra je vu. Po sljed nje, iz 2003. go di ne, iza šlo je u
Va lje vu, a za sa da ne ma po da ta ka o ne kom no vom iz da nju po -
vo dom stote obljetnice auto ro vog ro đe nja. Za Di kli ćev ro man
Sa laš u ma lom ri tu (pr vo iz da nje Deč ja knji ga, Be o grad 1953)
po da tak o na kla di je im pre siv nih 150.000 pri mje ra ka. 

3 O Ba u e ro vom ži vot nom i stva ra lač kom pu tu pi sao je u po -
vo du sto te go di šnji ce ro đe nja Raj ko Gr lić (usp. li te ra tu ru u
ovom ra du). 



Sre di nom pe de se tih go di na pro šlog sto lje ća
ostva ru je se su rad nja iz me đu Di kli ća i nje go vog
vr šnja ka Bran ka Ba u e ra (Du brov nik, 1921. – Za -
greb, 2002.). Ne zna mo ko me je re če ni ca „Ne
okre ći se, si ne” naj pri je pa la na um: Di kli ću, Ba -
u e ru ili obo ji ci isto vre me no, ali zna mo da su obo -
ji ca bi li sce na ri sti fil ma ko ji je pret ho dio knji zi:

Ar sen Di klić, za jed no s film skim re ži se rom
Bran kom Ba u e rom, na pi sao je film ski sce na rij za
cje lo ve čer nji igra ni film Ne okre ći se, si ne za ko ji su
te mu za jed nič ki pro na šli pre tre sa ju ći sud bi ne za -
tvo re ni ka iz kon cen tra ci o nih lo go ra i, po se bi ce,
sud bi ne nji ho ve dje ce. Film je sni mljen u pro iz vod -
nji „Ja dran fil ma” iz Za gre ba i pri ka zan 1956. go -
di ne na Fe sti va lu u Pu li (ko jom je pri li kom osvo jio
pr vu na gra du). Ka da je film već bio go tov, i na kon
ve li kog uspje ha u pu bli ke, Ar sen Di klić je na pi sao
ro man! Ro man Ne okre ći se, si ne. U ovom po stup ku
(ko ji je i u svi je tu vr lo ri je dak), jer se go to vo uvi jek
na pi še knji žev no dje lo [...] a tek on da po nje mu sni -
ma film)4 kri ju se i ot kri va ju bit ne od red ni ce ovo -
ga po zna tog šti va, to jest Di kli će va ro ma na Ne okre -
ći se, si ne (Fa brio 1980: 120).

Prem da njih dvo ji cu ne mo že mo sma tra ti spi -
sa telj skim pa rom po put po zna tih Ru sa Ilji fa i Pe -
tro va, Ta li ja na Frut te ra i Lu cen ti ni ja ili Car pin te -
ri ja i Fa ra gu ne, nji hov stva ra lač ki su sret osta vio
nam je ovaj je din stve ni krat ki ro man i isto i me ni
film. S fil mom 1956. a s ro ma nom 1957. ja vlja ju
se Li ča nin Ar sen Di klić iz Sta rog Se la kraj Otoč -
ca, od ra stao u za vi ča ju i ško lo van uz ve li ke na po -
re, bo rac i an ti fa šist, po sli je rat ni be o grad ski stu -
dent po vi je sti umjet no sti, for mi ran kao pi sac u
knji žev noj ra di o ni ci ge ni jal nog Bran ka Ćo pi ća, i
Za grep ča nin Bran ko Ba u er, od ra stao u Gun du li -
će voj uli ci 26,5 i on an ti fa šist i pra ved nik me đu
na ro di ma (s ocem je skri vao i spa sio ži dov sku dje -
voj ku u oku pi ra nom gra du), ne svr še ni stu dent ve -

te ri ne i ka sni je je dan od naj bo ljih ju go sla ven skih
film skih re da te lja. Obo ji ca su kre nu la pre ma svo -
jim pr vot no oda bra nim za ni ma nji ma u obr nu tom
smje ru od svog so ci jal nog i kla snog mi ljea i su -
sreli se kao pi sci sce na ri ja, kao re da telj i kao pi -
sac na ovom pro jek tu ko ji – že lim to is tak nu ti –
či ta te lja i gle da te lja ni pri je vi še od pet de se tlje ća
ni je osta vljao rav no du šnim a ne osta vlja ni da nas.

Pam ti li Za greb 2022., go to vo osam de set go di -
na otkad je bio okvir rad nje fil ma i ro ma na Ne
okre ći se, si ne Ar se na Di kli ća, pam ti li moj grad
Ne ve na i Zo ra na No va ka? Ini ci ja ti va mla dih Ile -
ga la u Za gre bu, za po če ta 2019. go di ne, svje do či
da grad pam ti. Knji ga je u grad skim bi bli o te ka ma
u ‘otvo re nom pri stu pu’, ne gdje na dječ jem odje -
lu, ne gdje u sre ćom do stup nom spre mi štu,6 gdje
za vr ša va ju du lje vre me na ne po su đi va ne knji ge.
Pre li sta vam ro man u še stom iz da nju za gre bač ke
iz da vač ke ku će Mla dost 1989., edi ci ja je Bi bli o te -
ka Vje ve ri ca, ilu stri rao Eugen Ko kot, ured ni ca
Ve ra Ba rić. Po su đu jem pri mje rak iz 1980., po ne -
gdje je pot cr tan, iša ran raz li či tim bo ja ma, po ne -
ka je ri ječ do pi sa na: ta šna / tor ba; bi ješ / tu češ;
ke ce lja? – ri ječ iz gle da ne ra zu mlji va ne kom ško -
lar cu na kon de ve de se tih. Knji gu je 1980. iz da la
Ma ti ca hr vat ska, u edi ci ji Vi je nac, ured nik Du -
brav ko Jel čić a pri re dio je i po go vor na pi sao Ne -
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4 To se do go di lo u slu ča ju Di kli će vog ro ma na Sa laš u ma lom
ri tu (1953) pre ma ko jem su po nov no on i Ba u er na pi sa li sce na -
rio za isto i me ni film, sni mljen u Ba u e ro voj re ži ji 1976., u pro -
duk ci ji Ra dio-te le vi zi je Be o grad, CFS Ko šut njak i Ava la fil ma.
Me đu tim, u no vi je su vri je me pre ma ne kim fil mo vi ma, pa čak
i vi de o i gra ma ka sni je na pi sa ne i ob ja vlje ne knji ge. 

5 Na bro ju 29 Gun du li će ve uli ce na la zi la se 1919. go di ne re -
dak ci ja ča so pi sa Knji žev ni jug. Iz iste zgra de od ve de na je 1943.
u Auschwitz Lea De utsch, še sna e sto go di šnja za gre bač ka ka za -
li šna zvi je zda, umr la u tran spor tu, iz op će na iz ma tič ne ku će
zbog ra snih za ko na. Is pred zgra de u Gun du li će voj 29 po sta vljen
je 2020. ka men spo ti ca nja u sje ća nje na nju, pr vi u Za gre bu. 

6 Pre tra žu ju ći ka ta lo ge bi bli o te ka u Sr bi ji, vi dim da se i u
nji ma knji ga če sto na la zi u ma ga ci nu.



djelj ko Fa brio. Do sad mi ni je bio po znat ovaj tekst
ro ma no pi sca i dra ma tur ga Fa bri ja (Split, 1937. –
Ri je ka, 2018.) či ji uspje šni ro ma ni te ma ti zi ra ju
mla de po je din ce u vi ho ru hi sto ri je. U svom po go -
vo ru Di kli će voj knji zi ovaj pi sac s mo ra is ti če ka -
ko je autor 

kor mi lo svo ga pro znog bro da dao po sve u ru ke li -
ka što je još po svom uz ra stu di je te, to jest od lu čio
kroz op ti ku dje te ta sa že ti i pre lo mi ti rat [...] ka ko
bi pro klet stvo ra ta iz dje ti njih usta, nu žno iz to ga
iz ve de no, bi lo još stra šni je i uvjer lji vi je, jer je iz go -
vo re no s pred zna kom ne vi no sti i na iv ne ne pri stra -
no sti ko joj tre ba vje ro va ti (Fa brio 1980: 115).

Za klju čio je po tom da je ro man Ne okre ći se, si -
ne ak ci o ni i da će „ma ka ko se mi je nja le knji ževne
mo de, uvi jek bi ti ra do či tan. Tim pri je ako nije sa -
mo to” (Isto: 121). Svje do ci smo, me đu tim, da su
ka sni ji po vi je sni do ga đa ji re la ti vi zi ra li ov dje istak -
nu ti pri log ‘uvi jek’, ali je traj no vri jed na tvrd nja
da Di kli ćev ro man ni je sa mo ak ci o ni: Ne okre ći se,
si ne je uvi jek i po no vo va žna i po treb na pri ča o
od no su do bra i zla u te škim vre me ni ma, o eti ci i
o ne iz o stav noj žr tvi da bi se do sti gla ka tar za, što
nam je po zna to još iz drev nih mi to va i le gen di. 

Ar ti ku li ran u še sna est re la tiv no krat kih po gla -
vlja (gla va) ko ji ma pret ho di sa svim kra tak sa že -
tak, go to vo ko stur si nop si sa (lik, mje sto, rad nja),
Ne okre ći se, si ne pli je ni di na mi kom rad nje, krat -
kim, sna žnim re pli ka ma, obra ti ma na ru bu ne vje -
ro vat nog, spo sob no šću da pre do či sli ke. Te ma je
pre od goj dje ča ka, dvi je go di ne edu ci ra nog u usta -
škom, čak „po glav ni ko vom” in ter na tu, ko jeg otac
naj pri je lu ka vom pre va rom, a po tom kroz dra ma -
tič na is ku stva na ru bu ži vo ta i smr ti, uspi je va pre -
ve sti na pra vu stra nu i ta ko „po no vo ima ti svo je
di je te” ne do pu stiv ši „da iz nje ga iz ra ste zli ko vac”
(Di klić 1980: 75)7. Pre od goj na ru bu stra da nja, ali
ipak s oče vom po gi bi jom na kra ju, do ga đa se za

vri je me bi je ga od po li cij ske po tje re po za gre bač -
kim kro vo vi ma: po či nje s dvi je plju ske, kul mi ni -
ra dje ča ko vim su za ma i učvr šću je se nje go vom
spo zna jom i od luč nom re če ni com „Ne ću da te
izdam, ta ta! Ja mr zim one ko ji ho će te be da ubi -
ju!” (105). 

Dje ča ko va maj ka je umr la, ba ka po gi nu la, otac,
tri de set dvo go di šnji in že njer, uhap šen je i de por -
ti ran: u od go ji li šte su ga zbri nu li mir ni sta ri ji gra -
đa ni ko ji ma se rat „do go dio” a či ji je sin, ne kad
Ne ve nov škol ski drug, oda brao „pra vu” stra nu.
Obrat se zbi va kad vlak na le ti na mi nu na pru zi u
sla von skoj rav ni ci, in že njer No vak is ka če iz va go -
na, uspi je va umak nu ti po tje ri i s mu kom se do ko -
pa ti Za gre ba. U tom ni zu do ga đa ja, niz spo red nih
li ko va pri da je sna žan kre di bi li tet Di kli će voj na ra -
ci ji: ile ga lac Bi je li ko ji ta ko đer uspi je va po bje ći,
ali mu se ka sni je gu bi trag, sta ri Ži dov Alt man koji
gi ne u ra zo re nom vla ku, bo san ske iz bje gli ce u ru -
še vi na ma No va ko ve ku će na za gre bač koj pe ri fe -
ri ji, pro sjak a za tim dje ča ci Pe tek, Ju rek, Zdu nić
s na dim kom Žo har, u od go ji li štu, bri ga dir Do brić
i nje go vi sta ri ro di te lji, do ma ći ca Pa u li na, sli kar
Leo, dje čak Pu ba, či stač ci pe la... Pro ljet na maj ska
bla gost, opra ne uli ce, zvuk cr kve nog zvo na i po -
tom ver gla, mje se či na i ro sa po kro vo vi ma u opre -
ci su sa je zi vim re ži mom i nje go vom ide o lo gi jom
ko ji vla da ju gra dom. No vak je in že njer, struč njak
ko ji je pri je ra ta gra dio pru ge i vi ja duk te, ali pri -
pad nik po kre ta ot po ra, ne pri ja telj, ili ‘ban dit’8 za
vla da ju ći re žim.
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7 Ci ta ti iz knji ge Ne okre ći se, si ne u na stav ku ovo ga ra da
ozna če ni su bro jem stra ni ce u za gra di.

8 Ovaj po jam ko ri sti se ovi sno o sta no vi štu go vo r ni ka. U slu -
ča ju kad je go vor nik lo ja lan usta škom re ži mu, ban di ti su par ti -
za ni, od no sno ile gal ci. Upra vo je sta no vi šte s ko jeg go vo re po -
je di ni li ko vi za ve lo Ti ho mi ra Pe tro vi ća ko ji je u svom po hvalnom
pri ka zu Di kli će vog ro ma na na pi sao: „Rad nja se od i gra va u
opsed nu tom Za gre bu, u okru že nju usta ša, stra ho vla de, ne iz ve -
sno sti, hap še nja, te ro ra, po li ci je i ban di ta” (Pe tro vić 2008: 332).



Kad u tre ćem po gla vlju do zna gdje mu je sin,
či ta telj pra ti za ni mljiv No va kov tok svi je sti u di -
ja lo škoj for mi:

Ku da si se upu tio, in že nje ru? [...] Za što se vra -
ćaš? Mo žda si nu tvom, Zo ra nu, ni je rđa vo ta mo u
Po glav ni ko vom od go ji li štu. Ob u čen je, sit, ško lu
uči, do bro mu je, ka ko re če onaj že lje zni čar. Ima li
smi sla sta vlja ti gla vu u tor bu i vra ća ti se u grad sa -
mo za to da bi ga mo žda vi dio, i to iz da le ka, ne ja -
vlja ju ći mu se? Ne bi ni smio da mu se ja viš, ova ko
pro go njen i ja dan, ku da ćeš? 

In že njer No vak se vra ćao u grad (25–26).

Ono što vi di, ču je i do ži vi sto je ći iza ogra de od -
go ji li šta, kad ga dje čak uop će ne pre po zna, na vo -
di ga da smi sli na čin (to je jed na od vr lo uspje šnih
ak ci o nih epi zo da) ka ko do spje ti do nje ga, oda ti
mu se pre ko dje ti nje iz go vo re ne ri je či „cvlllčak”
(60) i la žnim ga obe ća njem na go vo ri ti na bi jeg.
Zo ran je pro na šao oca, Ne ven si na, ali dje čak još
uvi jek ne zna da je otac lju ti pro tiv nik re ži ma čiji
je on pro iz vod. Za ni mlji vi li ko vi, agent in ge ni o -
zno na zvan Ne i spa va na nju ška i kri vo no gi či stač
ci pe la, te di na mi ka rad nje (neo če ki va ni obra ti,
sce na ra ci je na uli ci zva na „mi šo lov ka”, ve za za
slo bod nu te ri to ri ju u bi feu „Vr bas”) ot kri va ju da
je Za greb una toč oku pa ci ji bio ne po ko ren grad i
da je u sa mim struk tu ra ma iz vr šne vla sti po sto ja -
la čvr sta taj na mre ža ile ga la ca ko ja se una toč
smrt noj opa sno sti pro tiv te vla sti bo ri la. Iz o sta ju
opi si i du blje psi ho lo ške ka rak te ri za ci je; u ovim
se epi zo da ma smje nju ju sli ke na pe tih sce na ‘kao
na fil mu’, opa ža se bli skost dru gog žan ra, zbog če -
ga obra ti po sti žu iz ne na đu ju će efek te i pro iz vo de
či ta te lje vu em pa ti ju.

Rad nja ro ma na je ti je sno ve za na za Za greb,
maj je mje sec 1943. go di ne. Dje čak Zo ran No vak
je već dvi je go di ne pi to mac u od go ji li štu u re zi -
den ci jal noj če tvr ti Za gre ba, ka žnjen je jer je uda -

rio dru ga ko ji mu je re kao da je nje gov otac „ban -
dit, cr ve ni, u šu mi” (12). Ali, prem da ne vo li di -
sci pli nu u in ter na tu, Zo ran kon stru i ra či nje ni cu
da nje gov otac ra di u Nje mač koj na pro iz vod nji
to po va, pa ga do ži vlja va čak kao nad re đe nog lo -
kal nom usta škom re ži mu. Sti gav ši u Za greb, ilega-
lac No vak uspi je va sre sti si na i, za ta jiv ši svoj ide -
o lo ški i po li tič ki iden ti tet, na go vo ri ga da po bjeg -
ne iz od go ji li šta ka ko bi za jed no s njim oti šao na
front „da bi je par ti za ne” (75). Obrat na sta je kad
dje čak, u smrt noj opa sno sti po obo ji cu, shva ti da
je No vak sta ri ji za pra vo „par ti zan... cr ve ni... ban -
dit” (102), ali tad je on za nje ga naj pri je otac, tata. 

Ko nač ni ras plet, na kon što ih je spret ni kri vo -
no gi mo mak (po ka zu je se da je to, za pra vo, onaj
či stač ci pe la!) čam cem pre ba cio pre ko Sa ve i upu -
tio s lo zin kom pre ma slo bod noj te ri to ri ji, od vi ja
se uz raz mje nu hi trih re pli ka „ta ta!” i „si ne!” izgo -
vore nih za vri je me vra tolom ne po tje re a na samom
kra ju ču je se sa mo očev glas upu ćen dje ča ku koji
tr či pre ma šu mi: „Ne okre ći se, si ne! Tr či!” (111). 

Dvi je za ni mlji ve epi zo de u ro ma nu ot kri va ju
su rad nju ne su đe nog po vje sni ča ra umjet no sti i ne -
su đe nog ve te ri na ra. U Če tr na e stoj gla vi, „Su sret s
jed nim dje ča kom. Iš če ki va nja u bi feu ‘Vr bas’”, u
man sar du ki pa ra Ža ga ra gdje Zo ran če ka oca neo -
če ki va no ula zi dje čak Pu ba, sin sli ka ra Lea koji
sta nu je kat ni že i po či nje raz go vor o knji ga ma s
re pro duk ci ja ma, na vo de se ime na sli ka ra Rem -
brand ta, Goye, Van Gog ha, za tim ti skar ske teh ni -
ke ofset i ti fdruk, poj movi kao kli še i for mat, što sve
Zo ra na ja ko za in te re si ra. U Še sna e stoj, po sljed -
njoj gla vi, na slo vlje noj „Tr njan ska oba la na Sa vi.
Dru ga oba la Sa ve. Ne okre ći se, si ne!”, dok bje ži
šti te ći svo ga si na ko ji je sa da za jed no s njim na
pra voj stra ni, in že njer Ne ven No vak od jed nom se

sje ća, iz zo o lo gi je, one gim na zij ske još, sa mo ne zna
je li to bi la rov či ca ne ka ili pti ca, pti ca vje ro vat ni -
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je, pa ta pti ca ću ti i stre pi dok se ne pri ja telj pri mi -
če. On da po le ti, glu mi da joj je kri lo slo mlje no i na -
vu če ne pri ja te lja na se be. Mla dun čad da za šti ti, ta
pti ca! (111). 

Ove dvi je epi zo de svje do če o uklju če nju, parti -
ci pa ci ji auto ra u rad nju ro ma na, o nji ho voj, go to -
vo bi smo mo gli re ći, pri kri ve noj osob noj uklju če -
no sti u ži vo te li ko va ko ji su tim po stup kom postali
ži vot ni ji i bli ži či ta te lju. Dva su se pu ta pre ple la
u ovoj knji zi: očev put od tran spor ta za Ja se no -
vac, pre ko oku pi ra nog Za gre bi, gdje se upu tio s
lo zin kom a i osu je će na te žnja da se do seg ne slo -
bod na te ri to ri ja, a dru gi, isto ta ko slo žen, si no -
vljev put od usta škog in ter na ta, pre ko ile gal nog
bo rav ka u man sar di, bi je ga pre ko za gre bač kih
kro vo va i kon spi ra tiv nog pre la ska ri je ke Sa ve ka
slo bod noj te ri to ri ji, za log če ga je oče va žr tva.

Vo lje la bih zna ti či ta li još ne tko Di kli ća u Za -
gre bu ovo ga lje ta 2022.! Trag ro ma na Ne okre ći se,
si ne osta je ne iz bri siv. Pa ra fra zi ra ju ći Fa bri ja, ma
ka ko se mi je nja le knji žev ne mo de, pa i sam kanon,
o sto toj ob ljet ni ci auto ro vog ro đe nja že lim vje ro -
va ti da će tra ja ti pri če po put ove Di kli će ve, pri če
sa sna žnom po ru kom do bra ko je pre vla da va zlo. 
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RA I SING BOY IN WAR TI ME. 
THE 100th AN NI VER SARY OF THE BIRTH 

OF AR SEN DI KLIĆ (1922–1995)

Sum mary

With one of the most me mo ra ble and hap pi est ti tles,
Don’t Lo ok Back, My Son (Ne okre ći se, si ne), its nu me rous
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edi ti ons in Sa ra je vo, No vi Sad, Za greb, and Bel gra de
from 1957 to 2003 and its film ver sion from 1956 Ar sen
Di klić’s sce nic, dyna mic, di a lo gue-dri ven no vel lost its
sta tus as an obli ga tory school re a ding bo ok af ter the po -
li ti cal and war events of the 1990s in the We stern Bal -

kans re gion. But, de spi te this, its et hi cal and aest he tic
sta tus in the ove rall li te ra tu re for chil dren and young
peo ple stayed un qu e sti o na ble and per ma nent.

Keywords: Ar sen Di klić, Don’t Lo ok Back, My Son, et -
hi cal and aest he tic li te rary sta tus
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SA ŽE TAK: Rad se ba vi igra nim fil mom Ne okre ći se si -
ne (1956), re da te lja Bran ka Ba u e ra, sni mlje nog pre ma
sce na ri ju Bran ka Ba u e ra i Ar se na Di kli ća (pre ma Ba u e -
ro voj ide ji), i Di kli će vim ro ma nom za dje cu Ne okre ći se,
si ne, ob ja vlje nim 1957. u bi bli o te ci La sta vi ca sa ra jev ske
Na rod ne pro svje te. I film i ro man do ži vje li su iz nad pro -
sječ nu re cep ci ju – film je, iz me đu osta log, do bit nik na -
gra de za naj bo lju re ži ju na fe sti va lu u Pu li te je bit no
utje cao na raz voj tzv. ko mor nog rat nog tri le ra na pod ruč -
ju ta da šnje Ju go sla vi je, dok je ro man do ži vio ve lik broj
iz da nja. Pri tom su za ni mlji ve dvi je či nje ni ce: pr vo, da je
ro man na stao na kon fil ma, što je smjer na ko ji rje đe na -
i la zi mo u knji žev no-film skim tran spo zi ci ja ma te, dru go,
da je na te me lju fil ma za od ra sle na stao ro man za dje cu.
Upra vo će na ve de no bi ti pri mar na vi zu ra za kom pa ra tiv -
nu ana li zu dva ju na ra ti va, s ci ljem uoča va nja se man tič -
kih i struk tu ral no-sin tak tič kih me ha ni za ma na ko ji ma
po či va ju, ali i idej no-ide o lo ških im pli ka ci ja ko je iz njih
pro iz la ze, a ko je ih me đu sob no po ve zu ju ili raz li ku ju.

KLJUČ NE RI JE ČI: Ar sen Di klić, Bran ko Ba u er, dječji
ro man, ko mor ni rat ni tri ler, Ne okre ći se(,) si ne, fa bu lar -
no-si žej ne po stav ke, ide o lo ške im pli ka ci je

1. Ne okre ći se si ne Bran ka Ba u e ra: 
po e tič ki i re cep cij ski ha bi tus

Ne okre ći se si ne1 (1956) tre ći je cje lo ve čer nji
film Bran ka Ba u e ra.2 Sni mljen je na kon dva ju

omla din skih fil mo va pu sto lov ne te ma ti ke – Si nji
ga leb (1953) i Mi li o ni na oto ku (1955) – te je upra -
vo nji me Ba u er ste kao ve lik re da telj ski ugled. Do
ta da je, iako već do ne kle afir mi ran, slo vio kao
spe ci ja list za dječ je, od no sno omla din ske na slo ve
i tek su ga na kon na ve de no ga fil ma, pre ma vla sti -
tim ri je či ma, „pri zna li za nor mal nog re ži se ra,
ono ga ko ji ra di ozbilj ne te me” (Paj kić i dr. 1985:
77–78). U raz do blju od slje de ćih de se tak go di na,
Ba u er će po sta ti je dan od naj plod ni jih ju go sla ven -
skih re da te lja, a osim u hr vat skoj, ra dit će i u dru -
gim re pu blič kim ki ne ma to gra fi ja ma so ci ja li stič -
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1 Na špi ci fil ma na slov je na pi san bez za re za te će mo ga u

ra du na vo di ti ta ko, iako po sto je iz vo ri ko ji ga bi lje že u skla du s
pra vo pi snom nor mom, tj. ta ko da se ime ni ca si ne odva ja za re -
zom od ostat ka re če ni ce.

2 Bran ko Ba u er (18. II. 1921. – Zagreb, 11. IV. 2002.) rođen
je u Dubrovniku, a studirao je na Ve te ri nar skom fa kul te tu u
Za gre bu. Od 1949. ra di u Ja dran fil mu kao vo đa sni ma nja i re -
a li za tor pri lo ga u film skom žur na lu Pre gled. Na cje lo ve čer njem
fil mu de bi ti rao je 1953. dječ jim fil mom Si nji ga leb, adap ta cijom
ro ma na T. Se li ška ra. Pr vi je hr vat ski re da telj cje lo ve čer njih pu -
sto lov nih fil mo va za dje cu – ta kav je i nje gov dru gi cje lo ve čer -
nji film Mi li o ni na oto ku (1955). Na kon kla sič nog ostva re nja Ne
okre ći se si ne (1956), oku šao se u me lo dra mi hollywo od skog ti -
pa (Sa mo lju di, 1957), neo re a li stič koj dra mi ko ja an ti ci pi ra tzv.
cr ni ta las ju go sla ven ske ki ne ma to gra fi je (Tri Ane, 1959), suvre-



ke Ju go sla vi je te bi ti sma tran jed nim od za nat skih
pr va ka ta da šnjeg kla sič nog na ra tiv nog mo de la ju -
go sla ven skog fil ma.

Sni ma nje fil ma Ne okre ći se si ne od vi ja lo se po -
čet kom 1956. u Za gre bu i oko li ci Ve li ke Go ri ce, u
pro duk ci ji za gre bač kog Ja dran fil ma, tra ja lo je
ne što vi še od mje sec da na, s bu dže tom od tri de -
set dva mi li ju na di na ra (Po li mac 1985: 220). Film
je pre mi jer no pri ka zan na III. fe sti va lu ju go sla -
ven skog fil ma u Pu li, u srp nju iste go di ne, gdje je
u kon ku ren ci ji od je da na est fil mo va osvo jio na -
gra du (Zlat na me da lja Are na) za naj bo lju re ži ju,
glav ni glu mac, Bert So tlar, po di je lio je na gra du
(Zlat na me da lja Are na) za naj bo lju mu šku ulo gu
s Lju bom Ta di ćem (po to nji za film Ve li ki i mali
Vla di mi ra Po ga či ća), dok je Že li mir Za got ta po di -
je lio na gra du za sce no gra fi ju s Ivom Špin či ćem
(sce no gra fom fil ma Do li na mi ra Fran ce Šti gli ca).
Ta ko đer, film je do bio na gra du ži ri ja kri ti ke za
naj bo lju re ži ju, a tre ba na po me nu ti da ni glav ni
fe sti val ski ži ri ni ži ri kri ti ke ni su do di je li li na gra -
du za naj bo lji film, ali je ko lek ti vu Ja dran fil ma
do di je lje na Spe ci jal na di plo ma, či me je Ne okre ći
se si ne pri znat kao naj bo lji film Fe sti va la. Slje de -
će go di ne, uz po volj ne je re cen zi je pri ka zan na

Tjed nu ju go sla ven skog fil ma u Lon do nu te na
Rad nič kom fe sti va lu u Pra gu. Pro dan je za di stri -
bu ci ju na je da na est ino zem nih te ri to ri ja, što je
bio iz ni man uspjeh, tim vi še jer je osim u ze mlja -
ma tzv. ko mu ni stič ko ga blo ka bio di stri bu i ran i u
Ita li ji, Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma, Nor ve -
škoj i Izra e lu (usp. Po li mac 1985: 220). U do mo -
vi ni je ta ko đer imao pri stoj nu gle da nost, ali ne
iznim nu ka kva bi se mo žda, usli jed sve ga na ve de -
no ga, oče ki va la (Po li mac 1985: 220; Pa vi čić 2017:
33). Nje go va naj ve ća va žnost u kon tek stu ta da -
šnjeg ju go sla ven skog fil ma oči to va la se pr ven stve -
no u utje ca ju ko ji je imao na dalj nji raz voj igra ne
ki ne ma to gra fi je, oso bi to u sfe ri rat no ga fil ma.
Na i me, pod Ba u e ro vim utje ca jem, ali i utje ca jem
iste go di ne na sta log, žan rov ski srod nog Po ga či -
ćeva fil ma Ve li ki i ma li, za če ta je stru ja tzv. ko -
mornog rat nog tri le ra ko ja je ka snih 50-ih i ra nih
60-ih po sta la je dan od do mi nant nih (pod)žan ro -
va do ma će ki ne ma to gra fi je.3

Taj „ro di telj ski tri ler”, ka ko ga na zi va Hr vo je
Hri bar u tek stu ob ja vlje nom na in ter net skoj stra -
ni ci ki na Tu ška nac,4 rat na je me lo dra ma u ko joj
„par ti za ni, do du še, ima ju ve li ku dra ma tur šku
ulo gu, ali se za pra vo uop će ne po ja vlju ju na film -
skom plat nu” (Gi lić 2010: 82). Film pre zen ti ra tzv.
kla sič ni fa bu lar ni stil ko ji se na pod ruč ju po sli je -
rat ne Ju go sla vi je ja vlja u dru goj po lo vi ci 40-ih5 te
se usa vr ša va ti je kom 50-ih,6 da bi upra vo u Ne
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me noj ko me di ji (Mar tin u obla ci ma, 1961), dok se an ga ži ra nom
dru štve no kri tič kom, od no sno po li tič kom dra mom Li cem u li ce
(1963), pr vim ju go sla ven skim igra nim fil mom ko ji kri tič ki pro -
ble ma ti zi ra sa mo u prav ni dru štve no-eko nom ski mo del, okre -
nuo mo der ni stič kim utje ca ji ma, a pu ni obol (na tu ra li stič koj)
mo der ni stič koj po e ti ci da je fil mo vi ma Do ći i osta ti (1965) i Če -
tvr ti su put nik (1967). Od 1969. ra di na te le vi zi ji kao re da telj i
sce na rist do ku men tar nih emi si ja i TV felj to na. Kra jem 70-ih
vra ća se u ki ne ma to gra fi ju fil mo vi ma Zi mo va nje u Ja kobs fel du
(1975) i Sa laš u Ma lom Ri tu (1976) koji na sta ju iz uspje šne te -
le vi zij ske se ri je Sa laš u Ma lom Ri tu. U tim se fil mo vi ma, kao i u
po sljed njem ki no na slo vu Bo ško Bu ha (1978), po nov no pri hva -
tio te ma ti za ci je dječ je per spek ti ve ra ta. S fil mo gra fi jom od če -
tr na est cje lo ve čer njih i vi še krat ko me tra žnih do ku men tar nih i
na mjen skih fil mo va i TV se ri ja, je dan je naj plod ni jih film skih
auto ra ju go sla ven ske i hr vat ske ki ne ma to gra fi je. Do bit nik je
Na gra de „Vla di mir Na zor” za ži vot no dje lo, 1980. go di ne.

3 Ri ječ je o fil mo vi ma kao što su Na ši se pu to vi ra zi la ze
(1957) Ši me Ši ma to vi ća, Osma vra ta (1959) i Dvo stru ki obruč
(1963) Ni ko le Tan ho fe ra, Ko ta 905 (1960) Ma te Re lje, Abe ce da
stra ha (1961) Fa di la Ha dži ća (Pa vi čić 2017: 33).

4 „Ne okre ći se si ne – ro di telj ski tri ler”, na http://ki no tu -
ska nac.hr/ar tic le/ne-okre ci-se-si ne-ro di telj ski-tri ler.

5 Ri ječ je o fil mo vi ma Sla vi ca Vje ko sla va Afri ća i Ži vje će ovaj
na rod Ni ko le Po po vi ća, oba iz 1947. go di ne, ina če pr vim dva -
ma du go me tra žnim igra nim fil mo vi ma so ci ja li stič ke Ju go sla vi -
je (usp. Gi lić 2010).

6 U fil mo vi ma Fran ce Šti gli ca, Fran ti še ka Ča pa ili Fe do ra
Han že ko vi ća (usp. Gi lić 2010).



okre ći se si ne do ži vio svo je vr sni vr hu nac – pri je
sve ga, kroz vje što iz lo že nu pri ču što sli je di, ali ne
ul ti ma tiv no, uobi ča jen mo del fa bu lar nog sti la,
ko ji pod ra zu mi je va da se na po čet ku fil ma us po -
sta vi dru štve no okru že nje li ko va, iden ti fi ci ra ju -
nak i nje gov te melj ni cilj, a osta tak fil ma pri ka zu -
je ju na ko ve na po re na ostva ri va nju ci lja, sa svim
pre pre ka ma, ne pri ja te lji ma i po ma ga či ma, sve do
ras ple ta (usp. Gi lić 2010: 85). U Ba u e ro vu fil mu,
na i me, do la zi do va ri ja ci ja oče ki va nja, ka ko spe ci -
fič na mje sta iz ne vje re nih ju na ko vih, ali i gle da te -
lje vih oče ki va nja na zi va Ni ki ca Gi lić, ot klo na ko -
je na ge ne ral ni joj ra zi ni Hr vo je Tur ko vić, pi šu ći
o glav nim zna čaj ka ma kla sič nog film skog sti la,
od re đu je ino va ci o ni zmom, od no sno za dat kom dife -
ren ci ja ci je (Tur ko vić 1985: 10–11). Na i me, Ba uer
zna čaj ke kla sič nog fa bu lar nog fil ma ko ri sti vr lo
pro mi šlje no i kre a tiv no, vo de ći se, pre ma vla sti -
tim ri je či ma, prin ci pom „ra di ti dru ga či je” (usp.
Paj kić i dr. 1985: 45). U raz go vo ru s Ne boj šom
Paj ki ćem, Ne na dom Po lim cem, Hr vo jem Tur ko -
vi ćem i Zo ra nom Ta di ćem, u svib nju 1983., za
mo no gra fi ju Bran ko Ba u er, go vo re ći o ta da šnjim
rat nim fil mo vi ma, Ba u er po ja šnja va: 

Me ni se ti rat ni fil mo vi ni su svi đa li. Ka da ih sa -
da ana li zi ra te, uoča va te da su za da ni, jed no o bra -
zni. Kao lo ši ve ster ni, toč no si znao što će se i ka ko
do ga đa ti. Sve je bi lo una pri jed pred o dre đe no, po
jed noj vr lo ja snoj i či stoj li ni ji, i ti si bio svje stan da
ne ćeš do ži vje ti ni ka kvo po seb no uz bu đe nje, ni ka -
kvo iz ne na đe nje ko je će te pri si li ti da ak tiv no su -
dje lu ješ u to me, ne go ćeš na pro sto bi ti pa siv ni gle -
da lac. U Ne okre ći se si ne ja sam htio baš kroz taj
pre o bra žaj lič no sti, kroz nji ho ve di le me, da pri si -
lim gle da o ca da se u sve to sku pa ak tiv no uklju či,
da se po sta vi u od no su na te si tu a ci je i te li ko ve, da
odo bra va, da se iden ti fi ci ra i ka že: „Če kaj, ka kav
bih ja to bio u toj si tu a ci ji?” Oda tle ci je la stvar po -
sta je da le ko bo ga ti ja i ra zno vr sni ja (Paj kić i dr.
1985: 73).

Sto ga u Ne okre ći se si ne na i la zi mo na broj ne
ot klo ne od uobi ča je ne ma tri ce (ju go sla ven skog)
rat no ga fil ma u vi du vi še sloj no sti i iz ne na đe nja,
pri je sve ga u sfe ri li ko va. I u dru gim Ba u e ro vim
fil mo vi ma ne ga tiv ci su uglav nom slo je vi to pro fi -
li ra ni, pri ka za ni kroz „ne što ljud sko” što po ka zu -
je da su „od kr vi i me sa”, čak i ka da se nji ho vi po -
stup ci ne mo gu oprav da ti (Isto: 74), dok se, s dru -
ge stra ne, u pri ka zu po zi tiv nih li ko va ne ri jet ko
na i đe na po stu pak ili oso bi nu ko ji ni smo oče ki va -
li. Ta ko se u Ne okre ći se si ne li ko vi po li cij skog
agen ta (Zlat ko Ma du nić) i či sta ča ci pe la (Ti ho mir
Po la nec), za ko je se is pr va či ni da ra de pro tiv glav -
nog ju na ka Ne ve na No va ka (Bert So tlar), na kon -
cu po ka žu kao li ko vi po ma ga ča ko ji No va ku orga -
ni zi ra ju ve zu za bi jeg na par ti zan ski te ri to rij. Po -
mut nju i na pe tost uno si i lik Ve re (Li la An dres),
biv še No va ko ve dje voj ke, ko ja u vri je me ka da je
on po bje gao iz vla ka za Ja se no vac i sti gao u grad
da bi pro na šao si na, ima no vo ga lju bav ni ka, i to
Ni jem ca – gle da telj, lo gič no, oče ku je da bi ona
mo gla iz da ti No va ka, no to se ne do go di, što vi še,
Ve ra su dje lu je u po ma ga nju ocu i si nu. Lik koji
uno si na pe tost ta ko đer je i Pa o la, slu ški nja ži dov -
sko ga sli ka ra Lea, ko joj Ba u er od po čet ka pri da je
pa žnju su ge ri ra ju ći nje zi nu zna ti že lju, pa i mo gu -
ću ne lo jal nost – na kra ju ona do i sta i oda No va -
ka, ali ne u na mje ri da na šte ti svom po slo dav cu,
već upra vo su prot no, „da spa si Lea, či me Ba u er
da je bla že sjen ča nje i tra gič nu di men zi ju nje zi nu
li ku” (Pa vi čić 2017: 42). Za ni mljiv je i lik usta škog
boj ni ka Ivi ce Do bri ća (Mla den Han zlovsky7), Ne -
ve no va pri ja te lja iz dje tinj stva, ko ji iako na su -
prot noj stra ni i iako pri ja vlju je No va ka po li ci ji,
ipak ni je pri ka zan kao bez o sje ća jan ne ga ti vac
zvjer skih po ri va, već pr ven stve no kao što va telj re -
ži ma ko ji mi sli da oba vlja svo ju du žnost ti me što
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7 Na špi ci fil ma pot pi san kao M. Han zlov ski.



iz da je ne pri ja te lja te na kon cu re zul ta te svo je kru -
to sti osje ti i na vla sti toj ko ži, ka da mu, sple tom
okol no sti, po li ci ja uhi ti maj ku. Naj ne o bič ni ji pak
je ste pri kaz dječ je ga li ka, Zo ra na No va ka (Zlat ko
Luk man), ko ji je uz oca Ne ve na za pra vo glav ni lik
fil ma. Iako bi smo mo žda oče ki va li da će lik dje -
ča ka odvo je na od ro di telj skog do ma bi ti pri ka zan
kao do pa dljiv, dje čak je po ma lo nad men, a po
stan dard nim kri te ri ji ma i fi zič ki ni je naj sim pa tič -
ni ji. Nje gov iz bor Ba u er tu ma či na slje de ći na čin: 

Ja sam ga uzeo jer mi se u pret hod nom fil mu
po ka zao kao ja ko do bar, ja ko ta len ti ran. Kao dru -
go, s tim sra šte nim obr va ma, ta ko sam ne ka ko za -
mi šljao da bi iz gle dao vr hun ski ne ga ti vac u NDH
kad bi bio dje čak. A to je bio An te Pa ve lić. On je
mo rao ta ko iz gle da ti kad je bio dje čak (Paj kić i dr.
1985: 75).

Tek ka sni je Zo ran po sta je pri vla čan lik, pri je
sve ga pred kraj fil ma ka da, bje že ći s ocem, shva -
ća svu ve li či nu oče ve žr tve uvi djev ši da je otac
ozbilj no ra njen. „Na kra ju se ipak ve žeš uz nje ga,
kao sim bol onog tr ča nja pre ko li va de u ne ku slo -
bo du”, tu ma či re da telj (Isto). 

Vi dlji vo je, da kle, da Ba u er svje sno ra di ot klo -
ne od oče ki va no ga, čak i u sfe ri glav nih li ko va, a
oso bi to kod onih spo red nih.8 U od no su na rat ni
film ka kav je do ta da do mi ni rao na ju go sla ven -
skom pod ruč ju, ali i na ve ći nu ur ba nih tri le ra,
Bau er uno si pro mje nu i ele men tom pri ka za nog
pro sto ra. Pre ma tvrd nja ma Ju ri ce Pa vi či ća, ve ći -
na ur ba nih rat nih tri le ra do ga đa se u pri grad skim
uli či ca ma, stra žnjim dvo ri šti ma i po tle u ši ca ma,
dok u ovom fil mu Ba u er do mi nant no pri ka zu je
mo der ni stič ki Za greb me đu rat nog pe ri o da – „mo -
der ne, osvi je tlje ne, ge o me trij ski jed no stav ne i
funk ci o na li stič ke pro sto re” (Pa vi čić 2017: 46).
Pa vi čić is ti če da na ve de no ko re spon di ra i sa so ci -
jal nom stra ti fi ka ci jom li ko va pa nje go vi ju na ci ni -

su pri mar no rad ni ci, se lja ci i si ro ti nja, tj. oni koji
bi upu ći va li na so ci jal nu obes pra vlje nost, ka ko je
to naj če šće bi lo u ko mu ni stič kom rat nom fil mu,
već pri pad ni ci sred njeg gra đan sko ga sta le ža či me
se im pli cit no po ka zu je da rat „ne šte di ni jed nu
kla su i za ku tak dru štva” (Isto: 47). 

Žan rov ska struk tu ra, ko ja pro iz la zi iz vje štog
pre pli ta nja tri ler skog i me lo dram skog ele men ta,
ključ na je po e tič ka od red ni ca fil ma. Oba ele men -
ta, i tri ler ski i me lo dram ski, iz ve de ni su u ko mor -
noj for mi, tj. ak ci ja i od no si ko je pra ti mo ve za ni
su do mi nant no za sud bi nu glav no ga li ka, Ne ve na
No va ka, i nje go va si na Zo ra na ko je ga otac po ku -
ša va iz vu ći iz Po glav ni ko va od go ji li šta, ka mo je u
vri je me oče va za to če ni štva bio smje šten, te ga
pre ba ci ti na par ti zan ski te ri to rij. Slo že nost to ga
pot hva ta do dat no kom pli ci ra či nje ni ca da je dje -
čak, kao re zul tat bo rav ka u in ter na tu, du bo ko za -
do jen usta škom ide o lo gi jom. Upra vo od nos oca i
si na, gdje otac pre šu ću je si nu svo ja ide o lo ška
uvje re nja ka ko ne bi ugro zio bi jeg te za uz vrat trpi
dje ča ko ve is pa de fa ši stič ke in dok tri na ci je, či ni
me lo dra mat sku po tku fil ma. Isto dob no s njom
od vi ja se i tri ler ski za plet, skri va nje No va ka pred
usta ša ma i nji ho va po tra ga za nji me. Dvi je li ni je
žan rov ske struk tu ra ci je kri ža ju se i me đu sob no
po ten ci ra ju u si tu a ci ji gdje su usta še bje gun cu već
za pe ta ma i pe nju se uz stu be da ga uhva te, dok
isto dob no No vak mla đi shva ća isti nu o oče vu
opre dje lje nju i od bi ja po ći s njim – ipak, tri ler ska
kom po nen ta ni jed nog tre nut ka ne pre sta je do -
mi ni ra ti (Isto: 39).

Iako je Ba u er u re a li za ci ji svo ga fil ma, pre ma
vla sti tim tvrd nja ma, bio in spi ri ran ne ko li ci nom
kon kret nih fil mo va – pri je sve ga Sed mim kri žem
Fre da Zin ne man na (1944) i Bje gun cem Ca ro la Ree -
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8 U po stup ku uvo đe nja ta jan stve nih epi zod nih li ko va, sam
Ba u er, a s ti me se sla žu i ne ki kri ti ča ri (usp. Pa vi čić 2017),
uoča va ve zu s fil mo vi ma Al fre da Hitchcoc ka.



da (1947) (Paj kić i dr. 1985: 70), ali i Di sneyje vim
cr ta nim fil mom Bam bi (1942) iz ko je ga je pre u -
zeo za vr šni mo tiv bi je ga i neo svr ta nja, is ko ri stiv -
ši ga i za sam na slov (Po li mac 1985: 73) – de talj -
ne kon tu re pri če pro i za šle su iz sce na ri ja ko ji su,
pre ma po čet noj Ba u e ro voj ide ji, raz ra di li Ar sen
Di klić i sam re da telj. 

2. Ne okre ći se, si ne Ar se na Di kli ća: 
ka tar zi čan (an ti)rat ni na ra tiv 

na mi je njen dje ci

Ar sen Di klić (1922. – 1995.),9 po zna ti be o grad -
ski dječ ji pi sac, pr vu sce na ri stič ku su rad nju s Ba -
u e rom ostva rio je na fil mu Mi li o ni na oto ku. Ba u -
er is ti če da je već ta su rad nja bi la vr lo uspje šna, a
po lu či la je i pra vo pri ja telj stvo (Paj kić i dr. 1985:
72). Re da telj na vo di da je, na kon što je do bio ide -
ju za Ne okre ći se si ne i sta vio je na pa pir, pre dao
svo ju ver zi ju pri če Di kli ću, a on ju je po tom pre -
ra dio i na do gra dio, is ka zav ši se oso bi to u sfe ri di -
ja lo ga: 

Me ni je on uvi jek bio naj ko ri sni ji za di ja lo ge.
Kad smo ka sni je ra di li, ja sam naj vi še ra dio na dra -
ma tur gi ji, fil mu, a on bi na pra vio di ja lo ge i ne ko li -
ko ge ni jal nih sce na, što on uvi jek zna na pra vi ti i što
po di že ci je li film (Isto: 63). 

Ni je, da ka ko, neo bič no da su di ja lo zi i iz nim -
ne sce ne Di kli ću išli ta ko do bro, s ob zi rom na to
da je ri ječ o auto ru ko ji se ta da već po tvr dio kao
dječ ji pi sac. Po seb no je za ni mlji va či nje ni ca da je
nje gov naj po zna ti ji ro man Ne okre ći se, si ne ob ja -
vljen na kon što je, za jed no s Ba u e rom, na pi sao
sce na rij za isto i me ni film.10 Ro man Ne okre ći se,
si ne pr vi put je ob ja vljen 1957. go di ne u bi bli o te -
ci La sta vi ca sa ra jev ske Na rod ne pro svje te,11 da -
kle, vr lo br zo na kon što je, go di nu ra ni je, sni mljen

isto i me ni film ovjen čan na gra da ma. La sta vi ca je
bi la po zna ta bi bli o te ka knji ga za dje cu, ka ko auto -
ra s pod ruč ja Ju go sla vi je, ta ko i stra nih. Ja sno je
da je Di klić kao po zna ti pi sac za dje cu, ob ja vom
ro ma na u po pu lar noj dječ joj bi bli o te ci, ra ču nao
pri mar no s dječ jom pu bli kom, tj. da se u sa mom
za čet ku, pri hva tiv ši se pi sa nja ro ma na po ra ni je
na pi sa nom sce na ri ju, od lu čio za po e tič ki, a on da
i re cep cij ski tran sfer ko jim je od sce na ri ja za film
za od ra sle na u mio stvo ri ti ro man za dje cu. Ako je
su di ti po ve li kom bro ju iz da nja ko ja su usli je di la
slje de ćih go di na, ro man su dje ca ne sa mo pri hva -
ti la ne go je Ne okre ći se, si ne po stao jed nim od naj -
po pu lar ni jih na slo va u ta da šnjoj dr ža vi. Ti je kom
slje de ća tri i pol de se tlje ća, do ras pa da Ju go sla vi -
je, ro man je do ži vio no va iz da nja go to vo sva ke go -
di ne, u raz li či tim iz da vač kim ku ća ma di ljem ze -
mlje – 1960., 1963., 1964., 1966., 1968., 1970.,
1971., 1972., 1975., 1976., 1978., 1979., 1980.,
1981., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989.,
1990., 1992.12 Ta ko đer, uvr šten je u oba ve znu lek -
ti ru za vi še raz re de osnov ne ško le, što ta ko đer
dje lo mi ce ob ja šnja va ta ko ve lik broj iz da nja. Pri -
mje ri ce, u So ci ja li stič koj Re pu bli ci Hr vat skoj uvr -
šten je 1968. u lek ti ru za pe ti raz red osnov ne ško -
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9 Di klić je ro đen u Sta rom Se lu kraj Otoč ca, u Li ci, osnov nu
ško lu za vr šio je u Otoč cu, a gim na zi ju u Sa ra je vu. Ve ći dio ži -
vo ta pro veo je u Be o gra du, gdje je stu di rao po vi jest umjet no sti.
Pi sao je pje sme i pri po vi jet ke za dje cu, a ka sni je i ro ma ne. Naj -
po zna ti ji su nje go vi ro ma ni Ki ša (1953), Sa laš u Ma lom Ri tu
(1956), Pla va aj ku la (1957) i Ne okre ći se, si ne (1957). Ure đi vao
je ča so pi se za dje cu Pi o nir i Zmaj, te list Bor ba (usp. Di klić 1984;
Hr vat ska en ci klo pe di ja).

10 Iste go di ne Di klić je ob ja vio i ro man Pla va aj ku la, pre ma
svom sce na ri ju za film Mi li o ni na oto ku.

11 Na rod na pro svje ta, iz da vač ka ku ća ko jom je upra vljao
Meh me da li ja Mak Di zdar, pri po je na je 1960. Iz da vač koj ku ći
Ve se lin Ma sle ša.

12 Po da ci pre ma on li ne ka ta lo zi ma Na ci o nal ne i uni ver zi tet -
ske bi bli o te ke Bo sne i Her ce go vi ne u Sa ra je vu, Na ci o nal ne i
sve u či li šne knji žni ce u Za gre bu te Na rod ne bi bli o te ke Sr bi je u
Be o gra du.



le, da bi 1972. bio pre mje šten u še sti, gdje je ostao
do 1991., tj. sve do ras pa da za jed nič ke dr ža ve
(usp. Na ran čić Ko vač – Mil ko vić 2018). Ro man
je, za raz li ku od fil ma ko ji pre zen ti ra stan dar di -
zi ra nu što kav sku (i)je ka vi cu s na tru ha ma di ja lek -
ta, na pi san na stan dar di zi ra noj što kav skoj eka -
vici.

Ne okre ći se, si ne dječ ji je ro man po ve ći ni svo -
jih ključ nih ka rak te ri sti ka – je dan od dvo ji ce glav -
ni li ko va je di je te,13 osno vac Zo ran No vak; uz nje -
ga se ja vlja i ne ko li ci na dru gih dje ča ka, Zo ra no -
vih pri ja te lja iz in ter na ta, od ko jih je pre ci zni je
pro fi li ran Žo har, Zo ra nov naj bo lji drug; rad nja
ro ma na od vi ja se kon ci zno, kroz še sna est kra ćih
po gla vlja od ko jih sva ko za po či nje sa žet kom o
ono me o če mu će bi ti ri je či u na ve de nom po gla -
vlju, ra di lak še ga pra će nja. Ipak, ro man po ka zu -
je i od re đe ne ot klo ne od uobi ča je nih dječ jih ro -
ma na – pr vi i naj va žni ji od no si se na či nje ni cu da
pa ra lel no s dječ jim ju na kom, u jed na ko vri jed noj
ulo zi, na la zi mo i od ra slog pro ta go ni sta Ne ve na
No va ka. Ne sa mo da in že njer No vak pod jed na ko,
ako ne i vi še, su dje lu je u rad nji kao i dje čak Zo -
ran ne go je, što vi še, upra vo on no si telj zbi va nja –
pra ti mo ga od bi je ga iz vla ka za Ja se no vac, na kon
što je vlak na le tio na mi nu, pre ko po vrat ka u
Vrap če, mje sto ra ni jeg sta no va nja gdje se ras pi tu -
je za obi telj, pa do po sje ta si nu u in ter na tu, po ti -
ca nja dje ča ko va bi je ga i ko or di ni ra nja za jed nič -
kog pre ba ci va nja na par ti zan ski te ri to rij. Otac je,
da kle, pod u ze tan i ak ti van lik, što vi še lik koji ima
svo je vr sne he roj ske ka rak te ri sti ke – sna la žljiv je
i hra bar, in te li gen tan i od lu čan, spre tan i pun is -
ku stva. S dru ge stra ne, dje čak Zo ran je ne sa mo
mno go pa siv ni ji lik – sve do za vr šne di o ni ce ro -
ma na – ne go i lik ko ji je ocu ide o lo ški su protsta -
vljen, oli če nje ono ga pro tiv če ga se Ne ven bo ri:
pri je sve ga, pri hva ća nja usta škog re ži ma i ide o lo -

gi je, pre zi ra pre ma par ti za ni ma i ado ra ci je Po -
glav ni ka. Tek u za vr šnim sce na ma ro ma na dje čak
do ži vlja va svo je vr sno pro svje tlje nje, shva ćaju ći ne
sa mo na ko joj stra ni mu je otac, ne go i ko ja stra -
na je is prav na – ta da se, usli jed mak si mal ne oče -
ve žr tve (pla ća nja ži vo tom) i vla sti te hra bro sti ko -
ju aku mu li ra iz oče va ne za vid na po lo ža ja (te ško
ra nje ni otac da je mu upu te ka ko pre tr ča ti na slo -
bo dan te ri to rij) u po sljed njim eta pa ma ro ma nesk -
ne rad nje pre o kre će iz svo je vr snog an ti ju na ka u
ju na ka. Pri tom je sim bo lič ki ka pi tal ko ji lik Zo ra -
na na kra ju ro ma na no si iz ni man – ne sa mo da je
spa sio gla vu i po čeo shva ća ti za blu du u ko joj je,
sple tom okol no sti, od ga jan, ne go, da je se na slu ti -
ti, po sta je sim bol no ve ge ne ra ci je bo ra ca za pra -
ve, hu ma ne vri jed no sti. Ni je sto ga slu čaj no da
zad nja re če ni ca ro ma na, bo ga ta me ta fo rič kim po -
ten ci ja lom, gla si: „Zo ran No vak je tr čao pre ma
sun cu” (Di klić 1984: 127). 

Od osta lih ka rak te ri sti ka ko je uglav nom ne na -
la zi mo u dječ jim ro ma ni ma to ga vre me na, ili ih
na la zi mo ri jet ko, tre ba spo me nu ti mje sti mič no
ne li ne ar nu na ra ci ju te pro mje nji vu fo ka li za ci ju
ko jom se zbi va nja na iz mje nič no pro ma tra ju iz vi -
zu re raz li či tih li ko va. Na i me, iako u ve ćem di je lu
ro ma na pra ti mo glas tzv. sve zna ju ćeg pri po vje da -
ča u tre ćem li cu, da kle, he te ro di je get skog pri po -
vje da ča, po vre me no smo su o če ni i s po je di nač nim
su bjek tiv nim per spek ti va ma li ko va, i to ka ko onih
va žni jih (Ne ve na, Zo ra na, boj ni ka Do bri ća, Žo ha -
ra...), ta ko i ne kih po sve mi nor nih, pri mje ri ce
mlje ka ra ko ji je u in ter nat do nio kan te s mli je -
kom. U tim di o ni ca ma tzv. unu tar nje fo ka li za ci -
je, su bjek tiv ne vi zu re po je di nih li ko va pre do ču ju
se teh ni ka ma slo bod nog ne u prav nog go vo ra ili
čak unu tar njeg mo no lo ga, stra te gi ja ma vr lo ne ti -
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13 U fil mu se eks pli ci ra da ima de vet go di na i da ide u tre ći
raz red, u ro ma nu ne.



pič ni ma za dječ je ro ma ne.14 Mo gu će je, da kle, za -
klju či ti da Di klić u ro ma nu kom bi ni ra obi ljež ja
ka rak te ri stič na za dječ je ro ma ne, oso bi to one pu -
sto lov nog ka rak te ra, s ele men ti ma ko je u dječ jim
ro ma ni ma ne na la zi mo če sto. S ob zi rom na broj
iz da nja ko je je ro man do ži vio, či ni se da su se seg -
men ti ko ji ga pro fi li ra ju kao dječ ju li te ra tu ru oni
ko ji su se na met nu li kao va žni ji i do mi nant ni ji te
da mla di či ta te lji ro man pri hva ća ju kao šti vo ko -
je im je bli sko i u ko jem ite ka ko mo gu pro na ći
svoj či ta telj ski in te res. Ko ji su se kon kret ni po -
stup ci tran sfor ma ci je do go di li na re la ci ji iz me đu
fil ma (za od ra sle) i ro ma na (za dje cu) i ko je efek -
te po lu ču ju, po ka zat će dalj nja ana li za.

3. Od fil ma za od ra sle do ro ma na za dje cu:
stra te gi je i punk to vi po e tič ko-idej ne 

tran spo zi ci je

3.1. Fa bu la/si že i li ko vi

Ba u er u spo me nu tom in ter vju iz mo no gra fi je
Bran ko Ba u er is ti če ka ko su po če tak i kraj sva kog
fil ma nje go va naj va žni ja mje sta. Dok se kraj fil -
ma i ro ma na Ne okre ći se(,) si ne u bit nom po du -
da ra ju, una toč ni zu raz li ka u de ta lji ma, po če tak
je iz ra zi to raz li čit. Film za po či nje dra ma tič nom
noć nom in me di as res se kven com bi je ga pe to ri ce
lju di, me đu ko ji ma je i in že njer No vak, iz vla ka
ko ji ih vo zi za Ja se no vac (iz jed ne di ja lo ške sce ne
te se kven ce sa zna je se da No vak ima si na). Po če -
tak ro ma na, nje go va pr va gla va, smje šten je u
usta ški in ter nat, gdje dje čak na du žno sti ‘slu žbu -
ju ćeg’, zva ni Žo har, mo ra pri ja vi ti Zo ra na No va -
ka jer je po sli je po dnev ne mi se fi zič ki na pao dru -
gog pi tom ca (mo že se re ći da je ta ko đer ri ječ o in
me di as res po čet ku). Da kle, film za od ra sle otva ra
se noć nim pri zo ri ma s li ko vi ma od ra slih, pri če -

mu u sre di šte do la zi lik oca No va ka (na po čet ku
se kven ce je dan je od za ro blje ni ka, a na nje nom
kra ju osta je sam i de fac to po sta je pro ta go nist),
dok se ro man za dje cu otva ra dnev nim pri zo ri ma
i li ko vi ma dje ce. Pri tom je pr vo pred sta vlje ni lik
ro ma na Žo har, na kon če ga u sre di šte do la zi Zo -
ran sa svo jom per spek ti vom – da kle, re la tiv no sli -
čan po stu pak kao u fil mu – ko ja uklju ču je nje gov
unu tar nji mo no log i re tro spek ci ju. Po to njom se
ob ja šnja va za što dje čak mo ra na raz go vor kod
upra vi te lja (dru gi pi to mac nje go va je oca na zvao
ban di tom i cr ve nim, što Zo ran sma tra kle ve tom na
ko ju od go va ra na si ljem), a Žo ha rov iz rav ni upit
No va ku o nje go vu ocu na ja va je dru ge gla ve ro -
ma na u ko joj za to če ni ci na pu tu za Ja se no vac bje -
že iz vla ka.15

Dru ga bit na raz li ka iz me đu fil ma i ro ma na ro -
ma nesk no je iz ba ci va nje va žnog film skog li ka –
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14 Po seb no je za ni mljiv pri mjer pre pli ta nja jed no ga s dru -
gim, ka kav na la zi mo u „Gla vi če tvr toj”, u di o ni ci tek sta pre -
doče noj iz Zo ra no ve vi zu re, pri če mu je pr va re če ni ca ulom ka
još uvi jek pre do če na vi zu rom sve zna ju ćeg pri po vje da ča: „Po đe
la ga no pre ma ogra di. Lju ljao se u ho du kao pra vi, ve li ki ne -
zamen lji vi gol man. Ta ko će se lju lja ti i kad bu de ula zio na pre -
pun sta dion. A pu bli ka će ska ka ti sa se di šta u odu še vlje nju: to
je No vak! Sad pu bli ke ne ma, ali će je bi ti. Pu bli ka je za sad sa -
mo ovaj odr pa ni ne zna nac. Taj pro sto gu ta po gle dom ma log gol -
ma na. Kao dve upa lje ne že ra ve gro zni ča vo mu igra ju oči. I ovla -
ži še se kao da će ti he su ze po te ći iz njih. I ne ka kav osmeh zaigra
mu na usna ma, za tre pe ri še mi ši ći na iz mr ša ve lom, neo bri ja -
nom licu.

„No vak mla đi ne po ver lji vo od ma če svo ju blu zu od ogra de.
Za što ga ovaj ne zna nac gle da ta ko upor no? Da ni je pi jan? Ili bi
hteo na sva ki na čin da mu ukra de blu zu? Blu zu ne će no si ti čak
do ste pe ni šta. Za što da pre la zi či ta vo dvo ri šte kad je lop ta već
na cen tru i če ka ju sa mo nje ga? Sa vi će blu zu iza se be, po red go -
la. I što se ne zna nac iza ogra de već jed nom ne od le pi?” (Di klić
1984: 30–31).

15 Na sa svim dru gi na čin ne go u fil mu – ta mo bje že vla sti -
tom ini ci ja ti vom po pret hod nom pla nu, dok je u ro ma nu bi jeg
po slje di ca sret ne slu čaj no sti, par ti zan ske di ver zi je na pru zi. Va -
žno je spo me nu ti i da se u pr va dva po gla vlja ro ma na fa bu la i
si že ne po kla pa ju: fa bu lar no, tj. kro no lo ški, noć ni bi jeg iz vla -
ka pret ho di dnev noj epi zo di iz in ter na ta. 



Ve re. U fil mu in že njer No vak, skri va ju ći se u ka -
mi o nu na kon bi je ga iz vla ka, sti že u Za greb i iste
no ći po sje ću je biv šu lju bav nu part ne ri cu Ve ru u
nje zi nu mon de nom sta nu. Ve ra je sa da u lju bav -
noj ve zi s nje mač kim ma jo rom, što kod No va ka
iza zo ve ogor če nje, no da je mu va žnu in for ma ci ju
o to me da je nje gov sin smje šten u in ter na tu. Di -
klić je od lu čio lik Ve re – u fil mu pred sta vljen s
ele men ti ma tzv. mon den ke i vam pa – za o bi ći u
ro ma nu, za jed no s nje nom li ni jom pri če. Mo gu će
je pret po sta vi ti da je to uči nio sma tra ju ći da dječ -
jem ro ma nu i nje go voj ci lja noj pu bli ci ni je pri mje -
ren iz ra zi to ero ti zi ran lik od ra sle že ne s ko no taci -
ja ma lju bav nič kih in ter ak ci ja, a ta kvom in ter ven -
ci jom ujed no je ras te re tio i po jed no sta vio fa bu lu.
Umje sto se kven ce Ve re i No va ka, Di klić je u ro -
man uba cio po gla vlje u ko jem No vak po sje ću je
ru še vi ne svo je obi telj ske ku će u Vrap ču, na pe -
rife ri ji Za gre ba.16 U tim ru še vi na ma sa da ži ve
izbje gli ce iz Bo sne, po bje gle od čet ni ka, kod ko -
jih se No vak ras pi tu je za sa mo ga se be, a sta no vi -
ta pa ra dok sal nost, go to vo fi lo zo fič nost tog či na
(is tak nu ta u krat kom sa dr ža ju te tre će gla ve ro -
ma na17), in tri gant na je svo jom neo bič no šću za
kon tekst dječ jeg ro ma na. Taj čin ne sum nji vo ima
prak tič nu vri jed nost jer u od go vo ri ma na pi ta nja
ko ja in že njer po sta vlja o sa mom se bi do zna je i da
mu je sin u Po glav ni ko vu od go ji li štu, me đu tim,
ne is cr plju je se u njoj, ne go za dr ža va sta no vi tu
‘lar pur lar ti stič ku fi lo zo fič nost’.

Tre ća bit na raz li ka iz me đu fil ma i ro ma na jest
od nos pre ma obi te lji Do brić. I u fil mu i u ro ma -
nu sta ri brač ni par Do brić sim pa tič ni su lju di koji
že le po mo ći Ne ve nu, ne ka da šnjem pri ja te lju nji -
ho va si na Ivi ce, sa da usta škog boj ni ka, ko ji pak
biv šeg pri ja te lja pri ja vlju je usta škoj po li ci ji, či me
ro di te lje ne svje sno do vo di u opa snost. U ro ma nu
je, me đu tim, od nos po li ci je pre ma Ivi ci Do bri ću
pu no stro ži ne go u fil mu – u fil mu on ni jed nog

tre na ni je pod eks pli cit nim po li cij skim pri ti skom,
dok je u ro ma nu prak tič ki osum nji čen za po ma -
ga nje u bi je gu. Po seb no se in zi sti ra na to me da
nje go vi ro di te lji mo gu bi ti po li cij ski go nje ni jer su
po mo gli bje gun cu, pri če mu se kao naj kon kret niji
pro blem is ti če odi je lo ko je je No va ku dao otac
Do brić, što je u fil mu mar gi nal no. I u ro ma nu i u
fil mu na gla še no je da su ro di te lji Do brić lju di ‘sta -
rog ko va’ ko ji pri ja telj stvo pret po sta vlja ju ide o lo -
ško-po li tič kim raz li ka ma, no u ro ma nu je su prot -
sta vlja nje nji ho va uni ver zal nog hu ma ni stič kog
mo ra la si no vu ide o po li tič kom sek ta štvu, mo žda i
opor tu ni zmu, oštro in ten zi vi ra no raz go vo rom oca
i si na ko ji u fil mu ne po sto ji, a ko je mu je vr hu nac
slje de ća oče va re pli ka: 

Sa mo bi za nas bi lo naj bo lje da Ne ven No vak
po beg ne. Da ne sa zna ju za ode lo. Sa mo, znaš šta,
Ivi ce: Ne ve nu No va ku ja ve ru jem vi še ne go te bi.
Kad bi nje ga ne što uhva ti la po li ci ja, ve ru jem da bi
on sve ba ti ne pod neo a ne bi iz dao ko mu je po mo -
gao. Ti ni si ta kav. Iako si moj sin! (Di klić 1984: 79).

Bit na raz li ka iz me đu fil ma i ro ma na jest i u
tret ma nu dje ča ka Pu be, si na sli ka ra Lea. U fil mu
je on va žni ji lik ne go u ro ma nu, a raz li ka nje go ve
i Zo ra no ve pri ro de (Pu ba je znat no so fi sti ci ra ni -
ji, a či ni se i do bro ćud ni ji) pod cr ta va se i iz gle dom
– Pu ba je nje žni je gra đe i po stan dard nim mje ri -
li ma do pa dlji vi jeg li ca. U ro ma nu je Pu ba prak -
tič ki sve den na jed nu krat ku epi zo du sa Zo ra nom
i osta vlja po ma lo nad men do jam u de mon stra ciji
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16 Pe ri fe rij ska sce na po sto ji i u fil mu, sa mo u toj sce ni ni je
No vak taj ko ji od la zi u vla sti ti kvart, ne go ga ta mo tra ži usta -
ška po li ci ja ko ja tom pri li kom od sta na ra do zna da je No va kov
sin u in ter na tu. Sce na ima i hu mor nu di men zi ju u li ku ko ji na
ta da šnjem za gre bač kom di ja lek tu igra Ne la Er ži šnik. 

17 „Pred ru še vi na ma svog do ma in že njer No vak tra ži in že -
nje ra No va ka. Tra ži sam se be. Ras pi tu je se za po ro di cu” (Di klić
1984: 23).



svo ga zna nja o sli kar stvu, dok uop će ne po stoji
epi zo da iz fil ma u ko joj se Zo ran od bio igra ti s Pu -
bom jer je Pu ba Ži dov. Či ni se da je Di klić že lio
izbje ći mo guć nost da mu glav ni lik dje ča ka Zo ra -
na, uz ko ji će ve za ti tzv. op ti mal nu pro jek ci ju u
bu duć nost, osta vi od već an ti pa ti čan do jam, pa je
sma njio iz ra zi ti kon trast iz me đu Zo ra na i Pu be
ka kav je pri su tan u fil mu.18

Ma nje je, me đu tim, ja sno za što je u ro ma nu
izo sta vlje na film ska se kven ca s gro blja, u či joj za -
vr šnoj sce ni gle da te lji svje do če pre ko pa va nju pra -
vo slav nog di je la gro blja na Mi ro go ju. Za film je ta
sce na dvo stru ko va žna – s jed ne stra ne in že njer
će (dra ma tič no) shva ti ti da je gro bar ko ji mu je
tre bao bi ti ve za za bi jeg u par ti za ne umro, či me
je pri si ljen pri hva ti ti dru gu op ci ju od la ska na
parti zan ski te ri to rij ko ja mu se či ni ri zič ni ja, a s
dru ge, sce na ilu stri ra bes kru pu lo znost usta škog
re ži ma ko ji ni mr tvi ma, ako su kri ve vje re (im pli -
cit no i na ci je), ne do pu šta da po či va ju u mi ru. Pri -
tom se, na kon pri ka za dis kri mi na ci je Ži do va, apo -
stro fi ra i dis kri mi na ci ja pra vo sla va ca (Sr ba) u
NDH. Gle da ju ći na ra tiv no-dra ma tur ški, Di klić je
mo žda že lio po jed no sta vi ti taj sloj svo ga dje la s
ob zi rom na mla du dob ci lja nog či ta telj stva, pa se
mo žda za to od lu čio kon cen tri ra ti sa mo na je dan
punkt ve ze s par ti za ni ma (to me bi u pri log išlo i
po jed no sta vlje nje epi zo de u go sti o ni ci „Vr bas” –
ona u fil mu sa dr ži dvi je, vre men ski i pro stor no
odvo je ne sce ne, dok su u ro ma nu spo je ne u jed -
nu), ali toj pret po stav ci pro tur je či za ču đu ju će
uslo ja va nje na ra ci je u po je di nim di je lo vi ma ro -
ma na.

Na i me, za raz li ku od fil ma či ja se na ra ci ja odvi-
ja do sljed no li ne ar no, vre men ski ob u hva ća ju ći
tek dvi je no ći i ne pu na dva da na, pri ča ro ma na
raz vi ja se u če ti ri no ći i ne pu na če ti ri da na, da kle
ob u hva ća dvo stru ko du lji pe riod, ali ujed no, što

je iz ne na đu ju će, mje sti mič no na pu šta prin cip ulti -
ma tiv ne li ne ar no sti. Ona se uglav nom po štu je do
je da na e ste gla ve, iako se po mak od nje do ga đa već
na sa mom po čet ku.19 U je da na e stoj gla vi tok na -
ra ci je ne na ja vlje no se vra ća u pro šlost, u noć kad
je Ivi ca Do brić bio na po li ci ji oda kle se vra ća ku -
ći, iako je u me đu vre me nu rad nja de ve te i de se te
gla ve oti šla da lje, tj. u dan iza te no ći. Iza tog kro -
no lo škog po vrat ka u pret hod nu noć, smje šte nog
u pr vi dio je da na e ste gla ve, u dru gom di je lu istog
po gla vlja sli je di ju tar nja epi zo da u ko joj se upra -
vi telj in ter na ta i po li ci ja ko ja ga je po ho di la šo ki -
ra ni su o ča va ju s ne stan kom pi tom ca No va ka. Na
dje lu je elip sa, s ob zi rom na to da sam Zo ra nov
bi jeg ni je pri ka zan u tre nut ku dok se do ga đao, a
iza po gla vlja ot kri ća nje go va ne stan ka sli je di dva -
na e sta gla va u ko joj isto ga ju tra in že njer No vak i
Leo raz go va ra ju o No va ko voj po sje ti in ter na tu
pret hod nog da na, pri če mu No vak, kom bi na ci jom
ogor če no sti i iro ni je, go vo ri o to me ka ko mu je sin
in dok tri ni ran usta štvom. Tek na kon to ga po gla -
vlja sli je di ono sa sa mim Zo ra nom ko ji u ra no ju -
tro, na kon po taj nog na pu šta nja in ter na ta, od la zi
grad skim uli ca ma na do go vo re ni sa sta nak s ocem
u par ku. Uglav nom, u tim seg men ti ma ro ma na ri -
ječ je o kom bi na ci ja ne li ne ar no sti i li ne ar no sti
koja je ostva re na, film skom ter mi no lo gi jom go vo -
re ći, teh ni kom pa ra lel ne mon ta že. Ona za si gur -
no ni je naj o če ki va ni ji po stu pak u ro ma nu za dje -
cu ko ji je u ne kim seg men ti ma, ka ko je re če no,
de mon stri rao sklo nost na ra tiv nom po jed no sta -
vlji va nju te za jed no s ni zom stil skih rje še nja svje -
do či o (pro tur ječ noj) slo že no sti Di kli će va na ra -
tiva.
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18 Taj će se kon trast i u fil mu ipak ubla ži ti, ako ne i do ki nu -
ti, u sce ni Zo ra no va i Pu bi na po sljed njeg dru že nja, na kon što
je otac No vak si nu ob ja snio, a ovaj shva tio, da je Pu ba za pra vo
do bar i ple me nit dje čak. 

19 Usp. bi lje šku br. 15.



3.2. Idej no-ide o lo ške im pli ka ci je

I film i ro man ima ju ja san an ti fa ši stič ki i hu -
ma ni stič ki an ga žman, pri če mu se ključ no afir mi -
ra ju kon kret ne in di vi du al ne vri jed no sti – obi telj
i lju bav me đu čla no vi ma obi te lji iz nad su ko lek -
ti vi stič kih ide o lo ških ide a la, kao što bi i pri ja telj -
stvo tre ba lo bi ti. Iako zgro žen si no vim sr ča nim
usva ja njem usta ške in dok tri na ci je, otac No vak od
si na ne od u sta je i či ni se da je nje go va ro di telj ska
lju bav bez u vjet na, a za uz vrat će mu bi ti isto ta ko
uz vra će na: sin pre vla da va vla sti ti šok spo zna jom
da nje gov otac do i sta jest par ti zan, pre pla vlju ju
ga du bin ski osje ća ji pre ma ocu (tim pri je što svje -
do či nje go voj sla bo sti usli jed ra nja va nja pri li kom
bi je ga) i od no se da le ko sav ide o lo ški ba last. S dru -
ge stra ne, i ro di te lji Do brić vo le svog si na, iako iz -
ra zi to kri tič ki re a gi ra ju na nje go vo pret po sta vlja -
nje par ti ku lar ne ide o lo gi je uni ver zal nom mo ra lu
(iz da ja pri ja te lja, ma kar i biv šeg), kao što i on voli
njih bez ob zi ra na to što ih je ne ho ti ce do veo u
opa snost od re ži ma ko je mu slu ži. Upra vo zbog te
lju ba vi ko ja po lu ču je i svo je vr sno im pli cit no ka -
ja nje, boj nik Do brić ni je jed no di men zi o nal ni ne -
ga ti vac ka rak te ri sti čan za soc re a li stič ku po e ti ku.
On, do du še, ne će do ži vje ti ka tar zu kao sin No vak,
ali pa ra le la iz me đu nje ga i Zo ra na po sto ji, kao što
po sto ji iz me đu ro di te lja Do brić i oca No va ka. U
oba slu ča ja, lju bav me đu pri pad ni ci ma (je zgrov -
ne) obi te lji, ko ja se im pli cit no mo že shva ti ti kao
osnov na je di ni ca ši re dru štve ne za jed ni ce, vri jed -
no sno se po sta vlja iz nad po li tič ke ide o lo gi je. Pri -
tom je zna ko vi to da je Ne ven No vak po svo joj
ideo po li tič koj ‘te ži ni’ za pra vo mar gi na lan – čak
ni je za ve den u kar to te ci usta ške po li ci je (dru gi
bje gu nac iz vla ka, u fil mu na zvan Br ko, u ro ma -
nu Be li, da le ko je va žni ji, no osim na sa mom po -
čet ku fil ma i ro ma na, on kao lik ka sni je ne po sto -
ji, već o nje go voj va žno sti sa zna je mo iz go vo ra
dru gih – usta ša i ile ga la ca). Da kle, sa mim oda bi -

rom pro ta go ni sta ko ji je li šen ‘slu žbe ne’ re le vant -
no sti20 ša lje se sta no vi ta po ru ka. Ona ka že da su i
‘ma li lju di’ bit ni, u ovom slu ča ju ‘obič ni in te lek -
tu al ci’ (No vak je in že njer), upra vo sa svo jim ljud -
skim karak te ri sti ka ma, da i oni mo gu da ti svoj
pri log bor bi, da, što vi še, mo gu bi ti he ro ji baš zato
što se žrtvu ju emo tiv no mo ti vi ra ni spa som in di -
vi du al nog objek ta/su bjek ta lju ba vi (a ne za tzv.
vi še ide a le), tj. da ta kvi lju di za pra vo da ju hu mani
sa dr žaj re vo lu ci ji. Da ka ko, ti me se isto vre me no
po ru ču je ko li ko je fa ši stič ki re žim sa svo jom ide -
o lo gi jom ne hu man, jer da ni je ta kav, za si gur no
mu se tzv. obič ni lju di ne bi ak tiv no su prot sta vi li.

Iako ge ne ral no afir mi ra ju uni ver zal ni (an ti fa -
ši stič ki) hu ma ni zam, ni film ni ro man ni su li še ni
tre nu ta ka eks pli cit nog pro mo vi ra nja ta da vla da -
ju će li je ve (ko mu ni stič ke) ide o lo ške per spek ti ve.
Ta ko u otva ra ju ćoj sce ni fil ma usta ški pra ti telj
vla ka či ta za o sta lu ot prem ni cu va go na sa za to če -
ni ci ma na ko joj pi še „sto ka za kla nje, 6 ko ma da”
i pri tom se na smi je jer je igrom slu ča ja us po sta -
vlje na pa ra le la iz me đu sto ke i za tvo re ni ka, što je
sve za jed no tvrd is kaz lje vi čar skog po gle da na na -
rav usta škog re ži ma i prak se. Tog pri zo ra u ro ma -
nu ne ma, kao što u nje mu, ka ko što smo vi dje li,
ne ma sce ne u ko joj se Zo ran od bi ja igra ti s Pu -
bom jer je Ži dov, ni ti sce ne pre ko pa va nja pra vo -
slav nog di je la gro blja – iako u ta dva slu ča ja ni je
na dje lu, re ci mo ta ko, ‘tvrd rad’ ide o lo gi je, ne go
ono što bi se mo glo na zva ti iz no še njem po vi je snih
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20 I usta ški boj nik Do brić ta ko đer ne ma zna čaj nu po li tič ku
‘te ži nu’, što se ogle da u to me da ne ma ni ka kav utje caj na usta -
šku po li ci ju. To se u fil mu im pli cit no su ge ri ra pa ra le lom s li -
kom Ve re – kad nju pri ti sne za po vjed nik po li ci je, ona se iz neu -
god ne si tu a ci je iz vla či jed nim te le fon skim po zi vom lju bav ni ku,
nje mač kom ma jo ru (ko ji, da kle, ima isti ofi cir ski rang kao i Do -
brić, ali kod še fa po li ci je iza zi va da le ko ve ći re spekt, vje ro jat no
sa mom či nje ni com da je pred stav nik nje mač ke sa ve znič ko-oku -
pa cij ske si le), dok Do bri ćev te le fon ski po ziv po li cij skom na čel -
ni ku, na kon što mu po li ci ja do đe po maj ku da je pri ve de na ispi -
ti va nje, ne ostva ru je ika kav uči nak.



či nje ni ca. No, ro man za raz li ku od fil ma sa dr ži
op šir no eks pli ci ra nje zgro že no sti in že nje ra No va -
ka usta škom za do je no šću nje go va si na (on u raz -
go vo ru s Le om i iz rav no ka že da mu je sin usta -
ša,21 če ga u fil mu ne ma22), kao i ra ni je spo me nuto
ela bo ri ra nje ro di telj ske kri ti ke si na Do bri ća ko ja
sa dr ži i na ve den is kaz sta ro ga Do bri ća si nu o to -
me da mu je Ne ven mo ral no i volj no su per i o ran.
Da kle, dok film te si tu a ci je rje ša va eko no mič no,
bez vi ška ‘ide o lo škog ra da’, ro man in zi sti ra na
ela bo ri ra nju i pod cr ta va nju usta štva kao zla i
usta ša kao sla bi ća, za raz li ku od sta me nih pri pad -
ni ka po kre ta ot po ra (Ne ven i Ivi ca sva ka ko fi gu -
ri ra ju ne sa mo kao po je din ci, ne go i kao re pre zen -
tan ti ne po mir lji vo su ko blje nih stra na). Či ni se da
je ta kvo in zi sti ra nje mo ti vi ra no di dak tič nim raz -
lo zi ma uobi ča je ni ma u li te ra tu ri za dje cu, ko ji bi
fil mu za od ra sle, ba rem onom s umjet nič kim am -
bi ci ja ma, bi li ne po treb no op te re će nje. Me to ni mi -
ja pak o an ti fa ši sti ma kao sto ci za kla nje vje ro jat -
no je pro ci je nje na kao su vi še bru tal na za dječji
uz rast, a mo žda i ne do volj no ra zu mlji va, pa po
sve mu su de ći za to ni je pro na šla mje sto u ro manu.

Re kli smo ra ni je, te že je shva ti ti za što Di klić u
ro man ni je uvr stio sce nu s pre ko pa va njem pra -
voslav nog gro blja, tj. za što je za o bi šao stra da nje
Srba u NDH. Pret po sta vi li smo da je film ska sce -
na Zo ra no va an ti ži dov stva pre ma Pu bi u ro ma nu
za o bi đe na za to da Zo ran ne bi is pao su vi še an ti -
pa ti čan i ne po go dan za iden ti fi ka ci ju s gle di šta
mla dih či ta te lja.23 No, u sce ni na gro blju Zo ran se
po na ša ‘is prav no’, čak pi ta oca da li da se po moli
nad pra vo slav nim kri že vi ma; da kle, mo guć nost
iden ti fi ka ci je je ne spor na. Pret po stav ka ne u vr šta -
va nja te sce ne ra di fa bu lar ne eko no mič no sti ima
svoj ra i son d’etre, no ipak ne či ni se pot pu no
uvjer lji vom s ob zi rom na to da, ka ko smo vi dje li,
Di klić ne bje ži od si žej ne slo že no sti.24 Sto ga se va -
lja upi ta ti ni je li uzrok za o bi la že nja u ta da pro -
kla mi ra noj ide o lo gi ji brat stva i je din stva ko ju na

osje tlji voj ra zi ni dječ jeg uz ra sta ni je bi lo po želj no
re me ti ti, od no sno mo gu će da je pro ble ma ti ka ge -
no ci da iz vr še nog nad Sr bi ma u NDH pro ci je nje -
na kao pre za htjev na za dječ ji uz rast.25

3.3. Stil ski po stup ci kao su kre a to ri zna če nja

Iako i film i ro man po ka zu ju ključ ne ka rak te -
ri sti ke kla sič nih fa bu lar nih na ra ti va gdje je na gla -
sak na ja snom pri ka zu ak cij ske rad nje u nje zi nu
uglav nom pra vil nom dra ma tur škom ti je ku, kao i
na uvjer lji vu ob li ko va nju za ni mlji vih, pla stič no
pro fi li ra nih li ko va – što je mo gu će za hva lju ju ći
vje štom pri po vjed nom umi je ću u okvi ru sva ko ga
od dva ju me di ja, ute me lje nom na teh ni ka ma re -
a li stič ke pre zen ta ci je – u oba na ra ti va na i la zi mo
i na stil ski obi lje že na mje sta, tj. na re to rič ko-stil -
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21 „– Zar ti ni sam re kao: sin mi je ma li usta ša. Od gla ve do
pe te. Ta ko su ga od go ji li” (Di klić 1984: 84–85).

22 U fil mu, No vak sve ono što će nje gov lik ka sni je ela bo ri -
ra ti u ro ma nu ‘sa ži ma’ u is kaz (upu ćen Leu): „Kad bi ti vi dio tu
ma lu dje cu kao... kao zvi je ri, što ra de iz njih.” 

23 Di klić do pu šta že sto ku kri ti ku Zo ra na iz per spek ti ve nje -
go va oca, jer je to za pra vo kri ti ka usta škog re ži ma i nje go ve in -
dok tri na ci je ne vi ne dje ce, me đu tim, sam Zo ran u ro ma nu, za
raz li ku od fil ma, ne či ni ne što ta ko dra stič no ne pri lič no kao što
je od bi ja nje igre s dru gim dje ča kom zbog nje go ve et nič ke pri -
pad no sti. 

24 Fa bu lar na jed no stav nost ne pod ra zu mi je va, da ka ko, i onu
si žej nu, što vi še, mo že bi ti po ti caj za si žej no uslo žnja va nje, me -
đu tim u ro ma nu za dje cu ne bi smo oče ki va li iz ra zi ti ji kon tra -
punkt fa bu le i si žea. 

25 Vje ro jat no je isti raz log ne u vr šte nja u ro man film skog
tret ma na Ka to lič ke cr kve. U fil mu je, na i me, upra vi telj in ter -
na ta sve će nik u usta škoj uni for mi (is pod uni for me no si sve -
ćenič ku odo ru) ko ji ko ri sti slu žbe ni usta ški po zdrav „Za dom –
sprem ni”. No, ta kle ro fa ši stič ka kom po nen ta ubla že na je pri -
zo rom s dvo ji com sve će ni ka bez uni for me, od ko jih je dan, na
re van Zo ra nov od ziv „sprem ni”, dje ča ka ot pra vlja ri je či ma:
„Haj de sin ko... hva ljen Isus”, in to na ci jom i iz ra zom li ca su ge -
ri ra ju ći ot klon od spre ge fa ši stič ke ide o lo gi je i ka to lič ke re li gi -
je. Ti me film još jed nom de mon stri ra sklo nost slo je vi ti jem pri -
stu pu ideo-se man tič kom slo ju.



ske punk to ve ko ji, osim iz vanj skih estet skih uči -
na ka (mje sta po e ti za ci je u ro ma nu, od no sno mje -
sta vi zu al no dojm lji vih pri zo ra u fil mu) ima ju ulo -
gu kre i ra nja do dat nih idej no-ugo đaj nih kom po -
nen ti. Ta kve toč ke do dat nih zna če nja ko ja se žele
pre ni je ti gle da te lju, od no sno či ta te lju, ja vlja ju se,
oče ki va no, na po seb no bit nim i/ili na pe tim na ra -
tiv nim mje sti ma kao što su ona u za vr šnim di o ni -
ca ma pri če. Pa će ta ko po seb no dojm lji vo mje sto,
ostva re no na gla še nim stil skim re gi strom, i u fil -
mu i u ro ma nu bi ti sam za vr še tak. U po sljed njim
sce na ma fil ma Ba u er ko ri sti re to rič ki vr lo jak stil -
ski re kvi zi ta rij ko jim pod cr ta va dra ma tič nost pri -
če i nje zi nu emo ci o nal nu te ži nu, ali i sim bo lič ke
po ru ke ko je iz njih pro iz la ze. Ta ko će, pri je ne go
pad ne iz re še ta no me ci ma, Ne ve no vo ti je lo bi ti
pri ka za no u ši rem sred njem pla nu na vr lo dojm -
ljiv i po tre san na čin – iz vi nu to go to vo u oko mi cu
pri je ko nač no ga pa da. Ta kav dra ma ti čan vi zu al ni
pri kaz, osim sa zna nja o fi zič ko-emo ci o nal noj boli
ko ju tr pi, ne sum nji vo no si i do dat na sim bo lič ka
zna če nja o čo vje ko voj mo ral noj ver ti ka li i ne u ni -
šti vo sti pra vih vri jed no sti ko je o(p)sta ju i on kraj
smr ti. U ro ma nu ko ji, da ka ko, ne ba ra ta vi zu al -
nim ne go je zič nim sred stvi ma, taj će efek tan pri -
zor bi ti pre do čen vje štim pri po vi je da njem, na to -
me mje stu iz vi zu re sve zna ju ćeg pri po vje da ča,
dodat no osna žen sli ko vi tim, go to vo pje snič kim je -
zi kom ko ji Di kli ću, po pri mar noj vo ka ci ji pje sni -
ku, ni je bio stran. „Sin je ubr zao ko rak i ni je se vi -
še okre tao. Pa ni je ni vi deo kad se otac us pra vio
kao ždral na le di ni, pro na šao one ko ji su mu pu -
ca li na si na i opa lio na njih” (Di klić 1984: 126–
127), gla sit će taj pri zor usi dren u efekt noj funk -
ci o nal noj us po red bi čo vje ka i pti ce. Ta ko đer, izra -
zi to je za ni mljiv pred za vr šni ka dar sa mo stal nog
kre ta nja mo to ci kla (s ubi je nim nje mač kim voj ni -
kom) po red No va ko va mr tvog ti je la, kran ski sni -
mljen iz gor njeg ra kur sa, u či joj se za vr šni ci film -

ska gla zba pre pli će sa zvu kom ra da mo to ra. Čo -
vjek u ka dru je mr tav, a stroj, či ja je po sa da ta ko -
đer mr tva, još ra di. Sim bo lič ki se po ka zu je krh -
kost ži vo ta na spram us traj ne funk ci o nal no sti
stro ja, ali s ob zi rom na to da mo to cikl ko ji sam,
na sli je po vo zi (dok se ne za bi je u dr ve na ko la iza
ko jih se No vak skri vao u ob ra ču nu s Ni jem ci ma i
ne uga si) mo že na ne ki na čin pod sje ti ti na pe rad
ko ja ne ko vri je me tr či i na kon što joj je od sje če na
gla va, isto vre me no se us po sta vlja i pa ra le la iz me -
đu čo vje ka i stro ja, svo je vr sna so li dar nost or gan -
skog i neo r gan skog u kraj njem ča su. Mo gu će je
čak re ći da su po sta vlja nje ži vog i ne ži vog u opi sa -
nom pri zo ru „uno si do dat nu hlad no ću i stva ra
ose bu jan kon tra punkt s pret hod nom si tu a ci jom
(me lo dra mat skog ra stan ka oca i si na)”, ka ko za -
klju ču je Sreć ko Jur da na (1985: 196). U sva kom
slu ča ju, tog pri zo ra u ro ma nu ne ma, što je i ra zu -
mlji vo s ob zi rom na to da je ri ječ o de ta lju ne bit -
nom s gle di šta sa me rad nje (ras plet se, za pra vo,
već do go dio), a ostva re nom is klju či vo film skim,
pr ven stve no vi zu al nim je zi kom i bo ga tim ko no -
ta ci ja ma ko je bi bi lo iz ra zi to te ško ostva ri ti je zič -
nim sred stvi ma. 

Zna čenj ska slo je vi tost ostva re na u opi sa nom
pri zo ru film skim je zi kom ra zu mlji va je i s gle di -
šta im pli cit nih re ci pi je na ta ko ji su, u slu ča ju
Baue ro va ostva re nja, pri mar no od ra sli, a tek po -
tom, even tu al no, i dje ca. Ipak, mje sto naj bre me -
ni ti je sim bo li kom u oba na ra ti va ne sum nji vo je
sam za vr še tak – za vr šni ka dar fil ma i za vr šna re -
če ni ca ro ma na. Ono je, ka ko zbog svo je emo ci o -
nal no-idej ne te ži ne, ta ko i zbog estet ske di men -
zi je – ko ja u slu ča ju fil ma pod ra zu mi je va iz ra zi to
po e ti čan ka dar sni mljen u kon tra svje tlu, a u slu -
ča ju ro ma na krat ku i efekt nu po et sku re če ni cu
ko ja ne is klju ču je i me ta fo rič ko či ta nje – u fil mu
i u ro ma nu go to vo po du dar no. Ri ječ je o za vr -
šnom pri zo ru fil ma u ko jem Zo ran tr či usu sret
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sun cu, tj. do mo gav ši se par ti zan skog te ri to ri ja na -
sta vlja da lje tr ča ti kroz šu mu oku pa nu ra no ju tar -
njim sun če vim zra ka ma. Zna ko vi to je da u šu mi
ne vi di mo ni jed nog čo vje ka ili ži vo ti nju, sa mo sta -
bla i sun ce ko je ih pot pu no pre pla vlju je svo jim
sja jem, u če mu je mo gu će či ta ti na du da će bu -
duć nost dje ča ka, ali i pro bu đe nog mla do ga na ra -
šta ja ko ji Zo ran sim bo lič ki utje lo vlju je, bi ti svi je -
tla i po zi tiv na. Ipak, bez ob zi ra na taj sim bo lič ki
po ten ci jal, na gla sak je na kon kret nom po je din cu,
na in di vi du al nom ko je se afir mi ra lo kroz pret hod -
ni ti jek na ra ti va. U ro ma nu, taj je pri zor pre do -
čen slje de ćim sli ko vi tim re če ni ca ma: 

Kroz šu mu je vo di la uza na sta za, a dr ve će u šu -
mi je bi lo sta ro, čvor no va to, gra na to. Iza šu me ne -
gde iz la zi lo je sun ce i zra ci su se pro bi ja li kroz gra -
nje i bli stali u ro si. Zo ran No vak je tr čao pre ma
sun cu (Di klić 1984: 127).

Ide ja ko ju i film ski i ro ma nesk ni za vr šni pri zor
no se, da kle, ista je i iz ra zi to va žna, mo žda naj va -
žni ja od sve ga što smo ra ni je imali pri li ku vi dje ti
ili či ta ti (sto ga je ostva re na na stil ski ta ko pro mi -
šljen na čin): sun ce iza dr ve ća ne u pit na je, ujed -
no i ar he tip ska ozna ka ži vo ta koji pro vi ru je iza
šu me, mje sta rat nih bor bi i ko lek tiv no ga ot po ra.
Za hva lju ju ći osob noj hra bro sti i pot hva ti ma po -
je di na ca, ka kvi su bi li Ne ven i Zo ran No vak, bu -
duć no sti je osi gu ran smi sao.

4. Za klju čak

Či nje ni ca da je film Ne okre ći se si ne pri mar no
na mi je njen od ra sli ma, a da je pre ma nje mu na -
stao ro man za dje cu, re zul ti ra bit nim raz li ka ma
iz me đu dva ju na ra ti va. Naj ve će raz li ke pri sut ne
su na pla nu fa bu le, od no sno si žea, i pri pa da ju ćih
li ko va, znat no ma nje, ali još uvi jek dje lo mič no
izra že ne, na svje to na zor sko-ide o lo škoj ra zi ni, dok

naj ma nje raz li ke na la zi mo na pla nu sti la (ne ra -
ču na ju ći, na rav no, je zič nu raz li ku). Fa bu lar ni sloj
fil ma i ro ma na, kao i pri pa da ju ća pro fi la ci ja li ko -
va, raz li ku ju se po do sljed noj li ne ar no sti fil ma i
sta no vi tom od stu pa nju od nje u ro ma nu, pri če -
mu ro man po se že za fa bu lar nim po jed no sta vlji -
va nji ma (naj u oč lji vi jim u či nje ni ci za o bi la že nja
bit nog film skog li ka Ve re i uz nju ve za ne li ni je
pri če) ko ja, me đu tim, kom pen zi ra si žej nom di -
men zi jom (u fil mu se fa bu la i si že po du da ra ju, u
ro ma nu do la zi do nji ho va odva ja nja). Ideo-slojevi
filma i ro ma na ge ne ral no se pre kla pa ju svo jim
univer zal nim (an ti fa ši stič kim) hu ma ni zmom i
afirma ci jom kon kret no-in di vi du al nih vri jed no sti,
tako đer i mje sti mič nom ide o lo gi za ci jom s ta da
vla da ju ćih li je vih (ko mu ni stič kih) po zi ci ja. Ipak,
do bit nog od stu pa nja do la zi u tret ma nu usta škog
an ti ži dov stva i an ti srp stva ko ji se u fil mu na glaša -
va ju, a u ro ma nu pri gu šu ju (an ti ži dov stvo), odno -
sno po sve za o bi la ze (an ti srp stvo). Stil ski, i film i
ro man pri a nja ju uz lo gi ku kla sič ne na ra ci je, tj.
ispo lja va ju funk ci o nal ni stil ko ji ni po što ni je li šen
iz ra žaj no sti, ali sna žne re to rič ke is ko ra ke ču va sa -
mo za dra ma tur ški po seb no is tak nu ta mje sta, po -
naj pri je za za vr šni ce na ra ti va.
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An dri ja na S. KOS-LAJT MAN
Da mir M. RA DIĆ

FROM A FILM TO A NO VEL FOR CHIL DREN:
SE MAN TIC AND SYNTAC TIC SET TINGS 

OF THE LI TE RARY AND CI NE MA TIC 
NAR RA TI VE OF DON’T LO OK BACK, 

MY SON (NE OKRE ĆI SE, SI NE)

Sum mary

The pa per analyses the fe a tu re film Don’t Lo ok Back,
My Son (1956) (Ne okre ći se, si ne) di rec ted by Bran ko

Bau er, ba sed on the script by Bran ko Ba u er and Ar sen
Di klić (ba sed on Ba u er’s idea), and Di klić’s chil dren’s no -
vel Don’t Lo ok Back, My Son, pu blis hed in 1957 in the La -
sta vi ca bo ok se ri es by the Na rod na pro svje ta pu blis hing
ho u se from Sa ra je vo. Both the film and the no vel re ce i -
ved abo ve-ave ra ge re cog ni tion. The film, among ot her
things, re ce i ved an award for best di rec tor at the Pu la
Film Fe sti val and sig ni fi cantly in flu en ced the de ve lop -
ment of the so-cal led cham ber war thril ler on the ter ri -
tory of for mer Yugo sla via, whi le the no vel went thro ugh
a lar ge num ber of edi ti ons and was in clu ded in pri mary
school re qu i red re a ding list. Two facts are in te re sting
here: firstly, that the no vel was cre a ted af ter the film,
which is a di rec tion we ra rely find in li te rary and ci ne -
ma tic tran spo si ti ons, and, se condly, that a no vel for chil -
dren was cre a ted ba sed on a film for grown-ups. It is
from this po int of vi ew that a com pa ra ti ve analysis of the
two nar ra ti ves is car ried out in or der to iden tify the se -
man tic and struc tu ral-syntac tic mec ha nisms on which
they are ba sed, as well as the ide o lo gi cal im pli ca ti ons ari -
sing from them, that eit her link them to get her or di stin -
gu ish them from each ot her. The re sults of the analysis
in di ca te sig ni fi cant dif fe ren ces bet we en the two nar ra ti -
ves — ma inly at the le vel of plot and in the fi eld of cha -
rac ter pro fi ling, whe re the no vel de mon stra tes sig ni fi -
cant sim pli fi ca ti ons, slightly less at the ide o lo gi cal le vel,
whi le the smal lest dif fe ren ces are fo und on the styli stic
le vel, whe re both nar ra ti ves fun ction on the fun da men -
tal pro ce du res of clas si cal nar ra tion, whi le strong rhe to -
ri cal bre akthro ughs are used only for the dra ma tic and
ide o lo gi cally pro mi nent po ints, pri ma rily in the en dings
them sel ves.

Keywords: Ar sen Di klić, Bran ko Ba u er, chil dren’s no -
vel, cham ber war thril ler, Don’t Lo ok Back, My Son, sto -
ry/plot ar ran ge ment, ide o lo gi cal im pli ca ti ons
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви илу стра ци ја ма До бро са ва
Бо ба Жив ко ви ћа, за по е му Ар се на Ди кли ћа Пла ви кит
– сли ков ни цу у из да њу Кре а тив ног цен тра из Бе о гра -
да. Аутор ка ис тра жу је на ко ји на чин сли ке обо га ћу ју
пи са ну реч овог кла си ка срп ске књи жев но сти за де цу.
Ана ли зом од но са тек ста и илу стра ци је до ла зи се до
одго во ра на пи та ња: ка ко цр те жи ко ре спон ди ра ју са
тек стом; шта мо же мо иш чи та ти из овог спе ци фич ног
ди ја ло га пи сца и илу стра то ра; на ко ји на чин до из ра -
жа ја до ла зи лич на аутор ска есте ти ка умет ни ка; ка ко
се пре пли ћу ви зу ел на и вер бал на по ља у овој књи зи,
ства ра ју ћи не раз дво ји ву це ли ну. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ар сен Ди клић, До бро сав Боб Жив -
ко вић, књи жев ност за де цу, текст, илу стра ци ја, сли ков -
ни ца 

По е ма Пла ви кит сма тра се јед ним од нај -
леп ших де ла Ар се на Ди кли ћа (1922–1995). Пр -
во бит но је, ка ко нам скре ће па жњу Јо ван Љу -
шта но вић (2009: 162), об ја вље на под на сло вом
Сплав, у књи зи Чи ка с бра дом и дру ге ду нав ске
ба ла де, да ле ке 1959. го ди не. Љу шта но вић ве ли
да ову збир ку мо же мо ока рак те ри са ти као
„збир ку ба ла да” (Исто), а са мим тим и Сплав /
Пла вог ки та жан ров ски свр ста ва ме ђу ба ла де.

Ди клић, да нас већ „кла сик” срп ске деч је и
омла дин ске књи жев но сти (Mar ja no vić 1988: 56),

цр пео је ин спи ра ци ју за ово де ло, по свој при -
ли ци, из љу ба ви пре ма ре ка ма и пло вид бама.

Струк ту ра ове деч је по е ме (Кре а тив ни цен -
тар, 2001, еди ци ја Пу сто ло ви не) до бро је осми -
шље на. Увод не ре чи („У пли ћа ку, у вр ба ку, / где
је ти ха, тро ма во да, / где де жур на ро да хо да, /
где се ча пља ва жно шет ка [...]” – Ди клић – Жив -
ко вић 2017: 3),1 као и за вр шне („Крај са њи ве,
ти хе аде, / где се ро да жа би кра де, / где се ча -
пља ва жно шет ка, / где је ше вар густ ко чет ка
[...]” – 27), чи не оквир це ле при че.

При по ве дач по том у пр вом ли цу јед ни не ка -
зу је оно што је „чуо”: ка ко су по ред Кри та увре -
ди ли пла вог ки та; а по том сле ди опис сва ђе
изме ђу мор на ра и жи во ти ње.

За тим чи та мо исто риј ско-ми то ло шки осврт
(„Крит, остр во, мно го пам ти” – 12, 14, 17): по -
чев од Тро јан ског ра та, преко Ки кло па, Оди се -
ја и Пе не ло пе и ле ги ја ста рог Ри ма, па све до
кр ста ша, да би се аутор на по слет ку вра тио пла -
вом ки ту и ње го вој љу ти тој скит њи. На кра ју се
и сам лир ски су бјект, гла вом и бра дом, по ја -
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вљу је у пе сми као хва тач ки то ва, да би раз ре -
шио си ту а ци ју.

Сло бо дан Ж. Мар ко вић (2007: 55–56) ис ти -
че пе сни ко ву игру ре чи ма, нај че шћи осме рач -
ки ри там сти хо ва и на ра тив ност у то ну ка зи -
вања, го во ре ћи о Ду нав ским ба ла да ма Ар се на
Ди кли ћа. 

Пла ви кит је пе сни ко ва фан та стич на при ча,
уз бу дљи ва аван ту ра и игра ма ште, а ујед но и
ми то ло шко пу то ва ње. Пе сма пле ни са вр шен -
ством и по сле ви ше од ше зде сет го ди на од на -
стан ка текст ни шта ни је из гу био од свог сја ја и
зна ча ја.

Илу стра ци је као ко мен тар на текст

Илу стра ци је за сли ков ни цу Пла ви кит ура -
дио је До бро сав Боб Жив ко вић (1962). Сли ков -
ни ца је ве ћег фор ма та (19 x 29 цм), кра се је
дво стра не сли ке ко је пре кри ва ју стра ни це у
цело сти; текст се укла па у цр теж, чи не ћи са -
став ни део илу стра ци је. До ду ше, цр те жи, сва ки
по на о соб, мо гли би да сто је и као спе ци фич ни,
ауто ном ни гра фич ки ли сто ви – ко ји (и без тек -
ста) при ча ју сво ју при чу.

Са вре ме ни те о ре ти ча ри, ко ји се ба ве од но -
сом илу стра ци је и тек ста у књи га ма, сло жни су
у то ме да су реч и слика ме ђу соб но по ве за не,
по ја вљу ју се као за јед нич ки при зор, сма тра ју -
ћи да не по сто је са мо чи сто ви зу ел не и чи сто
вер бал не умет но сти; пре ма њи хо вом ми шље њу
сли ка и реч не мо гу ме ђу соб но да се одво је јер
се ви зу ел на и вер бал на по ља пре пли ћу, ути чу -
ћи јед но на дру го и раз ме њу ју ћи ин фор ма ци је
па је та ко сва ки ме диј за пра во ме шо вит (уп.
Var ga 2012; Bal 1998; Mitchell 1994; пре ма Ута -
ши 2014: 46–47).

До бро сав Боб Жив ко вић је ви ше пу та у ин -
тер вју и ма ис та као да ње му ни је на ме ра да пу -

ко пре при ча ва текст ко ји илу стру је, не го му је
циљ да цр те жи ма дâ свој лич ни пе чат. Про цес
ства ра ња до жи вља ва као сво је вр стан ди ја лог:
„Про чи там текст и он да раз ми слим шта бих ја
ре као на ту те му. Као да раз го ва ра мо. Ја и
аутор, ја и књи га” (Рaдojичић – Mинић 2019).
Дру где пак свој умет нич ки по сту пак об ја шња -
ва на сле де ћи на чин: 

Кад ра дим, по ку ша вам да се играм и да од го -
во рим. То је иза зов. [...] Игра је ако успеш да ре -
шиш ту књи гу. Да ис пра тиш шта тај пи сац хо ће
да ка же и да ли мо жеш ти то исто да ка жеш, али
бо ље од ње га. [...] То што фа ли у тек сту ја до цр -
там (Dra go mi ro vić 2019).

Исто ри чар умет но сти Сло бо дан Јо ва но вић
та ко ђе ис ти че да илу стра ци је Бо ба Жив ко ви ћа
ни су ис кљу чи во ли ковне пред ста ве тек ста већ
су и ко мен тар на тај текст, че сто ви зу ел но до -
пу њу ју ћи и чак до но се ћи нов на ра тив (Jo va no -
vić 2019: 40).

Глав на зве зда је пла ви кит

Не ма сум ње да је у ин тер пре та ци ји Бо ба
Жив ко ви ћа пла ви кит глав на зве зда при че; он
ни је са мо глав ни ју нак, уче сник де ша ва ња, он
је и слу ша лац и по сма трач, а по не где јед но став -
но са став ни еле мент ком по зи ци је на цр те жу. 

Ли ста ју ћи ову сли ков ни цу и по сма тра ју ћи
илустра ци је, за во ле ће мо ову илу стра то ро ву гро -
ма ду ул тра ма рин пла ве бо је и на ви ја ће мо за њу.

Ди клић га не спо ми ње у оном де лу по е ме где
ка зу је мит ску при чу о Кри ту, ме ђу тим, цр тач га
и ту ви ди; наш кит по ма ло за ми шље но, по диг -
ну тих обр ва, у по за ди ни слу ша при по вест о
Тро ји (12–13). Зго ду са Ки кло пом пра ти опет из
по за ди не; ов де га ви ди мо укло пље ног у бр до -
вит пеј заж; ње го ва фи гу ра, као ин те ре сант но
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ли ков но ре ше ње, прати ва ло ви те ли ни је бр да -
шца где се ди јед но о ко мит ско би ће (14–15). У
тре нут ку до га ђа ја, „ка да јед на бој на ла ђа / то -
пом дру гу опа у чи” кит се на шао из ме ђу два ју
бро до ва – ње гов лик ов де слу жи ком по зи ци о -
ном об је ди ња ва њу фи гу ра на илу стра ци ји (16–
17). Код епи зо де кад „страх при те же све ма тро -
зе, / да их, усред но ћи цр не, / кит, увре ђен, не
пре вр не. За то ла ђе све у стро ју / буд но пло ве у
кон во ју” (20–21) – на цр те жу опа жа мо да бродо -
ви за пра во, ни не при ме тив ши, пре ла зе и пло -
ве пре ко ки то вих ле ђа и гла ве што из ви ру из
мо ра. Умет ник нам из но ва ну ди ма што ви ту, ли -
ч ну, илу стра тор ску ин тер пре та ци ју и оку узбу -
дљив при зор: за о бље ни об ли ци ла ђа по на вља ју
се у ин верз ном об лич ју ки то вог пла вог тела.

Јо ва но вић та ко ђе на по ми ње да 

у књи зи Пла ви кит пред ста ва ки та до ми ни ра на
илу стра ци ја ма пре пу ним де та ља. Тај Жив ко ви -
ћев кон цеп ту а лан рад, где ко ри сти пла ву по -
врши ну те ла ки та да фор ми ра рад њу и на гла си
од но се ме ђу ли ко ви ма, по ста вља га у ред ауто ра
ко ји раз ми шља ју о од но си ма ли ков них по вр ши -
на у окви ру илу стра ци је и ути ца ја тих од но са на
чи та о це (Jo va no vić 2019: 37) 

Пла ва бо ја, при род но, до ми ни ра већ и на ко -
ри ца ма књи ге; ки то во те ло их ис пу ња ва у пот -
пу но сти. На пред њим кори ца ма, ис под на сло -
ва, ви де се са мо ње го ва два круп на ока, љу ти то
упе ре на у лик мор на ра. Ова ин тен зив на пла ва
од ре ди ће и ко ло рит це ле сли ков ни це.

Ду хо ви ти де та љи

Као лајт мо тив, у сли ков ни ци се по ја вљу је и
ка нап (за су ше ње ру бља, а мо жда и онај мор -
нар ски). Овај ка нап, по не где ве зан у чвор,
уокви ру је сва ку илу стра ци ју, по чев од ко ри ца.

На ње га се да ју пти чи це по сма тра чи це и шти -
паљка ма су при ка че не јед на пру га ста сок на и
ста ро мод ни чип ка сти жен ски веш на „туф не”.
Ови „уче сни ци” од стра ни це до стра ни це стал -
но ме ња ју сво је по ло жа је на уже ту. 

Спо ме ну то до ње ру бље по ја вљу је се, ина че,
и дру где на илустра ци ја ма До бро са ва Бо ба Жив-
ко ви ћа. На при мер, у на слов ни ци Ми шка Пи -
шка (Ма рин ко вић – Жив ко вић 2017), ве се ло се
ви јо ри, шти паљ ка ма при чвр шће но за штрик.

За кр па је та ко ђе чест мо тив код овог цр та ча
и она увек има тач ка сте ша ре. Ви ди мо је на
пан та ло на ма Ки кло па и на је дру спла ва у Пла -
вом ки ту (3, 15, 27). На да ље, у сли ков ни ци
При ча из мра вљег све та (Ерић – Жив ко вић
2021: 23) по но во се по ја вљу је на је дру ма лог
мра вљег спла ва, на пра вље ног од ли шћа. Ре ци -
мо, и отац Љу ти тог ме че та (Црн че вић – Жив -
ко вић 2017: 17) на ру ка ву ноћ не ко шу ље има
ова кву за кр пу. 

Ауто ро ве оми ље не пе ге и тач ки це раз ли чи -
тих ди мен зи ја на ла зе се сву да, укра ша ва ју сва -
ко ја ке пред ме те, ма ра ме, ма шне, стол ња ке као,
при ме ра ра ди, у књи зи Од чи та ња се ра сте (Пе -
тро вић – Жив ко вић 2018). На јед ној од илу стра -
ци ја уз при чу „Је дре њак у ку ку ру зу” (Ва сић –
Жив ко вић 2020: 45) уочи ће мо по но во пла вог
ки та (про ша ра ног бе лим тач ка ма), али оног па -
нон ског, ког је из не дри ла умет ни ко ва има ги на -
ци ја, по што га текст не спо ми ње.

Де та љи су код Жив ко ви ћа ве о ма бит ни – по -
го то во ша љи ве по је ди но сти ко је се по ја вљу ју
као ви зу ел не до пу не тек ста.2

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

108 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04

2 Де ша ва се да те по је ди но сти не при ме ћу је мо од мах;
откри ће мо их по нов ним по сма тра њем илу стра ци је. Сва ки
пут кад из но ва узме мо књи гу у ру ке – про на ла зи мо не што
ин те ре сант но. У Пла вом ки ту, на при мер, та кав је и ма ли
лик на вр ху ла ђе: он је на ме сту из ви ђа ча, ис пла зио је је зик
и по ка зу је ма га ре ће уши не при ја те љу ко ји га са су пар нич -
ког бро да, са истог по ло жа ја, по сма тра кроз дво глед (16–17).



Ко ми чан ефе кат илу стра тор по сти же и ти ме
што цр те жу до да је од ре ђе ни еле мент, пред мет
ко ји ту баш и не при па да – и на тај на чин бу ди
осмех код из не на ђе ног по сма тра ча. У Пла вом
ки ту та ко се на шла и ри би ца, за јед но са про -
стр тим ве шом, на ко ноп цу, при ка че на шти -
паљком (7). И сâм Ми шко Пи шко „су ши” се на
ка на пу по крај до њег ру бља; а ту ви си и ње го ва
но ша (Ма рин ко вић – Жив ко вић 2017: пред ње
ко ри це).

Ка ри ка ту рал ни при ступ и је зик стри па

До бро сав Боб Жив ко вић, по ред ка ри ка ту -
рал ног при сту па, че сто се у сво јим цр те жи ма
слу жи и је зи ком стри па. У Пла вом ки ту, ре чи
ба ха тог мор на ра (та пи јан је – „да бар ни је пио
ру ма” – 8) на илу стра ци ји се на ла зе у стри пов -
ском „обла ку”: „’Хо па-цуп! Кит је глуп! / Глуп
је кит! / Глуп – па квит!’” (5). Ов де је Ди кли ћев
текст уокви рен обла чи ћем, ме ђу тим умет ник
дру где (на при мер у сли ков ни ци Са мо за тво је
уши – Пе тро вић – Жив ко вић 2019) не рет ко у
ње га упи су је вла сти те ре чи или не ку опа ску; а
овим по ступ ком ви зу ел ну на ра ци ју до дат но
обо га ћу је и тек сту ал ном. Ти ме цр тач по ста је
ко а у тор пи сцу и у кре и ра њу тек ста, а не са мо
илу стра тор. 

Д. Жив ко вић, за тим, кад же ли да на илу стра -
ци ји не што на ро чи то на гла си, тј. по себ но об ја -
сни и, на рав но, при вуче по глед по сма тра ча, до -
да је и стре ли це (са нат пи сом), упе ре не у не ки
лик или де таљ на цр те жу. Ове стре ли це ви ђа мо
ка ко у илу стро ва ним књи га ма, та ко и на пла ка -
ти ма и по себ ним ауто ро вим цр те жи ма; оне су
ту, при ме ра ради, и кад цр та стри ну Ле по са ву.
Осим нат пи са са стре ли ца ма, на ла зи мо и не ке
дру ге; они по ја ча ва ју ху мо ри сти чан ефе кат, те -

ра ју ћи нас на смех (ре ци мо, из Ле по са ви них
хе лан ки ви ри ети ке та са по ре клом про из во да:
„ma de in Тursko”). 

„У џе пу пан та ло на”

А у Пла вом ки ту мор нар, по што је из вре ђао
ки та, „су о чен са опа сно шћу, хлад но крв но пра -
зни џе по ве, ко ји су, по пут деч јих џе по ва, пре -
пу ни ра зних по треб них и не по треб них дран гу -
ли ја”, ка ко пи ше Јо ван Љу шта но вић (2009:
168). Чи та ју ћи ово Диклићевo на бра ја ње („је -
дан ка лем цр ног кон ца, / по кло пац од ста рог
лон ца, / је дан но ви ста клен кли кер, / млин чић
ко јим ме ље би бер, / кон фе те са не ке сла ве, /
јед но па кло ни шке ’Дра ве’ [...]” – 10), не мо же -
мо а да се не при се ти мо сти хо ва пе сме Mennyi
min den (Ко ли ко то га)3 вр сне ма ђар ске по е те се
Аг неш Не меш Нађ (Ne mes Nagy Ág nes, 1922–
1991)4 и са др жа ја „деч јих џе по ва”: 

Пер тле и ли мен ке, 
две ши шар ке с јел ке, 
бо ца раз би је на, 
ли шће од ке сте на, 
зе ле ни пуж, ка ме ње 
с тра вом ко жно ре ме ње 
пер је, кре де, ши би це, 
Жил Вер но ве сли чи це, и оста лих, ле пих, ле -

пих [ствари]!

Код оба пе сни ка у овим на бра ја њи ма до ла -
зи до из ра жа ја деч је гле ди ште; пи сци свет око
се бе по сма тра ју оком де те та – сви ти ша ре ни,
ра зно ли ки пред ме ти, по сма тра ни из овог угла,
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3 Пре ве ла Ани ко Ута ши, пре пе вао Поп Д. Ђур ђев (Ута ши
2010: 9).

4 Пе сни ки ња је Ди кли ће ва вр шња ки ња; ове го ди не, да -
кле, обе ле жа ва мо сто го ди шњи цу ње ног ро ђе ња.



пред ста вља ју пра во бла го (док су за од ра слу
осо бу ве ро ват но без вред ни и су ви шни). 

Мор нар, да кле, про тив жи во ти ње ко ри сти
све што му до ђе под ру ку (ва ди чак и ве нац љу -
тих фе фе ро на из џе па сво јих пан та ло на), ма да
као ма троз ве ро ват но зна да је овај мор ски си -
сар нај ве ћа жи во ти ња ко ја је икад жи ве ла на зе-
маљ ској ку гли, зна чи, ове сит ни це му не мо гу
на у ди ти. У ње го ва уста мо гло би да ста не и пе -
де се так љу ди, то ли ко су ве ли ка, док му је
гркљан та ко ма ли да не мо же да про гу та ве ће
пред ме те, те мо же би ти да не ће ни ње га.

На две ма илу стра ци ја ма Бо ба Жив ко ви ћа он
је ле ђи ма окре нут ки ту: на пр вој (6–7), ра ши -
ре них ру ку, за до вољ но се ке зи, као да ни је све -
стан опа сно сти од ко је стра ху је цео „свет са ри -
ве” (ве ро ват но љу ди не по зна ју ана то ми ју ки та
та ко до бро, па се пла ше: „про гу та ће кит ма -
троза”). Кит је у сре ди ни, ње го ва фи гу ра од ре -
ђу је ком по зи ци о ну осу сли ке. Раз ја пио је уста,
„[з]инуо је као вра та”, до ми ни ра над оста лим
ли ко ви ма; у цен тру овог ди на мич ног цр те жа је
там на уну тра шњост ње го вих пре те ћих уста, ви -
ди мо му и ждре ло и там но љу би ча сти је зик. На
дру гој илу стра ци ји (10–11), мор нар је још окре -
нут ки ту ле ђи ма: сад пом но пре ту ра по џе пови -
ма (тру де ћи се, чак је и је зик ис пла зио) и ба ца
све, ни не осврнувши се, ки ту у ждре ло. По том
на ста вља да га вре ђа, „уз ре чи: ’Го спон кит, /
ми слим да ћеш би ти сит’ / па уз ре чи: ’Мор ски
сло не, про бај ма ло фе фе ро не’ / па уз ре чи:
’Пра зно гла ви, / ужи вај у ни шкој Дра ви, / сму -
ти ће ти све у гла ви’.”

Кит је у књи зи, ина че, при ка зан из раз ли чи -
тих ра кур са (ви ђа мо га нај че шће из про фи ла,
али и ан фас) – а ли ста јући сли ков ни цу пра ти -
мо и ње го во рас по ло же ње, ко је се ме ња од илу -
стра ци је до илу стра ци је.

Ки то вог се бе са сви бо је: „Ка пе та ни, ву ци
љу ти, / ћу те мр ки, за бри ну ти, / Кр ма но ши, бури
вич ни, стре пе јад ни, не по мич ни” (22–23). На
илу стра ци ји уз овај сегмeнт тек ста ви ди мо
упла ше ну по са ду ко ја се за ву кла у је дан ћо шак;
љу ди са стреп њом гле да ју пре ма про зо ру кроз
ко ји се по ја вљу је гла ва пла вог ки та. Ни овом
цр те жу не мањ ка ша љи вих де та ља; на при мер,
је дан бр ка на сто па ли ма има пе ра ја, а око по -
за ма шног тр бу ха гу ме ни по јас за пли вање (тач -
ка стог је де зе на, на рав но); спре ман је, да кле, за
евен ту ал ни бег. Код но гу ра ди ста пак мо же мо
уочи ти јед на ма ла од шкри ну та вра та – иза ко -
јих се не ко са крио, са мо му се очи ви де из таме.

У овом тре нут ку сту па на сце ну при по ве дач
(„А ра ди сти, кроз ан те не, / зо ву ме не! Зо ву ме -
не! ” (22), он сти же као спа си лац-хе рој, је ди ни
ко ји мо же да са вла да пла вог ки та. Пре ма ту ма -
че њу Дра гу ти на Ог ња но ви ћа (1997: 208), ов де
се ра ди о „са ња ре њу лир ског су бјек та”, ова ње -
го ва „са мо хвал на ’хе ро и ка’ [...] до ла зи да уне се
ин фан тил ну но ту та ко што он ’као од ша ле’ ло -
ви и ки то ве” (Исто: 209). На рав но, ра ди се о
раз ме та њу, јер он но си ала ске ба кље и ду нав ске
ча кље – а овим „оруж јем”, по мо ћу ова кве опре -
ме, те шко да би уло вио ди вов ску мор ску жи -
воти њу. Добро сав Боб Жив ко вић на шег ју на ка
ви ди као бо со но гог де ча ка у крат ким пан та ло -
на ма. На илу стра ци ји (24–25), он сто ји на ре пу
пре пла ше ног ки та, а у де сној ру ци по бе до но сно
др жи ча кљу.

За кљу чак

Сли ков ни це су, ка ко то твр де Ма ри ја Ни ко -
ла је ва и Ке рол Скот, успе шно спа ја ју ћи има -
гинар но и сим бо лич но, ико нич но и кон вен -
ционал но, по сти гле не што што ни јед на дру га
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књи жев на фор ма ни је ус пе ла (Ni ko la je va – Scott
2006: 262).

Као ли те рар но-ви зу ел на фор ма, сли ков ни -
ца илу стра то ру сва ка ко пру жа ши ро ке мо гућ -
но сти да се ис ка же кроз пот пу ну умет нич ку
сло бо ду; ње го ве илу стра ци је ће обо га ти ти текст
и до да ти му на зна че њу. До бро сав Боб Жив ко -
вић од лич но се сна шао у овој фор ми, ра де ћи
илу стра ци је за Ди кли ћев текст.

У Пла вом ки ту, Ар сен Ди клић при чу сме шта
у оквир: сти хо ве са по чет ка по на вља у ва ри ја -
ци ја ма на кра ју. Ли ков ни умет ник та ко ђе из во -
ди сво ју ва ри ја ци ју: пр ва и по след ња илу стра -
ци ја у сли ков ни ци ско ро су иден тич не. Је ди на
раз ли ка је у по ло жа ју спла ва: на пр вој сли ци он
плу та на во ди, де ли мич но скри вен иза гу стог
ше ва ра и пра зан је (2–3), а на по след њој већ је
ис пло вио (ве ро ват но у прав цу Кри та), за јед но
са раз дра га ним де ча ком ко ји се за до вољ но сме -
шка и гле да чи та о ца у очи (26–27).

Жив ко вић на овај на чин за о кру жу је и сво ју
аутор ску, ли ков ну при чу о Пла вом ки ту, од го -
ва ра ју ћи на за вр шне ре чи са мог пи сца.

Та ко се спа ја ју та лен ти дво ји це ства ра ла ца:
текст „ауто ра пр вог ре да” (Пе тро вић 2008: 331)
и илу стра ци ја „ма га цр те жа и бо ја” (Ra do ji čić –
Mi nić 2019) ста па ју се у ком пакт ну це ли ну. 
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Ani kó CS. UTA SI

THE BLUE WHA LE (PLA VI KIT) 
BY DO BRO SAV BOB ŽIV KO VIĆ – A VI SUAL

IN TER PRE TA TION OF TEXT WRIT TEN 
BY AR SEN DI KLIĆ

Sum mary

The pa per de als with the il lu stra ti ons of Do bro sav
Bob Živ ko vić, which we re ma de to ac com pany a long po -
em (an epic po em) by Ar sen Di klić cal led The Blue Wha -
le (Pla vi kit) for a chil dren’s pic tu re bo ok pu blis hed by
the Ser bian pu blis hing ho u se Cre a ti ve Cen ter (Kre a tiv ni
cen tar). The aut hor analyzes how the ac com panying il -
lu stra ti ons en rich the writ ten text, which has for long
been con si de red a clas sic of Ser bian li te ra tu re for chil -
dren. By analyzing the re la ti on ship bet we en the text and
the il lu stra ti ons, the aut hor finds the an swers to the fol -
lo wing qu e sti ons: in what way do the dra wings cor re -
spond to the text, what can we de du ce from this spe ci fic
di a lo gue bet we en the wri ter and the il lu stra tor, how do -
es the ar tist’s per so nal aest he tic ta ste co me to fo re front,
how are vi sual and ver bal ele ments in tert wi ned in this
bo ok, thus cre a ting an in se pa ra ble who le?

Keywords: Ar sen Di klić, Do bro sav Bob Živ ko vić, chil -
dren’s li te ra tu re, text, il lu stra tion, pic tu re bo ok
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СА ЖЕ ТАК: Овај рад за ми шљен је као омаж опу су
Во је Ца ри ћа по во дом сто го ди шњи це ње го вог ро ђе ња.
У увод ном сег мен ту по ку ша ће мо да из ве де мо ма ли
екс пе ри мент са збир ком Ша ре ни мост, у на ме ри да по -
ка же мо ко ли ко је по е ти ка овог пи сца ак ту ел на и ви ше
од по ла ве ка на кон што је на пи сао сва своја де ла. У цен-
трал ном де лу обра ти ће мо па жњу на остварења ко ја су
оста ла ван об зо ра кри ти ке (Пе то лет ка, Ве се ли до жи -
вља ји, При ча о злом јар цу, Бај ка о Тај ни и Ба сне), а за -
тим ће мо пра ти ти кри тич ку ре цеп ци ју по зна тих збир -
ки Ша ре ни мост, Еј, ти и Бе ли вук и ро ма на Апа рат
про фе со ра Ко са, те их упот пу ни ти мо дер ним ви ђе њем.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ле по, по е зи ја, про за, ре цеп ци ја

Овај омаж Во ји Ца ри ћу, ко ји ће у нај ве ћем
де лу би ти по све ћен ње го вом опу су и ре цеп ци -
ји у кри ти ци то ком вре мена, мо же мо по че ти
ма лим екс пе ри мен том. Упра во ин спи ри са ни
чи ње ни цом да су го то во сви ко ји су ана ли зи ра -
ли де ла овог ауто ра до во ди ли ње го ве пе сме и
при че у кон тек сте раз ли чи тих књи жев них епо -
ха и по е ти ка и че сто их, по сло бод ним асо ци ја -
ци ја ма, по ре ди ли са дру гим пи сци ма, до зво -
лиће мо се би да на сто го ди шњи цу ро ђе ња Воје
Ца ри ћа и се дам де се так го ди на на кон што је
обја вио сво је књи ге за де цу, про чи та мо збир ку
пе са ма Ша ре ни мост без ика квих огра ни че ња,
би ло по е тич ких или хро но ло шких, да кле као
чи сту по е зи ју. 

Пр ва асо ци ја ци ја, за ко ју ве ру је мо да би да -
нас мо ра ла би ти бли ска ве ћем бро ју про у ча ва -
ла ца књи жев но сти и љу би те ља умет но сти, је сте
чу ве на „Пе сма де тињ ства” Пе те ра Ханд кеа (Pe -
ter Hand ke) ко ја се че сто на ла зи и под на сло -
вом „Ка да је де те би ло де те” („Als das Kind Kind
war”):

Ка да је де те би ло де те
Хо да ло је ма шу ћи ру ка ма
Же ле ло је да је по ток ре ка,
Ре ка по нор ни ца,
А ова ба ра да бу де мо ре.
[...]
Кад је де те би ло де те,
по ста вља ло је ова пи та ња: 
За што сам баш ја ја, а не ти? 
За што сам ја ов де, а не та мо? 
Ка да је по че ло вре ме 
и где се про стор за вр ша ва? 
Да ли је жи вот под Сун цем 
са мо је дан сан?
Ни је ли оно што ви дим, чу јем и осе ћам,
Са мо од раз не ког Све та пре овог Све та?

Сем осо бе ног сен зи би ли те та и по ду дар но сти
те ма у овој пе сми и це лој Ца ри ће вој збир ци,
сна жну по ве зни цу пред ста вља и звуч ност обе ју
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по ет ских тво ре ви на. Ханд ке о ва пе сма је по зна -
та у вер зи ји ме ло дич ног ка зи ва ња, као ин тро
пре ле пог Вен дер со вог (Wim Wen ders) фил ма
Не бо над Берлином (Der Himmel über Berlin,
1987), а и Ца ри ће ве пе сме, ка же Де сан ка Мак -
си мо вић, спон та но ма ме на гла сно чи та ње:

Ри там ове по е зи је, ни је уоби ча је ни ри там пе -
са ма за де цу, ма да је гла дак и ма ми на гла сно чи -
та ње. Ње го вој звон ко сти до при но се и сли ко ви
ре дов но са тач ним на гла ском, где и ак це нат ске
це ли не че сто ула зе у ком би на ци ју, и при јат но је
оно ме ко има сла бост пре ма је зи ку чи та ти ове
пе сме бо га тог реч ни ка, са ре че нич ним обр ти ма
ко ји се по чи њу, на жа лост, гу би ти у на шој по е зи -
ји (2022: 1).

По зна ва о ци ур ба не умет но сти мо гли би би -
ти ве о ма из не на ђе ни ка да у „Бај ци о сан ка ма”
пре по зна ју ре фе рен цу ко ја је три де се так го ди -
на ка сни је про сла ви ла филм о Едвар ду Ма ка -
зи ћу: „Од го вор, од го вор ме ни тре ба / ко то пу -
шта па ху ље са не ба” (Ца рић 1967: 57). Исто
пита ње – ода кле па да снег – по ста вља де те у
фил му, у ис тој сом на бул ној ат мос фе ри, са том
раз ли ком што у фил му уну ци пред спа ва ње мо -
дер ну бај ку о по ре клу сне га при по ве да ба ка, а
у пе сми лир ски су бјект у зим ском су то ну уоча -
ва да се на зи ду из над пе ћи са ма ис пи су је при -
ча о „по лар ном” де ди ко ји уну ку от кри ва тај не
сне га и ле да. На пи та ње ко је би се мо гло на уч -
но екс пли ци ра ти у не ко ли ко ре че ни ца, у оба
слу ча ја се да је умет нич ки од го вор ко ји ра ђа ду -
гач ку то плу при чу, при ла го ђе ну деч јој ма шти
скло ној ми то ло ги за ци ја ма и деч јем ли те рар -
ном фол кло ру. И у јед ној и дру гој умет нич кој
кре а ци ји по сто ји тво рац ко ји свом шти ће ни ку
же ли све нај бо ље, али је не мо ћан да га за штити
до кра ја. У Бар то но вом (Ti mothy Wal ter Bur ton)
филму (Edward Scissorhands, 1990), ал тер на тив -

ни на уч ник у из дво је ном двор цу удах њује жи -
вот Едвар ду, али уми ре пре не го што га са свим
пре тво ри у чо ве ка, те му уме сто ру ку остају ма -
ка зе и он са та квим не до стат ком сту па у свет. У
Ца ри ће вој пе сми, де да гра ди уну ку сан ке и ша -
ље сне жне па ху ље пре ко бр да и до ли на, та ко да
се унук са ра до шћу и ус хи ће њем, али под де ди -
ним над зо ром, во за што ду же. Ме ђутим, унук
ће у јед ном тре нут ку мо ра ти уочи ти пла вет ни -
ло и зе ле ни ло и то ће га си гур но jаче при ву ћи: 

Бр зи на го ди, пут је ве се ље
унук се во зи, не бро ји да не,
а сва ким ча сом ра сту му же ље
за но ве зе мље не са гле да не.
Чуо је и он за бр да пла ва,

хо ће да ви ди и па шњак зе лен
где пла ва пти ца пе ва и спа ва
где се игра цр ве ни је лен.
Ра до зна лост га на го ни: – Иди,
jер не ма ми ра ко то не ви ди! (Ца рић 1967: 59).

Де да стре пи од тре нут ка одва ја ња, али му се
исто вре ме но и ра ду је, зна ју ћи да је то пут уну -
ко ве са мо спо зна је и ин те гра ци је у дру штве ни
про стор. Јо ван Љу шта но вић ис ти че да се у Ца -
ри ће вим де ли ма „на слу ћу је дра ма ула ска у
свет – све тлост на де, али и мо гу ћи пут у ме лан -
хо ли ју и бол” (2009: 198), те да се у њи ма ви ше -
стру ко ва ри ра мо тив про ве ре си гур но сти, тј.
„сво је вр сног не све сног ку ша ња мо гу ћег из ла -
ска у свет” (2009: 200). Едвар да у филм ској сто -
ри ји у дру штво уво ди јед на чи ста жен ска ду ша
чи ја га по ро ди ца при хва та као свог. Дру ги чла -
но ви за јед нице су ини ци јал но уз бу ђе ни због
при су ства не ког раз ли чи тог, а чим он по ка же и
нај ма њу не при ла го ђе ност, од ба цу ју га и про га -
ња ју, те је при мо ран да се вра ти уса мље нич ком
жи во ту у зам ку. Крај у обе при че је отво рен, ма -
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да се фор мал но за о кру жу је у при чу за ла ку
ноћ. Као што не зна мо шта ће би ти са де ди ним
уну ком ка да уђе у свет, та ко не зна мо ни ка ко
би Едвард био при мљен ка да би се по но во по -
ја вио у не ком дру гом вре ме ну. Је ди но је из ве -
сно да би они ко ји су слу ша ли при чу – уну ка и
лир ски су бјект из Ца ри ће ве пе сме – као и сви
они ко ји су се по сред ством уметно сти упо зна -
ли са тим ли ко ви ма, си гур но би ли вр ло бла го -
на кло ни пре ма њи хо вим ана ло зи ма у ствар ном
жи во ту. Као и сва кој бај ци, и у овим де ли ма,
уну тар ма што ви те и фан та стич не на ра ци је,
кри ју се са свим ре ал на пи та ња ка рак те ри стич -
на за co ming of age пе ри од и за то обе ове лир ске
фик ци је тре ба схва ти ти ве о ма озбиљ но, од но -
сно са свим уда ље но од њи хо ве сти ли за ци је у
ин фан тил ној фор ми.

Ца ри ће ва по е зи ја ве о ма успе шно ин те гри ше
фан та зиј ско, лир ско и ре а ли стич но, те би јед -
на ко мо гла по ве сти чи та о ца у прав цу пре по зна -
ва ња ха ри по те ров ских па тро ну са у чвор ним
мо ти ви ма цр ве ног је ле на, пла ве пти це, па чак
и мно штва ма лих се ни ца, као што би се у зад -
њем пла ну мо гао на слу ти ти под текст ду хов не
по бу не про тив ауто ма ти зо ва ног и обез ду хо вље -
ног све та од ра слих ко ји на сто је да ути ли та ри -
зу ју деч ју ег зи стен ци ју од нај ра ни јих да на. Та -
ква по бу на слич на је оној у пе сми Бо ба Ди ла на
(Bob Dylan): „Два де сет го ди на шко ло ва ња и ба -
це те у днев ну сме ну / Па зи, кли нац, све то
скри ва ју од те бе”.1 За ни мљи во је сте то што је
мо тив со ци јал ног ре вол та у Ца ри ће вим збир -
ка ма је ди на од свих кри ти ча ра апо стро фи ра ла
На си ха Ка пи џић Ха џић: 

Во ја Ца рић нео бич но во ли лич но сти слич не
дје ча ку у бај ци о цр ве ном је ле ну и на ла зи их не
са мо ме ђу дје цом него и ме ђу од ра сли ма. Има
љу ди, ис ти че он, ко ји дан-да нас жи ве да ле ко

изван бр зог и буч ног тем па са вре ме ног жи во та,
ко је ни је за хва ти ла гро зни ца за ра де, дру штве не
афир ма ци је, по слов но сти и та ко да ље, љу ди ко -
ји свој мир и тих жи вот у при ро ди во ле ви ше од
свих те ко ви на ци ви ли за ци је (1981: 158).

Ве ру је мо да би спи сак асо ци ја ци ја мо гао би -
ти ве о ма ши рок и ми ће мо га сва ка ко на до гра -
ђи ва ти то ком ра да. Овај кра так увод ни екс -
пери мент за о кру жи ће мо кон ста та ци јом да је
спон та но до во ђе ње у ве зу Ца ри ће вих пе са ма са
по зна тим де ли ма свет ске умет но сти ко ја су на -
ста ја ла у по лу ве ков ном пе ри о ду на кон из да ња
Ша ре ног мо ста упра во мо гу ће сто га што је реч
о чи стој, аутен тич ној и ван вре мен ској по е зи ји
ко ја је и те ка ко жи ва у ак ту ел ном тре нут ку.
Али не пра вед но за по ста вље на.

По е зи ја у вре ме ну

Пре не го што ће кра јем пе де се тих го ди на
Ца ри ће ва по е зи ја по ста ти из ван вре мен ска, она
је у пр вим збир ка ма и те ка ко би ла уко ре ње на
у вре ме ну и кул ту ри у ко ји ма је на ста ја ла. Ца -
рић 1948. го ди не об ја вљу је Пе то лет ку, оби мом
не ве ли ку књи гу пе са ма по све ће них ен ту зи ја -
зму но вог до ба. Она је пи са на у соц ре а ли стич -
ком ма ни ру, а по е зи ју исте те ма ти ке (по е зи ју
за но са) ства ра ли су Ми ра Алеч ко вић, Де сан ка
Мак си мо вић, Бран ко Ћо пић, па чак и Ду шан
Ра до вић. Ипак, Ца ри ће ва збир ка у бит но ме се
раз ли ку је од по ет ских на сто ја ња дру гих аутора.
Он не пи ше ни о рат ним зло чи ни ма, ни о стра -
да њи ма, ни о хра бро сти и по бе да ма у НОБ-у,
по што же ли да се обра ти де те ту или мла дом чо -
ве ку у но вој ери. Аутор је искре но фа сци ни ран
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ging It All Back Ho me, 1965.



иде јом удру же ног ра да и план ске еко но ми је2

ко ји би тре ба ло да до не су бо љи так сви ма, без
раз ли ке. У но вом си сте му ви ше не би сме ло да
бу де си ро ма шних, по ни же них и увре ђе них, а
де ца и мла ди љу ди по ста ће рав но прав ни гра ђа -
ни са свим пра ви ма и оба ве за ма, ко је ће дру -
штво јед на ко по што ва ти као од ра сле. Сва ка од
пе са ма у збир ци по е ти зо ван је на ра тив ни при -
мер не ког од успе ха за јед ни це ко ја кроз ин те -
гра ци ју из ра ста из за о ста лог бал кан ског дру -
штва у озбиљ ну др жа ву, а глав ни ју нак је оби -
чан чо век ко ји до но си јед но став не од лу ке што
до при но се лич ном бо љит ку, али у ши рем пла -
ну гра де но ви си стем. У том сми слу, па ра диг -
ма тич на је пе сма „Но ви за дру гар”, о се ља ку Ва -
си Ма ри ћу ко ји се му чи раз ми шља њем да ли да
по пра ви кров на шта ли, или да ку пи но ва ко ла
или да бо ље хра ни сто ку или да на ба ви се би ка -
пут с об зи ром на то да му њи ви ца ко ју има до -
но си тек при но се за јед но ула га ње. Он од лу чу -
је да сво је има ње и рад ин те гри ше у за дру гу,
али то ме је мо ра ла прет хо ди ти из ме на у на чи -
ну раз ми шља ња:

Про сто ре ве ће
Тра жи и гу ска
Уз ма лу њи ву
Па мет је уска,
Јер мис’о ни кад
Не сме да пре ђе
Из ван дво ри шта
Ни пре ко ме ђе.

При хо ди сла би,
Чак имаш ду га,
Ма шта да ра диш
Оста јеш слу га.
И тро шиш сна гу и гр биш ле ђа.
А ка да се с њи ве
Из бри ше ме ђа

И сва ки трак тор бра зду за па ра –
Ти се пре тво риш
У го спо да ра (1948: 10).

За ни мљи во је да се ни је дан од кри ти ча ра не
ба ви овом збир ком. По ми њу је са мо ана ли ти -
ча ри ко ји су по сма тра ли Ца ри ће во де ло у исто -
риј ској пер спек ти ви (Пе тро вић 2008; Ми лин -
ко вић 1999; Мар ја но вић 1971; Љу шта но вић
2009), али у кон тек сту соц ре а ли стич ке по е зи је
за де цу ко ју у це ли ни сма тра ју ана хро ном. Ни -
јед на од пе са ма из Пе то лет ке ни је се на шла у
не кој ан то ло ги ји, а са ма књи га ни је има ла ре -
изда ња. Чак ни Во ја Ца рић ни је 1961. го ди не
на шао про стор да у Ан то ло ги ју са вре ме не по е -
зи је за де цу укљу чи пе сме из сво је пр ви збир ке,
као ни пе сме дру гих пи са ца на ста ле у овом пе -
ри о ду. Ипак, он се у пред го во ру „По е зи ја и де -
те” (1961: 7) ве о ма по вољ но из ра жа ва о ра ном
по сле рат ном пе сни штву за де цу:

Са вре ме на по е зи ја за де цу по чи ње 1944. г.
оку пља њем пе сни ка око ча со пи са Пи о нир. Ре во -
лу ци о нар но, као и сва ка по ја ва у то до ба, она
пре ки да кон такт са тра ди ци јом и окре ће се ре -
ал ном жи во ту, ра ту, из град њи со ци ја ли зма. Се о -
ско де те, бо рац и гра ди тељ по ста ју ње ни све че -
шћи мо ти ви, а ра дио-ста ни це и број ни ли сто ви
за де цу, осно ва ни по сле осло бо ђе ња, по ма жу јој
да стиг не до што ши рег кру га мла дих чи та ла ца.
Осе ћа се у то до ба ве ли ка по тре ба за по е зи јом,
оче ку је се да она да зна чај на оства ре ња, и по на -
вља се, у не што ши рим раз ме ра ма зна чај Зма ја и
Не ве на као основ ног усло ва за раз ви так по е зи је
за де цу.

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДУШАНА РАДОВИЋА, АРСЕНА ДИКЛИЋА, ВОЈЕ ЦАРИЋА

116 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04

2 Би ло би из у зет но за ни мљи во екс пе ри мен тал но по ну ди -
ти ову збир ку да на шњем мла дом чи та о цу упра во сто га што
су у њој до след но и те мељ но до ча ра ни еко ном ски и дру штве -
ни мо де ли за ко је они ве ро ват но ни су ни ка да чу ли иако
исто риј ска дис тан ца од њих ни је ве ли ка, а не ке од ње них те -
ко ви на угра ђе не су у са вре ме но дру штво.



Овај ци тат на во ди нас на раз ми шља ње о то -
ме да је Ца рић ве о ма ра но имао из гра ђе ну
свест о сна зи и ва жно сти ли тера ту ре за де цу и
угра дио је и у збир ку Пе то лет ка. У њој он го -
во ри о те ма ма ко је би на пр ви по глед би ле
реле вант не од ра слом ре ци пи јен ту, али са ме пе -
сме гра ди у фор ми по е зи је за де цу са из ра -
зитом сли ко ви то шћу, на ра тив но шћу, ди ја ло -
гич но шћу, че стим пер со ни фи ка ци ја ма, ди на -
мич ним рит мом и ри мом, те спе ци фич ном
топли ном, упра во сто га што их ци ља но на ме -
њу је од ре ђе ној чи та лач кој пу бли ци. У ин тер -
вјуу да том Ми ло шу Јев ти ћу3 на ла зи мо по сре -
дан од го вор на ода бир ова кве вр сте сти ли за ци -
је ко ја ко ре спон ди ра са ши рим кон тек стом ко -
ји Ца рић пи шу ћи има на уму. На и ме, Ца рић
из у зет но це ни Зма је ву по све ће ност књи жев но -
сти за де цу, а ства ра ла штву Бран ка Ћо пи ћа
при пи су је за слу гу што је ли те ра ту ра за де цу у
по рат ном пе ри о ду, ка да је пре ти ла опа сност да
са свим усах не, до жи ве ла но ву ре не сан су: 

Би ло је то вре ме у ко ме је чи ка Јо ва Змај био
про гла шен за ма ло гра ђан ског пе сни ка. Из ра та
је упра во иза шао Бранко Ћо пић са шар мант ним
пе сма ма по уку су оног вре ме на и су ве ре но вла -
дао це лом чи та лач ком пу бли ком. Ње го ве деч је
пе сме чи та ли су сви, а ње гов нео до љи ви ху мор и
дух, без об зи ра на са др жај, ни је имао ни ка квих
чи но ва. Управо се по на шао и пи сао као ре дов.
Био је тад је ди ни. Пи сао је ко мот но, без при ти -
ска и та да је Иво Ан дрић, по сма трач свих зби ва -
ња у зе мљи и све ту ре као да је деч ја ли те ра ту ра
цве та ла док је о њој бри нуо Змај, а уса хла кад је
ту бри гу пре у зео пе да гог На то ше вић. Ову тач ну
опа ску из ре као је Ћо пи ћу као опо ме ну на опре -
зност, но Ћо пић ни је био бра ни лац, он је био
ства ра лац [...] Не ко ли ко по рат них го ди на док је
Бран ко Ћо пић имао нај ве ћи ути цај деч ја ли те ра -
ту ра се до бро уте ме љи ла и са мо за хва љу ју ћи то -

ме ни је би ла уни ште на. Ка сни је је Ра до вић про -
био те струк ту ре и ка да му ви ше ни су мо гли ни -
шта, по че ли су да га хва ле (Ца рић пре ма Ćo ro -
vić-Bu trić 2022).

Ца рић не кри је да је Бран ко Ћо пић имао нај -
ве ћи ути цај на ње го во пи са ње, ма да су и Змај и
Иво Ан дрић би ли за ње га под јед на ко ин спи ра -
тив ни, пр вен стве но кул ту ро ло шки. Ин тен ци ја
осна жи ва ња ко да и кор пу са књи жев но сти за де -
цу ве о ма је ва жан аспе кат Ца ри ће вог ства ра ла -
штва, на ро чи то у по рат ним го ди на ма, али кроз
и чи тав ње гов опус.4 На си ха Ка пи џић Ха џић за -
кљу чу је свој текст о Ца ри ће вој по е зи ји ре чи ма
да мла ди ма тре ба пру жи ти и при бли жити пе -
сме Во је Ца ри ћа са „њи хо вим то плим, ху ма ни -
стич ким, пле ме ни тим сном о људ ској сре ћи”
(1981: 158). Ду бо ко се сла же мо са овом кон ста -
та ци јом, али сма тра мо не пра вед ним што се она
од но си са мо на збир ке ко је се ана ли зи рају у
тек сту – Ша ре ни мост и Еј, ти – по што је дубо-
ка љу бав пре ма чо ве ку, на ро чи то мла дом, и
ста ра ње о оп штој ра до сти и до бро би ти основ ни
по кретач свих Ца ри ће вих пе са ма, а не са мо
оних из дру ге, зре ли је фа зе ства ра ла штва. 

Ње го ва дру га збир ка, на сло вље на Ве се ли до -
жи вља ји (1950), на ли ку је на пр ву по при ка -
заном ен ту зи ја зму и умет нич кој фор ми. Хро -
но топ ски је сме ште на у се о ску сре ди ну и до ба
су вре ме но на стан ку пе са ма. Ат мос фе ра је бу -
ко лич ка – то је дру штво у ко јем се и љу ди и
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3 Ка ко се ин те грал на вер зи ја овог ин тер вјуа мо же на ћи
са мо у фун ду су Ра дио Бе о гра да, де ло ве из ње га ци ти ра мо
пре ма ра дио-еми си ји „По ро дич на при ча” Ве сне Ћо ро вић-
-Бу трић (16. 3. 2022).

4 То је би ло вре ме ка да се за јед ни ца пи са ца за де цу ује -
ди ни ла у чврст еснаф јер је пи са ње за де цу би ла ве ли ка дру -
штве на по тре ба, али, па ра док сал но, та гра на умет но сти
мора ла је да се са мо за шти ти од оштрих оспо ра ва те ља ње не
ли те рар не вред но сти (в. Љу шта но вић 2009).



при ро да ра ду ју као де ца, али исто вре ме но и ре -
а ли стич на. Ви ше се по кла ња па жња деч јој игри
и жи во ту у до ма ћин ству, не го дру штве ним те -
ма ма, те ове пе сме де лу ју при сни је и не по сред -
ни је. По след ња пе сма у збир ци Пе то лет ка,
„Бор ба ле та и зи ме”, чи ни се да је на ја ви ла Ца -
ри ће во окре та ње ка те ма ти ци при ро де у Ве се -
лим до жи вља ји ма, у ко ји ма је сва ко го ди шње
до ба опи са но у по себ ној крат кој пе сми. 

Из ове збир ке, го то во вол шеб но, из дво ји ла
се пе сма „Про ле ће”. Ка же мо вол шеб но, јер је
њен пут до са вре ме не пу бли ке пот пу но ми сти -
чан. На и ме, збир ка ни ка да ни је има ла ре и зда -
ња и да нас се мо же на ћи је ди но у фун ду си ма
Ма ти це срп ске и На род не би бли о те ке Ср би је.
Ни јед на пе сма из ње, укљу чу ју ћи и „Про ле ће”,
ни ка да ни је увр ште на ни у јед ну ан то ло ги ју. Па
ипак, „Про ле ће” има ве о ма ак ти ван са вре мен
жи вот у вр ти ћу и шко ли, а исто по ка зу је и гугл
пре тра га. Да ли је мо гу ће да је ова пе сма до да -
на шњи це сти гла усме ним пу тем, оста је да се
ис тра жи.

Опет кре ће про ле ће,
С пе смом кроз мој крај, 
До ђе ла ста, до ђе ро да,
За жу бо ри би стра во да
И по ле те змај.

То пли да ни сун ча ни,
Из ме ни ли свет.
И, гле, сву да на о ко ло,
Где је би ло гра ње го ло,
Осуо се цвет.

Вред не пче ле по че ле
Да ску пља ју мед.
Сне га не ма, зи ма ни је,
Ба ци ли смо бун ду, ски је –
Лоп тин сад је ред! (Ца рић 1950: 15)

У овој пе сми мо же мо на слу ти ти све оне
врхун ске естет ске осо би не ко је ће од ли ко ва ти
Ца ри ће ве ка сни је збир ке. Пр вен стве но, то је
крат ка фор ма и онај нео би чан, за ди вљу ју ћи ри -
там о ко јем је го во ри ла Де сан ка Мак си мо вић.
Не ко ли ко пу та у пе сми има мо бо га ту ри му,
одно сно по кла па ње ко је ни је са мо сло гов но не -
го и ак це нат ско и то уну тар са мог сти ха, а за -
тим вр ло нон ша лант но ко ри ште ну об гр ље ну
схе му ри мо ва ња ко ја уокви ру је пе снич ку сли -
ку и да је јој звуч ну и идеј ну пу но ћу. Це ло куп на
тран сфор ма ци ја при род не и људ ске за јед ни це
ко ја на ста је до ла ском про ле ћа при ка зу је се у
мак си мал но еко но мич ној фор ми – је ди но кроз
на бра ја ње од ре ђе них по јав них об ли ка (фе но -
ме на и пред ме та) бли ских де ци ко ји се до са -
мог кра ја на до ве зу ју асин дет ски ка ко би се по -
ја ча ла ди на ми ка. Пе сма де лу је спон та но, али је
фор мал но ве о ма стро го гра ђе на: сва ка стро фа
по чи ње сед мер цем иза ко јег сле ди пе те рац, па
два осмер ца ко ја се ри му ју, а за вр ша ва се пе -
тер цем ко ји је у сли ков ном од но су са пе тер цем
у дру гом сти ху. На тај на чин оства ру је се из ра -
зи та звуч ност и пре но си ди ти рам пско ус хи ће -
ње ко је де ца осе ћа ју у ра но про ле ће.

На раз ме ђи 40-их и 50-их го ди на, во де се
озбиљ не рас пра ве о ци ље ви ма и гра ни ца ма
књи жев но сти за де цу (в. Љу шта но вић 2009: 84–
92). Ви ше ни су би ле до вољ не те ме о об но ви и
из град њи, ни ти је сам ре а ли стич ки по сту пак
по др жа ван од стра не ве ћи не ства ра ла ца, а за -
тим и пе да го га, по што се осе ћа ло да је ма -
штовно, ко је је аутен тич но деч је и раз вој но ре -
ле вант но, у пот пу но сти за по ста вље но. За то је
оп шти за кљу чак гла сио да је ва жно у по е зи ју и
про зу укљу чи ти и фол клор, фан та сти ку и зо о -
ло шке те ме. Пр ви је, на рав но, то ини ци рао
Бран ко Ћо пић ко ји је у сво је збир ке спон та но
ин кор по ри рао та кве са др жа је. 
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Отво ре ност за бај ко ви то и уоп ште, фан та -
стич но, али и оба ве за иде о ло шке функ ци о нал но -
сти, ство ри ли су књи жевни мо дел ко ји ће Ми ра
Алеч ко вић на зва ти ’на пред ном бај ком’. Он се са -
сто јао у то ме да су пе сни ци узи ма ли по знате си -
жее пре те жно из усме не књи жев но сти (не са мо
бај ке, не го и ба сне, пре да ња и дру ге усме не жан -
ро ве) и сло бод но их и ви ше стру ко тран спо но ва -
ли: пре но ше ни су у сти хо ве или со ци јал но ан га -
жо ва не при че. Та ко, на при мер, Во ја Ца рић у
Бај ци о Тај ни (Ца рић 1951), тран спо ну је по зна то
пре да ње У ца ра Тра ја на ко зје уши у па ра бо лу о
су ко бу оту ђе не вла сти и на ро да (Љу шта но вић
2009: 90).

Ца рић 1950. и 1951. го ди не об ја вљу је три
књи ге ко је су са свим у ма ни ру мо де ла „на пред -
них бај ки” и „на пред них ба сни”. Пр ва је на сло -
вље на При че о злом јар цу (1950) и њен под текст
је на род на бај ка „Ја рац жи во де рац”. Основ ну
при чу, за ди вљу ју ћу по сво јој за чуд но сти и звуч -
но сти, аутор пре у сме ра ва у со ци јал ни ди ја лог
и за то је већ у на сло ву ис так ну то да је реч о
злом јар цу, а не јар цу жи во дер цу. Та ко глав ни
лик по ста је де да, гла ва ку ће, ко ји мо ра да одлу -
чи ко ме ве ру је: јар цу или сво јим уку ћа ни ма.
За ни мљи во је да у Ца ри ће вој вер зи ји мал тре -
ти ра ни би ва ју са мо жен ски чла но ви по роди це.
Он ли ко ве две сна је и ба ке де таљ но опи су је, ја -
сно ис ти чу ћи њи хо ву вред но ћу и по све ће ност,
али и пот чи ње ност у па три јар хал ној за јед ни ци.
За то де да, кад са зна исти ну, сам мо ра да пре су -
ди јар цу. Као и у фол клор ној вер зи ји, ја рац бе -
жи са ра жња, али се не гу би вол шеб но под прет -
њом је жа, већ га де да вра ћа на ра жањ и пре су -
ђу је му. Ца ри ће ва вер зи ја је ре а ли стич ни ја и
окрут ни ја, те би да нас би ла при ме ре ни ја фе ми -
ни стич ким ис тра жи ва њи ма не го деч јој ли те ра -
ту ри. Сле де ће го ди не об ја вље на је збир ка Ба сне
ко ја са др жи де се так по зна тих ба сни, али об ра -

ђе них у сти хо ва ној фор ми. Аутор се пре ма ори -
ги на лу од но си при лич но фри вол но, па та ко у
ба сни „Ли ја и ро да” ме ња јед ну од двеју главних
јунакиња. На и ме, уме сто ро де он би ра ка ћи -
пер ку свра ку ка ко би на ху мо ри сти чан на чин
при ка зао ње ну при пре му за ве че ру. За уз врат -
ну по се ту, ли ја и ње на де ца при пре ма ју се та ко
што по сте и тр че чи та ву ноћ да би оглад не ли.
Ова збир ка да ле ко је при ме ре ни ја де ци, али
сем увод не ба сне „Две го збе”, дру ге об ра де ни -
су до вољ но ин те ре сант не.

Тек тре ћа књи га, Бај ка о Тај ни (1951), при -
ка зу је у пу ној ме ри рас кош Ца ри ће вог та лен та
и она је то ли ко ус пе ла да би је вре де ло штам -
па ти и за да на шњу де цу. До дај мо да је из у зет но
хра бро што је Ца рић иза брао баш бај ку ко ја
обра ђу је вер бал ни де ликт и то у вре ме ну у ко -
јем је тај фе но мен био Ахи ло ва пе та си сте ма.
У пи та њу је ри мо ва на вер зи ја бај ке „У ца ра Тра -
ја на ко зје уши”, ис пе ва на у ма ни ру пу шки нов -
ских бај ки. Са сто ји се из два де сет три по гла вља,
про ло га и епи ло га. У „Про ло гу” пе сник от кри -
ва сво ју аук то ри јал ну по зи ци ју на гла ша ва ју ћи
да же ли да ис пе ва по ет ску бај ку ка ко би де цу
при ву као ле пом и мо рал но их по у чио. Сва ко
пе ва ње има де сет стро фа, те пе сник има до вољ -
но ме ста и за хи пер бо ле, ху мор, сар ка зам, па -
ра док се... На ро чи то су успе шно пси хо ло шки
осен че ни не сна ђе ни и тра ги ко мич ни ли ко ви,
чи ји по ступ ци, ме ђу тим, до во де до истин ских
тра ге ди ја. Цар Тра јан скри ва тај ну и то га то ли -
ко мучи да по ста је ти ра нин и свом на ро ду и
окол ним др жа ва ма. Ца рић да је чи та о цу при ли -
ку да за ви ри у ду шу ца ру ко ји због сво је тра у -
ме по чи ње да мр зи сре ћу per se те до но си окрут -
не од лу ке и уоп ште но ства ра мрач ну ат мос фе -
ру у свом цар ству. Пот чи ње ни на род не раз у ме
ни шта од то га, али се по ко ра ва ти ра ни ну. Из у -
зет но је уз бу дљив опис пси хо ло шког ста ња се -
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ља на ко ји по ку ша ва ју да при хва те не ра зум ну
ца ре ву од лу ку да се по би ју све ко зе. Пр во са ња -
ју ру жне сно ве у ко ји ма су и са ми обра да ти ли
и та ко се иден ти фи ко ва ли са ко за ма, али под
ду шев ном му ком во ља им је осла би ла и об у зе -
ла их је ја рост те вр ше ма сов ни по кољ (Осла би -
ли, је два сто је / сла бе во ље и без мо ћи – и по -
би ше ко зе сво је / раз ја ре ни јед не ноћи // – Нек
и да ље цар ска во ља ра зу мом нам за по ве да /кад
им ни је суд ба бо ља / нек из ги ну сви од ре да –
1951: 18). На кра ју, исти на – ко ја се от кри ва
кроз са му при ро ду (сви ра лу од зо ве) – има сна -
гу епи фа ни је, те се и цар и на род, при хва та ју -
ћи је, осло ба ђа ју од мрач ња штва. У „Епи ло гу”
Ца рић от кри ва ствар ну ин тен ци ју пи са ња ове
књи ге – ис ти ца ње ва жно сти исти не и про тест
про тив ти ран ског од но са пре ма љу ди ма:

И кад уз власт чо век сед не 
И си лу у ру ке при ми,
Чу ће ша пат не по бед не
Сна жне пе сме о исти ни. 
И кад же сток гнев осе ти
У ру ка ма да му си не –
Не ће мо ћи да се све ти –
Би ће спу тан од исти не (1951: 52).

Ка чи стој ли ри ци 
(Ша ре ни мост и Еј, ти)

Го то во сви ана ли ти ча ри ви де ве ли ку пре -
крет ни цу у ства ра ла штву Во је Ца ри ћа у дру гој
по ло ви ни 50-их го ди на. Ти хо мир Пе тро вић на -
гла ша ва те мат ски обрт и но ви пе снич ки кон -
цепт у Ша ре ном мо сту (1958) и збир ци при по -
ве да ка Бе ли вук (1956) ко је озна ча ва као „другу
фа зу пе ва ња и ми шље ња овог ауто ра” (2008:
280), а Јо ван Љу шта но вић за пи су је да се 

Во ја Ца рић пре о бра жа ва од агил ног соц ре а ли -
стич ког пе сни ка и твор ца ’на пред них бај ки’ у ли -
ри ча ра ко ји по куша ва да на ра тив ну фак ту ру по -
е зи је за де цу у Ша ре ном мо сту за ме ни чи стим
ли ри змом (2009: 111). 

Ша ре ни мост је збир ка ко ја је гра ђе на по сте -
пе но и са пу но па жње. Кроз вре ме су по је ди -
нач не пе сме об ја вљи ва не у пе ри о ди ци да би
1958. го ди не би ле об је ди ње не и ор га ни зо ва не у
че ти ри ци клу са под за јед нич ким на сло вом. Че -
сто цити ра ни пред го вор из пе ра Во је Ца ри ћа
по стао је део са др жа ја књи ге тек у из да њу Свје -
тло сти из Са ра је ва, 1967. го ди не. 

Ша ре ни мост из у зет но је ин три ган тан за
ана ли ти ча ре. Они по ста вља ју пи та ња о при ме -
ре но сти де ла де ци, тач ки гле ди шта, лир ском
су бјек ту, па чак и зна че њу по је ди них мо ти ва у
пе сма ма и укуп ној умет нич кој вред но сти. Нај -
ве ћу пре пре ку пред ста вља по ку шај кон тек сту -
а ли за ци је ове збир ке у кор пус књи жев но сти за
де цу дру ге по ло ви не 20. ве ка, те јој кри ти ча ри
или при зна ју дис крет ну апарт ност и сма тра ју
је не за о би ла зном у те о риј ским или ан то ло ги -
чар ским из бо ри ма, или се из истог раз ло га не -
по вољ но из ра жа ва ју о њој, а мно ги је чак и пре -
ћут ку ју.5

Су блим ни при каз цен трал не Ца ри ће ве збир -
ке Ша ре ни мост тре ба ло би за по че ти од фор -
мал них ка рак те ри сти ка по е зи је са бра не у њој.
Јо ван Љу шта но вић за пи су је да

збир но гле да но, ни је дан срп ски пе сник за де цу
ни је се сво јом по е ти ком то ли ко при ма као оном
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5 По себ не есе је Ца ри ће вом де лу по све ћу ју Во ја Мар ја но -
вић, На си ха Ка пи џић Ха џић, Јо ван Љу шта но вић, Ху се ин
Тах ми шчић и Ти хо мир Пе тро вић, а уз гред га спо ми њу Сло -
бо дан Мар ко вић, Ми лан Црн ко вић и Но во Ву ко вић, док
Милин ко вић да је до не кле и не по вољ ну оце ну. У ве ћи ни
анто ло гиј ских из бо ра Ца рић је за сту пљен са ми ни мал ним
бројем пе са ма, а из мно гих је из о ста вљен.



пе снич ком ис ку ству ко је се кон сти ту и са ло у
европ ској по е зи ји у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, а у
срп ском пе сни штву на са мом кра ју 19. и по чет -
ку 20. ве ка, а ко је нај че шће би ва озна че но од ред -
ни цом мо де р на (2009: 205). 

Он на ла зи да су Ца ри ће ви сти хо ви екви ва -
лент ни од ре ђе ним сло је ви ма мо дер ни стич ког
ис ку ства и да се бит но раз ли ку ју од ве ћи не по -
е зи је за де цу ко ја се осла ња на ла ке и по лет не
осмер це и ше стер це.

Ње го ви сти хо ви су нај че шће од се дам или де -
вет сло го ва, има и си ме трич них де се те ра ца, је -
да на е сте ра ца, три на е сте ра ца, ко ји, чи ни нам се,
ви ше од го ва ра ју сло же ној лир ској струк ту ри Ца -
ри ће ве по е зи је. Ца ри ће ве песме по чи ва ју на ви -
со ком сте пе ну си ла бич ке до след но сти, или ба -
рем на ја сно ви дљи вој си ла бич кој тен ден ци ји.
Глав ни на ње го вих пе са ма ис пе ва на је пре те жно
у ис тој ду жи ни сти хо ва или у јед ном ти пу по ли -
мор фич но сти, са ста вље ном од две ду жи не сти -
ха. Та тен ден ци ја и кад ни је бес пре кор на, ви ше
је не го ви дан Ца ри ћев на пор да пра вил но рит -
мич ки уре ди пе сму (Исто: 208).

Вер си фи ка ци о ну стро гост и бес пре кор ност,
озна ча ва ју ћи је „уоч љи во тра ди ци о нал ном и
кла сич ном”, на гла ша ва и Во ја Мар ја но вић: 

Гле да но са ар хи тек тон ске стра не сти ха, го то -
во сва ка ње го ва пе сма на пи са на је у пра вил ним
стро фа ма – ка тре ни ма или по ве за ним сти хо ви -
ма у гру пе. У ве зи са тим до ла зи и пе сни ко во не -
го ва ње му зи ке у сти ху, а од мах за тим и бо гат ство
ње го вог је зи ка из ра же ног у ра зно вр сном фон ду
ме та фо ра, но вих по ре ђе ња и пер со ни фи ка ци ја
(1971: 110). 

Као нај у спе ли је при ме ре ова кве вр сте ком -
по но ва ња Љу шта но вић (2009) и Ти хо мир Пе -
тро вић (2008) из два ја ју пе сме у фор ми со не та
(„Сун ча ни ко њи” и трип тих „Сен ке на зи ду”). 

Док не ки кри ти ча ри (Ми лин ко вић 1999) на -
ла зе да је Ца рић су ви ше кон зер ва ти ван и да је
тре ба ло да се при кло ни сло бод ни јем од но су
пре ма сти хо тво ре њу ка кво су не го ва ли дру ги
пи сци у ње го во вре ме, на ро чи то Ра до вић, до-
тле Љу шта но вић ви ди ви шу свр хо ви тост у ода -
би ру баш ова квог пе ва ња и ми шље ња: „Ца рић
на сту па с пот пу но кон цеп ту а ли зо ва ним пе -
снич ким про гра мом ко ји је ви дљив им пли цит -
но у пе сма ма” (2009: 195)

Већ смо ра ни је на гла си ли да је Ца рић ра до
при зна вао сво је уз о ре јер је то сма трао кул ту -
ро ло шки ре ле вант ним, ма да је у ства ра ла штву
то увек чи нио ве о ма дис крет но, „са мо од ре ђе -
ним асо ци ја ци ја ма” (Пе тро вић 2008: 280). У
том кон тек сту је и осла ња ње на по ет ску тра ди -
ци ју мо дер не, стил ске фор ма ци је чи ји је има -
нент ни прин цип „пе сма ко ја је це ла ле па”. Са
дру ге стра не, са ма чи ње ни ца да је ко ри стио пе -
снич ки об лик ко ји ни је ка рак те ри сти чан у по -
е зи ји за де цу го во ри о вр ло све сном аутор ском
ста ву. На и ме, у пред го во ру Ан то ло ги ји са вре ме -
не по е зи је за де цу, на сло вље ном „По е зи ја и де -
те”, Ца рић кон ста ту је да кор пус на ше ли ри ке
за де цу у бит но ме сле ди ша блон Зма јеве пе сме
и да ду го ни је би ло сме лих ино ва ци ја у по гле -
ду фор ме, а и са др жа ји су нај че шће под ре ђи -
ва ни од ре ђе ном ци љу те су ње му пот чи ња ва не
„све ду хов не ком по нен те де те та па и ма шта”
(1967: 6). Иако ви со ко це ни Зма јево ства ра ла -
штво, сма тра да та кво пи са ње кроз го то во чи -
тав век пред ста вља си ро ма штво и по ре ди га са
оде ва њем у оче во ста ро ру хо. Он ци ља но на па -
да про грам ски ка рак тер та кве по е зи је као са -
мо свр сис хо дан, а не естет ски и идеј но ре ле ван -
тан за де те: 

Пред очи ма је био план, а не тек ту ђе осе тљи -
ве алат ке од чи јег до брог уса вр ша ва ња за ви си бу -
ду ћи зна чај њи хо вог вла сни ка, и ти ме су та да,
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ако ма шту де те та по сма тра мо као ре ку ко ја ра -
сте, уме сто да се бри ну ка ко ту ре ку да оја ча ју
не ком при то ком, хте ли по што-по то да на њој по -
диг ну во де ни цу (1987: 6). 

За да так са вре ме не по е зи је Ца рић ви ди упра -
во у то ме да се осло бо ди пред ста ве де те та као
збир не име ни це јер је свет де тињ ства из у зет но
бо гат и дис пер зи ван, те не по сто ји мо гућ ност
ни да се пи ше за де цу са уве ре њем да ће сва ка
пе сма, ако од го ва ра од ре ђе ном ка лу пу, од го ва -
ра ти и сва ком де те ту. Озбиљ ни мо дер ни пи сци
ће по сма тра њем до ћи до за кључ ка да 

код де це ни кад ни шта ни је го то во, окон ча но, за -
вр ше но. Чим не што при ве ду кра ју, већ, због дру -
гог, по чи њу то да ру ше. За бра на им не ука зу је на
по че так дру гог. Ма шта под се ћа на мла ду жи во -
ти њу ко ја на пре ду је за хва љу ју ћи ви ше хра ни не -
го хи ги је ни. Де ца улеп ша ва ју свој жи вот вла -
ститим сна га ма. Са ма ства ра ју про стор, вре ме и
об ли ке, да кле са ма оба вља ју пр ви по сао људ ске
ми сли. И ни ко га за њих не мо же оба ви ти, али им
мо же по мо ћи схва та ју ћи их озбиљ но. А то је ме -
сто за ли те ра ту ру. Она је јед на од моћ них при то -
ка њи хо вој ма лој ре ци, све моћ ни ја, што је са мо -
стал ни ја (1967: 6–7).

Ди дак тич ки праг ма ти зам и схва та ње по е зи -
је као ху мо ри стич не ра зо но де, те лир ско уоб -
ли ча ва ње оно га што се прет по ста вља да су
стан дард на деч ја ис ку ства и то у фор ми ко ја
ни је ни есте тич ки ни идеј но иза зов на за мла дог
чи та о ца, Ца рић схва та као ди рект но кон тра -
про дук тив не у раз вој ном сми слу, од но сно као
оне ко ји чак де те ту „мо гу не што од у зе ти”.

Пра ва по е зи ја за де цу, свог чи та о ца во ди на -
пред, ву че га за со бом из сли ке у сли ку, из до гађа-
ја у до га ђај, из осе ћа ња у осе ћа ње, из нео че ки ва -
ног у не по зна то, из и ску ју ћи, све вре ме, од ње га
да учи ни из ве стан на пор да би мо гао да осе ти

њену ле по ту. Пе сма тра жи од свог мла дог чи та о -
ца да је нај пре упо зна, да му је не ко об ја сни, па
да је тек он да схва ти. Ако би пе сма мо ра ла да бу -
де сти ли зо ва но по на вља ње ње го вог зна ња, да га
уљуљ ку је по знатом са др жи ном, звуч ним сти хо -
ви ма и рит мом, он да је бо ље и здра ви је за де те
да се ди на љу ља шци не го да чи та књи ге6 (1967: 7).

Сво ја оп шта уве ре ња о ва ља ној са вре ме ној
по е зи ји за де цу Ца рић је угра дио у збир ке Ша -
ре ни мост и Еј, ти. Сти хо ви су у њи ма фор мал -
но чвр сти, фор ма про чи шће ни ја, а емо ци ја и
ми са о ност ме ди та тив ни ји (Мар ја но вић 1971:
101), по што их на ме њу је де ци ко ја већ из ла зе
из де тињ ства. У пред го во ру Ша ре ном мо сту он
се обра ћа ди рект но мла дим чи та о ци ма, ре чи -
ма да је над овим пе сма ма по треб но да се ма ло
за ми сле: 

Ко од вас хтед не да ову књи гу за и ста про чи -
та, мо ра ће да је чи та по ла ко, раз ми шља ју ћи о
сва ком рет ку. Јер и ја сам раз ми шљао у сва ком
рет ку. Ви де ће те пред со бом све тлу сли ку, ко хо -
ће да је ви ди – и на ћи ће да ју је јед ном већ ви -
део у сво јој ма шти (1967: 4).

Кри ти ча ри су са гла сни да је реч о ре флек -
сив ној по е зи ји, са из ра зи тим де скрип тив ним
еле мен том и по вре ме ном на ра тив но шћу. Су -
блим но гле да но, у њи ма је до ча ра но „де тињ -
ство као ду бок лир ски до жи вљај” (Жи во тић
1982: 206). Сам Во ја Ца рић је у ин тер вјуу Ми -
ло шу Јев ти ћу ре као: „Кад би ми тра жи ли су -
шти ну и сми сао мо је ли те ра ту ре за де цу, не
знам ка ко бих то об ја снио. Мо гу ће да је то мо -
је де тињ ство” (пре ма Ćo ro vić-Bu trić 2022). Иако
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6 „По зна то је да де те вр ло мно го учи и во ли да учи. Ре -
зул та ти за ви се је ди но од то га ка ко се код ње га ства ра ин те -
ре со ва ње. Оно учи му зи ку, учи да цр та, учи да ва ја, учи да
глу ми, учи пра во пис, учи ма те ма ти ку, учи ка ко да је де, ка -
ко да се по на ша – а по е зи ја тре ба да му је ра зу мљи ва са ма
од се бе” (1967: 7–8).



у њој по сто ји сна жан ауто би о граф ски еле мент
у ви ду ин во ка ци је лич них до жи вља ја из пе ри о -
да од ра ста ња, Ца ри ће ва по е зи ја сва ка ко се не
мо же об ја сни ти са мо њи ме. Она је из ра зи то
сло је ви та. Аутор по се ду је свест о то ме да мла -
ђа де ца мо гу у су сре ту са озбиљ ним књи жев ним
де ли ма ис ку си ти ин тен зи ван емо тив ни до жи -
вљај, али се 

ка сни јим чи та њем от кри ва ју пре ма зре ло сти чи -
та ча гор њи сло је ви је дан по је дан. Увек сам пи -
шу ћи за де цу имао то у ви ду во де ћи ра чу на да не
упад нем у по вр шност (пре ма Ćo ro vić-Bu trić
2022).

Ту рас кош мно го стру ко сти у Ца ри ће вој по -
е зи ји ни је јед но став но пред ста ви ти, на ро чи то
ако се има на уму отво ре на струк ту ра сва ке од
пе са ма. По слу жи ће мо се, сто га, за па жа њи ма
Во је Мар ја но ви ћа ко ји је учи нио из у зе тан на -
пор у по ку ша ју да пру жи син те зу вер ти ка ла ове
за и ста сло же не и аутен тич не по ет ске кре а тив -
но сти:

Ца ри ће ва пе сма до но си је дан ши ри спек тар
од но са ме ђу ства ри ма, пој мо ви ма и по ја ва ма и
у њој за па жа мо аутен тич ну скло ност пре ма до -
жи вља ји ма де тињ ства и ње го вих аван ту ра, за тим
пре на гла ше ни став пре ма успо ме на ма и сно ви -
ма, љу бав пре ма тај ни и при ро ди као и те жњу да
се у иде а ли ма и при вид ној ро ман ти ци про на ђе
глав ни сми сао и ле по та, ка ко де тињ ства, та ко и
све ко ли ког жи во та. [...]

О Ца ри ће вој по е зи ји Ху се ин Тах ми шчић је
ре као да се она до жи вљу је у це ло сти као бај ка,
али да је ње на уну тра шња ча роб ност и вар љи вост
опет не ка ко ствар на. [...] Јер Ца рић ево ци ра по -
е зи јом све што се у де тињ ству учвр сти ло у ма -
шти и за по жа ри ло у на ив ној деч јој све сти: тај
деч ји ко ви тлац ту жи ви, уоб ли чу је се, ра сте – и
тек ка сни је – раз бук та ва; он до би ја бај ко ви ти тон
и ле ген дар ни плашт, но и кон крет ни ре ал ни ха -
би тус: у ње му се кри ста ли са ла емо ци ја дав ни не

са свим сво јим ми ри си ма, бо ја ма и зву ци ма –
али у ње му се – у исто вре ме из ра зи ла спо на са
ма те ри јал ним и ово зе маљ ским жи вот ним то ко -
ви ма. Оту да и ни је чу до што је Ца ри ће ва по е зија
у стал ном спо ју те две крај но сти: са јед не стра не
ма што ви то сти, а са дру ге – кон крет ног осе ћа ња
де тињ ства и све та. [...]

Про шлост, са да шњост и бу дућ ност – то су три
вре мен ска ста ња у ко ји ма де те и чо век тра ју, а
њи хо ви сно ви ви ја ју сна гом жи ве ма што ви то сти.
Јер де те је за пе сни ка све: и иде а лист и ма те ри -
ја лист, оно је мор нар, ри бар, вој сково ђа, пе сник
– ’ко чи јаш и зво нар’. У ње го вим ми са о ним сфе -
ра ма под све сти ро је се све ко ли ке иде је – ве ли ке
и ма ле – но у тим иде ја ма оно не оста је са мо, ње -
га и пе сник пра ти, по др жа ва ју ћи ње гов илу зи о -
ни зам (1971: 100–105).

На осно ву овог Мар ја но ви ће вог за пи са мо -
же мо за кљу чи ти да Ца рић за пра во не на пу шта
сво ја прет ход на ства ра лач ка ис ку ства по што су
и ре а ли стич ки код и љу бав пре ма бај ци и тра -
ди ци ји баш ка рак те ри сти ке ње го ве, услов но ре -
че но, „пр ве фа зе”. Он их са мо ре кре и ра у новом
кон тек сту уда ља ва ју ћи се од ра ни јег укла па ња
у ма нир и тра же ћи свој аутен тич ни по ет ски ха -
би тус. 

Но ви на је сте из ра зи та сим бо ли за ци ја, ка -
рак те ри стич на за већ по ме ну ту по е ти ку мо дер -
ни зма, али је за пра во реч о мно го суп тил ни јој
ис ка зној по зи ци ји – „уну тра шњем, емо тив но-
-сим бо лич ком про це су у де те ту – лир ском су -
бјек ту” (Љу шта но вић 2009: 200), ко ји пе сник
угра ђу је у те мељ сво јих пе са ма. Она је апо стро -
фи ра на у са мој рето ри ци на сло ва:

Осе тио сам да је де ци по тре бан не ки мост да
би из сва ко днев ног жи во та пре шли у свет ма ште.
А ка ко сва ко де те во ли бо је, што ви ше бо ја, тај
мост је мо рао би ти ша рен. И, ето Ша ре ног мо ста
(1967: 2).
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Већ у овом крат ком об ја шње њу на зи ва Ца -
рић је ус пео да мар ки ра основ не еле мен те сво -
је ка ле и до скоп ске пе снич ке ви зи је, утка не у
ову збир ку. То је по ве зни ца из ме ђу ре ал ног и
ма штов ног, а за тим из ме ђу ми ме тичког и
естет ског, ја ве и сна, бу квал ног и сим бо лич ког,
лич ног и уни вер зал ног, ин фан та и осо бе... 

По ла зна осно ва пе сни ко ва је сте ње го во вла -
сти то де тињ ство, про ве де но у рав ни ци и на
при сој ној стра ни пла ни не, али не кон крет ни
до га ђа ји, већ чул но-емо тив ни ути сци и фа сци -
на ци је пр вен стве но при ро дом. До жи вљај при -
роде ни је да ге ро тип ски, она се ин тер и о ри зу је
као мен тал на сли ка обо је на че сто нат чул ним,
што је нај бли же пе снич ком: 

[...] ту сам нај у пе ча тљи ви је до жи вео за ла зак сун -
ца. Они ко ји су ро ђе ни у рав ни ци, по зна ју тај
пра зник. Се ћа ју се цр них, цр ве них, ру жи ча стих
и бе лих обла ка ко ји на до сад нај ве ћем по зна том
екра ну – не бу – игра ју сва ки дан дру гу уло гу
прича ју ћи – ка ко ми се у де тињ ству чи ни ло –
свем чо ве чан ству не ра зу мљи ву, али бај ну при чу
(1967: 3). 

Во ја Мар ја но вић при ме ћу је да при ро да у
Ца ри ће вој пе сми ни ка да ни је са мо де кор, већ
„стал ни атри бут за деч ји жи вот и њи хо ва рас -
по ло же ња: уз све деч је по тре бе и хте ња, ра до -
сти, ту ге, сно ве и че зну ћа” (1971: 108). Де ца су
че сто за гле да на у обла ке и у њи ма пре по зна ју
раз ли чи те об ли ке, као што то ви де и у ко ри
дрве та, рас по ре ду ли шћа, ин три ги ра их пла вет -
ни ло не ба, сун че ви зра ци и по жа ри, хук ве тра,
бли ста вост ме се ца и зве зда, пу та ња ре ка... и пе -
сник упра во же ли да те до жи вља је ова пло ти у
сво јим пе сма ма: „За пе сни ка је при су ство при -
ро де у сти ху као при су ство ва зду ха око жи вих
би ћа. Он при ро дом ис ка зу је ле по ту све та, али
и нео дво ји вост од чо ве ка и њего вих ду шев них
по тре ба” (Исто: 109). Ово ме тре ба до да ти и спе -

ци фич но деч је ин те ре со ва ње за је зик, од но сно
об ра ду ствар но сти кроз је зич ке игре.

Ле по та је кључ на реч за ову збир ку и она
обје ди њу је све вер ти кал не и хо ри зон тал не еле -
мен те по е зи је у њој. Сам Ца рић у ин тер вјуу
Јевти ћу ка же да је же лео, пи шу ћи је, да де цу
упозна са ле пим и да их на ве де да тра га ју за ле -
по том. Де скрип тив ни де ло ви пе са ма за то су
изра зи то есте ти зо ва ни и њих мо ра мо по сма -
тра ти у два „кљу ча”. Са јед не стра не, об ли ко ва -
ни су као чул но-кон крет не пред ста ве ко је од го -
ва ра ју деч јем ани ми зму, а са дру ге, оне су чисте
умет нич ке тво ре ви не. На и ме, мо ра мо има ти у
ви ду да је Ца рић по обра зо ва њу исто ри чар
умет но сти те му је сли ков ност по при ро ди ства -
ри бли ска. Ван ред но ус пе ле сли ке у свим пе -
сма ма, а на ро чи то ће мо из дво ји ти опис црвеног
је ле на, од го ва ра ју оно ме што је сло ве нач ки те -
о ре ти чар Бра цо Ро тар (B. Ro tar) у сли кар ству
на звао ли ков ним го вор ни ца ма.

Ли ков ном го вор ни цом ар ти ку ли шу се ви зу ел -
не по ја ве, тј. оства ру је се об ли ко ва ње, из бор и
ком би но ва ње фор ми и бо ја у ску пи не, ком по зи -
ци је и пред ста ве, при зо ре и сли ке (пре ма Šu va -
ko vić 2005: 411),

али са на ро чи тим ци љем да се са гле да о цем
оства ри ко му ни ка ци ја слич на је зич кој. За то
сма тра мо да је Ца рић све сно иза брао по е зи ју
за де цу као из ра жај ни об лик јер је она ње го вом
ге не ра ли зо ва ном умет нич ком по ри ву да ла до -
дат не мо гућ но сти у од но су на сли кар ство, а то
су пр вен стве но емо тив ност и звуч ност.

Ње го во те ло вит ко и си то
Да љи на сна жна у по крет те ра
И је лен ди же злат но ко пи то 
са пот ко ва ма од би се ра.
На вра ту но си гри ву пла ву 
што јој при ро да чу дан сјај да ла,
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уз пла ве очи кра се му гла ву,
два ле па ро га од ко ра ла.
А кад сун це над ви си гра не
и кад на не бу обла ке свла да,
тад је лен као пла мен пла не
и цр ве ни ло на па шњак па да,
и обил но се по тра ви то чи, 
ал’ не ви де га сва ке очи (1967: 69–71).

У овој пе сми упа дљи ва је ин спи ра ци ја мо ти -
ви ма из на род не ли ри ке и бај ке. На род на књи -
жев ност је за пе сни ка пре вас ход но ре зер во ар
ле пог. Пла ва пти ца би кроз „пр стен про ле те ла”
и „у љу ску од ора ха ста ла”. Ка да про бу ђе ни де -
чак у пе сми „Ко ку ца” ши ром отва ра про зор ју -
на ци ма из ста рих вре ме на, кри ти ча ри углав -
ном мар ки ра ју ње го ву же љу за аван ту ри змом и
спе ци фич ни деч ји од нос пре ма хе рој ству. Ме -
ђу тим, тре ба при ме ти ти фа сци на ци ју стал ним
епи те ти ма: „гој ни ко њи”, „чар на го ра”, „бри так
мач”, „зла тан пе хар” ко ји су у слу жби естет ског
до жи вља ја де те та ко је оно из ја ве но си у сан.
Ме то ни миј ска об ра да ствар но сти у сну опи са -
на је у мно гим пе сма ма у збир ци и за то мо же -
мо ре ћи да је то је дан од цен трал них мо ти ва.
Њој прет хо ди мо ме нат од ла ска на спа ва ње, ка -
да де те, на ро чи то уко ли ко је хи пер сен зи бил но,
по на вља у ма шти ути ске, ра до сти и стреп ње. Те
тре нут ке Ца рић опи су је и у пред го во ру: 

По сле сун ча ног за ла ска у де тињ ству, ишао
сам да спа вам. Очи су ми би ле још пу не ру ме ни -
ла. Скло пио би их и ви део круп но пи то мо сун це
у ко је се мо же гле да ти. Ис пред ње га су си ве ку -
ће јар ких про зо ра, ужа сно на је же ног кро ва. Као
да се спре ма ју за бор бу са ја чим ко ји до ла зи – за
из гу бље ну бор бу. А до ла зи ноћ ко ја их гу та, а за -
тим им прашта и уљуљ ку је их зве зда ним не бом
(1967: 4). 

Сан је не ка вр ста сту па ња у чу до и за то му се
лир ски су бје кат у пе сми „Пу то ва ње” ра ду је

иако жа ли што ће про пу сти ти сам пут. У пе сми
„Пет”, ма ли шан у сну ви ди сан ке и оне су то ли -
ко леп ше од ствар них да их не би дао ни за нај -
вред ни је у ули ци. Де чак у „Ко ку ца” раз ми шља
ко би му то мо гао до ћи у сан и пр во се се ћа по -
зи ва на не ста шлук ко ји од би ја, за тим се раз ра -
чу на ва са не га тив ци ма из бај ке и тек се на кра -
ју ра ду је ју на ци ма из еп ске пе сме. У пе сми „Ча -
роб њак” им пли цит но се по ста вља пи та ње ко
нам ша ље сно ве, што ве о ма на ли ку је пи та њу ко
нам пу шта па ху ље с не ба у „Бај ци о сан ка ма”.
У уло зи тог ча роб ња ка пе сник за ми шља мли на -
ра из чи је бра де но ћу из ле ћу сно ви у ви ду си -
ћу шних се ни ца, ко је до ле ћу до де це и на њи хо -
вим про зо ри ма оста вља ју „пи смо или ма ли по -
клон”. Пи смо и по клон асо ци ја ци је су за сан,
ко ји де ца мо ра ју да до пу не „пер цем сре бр ним
или злат ним”. Упо тре ба ме то ни ми је у овој пе -
сми да је отво ре на зна че ња и то је упра во оно на
шта је Ца рић ми слио ре кав ши да код де це „ни -
кад ни шта ни је до вр ше но и окон ча но” не го се
пер пе ту и ра у мно гим об ли ци ма. Отво рен крај
има ју све пе сме и то тре ба има ти у ви ду при
ана ли зи, а ов де ће мо са мо по ме ну ти пе сму
„Воз у сне гу” у ко јој пе сник при ка зу је па ра ли -
зу сна, те није ја сно да ли је епи лог на ја ви тра -
ги чан, или је де чак у сну ус пео да се из бо ри са
дра ма тич ном си ту а ци јом. 

Све ре че но о пе сма ма о сно ви ма по ка зу је да
Ца рић из у зет но до бро по зна је деч ју пси ху и ко -
ли ко год да сти ли зу је де ти ње ути ске и емо ци је,
он их објек ти ви зу је. Из ме ђу ја ве и сна по сто ји
мно го пре ла зних об ли ка, а по се бан аспе кат
спе ци фич не деч је пси хо ло ги је је су за ма шта -
ност и сно ви на ја ви. У „Обла ци ма”, де те је за -
гле да но у обла ке и стра ху је за њих, у „Цр ве ном
је ле ну” от кри ва ду шу при ро де у ви ду за ми шље -
ног би ћа ко је са мо чо век-де те мо же да ви ди у
кро шњи др ве ћа и на ли ва да ма, у „Мор на ру”
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игра ју ћи се па пир ним бро ди ћи ма у ба ри ци
ком плетно про жи вља ва бу ру на мо ру као ствар -
ну, у „Де те ту” се оти ску је у не по зна то на „чам -
цу од тра ва”... Упра во пе сма „Де те” вр ло је за -
ни мљи ва по то ме што у њој фор мал но при чу
казу је од ра стао чо век ко ји се бри не за де те јер
би оно мо гло стра да ти у (жи вот ној) „олу ји”, али
је он исто вре ме но и фа сци ни ран од ва жно шћу
и ма што ви то шћу де те та ко је са вла да ва пре пре -
ке на на чин на ко ји од ра стао не би умео и не би
смео.

Јо ван Љу шта но вић за па жа да су две ва жне
од ли ке у овој Ца ри ће вој збир ци ди ја лек ти ка и
флу ид ност. Ди ја лек ти ка се огле да у стал ној
про тив те жи де те та ко је же ли да са чу ва сво ју за -
шти ће ну по зи ци ју, али и да хра бро иза ђе у свет
– у су срет све му оно ме што је фа сци нант но и
за го нет но. Та ко ђе, она се очи ту је и у на из -
менич ној не по сред но сти и дис тан ци ра но сти
лир ског су бјек та, од но сно у пе сни ко вом мо но -
лошком и ка зи ва њу у тре ћем ли цу. Ме ђу тим,
ја сна гра ни ца не по сто ји, а то је, ка ко уоча ва
Љу шта но вић, и ком по зи ци о ни прин цип у збир -
ци. На и ме, она је по де ље на у че ти ри по гла вља
са по де вет пе са ма, али „кроз све њих про вла -
чи се јед но осе ћа ње све та, исти пе снич ки по -
сту пак, исти лир ски флу ид” (2009: 197). Та
флу ид ност ни је са мо фор мал на, већ је ова пло -
ће на кроз мо ти ве, то по се, сим бо ли ку, уче ста ле
те ме и лир ске су бјек те ко ји флук ту и ра ју из јед -
не пе сме у дру гу. 

Гра нич на по зи ци ја је у осно ви по сма трач ка,
па сив на, она је уод но ше на са ве ли ким све том са -
мо кроз чул не на слуте, че жњу, сно ве. Због то га је
про зор је дан од нај че шћих то по са ове по е зи је,
кроз ње га су бје кат гле да на свет, он је исто вре -
ме но сим бол гра ни це и отво ре но сти пре ма све -
ту (2009: 198). 

Осим „све тлог про зо ра” кроз ко ји пе сни ци
би ва ју у до слу ху са ме се цом, у Ца ри ће вој по е -
зи ји из два ја ју се још два ме та сим бо ла, „цр ве ни
је лен” – па си ја и „пла ва пти ца” – ете ри зам.

Основ но пи та ње ко је мно ги кри ти ча ри по -
ста вља ју ве за но за ову збир ку је сте по зи ци ја
лир ског су бјек та и са тим у ве зи при ме ре ност
деч јем уз ра сту. Љу шта но вић при ме ћу је да је
реч о су бјек ти ма у плу ра лу по што се они но ми-
нал но по ја вљу ју као раз ли чи та де ца или од ра -
сли. Ипак, сви они об је ди ње ни су истим емо -
тив ним флу и дом, те је њихо ва по зи ци ја, иако
ни је исто вет на, ап со лут но бли ска и син хро ни -
зо ва на. То би се нај бо ље мо гло об ја сни ти ста -
вом да се ни јед на жи вот на ета па не пре ва зи ла -
зи пи ја же ов ски, не го, ка ко је то ту ма чио Лав
Ви гот ски (Лев Вы гот ский), пре ра ста у но ва
иску ства, а деч ја игра у но ве об ли ке, пр вен стве -
но у кре а тив ност (в. Vi got ski 1977). Де те и пе -
сник та ко по ста ју јед но би ће и то оно ко је гле -
да свет. Сам Ца рић од лич но је опи сао фе но мен
гле да ња, од но сно жи вот ну чи ње ни цу да се све
сли ке из ствар но сти об ли ку ју у све сти по сма -
тра ча про пу ште не кроз мен тал не и ду хов не
при зме: „Сва ко ба вље ње је зи ком и ми шљу, јер
то се не мо же ни одво ји ти, то је от при ли ке та -
ко – по гле да ти у сво је очи” (пре ма Жи ва но вић
1994: 308). Те ду хов не очи нај би стри је су код
оних ко ји су „мр ву де тињ ства по не ли у ру ци и
са чу ва ли у гла ви” (Ан тић 1999: 55), за шта су
ве ли ку за слу гу има ле ско ро те че из де тињ ства –
сви они са ња ри и ча роб ња ци – или „ме се ча ри”,
ка ко би их озна чио Ћо пић – пр вен стве но ба ке,
де де и пе сни ци. Ова збир ка је сте књи га ду бо ке
по све ће но сти њи ма.

О дру гој збир ци пе са ма, Еј, ти, не ће мо на -
ши ро ко го во ри ти с об зи ром на то да за њу ва -
же све по ет ске ин тен ци је при ка за не у Ша ре ном
мо сту. Но ви на је по ја ва ху мо ра ко ји је пр вен -
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стве но сар ка сти чан. За ни мљи во је да сви кри -
ти ча ри ко ји го во ре о збир ци Еј, ти из два ја ју
само не жност пре ма мар ги нал ним ли ко ви ма
ка кви су без и ме ни скром ни ри бар у на слов ној
пе сми, ње гов око ре ли ко ле га ко ји др жи по смрт -
ни го вор у ка фа ни и ни чи ја ба ка ко ја за сто лом
са ма пи је ка фу. Ако по ми њу ху мор, опи су ју га
као деч ји, што он за и ста ни је. Ца рић це ло по -
гла вље по све ћу је ра ту, и кроз смех го во ри исти -
ну о ње го вој бе сми сле но сти, ин фан тил но сти и
бру тал но сти. Ако је у Ша ре ном мо сту же лео да
де цу упо зна са ле пим, у Еј, ти сва ка ко је хтео
да под стак не кри тич ко ми шље ње те је ово збир -
ка за омла ди ну, а не за де цу. Ово је нај бо ље ра -
зу мео Ду шан Ра до вић, ко ји је у сво ју Ан то ло -
ги ју срп ске по е зи је за де цу 1984. унео чак шест
пе са ма из ове збир ке и то оних ко је нај ди рект -
ни је осу ђу ју иде ју ра та. Ов де из два ја мо пе сму
„Ви те зо ви”, као при мер за про ме ну идеј не по -
зи ци је у од но су на Ша ре ни мост. Док су у првој
збир ци ју на ци по зи тив но рас па љи ва ли ма шту
де ча ка, са да су без ве зња ци и ште то чи не.

Ви тез ко рат ник ни шта не вре ди
Док не на ву че пан цир од ме ди.
Али због ове ко шу ље те шке 
Не мо же ви ше да иде пе шке.

И та ко ка да у рат же ли
По тре бан му је коњ де бе ли.
Че крк још тре ба овом бра ци
Да се у се дло он уба ци.

А кад је јед ном у се дло сео
Си гу ран бу ди рат је по чео.
На са бљи му је ју нач ка ру ка
Не где ће не ко да за ку ка.

Дру ги је ви тез на ме ре исте,
Ту ца ном ци глом, оклоп му чи сте

Да сун ца бле ском са сјај не ме ди
Не при ја те љу ср це сле ди.

Ка да се срет ну ко два пе тла
И јед ном и дру гом ка ци га све тла.
Пр се се, хра бре, окло пом ми чу,
По ми слиш – сад ће да ку ку ри чу.

За тим ше та ју по бој ном по љу 
Док за бој бо љу до би ју во љу.
Та ко на њи ви не ке Ми ли це
Из га зе па суљ и лу бе ни це (1966: 37–38).

У ин тер пре та ци ји и кла си фи ка ци ји пе са ма
Во је Ца ри ћа, де ша ва ју се две стан дард не гре -
шке. Пр ва је ве за на за раз у ме ва ње на ра ци је, те
се де ша ва да се де скрип тив на пе сма до жи ви као
ро до љу би ва. На при мер, Ми лин ко вић (1999)
„Сун ча не ко ње” ту ма чи као пе сму о Ко сов ском
бо ју. Пр ва пе сма из збир ке – „Град”, та ко ђе је
ви ђе на као песма о на род ном ен ту зи ја зму (Љу -
шта но вић 2009; Па вић 1960), а су штин ски је
пе сма о ма шти. Тај град слич ни ји је оно ме на
гра ни од обла ка, не го Ви те зо вом гра ду из „Ми,
де ца”. Дру га гре шка је сте у од ре ђи ва њу на мене
и при ме рено сти уз ра сту. У школ ској лек ти ри,
обе збир ке пе са ма, па чак и Ца ри ће ва Ан то ло -
ги ја, ода би ра не су за де цу че твр тог или пе тог,
уме сто сед мог раз ре да. Нео бич но је сте то што
се ни је во ди ло ра чу на о оно ме што та ко тач но
за па жа Ми лан Црн ко вић – да је пе ри од од де -
се те до три на е сте го ди не уоп ште но не по во љан
за по е зи ју и „пред ста вља у пра ће њу по е зи је не -
ки ва ку ум” (1984: 88). По на шем ми шље њу,
упра во би ова гре шка мо гла би ти кључ на за
изо ста вља ње пе снич ких и про зних збир ки Ца -
ри ће вих из ка сни јих школ ских про гра ма.

До со ло мон ског ре ше ња ка ко нај бо ље пред -
ста ви ти по е зи ју Во је Ца ри ћа до шао је Дра ган
Лу кић (1987). Он је са чинио збир ку Ца ри ће ве
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по е зи је, на сло вио је Цр ве ни је лен и на ме нио за
не по сред но чи та ње. У пред го во ру „Ца ри ће ва
бај ка” обра тио се бу ду ћим чи та о ци ма: јед на ко
де ци и од ра сли ма. Пе сме у њој су, ка же Лу кић,
пе сни ко ва ве ли ка бај ка о жи во ту у ко јој он тра -
га за Чо ве ком, спа јају ћи ми сао и осе ћа ња у му -
дрост. Оне су по зив чи та о цу на ра до зна лост и
тра га ла штво и ства ра лач ки дух ко ји ву че на -
пред. Те пе сме обо га ћу ју ма шту, ши ре ви ди ке,
уз бу ђу ју и опле ме њу ју дух и во де мла дог чи та -
о ца у свет од ра слих. А од ра сли све ви ше по чи -
њу да ли че на се бе из де тињ ства и мо жда им то
по мог не да ре ше не ку ва жну за го нет ку (Лу кић
1987: 131–132).

Про зна де ла

Во ја Ца рић је две про зне књи ге на пи сао да
би, ка ко је ре као у ин тер вјуу Ми ло шу Јев ти ћу,
по пу нио пра зни ну ко ја је по сто ја ла у на шој ли -
те ра ту ри за де цу у то до ба. Пр ва је из да та збир -
ка при по ве да ка Бе ли вук, 1956. го ди не. Исте
годи не об ја вље не су још две књи ге при ча са те -
ма ти ком де тињ ства: Ве ли ко дво ри ште Сте ва на
Ра ич ко ви ћа и Сви рач у дво ри шту Мир ка Пе -
тро ви ћа. Ове три збир ке кри ти ча ри до во де у ве -
зу пр вен стве но због кул ту ро ло шке ре ле вант но -
сти по што се њи ма по кре ну ло за по ста вље но
про зно пи са ње за де цу. Ме ђу тим, раз ли ке ме ђу
њи ма су су штин ске те се оне не мо гу по сма тра -
ти у истом кон тек сту. Ра ич ко вић је имао те жњу
да као од ра стао чо век ме мо ар ски за пи ше се ћа -
ња из де тињ ства ко ја су му би ла ва жна, Пе тро -
вић да ожи ви до га ђа је упра во она ко ка ко су се
од и гра ли и да их опи ше што вер ни је сво јим та -
да шњим осе ћа њи ма, те да их у умет нич кој фор -
ми но ве ле из ве де што пре ци зни је. Ца рић у сво -

јој збир ци уоп ште но ис тра жу је „про сто ре де -
тињ ства и ње го ву вре ме ни тост” (Og nja no vić
1987: 39), те ни је реч о било ко јој вр сти ауто би -
о граф ског дис кур са са те мом де тињ ства, већ о
пси хо ло шким при по вет ка ма ко је се ба ве раз-
ли чи тим фе но ме ни ма из деч јег до жи вљај ног
кор пу са. У сва кој но ве ли по на о соб аутор на ла -
зи пра ве „пси хич ке ме ре у до ба де тињ ства”
(Мар ја но вић 1877: 75), ко је се те ма ти зу ју и
иска зу ју кроз ин те ре со ва ње за при ро ду и умет -
ност, љу бав пре ма бли жњи ма, од нос пре ма
интри гант ном, не до сти жном и не мо гу ћем, че -
жња ма, стреп ња ма, хра бро сти ма, ра до сти ма,
до брим де ли ма и не прав ди... реч ју, све му оно -
ме што ће би ти основ ни мо ти ви у ка сни јим по -
ет ским збир ка ма. У овим при по вет ка ма не ма
бај ко ви тих еле ме на та, те их ана ли ти ча ри ко ји
су о њи ма пи са ли (Мар ја но вић, Ог ња но вић, Пе -
тро вић и Ми лин ко вић) свр ста ва ју у ред ре а ли -
стич ких де ла за де цу. Је зик у њи ма је сте јед но -
ста ван и де ци ра зу мљив, а на ра ци ја ли не ар на,
ме ђу тим сми сао за оп сер ва ци ју, спе ци фич ни
ли ри зам и дра ма тич ност, има нент ни сва кој од
но ве ла, ука зу је на то да су ове при по вет ке нео -
ре а ли стич не. 

О овим при ча ма је мно го пи са но и оне су
ана ли зи ра не са те мат ског ста но ви шта деч је
књи жев но сти. Ог ња но вић поје ди не мо ти ве у
при ча ма до во ди у ве зу са Цан ка рем, Ко чи ћем,
Џе ком Лон до ном (Jack Lon don), Црн че ви ћем,
Ан дри ћем, Ло вра ком и дру гим при по ве да чи ма
за де цу. Ме ђу тим, тре ба на гла си ти да, као ни у
пе сма ма, ни у при ча ма са ма на ра ци ја ни је увек
кључ на, по што у њи ма по сто је са свим осо бе ни
ме та сло је ви. На и ме, Ца рић се ве о ма че сто за -
у ста вља на опи си ма, али они ни су у слу жби
кла сич не де скрип ци је, не го су на чин на ко ји
лик по сма тра око ли ну – нај че шће при ро ду – и
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у њој от кри ва са јед не стра не ле по ту, а са дру ге
свој сли кар ски та ле нат. Пер спек ти ва ли ка и
овде је за го нет на јер је флук ту и ра ју ћа. Основ -
но пи та ње ко је се мо ра по ста ви ти у мно гим
при ча ма ни је са мо ко при по ве да, већ и ко гледа.
Чак и у оним но ве ла ма где по сто ји све зна ју ћи
при по ве дач, он нео сет но склизне у по зи ци ју
ли ка и по сма тра ње го вим очи ма. У ин тер вјуу
Жи ва но ви ћу (1994: 318), Ца рић је ис при чао да
је фа сци ни ран Ћо пи ће вом при чом у ко јој лик
у по се ти Аме ри ци до зво ли да му се из ва де и ма -
ло очи сте очи те их он ви ди ван се бе на тац ни.
У Ца ри ће вим при ча ма, као да по сто је те „из ва -
ђе не очи” ко је стал но ме ња ју по зи ци је и да ју
но ве пер спек ти ве. Још јед на од ва жних спе ци -
фич но сти ових при ча је сте њи хо ва отво ре ност,
од но сно не за о кру же ност у би ло ка квој ди дак -
тич но сти. У њи ма не ма од ра слих ко ји ка жња -
ва ју и на кнад но па ме ту ју, већ је де ци оста вље -
но да са ма из ве ду за кључ ке. Ре ци мо са мо да по -
је ди не при че иза зи ва ју на ро чи то оду ше вље ње
пре ма мо ти ви ма ко ји ни су об ра ђи ва ни ни у јед -
ној дру гој књи зи: у „Бе лом ву ку” то је не мо гућ -
ност про ме не при ро де, али не са мо вуч је, не го
и људ ске, у „Ја бу ци” кон се квен ца ко ја је то ли -
ко дис про пор ци о нал на оче ки ва њу де те та да га
до во ди до ви ше све сти, а у „Звон цу” па сив на
агре си ја оца ко ји ла жним обе ћа њи ма вр ши на -
си ље над деч јом ду шом.

Апа рат про фе со ра Ко са (1958) је ди ни је ро -
ман Во је Ца ри ћа. То је на уч но фан та стич но де -
ло за ко је Тах ми шчић ка же да до но си ма ли и
ве ли ки кон цепт жи во та (1961: 114). Ма ли се
од но си на чи ње ни цу да се тран спо ну је у деч ју
књи жев ност рас пра ва о атом ском ра ту ко ја
пред ста вља те му ве ли ког кон цеп та чо ве чан -
ства. У по чет ку, ро ман је из у зет но за ни мљив –
има три лер ску ди на ми ку и ре ла тив но мрач ну

ат мос фе ру. Про фе сор Кос се на пе ри фе ри ји
не ког на шег гра да скри ва од ме ђу на род них
орга ни за ци ја за ко је је ра дио. Он је дошао до
открића ко је би мо гло до не ти до бро бит чо ве -
чан ству, али се та ко ђе мо же окре ну ти у свр ху
то тал не де струк ци је. Ро ман гу би на сна зи у де -
лу ка да би тре ба ло да пре ђе у фан та сти ку јер
аутор ин си сти ра на те зи. Сам апа рат ни је до ча -
ран, он је не ка вр ста те ле ви зиј ског екра на пу -
тем ко јег он по ка зу је обич ним љу ди ма – вла -
сни ку ку ће и ње го вој кће ри, да кле пот пу ним
мар ги нал ци ма – шта би се мо гло де си ти са иди -
лич ним дру штвом ко је би до би ло на упо тре бу
чи тач ми сли ко ји је из у мео. Та кво дру штво би
се пре тво ри ло у то та ли тар но и за вр ши ло у
атом ском ра ту, до ис тре бље ња. Мо жда је нај за -
ни мљи ви ја чи ње ни ца ве за на за овај ро ман кон -
тек сту ал на: у ње му се по ја вљу ју вр ло по зи тив -
не и при ма мљи ве сли ке по тро шач ког дру штва,
а при че о ме ђу на род ним за ве ра ма, оче ки ва ли
би смо, мо гле би у вре ме кад је ро ман из дат би -
ти цен зу ри сане. Ме ђу тим, са свим опо зит но,
као уред ник из да ња пот пи су је се Ми ра Алеч ко -
вић! Ро ман је имао још јед но из да ње, 2008. го -
ди не, у Бу клен ду, ве ро ват но на крили ма но вог
ин те ре со ва ња за фан та сти ку по чет ком 21. ве -
ка, али је остао пот пу но не за па жен. 

За кљу чак

По е зи ја и про за Во је Ца ри ћа је су апарт не,
али као та кве у бит но ме обо га ћу ју и опле ме њу -
ју пе ва ње и ми шље ње де це на срп ском је зи ку.
Упра во сто га, би ло би до бро да се, ма кар и ова -
ко post fe stum, ис пра ви ви ше де це ниј ски про пуст
и књи жев но де ло Во је Ца ри ћа поч не по сма тра -
ти у кон те сту глав ног то ка на ше деч је књи жев -
но сти.

„ЛЕПОГА СУ ЖЕЉНИ ЉУДИ” – ОМАЖ ОПУСУ ВОЈЕ ЦАРИЋА
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An ki ca M. VUČ KO VIĆ

“PE O PLE DE SI RE BE A UTY” – A HO MA GE 
TO THE WORK OF VO JA CA RIĆ

Sum mary

This pa per was con ce i ved as a tri bu te to the work of
Vo ja Ca rić on the oc ca sion of the cen te nary of his birth.
In the in tro duc tory seg ment, we will try to per form a
small ex pe ri ment with the col lec tion A Co lor ful Brid ge
(Ša re ni most) in or der to show how cur rent the po e tics of
this wri ter is, even mo re than half a cen tury af ter he wro -
te all his works. In the cen tral part, we will pay at ten tion
to the works that re ma i ned out si de the sco pe of cri ti cism
such as The Fi ve-Year Plan (Pe to let ka), Happy Events (Ve -
se li do ži vlja ji), A Story abo ut an Evil Billy Go at (Pri ča o
zlom jar cu), A Fa iry Ta le abo ut a Sec ret (Baj ka o Taj ni), and
then we will fol low the cri ti cal re cep tion of the well-
known col lec ti ons A Co lor ful Brid ge (Ša re ni most), Hey,
you (Eј, ti) and Whi te Wolf (Be li vuk) and the no vel The
Appa ra tus of pro fes sor Kos (Apa rat pro fe so ra Ko sa), com -
ple ment them with a mo dern vi ew.

Keywords: be a uty, po e try, pro se, re cep tion
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ће мо по ку ша ти да са гле да -
мо те мат ску струк ту ру Ан то ло ги је са вре ме не по е зи је за
де цу, као и основ не про грам ске иде је ко ји ма се Во ја
Ца рић во дио при ње ном са ста вља њу. Про ко мен та ри -
са ће мо из бор пе са ма и кри те ри ју ме ко ји су мо гли да
бу ду кључ ни. По ку ша ће мо да упо ре ди мо ста во ве пре -
ма по е зи ји за де цу Во је Ца ри ћа као деч јег пе сни ка и
Во је Ца ри ћа ан то ло ги ча ра. Тру ди ће мо се да уочи мо
по сто ји ли од ре ђе на темат ска или не ка дру га вр ста
рас по де ле пе са ма уну тар са ме Ан то ло ги је, као и да
уста но ви мо мо тив ске до след но сти. На сто ја ће мо да
при ка же мо основ не иде је ко је ова Ан то ло ги ја но си са
со бом и да по ну ди мо њи хо во евен ту ал но ту ма че ње.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе сни штво за де цу, ан то ло ги ја, Во -
ја Ца рић, те мат ски кру го ви, мо тив 

Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу (1961)
Воје Ца ри ћа пред ста вља спе ци фич но пле ти во
лир ске су бли ма тив но сти у деч јем до жи вља ју
све та и жи во та. У њој се ја сно оцр та ва ан то ло -
ги ча ре ва по тре ба да се са бе ру при ме ри по е зије
за де цу ко ји од го ва ра ју тра ди цио нал ном песни -
ч ком ко ду, чу ва ју лир ски до жи вљај и исто вре -
ме но от кри ва ју свет сим бо ла. Ако ди ја хро ниј -
ски посма тра мо про цес са ста вља ња ан то ло гија,
од вре ме на ка да су на то ме ра ди ли Ђор ђе Рај -
ко ви ћа1 и Сте ван По по вић2 – са ја сно из ра же -
ном ди дак тич ком на ме ном, до оних нај по зна -
ти јих, ко је су са ста вља ли Бо ра Ћо сић и Душан

Ра до вић3 (Љу шта но вић 2018: 63), Ан то ло ги ја
Во је Ца ри ћа пред ста вља збир ку оног ре ђег типа
пе сни штва за де цу – су блим но-лир ског мо де ла.

Ду шан Ра до вић је 1959. пи сао о књи жев но -
сти за де цу као о ди вљој и не у хва тљи вој пти ци,
док ју је Бо ра Ћо сић пар го ди на ка сни је опи си -
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1 Ђор ђе Рај ко вић (1825–1886) об ја вио је 1858. ша љи во-

-по уч ни Јед и мед, де ло ко је ује ди њу је пе да го шко-те о риј ску
рас пра ву (Пред го вор) и ан то ло ги ју ко ја об је ди њу је по е зи ју
и про зу са на ме ном за при ме ну у шко ла ма. Де ла у сти хо ви -
ма из де ље на су на „Пе сме”, „Ба сне”, „Искри це”, „Нат пи се”,
док су де ла у про зи на сло вље на „Шко ла и жи вот” (в. Опа чић
2009: 5).

2 Сте ван По по вић не рет ко је у сво јим ан то ло ги ја ма про -
мо ви сао пе сме Јо ва на Гр чић Ми лен ка у ко ји ма је не го ван
сен зи би ли тет ка кав мо же мо уочи ти и у из бо ру ко ји пра ви
Во ја Ца рић. У ње го вој по е зи ји че сто се жи вот ни опти ми зам
и ме лан хо ли ја пре пли ћу са слут њом смр ти (Опа чић 2009:
8), а мо ти ви су усме ре ни на свет при ро де („Ти це у го ри”,
„Про лет ње ју тро”, „Ла сте”, „Љу би чи це”, „Обла ци” и др.) и
ве дре сли ке де тињ ства („Не ста шни де ча ци”, „Бес по слен па -
стир”, „И њен син је ђак” и сл.) што се мо же уочи ти и у Анто -
ло ги ји Во је Ца ри ћа.

3 Би ло би по себ но ко ри сно и за ни мљи во де таљ но ис пи -
та ти слич но сти и раз ли ке си сте ма са ста вља ња ан то ло ги је Во -
је Ца ри ћа са дру гим ан то ло ги ја ма, из да тим ше зде се тих го -
ди на на ју го сло вен ском про сто ру, чи ме би се по ја снио увид
у са гле да ва ње ква ли тет не по е зи је за де цу, као и са мо по и ма -
ње ње не функ ци је.

То у овом ра ду не ће би ти учи ње но, али сва ка ко оста је као
на по ме на за бу ду ћа ис тра жи ва ња. 



вао као „де струк тив ну, збу њу ју ћу, не у о би ча је -
ну, свим сво јим пра вим до ме ти ма стал но и ду -
бо ко ира ци о нал на, на сре до кра ћи из ме ђу ја ве
и не ја ве, сна и не сна, умља и без у мља”, у „је -
дин стве ној рав ни зма јев ске ша ло збиљ но сти
(кур зив Б. Ћ.), ’пра вог’ и па тво ре ног, и ’исти ни -
тог’ и ’ве штач ког’” (Ћо сић 1965: 7). У вре ме
када Во ја Ца рић об ја вљу је сво ју Ан то ло ги ју
(1961) у то ку су пре ви ра ња у по и ма њи ма књи -
жев но сти за де цу. Упр кос сна жном ја ча њу мо -
дер ног при сту па пе сни штву за де цу, В. Ца рић
успе ва да на ђе спо ну тра ди ци о нал них мо ти ва
и савременог при сту па де те ту. Чи ни нам се да
Анто ло ги ја пру жа пре глед пе са ма ко је се на ла -
зе „на ме ђи” и у ко ји ма се са би ра низ остварења
која ис по ља ва ју спе ци фи чан лир ски сен зи би -
ли тет, не пра ве ћи су ви ше строг от клон од оних
ко је те ма ти зу ју ур ба ну пред ста ву де тињ ства.
У њој не ма оштрих пре ки да са тра ди ци јом ко је
уоча ва мо код Бо ре Ћо си ћа као ан то ло ги ча ра,
али је сва ка ко мо же мо до жи ве ти као си стем ко -
ји на сто ји да ство ри је дин стве ну, спе ци фич ну
са мо до вољ ну сли ку ста ња по е зи је за де цу, ко ја
по чи ва на афи ни те ти ма ан то ло ги ча ра ко је је и
сам ис по љио у свом аутор ском ства ра ла штву
(Ца рић 1967). Та ко је Ан то ло ги ја са вре ме не по -
е зи је за де цу по ста ла јед на од стру на мул ти вер -
зу ма књи жев но сти за де цу тог вре ме на. Ако
узме мо у об зир да је рад ан то ло ги ча ра увек
лич но, су бјек тив но, аутен тич но чи та ње књи -
жев но сти и ства ра ње вла сти тог кон цеп та ли те -
рар не вред ности (Ша ран чић Чу ту ра 2019: 4),
Во ја Ца рић је сво јом Ан то ло ги јом ус пео да по -
ну ди лир ски сен зи бил ну, им пре си о ни стич ку
по е зи ју усред сре ђе ну на за го нет но и фа сци -
нант но у све ту.

О ан то ло ги ји Деч ја по е зи ја срп ска Бо ре Ћо -
си ћа до ста се пи са ло и про ми шља ло. Она је
има ла ја сно из ра же ну на ме ну да се по е зи ја за

де цу при ка же као естет ски вред на, ауто ном но
рав но прав но са остат ком срп ске књи жев но сти,
без об зи ра на це ну. По себ но се разма трао из ра -
зи то ди стин гви ран од нос ан то ло ги ча ра пре ма
тра ди ци о нал ном пе сни штву за де цу. Уоче но је
да се те жи ло бри са њу „чед но лир ско-пе да го -
шког сен зи би ли те та” и раз не же но сти, а да се
ин си сти ра ло на из ра зу нонсен са, ира ци о нал ног
и па ро дич ног (Ша ран чић Чу ту ра 2015: 89).
Став са мог ан то ло ги ча ра из ра жен у пред го во -
ру ан то ло ги ји Деч ја по е зи ја срп ска да „свет ви -
ше ни је за мно ге од нас: за љу ти те, не флек си -
бил не, ушта вље не и по де ше не на ста ри ри там”
(Ћо сић 1965: 13) ја сно го во ри о стро гом рас ки -
ду са тра ди ци јом, ко ја је ка ко та да, та ко и го ди -
на ма ка сни је раз ли чи то вред но ва на (в. Па нић
Ма раш 2015: 10). Ни ко ни је спо рио ан то ло гиј -
ску вред ност Ћо си ће ве ан то ло ги је, али су се
мно ги пи та ли да ли је та кво оштро одва ја ње од
тра ди ци о нал ног пе сни штва за де цу би ло нео п -
ход но4 и да ли је то би ла це на ко јом је срп ска
књи жев ност за де цу пла ти ла сво ју ка но ни за -
цију. Бо ра Ћо сић је оства рио „ка но ни за ци ју не -
ти пич не ви зи је” (Ша ран чић Чу ту ра 2015: 89)
ко ја је отво ри ла но ва пи та ња, и, што је још ва -
жни је, ука за ла на ва жност естет ског, стил ског
и те мат ског на прет ка раз во ја по е зи је за де цу,
али учи нив ши на гли от клон од тра ди ци о нал ног
пе сни штва за де цу.

У пред го во ру Ан то ло ги ји, под на сло вом „По -
е зи ја и де те”, Во ја Ца рић иден ти фи ку је про бле -
ме ко ји по сто је у (та да) век и по ста рој срп ској
по е зи ји за де цу. Он на сто ји да от кри је и об ја сни
за што се по е зи ја за де цу ни је раз ви ја ла ве ћом
сна гом и бр зи ном, исто вре ме но ука зу ју ћи на
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4 Овој те ми при сту па ли су Јо ван Љу шта но вић, Ва лен ти -
на Ха мо вић, Сне жа на Ша ран чић Чу ту ра, Је ле на Па нић Ма -
раш и др. 



про ме ну ста ња у књи жев но сти по сле Дру гог
свет ског ра та. Чи ње ни ца да је за мо то ове Ан -
то ло ги је узе та пе сма Лу ке Ми ло ва но ва ко јом,
пре ма Во ји Ца ри ћу, по чи ње ства ра ње по е зи је
за де цу у срп ској књи жев ности5 го во ри о же љи
за ука зи ва њем на зна чај кон ти ну и те та, ма ко -
ли ко но ва вре ме на зах те ва ла но ве пе сме. Са -
ста вљач Ан то ло ги је же лео је да ука же на зна чај
по сто ја ња по е зи је за де цу и пре ства ра ла штва
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, чи ме ис ти че исто риј -
ски раз вој гра не књи жев но сти ко ја (та да) још
увек ни је ка но ни зо ва на. У пред го во ру се не на -
сто ји да се ума њи зна чај Зма је вог ства ра ла штва
и ње го ве по е ти ке, већ да се ука же на но ве по -
тре бе код са вре ме ног чита о ца – де те та. В. Ца -
рић ја сно пред ста вља усло вље ност огра ни че -
ног ори ги нал ног пе снич ког ства ра ња у окри љу
след бе ни штва Зма је вог опу са. 

Пе сма „На књи жи цу но во љет ни дар” су ге ри -
ше са ста вља че ву иде ју да но ве ге не ра ци је де це
зах те ва ју и за слу жу ју но ве пе сме. Та ко на са -
мом по чет ку Ан то ло ги је са ста вљач да је кључ у
ко ме тре ба чи та ти и сам на слов, али и це ло куп -
ну Ан то ло ги ју. При дев са вре ме на у на сло ву очи -
глед но не озна ча ва пот пу ни рас кид са тра ди ци -
јом, од ри ца ње од прет ход них на чи на пи са ња за
де цу, али су ге ри ше по тре бу за но вим иде ја ма,
по и ма њи ма и из ра зи ма. Овај при дев ту ма чи мо
као по тре бу да се са бе ру пе сме ко је су без обзи -
ра на про грам ска на че ла ква ли тет не. Би ло да
су по сре ди им пре си о ни стич ки до жи вљаји све -
та, би ло да су јед но став но опи сне или се пак ба -
ве се о ским или ур ба ним све том, Во ја Ца рић
оце њу је њи хо ву вред ност на осно ву соп стве них
на кло но сти и у скла ду са основ ном иде јом о де -
те ту чи ји укус тре ба усме ри ти „ка лепом, да га
по ву че на пред у но ве до жи вља је и осе ћа ња, и
да му ство ри но ве пој мо ве и но ве ви до ве већ
ви ђе них ства ри” (10).

Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу не ма
функ ци ју, по пут оних пред зма јев ског пе ри о да,
да спро ве де од ре ђе на ди дак тич ка и по уч на
оства ре ња, већ је њен им пе ра тив био пру жа ње
но вог ис ку ства, но вог до жи вља ја, но ве ви зи је
све та кроз пе сме раз ли чи тих ауто ра. На тај на -
чин Во ја Ца рић се де кла ри ше као по бор ник но -
ве иде је о са мо стал ном, ми сле ћем де те ту ко ме
тре ба пру жа ти мо гућ ност за но ва ис ку ства и
по и ма ња. Он ве ру је у „де те-ре ку” ко је тре ба
оја ча ти, а не по ко ри ти. Сма тра да је не пра вед -
но за не ма ри ва ти деч ји ин те лект, те да пи сци
кроз по е зи ју тре ба да по зи ва ју на раз ми шља ње,
ис тра жи ва ње сми сла и пру же мо гућ ност свом
чи та о цу да соп стве ним раз ми шља њем и ми сао -
ним на по ром до сег не ле по ту по е зи је (9). 

Са ма Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу са -
сто ји се од осам де сет и че ти ри пе сме ко је су
при ку пље не од два де сет и шест ауто ра. Ипак,
упр кос број но сти ауто ра и ра зно ли ко сти ко ју
би сам кон цепт иде је ан то ло ги је мо гао да уне -
се, на кон чи та ња пе са ма у кон ти ну и тету по -
стиг нут је ефе кат је дин ства осе ћа ња све та.
Иако се у Ан то ло ги ји не на зи ру по де ле, раз вр -
ста ва ња, па ни уз ра сни по ре дак, баш као што је
то слу чај и ка сни је код Бо ре Ћо си ћа и Ду шан
Ра до ви ћа (Љу шта но вић 2018: 63), мо гу ће је на -
слу ти ти од ре ђе не те мат ске кру го ве у окви ру
ко јих је са стављач би рао пе сме. На и ме, ако
узме мо у об зир пред го вор збир ци пе са ма Ша -
ре ни мост (1958) Во је Ца ри ћа от кри ће мо да су
се мно ге ње го ве аутор ске иде је о пи са њу по е -
зи је за де цу, ко је је спро во дио у соп стве ним
оства ре њи ма, пре не ле и на из бор пе са ма за
Анто ло ги ју као сво је вр стан кри те ри јум успе -
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5 О по чет ку срп ске деч је књи жев но сти као ори ги нал ног
аутор ског де ла ну де се раз ли чи ти од го во ри. Осим Лу ке Ми -
ло ва но ва, по ми њу се и За ха ри је Ор фе лин, Бран ко Ра ди че -
вић, Ј. Ј. Змај (Ша ран чић Чу ту ра 2019: 5).



шно сти схва та ња деч јег све та. Уочи ли смо да,
као што се у збир ци пе са ма Ша ре ни мост пу -
тем од ре ђе них уче ста лих те ма, мо ти ва и то по -
са из ра жа ва ди фу зна осе ћај ност (Љу шта но вић
2009: 198), у Ан то ло ги ји до ла зи до слич ног
фре квент ног по на вља ња од ре ђе них мо ти ва и
те ма. Та ко се мо же на зре ти вр ло ко хе рент на
струк ту ра чи ји је основ у чул ној фа сци на ци ји
све том ко ја не при мет но пре ла зи у сим бо лич ку
по ет ску сли ку. Уз то, по сре дан од нос са де те -
том-чи та о цем, из ра жен кроз уче ста лу упо тре -
бу 2. и 3. ли ца у пе сма ма Во је Ца ри ћа, мо же се
при ме ти ти и у пе сма ма ње го вог ан то ло гиј ског
из бо ра. У сво јој збир ци пе са ма он по ку ша ва да
оства ри ко му ни ка ци ју са чи та о цем, али суп -
тил но, рет ко ди рект но. Пе сме су мо но ло шког
ка рак те ра, што пред ста вља и зна чај ну од ли ку
сим бо ли стич ко-есте ти ци стич ког сло ја мо дер -
не по е зи је, али кроз свест о деч јој при ро ди и
на чи ну до жи вља ја све та (Љу шта но вић 2009:
195). У Ан то ло ги ји мо же мо на слу ти ти во ђе ње
истим сен зи би ли те том ко ји је ис по љен у збир -
ци Ша ре ни мост. Пе сме оди шу од ре ђе ном есте -
ти зо ва ном уда ље но шћу, ко ја рет ко ус по ста вља
ди рект но обра ћа ње де те ту-чи та о цу. 

Чул на кон крет ност деч је спо зна је код Ца ри -
ћа пре ра ста у им пре си о ни стич ку усред сре ђе ност
на чул не ути ске, ко ја га во ди пре ма све му оно ме
што је исто вре ме но и фа сци нант но и за го нет но
(Љу шта но вић 2009: 196). 

Услед та квог од но са пре ма соп стве ном ства -
ра ла штву, и у Ан то ло ги ји се мо гу уочи ти по -
навља ња од ре ђе них мо ти ва и по ет ских сли ка
ко је иза зи ва ју да се од деч је чул не спо зна је про -
ми шља њем до се же ду бљи сми сао. Ова иде ја ма -
ни фе сту је се у пе сма ма раз ли чи тих ауто ра ко -
је је В. Ца рић са брао и тако из гра дио сво је вр -
стан и је дин ствен по ет ски свет кон ци пи ран на

иде ји деч је би нар не при пад но сти и ре ал ном,
кон крет ном све ту и све ту ма ште, ко ји до во ди
до ду бљих спо зна ја. 

Пре ла зак из јед ног у дру ги свет не кад пред -
ста вља олак ша ње, а не кад бу ди ту гу. Тај гра -
нични про стор за раз вој имаги на ци је, ко ји је
очи глед но ин три ги рао ан то ло ги ча ра,6 мо же мо
схва та ти и као ути цај аван гард них то ко ва на
књи жев ност за де цу (Ра ди кић 2008). У Ан то ло -
ги ји ће се не рет ко по ја вљи ва ти пе сме ко је ну де
по и гра ва ње сном и гра ни ца ма сна, по пут „Ни
сан ни ја ва” Гу ста ва Кр кле ца или „Чи ка с бра -
дом” Ар се на Ди кли ћа. Кон цепт игре ме ло ди јом
је зи ка, као још јед на ка рак те ри сти ка аван гард -
них то ко ва, мо же се уочи ти у пе сми „Су срет на
мо ру” Сте ва на Ра ич ко ви ћа у ко јој до ми ни ра ју
али те ра ци је и асо нан це и у ко јој сми сао до би ја
дру ги план. У њој до ла зи до из ра жа ја и ре ла ти -
ви за ци ја ло ги ке ко ја од гова ра деч јем ми шље њу
(Исто). 

У Ца ри ће вој збир ци Ша ре ни мост мо гла се
уочи ти од ре ђе на вр ста оп сед ну то сти сна жним
све тло сним и ко ло ри стич ким ин тен зи те ти ма
(Љу шта но вић 2009: 200). Сли чан при ступ при -
ме ћу је мо и у ан то ло гиј ском из бо ру. Све тлост,
као ми сте ри о зна и не са гле дљи ва, не до ку чи -
ва, ин три ги ра ла је пе сни ка, да ју ћи про стор за
импре си о ни стич ку усред сре ђе ност ко ја пру жа
мо гућ ност за до ми шља ње. Мо тив Сун ца не рет -
ко је по ве зан са деч јим пред ста ва ма вре ме на,
где ње го ва по ја ва озна чава ју тро, но ви дан, но -
ве оба ве зе. У Ца ри ће вим пе сма ма „Све тли про -
зор” и „Сен ке на зи ду” при ме ћу је мо ли ми нал-
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6 Те мом ли ми нал ног по ло жа ја де те та Ца рић се ба ви и у
сво јим пе сма ма. У пе сми „Ко ку ца” (1958: 47–48) из ра же на
је ја сна ди стинк ци ја бли ског про сто ра и оног „ту ђег”, вањ -
ског, али и сим бо лич ки ли ми нал ни по ло жај де те та из међу
свог све та и све та од ра слих, као и деч ји страх од сопствене
гра нич не по зи ци је.



но озна ча ва ње вре ме на Сун че вим из ла ском
или за ла ском. У ње го вој пе сми „Сун ча ни ко њи”
про вла чи се спо зна ја жи вот ног ци клу са, ко ји се
кре ће од из ла ска до за ла ска и суп тил но уво ди
мо тив смр ти (Љу шта но вић 2009: 204). 

Пр ва пе сма у Ан то ло ги ји на сло вље на је као
„До бар дан” (Ми ра Алеч ко вић) и го во ри о бу -
ђе њу ма ле Не де, о пре ла ску из све та сно ва у ре -
ал ност. Те ма ли ми нал ног вре ме на че сто ће се
по ја вљи ва ти у Ан то ло ги ји чи ме се отва ра про -
стор за раз ма тра ње деч јег по и ма ња ја ве и сна,
а не рет ко и ко ег зи сти ра ње тих два ју све то ва
(по пут по ме ну тих „Ни сан ни ја ва” Г. Кр кле ца
и „Чи ке с бра дом” А. Ди кли ћа), као и на кло ње -
ност де це све ту сно ва, ко ји раз ви ја ма шту. Мо -
ти вом из ла ска Сун ца код Ми ре Алеч ко вић
(„До бар дан”) и Дра га на Лу ки ћа („Ко ме ни до -
бро ју тро ка же”) су ге ри ше се но ви по че так, део
од ре ђе ног уста ље ног по рет ка. Код Гри го ра Ви -
те за („За ла зак сун ца”) на ла зи мо пер со ни фи ко -
ва но Сун це ко је под се ћа на де те у игри, као и
код Ми ло ва на Да ној ли ћа („Мар тов ско сун це”),
где Сун це за дир ку је ба ку, пре сре ће љу де и по -
зи ва на игру. По сту пак при бли жа ва ња деч јем
ани ми стич ком ми шље њу кроз пер со ни фи ка ци -
ју, у овом слу ча ју, не бе ских те ла, ко ри стио је и
В. Ца рић у сво јој пе сми „Све тли про зор” (1958:
81). У пе сми „По ру ка Сун цу” Ми љен ка Ми лан -
ко ви ћа при ка зан је раз го вор де те та и Сун ца као
рав но прав них са го вор ни ка, где де те тра жи од
Сун ца услу гу. Во ђе ње ди ја ло га са не бе ским те -
лом, ко је нео до љи во под се ћа на ми то ло шке на -
род не пе сме, да кле, по ја вљу је се ка ко у аутор -
ском де лу та ко и у ан то ло ги чар ском из бо ру Во -
је Ца ри ћа. 

Сун це си ја кроз чи та ву Ан то ло ги ју, да ју ћи
за сле пљу ју ћу сли ку не до ку чи ве деч је ре ал но -
сти. Оно ни је ис кљу че но из пеј за жних де скрип -
ци ја, али је обо га ће но ни зом дру гих функ ци ја,

од из ла ска до за ла ска, су ге ри шу ћи про ток вре -
ме на и про ла зност уоп ште. Мо тив Сун ца мо же
сим бо ли са ти и део „оне да љи не ко ја се не мо -
же са вла да ти”, о ко јој ће Во ја Ца рић го во ри ти
у свом пред го во ру збир ци пе са ма Ша ре ни мост
(1967: 3). Те жња ка не до ку чи вом, не до стижном
и исто вре ме но чул но-кон крет ном и еви дент -
ном са би ра се у мо ти ву Сун ца чи ме је це ло -
купан ода бир пе са ма на из ве стан на чин обе -
лежен. 

Пеј за жни опи си та ко ђе пред ста вља ју до ми -
нант ну те му ме ђу пе сма ма Ан то ло ги је при че -
му не ке по ет ске сли ке ну де про сто ужи ва ње у
ре чи тим и до ми шља тим опи си ма при ро де
(„Вој во ди на” Ми ре Алеч ко вић; „Бре за” Зла те
Ко ла рић Ки шур; „Цр вен шу ма” Дра га на Лу ки -
ћа; „Пљу сак” и „Мраз” Де сан ке Мак си мо вић;
„Сње жне ти ши не” и „Бу ра” Ми љен ка Ми лан -
кови ћа; „Ки ша у шу ми” Ве сне Па рун), док у
дру гим до ла зи до по и гра ва ња при род ним фе -
но ме ни ма, ко ји у деч јем све ту сва ка ко мо гу
иза зва ти збу ње ност и за ин те ре со ва ност („Ка кве
је боје по ток” Гри го ра Ви те за). У по ме ну тим пе -
сма ма мо же мо уочи ти по себ но мар ки ран ви -
зуел ни, сли ков ни из раз чи ме уоча ва мо од ре ђе -
не им пре си о ни стич ке обри се у пи са њу, као и
надре а ли стич ко учи та ва ње зна че ња сим бо ла.
Изра зи то ин си сти ра ње на ра зно ли ко сти бо ја и
им пре си је ко је оне мо гу да иза зо ву у де те ту
очи глед но су ве о ма важни. Ан то ло ги чар ни је
же лео да по ну ди јед но бој ну сли ку де тињ ства,
већ гра ди чи тав спек тар, од жу тих по ља рав ни -
це, пре ко цр ве не шу ме, бе ле бре зе и там не ки -
шне но ћи. Ва ри ра ње боја ожи вља ва по ет ске сли -
ке и по ја ча ва њи хо ву им пре си о ни стич ку сна гу.

Мно ге по ет ске де скрип ци је пеј за жа но се са
со бом од ре ђе ну до зу ме лан хо ли је, што као по -
сту пак ни је би ло страно ни са мом ан то ло ги ча -
ру у ње го вим аутор ским оства ре њи ма, где се
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ис ка зу је ме лан хо лич но осе ћа ње кроз пре позна -
ва ње „ту ге тра ве све ле” (Љу шта но вић 2009:
200). Опис го ди шњих до ба и њи хо ве сме не упу -
ћу је на про ла зност вре ме на и де тињ ства. У пе -
сми „Вој во ди на” М. Алеч ко вић на ла зи мо сти -
хо ве: „По ђем жи том, клас тре пе ри, / ми лу је ме
злат ном ко сом, / и зо ве ме бул ка: бе ри, / за ко -
ра чи но гом бо сом, // као кад си би ла ма ла / и
пу пољ ке отва ра ла” (Ца рић 1961: 13)7. Про ме -
не, про ла зност и не ста ја ње по ста ју го то во под -
текст сва ке де скрип тив не пе сме, при че му пе -
сни ци про на ла зе на чин да мла дог чи та о ца под -
стак ну на раз ми шља ње, не са мо о про ме на ма у
спо ља шњем све ту већ и уну тра шњем. Шу кри ја
Пан џо у пе сми „Лист на пу ту” по и гра ва се тра -
ди ци о нал ном сим бо ли ком жу те бо је: „И по ди -
гла лист са зе мље и цр вен, и жут // Па по ми сли:
он бо лу је / ме тла га на длан, / а над њи ма сме -
шио се / тих је се њи дан” (111).

Осим пеј за жних при ка за, зна чај но ме сто у
Ан то ло ги ји за у зи ма ју и при ка зи жи во ти ња. Пе -
сме „Же ља ма лог па че та”, „Зеч ја успа ван ка”,
„Пе тлић Ми ћа”, „Га ров”, „Два зечи ћа, два прва -
ка”, „Би је ли леп тир”, „Злат ни ро го ви”, „Џи во на
мра зу”, „Жу ћин од ла зак”, „Је же ва ку ћа” да ју
пред ста ве пер со ни фи ко ва них жи во ти ња, ко је
нај че шће про жи вља ва ју од ре ђе не деч је си ту а -
ци је. Ре ђи су при ме ри у ко ји ма по сто ји од ре -
ђе на са знај на по у ка о са мој жи во ти њи, док је
че шће на сто ја ње да се од ре ђена за па жа ња о
при ро ди лак ше пре не су кроз глас де те ту бли -
ских жи во ти ња. Те ме про ме не и про ла зно сти
при сут не су и у овом те мат ском кру гу, увек
кроз при ме ре до жи вља ја са мих жи во ти ња. Ту
пр вен стве но ми сли мо на пе сму „Злат ни ро -
гови” Ве сне Па рун ко ја те ма ти зу је про ме не у
од ра ста њу и не схва та ње про ме не соп стве ног
из гле да. Пе сма „Жу ћин од ла зак” Бран ка Ћо пи -

ћа пак по кре ће низ те ма свој стве них ста ри јем
уз ра сту. У њој се ево ци ра и се ћа ње на про шлу
мла дост, ту га иза зва на про ла зно шћу, про ме не
ко је је вре ме на чи ни ло Жу ћи и са ко јим лир ски
су бје кат у пот пу но сти са о се ћа. Ова пе сма ша -
ље и сво је вр сну по ру ку ко нач но сти: „Од то га
да на пу ту је ври је ме, / бес крај ни те ку са ти / а
Жу ће не ма, за у ви јек не ма, / ни ка да да се вра -
ти” (145). 

Низ про бле ма и не да ћа уоб ли чен је у сти хо -
ви ма на из глед на ив них ли ко ва. В. Ца рић при
са ста вља њу Ан то ло ги је очи глед но ни је же лео
да са би ра пе сме ко је иде а ли зу ју де тињ ство и не
раз у ме ју деч ју ту гу и страх. Од па че та ко је же -
ли да осве ти ро ди те ља, пре ко пла хог пе тла ко -
ји упа да у не во љу, смр зну тог врап ца и по ки слих
зе чи ћа, пе сме са оп шта ва ју исти ну о ре ал ном
по сто ја њу про бле ма у жи во ту и де це као мо гу -
ћих кон зу ме на та. Во ја Ца рић је у са мом пред -
го во ру ис та као да, уз се би бли ско схва та ње по -
е зи је, раз ли ку је по сто ја ње још две ју стру ја у
песни штву за де цу. Јед ну де фи ни ше као по сле -
ди цу Зма је вог ути ца ја и она под ра зу ме ва да пе -
сни ци те же да де цу по е зи јом раз ма зе, 

да им сва ком при ли ком тре ба по ка за ти ко ли ко
су во ље на и да им у књи га ма тре ба ство ри ти
посе бан свет, свет-играч ку, у ком се тек као да -
ле ки од јек одр жа ва да на шњи ца и ствар ност уоп -
ште (10). 

Дру гу стру ју Ца рић де фи ни ше као пе сни -
штво у ко ме вла да схва та ње да де цу тре ба за ба -
вља ти, раз ви ја ти им ма шту, раз и гра ва ти је (10).
Има ју ћи у ви ду прет ход но на ве де ну те ма ти ку
од ре ђе них пе са ма, мо же мо за кљу чи ти да је са -
ста вљач дао се би за пра во да дâ на зна ча ју и пе -
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снич ким оства ре њи ма ко ја ни су ла ког ка рак те -
ра и ко ја те же ка спо зна ји пра вог и ре ал ног жи -
во та. 

За раз ли ку од ста ва ко јег се В. Ца рић др жао
при пи са њу сво је аутор ске збир ке Ша ре ни
мост, у ко ју ни је уно сио еле мен те ху мо ра, Ан -
то ло ги ја са др жи низ пе са ма ко је не гу ју ху мо -
ри стич ни ефе кат. Јо ван Љу шта но вић сма тра да
је од су ство ху мо ра у Ца ри ће вој збир ци по е зи је
из раз про грам ског опре де ље ња пе сни ка и ка -
рак те ри сти ка ста ри јег сло ја пе снич ке мо дер но -
сти (Љу шта но вић 2009: 196). На осно ву то га
ни ка ко не мо же мо ре ћи да Во ја Ца рић не сма -
тра ху мор ва жним еле мен том по е зи је за де цу.
Он се са мо као аутор опре де лио за при о ри те те
и соп стве ни из раз из но се ћи сво је ви ђе ње жи-
вота: 

Жи вот је са ста вљен од мно гих ства ри. И о све -
му је пи са но. Нај бли жа и чо ве ку и де те ту је ша -
ла. Ша ла и ве се ље. Ша ла је као сла до лед. То пи
се на је зи ку – за сла ди и ви ше је не ма (Ца рић
1967: 4). 

Као пе сник, он је на пра вио све стан из бор,
твр де ћи: „У овој мо јој збир ци не ће те на ћи ша -
лу” (Исто), али као ан то ло ги чар је од лу чио да
ша ли до де ли ме сто ко ја се за сни ва на па мет ном
из вр та њу ствар но сти и ло ги ке. Ша ла ко ја је
ушла у Ан то ло ги ју сва ка ко зах те ва до ми шља -
тост и уоча ва ње на ру ша ва ња ло гич ког сле да.

Во ја Ца рић у сво ју Ан то ло ги ју увр шта ва пе -
сме ко је су чи сто ху мо ри стич не, по пут „Те шке
бо ле сти” Г. Ви те за и „Шта су из ме ђу оста лог ра -
ди ли Ста ри Сло ве ни” М. Да ној ли ћа, „Су сретa
на мо ру” Сте ва на Ра ич ко ви ћа, „Огла сa ку пу -
сног ли ста” Б. Ћо пи ћа. По ме нуте пе сме по чи -
ва ју на на ру ша ва њу уста ље ног по рет ка ства ри,
иза зи ва ју ћи ефе кат ху мо ра. Те шка бо лест де -

те та ко је же ли да из бег не про ве ру из ге о гра фи -
је као и за ми шље ност над кра ђа ма Ста рих Сло -
ве на пред ста вља ју по вод за ху мор код школ ске
де це. По се бан тип пред ста вља ју пе сме о жи во -
ти ња ма у „обр ну том све ту” ко је се та ко ђе од ли -
ку ју ху мо ри стич ким ефек том. Ху мо ри стич ке
пе сме о жи во ти ња ма иза зи ва ју смех ме ња ју ћи
па ра диг му уста ље ног по на ша ња жи во ти ња и ге -
нерал но обр та ње функ ци о ни са ња ствар но сти.
Ту пре све га ми сли мо на пе сму „При ја те љи”
М. Алеч ко вић и „Те ле граф ске ба сне” Гу ста ва
Кр кле ца: „Ви дјех ка ко јаг ње ву ку / по мир љи во
пру жа ру ку. / Тај ми слу чај ство ри по вод / да за -
ми слим – ско ри спро вод” (71). Или је дан од
при ме ра Огла са „Шум ских но ви на” Бран ка Ћо -
пи ћа: „Ја, ди вља сви ња, Бр ља нин Бр ља, / ја вљам
сви ма, да зна те: / ни ка да до сад ру ча ла ни сам /
на књи зи ђа ка Ма те. / От куд при ча о то ме кру -
жи, / ко ли ме та ко сви ре по ту жи?” (153).

По себ ну па жњу за слу жу је и лик „чуд ног
стар ца” ко ји је при су тан у пе сма ма раз ли чи тих
ауто ра, опи сан на раз ли чи те на чи не. Очи глед -
но је по сто ја ла свест, ка ко код пе сни ка та ко и
код са ста вља ча Ан то ло ги је, о бли ско сти де це са
ста ри јим љу ди ма и о ин три гант но сти ко ју стар -
ци мо гу да но се са со бом. У пе сми „Шта су
изме ђу оста лог ра ди ли Ста ри Сло ве ни”, нај од -
ва жни ји ло пов пред ста вљен је као де да: „Де да
Ву ин онај што је имао ко су као пласт сла ме /
И ста но вао у нај гу шћем ши пра гу по ред Дње -
пра/ Јед не мрач не но ћи, пот по мог нут од та ме
/ Украо је Рад гу ну нај де бљег ве пра” (37). Чу дан
ста рац ко ји до жи вља ва гу сар ску аван ту ру по ја -
вљу је се као глав ни лик у пе сми „Чи ка са бра -
дом” А. Ди кли ћа. За ни мљи во је да је и он имао
чуд но ва то пре би ва ли ште, „на кра ју јед не ко се
стр ме, у ули ци без кал дрме”. Чуд но ва ти опи си
и чуд но ва та ме ста пре би ва ња ко ја су при пи са -
на стар ци ма алу ди ра ју на бај ко ви та би ћа за ро -
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бље на у ствар ном све ту. „Чи ка са бра дом” пред -
ста вља из раз деч је на кло но сти пре ма аван ту ри
ко ја ни ка да ни је оства ре на, осим у сно ви ма. То -
ком но ћи, он се су сре ће са ли ко ви ма из ма ште,
са гу са ри ма, и баш као у бај ко ви тим си же и ма
да је им ча шу во де за услу гу. Ста рост и на не ки
на чин ко нач ност из ра же не су у сти хо ви ма: „Ал
на кра ју од све га оста ла ми са мо на да и из ра -
сла ду га бра да” (50). За ни мљи вост ста рих љу ди
као све до ка про шло сти и не че га што ви ше не
по сто ји до при но си деч јем за па жа њу про ла зно -
сти жи во та. У пе сми „Де да и уну ци”, са ци љем
ис ка зи ва ња раз ли ка у вас пи та њу, про ву че на је
и иде ја се ћа ња, про шло сти и ста ре ња, слич но
као и у „Ту жној пе сми” Д. Ра до ви ћа. 

Од Гви да Тар та ље, Во ја Ца рић у сво ју Ан то -
ло ги ју увр шта ва ци клус пе са ма по све ћен де ди
и ње го вом ше ши ру у ком је из ра зит еле мент ху -
мо ра. Ше шир је исто вре ме но пред мет игре и
су ко ба из ме ђу де де и не ста шног ве тра чи ме се
фор ми ра од ре ђе на алу зи ја на деч је не ста шлу -
ке (Ми лин ко вић 2014: 232): 

Ри там и ме ло ди ја сти хо ва од го ва ра ју тем пе -
ра мен ту деч је при ро де, ко ја се раз га љу је и рас -
тва ра у не у хва тљи вој игри ве тра и де ди ном прко -
су. Деч ја ћуд, при та је на у ка рак те ру од ра слих,
или са мој под све сти, огла ша ва се и ожи вља ва,
ми мо њи хо ве во ље, ка при ци о зни свет де тињ ства. 

Упра во у то ме мо же мо про на ћи од го вор на
пи та ње за што су стар ци то ли ко за ни мљи ви
мла ђем на ра шта ју. Сам Во ја Ца рић на пи сао је
пе сму „Ве тар” (1958: 53–54) ко ја очи глед но
при па да уста ље ном те мат ском кру гу у по е зи ји
за децу. У њој де те се бе иден ти фи ку је као ми -
ље ни ка при ро де, кон крет ни је ве тра, иако га по -
сма тра из да љи не. Из Ца ри ће вих сти хо ва „не -
ког во ли, не ког мр зи / углав ном ни ког не пу сти

с ми ром” на зи ре се деч ја при ро да ве тра, слич -
на оној у ци клу су пе са ма Г. Тар та ље. Осим то -
га, де ди на бор ба са ве тром код Г. Тар та ље и
деч је по сма тра ње ве тра код В. Ца ри ћа да ју по -
глед на жи вот из две пер спек ти ве. Док де да, као
дав ни ак тер жи во та, има уло гу упор ног бор ца
са ве тром, де те има ста тус не у че сни ка у све ту
од ра слих ко ји се „бо ре са жи вот ним ве тро ви -
ма” те се оно из да ле ка ди ви при род ном фе но -
ме ну.

У Ан то ло ги ју су увр ште ни од лом ци по е ме
„Под ви зи дру жи не Пет пе тли ћа” чи ме је са ста -
вљач отво рио те мат ски круг ко ји опи су је до -
годов шти не де це у ур ба ним сре ди на ма. Иако
це ло куп на Ан то ло ги ја оставља ути сак лир ске
за љу бље но сти у при ро ду, пеј за же и сл. В. Ца рић
увр шта ва и де ло ко је да је мо дер ност пе снич ког
изра за и узро ку је ва жан пре о крет у схва та њу
књи жев но сти за де цу. Аван гард ни при ступ књи -
жев но сти за де цу сва ка ко је на шао из раз у де лу
Алек сан дра Ву ча. Мар ко Ри стић ће пр ви пут
ис ко ри сти ти при дев мо дер на уз по е зи ју за де цу
пи шу ћи упра во о овој по е ми (Љу шта но вић
2009: 62). Пре пли та ње ира ци о нал ног и со ци јал -
ног, ја сно и у од лом ци ма ко је је ан то ло ги чар
ода брао, од ра жа ва мо дер ност по ступ ка у по е -
зи ји за де цу. Иако се у осно ви по е ме „Под ви зи
дру жи не Пет пе тли ћа” кри је ар хе тип ски слој,
при кри ве на бај ка (Ву ко вић 1989: 117), она је
те ма ти зо ва ла град ски жи вот, жи вот у раз ли -
читим со ци јал ним усло ви ма, жи вот са ре ал ним
по тре ба ма и про бле ми ма град ског де те та.
Алек сан дар Ву чо је то ком рад ње, ин ди ви ду а ли -
за ци јом глав них ју на ка и спе ци фич ним стил -
ским из ра зом, дао сво јој по е ми мо дер ну бо ју и
звук, ко ји се мо гу до жи вља ва ти као кон кре тан
и естет ски чин. На ив на и ре ал на ви зи ја све та,
иако опо зит не, стал но се на до пу њу ју у „илу зор -
ној игри ко ја пред ста вља па ро дичну сли ку жи -
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во та” (Ми лин ко вић 2014). В. Ца рић је у Ан то -
ло ги ју увр стио де ло ве по е ме ко ји ну де пор тре -
те де ча ка, ко ји ма до би ја мо мно го ви ше од са -
мог опи са из гле да и ка рак те ра. Кроз пор тре те
Кра ке, Њо ре та, Јо ве, Ми те и Ђо ђе про бле ма ти -
зу је се дру штве ни и со ци јал ни ста тус де те та.
Ука зу је се на ра зно ли кост деч јег ка рак те ра, баш
као што је са ста вљач Ан то ло ги је у пред го во ру
при ме тио да не по сто је „де ца”, као збир на име -
ни ца за ко ју се мо же пи са ти, већ де те, ин ди ви -
дуа (9). Гра де ћи по је ди нач не пор тре те де ча ка,
А. Ву чо је са чи нио и струк ту ру чи та ве дру жине,
чи ме је ство рио по се бан лик – деч ји ко лек тив
ко ји ће мо сре та ти и у ства ра ла штву Бра ни сла -
ва Ну ши ћа, Бран ка Ћо пи ћа и др. Увр шта ва њем
по ме ну тих фраг ме на та Ан то ло ги ја је ука за ла
на ви ше слој но и сло же но по и ма ње де тињ ства и
деч јег све та, ње го вих про бле ма и те шкоћа.

Пе сма „Мој отац трам вај во зи” на ста вља раз -
вој те ме ур ба ног све та и де те та у ње му ко ја је
по кре ну та по е мом. Она отва ра те ме од сут но -
сти ро ди те ља, пре ко мер ног ра да и деч је бри ге
и по но са у град ском окру же њу. Со ци јал ни ста -
тус ни жих сло је ва дру штва и деч ја ви зу ра град -
ског уни вер зу ма при ка за ни су и у пе снич ком
трип ти ху о де ча ку Пе пу Кр сти Ми ло ва на Да -
ној ли ћа. Во ја Ца рић је на тај на чин у ан то ло -
гиј ске пе сме увр стио оне ко је го во ре о ис ку -
стви ма де це ко ја ни су при пад ни ци иди лич ног
по ро дич ног све та. Кроз пе сме Бра ни сла ва Л.
Ла за ре ви ћа („Војско во ђа”, „Ра чу наљ ка”, „Ђа -
ци”), Дра га на Лу ки ћа („Де вој чи це”, „Сва ко га да -
на”, „Фи фи”), Сте ва на Ра ич ко ви ћа („Са пи ја це”,
„У пар ку”, „Пе сма јед ног тр гов ца”) ме сто су до -
би ле по ет ске сли ке де тињ ства ве за не за деч ју
сва ко дне ви цу у по ро ди ци и ван ње. На ве де не
пе сме оди шу од ре ђе ним ур ба ним ути ском у са -
мом вред но ва њу де те та и ње го вих же ља, ак тив -
но сти и раз ми шља ња. 

Во ја Ца рић је у Ан то ло ги ју увр стио и три
сво је пе сме – „Мор нар”, „Под ли пом” и „Не бо”,
у ко ји ма су бли ми ра соп стве не им пре си је о деч -
јим жеља ма и сно ви ма, о деч јим до жи вља ји ма
ко ји су обо је ни ра зно ли ким бо ја ма и где не бо
из гле да по пут мо ра, а обла ци као ла ђе. У на ве -
де ним пе сма ма мо же мо про на ћи го то во све те -
мат ске еле мен те о ко јим смо го во ри ли. У њи ма
до ла зи до из ра жа ја Ца ри ћев пе снич ки сен зи би -
ли тет ко ји је на од ре ђен на чин пре не сен и на
из бор пе са ма за Ан то ло ги ју. У „Мор на ру”, гу -
са р ска аван ту ра до во ди до са зна ња о ко нач но -
сти и про ла зно сти, „Под ли пом” до но си па сто -
рални опис при ро де, а „Не бо” над ре а ли стич ку
за бри ну тост де ча ка за суд би ну обла ка. Чи ни се
да је упра во у овим песма ма оста вљен те мат -
ски код ко јим се Во ја Ца рић во дио и уз то по -
све та Ан то ло ги је са вре ме не по е зи је за де цу – она
је на ме ње на де ча ци ма нео ства ре них сно ва,
мор на ри ма без мо ра, бро до ви ма по то ну лим у
па нон ској се о ској ба ри, де ци ко ја при ме ћу ју
ле по ту ли пе, де ци ко ја стра ху ју за обла ке. 

По е зи ја Во је Ца ри ћа са бра на у збир ци Ша -
ре ни мост до но си од ре ђен емо тив ни па тос, у
њој је из ра жен чи тав спек тар емо тив них ни јан -
си, од че жње до стреп ње, а пе снич ки су бје кат
ег зи сти ра у зна ку сна жне уну тра шње и спо ља -
шње ема на ци је. Ње гов основ ни по кре тач је
окре ну тост ка до се за њу не ја сног и не из ре ци вог
(Љу шта но вић 2009: 204). По е зи ја ко ју је Во ја
Ца рић са брао у Ан то ло ги ји са вре ме не по е зи је за
де цу да ла је при ме ре по е ти за ци је сва ко днев них
жи вот них сли ка, уз на го ве штај сим бо лич не за -
пи та но сти над жи вот ним тај на ма. Иако ан толо -
ги чар ни је ко ри стио те мат ско-мо тив ски об лик
струк ту ри са ња Ан то ло ги је, те ме и мо ти ви ко је
смо уочи ли у пе снич кој збир ци уоч љи ви су и у
Ан то ло ги ји. Очи глед но је да се слу жио по е тич -
ким свој стви ма при ода би ра њу пе са ма, не освр -
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ћу ћи се на оп шту при хва ће ност и пре по зна тљи -
вост ауто ра чи је је пе сме укљу чио у сво ју Ан -
то ло ги ју. Увр шта ва њем сво јих пе са ма, В. Ца -
рић нам је по ну дио ауто по е тич ки код кроз који
смо мо гли да на зре мо основ не кри те ри ју ме ње -
го вог ода би ра. У Пред го во ру са мој Ан то ло ги ји
на по ме нуо је да не ће по ја шња ва ти свој из бор
ауто ра и пе са ма, али се он све јед но на ме ће. По -
е ти за ци ја јед ностав них, иди лич них жи вот них
сли ка де те та, ње гов ста тус на ме ђи де тињ ства и
све та од ра слих, ме лан хо лич но осећа ње жи во та
и ње го ве про ла зно сти, не до ку чи вост ле по те
при ро де и ње на су ге стив ност из дво ји ли су се
као темат ске од ред ни це пе сни штва ка кво је Во -
ја Ца рић сво јом Ан то ло ги јом са вре ме не по е зи је
за де цу же лео да ове ко ве чи.

ИЗ ВО РИ

Ца рић, Во ја. Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу. Бео -
град: НИП Мла до по ко ле ње, 1961.

Ца рић, Во ја. Пред го вор. Ша ре ни мост. Са ра је во: Свје -
тлост, 1967.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ву ко вић, Но во. Увод у књи жев ност за дје цу и омла дину.
Ник шић: Уни вер зи тет ска ри јеч, 1989.

Љу шта но вић, Јо ван. Бри са ње ла ва – По е ти ка мо дер ног
и срп ска по е зи ја за де цу од 1951. до 1971. го ди не. Но -
ви Сад: ДОО Днев ник но ви не и ча со пи си, 2009.

Љу шта но вић, Јо ван. О ти по ло шким мо де ли ма у срп -
ском пе сни штву за де цу у 21. ве ку. Књи жев ност за де -
цу у на у ци и на ста ви (пос. изд.), књ. 21, 2018, 61–74.

Ми лин ко вић, Ми о мир. Исто ри ја срп ске књи жев но сти
за де цу и мла де. Бе о град: Bo o kland, 2014.

Ми лин ко вић, Ми о мир. Књи жев ност за де цу из ме ђу
два свет ска ра та у кри тич кој ви зу ри Мар ка Ри сти -
ћа. Де тињ ство, XXXIV, 1/2 (2008).

Опа чић, Зо ра на. Ан то ло ги ја по е зи је за де цу пред зма јев -
ског пе ри о да. 2009. <www.ask.rs>

Опа чић, Зо ра на. По ме ри соп стве не по е ти ке. Де тињ -
ство 1/2 (2008).

Па нић Ма раш, Је ле на. Ма ни фест деч је по е зи је чу да –
Бо ра Ћо сић и деч ја по е зи ја срп ска. Де тињ ство, XLI,
2 (2015): 18–29.

Па нић Ма раш, Је ле на. О књи зи из пр ко са још јед ном.
Де тињ ство, XLI, 4 (2015): 94–97.

Ра ди кић, Ва си ли је. Аван гард ни то ко ви у књи жев но сти
за де цу. <https://www.rast ko.rs/rast ko/de lo/12393>

Се љач ки, Ми ли ца. Ре флек си аван гард не по е ти ке у
пред го во ру ан то ло ги ји срп ске по е зи је за де цу Бо ре
Ћо си ћа. Де тињ ство, XXXIV, 3 (2008): 17.

Ћо сић, Бо ра. Деч ја по е зи ја срп ска. Но ви Сад – Бе о град:
Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, 1965.

Ха мо вић, Ва лен ти на. Јед на мар ги на ли ја по во дом Ћо -
си ће ве Деч је по е зи је срп ске. Де тињ ство, XLI, 4
(2015): 92–94.

Ша ран чић Чу ту ра, Сне жа на. Ан то ло гиј ска ан то ло ги ја
Бо ре Ћо си ћа. Де тињ ство, XLI, 4 (2015): 88–91.

Ша ран чић Чу ту ра, Сне жа на. Ан то ло ги је и гра ни це. Де -
тињ ство 1 (2019): 3–14.

Isi do ra Ana D. STAM BO LIĆ

VO JA CA RIĆ AS AN ANT HO LOGY AUT HOR

Sum mary

In this pa per we ha ve en de a vo red to emp ha si ze the
sig ni fi can ce of the Ant ho logy of Mo dern Po e try for Chil -
dren (An to lo gi ja sa vre me ne po e zi je za de cu) by Vo ja Ca rić,
it’s spe ci fic fun ction and struc tu re. The Ant ho logy is quite
mo dern in its un der stan ding of chil dren, the ir world, and
the ir li te rary ne eds. We ha ve tried to pre sent cer tain the -
mes, alt ho ugh they ha ve not been de ter mi ned or de sig -
na ted by the aut hor. They are in stead ap pa rent tro ugh
fre qu ent mo tifs. We ha ve pre sen ted the si mi la ri ti es and
dif fe ren ces that the aut hor dis plays to wards po e try for
chil dren, as a po et, and as an ant ho lo gist. His own po e -
tic works for chil dren we re sig ni fi cant, be ca u se they sho -
wed his vi sion of po e try for chil dren, the con text in
which it de ve lo ped, and its sig ni fi can ce for the child in
the mo dern age.

Keywords: po e try for chil dren, ant ho logy, Vo ja Ca rić,
the ma tic cir cles, tra di tion
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Би ла те рал ни про је кат „Си ро ма штво и со ци -
јал на прав да кроз при зму књи жев но сти за децу:
гра ђе ње со ци јал не све сти и кри тич ке пи сме но -
сти/осе тљи во сти ме ђу мла ди ма” осми шљен је
у ма ју 2019. го ди не, у све ту ко ји са да де лује
врло да ле ко. Би ло је пла ни ра но да два ма ла ти -
ма из Ре пу бли ке Ср би је (ве ћим де лом са Ин -
сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду)
и Ре пу бли ке Сло ве ни је (с Фи ло зоф ског фа кул -
те та Уни вер зи те та у Љу бља ни) то ком две го ди -
не ис тра жу ју про ме не на ста ле на по љу књи жев -
не про дук ци је за де цу у по след њим де це ни ја -
ма. Циљ овог ис тра жи вач ког про јек та био је да
из но ва по ве же пи та ње дру штве не прав де и
књи жев но сти за де цу и по ка же обра сце пу тем
ко јих си стем ско бри са ње овог пи та ња у са вре -
ме ној књи жев но сти за де цу не га тив но ути че на
раз вој со ли дар но сти ме ђу мла ди ма, њи хо ву
кри тич ку пи сме ност и, у скла ду с ти ме, та ко -
зва но ак тив но гра ђан ство ме ђу бу ду ћом омла -
ди ном.

Ми ни стар ство Ре пу бли ке Ср би је за на у ку,
пр о све ту и тех но ло шки раз вој, на сед ни ци од
10. мар та 2020. го ди не, одо бри ло је про је кат.
Пан де ми ја ко ви да-19 је, на жа лост, у ве ли кој

ме ри огра ни чи ла кре та ње уче сни ка, а плани ра -
ну са рад њу све ла на ин тен зив ну и ср дач ну пре -
пи ску све до ове го ди не, ка да су за хва љу ју ћи
про ду же њу про је ка та ко нач но по ста ли мо гу ћи
и кра ћи сту диј ски бо рав ци. То ком 2022. го ди -
не и пр ви ви дљи ви ре зул тат сте као је ко на чан
об лик: те мат ко ји се на ла зи пред ва ма. Ра до ви
у ње му су ком пле мен тар ни, осве тља ва ју ћи про -
мен љи ву при ро ду ан га жма на у де ли ма на ме ње -
ним де ци и рас ко рак из ме ђу раз ли чи тих при -
сту па. Та ко је Ли ли ја на Бур цар пи са ла о кла -
сич ном при ме ру ан га жо ва не књи жев но сти,
сли ков ни ци Ан то на Ин го ли ча по све ће ној ма -
сов ном штрај ку тек стил них рад ни ка 1936, док
су уче сни ци из Ср би је – Ива на Ми јић Не мет,
Ти ја на Јо ва но вић, Ми лош Жив ко вић и Тија на
Тро пин – ис пи ти ва ли раз ли чи та ли ца ан га жма -
на, ње го ве пред но сти и огра ни че ња, у нај но ви -
јој срп ској књи жев но сти за де цу. На да мо се да
ће овај те мат би ти под сти ца јан за не ка да ља и
оп се жни ја ис тра жи ва ња пи та ња со ци јал не
прав де и кри тич ке пи сме но сти у књи жев но сти
за де цу.

Тијана Тропин
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Те мат ски блок уре ди ла Ти ја на Тро пин



AB STRAKT: Zgo do vin ska sli ka ni ca Ve li ka stav ka iz le -
ta 1980 mla de mu bral stvu kri tič no pre do ča po go je de la
in si stem ske ga iz ko ri šča nja tek stil nih de lavk in de lav cev
med obe ma voj na ma, ko je bi la ju go slo van ska tek stil na
in du stri ja v dvo tre tjin skem last ni štvu tu je bur žo a zi je. Ta
jo je „raz vi ja la” se lek tiv no s po u dar kom predvsem na
najbolj de lov no in ten ziv ni ve ji tek stil ne in du stri je, tj.
tkal ni cah, pri če mer je svo jo kon ku ren čnost gra di la na
skraj no pod ce nje nem in bru tal no iz ko ri šča nem de lu tek -
stil nih de lavk in de lav cev. Sli ka ni ca v ospre dje po sta vlja
ve li ko tek stil no stav ko, v ka te ro je 20. av gu sta 1936 v
Drav ski ba no vi ni sto pi la ve či na tek stil ne ga de lav stva v
bor bi za spre je tje pr ve in enot ne ko lek tiv ne po god be za
vso ju go slo van sko tek stil no in du stri jo. V ospre dje po sta -
vlja me to de in na či ne iz ved be stav ke, ki je po me ni la pre -
lom z do ta krat zna ni mi stav kov ni mi pri je mi, za to se
v na ši raz pra vi po slu žu je mo zgo do vin ske ga ma te ri a la,
ohra nje nih pri če vanj in zgo do vin sko-so ci o lo ške ga pri sto -
pa k ob rav na vi sli ka ni ce. 

KLJUČ NE BE SE DE: zgo do vin ska sli ka ni ca Ve li ka stav -
ka, ve li ka tek stil na stav ka, tek stil na in du stri ja, Kra lje vi -
na Ju go sla vi ja, ka pi ta li zem, iz ko ri šča nje, An ton In go lič 

Sli ka ni ca je hi brid no be se di lo, ki zdru žu je med
se boj pod por ni ob li ki vi zu al ne in be sed ne pri po -
ve di (Küm mer ling-Me i ba u er 2018). Zgo do vin ska
sli ka ni ca na sto pa kot po seb na ob li ka te ga žan ra,
smo ter ka te re ga je mla de mu bral stvu pri bli ža ti in
osve tli ti spe ci fič ni dru žbe no-zgo do vin ski kon -

tekst, zno traj te ga pa raz čle ni ti po jav, raz voj in
po men po sa me znih, ve či no ma zgo do vin sko pre -
lom nih do god kov ali po ja vov. Zgo do vin ska sli ka -
ni ca, ki raz ga lja struk tur ne vzro ke in me ha ni zme
iz ko ri šča nja v ka pi ta li stič ni dru žbe ni ure di tvi, pri
tem za se da po seb no me sto. Nje ni for mal ni za -
četki se ga jo v dvaj se ta le ta prejš nje ga sto le tja v
Sovjet ski zve zi, in so te sno po ve za ni z na sto pom
ok to br ske re vo lu ci je in po ja vom so vjet ske avant -
gar de v otro ški knji žev no sti (Pan ke ni er Weld
2018). V ta okvir zgo do vin ske sli ka ni ce so di tu di
Ve li ka stav ka mla din ske ga pi sa te lja An to na In go -
li ča (1907–1992)1 in aka dem ske ga sli kar ja Aca
Mav ca (1929–1982), ki je iz šla le ta 1980 pri za lo -
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Li li ja na BUR CAR*
Uni ver zi tet u Lju blja ni
Fi lo zof ski fa kul tet
Re pu bli ka Slo ve ni ja

VE LI KA TEK STIL NA STAV KA IN NJE NA ZGO DO VIN SKA UPO DO BI TEV
V SLI KA NI CI AN TO NA IN GO LI ČA IN ACA MAV CA

Ori gi nal ni na uč ni rad
UDC 087.5:929 Ingolič A.

087.5(497.4)
Pri mlje no: 12. 7. 2022. 

Pri hva će no: 22. 8. 2022.

1 An ton In go lič je bil pri znan av tor tu di v na šem nek daj
skup nem ju go slo van skem pro sto ru. Že le ta 1950 je pri be o graj -
ski za lo žbi No vo Po ko le nje iz šel pre vod nje go ve ga ro ma na o
mla din skih de lov nih bri ga dah Put po na si pu: ro man po za be le -
ška ma bri ga di ra An dre ja, le ta 1956 pri be o graj ski za lo žbi Rad
pa ro man za od ra sle z na slo vom Štrajk, v ka te rem av tor ob rav -
na va prav ve li ko tek stil no stav ko. Predvsem pa je bil In go lič po -
znan kot mla din ski pi sa telj in si cer kot av tor pri po ve di Mla dost
na stop ni cah, ki je v pre vo du Mla dost na ste pe ni ca ma med dru -
gim iz šla 1988 pri be o graj ski Pro sve ti, in Gim na zij ki, ki je v pre -
vo du Gim na zi jal ka iz šla le ta 1989 pri Mla din ski knji gi kot skup -
ni pro jekt lju bljan ske ga in za greb ške ga de la za lo žbe. Se ve da pa
je bil In go lič v skup nem ju go slo van skem pro sto ru naj bolj po -
znan po kult ni pri po ve di za mla di no Taj no dru štvo PGC, ki je v
sr bo hr va škem pre vo du pr vič iz šla le ta 1960 pri be o graj ski za-



žbi Bo rec kot del zbir ke Ku rirč ko ve zgo do vin ske
sli ka ni ce, na me nje ne otro kom v sta ro sti od de vet
do šti ri najst let.2 Mla de mu bral stvu kri tič no pri -
bli žu je in osve tlju je po go je de la in iz ko ri šča nja
de lav stva v tek stil ni in du stri ji med obe ma sve -
tovni ma voj na ma, kar je 20. av gu sta 1936 v ta -
krat ni Drav ski ba no vi ni ozi ro ma Slo ve ni ji pri ve -
dlo do t. i. ve li ke tek stil ne stav ke. Pod vod stvom
Ko mu ni stič ne par ti je, ki se je zo per sta vi la oportu -
ni zmu in ko op ti ra no sti urad no do pu šče nih sin di -
kal nih cen tral, za ka te ri mi so sta li in te re si li be -
ral nih, kle ri kal nih in re for mi stič nih pro-ka pi ta -
listič nih stran kar skih struj (Kre sal 1976), je v
veliki tek stil ni stav ki so de lo va lo med 11.000 in
12.500 de lavk in de lav cev od skup no ne kaj več kot
13.500 tek stil nih de lavk in de lav cev v ta krat ni
Drav ski ba no vi ni (Ve li ka tek stil na stav ka Slo ve -
ni je3 1956: 40). Sli ka ni ca ob rav na va osred nje zah -
te ve stav ka jo čih, med ka te ri mi na pr vem me stu
sto ji spre je tje ko lek tiv ne po god be za vso ju go slo -
van sko tek stil no in du stri jo, in na čin iz ved be stav -
ke, ki je bil pre lo men v zgo do vi ni or ga ni za ci je
stavk v ta krat ni Kra lje vi ni Ju go sla vi ji in v šir šem
evrop skem pro sto ru. Med vr sti ca mi se na ve zu je
tu di na šir ši ge o po li tič ni kon tekst vzpo sta vi tve in
de lo va nja tek stil ne in du stri je v Dr ža vi SHS in ka -
sne je Kra lje vi ne Ju go sla vi je. Ta je bi la na mreč
sko raj da v ce lo ti v ro kah tu je, pre te žno nem ško
go vo re če bur žo a zi je, ki jo je „raz vi ja la” le se lek -
tiv no, kar je na da lje pri spe va lo k utr di tvi me dvoj -
ne ga sta tu sa ju go slo van ske ga ka pi ta li stič ne ga go -
spo dar stva kot pe ri fer ne ga, Kra lje vi ne Ju go sla vi -
je pa kot pol ko lo ni al ne dr ža ve (Pe tra no vić 1981). 

Zgo do vin ski kon tekst

Pred na stan kom Dr ža ve Slo ven cev, Hr va tov in
Sr bov (SHS) le ta 1918 je na tem oze mlju de lo va -
lo le 18 tek stil nih to varn (Kre sal 1976: 52), ki sa -

me ni so zmo gle za do sti ti po tre bam do ma če ga
pre bi val stva, kar pa tu di ni bil na men nji ho vih za -
seb nih last ni kov. Tek stil na in du stri ja je bi la na -
mreč po di zva jal ske ga in od vi sne ga zna ča ja, saj je
na pri mer na oze mlju nek da nje Av stro-Ogr ske v
Slo ve ni ji in na Hr va škem šlo za po dru žni ce več -
jih kon cer nov, ki so v naj bolj šem pri me ru iz de lo -
va le le po li zdel ke, te pa se je pre de lo va lo v kon -
čne iz del ke v ma tič nih to var nah in du stri al cev,
zve či ne su det skih Nem cev, na Če škem in v Spod -
nji Av stri ji. Ta ko so v na šem pro sto ru pred le tom
1918, zla sti na pod roč ju Slo ve ni je in Hr va ške, de -
lo va le predvsem bom ba žne pre dil ni ce, slab še ali
pov sem ne raz vi te pa so bi le tkal ni ce kot tu di „be -
lil ni ce, bar var ne, apre tu re, [in] ti skar ne” (Kre sal
1976: 25). Po le tu 1918 je po u da rek ve ljal raz voju
tkal nic, saj je Dr ža va SHS tu jim tek stil nim kon -
cer nom od sto pi la vr sto kon ce sij, ohra nja joč in po -
gla blja joč od vi snost od tu je ga ka pi ta la. Med dru -
gim je na mreč spro sti la ca ri ne na pre jo, kar je
pome ni lo opu sti tev raz vo ja pre dil nic, in uve dla vi -
so ke ca ri ne na tek stil, da bi ta ko iz bra ne mu tu je -
mu ka pi ta lu, predvsem v ro kah su det skih Nem -
cev, za go to vi la za pr to in pred iz del ki dru ge tu je
kon ku ren ce var no ju go slo van sko tr ži šče (Hri -
beršek 1976: 11). Ključ ne ga po me na je bi lo, da je
Drža va SHS omo go či la brez ca rin ski uvoz ra blje -
nih tek stil nih stro jev, stroj nih de lov in re pro duk -
cij ske ga ma te ri a la (Kre sal 1976: 166). To pa je v
kom bi na ci ji z brez ca rin skim uvo zom pre je po me -
ni lo, da so no vo usta no vlje ne tek stil ne to var ne na
pod roč ju Dr ža ve SHS ozi ro ma Kra lje vi ne Ju go -
sla vi je še na prej, a na dru ga čen na čin, de lo va le
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lo žbi Mla do po ko le nje ter vse do le ta 1983 do ži ve la šte vil ne
po na ti se in no ve pre vo de (med dru gim tu di pri be o graj ski za -
lo žbi No lit in sa ra jev ski Ve se lin Ma sle ša). 

2 Za hva lju jem se Mest ne mu mu ze ju Kranj in Mu ze ju na rod -
ne osvo bo di tve Ma ri bor za vpo gled v sli kov no in dru go gra divo. 

3 V na da lje va nju VTSS.



ve či no ma kot po dru žni ce več jih av strij skih in če -
ško slo va ških tek stil nih kon cer nov. Ti so v svo je
no vo usta no vlje ne ju go slo van ske to var ne do ba -
vlja li last no pre jo, za ka te ro ni so pla če va li ca ri ne.
Hkra ti so se v svo jih je drih zne bi li za sta re lih in
ne do no snih pro iz vod nih li nij, ta ko da so jih raz -
sta vi li in pre pro sto pre pe lja li v Dr ža vo SHS (Ba -
no vić et. al 1966: 418). To je po me ni lo ve li ko kon -
ku ren čno pred nost za iz bra ni tuj ka pi tal, saj je
svo jo po dru žnič no tek stil no in du stri jo v ju go slo -
van skem pro sto ru vzpo sta vil brez ka kr šne ga koli
de jan ske ga teh no lo ške ga kot tu di mi ni mal ne ga
vlož ka v sa mo in fra struk tu ro. Ni so bi li na mreč
red ki pri me ri, da se je že ta ko pro ble ma tič no
odpi sa no in za sta re lo pro iz vod no li ni jo na Če -
škem po sta vlja lo v opu šče ne vo ja šni ce in dru ge
po ce ni od ku plje ne pro sto re v Dr ža vi SHS, ki so
bi li pov sem ne pri mer ni za tek stil no de jav nost. To
je še po ve ča lo stop njo iz ko ri šča nja tek stil ne ga de -
lav stva, ki se je mo ra lo so o ča ti z ne ži vljenj ski mi
de lov ni mi po go ji. 

Na to in na dej stvo, da je tek stil no in du stri jo v
Ju go sla vi ji med obe ma voj na ma, še zla sti na Slo -
ven skem, ob vla do va la tu ja, predvsem nem ško go -
vo re ča bur žo a zi ja vključ no s svo jim, iz tu ji ne pri -
pe lja nim nem ško go vo re čim apa ra tom urad ni kov
in obrat nih moj strov (VTSS 1956: 15), alu di ra tu -
di zgo do vin ska sli ka ni ca Ve li ka stav ka. Ob za sed -
bi to var ni ških pro sto rov in stro jev pred sed ni co
stav kov ne ga od bo ra po te le fo nu po kli če last nik
to var ne, da bi stav ka jo če de lav ke in de lav ce su ro -
vo na gnal iz to var ne: 

Iz slu šal ke so uda ri le je zne nem ške be se de to -
var nar ja Bra u na. „Ne raz u mem!” je od re za la Str -
gar ka. „So fort ven iz mo ja fa bri ka!” je v po lo mljeni
slo ven šči ni za do ne lo iz slu šal ke. „Zdaj vas raz u -
mem, go spod Braun, to da rav nam se sa mo po na -
vo di lih na še ga in glav ne ga stav kov ne ga od bo ra!” je

re kla Str gar ka in od lo ži la slu šal ko (In go lič – Ma -
vec 1980: n. pg).

Prav ta ko pa je po mem ben tu di ve ri stič ni pri -
kaz de lov nih po go jev in de lov ne ga oko lja, v ka te -
rem so pri si lje ne de la ti de lav ke in de lav ci. Pred -
sed ni ca stav kov ne ga od bo ra svo ja dva otro ka, ki
ji pr ve dni stav ke do sta vlja ta hra no, po pe lje po de -
lov nih pro sto rih, pri če mer ji ma naj prej po ka že
pre dil ni co „s hu do za sta re li mi stro ji”, na to ji ma
raz ka že „dolg, ozek pro stor z dve ma vr sta ma tkal -
skih stro jev”, od ka te rih je dvo je nje nih. Sle di di -
a log, ki kri tič no usmer ja po gled mla de ga bral stva: 

„Ka ko mrač no, za to hlo in ne pri ja zno!” je re kel
Mar ko. 

„To le je bi la pred pet naj sti mi le ti vo ja ška ko nju -
šni ca”, je po ja sni la Str gar ka. „Ok na so še zme rom
tak šna, ka kor so bi la, ko je tu le sta lo na de se ti ne in
de se ti ne konj. Po glej ta!”

Deč ka sta dvig ni la po gled k majh nim za mre že -
nim ok nom.

„Ka kor v je či!” je re kel Drej ček, po is kal ma te -
rino ro ko in jo to plo sti snil (In go lič – Ma vec 1980:
n. pg).

Tu di v tem po gle du je sli ka ni ca zgo do vin sko
ume šče na – gre za re fe ren co na eno od de jan sko
ob sto je čih to varn v Ma ri bo ru, ka te re usta no vi telj
je bil Ivan Braun, in du stri a lec iz Ji lem ni ce. Ta je
le ta 1927 za sta re lo ali ce lo že od pi sa no in po sle -
dič no ne do no sno opre mo iz svo je tek stil ne to var -
ne na Če škem pre se lil v Ma ri bor, in si cer prav v
nek da nje pro sto re ko nje ni ške ka sar ne (Kre sal
1976: 110). Da je In go lič svo jo zgo do vin sko sli ka -
ni co za sno val na te me lji ti zgo do vin ski ra zi ska vi,
pri ča ne na zad nje tu di iz ja va de lav ke, za po sle ne
pri Bra u nu (ozi ro ma ob za me nja vi last ni štva pri
Er lic hu) v tri de se tih le tih prejš nje ga sto le tja.
Zgor nji od sek za to ni fik ti ven in sim bo li čen,
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ampak ve ri stič ni od sev de jan skih iz ku šenj in trp -
lje nja tek stil nih de lavk: 

„V na ši to var ni so bi le obup ne raz me re, vse ka -
kor naj slab še med vse mi tek stil ni mi to var na mi v
Ma ri bo ru. Za to var no so upo ra bi li nek da nje ka sar -
ni ške ko nju šni ce. Po tleh je bil ce ment, to var na pa
je bi la sko raj brez vsa kih ven ti la tor jev, ter sa ni tar -
nih in za ščit nih na prav” (VTSS 1956: 112), 

Z ume sti tvi jo pro iz vod ne ga obra ta v nek da -
njo ka sar ni ško ko nju šni co je Braun pri hra nil na
izdat kih za na kup no ve ga ze mlji šča in grad njo to -
va r ne. Po spe še no aku mu la ci jo ka pi ta la so Braun
in osta li tek stil ni in du stri al ci, ki so svo je obra te
vzpo sta vi li na po do ben na čin, kljub za sta re lim in
po kvar lji vim stro jem gra di li predvsem na mezd -
nem iz ko ri šča nju in iz že ma nju de lavk in de lav cev.
Te so na raz lič ne na či ne si ste ma tič no pod ce ni li,
pri če mer so tek stil ne de lav ke in de lav ce v ju go -
slo van skem pro sto ru med obe ma voj na ma pre tvo -
ri li v ogromen ba zen bre zprav ne in po ce ni de lovne
si le. Na tej osno vi so gra di li svo jo kon ku ren čnost
(VTSS 1956: 19), kar iz po sta vlja tu di sli ka ni ca. 

Pred ve li ko tek stil no stav ko je do le ta 1935 v
ta kih oko li šči nah v ce lot nem ju go slo van skem
pro sto ru na sta lo in de lo va lo 460 tek stil nih po dje -
tij, v ka te rih je de la lo ne kaj več kot 49.000 de lavk
in de lav cev, le ta 1937 pa že okrog 60.000 (Kre sal
1961: 75–76). Tek stil ne de lav ke in de lav ci so
pred sta vlja li tu di naj več ji de lež vse ga de lav stva na
Slo ven skem, Hr va škem in v Voj vo di ni (Kre sal
1976: 191). V ča su go spo dar skih kriz, zla sti v
obdo bju sve tov ne go spo dar ske kri ze po le tu 1929,
je ka pi tal v tek stil ni in du stri ji do lo čen de lež de -
lavk od pu stil, ve či no ma pa jih je po ši ljal na več -
me seč no ča ka nje brez ka kr šnih ko li na do me stil,
za po sle nim pa je skraj še val de lov ni čas (Hri ber -
šek 1976: 12, Kre sal 1976: 292). Pri tem si je ne -

mo te no iz pla če val di vi dend ne, kar po me ni, da je
bre me go spo dar ske kri ze v ce lo ti pre va lil na ra -
me na de lav stva, ki se je mo ra lo ob zni ža nih me -
zdah in ne za po sle no sti spo pa da ti še z na ra šča joči -
mi ce na mi osnov nih ži vljenj skih do brin in po treb -
ščin. V ča su kon junk tu re po kri zi pa so tek stil ni
in du stri al ci, da bi si po vr ni li tu di za mu je ne do bič -
ke, ta koj za če li ne le s po dalj še va njem de lov ne ga
ča sa tu di na 12 ur dnev no (na pri mer v kranj ski
Ju go če ški), am pak so so ča sno že zni ža ne me zde
še do dat no okle sti li predvsem na ra čun zvi še va -
nja norm za isto pla či lo, na pri mer z mo der ni za -
ci jo de lov ne ga pro ce sa in uved bo de la na treh
stro jih na me sto na enem ali dveh, a za eno sa mo,
že zni ža no pla čo. Me zde, ki so jih med go spo dar -
sko kri zo še bolj zni ža li, v ča su kon junk tu re ne le,
da jih ni so več vr ni li na ra ven pred go spo dar sko
kri zo, am pak so jih še bolj okle sti li. Če je pov preč -
na dnev na me zda de lav ke v tek stil ni in du stri ji le -
ta 1930 na vi šku go spo dar ske kri ze zna ša la okrog
26 din, je le ta 1935 zna ša la le še 21 din – s tem so
bi le pla če za po sle nih, kot je do ka zo va la De lav ska
po li ti ka, za 87 od stot kov iz pod eks i sten čne ga mi -
ni mu ma (VTSS 1956: 19). Hkra ti je ka pi tal za -
vračal skle ni tev ko lek tiv ne po god be za tek stil no
indu stri jo, če mur je pri tr je val tu di cen tral ni ta rif -
ni od bor de lav ske zbor ni ce ozi ro ma urad no pri -
zna ne in s stra ni dr ža ve do pu šče ne sin di kal ne
cen tra le, ki so de lo va le kot po dalj šek ka pi ta li stič -
nih li be ral nih in kle ri kal nih ter so ci al no de mo -
krat sko re for mi stič no pro ka pi ta li stič nih stran kar -
skih iz po stav. Ka pi tal je sku šal od vr ni ti po zor nost
de lav stva od zah te ve po spre je tju ko lek tiv ne po -
god be za vso ju go slo van sko tek stil no in du stri jo
ta ko, da se je skli ce val na sko rajš nje spre je tje zve -
zne ga za ko na o mi ni mal nih me zdah. De lav stvo je
sku šal pre li si či ti, kaj ti do bro je ve del, da bo ta za -
kon „nor mi ral le naj niž jo me ro, od ka te re bi se za -
če la stop nje va ti mezd na ska la v po dje tju, ce lot ne
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mezd ne ska le v tek stil ni in du stri ji pa ne bi ure -
dil”, saj je za to po treb na prav ko lek tiv na po god -
ba (Kre sal 1976: 336). Ta ko bi ve li ka ve či na mezd
osta la na rav ni naj niž je mi ni mal ne po stav ke, ki je
bi la sa ma po se bi na sta vlje na pod pra gom rev šči -
ne. To je so du iz bi lo dno.

Or ga ni za ci ja in iz ved ba stav ke

Cen tral ni ta rif ni od bor že vzne mir je ne ga de -
lav stva na sho du v Kra nju 19. av gu sta 1936 ni
mo gel po mi ri ti z za va ja jo či mi ob lju ba mi, da je po -
treb no sle di ti na sve tu last ni kov ka pi ta la in sta vi -
ti vse ko nje na za kon o mi ni mal nih me zdah. Ta -
ko se je 20. av gu sta v Drav ski ba no vi ni za če la ve -
li ka tek stil na stav ka, raz lo ge za njo pa v pr vih
uvod nih vr sti cah po drob no osve tlju je tu di sli ka -
ni ca (In go lič – Ma vec 1980: n. pg):

Za ra di skraj no niz kih mezd, sla bih var nost nih
na prav pri stro jih, kri vič nih od pu stov z de la, su ro -
vo sti tu jih moj strov in de se tur ne ga de lav ni ka v ne -
ka te rih obra tih so ko nec av gu sta 1936. le ta sto pili
v stav ko tek stil ni de lav ci v Kra nju, Ma ri bo ru in
dru god.

Te mu uvod ne mu po ja sni lu je v sli ka ni ci ta koj
do da no na sled nje: „Po pr vi iz me ni so usta vi li stro -
je, za se dli to var ne, iz vo li li to var ni ške stav kov ne
od bo re in po sla li de le ga te v glav ni stav kov ni
odbor, ki je prev zel vod stvo stav ke” (In go lič – Ma -
vec 1980: n. pg). Stav ko je mi mo ta rif ne ga od bo -
ra in osred njih sin di kal nih or ga ni za cij, ki so se
zav ze ma le za po mi ri tev in nev tra li za ci jo de lav -
stva, pri pra vi la in vo di la Ko mu ni stič na Par ti ja,
ka te re vid ni čla ni so se sta vlja li no vo iz vo lje ni
med stav kov ni od bor. Pod nje nim vod stvom so bi -
le vpe lja ne no ve stav kov ne me to de, na kar ta koj
v uvo du opo zar ja sli ka ni ca. Osnov no vo di lo je bi -

lo med se boj po ve za ti de lav stvo, ki je bi lo raz ce -
plje no po raz lič nih stro kov nih ozi ro ma sin di kal -
nih or ga ni za ci jah, ki so bi le iz po sta ve ta krat nih
re for mi stič nih ali bur žo a znih strank, in na ta na -
čin pr vič vzpo sta vi ti enot no de lav sko fron to (Mo -
ho rič 1960: 232). Hkra ti je bi lo za uspeh po ga janj
ključ ne ga po me na, da se na stran ski tir po sta vi
sin di kal ne cen tra le Na rod ne stro kov ne zve ze, Ju -
go slo van ske stro kov ne zve ze in Stro kov ne ko mi -
si je, ki so de lo va le v ko rist in te re sov ka pi ta la
(Kre sal 1976: 336). V ta na men so bi li za to v okvi -
ru ve li ke tek stil ne stav ke pr vi krat v Drav ski ba -
no vi ni vzpo sta vlje ni lo kal ni to var ni ški stav kov ni
od bo ri in sku pen cen tral ni stav kov ni od bor, v ka -
te re ga so bi le de lav ke in de lav ci iz vo lje ni ne po -
sred no (Kre sal 1976: 336, 340). Le ta ko so tu di
po ga ja nja med ka pi ta lom in de lav stvom lah ko po -
te ka la brez po sred ni kov. V ime nu de lav stva se
namreč ne po ga ja jo več tri osred nje sin di kal ne
cen tra le in ta rif ni od bor z na sta vlje ni mi funk ci o -
nar ji, ka te rih na lo ga je nev tra li zi ra ti zah te ve de -
lav stva, mar več de lav stvo sa mo s skup nim med -
stav kov nim od bo rom, ki od lo či tve spre je ma na
pod la gi sprot ne ga ana li tič ne ga pre tre sa in od lo -
či tev stav kov nih zbo rov de lavk in de lav cev na po -
sa mič nih to var ni ških lo ka ci jah. Za to se tu di vo -
dja stav ke v to var ni Braun, kot pra vi sli ka ni ca,
rav na iz ključ no po „na vo di lih na še ga in glav ne -
ga stav kov ne ga od bo ra” (In go lič – Ma vec 1980:
n. pg). 

Tre tja pre lom ni ca, ki jo je pri ne sla or ga ni za ci -
ja te stav ke in je bi la prav ta ko ključ na za njen
uspeh, se na na ša na dej stvo, da je de lav stvo pod
vod stvom KP pr vi krat v zgo do vi ni stavk na na šem
oze mlju ozi ro ma vsaj v Drav ski ba no vi ni za se dlo
to var ne in s tem stro je, pri če mer je sle di lo zgle -
du fran co ske ga stav kov ne ga va la (VTSS 1956: 23–
24). To v uvo du iz po sta vlja tu di sli ka ni ca:
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V Bra u no vi to var ni, ki je za po slo va la več kot ti -
soč de lav cev, zve či ne žensk, so za pred sed ni co stav -
kov ne ga od bo ra iz vo li li tkal ko An ge lo Str gar. Ko je
pred vhod na vra ta in vra ta v po sa me zne od del ke
po sta vi la stra žo, sta rej še mu tkal cu pa po ve ri la skrb
za pre hra no stav ka jo čih, je z od bor ni ki od šla v glav -
no pi sar no.

„Ta ko,” je re kla za di ha no in se spu sti la v na sla -
njač Hu ga Bra u na, ene ga naj bolj iz ko ri šče val skih
ma ri bor skih to var nar jev, „zdaj smo mi tu go spo dar -
ji in osta li bo mo, do kler ne bo ugo de no na šim zah -
te vam!”

Na ve li ki, ble šče či se pi sal ni mi zi je za zvo nil te -
le fon.

„Tu An ge la Str gar, pred sed ni ca stav kov ne ga od -
bo ra.”

„Tu Šte fan Me glič, pred sed nik stav kov ne ga od -
bo ra pri Wol fu!”

„Zdra vo, so drug Šte fan! Ka ko je kaj pri vas?
„Stro je smo usta vi li, moj stre, nad moj stre in

urad ni ke spo di li, to var no pa za stra ži li pred žan dar ji
in tu di pred stav ko ka zi!”

Pred ve li ko tek stil no stav ko se de lav stvo ni po -
slu že va lo za sed be obrat nih pro sto rov in stro jev,
za to je bi lo mo go če stav ke zlah ka zlo mi ti in za tre -
ti že na nji ho vem za čet ku. Stav ke so po te ka le zu -
naj pro iz vod nih obra tov na ce sti ali pred urad ni -
ški mi po slo pji v mest nih sre di ščih, kar po me ni,
da so med stav ko de lav ke in de lav ci pro iz vod ne
ha le za pu sti li, pri vho dih v pro iz vod ne obra te, ki
so jih pu sti li sa me va ti, pa kveč je mu po sta vi li le
stra že. Pri mer ta ke stav ke sta bi li stav ki ko vi nar -
skih de lav cev na Je se ni cah le ta 1932 in 1935, ko
so de lav ci za pu sti li pro iz vod ne obra te in stav kali
v sre di šču Je se nic, nji ho ve že ne pa so po sta vi le ži -
vi obroč okrog to var ni ške ogra je (Hri ber šek 1976:
47, Cve tić 1960: 25). Tak šen obroč je bi lo mo go če
s po moč jo žan dar jev in oro žni kov zlah ka pre dre -
ti, v iz pra znje ne pro iz vod ne ha le pa ta koj na me -
sti ti stav ko ka ze, na ra čun če sar so ka pi ta li sti ne -

mo te no na da lje va li s pro iz vod njo, med tem ko so
de lav ci stav ka li brez ka kr šne ga ko li vzvo da mo či.
Z za sed bo to varn in vzpo sta vi tvi jo lo kal nih stav -
kov nih od bo rov v sa mih to var nah, si je de lav stvo
v ve li ki tek stil ni stav ki le ta 1936 ta ko za go to vi lo
osnov no po ga jal sko moč, ki jo je bi lo po treb no
ubra ni ti za vsa ko ce no, na kar alu di ra tu di sli ka -
ni ca. To je bi lo tu di v na spro tju s pri za de va nji
cen tral ne ga ta rif ne ga od bo ra in pred stav ni kov
sin di kal nih cen tral, ki so v do go vo ru s ka pi ta lom
de lav stvo na go renj skem kon cu na vsak na čin
sku ša li pre pri ča ti, da to var ni ške pro sto re za pu sti,
stav ko pa vo di zu naj na ce sti, na šta jer skem kon -
cu pa so de lav stvu ce lo do po ve do va li, da stav ka ni
smi sel na (Kre sal 1976: 341). Te mu se je de lav stvo
pod stra te škim vod stvom osred nje ga stav kov ne -
ga od bo ra, ki so mu na če lo va li pred stav ni ki KP,
od loč no upr lo. Za ubra ni tev po ga jal ske mo či je bi -
la za to ključ na na tan čno do mi šlje na or ga ni za ci ja
ce lo dnev ne za sed be to var ni ških pro sto rov in stro -
jev, za vo ljo če sar de lav stvo tu di po no či ni od ha -
ja lo na svo je do mo ve, am pak je vztra ja lo pri ne -
pre ki nje ni za sed bi to var ni ških pro sto rov. Pri tem
je bi la ključ ne ga po me na tu di no va vlo ga, ki so jo
od i gra le stra že stav ka jo čih. Vse mu te mu sli ka ni -
ca po sve ča osred njo po zor nost. 

De lav ske stra že, kot iz po sta vlja tu di sli ka ni ca,
so ime le več med se boj no po ve za nih in ključ nih
vlog. Z za va ro va njem do ho dov v to var no so pa zi -
le, da ni pri šlo do vdo ra stav ko ka zov ali do ka kr -
šnih ko li dru gih ob lik po se ga nja in du stri al cev in
oro žni kov v to var ne, ki bi ta ko „mo ti li po tek stav -
ke” ozi ro ma jo ce lo raz bi li (Ga špa rič – Pun gart -
nik 1976: 15). De lav ske stra že so na dru gi stra ni
to var ni ških ograj za dr že va le tu di oro žni ke, da de -
lav stvu ne bi odvze li to var ni ških klju čev in ga s si -
lo pri si li li, da bi obra te mo ra lo za pu sti ti. Za to se
je ne ma lo krat zgo di lo, da so to var ne stra ži li na
eni stra ni ograj oro žni ki, na dru gi pa de lav stvo,
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se ve da z di a me tral no na sprot ni mi ci lji in in te resi
(VTSS 1956: 31). V tem kon tek stu je po treb no
raz u me ti tu di re le van ten od sek v sli ka ni ci, ki pra -
vi: „Stra žar ji – sa mi krep ki fan tje in po gum ni
mož je – ni so [na pri tisk orožnikov] od pr li ne ve -
li kih ne ma lih vrat, pač pa je eden izmed njih ta -
koj od hi tel po stav kov ni od bor” (In go lič – Ma vec
1980: n. pg). Stra že, raz po re je ne po no tra njo sti
to varn, pa so ime le na lo go, da pa zi jo, da se ne
pov zro ča ško da, tj. da pa zi jo na stro je, su ro vi ne
in že iz de la no bla go ter ves pre o sta li in ven tar (Ga -
špa rič – Pun gart nik 1976: 15, Hri ber šek 1976:
60) in da ne pri de do po ža ra. Tu di pri or ga ni za -
ciji noč ne za sed be tek stil nih to varn je ve lja lo isto
pra vi lo. Bla go je osta ja lo ne do tak nje no, za to je ve -
či na de lav stva spa la kar na tleh ali pa na pro vi zo -
rič nih le ži ščih (Kre sal 1976: 342). Stra že, raz po -
re je ne po od del kih, so to rej pa zi le na mo re bit no
de lo va nje in fil tri ra nih sa bo ter jev kot tu di na stav -
ka jo če, da so z in fra struk tu ro in obra ti rav na li pa -
zlji vo, ta ko da jim last ni ki to varn ne bi mo gli oči -
ta ti pov zro či tve na mer ne ško de in na pod la gi tega
iz go vo ra zah te va ti iz pra zni tev to var ni ških pro sto -
rov. Ta ko so na pri mer de lav ske stra že v ma ri bor -
ski to var ni Doc tor in Drug pre pre či le di rek tor jevo
na ka no, da bi pri šlo do za ži ga bom ba ža kot tu di
na ka ne obla sti, da bi v to var no vti ho ta pi le žga ne
pi ja če in na ta na čin raz gla si le stav ko za pri mer
van da li zma in raz vra ta. Obla sti so na mreč v po -
seb ni na red bi pre po ve da le kon zu ma ci jo al ko hol -
nih pi jač v to var ni ških obra tih v upa nju, da bi ta -
ko laž je pri pra vi le te ren za le gi tim no are ta ci jo
stav ka jo čih. Ali kot be re mo v enem od ohra nje -
nih pri če vanj: 

„Di rek tor je sta no val v po dje tju, to da v pi sar no
in no ben obrat ni imel [več] do sto pa. Imel pa je
orga ni zi ra ne lju di – vo hu ne, ki so ime li na lo go, da
or ga ni zi ra jo pro vo ka ci je. Ta ko smo za lo ti li ku rir ja

po dje tja [...] v tre nut ku, ko je ho tel za žga ti bom baž.
Za lo ti li smo ga s pri žga no vži ga li co v ro ki, ko pa
smo ra zi ska li, kaj je ho tel za žga ti, smo ugo to vi li, da
je bil bom baž po lit z ben ci nom. [...] V to var no je
pri šel tu di ne ki agent po li ci je in nas na go var jal, naj
si na ba vi mo sod vi na, ki ga je stav kov ni od bor stro -
go pre po ve dal pi ti. Tu di nje ga smo vr gli iz to var ne”
(VTSS 1956: 112).

Na vlo go in po men straž med ve li ko tek stil no
stav ko, in dej stvo, da so bi le ne po sred no od go vor -
ne lo kal ne mu stav kov ne mu od bo ru, opo zar ja sli -
ka ni ca že v svo jem uvo du. 

Hkra ti v ospre dje po sta vlja še eno zgo do vin sko
dej stvo, ki je po me ni lo pre lom ni co v or ga ni za ciji
in po te ku stavk v na šem pro sto ru. Šlo je za pre -
hra no stav ka jo čih, ki so dan in noč za se da li to var -
ne. Stav kov ni od bo ri so bi li dolž ni po skr be ti za
pre hra no ti so čih stav ka jo čih, na vi šku stav ke kar
8.500 lju di (Kre sal 1976: 360). Na lo ga stav kov nih
od bo rov ni bi la le, da or ga ni zi ra jo im pro vi zi ra -
ne ku hinj ske obra te v to var nah, tem več tu di, da
vzpo sta vi jo zbi ra nje hra ne ta ko med ma li mi obrt -
ni ki v me stih kot med kme ti na po de že lju. Ta ko
je bi la s stav ka jo či mi med te mi slo ji pre bi val stva
vzpo sta vlje na so li dar nost na vez, ki je pre ra sla v
vse splo šno jav no pod po ro stav ka jo čim, kar je
indu stri al ce in oblast pre stra ši lo (Ga špa rič – Pun -
gart nik 1976: 17). Šlo je na mreč za pro sto volj ne
do na ci je. Stav kov ni od bo ri so na ma le obrt ni ke in
tr gov ce, predvsem pe ke in me sar je, ape li ra li s po -
zi vom po so li dar no sti in pod po ri, iz po sta vlja joč,
da so „de lav ci nji ho vi glav ni po tro šni ki in da je
nji hov ob stoj ve zan na de lav sko bor bo” (VTSS
1956: 40). Ta ko so npr. stav ka jo či v Kra nju od lo -
kal ne ga pe ka pre je ma li bre zplač ne po šilj ke kru -
ha, eden od tr gov cev v Ma ri bo ru je stav ka jo čim
bre zplač no do sta vljal mle ko, od dru gih tr gov cev
in ce lo od lo kal ne ga lov ske ga dru štva pa so do bili
tu di ko tle in pri bor za ku ha nje (VTSS 1956: 40).
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Na bir ko ži ve ža so stav kov ni od bo ri raz ši ri li od
trgov cev in ma lih obrt ni kov ne po sred no na po de -
žel sko za le dje, med kme te, ki so stav ka jo če kljub
hu de mu po manj ka nju tu di sa mi iz dat no pod pr li.
Vse to in še več iz po sta vlja tu di sli ka ni ca (In go lič
– Ma vec 1980: n. pg): 

Že do pold ne na sled nje ga dne so kme tje z bli -
žnjih va si za če li pri va ža ti [sic] ži vi la, de lav ci iz dru -
gih to varn in mno gi me šča ni pa so stav ka jo če za -
če li pod pi ra ti z de nar ni mi pri spev ki. Ce lo otro ci so
po ma ga li pri na bi ra nju ži ve ža, Mar ka in Drejč ka pa
je Stgar ka, ko so na po šti iz klo pi li te le fon, po sta vi -
la za ku rir ja. Ka kor vsi ti sti otro ci, ki do ma ni so
ime li ni ko gar, sta tu di ona dva do bi va la hra no iz
skup ne ga ko tla, od tre tje no či da lje pa ce lo spa la v
to var ni. 

Kot pri ča jo ohra nje ni za pi si v zgo do vin skih
zbor ni kih in ar hi vih, kme tje ni so da li na raz po la -
go ce lih njiv že do zo re lih pri del kov, na pri mer ze -
lja ali krom pir ja, in ži vi ne za za kol, am pak so ce -
lo sa mi do mest or ga ni zi ra li tu di pre voz pri del kov
in dru ge ga ži ve ža, ki so ga do to varn v Kra nju,
Ma ri bo ru in Lju blja ni „do va ža li z roč ni mi vo zič -
ki” ali pa ce lo z vo zo vi (VTSS 1956: 40), vse do -
kler oblast te ga ni pre po ve da la. Ohra nje na pri če -
va nja ka že jo, da so bi li stav ka jo či za lo že ni s to li -
ko naj ra zlič nej še hra ne, da so de ni mo lah ko v
Eifler je vi to var ni v Lju blja ni raz de li li po tri to ple
glav ne in še dva manj ša obro ka dnev no, v ta si -
stem pre hra ne pa so bi li vklju če ni tu di otro ci stav -
ka jo čih de lavk in de lav cev (Hri ber šek 1976: 59,
Ga špa rič – Pun gart nik 1976: 17), kar ne po sred no
iz po sta vlja tu di sli ka ni ca. Ta ko kot pod po ra kme -
tov in obrt ni kov v na tu ra li jah pa je bi la po memb -
na tu di de nar na pod po ra, ki je, kot še pri ka zu je
sli ka ni ca, pri ha ja la iz rok po sa me zni kov, pred -
vsem pa de lav stva dru gih pa nog, strok in po -
samič nih to varn. Na Go renj skem so bi le naj bolj

od mev ne de nar ne pod po re ene ga od sin di ka tov
je se ni ških že le zar jev, ki je za to v po se bej or ga ni -
zi ra nem zbo ru v pod po ro stav ke tek stil ne ga de -
lav stva za ko lek tiv no po god bo na sto pil s pa ro lo:
„Va ša bor ba je na ša bor ba. Va ša zma ga je na ša
zma ga” (VTSS 1956: 40). Prav ta ko pa je bi la na
go renj skem kon cu po memb na de na r na pod po ra
de lav stva to var ne Še šir v Ško fji Lo ki in Pe ka v
Trži ču (prav tam). V Lju blja ni so iz dat no de nar -
no pod po ro pri spe va li že le zni čar ji, grad bin ci in
de lav stvo pa pir ni ce s Ko li če ve ga. Vse to je omo -
go či lo, da je lah ko na pri mer stav kov ni od bor v
lju bljan ski to var ni Eifler za ča sa tra ja nja stav ke
ma te ram in oče tom, ki so bi li edi ni hra nil ci/hra -
nil ke dru žin, iz pla če val ce lo pol ne me zde (Hri ber -
šek 1976: 60). 

Ve li ka tek stil na stav ka je v vseh teh ozi rih
pred sta vlja la zgo do vin ski zgled. Pod vod stvom
KP, ki so ga za zna mo va le skrb ne pri pra ve in
spret no vo de na lo gi sti ka, se je ob li ko va la skup na
fron ta ne le tek stil ne ga in dru ge ga de lav stva, ki je
stav ka jo če tek stil ke in tek stil ce pod pr lo z de nar -
ni mi pri spev ki iz last nih sin di kal nih skla dov in
na birk, or ga ni zi ra nih po se bej v ta na men, am pak
je pri šlo tu di do ob li ko va nja šir še in od lo čil ne
skup ne fron te med raz lič ni mi seg men ti tu di dru -
ge ga obu bo ža ne ga in iz ko ri šča ne ga pre bi val stva,
tj. ma lih obrt ni kov in kmeč ke ga ži vlja. Zve za de -
lav stva, kme tov in obrt ni kov, ki se je ob li ko va la že
ta koj na za čet ku stav ke pod vod stvom KP, je po -
me ni la tek ton sko pre lom ni co. Na sto pi lo je ob do -
bje po prej ni ko li vi de ne enot ne fron te ne le med
de lav stvom raz lič nih strok mar več tu di šir še. Te
enot ne fron te, ki je se daj po leg de lav stva vklju če -
va la tu di ma le obrt ni ke in kmeč ko po de že lje, se
je oblast, ki je bra ni la in te re se ka pi ta la, sku paj s
tek stil ni mi in du stri al ci zba la (Ga špa rič – Pun -
gart nik 1976: 17, Ba no vić et. al 1966: 508). Da bi
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raz kro ji la so li dar nost no mre žo, je na zad nja ška
oblast za to naj prej po skr be la za pre ki ni tev do to -
ka ži ve ža, da bi na ta na čin stav ka jo če de lav stvo
iz stra da la in ohro mi la ter pri si li la k pre da ji. V ta
na men je iz da la „pre po ved zbi ra nja, do va ža nja in
pri spe va nja ži ve ža” (prav tam). Oblast je ta ko na
do ho dih v Ma ri bor in Kranj za če la po sta vlja ti
kon trol ne toč ke s stra ža mi, ki so po leg oro žni kov
na va si, spro ži le za plem bo ta ko ži ve ža kot pre vo -
znih sred stev in iz da ja le ka zni za vse, ki so ži vež
do va ža li ali ga pri spe va li (prav tam.). Za če la se je
pri pra vlja ti na na si len zlom in kr va vo za tr tje stav -
ke, kar sli ka ni ca pri ka zu je ne po sred no. 

Zlom stav ke

Cilj ka pi ta la na če lu s tek stil ni mi in du stri al ci
je bil „naj prej ka kor ko li zlo mi ti stav ko, iz čr pa ti
de lav stvo, po tem pa se po ga ja ti. Pr vi ko rak v te -
mu pa je bi la iz pra zni tev to varn” (Kre sal 1976:
343). Za to je 5. sep tem bra 1936 sle dil raz glas dr.
Mar ka Na tla če na, ba na Drav ske ba no vi ne iz vrst
kle ri kal cev, ki je sto pil v ve lja vo 7. sep tem bra
1936. Šlo je za ured bo o t. i. „ču va nju jav ne ga re -
da in mi ru ob stav kah in mezd nih gi ba njih”, s ka -
te ro je ban dr. Na tla čen raz gla sil de lav sko za sed -
bo to varn za ne le gi tim no (Kre sal 1976: 351). Po
na ro či lu ju go slo van ske ga no tra nje ga mi ni stra dr.
An to na Ko ro šca, prav ta ko slo ven ske ga kle ri kal -
ca, je oblast, da bi za stra ši la stav ka jo če, za če la
izva ja ti mno žič ne are ta ci je vo di te ljev stav ke in
dru gih na pred nih de lav cev in de lavk ta ko na go -
renj skem kot ma ri bor skem kon cu. So ča sno je za -
če la zbi ra ti in kon cen tri ra ti žan dar me ri jo tu di iz
dru gih pre de lov Ju go sla vi je (VTSS 1956: 47, 50),
ter raz po re ja ti tu di voj sko, ki je bi la v pri pra vlje -
no sti, da bi vsak hip po sre do va la, ter sku paj s po -
li ci jo in žan dar me ri jo, če bi bi lo po treb no, tu di sa -

ma po ma ga la vdre ti v to var ne in raz gna ti stav ka -
jo če de lav stvo (VTSS 1956: 44). Do te ga je pri šlo
12. sep tem bra naj prej na ma ri bor skem kon cu.
Po li ci ja in žan dar me ri ja sta na pa dli in do kon čno
ob ra ču na li z de lav stvom v to var nah Ju go tek sta,
Ju go svi le, Ju go tek sti la in Ro sner ja (VTSS 1956:
109), kjer sta s si lo raz gna li de lav stvo, to var ne pa
iz pra zni li in za se dli. Še bolj bru tal no uso do je do -
ži ve lo de lav stvo v Kra nju, ki se je na na pad si cer
pri pra vi lo: do go vor je no je bi lo, da bo pr va na pa -
de na to var na opo zo ri la osta le s si re no, žen ske v
Ju go če ški naj bi ob kro ži le mo ške in jih ta ko za -
šči ti le pred udar ci oro žni kov (Kre sal 1976: 358,
VTSS 1956: 51). Ven dar se oro žni ki na to ni so ozi -
ra li, saj so ime li ukaz, da mo ra jo de lav stvo raz -
gna ti ob po mo či ba jo ne tov, pu ški nih ko pit, sol zil -
nih bomb kot tu di po li cij skih pen dre kov (VTSS
1956: 74). Ta ko so udri ha li vse pov prek ne gle de
na spol stav ka jo čih, bi li pa so tu di pod vpli vom al -
ko ho la, saj ta ko bru tal ne na lo ge si cer ne bi mo gli
iz vr ši ti (VTSS 1956: 71). Po pri če va nju ene ga od
stav ka jo čih de lav cev kranj ske Ju go če ške, je bi lo
žan dar jev,

„to li ko, da so bi li drug od dru ge ga od da lje ni le za
do ber me ter. Pri ti sni li smo – pro ti ogra ji. Ko smo
pri šli do stop nic pri iz ho du, so nas že za u sta vi li po -
li ca ji. Med nas so vr gli ne kaj sol zil nih bomb. ... Pod
pri ti skom člo ve ških te les, ki so se nag ne tla ob ogra -
ji – kljub te mu, da so sko zi špra njo mo le li žan dar -
ski ba jo ne ti – se je ogra ja vda la in zna šli smo se na
ce sti. Pred tol po obo ro že nih žan dar jev, ki se je na -
to za po di la pro ti Ju go bru ni, smo zbe ža li v Šmar jet -
no go ro” (VTSS 1956: 65–66).

Vse to si ste ma tič no pov ze ma in na tan čno pre -
do ča tu di sli ka ni ca, ki na sle de či na čin do ku -
menti ra na skok in vdor žan dar me ri je, če mur je
na to sle dil bru ta len iz gon stav ka jo če ga de lav stva
(Ingo lič – Ma vec 1980: n. pg): 
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Da bi za trl stav ko, je ban, ki je ti ste ča se imel
naj viš jo oblast na Slo ven skem, stav ka jo čim za po -
ve dal, da ne mu do ma iz pra zni jo to var ne. To da ba -
no vi uka zi ni so oma ja li de lav stva. V Slo ve ni ji je
stav ka lo že sko raj da dvaj set ti soč tek stil nih de lav -
cev, vsi dru gi pa so jih pod pi ra li. Da bi kon čno le
zlo mi li stav ko, je po slal nad stav ka jo če oro žni ke.

[...]
Na ko man dir jev ukaz so oro žni ki sne li pu ške. 
„Stran od vrat!” so be sno kri ča li in med po kon -

čni mi že le zni mi pa li ca mi [o gra je] z ba jo ne ti za ba -
da li pro ti de lav cem na dru gi stra ni. 

[...]
„Ven, de lav ska go la zen, ta koj ven!”
Ne kaj oro žni kov je z gu mi jev ka mi za če lo udri -

ha ti po de lav cih in de lav kah, dru gi pa so jim še da -
lje gro zi li s pu ška mi in ba jo ne ti. To da mi ni lo je še
pre cej ča sa, pre den so jih spo di li z dvo ri šča in iz to -
var ni ških pro sto rov. Po leg Mar ka je bi lo ra nje nih
še ne kaj de lav cev in de lavk. Str gar ka pa je do bi la
tak šen uda rec po gla vi, da se je vsa omo tič na opo -
te kla na ce sto. 

Stav ka je bi la na si lo zlo mlje na, oro žni štvo in
voj ska sta za se dli to var ne, de lav stvo pa je lah ko
kveč je mu na da lje va lo stav ko iz ven to var ni ških
pro sto rov, s či mer je iz gu bi lo po ga jal sko moč in
vpliv na vse bi no ko lek tiv ne po god be za vso tek -
stil no in du stri jo v Kra lje vi ni Ju go sla vi ji. Stav ka se
je kon ča la 21. sep tem bra 1936 (Kre sal 1961: 79).
Splo šna ko lek tiv na po god ba, ki je sto pi la v ve lja -
vo 23. sep tem bra 1936 je bi la za to v ce lo ti se sta -
vlje na v skla du z in te re si ka pi ta la brez ka kr šnih
ko li več jih kon ce sij, ki bi de lo va le v prid de lav stva
(Vo do pi vec 1939: 370). O tem pri ča jo tu di iz ja ve
po sa me znih de lavk in de lav cev: „Do se gli smo
skraj ša nje de lov ni ka na osem ur, vse osta lo pa je
osta lo le na pa pir ju. To va r na Prah de lav skih pra -
vic ni nik dar pri zna va la” (VTSS 1956: 85). Ali pa,
po be se dah ta krat za po sle ne ga de lav ca v kranj ski

to var ni Sirc: „Po stav ki je bi la skle nje na ko lek tiv -
na po god ba, ki je vsaj del no olaj ša la po lo žaj de -
lav cev, saj je bil do se žen 8 ur ni de lav nik, pla če pa
so se za ma len kost (50 pa ra na uro) po pra vi le”
(VTSS 1956: 83).

Za klju ček

Ve li ka tek stil na stav ka je bi la na si lo za tr ta,
ven dar je na dol gi rok ime la tra jen od mev in uči -
nek. Na to v svo jem za ključ ku alu di ra tu di sli -
kanica: „'To je še le pr vi ko rak!' je vzkli ka jo čim
odgo var ja la Str gar ka” (n. pg.). Ve li ka tek stil na
stav ka je v za ve sti ma le ga člo ve ka, kot se je iz ra -
zil eden od nje nih vo dij in čla nov KP, Franc Le -
skov šek – Lu ka, de lo va la kot „ve li ka po li tič na
ura”. Ali kot je v svo jih spo mi nih iz po sta vi la ena
od prič te ga ve li ke ga do god ka v zgo do vi ni de lav -
stva med obe ma voj na ma: „Skup no smo spo zna -
li, da ima mo vsi ene ga so vra žni ka, pro ti ka te re -
mu se mo ra mo enot no bo ri ti” (VTSS 1956: 72).
Stav ka je po stre gla s spo zna njem, da ka pi tal ne
gle de na svo ja med se boj na tre nja in po li tič na na -
spro tja, ki so le dru gač ni pri sto pi k iste mu ci lju,
ved no str ne svo je vr ste, da bi ohra nil si stem iz ko -
ri šča nja. V tem pr vem enot nem na sto pu naj šir ših
mno žic v zgo do vi ni de lav ske ga gi ba nja v na šem
pro sto ru je stav ka jo če de lav stvo to rej spo zna lo, da
„iz ko ri šče val ci po za bi jo ta koj na vsa med se boj na
eko nom ska in po li tič na na spro tja, čim sto ji pred
nji mi [e no ten] de lav ski raz red, ki jim je [za to še
prav po se bej] ne va ren” (VTSS 1956: 64). Oblast,
ki so jo pred sta vlja li nav zven ugla je ni mož je v ci -
lin drih in fra kih, je bi la raz krin ka na kot „oblast
vla da jo če ga raz re da, ki se za pod re ja nje iz ko ri šča -
nih po slu žu je vse ga, od ča so pi sov do ra di ja, od
po li ci je do žan dar me ri je, od za po rov do so dišč.
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Ko nec je bi lo vti sa, da oblast šči ti vse dr ža vlja ne
ena ko” (VTSS 1956: 64). 

Po men ve li ke tek stil ne stav ke je bil za zgo do -
vi no de lav ske ga gi ba nja v ož jem in šir šem ju go -
slo van skem pro sto ru iz jem no ve lik. Za to ji je bil
v Ku rirč ko vi zbir ki osem naj stih zgo do vin skih sli -
ka nic, ki so se ve či no ma na na ša le na dru go sve -
tov no voj no, na me njen po se ben pro stor. Ve li ka
tek stil na stav ka je na mreč pr vič med se boj v enot -
no fron to po ve za la ne le ce hov sko-sin di kal no raz -
ce plje no de lav stvo, mar več tu di osta le iz ko ri šča -
ne in za po sta vlje ne sku pi ne lju di. Šlo je za kmeč -
ki pro le ta ri at in ma le kme te ter tr gov ce in obrt -
ni ke, kot tu di na pred no štu dent sko mla di no in
inte li gen co. In si cer po za slu gi te ren ske ga de la KP
in pra vil no usvo je nih skle pov o ob li ko va nju ljud -
ske fron te na če tr ti dr žav ni kon fe ren ci KPJ v Lju -
blja ni de cem bra 1934. Ve li ka tek stil na stav ka je
za to slu ži la kot ena izmed pr vih po li tič nih pri pra -
vljal nih ur za eno ten na stop in ob li ko va nje skup -
ne ljud ske fron te med NOB, tj. za med se boj no
pove za nost de lav stva, kmeč ke ga pre bi val stva in
in te li gen ce (Kre sal 1976). Zgo do vin ska sli ka ni ca
Ve li ka stav ka je da nes po nov no re le vant na tu di za
raz u me va nje si tu a ci je na Bal ka nu po le tu 1991.
Pred sta vlja svo je vrst no uč no uro. Kaj ti naš šir ši
pro stor po re sta vra ci ji ka pi ta li zma za zna mu je po -
pol no uni če nje ve li kih tek stil nih kon cer nov in sa -
mo o skrb ne, ši ro ko raz ve ja ne tek stil ne in du stri je,
ki jo je iz gra di la so ci a li stič na SFRJ, in so ča sna po -
kr či tev le-te na no vo dob ne drob ne ma nu fak tur -
ne ter t. i. loan po di zva jal ske obra te, ki za vi si jo od
tu jih tek stil nih kor po ra cij. To pa se, tu di po na či -
nu iz ko ri šča nja tek stil nih de lavk, bi stve no ne raz -
li ku je od me dvoj ne si tu a ci je.
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Ли ли ја на БУР ЦАР

ВЕ ЛИ КИ ШТРАЈК ТЕК СТИЛ НИХ 
РАД НИ КА И ЊЕ ГОВ ИСТО РИЈ СКИ ПРИ КАЗ 

У СЛИ КОВ НИ ЦИ ВЕ ЛИ КИ ШТРАЈК 
АН ТО НА ИН ГО ЛИ ЧА И АЦА МАВ ЦА

Са же так

Исто риј ска сли ков ни ца Ве ли ки штрајк из 1980. го -
ди не кри тич ки пред ста вља мла дим чи та о ци ма усло ве
ра да и си сте мат ску екс пло а та ци ју тек стил них рад ни -
ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји из ме ђу свет ска два ра та,
ка да су две тре ћи не ју го сло вен ске тек стил не ин ду стри -
је би ле у вла сни штву стра не бур жо а зи је. Стра ни вла -
сни ци „раз ви ја ли” су је се лек тив но, фо ку си ра ју ћи се
углав ном на фи зич ки нај на пор ни ју гра ну тек стил не
ин ду стри је, тј. тка о ни це, гра де ћи сво ју кон ку рент ност
на из у зет но пот пла ће ном и бру тал но екс пло а ти са ном
ра ду тек стил них рад ни ка. У сли ков ни ци је у пр вом
пла ну вели ки тек стил ни штрајк ко ји се од и грао 20.
авгу ста 1936. го ди не у Драв ској ба но ви ни, у ком се ве -
ћи на тек стил них рад ни ка укљу чи ла у бор бу за до ноше -
ње пр вог и је дин стве ног ко лек тив ног уго во ра за це лу
ју го сло вен ску тек стил ну ин ду стри ју. У сре ди шту па -
жње су ме то де и на чи ни из во ђе ња штрај ка ко ји су
озна чи ли рас кид са до тад по зна тим тех ни ка ма штрај -
ко ва ња, па у на шој рас пра ви ко ри сти мо исто риј ску
гра ђу, са чу ва на све до чан ства и историј ско-со ци о ло -
шки при ступ об ра ди сли ков ни це.

Кључ не ре чи: исто риј ска сли ков ни ца Ве ли ки
штрајк, ве ли ки штрајк тек стил них рад ни ка, тек стил -
на ин ду стри ја, Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ка пи та ли зам,
екс пло а таци ја, Ан тон Ин го лич

Li li ja na BUR CAR

THE BIG TEX TI LE STRI KE OF 1936 AND ITS
HI STO RI CAL DE PIC TION IN THE PIC TU RE

BO OK BIG STRI KE (VE LI KA STAV KA) BY 
AN TON IN GO LIČ AND ACO MA VEC

Sum mary

The hi story pic tu re bo ok by An ton In go lič and Aco
Ma vec, ti tled The Big Stri ke (Ve li ka stav ka) and pu blis hed
in 1980, of fe rs young re a ders a cri ti cal in sight in to the
wor king con di ti ons and syste mic ex plo i ta ti on of tex ti le
wor kers in the King dom of Yugo sla via bet we en World
War I and II, when two thirds of the tex ti le in du stry were
in the hands of fo re ign bo ur ge o i sie. Fo re ign ow ners “de -
ve lo ped” the in du stry se lec ti vely with a he avy emp ha sis
on tex ti le mills only, the most work-in ten si ve part of the
branch. They bu ilt the ir com pe ti ti ve ed ge on the he avy
ex plo i ta ti on of work for ce, which they syste ma ti cally
unde r paid. The pic tu re bo ok fo re gro unds the big tex ti le
stri ke, which star ted August 20, 1936. One of the main
de mands of ne arly ten tho u sand stri king wor kers was
that the sta te fi nally puts in to ef fect a col lec ti ve agre e -
ment for all tex ti le wor kers in the King dom of Yugo sla -
via. The pic tu re bo ok fo cu ses on the in no va ti ve ways in
which the stri ke was or ga ni zed and run. For this re a son,
the met hods used in our di scus sion in clu de hi sto ri cal da -
ta, pre ser ved ar chi ved te sti mo ni es of the wor kers en ga -
ged in the ac tual stri ke, and a hi sto ri cal-so ci o lo gi cal
appro ach to the text analysis. 

Keywords: hi story pic tu re bo ok Big Stri ke, 1936 Big
Tex ti le Stri ke, tex ti le in du stry, King dom of Yugo sla via,
ca pi ta lism, ex plo i ta ti on, An ton In go lič
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СА ЖЕ ТАК: Овај рад ис тра жи ће на чин на ко ји се
Ми на Д. То до ро вић у сво јим но ви јим ро ма ни ма ба ви
ва жним со ци јал ним и еко ло шким пи та њи ма, те по ку -
ша ти да их сме сти у кон текст на ше из да вач ке сце не за
де цу и мла де, као и у ши ру пер спек ти ву ан га жо ва не
књи жев но сти за де цу и омла ди ну.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми на Д. То до ро вић, еко кри ти ка,
ан га жман у књи жев но сти, фан та стич на књи жев ност

Увод

Са вре ме на срп ска књи жев ност за де цу већ
го ди на ма као да за зи ре од су о ча ва ња с на лич -
јем са вре ме но сти. Рет ки су ауто ри ко ји се у
сво јим де ли ма отво ре но ба ве про бле ми ма да-
нашње де це: че шће о њи ма про го ва ра ју кроз
ме та фо ру или уз убла жа ва ње и оба ве зан сре -
ћан крај. И ка да се го во ри о ег зи стен ци јал ним
про бле ми ма, пој мо ви си ро ма штва и оску ди це
че сто се сво де на про бле ме свој стве не да на -
шњој сред њој кла си и та ко зва ном пре ка ри ја ту
– не ма нов ца за ле то ва ње или ро ди те љи не мо -
гу да на ђу но во за по сле ње (у ро ма ни ма Со ње
Ћи рић, Во ји сла ва То до ро ви ћа или Дра га не
Мла де но вић; ви де ти рад Ива не Ми јић Не мет
у овом те ма ту). Ја смин ка Пе тро вић и Ве сна

Алек сић до след ни је се и трај ни је ба ве тзв. про -
блем ским те ма ма, го то во ис кљу чи во у ре а ли -
стич ном кљу чу при по ве да ња (о ан га жма ну у
де ли ма Ја смин ке Пе тро вић у овом те ма ту пи -
шу Ми лош Жив ко вић и Ти ја на Јо ва но вић).

Овај рад ба ви ће се јед ним уне ко ли ко спе ци -
фич ним слу ча јем ли те рар ног ан га жма на, бу ду -
ћи да па жљи ва ана ли за тек ста и кон тек ста мо -
же да пру жи из ве сне уви де у на шу са вре ме ну
из да вач ку сце ну и по ка же с ка квим се те шко -
ћа ма су о ча ва ју пи сци ко ји се ба ве про блем -
ским те ма ма. У пи та њу је но во де ло Ми не То -
до ро вић, ко ја се на на шој књи жев ној сце ни за
де цу и мла де из дво ји ла по то ме што је на чи -
нила нео че ки ван жан ров ски ис ко рак: из фан -
та стич ног мо ду са, ко ји по след њих де це ни ја
пре о вла да ва у са вре ме ној књи жев но сти за де -
цу, у ре а ли стич ни. По сле три ло ги је Ви ро ви, ко -
ју чи не сра змер но обим ни ро ма ни Вир све то -
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ва, Га миж и Маг ма, об ја ви ла је ду о ло ги ју о Да -
ри, са ста вље ну од знат но кра ћих тек сто ва – Ја -
је, мле ко, во да... (Klett, 2018) и Дар ка ди ја (Klett,
2019).

Бу ду ћи да та два крат ка ро ма на још ни су до -
жи ве ла из ра зи ту кри тич ку ре цеп ци ју, ов де се
тре ба украт ко освр ну ти на њи хо ву са др жи ну.
Рад ња оба де ла до га ђа се у да на шњој Ср би ји;
док је Ја је, мле ко, во да у це ли ни сме штен у Бе -
о гра ду, у Дар ка ди ји, ко ја се не по сред но на до -
ве зу је на прет ход ни ро ман, део за пле та од ви ја
се на Ста рој пла ни ни. Кроз оба де ла, уз при по -
ве да ча Но ва ка, сред њо школ ца, пра ти мо су срет
де вој чи це Да ре, при сти гле из за ба че не сре ди -
не, с град ским окру же њем. Те ма ко ја је об ра -
ђи ва на мно го пу та, од Хај ди Јо ха не Шпи ри (Jo -
han na Spyri) до Хај ду ка у Бе о гра ду Гра ди ми ра
Стој ко ви ћа, ов де је до би ла још јед ну ва ри ја ци -
ју. Осо бе ност ове об ра де огле да се у оштром су -
о ча ва њу са ви ше те ма ко је се у срп ској књи жев -
но сти за де цу отва ра ју рет ко (и још ре ђе књи -
жев но успе шно). Осим дру штве них про бле ма,
по пут жи во та де те та у кр њој по ро ди ци, ал ко хо -
ли зма ро ди те ља, по ку ша ја сек су ал ног зло ста-
вља ња и вр шњач ког на си ља, ту су и при ме ри
емо тив них и пси хо лошких те шко ћа: је дан од
глав них ли ко ва у Дар ка ди ји је сте Вој кан, де чак
ко ји очи то пати од поремећаја из спек тра аути -
зма, а и Но вак и ње гов отац Да вид има ју те -
шкоћа са ус по ста вља њем ис кре них и трај них
емо тив них ве за. Ко нач но, ту су и ак ту ел ни про -
бле ми пост тран зи ци о ног дру штва, у ро ма ну
Дар ка ди ја пред ста вље ни кроз су коб с ин ве сти -
то ри ма-кри ми нал ци ма. 

Гру пи шу ћи све ове те мат ске ак цен те око
цен трал ног ли ка, Да ре, Ми на То до ро вић је у
изве сној ме ри ус пе ла да их по ве же у це ли ну: на
при по вед ном ни воу, оба ро ма на функ ци о ни шу

од лич но, са ја сно из ра же ном глав ном ли ни јом
за пле та ко ја се од ви ја без за стај ки ва ња и на ра -
тив них ди гре си ја ка рак те ри стич них за ње не
прет ход не ро мане еп ске фан та сти ке (где су, до -
ду ше, има ле ва жну уло гу у гра ђе њу при ка за ног
има ги нар ног све та). Основ на нит рад ње мо гла
би се де фи ни са ти као Да ри но ин те гри са ње у са -
вре ме но дру штво: ме ђу тим, оно што се за пра -
во де ша ва је сте Да ри но пре о бра жа ва ње свих с
ко ји ма до ла зи у до дир и ства ра ње при сне људ -
ске за јед ни це. 

Текст и кон текст: 
из да вач ко по зи ци о ни ра ње

Чи ње ни ца да је кри ти ка ре ла тив но за не ма -
ри ла ове ро ма не, на ро чи то у по ре ђе њу с три ло -
ги јом Ви ро ви, мо же се об ја сни ти кон тек стом
об ја вљи ва ња. Оба де ла су се, на и ме, по ја ви ла у
окви ру еди ци је „Чи та лач ки мара тон” из да ва ча
Klett, ина че спе ци ја ли зо ва ног за школ ске уџ бе -
ни ке. Та еди ци ја са ста вље на је од де ла ко ја су
по беди ла на исто и ме ном го ди шњем кон кур су
из да ва ча, а опре ма и па ра тек сту ал ни апа рат
об ли ко ва ни су та ко да књи ге бу ду при ла го ђе не
груп ном чи та њу под над зо ром на став ни ка, ко -
је се од ви ја у окви ру ма ни фе ста ци је „Чи талач -
ки ма ра тон” и об у хва та ве ли ки број школ ских
чи та лач ких клу бо ва. Не у о би ча је но ви сок ти -
раж за на ше при ли ке де ли мич но се мо же об ја -
сни ти упра во та ко си сте ма тич ним пла ном за -
тво ре не ди стри бу ци је ко ји се ори јен ти ше на
(основ но)школ ску сре ди ну, а не на кла сич ну
из да вач ку сце ну и књи жар ски си стем. 

У слу ча ју романа Ја је, мле ко, во да... и Дар ка -
ди је, ме ђу тим, тај из да вач ки кон текст усло вио
је чи ње ни цу да су књи ге но ми нал но на ме ње не

ДРУШТВЕНИ ПРОБЛЕМИ У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА ПРИМЕРУ РОМАНА ЈАЈЕ, МЛЕКО, ВОДА И ДАРКАДИЈА...

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   155



пу бли ци уз ра ста од је да на ест до че тр на ест го -
ди на (ка ко је на зна че но на зад њој ко ри ци оба
из да ња); на да ље, ве дре илу стра ци је Ми ли це
Ма стели це, сти ли зо ва не у ре а ли стич ном кљу -
чу, и ди дак тич ки апа рат Дра га не Ће ћез-Иљу кић
у првом ро ма ну та ко ђе се обра ћа ју де ци тог
узра ста. Са ми ро ма ни пак обра ћа ју се не што
ста ри јем уз ра сту (че тр на ест до ше сна ест го ди -
на), што је им пли цит но ви дљи во и из уз ра ста
про та го ни ста, омла дин ског жар го на ко јим се
на ра тор слу жи и, пре све га, по те ма ма ко је об -
ра ђују. Ја сно је да су и илу стра тор ка и аутор ка
ди дак тич ког па ра тек ста би ле све сне тих уну -
тра шњих су прот но сти. На за вр шним стра ни ца -
ма да ти су пор тре ти глав них ли ко ва ро ма на, уз
пи тања ко ја пред ста вља ју смер ни це за чи та лач -
ки при ступ и ту ма че ње књи ге. Уоч љи во је да се
за др жа ва ју на оп штим ме сти ма ко ја се тек уз
из ве стан на пор по ве зу ју с кон крет ним про бле -
ми ма ко је обра ђу је сам текст:

Где ти чу ваш успо ме не? 
Ка да љу бав да је све и тра жи све? 
Шта се до го ди у те би кад не ко поч не да ти не -

до ста је? 
За што се рад не на ви ке то пе? 
Ка да се ствар но по тру диш да не кога раз умеш? 
Шта мо же да те усре ћи? 

(То до ро вић 2018: 176–177).

Осим тих пи та ња, књи га са др жи и укр ште -
ни цу с кључ ним пој мо ви ма из књи ге, као за ни -
мљив по ку шај да се оства ри бли жа ин тер ак ци -
ја деч јег чи та о ца с тек стом.

Дар ка ди ја је ли ше на и та квог, све де ног, па -
ра тек сту ал ног апа ра та. Је ди на илу стра ци ја уну -
тар књи ге пре у зе та је из Ја је, мле ко, во да...
(Тодо ро вић 2018: 19; То до ро вић 2019: 5) и по -
ја вљу је се на увод ним стра на ма ко је ре ка пи ту -

ли ра ју рад њу пр вог де ла. То се мо же ту ма чи ти
као пре ћут но при зна ње да је књи га на ме ње на
ста ри јем уз ра сту или као ма њак ин те ре со ва ња
да се ро ман гра фич ки об ли ку је у скла ду с прет -
ход ним.

Пр ви низ про бле ма, да кле, пре по зна је мо у
не скла ду из да вач ког при сту па и аутор ске
интен ци је. Те ме ко је отва ра аутор ка ни су да ље
раз ра ђе не у па ра тек сту, па ни име но ва не. Ово
се пре све га од но си на дру штве ни кон текст ко-
ји је не из о ста ван за раз у ме ва ње ро ма на.

Дру ги низ те шко ћа пред чи та о це по ста вља
сам текст: на пла ну пси хо ло ги је и мо ти ва ци је
ју на ка, али и у по гле ду раз во ја рад ње. Као што
ће мо ви де ти, то се ве ли ким де лом мо же об ја -
снити при по вед ним тра ди ци ја ма на ко је се Ми -
на То до ро вић осла ња. 

Сре ди шњи лик: 
про бле ми пси хо ло ги за ци је

Као што смо већ по ме ну ли, лик Да ре мо же
се свр ста ти у ду гу тра ди ци ју ли ко ва при род не,
не ис ква ре не де це ко ја се из ар ка диј ског окру -
же ња се ле у град ску сре ди ну и та мо се су о ча -
ва ју с ра зним те шко ћа ма. Као и у слу ча ју Јо ха -
не Шпи ри, од но сно ње не Хај ди, Да ра по се ду је
из ве сне од ли ке ру со ов ског пле ме ни тог ди вља -
ка: до ла зи из нео ка ља не при ро де, све жим очи -
ма по сма тра град, ње го ве по ср ну ле ста нов ни ке
и де ка дент не оби ча је. Ти ме се дâ об ја сни ти и
њен од нос пре ма сек су ал но сти, ко ји је, па ра -
док сал но, исто вре ме но екс пли цит ни ји па и гру -
бљи него у ве ћи ни на ших са вре ме них оства -
рења за де цу, али и знат но пу ри тан ски ји. Сем
на сле ђа тог про све ти тељ ско-ро ман ти чар ског
кон цеп та, Да ра оли ча ва и кла сич ни тип бо жан -
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ског де те та, по зна тог и као не по зна то/стра но
де те:2 у пи та њу је јун гов ски ар хе тип де те та са
бо жан ским од ли ка ма не ви но сти и чи сто те, ко -
је пре о бра жа ва свет око се бе, а ко ји је ши ро ко
за сту пљен у кла сич ној књи жев но сти за де цу.
Пре по зна ва њем овог књи жев ног ар хе ти па може
се об ја сни ти из ве сно од сту па ње од ре а ли стич -
ног мо ду са при по ве да ња. Да ра та ко по ка зу је
не ке го то во нат при род не мо ћи – спо ра зу ме ва
се са жи во ти ња ма, од па са до ву ко ва, спо соб на
је да го то во тре нут но спо зна истин ску лич ност
са го вор ни ка и ње гов мо рал ни лик, али и да ути -
че на ње га ка ко би се про ме нио на бо ље. Осим
то га, по ка зу је се и да Да ра по се ду је ши ро ко чи -
та лач ко ис ку ство и ис тан чан књи жев ни укус. 

У ли ку Да ре ого ље ни су сви про бле ми с ко -
ји ма се Ми на То до ро вић мо ра ла су о чи ти на пу -
стив ши жа нр еп ске фан тасти ке (фан та зиј ске
књи жев но сти) чи је кон вен ци је до зво ља ва ју ко -
ре ни те пре о кре те и иде а ли зо ва не ли ко ве за ко -
је не ма ме ста у ре а ли стич ном дис кур су. Док су
ње ни ју на ци у три ло ги ји Ви ро ви нео че ки ва но
пси хо ло шки сло же ни и ви ше стра ни, ли ко ви у
Ја је, мле ко, во да... по вре ме но не функ ци о ни шу
као за о кру же не, увер љи ве лич но сти: њи хо ви
уну тра шњи ло мо ви и пре о бра жа ји ису ви ше су
на гли и пот пу ни, њи хо во свр ста ва ње на стра ну
до бра или зла пре ви ше јед но став но и екс пли -
цит но. Са ма Да ра од по чет ка до кра ја ду о ло ги -
је оста је пси хо ло шки ста ти чан лик: пле ме ни та,
по жр тво ва на, с ја сним мо рал ним вред но сти ма
од ко јих не од сту па, при вр же на љу ди ма код
којих спон та но и не по гре ши во пре по зна је њи -
хове до бре осо би не. Из ве стан сте пен раз во ја
мо же се пре по зна ти са мо у по гле ду сти ца ња
основ них со ци јал них ве штина, уз Но ва ко ву по -
моћ, али и ту се глав ни део пре о бра жа ја од ви ја
иза сце не, то ком го ди на ко је су про ве ли раз дво -
је ни. 

Рас цеп из ме ђу по е ти ке фан та стич ног и ре а -
ли стич ног ов де се не пре по зна је то ли ко у при -
су ству/од су ству нат при род ног еле мен та ко лико
у сна зи Да ри ног упли ва на љу де ко ји је окру жу -
ју. Ње но сми ре но ту ма че ње по на ша ња раз ли -
чи тих љу ди с ко ји ма се су сре ће и спо соб ност да
их усме ри ка не че му бо љем у пот пу но сти од у -
да ра ју од ње ног уз ра ста и ког ни тив них и емо -
тив них по тен ци ја ла про сеч не де вој чи це од три -
на ест го ди на. То је ја сно ви дљиво, на при мер, у
сце ни кад ше сна е сто го ди шњем Но ва ку об ја -
шња ва не здра ву ди на ми ку у ње го вим од но си ма
с де вој ка ма: 

Са шку си са мо ис ко ри стио да от ка чиш прет -
ход ну де вој ку. Рас ту рио си ње ну ве зу, ма ко ли ко
она ла ба ва би ла. И емо тив но је ко ри стиш. Зна ла
сам да мо раш да про ђеш и ову фа зу, али не мој
да бу деш пот пу ни ни тков. Ба рем не мој да је ва -
раш, чи ме твој отац мо же да се по ди чи. А би ло
би ле по и да је не ве зу јеш за се бе, ма да ми је ја -
сно да пре ви ше оче ку јем. […] И не ми слим да си
ти нај ви ше крив што си био са та квом де вој ком.
Ова кул ту ра ти то на ме ће. Љу ди ду же би ра ју
ауто мо бил, не го што њи хо ва де ца раз ми шља ју са
ким ће има ти пр ву пот пу ну љу бав. И на то се гле -
да са одо бра ва њем (То до ро вић 2018: 152–153).

Да ра све вре ме ра су ђу је на исти на чин: зре -
ло и про ми шље но. И дру ги адо ле сцент ски ли -
ко ви Ми не То до ро вић има ју нео че ки ва но зре -
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2 Овај по след њи на зив рас про стра њен је пре све га у не -
мач кој ли те ра ту ри и ву че по ре кло од исто и ме не бај ке Е. Т.
А. Хоф ма на (E. T. A. Hof fmann), Das frem de Kind (1817). Фи -
гу ра чу де сног де те та с бо жан ским мо ћи ма и ауром, уоб ли -
че на у тој бај ци, све до да нас ис кр са ва у књижев но сти за децу
(од ли чан при мер у књи жев но сти 20. ве ка је сте Мо мо Ми хае -
ла Ен деа). Ви ше о том мо ти ву ви де ти код Бе ти не Ки мер линг
Мај ба у ер (Küm mer ling Me i ba u er 2003: 220–232) а о ве зи с
те о ри јом ар хе ти по ва пи са ла је Ива Си мур дић у сво јој ди сер -
та ци ји Ar chetypal nar ra ti ve struc tu re and ar chetypal cha rac ters
in the no vels of Mic hael En de (2022).



ле и ар ти ку ли са не уви де. Ве ћи ном су увер љи -
ви је об ли ко ва ни: пре све га при по ве дач и про -
та го ни ста Но вак, али и ње го ва нај бо ља дру га -
ри ца Дра га на или раз ред ни „штре бер” Ву ле.
Ме ђу њи ма се из два ја Вој кан, ко ји ће ва жни ју
уло гу до би ти у Дар ка ди ји: из у зет но та лен то ван,
али за кр жља ле со ци јал не и емо тив не ин те ли -
ген ци је, он је не за ин те ре со ван за дру ге љу де
све док не упо зна Да ру. У окви ри ма ро ма на то
је пред ста вље но ње го вим по сте пе ним пре ла -
ском на усме ну ко му ни ка ци ју с дру ги ма. Иако
се ни у јед ном тре нут ку Вој кан не име ну је као
аути сти чан, ње го ве осо би не и спо соб но сти
укла па ју се у ти пич не књи жев не при ка зе осо ба
с аути змом. Од сте ре о тип ног при ка за аути стич -
ног де ча ка или „ги ка” с Аспер ге ро вим син дро -
мом Вој ка на одва ја то што, баш као и Да ра, има
врло раз ви је ну спо соб ност да бр зо и по у зда но
до не се суд о не ко ме. По пут ње, и он у Дар ка ди -
ји по ста је не ка вр ста мо рал ног ар би тра ко ји
оце њу је Но ва ков етич ки раз вој и на пре до ва ње.
Аутор ска од лу ка да ту функ ци ју у ро ма ну до -
де ли па ру мар ги на ли зо ва них адо ле сце на та мо -
жда ни је увер љи ва са ста но ви шта ре а листич не
пси хо ло шке мо ти ва ци је, али има ва жну сим бо -
лич ку уло гу: и Да ра и Вој кан су „чи сти” и на не -
ки на чин из дво је ни из дру штва ко је сто га мо гу
ис прав но да про це не. Њи хо ва по зи ци ја од ре ди -
ће и мо гућ ност да не по сред но ути чу на сво је
окру же ње и да га из ме не на бо ље.

У од но су на њих дво је, при по ве дач Но вак
при ка зан је у скла ду са сли ком ти пич ног адо -
ле сцен та: не до вољ но зрео, склон емо тив ним
пре ви ра њи ма, пре и спи ти ва њи ма и по бу ни про -
тив ауто ри те та. Но вак про ла зи кроз че сто бо -
лан про цес фор ми ра ња од ра сле лич но сти, при
че му при ја тељ ство с Да ром пре суд но ути че на
ње га. Зна чај но је што је у по зи ци ји при по ве да -
ча упра во он, а не Да ра: ус по ста вља њем од ре -

ђе не дис тан це пре ма њој, од ба ци ва њем или
крити ко ва њем ње них апо дик тич них су до ва,
Но вак омо гу ћа ва чи та о цу да и сам уђе у ди ја -
лог о оп штим вред но сти ма – би ло оним ко је су
оп ште при хва ће не у са вре ме ном дру штву у ко -
ме се кре ћу, би ло оним ко је Да ра пред ста вља
и за сту па. Ово је у скла ду с опа жа њем Ро бин
Мака лум (Robyn McCal lum) и Џо на Сти вен са
(John Step hens) да при по ве да ње у пр вом ли цу,
ко је је вре мен ски бли ско или се по кла па с при -
по ве да ним до га ђа ји ма, до зво ља ва да се чи та о -
ци те сно по ве жу са су бјек тив ним ис ку ством
при по ве да ча-про та го ни ста (2011: 362), и да је
кон цепт по зи ци ја су бјек та им пли ци ра них у
тек сту од кључ ног зна ча ја за чи та ње и ис пи ти -
ва ње мо гу ћег иде о ло шког ути ца ја не ког тек ста,
бу ду ћи да те по зи ци је не из бе жно зах те ва ју од -
ре ђи ва ње чи та о ца за или про тив дру штве них
ста во ва и од но са ко ји гра де при по ве да ње (Isto:
370).

Успе шни ак ти ви зам: 
ве ро до стој ност рад ње

Као и мно ги дру ги ауто ри за де цу и омла ди -
ну ко ји су се у сво јој про зи окре ну ли ак ту ел ним
дру штве ним пи та њи ма и те шко ћа ма, и Ми на
То до ро вић на шла се пред им пли цит ним из бо -
ром из ме ђу срећ ног и ве ро до стој ног за вр шет -
ка. У оба ро ма на, Да ра и Но вак су о ча ва ју се с
раз ли чи тим про бле ми ма ко је успе ва ју да раз -
ре ше за јед нички, по ве зу ју ћи сво је ра зно род не
ве шти не и осла ња ју ћи се на по моћ при ја те ља и
њи хо вих по ро ди ца. Сре ди шњи про блем у рома-
ну Ја је, мле ко, во да пред ста вља не при хва та ње
око ли не у Да ри ној шко ли, ко је се убр зо пре тва -
ра у вршњач ко на си ље. У пи та њу је своје вр сна
пре крет нич ка тач ка њи хо вог од но са: Но вак
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одлу чу је да је по др жи и су прот ста ви се сво јим
до та да шњим дру го ви ма из оде ље ња, а уз по др -
шку дру гих аут сај де ра, Дра га не и Ву ле та, на ро -
ди тељ ском са стан ку ус пе ће не са мо да из деј -
ству је ка зну за зло ста вља че, већ и да не ке од
њих истин ски по кре не на пре и спи ти ва ње вла -
сти тих по сту па ка. 

Тај до га ђај би ће и по ла зи ште за фор ми ра ње
но ве при ја тељ ске гру пе у ко јој су сви чла но ви
по ве за ни на кло но шћу пре ма Да ри, као и уза -
јам ним раз у ме ва њем и то ле ри са њем ме ђу соб -
них раз ли ка. На сли чан на чин пра ти се и фор -
ми ра ње ши рих гру па, по ве за них при сно шћу с
Да ром и же љом да јој се по мог не: у њих ће се
по сте пе но укљу чи ти нај пре Но ва ко ва мај ка, а
по том и ро ди те љи дру ге де це. С дру ге стра не,
слич ну мре жу при ја тељ ски на стро је них љу ди
ко ји се по сте пе но окре ћу ал тру и стич ким по -
ступ ци ма Да ра гра ди и на пла ни ни, у сво јој ма -
лој за јед ни ци. Ка ко то опи су је је дан од њих,
Ми ле: „Ти си, де те, за ра зна […] От ка ко сам те
упо знао, по чео сам да ра дим и за џа бе. И, што
је нај го ре, при ја” (То до ро вић 2019: 36). 

У Дар ка ди ји, но ва прет ња тој крх кој за јед ни -
ци ја ви ће се спо ља, у ли ку ин ве сти то ра-кри ми -
нал ца Си мо на Тре ша но ви ћа ко ји уз фал си фи -
ко ва ни те ста мент Да ри не пра ба бе по ку ша ва да
пре от ме ње но има ње. У ну жно по јед но ста вље -
ном ви ду, Ми на То доро вић ов де пи ше о ак ту ел -
ном про бле му бес прав не град ње, ука зу ју ћи на
сплет дру штве них и еко ло шких про бле ма. Си -
ро ма шно, ста ро и ве ћи ном не шко ло ва но се о -
ско ста нов ни штво не ма на чи на да се од бра ни
од ло кал них моћ ни ка, а пре о ти ма ње се о ских
има ња и не ра ци о нал на екс пло а та ци ја при -
родних бо гат ста ва (у Дар ка ди ји се као при ме -
ри на во де по ди за ње де ри ва ци о них ми ни хи дро -
е лек тра на, се ча шу ме и лов на ву ко ве) ути чу на
униште ње жи вот не сре ди не, да ље оси ро ма -

шење и на пу шта ње се ла. Тре ша но вић се све
до пред крај ро ма на по ја вљу је са мо као зло коб -
но име (уз ја сан сим бо лич ки на бој пре зи ме на
Тре ша но вић) и де лу је пре ко по сред ни ка. Љу ди
ко је он ша ље по ку ша ва ју да за стра ше де цу и
при мо ра ју их на на пу шта ње има ња, при бе га ва -
ју ћи и фи зич кој си ли. 

Па жљи ви ји по глед на срећ но раз ре ше ње ове
на из глед без из ла зне си ту а ци је још јед ном мо -
же ука за ти на нај че шће те шко ће са ко ји ма се
су о ча ва ју ауто ри за де цу ка да се окре ну те -
шким жи вот ним пи та њи ма. Да ра упор но од би -
ја да се спу сти на ни во сво јих не при ја те ља, да
ла же или да при бе га ва на си љу. Ме ђу тим, круг
ње них при ја те ља успе ва да се ор га ни зу је и оду -
пре: Вој кан по ма же сво јим про гра мер ским
спо соб но сти ма, Но вак успе ва да за пла ши и са -
вла да на о ру жа ног на па да ча, Дра га нин отац
адво кат за сту па је на су ду, а и дру ги од ра сли по -
ма жу по др шком и са ве ти ма. Ује ди ње ни, успе -
ва ју да над ја ча ју Тре ша но ви ћа и да га по ра зе на
су ду. Као и у ра ни јим слу ча је ви ма, са ма чи ње -
ни ца Да ри ног по сто ја ња, ње но при су ство, до -
бро та и ин те гри тет ко јим зра чи – до вољ ни су да
подстак ну дру ге да у се би про на ђу за пре те но
зр но ал тру и зма. 

Сва ка ко, та кав рас плет пре ви ше је иде а ли -
сти чан и од ра слом чи та о цу де ло ва ће не ре ал но.
И у окви ри ма књи жевно сти за де цу, а мно го че -
шће у де ли ма на ме ње ним адо ле сцен ти ма (у ко -
је би ова ду о ло ги ја за пра во мо гла да се убро ји)
на ла зи мо при ме ре у ко ји ма је за вр ше так знат -
но ре а ли стич ни ји и мрач ни ји. До вољ но је под -
се ти ти на кла си ке, у ра спо ну од Де ча ка Па вло -
ве ули це Фе рен ца Мол на ра (Fe renc Mol nár) до
Чо ко лад ног ра та Ро бер та Кор ми јеа (Ro bert Cor -
mi er). Кон вен ци је ко ји ма се Ми на То до ро вић
ов де им пли цит но ру ко во ди при па да ју дру гом
мо ду су при по ве да ња: фан та стич ном, и ста ри -
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јим књи жев ним тра ди ци ја ма у ко јим ап со лут -
но до бро при род но над вла да ва зло, уз осла ња -
ње на на сле ђе ми та и аутор ске бај ке – од раз у -
ме ва ња с ву ко ви ма до већ по ме ну те упо тре бе
ар хе ти па бо жан ског де те та. За ми слив је, на су -
прот то ме, „ре а ли сти чан” рас плет у ко ме би, да
се прет по ста ви ти, Да ри би ло од у зе то има ње,
она сме ште на у дом за не збри ну ту де цу, Но ва-
ко ва мај ка под ле гла ал ко хо ли зму, а сам Но вак
за у век остао обе ле жен од ра ста њем у дис функ -
ци о нал ној по ро ди ци, без пра вих при ја те ља и
њи хо ве мре же по др шке. И по ред то га што би
та кав хи по те тич ки крај био „увер љи ви ји”, он би
исто вре ме но на ру шио чи та лач ка оче ки ва ња
од ре ђе на па ра тек стом (ко ји упу ћу је на шти во
у осно ви ве дре ат мос фе ре) и кон вен ци је тол ки -
нов ске гра не еп ске фан та сти ке у ко јој је Ми на
То до ро вић до са да ства ра ла. 

Пи та ња ан га жма на

Ко нач но, тре ба отво ри ти и пи та ње ан га жма -
на те ње го ве евен ту ал не иде о лошке под ло ге.
Као што су по ка за ли дру ги ауто ри у овом те ма -
ту, осим ма ње или ви ше екс пли цит ног ан га -
жма на ко ји се окре ће пре скрип тив ним ис ка -
зима и пред ло зи ма за ак ти ви зам, мо гућ је и
импли цит ни ан га жман, обе ле жен дис крет ни -
јим аутор ским ста во ви ма ко ји се не што те же
иш чи та ва ју из тек ста или су, кат кад, су прот ста -
вље ни од ре ђе ним на ра тив ним сиг на ли ма.3 У
слу ча ју Ми не То до ро вић, ви дљи во је пре све га
да се ње ни по зи тив ни ли ко ви не опре де љу ју за
не ку кон крет ну име но ва ну по ли тич ку иде о ло -
ги ју (ни ти ре ли ги ју). Ипак, при мет но је да Да -
ра и Дра га на за сту па ју на че ла еко ло шког жи -
во та у скла ду с при ро дом, и по ред при хва та ња
до стиг ну ћа тех но ло ги је: не је ду ме со, не ко ри -

сте козме ти ку те сти ра ну на жи во ти ња ма, тру -
де се да не за га ђу ју око ли ну и да жи вот на пла -
ни ни устро је та ко да што ма ње ре ме те при -
родну рав но те жу. За раз ли ку од Да ре, ко јој је
је дин ство с при ро дом и по сту па ње у скла ду с
њом уро ђе но, Дра га на је све сни по бор ник са -
вре ме ног еко ло шког по кре та, и ра ци о нал ним
ар гу мен ти ма обра зла же сво је по ступ ке и ста -
во ве. Иако Но вак њен жар по вре ме но ко мен та -
ри ше уз под смех, он пока зу је и по што ва ње пре -
ма етич ким ста во ви ма сво је дру га ри це. С дру -
ге стра не, Да ри на ве за ност за при ро ду оли че на
је у бли ском при ја тељ ству с псом Га ром (ко га
на зи ва бра том) а ње на бор ба про тив Тре ша но -
ви ћа мо ти ви са на је же љом да са чу ва не са мо
има ње, већ и не так ну ту при ро ду пла ни не. Па -
са жи у ко ји ма се опи су је се о ски жи вот на Ста -
рој пла ни ни, те жак али исто вре ме но ис пу њен
ду бљим сми слом и ле по том, за раз ли ку од жи -
во та ко ји Но вак во ди у гра ду, спа да ју у нај у спе -
ли је де ло ве ових ро ма на. Због све га то га, упра -
во би се еко ло шка свест мо гла одре ди ти као
им пли цит на иде о ло шка осно ва це ле ду о ло ги је,
а са ми ро ма ни чи та ти, из ме ђу оста лог, и као
нео р то док сни по зив на бор бу за очу ва ње жи -
вот не сре ди не, ко ји у ве ли кој ме ри из јед на ча -
ва еко ло шки на чин жи во та с мо рал ном ис прав -
но шћу. По зна ва о ци де ла Ми не То до ро вић ће у
оштром кон тра сту гра да и пла ни не пре по зна ти
и кон траст из ме ђу раз ли чи тих све то ва у три ло -
ги ји Ви ро ви, где се при род ном, чи стом све ту
Ви ра су прот ста вља „Очај ни свет”, ка ри ка ту рал -
ни при каз за га ђе ног ин ду стриј ског окру же ња.

Не га тив на сли ка гра да од ра жа ва се и на ап -
стракт ном пла ну. Про бле ми с ко ји ма се Но вак
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3 То, на рав но, но си и опа сност од нео сно ва них учи та ва -
ња. Ви ше о мо гућ но сти ма по гре шних чи та ња, ко је са со бом
но си учи та ва ње иде о ло ги је у да ти текст, ви де ти у Опа чић
2017.



и Да ра су о ча ва ју у граду ве за ни су пре све га за
оту ђе ње у са вре ме ном дру штву, за по ста вља ње,
не ра зу ме ва ње и от пор на ка кве на и лазе сви ко -
ји се не укла па ју у окру же ње; ма те ри јал не те -
шко ће да ле ко су ма ње зна чај не. Ми на То до ро -
вић дис кретно али ја сно по ве зу је мо рал но про -
па да ње по је дин ца с ње го вом уда ље но шћу од
при ро де. Тај ра ди кал ни став ни је ви дљив на
први по глед, али он у ства ри на не у о би ча јен
начин по ве зу је ан ти мо дер ни стич ку кри ти ку са -
вре меног дру штва и ра ши ре них обра за ца вас -
пи та ња и по на ша ња, с јед не стра не, и еко кри -
тич ки зах тев за „еко пе да го ги јом” ка кав, на при -
мер, у из у зет но за о штре ном ви ду из но си Гре та
Гард (Ga ard 2009). 

Због та ко сло же не, па ме сти мич но и про тив -
реч не сли ке дру штва ко ју аутор ка успе ва да
изгра ди у ова два ро ма на, уз мно штво раз ли чи -
тих при по вед них им пул са и књи жев них тра ди -
ција ко је се у њи ма укр шта ју, они за слу жу ју
више чи та лач ке па жње, би ло кри тич ке би ло
афир ма тив не; пи та ња ко ја по ста вља ју пред сво -
је чи та о це ису ви ше су зна чај на а да би им се
ускра тио ма кар по ку шај од го во ра.
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D. TO DO RO VIĆ NO VELS EGG, MILK, WA TER

(JA JE, MLE KO, VO DA) AND DAR KA DIA
(DAR KA DI JA)

Sum mary

This pa per will in ve sti ga te the way in which Mi na D.
To do ro vić de als with im por tant so cial and en vi ron men -
tal is su es in her re cent no vels, and tri es to pla ce them in
the con text of our pu blis hing sce ne for chil dren and
young pe o ple, as well as in the bro a der per spec ti ve of
enga ging li te ra tu re for chil dren and young pe o ple. Af ter
po in ting out the di scre pan ci es bet we en the pu blis her’s
fra ming of the se bo oks and the ir ac tual con tent, we
analyse the sub tle ways in which To do ro vić’s pre vi o us
ex pe ri en ce with fan tasy li te ra tu re in flu en ced the sha ping
of this du o logy. Fi nally, we will po int out the ecoc ri ti cal
bac kgro und which de ter mi nes the un derlying va lue
system in To do ro vić’s no vels.

Keywords: Mi na D. To do ro vić, ecoc ri ti cism, in vol ve -
ment in li te ra tu re, fan tasy li te ra tu re
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ана ли зом трет ма на умет но -
сти, си ро ма штва и со ци јал не прав де у три са вре ме на
срп ска ро мана на ме ње на адо ле сцент ској пу бли ци.
Кор пус је ода бран на осно ву спе ци фич ног по ве зи ва ња
дру штве но-со ци јал не про бле ма ти ке и иде је о мо ћи
про ме не кроз умет ност. Те о риј ско-ме то до ло шки апа -
рат се осла ња на по сто је ћа ис тра жи ва ња адо ле сцент -
ске књи жев но сти, али и на по је ди не со ци о ло шке сту -
ди је ко је осве тља ва ју со ци јал не и кул ту ро ло шке усло -
ве у ко ји ма ода бра на де ла на ста ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: адо ле сцент ска књи жев ност, ро -
ман, умет ност, си ро ма штво, со ци јал на прав да, Си ни -
ша Со ћа нин, Со ња Ћи рић, Ми ро слав Јо ва но вић

У срп ској књи жев но сти за де цу и мла де2 на
кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка су ве ре но вла да про -
за и то, пре све га, ро ман.3 Мно штво је раз ли чи -
тих им пул са (струк тур них, те мат ских, из да вач -
ких, ре цеп циј ских, по ли тич ких) ко ји об ли ку ју
до ма ћи деч ји и адо ле сцент ски ро ман: ме ђу рат -
ни по че ци и пр ва фа за по сле рат не про дук ци је
обе ле же ни су ре а ли змом, рат ном те ма ти ком и
деч јим дру жи на ма као до ми нант ним ти пом на -
ра тив не ор га ни за ци је. Пр ву зна чај ну по е тич ку
пре крет ни цу озна чио је ро ман Вла ди ми ра Стој -
ши на Би о скоп у ку ти ји ши би ца (1978), ко ји та -

ко ђе те ма ти зу је деч ју дру жи ну и рат, али са
спе ци фич ним при сту пом фан та стич ном и еле -
мен ти ма пост мо дер не по е ти ке. Дру га ва жна
пре крет ни ца до го ди ла се сре ди ном осам де се -
тих, са ве ли ким ре цеп циј ским успе хом Хај ду -
ка у Бе о гра ду (1985) Гра ди ми ра Стој ко ви ћа.
Аутор се не ко ри сти Стој ши но вим до стиг ну ћи -
ма на пла ну фор ме већ ства ра ре а ли стич ни
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1 Рад је на стао у окви ру би ла те рал ног про јек та „Си ро ма -

штво и со ци јал на прав да кроз при зму књи жев но сти за де цу:
гра ђе ње со ци јал не све сти и кри тич ке пи сме но сти/осе тљи во -
сти ме ђу мла ди ма” (еви ден ци о ни број про јек та: 337-00-
21/2020-09/24) ко ји по др жа ва Ми ни стар ство про све те, на у -
ке и тех но ло шког раз во ја.

2 У ра ду ус по ста вља мо раз ли ку из ме ђу књи жев но сти за
де цу и књи жев но сти за мла де/адо ле сцен те, с тим да упо тре -
бља ва мо и об у хват ну од ред ни цу књи жев ност за де цу и мла -
де ко ја код нас има ду гу тра ди ци ју у из да вач кој, на уч ној и
кри тич кој прак си (в. Vu ko vić 1996: 30 31). Адо ле сцент ска
књи жев ност у Ср би ји је све до не дав но ин те гри са на у под руч -
је књи жев но сти за де цу и тек тре ба да се из бо ри за свој по -
вла шће ни ста тус про у ча ва ња.

3 У тек сту „Раз гра на ва ње ро ма на” из 1998. го ди не Јо ван
Љу шта но вић кон ста ту је да је у срп ској књи жев но сти за де цу
на сту пи ло „вре ме ро ма на” (2004: 138), што два де се так го ди -
на ка сни је Ду ши ца По тић по твр ђу је за па жа њем да у ак ту ел -
ној до ма ћој про дук ци ји за де цу и мла де „до ми ни ра ро ман”
(2022: 60). 



урба ни про се де о жи во ту са вре ме ног адо ле -
сцен та, ини ци ра ју ћи ти ме цео је дан књи жев ни
по крет ко ји сво ју ви тал ност по твр ђу је и у 21.
ве ку. Де ве де се тих, у до ба кри зе и пре и спи ти ва -
ња на ци о нал них и кул турних вред но сти, до ла -
зи до за о кре та ка ма три ца ма исто риј ског ро ма -
на и фол клор ног на сле ђа, да би пре ла зак у 21.
век до нео још јед ну по е тич ку пре крет ни цу: фе -
но мен жан ров ске фан та сти ке на ме ње не де ци и
мла ди ма.4

По след ња де це ни ја 20. ве ка обе ле же на је
рас па дом за јед нич ке др жа ве, ет нич ким су ко би -
ма, сло мом со ци ја ли зма и те мељ ном про ме ном
дру штве ног уре ђе ња. На ула ску у но ви ми ле ни -
јум Ср би ја се про фи ли ше у прав цу ли бе ралног
ка пи та ли зма и фор ми ра се спе ци фи чан со цио -
кул тур ни оквир у ко ји се сме шта књи жев ност
за де цу и мла де. Савре ме ни деч ји и адо ле сцент -
ски ро ман об ли ку је се уну тар јед ног сло је ви тог
оп штег кон тек ста и ме ња свој иден ти тет што је
на ро чи то ви дљи во на пла ну са др жин ских ка -
рак те ри сти ка и тен ден ци ја. У на сто ја њу да осве -
тли мо део иден ти те та ро ма неск не про дук ци је
за де цу и мла де у Ср би ји на по чет ку 21. ве ка,
опре де ли ли смо се за са гледа ва ње трет ма на
дру штве но-со ци јал них те ма, кон крет но при ка -
за дру штве не прав де и си ро ма штва у ро ма ни -
ма наста лим у раз до бљу на кон пост со ци ја ли -
стич ке и ка пи та ли стич ке тран сфор ма ци је. Ме -
ђу де ли ма ко ја би мо гла би ти пред мет ова квог
ис тра жи ва ња на чи њен је ода бир на осно ву спе -
ци фич ног по ве зи ва ња дру штве но-со ци јал не
про бле ма ти ке и иде је о мо ћи про ме не кроз
умет ност. Оту да се из бор гра ђе огра ни ча ва на
ро ма не: Бан до гла вић Стра хи ња (2018) Си ни ше
Со ћа ни на (1972), Не ћу да ми слим на Праг (2019)
Со ње Ћи рић (1954) и Умет ност при ја тељ ства
(2021) Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа (1976). 

Ро ма ни на ко је ће се овај рад усред сре ди ти
мо гу се од ре ди ти као адо ле сцент ски – реч је о
ре а ли стич ким на ра ти ви ма од ра ста ња, са зре ва -
ња, иден ти те та, и у не што ма њој ме ри љу бав -
ним на ра ти ви ма, ко ји свог им пли цит ног читао -
ца кон стру и шу у уз ра сту ко ји се од ре ђу је као
адо ле сцент ски или ти неј џер ски (в. Ha mer šak –
Zi ma 2015: 339). Сход но то ме, те о риј ско-ме то -
до ло шки апа рат осла ња се на по сто је ћа ис тра -
жи ва ња адо ле сцент ске књи жев но сти, али и на
по је ди не со ци о ло шке сту ди је ко је осве тља ва ју
со ци јал не и кул ту ро ло шке усло ве у ко ји ма ода -
брана де ла на ста ју.

* * *

При ли ком од ре ђи ва ња осо бе но сти књи жев -
но сти за де цу у од но су на књи жев ност за адоле -
сцен те и књи жев ност за од ра сле, Ма ри ја Ни ко -
ла је ва (Ma ria Ni ko la je va) као ва жну кон вен ци -
ју фик ци је за де цу у ви ше сво јих ра до ва на води
„од сут ност свих зна чај них аспе ка та људ ске
(одно сно од ра сле) ци ви ли за ци је, укљу чу ју ћи
за ко не, но вац и рад” (Ni ko la je va 2003: 205; уп.
Ni ko la je va 2000: 27).5 Дру гим ре чи ма, док је
књи жев ност за де цу фо ку си ра на на са мо от кри -
ва ње и афир ма ци ју де те то вог осе ћа ја соп ства,
при че му из о ста је ду бље раз ма тра ње кон вен ци -
ја од ра слих, адо ле сцент ска књи жев ност упра во
„на сто ји да пре и спи та дру штве не кон струк те,
ста вља ју ћи у пр ви план од нос из ме ђу дру штва
и ин ди ви дуе” (Se e lin ger Tri tes 2000: 20).6 У свим
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4 Ва жно је на по ме ну ти да сме на па ра диг ми у срп ском
деч јем и адо ле сцент ском ро ма ну не до но си оштре ре зо ве те
се са по ја вом но ве па ра диг ме нај че шће не уки да ста ра. 

5 Об ја шње ње те зе да су рад и но вац из ван сфе ра деч јег
ин те ре са Ни ко ла је ва про на ла зи у ни зу кла сних, исто ријских
и естет ских раз ло га (в. Ni ko la je va 2003: 203–216).

6 Уко ли ко ни је дру га чи је на зна че но, сви ци та ти су да ти у
пре во ду аутор ке.



ро ма ни ма ко ји ма ће мо се ба ви ти у овом ра ду
ма те ри јал на си ту а ци ја и фи нан сиј ски про бле -
ми за у зи мају ис так ну то ме сту у све ту ју на ка, а
рад од ра слих и про бле ма ти ка за ра ђи ва ња нов -
ца од ве ли ке су ва жно сти за за плет. 

Бан до гла вић Стра хи ња пред ста вља ком би -
наци ју при че о шко ли, дру штве ним мре жа ма,
вр шњач ком на си љу и пр вој љу ба ви и де тек тив -
ског за пле та у ко јем је фо кус на то ме ко је
опљач као зла та ру и про ва лио у шко лу. Про та -
го ни ста је два на е сто го ди шњи Стра хи ња, успе -
шно со ци ја ли зо ван ти неј џер умет нич ких скло -
но сти ко ји жи ви у склад ној ну кле ар ној по ро ди -
ци. При каз по ро дич не струк ту ре за у зи ма ис -
так ну то ме сто у ро ма ну – отац Го ран, но ви нар,
и мај ка Дра га на, за ко ју ни је на ве де но чи ме се
ба ви, при па да ју ни жој сред њој кла си – рет ко
ку пу ју „фир ми ра не ства ри”, те шко из два ја ју
но вац за Стра хи њи но шко ло ва ње и па жљи во
пла ни ра ју сва ку ку по ви ну – с тим да еко номска
си ту а ци ја не ре ме ти по ро дич ну ди на ми ку ко ја
до кра ја оста је по зи тив на и хар мо нич на. У овом
ро ма ну го то во да не ма су ко ба са ро ди те љи ма –
отац и мај ка функ ци о ни шу као не ка вр ста Стра -
хи њи ног ре фе рент ног си сте ма – што од сту па од
кон вен ци ја адо ле сцент ске књи жев но сти у ко јој
је по бу на про тив ро ди тељ ског ауто ри те та те сно
по ве за на са об ли ко ва њем иден тите та мла дих и
про пи ти ва њем од но са дру штве не и ин ди ви -
дуал не мо ћи (в. Se e lin ger Tri tes 2000: 54–69).

Јед на од та ча ка у ко јој се Бан до гла вић Стра -
хи ња при бли жа ва адо ле сцент ском ро ма ну је сте
оквир на при ча о бо ле сном де ча ку и оцу ко ји
пљач ка зла та ру ка ко би сину при у штио ле че ње.
Ова при ча функ ци о ни ше као оки дач ко ји глав -
ног ју на ка под сти че на кри тич ко про ми шља ње
о мо рал ним и етич ким по сле ди ца ма по чи ње -
ног зло чи на. Ску пља ње нов ца за бо ле сног осма -
ка Ми ла на у ро ма ну се сво ди на пар крат ких

ре че ни ца ко је Стра хи ња раз ме њу је са оцем и
вр шња ци ма и на пр ви по глед де лу је као до га -
ђај од ма ле ва жно сти за рад њу. Ис тра га зло чи -
на та ко ђе је у по за дин ском пла ну и на ли ку је
деч јој игри у ко ју се Стра хи ња упу шта са нај бо -
љим при ја те љем Сте фа ном и на цр та ним чи ча
гли шом Гли го ри јем ко ји пре у зи ма уло гу де тек -
тив ског по моћ ни ка. Иако ро ман не пра ти до -
слов но кон вен ци је де тек тив ског жан ра, ње го ви
еле мен ти нај у оч љи ви ји су у фи нал ном де лу у
ко јем се, за хва љу ју ћи Стра хи њи ко ји по ста вља
и ре ша ва слу чај, от кри ва да су сва до та да шња
зби ва ња не рас ки ди во по ве за на. Ми ла нов отац
Сре тен опљач као је зла та ру, ка ко би ску пио но -
вац за ле чење, по том је па ре и зла то са крио у
шко ли, али су их пре не го што се вра тио по њих
про на шла и са кри ла дво ји ца про бле ма тич них
осма ка – Ма ре и Јаз. До кул ми на ци је до ла зи на
школ ској про сла ви, ка да ма ски ра ни Сре тен ре -
пли ком пи што ља пре ти оку пље ни ма и зах те ва
да му се вра ти оно што је ње го во.

На чин на ко ји овај ро ман те ма ти зу је је дан
од ак ту ел них дру штве них про бле ма – ле че ње
де це са те шким бо ле сти ма – не на ла зи се у фо -
ку су са вре ме них до ма ћих ро ма на за мла де у
ко ји ма се адо ле сцент ски уз раст пре те жно до во -
ди у ве зу с кон цеп ти ма са зре ва ња, иден ти те та,
те ла, пол но сти, за љу бље но сти, при ја тељ ства,
по ро ди це и шко ле, док је бри га о дру штве ном
зна ча ју и вред но сти ма углав ном за не ма ре на. За
де цу у Ср би ји ко ја бо лу ју од тешких бо ле сти и
ко ји ма је нео п ход но ле че ње у ино стран ству или
на бав ка ле ко ва из ино стран ства, но вац се го ди -
на ма уна зад ску пља пре ко ху ма ни тар них ор га -
ни за ци ја,7 пу тем ди рект них упла та на жи ро-ра -
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7 Не ке од нај ак тив ни јих ху ма ни тар них фон да ци ја су Бу -
ди ху ман, По др жи жи вот, За јед но за жи вот, Но вак Ђо ко вић
фон да ци ја итд.



чун или СМС по ру ка. Иако при Ми ни стар ству
здра вља од 2014. по сто ји бу џет ски Фонд за ле -
че ње обо ље ња, ста ња или по вре да ко је се не мо -
гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји, сред -
ства ни су до вољ на за све, те се ро ди те љи ви ше
осла ња ју на ху ма ност гра ђа на не го на по моћ
др жа ве. Са ма те ма ве о ма је ком плек сна и се же
да ле ко из ван гра ни ца здрав стве ног си сте ма и
оси гу ра ња, а по вла чи за со бом пи та ња: за што
др жа ва ни је ви ше укљу че на у обез бе ђи ва ње
нео п ход них сред ста ва за ле че ње бо ле сне де це
и на ко је на чи не би се про блем ове де це и њи -
хо вих ро ди те ља мо гао ре ша ва ти. Не ки од од го -
во ра на ова пи та ња укљу чу ју по ре ђе ње са со ци -
јал ним пра ви ма из пе ри о да со ци ја ли зма, као
што су бес плат но ле че ње и шко ло ва ње, ко ја се
из да на шње пер спек ти ве чи не го то во уто пиј -
ским, док се као могућa решењa пред ла жу на -
пу шта ње гло бал ног ка пи та ли зма, из град ња нове
др жа ве и ре кон фи гу ра ци ја дру штва (в. Ja ko vlje -
vić 2022).

Ју на ци ро ма на Си ни ше Со ћа ни на не по вла -
че ра ди кал не по ли тич ке по те зе ни ти пра ве па -
ра ле ле са прет ход ним дру штве ним уре ђе њем,
а бунт про тив ре пре си је си сте ма од ви ја се у
без бед ном окви ру по ро ди це. Раз ма тра ју ћи при -
ро ду из вр ше ног зло чи на и ње го ве по сле ди це,
Стра хи ња ис по ља ва од ре ђе не бун тов нич ке тен -
ден ци је – раз ми шља ка ко је ла ко би ти по штен
кад ти је све у жи во ту по та ман, пи та се да ли за -
кон мо ра да се по шту је ако очи глед но не ва ља,
од би ја да оца бо ле сног де ча ка на зо ве кри ми -
нал цем и не же ли да га при ја ви по ли ци ји јер се
бри не шта ће би ти са Ми ла ном. Стра хи ња се за -
пра во ов де пр ви пут су прот ста вља ро ди те љи ма
и до во ди у пи та ње ис прав ност њи хо вог мо рал -
ног ком па са. Ро ди те љи исто вре ме но бра не свој
став јед на ко убе дљи вим ар гу мен ти ма чи ја је
основ на функ ци ја, с јед не стра не, да се до га ђај

са гле да из раз ли чи тих пер спек ти ва, а с дру ге да
се адо ле сцент укло пи и осло бо ди бун тов нич ких
ам би ци ја.8 Ре ше ње до ко јег за јед но до ла зе –
Стра хи њин та та ће на пра ви ти екс клу зив ну при -
чу за но ви не за ко ју се на да ју да ће по бу ди ти
па жњу јав но сти, до на ци је за Ми ла на и бла жу
пре су ду за ње го вог оца – у су шти ни по твр ђу је
да је адо ле сцент ска књи жев ност, баш као и
књи жев ност за де цу, ва жно сред ство со ци ја ли -
зо ва ња пу тем ко јег се мла ди укљу чу ју у иде о -
ло ги ју до ми нант не кул ту ре (в. Se e lin ger Tri tes
2000: x; уп. Но дел ман 2013: 112). Ро ман те жи
ал тер на ти ви ко ја ни је ра ди кал на већ упу ћу је
адо ле сцен та ка ко да жи ви у скла ду са раз ли чи -
тим ин сти ту ци о нал ним струк ту ра ма, по пут по -
ро ди це, шко ле, др жа ве и дру штве ним кон -
струк ти ма као што је кла са. 

Стра хи њин иден ти тет исто вре ме но се из гра -
ђу је око по ро дич них, при ја тељ ских и ро ман -
тич них од но са и кроз за инте ре со ва ност за дру -
штве ну (не)прав ду и по ли тич ко. Он, да кле, није
ак тив но по бу ње на, али ни у пот пу но сти дру-
штве но укло пље на мла да осо ба, што је у из ве -
сној ме ри свој стве но и про та го нист ки њи ро ма -
на Не ћу да ми слим на Праг – три на е сто го ди -
шњој Дар ји. Њих дво је, осим то га, по ве зу је и
изражен умет нич ки сен зи би ли тет. Стра хи ња је
да ро вит сли кар и цр тач ко ји има пу ну по др шку
по ро ди це и око ли не – ро ди те љи га на зи ва ју
умет ни ком, а шко ла раз ли чи тим ак тив но сти ма
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8 „– Ја не знам шта бих ура ди ла на ње го вом ме сту. Опет,
хи ља де љу ди се ле че до ма ћим ле ко ви ма и у на шим бол ни -
ца ма, а мо жда за све њих по сто је бо ље бол ни це и бо љи ле ко -
ви у не ким зе мља ма. Да ли сви они има ју пра во да пљач ка ју
и оти ма ју? – Има љу ди ко ји су си ро ма шни ји од њих – на ста -
вио је та та. – Има глад них ши ром све та. Ако поч не мо да оти-
ма мо и пљач ка мо јер је то не прав да, ка кав би тек то свет
био? Бр зо би смо до шли до то га да нај ја чи и нај бе зо бра зни -
ји, са ја чим оруж јем, има ју све, а оста ли ни шта. Би ло би још
го ре не го са да” (So ća nin 2018: 147).



под сти че раз вој ње го вог та лен та. Овај еле мент
ка рак те ри за ци је има и сво ју кон кретну на ра -
тив ну функ ци ју као ве зив но сред ство из ме ђу
раз ли чи тих, ма ње или ви ше дра ма тич них зби -
ва ња и епи зо да као што је по гла вље ба зи ра но
на ту ма че њу еп ске пе сме Ба но вић Стра хи ња,
цр та ње пор тре та мај ке Ју го ви ћа са си но ви ма и
ћер ком на про сла ви шко ле и жи вот на лек ци ја
о сло же но сти људске при ро де и по сту па ка.
Иако се Стра хи њи на умет ност не мо же ока рак -
те ри са ти као ан га жо ва на у пра вом сми слу те
ре чи (ан га жман се сво ди на кре и ра ње Гли го ри -
ја ко ји по ма же у ис тра зи и од лу ку да по ред мај -
ке Ју го ви ћа и си но ва на сли ка и њи хо ву се стру
– же ну Ба но вић Стра хи ње9), од ис ти ца ња умет -
нич ке при ро де про та го ни сте до чи та ња еп ске
пе сме у кљу чу ва жно сти раз у ме ва ња дру гих,
ро ман про па ги ра иде ју да умет ност ипак мо же
учи ни ти свет бо љим. 

У ви ше стру ко на гра ђи ва ном10 ро ма ну Со ње
Ћи рић те ма умет но сти има по вла шће ни ју по -
зи ци ју и ве ћу вред ност у це ло куп ној струк ту ри
де ла, ко је би се мо гло од ре ди ти и као де ло о
умет нич кој ини ци ја ци ји. У фо ку су је фор ми ра -
ње про та го нист ки ње и на ра тор ке Дар је као
мла де аутор ке, ко је је пра ће но ви со ким ни во -
ом ње не са мо све сти и са мо ре флек си је. Ва жан
до га ђај ко ји ини ци ра рад њу је сте при ја ва на на -
град ни ли те рар ни кон курс, ко ји до кра ја „по -
ста је мак га фин ове при че” (Је ли сав чић 2020:
119), док се те жи ште до брим де лом по ме ра на
пи та ње са ме при ро де Дар ји не умет но сти, на
од нос из ме ђу ствар но сти и фик ци је, те пи та ње
аутен тич но сти и умет нич ке вред но сти. Иако
ова ква по став ка оста вља про сто ра за про ми -
шља ње о умет но сти ко ју ства ра ју мла де же не
(на при мер, раз ма тра ње дру штве них пред ра су -
да о же на ма и књи жев но сти пре ма ко ји ма је
жен ско пи са ње не до вољ но уни вер зал но или ма -

ње вред но ако је лич но, интим но и емо тив но),11

Со ња Ћи рић се том вр стом пи та ња и том про -
бле ма ти ком не ба ви.12 Дар ји но жен ско аутор -
ство је не про бле ма ти зо ва но, а ње на аутор ска
са мо свест за о ку пље на је пи та њи ма шта је до -
вољ но ва жно да уђе у при чу, ка ко да се на нај -
бо љи на чин пре не су емо ци је, да ли да при че бу -
ду ду ге или крат ке, ка ко да их ре ђа у збир ци,
про бле мом фал си фи ко ва ња и тран сфор ма тив -
ним по тен ци ја лом кре а тив ног ра да. У ро ма ну
по сто ји и ја сан от клон од шунд ли те ра ту ре, тач -
ни је херц-ро ма на13 што је за ни мљи во ако има -
мо у ви ду да се књи жев ност ко ју пи шу же не
често од ре ђу је као три ви јал на упра во из пер-
спек ти ве „ви со ке” кул ту ре. Љу бав ни ро ма ни
мар ги на ли зо ва ни су и у ро ма ну Бан до гла вић
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9 Оста је не ја сно за што се Стра хи њи на љу ба у ро ма ну на -
зи ва Ан ђом кад у пе сми Стар ца Ми ли је она не ма име. Име
Ан ђа она до би ја тек у исто и ме ном фил му Ва тро сла ва Ми -
ми це из 1981. го ди не.

10 За раз ли ку од ро ма на Бан до гла вић Стра хи ња ко ји се
на шао у не ко ли ко ужих из бо ра (на гра де „Не вен”, „Ра де Обре -
но вић”, „Ма ли цвет”) али ни је овен чан ни јед ном од њих, Не -
ћу да ми слим на Праг до бит ник је при зна ња за нај бо љу деч ју
књи гу на 64. Ме ђу на род ном бе о град ском сај му књи га, на -
гра де По ли ти ки ног за бав ни ка и на гра де Гра да Ни ша – „Ма -
ли цвет”. На ша прет по став ка је да су књи жев не на гра де ути -
ца ле на по ја ву ве ћег бро ја при ка за ро ма на Со ње Ћи рић (в.
Је ли сав чић 2020; La la to vić 2022; Va sić 2022), док је ро ман
Си ни ше Со ћа ни на остао прак тич но не за па жен код кри ти ке.

11 О „те ско ба ма жен ског аутор ства” ви ше ви де ти у: Gr de -
šić 2020.

12 Ана ли зи ра ју ћи ро ма не Ве сне Алек сић ко ји при ка зу ју
раз вој мла де умет ни це, Је ле на Ла ла то вић та ко ђе при ме ћу је
да они „не те ма ти зу ју струк тур не пре пре ке у жи во ту де вој -
чи ца и же на, ни ти на би ло ко ји на чин тре ти ра ју пол/род као
ва жну те му, због че га се не мо гу ин тер пре ти ра ти је зи ком фе -
ми ни стич ке кри ти ке” (2018: 92–93). И поред то га сма тра мо
да ро ма ни Ве сне Алек сић и Со ње Ћи рић, са мим тим што те -
ма ти зу ју пи са ње кроз жен ску ви зу ру, до но се ва жан по мак у
на шој књи жев но сти за мла де.

13 „За то што је те ма, а то је љу бав, опи са на по вр шно, за -
то што су си ту а ци је и ли ко ви пред ста вље ни по кли шеу, за то
што су на пи са ни ло шим сти лом” (Ći rić 2019: 59–60).



Стра хи ња, с тим да мар ги на ли за ци ја до ла зи из
пер спек ти ве „ма ску ли не” по пу лар не кул ту ре
па је та ко у јед ној епи зо ди при су тан сте ре о тип
о то ме да се „кри мић” као „му шки” жа нр бо ље
ран ги ра од „жен ског” жан ра „љу би ћа”. Исто -
вре ме но се чи та ње књи га ви со ко ко ти ра у оба
де ла, при че му се у ро ма ну Не ћу да ми слим на
Праг пред ност да је класицима – опи су ју ћи
пред мет свог љу бав ног ин те ре са Дар ја ис ти че
ка ко Ни ко ла, ина че ко шар каш, во ли да чи та
Ан дри ћа. 

По сма тра но у од но су на Стра хи њу, мо гло би
се ре ћи да Дар ја има не што ак тив ни ји став
према дру штве ној и по ли тич кој ствар но сти –
основ на мо ти ва ци ја за ства ра ње збир ке при ча
је сте но вац ко ји јој је по тре бан за по тен ци јал-
но пу то ва ње у Праг, али и же ља да за бе ле жи и
од за бо ра ва спа се при че обич них љу ди, по се ти -
ла ца ка фи ћа До бар дан ко јем пре ти за тва ра ње.
Дар ја, као и Стра хи ња, жи ви у ти пич ној ну кле -
ар ној по ро ди ци, ко ја је у срп ској књи жевно сти
за де цу и мла де са мо ра зу мљив нор ма тив, ме -
ђу тим, по ро дич ну ди на ми ку ре ме ти оче ва не -
за по сле ност и чи ње ни ца да мај ка ни је при ми -
ла пла ту два и по ме се ца. Реч је о по ре ме ћа ју
рав но те же ко ји пре суд но ути че на раз вој и по -
ступ ке ју на ки ње. Дар ји ни ро ди те љи су ви со ко
обра зо ва ни, отац Бо рис је сли кар и про фе сор
на фа кул те ту, ко ји гу би по сао јер не же ли да по -
га зи сво је мо рал не прин ци пе, а мај ка Је ле на је
но ви нар ка, ко ја се но ви нар ством ба ви из љу ба -
ви, чак и кад за свој рад ни је ре дов но пла ће на.
Они жи ве у скром ном тро соб ном ста ну тан ких
зи до ва и из да на у дан су о ча ва ју се са фи нан -
сиј ским по те шко ћа ма – од то га да ће им ис кљу -
чи ти стру ју јер ни су пла ти ли ра чу не па до не -
мо гућ но сти да фи нан си ра ју Дар ји но пу то ва ње
у Праг. Ег зи стен ци јал не ди ле ме ути чу и на емо -

ци о нал но-пси хо ло шку ста бил ност ро ди те ља –
отац не тра жи по сао већ по цео дан се ди ис пред
те ле ви зо ра и све че шће се сва ђа са же ном –
чега је Дар ја и те  ка ко све сна.14 Осим пи та ња
егзи стен ци је, реч је и о то ме да смо у кул ту ри у
ко јој жи ви мо на у че ни да ве ли ки део на ших
иден тите та по ве зу је мо с оним што ра ди мо –
уоста лом, мо то ро ма на је ци тат на ко ри ца ма:
„Све има сми сла ако ра диш оно што во лиш”.

Рас па дом ју го сло вен ског окви ра, Ср би ју је
за хва ти ла ком плек сна дру штве на тран сфор ма -
ци ја (тран зи ци ја) то ком ко је је до шло до ра -
сло ја ва ња ста нов ни штва – с јед не стра не зе мља
се су о чи ла с бо га ће њем при ви ле го ва них по је -
ди на ца и по ли тич ке ели те, а с дру ге с про бле -
мом оси ро ма ше ња ве ли ке ве ћи не ста нов ни -
штва, кри зом, не за по сле но шћу и од ли вом рад -
но спо соб не сна ге (в. Mi lo še vić – Be šlin 2017;
To ma no vić 2010). У та квим окол но сти ма, сред -
ња кла са, на ста ла у вре ме бив ше Ју го сла ви је,
пре ста је да бу де сим бол си гур ног жи во та и гу -
би ка па ци тет за ге не ри са ње про ме на у дру штву
(в. Ča ba rav dić 2022; Ne šić 2022). Сред ња кла са
је, ина че, ши ро ка ка тего ри ја ко ја има низ од ре -
ђе них ка рак те ри сти ка: жи вот у ста бил ним усло -
ви ма, здрав стве но и пен зи о но оси гу рање, мо -
гућ ност ви со ког обра зо ва ња де це, си гу р ност
рад ног ме ста и при хо ди ко ји се не тро ше
искљу чи во на ис пуње ње основ них ег зи стен ци -
јал них по тре ба.
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14 „Док је та та ра дио а ма ма при ма ла пла ту, ни су се ни -
кад сва ђа ли. (...) ’Би ће до бро’ и ’иде мо да ље’, го во ри ла је мо -
ја ма ма от ка ко је знам. На сле ди ла је то од Ма је, а ја од њих
две. Ја дан та та, он то ни је на сле дио, не го је не где из ва зду ха
по ку пио при ми тив на оче ки ва ња да је му шка рац ду жан да за -
ра ђу је па ре за це лу по ро ди цу, ма кар због то га по стао не-
-знам-шта. И за то му је ма ми на по зи ти ва при лич но од ма га -
ла: нај у жа сни је је кад се осе ћаш ја дан, а он да до ђе не ко па
ти ка же да ти је то без ве зе, и да гња виш, и да си сам ода брао
да бу деш ја дан” (Ći rić 2019: 27–28).



Не си гур ност за по сле ња, гу би так по сла и
нов ча не бри ге не пред ста вља ју но ви ну у на шој
са вре ме ној књи жев но сти за де цу и мла де, ко ја
ре флек ту је круп не дру штве не про ме не али их
и ан ти ци пи ра, па је ро ман Со ње Ћи рић за ни-
мљив уто ли ко што ва ри ра ста ри књи жев ни то -
пос: од нос умет ни ка и дру штва. Ње на ју на киња
све сна је дру штве них и пси хо ло шких про бле ма
са ко ји ма се су о ча ва ју љу ди из ње не око ли не, а
ствар ност са гле да ва и ко мен та ри ше из сво је
иско ше не адо ле сцент ске ви зу ре. Дар ја је про -
то тип сен зи бил не, ми сле ће адо ле сцент ки ње,
под јед на ко за о ку пље не иза зо ви ма од ра ста ња
као и по ли ти ком, ак ти ви змом и дру штве ном
не прав дом – чи ни јој се да је так миче ње за мла -
де пи сце ко је ор га ни зу је Европ ска уни ја по ли -
тич ка фар са ко јој ни је циљ да мла ди за и ста по -
ка жу свој та ле нат, по до зри ва је и скеп тич на у
од но си ма са вр шња ци ма, по себ но са нај бо љом
дру га ри цом Та ма ром и сим па ти јом Ни ко лом,
у по је ди ним си ту а ци ја ма ак тив но тра жи ре ше -
ње про бле ма и осу ђу је оче ву па сив ност, док
исто вре ме но по ти ску је мно ге про бле ме ко ји је
му че. Кон цепт ак тив не ју на ки ње ко ја ми сли
сво јом гла вом, ме ђутим, ни је у пот пу но сти ре -
а ли зо ван – на при мер, у си ту а ци ји у ко јој се
пре ми шља да ли да на пи ше се ми нар ски рад за
Ни ко лу или да се по све ти свом пи са њу, мај ка је
са ве ту је да по мог не Ни ко ли јер ти ме уче ству је
у ства ра њу ко шар ка шке зве зде, док је про блем
фи нан си ра ња пу та у Праг ре шен у ма ни ру de us
ex mac hi na, та ко што јој Ду ца и Да ца, вла сни ци
ка фи ћа До бар дан, пред ло же да за аде ква тан
хо но рар на пи ше збир ку при ча о њи хо вим стал -
ним го сти ма.

При че о До бром да ну, ко је чи не за себ ну на -
ра тив ну це ли ну, исто вре ме но „фи гу ри ра ју као
кон крет но сред ство от по ра на си љу ин ве сти тор -
ске по ли ти ке” (La la to vić 2022), што је те ма ко -

ја се по себ но из два ја сво јом ак ту ел но шћу. Те -
ма ин ве ститор ског ур ба ни зма је дан је од го ру -
ћих про бле ма са вре ме ног срп ског дру штва –
реч је о во ђе њу ур ба ни стич ке поли ти ке у ин те -
ре су ин ве сти то ра, од но сно њи хо вог про фи та, а
на ште ту ствар них по тре ба гра ђа на за зе ле ним
по вр ши на ма, деч јим игра ли шти ма, ше та ли -
шти ма и дру гим ур ба ним са др жа ји ма (в. Vu jo -
vić – Pe tro vić 2006). У рома ну Не ћу да ми слим
на Праг не и ме но ва ни ин ве сти тор на ме ра ва да
сру ши ло кал ни ка фић и на том ме сту по диг не
ви ше спрат ни цу што на и ла зи на сна жан от пор
де це и од ра слих. Дар ја, ро ди те љи, при ја те љи и
ком ши је, чи је се жи вот не при че на ла зе или ће
се на ћи у збир ци, ује ди ње ни ула зе у бор бу про -
тив не прав де – де ле лет ке, кон так ти ра ју ме ди -
је, пла ни ра ју ве зи ва ње за ке сте но ве и ло го рова -
ње у ба шти ка фи ћа, на тај на чин ак тив но од лу -
чу ју ћи о суд би ни свог кра ја. Имају ћи у ви ду да
је ствар ни ути цај гра ђа на на ур ба но пла ни ра ње
и раз вој гра до ва у Ср би ји прак тич но за не мар -
љив, ак ти ви зам љу ди оку пље них око До брог да -
на и њи хо ва спрем ност за ко лек тив ну ак ци ју
по зи ци о ни ра ју их као слој дру штва спо со бан да
у бу дућ но сти по ли тич ки ути че на дру штво, а
мо же се ту ма чи ти и као кри ти ка нео ли бе ра ли -
зма по ко јем ло ги ка тр жи шних од но са тре ба да
по ста не во де ћи прин цип дру штве не ор га ни за -
ци је. Не ћу да ми слим на Праг је ро ман с отво ре -
ним, не фик си ра ним кра јем у ко јем је бор ба за
дру штве не вред но сти тек на го ве ште на. Иако,
да кле, не мо же мо го во ри ти о пот пу ној укљу че -
но сти адо ле сце на та у дру штво, оно што уоча -
ва мо као но ви ну, а при сут но је и у ро ма ну Бан -
до гла вић Стра хи ња, је сте од мак од пред ста ве
де по ли ти зо ва ног адо ле сцен та ко ја од осам де -
се тих го ди на про шлог ве ка до ми ни ра у срп ској
ро ма неск ној про дук ци ји за мла де (в. Љу шта но -
вић 2004).
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От пор по ли ти ци ин ве сти тор ског ур ба ни зма,
као ва жна те ма, по ја вљу је се и у ро ма ну Ми -
росла ва Јо ва но ви ћа Умет ност при ја тељ ства.
Про бле ма ти ка је раз ра ђе ни ја, у сми слу да се
уво ди и те ма ко руп ци је на ло кал ном ни воу, али
су при ступ и об рада при лич но ба нал ни. Као
што је већ на по ме ну то, реч је о те ми ко јој се
при да је ве ли ка ва жност у јав ном дис кур су, о че -
му, уоста лом, све до че и број ни на сло ви у ме ди -
ји ма.15 Ме диј ска из ве шта ва ња о ур ба ном раз во -
ју ко јим до ми ни ра при ват ни ин те рес ста вља ју
те жи ште на за не ма ри вање и на но ше ње ште те
биљ ном и жи во тињ ском све ту, нео ба зи ра ње на
по тре бе гра ђа на и чи ње ни цу да се план ска до-
ку мен та ци ја при ла го ђа ва ин ве сти то ри ма са ја -
ким по ли тич ким ве за ма. Власт све че шће отво -
ре но ста је на страну ин ве сти то ра, омо гу ћа ва ју -
ћи им да гра де чак и кад је на де лу очи глед на
по вре да про це ду ра и за ко на. Као вид от по ра та -
квим про јек ти ма и пла но ви ма, по след њих го -
ди на све је уче ста ли ји гра ђан ски ак ти ви зам ко -
ји има кључ ну уло гу у ин фор ми са њу јав но сти
и по ди за њу све сти о то ме на ко је све на чи не
гра ђа ни мо гу да ути чу на раз вој гра да и ур ба -
ни стич ко пла ни ра ње. 

У ро ма ну Умет ност при ја тељ ства сре ди -
шњи део за пле та гра ди се око спор не од лу ке о
ру ше њу ку ће у ко јој че тр на е сто го ди шњи Ром
Ни ко ла жи ви с мај ком. Ло кал ни ма фи јаш-ин -
ве сти тор Фи лип пла ни ра да на ме сту Ни ко ли -
не ку ће по диг не згра ду и не пре за ни од че га да
би се би обез бе дио фи нан сиј ски ин те рес – нај -
пре као на док на ду за ку ћу Ни ко ли и ње го вој
мај ци ну ди ма ли ста ри стан на дру гом кра ју
гра да, а кад га од би ју пот пла ћу је гра до на чел -
ни ка да из ка та стра обри ше по дат ке да је ку ћа
ле гал но са гра ђе на. До га ђа ји се бр зо сме њу ју,
при по ве да ни су у тре ћем ли цу и без мно го уви -
да у ју на ко во про ми шља ње про бле ма ти ке. Ни -

ко ла се обра ћа за по моћ свом мен то ру, до ма ру
Ба не ту ко ји кон сул ту је адво ка та, кон так ти ра
ме ди је, ор га ни зу је про те сте, штам па фла је ре и
па пи ре за пот пи си ва ње пе ти ци је. Спо ми ње се
да у про те сту уче ству ју и Ни ко ли ни дру го ви из
шко ле, ме ђу тим, та ин фор ма ци ја је ви ше де -
кла ра тив на не го што за и ста осве тља ва при ро ду
вр шњач ких од но са и ствар не мо ти ве уче нич ког
ак ти ви зма. За раз ли ку од ро ма на Бан до гла вић
Стра хи ња и Не ћу да ми слим на Праг, у ко ји ма
се при ја те љи до жи вља ва ју као ре фе рент не тач -
ке за су о ча ва ње са све том, у Умет но сти при -
јатељ ства не ма при ја тељ ских на ра ти ва, са мим
тим не ма ни по у ка о сна зи за јед ни штва и ва -
жно сти ко ју вр шњач ке ве зе има ју у жи во ту адо -
ле сце на та. Умет ност при ја тељ ства је та ко
пара док са лан на слов за књи гу ко ја се пре вас -
ход но ба ви од но сом из ме ђу мар ги на ли зо ва ног
адо ле сцента и уса мље ног сре до веч ног чо ве ка.
Пре ма ти по ло ги ји ро ди те ља у адо ле сцент ској
књи жев но сти, ко ју је по ну ди ла Ро бер та Си лин -
гер Трајтс (Ro ber ta Se e lin ger Tri tes), до мар Ба -
не је ти пич ни in lo co pa ren tis, од но сно суп сти -
ту ци ја очин ске фи гу ре. Он по пу ња ва ме сто
Нико ли ног оца ко ји је дав но по ги нуо и ње го ва
уло га се сво ди на по у ча ва ње и мо рал но вођ ство
ју на ка. За мен ски ро ди тељ, по пут ствар ног, у
адо ле сцент ском ро ма ну има уло гу мо рал ног и
спо знај ног ауто ри те та ко јем се мла ди про та го -
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15 В. Ср би ја у кан џа ма ин ве сти тор ског ур ба ни зма, По ли -
ти ка, 7. 3. 2022; Зи да ју се но ве згра де, а пар кин га не ма, По -
ли ти ка, 10. 10. 2022; La zo vić, Ra do mir, In ve sti tor ski ur ba ni -
zam na de lu: be to ni za ci ja No vog Be o gra da, Pe šča nik, 12. 5.
2018; Ra di sa vlje vić, Ivan, In ve sti tor ski ur ba ni zam u No vom Sa -
du – ko me je po tre ban još je dan grad na vo di? Obla ko der, 29. 5.
2021; Ja ko vlje vić, Na ta li ja, Vla di mir Dža mić, isto ri čar umet no -
sti-kon zer va tor: In ve sti tor ski ur ba ni zam u Su bo ti ci da nas po -
pri ma za pa nju ju će raz me re, Ma glo či stač, 13. 8. 2021; In ve sti -
tor ski ur ba ni zam i kli ma: Ka ko be o grad ski blo ko vi osta ju bez
ze le ni la, N1, 11. 5. 2022. 



ни ста су прот ста вља на свом пу ту од ра ста ња и
са зре ва ња (в. Se e lin ger Tri tes 1998: 60). У ро ма -
ну Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа овај аспект је у пот -
пу но сти из о ста вљен те се за штит нич ка и вас -
пит на уло га ро ди те ља ни јед ног тре нут ка не раз -
об ли ча ва и не до во ди у пи та ње. То је по себ но
про бле ма тич но у епи зо ди у ко јој Ни ко ла до спе -
ва у за твор за то што је опљач као ку ћу ин ве сти -
то ра Фи ли па, на кон че га Ба не пре у зи ма уло гу
освет ни ка и на мо рал но вр ло упи тан на чин
исте ру је прав ду. Док се Нико ли на ре ак ци ја на
тра у му (ру ше ње ку ће) – пси хо ло шки слом, бунт
и агре си ја – мо же сма тра ти уоби ча је ном у кон -
тек сту адо ле сцент ске књи жев но сти, Ба не то во
узи ма ње ства ри у сво је ру ке пред ста вља јед но
од нај сла би јих ме ста у ро ма ну, пр вен стве но за -
то што по ме ра фо кус с адо ле сцен та и ти ме га
ли ша ва аутен тич но сти и ин ди ви ду ал не мо ћи. 

У са вре ме ној срп ској књи жев но сти за де цу и
мла де по след њих го ди на све че шће се по ја вљу -
ју де ла у ко ји ма Ро ми има ју глав не уло ге. Од
ре цент не про дук ци је тре ба спо ме ну ти ро ма не
Зо ра на Бо жо ви ћа (1946) Ко шу ља до бре сре ће
(2014) и Во лим те, Сан дра, ако ни је про блем
(2016), ко ји ре флек ту ју раз ли чи те иза зо ве и
про бле ме са ко ји ма се Ро ми у Ср би ји су о ча ва -
ју.16 Оно што је овим ро ма ни ма за јед нич ко је -
сте из ра зи то на сто ја ње да се о ром ској за јед ни -
ци го во ри афир ма тив но, без стиг ма ти зи ра ња,
што по вла чи за со бом ге не ри са ње пре те жно по -
зи тив них сте ре о ти па (Ро ми су ве се ли, воле му -
зи ку, игру), али и по је ди них не га тив них (Ро ми
су скло ни кра ђи и на сил ни штву). Про та го ни ста
Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа је та лен то ван атле ти чар
и ва јар ко ји израђује скулп ту ре од от па да ка.
Осим то га, он је „мно го вре дан, фин и до бар
деч ко” (Јо ва но вић 2021: 12), за ни мљив и па ме -
тан, на сме јан, ве дар и оми љен у дру штву.17 Ни -
ко ла жи ви са мај ком, за ко ју не зна мо ка ко се

зо ве и чи ме се ба ви, а пред ста вље на је као не -
жна, див на, ти ха и по жр тво ва на же на, док му је
отац био офи цир у вој сци и та лен то ван спор ти -
ста, ко ји је из гу био жи вот спа са ва јући јед ну по -
ро ди цу од ута па ња у ре ци. Ни ко лин иден ти тет
гра ди се, пре све га, око спо соб но сти да „од
обич них по ква ре них ства ри” ство ри „не што
што љу де оста вља без да ха” (Јо ва но вић 2021:
14) – он по ма же Ба не ту да на пра ви спек та ку -
лар ну школ ску ка пи ју, за де вој ку у ко ју је за љу -
бљен пра ви чу де сан цвет од го ми ле гво жђа са
от па да, а са же љом да им пре си о ни ра свог идо -
ла, свет ски по зна тог ва ја ра Џор џа Еван са, кре -
и ра је дин стве ну хо ло грам ску скулп ту ру. Иако
Ни ко ли на при пад ност дру штве ној ма њи ни и
жи вот на мар ги ни чи не те мељ на ко ме се гра -
ди при ча, њего ва умет ност не до жи вља ва се као
ма ње за ни мљи ва, ма ње вред на или ма ње уни -
вер зал на, на про тив – ло кал не но вине об ја ви ле
су оби ман чла нак о нео бич ној школ ској ка пи -
ји, сни мак цве та од от па да ка по стао је ви ра лан
на дру штве ним мре жа ма, а за хва љу ју ћи хо ло -
грам ској скулп ту ри Ни ко ли је обез бе ђе но шко -
ло ва ње на пре сти жној умет ничкој ака де ми ји у
Па ри зу. То је умет ност ко ја Ни ко лу по ве зу је с
око ли ном, али ни је дру штве но ан га жо ва на, у
сми слу да не до но си кри ти ку дру штва и до при -

СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА КРОЗ ПРИЗМУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

170 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04

16 Ка ко би смо оста ли у окви ру пред ви ђе ног оби ма ра да,
овим ро ма ни ма се не ће мо де таљ но ба ви ти. Сли ка Ро ма у са -
вре ме ној књи жев но сти за де цу и мла де је те ма ко ја из и ску -
је си стем ско ис тра жи ва ње у до ма ћем кон тек сту. 

17 У ско ро иден тич ном ма ни ру опи са ни су ју на ци Бо жо -
ви ће вих ро ма на: у Ко шу љи до бре сре ће про та го ни ста је се -
дам на е сто го ди шњи Дра ган, „ви сок и на о чит мо мак” (Бо -
жовић 2014: 5), од ли чан ђак и спор ти ста, „оми љен ме ђу
ђаци ма, и ме ђу про фе со ри ма” (Исто: 6), а у Во лим те, Сан -
дра, ако ни је про блем, про та го нист ки ња Сан дра уче ни ца је
дру гог раз ре да гим на зи је, ле па, до бра, фи на и скром на де -
вој ка ко ја „осе ћа му зи ку и ри там свим сво јим би ћем и има
бу квал но на гон ску по тре бу за игра њем и пе ва њем” (Бо жо -
вић 2016: 47). 



но си осна жи ва њу по је дин ца, а не мар ги на ли зо -
ва не гру пе.18 У фо ку су ро ма на је про блем су о -
ча ва ња мла дог Ро ма са ни зом дру штве них не -
прав ди, око че га се гра ди фа бу ла ко ја тај про -
блем пот кре пљу је. Чак се и си ту а ци је у ко ји ма
Ни ко ла ни је при ка зан у нај бо љем све тлу – кад
кра де нај леп шу пећ из гво жђар ске рад ње, оби -
ја ин ве сти то ро ву ку ћу или из све сна ге уда ра
ва ја ра Еван са у ли це – ко ри сте ка ко би се ис та -
као ње гов спе ци фи чан со ци јал ни по ло жај – он
кра де за то што не ма дру гог из бо ра јер „ма ма
скоро це лу пла ту да је за кре дит” (Јо ва но вић
2021: 11), пљач ка ин ве сти то ра за то што му је
сру шио ку ћу и фи зич ки наср ће на ва ја ра ко ји
је пре зри во од ба цио ње го ву умет ност као „оби -
чан ама тер ски рад јед ног де те та” (Исто: 89). За
све је, да кле, крив не ко дру ги (те шка ма те ријал -
на си ту а ци ја, ба ха ти ин ве сти тор, су јет ни умет -
ник), из че га про из ла зи да је Ни ко ла жртва
окол но сти. Па ра ле ла се мо же по ву ћи са Бо жо -
ви ће вим ро ма ни ма Ко шу ља до бре сре ће и Во лим
те, Сан дра, ако ни је про блем у ко ји ма су ју на ци
та ко ђе обли ко ва ни као жр тве си сте ма и дру -
штва – Дра ган је при хва ћен у шко ли, али ви ше -
стру ко дис кри ми ни сан у спољ ном све ту (в. Вуч -
ко вић 2016а), а Сан дра се са пред ра су да ма пре -
ма Роми ма (да су пр ља ви, нео бра зо ва ни, да
кра ду) су о ча ва и уну тар вр шњач ке гру пе, док
по је ди не пред ра су де и са ма одр жа ва, нпр. не
мо же да за ми сли да се за љу би у не ког ром ског
де ча ка „ко ји глу ва ри или ску пља ста ро гво жђе”
(Бо жо вић 2016: 109). На осно ву то га мо же се
за кљу чи ти да иза зи ва ње са жа ље ња над суд би -
ном мла дих Ро ма, који су представљени као
натпросечно талентоване и успешне19 али и
суштински пасивне особе, зависне од по мо ћи
дру гих, по све му су де ћи, те жи да по ста не тен -
ден ци ја у ис пи си ва њу на ра ти ва о Ро ми ма у са -
вре ме ној срп ској књи жев но сти за мла де. Чи ни

нам се да би се дру га чи јим на чи ном при ка зива -
ња мла дих при пад ни ка ром ске за јед ни це, где
они не би би ли ни иде а ли зо ва ни ни ли ше ни дру-
штвеног и по ли тич ког ан га жма на, већ при ка за -
ни као рав но прав ни чла но ви дру штва, спрем -
ни да ме ња ју свет у ком жи ве, про мо ви са ла њи -
хо ва истин ска при хва ће ност и рав но прав ност. 

* * *

Сви ро ма ни ко ји ма се ба ви мо у овом ра ду
мо гу се од ре ди ти као тзв. Kün stler ro man – ро -
ман о од ра ста њу умет ни ка/умет ни це. Пре ма
Ма ри ји Ни ко ла је вој, „деч ји Kün stler ro man мо -
же би ти фо ку си ран на те шко ће и при вре ме не
па до ве, али уз раст ли ко ва до пу шта ве ли ки удео
оп ти ми зма” (2003: 218). Иако је ов де реч о де -
ли ма ко ја смо од ре ди ли као адо ле сцент ска, и
ко ја осим умет но сти те ма ти зу ју и ак ту ел не
дру штве не про бле ме, та ко ђе им је свој ствен на -
гла шен оп ти ми зам и че сто на и ван хе пи енд, те
би се мо гло ре ћи да са вре ме ни срп ски пи сци за
мла де не пре за ју од ба вље ња про во ка тив ним
те ма ма, али да то чи не ве о ма оба зри во, пот це -
њу ју ћи ти ме чи та тељ ску зре лост сво јих адо ле -
сцент ских чи та ла ца. 

Де ла у кор пу су ода бра на су, пре све га, због
њи хо ве кул тур не ре пре зен та тив но сти, јер сма -
тра мо да пред ста вља ју од ре ђе ну тен ден ци ју у
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18 У Ко шу љи до бре сре ће ис по ља ва ње ју на ко ве же ље да се
ба ви пле сом се кун дар но је у од но су на за плет, док у ро ма ну
Во лим те, Сан дра, ако ни је про блем ју на ки њин та ле нат за пе -
ва ње и плес по кре ће рад њу, али до кра ја би ва по ти снут у дру -
ги план и под ре ђен љу бав ном на ра ти ву.

19 Ни ко лин, Сан дрин и Дра га нов лик гра де се иде а ли за -
ци јом свих мо гу ћих аспе ка та чи ме се ства ра не ка вр ста по -
зи тив не дис кри ми на ци је – да Ро ми мо гу би ти при хва ће ни
са мо ако су та лен то ва ни, ле пи, па мет ни, до бри... Слич ну
тен ден ци ју у при ка зи ва њу осо ба из ра њи вих гру па, кон крет -
но де це са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, уоча ва ју
Ми ле на Зо рић и Оти лиа Ве ли шек-Бра шко (2021).



са вре ме ном срп ском адо ле сцент ском ро ма ну.
Реч је о де ли ма ко ја до но се од мак од главног
то ка „ин фан тил не уто пи је” (в. Љу шта но вић
2004), у сми слу да „при мар но ба шти не со ци јал -
ни про блем, а не ве дри ну, за ба ву и аван ту ру”
(в. Вуч ко вић 2016б: 127) и об ли ку ју но ву сли ку
адо ле сцен та за ин те ре со ва ног за друштве на пи -
та ња из ван уског окви ра по ро дич не и вр шњач -
ке око ли не. 

Ин тер пре та тив ни кон текст у ко ји смо ода -
бра ли да сме сти мо ро ма не Си ни ше Со ћа ни на,
Со ње Ћи рић и Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа од вла чи
па жњу са по је ди них те мат ских и фор мал них
аспе ка та, као што су при су ство род них сте ре о -
ти па, при су ство/од су ство суп кул ту ре мла дих,
до ми нант ни на ра тив ни мо де ли итд. Ве ру је мо
да би њи хо во ис тра жи ва ње да ло за ни мљи ве ре -
зул та те, те је циљ овог ра да, из ме ђу оста лог, да
по зо ве на да ље кри тич ко про ми шља ње савре -
ме не срп ске књи жев но сти на ме ње не мла дим
чи та о ци ма.
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FROM ART TO AC TI VISM: ART, PO VERTY 
AND SO CIAL JU STI CE IN CON TEM PO RARY 

SER BIAN YOUNG ADULT NO VEL

Sum mary

Si tu a ted wit hin the fra me works of re se arch on young
adult li te ra tu re and se lec ted so ci o lo gi cal stu di es, the pa -
per exa mi nes the tre at ment of is su es to do with art, po -
verty, and so cial ju sti ce in three con tem po rary Ser bian
young adult no vels. 

Keywords: young adult li te ra tu re, no vel, art, po verty,
so cial ju sti ce, Si ni ša So ća nin, So nja Ći rić, Mi ro slav Jo va -
no vić
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ана ли зом дру штве но ан га -
жо ва не те ма ти ке у књи зи 100 ли ца сто ли ца Ја смин ке
Пе тро вић. Ука зу је се на ши рок спек тар те ма ко је се у
100 ли ца сто ли ца ја вља ју кроз жан ров ске, стил ске и
але го риј ске ва ри ја ци је мо ти ва сто ли це: од при ка за са -
вре ме них по ро дич них струк ту ра, со ци јал не не си гур -
но сти и си ро ма штва до за шти те жи вот не сре ди не и
бор бе за људ ска пра ва. На рочи та па жња по све ће на је
спе ци фич ној струк ту ри ове збир ке и од но су фик тив -
но/до ку мен тар но, као и ме сту илу стра ци је у пред ста -
вља њу со ци јал них аспе ка та тек ста. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ја смин ка Пе тро вић, 100 ли ца сто -
ли ца, књи жев ност за де цу, дру штве на ан га жо ва ност,
си ро ма штво, еко ло ги ја, де кон струк ци ја по ро ди це, ди -
дак тич ност

Др во де ља је ис пу стио из ру ку ча роб ну сто -
ли цу, она леб ди у ва зду ху из ме ђу ње га и де вој -
чи це-прин це зе ко ја је по сма тра раз ро га че них
очи ју. При ча „Ча роб на сто ли ца”, у ко јој се на -
ла зи цен трал на илу стра ци ја До бро са ва Бо ба
Жив ко ви ћа, пре о кре ће мо дел бај ке и слу жи као
ме та ко мен тар чи та ве књи ге 100 ли ца сто ли ца
(2021) Ја смин ке Пе тро вић. Др во де ља (аутор) у
по чет ку не мо же да на ђе ју на ки њу ко јој би по -
кло нио сво ју ча роб ну тво ре ви ну:

Од ра сли сма тра ју да су бај ке окрут не и штет -
не, а по ја ви ли су се и не ки но ви при по ве да чи ко -
ји при ча ју са свим но ве при че. Ми слим да ће мо -
ја ча роб на сто ли ца оста ти пра зна. За у век (Pe tro -
vić 2021: 28).2

Про блем пра зне сто ли це, пра зни не ко ја
оста је на кон не стан ка кла сич ног бај ко ви тог жа -
ри шта књи жев но сти за де цу јед но је од ва жних
пита ња ко је по ста вља жан ров ски и стил ски хе -
те ро ге на књи га 100 ли ца сто ли ца. Ме ђу тим,
мај стор ко ји је за о ку пљен суд би ном бај ки и
оче ки ва њи ма да ће прин це за из при че спа си ти
свет су о чен је са нео че ки ва ним, исто вре ме но
хра брим и ша љи вим, од го во ром: „А на шта кон -
крет но ми сли те кад ка же те да ће мо спа си ти
свет? На еко но ми ју? Пси хо ло ги ју? Со ци о ло -
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че ни са мо бро јем стра не у за гра ди.



гију? Еко ло ги ју? Гло бал но за гре ва ње? Или мо -
жда би о дивер зи тет?” (30). Ко мен тар са вре ме -
не прин це зе, као и мно ги дру ги по ступ ци и
пробле ми про та го ни ста ове књи ге, усме ра ва ју
поглед чи та о ца ка раз ли чи тим дру штве ним
про бле ми ма ко ји од ре ђу ју ис ку ство од ра ста ња
у са време ном све ту. Фо кус овог ра да је сте ана -
ли за оних аспекaта 100 ли ца сто ли ца ко ји има -
ју за циљ да ука жу на по сто ја ње из ве сних дру -
штве них по ја ва и про бле ма, из гра де став пре -
ма њи ма и до не кле под стак ну ак тив но уче шће
у њи хо вом ре ша ва њу. Ко ри сте ћи се раз гра на -
том фор мом и раз ма тра њем, им пли цитно и
екс пли цит но, раз ли чи тих те ма као што су еко -
ло ги ја, људ ска пра ва, род на рав но прав ност и
си ро ма штво, 100 ли ца сто ли ца пред ста вља и
по твр ђу је вред но сти дру штве но осве шће ног
и мул ти кул ту рал ног све та. 

Ја смин ка Пе тро вић је једнa од нај по пу лар -
ни јих са вре ме них ауто ра за де цу у Ср би ји, о че -
му све до че ви ше стру ка из да ња ње них де ла,
број не књи жев не на гра де и при зна ња и адап та -
ци је ње них тек сто ва за сцен ско из во ђе ње и
филм. Осим на по љу књи жев но сти, ње но уче -
шће у ства ра њу кул тур них и еду ка тив них са др -
жа ја обе ле жио је и рад на деч јим ча со пи си ма
(Тик-так, Ве ли ко дво ри ште, Na ti o nal Ge o gra phic
Ju ni or), ра диј ским еми си ја ма (Две ста из ме ста)
и те ле ви зиј ским се ри ја ма (Ку ку ри ку шоу), као
и про мо ци ја ства ра ла штва за де цу кроз про јек -
те као што су Ура Кул ту ра и фе сти вал Кро ко -
до ко дил. Те мат ски и фор мал но ра зно вр стан
књи жев ни опус Ја смин ке Пе тро вић на раз ли -
чи те на чи не ко му ни ци ра у окви ри ма ста ре
дихо то ми је есте ти ка-иде о ло ги ја ко ја је кључ на
у про ми шља њу функ ци је деч је и омла дин ске
књи жев но сти: „Ве о ма че сто, на књи жев ност за
де цу се гле да као на по след ње скла ди ште фи -
ло зо фи је dul cis et uti le; књи ге мо жда пру жа ју

ужи так, да, али су штин ски, оне мо ра ју да бу ду
од ко ри сти” (Хант 2013: 22). Пи та ња ко ри сно -
сти (и срод ног пој ма ди дак тич но сти) и њи хо ве
иде о ло шке ди мен зи је ни су не про бле ма тич на
ни хо мо ге на у из у ча ва њу књи жев но сти за де цу
(Сар ленд 2013), на ро чи то у кон тек сту у ко ме се
фо ку си ра ње на ко рист и по у ку мо же ту ма чи ти
као на ме та ње од ре ђе ног са др жа ја и за не ма ри -
ва ње естет ске ди мен зије де ла. Ме ђу тим, мо гли
би смо се сло жи ти са ста вом Кле ман тин Бо ве
(Clé men ti ne Be a u va is) да је књи жев ност за де цу
ин хе рент но и ди дак тич на и ан га жо ва на, уто ли -
ко што по ку ша ва да де лу је на чи та о це чи ји
етич ки и по литич ки по тен ци јал још увек ни је
об ли ко ван ни оства рен, ис ти чу ћи при том да се
де ца не по сма тра ју ну жно као по во дљи ва и по -
слу шна, већ као на ро чи то ва жни но си о ци бу -
дућ но сти (Be a u va is 2021: 183).3 Са ма Ја смин ка
Пе тро вић че сто у ин тер вју и ма екс пли цит но
раз ма тра свој од нос пре ма ди дак тич но сти и
анга жо ва но сти, ис ти чу ћи по тре бу да кроз сво -
ја де ла чи та о ци ма омо гу ћи да стек ну и зна ња
из оп ште кул ту ре и да се упозна ју са те шким и
ва жним те ма ма4. Осим то га, при су ство со ци јал -
не про бле ма ти ке као јед ног од ва жних сло је ва
ње них де ла пре по зна ли су ка ко проу ча ва о ци
књи жев но сти за де цу5 та ко и ши ра кул тур на
јав ност6.
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3 Ци ти ра не од лом ке из ли те ра ту ре на ен гле ском је зи ку
пре ве ли су ауто ри.

4 Ј. Пе тро вић до ти че се ових те ма у ви ше ин тер вјуа (Su -
dar 2011; Ći rić 2015; Gli go rić 2017). Њи ма при до да је мо и
интер вју ко ји пра ти наш рад у овом бро ју Де тињ ства.

5 Ве ли ки број ту ма че ња де ла Ја смин ке Пе тро вић по све -
ће на је упра во овим те ма ма (Пе тро вић 2016, 2017; Ла ла то -
вић 2018, 2020; Иг ња тов По по вић 2020).

6 Го сто ва ње аутор ке на не дав но одр жа ном филм ском фе -
сти ва лу у Пу ли, по во дом при ка зи ва ња адап та ци је ро ма на
Ле то кадa сам на у чи ла да ле тим оце ње но у штам пи је оце -
њенo као „при мер срп ске кул тур не ди пло ма ти је” (Ći rić 2022).



Де ла Ја смин ке Пе тро вић од ли ку је пре све га
за ни ма ње за ре а ли стич но при ка зи ва ње соци-
јалних и пси хо ло шких про бле ма са ко ји ма се
су сре ћу де ца и мла ди у са вре ме ном дру штву.
Иако је пи са ла и сли ков ни це (Че ка мо снег) и ро -
ма не чи ји су про та го ни сти ста ри ји ти неј џе ри и
од ра сли (Све је у ре ду), спи са те љи ца се углав -
ном обра ћа де ци школ ског уз ра ста и ра ним
адо ле сцен ти ма те је до ми нант на те ма ти ка ве -
за на за из град њу са мо стал ног иден ти те та, сти -
ца ња при ја тељ ста ва или пре и спи ти ва ња по -
родич не ди на ми ке. Про та го ни сти ње них де ла
не рет ко су су о че ни и са те шким дру штве ним
си ту а ци ја ма (по сле ди це ра та и рас па да Ју го -
сла ви је у књи га ма Ги га пра ви мо ре и Ле то кадa
сам на у чи ла да ле тим, со ци јал на не си гур ност и
раз ли чи ти ви до ви дис кри ми на ци ја у ро ма ну
Све је у ре ду) или су оче ки ва ни про бле ми њихо-
вог од ра ста ња по ста вље ни у по себ но зах те ван
и те жак оквир (по ре ме ћа ји ис хра не у 35 ка ло -
ри ја без ше ће ра и спе ци фич но сти од ра ста ња са
ин ва ли ди те том у О дуг ме ту и сре ћи). На ра ци ја
је углав ном фо ка ли зо ва на кроз су бјек тив но ви -
ђе ње ју на ка или ју на ки ње, чи ме се исто вре ме -
но гради ем па ти ја пре ма ли ко ви ма-при по ве да -
чи ма чи ја су осе ћа ња са гле да на из ну тра, али се
по сма тра и ка ко раз ли чи та ис ку ства по сте пе но
до во де до са зре ва ња и про ме не ста во ва. Зна чај -
но и не у о би ча је но ме сто ме ђу ње ним де ли ма
за у зи ма ју за бав но-по уч ни при руч ни ци (Шко ла,
Секс за по чет ни ке) у ко ји ма се пу тем крат ких
фор ми и оби ља цр те жа ски ци ра со ци јал ни пре -
сек и ам би јент од ра ста ња у Ср би ји по сле па да
Ми ло ше ви ћа. Ови при руч ни ци, обе ле же ни па -
ра док си ма, гро те ском, суб вер зив но кар не вал -
ско-бах ти нов ски по ста вље ни у од но су на дру -
штве ни sta tus quo, под сти чу чи та о це да кри тич -
ки раз ми шља ју о се би и око ли ни. Илу стра ци је

Бо ба Жив ко ви ћа на ро чи то ин си сти ра ју на ауто -
и ро ни ји и де кон стру и шу чак и текст ко ји их
окру жу је.

Књи гу 100 ли ца сто ли ца (2021) са чи ња ва ју
два де сет два на ра тив на тек ста раз ли чи те ду жи -
не и фор ме, ко је по ве зу је ва ри ја ци ја мо ти ва
сто ли це. Раз ли чи то осми шље ни по јав ни об ли -
ци овог сва ко днев ног пред ме та, си ту а ци је и
кул тур ни кон тек сти у ко ји ма се мо же су сре сти
слу же као по ла зи ште за раз ма тра ње чи та вог
ни за пре вас ход но дру штве них те ма са ко ји ма
се суочавају да на шња де ца. У том сми слу, текст
се при бли жа ва тер ми ну ин фан тил не уто пи је
Јо ва на Љу шта но ви ћа, про ис те клом из ана ли зе
де ла Гра ди ми ра Стој ко ви ћа. И Ја смин ка Пе тро -
вић ће сво јим уметнич ким по ступ ком од ба ци -
ва ти дух ви со ког мо дер ни зма, те жњу ка сло же -
ној ин тер тек сту ал но сти, ми са о ним па са жи ма
или пси хо ло шкој ин тро спек ци ји, све за рад ко -
му ни ка тив но сти са де цом-чи та о ци ма: „У пр ви
план из би ја не пре ви ше есте ти зо ва на про за ко -
ја тран спо ну је ствар ност и сно ве адо ле сце на та
и до би ја њи хов ре а лан чи та лач ки од зив” (Љу -
шта но вић 1998: 16). Ба сна „Кра љев ска сто ли -
ца” го во ри о ва жно сти сло бо де ми шље ња, док
по ме ну ти текст „Ча роб на сто ли ца” кроз фор му
бај ке про ми шља по ло жај књи жев но сти и ма ште
у на из глед раш ча ра ном са време ном све ту. По -
је ди не при че по дра жа ва ју и ванк њи жев не обли -
ке, по пут пи сме ног за дат ка, ви део-бло га или
stand-up ко ми чар ског на сту па ка ко би пред ста -
ви ле те ме кли мат ских про ме на или деч јег си -
ро ма штва. Цен трал ни, на ра тивни део књи ге
пра ти крат ка це ли на „Сто ли це у из ре ка ма”, са -
ста вље на од кри ла ти ца ко је ху мо ри стич но по -
дра жава ју фол клор не мо де ле. У скла ду са под -
на сло вом књи ге, ко ји по себ но ис ти че да „у овој
књи зи пре пли ћу се ствар но и не ствар но, баш као
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и у де тињ ству”, сва ки од тек сто ва про пра ћен
је сво је вр сним ен ци кло пе диј ским до дат ком у
виду по гла вља „Ствар но” ко је са држи крат ке
до пун ске ин фор ма ци је (би о гра фи је лич но сти,
об ја шње ња пој мо ва, по дат ке о по кре ти ма и
орга ни за ци ја ма) или ко мен тар ауто ра ко јим се
по цр та ва став пре ма те ми при че. Пре о ста ла по -
гла вља, „Вр сте сто ли ца” и „За ни мљи во сти о
сто ли ца ма”, на сли чан на чин от кри ва ју исто -
риј ске, умет нич ке и дру штве не по је ди но сти и
отва ра ју пут ка до дат ним зна че њи ма сто ли ца
ко је чи та лац мо же са мо стал но да осми сли. По -
крет од фик тив ног ка до ку мен тар ном, од на ра -
тив них по и гра ва ња ка ин фор ма тив ним и еду -
ка тив ним фор ма ма, слич ним они ма са ко ји ма
се де ца упо зна ју то ком шко ло ва ња, пред ста вља
су штин ско ком по зи циј ско обе леж је књи ге. Ва -
жну по је ди ност чи ни и кон текст у ко ме се при -
че у књи зи од ви ја ју, од но сно ам би ци ја де ла да
се фор мал ној и те мат ској ком би на то ри ци при -
дру жи и ефе кат пу та око све та. Та ко се нит рад -
ње од ви ја од Аме ри ке до Ју жне Афри ке, од
Фран цу ске до Мек си ка, Ав га ни ста на, Дан ске,
Швај цар ске, или Ита ли је.

Сме њи ва ње ан га жо ва ног и по ет ског им пул -
са при мет но је и у рас по ре ду при ча из це ли не
100 ли ца сто ли ца, ко је до ми ни ра ју ком по зи -
цијом. Увод на „Сто ли ца за ма шта ње” афир ми -
са ће ма шту и кре а тив ност, а за тим сле де две
ан га жо ва не при че, нај пре „Школ ска столи ца”
ко ја по кре ће про бле ма ти ку деч јег си ро ма штва
и ра да, а за тим и „Жи вот без сто ли це” ко ја не -
ги ра ва жност по се до ва ња сто ли це као ма те ри -
јал ног пред ме та и ин си сти ра на лич ној слобо -
ди. „Нон сенс сто ли ца” на гла си ће ва жност хумо-
ра, за ба ве, из не на ђе ња, пра ти ће је „Сто ли це за
за љу бље не” (ве ро ват но нај не у трал ни ја при ча,
уто ли ко што не ис ти че ни ан га жо ва ну те ма ти -

ку, ни је зич ку игру), а за тим до ла зе две цр ти це
бит не за со ци јал ну ан га жо ва ност – „На ви јач ке
сто ли це” (де кон струк ци ја по ро ди це) и „Ре тро
сто ли це” (еко ло шка про бле ма тика). По сту пак
сме њи ва ња де о ни ца у ко ји ма ја сно пре о вла да -
ва је дан или дру ги аспект ви ше пу та по ми ња не
ди хо то ми је по на вља се до кра ја. „Кра љев ска
сто ли ца” за о кру жи ће це ли ну и по твр ди ти сло -
бо ду као нај ва жни ју вред ност пер со нал не и
соци јал не хи је рар хи је. Пти ца ре ша ва ла во ву
за го нет ку и од ле ће сво јим пу тем, де мон стри -
ра ју ћи на ди ла же ње на мет ну тог ауто ри те та и
по тра гу за лич ном афир ма ци јом као ва жну
пору ку књи ге и ње не ети ке, док се у одељ ку
„Ствар но” књи жев ност ја сно ис ти че као кључ -
но сред ство у не го ва њу сло бод ног ми шље ња: 

За да так ли те ра ту ре је да у чи та о цу бу ди сло -
бод ну во љу и ши ри гра ни це сло бо де. [...] Де ца
која да нас са ма би ра ју оно што ће чи та ти су тра
по ста ју љу би те љи књи га. По ста ју осо бе ко је сло -
бод но из но се сво је ста во ве и из ра жа ва ју осе ћа -
ња (93). 

Кон струк тив на кри ти ка тра ди ци о нал не по -
ро ди це ва жна је те ма у де ли ма аутор ке, по че -
му се она на до ве зу је на већ по сто је ће тен ден -
ци је у срп ској књи жев но сти за де цу чи ји су ју -
на ци и ју на ки ње че сто, у де ли ма са пре те жно
фан та стич ним, али и ре а ли стич ним гра див ним
им пул сом, обе ле же ни раз ли чи тим об ли ци ма
мар ги на ли за ци је ко ја по ти че из основ не би о ло -
шко-по ли тич ке је ди ни це, „спе фи цич но шћу по -
ро дич ног ми љеа (раз вод, на пу шта ње, гу би так
или смрт јед ног ро ди те ља, дис функ ци о нал на
по ро ди ца)” (Пе ши кан-Љу шта но вић 2012: 101).
У ли те рар ном опу су Ја смин ке Пе тро вић ро ди -
тељ ске фи гу ре и њи хов ме ђу соб ни од нос нај че -
шће се по ка зу ју про бле ма тич ним. Ну ђе њем
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раз ли чи тих струк ту рал них мо де ла по ро ди це
раз ви ја се со ци јал на свест, то ле ран ци ја и ем па -
ти ја дете та-чи та о ца. При ча „На ви јач ке сто ли -
це” дра ма ти зо ва ће раз вод ро ди те ља и фор ми -
ра ње но вих би о ло шко-со ци јал них за јед ни ца,
ко ри сте ћи тра ге ди ју на Хеј се лу као емо тив ну
под ло гу. На кра ју, при про сла вља њу успе ха
мла дог про та го ни сте-фуд ба ле ра, ује ди њу ју се
у јед ну це ли ну де ло ви по ро ди це ње го вих раз ве -
де них ро ди те ља, на ви ја чи Ли вер пу ла и Ју вен -
ту са, сви по ста ју ње го ва по ро ди ца – „Мо ја по ро -
ди ца је нај бо љи тим на све ту! По бе ди ли смо!”
(15). 

Прича „Сто ли це из де чи је књи жев но сти” чи -
та о це упо зна је са тра гич ном по ро дич ном исто -
ри јом Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и Јо ха не Шпи -
ри (Jo han na Spyri), ука зу ју ћи да и ства ра ње
књи жев но сти за де цу мо же би ти под стак ну то и
пра ће но гу бит ком, не до ла зи ни из ка кве иди -
ле ко ја би би ла узор фик тив ној по ро ди ци. „Сто -
ли ца за слу ша ње при че” го во ри о де ча ку чи ји
отац одла зи у по тра гу за по слом и ни ка да се не
вра ћа, „Сто ли ца из бу дућ но сти” у по за ди ни
при че о де вој чи ци-про на ла за чи ци пред ста вља
нам дис функ ци о нал ну по ро ди цу и брачни пар
пред раз во дом, у „Stand up сто лици” де вој чи ца
Кар ме ла Ро са јед но став но и са ауто ри те том
сво ју при чу по чи ње ре че ни цом: „Ро ди те љи су
ме оста ви ли чим сам се ро ди ла” (54). У го то во
свим при ча ма кла сич на че тво ро чла на би о ло -
шка по ро ди ца не по сто ји – дис функ ци о нал ност
по ста је пред ност, по зив на пу то ва ње. Де ца су
упу ће на на се бе, на од но се ко је раз ви ја ју кроз
обра зо ва ње и со ци ја ли за ци ју. Та кав при ступ
ука зу је нам да је пред на ма књи га ко ја афир -
ми ше те ко ви не по ли тич ке иде је ли бе ра ли зма7

и ње го ве основ не иде а ле лич не сло бо де и ауто -
но ми је: „Ко ли ко сто ли ца то ли ко ли ца” (65).

На кон афир ми са ња ин ди ви ду ал но сти де те -
та, књи га отва ра свој свет и при сту па ко лек тив -
ним од но си ма, ко ји и је су је дан од бит них аспе -
ка та при ме не ли бе ра ли зма у обра зо ва њу и фи -
ло зо фи ји: „Де ба та око гра ђан ског обра зова ња,
плу ра ли зма и ди вер зи те та, углав ном се окре ће
око кон ту ра и гра ни ца ли бе рал не то ле ран ци је”
(Whe e ler-Bell 2018: 762). Окре ну тост ка еко ло -
шком ак ти ви зму јед но је од нај бит ни јих усме -
ре ња збир ке 100 ли ца сто ли ца, што је у скла -
ду са тен ден ци ја ма у са вре ме ној књи жев но сти
за де цу ко ја при ро ду све че шће не по сма тра
иди лич но и сте рил но. При ро да по ла ко по ста је
ди на ми чан, не за ви сан ен ти тет са ко јим де ца-
-су бјек ти мо гу да оства ре ин тер ак ци ју ван кла -
сич них кон ту ра ан тро по цен три зма (Hol ton –
Ro gers 2004: 151). 

По ли ва лен тан хро но топ и по ли ва лент ност
про та го ни ста (њи хо вог пол ног, ра сног, на ци о -
нал ног иден ти те та) све до че о же љи да се раз -
гра ди кла си чан му шки про та го ни ста књи жев -
но сти за де цу. Де вој чи це че шће бра не при ро ду,
осим прин це зе, у слич ној по зи ци ји ће би ти и
Гре та из при че „Ре тро сто ли ца”, бун тов но по -
ста вље на пре ма му шким фи гу ра ма (ди рек тор,
брат), a са ма сто ли ца ће ак тив ну по зи ци ју за у -
зе ти екс пли цит но, у при чи „Се ћа ња јед не сто -
ли це”. Би ће ан тро по мор фи зо ва на и ожи вље на
у це ли ни „Вр сте сто ли ца”, и за и ста се као оду -
хо вљен пред мет до жи вља ва кроз чи та ву књи гу.
Та ква иден ти тет ска флу ид ност тач ке фо ка ли -
за ци је свој стве на је књи жев но сти за де цу ко ја
из но ва про ми шља гра ни це ху ма ни зма и ње го -
вa зна че ња. 
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7 Овај рад се не за у зи ма за ста во ве ли бе рал не иде о ло ги -
је, већ на сто ји да ука же на бли скост им пли цит них на че ла,
ко ји ма се књи га ру ко во ди, са про кла мо ва ним иде а ли стич -
ким на че ли ма ли бе ра ли зма.



Сциjентизам, као мо гу ћи од го вор на ис праж -
ње ње све та од аспе ка та чу де сног (а ти ме по сре -
д но и ре ли ги о зног) ду ха, из бе га ва се и не гира
пред ле по том пла не те ко јa се ука зу је мла дим
астро на у ти ма Ју ри ју и Ва лен ти ни у драмској
сце ни „Сто ли це за ко смос”: „Ти ха, мир на и ве -
ли ка, све су прот но од нас, љу ди” (20). Кре а -
тивна ре ци кла жа пред ме та те ма је по ми ња не
при че „Ре тро сто ли це” ко ја нам исто вре ме но
пре но си и зна чај дру штве них мре жа за еко ло -
шки ак ти ви зам. Чо век ће се по ка за ти као јед но
са при ро дом и ње ном сна гом у „Сто ли ци за
при ча ње при ча”, а расплет при че „Ави он ска
сто ли ца” упу ти ће нас да по сле су о ча ва ња са
сне жном олу јом и ва тре ном ка та кли змом и ми,
чи та о ци, по угле ду на деч ка про та го ни сту, ко ји
од лу чу је да се учла ни у еко ло шку сек ци ју, тре -
ба да раз ми сли мо о ка та стро фа ма ко је пре те
пла не ти. 

„Се ћа ња јед не сто ли це” нај у спе шни је пре но -
се еко по ли тич ку по ру ку – по сле мно штва аван -
ту ра и су сре та са разли чи тим љу ди ма и раз ли -
чи тим при сту пи ма се де њу и по сед ни штву –
сто ли ца ба ца на у ђу бре и по но во про да ва на
широм Евро пе, за вр ши ће у при чи, као си гур ној
он то ло шкој ре ал но сти. Еко ло шке те ме аутор ка
ће по себ но по твр ди ти и под ву ћи у одељ ку
„Ствар но” ко ји ће на до гра ди ти до та да из ре че -
но, по ну ди ће сво је вр сно ту ма че ње по ме ну те
при че: „Уме сто да уве ћа вамо де по ни ју по ста је -
мо чу ва ри пла не те” (87), об ја сни ће нам се и
кон цеп ти гло бал ног за гре ва ња, по жа ра и олуја,
на ве сти би о гра фи ја по зна те ак ти вист ки ње Гре -
те Тун берг (Gre ta Thun berg) ко је је би ла мо дел
ју на ки ње „Ре тро сто ли ца”. 

Док се еко ло шка те ма ти ка, у скла ду са оп ш -
тим трен до ви ма у књи жев но сти за де цу (Ech-
terling 2016), при ка зу је кроз оп ти ми стич ну
пер спек ти ву лич не ини ци ја ти ве (де ло ва ње по -

је дин ца или ма њих за јед ни ца, као што је шко -
ла), при че ко је се ба ве кла сним про бле ми ма
или си ту а ци ја ма у ко ји ма су де ци ус кра ће на
пра ва од ли ку је озбиљ ни ји тон и отво рен крај.
Те ма ти за ци ја рат ног из бе гли штва из Ав га ни -
ста на, у пе сми „Сто ли ца без ли ца”, од сту па од
уни вер зал но за сту пље ног срећ ног кра ја (што
пот цр та ва ју све ден цр теж и су мо ран ко ло рит
илу стра ци је): бол но на пу шта ње до мо ви не и не -
си гу ран жи вот у ег зи лу са гле да ни су из пер -
спек ти ве оних ко ји ис пра ћа ју де цу-ми гран те а
са ми оста ју у ви хо ру ра та. „Сто ли ца за слу ша -
ње при че” не от кри ва да ли ће ју нак ус пе ти да
оства ри свој сан да по ста не пи лот и про на ђе
оца, већ фо кус по ме ра на зна чај лич не от по р -
но сти и спрем но сти на су о ча ва ње са про бле ми -
ма: „Оно што зна мо је сте да ће Нсиа уме ти да
се за шти ти од гро мо ва и ру жних ми сли. А то је
са свим до вољ но за јед ног де ча ка” (53). Ова гру -
па при ча оста је фо ку си ра на на деч је ли ко ве,
исто вре ме но ука зу ју ћи на њи хо ву за ви сност од
од ра слих осо ба и дру штве них си сте ма. Са мо -
стал но, де ца мо гу да про ме не пер спек ти ву гле -
да ња на свој по ло жај: Кар ме ла Ро са од лу чу је да
са ма про на ђе ко мич не аспек те у свом жи во ту
у си ро ма штву и од би ја подсме ва ње дру гих, док
Бе ли Орао у при чи „Жи вот без сто ли це” од су -
ство ма те ри јал ног не до жи вља ва као не до ста -
так. Ме ђу тим, ло ши еко ном ски усло ви и не јед -
на кост не ре ши ви су без при су ства од ра слих.
Њи хо во по зи тив но де ло ва ње у књи зи ма хом је
при ка за но у ви ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја:
у „Школ ској сто ли ци” де чак пре ста је да ради на
гра ди ли шту и на ста вља шко ло ва ње за хва љу ју -
ћи де ло ва њу фик тив не не вла ди не ор га ни за ци -
је, а ве ли ки број при ча кроз до да так у по гла вљу
„Ствар но” упу ћу је на по дат ке као што су Уни -
це фо ва по моћ ми гран ти ма („Сто лица без ли -
ца”) или рад фон да ци је Ни њос (Ni ños Uni dos
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Pe ru a nos) са де цом без ста ра те ља („Stand up
сто ли ца”). При каз ових ин сти ту ци ја оста је апо -
ли ти чан и ме ђу на род но ори јен ти сан, ви ше
усме рен ка по ди за њу све сти о по сто ја њу гло -
бал них про бле ма, не го ка ра ди кал ној кри ти ци
и но вим ре ше њи ма. 

У ве зи са об ра дом со цио-еко ном ске те ма ти -
ке мо ра се узе ти у об зир и мул ти кул ту рал на
ам би ци ја књи ге. Кон цепт ко смо по ли ти зма у
срп ској књи жев но сти за де цу при су тан је још у
над ре а ли зму, нпр. у опу су Алек сан дра Ву ча,
али у овој књи зи ће му се при сту пи ти са на ро -
чи том па жњом, из дру га чи је иде о ло шке по зи -
ци је (над ре а ли зам је био бли зак со ци ја ли стич -
ким и ко му ни стич ким иде ја ма). Еко ло шка те -
ма ти ка при пи са на је раз ви је ним европ ским и
се вер но а ме рич ким дру штви ма, док се си ро ма -
штво и не по што ва ње људ ских пра ва пред ста -
вља ју у окви ри ма „гло бал ног Ју га” (glo bal South).
Иако се на тај на чин осве тља ва ју ствар ни про -
бле ми дру шта ва ко ја су де ци у Ср би ји мо жда
ма ње по зна та, ни је увек мо гу ће из бе ћи сте ре о -
тип не асо ци ја ци је. Иако од го ва ра ју ћи до ку мен -
тар ни до да так ра све тља ва пред ра су де о африч -
ком кон ти нен ту као не раз ви је ном, „Сто ли ца за
слу ша ње при че” сме ште на је у кон текст си ро -
ма шне, не и ме но ва не ру рал не сре ди не у Афри -
ци, та ко да до ла зи до не сла га ња уну тар са мог
тек ста. Мо же мо за кљу чи ти да је циљ 100 ли ца
сто ли ца не то ли ко аутен ти чан при каз по је ди -
но сти из дру гих кул ту ра, ко ли ко уоп ште но и у
по уч ним књи га ма за де цу тради ци о нал но при -
сут но (Mar coin – Che le bo urg 2007: 102) под сти -
ца ње на са о се ћа ње са они ма ко ји жи ве ло ши је
од про сеч не чи та лач ке пу бли ке у Ср би ји. 

Кор пус при ча ко је се не ба ве ан га жо ва ном
те ма ти ком већ су бли же је зич ким игра ма ма -
њи је али, као што је ра ни је по ме ну то, оне чи -
не ва жан еле мент у сме њи ва њу по уч ног и за -

бав ног. „Нон сенс сто ли ца” се кроз крат ку ди ја -
ло шку раз ме ну по и гра ва бро јем ли ца, сто ли ца
и де ло ва сто ли ца ко ји се ни ка ко не мо гу пре ци -
зно утвр ди ти, „Сто ли ца у се дам сли ка” илу -
струје при мер про бле ма Те зе је вог бро да, а це -
ли на „Сто ли ца у из река ма” у по сто је ће на род -
не му дро сти уво ди мо тив сто ли це: „Ко дру го ме
измак не сто ли цу, сам по ред ње па да” (67). Ин -
фор ма тив ни до да ци по ве за ни са овим при ча ма
де фи ни шу књи жев не по ступ ке ко ји су при ме -
ње ни у тек сту. На ро чи то је успе шан дис кре тан
про бој фан та сти ке у ен ци кло пе диј ски пре глед
„Вр сте сто ли ца”, под од ред ни цом „Ра зно” у ко -
јој је опи са на ожи вље на ве штич ја сто ли ца са
ду гач ким ру ка ма уме сто ру ко хва та и зми ја ма
уме сто но гу. Ти ме се у књи гу, у ина че трезве -
нo пред ста вљен од нос из ме ђу „за ми шље ног” и
„ствар ног”, уно си еле мент не из ве сно сти. Ове
из у зет но крат ке фор ме оста вља ју и ви ше про -
сто ра за ви зу ел ну ин тер пре та ци ју и на до град -
њу тек ста, а за ни мљи во је при ме ти ти да су илу -
стра то ри ових по гла вља (Ду шан Па влић и Бо -
рис Ку зма но вић) од го вор ни за из глед књи га у
еди ци ји Раз ли чак, чи ме се ус по ста вља из ве стан
ди ја лог са овим ра ни јим де ли ма8. 

100 ли ца сто ли ца је и зах те ван умет нич ки
про је кат – по ред Ја смин ке Пе тро вић, у ра ду на
књи зи уче ство ва ло је чак два де сет дво је илу -
стра то ра и илу стра тор ки. Мул ти кул ту рал ни ди -
вер зи тет ко ји књи га афир ми ше по твр ђу је се
стил ском ра зно вр сно шћу укљу че них илу стра -
ци ја (Иви ца Сте ва но вић по дра жа ва Ван Го гов
стил, по те зе чет ки цом, бо је и екс пре сив ност;
илу стра ци ја при че „На ви јач ке сто ли це” Иго ра
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8 Ка рак те ри стич на ство ре ња – „уље зи” из књи ге Дар Мар
Дра га не Мла де но вић, при ка за ни кроз спој цр те жа и ко ла жа
Бо ри са Ку зма но ви ћа, уче ству ју у пре о бра жа ју столи це у
при чи „Сто ли ца у се дам сли ка”. 



Ку ке ље ви ћа ли чи на stop mo tion ани ма ци ју,
„Сто ли ца без ли ца” Ва не та Ко сту ра но ва по ну -
ди ће ми ни ма ли зам, кон траст бо ја, ски це итд.).
Ве ћи на илу стра ци ја ис ти че оп ти ми стич ни дух
тек ста, ње го ве ве дри је мо ти ве (цр те жи ни су
суб вер зив ни као илу стра ци је Бо ба Жив ко ви ћа
у по ми ња ним при руч ни ци ма). Цен трал на илу -
стра ци ја при че „Stand up сто ли ца” Ма ше Авра -
мо вић фо ку си ра се на љу бав Кар ме ле Ро се и
ње не ба ке, илу стра ци ја Ми ли це Ра ден ко вић
Сми ља нић („Сто ли ца из бу дућ но сти”) у при чи
о ин фан тил ној ано рек си ји по ну ди ће нам сли -
ку ра до сне бе бе о ко јој се бри не ма ши на. „Пре -
те ћим” би смо сма тра ли је ди но цр теж Је ле не
Ва си ље вић из „Се ћа ња јед не сто ли це”, ко ја нам,
као по след њи ути сак, оста вља у се ћа њу сто ли -
цу ко ју гри зе пас. На ра тив не илу стра ци је ко је
се са сто је из ви ше цр те жа та ко ђе ће нам у не -
ко ли ко ко ра ка пред ста ви ти за о кру же ну и по зи -
тив но ре ше ну си ту а ци ју у ко јој је „цр теж-сум -
ње” са мо ета па (Ма ри ја Јев тић, „Филм ска сто -
ли ца”; Ду шан Па влић, „Сто ли ца за слу ша ње
при ча”, До бро сав Жив ко вић, „Ча роб на сто ли -
ца”; Ма ња Ћи рић, „Ре тро сто ли ца”; Игор Ку ке -
ље вић, „На ви јач ка сто ли ца”). На сли чан на чин
се, пре ма осе ћа ју ве дри не и хар мо ни је, илу -
стра ци ја ма усме ра ва ју и при че чи ји је текст не -
у трал но по ста вљен пре ма аспек ти ма ан га жо ва -
но сти: Ма ја Ве се ли но вић, „Нон сенс сто ли ца”,
Лу ка Ти лин гер, „Сто ли ца и кре вет”. Ре ђе су
илу стра ци је ко је са ме ну де не у трал ни ји мо тив,
са мо ста лан у од но су на ис ход рад ње – Ми лен -
ко Сте ва но вић, „Краљев ска сто ли ца”, Гра ди мир
Сму ђа, „Ави он ска сто ли ца”. У сми слу по кре та -
ња кре а тив не има ги на ци је, по себ но би смо из -
дво ји ли илу стра ци је Ду ша на Па вли ћа из одељ -
ка „Вр сте сто ли ца” и фи нал ни пор трет аутор ке
ко ја у ру ка ма др жи сво ју обо је ну књи гу у одељ -

ку са би о гра фи јом, чи ме и са ма по ста је део
свог ега ли тар ног све та.

Фор мал не и струк тур не ка рак те ри сти ке 100
ли ца сто ли ца мо гу се са гле да ти и кроз њи хо во
по што ва ње или од сту па ње од зах те ва еди ци је
Кре а тив ног цен тра у окви ру ко је је књига об ја -
вље на. Би бли о те ка Раз ли чак,9 као јед на од но -
ви јих це ли на по зна тог из да ва ча, об је ди њу је
тек сто ве по све ће не је зич ком и стил ском екс пе -
ри мен ти са њу (ин спи ри са не Ке но о вим Стил -
ским ве жба ма) са ци љем да под стак ну чи та о це
да са ми истра жу ју и про ши ру ју сво је из ра жај -
не спо соб но сти. Илу стра ци ја зау зи ма на ро чито
ва жно ме сто, би ло да до при но си иде ји стилскe
ра зно ли ко сти (у Стил ским игра ма), или да чи -
ни са став ни део тек ста (Дар-мар). Са ме по се -
би, књи ге из ове еди ци је ни су за ми шље не као
дру штве но ан га жо ва не, ма да се њи хо во на сто -
ја ње да, на је зич ком и ви зу ел ном пла ну, пред -
ста ве мно ш тво раз ли чи тих и нео че ки ва них си -
ту а ци ја може ту ма чи ти на тра гу оно га што
Ким бер ли Реј нолдс (Kim ber ley Reynolds) опи -
су је као „ра ди кал но” у књи жев но сти за де цу,
од но сно нео че ки ва ног и кри тич ког при ка за
све та ко ји 

има за циљ да под стак не онај нај ва жни ји од го вор
де тињ ства: За што? За што су ства ри та кве ка кве
је су? За што не мо гу да бу ду дру га чи је? (Reynolds
2007: 3). 

Књи га Ја смин ке Пе тро вић на сла ња се на
овај ток раз ми шља ња сво јим ху мо ри стич ним
пре и спи ти ва њем пред ме та као што је сто ли ца,
али очи та је и сна жна по тре ба да се код пу бли -
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9 Еди ци ја до са да са др жи на сло ве Си ме о на Ма рин ко ви -
ћа Стил ске игре 1, Стил ске игре 2, При че од А до Ш и Дар-мар
Дра га не Мла де но вић, об је ди ње не акро сти хом-кри ла ти цом:
„Раз ли чи те су, А ду хо ви те, За бав не вр ло, Ле ко ви те. И за то
да ју, Чи та њу чар, А ти по ка жи, Кре а тив ни дар”.



ке из гра ди свест о дру штве ним пи та њи ма, и да
се едука тив ни са др жај екс пли цит но пре не се
кроз по гла вље „Ствар но”. У том сми слу она
пред ста вља по ме ра ње фо ку са са фор ме на са -
др жај: за раз ли ку од ра ни јих књи га из еди ци је,
ко је те же да раз ви ју ка ко се де ца из ра жа ва ју,
100 ли ца сто ли ца ве ћин ски је усме ре на ка про -
ши ри ва њу оп се га оно га о че му де ца мо гу и
треба да раз ми шља ју и го во ре.10 За то би се, у
окви ри ма опу са Ја смин ке Пе тро вић, ова књи -
га мо гла по сма тра ти као бли ска ро ма ну Све је
у ре ду у ко ме су про бле ми ви ше стру ких на ра -
то ра по ве за ни пре ко за јед нич ког про сто ра на
Зве зда ри, или збир ци при ча Ри ба ри би гри зе реп
где заго нет ке о де ло ви ма те ла слу же као кључ
за раз у ме ва ње не си гур но сти због фи зич ког
изгле да.

Асо ци ја ци ја на школ ску сто ли цу ве ро ват но
ће чи та о ци ма и чи та тељ ка ма књи ге 100 ли ца
сто ли ца оста ти пр ва и нај сна жни ја. Крат ка
фор ма и низ по ме ну тих те ма упу ћу ју де цу да
сто ли цу ожи ве и ди на ми зу ју, али не са мо као
еле мент је зич ке или ин те лек ту ал не игре, већ
пре све га као по јам ко ји тре ба по ли тич ки ак ти -
ви ра ти и сме сти ти у дру штве ни кон текст. Тон
књи ге је ра до знао, за пи тан и за ми шљен у од но -
су на свет ко ји окру жу је чита о ца, од не по сред -
них и сва ко днев них си ту а ци ја, до све та у ши -
рем сми слу уда ље них зе ма ља и кул ту ра (иако
смо ука за ли на из ве сна огра ни че ња по овом пи -
та њу). Ин фор ма тив не до пу не из одељ ка „Ствар -
но” упу ћу ју на не фик циј ски оквир те ма о ко -
јима се го во ри и те же да под стак ну на да ље
истра жи ва ње по ме ну тих про бле ма. Тер ми не

so cial is su es, so cial rights, mul tu cul tu ra lism, eco cri -
ti cism из са вре ме не ан гло фо не по ли тич ке те о -
ри је мо жда је по треб но на ве сти у њи хо вом
извор ном об ли ку бар јед ном – за то што се они
у овој књи зи не дво сми сле но осе ћа ју и у фор ми
и у сти лу и у са др жи ни. 

100 ли ца сто ли ца Ја смин ке Пе тр о вић је књи-
га ко ја афир ми ше лич ну сло бо ду, ак ци ју, оп ти -
ми зам; и сло жи ли би смо се с Је ле ном Ла ла -
товић да се опус Ја смин ке Пе тро вић мо же
имено ва ти као про е ман ци па тор ски (La la to vić
2018: 171). При че се за вр ша ва ју углав ном хе -
пи ен дом, раз ре ша ва њем по сто је ће тен зи је. У
„Филм ској сто ли ци” ин ва лид ска ко ли ца де вој -
чи це Кир си по ста ју адут, а не пре пре ка за уче -
шће у филм ској сек ци ји, Нси а из „Сто ли це за
слу ша ње при че” сте ћи ће са мо по у зда ње кроз
чу де сну ви зи ју и пре о бра жа ва ју ће ис ку ство у
при ро ди, „Се ћа ња јед не сто ли це” за вр ша ва ју се
удо мља ва њем лу та ју ће сто ли це у све ту фик ци -
је. При че 100 ли ца сто ли ца под се ћа ју на сред -
њо ве ков не але го ри је сво јом ком по зи ци јом –
сли ка ко ја се при ка же раз ре ша ва се у си гур но-
сти ста ва ко ји је екс пли цит но пра ти. Књи га je
кон траст но по ста вље на ра ним при руч ни ци ма
аутор ке ко ји су би ли књи ге сум ње и суб вер зи -
је, а бли жа ка сни јим де ли ма ко ја сна жно и не -
дво сми сле но ша љу ди дак тич ну по ру ку. Де ца
ко ју упо зна је мо у Сто ли ца ма са мо стал на су и
са мо све сна, осло бо ђе на од ауто ри те та, ин хе -
рент но ра за зна ју до бро од ло шег, не за ви сна су
у од но су на тра ди ци о нал не кон зер ва тив не
вред но сти, де ца ко ја мо гу да ве ру ју ин сти ту ци -
ја ма ко је се на свет ском ни воу бри ну о њи хо -
вим пра ви ма. 100 ли ца сто ли ца нам оли ча ва ју
пер спек ти ву, дру штво ко је би мо гло да се ус по -
ста ви уко ли ко да на шње дру штво сво ју бу дућ -
ност пове ри сво јим нај мла ђим, али и со ци јал -
но нај о све шће ни јим гра ђа ни ма. 
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10 Кре а тив ни цен тар је на ро чи то ис ти цао ан га жо ва ни ка -
рак тер књи ге при ли ком про мо ци је на Сај му књи га: „Нео бич -
на књи га Сто ли ца сто ли ца Ја смин ке Пе тро вић сна жно је
усме ре на ка ак ти ви зму и пред ста вља по зив мла дим чи та о -
ци ма да до при не су ства рању бо љег све та” (Ta sić 2021).
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Ка ко је на ста ла књи га 100 ли ца сто ли ца, ка -
ко сте се од лу чи ли за ње ну ка рак те ри стич ну
фор му?

Пр ва при ча ко ју сам на пи са ла би ла је о чи -
ка Јо ви Зма ју и Јо ха ни Шпи ри и би ло ми је за -
ни мљи во да их спо јим, ма да се то ни кад ни је
де си ло. У то ку ра да сам от кри ва ла ко ли ко они
има ју слич но сти, жи ве ли су у исто вре ме. Ка да
је при ча би ла го то ва, ја сам би ла за до вољ на,
али сам схва ти ла да де ца не ће зна ти шта је
ствар но, шта је из ми шљено. И он да сам од лу -
чи ла да на пра вим пот пу но одво је но по гла вље,
„Ствар но”, ко је би би ло ен ци кло пе диј ско, са
ствар ним по да ци ма. И он да ме је по ву кло у том
ду ху да ра дим. Иде ја је би ла да иза бе рем је дан
са свим оби чан пред мет ко ји сва ко днев но сви
ко ри сти мо, а о ње му не раз ми шља мо. А иде ју
за то ми је дао је дан де чак... Зре ња нин ска би -
бли о те ка ор га ни зу је „Пе снич ку шта фе ту”, где
пи сци го сту ју, а де ца пи шу сво ју пе сме, и он да
их раз ме њу јемо. Те го ди не ка да сам ја би ла гост
„Пе снич ке шта фе те”, је дан де чак је имао сјај -
не пе сме, о пер тли, о рер ни... мени је то би ло
за ни мљи во, би ле су ја ко ду хо ви те, он је у ства -
ри кроз ту рер ну опи сао по ро дич ни жи вот, шта
се де ша ва кад ма ма спре ма ко ла че... Увек сам

тог де ча ка да ва ла за при мер дру гој де ци на кре -
а тив ним ра ди о ни ца ма, да ка да узи ма мо не ке
ве ли ке те ме, да се по гу би мо, па бу де мо као оне
ле по ти це, ми си це, мир у све ту... и да мо жеш од
јед ног обич ног пред ме та да на пра виш це лу
при чу. Он да, по том на чи ну раз ми шља ња, ако
је он на пи сао пе сму о пер тли, мо гу ја да на -
пишем при чу о сто ли ци. Јер сто ли ца је пред -
мет ко ји сва ко од нас ко ри сти, у раз ли чи тим је
обли ци ма, бо ја ма, ве ли чи на ма. Он да је усле дио
ис тра жи вач ки део, и то ис тра жи ва ње је ме ни
би ло ја ко за ни мљи во, јер за сва ки по јам кре ћем
у би бли о те ку, на ин тер нет, и он да се то отва ра...
ми слим да то не до ста је на шим шко ла ма, јер ка -
да даш де ци мо гућ ност да ис тра жу ју, они та ко
нај бо ље уче, и он да им је за ни мљи во и ка да
треба да по де ле са це лим раз ре дом то што су
истра жи ли, то је још је дан вид уче ња, вр шњач -
ко уче ње. Ја сам се док сам пи са ла књи гу о сто -
ли ца ма лу до за ба вља ла, за то што то ис тра жи -
ва ње да је ра дост и да је кри ла.

Због че га сте у књи гу укљу чи ли аспект
„Ствар но”, да ли га сма тра те слич ним или са -
свим раз ли чи тим од кла сич ног на ра во у че ни ја?
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1 Текст овог ин тер вјуа био је по слат Ја смин ки Пе тро вић
на ауто ри за ци ју. (Прим. аут.)



Не где сам ука пи ра ла да да на шња де ца ка ко,
и чи та ју и не чи та ју, да кад чи та ју, увек бу де и
не ке еду ка ци је. Ево, не што ће им оста ти од то -
га, це ло то по гла вље је не што што бих на зва ла
оп штом кул ту ром... не што и о спор ту, и о нау -
ци, да има ју ба рем не ку сли ку. Би ло ми је за ни -
мљи во да то по ве жем, књи жев но и еду ка тив но,
на за ба ван начин. Ја та ко ви дим шко лу и та ко
бих пра ви ла уџ бе ни ке, да се ја пи там.

Већ на по чет ку, у при ча ма „Сто ли ца за ма -
шта ње” и „Жи вот без сто ли це” чи та о ци се под -
сти чу да раз ми шља ју о си ро ма штву и деч јем ра -
ду. За што сте ове при че по ста ви ли у уво ду дела?

Пр ва при ча ко ју сам хро но ло шки на пи са ла
је о Јо ви Зма ју и Јо ха ни Шпи ри, али схва ти ла
сам да та не тре ба да бу де пр ва. Би ла ми је иде -
ја да уве дем не ке озбиљ ни је те ме на по чет ку,
док су [читаоци] још кон цен три са ни, јер ми се
че сто де ша ва да ка да раз го ва рам са де цом ка -
жу да је шко ла и уче ње смор, а ка да им про чи -
там ову при чу, он да им се све окре не... Ми слим
да мо ти ва ци ја за уче ње увек тре ба да иде из ну -
тра. Ка да не ко ме ка жеш: „Ај де се ди, учи”, он ће
ре ћи: „До бро” и узе ти мо бил ни... Ме ни је би ло
ва жно са зна ње да док се они сма ра ју ују тру да
уста ну и иду у шко лу, има мно го де це ко ја уста -
ју и иду на по сао. Ка да се де ци то при ка же из
тог угла, он да по ста ју све сна ко ли ко су при ви -
ле го ва на, не да кме че за то што мо ра ју да иду у
шко лу, већ да бу ду срећ на, јер у истом тре нут -
ку по сто је де ца ко ја мно го ло ши је жи ве. Сви ко -
ји иду у шко лу су при ви ле го ва ни. За и ста ми -
слим да се свет ме ња до брим обра зо ва њем и
кул ту ром. Пр ва при ча је о Ван Го гу, и то је при -
ча о умет но сти, и ве ру јем да умет ност и ле по -
та у ства ра ла штву мо гу не ко га да так ну у не ком
тре нут ку. А ту је и са зна ње да су ва жне и чи ње -

ни це, и за то је текст [„Школ ска сто ли ца”] на пи -
сан у но ви нар ском ду ху, да би де ло вао што ре -
ал ни је, при ча је из ми шље на, али по да ци о де -
ци ко ја ра де су исти ни ти. Али то је по ру ка, да
умет ност и обра зо ва ње ме ња ју свет и за то су те
две при че пр ве.

Еко ло шке те ме су по себ но ис так ну те у при -
ча ма као што су „Ре тро сто ли ца”, „Се ћа ња јед -
не сто ли це”. Шта ми сли те, на ко ји на чин се еко -
ло ги ја мо же при бли жи ти де ци? 

Све сни смо ко ли ко је пла не та угро же на, то
је, на дам се, ве ћи ни очи глед но. По што имам
ве о ма еко ло шки осве шће ну по ро ди цу, де ша ва -
ло ми се да кре нем да ба цим не што у ђу бре, а
уну ци ми ка жу: „Не, ба ко, то иде у па пир.” Ја
сам под њи хо вим ути ца јем по че ла у сво јој ку -
ћи да одва јам, он да ми ка жу, не ма по тре бе, сво
то ђу бре но се на исто ме сто. Сва ко је од го во ран
за се бе, мо ја од го вор ност је да раз два јам и да
но сим, та ко су ме на у чи ли мо ји уну ци, а оних
ко ји са ку пља ју ђу бре, где то да од не су. Тру дим
се да жи вим она ко ка ко го во рим де ци. Ми слим
да је то по ште но, ако им ка жем да се не пре ла -
зи на цр ве но, да не пре ла зим на цр ве но, јер де -
цу учи мо по ступ ци ма, а не ре чи ма. Ве ру јем да
се од нај ра ни јег уз ра ста сти чу на ви ке и за чи -
та ње и за еко ло ги ју и за бон тон... Еко ло ги ја је
при сут на у мом жи во ту и раз ми шљам о то ме,
пра тим шта се де ша ва. Има ла сам при ли ке да
бу дем гост у Ло зни ци где зна мо да се са да одви -
ја ју ра зни еко ло шки до га ђа ји. Би ла сам у јед ној
шко ли где сам би ла за ди вље на на чи ном на ко -
ји де ца раз ми шља ју, ко ли ко су отво ре на, ко ли -
ко пра те и ја сам од њих учи ла.

За што су у 100 ли ца сто ли ца про та го ни сти
де вој чи це, де ча ци и сто ли це из ра зних кра је ва
све та? Ка ко сте би ра ли ко ће би ти „ли це” од ре -
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ђе не при че и да ли Вам је при ода би ру био ва жан
род ни аспект ју на ка?

То сам на у чи ла од Шве ђа на, по што сам би -
ла го шћа код њих и уче ство ва ла у не ким њи хо -
вим про јек ти ма. Они увек гле да ју да гру па има
исти број де ча ка и де вој чи ца, да по сто ји рав но -
те жа. Тру дим се да, кад пи шем, ли ко ви не мо -
ра ју увек да бу ду са мо му шки или са мо жен ски,
али се тру дим да их бу де при бли жно исти број,
јер ми слим да је то згод ни је, да се чи та о ци по -
и сто ве те са ју на ци ма. Сто ли ца је ме ни би ла
сим бол и пут и на чин да при чам и о де ци, јер
на тим сто ли ца ма у мо јим при ча ма углав ном
се де де ца или осо бе зна чај не за деч ји жи вот.
Има ла сам за и ста иде ју да бу де сто ти ну сто ли -
ца, да за и ста бу де сто ти ну при ча, али ми слим
да сам узи ма ла од ре ђе не де ло ве све та, да ба рем
по кри јем сва ки кон ти нент, са иде јом да не ко ко
бу де чи тао мо же да схва ти ка ко жи ве де ца у Пе -
руу или Бан гла дешу..., да јед но на ше де те мо -
же да стек не сли ку, да им по ка же мо где не ко
жи ви бо ље, а не где и го ре. То је це ла иде ја, ни -
кад ни је са мо на ма нај бо ље, ни са мо нај го ре. 

Ко ја је уло га нон сен сних мо ме на та, „Нон сенс
сто ли це” и „Ве шти чи је сто ли це”? Ка ко оне ко -
му ни ци ра ју са иде јом и ком по зи ци јом књи ге? 

Због ху мо ра. Ка да го сту јем, нај че шће чи там
те две при че. То је за по кре та ње, не мо жеш
одмах да кре неш о си ро ма штву, о де ци ко ја не -
ма ју ро ди те ље или жи ве са ма. То су увод не
при че. Имам че тр де сет пет ми ну та до сат вре -
ме на, и кад ста нем пред де цу, тре ба да их опу -
стим, да их за сме јем, да их под у чим и отво рим,
што је нај ва жни је да би мо гла да кре не кон вер -
за ци ја. Глав на иде ја, та ко ја то раз у мем, тих мо -
јих књи жев них су сре та је сте раз ме на, а да би се

де ца отво ри ла мо рам да на ђем улаз, а ху мор је
обич но нај бо љи на чин. Уоп ште, ми слим да је
ху мор у деч јим књи га ма ве о ма ва жан и да се
за то раз ли ку ју књи ге за де цу и књи ге за од ра -
сле. Као што је ре као Ду шко Ра до вић: где је
про блем ту је и ху мор, и обр ну то, и за то је ва -
жно да се кроз ху мор не што раз ја сни. Ми слим
да ху мор отва ра но ве пу те ве за раз ми шља ње.

Јо ван Јо ва но вић Змај и Јо ха на Шпи ри ју на ци
су при че „Сто ли це из де чи је књи жев но сти”, де -
лу је да су Вам ва жни као узо ри. Шта ми сли те,
шта се про ме ни ло у од но су пре ма ан га жо ва но -
сти у књи жев но сти од њи хо вог вре ме на до да нас?

Ми слим да се је сте про ме ни ло. Јо ван Јо ва -
но вић је био ви ше ди дак ти чан, Јо ха на Шпи ри...
ре ци мо, пре бих иза бра ла мо жда Пи пи не го
Хај ди, јер је Пи пи бун тов на, али ве ро ват но је ту
под свест ра ди ла. Пр ви мој су срет са књи жев но -
шћу био је у пред школ ском уз ра сту, са чи ка Јо -
вом Зма јем, па је по сле до шао Ду шко Ра до вић.
А пр ви ро ман ко ји сам про чи та ла је Хај ди, ко -
ји сам до би ла од тет ке. Ка да бих би ра ла, мој
све сни из бор су Ду шко Ра до вић и Астрид Линд -
грен. Али, ми слим да их це ним и по шту јем за -
то што су отво ри ли вра та за деч ју књи жев ност.
Сви они ко ји су до ла зи ли ка сни је, ко рак по ко -
рак ме ња ли су и про бле ма ти зо ва ли и деч је про -
бле ме и про бле ме дру штва. Га јим по што ва ње,
али имам и за мер ке. Мо жда је Хај ди пре ро ман -
ти зо ва на ако је по ре дим са Пи пи ко ја је бун тов -
на, а Змај је су ви ше ди дак ти чан у од носу на Ду -
шка Ра до ви ћа ко ји је раз ба ру шен и обра ћа се
де ци са „По што ва на де цо”. 

Ва ше књи ге го во ре о ве ли ком бро ју дру штве но
осе тљи вих те ма (по ре ме ћа ји у ис хра ни, ин ва ли -
ди тет, по сле ди це ра то ва). Ка ко ви ди те од нос
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пе да го шке и со ци јал не функ ци је де ла у од но су на
естет ску вред ност?

Ме не је тр гла јед на при ја те љи ца из Швед ске
ко ја је ре кла да код нас на Бал ка ну увек мо ра
да бу де не што пе да го шки, за што не мо же да бу -
де умет ност ра ди умет но сти? То ме је под ста -
кло на раз ми шља ње. Ми слим да је већ ве ли ки
лук суз да де те узме књи гу и да му он да тре ба
по ну ди ти и ту оп ци ју, да бу де умет нич ка, да
има сво ју књи жев ну вред ност, али да на ма ла
вра та укљу чим не што из оп ште кул ту ре, не што
из пси хо ло ги је, пе да го ги је. Не знам ко ли ко у
то ме успе вам, али ми слим да деч ја књи жев ност
тре ба да има и то.

По Ва шем ис ку ству, ка ко деч ја чи та лач ка
пу бли ка ре а гу је на ан га жо ва не аспек те тек -
стова? 

Од лич но ре а гу је. У то сам се мно го пу та уве -
ри ла и на ра ди о ни ца ма, ка да су те ме би ле, на
при мер, ми гран ти... Сма трам да че сто пот це -
њу је мо де цу, да им да је мо са др жај ко ји је ис под
њи хо вог ни воа. По што је са да иза шао и филм
Ле то кад сам на у чи ла да ле тим, на фе сти ва лу
у Сом бо ру, у пу бли ци је би ло де це од пет, шест
го ди на па до осмог раз ре да. Раз го ва ра ли смо о
ра ту, не ко ни је раз у мео, не ко је сте, али ми слим
да они има ју пра ва да пи та ју и да ми тре ба да
им од го во ри мо. Ја се тру дим да то ура дим кроз
књи ге. Али ми слим да су ва жни и раз го во ри и
ми слим да је књи га сред ство, а не циљ, да ро -
дите љи, на став ни ци по кре ну раз го вор. На став -
ни ци ко ји ме зо ву да го сту јем сви су стра ствени
чи та о ци и ту страст пре но се на де цу. Ако на -
став ник ста не иза књи ге, би ло да је кла сик или
са вре ме на, ако он на стра ствен на чин то обра -
ђу је, уву ћи ће и де цу. За то ми слим да је де ци

ва жно ну ди ти те ме ко је се ти чу њих. И у кла си -
ци ма се на ђе нит ко ја се њих ти че, он да се за -
гре ју, ако је то не што рав но, по ред њих, не ће се
ука чи ти. Ми слим да је књи жев ност као пред -
мет у шко ли нај бли жи жи во ту, да је нај ве ћа мо -
гућ ност да де ца на у че не ке жи вот не лек ци је
кроз књи ге. 

На ко ји на чин се ре цеп ци ја со ци јал не те ма -
ти ке раз ли ку је ка да тек сто ве чи та ју од ра сли?
По сто ји ли от пор да се де ца упо зна ју са од ре ђе -
ним ком плек сним те ма ма?

Не дав но је на фе сти ва лу Крокодокодил гост
био је дан деч ји пи сац из Тур ске, Фа тих Ер до -
ган... Ни Тур ска ни је баш зе мља где цве та де -
мо кра ти ја, и он је за пи тан ка ко да пи ше... Дру -
штве не мре же, бло ге ри, да ју див ну мо гућ ност
да сви раз ми шља мо, али се не ки љу ди ма ло за -
не су и да ју су до ве о књи га ма ко ји ни су аде кват -
ни. Он ми је при чао ка ко је ви ше пу та био на
сту бу сра ма у Тур ској, јер се јед на ње го ва реч
из ву че из кон тек ста. У Аме ри ци је тре нут но
линч књи жев них де ла збор по ли тич ке ко рект -
но сти... ту па да мо у клоп ку. Књи га ко ју сам ја
на пи са ла, 35 ка ло ри ја без ше ће ра, мно го се про -
ме ни ло од та да. За ми сли те тек не ки кла сик.
Не књи жев ни ко мен та то ри гле да ју без кон тек -
ста. Деч је пи сце ни ко не узи ма у за шти ту, и то
ни је са мо код нас. Због књи ге Ово је нај стра -
шни ји дан у мом жи во ту не дав но је бук нуо тви -
тер, од ре ђе на осо ба је осу ди ла књи гу за то што
се по ја вљу је реч ле збиј ка. О че му се ра ди? Глав -
ни ју нак Стра хи ња про шао је по ред ку па ти ла и
ви део ка ко ком ши ни ца до ди ру је ма му по гру -
ди ма и као пу бер те тли ја за кљу чио... јер хор мо -
ни бу ја ју... На сле де ћој стра ни је при ча о то ме
ка ко ма ма има рак дој ке. То је цео је дан дан
бру ја ло, зва ли су ме из но ви на. Јед но је да ја
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одго во рим, дру го да не што ка же Кре а тив ни
цен тар, треће не ко ко се ба ви про у ча ва њем
књи жев но сти. Ван мо зга је да нас, пи сце, че ре -
че за то што не ко ни је про чи тао књи гу. Ма да, и
да је сте ма ма ле збиј ка, то је дру го пи та ње, али
овде ни је. Ка ко ре ши ти тај про блем? То се са -
да све чешће де ша ва. Књи ге за де цу од јед ном
се по сма тра ју кроз при зму „ко че му учи де цу”.
Раз у мем и по зи тив ну и не га тив ну кри ти ку, то
те об ли ку је, то те во ди... али „хејт” не мо же да
бу де по зи ти ван. Жи ви мо у вре ме ка да су дру -
штве не мре же пре у зе ле јав но мње ње. Има мо
ма му бло гер ку ко ја хо ће да за бра ни књи гу Кре -
а тив ног цен тра јер је у њој би ла јед на реч ка ко
успа вљи ва ти де те.2 Од ра сле осо бе ко је ни су до -
вољ но отво ре ног ду ха да ју се би за пра во да ко -
мен та ри шу, не књи жев но, не пси хо ло шки...
очи глед но те осо бе има ју про бле ме са од ре ђе -
ним пи та њи ма, на ци о нал ним, сек су ал ним, и
пре у зи ма ју вођство [...] То је сад тренд. Да ли ја
он да пи шем за на став ни ке и ро ди те ље ко ји
одре ђу ју лек ти ру или ко ји ку пу ју књи ге? Те
књи ге се не ће до па сти де ци јер де ца во ле
озбиљ не те ме, на ро чи то ти неј џе ри, њи ма је
бли ска и те ма смр ти и хо мо сек су ал но сти, њи -
ма је то иза зов но. Ако пи шем о то ме, би ћу на
сту бу сра ма. Ако се ула гу јем од ра сли ма, то ће
де ци би ти до сад но. Ме ни је ово кључ но пи та ње.
Ако укљу чим са мо цен зу ру, „да ли ће ме не ко
раз вла чи ти на Фејсбу ку”, то не ће би ти до бро...
Де ца осе те ка да фо ли раш и то ни је то, а она жу -
де, све што им по ста виш, вр ло озбиљ но пи та ње,
они кре ну да раз ми шља ју, то бу де ве ли чан стве -
но без об зи ра на те му... Ка да им не до зво лиш те
те ме, се чеш им кри ла и не при пре маш их за
жи вот ко ји је све те жи и су ро ви ји. Чу ла сам да
не ки из да ва чи тра же од аутора да пи шу сли ков -
ни це за де вој чи це, и по мо гућ ству да су ро зе. Да
то пи сци до би ја ју од сво јих из да ва ча, пот пу но
се гу би сми сао...

Књи ге Кре а тив ног цен тра из еди ци је „Без
дла ке на језику” (Шко ла, Ка ко по ста ти и оста ти
глуп, Секс за по чет ни ке) пре два де сет го ди на су
кроз са ти ри чан тон ус пе ле да го во ре о од ра ста -
њу на нео че ки ван на чин. Да ли за па жа те про ме -
не од но су пре ма овим пи та њи ма то ком Ва ше
спи са тељ ске ка ри је ре? 

То са да не би мо гло да бу де об ја вље но. То је
ре кла Љи ља на [Маринковић] из Кре а тив ног
цен тра. Оне се ку пу ју и штампа ју и да ље, али
то је за и ста од ре ђен про фил ро ди те ља, ко ји
сма тра да је то ва жно. Чу ла сам за не ко ис тра -
жи вање на Бал ка ну, да су са да шњи мла ди кон -
зер ва тив ни ји од ро ди те ља. Што ни кад ни је би -
ло. Уме сто да им се да ју крила, они се свим тим
те ма ма... још ви ше... ја ча тај на ци о на ли зам...
све ви ше се сад за тва ра мо. И он да су сви у фа -
зо ну, ма бо ље ја ово да не ди рам, мир на ми гла -
ва. Али не ма он да про гре са, не ма про спе ри те -
та, не иде мо на пред. То је, ја ми слим, ве ли ка
клоп ка. Бр зо по сле књи ге Секс за по чет ни ке, у
по зо ри шту Ду шко Ра до вић из ве де на је пред ста -
ва и би ла је пред ло же на од Ми ни стар ства, да је
гле да ју ђа ци. И за и ста су до ла зи ли, из Ва ље ва,
Но вог Са да, Су бо ти це, јер је Ми ни стар ство пре -
по ру чи ло пред ста ву као еду ка тив ну. Са удру -
же њем Ска ска има ли смо ше зде сет ра ди о ни ца
у Вој во ди ни на ту те му, ра ди ли смо са на став -
ни ци ма, ро ди те љи ма и де цом, то су би ли очи -
глед ни по ма ци... Ка да не ко има сво је пред ра -
су де, „они уче де цу да во де љу бав и уче де цу да
бу ду хо мо сек су ал ци”... Це ла иде ја књи ге је да
од вра тиш де цу од мрач них стра на сек са. Јер за -
да так из ма те ма ти ке не мо жеш да ре шиш ако
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2 Реч је о пе ти ци ји ко ју је гру па ро ди те ља под не ла у ве зи
са књи гом На у чи те де те да спа ва Не ве не Ло врин че вић.
(Прим. аут.)



не знаш та бли цу мно же ња. Да да мо основ не
инфор ма ци је ка да се ка же не, шта је не до зво -
ље но, шта је цр ве на зо на, то је иде ја књи ге, и да
је чи та ју све ге не ра ци је за јед но и да о то ме раз -
го ва ра ју. Та књи га је има ла де вет вер зи ја, то је
нај ду же ра ђе на књи га. Има ли смо два пси хо ло -
га, да ва ли смо је на чи та ње де ци, ро ди те љи ма,
на став ни ци ма. Би ло је пар пи та ња, да ли да не -
ке ства ри укљу чи мо, кон сул то ва ли смо де цу и
она су ре кла: ста ви те оба ве зно, јер не ма мо где
да са зна мо ако не ма у књи зи. Пи та ње је да ли
би та књи га би ла об ја вље на да нас и то је стра -
шно, то је по ра жа ва ју ће.

По сто је ли дру штве не те ме ко је, по Ва шем
ми шље њу, ни су до вољ но за сту пље не у књи жев ном
ства ра ла штву за де цу код нас? 

Мо рам да се за хва лим проф. Је ле ни Па нић
Ма раш са Учи тељ ског фа кул те та јер је не дав но,

на јед ном се ми на ру, по ме ну ла по да так да се, у
ства ри, на ша са вре ме на деч ја књи жев ност
углав ном ба ви при ви ле го ва ном бе лом де цом
сред њег ста ле жа, да не ма мо де цу из ни жих со -
ци јал них сло је ва. Она је то из го во ри ла, ја то
пре у зи мам и раз ми шљам о то ме... Код ме не, у
Све је у ре ду по ја вљу је се Сил ва на, и у Сто ли ца -
ма де вој чи ца из Пе руа. Не ма тих те ма об ра ђе -
них. Де ца из ни жих со ци јал них [средина], ка ко
она жи ве и ка ко се она бо ре, а на жа лост њих
има све ви ше, ка ко су све ве ће те раз ли ке. Чу -
ла сам да де ца фу ше ри ма зо ву оне ко ји има ју
„фуш” гар де ро бу, ми слим да ни је ла ко сва ки
дан би ти у раз ре ду где те гле да ју по пре ко ако
не маш мар ки ра не ства ри. На ма то ни је ва жно
кад пре ђеш три де сет и не ку, али у том уз ра сту
је сте. Ми слим да је ва жно и да је то не што о че -
му тре ба да раз ми шља мо ми, пи сци.

Ми лош П. ЖИВ КО ВИЋ*
Ти ја на М. ЈО ВА НО ВИЋ**
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СА ЖЕ ТАК: У ро ма ну Ле то ка да сам на у чи ла да ле -
тим за сту пље не су све те ме ко је се ти чу од ра ста ња и
са зре ва ња. Ипак, при мет на је ме ђу соб на су прот ност
тих те ма: мла дост – ста рост, ствар ност – фик ци ја, мир
– рат и жи вот – смрт. У по је ди нач ним по гла вљи ма
при ка за ће мо на ко ји на чин су ове те ме при ка за не у
ро ма ну Ја смин ке Пе тро вић. Циљ овог ра да је да пред -
ста ви ро ман Ле то ка да сам на у чи ла да ле тим као де -
ло у ком се су прот не те ме не пре ста но про жи ма ју, ути -
чу ћи на тај на чин на кон струк ци ју иден ти те та глав не
ју на ки ње.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ја смин ка Пе тро вић, књи жев ност
за мла де, иден ти тет, од ра ста ње, рат, ста рост, смрт

Увод

Ти неј џер ка као глав на ју на ки ња и као „до -
ми нан тан глас сво је ге не ра ци је” ни је но ви на –
Је ле на Ла ла то вић наво ди да је у ро ма ни ма за

де цу и мла де при мет на тен ден ци ја из ра же ни је
за сту пље но сти де вој чи ца/де во ја ка/ти неј џер ки
као глав них ју на ки ња, због че га је са вре ме ни
пост ју го сло вен ски ро ман за мла де нео дво јив од
ду ховне еман ци па ци је де вој чи ца и де во ја ка.1

Ј. Ла ла то вић ис ти че да ве ли ки број на гра да, ко -
је аутор ке до би ја ју за сво је ро ма не, и укљу чи -
вање њи хо вих де ла у школ ске про гра ме зна чи
„еман ци па ци ју жен ског књи жев ног гла са”
(2020: 60).

Од ра ста ње, адап та ци ја и со ци ја ли за ци ја у
ро ма ну Ле то ка да сам на у чи ла да ле тим Ја -
смин ке Пе тро вић во де глав ну ју на ки њу Со фи -
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ју ка са зре ва њу и из град њи иден ти те та. То је је -
дан од раз ло га због ког про у ча ва о ци овај ро ман
на зи ва ју са вре ме ним бил дунгс-ро ма ном (в. Ста -
ни са вље вић 2018). Ипак, на ве де не те ме не за о -
би ла зне су у број ним ро ма ни ма ко ји го во ре о
жи во ту ти неј џе ра и адо ле сце на та. Због то га же -
ли мо да при ка же мо спе ци фич ност ро ма на Ле -
то ка да сам на у чи ла да ле тим у ком се од ра ста -
ње и са зре ва ње ти неј џер ке Со фи је од ви ја кроз
не пре ста но укр шта ње су прот но сти и њи хо во
„мире ње”.

Сва ка од иза бра них те ма при ка за на је из
пер спек ти ве глав не ју на ки ње јер је за ро ман ка -
рак те ри стич на уну тра шња фо ка ли за ци ја, уз по -
моћ ко је при ме ћу је мо на ко ји на чин Со фи ја
пер ци пи ра оно што јој се де ша ва на ле то вању. 

Про блем иден ти те та и иден ти фи ка ци је ве о -
ма је ком плек сан – у окви ру на у ке о књи жев -
но сти, про у ча ва о ци се ба ве ра зним „ви до ви ма”
иден ти те та (по пут род ног, ра сног). Са дру ге
стра не, они се тру де да про на ђу иден ти тет ске
од ред ни це, по ку ша ва ју ћи на тај на чин да упро -
сте сло жен про цес из град ње иден ти те та. На кра-
ју овог ра да, ко ри сте ћи се за кључ ци ма те о ри ја
иден ти те та, по ку ша ће мо да од ре ди мо иден ти -
тет ске од ред ни це глав не ју на ки ње ро ма на Ја -
смин ке Пе тро вић и сте пен ути ца ја окол но сти
на летовању на фор ми ра ње ње ног иден ти те та. 

Мла дост – ста рост

Чи та лац у ро ма ну све вре ме по сма тра свет
при че из угла при по ве да чи це Со фи је, адо ле -
сцент ки ње ко ја тре ба да про ве де лет њи рас пуст
са ба бом и ње ном се стром, на остр ву на ком,
чи ни се, осим Со фи је не ма дру ге де це. У том
ини ци јал ном за пле ту ја вља се и пр ва бор ба су -
прот но сти на ре ла ци ји мла дост – ста рост: Со -

фи ја ми сли ка ко ће јој са ба ка ма би ти до сад но
док ње не дру га ри це у Бе о гра ду ужи ва ју у лет -
њем рас пу сту.

Мла дост у ро ма ну од ли ку је ве ли ки број не -
си гур но сти и че ста „па те ти за ци ја по ло жа ја”.
Со фи ја осе ћа не си гур ност у по гле ду свог те ла
– стал но бри не, ве ру ју ћи да ње не дру га ри це
изгле да ју мно го бо ље од ње, док је она „рав на
као да ска” (Pe tro vić 2018: 14).2 Са дру ге стра не,
Со фи ја не си гур но сту па у ко му ни ка ци ју са дру -
гим љу ди ма – пла ше ћи се да ће ис па сти глу па
и сме шна. Ту не си гур ност глав на ју на ки ња пре -
у ве ли ча ва то ли ко да ми сли ка ко ни ка да не ће
ући у ве зу: „Бо јим се да ни ка да не ћу има ти деч -
ка. Ја не умем да во дим ни оби чан раз го вор, а
ка мо ли љу бав ни” (97).

„Па те ти за ци ја по ло жа ја” чест је мо тив у адо -
ле сцент ским ро ма ни ма Ја смин ке Пе тро вић.3

Адо ле сцен ти су убе ђе ни да је њи хов по ло жај
нај те жи и да ће сва ки по ку шај да га про ме не
би ти не у спе шан и сме шан у очи ма дру гих. На
при мер, ка да са зна да је мо мак ко јег сим па ти -
ше про на шао де вој ку у Бе о гра ду, Со фи ја за кљу -
чу је: „Го то во је, оста ћу усе де ли ца. Ни ка да се
ви ше не ћу за љу би ти. Ни ка да” (53). Ова кав пе -
си ми сти чан по глед од но си се и на дру ге уоби -
ча је не до га ђа је: „Сун це ми је спр жи ло ко жу. [...]
Ре кла бих да се ра ди о опе ко ти на ма че твр тог
сте пе на. Ле жим на сто ма ку и за ми шљам соп -
стве ну са хра ну” (16).

Иако смо ова кво Со фи ји но по на ша ње сло -
бод ни је на зва ли „па те ти за ци ја по ло жа ја”, ова -
кви де ло ви тек ста за реци пи јен та књи жев ног
тек ста ни су па те тич ни. На про тив, они су го то -
во увек у слу жби ху мо ра, јер чи та лац уоча ва да
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је нај стра шни ји дан у мом жи во ту.



Со фи ја пре те ру је у ре ак ци ја ма и да не ма по -
тре бе за па ни ком. 

Са ма Со фи ја игра по не кад игру пре на гла ше -
ног ре а го ва ња, а чи та лац то при ме ћу је ка да, у
за и ста про бле ма тичним окол но сти ма, она раз -
ми шља зре ло за сво је го ди не. У тим си ту а ци -
јама при по ве да чи ца се не слу жи ху мором и
пре у ве ли ча ва њем, већ схва та бенигност сво јих
не ка да шњих про бле ма. Ка да но на Лу це оде у
бол ни цу, Софи ја ко мен та ри ше: „А ја сам ми -
сли ла да ми је пр ва ноћ у Ста ром Гра ду би ла
нај го ра у жи во ту” (106).

Ка да је реч о дру гој стра ни опо зи ци је – раз -
ли ке из ме ђу ових пе ри о да жи во та нај че шће се
при ка зу ју кроз ко му ни ка ци ју Со фи ја са ба бом.
Њих две су у стал ном су ко бу јер девојчица не
ра зу ме ба би не по ступ ке и ње не по гле де на свет. 

Са ма Со фи ја уви ђа да по сто ји ге не ра циј ски
јаз из ме ђу мла дих и ста рих, при че му се ми -
шље ње мла дих не ува жа ва. Она то до жи вља ва
на сле де ћи на чин: „Од ра сли тре ба да слу ша ју
шта де ца го во ре, а не да их пре ки да ју упо ла ре -
чи и да их ућут ку ју” (23). Ста ри ји не уоча ва ју
да де ца ра сту и да вре ме ном по ста ју не за ви сна,
па та ко ни ба ба неће пре по зна ти Со фи ју, ко ја
јој по ка зу је сли ку на те ле фо ну: „Ај ме ме ни, па
ти ви ше ни си ди те. Со фи ја, ала си из ра сла!”
(135).

Не до ста так раз у ме ва ња са ба би не стра не чи -
та лац мо же при ме ти ти ка да она не схва та адо -
ле сцент ски пе ри од и про бле ме са ко ји ма се
њена уну ка у том тре нут ку су о ча ва. Ка да се Со -
фи ја рас пла че, због то га што је мо мак ко јег
сим па ти ше на ле то ва њу на шао де вој ку, ба ба ће
ре ћи но ни: „Зден ка тре ба да је во ди код пси хо -
ло га чим се вра ти мо у Бе о град” (45).

Је ле на Ла ла то вић ис ти че да се пре ко бор бе
мла дих и ста рих те ма ти зу је бор ба мо ћи, не рас -
ки ди во по ве за на са иден ти тет ском про бле ма -

ти ком, од но сно раз во јем иден ти те та ти неј џер -
ке Со фи је (2020: 66). Иден ти тет се у овом по -
гле ду гра ди пре ва зи ла же њем раз ли ка, тј. „ге не -
ра циј ским при мир јем” ко је је при ка за но на
кра ју ро ма на – ка да се Со фи ја по ве ра ва ба би о
сво јој сим па ти ји и пр вом по љуп цу. 

Ипак, иден ти тет у овој те мат ској ре ла ци ји не
гра ди се са мо пу тем „бор бе мо ћи”. У Со фи ји -
ном од но су са но ном те бор бе не ма, већ девој-
чица са зре ва за хва љу ју ћи но ни ној све стра ној
лич но сти. Са ња Су дар ис ти че да је су срет Со -
фи је и но не „нај ва жни ји су срет” у ро ма ну и да
је њи хов од нос сав у ду ху жeнскoг oбрaзoвнoг
рoмaнa, јер но на пред ста вља узор пре ма ком ће
се мла да (жен ска) осо ба раз ви ја ти (2016: 9).
Иако је Со фи ја но ну ис по чет ка са гле да ва ла у
окви ру ко лек тив ног ју на ка – ста ри јих же на на
ко је је не ми нов но упу ће на сва ко днев но, вре ме -
ном но на по чи ње да за у зи ма по себ но ме сто, па
Со фи ја ува жа ва ње не са ве те.

Но на је при ка за на као Со фи ји на „учи те љи -
ца жи во та” – она де вој чи цу са ве ту је да пре ва -
зи ђе не си гур но сти и да бу де за до вољ на со бом
јер са мо он да се мо же сви де ти дру ги ма (97). Са
дру ге стра не, она про го ва ра о ва жним тема ма
адо ле сцент ског пе ри о да – пр вој љу ба ви, пр вом
сек су ал ном од но су и сл. Но на је лик ко ји нај -
бо ље раз у ме Со фи ји не пу бер тет ске го ди не:
„Ни је ла ко би ти ти неј џер. Ма ло хо ћеш секс, а
ма ло би да идеш у Ди зни ленд” (95).

Ствар ност – фик ци ја

Иако је ре а ли стич ки при по ве дач ки по сту пак
до ми нан тан, фик ци ја у овом ро ма ну ја вља се
кроз Со фи ји но ле те ње – ста ње из ме ђу ма шта -
ња и сна, које мо же да пред ста вља ан ти ци па ци -
ју до га ђа ја, по моћ у бо љем сагле да ва њу по ја ва
из сва ко днев ног жи во та, мо гућ ност бе га од ти -
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неј џер ских про бле ма, мо гућ ност ма шта ња о ле -
пим тре ну ци ма. 

Ис пр ва је Со фи ји но ле те ње зна чи ло ура ња -
ње у свет ма ште ка ко би скре ну ла ми сли од ре -
ал ног све та. Ка сни је се до га ђа ји „из ле те ња”
мо гу ту ма чи ти као ан ти ци па ци ја ре ал них по -
ро дич них окол но сти: Де ти ња Ца ри ца, лик који
се ја вља то ком Со фи ји ног „ле те ња”, има до ста
слич но сти са но ном. Де ти ња Ца ри ца по ру чу је
да је Со фи ја изабра на да спа си чи та ву фан та -
стич ну зе мљу, у ко ју је до спе ла сво јом ма штом
(31), што је ме та фо рич но при ка зи вање бу ду ћег
по ро дич ног по ми ре ња чи ји ће по кре тач, на кон
но ни ног од ла ска у бол ни цу, би ти Со фи ја.

Ле те ње се ја вља као спас од Со фи ји них не -
га тив них ми сли и уса мље но сти:

Од о зго се не ви ди про фил на Феј сбу ку, и ка ко
Да ри ја хра ни Мар ка лу бе ни цом, и ка ко сам ја
јад на и са ма и рав на као да ска, и ка ко се ни ка да
ни сам филм ски по љу би ла, и ка ко ћу по свој при -
ли ци умре ти не ви на (54).

Да је ле те ње за Со фи ју спа со но сно, по твр ђу -
је се ка да га она пре по ру чу је свом дру гу Пе ђи
ко ји има број не по ро дич не про бле ме. 

Ле те ње по ма же Со фи ји ном раз во ју; за хва -
љу ју ћи ње му она убла жа ва „гра ни це” ко је има
у свом по и ма њу ге не ра циј ских раз ли ка. У ме -
ђу ста њу из ме ђу ма ште и сна по ја вљу ју се „дру -
га чи је” ба ба и но на: „Не ли че на се бе, али ја
знам да су то њих две. Обе су де вој чи це” (32). У
то ку тог ле те ња ба ба и но на су ра до сне, на сме -
ја не и по на ша ју се као де ца. На тај на чин Со -
фи ја по пр ви пут по сма тра ба бу и но ну на дру -
ги на чин, пре ва зи ла зе ћи ге не ра циј ски јаз, еви -
ден тан у це лом ро ма ну.

Зна чај ле те ња и ле те њем сте че них ис ку ста -
ва ис ти че се у по след њем де лу ро ма на. Ка да је,
пред по вра так у Бе о град, ро ђа ци пи та ју да ли

би же ле ла да се про во за ави о ном из над остр ва,
Со фи ја од би ја: „Мно го вам хва ла, али ме ни
кри ла ви ше ни су по треб на. Овог ле та ја сам на -
у чи ла да ле тим” (141).

Ива на Иг ња тов По по вић ис ти че да ле те ње
пред ста вља по тре бу за исти ном, ле по том и до -
бро том, чи ме пре ва зи ла зи по де ле од ра слих
иза зва не иде о ло ги јом, и да се мо же ту ма чи ти и
као „об лик ини ци ја ци је и од ра ста ња” (2020:
104–105). Тач но је да Со фи ја пре ва зи ла зи по -
де ле од ра слих, али по сле ди це ра та оста вља ју
тра га и на ње но ле тење. При мер су ма шта ња у
ко ји ма Де ти ња Ца ри ца про гла ша ва Со фи ју
оном ко ја ће спа си ти чи та во кра љев ство. Већ
смо на ве ли ка ко та си ту а ци ја мо же да се од но -
си на по ро дич ну сва ђу ко ја се де си ла то ком
рата.

Са тврд њом да је ле те ње „об лик ини ци ја ци је
и од ра ста ња” мо же мо да се сло жи мо. Со фи ја
сво ја ис ку ства из ре алног жи во та упот пу ња ва
уз по моћ ле те ња. Сви ва жни тре ну ци ње ног
одра ста ња, ко је чи та о ци пра те то ком два де сет
и шест да на ле то ва ња, би ва ју по но во при ка за -
ни при ли ком ле те ња, чи ме се ис ти чу као ва жни
кон сти ту ен ти ње ног раз во ја. 

Мир – рат

Још јед на ва жна опо зи ци ја у ро ма ну Ле то
ка да сам на у чи ла да ле тим је сте она ко ја се ти -
че при ка зи ва ња (ми ну лог) ра та и (ак ту ел ног)
ми ра. На и ме, Со фи ја по пр ви пут озбиљ ни је
раз ми шља о по сле ди ца ма ра та. 

Ива на Иг ња тов По по вић ис ти че да Ја смин -
ка Пе тро вић овај ро ман „на ме њу је де ци ро ђе -
ној у по сле рат ном дру штву, ко ју рат, ре ал но, не
за ни ма, али се не ми нов но су сре ћу са спо ме ном
на ње га” (2020: 102). Ана ли зом Со фи ји них по-
сту па ка мо же мо за кљу чи ти да је си ту а ци ја та -
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ква са мо у по чет ку – ка ко се Со фи ја (а пре ко
ње и чи та о ци) све ви ше упо зна је са по ро дич -
ном исто ри јом, њу рат све ви ше за ни ма, на ни -
воу фе но ме на „за слу жног” за рас кол по ро ди це.
На тај на чин, рат мо же за ни ма ти сва ког чи -
таоца ко ји је ње го ве по сле ди це осе тио, ма кар
инди рект но.

На кон са ме чи ње ни це да Со фи ја и ба ба пу -
ту ју у Хр ват ску, рат се ин ди рект но ја вља кр оз
на ру ше не од но се ко ји из и ску ју Со фи ји ну опре -
зност то ком бо рав ка у тој зе мљи. Пре по ла ска,
мај ка јој ка же да то „ни је обич но пу то вање и да
ће ба ба мно го да се по тре се” па Со фи ја мо ра да
јој бу де осло нац. Са дру ге стра не, упо зо ра ва је
да не ко ри сти реч цу бре и ћи ри ли цу и да по -
стоји мо гућ ност да ће је не ко по пре ко по гле да -
ти (11).

Рат је ста ње про шло сти, док су у са да шњо -
сти при ка за не са мо ње го ве по сле ди це – на ру -
ше ни по ро дич ни од но си, страх од по тен ци јал -
ног ме ђу ет нич ког чи на мр жње и нео сно ва на
не тр пе љи вост ко ја јед ним де лом још по сто ји у
на ро ду.

Лик но не би ће кљу чан за раз ре ше ње опо зи -
ци је – но ни на бо лест је дан је од оки да ча по ми -
ре ња бра та и се стре, јер ће ба ба Ма ри ја мо ра ти
да оста ви Со фи ју код де да Лу ке. У ту ма че њу ро -
ма на ја вља се чак ми шље ње да но на уми ре ка -
ко би по ми ри ла за ва ђе не стра не (Иг ња тов По -
по вић 2020: 106). Уко ли ко при хва ти мо ова кво
ту ма че ње и но нин лик по сма тра мо као лик ме -
ди ја то ра за ва ђе них стра на, он да се и две цр ве -
не мр ље на но ни ној ха љи ни, ко је Со фи ја при -
ме ћу је при ли ком јед ног ње ног ле те ња, мо гу
схва ти ти као две ра не ко је су јој сво јом сва ђом
на не ли брат и се стра.

Ра ту из про шло сти су прот ста вља се мир ка -
рак те ри сти чан за са да шњост. Мом чи ло Са кан
ис ти че да је мир сло жен процес ко ји ни је мо гу -

ће кон тро ли са ти и под вр ћи ја сним за ко ни ма и
за ко ни то сти ма (2010: 28). За ири но ло ги ју, на у -
ку ко ја се ба ви про у ча ва њем ми ра, ва жно је да
кре та ње ми ра бу де „про гре сив ног ти па” – у
сме ру пре ва зи лаже ња су прот но сти и из град ње
по ве ре ња из ме ђу по је ди на ца, гру па, на ро да и
др жа ва (Sa kan 2010: 40). Со фи ја и ње ни ро ђа -
ци, уну ци де да Лу ке, гра де мир про гре сив ног
ти па, нео п те ре ће ни про шло шћу ко ја је ути ца -
ла на од но се ста ри јих чла но ва по ро ди це. Они
су на тај на чин и но си о ци „по зи тив ног ми ра”
чи је од ли ке су ин те гра ци ја људ ског дру штва и
по сто ја ње по зи тив них од но са за сно ва них на са -
рад њи (Gal tung 1967: 73).

Со фи ја пре ко уоча ва ња број них слич но сти
са ро ђа ци ма из Хр ват ске да ље гра ди мир, док
се на тај на чин ис ти че бе сми сле ност по ли тич -
ких по де ла на ро да ко ји су слич ни. Не ке од
слич но сти ко је Со фи ја при ме ћу је то ком ле то -
ва ња су не по вољ на ма те ри јал на си ту а ци ја Со -
фи ји не и Лу ки не по ро ди це, сли чан умет нич ки
укус и ста ри је и мла ђе ге не ра ци је ко ји се огле -
да у читању истих књи га и слушању исте му зи -
ке, подударности срп ских и хр ват ских ви це ва о
шкр то сти Бра ча на, од но сно Пи ро ћа на ца.

На тај на чин, Со фи ја се при ка зу је као ти неј -
џер ка ко ја је спрем на да упо зна је но ве љу де и
са њи ма про на ла зи зајед нич ке те ме, без об зи -
ра на по тен ци јал ну не по ду дар ност иден ти тет -
ских од ред ни ца. За го вор ник та квог ми шље ња у
ро ма ну је но на Лу це ко ја сма тра да се не тре ба
оба зи ра ти на про шлост, већ тре ба стре ми ти
изград њи до брих од но са. Због та квог раз ми -
шља ња, она се тру ди да по ми ри бра та и се стру
ко је је рат по сва ђао. Са дру ге стра не, она је та
ко ја сво јим при ме ром учи Со фи ју да по је дин -
ца тре ба гле да ти нео п те ре ћен ње го вим иден ти -
тет ским од редни ца ма: „Ја ни сад ни ког не пи -
тан ни ко је ни ода кле је. За ме не има са мо дви
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ка те го ри је – ил’ си чо вик ил’ си гов но (...) Чим
на па даш дру гу вје ру или на ци ју, зна чи не во -
лиш ни сво ју” (47).

Жи вот – смрт

Мо тив смр ти у ро ма ну Ле то ка да сам на у чи -
ла да ле тим ни је до ми нан тан, али је све при су -
тан и ва жан за Со фи ји но са зре ва ње. Она се
стал но пла ши за ба би но здра вље јер старица
има по ви ше ни крв ни при ти сак због ког јој је
не ко ли ко пу та по зли ло то ком ле то ва ња. По ред
то га, ба ба са ма стра ху је да јој је Со фи ја про ре -
кла смрт јер су ба ба и но на би ле при ка за не са
кри ли ма то ком јед ног ле те ња. Со ња Су дар на -
во ди да се на тај на чин у ро ма ну пра ви „књи -
жев на ди вер зи ја” јер чи та о ци ми сле ка ко је Со -
фи ји на ба ба угро же на, а не но на ко јој смрт за -
и ста пред сто ји (Су дар 2016: 11). Сам при по ве -
дач по ку ша ва да „са кри је тра го ве” но ни не
„угро же но сти” – Со фи ја „прав да” цр ве не фле -
ке на но ни ној спа ва ћи ци ко је је ви де ла то ком
ле те ња: „То ни је крв, то се ис фле ка ла од па ра -
дај за” (77).

Због ба би не и ка сни је но ни не бо ле сти, Со -
фи ја раз ми шља о смр ти во ље них осо ба, о узр о -
ци ма умирања и мо гућ но сти ма да се смрт спре -
чи. Ка да но на од ла зи у бол ни цу, Со фи ја се пи -
та да ли је она не што ло ше ура ди ла, а не ре ал -
ним обе ћа њи ма по ку ша ва да ути че на до га ђаје:

Да нас [...] се чак ба ба и ја ни смо ни јед ном по -
сва ђа ле. За што се онда ово до го ди ло? [...] Не ћу
ви ше ни кад да се сва ђам с Лу ком, ни с ба бом, ни
с Пе ђом [...] са мо да но на бу де до бро и да се вра -
ти ку ћи (104, 115).

Осе ћај кри ви це пра ти ће Со фи ју и на кон но -
ни не смр ти: „Ја сам кри ва што је но на умр ла...

Са ња ла сам да ле ти и да је сва у бе лом, као
анђео. И да има две цр ве не фле ке ис под ср ца”
(131).

Ву ко ма но вић Рас те го рац го во ри и о тро стру -
кој по де ли кон цеп ту а ли за ци је смр ти. То су:
пси хо ло шки кон цепт – ак це нат је на осе ћа њи -
ма по во дом смр ти, би о ло шки – ве р бал но или
ли ков но при ка зи ва ње пре ми ну лог, и ме та фи -
зич ки – ап стракт не ре флек си је о жи во ту по сле
смр ти (Рас те го рац 2017: 85). Мо же мо да за кљу -
чи мо да је сва ки од ових кон це па та при су тан у
ро ма ну Ја смин ке Пе тро вић. Пси хо ло шки кон -
цепт при ка зан је ту го ва њем за пре ми нулом но -
ном, а у ро ма ну је про ши рен Со фи ји ним ту -
гова њем услед са ме слут ње смр ти, тј. но ни не
боле сти. Би о ло шки кон цепт при ка зан је вр ло
све де но, кроз де таљ Со фи ји ног ква ше ња уста
пре ми ну лој но ни, чи ме ис пу ња ва јед ну од но -
ни них по след њих же ља. Ме та фи зич ки кон цепт
пред ста вља Со фи ји но усва ја ње но ни ног хри -
шћан ског по и ма ња за гроб ног жи во та – но на ве -
ру је да ће се на кон смр ти при дру жи ти свом пре -
ми ну лом су пру гу ко ји је „че ка на оном свету”.

У ис тра жи ва њу те ме смр ти, Ло ис Гиб сон и
Ло ра Зајд ман (Lo is Gib son, La u ra Za id man) до -
ла зе до за кључ ка да књи ге за де цу ко је те ма ти -
зу ју смрт 

по ка зу ју да ка да је дан ју нак умре, дру ги на у чи
не што ви ше о то ме ка ко жи ве ти – да по шту је жи -
вот чак и ка да је у жа ло сти – они ко ји уми ру упу -
ћу ју жи ве о пра вим при о ри те ти ма и вред но сти -
ма сва ког по је ди нач ног жи во та (пре ма Jo va no vić
2021: 3).

Упра во ова кав од нос пре ма бо ле сти и смр ти
дат је у ро ма ну Ле то ка да сам на у чи ла да ле -
тим чи ме се по ка зу је Со фи ји но са зре ва ње у
још јед ном аспек ту. Услед но ни не бо ле сти и
одла ска у бол ни цу Со фи ја ко нач но по чи ње да
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се дру жи са сво јим вр шња ци ма – уну ци ма де да
Лу ке – са ко ји ма про на ла зи број не за јед нич ке
те ме, па јој је бо ра вак на остр ву на по кон за ба -
ван. На дан но ни не смр ти, Со фи ја са ро ђа ци ма
од ла зи у град, ка ко би на пра зник Све тог Ро ка
по сма тра ла ва тро мет. Те но ћи она ће се пр ви
пут и по љу би ти са Све ном. 

Та кви тре ну ци ва жни су за Со фи ји но са зре -
ва ње и по и ма ње све та. Она схва та ци клич ност
жи во та и ве чи ту сме ну ле пих и ру жних тре ну -
та ка: „Жи вот про кле то иде на пред, без об зи ра
што се ја рас па дам у па рам пар чад. Не ко сла ви
ро ђен дан, не ко се вен ча ва, а не ко је упра во овог
тре нут ка до шао на свет” (139).

Уме сто закључка: грађење иден ти те та 
глав не ју на ки ње

Пост мо дер ни зам до но си по и ма ње иден ти те -
та као флу ид ног кон сти ту ен та ко ји се са сто ји
од не пре ста не кон струк ци је и де кон струк ци је.
Стју арт Хал (Stu art Hall) на во ди да иден ти те ти
по ста ју све ви ше фраг мен тар ни и раз ло мље ни,
те да су у не пре кид ном про це су про ме не и
тран сфор ма ци је (2001: 218). Сход но то ме, мо -
же мо да за кљу чи мо да на Со фи јин раз вој ути -
че сва ка од те ма ко је су пред мет овог ра да.

Са ња Су дар ис ти че да се ро ман Ле то ка да
сам на у чи ла ле тим мо же по сма тра ти као де во -
јач ки ро ман, што пре ма Жар ки Свир чев да ље
упу ћу је на од ред ни це „ро ман о спо зна ји” (the
sel fcon sci o us no vel) и „ро ман о бу ђе њу” (the no vel
of awa ke ning – пре ма Су дар 2016: 6). Ро ман Ја -
смин ке Пе тро вић мо же се од ре ди ти као ро ман
о спо зна ји и бу ђе њу. Со фи ја спо зна је се бе као
индивидуу и се бе као дру штве но би ће. Слич но
то ме, бу ђе ње се од но си на бу ђе ње све сти о се -
би и други ма. Со фи ја ће то ком ро ма на по ста ти
све сна мно гих зна чај них пи та ња ко ја јој по ма -

жу у раз во ју. Не ка од њих су: љу бав ни од но си,
сек су ал ност, фи зи о но ми ја жен ског те ла, али и
по сто ја ње раз ли чи тих по ли тич ких ста во ва, са -
гле да ва ње дру штве но-еко ном ских при ли ка,
еко ло шка свест итд.

Не ве на Ста ни са вље вић на во ди да ју нак бил -
дунгс-ро ма на „од ра ста, учи се про це су адап та -
ци је и со ци ја ли за ци је, от кри ва сво је спо соб но -
сти, ка рак тер не осо би не и, исто вре ме но, ме ња
со ци јал ну по зи ци ју” (2018: 323). Она до да је да
је Ле то ка да сам на у чи ла да ле тим жен ски
обра зов ни ро ман за 21. век бу ду ћи да раз ма тра
жи вот ну про бле ма ти ку јед не де вој чи це, њен
пси хо ло шки раз вој, ка ко у то та ли те ту та ко и у
по је ди ним де они ца ма (Исто: 325). За кљу чи ћемо
да сва ка по је ди нач на де о ни ца, о којој Н. Ста ни -
са вље вић го во ри, ути че на ва жни ју ка те го ри ју
– кон стру и са ње Со фи ји ног иден ти те та.

Развој иден ти те та у ро ма ну Ја смин ке Пе тро -
вић мо же мо на зва ти „убр за ним” због мно гих
чи ни ла ца – спе ци фич ног тре нут ка у раз во ју
адо ле сцент ки ње, про ме не уоби ча је ног дру штва
(ле то про во ди са ба ба ма уме сто са сво јим дру -
штвом), про ме не ме ста бо рав ка (од ла зак у дру -
гу др жа ву). Као по сле ди ца из ме шта ња из све та
на ко ји је су бјект на ви као, ја вља се „де ста би ли -
за ци је иден ти те та”4 па су бјект не пре ста но пре -
и спи ту је сво је ста во ве и по ло жај у дру штву. Због
та квог из ме шта ња Со фи ја се испр ва осе ћа уса -
мље но и од би ја да сту пи у кон такт са дру гом де -
цом, ка рак те ри шу ћи их као чуд не и уобра жене.
Де ста би ли за ци ја иден ти те та по ја ча ва се Со фи -
ји ним не ра зу ме ва њем је зи ка сре ди не у ко ју је
до шла – чак и ба ба почи ње да го во ри бо дулским
чи ме Со фи ја гу би је ди ног „је зич ког са ве зни ка”.
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4 О де ста би ли за ци ји иден ти те та у кон тек сту ра сних иден -
ти тет ских од ред ни ца го во ри Франц Фе нон у мо но гра фи ји
Цр на ко жа, бе ле ма ске (в. Fa non, Frantz. Black skin, whi te
masks. Lon don: Plu to press, 1986).



На кон струк ци ју иден ти те та ути чу од ред ни -
це ко је чи не „иден ти тет ски асор ти ман”. Не ке
од њих за снива ју се на пи та њи ма је зи ка, на ци -
је, ро да и про фе си је, а Сил виа Дра жић на во ди
да се тим од ред ни ца ма мо гу дода ти још и: ра -
са, те ле сне спо соб но сти, сек су ал ност, кла са
(Dra žić 2015). Ипак, ни на тај на чин не мо же се
са чи ни ти по дро бан спи сак иден титет ских од -
ред ни ца; он се не пре ста но ши ри и су жа ва, у
за ви сно сти од си ту а ци је. Не ке од одред ни ца ко -
је на во ди С. Дра жић ја вља ју се и у ро ма ну Ја -
смин ке Пе тро вић – ју на ки ња раз ми шља о раз -
лика ма из ме ђу је зи ка и на ро да, да би до кра ја
ро ма на те раз ли ке по сма тра ла као ми нор не. Са
дру ге стра не, она спо зна је сво је род не ка рак те -
ри сти ке – раз ми шља о сим па ти ја ма, са гле да ва
про ме не на свом те лу у од но су на дру ге де вој -
чи це и слич но. 

Ти хо мир Бра јо вић на во ди да је пре по зна ва -
ње се бе у дру ги ма зна чај но за иден ти тет по је -
дин ца, јер се он том при ли ком окре ће ка не че -
му што му је до та да би ло не по зна то и зала зи
иза пред ра су да (Bra jo vić 2012: 29). От клон ко -
ји Со фи ја на по чет ку има пре ма дру ги ма не ста -
је при ли ком уоча ва ња ме ђу соб них слич но сти.
Већ смо по ме ну ли збли жа ва ње са ро ђа ци ма на
острву, али се пре по зна ва ње у дру ги ма де ша ва
и ка да Со фи ја то ком јед ног ле те ња ви ди ба бу и
но ну као де вој чи це.

Го ди не глав не ју на ки ње спе ци фич не су за
раз вој и гра ђе ње иден ти те та, али ди ја па зон те -
ма ко је се ја вља ју у ро ма ну Ле то ка да сам на у -
чи ла да ле тим ути чe на то да ју на ки ња не пре -
ста но раз ми шља о број ним по ја ва ма и про бле -
ми ма, ши ре ћи на тај на чин соп стве не ви ди ке.
Сва ка по ме ну та те ма по ма же јој да по ста не све -
стра на лич ност – све сна се бе као је дин ке и све -
та ко ји је окру жу је.
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Du šan Ž. PE TRO VIĆ

JA SMIN KA PE TRO VIĆ’ NO VEL 
THE SUM MER I LE AR NED TO FLY 

(LE TO KA DA SAM NA U ČI LA DA LE TIM):
A NO VEL OF OP PO SI TION

Sum mary

In the no vel The Sum mer I Le ar ned to Fly (Le to ka da
sam na u či la da le tim) we can find all to pics re la ted to the

co ming of age story. The con trast bet we en re pre sen ted
to pics is no ti ce a ble: youth — old age, re a lity — fic tion,
pe a ce — war and li fe — de ath. In in di vi dual chap ters, we
will show how the se the mes, that are (mo re or less) pre -
sent in chil dren’s li te ra tu re, are pre sen ted in Ja smin ka
Pe tro vić’s no vel. The aim of this pa per is to pre sent the
no vel The Sum mer When I Le ar ned to Fly as a no vel in
which op po si te the mes are con stantly in tert wi ned and
how they af fect the iden tity con struc tion of the pro ta go -
nist.

Keywords: Ja smin ka Pe tro vić, YA fic tion, iden tity,
gro wing up, war, old age, de ath
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет овог ра да је сте при ка зи ва ње
спе ци фич но сти (и сло же но сти) ре цеп ци је про зе за дје -
цу Алек сандра По по ви ћа. То под ра зу ми је ва, уз остало,
кри тич ко пред ста вља ње ауто ро вог про зног ства ра ла -
штва у пе ри о ди ци за дје цу то ком пе де се тих и по чет -
ком ше зде се тих го ди на 20. ви је ка, о че му, ка да го во -
ри мо о књи жев но сти за дје цу овог пи сца, до сад има
нај ма ње кри тич ких за па жа ња. По ред то га, ис тра жи ва -
ње ће по ку ша ти да дâ и кри тич ки пре глед по сто је ће
књи жев не ре цеп ци је о про зи за дје цу Алек сан дра По -
по ви ћа, ко ја се, у нај ве ћој мје ри, од но си на ње го во
ства ра ла штво од ше зде се тих го ди на на да ље, а ко је је
би ло пред мет на уч них ра до ва, мо но графи ја и исто риј -
ских пре гле да. Циљ ис тра жи ва ња је сте да по ну ди увид
у све фа зе раз во ја про зе за дје цу Алек сан дра По по ви -
ћа – од иде о ло шки ути ли тар них дје ла до књи жев но сти
ви со ке естет ске ври јед но сти. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ре цеп ци ја, про за, по е ти ка, пе -
ри о ди ка, Алек сан дар По по вић

1. Увод

Про за за дје цу Алек сан дра По по ви ћа ни оби -
мом ни ври јед но шћу ни је за не ма рив дио ауто -
ро вог књи жев ног опу са, иако је умно го ме оста -
ла у сјен ци ње го вог драм ског ства ра ла штва
(како за дје цу та ко и за од ра сле). За раз ли ку од
драм ског ства ра ла штва, про за ни је раз ма тра на
у за себ ној мо но граф ској сту ди ји, прем да по сто -

је по је ди нач ни ра до ви ко ји го во ре о не ким ње -
ним аспек ти ма, или обим ни је пу бли ка ци је ко -
је, из ме ђу оста лог, по ми њу и овај сегменaт По -
по ви ће вог књижевног рада. Оно што по зи ци ју
про зе за дје цу чи ни сло же ном и што је на не ки
на чин „ми сти фику је” је сте не до вољ но ис тра же -
на ауто ро ва са рад ња са дјеч јим ча со пи си ма с
по чет ка ње го вог стваралаштва. Су штин ски, још
уви јек не мо же мо ре ћи да има мо пот пун увид
у то ка ко се По по ви ће ва про за за дје цу као цје -
ли на раз ви ја ла – од са мих по че та ка па до зре -
ле (и по зна те) спи са тељ ске фа зе. На мје ра овог
ис тра жи ва ња је сте да ус по ста ви ду бљи кри тич -
ки од нос пре ма при по вјед ном ства ра ла штву
ко је је пр вен стве но и на ста ја ло у пе ри о ди ци, да
пред ста ви књи жев но и сто риј ску уло гу По по ви -
ће ве про зе за дје цу у фор ми ра њу нај при је ју го -
сло вен ске (а за тим и срп ске) књи жев но сти за
дје цу, да ука же на на че ла ње го вог ства ра ња и
да љег об ли ко ва ња пред ста ва о дјете ту и дје тињ -
ству, те да по ка же до са да шњу при сут ност По -
по ви ће ве про зе ме ђу про у ча ва о ци ма књи жев -
но сти.
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2. До ба ано ним но сти

Књи жев ни рад Алек сан дра По по ви ћа, та да
мла дог и не а фир ми са ног пи сца, био је пе де се -
тих го ди на у нај ве ћој мје ри оби ље жен са рад -
њом са дјеч јом пе ри о ди ком. У ње го вој би о гра -
фи ји на кра ју збир ке Твр до гла ве при че (1962)
сто ји по при лич но нео д ре ђен по да так да се
први пут у (дјеч јој) књи жев но сти по ја вљу је јед -
ном при чом 1949. го ди не (Po po vić 1962: 153).
Са си гур но шћу се мо же утвр ди ти то да По по -
ви ће ва ак тив на са рад ња са дјеч јим ча со пи си ма
по чи ње од по чет ка пе де се тих го ди на. О то ме је
пи са но тек у но ви је ври је ме – Гор да на Ма ле тић
(ко ја се, ина че, по сљед ња ба ви ла при ре ђи ва -
њем По по ви ће ве про зе за дје цу) ка же:

Алек сан дар По по вић ушао је у књи жев ност за
де цу пре ко при ча. Од са мих по че та ка, 1952. го -
ди не, ка да их је пот пи си вао као Жак Закс, па до
кра ја ше зде се тих оне су из ла зи ле у ча со пи си ма
По ле та рац, Змај и Ма ли јеж (2015: 5).

Слич но за кљу чу је и Јо ван Љу шта но вић, ка -
да је ри јеч о ауто ро вој по е зи ји за дје цу у пе рио -
ди ци:2

По по вић је свој књи жев ни рад, не сум њи во,
от по чео у пе ри о ди ци за де цу. Та ко, на при мер,
по је ди не пе сме Жа ка Зак са об ја вље не су 1951.
го ди не у ли сту за мла ђу де цу – По ле тар цу (2015:
11).

Иако се на ве де ни ауто ри ни су де таљ ни је ба -
ви ли ре цеп ци јом По по ви ће вог ства ра ла штва
об ја вље ног у књи жев ној пе ри о ди ци за дје цу, по -
да ци ко је су на ве ли ве о ма су ва жни за сва да ља
проучавaња По по ви ће вог књи жев ног ра да у
овом ме ди ју.

У при по ви јет ка ма ко је су из ла зи ле до пр ве
по ло ви не пе де се тих го ди на у По ле тар цу3 мо гу
се иш чи та ти еле мен ти кул тур не по ли ти ке КПЈ,
ко ја је би ла ве за на за аги та ци ју и про па ган ду.4

„Деч ја пе ри о ди ка, то ком пр ве де це ни је по сле
Дру гог свет ског ра та, има ла је, упр кос свим, не
ма лим тур бу лен циј aма, сво је ја сне по ли тич ке
и иде о ло шке окви ре” (Љу шта но вић 2021: 197).
У том сми слу, је дан од за да та ка ча со пи са По ле -
та рац био је про мо ци ја За ко на о пе то го ди ш -
њем пла ну, на кон об но ве ра том оште ће не држа-
ве (1947–1951), а Попoвићеве припо ви јет ке из
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2 Ге не рал но, кор пус по е зи је за дје цу у пе ри о ди ци зна чај -
но је ма њи у од но су на про зу и она је нај ве ћим ди је лом изла -
зи ла по чет ком пе де се тих го ди на, у ча со пи су Поле та рац. Нај -
ва жни је осо би не По по ви ће вих пје са ма за дје цу уоча ва Јо ван
Љу шта но вић, твр де ћи да су „на пла ну вер си фика ци је ре ла -
тив но ве што ис пе ва не и на ла зе се у те мат ским и по е тич ким
ови ри ма ко је је за дао Јо ван Јо ва но вић Змај” (2015: 11).

3 „У пи о нир ску штам пу убра ја ју се сле де ћи ча со пи си: Пи -
о ни ри осно ван 1944, за тим Пи о нир ске но ви не 1946. и на по -
слет ку По ле та рац 1947. го ди не [...] Кор пус пи о нир ске штам -
пе тре ба ло је да по кри је раз ли чи те сег мен те пи о нир ског
живо та, та ко да су ме ђу по ме ну тим ча со пи си ма по сто ја ле
раз ли ке. [...] У том сми слу По ле та рац је нај а фир ма тив ни ји
у сво јим члан ци ма. Би ло да је реч о књи жев ним или еду ка -
тив ним при ло зи ма, тек сто ви у овом ча со пи су до ми нант но
про мо ви шу ’по зи тив не’ об ли ке по на ша ња и по ја ва, па та ко
ов де, углав ном, не ће мо на ћи днев но-по ли тич ке вeсти, ни ти
не га тив но ин то ни ра не тек сто ве о не при ја те љи ма из ра та, ка -
пи та ли зму и другим те ма ма ко је су при сут не у Пи о ни ри ма
и Пи о нир ским но ви на ма” (Mi lin ko vić 2019: 327–328). 

4 На кон ра том оште ће не др жа ве „за Пар ти ју је бр за еко -
ном ска об но ва зна чи ла бр жу ста би ли за ци ју по ли тич ког си -
сте ма. Исто вре ме но, об но ва при вре де ни је се мо гла за ми -
сли ти без оп штег народнoг на прет ка, ко ји је об у хва тао и кул -
тур ни жи вот. Фор ми ра ње и спро во ђе ње кул тур не по ли ти ке
ни је би ло, од оста ле об но ве, одво јен и зaсебан про цес. [...]
Кул тур на по ли ти ка је по ста вље на на ши ро ку осно ву за до во -
ља ва ња нај о снов ни јих кул тур них по тре ба ста нов ни штва.
Њен за да так је био да по пу лар ше из град њу но ве вла сти и
при вред не об но ве, да кроз рад у обла сти кул ту ре и ства рала -
штва упо зна је ма се са ци ље ви ма КПЈ, мо би ли ше их и ’из вла -
чи’ ис под ту ђих кул тур них и идео ло шких ути ца ја” (Di mić
1988: 19–20).



тог пе ри о да, ли ше не би ло ка кве озбиљ ни је
умјет нич ке ври јед но сти, ис кљу чи во су пра ти ле
уре ђивач ку по ли ти ку ли ста. На при мјер, при -
ча „Њи хо ве мај сто ри је” осна жу је иде ју о рад -
ни ку као те ме љу из град ње др жа ве, од но сно
иде ју пи о ни ра као бу ду ћег рад ни ка – дје чак од-
ла зи у фа бри ку и упо зна је про из вод ни си стем,
рад на за ду же ња, за тим са зна је о ала ти ма ко је
рад ни ци ко ри сте у по слу и сл. (По ле та рац
5/1951–52: 10–13); при ча „Ло ко мо ти ва и ви -
шње” про мо ви ше из град њу пру ге, ко ја је би ла
ве ли ки др жав ни про је кат – дје ца кр оз игру опо -
на ша ју рад же ље зни це (По ле та рац 10/1951–52:
10); при по ви јет ка „По на вља ће раз ред” ис ти че
ва жност шко ле и обра зо ва ња – се о ска дје вој чи -
ца учи пса да чи та (По ле та рац 1/1952); или,
као ва ри ја ци ја на исту те му, у при чи „Не по слу -
шна ма ши на и ша ре не све ске” штам пар, по што
му ма ши на про из ве де не пла ни ра но ве ли ки број
све за ка, ди је ли их дје ци ко ја иду у шко лу (По -
ле та рац 1/1953: 10–12) итд.

По ти ски ва ње умјет нич ке функ ци је ових при-
ча огле да се у про па ганд ном (да кле, ан га жо ва -
ном и огра ни че ном) те мат ско-мо тив ском кор -
пу су, чи ме се зна чај но су жа ва ју мо гућ но сти
ауто ро ве фик ци је – ре aли стич ко при ка зи ва ње
ствар но сти пре ла ма се кроз при зму иде о ло ги је
(што је сте сво је вр сни ми ме зис), док су ли ко ви
пред став ни ци ре пре зен та тив них (оче ки ва них)
ка рак те ра. При том, у овој про зи те жи ште ни је
на есте ти ци по је ди нач не при че или на аутор -
ском ства ра лач ком пе ча ту. По по ви ће ве крат ке
про зне фор ме са мо су гра див ни еле мент иза
успо ста вље не дру штве но при хва тљи ве иде је
дје те та и дје тињ ства кроз По ле та рац (од но сно
пи о нир ску штам пу). Укуп но по сма тра но, ча со -
пис је имао уло гу из град ње „сли ке де те та у со -
ци ја ли зму” од но сно пред ста вља ња „сво јим чи -
та о ци ма ка ква де ца тре ба да бу ду” (Mi lin ko vić

2019: 330). На пла ну по ме ну тих По по ви ће вих
при по вје да ка про па ги ра се иде ја о дје те ту-пи -
о ни ру,5 ко је је до бро, ври јед но, рад но, мар љи -
во учи, умје ре но се игра, до при но си за јед ни ци
(по ма же код ку ће, али уче ству је у из град њи
држа ве), вје ру је у ју го сло вен ство (ње гу је брат -
ство и је дин ство)6 итд. „Хи је рар хи ја је ја сна,
прет по ста вље на дру штве на уло га де те та сто ји
из над осе ћа ња ко је бу ди де тињ ство и из над ху -
мо ра, пе да го шко је из над естет ског” (Љу шта но -
вић 2021: 166).

Од ре ђе не спи са тељ ске про мје не де си ће се
код Алек сан дра По по ви ћа с об ја вљи ва њем ро -
ма на Мо ре плов ци, ко ји је у на став ци ма из ла зио
у Пи о ни ри ма 1953. го ди не (од апри ла – број 27,
до ма ја – број 35). Ова ства ра лач ка ме та мор фо -
за уне ко ли ко је сте би ла у ве зи са про мје на ма
кул тур не по ли ти ке др жа ве, а са мим тим и с
уре ђи вач ком по ли ти ком ча со пи са Пи о ни ри.7

Овај ро ман, до сад, ни је имао сво ју књи жев ну
ре цеп ци ју и у кри ти ци се по ми ње са мо но ми -
нал но (нпр. Jek nić – Idri zo vić 1989: 659; Ла ки -
ће вић 2008: 131; Ма ле тић 2015: 5). У ње го вој
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5 „Ка да је о реч са мом тер ми ну ’пи о нир’, ову реч је на -
кон ра та тре ба ло ис пу ни ти зна че њем, од но сно ’не го ва ти име
пи о нир као сим бол етич ког де те та’, те је у ча со пи си ма и на
дру гим ме сти ма не го ва на уто пиј ска сли ка де те та-ђа ка-пи о -
ни ра” (Mi lin ko vić 2019: 331). 

6 Игор Ду да по јам пи о нир од ре ђу је као „но вог со ци ја -
листич ког чо вје ка” – „по штен, искрен, од ва жан, на пре дан,
ис тра јан, ра ди шан – би ла је јед на од ина чи ца опи са ду бљег
зна че ња пој ма пи о нир, ту ма че ња у ко јем је сва ко сло во те
ри је чи би ло и по чет но сло во по жељ не зна чај ке дјеч је осо бе -
но сти” (2015: 59).

7 На кон рас ки да ју го сло вен ско-со вјет ских од но са 1948.
го ди не, на Тре ћем пле ну му, 1949, до не се не су од лу ке о но -
вом си сте му кул тур не по ли ти ке ко ја ни је би ла за сно ва на на
со вјет ском мо де лу кул ту ре, сто га се 1951. узи ма као крај
агит проп кул ту ре и по че так но ве кул тур не по ли ти ке (Di mić
1988: 239–263); от при ли ке у истом пе ри о ду, по ло ви ном
1950. го ди не, де ша ва сe ре фор ма Са ве за пи о ни ра – ор га ни -
за ци је ко ја је из да ва ла по ме ну те дјечје ча сoпи се По ле та рац,



осно ви8 је сте сво је вр сни тип аван ту ри стич ког
ро ма на, тзв. ро бин зо на де (Vu ko vić 1996: 294–
297). Ово је пр ва сло же ни ја По по ви ће ва про зна
фор ма и на ра ци ја има тен ден ци ју да бу де уз -
буд љи ва (сход но вр сти ко јој ро ман при па да),
одли ку ју ћи се из ра же ном ди на ми ком. Ме ђу -
тим, уоча ва се и ауто рова не вје штост (и не зре -
лост) у на чи ну на ко ји је мо де лу је. Про стор но-
-вре мен ске од ред ни це, иако има ју по тен цијал
ег зо тич ног (аван ту ра на бро ду, бор ба с олу јом,
на пу ште но остр во с бла гом итд.), ни су увјер љи -
во пред ста вљене, ни су сли ко ви те ка ко се то по -
тен ци јал но оче ку је од овог жан ра. По по ви ће ва
фик ци о на ли за ци ја углав ном ни је огра ни че на,
али ли ко ви ни су до вољ но ре љеф ни, ди ја ло зи су
вје штач ки из ве де ни и не до при но се до дат ној
ка рак те ри за ци ји ли ко ва. У ли ку Ра ше аутор и

да ље од ра жа ва прет по ста вље не уто пиј ске кон -
цеп те о дје те ту – сед мо го ди шњи дје чак ра ди на -
пор не по сло ве, по по врат ку са мо ре пло вач ке
аван ту ре бра ту ку пу је плуг, мај ци ши ва ћу ма -
ши ну и сл. Аутор је сте ис ко ра чио на те мат ско-
-мо тив ском пла ну, али идеј но оста је у окви ри -
ма со ци ја ли стич ке иде је дје те та и дје тињ ства.
Укуп но узев, сви на ве де ни ком по зи ци о ни еле -
мен ти ни су до вољ но до бро об лико ва ни и уве за -
ни, а овим ро ма ном По по вић још ни је до се гао
ре ле вант ну умјет нич ку ври јед ност.

Све до кра ја пе де се тих и по чет ка ше зде се тих
го ди на, у По по ви ће вој про зи пре пли та ће се
иде о ло шки ори јен тиса не те ме са но вим естет -
ским иде ја ма и схва та њи ма у књи жев но сти за
дје цу. На при мјер, при по ви јет ка „Пр ви мај”,
обја вље на у пр во мај ском бро ју ли ста Змај
(5/1954), сли ков ни ца у сти ху Док су спа ва ли
(1956) или ро ман Ту жни град (1959) је су иде о -
ло шки ори јен ти са ни, али упо ре до са овом вр -
стом тек сто ва аутор се у ча со пи си ма за дје цу
огла ша ва и при ча ма ко је те ма ти зу ју раз ли чи те
дјеч је до го дов шти не са ро ди те љи ма, то ком
игре, у шко ли.9 Ове при че су, за пра во, ре зул тат
по ја ве и раз во ја по е тич ке сви је сти Алек сан дра
По по ви ћа, на ко ју су си гур но ути ца ли про мје -
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Пи о ни ри и Пи о нир ске но ви не. Глав ни по кре тач ове ре фор ме
би ла је за мјер ка да се дје ци не пру жа до вољ но дјеч је сло бо -
де, ра до сти, игре, за ба ве и да се фор си ра ју по ли тич ки рад
(раз ли чи та пре да ва ња и по ли тич ке ин фор ма ци је), вој нич ки
дух и ди сци пли на ко ји ни су у скла ду са дје чим уз ра стом и
ин те ре со ва њи ма (Љу шта но вић 2009: 82–111; 2021: 162–176;
Du da 2015: 30–43; Mi lin ko vić 2019: 323–346). Упра во ове
про мје не би ће од из у зет не ва жно сти за да љи раз вој дјеч је
штам пе и књи жев но сти за дје цу уоп ште (Љу шта но вић 2009:
82–111; 2021: 162–176, 195–217).

8 Си же ро ма на сво дио би се на сле де ћи низ до га ђа ја: си -
ро ма шни дје чак Ра ша до ла зи са се ла и у град ској лу ци по -
чи ње да ра ди те шке фи зич ке по сло ве. Спле том окол но сти,
до спи је ва на брод Бе ла ај ку ла и та да по чи ње ње го ва мо ре -
пло вач ка аван ту ра. На бро ду упо зна је све чла но ве по са де,
али на ро чи то по ста је драг ка пе та ну бро да ко ји је имао си на
Ра ши них го ди на. Ка пе та нов син По ле од у ви јек је био за љу -
бљен у ви си не. Он је у тај но сти пра вио ави он, а ка да га је за -
вр шио, од ле тио је и ви ше се ни ка да ни је вра тио оцу. Од та да
ка пе тан ту гу је за По ле том. Ра ша на кон ове при че та ко ђе по -
же ли да ле ти, па и он пра ви ави он ко јим по сли је од ла зи са
бро да. По што до жи ви не сре ћу и на су че се на на пу ште но
остр во, дје чак упо зна је ка пе та но вог си на По ле та и његовe
при ја те ље – сло на Дун ду са, мај му на Шим пи ја и па па га ја
Пера-ра-ра. На кон број них аван ту ра на остр ву (про на ла зе
из гу бље но бла го, по пра вља ју ави он и сл.), два дје ча ка се вра -
ћа ју ка пе та ну. 

9 Не ма сум ње да гра ђе ра су те по пе ри о ди ци за дје цу
педе се тих и ше зде се тих го ди на има то ли ко да би се мо гла
обја ви ти но ва, пост хум на збир ка По по ви ће вих при ча, ко ја
би по твр ди ла про мје ну ства ра лач ког кур са и књи жев но ста -
са ва ње пи сца од дру ге по ло ви не пе де се тих го ди на. Не ке од
тих при ча би ле су об ја вљи ва не у По ле тар цу: „Јед ном ве ли -
ки јед ном ма ли” (4/1958–59: 6), „При ча о шкр том бер бе ри -
ну” (1/1959–60: 4–5), се ри ја при ча о дје вој чи ци Со њи – „Ро -
ман По ле тар ца или при ча ко ја по чи ње кад по ђеш у шко лу и
при ча се го ди ну да на” (1–10/1960–61: 15) итд.; за тим у ли -
сту Змај: „Ка па ко ја је за се дам да на про ме ни ла се дам гла -
ва” (1/1954: 10–13), „Го ли прст” (2/1958: 44–45), „Учи тељ
кла ви ра” (8–9/1964: 194–198) итд.; у Ма лом је жу: „Сло бод -
но вре ме” (23. ја ну ар 1962), „Ле по је би ти гост” (27. ав густ
1963), „Од су ство та лен та” (4. фе бру ар 1964) итд. 



на уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са По ле та рац,
са рад ња са но во о сно ва ним ча со пи сом Змај,10 а
од ше зде се тих са Ма лим је жом,11 за тим ан га жо -
ва ње на ста ни ци Ра дио Бе о град.12 Ово по твр ђу -
је став Јо ва на Љу шта но ви ћа да се у срп ској
књи жев но сти за дје цу од пе де се тих и ше зде се -
тих го ди на про шлог ви је ка де сио „ве ли ки пра -
сак”, ко ји је, из ме ђу оста лог, до вео до „на ра ста -
ња бро ја књи жев них де ла и пи са ца, до те мат -
ске, жан ров ске и по е тич ке ди вер ген ци је, до
раз во ја по е тич ке са мо све сти” (Љу шта но вић
2021: 125). Су штин ски, сма тра мо да су пе де се -
те го ди не за Алек сан дра По по ви ћа као пи сца
би ле ва жне у фор ма тив ном сми слу и да је
упра во из те еклек ти ке стасала са мо свој ност
ко ја се до ми нант но ис по љи ла од ше зде се тих
година, a због ко је ће пе де се те у аутoровој спи -
са тељ ској ка ри је ри кроз књи жев ну ре цеп ци ју
би ти од ре ђе не, углав ном, као до ба ано ним но -
сти.

3. Дру ги о про зи за дје цу Алек сан дра 
По по ви ћа

Срп ске (ју го сло вен ске) исто ри је књи жев но -
сти за дје цу раз вој Алек сан дра По по ви ћа као
(про зног) пи сца за дје цу пред ста вља ју углав ном
хро но ло шки и као по чет ну тач ку ауто ро вог
про зног ра да узи ма ју иде о ло шки ори јен ти са ни
ро ман Ту жни град (1959) – по што је ово пр ва
По по ви ће ва са мо стал на про зна пу бли ка ци ја.
Ина че, Ту жни град је његов је ди ни ро ман за дје -
цу ове вр сте и ван исто риј ских пре гле да ни је
имао зна чај ни ју књи жев ну ре цеп ци ју. Он те ма -
ти зу је на род но о сло бо ди лач ки рат и по зи тив но
је оци је њен (на пла ну свих ком по зи ци о них еле -
ме на та) у исто риј ском пре гле ду Књи жев ност за

дје цу у Ју го сла ви ји Му ри са Идри зо ви ћа и Дра -
го љу ба Јек ни ћа:

За ни мљив мо тив и до бро ор га ни зо ва на и вође -
на рад ња. По по вић је углав ном до бро ока рак те -
ри сао ли ко ве, про мишљао и дје ло вао кроз при -
зму дјеч је пси хо ло ги је. По себ но је пла стич но
доча рао ли ко ве дје ча ка Јо же и Ама деа [...] По по -
вић пи ше теч но и ла ко. На бо ји дра ма тич но сти
не пре ста ју да се оства ру ју до кра ја. Ком по зи ци -
ју ро мана др жи чвр сто упра во та уну тра шња кон -
цен тра ци ја при по ви је да ња [...] (1989: 659). 

По зи тив на књи жев на ре ак ци ја, прет по ста -
вља мо, ре зул тат је по кла па ња иде о ло шких ста -
во ва, уоп ште, ауто ра кри ти ке и основ не функ -
ци је ро ма на. Ме ђу тим, сви на ред ни исто риј ски
пре гле ди књи жев но сти за дје цу ро ман пред ста -
вља ју објек тив ни је, од но сно те же да бу ду, у нај -
ве ћој мје ри, не у трал ни, по зи ва ју ћи се на исто -
риј ски кон текст на стан ка ро ма на. Пе тро вић, у
том сми слу, твр ди да аутор пла ћа 

дуг ан га жо ва ној ли те ра ту ри од ко је се оче ки ва -
ло да уса ди чи та о цу по жељ не осо би не и до при -
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10 „Осни ва чи и пр ви уред ни ци ча со пи са су 1954. го ди не
би ли Ми ра Алеч ко вић, Алек сан дар Ву чо, Ар сен Ди клић и
Бран ко Ћо пић, ко ји су и са ми ре дов но на сту па ли у ’ Зма ју’.
Име на уред ни ка на не ки на чин ре пре зен ту ју и про грам ча-
со пи са. Алеч ко вић, Ди клић и Ћо пић су као бив ши пар ти за -
ни има ли не по сред но ис ку ство на род но о сло бо ди лач ке бор -
бе, ко је је има ло сво је ме сто и у ’Зма ју’. У по ре ђе њу са дру гим
те ма ма, ме ђу тим, оно ни је би ло до ми нант но, чак ни то ком
пе де се тих и ше зде се тих го ди на (под ву кла К. Т.)” (Ko wol lik
2019: 348).

11 Овај лист уне ко ли ко се раз ли ку је од По ле тар ца, Пио -
ни ра и Зма ја са ко ји ма је аутор са ра ђи вао, јер је основ но те -
жи ште би ло на об ја вљи ва њу стри по ва. По по ви ће ве крат ке
при че са ху мо ри стич ком по ен том до при но се цје ло куп ној
иде ји за бав ног ка рак те ра Ма лог је жа.

12 Алек сан дар По по вић 1956. го ди не, на по зив Ду ша на
Ра до ви ћа, по ста је са рад ник Ра диo Бе о гра да, од но сно аутор
драм ског про гра ма за дје цу.



не се из град њи но вог од но са пре ма дру штву, до -
мо ви ни и ње ним нај ши рим ин те ре си ма (Пе тро -
вић 2008: 418). 

Те му ро ма на Мар ја но вић опи су је као

ак ци је де це ко ја до при но се бор би про тив Не ма -
ца и по ма жу иле гал ној де лат но сти пар ти за на.
Већ од са мог по чет ка ро ма на По по вић је и сти -
лом ин то ни рао пред сто је ћи дра ма тич ни ток рад -
ње (Мар ја но вић 1998: 398).

Ка рак те ри сти ке ли ко ва Ми лин ко вић од ре -
ђу је на сље де ћи на чин: 

Иако се у гра ђе њу пор тре та глав них ју на ка
слу жио тех ни ком јед но смер не ин ди ви ду а ли за -
ци је ка рак те ра, По повић је у Ту жном гра ду оства -
рио су ге стив ну сли ку ра та у ко јој су по себ но на -
гла ше не дис тан це са ко јих де лу ју про та го ни сти
не по мир љи вих опре де ље ња, на че ла и иде о ло ги -
ја (Ми лин ко вић 2010: 322).

Сма тра мо да Ту жни град, баш као и По по -
виће ве иде о ло шки ори јен ти са не при по ви јет -
ке, има ути ли тар ну функ ци ју и да је ње го ва
естет ска ври јед ност не знат на. То под ра зу ми -
јева: тип ски опис де струк тив не сли ке ра та уз
ко ји се ве зу је и на гло са зри је ва ње ју на ка дје -
тета, при че му лик ју на ка не до се же ре ле ван -
тан умјет нич ки ни во. Ге не рал но, пси хо ло шка
раз ра ђе ност и мо ти ва ци ја ли ко ва у ро ма ну су
не у бједљи ви, а ди ја ло зи по вр шни и ба нал ни.
Све на ве де но ре зул тат је оста ја ња у гра ни ца -
ма иде о ло шког окви ра. Зби ва ња у ро ма ну одре -
ђу је ком би на ци ја кон вен ци о нал них, крат ких,
по ве за них епи зо да и мо рал но-иде о ло шких
комен та ра, при че му се при вид но оства ру је
миме тичка форма. То за пра во зна чи да у ро -

ману не по сто ји раз ли ка из ме ђу књи жев не
фик ци је и ствар но сти, од но сно ствар ност је
пре ни је та у ро ман без сво је вр сне се лек ци је ко -
ја би се мо гла умјет нич ки тран сфор ми са ти и
та ко до би ти своју естет ску ври јед ност. Ту жни
град је роман који, пре ма де фи ни ци ји Ге ор ги -
јев ског, 

рат ном те ма ти ком ква ли та тив но не на ди ла зи
тра ди ци о нал но ни ско ми ме тич ке жан ро ве. Он
ти пи зи ра рат не до га ђа је, а ти пи зи ра и тзв. но ве
ју на ке. Исто рич ност је под ре ђе на тен ден ци о зно -
сти и кон тра стив но фик си ра ним пред ста ва ма. Уз
то, при по ве да ње не по се ду је ви шу, ква ли тет ни ју
при по ве дач ку тех ни ку (2005: 112).

Од ше зде се тих го ди на, с об ја вљи ва њем збир -
ке при по вје да ка Твр до гла ве при че (1962), спи са -
тељ ска вје шти на Алек сан дра По по ви ћа као пи -
сца за дје цу би ва у ве ћој мје ри при ми је ће на.
Тач ни је, у ре цеп ци ји ове збир ке за па же ни су
глав ни по е тич ки еле мен ти По по ви ће ве про зе
за дје цу: ко ми ка, про па гира ње дјеч је игре и ма -
ште, што аутор по сти же кроз ком по зи ци ју при -
по ви јет ке, стил ско-је зич ке ка рак те ри сти ке и
ко му ни ци ра ње са дру гим књи жев ним жан ро ви -
ма, умјет но сти ма, ме ди ји ма итд. Ми лан Црн -
ко вић у сту ди ји Дјеч ја књи жев ност: при руч ник
за сту ден те пе да го шких ака де ми ја и на став ни -
ке (1967) пр ви од ре ђу је Алек сан дра По по ви ћа
као јед ног од че ти ри пред став ни ка (за чет ни ка)
фан та стич не при че у ју го сло вен ској књи жев -
ности за дје цу, ко ју он де фи ни ше као „при чу
бли жу нон сен сној фан та стич ној при чи и бље -
шта вој и бо га тој игри ри је чи ма” (1967: 68). Овај
аутор основ ни ква ли тет По по ви ће ве при по -
вијет ке види пр вен стве но у спрет ним је зич -
ким ком би на ци ја ма ко је обо га ћу ју све дру ге
ни вое при по ви јет ке (сви јет при че, ли ко ви, жи -
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во, интер ак тив но свој ство тек ста, ко му ни ци ра -
ње са драм ским жан ром и сл.).13

Ин тер пре та ци ја По по ви ће ве при по ви јет ке у
кљу чу фан та сти ке, од но сно на чи на на ко ји се
она у дје лу ре а ли зу је до сад ни је де таљ ни је раз -
ма тра на. Но во Ву ко вић од ре ђу је рас ко шни је -
зик ауто ра као глав ни чи ни лац по сти за ња „нон -
сен сних при ча са еле мен ти ма фан та сти ке”
(1996: 220), и та ко по на вља став Ми ла на Црн -
ко ви ћа. Слич не тврд ње из но си и Гор да на Ма ле -
тић, од ре ђу ју ћи је зич ко-стил ске ка рак те ри сти -
ке при ча кар не вал ским рас по ло же њем: „Он
[Александар Поповић] во ли сце не на би је не
емо ци ја ма и пу не ак ци је. За ње га је жи вот не -
ка кав те а тар, ва шар или цир кус [...]. Са мо оно
што је пре те ра но на гла ше но, има ли те рар ну
свр ху” (Ма ле тић 2015: 7). Осим то га, и дру ге
ин тер пре та ци је по све ћу ју па жњу је зич ким осо -
би на ма при по вје да ка, али ди рект но по ве зи вање
са еле мен ти ма фан та стич ног, од но сно по ступ -
ци ма ко ји ма се ти еле мен ти у при ча ма реали -
зу ју углав ном из о ста је, што се нај ви ше од но си
на срп ске (ју го сло вен ске) исто риј ске пре гле де
књи жев но сти за дје цу (Jek nić – Idri zo vić 1989:
659–661; Мар ја но вић 1998: 399–414; Пе тро вић
2008: 416–421, Ми лин ко вић 2010: 323–324). 

Дра гу тин Ог ња но вић про ду бљу је ре цеп ци ју,
за па жа ју ћи до бру ко му ни ка ци ју ових при по вје -
да ка са дру гим жанро ви ма: „По по вић срећ но
спа ја [...] на сле ђе ху мо ри стич не и ко ме ди о -
граф ске тра ди ци је – по себ но Бра ни сла ва Ну -
ши ћа – и свет мо дер не свет ске бај ке ке ро лов -
ског ти па” (Ог ња но вић 1997: 284). За тим, у вези
с об ли ко ва њем ли ко ва, овај аутор за па жа: „По -
по вић их по мо де лу као ба ја ги – по ди же на
степен ју на ка, да би уз гред ка зао да не зна ју
пер тле да за ве жу”, а раз ма тра ју ћи об ли ко ва ње
сви је та при по ви јет ке он твр ди: „По по ви ће ва
ма што витост де лу је бе за зле ном за чуд но шћу

пред све том ко ји се отва ра фик тив ном са зна -
њу” (Исто: 285–286). Ог ња но вић није у ин тер -
пре та ци ји при ча уоча вао тен ден ци је ка фан та -
стич ном, он их од ре ђу је као „оне о би ча ва ње
[које] при ре ђу је ша љи ве по сла сти це” (Исто:
285). Су штин ски, Ог ња но ви ће ва ре цеп ци ја По -
по ви ће ве при по ви јет ке на ла зи се на тра гу
фанта стич не при че о ко јој је де таљ но пи са ла
Љи ља на Пе ши кан-Љу шта но вић, од ре ђу ју ћи ти -
по ло ги ју од но са аутор ске бај ке пре ма усме ној
бај ци.14 Сма тра мо да би при мје на ове ти по ло -
ги је – али и дру гих са вре ме них при сту па про у -
ча ва њу књи жев но сти за дје цу, ко ји, на ла зи мо,
из о ста ју ка да го во ри мо о при по ви јет ка ма за
дје цу Алек сан дра По по ви ћа – до при ни је ла пре -
ци зни јем жан ров ском од ре ђе њу, од но сно де -
таљ ни јем пред ста вља њу и об ја шње њу по е тич -
ких осо би на ових про зних фор ми. 

НОВА ИСТРАЖИВАЊА

206 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04

13 „По по вић по зна је дјеч ји је зик, уно си, као и Ви то мил
Зу пан, као и дру ги су вре ме ни пи сци, дјеч ји жар гон, као дио
тзв. ша тро вач ког го во ра, вје што у про зни текст уба цу је сти -
хо ве, ни кад му ни је до вољ но гра фич ких сред ста ва – ве ли ких
сло ва, кур зи ва, ра ста вље них ма лих сло ва, спа ци о ни ра них
ве ли ких сло ва, ус клич ни ка и упит ни ка – да ис так не по себ не
пре ље ве у жи вој му зи ци тек ста. По по вић је из гра дио свој на -
чин из ра жа ва ња, ство рио свој тип ком по зи ци је дјеч је при че,
у ко јој су од ра сли углав ном до бро ћуд ни вр ло по треб ни ста -
ти сти и епи зо ди сти, а дје ца, са сво јим ти пич ним ма на ма
глав ни ју на ци. По по вић је пи сац ра дио-дра ма и из вр сно по -
зна је за ко не из го во рене ри је чи, го вор ног је зи ка, те му та
врли на по ма же да у при ча ма оства ри из вр сне ди ја ло ге, не -
по сред ност у при ча њу, из ван ред ну увјер љи вост [...]. По по -
вић као и Ра до вић гра ди сви јет у ко јем се дје те ту вје ру је, ра -
зу ми ју се ње го ве скло но сти, сви јет ко ји се ку па у не ка квој
по себ ној не сен ти мен тал ној и не ру жи ча стој свје тло сти дје -
тињ ства ко је тре ба про жи вје ти у сво јој пу ни ни” (Crn ko vić
1967: 69).

14 То под ра зу ми је ва пре та па ње чу де сног у фан та стич но,
гдје фан та стич но уви јек има ре ал но об ја шње ње (сан, игра,
ма шта), ли ко ви су ре зул тат ин ди ви ду ал не, ства ра лач ке фан -
та зи је или књи жев но сти, при че од ра жа ва ју оп ште мо рал -
но-фи ло зоф ске иде је, дух ауто ро вог вре ме на и ври јед но сни
си стем ње го ве кул ту ре итд. (2009: 9–22, осим то га ви ди Опа -
чић 2011; Пе ши кан-Љу шта но вић 2012, 2021). 



По по ви ће ви ро ма ни за дје цу (при че му не
ми сли мо на Ту жни град ко ји се од ли ку је иде о -
ло шком ори јен та ци јом), ре зул тат су зре ле спи -
са тељ ске фа зе. За раз ли ку од при по ви јетке и
сли ков ни це15 (чи ја књи жев на ре цеп ци ја не по -
сто ји), ро ма ни су би ли у ви ше на вра та про -
блем ски раз ма тра ни – од основ них по е тич ких
на че ла, пре ко ко јих је ука зи ва но на по зи тив не
естет ске ври јед но сти или на спи са тељ ске мањ -
ка во сти до, ге не рал но, зна ча ја По по ви ће вих
дје ла у об ли ко ва њу срп ског, од но сно ју го сло -
вен ског ро ма на за дје цу.

На чел но, По по ви ће ве ро ма не мо же мо по -
дије ли ти на оне лир ске при ро де и оне ко ји су
одре ђе ни као аван гард ни. Лир ски ин то ни ра ни
ро ма ни – Де вој чи ца у пла вој ха љи ни (1961) и
Ка ко се во ли Ве сна (1974) – би ли су у кон тек сту
књи жев не ре цеп ци је уне ко ли ко скрај ну ти. На
при мјер, ро ман Де вој чи ца у пла вој ха љи ни (по -
вре ме но је био увр штен у школ ску лек ти ру те
је сто га имао ве ћи број из да ња) имао је и у но -
ви је ври је ме при ре ђе но из да ње у ко ме се за -
пажа ју пре на гла ше не емо ци је, уз дра ма тич но
об ли ко ва ну на ра ци ју (Ла ки ће вић 2008: 127–
130), што по твр ђу ју и исто риј ски пре гле ди ју -
го сло вен ске (срп ске) књи жев но сти за дје цу. О
ро ма ну Ка ко се во ли Ве сна нај ма ње је пи са но;
шта ви ше, он ни је био по ме нут ни у свим исто -
риј ским пре гле ди ма, иако је естет ски мно го
успје ли ји од ро ма на Де вој чи ца у пла вој ха љи ни.

С дру ге стра не, из два ја се гру па ро ма на
Алек сан дра По по ви ћа ко је је књи жев на ре цеп -
ци ја од ре ди ла као аван гард не, бу ду ћи да су они
ути ца ли на да ље то ко ве раз во ја ро ма на за дје -
цу, гдје при па да ју Суд би на јед ног Чар ли ја (1964),
Гар диј ски пот по руч ник Ри ба нац (1968) и Лек
про тив ста ре ња (1974). Су штин ски, ка да се го -
во ри о По по ви ће вим ро ма ни ма за дје цу, при је
све га се ми сли на ова три дје ла.

Зо ри ца Тур ја ча нин у мoно гра фи ји Ро ман за
дје цу: те о риј ски и ди дак тич ки при ступ (1978)
пр ва за па жа ва жност По по ви ће вих ро ма на у
мо де ло ва њу са вре ме них то ко ва ју го сло вен ског
(срп ског) ро ма на за дје цу – као ре пре зен та тив -
ни при мјер она узи ма Суд би ну јед ног Чар ли ја,
ис ти чу ћи да 

у сво јој ли те рар ној фи зи о но ми ји По по вић има
не чег европ ског. При па да ње на шем под не бљу
ни је ја че ути ца ло на ње го ву ми са о но-кре а тив ну
ве ге та ци ју. Он је сав из ван за ко на и тра ди ци ја
јед ног пи са ња, сав у не га ци ји ње го вог уку са и ње -
ног ис ку ства (1978: 95). 

Овај ко мен тар ре зул тат је аутор ки ног цје ло -
ви тог са гле да ва ња до та да шњих кре та ња у раз -
во ју ро ма на за дје цу. Зо ри ца Тур ја ча нин ро ма -
не ди је ли (пра ве ћи па ра ле лу из ме ђу њих) на
тра ди ци о нал но-ре а ли стич ке и ро ма не мо дер -
ног кон цеп та, при че му ро ма не Алек сан дра По -
по ви ћа сми је шта у дру гу гру пу. Она за па жа,
ана ли зи ра ју ћи По по ви ће ве ро ма не, про дор но -
вог по е тич ког сен зи би ли те та у ју го сло вен ском
ро ма ну и на ком по зи ци о ном пла ну, ње го во
при бли жа ва ње „раз ви је ни јим европ ским књи -
жев но сти ма” (1978: 21):

Фа бу ла дје ла на по је ди ним мје сти ма пре ра -
ста пси хо ло ги ју дје це, али се, на сво је вр стан на -
чин, вра ћа дје ци јези ком њи хо ве игре и жи во та.
Не кон вен ци о на лан у из бо ру те ма По по вић је са -
свим ор ги на лан у опре дје љи ва њу за од ре ђе ни
стил ско-је зич ки и ком по зи ци о ни ин стру мен та -
риј ко јим оства ру је сво ју чу де сну при чу на гра -
ни ци ствар ног и не ствар ног. [...] Он при бје га ва
ап сур ду, из не на ђе њу, на мјер но се по и гра ва ври -
јед но сти ма ис ку ством осми шље ног сви је та. По -
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би ја ло ги ку, окре ће ства ри на глав це чу де ћи се и
сам њи хо вим но вим, не пре по зна тљивим об ли ци -
ма (Исто: 95).

Аутор ка на ро чи то ис ти че естет ску ври јед -
ност и ва жност По по ви ће вог је зи ка у об ли ко ва -
њу ком по зи ци је ро ма на. На ни воу чи та ве сво је
сту ди је о ро ма ну за дје цу, Зо ри ца Тур ја ча нин
сма тра да је зик, у од но су на све дру ге еле мен -
те у пје снич ком дје лу, пред ста вља „су штин ску
струк ту рал ну ком по нен ту” („кон сти ту ен ту чи -
та ве струк туре дје ла” – Исто: 41) и да у кон тек -
сту срп ско-хр ват ског ро ма на „са свим из дво је -
но мје сто за у зи ма Алек сан дар Попо вић сво јим
дје лом ’Суд би на јед ног Чар ли ја’” (Исто: 81). У
су шти ни, баш као и у ре цеп ци ји при по ви јет ке,
и ов дје је за па же на је зич ко-стил ска ра ван –
и то ће, као нај ва жни ју естет ску ври јед ност,
исти ца ти и сви дру ги про уча ва о ци ро ма на
Алек сан дра По по ви ћа (Sta no je vić 1981: 38–48;
Ог ња но вић 1997: 283–290; Ге ор ги јев ски 1998:
8–18; 2005; те исто риј ски пре гле ди књи жев но -
сти за дје цу по пут: Jek nić – Idri zo vić 1989: 659–
660; Пе тро вић 2008: 416–421; Ми лин ко вић
2010: 323–324), али ће се те жи ште про у ча ва ња
по мје ра ти и на дру га по ља. 

Дра гу тин Ог ња но вић естет ску ври јед ност ро -
ма на Суд би на јед ног Чар ли ја та ко ђе по зи тив но
оцје њу је. Ме ђу тим, ана ли за свих еле ме на та
под ре ђе на је ути ли тар ној уло зи ро ма на. Пре ма
то ме, ту ма че ње дје ла по ла зи пр вен стве но из
ви зу ре „ма лог ре це пи јен та”, од но сно мо гућ но -
сти иден ти фи ка ци је дје те та чи та о ца са из ма -
шта ним сви је том, ли кови ма, ње го вим ра зу мије-
ва њем ху мо ра, сим бо ла, алу зи ја, за тим на ра -
ције ко ја кроз „кроз сме шне и стра ше зго де,
[треба] да по ка же ка ко жи вот, уз ра до сти и зано-
се, но си и не пред ви дљи ве, ту жне сце не” (Ог ња -

но вић 1997: 288) и сл. У истом кљу чу аутор
при сту па ро ма ну Гар диј ски пот по руч ник Ри ба -
нац, али га не га тив но вр јед ну је јер ро ман „не -
ма сна гу не по сред но сти и љуп ко сти” и гу би на
„увер љи во сти и исти нито сти” (Исто: 289–290). 

Хри сто Ге ор ги јев ски сма тра да Ог ња но вић
Суд би ну јед ног Чар ли ја не пра вед но „сме шта у
кон вен ци о нал на де ла” (Ге ор ги јев ски 2005:
128), са чи ме смо са гла сни, али сма тра мо да,
ге не рал но, Ог ња но вић цје ло куп ну про зу Алек -
сан дра По по ви ћа по сма тра упра во из те ви зу -
ре. Укуп но узев, ми шље ње овог ауто ра ра зи ла -
зи се од прет ход но раз ма тра них ста во ва Зо ри -
це Тур ја ча нин и Зо ра на Ста но је ви ћа, ко ји је
био на тра гу ту ма че ња Поповићевих ро ма на
кроз при зму жан ров ске иновативности, тј. хи -
брид но сти жан ра (1981: 38–48) и Хри ста Ге ор -
ги јев ског, ко ји је, до сад, дао нај пре ци зни ји (и
нај бољи) пре глед по е ти ке ро ма на за дје цу
Алек сан дра По по ви ћа. За раз ли ку од Ог ња но -
ви ћа, по бро ја ни ауто ри не под ре ђу ју сво је ана -
ли зе вас пит ној уло зи. Су штин ски, сви они за -
па жа ју да се вас пит но оства ру је на ино ва ти ван,
дру га чи ји на чин – кроз про па ги ра ње игре, сно -
ва, ма шта ња, за ба ве и сл.

Хри сто Ге ор ги јев ски сма тра да је 

осо бе ност По по ви ће вих ро ма на пр вен стве но [...]
у при бли жа ва њу дру гим жан ро ви ма (ба сна, бај -
ка, аван ту ри стич ки ро ман, кри ми нал ни ро ман)
и исто вре ме но на гла ше ној де струк ци ји ових
жан ро ва (1998: 8). 

Ово је глав ни ауто ров став из ко га да ље раз -
ви ја све по е тич ке осо би не ро ма на: обра зо ва ње
се ман тич ког пла на кроз аси ми ла ци ју, на сло ја -
ва ње и пре о бли ко ва ње књи жев них пред ло жа ка,
чи ме се по сти же оштра мо рал на кри ти ка со ци -
јал не ствар но сти и раз ли чи тих ви до ва дру штве -
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ног жи во та. Спе ци фич на упо тре ба је зи ка – бо -
га тог, при мамљи вог, ино ва тив ног – мо де лу је
нео бич ну сли ку сви је та у ко јој вла да ју за ко ни -
то сти сна, игре, ма ште. То зна чи да су По по ви -
ће ви ро ма ни, пре ма Ге ор ги јев ском, за сно ва ни
на „ло ги ци нео че ки ва ног, на би за р но сти вре ме-
на бај ке и аван ту ри стич ког хро но то па” (Исто).
Ју на ци, пре у зе ти из бај ке и ба сне, у но вим про -
стор но-вре мен ским од ред ни ца ма де фи ни са ни
су као „ју на ци из гу бље ног иден ти те та”. Су -
штин ски, Ге ор ги јев ски сма тра да По по ви ће ви
ро ма ни кроз сво ју ком по зи ци ју про па ги ра ју
иде ју „жи во та као цир ку са и игре” и да сам пи -
сац вје ру је да је „ли те ра ту ра за де цу и мла де
ли те ра ту ра оп ти ми зма, из ми шља ња. То је ли -
те ра ту ра при ка зи ва ња све та изван де тер ми ни -
стич ких ше ма” (1998: 8–9). 

У мо но гра фи ји Ро ман у срп ској књи жев но сти
за де цу и мла де (2005) Хри сто Ге oр ги јев ски про -
ши ру је ми сао о Алек сан дру По по ви ћу као про -
зном пи сцу за дје цу и на сво је вр стан на чин на -
ста вља пут Зо ри це Тур ја ча нин, ко ја је пред ста -
ви ла кре та ња у раз во ју ро ма на до се дам де се тих
го дина два де се тог ви је ка. У том кон тек сту, мо -
но гра фи ја Ге ор ги јев ског ис та кла је књижев но -
исто риј ску ва жност рома на Алек сан дра По по -
ви ћа при ли ком да љег раз во ја ро ма на за дје цу,
са гле да ва ју ћи и ши ри кон текст, од но сно чи тав
два де се ти ви јек. Пре ма то ме, аутор ис ти че да
се По по вић у овим ро ма ни ма окре ће 

са вре ме но сти и про бле ми ма ур ба ног жи во та и
оту ђе ња. Оства ру ју се мо дер ни је ва ри јан те пред -
ста вља ња жи во та мла дих; об на вља се ин те рес за
фа бу лу, де скрип ци ју и ли ко ве, али у јед ном мо -
дер ни јем схва та њу, ко је им пли ци ра мо ди фи ка -
ци је и са вре ме на ис ку ства. Ти по ло ги за ци ја ових
ро ма на под ра зу ме ва флек си бил ност и при бли-
жност (2005: 122). 

Ове осо би не пред ста вља ју но ви сен зи би ли -
тет – на ја вљу ју ћи „на гла ше ни ју ди на мич ност”
ко ја се ја вља, ка ко то Ге ор ги јев ски за па жа, од
осам де се тих го ди на у ево лу ци ји ро ма на за
дјецу. 

Са од но сно то ме, са гла сни смо са ста во ви ма
Ге ор ги јев ског да По по ви ће ви ро ма ни за дје цу
ни су „це ли ле пи” и да је у то ме њи хо ва нај ве ћа
естет ска ври јед ност: не ма ју оче ки ва ну ком по -
зи ци о ну чвр сти ну, ви ше от кри ва ју сви јет у
фраг мен ти ма и не са вр шен ству, до ча ра ва ју пу -
но ћу жи во та, освје жа ва ју сви јет и у нео бич ним
по по ви ћев ским сли ка ма гра де ори ги нал ну,
свjежу ин тер пре та ци ју ствар но сти. У том кон -
тек сту, сма тра мо да је на уч ни до при нос Хри ста
Ге ор ги јев ског изу зе тан и у од ре ђе њу по е ти ке
ро ма на Алек сан дра По по ви ћа, и у од ре ђе њу
тео ри је ро ма на за дје цу уоп ште. Због све га на -
ве де ног, ње го ве тврд ње мо гу по слу жи ти као не -
из о став но по ла зи ште при ли ком да ље ин тер пре -
та ци је по е ти ке ро ма на (као и укуп ног про зног
опу са) за дје цу Алек сан дра По по ви ћа.

4. За кљу чак

По по ви ће ва про за за дје цу то ком пе де се тих
и с по чет ка ше зде се тих го ди на, у нај ве ћој мје -
ри, пра ти ла je кул тур ну по ли ти ку др жа ве. Упо -
ре до с „от пу шта њем др жав них сте га”, ова проза
је по ста ја ла све са мо свој ни ја, есте ски вр јед ни -
ја и, на кра ју, све ви ше пред мет књи жев но кри -
тич ке ре цеп ци је. У на че лу, По по ви ће во про зно
ства ра ла штво ми је ња ло се на ком по зи ци о ном
пла ну, по те мат ско-мо тив ским скло по ви ма,
идеј но и стил ско-је зич ки. У том про це су, од
стро ге иде о ло шке кон тро ле, пре ко освје же них
уре ђи вач ких по ли ти ка књи жев них ча со пи са
као зна чај них плат фор ми за оку пља ње пи са ца,
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до са рад ње са дру гим ме ди јем (Ра дио Бе о град)
и опро ба ва ња у дру гом (драм ском) жан ру – пе -
де се те го ди не мо же мо од ре ди ти као сво је вр сни
при прем ни те рен за све оно што ће се то ком
шезде се тих од и гра ти у По по ви ће вој спи са тељ -
ској ка ри је ри, у кон тек сту про зног ства ра ла -
штва за дје цу (али ре кли би смо и ње го вог цје -
ло куп ног опу са). Пу бли ко ва њем по ме ну те збир -
ке при по вје да ка с по чет ка ше зде се тих, Твр до -
гла вих при ча, књи жев на ре цеп ци ја на слу ћу је
ауто ров аван гард ни дух.

Ка да је о кри ти ци ри јеч, нај ва жни ји дио
књи жев но кри тич ке ре цеп ци је про зе на стао је
из пе ра По по ви ће вих са вре ме ни ка и, на тај на -
чин, ње го ва про за за дје цу би ла је укљу чи ва на
у ак ту ел не то ко ве об ли ко ва ња са вре ме не ју го -
сло вен ске дјеч је књи жев но сти. Ис ти ца но је да
је По по вић је дан од за чет ни ка фан та стич не
при че, ње го ви ро ма ни озна че ни су као ино ва -
тив не, аван гард не про зне фор ме ко је до но се
но ву ди на ми ку у раз во ју ро ма на за дје цу итд.
Ме ђу тим, по ме ну та ре цеп ци ја у кон тек сту По -
по ви ће ве про зе ве за на је, нај ве ћим ди је лом, за
раз вој књи жев но сти за дје цу за кључ но са два -
де се тим ви је ком. Не ма сум ње да је у том вре -
мен ском окви ру – од по ло ви не па до кра ја сто -
ље ћа – ауто ро ва про за пре ма из ло же ној ре цеп -
ци ји на пра ви ла ја сне по ма ке сво јом ино ва тив -
но шћу. Ме ђу тим, по че так „но вог ви је ка” до нио
је и но ву ди на ми ку раз во ја књи жев но сти за дје -
цу и но ви од нос пре ма ства ра ла штву за дје цу
А. По по ви ћа. 

За ни мљи во је да од по чет ка две хи ља ди тих
књи жев на ре цеп ци ја на ро чи то за па жа ауто ро -
во драм ско дје ло за дје цу (ко је је ве ли ким ди -
је лом због то га и да нас ак ту ел но), а да је про за,
баш у тој тач ки, уне ко ли ко скрај ну та. Да ли је
и у ко јој мје ри про за ва жна за ауто ро во драм -
ско дје ло у кон тек сту са вре ме них то ко ва срп -

ске књи жев но сти за дје цу (по што је зна ча јан
дио сво је про зе, али и ин тер на ци о нал них си жеа
бај ки, аутор ко ри стио за драм ска оства ре ња),
оста ју отво ре на пи та ња за не ка од бу ду ћих
истра жи ва ња.
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Kri sti na N. TO PIĆ

RE CEP TION OF PRO SE FOR CHIL DREN 
BY ALEK SAN DR PO PO VIĆ

Sum mary

The su bject of this re se arch pa per is the pre sen ta tion
of the spe ci fi city (and com ple xity) of the re cep tion of
pro se for chil dren by Alek san dar Po po vić. This me ans the
esta blis hment of a li te rary re cep tion abo ut pro se cre a -
tions in pe ri o di cals for chil dren du ring the 1950s and
early 1960s, abo ut which, when we talk abo ut the chil -
dren’s li te ra tu re of this wri ter, the re are the fe west cri ti -
cal ob ser va ti ons so far. On the ot her hand, the re se arch
will pro vi de a cri ti cal over vi ew of the exi sting li te rary re -
cep tion of Alek san dar Po po vić’s pro se for chil dren,
which re la tes to his work sin ce the 1960s. The aim of the
re se arch is to cre a te an in sight in to all sta ges of the de -
ve lop ment of chil dren’s pro se by Alek san dar Po po vić —
from the ide o lo gi cal li te ra tu re to the li te ra tu re of high
aest he tic va lue.

Keywords: re cep tion, pro se, po e tics, pe ri o di cals, Alek -
san dar Po po vić
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SVE O BI BLI O TE CI KO JA JE 
FOR MI RA LA GE NE RA CI JE
(Iva na Bo žo vić: Bi bli o te ka Vje ve ri ca 
i ured nič ki rad Gri go ra Vi te za u dječ jem 
na klad ni štvu, Za greb, Na kla da Lje vak,
2021.)

U uvod nom di je lu svo je pr ve knji ge ko ju je
kra jem pro šle go di ne iz da la za gre bač ka Na kla da
Lje vak, dok to ri ca zna no sti Iva na Bo žo vić iz no si,
iz me đu osta lih, dvi je tvrd nje ko je pod cr ta va ju va -
žnost ba vlje nja Vi te zo vim ured nič kim ra dom i
nje go vom ulo gom u na klad ni štvu sre di nom 20.
sto lje ća. Pr va je da je Vi te zov ured nič ki an ga žman
do sad bio tek ri jet ko i spo ra dič no raz ma tran, una -
toč či nje ni ci da se ra di o jed nom od naj zna čaj ni -
jih pi sa ca hr vat ske dječ je knji žev no sti pro šlo ga
sto lje ća. Dru ga je da Bi bli o te ka Vje ve ri ca, či ji je
Gri gor Vi tez bio ini ci ja tor, idej ni za čet nik i du go -
go di šnji ured nik, pred sta vlja je dan od naj či ta nijih
i naj u tje caj ni jih na klad nič kih ni zo va knji žev no sti
za dje cu na ko jem su sta sa le ge ne ra ci je mla dih či -

ta te lja u Hr vat skoj i ve li kom di je lu ta da šnje Ju -
go sla vi je. Po sto ji po se ban sen ti ment ko ji okru žuje
Vje ve ri cu – ne ka da šnji ško lar ci ko ji su osnov no
obra zo va nje stje ca li u se dam de se ti ma, osam de se -
ti ma, de ve de se ti ma ra do će se pri sje ti ti je din stve -
nog lo go ti pa i pre po zna tlji vog iz gle da pu bli ka ci ja
iz ni za ko je go to vo ne po gre ši vo aso ci ra ju na lek -
ti ru, osnov nu ško lu i dje tinj stvo. No, Bi bli o te ka
Vje ve ri ca je kao te ma iz nim no ak tu al na, iz me đu
osta log zbog či nje ni ce da i da nas u hr vat skim
škol skim knji žni ca ma cir ku li ra ju isti pri mjer ci
koje su či ta la pri je spo me nu ta pro šla po ko lje nja.
Za po tre be osvr ta, po tak nu ta na raz mi šlja nje
zaključ ci ma ovog iz nim no op se žnog i de talj nog
ra da, auto ri ca ovih re da ka usta no vi la je da, pri -
mje ri ce, u fon du škol ske knji žni ce u ko joj je za -
po sle na (ko ja ni je ni po če mu bit no dru ga či ja od
dru gih osnov no škol skih knji žni ca u Hr vat skoj)
Bi bli o te ka Vje ve ri ca za u zi ma za mje tan udio uče -
nič kog fon da, ot pri li ke de se ti nu, uz još do dat nih
oko 5% pri mje ra ka u ukup nom fon du ko ji pri pa -
da ju dru gom Vi te zo vom uspje šnom ni zu za mla -
de – Bi bli o te ci Je len.

Iva ni Bo žo vić na klad nič ki rad Gri go ra Vi te za
te Bi bli o te ka Vje ve ri ca bi li su te ma dok tor ske di -
ser ta ci je na osno vi ko je je i na sta la ova mo no gra -
fi ja. Ka ko na vo di auto ri ca, je dan od za da ta ka nje -
zi nog is tra ži vač kog po du hva ta bio je sa sta vi ti
iscrp nu bi bli o gra fi ju svih na klad nič kih ni zo va ko -
je je Gri gor Vi tez ure đi vao u iz da vač kom pod u ze -
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ću Mla dost te ih ana li zi ra ti s ob zi rom na nji ho va
po e tič ka i pa ra tek stu al na obi ljež ja. Is tra ži va nje je
vre men ski ko re spon di ra lo s do na ci jom zna čaj ne
ko li či ne ar hiv sko ga gra di va iz Vi te zo ve ostav šti -
ne Hr vat sko me škol skom mu ze ju što je auto ri ci
omo gu ći lo uvid i u ne ke do tad ne po zna te po dat -
ke o nje go vom ži vo tu i dje lu, a o ko ji ma je ri ječ u
pr vom di je lu knji ge. Po for mal nom obra zo va nju
uči telj, Vi tez je ti je kom svo je ka ri je re pro mi je nio
ne ko li ko mje sta u ško la ma, ne ko li ko dr žav nih slu -
žbi u pro svje ti i iz da va štvu te se pro fi li rao kao pje -
snik, pro za ist, pu bli cist i pre vo di telj pri je ne go što
se 1950. go di ne za po slio u iz da vač kom pod u ze ću
No vo po ko lje nje. Ono će se idu će go di ne pre i me -
no va ti u Iz da vač ko-knji žar sko pod u ze će Mla dost
te na red nih go di na pre u ze ti pri mat u pod ruč ju
na klad ni štva za dje cu i mla dež u ta da šnjoj Ju go -
sla vi ji, če mu je bez sum nje ve li ki do pri nos dao
upra vo Vi tez ko ji će ta mo ra di ti kao ured nik sve
do svo je smr ti 1966. go di ne. U sa mo pet na est go -
di na Vi tez je osno vao i po kre nuo tri na est ni zo va
za dje cu i/ili mla dež od ko jih je ne ke od po če ta ka
do kra ja i ure đi vao. To su, re dom: Ma la knji žni ca
(1951. – 1952.), Bi bli o te ka Mo ja knji ga (1951. –
1955.), Pi o nir ska knji žni ca/bi bli o te ka (1947. –
1957.), Pal či će va knji žni ca (1955. – 1962.), Bi blio -
te ka Je len (1957. – 1989.), uz us po red ni isto i me -
ni ći ri lič ni niz, Bi bli o te ka Zmaj (1957. – 1958.),
Bi bli o te ka Orion (uz pre ki de, iz me đu 1957. i
1975.), Iz pri če u pri ču (1958. – 1967.), Bi bli o te -
ka Ve se la dru žba (1958. – 1981.?), Ma la pla va
knji ga (1959. – 1961.), Sa bra na dje la Ma te Lo vra -
ka (1964.), ne i me no va ni niz sli kov ni ca i ilu stri ra -
nih knji ga te Bi bli o te ka Vje ve ri ca (1957. – 1998.),
uz pa ra lel ni niz ti skan ći ri li com – Bi bli o te ka Ve -
ve ri ca.

Na te me lju de talj nih ana li za po je di nih na klad -
nič kih ni zo va, auto ri ca u knji zi pri ka zu je ra zno -
vr snost ured nič kih stra te gi ja ko je su ih ob li ko va -

le. Bi bli o te ke ko je je ure đi vao Gri gor Vi tez raz li -
ku ju se po broj nim zna čaj ka ma, kao što su dob
im pli cit nog či ta te lja, pa ra tek stu al na opre ma sve -
za ka, po e tič ke zna čaj ke, omjer za stu plje no sti do -
ma ćih i pri je vod nih dje la, po di na mi ci iz la že nja i
tra ja nju. Me đu tim, ne ko li ko od na bro je nih ni zo -
va po se bi ce uka zu ju na Vi te zov ge ni ja lan sluh za
na rav knji žev nog tr ži šta i za htje ve knji žev ne pu -
bli ke. Pri mje ri ce, kroz Bi bli o te ku Ve se la dru žba,
ko ja je iz la zi la vi še od dva de se tlje ća, hr vat sko se
tr ži šte pr vi put upo zna lo s omi lje nim Di sneyevim
sli kov ni ca ma. Po seb no je za ni mlji va da nas za bo -
ra vlje na bi bli o te ka Iz pri če u pri ču, ko ja se ti ska -
la na škart-pa pi ru, od no sno na pa pir na tim ot pa -
ci ma na sta li ma u pro ce su ti ska nja dru gih knji ga i
ča so pi sa či ji je na klad nik bi lo pod u ze će Mla dost.
Ra di lo se sto ga o vr lo jef ti nim iz da nji ma ma njeg
for ma ta ko ji ma se ra ču na lo na kup ce iz dječ jih re -
do va, a ko ji ma se istom po ku ša vao pre ni je ti kvali -
te tan sa dr žaj u for mi krat kih pri ča, baj ki i le gendi
na rod ne pro ve ni jen ci je ili iz pe ra kla si ka ju go sla -
ven ske i svjet ske knji žev no sti. Me đu tim, vr hu nac
ured nič kog ra da Gri go ra Vi te za pred sta vlja ju dva
am bi ci o zna na klad nič ka ni za ko ja je ute me ljio i
po kre nuo iste (1957.) go di ne i ure đi vao sve do
smr ti – Bi bli o te ka Je len i Bi bli o te ka Vje ve ri ca. 

Prem da je Vje ve ri ca bi la na mi je nje na dje ci
osnov no škol ske, a Je len dje ci sred njo škol ske do -
bi ove dvi je bi bli o te ke di je le broj ne za jed nič ke ka -
rak te ri sti ke. Oba ni za re zul tat su pro mi šlje ne
ured nič ke po li ti ke te su ja sno vi zu al no de fi ni ra ni
pre po zna tlji vim li kov nim rje še nji ma i opre mom.
Oba su bi la vr lo po pu lar na me đu mla dom či ta telj -
skom pu bli kom što po tvr đu je či nje ni ca da su ne -
ki na slo vi iz spo me nu tih ni zo va za vri je me Vi te -
zo va ži vo ta iza šli u ne ko li ko iz da nja. Po pu lar nost
dje lo mič no mo gu za hva li ti to me da su bi li ori jen -
ti ra ni oba ve znoj lek ti ri za osnov nu i sred nju ško -
lu što im je osi gu ra va lo i pred vi dlji vo so li dan trži -
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šni pla sman. Kao i Vje ve ri ca, i Je len je iz la zio u
pa ra lel nim ći ri lič nim iz da nji ma.

Dru gi dio knji ge Iva ne Bo žo vić u pot pu no sti je
fo ku si ran na Bi bli o te ku Vje ve ri ca te pom noj ana -
li zi tog naj po pu lar ni jeg i naj du go vječ ni jeg na klad -
nič kog ni za za dje cu ko ji je iz la zio iz okri lja Iz da -
vač ko-knji žar skog pod u ze ća Mla dost. U okvi ru
Bi bli o te ke Vje ve ri ca ti je kom če tr de set i jed ne go -
di ne nje zi na tra ja nja iza šlo je vi še od sto ti nu na -
slo va, od ko jih je ukup no de ve de set i je dan uredio
Gri gor Vi tez. Na kon nje go ve smr ti 1966. go di ne
ured ni štvo nad Vje ve ri com pre u zi ma du go go di -
šnja Vi te zo va su rad ni ca Ana Ku lu šić, a na kon nje -
zi na umi ro vlje nja Ve ra Ba rić. Pu nih če ti ri de set -
lje ća Bi bli o te ka Vje ve ri ca sli je di la je pro vje ren
Vite zov re cept, uz od re đe ne ured nič ke ino va ci je
ko je su sa so bom do ni je le nje go ve na sljed ni ce. Od
pr vog na slo va u Vje ve ri cu su bi li uklju če ni re no -
mi ra ni stra ni i do ma ći auto ri, a ve lik broj na slo va
na la zio se na po pi si ma osnov no škol ske lek ti re.
Pre po zna tljiv je bio i po lo go ti pu, elip si unu tar
ko je se na la zi la vje ve ri ca sje de ći na slo vu „V”, tra -
kom s nat pi som na klad nič kog ni za, usta lje nim di -
men zi ja ma, tvr dim kar ton skim ko ri ca ma, ilu stra -
ci ja ma na na slov ni ci ko je su bi le ma hom ra do vi
po zna tih do ma ćih li kov nih umjet ni ka te cr no-bi -
je lim ilu stra ci ja ma unu tar knji žnog blo ka. Pa ra -
tek stu al na opre mlje nost je va ri ra la, pri če mu je
ve ći na sve za ka sa dr ža va la sa že tu pi šče vu bi o gra -
fi ju, kat kad i krat ku bi lje šku o dje lu. Za vri je me
Vi te zo ve nad le žno sti u pod jed na koj su mje ri bili
za stu plje ni do ma ći i stra ni auto ri, iz da va nje kla -
si ka i već po zna tih i pri zna tih dje la bi lo je raz -
mjer no iz da va nju ak tu al nih pi sa ca i no vih dje la,
za stu plje na je bi la po pu lar na li te ra tu ra, ali i lek -
tir na dje la, a naj ve ći dio na slo va ob ja vlje nih u
Vje ve ri ci pri pa dao je su vre me noj knji žev no sti.
Ana Ku lu šić na sta vi la je Vje ve ri cu ure đi va ti na
Vi te zo vom tra gu te je za vri je me svog ured nič kog

an ga žma na (1967. – 1984.) ure di la ukup no sto
če tr de set sve za ka s po zna tim vi zu al nim i pa ra tek -
stu al nim pro fi lom od ko jeg se vi še ni je od stu pa -
lo. Ana Ku lu šić je da le ko vi še od svog pret hod ni -
ka pre fe ri ra la iz da va nje do ma ćih (ju go sla ven skih,
po se bi ce hr vat skih) pi sa ca te je iz da la osjet no vi -
še dje la či je su auto ri ce že ne. Ta ko đer, ob ja vi la je
za mjet no ve ći broj zbir ki po e zi je, kao i pr vi jen ce
te pr va iz da nja mno gih spi sa te lja ko ji će ka sni je
po sta ti ključ na ime na su vre me ne hr vat ske dječ je
knji žev no sti, kao što su Zlat ko Kri lić, Lu ko Pa lje -
tak i Zvo ni mir Ba log. Iva na Bo žo vić sto ga uvjer -
lji vo za klju ču je da je Bi bli o te ka Vje ve ri ca za vri -
je me Ane Ku lu šić bi la klju čan me dij u stva ra nju
hr vat ske dječ je po e zi je u dru goj po lo vi ci 20. sto -
lje ća. Ured nič ko raz do blje Ve re Ba rić, ko ja je po -
sljed nja su stav no ure đi va la Vje ve ri cu, obi lje ži lo
je pre fe ri ra nje do ma ćih auto ra, sklo nost ra di kal -
ni jim li te rar nim ostva re nji ma, ali i pro ši re nje te -
mat skih pre o ku pa ci ja za stu plje nih u ni zu pre ma
oni ma ko je su do ta da u hr vat skoj knji žev no sti za
dje cu bi le ta bu i zi ra ne. Ta ko đer je raz vi dan za o -
kret pre ma su vre me noj dru štve noj pro ble ma ti ci,
što je u ko nač ni ci do ve lo do iz da va nja dvi ju na -
klad nič kih pod cje li na u Bi bli o te ci: Eko vje ve ri ce
i Rat ne vje ve ri ce. Go di ne 1998. go di ne iza šao je
po sljed nji sve zak Bi bli o te ke Vje ve ri ca ko ju je ure -
dio Ne nad Pi skač, na kon če ga je usli je dio kraj na -
klad nič kog ni za, za jed no s pri va ti za ci jom i pro pa -
šću Iz da vač ko-knji žar skog pod u ze ća Mla dost. 

Slje de će po gla vlje ko je ana li zi ra pro blem upra -
vlja nja sa dr ža jem s ured nič ke po zi ci je u Bi bli o teci
Vje ve ri ca na pi sa no je u ko a u tor stvu s Du brav kom
Zi mom. Auto ri ce ov dje raz ma tra ju zna čenj ske
inter ven ci je i ide o lo ška pre kra ja nja u tek sto vi ma
za stu plje ni ma u Vje ve ri ci, a ko ja su na sta la s
ured nič ke ili pre vo di telj ske po zi ci je. Bu du ći da se
ra di o ni zu na mi je nje nom dje ci, po seb no je dje -
lat na bi la pre ven tiv na (auto)cen zu ra ko jom ih se
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htje lo za šti ti ti od po ten ci jal no štet nih utje ca ja,
na po se re li gij skih. U so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji to
je bi la uve li ke uvri je že na prak sa, po se bi ce u slu -
ča je vi ma pri je vo da stra ne li te ra tu re, ko ja se pro -
vo di la nad čak i ne znat nim sum nji vim sa dr ža ji ma
ko ji bi bi li pri la go đe ni, pre ra đe ni ili na pro sto
izba če ni.

Auto ri či na de talj na ana li za na klad nič kog ra -
da Gri go ra Vi te za i nje go vih bi bli o te ka za vr ša va
opse žnom bi bli o gra fi jom pret hod no spo me nu tih
na klad nič kih ni zo va. Svi su oni, pred vo đe ni bi -
blio te ka ma Vje ve ri ca i Je len, ne iz mjer no utje cali

na od goj i či ta telj ski ukus dječ je i ado le scent ske
pu bli ke u ta da šnjoj Ju go sla vi ji, pro fi li ra nje mla -
dih i još ne a fir mi ra nih knji žev ni ka te su u ve li koj
mje ri od re di li smjer hr vat ske dječ je knji žev no sti
u dru goj po lo vi ci 20. sto lje ća. Sto ga je ovo is crp -
no dje lo, te me lje no na su stav nom ar hiv skom ra -
du i sa či nje no od po mnih ana li za, baš kao i nje -
gov pred met, iz nim no zna čaj no i ak tu al no za sve
pro u ča va te lje dječ jeg na klad ni štva te sve pro šle,
sa da šnje i bu du će či ta te lje na slo va iz Bi bli o te ke
Vje ve ri ca.

Da ria MI KU LEC*
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Ин фор ма тив ни при лог
UDC 821.163.41:929 Radikić V.

При мље но: 7. 8. 2022. 
При хва ће но: 10. 8. 2022.

СЕ ЋА ЊЕ НА ПРО ФЕ СО РА 
ВА СИ ЛИ ЈА РА ДИ КИ ЋА 
(1947–2022)

Про фе сор књи жев но сти за де цу, те о ре ти чар,
књи жев ни кри ти чар, но ви нар и пи сац Ва си ли -
је Ра ди кић пре ми нуо је кра јем ју на ове го ди не,
по сле кра ће бо ле сти. Ро ђен је 1947. го ди не у
Пу шков цу, у оп шти ни Ло па ре (БиХ). Гим нази -
ју је за вр шио у Брч ком, а ди пло ми рао (1970),
ма ги стри рао (1981) и док то ри рао (2001) на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

По ред на у ке о књи жев но сти (есе ји, огле ди,
сту ди је, при ка зи), Ра ди кић се опро бао и као
про зни пи сац. Ба вио се и но ви нар ством, са ра -
ђу ју ћи са По ли ти ком, Бор бом, Про свет ним пре -
гле дом. Био је, не сум њи во, нај бо љи по зна ва лац
књи жев ног ства ра ла штва Јо ва на Јо ва но ви ћа
Зма ја за де цу и мла де, буду ћи да је обе сво је те -
зе (ма ги стар ску и док тор ску) по све тио ли сту
Не вен, од но сно Зма је вој по е зи ји за де цу. Осим
про у ча ва ња књи жев но сти за де цу, за па же не ре -
зул та те оства рио је и на по љу из у ча ва ња са вре -

ме не књи жев но сти за од ра сле, што по твр ђу ју
број ни при ло зи и при ка зи у те ку ћој пе ри о дици.

Као члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, ре -
дак ци је ча со пи са Де тињ ство, књи жев ног жи -
ри ја награде „Невен” и мно гих дру гих асо ци -
јаци ја ути цао је на то ко ве и са вре ме ну књи -
жевну сце ну, на ро чи то ону на ме ње ну де ци и
млади ма. Ра дио је као но ви нар у ли сто ви ма
Мла дост и Но во сти из Ју го сла ви је, а у Ми ни -
стар ству про све те као са вет ник ми ни стра и се -
кре тар Ре пу блич ке фон да ци је за раз вој на уч -
ног и умет нич ког под млат ка. Про свет но-пе да -
го шку ка ри је ру за по чео је на Ви шој шко ли за
обра зо ва ње вас пи та ча на Де ди њу, а пен зи ју до -
че као као ре дов ни про фе сор Фа кул те та за кул -
ту ру и ме ди је Уни вер зи те та Ме га тренд у Бе о -
гра ду, где је пре да вао Сти ли сти ку и ре то ри ку.
Са ра ђи вао је са мно гим на шим књи жев ним ча -
со пи си ма и ли сто ви ма (Књи жев ност, Ле то пис
Ма ти це срп ске, Срп ски књи жев ни гла сник, Књи -
жев ност и је зик, Књи жев не но ви не, Књи жев ни
ма га зин, Де тињ ство, До ме ти, Стиг, Гра ди на,
Са вре ме ник, Баг да ла, Стре мље ња, Сиг нал и др.).

Раз вој ни пут Ра ди ки ће вог жи во та и ра да те -
као је уз ла зном ли ни јом, а нај ви ше се до ка зао
као по све ће ник и ис тра жи вач у обла сти на у ке
о књи жев но сти за де цу и мла де. Ње го ва би -
блио гра фи ја бо га та је и ра зно вр сна, те обу хва -
та сле де ћа из да ња из бе ле три сти ке: За пи си из
Олов ца (при по вет ке, 1977), Ка ба ни ца ко ја игра
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(крат ка про за, 1994) и За ча ра не авли је (крат ка
про за, 2005). 

Из на у ке о књи жев но сти об ја вио је сле де ће
сту ди је, есе је и мо но гра фи је: Чи тан ка на ра -
шта ја (1989), Зма је во пе сни штво за де цу (2003),
Де ло и зна че ње (2006), Сти ли сти ка и ре то ри ка
(скрип та, 2008), Цвр чак или мрав (2010) и Го во -
ре но и пи са но (2017).

Чи тан ка на ра шта ја пред ста вља ње го ву не -
знат но из ме ње ну ма ги стар ску те зу по све ће ну
Зма је вом Не ве ну, док Зма је во пе сни штво за де -
цу чи ни вр ху нац Ра ди ки ће вог на уч но-ис тра жи -
вач ког ра да. Као вр стан ту мач и ана ли ти чар од
нер ва и уку са, Ра ди кић је у пот пу но сти ис цр -
пео те му ко јом се пре да но ба вио, про фи ли шу -
ћи са свим но ви лик, уло гу и зна чај Зма је ве по -
е зи је за де цу у на шој књи жев но сти и кул ту ри.
Овом дра го це ном и зна чај ном сту ди јом Ра ди -
кић је не дво сми слено по ка зао да је наш нај бо -
љи ту мач и по зна ва лац Змајевог стваралаштва
за де цу, па у том сми слу књи га пред ста вља кру-
ну ње го вог син те тич ког при сту па, од но сно про -
до ра у по е ти ку и он то ло ги ју де тињ ства (Зма је -
ва по е ти ка књи жев но сти за де цу, Сиг нум игре,
Атлас деч јег од ра ста ња). Ре цен зен ти Ра ди ки ће -
ве ка пи тал не сту ди је о Зма ју, Сло бо дан Ж. Мар -
ко вић и Ду шан Ива нић, по ред оста лог, ис ти чу
сле де ће:

За сни ва ју ћи свој рад на те зи да по ми ре ње
игре и зби ље, од но сно, у пе да го шкој рав ни – по -
у ке и за ба ве, пред ставља основ но Зма је во по е -
тич ко на че ло у ства ра њу за де цу, Ра ди кић је
исцрп но ис тра жио ка ко се ово на че ло ре флек ту -
је на бит не аспек те Зма је вог пе сни штва за де цу
и мла де – је зик, мо тив ску осно ву, ства ра лач ки
по сту пак, вер си фи ка ци ју и зна чењ ски план.

Књи га Де ло и зна че ње пред ста вља из бор књи -
жев но-кри тич ких тексто ва ко је је Ра ди кић објав-

љи вао у ви ше де це ниј ском ра спо ну (1974–2000),
у до ма ћој књи жев ној пе ри о ди ци, као и на стра -
ни ца ма днев них и не дељ них ли сто ва. У из бор
је, та ко ђе, увр штен из ве стан број при ло га еми -
то ва них у еми си ји Пу те ви ма кул ту ре Дру гог
про гра ма Ра дио Бе о гра да. У фо ку су овог де ла
на ла зи се, за пра во, срп ска књи жев ност 20. ве -
ка, при че му се „по сред ством тек сто ва о ре цеп -
ци ји усме ног ства ра ња и књи жев но сти ро ман -
ти зма, ус по ста вља ве за из ме ђу књижев не тра -
ди ци је и са вре ме ног ства ра ња” (Ра ди кић 2006:
142). При ка зи се од но се на есе је, сту ди је и огле -
де (М. Па вло вић, Х. Кр ње вић, Ј. Де ре тић, С. Ж.
Мар ко вић, П. Ми ло са вље вић, В. Је ро тић, П.
Пи ја но вић), по е зи ју (М. То до ро вић, А. Се кулић,
Р. Ан дрић, М. Га ври ло вић) и про зу (М. Ла лић,
М. Да ној лић, М. Мићић Ди мов ска, Д. Бу гарчић).

Ре цен зи ра ју ћи књи гу Цвр чак или мрав, проф.
Јо ван Љу шта но вић на гла ша ва да су књи жев на
кри ти ка и исто ри ја књи жев но сти ме ђу соб но
нај ду бље по ве за не, те прак тич но чи не је дан
пред мет и јед но би ће. Ово из да ње, да кле, 

на про ниц љив и ана ли ти чан на чин ба ви се и син -
хро ниј ским и ди ја хро ниј ским аспек том мо дер не
срп ске књи жев но сти за де цу, бе ло да но по твр ђу -
ју ћи то је дин ство. Књи га по се ду је сна жно из ра -
же ну свест о спе ци фич но сти ли те ра ту ре за де цу,
о ме сту те ли те ра ту ре у кул ту ри, има из ди фе рен -
ци ра не вред но сне кри те ри ју ме и са др жи ви зију
ње ног исто риј ског раз вит ка.

По де ље на у два идеј но-те мат ска де ла, ова
књи га об у хва та три де се так кри тич ких тек сто ва
о Ан дер се ну, Зма ју, Де сан ки, Ву чу, Ћо пи ћу, Лу -
ки ћу, Ра до ви ћу, Ршу мо ви ћу, Ста ни ши ћу, Сто -
јиљ ко ви ћу, Ђур ђе ву и дру гим пи сци ма.

Ра ди кић је био ре цен зент, од но сно пи сац
пред го во ра и/или по го во ра пе снич ким, про -
зним и струч ним књи га ма Ра доми ра Ан дри ћа,
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Ра то ми ра Да мја но ви ћа, Слав ке Пет ко вић Гру -
ји чић, Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, Мла де на Гве ра,
Драга на Је лен ко ви ћа, Ми ло ша Април ског... До -
бит ник је на гра де „Не вен”, пр ве на гра де но во -
сад ског Днев ни ка за при чу, „Злат не знач ке”
Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је и при -
зна ња „Ју хор ско око”. При че су му пре во ђене
на не ко ли ко је зи ка.

У Исто ри ји срп ске књи жев но сти за де цу и
мла де проф. Ми о мир Ми лин ко вић свр ста ва Ра -
ди ки ћа у ко ло ну 

оних ко ји на сто је да у про у ча ва њу књи жев ног де -
ла ста ве ак це нат на фе но ме но ло шке осо бе но сти
је зи ка и уну тра шње вред но сти те мат ске и естет -
ске струк ту ре. У том по гле ду од по себ ног је зна -
ча ја ње го во де ло Зма је во пе сни штво за де цу
(2003), у ко јем се из но ва ту ма че и от кри ва ју но -
ве вред но сти Зма је ве по е зи је (Ми лин ко вић 2014:
589). 

На та ла си ма Ра дио Бе о гра да еми то ва но је
не ко ли ко Ра ди ки ће вих при ча, као и ра дио-дра -
ме о Фи ли пу Ви шњи ћу, Зма ју, Ми ро сла ву Анти -
ћу и др. Сво јим на уч но-струч ним и ства ра лач -
ким ауто ри те том проф. Ра ди кић био је оми љен
и ра до ви ђен са рад ник на ску по ви ма и кон фе -
рен ци ја ма (Бе о град, Но ви Сад, Сом бор, Ла за -
ре вац), упу ћен пе да гог и ода ни при вр же ник
све та де тињ ства. Не мер љив је и вр ло дра го цен
ње гов до при нос раз во ју и афир ма ци ји про у ча-
ва ња срп ске књи жев но сти за де цу и мла де. Као
ис тра жи вач и те о ре ти чар био је из у зет но те ме -

љан, лу ци дан и систе ма ти чан, на ро чи то ка да се
ра ди о те ма ма и пи та њи ма ко ја су ма ње по зна -
та и хер ме не у тич ки ела бо ри ра на (ри мо ва на
при ча за де цу, лек сич ке скра ће ни це у функ ци -
ји пе снич ке игре, ри мо ва не сли ке и ре чи). Ње -
го ви критич ки и те о риј ски при ло зи пи са ни су
ана ли тич ки пре ци зно, вр ло ар гу мен то ва но и са
не сум њи вом књи жев ном ком пе тен ци јом, од но -
сно еру ди ци јом ши ро ког ра спо на. Под јед на ко
је пи сао о пе сни ци ма и пи сци ма за де цу. По себ -
ну па жњу, ме ђу тим, по све тио је пе сни штву Ј. Ј.
Зма ја, што пред ста вља ње го ву ис тра жи вач ку
оп се си ју, али и жи вот но де ло. Мо жда ни је пре -
те ра но ре ћи да је то јед на од нај бо љих и нај ком -
плек сни јих док тор ских ди сер та ци ја из на ше
књи жев но сти за де цу и мла де уоп ште. Пи са на
је ско ро две де це ни је, а об ја вље на на че ти ри сто
де вет стра на. Као мен тор и пре да вач, Ра ди кић
је мно ге ге не ра ци је сту де на та и сво јих са рад -
ни ка успе шно усме ра вао у раз ли чи тим обла -
сти ма и ди сци пли на ма.

Са вре ме ној на у ци о књи жев но сти за де цу
дао je ве ли ки до при нос у ње ном жан ров ском,
по е тич ком и фе но ме но ло шком из у ча ва њу, а
по себ но ка да се ра ди о оним пи сци ма и пе сни -
ци ма ко ји су сво јим де лом обе ле жи ли по сле -
рат но и мо дер но до ба. Ра ди ки ће вим од ла ском
на ша на у ка о књи жев но сти за де цу и мла де до -
жи ве ла је ве ли ки гу би так, али ње гов жи вот и
де ло сва ка ко не ће па сти у за бо рав.

Ми лу тин Б. ЂУ РИЧ КО ВИЋ*

СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРА ВАСИЛИЈА РАДИКИЋА (1947–2022)
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АЈ ДА ЧИЋ, Де јан (1959) сла ви ста, фол кло ри ста
и лин гви ста. Ра дио је у Уни вер зи тет ској би бли о те -
ци у Бе о гра ду и пре да вао на сла ви сти ци Уни вер зи -
те та у Ки је ву, Ло ђу и Гдањ ску. Био је осни вач и глав -
ни уред ник ча со пи са Ко до ви сло вен ских кул ту ра,
Украс и Но во реч је. Управ ник је мре же е-би бли о те ка
„Про је кат Раст ко”, аутор се дам дво а у тор ских и два -
де сет аутор ских књи га и уредник ни за сла ви стич ких
збор ни ка.

АЛЕК САН ДРО ВИЋ, Ма ри ја (1972) ди пло ми -
рала је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. У зва њу про фе сора
стру ков них сту ди ја за ужу на уч ну област Је зик и
књи жев не на у ке и пе да го ги ја др жи кур се ве ром ског
је зи ка, књи жев но сти за де цу на ром ском је зи ку и
ме то ди ку раз во ја го во ра на ром ском је зи ку. За по -
сле на је на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за
вас пи та че „Ми ха и ло Па лов” у Вр шцу. Ње на на уч на
ин те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу кри тич ке
ре цеп ци је ром ске књи жев но сти и књи жев но сти за
де цу на ром ском је зи ку. Об ја ви ла је моно гра фи ју
Ба ци ла сам ја бу ку у пећ – Ром ске еп ско-лир ске и лир -
ске пе сме – Ста ри ја и но ва бе ле же ња: кла си фи ка ци -
ја, те ме, зна че ња (2012), сли ков ни ца за де цу на ром -
ском је зи ку: Mun ri fa mi li ja: pin tu ra ko lil pe rro ma ni
čhib pa le čha vo ra ka tar 6 dži 7 berš (2016), Či ka lo si kljol
te gi na vel (2020). О ром ском је зи ку и књи жев но сти
об ја ви ла је низ ра до ва у збор ни ци ма и на уч ним ча -
со пи си ма. Чла ни ца је Од бо ра за про у ча ва ње жи во -
та и оби ча ја Ро ма у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет -
но сти. 

ma lek san dro vic@yahoo.com

BÁ LINT, Em ma, PhD can di da te, Uni ver sity of
Sze  ged, do es re se arch at the cros sro ads of fa iry-ta le
stu di es, adap ta tion stu di es, and new me dia. She has
pre sen ted at se ve ral in ter na ti o nal con fe ren ces and has
pu blis hed re se arch pa pers and re vi ews with si mi lar fo -
ci in En glish and in Hun ga rian in jo ur nals (AME RI CA -
NA, HJE AS, Híd) and in two edi ted vo lu mes, Tra vel ling
aro und Cul tu res: Col lec ted Es says on Li te ra tu re and Art
(Cam brid ge Scho lars, 2016) and Tur ning the Pa ge: Gen -
de red Iden ti ti es in Con tem po rary Li te rary and Vi sual Cul -
tu res (L’Har mat tan, 2017). Bá lint has been re vi ew edi -
tor of AME RI CA NA: E-jo ur nal for Ame ri can Stu di es sin -
ce 2015. She is cur rently wri ting her dis ser ta tion on
con tem po rary tran sme dial adap ta ti ons of the ta le
“Lit tle Red Ri ding Hood” cre a ted for young adult and
adult audi en ces ex plo ring and re fi ning the to ols of
tran sme dial nar ra to logy whi le al so exa mi ning the con -
ti nu ing sig ni fi can ce and re pur po sa bi lity of fa iry ta les
and the im pli ca ti ons of cros so ver re a der ship.

BUR CAR, Li li ja na je red na pro fe so ri ca na Fi lo zof -
ski fa kul te ti v Lju blja ni. Nje na ra zi sko val na pod roč ja
vklju ču je jo fe mi ni stič no te o ri jo, dru žbe no an ga ži ra na
li te ra tu ro, otro ško in mla din sko knji žev nost s po u dar -
kom na dru žbi pra vič no sti in spo lu, post ko lo ni al ne
štu di je, so ci a li zem, an ti im pe ri a li zem in an ti ka pi ta li -
zem. Na pod roč ju otro ške in mla din ske knji žev no sti je
med dru gim de lo va la na med na rod ni usta no vi za ra zi -
sko va nje otro ške in mla din ske knji žev no sti IYL v Mu -
en chnu, spr va kot pre jem ni ca šti pen di je le ta 2008 in
2010, ka sne je le ta 2018 kot sa mo stoj na ra zi sko val -
ka. Je av to ri ca dveh mo no gra fij z na slo vom No vi val
ne dolž no sti v otro ški knji žev no sti (Sop hia: Lju blja na,
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2007) in Re sta vra ci ja ka pi ta li zma: re pa tri ar ha li za ci ja
dru žbe (Sop hia: Lju blja na, 2015). Sled nja je bi la 2020
pre ve de na in ob ja vlje na pod na slo vom Re sta u ra ci ja ka -
pi ta li zma: re pa tri ar ha li za ci ja dru štva pri Cen tru za žen -
ske štu di je in In sti tu tu za et no lo gi jo in fol klo ri sti ko v
Za gre bu.

ВА СИ ЛЕ ВА, Оља (1989) ди пло ми ра ла је, ма сте -
ри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду на гру пи за Срп ску књи -
жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма. Са -
рад ник је во де ћих кул тур них ин сти ту ци ја и књи-
жев них ча со пи са у зе мљи и ино стран ству. Као уче -
сник број них окру глих сто ло ва и на уч них ску по ва
об ја ви ла је ве ли ки број ра до ва ко ји су пре све га по -
све ће ни про у ча ва њу срп ске књи жев но сти 20. ве ка.
Ин те ре со ва ња су јој пре вас ход но ве за на за про у -
чава ње са вре ме не по е зи је и есе ји сти ке, про зе 20.
века, књи жев но сти за де цу. За по сле на је на Фи ло ло -
шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу, у Цен тру
за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти. Жи ви у Бе о -
гра ду. 

o.va si le va06@gmail.com 

ВЕЉ КО ВИЋ МЕ КИЋ, Је ле на (1981) ди пло ми -
ра ла је на сме ру Те о ри ја књи жев но сти и оп шта књи -
жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и
док то ри ра ла на мо ду лу Те о ри ја књи жев но сти на
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу.
Жи ви у Пи ро ту и ра ди на Ака де ми ји тех нич ко-вас -
пи тач ких стру ков них сту ди ја – Од сек Пи рот, у зва -
њу про фе со ра стру ков них сту ди ја. Об ја вљу је на уч -
не ра до ве, при ка зе и кри ти ке у те мат ским збор ни -
ци ма и на уч ним ча со пи си ма, нај че шће из обла сти
књи жев но сти за де цу. Ње на на уч на ин те ре со ва ња
усме ре на су и ка књи жев ним тек сто ви ма и пи сци -
ма из пи рот ског кра ја. 

vmje le na@yahoo.com

VER DO NIK, Ma ja (1962.) iz van red na je pro fe so -
ri ca na Uči telj skom fa kul te tu Sve u či li šta u Ri je ci, gdje
pre da je ko le gi je iz pod ruč ja dječ je knji žev no sti i me -
dij ske kul tu re. Re dov ni stu dij hr vat skog je zi ka i knji -
žev no sti za vr ši la je na Pe da go škom fa kul te tu u Ri je ci

1986. go di ne, ma gi stri ra la je na Fi lo zof skom fa kul te -
tu u Za gre bu 1998. go di ne, a dok to ri ra la na Fi lo zof -
skom fa kul te tu u Ri je ci 2008. go di ne te mom Grad sko
ka za li šte lu ta ka u Ri je ci i hr vat ska lut kar ska sce na (1960.
– 2004.) i ste kla aka dem ski stu panj dok to ri ce hu ma -
ni stič kih zna no sti. Pred met znan stve nog in te re sa Ma -
je Ver do nik su dječ ja knji žev nost, me dij ske tran spo zi -
ci je knji žev nih dje la na mi je nje nih dje ci i mla di ma, te
po vi jest ri ječ ko ga lut kar stva. 

Po pis ob ja vlje nih ra do va i dru gih ak tiv no sti Ma je
Ver do nik do stu pan je na po ve zni ca ma: https://por -
tal.uni ri.hr/Port felj/800 https://www.bib.irb.hr/pre -
gled/znan stve ni ci/300095?autor=300095 

ВЕ СИЋ, Љу би ца (1989) основ не и ма стер сту ди -
је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду, где је тре нут но сту дент док тор ских сту ди ја. На
Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду ра ди као аси -
стент, а ба ви се мор фо ло ги јом срп ског је зи ка и про -
у ча ва њи ма из обла сти го вор не кул ту ре.

Об ја ви ла је не ко ли ко ра до ва, ме ђу ко ји ма су
„Гре шке у од ре ђи ва њу при ло га” (Ино ва ци је у на ста -
ви), „Рим ске број ке у на ста ви и гра ма тич ким и пра -
во пи сним при руч ни ци ма срп ског је зи ка” (Ино ва ци -
је у на ста ви), „Име ни це plu ra lia и sin gu la ria tan tum
у на ста ви граматике, „О упо тре би фо нет ских ду бле -
та у са вре ме ном језику .

VUČ KO VIĆ, An ki ca (1976) di plo mi ra la je, ma gi -
stri ra la i dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu u No -
vom Sa du. U zva nju do cen ta ra di na Pe da go škom fa -
kul te tu u Som bo ru. Nje na na uč na in te re so va nja
usme re na su na sa vre me nu srp sku knji žev nost s kra -
ja 20. i po čet ka 21. ve ka: Ro ma ni Dra ga na Ve li ki ća kroz
su vre me nu kri tič ku re cep ci ju (ma gi star ski rad) i dok tor -
ski rad Srp ski ro ma ni za de cu na po čet ku XXI ve ka u sve -
tlu knji žev nih na gra da (2001–2010). Ra do ve je ob ja -
vlji va la u zbor ni ci ma sa na uč nih sku po va, u Zbor ni ku
Ma ti ce srp ske za knji žev nost i je zik, a naj ve ći broj nje -
nih pri lo ga mo že se na ći u ča so pi su De tinj stvo. 

ГРУ ЈИЋ, Та ма ра (1977) ди пло ми ра ла је, ма ги -
стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те -
ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, на Од се ку за срп ску
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књи жев ност и је зик. У зва њу про фе со ра стру ков них
сту ди ја за на уч ну област Фи ло ло шке на у ке: Срп ски
је зик и књи жев ност, на Ви со кој шко ли стру ков них
сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди др жи
курсе ве из обла сти срп ског је зи ка, кул ту ре из ра жа -
ва ња и књи жев но сти за де цу, на свим ни во и ма сту -
ди ја. Ње на науч на ин те ре со ва ња усме ре на су ка
про у ча ва њу по е ти ке и кри тич ке ре цеп ци је књи жев -
но сти за де цу, те ме ђу од но са књи жев но сти за де цу,
тра ди ци о нал не кул ту ре и усме не књи жев но сти.
Обја вљу је ра до ве у књи жев ној пе ри о ди ци и уче ству -
је на на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино стран -
ству. Об ја ви ла је мо но гра фи је На род на књи жев ност
у ви ђе њу Све ти сла ва Сте фа но ви ћа (2006) и Зма је во
пе сни штво за де цу и усме нок њи жев на тра ди ци ја
(2010). Од 2010. го ди не уред ни ца је ча со пи са Збор -
ник ВШССОВ, у из да њу Ви со ке шко ле стру ков них
сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди. Од
2020. члан је Уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Де тињ -
ство Ме ђу на род ног цен тра књи жев но сти за де цу
Зма је ве деч је игре у Но вом Са ду. Жи ви у Ки кин ди. 

ta ma ra gru jic77@gmail.com

ДАР КО ВИЋ, Љу би ца (1995) ди пло ми ра ла је и
ма сте ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду, где је тре нут но док то ранд. Ње на на уч на ин те ре -
со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу ан гло а ме рич ке
књи жев но сти, по пу лар не кул ту ре, ме диј ског дис -
кур са и род но осе тљи вог је зи ка. На ма стер и док -
тор ским сту ди ја ма по себ но се ба ви ла те ма ма ка над -
ске и аме рич ке пост мо де р не књи жев но сти, као и је -
зич ком ре пре зен та ци јом род не (не)рав но прав но сти
у ме ди ји ма. Об ја ви ла је не ко ли ко ра до ва у те мат -
ским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма, ме ђу ко -
ји ма и свој ма стер рад „Ме диј ска сли ка ко сов ског
пи та ња у ан гло фо ним и срп ским ме ди ји ма” (2021).
Од 2022. го ди не ра ди као ин ди ви ду ал ни кон сул тант
при Про гра му Ује ди ње них на ци ја за раз вој (UNDP).
Жи ви у Бе о гра ду.

lju bi ca dar ko vic95@hot mail.com 

ДЕН КО ВА, Јо ван ка (1974) ди пло ми ра ла је, ма -
ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул -

те ту у Ско пљу. У зва њу ре дов не про фесо ри це за ужу
на уч ну област Књи жев ност за де цу др жи кур се ве из
књи жев но сти за де цу, европ ске ци ви ли за ци је, ма ке -
дон ске кул ту ре и ци ви ли за ци је и ма ке дон ске књи -
жев но сти 19. ве ка, на Фи ло ло шком фа кул те ту и Фа -
кул те ту обра зов них на у ка у Шти пу (Уни вер зи тет
„Го це Дел чев”, Штип). Осим број них ра до ва у те -
матским збор ни ци ма и науч ним ча со пи си ма (пре -
ко сто де ве де сет), об ја ви ла је и скрип те, прак ти ку -
ме, е-књи ге: Ре а ли стич на ма ке дон ска про за за де ца
и мла ди (2014) и Ска зно вид но то во ма ке дон ска та
про за за де ца и мла ди (2015), као и штам па не књи -
ге: Не кол ку на вра  а ња кон дет ство то (2017), Чу де -
сно то и ре а ли стич но то во про за та на Гли гор По -
повски (2020) и Фан та сти ка та во ма ке дон ска та
кни жев ност за де ца и мла ди (2021). Жи ви у Шти пу,
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја. 

jo van ka.den ko va @ugd.edu.mk

ЂУ РИЧ КО ВИЋ, Ми лу тин (1967, Де ча ни) ди пло -
ми рао је и ма ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту
у При шти ни, а док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул -
те ту у Ис точ ном Са ра је ву. Обе те зе су из обла сти
нау ке књи жев но сти за де цу. Пе сник, при по ве дач,
ро ма но пи сац, фол кло ри ста, књи жев ни кри ти чар и
пу бли ци ста. Об ја вио и при ре дио ше зде сет пет жан -
ров ски раз ли чи тих књи га за де цу и од ра сле. До бит -
ник је не ко ли ко на гра да и при зна ња у зе мљи и све -
ту и са рад ник мно гих ли сто ва и ча со пи са, пре во ђен
на пе де сет пет је зи ка. Члан је Удру же ња књи жев ни -
ка Ср би је, Удру же ња драм ских пи са ца Ср би је, Удру -
же ња но ви на ра Ср би је и Европ ске ака де ми је на у ка
и умет но сти у Аустри ји, и осни вач и ру ко во ди лац
Ин сти ту та за деч ју књи жев ност у Бе о гра ду. Ра ди као
про фе сор Од се ка вас пи тач ких сту ди ја у Алек син цу.
Жи ви у Бе о гра ду. 

mdju ric ko vic@yahoo.com

ЖИВ КО ВИЋ, Ми лош (1989) ди пло ми рао и ма -
сте ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та
у Бе о гра ду, где тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је
из срп ске књи жев но сти. Од ја ну а ра 2017. го ди на за -
по слен је на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у
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Бе о гра ду, нај пре као ис тра жи вач-при прав ник на
про јек ту „Срп ска књи жев ност у европ ском кул тур -
ном про сто ру”, а од 2019. и као ис тра жи вач-са рад -
ник при оде ље њу „Упо ред на ис тра жи ва ња срп ске
књи жев но сти”. Об ја вљу је радо ве у те мат ским збор -
ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма, уче ству је у из ра ди
Реч ни ка књи жев них и кул тур них сту ди ја. Пи ше
про зу. Жи ви у Бе о гра ду. 

mi loscc.mz@gmail.com

ЗО РИЋ ЛА ТО ВЉЕВ, Ми ле на (1980) ди пло ми ра -
ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду, на Ка те дри за српски је -
зик и лин гви сти ку. Про фе сор ка је стру ков них сту -
ди ја на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра -
зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду, где др жи кур се ве
из обла сти фи ло ло шких на у ка и ме то ди ке. Би ла је
ан га жо ва на у наста ви на Фи ло зоф ском фа кул те ту
Уни вер зи те та у За гре бу (2005/2006) и на Ин сти ту ту
за за пад не и ју жне сло вен ске је зи ке Уни вер зи те та у
Вар ша ви (2006–2008). Ње на на уч на ин те ре со ва ња
усме ре на су на раз вој го во ра де це пред школ ског
узра ста, је зик књи жев но сти за де цу, али и на књи -
жев не је зи ке Ср ба у 18. и 19. ве ку, по себ но на исто -
риј ску лек си ко гра фи ју и лек сич ка ис тра жи ва ња.
По ред број них ра до ва у те мат ским збор ни ци ма и
на уч ним ча со пи си ма, об ја ви ла је мо но гра фи ју Сла -
ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа
(2018), при ре ди ла Је сте ство сло ви је Па вла Кен гел -
ца (2015) и Улог ума че ло ве че ско га Кар ла фон Екар -
тсха у зе на у пре во ду Па вла Со ла ри ћа (2019). Је дан
је од ауто ра Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка ко ји на -
ста је у окви ру исто и ме ног про јек та Ма ти це срп ске.
Жи ви и ра ди у Но вом Са ду. 

mi le na_zo ric_ns@yahoo.com 

ИГ ЊА ТОВ ПО ПО ВИЋ, Ива на (1974) ди пло ми -
ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. У зва њу про фе сора
стру ков них сту ди ја ра ди на Ви со кој шко ли за обра -
зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду и на основ ним сту -
ди ја ма пре да је Кул ту ру го во ра, Сцен ску умет ност и
Књи жев ност за де цу (ко ју др жи и на Ви со кој шко ли

за вас пи та че, у Вр шцу), а на ма стер сту ди ја ма др жи
пред ме те Дра ма и по зо ри ште – раз вој од ан ти ке до
да нас, При ме на сцен ског из ра за у вр ти ћу, Дра ма и
по зо ри ште за де цу и пред школ ско де те. На уч на
инте ре со ва ња усме ре на су јој ка дра ми и сцен ском
из ра зу, као и ка про у ча ва њу књи жев но сти за де цу.
До са да је са сту ден ти ма при пре ми ла пре ко три сто -
ти не кра ћих пред ста ва (кла сич них, лут кар ских и у
об ли ку ка ми ши бај те а тра) с ко ји ма су уче ство ва ли
на Зма је вим деч јим игра ма, као и у Спо мен-збир ци
Па вла Бе љан ског, у окви ру ма ни фе ста ци је „Ноћ му -
зе ја”. Осим број них ра дова у те мат ским збор ни ци -
ма и на уч ним ча со пи си ма, об ја ви ла је и мо но гра -
фи је: Ли ко ви у срп ској екс пре си о ни стич кој дра ми
(2009), Ин ту и тив ни свет Ран ка Мла де но ви ћа: дра -
ма ти чар ски и кри ти чар ски рад Ран ка Мла де но ви ћа
(2011, а за ову књи гу је 2014. до би ла Сте ри ји ну на -
гра ду за те а тро ло ги ју „Јо ван Хри стић”), Ран ко Мла -
де но вић – Дра ме (2014), а као ко а у тор пот пи су је
Ака дем ско по зо ри ште „Про ме на” Ака де ми је умет -
ности у Но вом Са ду (2019). Од 2020. го ди не члан је
Уре ђи вач ког од бо ра Де тињ ства. Жи ви у Но вом
Саду.

ig nja to vi va na@yahoo.com 

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Ва ле ри ја (1974) ди пло ми ра ла
је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Учи тељ ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту у зва њу је
ван ред ног про фе со ра за ужу на уч ну област Ме то -
ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти. Аутор
је мо но гра фи ја Ро до ви и вр сте у на ста ви књи жев но -
сти – у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле (2007) и
Тео ри ја књи жев но сти у раз ред ној на ста ви (2016).
Један је од при ре ђи ва ча мо но гра фи је про фе со ра
Ву ка Ми ла то ви ћа Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи -
ка и књи жев но сти у раз ред ној на ста ви. Об ја вљи ва -
ла је ра до ве у до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним
збор ни ци ма и ча со пи си ма. Члан је ре дак ци је ча -
сопи са Cro a tian Jo ur nal of Edu ca tion – Hr vat ski ča so -
pis za od goj i obra zo va nje. Је дан је од ауто ра чи тан ке
за пр ви раз ред основ не шко ле и ре цен зент ви ше
уџбе нич ких ком пле та за мла ђе раз ре де основ не
шко ле. 
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ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, Ма ри ја на (1992). Основ ну и
сред њу шко лу за вр ши ла је у Ба ји ној Ба шти, а основ -
не и ма стер ака дем ске сту ди је срп ске књи жевно сти
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је
2016. го ди не од бра ни ла ма стер рад на те му „Еле -
мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро -
ман ти зма”, за ко ји је од ли ко ва на Бран ко вом на гра -
дом Ма ти це срп ске. До бит ни ца је го ди шње на гра де
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду за нај бо љег
мла дог ис тра жи ва ча из обла сти хума ни стич ких на -
у ка за 2020. го ди ну и дру ге на гра де на кон кур су за
нај бо љу крат ку при чу у 2022. го ди ни, ко ју до де љу је
Дом кул ту ре у Пи ро ту. Об ја ви ла је збир ку крат ких
при ча При хва ти игру?, ру ко пис ко ји је на гра ђен од
стра не жи ри ја Пр ве књи ге Ма ти це срп ске. Тре нут -
но је на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти
у Но вом Са ду, где је при ја ви ла рад на те му „Хо рор
фан та сти ка у срп ској про зи 19. ве ка”. Уче ство ва ла
је на ви ше до ма ћих и ме ђу на род них ску по ва. Са
Але ном Бе ши ћем, Мар ја ном Ча ка ре ви ћем, Аном
Ри сто вић и Ми ле ном Гра о вац при ре ди ла је тре ћи
том Са бра них де ла Алек сан дра Ри сто ви ћа (Кул тур -
ни цен тар Но вог Са да, 2021). Са Ми ле ном Зо рић
тран скри бо ва ла је и при ре ди ла ро ман Јо ва на Чо кр -
ља на Огле да ло до бро де те љи и вер но сти или жа ло сна
при кљу че ни ја Дра го љу ба и Љу би це из 1829. го ди не
(Ма ти ца срп ска, 2020). Са Ве ли ми ром Мла де но ви -
ћем при ре ди ла је те мат о Лу ју Ара го ну у ча со пи су
Све ске (2017). Члан је Ма ти це срп ске од ма ја 2017,
а члан са рад ник од ју на 2020. го ди не. Ра до ве об ја -
вљу је у пе ри о ди ци. Од ју на 2021. хо но рар ни је са -
рад ник у књи жев ној ре дак ци ји Кул тур ног цен тра
Но вог Са да. Го во ри ен гле ски и шпан ски је зик. Обла -
сти ин те ре со ва ња: хо рор, фан та сти ка, хо рор фан та -
сти ка, срп ска књи жев ност 19. ве ка, филм. 

ЈО ВА НО ВИЋ, Ру жи ца (1970) ди пло ми ра ла је и
ма ги стри ра ла на Ка те дри за срп ску књи жев ност Фи -
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а док то ри ра ла
на Ка те дри за срп ску и ју жно сло вен ске књи жев но -
сти Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. У зва њу је
про фе со ра стру ков них сту ди ја на Ака де ми ји стру -
ков них сту ди ја Ша бац, област Фи ло ло шке на у ке, од

2009. го ди не. Об ја вљу је ра до ве у на уч ним и струч -
ном ча со пи си ма и збор ни ци ма ме ђу на род них и до -
ма ћих на уч них и струч них ску по ва. Област ин те ре -
со ва ња: књи жев ност срп ског ре а ли зма, књи жев ност
за де цу и на род на књи жев ност. Обја вље не мо но -
графи је: Пе ро ре а ли зма (2009), Пи сац, за ви чај, рас -
кршће (2010); уџ бе ни ци: Ме то ди ка раз во ја го во ра
(2012), Књи жев но де ло у вас пит ном про це су (2015);
Ан то ло ги ја срп ске на род не књи жев но сти Да ро ви
дав ни на (2017). При ре ди ла је (са проф. еме ри ту сом
Ду ша ном Ива ни ћем) и на пи са ла пред го вор за збир -
ку До вр ше не при по вет ке Ла зе К. Ла за ре ви ћа (2018).
Жи ви у Шап цу. 

re a li za mrj @hot mail.com

ЈО ВА НО ВИЋ, Ти ја на (1990) за вр ши ла је основ -
не и ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бео гра ду, на Ка те дри за фран цу ски је зик, књи жев -
ност и кул ту ру. Упи са ла је док тор ске сту ди је на Фи -
ло ло шком фа кул те ту и тре нут но ра ди на ди сер та -
ци ји о ства ра ла штву Ка ми ја Фла ма ри о на и ути ца ју
европског спи ри ти зма на књи жев ност. Ње не области
на уч ног ин те ре со ва ња су фран цу ска књи жев ност
19. ве ка, езо те ри зам, на уч но фан та стич на књи жев -
ност и филм ска адап та ци ја. За по сле на је као истра -
жи вач-са рад ник на Ин сти ту ту за књи жев ност, на
Оде ље њу за упо ред на ис тра жи ва ња срп ске књи жев -
но сти. Ба ви се пре во ђе њем са фран цу ског је зика. 

ti ja na jo va no vic813@gmail.com

КА ЛАЈ ЏИ ЈА, Је ле на (1986) ма сте ри ра ла је срп -
ску књи жев ност и је зик у Но вом Са ду, би бли о те кар -
ка је у На род ној би бли о те ци „Фи лип Ви шњић” у Би -
је љи ни. Пи ше по е зи ју, про зу, при ка зе, есе је, на уч не
ра до ве у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Све ска ма, Де -
тињ ству, Тра гу, Ко ра ци ма, Гра ди ни, Срп ској ви ли,
збор ни ци ма Ле те ће ви о ли не М. Па ви ћа, Чи та ње
Арка ди је Сла ви це Га ро ње, Ви зи је сиг на ли зма, те на
пор та ли ма Но ви По лис и Ча со пис Култ. Ла у ре ат ки -
ња је на гра да за по е зи ју „Но ви ца Та дић” За во да за
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка (2021) и „Ми лан
Ђо кић” Цен тра за афир ма ци ју ства ра ла штва „По е -
ти кум” (2022). У обла сти про зе, за при чу „По ку шај
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ри бо ло ва” по ни је ла је на гра ду „Зво ни мир Шу бић”
СПКД „Про свје та” из Сре бре ни це (2022). Аутор ка је
два дво је зич на би бли о теч ка при руч ни ка: Под кро -
вом књи ге: дру штве на од го вор ност у окви ру по сло ва -
ња јав них би бли о те ка (ГБНС, Но ви Сад, 2014) и Кре -
а тив на кон зу ма ци ја кул ту ре: но ви мо ду си чи та ња
(НБФВ, Би је љи на, 2018). Об ја ви ла је сли ков ни цу
Скро ви ште за Тај ну (Про ме теј, 2021), збир ке по е зи -
је Пр ља ви Сње шко на уси ја ној ха у би (За вод за про у -
ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2021) и У ме ре до ву (Цен -
тар за афир ма ци ју ства ра ла штва По е ти кум, 2022).

КЉА ЈИЋ, На та ша (1981) ди пло ми ра ла је, одбра -
ни ла ма стер рад и док то ри ра ла на Фи ло ло шком
факул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ра ди ла је у бе -
о град ским основ ним и сред њим шко ла ма као про -
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти и школ ски би -
бли о те кар. То ком ака дем ске 2012/13. го ди не би ла
је ан га жо ва на као са рад ник у на ста ви на пред ме ту
Ме то ди ка на ста ве срп ске књи жев но сти и је зи ка на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се из у ча -
ва њем ме то ди ке на ста ве срп ске књи жев но сти и
књи жев но сти за де цу и до са да је об ја ви ла три де се -
так ра до ва и при руч ни ка: Срп ски је зик и књи жев -
ност 1 – При руч ник за на ста ву књи жев но сти за први
раз ред гим на зи ја и сред њих струч них школа (Но ви
Ло гос, 2014), Асо ци ја ци је у на ста ви срп ског је зи ка и
књи жев но сти (Klett, 2014), Кви зо ви у на ста ви срп -
ског је зи ка и књи жев но сти (Klett, 2016), Срп ски је -
зик и књи жев ност 5 (Klett, 2018), Срп ски је зик и
књи жев ност 6 (Klett, 2019) и Срп ски је зик и књи жев -
ност 7 (Klett, 2020). Сво је ра до ве об ја вљу је у ча со -
пи си ма Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти,
Де тињ ство, Књи жев ност и је зик и На ста ва и уче ње.
Го ди не 2015. до би ла је тре ћу на гра ду на кон кур су
„Час за углед” Из да вач ке ку ће „Едука  ко ји је об ја -
вљен у истои ме ном збор ни ку за пред мет ну на ста ву.
Ре а ли за тор је не ко ли ко акре ди то ва них се ми на ра и
ве би на ра за на став ни ке. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

КА ЊЕ ВАЦ, Си мо на (1994) ди пло ми ра ла је на
Учи тељ ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На
ма стер је сту ди ја ма на Фи ло зоф ском фа кул те ту и

на Учи тељ ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча -
ва њу на ста ве за раз ви ја ње кре а тив но сти и под сти -
ца ње да ро ви то сти, на ста ве је зи ка и со ци о ло ги је, као
и ин тер ме ди јал них од но са књи жев но сти за де цу и
мла де, фил ма и ви зу ел них умет но сти. Уче ство ва ла
је на ви ше ме ђу на род них кон фе рен ци ја, а ра до ви
ко је је об ја ви ла у на уч ним ча со пи си ма и те мат ским
збор ни ци ма су „Вред но сна тран сфор ма ци ја ште то -
чи не из бај ке – Од Пе ро о ве и Гри мо ве бај ке до Грда -
не Ро бер та Стром бер га” (Де тињ ство, 2022), „Лин -
гво ме то дич ки тек сто ви у на ста ви срп ског је зи ка у
че твр том раз ре ду основ не шко ле  Ме то дич ки аспек -
ти” (Ме то дич ка те о ри ја и прак са, 2018) и „Уче нич -
ка пер цеп ци ја чи ни ла ца кре а тив но сти у сред њој
умет нич кој шко ли” (Збор ник са ме ђу на род ног на учног
ску па „Ди дак тич ко-ме то дич ки при сту пи и стра те -
ги је – по др шка уче њу и раз воју де це”, 2016). Ба ви се
но ви нар ством, обра зо ва њем мла дих и ор га ни за ци -
јом кул тур них до га ђа ја. Жи ви у Бе о гра ду. 

si mo na kanyez@gmail.com

KOS-LAJT MAN, An dri ja na (1978), di plo mi ra la je
i dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu Sve u či li šta u
Za gre bu. U zva nju re do vi te pro fe so ri ce no si te lji ca je
raz li či tih ko le gi ja iz hr vat ske i svjet ske knji žev no sti na
Uči telj skom fa kul te tu u Za gre bu. Znan stve nim je inte -
re si ma naj vi še usmje re na su vre me noj knji žev no sti.
Ob ja vi la je pe de se tak znan stve nih ra do va u do ma ćim
i stra nim pu bli ka ci ja ma te tri znan stve ne mo no gra fi -
je: Auto bi o graf ski dis kurs dje tinj stva (2011.), Po e ti ka
obli ka – su vre me ne kon cep tu al ne i hi per tek stu al ne pro ze
(2016.) i Po et ski na pon smr ti – od kri ka do ti ši ne (2022).
Auto ri ca je i šest pje snič kih zbir ki: Ju tar nji la u re at
(2008.), Lu nu le (2012.), Te le i do skop (2018.), Ste pe ni ce
za Sto jan ku K. (2019.), Za ra zna zo na (2021., su a u tor -
stvo s Da mi rom Ra di ćem) te Pla va i sme đa knji ga
(2021). Za ne ke od njih do bi la je knji žev ne na gra de ili
bi la u fi na li ma ne kih od naj pre sti žni jih hr vat skih
književ nih na gra da. Ba vi se i knji žev nom kri ti kom.
Čla nica je ured ni štva znan stve nih ča so pi sa za dječ ju
književ nost Li bri & li be ri (Za greb, HIDK) i De tinj stvo
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(No vi Sad, Zma je ve deč je igre). Ta ko đer, čla ni ca je
Hrvat skog dru štva pi sa ca (HDP) i Hr vat ske udru ge
istra ži va ča dječ je knji žev no sti (HIDK).

an dri ja na.kos-lajt man @ufzg.hr

KO WOL LIK, Eva (1976) dok to ri ra la je na se mi na -
ru za sla vi sti ku na Fi lo zof skom fa kul te tu II u Ha leu
(Hal le, Ne mač ka). U zva nju na uč ne sa rad ni ce na istom
fa kul te tu dr ži kur se ve iz obla sti ju žno slo ven skih je zi -
ka, knji žev no sti i kul tu ra. Nje na tre nut na na uč na inte -
re so va nja ob u hva ta ju tra u mu u sa vre me nim ju žno slo -
ven skim knji žev no sti ma kao i knji žev nost za de cu i
mla de kao all age li te ra tu re. Ob ja vi la je mo no gra fi ju
Geschic hte und Nar ra tion. Fik ti o na li si e rungsstra te gien
bei Ra do slav Pet ko vić, Da vid Al ba ha ri und Dra gan Ve -
likić. Ko u red ni ca je, iz me đu osta lih, sle de ćih zbor ni -
ka: Schwim men ge gen den Strom? Dis kur se we i blic her
Autor schaft im post ju go sla wischen Kon text (sa An ge lom
Ric hter i Ti ja nom Ma ti je vić) i Tra u ma – Ge ne ra ti o nen
– Er zä hlen. Tran sge ne ra ti o na le Nar ra ti ve im ost-, ost -
mit tel- und sü do ste u ro pä ischen Ra um (sa Yvon ne Dro -
sihn i In ge borg Jandl). Ži vi u Ha leu. 

eva.ko wol lik@sla vi stik.uni-hal le.de

МА РИН КО ВИЋ, Бо ја на (1981) ди пло ми ра ла је
на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На истом фа -
кул те ту сту дент је док тор ских сту ди ја на сме ру Ме -
то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти. За -
по сле на је као са вет ник у Цен тру за раз вој про гра -
ма и уџ бе ни ка, За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња
и вас пи та ња. Од 2008. го ди не уче ство ва ла је у при -
пре ми пред ло га про гра ма за раз ред ну на ста ву, као
и у по ступ ку одо бра ва ња уџ бе ни ка. Из ла га ла је на
ви ше на уч них и струч них ску по ва. Ра до ве је об ја -
вљи ва ла у на уч ним збор ни ци ма и ча со пи си ма. 

МА РИ НО ВИЋ, Ду ши ца (1971) ди пло ми ра ла је
на Ви шој пе да го шкој шко ли за обра зо ва ње вас пи та -
ча и учи те ља у Но вом Са ду (1993) и Учи тељ ском фа -
кул те ту у Сом бо ру (1998). Оба вља по сло ве про дук -
ци је и ор га ни за ци је свих ак тив но сти у про грам ској,
из да вач кој и до ку мен та циј ској де лат но сти Ме ђу на -
род ног цен тра књи жев но сти за де цу Зма је ве деч је

игре, где је за по сле на. Ра ди и са ра ђу је са де цом
пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста, сту ден -
ти ма и мла дим во лон те ри ма, уз кон ти ну и ра ну са -
рад њу са про фе си о нал ним умет ни ци ма, усме ре ну
ка свим об ли ци ма умет нич ког из ра за, са по ла зи -
штем у ли те ра ту ри за де цу и мла де. 

pe ca2309@yahoo.com

МИ ЈИЋ НЕ МЕТ, Ива на (1982) ди пло ми ра ла је,
ма сте ри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа -
кул те ту у Но вом Са ду. Ње на на уч на ин те ре со ва ња
усме ре на су на деч ју књи жев ност и фан та сти ку.
Пише есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је
у те мат ским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма.
Изла га ла је на до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним
кон фе рен ци ја ма, уса вр ша ва ла се на ме ђу на род ној
Лет њој шко ли књи жев но сти за де цу у Ан твер пе ну
и у Ин тер на ци о нал ној омла дин ској би бли о те ци у
Мин хе ну. Се кре та ри ца је ре дак ци је ча со пи са Де -
тињ ство. 

mi jic.ne met@g mail.com

MI KU LEC, Da ria (1985.) di plo mi ra la je Fi lo zo fi ju
i kom pa ra tiv nu knji žev nost te Bi bli o te kar stvo na Fi lo -
zof skom fa kul te tu Sve u či li šta u Za gre bu, gdje tre nut -
no po ha đa Po sli je di plom ski stu dij knji žev no sti, iz ved -
be nih umjet no sti, fil ma i kul tu re. Za po sle na u škol skoj
knji žni ci, ak tiv na je čla ni ca ne ko li ko stru kov nih dru -
šta va knji žni ča ra te udru ga u kul tu ri, gdje su ra đu je na
broj nim pro jek ti ma, uklju ču ju ći oni ma za po ti ca nje či -
ta nja i raz voj či ta lač ke i me dij ske pi sme no sti kod dje -
ce i mla dih. Ured ni ca je ča so pi sa za kul tu ru Hr vat sko
za gor je gdje ta ko đer ob ja vlju je struč ne član ke i re cen -
zi je. 

МИ ЋИЋ, Ви шња (1980) ди пло ми ра ла је и док -
то ри ра ла на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где
је са да за по сле на у зва њу ван ред ног про фе со ра за
ужу на уч ну област Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи -
ка и књи жев но сти. Ње на про фе си о нал на и на уч на
ин те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу мо гућ но -
сти под сти ца ња раз во ја го во ра де це, ра них чи та лач -
ких спо соб но сти и про це са фор ми ра ња деч јег чи та -
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лач ког ис ку ства, као и ис тра жи ва ња ин тер тек сту ал -
них ди ја ло га у књи жев но сти за де цу и спе ци фич но -
сти уџ бе нич ке ли те ра ту ре за пр ви ци клус на ста ве
срп ског је зи ка. Осим ве ћег бро ја ра до ва у те мат -
ским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма, об ја ви ла
је мо но гра фи је Син так са про сте ре че ни це у раз ред -
ној на ста ви (2016) и Де те чи та лац и хро но ло ги ја чи -
та ња (2020). Са Вла ди ми ром Ву ко ма но ви ћем Рас -
те гор цем аутор је уџ бе ни ка из срп ског је зи ка за дру -
ги, тре ћи и че тврти раз ред основ не шко ле, у ко ји ма
се до но си но ва кон цеп ци ја ме то дич ког об ли ко ва ња
школ ске ли те ра ту ре за нај мла ђе. Жи ви у Бе о гра ду.
Мај ка је дво је де це.

vi snja.mi cic @uf.bg.ac.rs

МИ ХА И ЛО ВИЋ, Ми лош (1998) ди пло ми рао је
срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Но вом Са ду, као сту дент ге не ра ци је. Ба ви се пи са -
њем про зе, по е зи је и књи жев не кри ти ке. Го ди не
2013. об ја вљу је ро ман пр ве нац Зе он (Ал на ри, Бе о -
град), 2015. свој дру ги ро ман, Ере ја (Град ска би -
блио те ка „Кар ло Би је лиц ки”, Сом бор), а 2020. збир -
ку при ча Књи га од ра за. Об ја вио је ве ћи број крат ких
при ча, пре те жно из жан ра фан та сти ке, у ре ги о нал -
ним збир ка ма и ча со пи си ма, као што су Ubiq и Но -
ва Га лак си ја. До бит ник је углед не про зне на гра де за
мла де „Гран при Го лу бић” (2014), Ли те рар не на гра -
де „На та ли ја – На тка Ћа то вић” (2015), пр ве на гра -
де за есеј на кон кур су ча со пи са Ула зни ца (2018),
дру ге на гра де „Мар ко Мар ти но вић Цар” за крат ку
при чу, дру ге на гра де на кон кур су за крат ку при чу
„За вр ти то чак” (2021), као и ви ше на гра да за по е зи -
ју. При ка зе и на уч не ра до ве об ја вљи вао је у Ле то -
пи су Ма ти це срп ске и раз ли чи тим збор ни ци ма. Био
је уред ник у ИК „Злат на го ра” (2019–2021). Пре во -
ђен на ру мун ски и ру син ски је зик. 

МЛА ЂЕ НО ВИЋ, Ми ли во је (Би је љи на, 1959),
док тор књи жев них на у ка, ван ред ни је про фе сор на
Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру Уни вер зите та у
Но вом Са ду за пред ме те Сцен ска умет ност, Увод у
по зо ри шну умет ност и Сти ли сти ка. Аутор је сту ди -
ја Сцен ске бај ке Алек сан дра По по ви ћа, Од ли ке драм -

ске бај ке, У зам ку зам ки, Драм ски по тен ци јал по е зи -
је и про зе за де цу и Ин тер тек сту ал на пле ти сан ка –
Кон сти ту ци ја драм ског ли ка Ла зе Ко сти ћа. На уч на
ак тив ност ауто ра усред сре ђе на је на ви ше стру ке
аспек те срп ске драм ске књи жев но сти, на ро чи то
дра ме за де цу, тру де ћи се да уоб ли чи што це ло ви -
ти ју сли ку ста ту са и зна ча ја драм ске књи жев но сти
за де цу. У по зо ришти ма у Ср би ји из во ди се де се так
ње го вих ко ма да за де цу (Баш че лик, Не му шти је зик
итд.), као и дра ме за од ра сле (Ма е стро, Мра зо вић,
Ко ме ди ја оме те на у раз во ју итд.).

НА СТА СИЋ, Лен ка (2000) сту дент ки ња је тре ће
го ди не Срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, крат -
ке при че и књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла је збир ку
пе са ма Са дру ге стра не пе ра (2020). Жи ви у Ста -
пару. 

le na na sta sic @gmail.com

ОГНЕ НОВ СКИ, Са шо (Би тољ, 1964) основ но и
сред ње обра зо ва ње за вр шио је у род ном гра ду. На
Уни вер зи те ту Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја, на Фа кул те ту
за драм ске умет но сти, ди пло ми рао је на од се ку глу -
ме (1987). Као глу мац у На род ном по зо ри шту у Би -
то љу оди гао је сто ти ну уло га у ко ма ди ма свет ске и
до ма ће дра ма тур ги је. Ма ги стри рао је на Ин сти ту ту
за со цио ло шка и по ли тич ко-прав на ис тра жи ва ња,
на Од се ку за ко му ни ка ци је и ме ди је, а док то ри рао
на Ин сти ту ту за ко му ни ка ци је и ме ди је Прав ног фа -
кул те та Уни вер зи те та Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја, на те -
ми „Од но си са јав но шћу и ме ди ји у Ма ке до ни ји”
(2017). Ра дио је на Пе да го шком фа кул те ту уни вер -
зи те та Св. Кли мен та Охрид ског у Би то љу, као аси -
стент на пред ме ти ма Кул ту ра го во ра и Лут кар ство
и сцен ска игра. Био је ан га жо ван као про фе сор
Сценске ре чи на Сла вјан ском Уни вер зи те ту Га ври -
ло Ро ма но вич Дер жа вин. Уче ство вао је на број ним
сим по зи ју ми ма и кон фе рен ци ја ма, у Ге те бор гу,
Ослу, Ми ла ну, Лон до ну, Со фи ји, Ско пљу, Охри ду,
Би то љу, Кру ше ву итд. Аутор је ви ше од пе де сет ра -
до ва из обла сти ко му ни ко ло ги је, од но са са јав но -
шћу, пе да го ги је, књи жев но сти, кул ту ро ло ги је и по -
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зо ри шта. Пот пи су је књи ге: Ла ви на (1995), Пло до ви
па кла (2014), Пу стињ ски цвет (2015), Шу ма (2018),
Ме ња ње про шло сти (2019), Твр ђа ва (2016), Обич на
бај ка (2002), Ча роб ни ком пас (2012) и ро ма не Си ви
трг (2019) и Тур не ја (2020). Пре во ђен је на срп ски,
ен гле ски, арап ски и ал бан ски је зик. Ба вио се и пре -
во дом са срп ског, бу гар ског и ен гле ског. Члан је Ма -
ке дон ског на уч ног дру штва, Ин тер на ци о нал ног по -
зо ри шног ин сти ту та и Ме ђу на род не асо ци ја ци је по -
зо ри шних кри ти ча ра. Ба вио се пи са њем сце на ри ја
и ре жи ра њем за те ле ви зи ју. Об ја вљу је по зо ри шне,
филм ске и књи жев не ре цен зи је. У окви ру књи -
жевне мре же „Re a ding Bal kans” оства ру је књи жев -
ну ре зи ден ци ју у Ти ра ни, Ал ба ни ја. Осни вач је и
пред сед ник удру же ња за раз вој умет но сти и мул ти -
кул ту рал но сти „Пе рун ар тис” из Би то ља. Ра ди на
раз во ју књи жев но сти и мул ти кул тур них вред но сти.
Уред ник је ме ђу на род ног ча со пи са Књи жев ни еле -
мен ти и уред ник ско ро пет на ест из да ња овог удру -
же ња. 

PA ŠIĆ KO DRIĆ, Mir za na (1979) van red na je pro -
fe so ri ca za oblast Knji žev nost i vo di te lji ca Od sje ka za
pred škol ski od goj na Pe da go škom fa kul te tu Uni ver zi -
te ta u Sa ra je vu, kao i sa vre me na bo san sko her ce go vač -
ka spi sa te lji ca te čla ni ca Dru štva pi sa ca BiH i dru gih
knji žev nih or ga ni za ci ja u BiH i ino stran stvu. Ob ja vi la
je ko a u tor sku na uč nu knji gu Etič ka kri ti ka i knji žev -
nost za dje cu (2020) te ve ći broj na uč nih i struč nih ra -
do va, kao i vi še sa mo stal nih umjet nič kih knji ga iz
obla sti knji žev no sti, od ko jih su ne ke pre ve de ne na vi -
še svjet skih je zi ka. Do bit ni ca je broj nih na gra da za
svoj knji žev ni rad. 

mpko dric@pf.un sa.ba

ПЕ РИЋ, Дра го љуб (1976) ди пло ми рао је и ма -
ги стри рао на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а док тор ску
ди сер та ци ју од бра нио на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду (2013). Тре нут но ра ди на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду као ван ред ни про фе сор за
ужу на уч ну област Срп ска и ју жно сло вен ске књи -
жев но сти са те о ри јом књи жев но сти (кур се ви ве за -

ни за на род ну књи жев ност, књи жев ност за де цу и
хо рор фан та сти ку). Осво је не на гра де: „Пр ва књи га
Ма ти це срп ске” за нај бо љи ру ко пис из обла сти есе -
ји сти ке и кри ти ке (2005) и пр ва на гра да за кри ти ку
на књи жев ном кон кур су „Ан дра Га ври ло вић”
(2008). При мар на област ис тра жи ва ња му је фол -
кло ри сти ка. Бави се по е ти ком усме не књи жев но сти,
са ку пља њем вер бал ног фол кло ра, књи жев но шћу за
де цу, еп ском и хо рор фан та сти ком, као и ме то дич -
ком ин тер пре та ци јом жан ро ва на род не књи жев -
ности. Аутор је ви ше од сто ти ну на уч них радо ва и
при ка за, као и че ти ри мо но гра фи је – Тра гом древ не
при че (2006), Те ри о морф ни ју на ци сло вен ске епи ке
(2008), По е ти ка вре ме на срп ских усме них еп ских пе -
са ма (2020) и Пра мен ма гле по ље при ти снуо: нео бич -
ни ју на ци срп ске усме не епи ке (2022). Члан је ре дак -
ци ја ча со пи са Mons Aure us (2003–) и Ме то дич ки
види ци (2019–). Жи ви у Но вом Са ду.

dra go ljub.pe ric@ff.uns.ac.rs

ПЕТ КО ВИЋ, В. Ве ли бор (1963, Ту зла), ди пло -
ми ра ни пси хо лог, ма стер жур на ли ста, док тор фи -
ло ло шких на у ка – на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни -
вер зи те та у Ни шу. У зва њу аси стен та с док то ра том
за ужу на уч ну област Ко му ни ко ло ги ја, је зик и сту -
ди је ме ди ја, од 2014. ра ди на Де парт ма ну за ко му -
ни ко ло ги ју и но ви нар ство Фи ло зоф ског фа кул те та
у Ни шу, где је тре нут но ан га жо ван на де сет пред ме -
та, шест на основ ним и че ти ри на ма стер сту ди ја ма.
Ње го ва на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су ка транс -
ме ди јал но сти и ме та ре фе рент но сти са вре ме не кул -
ту ре, књи жев ном и ме диј ском ства ра ла штву. Об ја -
вио је два де се так ра до ва у до ма ћим и стра ним ча -
со пи си ма, а аутор је и че ти ри књи ге при ча. Про фе -
си о нал ни но ви нар од 1988. до 2014. го ди не, у свим
вр ста ма ме ди ја, од днев них и не дељ них но ви на, ра -
ди ја и те ле ви зи је до веб-пор та ла. Те о ри ју и прак су
по ве зу је ра де ћи као но ви нар-во ди тељ, мо де ра тор и
уред ник пу бли ка ци ја књи жев них, филм ских, му -
зич ких и дру гих кул тур них ма ни фе ста ци ја, од Књи -
жев не ко ло ни је Си ће во, Сајма књи га Ниш и Све то -
сав ског сај ма књи га и гра фи ке у Ни шу, Филм ских
су сре та, до Ин тер на ци о нал них хор ских све ча но сти
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и џез фе сти ва ла Ни швил. Члан је Дру штва књи жев -
ни ка и књи жев них пре во ди ла ца Ни ша и Не за ви сног
удру жења но ви на ра Ср би је. Жи ви у Ни шу. 

ve li bor.pet ko vic @fil fak.ni.ac.rs

ПЕ ТРО ВИЋ, Би ља на (1973) ди пло ми ра ла је и
за вр ши ла ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те -
ту у Бе о гра ду, на Гру пи за срп ску књижев ност и је -
зик са оп штом књи жев но шћу. Ра ди као би бли о те -
кар ка у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да Бе о града,
где во ди ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња и дру ге кре -
а тив но-еду ка тив не про гра ме. Ин те ре су ју је истра -
жи ва ње књи жев но сти за де цу и мла де, књи жев на ре -
цеп ци ја и раз вој чи та лач ких на ви ка, пи са ног из ра -
жа ва ња и кри тич ког ми шље ња код де це. Ра до ве
обја вљу је у ча со пи су Де тињ ство и струч ним ча со -
пи си ма из обла сти би бли о те кар ства. Жи ви у Бе о -
граду. 

pe tro vic.bp@gmail.com

ПЕ ТРО ВИЋ, Ва ња (1994) ро ђен је у Зре ња ни ну.
Основ не и ма стер сту ди је за вр шио је на Фи ло ло -
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на ка те -
дри за Срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским
књи жев но сти ма. Тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди -
је Фа кул те та за ху ма ни стич не сту ди је Уни вер зи те -
та у При мор ској (Сло ве ни ја). До сад је с ен гле ског
је зи ка пре вео ве ћи број сли ков ни ца, стри по ва и ро -
ма на за де цу и мла де. Уз то, ба ви се и ком па ра тив -
ним из у ча ва њем књижев но сти за де цу и мла де у
јужно сло вен ском кон тек сту, што је и област ис тра -
жи ва ња ње го ве док тор ске ди сер та ци је. 

va nja pe tro vic444@gmail.com

ПЕ ТРО ВИЋ, Ду шан (1997) за вр шио је основ не
и ма стер сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни -
шу. Тре нут но је сту дент док тор ских студи ја на
истом фа кул те ту и сти пен ди ста Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ње го ве обла сти
ин те ре со ва ња су са вре ме на срп ска књи жев ност и
на ра тив у тран сме ди јал ном окру же њу. Уред ник је
елек трон ског ча со пи са Без ли ми та (Фи ло зоф ски
фа кул тет у Ни шу). У окви ру ра да на по љу са вре ме -
не срп ске књи жев но сти за де цу и мла де на пи сао је

не ко ли ко ре цен зи ја (ча со пи си На ше ства ра ње и Без
ли ми та) и ор га ни зо вао не ко ли ко књи жев них ве -
чери. 

d.pe tro vic-18729@fil fak.ni.ac.rs

PE ČEN KO VIĆ, Vil da na (1973) van red na je pro fe -
so ri ca za uže na uč ne obla sti Kom pa ra tiv na knji žev nost
i Te o ri ja knji žev no sti na Pe da go škom fa kul te tu Uni -
ver zi te ta u Bi ha ću. Nje na na uč na in te re so va nja usmje -
re na su na is tra ži va nje bo san sko her ce go vač ke knji žev -
no sti XX sto lje ća a po seb no sa vre me ne knji žev no sti za
dje cu. Ob ja vi la je broj ne na uč ne ra do ve u zbor ni ci ma
i ča so pi si ma, a uče sni ca je vi še de se ta ka na uč nih kon -
fe ren ci ja u ze mlji i ino stran stvu. Auto ri ca je na uč ne
stu di je Po e ti ka so ne ta Sken de ra Ku le no vi ća (2018) te ko -
a u to ri ca stu di ja Etič ka kri ti ka i knji žev nost za dje cu
(2021), Knji ga o Na si hi (2022) te Kon cep tu a li za ci ja že -
ne u bo san sko her ce go vač koj knji žev no sti (2022). Pri re -
di la je mo no gra fi ju Auten tič nost knji žev ne ri je či Baj ru -
zi na Haj re Planj ca (2021). Od 2016. oba vlja funk ci ju
de ka na Pe da go škog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Bi ha ću.

ПЕШИКAН-ЉУШТAНОВИЋ, Љи ља на. Од 1994.
за по сле на на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са -
ду. У пен зи ју је оти шла 1. ок то бра 2020. го ди не. У
зва ње ре дов ног про фе со ра иза бра на 2010. Об ја вила
је и пре ко две ста ра до ва у струч ној и на уч ној пе ри -
о ди ци, пре све га из обла сти из у ча ва ња ју жно сло вен -
ског и бал кан ског књи жев ног фол кло ра и ин тер ди -
сци пли нар них сту ди ја о ре флек си ма тра ди ци о нал -
не усме не књи жев но сти и мит ско-об ред не прак се
бал кан ских на ро да у срп ској и ју го сло вен ској дра -
ма тур ги ји и по зо ри шту, књи жев но сти за де цу, као и
је дан број ра до ва о са вре ме ном ур ба ном фол кло ру.
Аутор ка је сле де ћих мо но гра фи ја и при ре ђе них
књи га: По сло ви и да ни срп ске пе снич ке трaдиције
(са Зо јом Ка ра но вић); Змaј Де спот Вук – мит,
историјa, песмa; Стaнaјa се ло зaпaли. Огле ди о усме -
ној књи жев но сти; Бо ри сав Стан ко вић, Изaбрaнa
делa; Усме но у писaном; Кaд је билa кнежевa вечерa?;
Лир ске на род не пе сме; Го спо ђи Али си ној де сној но зи;
Еп ске на род не пе сме; Без очи ју ка но са очи ма. На род -
не пе сме сле пих же на (са Ма ри јом Кле ут, Све тла ном
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То мин и На та шом По ло ви ном); За точ ник пе те си -
ле. Фан та стич на про за Зо ра на Жив ко ви ћа; Гла вит
ју нак и оста ла го спо да (са Мир ја ном Де те лић и Ли -
ди јом Де лић), Пи шем ти причу; Иза Алисиног огле-
дала. До би ла је сле де ће на гра де: Злат на по ве ља срп -
ске књи жев но сти, из фон да Aлександра Aрнауто -
вића за уку пан рад (2009); Сте ри ји на на гра да за те -
а тро ло ги ју „Јо ван Хри стић”, за књи гу Кад је би ла
кне же ва ве че ра? (2009); На гра да „Си ма Цу цић”, ко -
ју до де љу је Ба нат ски кул тур ни цен тар, за нај бо ље
де ло из обла сти изу ча ва ња књи жев но сти за де цу, за
књи гу Го спо ђи Али си ној де сној но зи (2013); Ви тез
срп ске књи жев но сти, ко ју до де љу је оп шти на Ча је -
ти на (2018); „Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић”, ко ју
до де љу је Ме ди ја ин вент, и на гра ду „Ђор ђе Јо ва но -
вић”, ко ју до де љу је исто и ме не би бли о те ка (2020);
На града Ву ко ве за ду жби не за на у ку, за књи гу Пи -
шем ти при чу (2021); награда „Златна књига” Би-
блиотеке Матице српске (2022).

ПО ЛИЋ, Стра хи ња (1989), дипломирао је, одбра-
нио мастер рад и докторирао на Фи ло ло шком фа -
кул те ту у Бе о гра ду, на сме ру за срп ску књи жев ност
и је зик, где је упи сао и док тор ске сту ди је. Ан га жо -
ван је као аси стент на Учи тељ ском фа кул те ту у Бео -
гра ду на пред ме ту Књи жев ност за де цу и мла де.
Обја вио је ви ше ра до ва у на уч ним ча со пи си ма и
збор ни ци ма. По ља ње го вог на уч ног ра да су: исто ри -
ја књи жев но сти, књи жев ност за де цу, те о ри ја жан -
ро ва. Жи ви у Бе о гра ду. 

stra hi nja.po lic @uf.bg.ac.rs

ПО ТИЋ, Ду ши ца (1962) ди пло ми ра ла је и ма ги -
стри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а
док то ри ра ла на Фи ло ло шко-уметнич ком фа кул те -
ту у Кра гу јев цу. За по сле на је на Тех нич ко-вас пи тач -
кој ака де ми ји стру ков них сту ди ја Ниш – Одсек Пи -
рот, у зва њу про фе со ра стру ков них сту ди ја. Зва ње
на уч ног са рад ни ка сте кла је 2022. го ди не. Др жи
кур севе из обла сти исто ри је књи жев но сти за де цу,
те о ри је књи жев но сти за де цу, кул ту ре го во ра и срп -
ског је зи ка. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су
на срп ску по е зи ју 20. ве ка и срп ску по е зи ју за де цу

20. ве ка, као и на њи хо ве ме ђу соб не од но се с на род -
ном књи жев но шћу и тра ди циј ском кул ту ром. По -
ред број них кри тич ких и на уч них ра до ва, об ја вљи -
ва них у во де ћим књи жев ним и на уч ним ча со пи си -
ма те те мат ским збор ни ци ма, об ја ви ла је и књи ге:
За скри ве ним/сли ве ним су шти на ма (1993), Те то ва -
жа (2000), Све док пе са ма (2001), Бро ја ни ца ка ме ног
спа ва ча (2005), Кул ту ра го во ра (2007), Тра го ви ста -
рог тај но пи са (2012), По е ти ка при кри ва ња (2018).
Уред ник је три би не „ДЕ ТЕ: књи жев ност, кул ту ра,
умет ност” на Ака де ми ји тех нич ко-вас пи тач ких стру -
ков них сту ди ја. До бит ник је на гра де „Ђор ђе Јо ва но -
вић” за 2019. го ди ну. 

RA DIĆ, Da mir (1966), di plo mi rao je po vi jest i
kom pa ra tiv nu knji žev nost na Fi lo zof skom fa kul te tu u
Za gre bu. Pje snik, film ski autor, film ski i knji žev ni kri -
ti čar, autor je knji ge film skih kri ti ka i ese ja Mi le nij sko
ki no – film na po čet ku 21. sto lje ća (2018), šest zbir ki
pje sa ma, jed nog ro ma na i ni za fil mo va, me đu ko ji ma
i dva ju du go me tra žnih – igra nog Po sljed nji da ni lje ta
(2019) i eks pe ri men tal no-do ku men tar nog Pro zo ri
(2021). Su a u tor je film skih mo no gra fi ja An te Ba ba ja
(2002), Tan ho fer (2016) i Pro test – 55 go di na po sli je
(2022), du go go di šnji ured nik spe ci ja li zi ra ne film ske
emi si je „Fil mo skop” Tre ćeg pro gra ma Hr vat skog ra -
dija i du go go di šnji kri ti čar spe ci ja li zi ra ne knji žev no-
-kri tič ke emi si je „Bi bli o vi zor” istog pro gra ma i ra di ja,
re dov ni film ski kri ti čar tjed ni ka No vo sti i re dov ni gost-
-kri ti čar spe ci ja li zi ra ne film ske emi si je „Po seb ni do -
da ci” Tre ćeg pro gra ma Hr vat ske te le vi zi je. Knji žev ne
kri ti ke ob ja vlju je i u ča so pi si ma Knji žev na re pu bli ka,
Ri je či i 15 da na. Is tra ži vač kim in te re si ma po naj pri je je
usmje ren pre ma po vi je sti hr vat ske ki ne ma to gra fi je ju -
go sla ven skog raz do blja. Ro đen, ži vi i ra di u Za gre bu.

da mir ra dic14@yahoo.com

RO IĆ, Sa nja (1953) di plo mi ra la je, ma gi stri ra la i
dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu Sve u či li šta u Za -
gre bu, gdje pre da je ta li jan sku knji žev nost i kul tu ru na
Od sje ku za ta li ja ni sti ku. Pro u ča va in ter kul tu ral na i
ima go lo ška ju žno sla ven sko-ta li jan ska pro ži ma nja, mi -
grant sku knji žev nost, od nos knji žev no sti i zna no sti,
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knji žev nost za dje cu i mla de. Ob ja vi la je oko tri sto ra -
do va u ča so pi si ma i zbor ni ci ma, ure di la mo no gra fi je i
zbor ni ke i ob ja vi la pet mo no gra fi ja o te ma ma iz ta li -
jan ske knji žev no sti i kul tu re te ve ći broj pri je vo da. Vo -
di la je znan stve no-is tra ži vač ke pro jek te i usa vr ša va la
se na vi še evrop skih sve u či li šta, a na Fre ie Uni ver si tät
u Ber li nu pre da va la je i is tra ži va la kao sti pen di sti ca
za kla de Ale xan der von Hum boldt. Su dje lo va la je s re -
fe ra ti ma na znan stve nim kon gre si ma u broj nim evrop -
skim ze mlja ma, Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma
(Prin ce ton i Phi la delp hia) i In di ji (Del hi). Do di je lje na
su joj pri zna nja za pro mo ci ju ta li jan ske kul tu re. Sudje -
lu je na Sa ve to va nju o knji žev no sti za de cu u No vom
Sa du kon ti nu i ra no od 2013. a od 2020. je čla ni ca ure -
đi vač kog od bo ra ča so pi sa De tinj stvo. Ži vi u Za grebu.

sa nja.ro ic @gmail.com

SA DŽA KOV, Slo bo dan (1974) di plo mi rao je i ma -
gi stri rao na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom Sa du.
Dok to ri rao je na Fi lo zof skom fa kul te tu u Be o gra du.
U zva nju je van red nog pro fe so ra na Pe da go škom fa -
kul te tu u Som bo ru. Nje go va pri mar na na uč na in te -
reso va nja usme re na su ka obla sti eti ke, este ti ke, fi lo -
zo fi je re li gi je i fi lo zo fi je obra zo va nja. Po red broj nih
ra do va u te mat skim zbor ni ci ma i na uč nim ča so pi si -
ma, ob ja vio je mo no gra fi je No vo za vet ni mo ral (2006) i
Ego i zam – Etič ka stu di ja o mo ral nim prin ci pi ma ka pi ta -
li zma (2013), te uni ver zi tet ski udž be nik Fi lo zo fi ja obra -
zo va nja (2018). Je dan je od pri re đi va ča zna čaj nog
među na rod nog zbor ni ka Mo der ni uni ver zi tet. Ži vi u
No vom Sa du. 

slo bo dan sad za kov@yahoo.com

СЕ ЛИ ХАР, Кар ла (1972). Ди пло ми ра ла је на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту, ма ги стри ра ла и док то ри ра -
ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. У зва њу
до цен та за ужу на уч ну област Би бли о те кар ство
држи кур се ве из би бли о гра фи је; исто ри је пи сма,
књи ге и би бли о те ка; школ ских би бли о те ка и би бли -
о теч ког за ко но дав ства на Пе да го шком фа кул те ту у
Сом бо ру. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су
ка про у ча ва њу би бли о гра фи је, пе ри о ди ке 19. и 20.
ве ка, кул тур не исто ри је, исто ри је срп ских би бли о -

те ка. Осим ра до ва у те мат ским збор ни ци ма и на уч -
ним ча со пи си ма, ко ау тор је мо но гра фи је Ни ко ла Ђ.
Ву ки ће вић (1830–1910) – Жи во то пис и би бли о гра -
фија (2010). Би ла је се кре тар ре дак ци је ча со пи са
Нор ма и за ме ник пред сед ни ка Уре ђи вач ког од бо ра
Из да вач ке де лат но сти Пе да го шког фа кул те та у
Сом бо ру. Члан је Од бо ра Су сре та би бли о гра фа у
спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа. 

SLAV SKA, Mag da le na (1981), dok tor hu ma ni stič -
kih na u ka. Od 2012. go di ne ra di na Uni ver zi te tu u
Vroc la vu (Polj ska). Čla ni ca je Cen tra za is tra ži va nje
knji žev no sti za de cu i mla de. Dok to ri ra la je s te mom
Auto bi o graf ska pro za ge ne ra ci je ju go no stal gi ča ra i 2013.
ob ja vi la knji gu pod istim na slo vom (Pro za auto bi o gra -
fic zna po ko le nia ju go no stal gi ków, Wro cł aw 2013). Nje -
na na uč na in te re so va nja usme re na su ka pro u ča va nju
hr vat ske i srp ske knji žev no sti za de cu i nje ne re cep ci -
je u Polj skoj. Re zul ta te svo jih is tra ži va nja ob ja vi la je
u mno gim mo no gra fi ja ma i ča so pi si ma, kao što su:
Sla vi ca Wra ti sla vi en sia, Stu dia Lit te ra ria Uni ver si ta tis
Iagel lo ni cae Cra co vi en sis, Sla via Me ri di o na lis, Pr ze kłady
Li te ra tur Sł o wi a  skich, Sve ske, De tinj stvo, In ter na ti o nal
Jo ur nal of Cul tu ral Re se arch. 

mag da le na.slaw ska @u wr.edu.pl

SLUNJ SKI, Kri sti na (1987) di plo mi ra la je raz red -
nu na sta vu na Uči telj skom fa kul te tu u Ča kov cu te
dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu u Za gre bu, te -
mom Utje caj po pu lar ne kul tu re na su vre me ni hr vat ski
dječ ji ro man. Re do vi to ob ja vlju je znan stve ne i po et ske
ra do ve u hr vat skim i me đu na rod nim ča so pi si ma i
zbor ni ci ma.

СО ФИН КИЋ, Ми ли ца (1995), ро дом из Го спо -
ђи на ца, ди пло ми ра ла је срп ску књи жев ност и је зик
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом
Са ду (2018). Од бра ни ла је ма стер рад са те мом „Пи -
са ње и чи та ње дру го сти у Књи зи о Не мач кој и Ем ба -
ха да ма Ми ло ша Црњанског  на Фи ло зоф ском фа -
кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду (2019), ко ји је,
под на зи вом Цр њан ски – На ме ђи вла сти тог и стра -
ног, об ја ви ла Ма ти ца срп ска у еди ци ји „Пр ва књига
(2021). Док тор ске ака дем ске сту ди је упи са ла је
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2019. на сме ру Је зик и књи жев ност (мо дул: срп ска
књи жев ност) на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду. Тре нут но је ан га жо ва на као де мон стра тор у
на ста ви на Од се ку за срп ску књи жев ност при Фи ло -
зоф ском фа кул те ту. Ра ди у Кул тур ном цен тру Но -
вог Са да. Област ин те ре со ва ња: те о ри ја и ме то до ло -
ги ја књи жев но сти, као и са вре ме на књи жев ност.
Жи ви у Но вом Са ду. 

so fin kic mi li ca@g mail.com

СПА СИЋ, Је ле на Љ. (1981), док тор фи ло ло шких
на у ка, ван ред ни про фе сор на Фа кул те ту пе да го -
шких на у ка у обла сти Срп ски је зик са ме то ди ком.
Аутор ве ли ког бро ја ра до ва, об ја вље них у до ма ћим
и стра ним ча со пи си ма из обла сти са вре ме ног срп -
ског је зи ка, сти ли сти ке са вре ме ног срп ског је зи ка,
функ ци о нал не сти ли сти ке, лин гво сти ли сти ке, на -
ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти и ме то ди ке раз -
во ја го во ра. Члан је Ме ди ја лин гви стич ке ко ми си је
при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста. Уче сник је
на уч ног про јек та Ди на ми ка струк ту ра са вре ме ног
срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про -
све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2010–
2022. го ди не. Уче ство ва ла је у про јек ту Сто два десет
го ди на дру штва „Узда ни ца” – Про у ча ва ње, очу ва ње и
пред ста вља ње ар хив ске гра ђе ве за не за осни ва ње и рад
Дру штва, ко ји је су фи нан си ра ло Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је (2019).
Аутор је при руч ни ка Је зич ке игре у го вор ном раз во ју
(Кре а тив ни цен тар, 2021) и уџ бе ни ка Је зич ке игре у
го вор ном раз во ју (Фа кул тет пе да го шких на у ка Уни -
вер зи те та у Кра гу јев цу, 2022). Жи ви у Кра гу јев цу.

je le na spa sic2410@gmail.com 

СПА СИЋ, Је ле на (1976) ди пло ми ра ла је, ма ги -
стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те -
ту у Но вом Са ду. У зва њу про фе со ра струков них
сту ди ја за на уч ну област Лин гви сти ка (ен гле ски је -
зик), на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра -
зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду на ма стер сту ди јама
пре да је ен гле ски је зик, во ди ме то ди ку и ме то дич ку
прак су и др жи кур се ве из ен гле ске књи жев но сти за
де цу. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су ка

књи жев но сти за де цу на ен гле ском је зи ку и то кроз
при зму: те о ри је на ра то ло ги је, мул ти кул ту рал но сти,
мул ти кул ту ра ли зма, ин тер тек сту ал но сти, пост мо -
дер ни зма и пост ко ло ни ја ли зма. Осим број них ра до -
ва у те мат ским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма,
об ја ви ла је и две на уч не сту ди је: Бле ди обри си се ћа -
ња: при по ве дач и при ча у ро ма ни ма Ка зуа Иши гу ра
(2007) и У по тра зи за скри ве ним бла гом: ен гле ски
аван ту ри стич ки ро ман XVI II и XIX ве ка (2013). Жи -
ви у Но вом Са ду.

spa sic_je le na@g mail.com

СТА КИЋ, Мир ја на (1973) ди пло ми ра ла је на
Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни, ма ги стри ра -
ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро -
ви ци, а зва ње док то ра на у ка сте кла на Учи тељ ском
фа кул те ту у Ужи цу. У зва њу је ван ред ног про фе со -
ра на Пе да го шком фа кул те ту у Ужи цу. Ње на на уч -
на ин те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу го вор -
ног раз во ја де це пред школ ског уз ра ста, ис пи ти ва њу
уло ге ко ју књи жев ни тек сто ви за де цу има ју у про -
це си ма ин те гра тив ног уче ња и ме то дич ких пи та ња
ко ја се ти чу на ста ве је зи ка и књи жев но сти у мла ђим
раз ре ди ма основ не шко ле. Поред број них ра до ва у
на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма, об ја ви ла је и
мо но гра фи је Струч не ме то де у на ста ви књи жев но -
сти (2002), Ме то дич ки при ступ умет нич кој при по -
ве ци у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти (2014)
и Гла со ви срп ског је зи ка – Те о риј ско-ме то дич ки
аспект (2019). Аутор ка је и акре ди то ва них уџ бе ни -
ка за уче ње срп ског је зи ка у мла ђим раз ре ди ма
основ не шко ле: Бу квар (2018), Ла ти ни ца (2019), Од
гла са до ре че ни це: гра ма ти ка за дру ги раз ред основ не
шко ле (2019), Гра ма ти ка са рад ном све ском за тре -
ћи раз ред основ не шко ле (2020), и ко а у тор ка уџ бе ни -
ка Гра ма ти ка и рад на све ска за че твр ти раз ред
основ не шко ле (2021). Члан је ре дак ци је ча со пи са
Збор ник ра до ва Пе да го шког фа кул те та у Ужи цу и
ча со пи са Ко рак би бли о те ке ко ји из да је На род на би -
бли о те ка у Ужи цу. За на уч ни рад до би ла је На гра ду
за нај бо љу на уч ни цу на Пе да го шком фа кул те ту
(2021), ко ју до де љу је Уни вер зи тет у Кра гу јев цу. Жи -
ви на Зла ти бо ру.

mir ja na sta kic073@gmail.com
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СТАМ БО ЛИЋ, Иси до ра Ана ро ђе на је 26. ју на
1992. у Зре ња ни ну. Основ не ака дем ске сту ди је за -
вр ши ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те -
та у Но вом Са ду, на од се ку за срп ску књи жев ност и
је зик. Ма сте ри ра ла је 2016. на те му „Мо тив ђа во ла
у срп ским сред њо ве ков ним апо кри фи ма”, код мен -
тор ке доц. На та ше По ло ви не. На тре ћој је го ди ни
док тор ских сту ди ја, ра де ћи на док тор ској те зи ко ја
се ти че де мо но ло ги је срп ских сред њо ве ков них апо -
кри фа. По ља ин те ре со ва ња су јој срп ска сред њо -
веков на књи жев ност са ак цен том на пре вод ну апо -
криф ну књи жев ност, као и ве зе по е ти ке сред њо -
веков не књи жев но сти са мо дер ним про зним и
лирским оства ре њи ма. Ра ди као аси стент на Ви со -
кој шко ли стру ков них сту ди ја за вас пи та че и тре не -
ре у Су бо ти ци, где др жи ве жбе из пред ме та Књи жев -
ност за де цу, Увод де це у писа ну реч и сл.

СТАН КО ВИЋ ШО ШО, На та ша (1971) ди пло ми -
ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. У зва њу је до цен та за
ужу на уч ну област Ме то ди ка на ста ве књи жев но сти
и срп ског је зи ка, на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду. Ње на на уч на ин те ре со ва ња
усме ре на су ка про у ча ва њу ме то ди ке на ста ве срп -
ске књи жев но сти, ин тер ме ди јал но сти у на ста ви
књи жев но сти, по е ти ке усме не књи жев но сти, кон -
цеп ци је штам па них и ди ги тал них уџ бе ни ка. Осим
број них ра до ва у те мат ским збор ни ци ма и на уч ним
ча со пи си ма, об ја ви ла је и мо но гра фи је: То пос пу та
у срп ској на род ној бај ци (2006), Ма ли реч ник књи -
жев них тер ми на за основ ну шко лу (2010), Књи жев но
де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа у на ста ви (2019). Као аутор
и ко а у тор при ре ди ла је чи тан ке: Реч по реч, На кри -
ли ма ре чи, Уз ре чи ра сте мо, У све ту ре чи, Умет ност
ре чи, Ча ро ли ја ства ра ња, рад не све ске У по тра зи за
је зич ким и књи жев ним бла гом, гра ма ти ке Је зич ко
бла го и чи тан ке за сва че ти ри раз ре да гим на зи ја и
сред њих струч них шко ла. При ре ди ла је књи ге до -
ма ће лек ти ре за основ ну шко лу, са ди ги тал ним са -
др жа ји ма, и при руч ни ке за на ста ву срп ског је зи ка
и књи жев но сти за основ ну шко лу и гим на зи ју.

Аутор је ди ги тал них чи тан ки за основ ну шко лу (од
пр вог до ше стог раз ре да). У пе ри о ду 2017–2021.
штам па но је сто деведесет седам школ ских пу бли -
ка ци ја и ори ги налних струч них оства ре ња у ко ји ма
је аутор или ко а у тор и то: сто двадесет два уџ бе ни -
ка (чи тан ке, гра ма ти ке и рад не све ске) за основ ну
шко лу; тринаест уџ бе ни ка за гим на зи је и сред ње
струч не шко ле; четрдесет две књи ге до ма ће лек ти -
ре за основ ну шко лу; двадесет при руч ни ка за на ста -
ву срп ског је зи ка и књи жев но сти у основ ној и сред -
њој шко ли. Ду го го ди шњи је члан упра ве Дру штва за
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Удру же ња фол -
кло риста Ср би је, Са ве за сла ви стич ких дру шта ва
Срби је, Ко ми си је за елек трон ске би бли о те ке и ди -
ги тал ну ху ма нисти ку Ме ђу на род ног ко ми те та сла -
ви ста. Пот пред сед ник је Ко ми си је за на ста ву сло -
вен ских је зи ка и књи жев ности МКС-а. Уче ству је у
раз ви ја њу сла ви стич ких ис тра жи ва ња на ста ве сло -
вен ских је зи ка и књи жев но сти у ме ђу на род ном кон -
тек сту. Члан је уре ђи вач ког од бо ра на уч ног ча со -
писа Го ди шњак Ка те дре за срп ску књи жев ност са
јужно сло вен ским књи жев но сти ма и уред ник за срп -
ски је зик и књи жев ност у из да вач кој ку ћи Но ви Ло -
гос. Пред сед ник је ко ми си је за по ла га ње ис пи та за
ли цен цу Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја. Из ла га ла је на на уч ним кон фе рен ци -
ја ма, кон гре си ма и ску по ви ма у зе мљи и ре ги о ну.
Жи ви у Бе о гра ду. 

na ta so so06@gmail.com

СТЕ ФА НО ВИЋ, Је ле на (1969) ди пло ми ра ла је
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри ра -
ла на Род ним сту ди ја ма Уни вер зи те та у Но вом Саду.
Тре нут но ра ди у Срп ској до пун ској шко ли у Љубља -
ни. По себ на област ње ног ин те ре со ва ња је увође ње
род не пер спек ти ве у ту ма че ње књи жев них де ла у
на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти у основ ној и
сред њој шко ли. По ред раз ли чи тих ра до ва из обла -
сти књи жев но сти, по себ но књи жев но сти за де цу и
ме то ди ке на ста ве књижев но сти, об ја ви ла је књи гу
Сви ле на ко жа и пи ле ће ср це (2017) за ко ју је до би ла
Бе Фем при зна ње за до при нос фе ми ни стич ком обра -
зо ва њу (2018). Ко а у тор ка је пу бли ка ци је Род у чи -
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тан ка ма и на ста ви срп ског је зи ка у основ ној шко ли
(2008), три збир ке за да та ка за раз ви ја ње чи та лач ке
пи сме но сти и При руч ни ка за уво ђе ње род не пер спек -
ти ве у на ста ву срп ског је зи ка за пр ви ци клус обра зо -
ва ња (2019). 

jel stef@gmail.com

СТО ЈА НО ВИЋ, Ло ла (1993) ди пло ми ра ла је и
ма сте ри ра ла срп ску књи жев ност на Фи ло ло шком
фа кул те ту у Бе о гра ду, где је тре нут но сту дент док -
тор ских ака дем ских сту ди ја. Аси стент је за пред мет
Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти на
Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се из у ча ва -
њем срп ске књи жев но сти (мо дер ним те о риј ским
кон цеп ција ма и ин тер ди сци пли нар ним ис тра жи ва -
њи ма), као и ме то ди ком на ста ве срп ске књи жев но -
сти у школ ском обра зо ва њу и вас пи та њу. Аутор је
ви ше ра до ва у ча со пи си ма и збор ни ци ма у зе мљи и
ино стран ству. Жи ви у Бе о гра ду.

lo la.sto ja no vic @uf.bg.ac.rs 

ТО ПИЋ, Кри сти на (1994) за вр ши ла је основ не
и ма стер сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но -
вом Са ду – Од сјек за срп ску књи жев ност и је зик.
Тре нут но је сту дент ки ња пр ве го ди не док тор ских
сту ди ја на Гру пи за је зи ке и књи жев ност на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. За по сле на је у
Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду.

kri sti na to pic5550@gmail.com 

ТРО ПИН, Ти ја на (1977). Док то ри ра ла је на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду са те зом „Те о -
ријски аспек ти пре во ђе ња књи жев ности за де цу са
ста но ви шта сту ди ја кул ту ре” (2015). Об ја ви ла мо -
но гра фи је Мо тив Ар ка ди је у деч јој књи жев но сти
(Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град,
2006), По е ти ка пре во ђе ња за де цу (Ин сти тут за књи -
жев ност и умет ност, Бе о град, 2022) и ви ше де се ти -
на ра до ва у пе ри о ди ци. Ње но по ље ра да об у хва та
пре све га по е ти ку пре во ђе ња за де цу и фан та стич -
ну књи жев ност. Пре во ди с не мач ког и ен гле ског. За -
по сле на је у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у
Бе о гра ду.

ti ja na@g mail.com 

УТА ШИ, Ани ко (UTA SI, Ani kó, 1966) ди пло ми -
ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на ка те дри за Ма -
ђарски је зик и књи жев ност. Ра ди као про фе сор на
Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње
вас пи та ча у Новом Са ду. На ста ву из во ди на основ -
ним сту ди ја ма на ма ђар ском (Ма ђар ски је зик; Кул -
ту ра го во ра ма ђар ског је зика; Ма ђар ска књи жев -
ност за де цу; Ме то ди ка раз во ја го во ра ма ђар ског је -
зи ка и Ме то дич ка прак са раз во ја го во ра ма ђар ског
је зи ка) и срп ском је зи ку (Тра ди ци о нал не кул ту ре у
Вој во ди ни; Ма ђар ски је зик – по чет ни и Ма ђар ски
је зик – по чет ни 2), те на ма стер сту ди ја ма на срп -
ском је зи ку (Сли ков ни це за де цу као ви зу ел на књи -
жев ност). Струч не и на уч не ра до ве пи ше и об ја вљу -
је на срп ском, ма ђар ском и хр ват ском је зи ку. Ба ви
се и умет нич ким пре во ђе њем. Ње на збир ка пре во -
да но си на слов Ennyi min den (Ötven magyar gyer me -
kvers) / Ко ли ко то га (Пе де сет ма ђар ских пе са ма за
де цу) (2010). До бит ни ца је сле де ћих књи жев них на -
гра да: Пла ке та „Си ма Цуцић  (2011) и Пр ва на гра -
да Пре во ди лач ког конкур са „Нан дор Гион  (2012).
Жи ви у Но вом Са ду.

ani ko u ta si@g mail.com 

ЧВО РО ВИЋ, Алек сан дра ро ђе на 10. фе бру а ра
1976. у Ба њој Лу ци. За вр ши ла је срп ски је зик и књи -
жев ност у истом гра ду. Ма ги стри ра ла је на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на од сје ку за би бли о -
те кар ство и ин фор ма ти ку. Та ко ђе је за вр ши ла еду -
ка ци ју за са вје то дав ног те ра пе у та тран сак ци о не
ана ли зе. Ра ди ла је као уред ник, са рад ник и члан ре -
дак ци ја мно го број них књи жев них ча со пи са. Уче -
сник је књи жев них ве че ри и фе сти ва ла у ре ги о ну и
Евро пи. Члан је ви ше књи жев них удру же ња. Ра ди
као ви ши би бли о те кар у Дје чи јој би бли о те ци НУ -
БРС. Во ди ра ди о ни це кре а тив ног пи са ња, те драм -
ске, еду ка тив не и са вје то дав не ра ди о ни це за дје цу.
Пре во ђе на је на ви ше европ ских је зи ка у окви ру
анто ло ги ја и ча со пи са. Об ја ви ла је се дам књи га, три
књи ге по е зи је: Ша пат гли не них ди во ва (2000), Цви -
јет на ка пи ји сна (2007), Над ра ста ње (2013); дви је
књи ге про зе: Ан ђео под кре ве том (2002), Мо но лог у
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шо љи ка фе (2006); дви је књи ге за дје цу: Ча роб на ру -
жа (2014) и Укра ла ме Шум ба ба! (2018). По е зи ја и
про за јој је ви ше стру ко на гра ђи ва на.

an he la lu@ hot mail.com

ШУР ЈА НАЦ, Ни ко ли на (1995) ди пло ми ра ла је
и ма сте ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду. На истом фа кул те ту тре нут но по хађа док тор ске
сту ди је, мо дул: Срп ска књи жев ност. У зва њу је са -
рад ни ка у на ста ви за ужу на уч ну област Књи жев -
ност, за пред мет Увод у ту ма че ње књи жев но сти, на
Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ње на на уч на ин -
те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу по е ти ке
Срп ске књи жев но сти 20. ве ка. За ди плом ски рад

„Ге не за мо ти ва све тло сти у Ан дри ће вој лир ској
прози  до би ла је дво стру ку на гра ду – из фон да Рад -
ми ле По по вић, као нај бо љи ди плом ски рад из пред -
ме та Срп ска књи жев ност 20. ве ка за 2019. го ди ну на
Ка те дри за срп ску књи жев ност и ју жно сло вен ске
књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, и
из фон да проф. др Рад ми ле Ми лен ти је вић, као је -
дан од нај бо љих ра дова из обла сти исто ри је, књи -
жев но сти и је зи ка, за исту го ди ну. Ра ди ла је као
настав ник књи жев но сти у Фи ло ло шкој гим на зи ји у
Бе о гра ду. При ло жи ла је ра до ве за об ја вљи ва ње у ча -
со пи си ма Де тињ ство и Све ске за ду жби не Иве Ан дри -
ћа. Жи ви у Бе о гра ду. 

ni ko li na sur ja nac14@gmail.com
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У ча со пи су Де тињ ство об ја вљу ју се из вор ни и
пре глед ни на уч ни ра до ви, крат ки на уч ни члан ци,
на уч на гра ђа, на уч на кри ти ка и при ка зи, ин фор ма -
тив ни при ло зи и, са мо из у зет но, струч ни члан ци. У
свим слу ча је ви ма реч је о тек сто ви ма ко ји све до че
о ва жно сти ра зно ли ких ме то до ло шких по ла зи шта и
ис хо ди шта у са вре ме ном чи та њу књи жев ног на сле -
ђа, као и но ве на уч не и бе ле три стич ке про дук ци је
за де цу; осве тља ва ња рит мо ва у чи та лач кој и кри -
тич кој ре цеп ци ји деч је књи ге; ба вље ња иза зо ви ма
пре вод не књи жев но сти; ком па ра тив них ис тра жи ва -
ња; из у ча ва ња пе ри о ди ке за де цу; кул ту ро ло шког
ста ту са књи жев но сти за де цу и мла де; ин тер ди сци -
пли нар них и ин тер ме ди јал них (филм, стрип, по зо -
ри ште, елек трон ски текст, сли ков ни ца, ани ма ци је,
лут кар ство, адап та ци је књи га) при сту па. За се бан
део тра ди ци је ча со пи са је сте и об ја вљи ва ње ра до ва
са Са ве то ва ња о књи жев но сти за де цу.

Ре цен зи ра ње

Сва ки рад про ла зи уред нич ко и два ано ним на ре -
цен зент ска чи та ња, али прет ход но тре ба да бу де
уре ђен пре ма на ве де ном упут ству. Ре дак ци ја за др -
жа ва пра во да пре уред нич ког чи та ња вра ти ау то ру
текст уко ли ко ни је уре ђен пре ма упут ству.

Ре цен зен ти мо гу да оце не рад на три на чи на: 
1. пре по ру чу је се за об ја вљи ва ње, 
2. пре об ја вљи ва ња нео п ход не су до пу не и до ра -

де, и 
3. не пре по ру чу је се за об ја вљи ва ње. 

У свим слу ча је ви ма, осим ка да рад до би је две по -
зи тив не ре цен зи је, ре дак ци ја ча со пи са за др жа ва
пра во да рад вра ти на да љу до ра ду, да га у пот пу но -
сти од би је или да за тра жи ми шље ње тре ћег ре цен -
зен та. 

О при хва та њу или од би ја њу тек ста ау тор ће би -
ти оба ве штен у ро ку од шест ме се ци од да на до ста -
вља ња при ло га на раз ма тра ње. 

Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је го ди -
ну да на од при је ма ко нач не вер зи је ру ко пи са.

Фор мат, је зик, пи смо

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве ко је бу ду сла ли
ре дак ци ји Де тињ ства опре ма ју на сле де ћи на чин:

1. Фонт: Ti mes New Ro man;
2. Ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, а са же -

так, кључ не ре чи, под но жне на по ме не, из во -
ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме 10 pt;

3. Раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
4. На по ме не: у дну стра не, ис кљу чи во ар гу мен -

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на
основ ни текст;

5. За на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд).

Тек сто ви пи са ни на срп ском је зи ку, екав ским
или ије кав ским на реч јем, тре ба да бу ду пи са ни ћи -
ри ли цом. 

Стра на име на ау то ра ко ји се спо ми њу у тек сту
тре ба да бу ду тран скри бо ва на и ис пи са на ћи ри ли -
цом, а при ли ком пр вог по ме на тре ба да бу ду ис пи -
са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и пи смом.

ДЕ ТИЊ СТВО – ЧА СО ПИС О КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЗА ДЕ ЦУ
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При ли ком хар вард ског на чи на на во ђе ња, пре зи -
мена ау то ра у за гра да ма та ко ђе тре ба да бу ду ис пи -
са на на је зи ку и пи сму на ко ји ма је из вор ник. По је -
ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч но-струч них
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму.
Сви ци та ти на срп ском је зи ку тре ба да бу ду пи са ни
ћи ри ли цом. 

На из ри чит зах тев ау то ра, или, из у зет но, из
прак тич них раз ло га ве за них за тех нич ко уре ђе ње и
пре лом тек ста, текст на срп ском је зи ку мо же би ти
об ја вљен и ла ти ни цом.

У Де тињ ству се при ме њу је Пра во пис срп ско га је -
зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та
Пи жу ри це и тек сто ви тре ба да бу ду пи са ни у скла -
ду с њи ме.

Тек сто ви мо гу би ти об ја вље ни и на стра ном је -
зи ку и пи сму ко је ни је ћи ри ли ца.

Еле мен ти ра да (оба ве зан ре до след)

Име, сред ње сло во и пре зи ме ау то ра: име ку рент,
сред ње сло во и пре зи ме вер зал, на по чет ку ра да у
ле вом бло ку;

Уз пре зи ме зве зди цом озна чи ти и у фу сно ти на -
ве сти е-mail адре су;

Име ин сти ту ци је у ко јој је ау тор за по слен, име
гра да у ко ме се ин сти ту ци ја на ла зи, име зе мље, у
ле вом бло ку;

На слов ра да: вер за лом (ве ли ка сло ва), цен три -
ран, ве ли чи на сло ва 12 pt;

Са же так;
Кључ не ре чи;
Основ ни текст;
Из во ри; ци ти ра на ли те ра ту ра: вер за лом, цен три -

ра но;
Ре зи ме.

Са же так и кључ не ре чи

На по чет ку ра да на ла зи се са же так (на чин пи са -
ња: СА ЖЕ ТАК:). Са же так би тре ба ло да са др жи пре -

ци зно од ре ђе не спо знај не и ин тер пре та тив не ци ље -
ве ра да, са же то де фи ни са не по ступ ке и ме то де и ре -
зул та те ра да. Са же так не тре ба да бу де ду жи од 900
зна ко ва с раз ма ци ма.

По сле са жет ка сле де кључ не ре чи (на чин пи са -
ња: КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:). У Кључ ним ре чи ма мо же би -
ти до 10 ре чи и пој мо ва.

Ци ти ра не фор ме

1. На сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми -
њу у ра ду тре ба да бу ду у ита ли ку;

2. Ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во -
да („...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру -
ким зна ци ма на во да (’...’); по жељ но је ци -
тирање пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу);
уколи ко се ци ти ра пре ве де ни рад, у од го ва ра -
ју ћој на по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат -
ке о ори ги на лу; до след но се при др жа ва ти јед -
ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња;

3. Кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста,
ду жи ци та ти се из два ја ју из основ ног тек ста
(уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју.

Ци ти ра ње ре фе рен ци

Ре фе рен це се ин те гри шу у текст на сле де ћи на -
чин:

1. Упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (Јо ва но вић
1995);

2. Упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (Опа -
чић 2011: 133–145); 

3. Упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је:
(Де ре тић 20044: 82);

4. Упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте
годи не: (Чај ка но вић 1994а: 34), (Чај ка но вић
1994а: 93);

5. Упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (Ve lek – Vo -
ren 1991: 52–55); 

6. Сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким
ре дом: (Чај ка но вић 1985; 1994);
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7. Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од
два ау то ра, у па рен те зи се на во ди пре зи ме
првог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то -
ра за ме њу ју скра ће ни цом и др. / et al.: (Ку ли -
шић и др. 1998);

8. Ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти -
ран, у па рен те зи ни је по треб но на во ди ти ње -
го во пре зи ме, нпр.: 

Упра во та по зи ци ја из ме ђу пи са ца, чи та ла -
ца, кри ти ча ра и свих оних ко ји се књи жев но -
шћу за де цу и мла де ба ве на раз ли чи те на чине
чи ни књи жев ност за де цу мно го ком плек сни -
јим по љем но што се то мо же на пр ви по глед
чи ни ти, на во ди и Пи тер Хант (2002).

9. Ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то -
ра, по дат ке о сва ком сле де ћем ра ду одво ји ти
тач ком и за пе том, нпр.: (Ван Ге неп 2005; Проп
2013).

Ци ти ра на ли те ра ту ра

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:

1. Мо но граф ска пу бли ка ци ја (је дан ау тор):
Јо ва но вић, Сла ви ца. По е ти ка Ду ша на Ра до ви -
ћа. Бе о град: На уч на књи га – ко мерц, 2001.

2. Мо но граф ска пу бли ка ци ја (ви ше ау то ра):
Ve lek, Re ne, Ostin Vo ren. Te o ri ja knji žev no sti.
Be o grad: No lit, 1991.

3. Се риј ска пу бли ка ци ја:
Опа чић, Зо ра на. Од ра ста ње у мул ти кул ту рал -
ним сре ди на ма у срп ској књи жев но сти за де -
цу и мла де. Де тињ ство 4 (2009): 55–64.

4. Рад у збор ни ку ра до ва:
Ма тиц ки, Ми о драг. Стра но у усме ној/на род ној
исто ри ји (пе сма и пре да ње). Ми о драг Ма тиц -
ки (ур.). Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо -
европ ским књи жев но сти ма. Бе о град: Ин сти тут
за књи жев ност и умет ност, 2006, 159–165. 

5. Реч ник:
РМС: Реч ник срп ско га је зи ка. Но ви Сад: Ма ти -
ца срп ска, 2007.

6. Пу бли ка ци ја до ступ на on-li ne:
При мер мо но граф ске пу бли ка ци је: 
Step hens, Ja mes. Irish Fa iry Ta les. <http://www.
sur la lu ne fa irytels.com/bo oks/ire land/ja mes ste -
phens.html.> 02. 09. 2010.

При мер пе ри о дич не пу бли ка ци је:
Пе ши кан Љу шта но вић, Љи ља на Ж. „Са нак снио

са мо у че ђа че”: лик у функ ци ја ђа ка у усме ним
епским пе сма ма Ву ко ве зби р ке.

<http://zma je ve de cje i gre.org .rs/wp-con tent/uplo -
ads/2019/12/De tinj stvo-1-2018..pd f> 12. 10. 2020.

Ли те ра ту ра

На кра ју ра да да је се по пис ци ти ра них из во ра и
ли те ра ту ре (на чин пи са ња: ИЗ ВО РИ, ЛИ ТЕ РА ТУ РА,
цен три ра но). У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом
нај пре се на во де (пре ма азбуч ном ре ду пре зи ме -
на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим
(пре ма абе цед ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви
об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи са ним ла ти -
ницом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог
уву че ни су за 1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра -
гра фа.

Ре зи ме на стра ном је зи ку

По сле по пи са ли те ра ту ре, на са мом кра ју тек ста,
до ла зи ре зи ме на стра ном је зи ку. Он мо ра са др жа -
ти: име и пре зи ме ау то ра, на слов ра да, из ме ђу на -
сло ва и тек ста озна ку да је реч о ре зи меу (на при -
мер, ако је ре зи ме на ен гле ском: Sum mary), текст
ре зи меа (ко ји не сме пре ћи де сет од сто укуп ног тек -
ста).

По струк ту ри Ре зи ме тре ба да бу де сли чан Са -
жет ку: да са др жи пре ци зно од ре ђе не спо знај не и
ин тер пре та тив не ци ље ве ра да, са же то де фи ни са не
по ступ ке и ме то де и ре зул та те ра да. Ре зи ме мо же
би ти ши ри од Са жет ка и до се за ти до 10% укуп ног
оби ма ра да.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ТЕКСТА
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По сле ре зи меа сле ду ју кључ не ре чи.
Ре зи ме и кључ не ре чи мо ра ју би ти пре ве де не на

је дан од сле де ћих је зи ка: ен гле ски, фран цу ски, не -
мач ки и ру ски.

Обим тек ста

До ста вље ни ра до ви мо гу би ти укуп ног оби ма до
30.000 ка рак те ра. У из у зет ним слу ча је ви ма раз ма -
тра ју се и при ло зи чи ја се ду жи на не укла па у за да -
те окви ре.

Кри ти ке и при ка зи

Тек сто ви ко ји су кри ти ке и при ка зи при ре ђу ју се,
ка да је реч о фор ма ту, је зи ку и пи сму, на прет ход но
опи сан на чин. 

Ка да је реч о оба ве зним еле мен ти ма ра да, текст
тре ба да са др жи на слов (вер за лом, цен три ра но) и
под на слов у за гра ди у ком су сви по да ци о при ка за -
ном де лу (ау тор, на слов, ме сто из да ња, из да вач, го -
ди на). 

На кон тек ста да је се име и пре зи ме ау то ра. Уз
пре зи ме ау то ра ве зу је се зве зди ца и у фу сно ти на -
во ди е-mail адре са.

Ди на ми ка при ма ња тек сто ва

Ра до ви се при ма ју то ком це ле го ди не. 
За бро је ве 1 и 2 рок је до 1. фе бру а ра, за број 3

рок је до 1. ју на, за број 4 рок је до 1. ок то бра.
Ра до ви се до ста вља ју на адре су: 
ca so pis de tinj stvo@g mail.co m 

Ре дак ци ја Де тињ ства
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U ča so pi su De tinj stvo ob ja vlju ju se iz vor ni i pre -
gled ni na uč ni ra do vi, krat ki na uč ni član ci, na uč na gra -
đa, na uč na kri ti ka i pri ka zi, in for ma tiv ni pri lo zi i, sa -
mo iz u zet no, struč ni član ci. U svim slu ča je vi ma reč je
o tek sto vi ma ko ji sve do če o va žno sti ra zno li kih me to -
do loš kih po la ziš ta i is ho diš ta u sa vre me nom či ta nju
knji žev nog na sle đa, kao i no ve na uč ne i be le tri stič ke
pro duk ci je za de cu; osve tlja va nja rit mo va u či ta lač koj
i kri tič koj re cep ci ji deč je knji ge; ba vlje nja iza zo vi ma
pre vod ne knji žev no sti; kom pa ra tiv nih is tra ži va nja;
izu ča va nja pe ri o di ke za de cu; kul tu ro loš kog sta tu sa
knji žev no sti za de cu i mla de; in ter di sci pli nar nih i
inter me di jal nih (film, strip, po zo riš te, elek tron ski
tekst, sli kov ni ca, ani ma ci je, lut kar stvo, adap ta ci je knji -
ga) pri stu pa. Za se ban deo tra di ci je ča so pi sa je ste i obja-
vlji va nje ra do va sa Sa ve to va nja o knji žev no sti za decu.

Re cen zi ra nje

Sva ki rad pro la zi ured nič ko i dva ano nim na re cen -
zent ska či ta nja, ali pret hod no tre ba da bu de ure đen
pre ma na ve de nom uput stvu. Re dak ci ja za dr ža va pra -
vo da pre ured nič kog či ta nja vra ti au to ru tekst uko li -
ko ni je ure đen pre ma uput stvu.

Re cen zen ti mo gu da oce ne rad na tri na či na: 
1. Pre po ru ču je se za ob ja vlji va nje; 
2. Pre ob ja vlji va nja neo p hod ne su do pu ne i do ra -

de; i 
3. Ne pre po ru ču je se za ob ja vlji va nje. 

U svim slu ča je vi ma, osim ka da rad do bi je dve po -
zi tiv ne re cen zi je, re dak ci ja ča so pi sa za dr ža va pra vo da

rad vra ti na da lju do ra du, da ga u pot pu no sti od bi je ili
da za tra ži miš lje nje tre ćeg re cen zen ta. 

O pri hva ta nju ili od bi ja nju tek sta au tor će bi ti oba -
veš ten u ro ku od šest me se ci od da na do sta vlja nja pri -
lo ga na raz ma tra nje. 

Rok za ob ja vlji va nje pri hva će nih ra do va je go di nu
da na od pri je ma ko nač ne ver zi je ru ko pi sa.

For mat, je zik, pi smo

Mo li mo sa rad ni ke da tek sto ve ko je bu du sla li re -
dak ci ji De tinj stva opre ma ju na sle de ći na čin:

1. Font: Ti mes New Ro man;
2. Ve li či na slo va: osnov ni tekst 12 pt, a sa že tak,

ključ ne re či, pod no žne na po me ne, iz vo ri, ci ti ra -
na li te ra tu ra, re zi me 10 pt;

3. Raz mak iz me đu re do va: 1,5;
4. Na po me ne: u dnu stra ne, is klju či vo ar gu men ta -

tiv ne; pr vi red uvu čen 1,5 cm u od no su na osnov -
ni tekst;

5. Za na gla ša va nje se ko ri sti ita lik (ne bold).

Tek sto vi pi sa ni na srp skom je zi ku, ekav skim ili ije -
kav skim na reč jem, tre ba da bu du pi sa ni ći ri li com. 

Stra na ime na au to ra ko ji se spo mi nju u tek stu tre -
ba da bu du tran skri bo va na i is pi sa na ći ri li com, a pri -
li kom pr vog po me na tre ba da bu du is pi sa na u za gra di
ori gi nal nim je zi kom i pi smom. Pri li kom har vard skog
na či na na vo đe nja, pre zi me na au to ra u za gra da ma ta -
ko đe tre ba da bu du is pi sa na na je zi ku i pi smu na ko ji -
ma je iz vor nik. Po je di ne re či i iz ra zi mo gu bi ti, iz na -
uč no-struč nih po tre ba, pi sa ni na ori gi nal nom je zi ku i
pi smu. Svi ci ta ti na srp skom je zi ku tre ba da bu du pi -
sa ni ći ri li com. 
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Na iz ri čit zah tev au to ra, ili, iz u zet no, iz prak tič -
nih raz lo ga ve za nih za teh nič ko ure đe nje i pre lom tek -
sta, tekst na srp skom je zi ku mo že bi ti ob ja vljen i la ti -
nicom.

U De tinj stvu se pri me nju je Pra vo pis srp sko ga je zi ka
Mi tra Pe ši ka na, Jo va na Jer ko vi ća i Ma ta Pi žu ri ce i tek -
sto vi tre ba da bu du pi sa ni u skla du s nji me.

Tek sto vi mo gu bi ti ob ja vlje ni i na stra nom je zi ku i
pi smu ko je ni je ći ri li ca.

Ele men ti ra da (oba ve zan re do sled)

Ime, sred nje slo vo i pre zi me au to ra: ime ku rent,
sred nje slo vo i pre zi me ver zal, na po čet ku ra da u le -
vom blo ku;

Uz pre zi me zve zdi com ozna či ti i u fu sno ti na ve sti
e-mail adre su;

Ime in sti tu ci je u ko joj je au tor za po slen, ime gra da
u ko me se in sti tu ci ja na la zi, ime ze mlje, u le vom bloku;

Na slov ra da: ver za lom (ve li ka slo va), cen tri ran, ve -
li či na slo va 12 pt;

Sa že tak;
Ključ ne re či;
Osnov ni tekst;
Iz vo ri; ci ti ra na li te ra tu ra: ver za lom, cen tri ra no;
Re zi me.

Sa že tak i ključ ne re či

Na po čet ku ra da na la zi se sa že tak (na čin pi sa nja:
SA ŽE TAK:). Sa že tak bi tre ba lo da sa dr ži pre ci zno
odre đe ne spo znaj ne i in ter pre ta tiv ne ci lje ve ra da,
saže to de fi ni sa ne po stup ke i me to de i re zul ta te ra da.
Sa že tak ne tre ba da bu de du ži od 900 zna ko va s raz -
ma ci ma.

Po sle sa žet ka sle de ključ ne re či (na čin pi sa nja:
KLJUČ NE RE ČI:). U Ključ nim re či ma mo že bi ti do 10
re či i poj mo va.

Ci ti ra ne for me

1. Na slo vi po seb nih pu bli ka ci ja ko ji se po mi nju u
ra du tre ba da bu du u ita li ku;

2. Ci ta ti se da ju pod dvo stru kim zna ci ma na vo da
(„...”), a ci tat unu tar ci ta ta pod jed no stru kim
zna ci ma na vo da (’...’); po želj no je ci ti ra nje pre -
ma iz vor nom tek stu (ori gi na lu); uko li ko se ci tira
pre ve de ni rad, u od go va ra ju ćoj na po me ni na -
vesti bi bli o graf ske po dat ke o ori gi na lu; do sled -
no se pri dr ža va ti jed nog od na ve de nih na či na ci -
ti ranja;

3. Kra ći ci ta ti (2–3 re da) da ju se unu tar tek sta, du -
ži ci ta ti se iz dva ja ju iz osnov nog tek sta (uvu če -
ni), sa iz vo rom ci ta ta da tim na kra ju.

Ci ti ra nje re fe ren ci

Re fe ren ce se in te gri šu u tekst na sle de ći na čin:
1. Upu ći va nje na stu di ju u ce li ni: (Jo va no vić 1995);
2. Upu ći va nje na od re đe nu stra nu stu di je: (Opa čić

2011: 133–145); 
3. Upu ći va nje na od re đe no iz da nje iste stu di je:

(De re tić 20044: 82);
4. Upu ći va nje na stu di je istog au to ra iz iste go di ne:

(Čaj ka no vić 1994a: 34), (Čaj ka no vić 1994a: 93);
5. Upu ći va nje na stu di ju dva au to ra: (Ve lek – Vo -

ren 1991: 52–55); 
6. Stu di je istog au to ra na vo de se hro no loš kim re -

dom: (Čaj ka no vić 1985; 1994);
7. Uko li ko bi bli o graf ski iz vor ima vi še od dva au to -

ra, u pa ren te zi se na vo di pre zi me pr vog au to ra,
dok se pre zi me na osta lih au to ra za me nju ju skra -
će ni com i dr. / et al.: (Ku li šić i dr. 1998);

8. Ako je iz kon tek sta ja sno ko ji je au tor ci ti ran, u
pa ren te zi ni je po treb no na vo di ti nje go vo pre zi -
me, npr.: 

Upra vo ta po zi ci ja iz me đu pi sa ca, či ta la ca,
kri ti ča ra i svih onih ko ji se knji žev noš ću za de -
cu i mla de ba ve na raz li či te na či ne či ni knji žev -
nost za de cu mno go kom plek sni jim po ljem no
što se to mo že na pr vi po gled či ni ti, na vo di i Pi -
ter Hant (2002).

9. Ako se upu ću je na ra do ve dva ju ili vi še au to ra,
po dat ke o sva kom sle de ćem ra du odvo ji ti tač kom
i za pe tom, npr.: (Van Ge nep 2005; Prop 2013).

UPUTSTVO ZA PRIPREMU TEKSTA

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/04   241



Ci ti ra na li te ra tu re

Li te ra tu ra se na vo di na sle de ći na čin:
1. Mo no graf ska pu bli ka ci ja (je dan au tor):

Jo va no vić, Sla vi ca. Po e ti ka Du ša na Ra do vi ća. Beo-
grad: Na uč na knji ga – ko merc, 2001.

2. Mo no graf ska pu bli ka ci ja (vi še au to ra):
Ve lek, Re ne, Ostin Vo ren. Te o ri ja knji žev no sti.
Be o grad: No lit, 1991.

3. Se rij ska pu bli ka ci ja:
Opa čić, Zo ra na. Od ra sta nje u mul ti kul tu ral nim
sre di na ma u srp skoj knji žev no sti za de cu i mla -
de. De tinj stvo 4 (2009): 55–64.

4. Rad u zbor ni ku ra do va:
Ma tic ki, Mi o drag. Stra no u usme noj/na rod noj
isto ri ji (pe sma i pre da nje). Mi o drag Ma tic ki (ur.).
Sli ka dru gog u bal kan skim i sred njo e vrop skim knji -
žev no sti ma. Be o grad: In sti tut za knji žev nost i
umet nost, 2006, 159–165. 

5. Reč nik:
RMS: Reč nik srp sko ga je zi ka. No vi Sad: Ma ti ca
srp ska, 2007.

6. Pu bli ka ci ja do stup na on-li ne:
Pri mer mo no graf ske pu bli ka ci je: 
Step hens, Ja mes. Irish Fa iry Ta les. <http://www.
sur la lu ne fa irytels.com/bo oks/ire land/ja mes -
step hens.html.> 02. 09. 2010.

Pri mer pe ri o dič ne pu bli ka ci je:
Pe ši kan Ljuš ta no vić, Lji lja na Ž. „Sa nak snio sa -

mou če đa če”: lik u funk ci ja đa ka u usme nim ep skim
pe sma ma Vu ko ve zbir ke.

<http://zma je ve de cje i gre.org .rs/wp-con tent/uplo -
ads/2019/12/De tinj stvo-1-2018..pd f> 12. 10. 2020.

Li te ra tu ra

Na kra ju ra da da je se po pis ci ti ra nih iz vo ra i li te -
ra tu re (na čin pi sa nja: IZ VO RI, LI TE RA TU RA, cen tri -
ra no). U tek sto vi ma pi sa nim ći ri li com naj pre se na vo -
de (pre ma azbuč nom re du pre zi me na au to ra) ra do vi
ob ja vlje ni ći ri li com, a za tim (pre ma abe ced nom re du
pre zi me na au to ra) ra do vi ob ja vlje ni la ti ni com; u tek -
sto vi ma pi sa nim la ti ni com re do sled je obr nut; svi re -
do vi osim pr vog uvu če ni su za 1,5 cm upo tre bom tzv.
„vi se ćeg” pa ra gra fa.

Re zi me na stra nom je zi ku

Po sle po pi sa li te ra tu re, na sa mom kra ju tek sta, do -
la zi re zi me na stra nom je zi ku. On mo ra sa dr ža ti: ime
i pre zi me au to ra, na slov ra da, iz me đu na slo va i tek sta
ozna ku da je reč o re zi meu (na pri mer, ako je re zi me
na en gle skom: Sum mary), tekst re zi mea (ko ji ne sme
pre ći de set od sto ukup nog tek sta).

Po struk tu ri Re zi me tre ba da bu de sli čan Sa žet ku:
da sa dr ži pre ci zno od re đe ne spo znaj ne i in ter pre ta tiv -
ne ci lje ve ra da, sa že to de fi ni sa ne po stup ke i me to de i
re zul ta te ra da. Re zi me mo že bi ti ši ri od Sa žet ka i do -
se za ti do 10% ukup nog obi ma ra da.

Po sle re zi mea sle du ju ključ ne re či.
Re zi me i ključ ne re či mo ra ju bi ti pre ve de ne na je -

dan od sle de ćih je zi ka: en gle ski, fran cu ski, ne mač ki i
ru ski.

Obim tek sta

Do sta vlje ni ra do vi mo gu bi ti ukup nog obi ma do
30.000 ka rak te ra. U iz u zet nim slu ča je vi ma raz ma traju
se i pri lo zi či ja se du ži na ne ukla pa u za da te okvi re.

Kri ti ke i pri ka zi

Tek sto vi ko ji su kri ti ke i pri ka zi pri re đu ju se, ka da
je reč o for ma tu, je zi ku i pi smu, na pret hod no opi san
na čin. 

Ka da je reč o oba ve znim ele men ti ma ra da, tekst
tre ba da sa dr ži na slov (ver za lom, cen tri ra no) i pod na -
slov u za gra di u kom su svi po da ci o pri ka za nom de lu
(au tor, na slov, me sto iz da nja, iz da vač, go di na). 

Na kon tek sta da je se ime i pre zi me au to ra. Uz
prezi me au to ra ve zu je se zve zdi ca i u fu sno ti na vo di
e-mail adre sa.

Di na mi ka pri ma nja tek sto va

Ra do vi se pri ma ju to kom ce le go di ne. 
Za bro je ve 1 i 2 rok je do 1. fe bru a ra, za broj 3 rok

je do 1. ju na, za broj 4 rok je do 1. ok to bra.
Ra do vi se do sta vlja ju na adre su: 
ca so pis de tinj stvo@g mail.co m 

Re dak ci ja De tinj stva
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