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ФЛУ ИД НОСТ ГРА НИ ЦА 
(Увод ник)

Мо же ли се го во ри ти о ге но ло шким пре ми -
са ма ко ји ма се де ло сме шта у ра ван књи жев но -
сти за де цу (и мла де)? Пр во по ми шља мо да са
си гур но шћу зна мо од го во ре на ово пи та ње (на
осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња), али смо,
исто вре ме но, све сни да се не пре кид но уве ра ва -
мо у њи хо ву ре ла тив ност. Та ве чи та ли ми нал -
ност из ме ђу књи жев но сти при ро ђе не раз ли чи -
тим уз ра сти ма (из ме ђу нај мла ђег, мла дог и до -
ра слог чи та те ља) и уну тар од но са тзв. ви со ке и
ни ске књи жев но сти, ука зу је се, сто га, као по де -
сно по ла зи ште за при ме ну дру га чи јих дис кур -
са и но вих чи та ња – пред на ма је већ че твр тина
но вог ве ка – и то је те ма око ко је су се оку пи ли
ау то ри све за ка 1 и 2 у XLVII го ди шту Де тињ -
ства. У ра до ви ма ко ји су пред на ма ука зу је се,
из ме ђу оста лог, на ло мље ње или из не ве ра ва ње
жан ров ских кон вен ци ја, као и на об ри се но вих
суб жан ро ва у овом ви ду књи жев но сти. 

Флу ид ност овог књи жев ног по ља про ис ти че
већ из са ме ње не при ро де ко ја се не пре кид но
опи ре по зна тим ме ђа ма, што је још Бог дан По -
по вић сли ко ви то име но вао као „пр ска вост”*. 

Ре цеп циј ске спе ци фич но сти мла дих и још
мла ђих чи та ла ца усло вље не су, осим све га дру -
гог, и ду хом вре ме на и пред ста ва ма о де тињ -

ству, род ним, кул тур ним, на ци о нал ним и со ци -
јал ним и свим дру гим осо бе но сти ма (уо ста лом,
ка те го ри ја прет по ста вље ног чи та о ца из ра зи то
је усло ван кон структ), из че га про ис ти че и то да
се исти текст у раз ли чи тим кон тек сти ма мо же
ре ци пи ра ти и као де ло за мла ђу и за зре лу чи -
та лач ку пу бли ку. О то ме све до чи и чи ње ни ца
да су мно га де ла због сво јих фа бу лар них, струк -
ту рал них ка рак те ри сти ка или при по вед ног то -
на вре ме ном ура сла у овај рас тре си ти кор пус.
За тим, при ро да овог ви да ства ра ла штва је син -
кре тич на, ин тер ме ди јал на, а си стем зна че ња
из гра ђу је се два ма јед на ко ва жним је зич ким
струк ту ра ма, ви зу ел ном и вер бал ном, а ви зу ел -
ни текст по не кад мо же го то во у пот пу но сти да
но си зна че ње (као нпр. у сли ков ни ца ма, у ви -
зу ел ној или сиг на ли стич кој по е зи ји).

Из у ча ва лац жан ров ских осо бе но сти ове књи -
жев не обла сти су о ча ва се сто га са ви ше стру ким
пи та њи ма и ди ле ма ма. Са јед не стра не, то под -
ра зу ме ва пред ра су де (мо жда пре по ру ке) о суб -
жан ро ви ма ко ји се сма тра ју уда ље ним од по ља
чи та лач ког ис ку ства (нпр. ме та фи зич ка зна че -
ња ми са о не по е зи је, фи ло зоф ски дис курс и
сл.). Ме ђу тим, у са вре ме ном пе сни штву по ка -
зу је се ка ко мла ди чи та лац ни је „прог на ник из
ме та фи зич ког”, на про тив, али му је ова ра ван
по е зи је до ступ на и от кљу ча на кроз за др жа ва ње
ве зе са не по сред ним жи вот ним ис ку ством. Та -
ко ђе, па ра док сал но је да су не ка од „не пре по -
ру чи вих” те мат ских под руч ја (смрт, тра у ма, бо -
лест, там на сли ка све та, па и ерот ско) го то во
од у век при сут на у овом књи жев ном кор пу су.
Сто га не са мо струк тур ни, већ и уз ра сни еле -
мен ти (че сто ве за ни за од ре ђе ну те ма ти ку), као
и кул тур но и сто риј ске пред ста ве мо гу има ти
ути ца ја на кон сти ту и са ње и ре кон сти ту и са ње
жан ро ва, као и на њи хо во хи бри ди зо ва ње. Не -
ки ра до ви у овим бро је ви ма Де тињ ства ука зу -

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   5

* По по ви ће ва опа ска у пред го во ру Ан то ло ги ји но ви је срп -
ске ли ри ке, из ре че на као не га тив ни ква ли фи ка тив, су штин -
ски је тач на па опи ра ње нор ма ма је сте не са мо осо бе ност,
већ пред ност овог књи жев ног по ља, на шта је ука зао Љу шта -
но вић у књи зи Књи жев ност за де цу у огле да лу кул ту ре (Но ви
Сад: Зма је ве деч је игре, 2012).



ју на ово про ши ре но ви ђе ње књи жев но сти за
де цу и мла де. На при мер, по ме ну ти уз ра сни
кри те ри ју ми мо гу да тво ре па ра диг ма тич не
ску по ве, као што је реч о омла дин ској про зи
(омла дин ском ро ма ну) ко ја до би ја ка рак те ри -
сти ке жан ра (спе ци фи чан тип фа бу ле, ју на ка,
ка зи ва ња, ти пич не си жеј не по ступ ке и сл.). То,
та ко ђе, под ра зу ме ва и ис пи ти ва ње у су прот ном
сме ру: уо ча ва ње, из два ја ње оних ме ста на који -
ма се од ви ја про цес тран сфор ма ци је жан ро ва
уо би ча је но ве за них за мла ђу чи та лач ку по пу -
ла ци ју (као што је, на при мер, ау тор ска бај ка),
чи ме они по чи њу да пре ва зи ла зе и на пу шта ју
ово књи жев но по ље. След стве но то ме, по ка зу је
се да ре ла ци је из ме ђу под жан ро ва за де цу и
одра сле сло же не и ме ђу соб но пре пле те не.

Са дру ге стра не, књи жев ност за де цу и мла -
де сра змер но че сто се до во ди ла у бли зи ну тзв.
жан ров ске књи жев но сти. (Та кав став опре чан
је, до ду ше, мо дер ни стич кој по е ти ци на ив не пе -
сме, од но сно кон цеп ту књи жев но сти за де цу и
осе тљи ве.) Отуд се пи та ње ме ђу соб них од но са
жан ров ске књи жев но сти и књи жев но сти за де -
цу, па, са мим тим, и ње не по зи ци је у ра спо ну
од ви со ке до за бав не књи жев но сти, на мет ну ло
као ре ле вант но. Та по ле мич ка те за ис так ну та је
у на сло ву овог те ма та: Жан ро ви у књи жев но сти
за де цу и жан ров ска књи жев ност. Кон такт ни
одно си жан ров ске књи жев но сти и књи жев но -
сти за де цу и мла де ви де се дво ја ко: у њи хо вим
ме ђу соб ним ре ла ци ја ма, али и уну тар књи жев -
но сти за де цу. По ста вља се, да кле, пи та ње: мо -
же ли се го во ри ти и о кон струк ту жан ров ске
књи жев но сти за де цу? Уко ли ко мо же, по че му
је он спе ци фи чан? Ка кве су, ре ци мо, спе ци -
фич но сти кри ми на ли стич ког или на уч но-фан -
та стич ног ро ма на за де цу и мла де или ро ма на
еп ске фан та сти ке у од но су на де ла за ста ри ју
чи та лач ку пу бли ку? Да ли то он да зна чи да се

и књи жев ност за де цу и мла де ра сло ја ва на ви -
со ку и за бав ну? Мо гу ли се по ву ћи де мар ка цио -
не ли ни је? На не ка од тих пи та ња мо гу ће од го -
во ре да ју нам ра до ви у овом го ди шту. На да мо
се да ће овим све ска ма не ка ге но ло шка пи та ња
би ти бар у из ве сном сми слу ра све тље на.

* * *

Све ска 1/2021. отва ра се ра до ви ма у ко ји ма
се пре и спи ту је про ши ре но ви ђе ње књи жев но -
сти за де цу и мла де, би ло да је реч о из не ве ра -
ва њу или ра за ра њу жан ров ских кон вен ци ја
(бај ке и по е ме), ука зи ва њем на еле мен те ко ји -
ма се на пу шта чак и то про ши ре но по ље или
ис пи ти ва њу фи ло зоф ског дис кур са у ро ма -
неск ној про зи, од но сно ука зи ва њу на еле мен те
ма те ма тич ке по е ти ке. За себ на це ли на по све ће -
на је сли ков ни ци ко ја се са гле да ва из ра зно род -
них дис кур са: кроз њен суб вер зив ни по тен ци -
јал, иро ни ју и гро те ску у об ли ко ва њу све та; као
жа нр ко ји уво ди нај мла ђег чи та о ца у свет књи -
жев но сти и у це ло куп ни про стор кул ту ре; одно -
сно као под сти цај у на ста ви је зи ка и књи жев -
но сти у мла ђем школ ском уз ра сту. 

Да ви зу ел ни је зик пред ста вља зна ча јан чи -
ни лац овог флу ид ног по ља по ка зу ју не са мо ра -
до ви о сли ков ни ци, већ и о тран сфор ми са њу
пе снич ког је зи ка у но ви ви зу ел ни ме ди јум тво -
ре њем ви зу ел но-сиг на ли стич ких пе са ма – у
окви ру це ли не по све ће не но вим чи та њи ма пое -
зи је. Ра до ви у овом де лу све ске 1 усред сре ђе ни
су на из у ча ва ње да нас ма ло ис тра же них пе -
снич ких жан ро ва (уну тар усме не ром ске књи -
жев но сти или на чи на на ко ји се ха и ку кон -
ститу и ше у окви ру кор пу са за де цу) и тран -
сфор ми са ња тра ди ци о нал них обра за ца у са вре -
ме ној по е зи ји. Кор пус чла на ка о омла дин ској
про зи ус по ста вља за себ но жан ров ско по ље па

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)
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је усред сре ђен на ње го во фор ми ра ње, пе ри о ди -
за ци ју, осо бе но сти омла дин ског ро ма на, као и
при по вед ну игру са не фик ци о нал ним жан ро -
ви ма. 

У ру бри ци Огле да ло кри ти ке фо р ми ран је
ма ли књи жев ни те мат по све ћен ре цеп ци ји са -
вре ме не књи жев но сти ко ја се, из ме ђу оста лог,
са гле да ва кроз књи жев не на гра де. Као је дан од
пр вих су до ва књи жев не кри ти ке, на гра де су
исто вре ме но и ва жне и ре ла тив не, али, да ка ко,
тво ре јед ну мо гу ћу ре пре зен та тив ну сли ку са -
вре ме не про дук ци је. При ка за не су књи ге ко је
су до би ле на гра де „Не вен”, „Ра де Об ре но вић”,
„По ли ти кин за бав ник”, „Ма ле ни цвет”, уз увид
у ре ги о нал ну на гра ду „Ма ли принц”, нео бич ну
по то ме што су по бро ју гла со ва про шле го ди не
би ле из јед на че не чак три књи ге. Тру ди ће мо се
да тај пре сек го ди шњег ста ња убу ду ће до дат но
про ши ри мо и чи та о ци ма Де тињ ства омо гу ћи -
мо пот пу ни ји увид у осо бе но сти са вре ме не
књи жев но сти за де цу и мла де. Ова ру бри ка на -
ја вљу је те мат по све ћен са вре ме ном из да ва штву
бе ле три сти ке за де цу: ње го вом ста ту су и зна ча -
ју, из да вач кој по ли ти ци, ви зу ел ном иден ти те -
ту, од но си ма штам па не, ди ги тал не и мул ти ме -
ди јал не књи ге, пред ви ђен у све ска ма 3 и 4.

Дру га све ска по све ће на је по нај ви ше ис тра -
жи ва њу ре ла ци ја жан ров ске књи жев но сти и
књи жев но сти за де цу и мла де, па мо же мо ре ћи
ка ко из ра до ва у овој све сци из ра ста ју за кључ -
ци о спе ци фич но сти ма жан ров ске књи жев но -
сти за де цу, пре све га у до ме ну фан та сти ке. По
пра ви лу, ве ли ки број ис тра жи ва ча ин три ги ран
је из у ча ва њем фан та сти ке, од но сно ви до ви ма
и жан ров ским об ра сци ма на уч не, дис то пиј ске,
еп ске фан та сти ке, па и ани ма ли сти ке у фан та -
сти ци. Ау то ри ука зу ју на по ро зност фан та сти -
ке, на ње ну хи брид ност и не пре кид но по и гра -
ва ње жан ров ским об ра сци ма. Ре зул тат ових

истра жи ва ња је су и не ка пе ри о ди за циј ска опа -
жа ња, из ме ђу оста лог о то ме ка ко је про цват
на уч не фан та сти ке уну тар овог кор пу са тра јао
сра змер но крат ко, сме њен „ве ли ким та ла сом
еп ске фан та сти ке тј. фан та зиј ске књи жев но сти
за де цу” у но вом ве ку.

Но ва чи та ња драм ске књи жев но сти фо ку си -
ра на су по нај ви ше на суб жа нр сцен ске бај ке и
сцен ске фан та сти ке ко ји се по ка зу ју по год ним
за хи бри ди за ци ју ра зно род них драм ских об ра -
за ца (нпр. улич ног те а тра, во дви ља, со ци јал не
дра ме и сл.). Ли ми нал на по зи ци ја књи жев но -
сти мо же се ус по ста вља ти и у ње ном бли же њу
кон крет ној на ме ни тек ста, од но сно упо тре би
књи жев но сти у свр ху пси хо ло шке по мо ћи. Оно
што је у на у ци о књи жев но сти пре по зна то као
би бли о те ра пи ја свој гра нич ни вид ре а ли зу је у
суб жан ру те ра пе ут ске књи жев но сти чи ме се ба -
ве два ра да.

Огле да ло кри ти ке у дру гој све сци до но си
при ка зе на уч ног збор ни ка Књи жев ност за де цу
у на у ци и на ста ви и елек трон ског књи жев ног
ча со пи са Сло ва на стру ју.

По лу го ди шња при пре ма про лећ ног и лет њег
бро ја ча со пи са Де тињ ство под ра зу ме ва зна тан
труд и ви ше стру ко ан га жо ва ње број них са рад -
ни ка, па ко ри стим при ли ку да се за хва лим ау -
то ри ма ра до ва, ре цен зен ти ма, ре дак циј ским
по сло ви ма ко је је на се бе пре у зе ла Ива на Ми -
јић Не мет, лек тор ки Све тла ни Зе јак, лек тор ки
пре во да на ен гле ски Ве сни Са вић, као и гра -
фич кој уред ни ци на по сло ви ма пре ло ма и при -
пре ме за штам пу Ве сни Ка ра јо вић – на тру ду и
до број во љи да и све ске XLVII го ди шта Де тињ -
ства, упр кос свим огра ни че њи ма и те шко ћа ма
још јед не го ди не ко ро не, бу ду нај бо ље у за да -
тим окол но сти ма.

Зо ра на З. Опа чић

ФЛУИДНОСТ ГРАНИЦА
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FLU I DITY OF BO UN DA RI ES
(Edi to rial)

Can we talk abo ut the ge ne a lo gi cal pre mi ses
whe reby a work is pla ced on the pla ne of chil dren’s
and young adult li te ra tu re? We first think that we
cer ta inly know the an swers to this qu e sti on (ba sed
on the re se arch so far), but, at the sa me ti me, we
are awa re that we are con stantly as su red of the ir
re la ti vity. The per pe tual li mi na lity bet we en li te ra -
tu re in ten ded for dif fe rent ages (bet we en the
youn gest, young and young advan ced re a der) and
wit hin the re la ti on ship bet we en so-cal led high and
low li te ra tu re the re fo re emer ges as a su i ta ble po -
int of de par tu re for applying dif fe rent di sco ur ses
and new re a dings – be fo re us is al ready a qu ar ter
of the new cen tury – and pre ci sely this is the to pic
aro und which ral lied the aut hors of Vo lu me 1 and
Vo lu me 2 in the XLVI Ith year of the Child hood jour -
nal. The works be fo re us po int to, among ot her
things, the bre a king or be trayal  of gen re con ven -
ti ons and the ou tli nes of new sub-gen res in this
form of li te ra tu re. 

The flu i dity of this li te rary fi eld stems from its
very na tu re which con stantly de fi es known bo un -
da ri es, which even Bog dan Po po vic fi gu ra ti vely
ter med as “po ro u sness“*. The re cep tion-re la ted
par ti cu la ri ti es of young and even youn ger re a ders

are pre-emp ted, among ot her things, by the spi rit
of the ti me and ide as of child hood, gen der, cul tu -
ral, na ti o nal, so cial and ot her spe ci fi ci ti es (af ter
all, the ca te gory of the as su med re a der is an ex tre -
mely con di ti o nal con struct), from which it fol lows
that in dif fe rent con texts, the sa me text can be
per ce i ved as a work in ten ded for both young and
ma tu re re a ding au di en ces. This is te sti fied to by
the fact that many works, due to their plot- and
struc tu re-re la ted cha rac te ri stics or the ir nar ra ti ve
to ne, over ti me we re in cor po ra ted in this lo o se cor -
pus. Then, the na tu re of this form of cre a ti vity is
syncre tic, in ter me dial, and the system of me a ning
is cre a ted by two equ ally im por tant lin gu i stic
struc tu res, vi sual and ver bal, and the vi sual text
may so me ti mes al most com ple tely ca rry me a ning
(such as, for in stan ce, in a pic tu re bo ok, in vi sual
or sig na list po e try).

A re se ar cher in to the gen re pe cu li a ri ti es of this
li te rary fi eld is the re fo re con fron ted with many
qu e sti ons and di lem mas. On one hand, it im pli es
pre ju di ces (pos sibly re com men da ti ons) abo ut the
sub gen res which are consi de red alo of from the
field of the re a der’s ex pe ri en ce (for in stan ce, the
me taphysi cal me a nings of re flec ti ve po e try, phi lo -
sop hi cal di sco ur se and the li ke). Ho we ver, con tem -
po rary po e try de mon stra tes that the young re a der
is not an “exi le from the me taphysi cal”, qu i te the
op po si te, but this pla ne of po e try is ac ces si ble and
un loc ked for him thro ugh ma in ta i ning a con nec -
tion with the im me di a te li fe ex pe ri en ce. Li ke wi se,
it is pa ra do xi cal that so me of the “non-re com men -
da ble“ the ma tic fi elds (de ath, tra u ma, sic kness,
glo omy pic tu re of the world, even the ero tic) are
al most al ways pre sent in this li te rary cor pus. Thus,
not only struc tu ral, but al so age ele ments (of ten
as so ci a ted with a par ti cu lar to pic), and cul tu ral
and hi sto ric re pre sen ta ti ons, may be ar on the con -
sti tu tion and re con sti tu tion of the gen res or the ir
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hybri di za tion. So me of the works con ta i ned in the -
se vo lu mes of the Child hood jo ur nal po int to this
bro a der per cep tion of chil dren’s and young adult
li te ra tu re. For in stan ce, the afo re men ti o ned age
cri te ria can form pa ra dig ma tic sets such as youth
pro se (young adult fic tion) which ga ins cha rac te -
ri stics of the gen re (the spe ci fic type of plot, pro -
ta go nist, nar ra tion, typi cal plot de vi ces and the
like). This al so im pli es an exa mi na ti on in the re -
ver se di rec tion: iden ti fi ca tion of the po ints whe re
the pro cess of tran sfor ma tion of the gen res com -
monly as so ci a ted with a youn ger re a ding po pu -
lation ta kes pla ce (such as, for in stan ce, li te rary
fairy-ta le), whe reby they be gin to tran scend and
go beyond this li te rary fi eld. Con se qu ently, it be -
co mes evi dent that the re la ti ons bet we en the sub -
gen res for chil dren and advan ced young re a ders
are com plex and in tert wi ned.

On the ot her hand, chil dren’s and young adult
li te ra tu re has re la ti vely of ten been bro ught clo se
to so-cal led gen re li te ra tu re. (Truth be told, this
stan ce con tra dicts the mo der nist po e tics of naïve
po em, that is, the con cept of li te ra tu re for chil dren
and the sen si ti ve.) This is why the is sue of mu tual
re la ti ons bet we en gen re li te ra tu re and chil dren’s
li te ra tu re and its po si tion in the ran ge from high
to en ter ta i ning li te ra tu re, im po sed it self as re le -
vant. That con tro ver sial the sis is hig hlig hted in the
ti tle of the fol lo wing to pic: Gen res in chil dren’s li te -
ra tu re and gen re li te ra tu re. The con tacts bet we en
gen re li te ra tu re and chil dren’s and young adult
lite ra tu re are analysed from two per spec ti ves:
thro ugh the ir mu tual re la ti ons and wit hin chil -
dren’s li te ra tu re. Thus, the qu e sti on ari ses as to
whet her the con struct of chil dren’s li te ra tu re can
be di scus sed and if yes, what it is spe ci fic for. For
in stan ce, what are the spe ci fi ci ti es of cri me or
scien ce fic tion no vels wit hin the cor pus of chil -
dren’s and young adult li te ra tu re or epic fan tasy

no vel as com pa red to works in ten ded for ol der rea -
ding au di en ces? Do es this mean that even chil -
dren’s and young adult li te ra tu re is di vi ded in to
high and en ter ta i ning? Can de mar ca tion li nes be
drawn? The works con ta i ned in this year’s edi tion
pro vi de pos si ble an swers to so me of the se qu e -
stions. We ho pe that the se vo lu mes will shed light,
at le ast to a cer tain ex tent, on so me of the ge ne a -
lo gi cal is su es.

* * *

Vo lu me 1/2021 opens with the works which
address the ex ten ded per cep tion of chil dren’s and
young adult li te ra tu re, re gar dless of whet her at
issue is a be trayal  or de struc tion of gen re con -
ventions (fa iry-ta les and po ems), by in di ca ting the
elements which tran scend even such an ex pan ded
fi eld, the exa mi na ti on of phi lo sop hi cal di sco ur se
in no ve list pro se or iden ti fi ca tion of the ele ments
of mat he ma ti cal po e tics. A spe cial sub-to pic is de -
vo ted to the pic tu re bo ok which is analysed from
di ver se di sco ur ses: thro ugh its sub ver si ve po ten -
tial, irony and gro te sque in the sha ping of the
world; as a gen re which in tro du ces the youn gest
re a der to the world of li te ra tu re and the ove rall
cul tu ral en vi ron ment, and as an in cen ti ve in te a -
ching lan gu a ge and li te ra tu re to chil dren of lo wer
school age.

That the vi sual lan gu a ge re pre sents a sig ni fi -
cant fac tor of this fluid fi eld is te sti fied to not only
by the works de a ling with the pic tu re bo ok, but
also tho se ad dres sing the tran sfor ma tion of po e tic
lan gu a ge in to a new vi sual me di um by cre a ting vi -
sual and sig na list po ems – in the fra me work of the
sub-to pic de vo ted to the new re a dings of po e try.
The works in clu ded in this part of Vo lu me 1 fo cus
on the study of the po e tic gen res lit tle ex plo red so
far (wit hin oral Ro many li te ra tu re or the man ner
in which ha i ku is con sti tu ted wit hin chil dren’s cor -

FLUIDITY OF BOUNDARIES

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   9



pus) and the tran sfor ma tion of tra di ti o nal pat terns
in con tem po rary po e try. The cor pus of ar tic les on
young adult fic tion esta blis hes a se pa ra te gen re
field fo cu sing on its for ma tion, pe ri o di za tion, pe -
cu li a ri ti es of the young adult no vel and nar ra ti ve
play with non-fic tion gen res.

The co lumn en ti tled A Mir ror of Cri ti cism in clu -
des a small li te rary unit de a ling with the re cep tion
of con tem po rary li te ra tu re which, among ot her
things, is analysed thro ugh li te rary awards. As one
of the first jud gments of li te rary cri ti cism, awards
are both im por tant and re la ti ve, but they in deed
cre a te a pos si ble re pre sen ta ti ve ima ge of the con -
tem po rary out put. Pre sen ted are the bo oks which
re ce i ved the Ne ven, Ra de Ob re no vić, Po li ti kin Zabav -
nik, and Ma le ni Cvet awards, with an in sight into
the re gi o nal award Ma li Princ, which is pe cu li ar for
the fact that as many as three bo oks re ce i ved the
sa me num ber of vo tes last year. We shall en de a vo -
ur to wi den the pre sen ta tion of the an nual sta tus
and of fer the re a ders of the Child hood a more com -
pre hen si ve in sight in to the cha rac te ri stics of con -
tem po rary chil dren’s and young adult li te ra tu re.
This sec tion an no un ces a to pic de vo ted to the con -
tem po rary pu bli ca tion of chil dren’s fic tion: its sta -
tus and sig ni fi can ce, pu blis hing po licy, vi sual iden -
tity, and the re la ti ons bet we en print, di gi tal and
mul ti-me dia bo oks, en vi sa ged for Vo lu mes 3 and 4.

Vo lu me 2 mostly fo cu ses on the re se arch in to
the links bet we en gen re li te ra tu re and chil dren’s
and young adult li te ra tu re. We co uld say that ari -
sing from the works in this vo lu me are con clu sions
abo ut the spe ci fi ci ti es of gen re chil dren’s li te ra -
ture, pri ma rily in the do main of fan tasy. As a ru le,
a lar ge num ber of re se ar chers are in tri gued by the
study of fan tasy and the forms and gen re pat terns
of sci en ce fic tion, dysto pian fic tion, epic fic tion
and even ani mal ele ments in fan tasy. The aut hors
po int to the po ro sity of fan tasy, its hybri dity and

an un ce a sing ex pe ri men ta ti on with the gen re pat -
terns. The stu di es re sul ted in so me kind of ob ser -
va ti ons con cer ning pe ri o di za tion, one of them
being that sci en ce fic tion wit hin this cor pus flo u -
ris hed for a re la ti vely short pe riod, re tre a ting in
the face of “a gre at sur ge of epic fan tasy, that is,
fan tasy li te ra tu re for chil dren“ in the new cen tury.

New re a dings of dra ma tic li te ra tu re typi cally
fo cus on the sub gen re of sta ge fa iry-ta le and sta ge
fan tasy which pro ve to be su i ta ble for hybri di -
zation of di ver se dra ma tic pat terns (e.g. stre et
thea tre, va u de vil le, so cial dra ma and the li ke). The
li mi nal po si tion of li te ra tu re can be esta blis hed in
its ap pro xi ma ti on to the par ti cu lar pur po se of a
text, and in the use of li te ra tu re for len ding psy -
cho lo gi cal as si stan ce. What has been re cog ni zed in
li te rary sci en ce as bi bli ot he rapy ta kes on its con -
ti gu o us form in the sub gen re of the ra pe u tic li te -
ra tu re, which is di scus sed by two pa pers.

In Vo lu me 2, A Mir ror of Cri ti cism fe a tu res pre -
sen ta ti ons of the scho larly col lec tion en ti tled Chil -
dren’s Li te ra tu re in Sci en ce and Clas ses and the elec -
tro nic li te rary ma ga zi ne Slo va na stru ju.

The se mi-an nual pre pa ra tion of the spring and
sum mer is su es of the Child hood jo ur nal en ta ils sig -
ni fi cant ef forts and mul ti ple en ga ge ments of nu -
me ro us con tri bu tors, hen ce I am using this op por -
tu nity to thank the aut hors, re vi e wers, edi to rial
tasks per for med by Iva na Mi jić Ne met, pro of-re a -
der Sve tla na Ze jak, re vi e wer of the En glish tran -
sla tion Ve sna Sa vić and de sign edi tor Ve sna Ka ra -
jo vić, for the ir ef forts and go od will to en su re that
the vo lu mes of the XLVI Ith year of the Child hood
jo ur nal, not withstan ding all re stric ti ons and hard -
ships bro ught by yet anot her co ro na vi rus-stric ken
year, be the best un der the gi ven cir cum stan ces.

Zo ra na Z. Opa čić
Na engleski prevela Ljiljana Parović, dipl. filolog
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ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 
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СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ра да је сте зна чај но хер ме неу -
тич ко, ко ли ко и епи сте мо ло шко пи та ње ко је се на лази
у је згру мо дер них бај ки Сте ва на Ра ич ко ви ћа (Ма ле бај -
ке) и ср жи пост мо де р ног бај ков ног при по ве да ња Да -
ви да Ал ба ха ри ја и Мир ја не Ог ња но вић (Ла жне бајке).
То ви ше слој но пи та ње пре све га се ти че се ман тич ке,
те о риј ско-уну тар ци тат не и по е тич ке про бле ма ти ке
одно са на сло ва и са др жи не. На пе тост на сло ва обе ју
ових књи га, са зна чај ним при де ви ма „ма ле” и „ла жне”,
а ве зу ју се за бај ке, чи та о цу до но си са свим но во раз у -
ме ва ње мо дер ног ау тор ског од но са пре ма жан ру бај -
ке. Та ме та жан ров ска скло ност ка ис пи ти ва њу гра ница
јед ног ви да књи жев но сти за де цу, кроз исти ну, чи та ње
и сли ке (ствар не и ме та фо рич ке), до во ди нас до раз -
ли чи тих од го во ра о то ме шта мо дер на умет нич ка бај -
ка мо же да зна чи, и пре све га, ко ли ко за пра во оста је
бај ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бај ка, лир ско и мо дер но при по ве -
да ње, исти на, сли ка, жа нр, чи та лац

Тра ди ци ја умет нич ких бај ки у исто ри ји срп -
ске књи жев но сти не би би ла пот пу на да се ни -
су по ја ви ла са вре ме на де ла ме та жан ров ских
им пул са. Пре све га ми сли мо на две мо дер не
књи ге, услов но ре че но, бај ки, књи ге са ко ји ма
већ у на сло ву за по чи ње ис пи ти ва ње гра ни ца
са мог жан ра. Ма ле бај ке Сте ва на Ра ич ко ви ћа
(1974) и не дав но об ја вље не Ла жне бај ке Да ви -
да Ал ба ха ри ја и Мир ја не Ог ња но вић (2020) два
су ре пре зен та тив на при ме ра пу те ва исти не и
мо дер но сти жан ра ау тор ске бај ке у срп ској
књи жев ној исто ри ји. Она ко ка ко срп ска књи -
жев на тра ди ци ја по чи ва на са мим из во ри ма
срп ске кул тур не и књи жев не исто ри је фол кло -
ра или сред њо ве ко вља, та ко исто мо дер на
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умет нич ка бај ка сво је из во ре цр пи ка ко из бо -
га те усме не тра ди ци је од ко је је на сле ди ла осе -
ћај за нео бич не ју на ке, за по ме ра ње и пре ла зак
све то ва, та ко и из не при ко сно ве не пе снич ке
тра ди ци је. „Са вре ме ни ау то ри окре та ли су се
бај ци као ма ње или ви ше до ми нант ном жан ру
уну тар соп стве не књи жев не пу та ње” (Опа чић
2011: 28), за то је још ин три гант ни је чи та ти пе -
сни ке и пи сце ко ји ма бај ка ни је при мар но по -
ље књи жев ног из ра жа ва ња, а сво ју до ми на ци ју
сам жа нр до ка зу је на са свим нов на чин уну тар
ства ра лач ких пу те ва мо дер них ау то ра. Пред
со бом има мо две књи ге (пост)мо дер них умет -
ни ка ко ји су се, ка ко то обич но би ва, пре све га
афир ми са ли на мор фо ло шки и по е тич ки дру -
га чи јим по љи ма књи жев не про дук ци је. Пе -
снич ка про ве ни јен ци ја књи ге нео бич ног на сло -
ва – Ма ле бај ке – Сте ва на Ра ич ко ви ћа огле да се
нај пре у њи хо вој са же то сти, осе ћа ју за де таљ и
пе снич ку изо ло ва ност, уса мље ност ју на ка, иако
је са ма књи га хе те ро ге на што се ти че мор -
фолошких ка рак те ри сти ка по је ди нач них при -
ча. И по ред то га, оно што Ра ич ко ви ћа, пи сца
мо дер не умет нич ке бај ке, ве зу је за са вре ме не
пе снич ке све то ве је сте осе ћај за по е тич ко оне -
о би ча ва ње, мо жда и усло вље но упра во ди на ми -
змом од но са: на слов – текст. Сиг нал ко ји се чи -
та о цу упу ћу је на сло вом има исту те жи ну на
при ме ри ма две ју књи га о ко ји ма го во ри мо, као
што то обич но има у јед ној (мо дер ној) пе сми:
ко ли ко за во ди чи та о ца на пут по гре шног ту ма -
че ња, то ли ко оном па жљи вом мо же по ну ди ти
низ те о риј ски и по е тич ки зна чај них од го во ра1.
Умет нич ка исти на ко ју ови ау то ри ис пи ту ју са
ве ли ком до зом осе ћај но сти и пе снич ке крип -
тич но сти ле жи у зна чај ној чи ње ни ци да „исти -
на пе сни штва не са мо што ни је ствар ње не
рефе рен ци јал не вред но сти или ло гич ке ко хе -
рен ци је, већ она у се бе укљу чу је по себ но те шке

се ман тич ке и спо знај не про по зи ци је” (Јер ков
2010: 57). Где је исти на овог све та ко ји ис пи ту -
је свет мо дер не бај ке, уко ли ко „’ни шта се под
ми лим бо гом не де ша ва’”, ка ко ми сли ју нак Ра -
ич ко ви ће ве при че „Бај ка о скит ни ци и мра ви -
ма”? Ова бе ке тов ска ат мос фе ра и ми сао, то ли -
ко опи пљи ва, ре а ли стич на и ег зи стен ци јал но
по тре сна, Ра ич ко ви ћу је као пи сцу мо дер не
умет нич ке бај ке по слу жи ла као око сни ца да у
под текст сво је књи ге увр сти пи та ње исти ни то -
сти јед не са вре ме не бај ке, што и ни је бај ка у ве -
ћи ни окви ра ко је (пре)по зна је мо.

Уко ли ко су при по вет ке из Ве ли ког дво ри шта
на го ве сти ле пе сни ков је дин ствен од нос пре ма
де тињ ству, по себ но по ја чан ау то би о граф ском
осно вом, он да Ма ле бај ке од ове књи ге пре у зи -
ма ју но ту јед ног мо гу ћег све та, оно га што се де -
ша ва баш тог тре нут ка. То зна чи да свет ко ји се
гле да и жи ви оста је тај исти свет, не екс пли цит -
но да лек и из ма штан иа ко „и не ка дру га ме ста
до ти чу се мог жи во та као за ви чај не све тло сти
или сен ке” (Ра ич ко вић 1963а: 6). Код Ал ба ха -
ри ја то га не ма. У књи зи Ла жне бај ке све про -
тиче у јед ном ја ком се ман тич ком сиг на лу –
пам ће њу. „Шта би сте ра ди је ода бра ли: да се се -
ћа те, или да за бо ра ви те? Гла са мо за пам ће ње
јер је знат но са ви тљи ви је” (Al ba ha ri – Og nja no -
vić 2020: 15), ка же се на са мом по чет ку при че
„Цр ве не пан та ло не”. Са мим тим, дис тор зи ја
исти не, а по том и ње но до ка зи ва ње по ста ју
пред мет игре и (не)ве ро ва ња у окви ри ма оно га
што пост мо дер на бај ка мо же да зна чи, а то је
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1 О сло же ној струк ту ри Ра ич ко ви ће ве књи ге, пра вом по -
ре клу ње не мо дер но сти у од но су на ре цеп ци ју и ре ви та ли -
за ци ју бај ки Хан са Кри сти ја на Ан дер се на у Ма лим бај ка ма
по гле да ти текст Јо ва на Љу шта но ви ћа „’Ма ле бај ке’ Сте ва на
Ра ич ко ви ћа у кон тек сту срп ске ре цеп ци је Хан са Кри сти ја -
на Ан дер се на“, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је -
зик, 2007.



да се ве ли ка (пе снич ка) те ма мо дер не срп ске
књи жев но сти вра ћа на по се бан на чин у са -
време ну књи жев ност за де цу. Сво јим на сло вом
ауто ри књи ге Ла жне бај ке ди рект но алу ди ра ју
на њи хов са др жај или по ре кло. Ка да се про чи -
та не ко ли ко при ча, ви ди се скло ност обо је ства -
ра ла ца ка хи брид ном по и ма њу жан ра бај ке. То
зна чи да све при че из ове књи ге, а ве ћи на у
свом на сло ву не ма реч „бај ка”, што је по себ но
ин три гант но ако се узме у об зир чвр шћа мор -
фо ло шка ве за ност за кла си чан жа нр бај ке (да -
ле ки про сто ри, фан та сти ка, сим бо ли ка бро је ва
итд.), ком би ну ју еле мен те на род не и Ан дер се -
но ве бај ке са пост мо дер ним при по ве да њем
(нај че шће су то бај ке о бај ка ма, умет ну ти тек -
сто ви) и ау то по е тич ким про ми шља њем са мог
жан ра. Исти на пост мо дер не бај ке се из пе ра
Да ви да Ал ба ха ри ја и Мир ја не Ог ња но вић
оства ру је ни јан са ма ме та жан ров ских, од но сно
ме та по е тич ких упли ва. У књи зи Ла жне бај ке
ствар ност, за раз ли ку од Ра ич ко ви ће ве, про ми -
че у, че сто ху мо ри стич ким, за зи ва њи ма са вре -
ме не ли те ра ту ре. Та ко, да ле ким све то ви ма, ле -
те ћим те пи си ма прин це зе Ане и Мо крог Ми ша,
му дро но сним иро ниј ским ди ја ло зи ма Ав гу сти -
не де ла При ма ве ре и ње не се стре Ква тре Ста -
ђо ни пу ту ју за јед но и је дан Па ра цел зус, и је дан
Бор хес, и на по кон Ба са ра (Ibid.: 26). Ма шта,
тако раз ли чи то схва ће на у пе ру Сте ва на Ра ич -
ко ви ћа, осе ћај но пред ста вље на на ћо пи ћев ски
на чин, код Ал ба ха ри ја је до би ла но во, че сто и
тра ве сти ра но упо ри ште. Отуд то ли ка по и гра ва -
ња сном у при ча ма „Ма гич ни зуб” и „По тра га
за сном”. 

Кад Ра ич ко вић, по е тич ки (не)оче ки ва но, за -
поч не „Бај ку о де ча ку и ме се цу” та ко да „мно -
га су се чу де са де ша ва ла на зе мљи, све га су се
љу ди на њој до се ти ли, па се не ки по пе ше и на

ме сец” (Ра ич ко вић 2008: 7), овај пе сник по кре -
ће зна ча јан по е тич ки сиг нал ко ји пра ти чи та ву
књи гу – а то је да, ко ли ко год не што чу де сно би -
ло, по го то ву при че ко јих смо сви све до ци, увек
по сто ји и ње го ва дру га стра на ко ја од чу да пра -
ви ре ал ност, да тост, исто ри ју. „Уо ста лом, ко би
то и знао шта се све при ча и из ми шља на зе м -
љи” (Ibid.: 55), из го ва ра ау тор ски глас у је ди ној
ди ја ло шкој при чи књи ге – ху мо ри стич ном и
тра гич ном раз го во ру-не ра зу ме ва њу пу жа го ла -
ћа и пу жа са ку ћи цом. Ра ич ко вић исти ни тост
не за зи ва на екс пли цит но-по е тич ки на чин, већ
то чи ни уну тра шњом ор га ни за ци јом сва ке ма -
ле бај ке, при мар ним то ном и је дин стве ном свр -
хом лир ског при по ве да ња. Код Ал ба ха ри ја се
уста но вља ва дру га чи ја те о риј ско-по е тич ка про -
бле ма ти ка. С об зи ром на то да су при че чвр шће
ве за не за уста ље ни об лик бај ке, нео п ход но је и
име но ва ти и пр о бле ма ти зо ва ти од нос исти -
нито сти и ла жи, што је ина че ве ли ка, уни вер -
зал на ди дак тич ка (под)те ма књи жев но сти за
де цу.

* * *

Да вид Ал ба ха ри, као афир ми сан про зни пи -
сац чи сте пост мо дер не тех ни ке при по ве да ња,
уно си у Ла жне бај ке оно што би се мо гло на зва -
ти си жеј но раз ви је ним при ча ма, са по не ким
еле мен ти ма ко ји ње га и Мир ја ну Ог ња но вић
чак од во де (до си те јев ским) ко ре ни ма књи жев -
но сти за де цу. С тим што се код ових ау то ра не
оства ру је ан тро по мор фи за ци ја, већ фи ло соф -
ско-ху мо ри стич но, по не кад на ту ра ли стич ко
ани ма ли зо ва ње љу ди: Прин це за је у исто вре -
ме и Мо кри Миш, вла сте ли но ва ћер ка ли чи на
књи шког мољ ца, прин че ви ви ше ни су жа бе већ
зе че ви итд. Ау тор ске не рет ке по у ке и по ру ке,
ко ли ко год оне струк тур но и чак фи ло соф ски
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ин то ни ра не би ле, има ју сво ју дру гу, суп тил ну
стра ну ко ја оства ру је про пу шта ње тек ста по ме -
ра ју ћи га, на дру га чи ји на чин од Ра ич ко ви ћа,
ка књи жев но сти за од ра сле. Та ква вр ста ау тор -
ске ин тер вен ци је не скри ве на је и, ре кло би се,
при ро ђе на пост мо дер ној књи жев но сти ко ја и
на сто ји да текст оста ви не до вр ше ним. Отуд, уо -
ста лом и иро ниј ско по зи ва ње на пам ће ње као
основ ни по е тич ки прин цип. Но, с об зи ром на
то да се ра ди о књи зи по лу ла жне про ве ни јен -
ци је, ка ко са ми ау то ри на гла ша ва ју у уво ду,
инси сти ра ње на по ре клу ру ко пи са, по том
оквир но (ла жно) да ти ра ње, ло ка ли зо ва ње, и по -
и гра ва ње исти ни то шћу тог истог ру ко пи са до -
и ста је кла сич на пост мо дер ни стич ка кон стан -
та. У мно гим при ча ма Да ви да Ал ба ха ри ја и
Мир ја не Ог ња но вић сто ји ја сан по да так о ве ку,
па и го ди ни зби ва ња при че, ау тор ски глас је
изме штен, са да шњи, као и умет ну ти ко мен -
тари. 

Ме ђу тим, на ко ји на чин ова кав по е тич ки
прин цип функ ци о ни ше у тек сту ко ји су ге ри ше
ком чи та о цу је књи га на ме ње на (бај ке), исто -
вре ме но по ку ша ва ју ћи да из не ве ри оче ки ва ње
(при де вом „ла жан”)? У ка квом су од но су са др -
жај ма лих и ла жних бај ки дво је мо дер них ау то -
ра са на сло ви ма ко је су да ли сво јим књи га ма за
де цу? На овом ме сту се при ча на ро чи то усло -
жња ва, уко ли ко на уму има мо ети мо ло шки сиг -
нал у на сло ву и Ра ич ко ви ће ве и Ал ба ха ри је ве
књи ге, јер су у пи та њу бај ке, та ко да не по сто ји
ни ка кав раз лог за утвр ђи ва ње њи хо вог по ре кла,
уко ли ко ни су пре ве де не. По ре кло бај ке код Ра -
ич ко ви ћа по нај ма ње мо же мо тра жи ти у уста -
ље ној фор ми и те мат ско-мо тив ској струк ту ри
бај ке ка кву по зна је мо, док по е ти ка бај ке код
Ал ба ха ри ја функ ци о ни ше као и по е ти ка про -
зног тек ста, оства ре на на мо за и чан на чин, са
вре мен ским и при по вед ним пре ско ци ма, јер

„про шлост ће се по но ви ти они ма ко ји за бо ра -
вља ју” (Al ba ha ri – Og nja no vić 2020: 31):

Бај ке су за и ста у исто вре ме ствар не и не -
ствар не. За по чи њу као опис ствар ног до га ђа ја,
али с вре ме ном све ви ше по ста ју на лик из ми -
шље ним зби ва њи ма у ко ји ма се по ја вљу ју ли ко -
ви из све та ма ште и пре да ња. Сто га је чи та лац
бај ки увек су о чен с дво стру ком мо гућ но шћу ту -
ма че ња тек ста (Ibid.: 5).

Зар ова кав увод у књи гу бај ки, ко ли ко год
уну тар ре фе рен ци ја лан, не пред ста вља јед ну
уни вер зал ну де фи ни ци ју књи жев но сти и ода -
бра ног по е тич ког са оп ште ња? Крат ки трак тат
о бај ка ма, за пи си ва њу, њи хо вом чу ва њу, о уло -
зи Ита ла Кал ви на (Ita lo Cal vi no) и ње го вом мо -
гу ћем ути ца ју на овај ру ко пис ве што је за во -
ђење чи та ла ца, по го то ву ако се освр не мо на
пое ти ку на сло ва, што нас у слу ча ју и Ра ич ко -
ви ћа и Ал ба ха ри ја пр вен стве но за ни ма. Иа ко
су Ма ле бај ке у књи жев но-кри тич кој ли те ра ту -
ри за сту пље не и про чи та не на зна чај не на чи не,
хер ме не у тич ко пи та ње од но са на сло ва и тек ста
оста ло је за по ста вље но, као и на чин на ко ји
ова кав од нос пре ма жан ру књи жев но сти за де -
цу – бај ци – ути че на по е тич ка по ме ра ња, мо -
дер ност, ево лу тив ност и екс тен зив ност фор ме
услов но во ђе не схе мом бај ке. Од но сно, „ства -
ри по ста ју сло же ни је ка да се по ста ви пи та ње о
мо гу ћим зна че њи ма ре чи бај ка у Ра ич ко ви ће -
вим на сло ви ма” (Љу шта но вић 2007: 76, кур зив
ау то ров). И Ма ле бај ке и Ла жне бај ке до каз су
ова кве те о риј ско-пси хо ло шке на ме ре ау то ра,
оне ко ју Ба шлар (Bac he lard), ту ма че ћи са ња ре
без ко јих де тињ ство не мо же као оне ко ји ре ви -
та ли зу ју јед но „не пре кид но де тињ ство” – књи -
жев ност ко ја ни је по де ље на на до ба и ста ро сне
гра ни це. Ово мо же би ти срж дво стру ко сти обја -
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шње ња књи ге Ла жне бај ке ко је смо на ве ли, јер
сли ке не пре кид ног де тињ ства „су сли ке са мо -
ће. Оне ис ка зу ју кон ти ну и тет са ња ри ја ве ли ког
дје тињ ства и пје сни ко вих са ња ри ја” (Baš lar
1982: 125). Ова кве сли ке са мо ће су ви ше не го
вид не у књи зи Ма ле бај ке Сте ва на Ра ич ко ви ћа.
Ју на ци су углав ном без и ме ни, де ца или ста ри -
ји, они ко ји сво јом нео бич но шћу обе ле жа ва ју
лир ско-при по вед ни свет („Бај ка о де ча ку и ме -
се цу”, „Бај ка о Та ди ји”, „Бај ка о скит ни ци и
мра ви ма”, „Бај ка о бун де ви”). 

По е тич ки је ин три гант но то што Ра ич ко ви -
ћев жи вот ма лих ства ри и би ћа – зр на пе ска,
ухва ће ног га ле ба, ри бе и пти це, мра ва – до дат -
но усло жња ва про блем фе но ме на мо дер не бај -
ке. За то пред со бом има мо зр но ко је ми сли, али
му је да та ре ал ност кре та ња, са ствар ним пеј -
за жи ма и њи хо вом при чом; отуд сло жен уну -
тра шњи свет „ком ши ја” ри бе и пти це у истом
ста ну, као пе снич ке при че о са мо ћи у дру штву.
Упра во ова ква вр ста уса мље но сти и ме лан хо -
ли је стал но је ме сто Ра ич ко ви ће ве по е зи је, она
ам би гви тет на уса мље ност у при ро ди, где „ту
сам. / Не ка ми све ми сли кло ну” (Ра ич ко вић
1963б: 9). Чак и кад но ти ра са у че ство ва ње, су -
жи вот, као у пе сми „По сле ки ше” („Ни си сам. /
По ред те бе ра сту трав ке и са ви ја ју се”, Ibid.: 55),
пе сник не мо же да се ли ши спе ци фич не ти ши -
не ко ја ње го ву по е зи ју сме шта на ни во из вр сно -
сти. Та ти ши на и то ћу та ње од ве ли су Ра ич ко -
ви ће ве бај ке ка про сто ри ма у ко ји ма је ди ја лог
ре ду ко ван. Ин си сти ра ње на лек се ми „бај ка” у
на сло ву сва ке од ових при ча обр ну то је сра -
змер но ис кљу чи ва њу сиг на ла и пу те ва ко ји ма
кла сич на бај ка во ди. У овом слу ча ју глав ну
улогу има ефе кат за зи ва ња ма ште, ко ји је код
Ра ич ко ви ћа при ро дан, уро ђен, пе снич ки из во -
ран, чак иа ко од ре ђе не при че оди шу та јан стве -
но шћу суд би на ње них ју на ка, као што је слу чај

у „Бај ци о Та ди ји”. Она је сва у ат мос фе ри и
сим бо лич кој уло зи оса мље ног ју на ка у изо ло -
ва ној ку ћи на кра ју ва ро ши, ко ме се при ви ђа ју
ње го ви не ста ли при ја те љи, и са ма нео до љи во
при зи ва две го ди не ка сни је (1976) пост хум но
об ја вље ну Ан дри ће ву Ку ћу на оса ми. „Бај ка о
скит ни ци и мра ви ма”, по том „Бај ка о Та ди ји” и
„Бај ка о ала су” оди шу ат мос фе ром чи сте лир -
ске тра ги ке, та јан стве но шћу ре ал них људ ских
суд би на, по ред то га што свет ствар но сти укљу -
чу ју на је дан крај ње исти нит и искрен на чин.
На пе тост је из ме ђу на сло ва и са др жи не у овим
при ча ма нај ве ћа, те отуд и по да так ко ји се ти -
че свих ко ји чи та ју – да „са мо онај, ко ји ни ка да
ни је лу тао уз ре ку, ни је ви део ни Та ди ју” (Ра ич -
ко вић 2008: 30), што би зна чи ло да сва ко у свом
ис ку ству има јед ног Та ди ју, ако то ни је и он
сам. Исто вре ме но ак ти ви ра ње ма ште и (ре ал -
не) за чуд но сти је сте оно што ову књи гу при бли -
жа ва књи жев но сти за од ра сле.

Уко ли ко ста тич ност, ти ши на и ћу та ње обе -
ле жа ва ју „Бај ку о скит ни ци и мра ви ма” и „Бајку
о Та ди ји”, он да њи хо ва при ча-са го вор ни ца –
„Бај ка о ала су” – со бом но си исту вр сту пе снич -
ке уса мље но сти, ри ба ра и ње го ве жи вот не
миси је на Ду на ву. Про ла зе ћи кроз сли ке гра да,
ар хе ти па во де и јед ног ри ба ра ко ји ју је обе ле -
жио, чи та лац до ла зи до при че о нео бич ном по -
ре клу свих на бро ја них фе но ме на – и Ду на ва
ко ји се за му ћу је упра во ри ба ре њем овог (мит -
ски обич ног) чо ве ка, и гра да чи ји ста нов ни ци
за сво је ала ске не у спе хе оп ту жу ју упра во ле ген -
ду о без и ме ном ала су. Ка же мо ле ген ду, јер ова
при ча у се би са др жи екс пли цит ни ју фан та сти -
ку од оста лих, по го то ву јер су у ди рект ној
узроч но-по сле дич ној ве зи чо век и при ро да, ка -
ко то обич но и би ва у це ло куп ној Ра ич ко ви ће -
вој по е зи ји. Ова вр ста сли ве но сти вре ме на –
жи во та, чи та ња па ту ма че ња – сво ју по себ ну
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функ ци ју оства ру је у Ма лим бај ка ма где вре ме,
иа ко се осе ћа да је са да шње, што ове бај ке чи -
ни пре ви ше ствар ним, оста је ар хе тип. 

Као и ар хе ти по ви ва тре, во де и свје тло сти, и
дје тињ ство ко је је во да, ко је је ва тра и ко је по ста -
је свје тлост, иза зи ва бу ја ње основ них ар хе ти -
пова. У на шим са ња ри ја ма ка дје тињ ству, сви
архе ти по ви ко ји по ве зу ју чо вје ка са сви је том, ко -
ји да ју по ет ски склад чо вје ка и сви је та, сви ти
архе ти по ви су на не ки на чин ожи вље ни (Baš lar
1982: 150–151). 

Ова кви ар хе ти по ви ис кљу чи во су пе снич ки
ожи вље ни код Ра ич ко ви ћа, да кле схва та ју се
услов но и у окви ру „ла жног” жан ра бај ке. То
зна чи да су увек исти ни ти, као и при ча са ма,
али и ње но ту ма че ње, о че му све до чи упра во
текст „Бај ка о ала су”.

Це ла књи га Ла жне бај ке Да ви да Ал ба ха ри ја
и Мир ја не Ог ња но вић сат ка на је од ди ја ло га. Та
пре ки ну та ти ши на пост мо дер ног бај ков ног
при по ве да ња има исти пси хо ло шко-по е тич ки
циљ као код Ра ич ко ви ћа – по тра гу за исти ном.
Ве ћи на при ча дво је ау то ра до но си па ро ве ју на -
ка чи је су ре чи исто вре ме но и за глу шу ју ће, а и
кад ни су, не сми ре ни ду хо ви мла дих ју на ка ове
књи ге про сто ва пе за зву ком, или им је од си -
ли не зву ко ва и њи хо вог зна че ња уз др ма но чи -
та во мла до би ће. Упра во за то Бе тел хајм (Bet tel -
he im) ка же да „за бај ке је ка рак те ри стич но да
са же то и за о штре но по ста вља ју из ве сну ег зи -
стен ци јал ну ди ле му” (1979: 23). За Ма ле бај ке
и Ла жне бај ке основ на умет нич ка, па чак и те -
о риј ска свр ха је сте од у ста ја ње од за о штра ва ња;
то је пр ви ко рак ка њи хо вој мо дер ној свр си.
Упра во тај не до ста так за о штра ва ња уво ди
исти ну као ве ли ку те му обе ју књи га, и то исти -
ну као не пре кид ност вре мен ски за сно ва ну, на

на чин на ко ји је то опи сао Ба шлар, мо жда се
во де ћи Рил ке о вим сти хо ви ма по све ће ним де -
тињ ству, са иде јом во ди љом о то ме да „нит се
де тињ ство сма њу је / ни ти бу дућ ност... Без број -
ни жи вот / из ви ре у мом ср цу” (кур зив О. В.).
Та кав без број ни жи вот са по је ди нач ним ју -
наком обе ју књи га о ко ји ма го во ри мо уно си
нео п ход ну по ли фо ни ју као мо дер ну ка рак те ри -
сти ку, а она се, по ред гла сно ће Ла жних бај ки,
очи ту је у ци тат но сти.

На сле ђе не те ме и мо ти ви у две ма по е то ло -
шки ди стинк тив ним књи га ма об ра ђе ни су на
са свим нов на чин ко ји ре ви та ли зу је ба зно пи -
та ње: Шта је то мо дер на бај ка? Да ли је то при -
ча о вре ме ну или је то при ча о ју на ку? Да ли је
то при ча о исти ни? Ово пи та ње по ста вља се
екс кла ма тив но на мно го ме ста у књи зи Ла жне
бај ке:

Ла жу нас и на са ма ру ју! Ми упор но кли ма мо
гла вом и ве ру је мо да је све то би ла исти на. А у
ства ри ни је. Исти на се у ме ђу вре ме ну про ме ни -
ла. Шта он да уоп ште има осо ба из два де сет првог
ве ка да го во ри љу ди ма ко ји су жи ве ли у ше сна е -
стом ве ку? (Al ba ha ri – Og nja no vić 2020: 15).

Исти ну о се би из го ва ра сам Ра ич ко вић у јед -
ној од при ча из Ве ли ког дво ри шта, ре ла ти ви зу -
ју ћи де тињ ство као до ми нант но у про сти ра њу
ар хе ти па обич не сре ће, о ко јој по но во го во ри
Ба шлар, пи шу ћи о свим са ња ри ма. Та ко, „док
пи шем ове ре до ве, ја са мо јед но ми слим: ни сам
био ни хе рој, ни ло пов, ни уме шан, ни мно го
сре ћан” (Ра ич ко вић 1963а: 67). На ову исти ну
о се би на до ве зу је се пе снич ка исти на о све ту,
ко ја обе ле жа ва и Ма ле бај ке, а то је да „свет
изгле да по сто ји док не мир о ње му тра је” (Ра ич -
ко вић 1963б: 127). Исто је и са фол клор ном но -
том при ча Сте ва на Ра ич ко ви ћа, ко је ни су из гу -
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би ле на исти ни то сти иа ко су се вре ме на и љу -
ди пот пу но про ме ни ли, а та ко и функ ци ја ска -
за и пре да ња, на кра ју функ ци ја мо дер не при -
че, кад „за ти ли час, кре ну и ова при ча од ува
до ува и об и гра це лу ку глу” (Ра ич ко вић 2008:
7), док „не ки дру ги, го во ри ли су о то ме и дру -
га чи је, та ко да при ча о стар цу из ма ле ва ро ши
тра је и до на ших да на” (Ibid.: 29). Ова квом ау -
тор ском ин тер вен ци јом ста тус исти не у књи -
жев но сти за де цу по ста вља се на без вре ме не
осно ве, са мим тим што Ра ич ко вић не обез вре -
ђу је ни чи ју исти ну и ни чи је вре ме при по ве да -
ња или „чи та ња”. 

Овај ау то по е тич ки ко рен књи жев ног ства ра -
ња код Ра ич ко ви ћа пре то чио се у тра га ње за
исти ном ег зи стен ци је код Ал ба ха ри ја. За то и не
чу ди при ча о ства ри ма, љу ди ма и при ви ду, као
у бај ци „О сен ка ма”, у ко јој глав ну ју на ки њу у
је зо ви том гра ду сен ки те ши ис кљу чи во же ља да
„до зна исти ну о то ме за што са мо у њи хо вом
кра љев ству сен ке жи ве у не скла ду са ства ри ма
и ство ре њи ма уз ко је би тре ба ло да бу ду” (Alba -
ha ri – Og nja no vić 2020: 41). По себ ну функ ци ју
лаж на спрам исти не игра у до ви тљи вим ди ја ло -
зи ма на ве де не књи ге, по го то ву у по ли фо ној,
тра ве сти ра ној при чи ко ја пру жа нов чи та лач ки
до жи вљај чу ве не бај ке „Сне жа на и се дам па ту -
ља ка” (при ча „Град од мар ци па на”). И при ча
„Ма гич ни зуб” це ла пред ста вља јед ну нео бич -
ну гор ко-ху мор ну сту ди ју ху мо ра, за сно ва ну на
кон стант ном убе ђи ва њу у исти ну. У ње ном цен -
тру је ју нак Сај мон Бер ко ји је, угра див ши зуб -
ни им план тат, остао ус кра ћен за пре по зна ва ње
оно га шта му се до га ђа у жи во ту, а шта у сну.
Мо жда за то кон стант но ау то ри књи ге Ла жне
бај ке ци ти ра ју за ми шље не и ствар не пи сце бај -
ки, и то оних исти ни тих, ка ко се ка же на кра ју
при че „Цр ве не пан та ло не”: „’Бај ке су исти ни -
те!’, упо зо рио је опет тре ћи слав ни пи сац бај -

ки. Ње гов жи вот је мо жда био срећ ни ји не го
оном прет ход ни ку” (Al ba ha ri – Og nja no vić
2020: 22).

* * *

Кроз струк ту ру тек сто ва ко ји чи не кор пус
две ме та по е тич ке књи ге и кре та ње кроз те мат -
ско-мо тив ске фе но ме не ко ји ма упра вља упра -
во од нос пре ма жан ру бај ке, до ла зи се до из у -
зет но ва жног про бле ма по е ти ке на сло ва у
(пост)мо дер ној књи жев но сти за де цу. Ин си сти -
ра ње на лек се ми „бај ка” у сва кој од Ра ич ко ви -
ће вих ма лих при ча за во ди чи та о ца пре све га је -
дин стве ним од сту па њем од кла сич них од ли ка
жан ра, сли ка њем по зна тих (че сто и ур ба них)
пре де ла, док из о ста нак ре чи „бај ка“ у ве ћи ни
на сло ва књи ге Ла жне бај ке отва ра ви ше стру ко
ин три гант но пи та ње – шта је то што је у њи ма
ла жно, исто као што се над Ра ич ко ви ће вим де -
лом над ви ја пи та ње – шта је то у њи ма бај ка.
Од го во ри на ова пи та ња кри ју се у по е тич ким
осно ва ма две ју књи га: у име но ва њу (чи та о ца,
ства ри, љу ди), као и про стор но-вре мен ској
орга ни за ци ји при че, за тим сну, сли ци и књи зи
као ка пи тал ним те ма ма ових нео бич но мо дер -
них бај ки. За обе књи ге о ко ји ма го во ри мо и ни -
је од ве ли ке ва жно сти сим бо ли ка име на, сем у
Ра ич ко ви ће вој „Бај ци о Ора шку”, на при мер,
ко ли ко је би тан на чин на ко ји се ау то ри од но се
пре ма лек се ми „бај ка”. Нај ве ћи до каз да их
однос пре ма при чи за де цу при бли жа ва од ли -
ка ма бај ке је сте њи хов при род но за зван и ства -
ра лач ки кон сти ту и сан став пре ма сли ци/сли -
кама. У њи хо вом дру штву нај че шће ста ну је
књи га. Ди на ми ка су сре та раз ли чи тих би ћа и
јуна ка све де на је на њи хов уну тра шњи, по је -
динач ни свет, на ин ди ви ду ал ни свет ту ма че ња.
И у књи зи Ма ле бај ке и у књи зи Ла жне бај ке зна -
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чај на се па жња по кла ња чи та њу сли ка. Оно је у
нај те шњој ве зи са исти ном о ко јој смо го во ри -
ли. Сви ма је за јед нич ки ста тус чи та ња, оли чен
упра во у мо ти ви ма сли ка, сно ва и огле да ла пре
све га. Фи гу ра чи та о ца у тек сту и ван ње га све -
том ових де ла про но си не што што је Бо ри слав
Ра до вић, ту ма че ћи Да ви чо во Де тињ ство, опи -
сао као кон стан ту оно га што је по ста ло у књи -
жев но сти, и што је ја чи ном свог до ме та са мим
тим и ушло у књи жев ност. По што ни јед на од
свих ових хе те ро ге них при ча2 не по чи ње као
кла сич на бај ка и као гла сна об ја ва ма ште, сва -
ка од њих тка не де љи ву при чу о исти ни и исти -
ни чи та ња. 

Као лир ски иза зи вач уну тра шњих све то ва
ма лих ства ри, Ра ич ко вић, упр кос на сло ви ма
свих при ча у окви ру књи ге Ма ле бај ке, на чи сто
мо дер но-пе снич ки на чин ожи вља ва тен зи ју
изме ђу ока и ра зу ма, из ме ђу оно га што ствар -
ни свет ну ди, и оно га што уну тра шњи свет ства -
ра. Мо жда је нај ре пре зен та тив ни ји при мер
„Бај ка о ри би ци и пти ци”, као нај гла со ви ти ја
об ја ва по е зи је у бај ци, са мим тим што јој је око -
сни ца сли ка на зи ду со бе у ко јој се, у не до дир -
љи вим све то ви ма, на ла зе и ри ба и пти ца, по том
и пе снич ка сли ка ко ја из ова квог „ег зи стен ци -
јал ног” ста ту са на ста је. Ра ич ко вић је лир ски та -
на но, на из у зет но ме та фо ри чан на чин, пред -
ста вио по зи ци ју, из глед и жи вот ових ма лих
ство ре ња ко ји ма је за јед нич ко то што су у
истом про сто ру, и што су оба „ма ла и тан ка”. У
мо мен ту кад сун чев зрак са мо јед ном днев но
оба сја сли ку на зи ду где је „шу ма са зе ле ним,
ли сна тим гра на ма, кроз ко је про ви ру је пла во
не бо” (Ра ич ко вић 2008: 34), по чи ње ње но чи та -
ње два ју за то че них би ћа ко ја се и не по зна ју.
Тра ги зам ове при че ни је ни шта ма њи за то што
се ра ди о ма лим ство ре њи ма, о жи во ти ња ма.
Слич но је и у при чи „Књи шки мо љац”. Не спо -

ра зум из ме ђу све та и би ћа, ме ђу ко ји ма се још
ис пре чи ло чи та ње, у овој при чи Ал ба ха ри ја и
Ог ња но ви ће ве уто ли ко је ве ћи јер је учи тељ
послат да од у чи од чи та ња по све ће ну вла сте ли -
но ву ћер ку. Ма ле бај ке, као не ка кав за зив у
огле да лу Ду чи ће вих Пла вих ле ген ди, јер Ра ич -
ко ви ће вој књи зи не до ста је сим бо ли ка фан та -
стич них и да ле ких пре де ла као из во ра на пе -
тости и тра ја ња деч јег све та, оства ру ју та на но
пе снич ко пул си ра ње из ме ђу по кре та и уста ље -
но сти, из ме ђу сли ке и ока. Мо жда је то раз лог
што и Ал ба ха ри јев де чак из по след ње при че у
књи зи Ла жне бај ке во ли бај ке да слу ша ују тру,
а не уве че, по го то ву при чу о та јан стве ној књи -
зи јед не прин це зе. По се бан од нос из ме ђу људ -
ског би ћа, књи ге и (чи та ња) сли ка на ла зи мо у
Ра ич ко ви ће вој при чи „Бај ка о га ле бу” и Ал ба -
ха ри је вој „Прин це зи и Мо кром Ми шу”.

Мо ме нат кад је дан бо га ти ве ле по сед ник „по -
че да чи та књи ге, али их ни је схва тао, на ро чи -
то оне по де бе ле. Пре ска као је стра ни це и за др -
жа вао се у по след ње вре ме са мо на сли ка ма,
као што је то чи нио и не ка да дав но, док још ни -
је знао за сло ва” (Ра ич ко вић 2008: 17), је сте
обја ва оног чи стог ба шла ров ско-рил ке ов ског
мо мен та не пре кид ног де тињ ства. Же ља овог
гро фа да у ствар ност пре то чи сли ке пти ца ко је
по сма тра пре све га је ве за на за ве ли ку те му чи -
та ња, сим бо лич ки и ви ше слој но за зва ну и у
књи зи Ма ле бај ке, али и у Ла жним бај ка ма.
Про блем чи та ња у до слов ном и пре не се ном
сми слу до во ди ове књи ге до гра ни це ис пи ти -
вања исти ни то сти. Чи та ње као уни вер зал на,
углав ном мо дер на те ма књи жев но сти уоп ште,
по ве зу је све ове при че у ру хо дво стру ко сти ко -
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јом су обе ле же не са вре ме не ау тор ске бај ке.
Сли ке пти ца ко је као да су жи ве овог гро фа од -
ве ле су пу те ви ма про ду же ног де тињ ства, јер ви -
ше ни је же лео сло ва ко ја не раз у ме, већ са мо
сли ке пре ве де не у ствар ност. „Бај ка о га ле бу”,
као ка кав умет нич ки од зив на нај чу ве ни ју за -
то че ну пти цу европ ске по е зи је (Бо дле ро вог
„Ал ба тро са”), за пра во је при ча о из ла же њу из
сли ке и бај ка о из ла же њу из бај ке. По што је на -
шао нај ре ђу пти цу из књи га са сли ка ма ко је су
га опи ле, и за то чио је, гроф по чи ње да жи ви
илу зи ју свој стве ну кла сич ној бај ци, са опо ме -
ном на кра ју да „ово га пу та све ви ше схва та шта
то у њи ма [књигама – О. В.] пи ше и бр зо пре ла -
зи пре ко стра ни ца са сли ка ма” (Ра ич ко вић
2008: 20). Да ли то зна чи да оно што је на цр тано
(а не на пи са но) пред ста вља дру ги свет? Чи ни
се да на ово пи та ње од го вор да је Ал ба ха ри јев
ју нак-џи н На ба ка из при че „Тај ни жи вот Ча роб -
не Стре ле и Со ко ло вог Ока”. Ње го ва је дин стве -
ност огле да се у же љи „да и ње гов огром ни ша -
тор бу де ле по осли кан” (Al ba ha ri – Og nja no vić
2020: 91), и то ру ком де те та ко је је ро ђе но за је -
дин стве но осли ка ва ње ша то ра. Та ква вр ста
осли ка ног про сто ра, па ње го вог чи та ња у Ла -
жним бај ка ма ни је стра на. Мо жда то ни су сли -
ке из књи га као код Ра ич ко ви ћа, али су за то део
де ко ра пред ста вље ног хро но то па. Отуд нео бич -
но обе ћа ње ју на ка-двој ни ка Прин це зе и Мо -
крог Ми ша да „јед но га да на ка да бу ду има ли са -
мо сво ју ку ћу или дво рац, сли ке ће ка чи ти на
та ва ни цу” (Ibid.: 33). Ова же ља, ко ја њи хов кон -
стант ни по глед у не бо све зу је са сли ком „ствар -
но сти”, сра змер на је по све ће но сти ма ле прин -
це зе чи та њу те пи ха цр кве у ко јој је од ра сла. Из
све га ре че ног, сли ка и ње но чи та ње, и код Ра -
ич ко ви ћа и код Ал ба ха ри ја, ве за ни су за дом, за
ку ћу, за про стор за се бе. Упра во овај мо ме нат
про бле ма ти зу је пи та ње о чи та њу сли ка-сим бо -

ла: „Не го хо ћу да ти ка жем да са да, док се ди мо
на овој ша ри, ја ви дим сли ку не ког дру гог све -
та” (Ibid.: 35). Тај дру ги свет код Ра ич ко ви ћа
пред ста вљен је на елип тич ни ји и хер ме тич ни -
ји на чин, и увек је ве зан за пи та ње сло бо де, као
у бај ци о ри би и пти ци. Код ау то ра Ла жних бај -
ки дру ги свет је ко ли ко по ве зан са да љи ном, то -
ли ко пре све га са ле по том ко ја је сву да иста.

Да вид Ал ба ха ри и Мир ја на Ог ња но вић,
опре де лив ши се за на слов са под тек стом у
пост мо дер ни стич кој игри тек стом – пр во су то
би ле ра су те бај ке Ита ла Кал ви на, по том „От пи -
са не бај ке”, а у ко нач ној фор ми „Ла жне бај ке”,
чи ме се се ман тич ки про ду бљу је зна чај на сло ва
и жан ра у на сло ву – про блем чи та ња и фе но -
мен сли ка као увод у исти ни тост уво де на дру -
га чи ји на чин. И Ра ич ко ви ће ва и Ал ба ха ри је ва
игра по е ти ком бај ке, оли че на у су прот но сти,
на пе то сти и сим бо ли ци од но са: на слов – са др -
жај при че, као у не кој пе снич кој тво ре ви ни, до -
каз је чи ње ни це да 

у на шим сно ви ма ка дје тињ ству, у пје сма ма ко је
би смо сви хтје ли на пи са ти ка ко би смо ожи вје ли
пр во бит не са ња ри је, ка ко би смо по но во осво ји -
ли срећ не свје то ве, дје тињ ство се ја вља, упра во у
сти лу пси хо ло ги је ду би на, као истин ски ар хе -
тип, ар хе тип обич не сре ће (Baš lar 1982: 150,
кур зив ау то ров). 

Ар хе тип чи та ња као хер ме не у тич ки про -
блем исти ни то сти бај ке очи ту је се увек у дру -
штву дво је ју на ка, у њи хо вом ди ја ло гу, или пре -
ћу та ном од но су. Та ко је са гро фом и ње го вим
слу гом, са ри бом и пти цом код Ра ич ко ви ћа, а
та ко је и са ју на ци ма и ју на ци ма-двој ни ци ма
Ал ба ха ри је вих при ча. 

На сло ви ма ко је су за сво је књи ге од ре ди ли
и Ра ич ко вић и Ал ба ха ри, ови ства ра о ци да ли су

ПРЕКОРАЧИВАЊЕ ЖАНРОВСКИХ И УЗРАСНИХ ГРАНИЦА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   21



ау тор ској бај ци не што са свим но во, не што што
из ла зи из са мог тек ста, оста ју ћи чист се ман -
тич ки сиг нал: не пре кид ни по вра так на на сло ве
књи га и на сло ве при ча. О зна ча ју ре че ног го во -
ри чи ње ни ца да се мно ге при че Ла жних бај ки
по и гра ва ју уста ље ним вред но сти ма, у ко ји ма је
ту тор без уло ге ту то ра, а књи га без чи та о ца. Ту
на сце ну сту па ау тор ски глас ко ји за пра во и мо -
де лу је сан о не пре кид ном де тињ ству и књи ге
Сте ва на Ра ич ко ви ћа и књи ге Да ви да Ал ба ха ри -
ја и Мир ја не Ог ња но вић. Или, ка ко по но во Ба -
шлар ка же, по га ђа ју ћи су шти ну име но ва ња и
са мих ау то ра, а и нас ко ји их чи та мо: „Сва на -
ша би ћа оку пља мо око је дин ства на шег име на”
(Ibid.: 123). Не што слич но као са Ора шком и
ње го вом по ро ди цом у чу ве ној Ра ич ко ви ће вој
при чи. 
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GEN RE IN TI TLE. THE TRUTH ABO UT LIT TLE
AND FAL SE FA IRYTA LES

Sum mary

The aim of this pa per is to tar get the less read po e tic
pro blems con cer ning her me ne u ti cal and epi ste mo lo gi cal
qu e sti ons in mo dern Ser bian aut hor fa iryta les. In the bo -
oks of mo dern wri ters Ste van Ra ič ko vić Ma le baj ke (Little
fa iryta les) and Da vid Al ba ha ri and Mir ja na Og nja no vić
La žne baj ke (Fal se fa iryta les) the main po e tic ba se we wish
to read is the dyna mic re la ti on ship bet we en the gen re of
mo dern fa iryta le in the ti tles by which the se aut hors pro -
vi de the du pli city of (po e tic) me a ning and the ir con tent.
Re a ding them in op po si te and symbo lic va ri a ti ons aro -
und the im por tant su bjects as the phe no me non of truth,
pic tu re and re a ding, we tried to esta blish a new be li ef as
a new un der stan ding of mo dern fa iryta le gen re.

Key words: fa iry ta le, lyri cal and mo dern storytel ling,
the truth, ima ge, gen re, the re a der
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СА ЖЕ ТАК: Фи ло зоф ски ро ман Жи ви син Буд но га
ан да лу зиј ско-арап ског фи ло зо фа Ибн Ту фај ла сма тра
се осно вом за ро ман Ро бин зон Кру со Да ни је ла Де фоа,
те се че сто на во ди да је Де фо пи сао под ути ца јем Ибн
Ту фај ло вог фи ло зоф ског спи са. Не ки аспек ти Жи вог
си на Буд но га под се ћа ју и на Књи гу о џун гли Ра дјар да
Ки плин га. У ра ду ће се ова три де ла по сма тра ти у ком -
па ра тив ном кон тек сту, у на сто ја њу да се дâ од го вор на
пи та ње да ли су два по зна та де ла ко ја су с вре ме ном
пре шла у кор пус књи жев но сти за де цу, Ро бин зон Крусо
и Књи га о џун гли, а за ко ја се прет по ста вља да су на ста -
ла под ути ца јем јед ног фи ло зоф ског тек ста и са њим
ин тер тек сту ал но ко му ни ци ра ју, за др жа ла од ре ђе не
аспек те фи ло зоф ског и у ко јој ме ри. Рад ће на сто ја ти
да пре и спи та да ли је мо гу ће про чи та ти фи ло зоф ско из
књи жев ног тек ста ко ји за ре ци пи јен та има де те. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фи ло зоф ско, књи жев ност за де цу,
Жи ви син Буд но га, Ибн Ту фајл, Ро бин зон Кру со, Да ни -
јел Де фо, Књи га о џун гли, Ра дјард Ки плинг

Ши ро ко је ра ши ре на прет по став ка да је кон -
цепт Ибн Ту фај ло вог арап ско-ан да лу зиј ског
фи ло зоф ског спи са под на сло вом Жи ви син
Буд но га1 по слу жио Да ни је лу Де фоу (Da niel De -
foe) за пи са ње ро ма на Ро бин зон Кру со2: 

Евро па се с Ибн Ту фај ло вим дје лом упо зна ла
1671. го ди не, пре ко ла тин ског пре во да Едвар да
По ко ка (Ed ward Po coc ke), за ко јим су сли је ди ле

дви је3 ен гле ске вер зи је. Сва ку од њих Де фо је мо -
гао има ти у ру ка ма (Ha ve rić 1985: 140–141). 

Мо же се спо ме ну ти и док тор ска ди сер та ци -
ја Ла ми је Moхaмeд Сaлeх Бaeшeн (La mia Mo -
ha med Sa leh Ba es hen), од бра ње на на Уни вер зи -
те ту у Ари зо ни 1986. го ди не, ко ја ком па ра тив -
но ана ли зи ра текст Жи вог си на Буд но га и ро ман
Ро бин зон Кру со (1986). Од ре ђе ни де ло ви Књи ге
о џун гли4 Ра дјар да Ки плин га (Rudyard Ki pling)
та ко ђе под се ћа ју на Ибн Ту фај лов фи ло зоф ски
спис, на шта ука зу ју и не ки ком па ра ти стич ки
ра до ви (нпр. ви ди: Far mer 1994)5. Из тог раз ло -
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* na di ja_r@ yahoo.com
1 Де ло је нај ве ро ват ни је на ста ло из ме ђу 1177. и 1182. го -

ди не у Ма ра ке шу.
2 Об ја вљи ван је у на став ци ма 1719–1720. го ди не.
3 Де ло су са ла тин ског на ен гле ски пре ве ли Џорџ Кит

(Geor ge Ke ith) 1674. и Г. Ашвел (G. As hwell) 1686. го ди не.
4 Књи га о џун гли за пра во је збир ка при ча ко је су 1893–

1894. из ла зи ле у ча со пи си ма а ме ђу соб но су по ве за не не ким
за јед нич ким ју на ци ма. 

5 Као мо гу ће по ре кло Жи вог си на Буд но га не ка да се у ли -
те ра ту ри гре шком на во ди Ибн Си нин (Ави це нин) исто и ме -
ни ми стич ки спис, ме ђу тим, та два де ла не ма ју ни ка кве са -
др жин ске ве зе (Ha ve rić 1985: 140). Де фо је за си гур но мо гао
има ти пред со бом пре вод Жи вог си на Буд но га ко ји је био до -
сту пан пре на стан ка ро ма на Ро бин зон Кру со. Ме ђу тим, по -
сто ји слич ност из ме ђу Ибн Ту фај ло вог фи ло зоф ског списа
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га осе ћа се по тре ба да се ука же на то да ли су
од ре ђе ни фи ло зоф ски ста во ви из Ибн Ту фај ло -
вог де ла при сут ни и у овим свет ски по зна тим
ро ма ни ма за де цу6.

Жи ви син Буд но га (H. ayy ibn Yaqz.a–n) Ибн Ту -
фај ла7 нај пре во ђе ни је је де ло арап ске сред њо -
ве ков не књи жев но сти (Hаvеrić 1985: 159). Иако
се Ибн Ту фајл не сма тра ве ли ким фи ло зо фом
арап ског и ан да лу зиј ског про сто ра, ово де ло је,
због спе ци фич не те ме ко ју по кре ће, до да нас
оста ло ин три гант но, иза зи ва ју ћи ин те ре со ва ње
фи ло зо фа и на уч ни ка8 из обла сти књи жев но -
сти. Рад ња овог тек ста пра ти жи вот де те та оста -

вље ног на пу стом остр ву ко је од га ја га зе ла ко ја
је из гу би ла сво је мла дун че. Де чак ра сте без
кон так та са ци ви ли за ци јом и сам спо зна је сми -
сао по сто ја ња. Нај пре са мо стал но учи о ма те -
ри јал ном, о те лу и ње го вој при ро ди, а за тим до -
ла зи до спо зна је ду хов ног све та, 

[...] у ра зно ли ко сти ства ри рас по зна је јед но наче -
ло ко је их об је ди њу је, и та ко по ступ ним за кључи -
ва њем до спи је ва до сви је сти о ну жном по сто јању
Ство ри те ља. У по сљед њем ста ди ју, та ко сте че но
зна ње о Ство ри те љу пре ра ста у ис ку ство, не по -
сред но са гле да ње ду хов не зби ље и по и сто ве ћи -
ва ње с ну жно би ва ју ћим Би ћем (Исти ном, Твор -
цем), чи ме је оства рен ми стич ки иде ал (Ha ve rić
1985: 137).

Уса мље ник од ра стао на остр ву јед ног да на
сре ће Еса ла, пр ог на ни ка са су сед ног остр ва, и
од ње га учи је зик. Есал схва та да је са мот њак
ког је пр о на шао са мо стал но спо знао и ис ку сио
исти ну ко ју људ ски род сма тра ре ли гиј ском, и
то ко ри сте ћи се умом и жи ве ћи аскет ски. Исти -

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)

24 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01

и але го риј ског ро ма на ара гон ског ису сов ца Бал та за ра Гра -
ци ја на (Bal ta sar Gracián y Mo ra les) под на сло вом El Cri ti con.
Гра ци јан по на вља те му ко јом се ба ви Жи ви син Буд но га, иа -
ко Ибн Ту фај ло во де ло у том тре нут ку ни је би ло по зна то на
За па ду а Гра ци јан ни је знао арап ски је зик. На уч ни ци ово
обја шња ва ју мо гу ћим по ре клом ових спи са из за јед нич ког
из во ра, а то су по је ди не усме не ма вар ске пре да је ко је су се
ба ви ле срод ним те ма ма, а ко је су оба ау то ра мо гла чу ти од
Ма ва ра ко ји су го во ри ли и арап ски и шпан ски је зик (Ibid.:
142). Та ко ђе, мо гу ће је да људ ска има ги на ци ја на ар хе тип -
ском ни воу има по тре бу да пре и спи ту је мо гућ ност од ра -
стања или жи во та јед ног чо ве ка, уса мље ног и из дво је ног од
ху ма ног кон тек ста. И да нас је че сто пи та ње у по пу лар ној
кул ту ри: „Шта би сте ра ди ли са ми на пу стом остр ву?” Но и
по ред та квих мо гу ћих об ја шње ња слич но сти из ме ђу Ибн Ту -
фај ло вог де ла, Робинзонa Крусоa и Књигe о џун гли, у на у ци је
ра ши ре на прет по став ка, а че сто и уве ре ње, о ути ца ју Жи вог
си на Буд но га на два по ме ну та ро ма на за де цу. Из тог раз ло -
га, овај рад по ла зи ће од та кве прет по ставке.

6 Де фо ов Ро бин зон Кру со ни је пи сан за де цу, али је од мах
на кон об ја вљи ва ња био при хва ћен код омла дин ске пу бли ке.
С вре ме ном је ро ман све ви ше сма тран ли те ра ту ром за де цу
и омла ди ну. Ли ко ви Ки плин го ве Књи ге о џун гли но се але го -
риј ско зна че ње из ког се мо гу чи та ти те ме мно го ком плек -
сни је од оних ко ји ма се књи жев ност за де цу ба ви, али се и
по ред то га ово де ло сма тра не за о би ла зном ли те ра ту ром за
мла де. Да нас су ови ро ма ни за сту пље ни у школ ској лек ти -
ри, у пр о гра ми ма књи жев но сти за де цу на фа кул те ти ма, у
уџ бе ни ци ма и на уч ним ра до ви ма ко ји се ба ве књи жев но шћу
за де цу и омла ди ну, и има ју де цу и мла де као сво је чи та о це
и ре ци пи јен те. Из тог раз ло га у овом ра ду ће мо их по сма -
тра ти као ро ма не за де цу и омла ди ну. 

7 Абу Ба кр Му ха мад Ибн Ту фајл ал-Кај си (ла ти ни зо ва но
име: Abu ba cer Aben To fail), зва ни још и ал-Ан да лу си (Гва -
дис, пре 1110 – Ма ро ко, 1185), по то мак је чу ве ног ара биј -
ског пле ме на Кајс. Чи ни се да му је Ибн Ба га био учи тељ у
Кор до би и Се ви љи. Учио је пе сни штво, те о ло ги ју, фи зи ку,
ма те ма ти ку, фи ло зо фи ју, исто ри ју и астро но ми ју. Био је ле -
кар у Гра на ди, за тим двор ски ле кар и ве зир сул та на Абу Ја -
куб Ју су фа, чи је је ин те ре со ва ње за фи ло зо фи ју, на у ку и
умет ност на пра ви ло од ње го вог дво ра сре ди ште та да шњег
об ра зо ва ног све та. Не зна се мно го о ње го вим де ли ма. Ибн
Ха тиб твр ди да је био ау тор две ју рас пра ва с ле кар ском те -
ма ти ком, док Ал-Би тру ги (Al pe tra gi us) при зна је да Ибн Ту -
фај лу ду гу је за ми сли ко ји ма по би ја Пто ло ме је ве те о ри је.
Ори ги нал не астро ном ске иде је при зна је му и Ибн Рушд, а
ве ру је се да је по сто јао и Ибн Ту фај лов ру ко пис о ме та фи -
зи ци. Но, Жи ви син Буд но га оста је је ди но де ло ко је је по зна -
то и са чу ва но (Hаvеrić 1985: 138–139).

8 Го ди не 1996. об ја вљен је збор ник ра дова The World of Ibn
T.ufayl. In ter di sci pli nary Per spec ti ves on H. ayy ibn Yaqz.a

–n уред -
ни ка Ло рен са Кон ра да (Law ren ce I. Con rad).



на ко ју је са знао Жи ви син Буд но га при род на је
и са вр ше ни ја, јер ни је имао по тре бу за вер бал -
ним и симбо лич ким ис ка зи ва њем сво је спо знаје
ко ја се под ра зу ме ва у окви ри ма људ ског дру -
штва. Ка сни је, њих дво ји ца по ку ша ва ју да зна -
ње9 пре не су на Еса ло во остр во али се, схва та ју -
ћи да ни је мо гу ће пр о ме ни ти људ ско дру штво,
вра ћа ју на уса мље ни ко во остр во (Ibid.: 137).

Жи ви син Буд но га жан ров ски се од ре ђу је као
фи ло зоф ски ро ман, иа ко то од ре ђе ње, у вре -
мен ском и пр о стор ном кон тек сту у ком је на -
ста ло, са мом пи сцу и ње го вим са вре ме ни ци ма
не би ни шта зна чи ло (Ibid.: 139). Фор мал но, то
је фи ло зоф ска рас пра ва у ви ду по сла ни це (ri -
sa la), у ко јој пи сац из ла же је дан фи ло зоф ски
по глед на свет (Ibid.: 139). Жи ви син Буд но га ни -
ка да ни је по сма тран као де ло ко је би мо гло
има ти де те као ре ци пи јен та, ни ти је ика да до -
во ђен у ве зу са књи жев но шћу за де цу. На су прот
то ме, иа ко ро ма ну Ро бин зон Кру со при па да сла -
ва пр вог ре а ли стич ког ро ма на европ ске књи -
жев но сти (Па вић 1999б: 154), он у исто вре ме
има од ли ке пу то пи са, ау то би о гра фи је, вас пит -
ног ро ма на, со ци јал не уто пи је, али се та ко ђе
од ре ђу је и као аван ту ри стич ки ро ман за де цу и
омла ди ну (Vu ko vić 1996: 299). У окви ру књи -
жев но сти за де цу, Књи га о џун гли при па да ро -
ма ну о жи во ти ња ма10 (ви ди: Vu ko vić 1996).

Фи ло зоф ски ро ман Жи ви син Буд но га на сто -
ји да пред ста ви уса мље ни ка ко ји ни ка да ни је
пре тр пео ути цај дру штва, чи ји се ум про бу дио
сам од се бе и ко ји је, вла сти тим на по ром ко ји
по ти че од ства ра лач ког ума, до спео до раз у ме -
ва ња тај ни при ро де и нај ви ших ме та фи зич ких
пи та ња (Ha ve rić 1985: 142). Овај ро ман пре и -
спи ту је на чин на ко ји се људ ски ум мо же ус пе -
ти од ни жег раз ма тра ња до нај ви шег зна ња, као
и на чин на ко ји људ ска спо соб ност, вла сти том
сна гом, до спе ва до над на рав ног по рет ка (Ibid.:

142–143). Ха јов по сту пак са зна ња је ау то ди дак -
тич ки. На уч ни ци се сла жу да овај фи ло зоф ски
текст но си ми стич ку11 сим бо ли ку, и да сва ко
зби ва ње тре ба схва ти ти на ду хов ном пла ну
(Ibid.: 143). Жи ви син Буд но га за го ва ра умо ва ње
као пут до исти не, и то умо ва ње не у ка ља но
спољ ним ути ца ји ма и пре не се ним зна њи ма.
Ка ко Ха ве рић ка же, те мељ ни Ибн Ту фај лов
став је пла то нич ки, те осе тил ни свет про из ла -
зи из бо жан ског и сли чан је ње го вој сен ци
(Ibid.: 147). Ибн Ту фај лов ју нак је нај пре пре -
шао чи тав ду гач ки пут умо ва ња, ап стра хо ва ња
и ин дук тив ног за кљу чи ва ња, да би до спео до
не по сред ног са гле да ва ња (Ibid.: 156). У том
про це су по сто је и ми шље ње и ин ту и ци ја, с тим
што ми шље ње прет хо ди ин ту и ци ји (Ibid.: 156).
Ибн Ту фајл је на сто јао да при ка же но вог Ада -
ма12, чо ве ка ко ји је, иа ко људ ски род и ци ви -
лиза ци ја већ по сто је, пр ви и не у пр ља ни чо век,
ко ји ни је имао ни ка кав кон такт са људ ском
кул ту ром, ве ром, али је ипак са мо стал но спо -
знао фун да мен тал не за ко не на у ке, мо ра ла и
ре ли ги је13 (Ga raudy 2017: 106). Жи ви син Буд -
но га тре ба ло би да бу де рас пра ва ко јом се же ли
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9 Ви ше о раз у ме ва њу пој ма зна ња у Ибн Ту фај ло вом де лу
ви ди: Ка дић 2020. 

10 Жи во ти ње у овом ро ма ну има ју але го риј ско зна че ње. 
11 Под ми стич ким се под ра зу ме ва ислам ски ми сти ци зам

(су фи зам, ta sav vuf). О то ме оп шир ни је ви ди: Ta na sko vić –
Šop 1981.

12 По сто је фе ми ни стич ка чи та ња ко ја ово де ло ту ма че као
му шку уто пи ју. Ви ди: Mal ti-Do u glas 1996.

13 Ибн Ту фајл се за ла же за пра вог чо ве ка ве ре, ко ји има
ма ло то га са по пу лар ним кон цеп ци ја ма ма са. Тај чо век је
уче ни, по бо жни уса мље ник, рет ки по је ди нац ко ји ће пр во
би ти фи ло зоф, по зна ва ти све по зна те на у ке, уз спрем ност да
иде иза на у ке и фи ло зо фи је као уо би ча је них кон стру ка та
(Ка дић 2020: 50). Сва ка ко, Ибн Ту фајл пре и спи ту је до жи -
вљај на у ке у XII ве ку, на про сто ру у ком де лу је, где осим фи -
ло зо фи је рас по ла же зна њи ма из ме ди ци не, ма те ма ти ке и
фи зи ке, али где на у ка ни је су штин ски од во је на од ре ли ги је
и те о ло ги је.



да ти на уч но ту ма че ње по чет ка људ ског жи во та
на зе мљи (Sha rif 1990: 529). Уме ре на кли ма,
удру же на са дру гим по вољ ним еле мен ти ма, до -
ве ла је до спон та ног ра ђа ња пр вог чо ве ка14 ко -
ји као сред ство у бор би за оп ста нак про на ла зи
штап и та ко уви ђа сво ју су пер и ор ност над дру -
гим жи во ти ња ма (Ibid.: 529). Пр ви чо век као да
је по но во до шао на овај свет: по се ду је огро ман
ка па ци тет да ре зо ну је али ни ка да ни је чуо ни -
чи је ми шље ње, ни је био при пад ник ни јед не ре -
ли ги је ни ти вер ског прав ца, ни је до шао у до дир
ни са јед ним дру штвом ни ти је ика да са знао за
би ло ко је дру штве но уре ђе ње. Као та квог, во -
ди ла су га са мо раз ли чи та ста ња ње го ве све сти,
сна га ума, осе ћа ња али и сум ња (Ga raudy 2017:
107). Сва ки лик овог де ла но си сво ју сим бо ли -
ку. Глав ни ју нак Хај је дух ко ји је увек жив, оно
из вор но и искон ско. Он до сти же нај ви ше ни вое
илу ми на ци је ра зу ма, ко ји га во де до ми стич ке
ви зи је бо жан ског, од но сно тво рач ког. Есал је
бо го бо ја жљи ви му сли ман, ко ји је по се до вао
зна ње и при хва тио прак су пре ђа шњих тра ди ци -
ја, али је ипак био отво рен за усва ја ње свих по -
зи тив них еле ме на та ко је му је Ха јо ва фи ло зо -
фи ја мо гла по ну ди ти и за на ста вак жи во та у
поми ре но сти са свим спо зна ја ма, у пот пу ном
уну тар њем ми ру. Са ла ман је вла дар Еса ло вог
остр ва, и пред ста вља ма су вер ни ка за тво ре них
у сво ју ре ли ги ју и ри ту а ле, не спо соб них да при -
хва те по ру ку и зна ње ко је до ла зи на би ло ко ји
дру ги на чин осим пре ко вер ских ау то ри те та и
дог мат ске прак се (Ga raudy 2017: 110). Да кле,
Хај је фи ло зоф, Есал ми стик, а Са ла ман те о лог
(Sha rif 1990: 529). Га зе ла ко ја је из гу би ла сво је
мла дун че, а чу је де те тов плач ну ди му сво је
мле ко и од га ја га, и као та ква сим бо ли зу је
склад из ме ђу свих жи вих би ћа, свих бож јих
ство ре ња, не рас ки ди ву за јед ни цу љу ди, би ља ка
и жи во ти ња (Ga raudy 2017: 111). Чо век је, по

Ибн Ту фај лу, нео бич на ме ша ви на те ла, ани -
мал не ду ше и не ма те ри јал не есен ци је, те је
сли чан и жи во ти ња ма и не бе ским те ли ма и Бо -
гу. Он мо ра на сле ди ти по на ша ње жи во ти ња,
што га оба ве зу је да те ло снаб де нај ну жни јим
сред стви ма за жи вот и да га за шти ти од су ро ве
кли ме и ди вљих жи во ти ња, с ци љем да са чу ва
ани мал ну ду шу (Sha rif 1990: 533).

Ов де је ва жно ре ћи да, по Ибн Ту фај лу, ду -
ша у свом пр во бит ном ста њу ни је ta bu la ra sa.
Хај спон та ним раз во јем до се же склад ис ку ства
и те о риј ског ума, као и ра зу ма и ин ту и ци је
(Ibid.: 532). Он уви ђа да је ис ку ство про цес спо -
зна ва ња око ли не чу ли ма, а чул ни ор га ни ду гу -
ју сво је мо гућ но сти ани мал ној ду ши чи је је се -
ди ште у ср цу. Ода тле, по ме ша но са мно штвом
чул них чи ње ни ца, ис ку ство сти же у мо зак ко ји
га нер вним пу те ви ма ша ље кроз чи та во те ло;
за тим се истим пу те ви ма пре но си до мо зга где
се ор га ни зу је у пер цеп тив ну це ли ну. По сле од -
го ја чу ла и ума и од ре ђи ва ња њи хо вих гра ни -
ца, Хај се окре ће ди сци пли ни ду ха, што во ди до
ек ста зе као нај ви шег из во ра спо зна је. У овом
ста њу, исти на се ди рект но и ин ту и тив но пер ци -
пи ра уну тра шњим све тлом. Ду ша по ста је све -
сна се бе и ис ку ства, ка ко текст ро ман на во ди,
ко је очи ни су ни ка да ви де ле, ни ти су уши ика -
да чу ле, ни ти је ср це (ум)15 би ло ког чо ве ка ика -
да за ми сли ло (Ibid.: 532).
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14 У на род ном пре да њу ко је на ли ку је на при чу из Жи вог
си на Буд но га, Ха ја је на пу стом остр ву оста ви ла се стра не ког
кра ља, ка ко бу сво је вен ча ње са Јак за ном (Буд ним) са чу вала
у тај но сти (Sha rif 1990: 526). За то се у ли те ра ту ри мо гу на -
ћи раз ли чи та об ја шње ња: да је Хај оста вљен као но во ро ђен -
че, и да је спон та но ро ђен, од но сно ство рен на лик Ада му.

15 У исто ри ји ислам ске фи ло зо фи је, као и те о ло ги ји, ср це
и ум су бли ски пој мо ви. Ка дић на во ди да зна ње и ве ро ва ње
у исла му ни су ни ка да до та кли тач ку пот пу ног, чак ни де ли -
мич ног раз два ја ња. Упра во за то Ку ран ло ци ра зна ње у људско
ср це, не са мо као те ле сни већ и епи сте мо ло шки ду хов ни
цен тар. Пра во зна ње сме ште но је у ср цу (Ка дић 2020: 110).



За сам крај де ла из у зет но је ва жан Ха јов ту -
жан не у спех: про све тље ње ма са чи стим пој мо -
ви ма не мо гу ће је, јер ма са ма је ва жни ја осе -
тилна фор ма од чи сте све тло сти, ма се не ма ју
дру ги пут спа се ња. Ако би би ло уз диг ну то до
чи сте спо зна је, мно штво би се по ко ле ба ло и
стр мо гла ви ло. За кљу чак је да је ре ли ги ја за ма -
се, а фи ло зо фи ја при ви ле ги ја не ко ли ци не, те
да њи хо ва под руч ја тре ба па жљи во раз дво ји ти:
обе сти жу до јед не исти не раз ли чи тим пу те ви -
ма, а раз ли ку ју се не са мо ме то дом и под руч -
јем, већ и сте пе ном ми ло сти ко ја је да та њи хо -
вим по све ће ни ци ма (Ibid.: 534).

Су штин ска раз ли ка из ме ђу Ха ја и Ро бин зо -
на је у то ме што је Ро бин зон до спео на остр во
као већ зрео и фор ми ран чо век, са прет ход ним
зна њи ма о људ ској ци ви ли за ци ји, на прет ку,
обра зо ва њу. За сво је по чет ке на остр ву он за
пре жи вља ва ње ко ри сти алат са бро да. Но, ка ко
го ди не од ми чу, Ро бин зон се уда ља ва од прет -
ход них зна ња ко ја му у жи во ту на остр ву све
ма ње мо гу по мо ћи, те по ста ју све не по треб ни -
ја, и све ви ше на ли ку је Ха ју. Ро бин зон се гра ди
као „при ро дан, не из ве шта чен чо век, осло бо ђен
огра ни че ња ра ни је исто риј ске епо хе, чо век раз -
бо рит, пред у зи мљив и хра бар, чак и ка да је сам,
у не ми ло срд ној бор би са си ла ма при ро де” (Па -
вић 1999б: 154). У ве зи са ро ма ном Ро бин зон
Кру со, увек је ак це нат ста вљан на ва жност ју на -
ко вог ра да, од но сно људ ског ра да уоп ште, у че -
му та ко ђе по сто је еле мен ти фи ло зоф ског:

„Ро бин сон је, уз то, и пр ви ро ман о пот пу ном,
пра вом чо ве ку, пр о же том стра шћу да по ко ра ва
при ро ду, чо ве ку чи је су нам ра до сти и пат ње бли-
ске, чи ја се тај на чо веч но сти от кри ва пред на ма,
у оп ште људ ском об ли ку ра да” (Маркс) (Ibid.: 154). 

Као и Хај, Ро бин зон пре жи вља ва за хва љу ју -
ћи сна зи ума тј. во ље, те је ум но оно што је до -

ми нант на од ли ка ње го ве лич но сти: „Мак сим
Гор ки га спо ми ње као ’би бли ју не по бе ди вих’ и
хим ну људ ској во љи у ко јој се кри ју не из мер не
сна ге” (Ibid.: 154). У за кључ ци ма о ро ма ну Ро -
бин зон Кру со има још слич но сти са оним што је
фи ло зоф ска тен ден ци ја Жи вог си на Буд но га:
„Де фо ов ро ман је нај у спе ли ја рас пра ва о при -
род ном вас пи та њу16. [...] Пре ма Ру соу, овај ро -
ман је афир ма ци ја сло бод ног жи во та, не спу -
таног сте га ма ци ви ли за ци је” (Vu ko vić 1996:
299–301). Ро бин зон, као и Хај, по се ду је ве ли ку
сна гу ум не ини ци ја ти ве: „Де фо ов ју нак ни је
’са ку пљач пло до ва’, не го чо вјек ве ли ке лич не
ини ци ја ти ве и ја сног ци ља. Он по ка зу је ду хов -
ну ста бил ност и од би ја, са им по зант ном чвр -
сти ном, на ле те де пре си је и кри за” (Ibid.: 301).
И по ред прет ход ног жи вот ног ис ку ства, Ро бин -
зон је на остр ву сти цао зна ња ко ји ма ра ни је ни -
је вла дао, спо зна ју ћи та ко ва жност пр о дук тив -
ног ра да. Да би у свом при сил ном из гнан ству
мо гао да бу де пот пу но функ ци о на лан, мо рао је
у од ре ђе ној ме ри до жи ве ти бри са ње прет ход -
них зна ња, од но сно спо зна ју да она за ње га
више не ма ју зна чај, те сна гом ра зу ма и ра су ђи -
ва ња раз ви ја ти но ва зна ња (Thomp son 2018:
113–114). На тај на чин и Ро бин зон, као и Хај,
по ста је не ка вр ста пр вог чо ве ка, Ада ма. У Ро -
бин зо но вом слу ча ју, на гла ше но је Ада мо во из -
ба ци ва ње из Ра ја и до ла зак у но ви свет, у ком
он, ого љен у прет ход ном рај ском жи во ту, треба
да за поч не но ви жи вот у но вим окол но стима.

Упе ча тљи ва слич ност из ме ђу два ју ро ма на
сва ка ко се огле да у су сре ту и бли ско сти из ме -
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16 Ка ко Па вић на во ди у свом тек сту, Ро бин зон Кру со је ро -
ман ко ји је имао за циљ да по слу жи као при мер успе шног
осва ја ња и ко ло ни за ци је дру гих. Не за о би ла зан је и на да све
ва жан по глед на ко ло ни јал ни дис курс овог ро ма на о су пер -
и ор но сти бе лог чо ве ка, иа ко овај рад на сто ји да ука же и на
дру ге мо гу ће аспек те (Па вић 1999б).



ђу Ро бин зо на и Пет ка, од но сно Ха ја и Еса ла.
Као што Хај учи Еса ла све му оно ме што је спо -
знао као свој ду хов ни пут, та ко и Ро бин зон има
по тре бу да ду хов на зна ња ко ја је до нео из свог
све та пре не се на Пет ка: 

Че сто сам би вао ве о ма ту жан кад бих по ми -
слио ка ко ми у да ним при ли ка ма зло у по тре бља -
ва мо сво је спо соб но сти чак и кад су про све тље -
не Ду хом бож јим, чак и кад по зна је мо реч бож ју
– Би бли ју; кад бих по ми слио ка ко је Бог скрио
На у ку о спа се њу од то ли ко ми ли о на ду ша, ко је
би, су де ћи по Пет ку, ту На у ку бо ље упо тре би ле
но ми (Де фо 2002: 176).

Нај ве ћа слич ност из ме ђу Мо гли ја из Књи ге о
џун гли и Ха ја из Жи вог си на Буд но га је сте у то -
ме што су обо ји ца од ра сла из дво је на из људ ског
дру штва и ци ви ли за ци је и што су их од га ји ле
жи во ти ње. Као што ро ман Жи ви син Буд но га но -
си сим бо ли ку скла да из ме ђу љу ди и жи во ти ња
и зна ча ја ани ма ли стич ке ду ше, та ко и Књи га о
џун гли пред ста вља ро ман о скла ду при ро де,
људ ског и жи во тињ ског:

Да би се схва ти ла но вост ко ју је Kиплингово
дје ло до ни је ло, ва ља има ти у ви ду ра ци о на ли -
стич ку европ ску тра ди ци ју, за сно ва ну на ин те -
лек ту а ли зму и праг ма тич но сти. И ре ли гиј ски
кон цеп ти за пад ног сви је та ни је су ишли у прав цу
пан те и зма и чо вје ко ве хар мо нич не укло пље но -
сти у си стем при ро де, у ком он пред ста вља са мо
јед ну ка ри ку. У том сми слу, И. Жан по во дом
Kиплинговог дје ла из ра жа ва ми сао да за пад ни,
грч ко-ла тин ски сви јет, чи је су ре ли ги је ју да и зам
и хри шћан ство, од у ви јек је иг но ри сао при ро ду и
ни је тра жио брат ски кон такт чо вје ка и жи во ти -
ње. Kиплингова тај на је у то ме што је оства рио
по ме ну ти кон такт, и то онај искон ски, чул ни,
уки да ју ћи дис тан цу и по ста вља ју ћи све у исту ра -
ван, ра ван ко ју чи ни ци је ла при ро да са сво јом

хар мо ни јом и рит мом. На тој рав ни се при род -
но пре пли ћу им пул си, на го ни, осје ћа ња и по тре -
бе бли ских ство ре ња (Vu ko vić 1996: 280).

У Ки плин го вом ро ма ну жи во ти ња ма се не
при пи су ју људ ске осо би не већ су оне са гле да -
не у сво јој осо бе но сти, док је Мо гли, чо веч ји
мла ду нац, у џун гли пред мет љу ба ви, пре све га
због свог ума. У све ту Књи ге о џун гли пред мет
по што ва ња је ве ли ка му дрост, мно го пре фи -
зич ке сна ге, и то је ме та фо ра за за ко не ко ји би
тре ба ло да функ ци о ни шу и у људ ском дру штву
(Па вић 1999а: 189). Та ква по и ма ња сна ге ума,
ка ква из но си Књи га о џун гли, бли ска су основ -
ним ста во ви ма ро ма на Жи ви син Буд но га. Док
је у Жи вом си ну Буд но га и Ро бин зо ну Кру соу
акце нат на сна зи и ва жно сти ин ди ви ду ал но сти
и лич ног раз во ја и са зна ња, у Књи зи о џун гли, уз
спе ци фич ну Мо гли је ву људ ску ин ди ви ду ал -
ност, раз ма тра се и не по ре ци ва ва жност ко лек -
ти ви те та, де фи ни са на за ко ном џун гле. Ха ја је
от хра ни ла га зе ла, као што је и Мо гли ја од га ји -
ла ву чи ца17, а у ње го вом од го ју уче ство ва ле су
и дру ге жи во ти ње. Но, у Жи вом си ну Буд но га
склад из ме ђу љу ди и жи во ти ња ми стич ки и
сим бо лич ки је ис ка зан кроз га зе лу, али Хај, за
раз ли ку од Мо гли ја, ни је жи вео у жи во тињ ском
ко лек ти ву, по жи во тињ ским за ко ни ма, те су све
ње го ве ве зе са ани ма ли стич ким ис ка за не на ду -
хов ном пла ну. Мо гли, као де чак ко ји је од ра -
стао у џун гли, ме ђу жи во ти ња ма, слич ни ји је
Ха ју не го Ро бин зо ну; та ко ђе, он мо же пред ста -
вља ти но вог Ада ма, пр вог чо ве ка ко ји се ра ђа
ван људ ског ко лек ти ва и ути ца ја ци ви ли за ци је.

По ре де ћи ли не ар но ова три де ла, не мо же се
у пот пу но сти ана ли зи ра ти мо гућ ност пре но ше -
ња од ли ка жан ра. Ибн Ту фај ло во де ло мо же мо
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по сма тра ти као фи ло зоф ски ро ман са мо услов -
но, јер ње го ви про у ча ва о ци сма тра ју да има све
ва жни је од ли ке фи ло зоф ског ро ма на. Но, Жи -
ви син Буд но га ипак при па да ори јен тал ним
књи жев но сти ма и при мар но се од ре ђу је као ри -
са ла (по сла ни ца). Ана ли зом основ них фи ло -
зоф ских иде ја ко је Ибн Ту фајл из но си у свом
де лу, мо же се ре ћи да Ро бин зон Кру со и Књи га о
џун гли са др же у од ре ђе ној ме ри фи ло зоф ске
ста во ве слич не Ибн Ту фај ло вим. Ка ко Жи ви син
Буд но га ни ка да ни је по сма тран као текст за де -
цу, по ста вља се пи та ње фи ло зоф ског чи та ња
књи жев ног де ла за де цу, као и мо гућ но сти по -
сто ја ња фи ло зоф ског аспек та у тој вр сти ли те -
ра ту ре. Књи жев но сти за де цу и омла ди ну фи -
ло зоф ско ипак ни је стра но, те су број на та ква
де ла на гра ни ци из ме ђу оних за де цу и оних за
од ра сле. У на у ци о књи жев но сти у по след ње
вре ме по ја вио се ве ли ки број зна чај них сту ди -
ја ко је по сма тра ју фи ло зоф ско у књи жев но сти
за де цу. Пи тер Ко сте ло (Pe ter Co stel lo) у сту ди -
ји Phi lo sophy in Chil dren’s Li te ra tu re на по ми ње да
са мо спо ми ња ње фи ло зо фи је и књи жев но сти за
де цу у пр вом тре нут ку зву чи као ок си мо рон, те
да за пад на фи ло зо фи ја од са мог свог на стан ка
за у зи ма про бле ма ти чан став пре ма де те ту и
књи жев но сти за де цу. По Ко сте лу, још је Ари -
сто тел сма трао да су де ца ва жан део гра да, али
да не мо гу уче сто ва ти у фи ло зоф ском. Ка ко
Ко сте ло на во ди, та кав став су пре у зе ли и дру -
ги фи ло зо фи, на при мер Де карт, сма тра ју ћи
да су де ца не спо соб на за раз у ме ва ње фи ло зоф -
ског јер још увек не ма ју раз ви је ну мо гућ ност
апстрак ци је. Ко сте ло ипак ис ти че да је Со крат
ин си сти рао на фи ло зоф ском аспек ту од ре ђе -
них при ча за де цу (2011). Он у сво јој сту ди ји
изно си низ ана ли за фи ло зоф ског аспек та књи -
жев них де ла за де цу, као што су Бар шу на сти
зец (The Vel ve teen Rab bit) Мар џе ри Ви ли јамс

(Mar gery Wil li ams) и дру га. У сво јој док тор ској
ди сер та ци ји Ce le bral ple a su res; Chil dren’s Li te ra -
tu re and Phi lo sophy, Ке тлин Пен длбе ри (Kath -
leen Pen dle bury) го во ри о фи ло зоф ским аспек -
ти ма књи га за де цу као што су Али са у зе мљи
чуда, Пе тар Пан, Ви ни Пу, Ча роб њак из Оза, Ме -
ри По пинс, за ла жу ћи се за то да фи ло зо фи ја за
де цу за жи ви као чи та во јед но ис тра жи вач ко по -
ље, ко је би би ло од из у зет ног зна ча ја за на у ку о
књи жев но сти, пе да го ги ју и пре све га де те, са мо
по се би (2013). То мас Вар тен берг (Tho mas War -
ten berg) у сту ди ји Big Ide as for Lit tle Kids. Te a -
ching Phi lo sophy thro ugh Chil dren’s Li te ra tu re обја -
шња ва аспек те уво ђе ња фи ло зо фи је у основ не
шко ле и све ре зул та те ко је под у ча ва ње фи ло -
зо фи је за де цу до но си (2009). Из на ве де них сту -
ди ја мо же се за кљу чи ти да је чи та ње фи ло зоф -
ског за де цу већ уве ли ко пр о ши рен при ступ у
на у ци о књи жев но сти. Све ове сту дије ипак ана -
ли зи ра ју мо гу ће ути ца је за пад не фи ло зо фи је и
фи ло зо фа на од ре ђе не књи ге за де цу. До са да
не ма зна чај ни јих сту ди ја ко је раз ма тра ју раз -
ме ре и мо гућ но сти ути ца ја ори јен тал не фи ло -
зо фи је на раз вој књи жев но сти за децу, те у овом
ра ду на сто ји мо да у на у ци о књи жев но сти у
Срби ји ба рем у на зна ка ма отво ри мо ту те му. 

Иа ко се мо же ре ћи да ро ма ни Ро бин зон Кру -
со и Књи га о џун гли са др же фи ло зоф ске ста вове
слич не Ибн Ту фај ло вим, оба ова де ла до но се
мно го то га ау тен тич ног, но вог и по све дру га чи -
јег. По на вља се основ на иде ја по сма тра ња уса -
мље ни ка ко ји спо зна је ствар ност са мо стал но,
сна гом ума, у ве ли кој ме ри ли шен ем пи риј ског,
и, што је нај ва жни је, пот пу но ус кра ћен за ци -
ви ли за циј ско зна ње и спо зна је. Ро бин зон и Мо -
гли, сва ки на свој на чин, пред ста вља ју по нов но
ро ђе ње пр вог чо ве ка, Ада ма, у но вим окол но -
сти ма, ко ји пот пу но ого љен за по чи ње свет од
нул те тач ке, ко ри сте ћи пре све га сна гу ума, му -
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дрост, ин те лект, што и је сте основ на иде ја Ибн
Ту фај ло ве при че о уса мље ни ку Ха ју. Жи ви син
Буд но га је у пр вом свом зна чењ ском сло ју ми -
стич ки спис ко ји пре и спи ту је ре ли гиј ске иде је,
но све по став ке ко је из но си у пот пу но сти се мо -
гу по сма тра ти у оп ште људ ском сми слу, без ну -
жног ве зи ва ња за од ре ђе ну ре ли ги ју. Ро бин зон
Кру со и Књи га о џун гли у том сми слу не са др же
ути цај ре ли гиј ског, већ упра во фи ло зоф ског
ко је је оп ште људ ско.
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Na di ja I. RE BRO NJA

THE PHI LO SOP HI CAL IN CHIL DREN’D
LITERATURE: IBN TU FAYL’S  H. AYY IBN

YAQZ. A–N (ALI VE, SON OF AWA KE), DA NIEL
DE FO E’S RO BIN SON CRU SOE, AND

RUDYARD KIPLING’S THE JUN GLE BO OK

Sum mary

The phi lo sop hi cal no vel H. ayy ibn Yaqz.a–n (Ali ve, Son
of Awa ke) by Ibn Tu fayl, an Arab An da lu sian phi lo sop -
her, is be li e ved to ha ve laid the fo un da ti ons of Da niel De -
fo e’s Ro bin son Cru soe. It is a com mon sta te ment that De -
fo e’s work was di rectly in flu en ced by Ibn Tu fayl’s  phi lo -
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sop hi cal text. So me aspects of H. ayy ibn Yaqz.a–n are al so
re mi ni scent of tho se of The Jun gle Bo ok. Nu me ro us sci -
en ti fic works wor ldwi de cla im that the re a ding of the
phi lo sop hi cal in chil dren’s li te ra tu re has been adop ted
as a wi der ap pro ach wit hin li te rary stu di es.

Not withstan ding the no tion that both Ro bin son Cru -
soe and The Jun gle Bo ok con tain phi lo sop hi cal vi ews si -
mi lar to tho se of Ibn Tu fayl, both chil dren’s no vels ha ve
put for ward many things aut hen tic, in no va ti ve and truly
dif fe rent. They are bu ilt aro und the sa me ba sic idea: ob -
ser ving a her mit who le arns abo ut the re a lity on his own
ef fort, using the po wer of his mind, de void of the em pi -
ric to a gre at ex tent, and most im por tantly, fully de void
of all ci vi li za ti o nal know led ge and cog ni tion. Ro bin son
and Mow gli, each in the ir own way, re pre sent the re birth

of Adam, the first man on earth, un der new cir cum stan -
ces. Com ple tely ba re, the he ro ex plo res the world from
po int ze ro using the po wer of his mind, wits, and in tel -
lect, which is in li ne with Ibn Tu fayl’s  story of Hayy the
her mit. Seen thro ugh the top layer of its com plex me a -
ning, H. ayy ibn Yaqz.a–n is a mysti cal work qu e sti o ning re -
li gi o us ide as, ho we ver all of the ide as it puts for ward can
be seen as uni ver sally hu man wit ho ut ne ces sa rily lin king
them to a gi ven re li gion. In this sen se, Ro bin son Cru soe
and The Jun gle Bo ok ha ve not been in flu en ced by re li gi o -
us ide as but rat her by phi lo sop hi cal ones, which are uni -
ver sal for all hu mans.

Key words: the phi lo sop hic, chil dren’s li te ra tu re,
H. ayy ibn Yaqz.a–n, Ali ve, Son of Awa ke, Ibn Tu fayl, Ro binson
Cru soe, Da niel De foe, The Jun gle Bo ok, Rudyard Ki pling
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СА ЖЕ ТАК: До са да шња ре цеп ци ја по е ме Фе њер
Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа До бри це Ери ћа у зна ку је дво -
стру ке пе ри фер но сти. Реч је о тек сту ау тен тич не по е -
тич ке за ми сли ко ја ум но го ме ме ан дри ра од ма ги -
страл не ли ни је Ери ће вог ства ра ла штва. Ми мо то га,
вре ме об ја вљи ва ња ове по е ме прет хо ди афир ма ци ји
књи жев но у мет нич ких тек сто ва за мла де у ко ји ма до -
ми ни ра ју еле мен ти је зе и стра ве, оста ју ћи та ко ис под
ре ги стра књи жев но на уч них про ми шља ња. Пи шу ћи на
тра гу фол клор не фан та сти ке, До бри ца Ерић фан та -
стич ни свет тек ста ор га ни зу је пре ма жан ров ском мо -
де лу на ра ци је у сти ху – чи не ћи је је дин стве ним пе -
снич ким по ду хва том у срп ској књи жев но сти за мла де
до да на шњих да на. По ла зе ћи од жан ров ске ма три це
усме ног де мо но ло шког пре да ња, ау тор Фе ње ра Сто ја -
ди на Ан ђел ко ви ћа обо га ћу је по ет ски свет уво ђе њем
мно штва тек сту ал них еле ме на та ра зно ли ког књи жев -
ног и кул тур ног на сле ђа. У ра ду се ис пи ту ју ори ги нал -
ни и ино ва тив ни по е тич ки аспек ти Ери ће ве по е ме, са
ци љем да се ука же на ра зно лич је ау то ро вог пе снич ког
ис хо ди шта и, ши ре, ја сни је (д)опи шу ко ор ди на те срп -
ске фан та стич не књи жев но сти на ме ње не мла ди ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фан та сти ка, по е ма, фол клор, пре -
да ње, вам пир, књи жев ност за мла де, До бри ца Ерић

Оти сну ти од свог ства ра о ца, књи жев ни тек -
сто ви има ју нео бич не и че сто вр ло не пред види -
ве суд би не. На њих, не кад за јед нич ки, а не кад
и са свим од во је но, ути чу чи та лач ка ис ку ства

књи жев не и књи жев но на уч не за јед ни це. Гра -
дећи свест о пи шче вој по е ти ци, чи та лач ка јав -
ност не рет ко ис по ља ва тен ден ци ју да по е тич ко
мно го лич је ау то ра са гле да у ма три ци увре же -
них и, у исто ри ји чи та ња на сле ђе них, ста во ва.
Ова ква, пе три фи ко ва на чи та лач ка свест о пи -
сцу мо же се по твр ди ти на мно гим при ме ри ма
– је дан од њих сва ка ко пред ста вља и де ло До -
бри це Ери ћа.

При хва ће но као из раз сво је вр сне на и ве,
осло бо ђе не сте га књи жев не тра ди ци је у ко јој се
ин ди ви ду ал ни та ле нат, ели о тов ски ре че но, рет -
ко осла ња на на но се бо га те тра ди ци је срп ског
пе сни штва, Ери ће во обим но пе снич ко де ло
афир ми са ло се пре ко ње них ам бле ма тич них
обе леж ја, фор ми ра них у са мом за чет ку књи -
жев но на уч не ми сли о њој.

Не за ла зе ћи у по је ди но сти (не то ли ко уз бу -
дљи ве) исто ри је чи та ња Ери ће вог опу са, бу ду -
ћи да обим ра да то не до зво ља ва, до вољ но је
обра ти ти па жњу на пе сни ков ста тус у окви ри -
ма књи жев но и сто риј ских пре гле да. Исто ри ја
срп ске књи жев но сти за де цу Ти хо ми ра Пе тро -
ви ћа пот цр та ва да је реч о „нај и зра зи ти јем пе -
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сни ку ко ји сла ви при ро ду и ле по ту се о ског де -
тињ ства” (Пе тро вић 2001: 413, 416). У Исто ри -
ји срп ске књи жев но сти за де цу и мла де Ми о -
мира Ми лин ко ви ћа на во ди се да је Ерић уз
Мом чи ла Те ши ћа „нај и зра зи ти ји сли кар де -
тињ ства у ам би јен ту се ла и при ро де” (Ми лин -
ко вић 2014: 459). По во дом Ва ша ра у То по ли
аутор за кљу чу је да је Ерић „не по сре дан и при -
ро дан, на дах нут соч ним ме ло сом за ви ча ја, но
стил ски ипак скро ман и не ар ти ку ли сан, че сто
ли шен ми са о не ду би не и емо тив ног на бо ја”
(Ibid.: 466). Ове оце не би се, до не кле, мо гле
разу ме ти и при хва ти ти, али са мо у оним окол -
но сти ма ко је не узи ма ју у об зир це ло ви то Ери -
ће во ства ра ла штво. Ова кви ак си о ло шки ко мен -
та ри не сум њи во по чи ва ју на тра гу утвр ђе них
ста во ва и без на кнад не кри тич ке ва ли да ци је.

Сход но то ме, при мет но је да се о по е тич ким
ме ан дри ра њи ма Ери ће ве по е зи је го во ри ло тек
спо ра дич но, јед но крат но и без те жње ка ду -
бљим и си сте ма тич ни јим уви ди ма ко ји ма би се
про др ло у све ње не ру кав це. Пе сме, па и це ле
пе снич ке књи ге дру га чи јих по е тич ких на зо ра
од оних обе леж ја ко ја ле же у фун да мен ту књи -
жев но на уч ног ста ва о њој, при зи ва ле су па жњу
ту ма ча ма хом по њи хо вом об ја вљи ва њу, да би
с вре ме ном и тај по е тич ки но вум био при по јен
усво је ној ин тер пре та циј ској ма три ци, уто пив -
ши се у њу.

Јед на од боч них по е тич ких та ча ка Ери ће ве
по е зи је ја сно се мо же уо чи ти у збир ци Фе њер
Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа. Об ја вље на 1976. го ди -
не, збир ка се жан ров ски осла ња на за па же не
по е ме Ва шар у То по ли, Тор та на пет спра то ва
и До ли на сун цо кре та. По ме ну то жан ров ско
осла ња ње је не дво сми сле но, али у до ме ну по е -
тич ког кон цеп та реч је о са свим дру га чи јој
књи зи. У осно ви на ра ти ва по е ме Фе њер Сто ја -
ди на Ан ђел ко ви ћа1 на ла зи се лич но ис ку ство

лир ског ју на ка Ра до ва на Све ти са вље ва, ко ји у
пре по зна тљи вом хр о но то пу фол клор не фан та -
сти ке су сре ће нео бич ног и за го нет ног Сто ја -
дина Ан ђел ко ви ћа. На ра тив је об ли ко ван по
прин ци пи ма фан та стич не књи жев но сти ко ја не
ну ди це ло ви то мо ти ва ци о но раз ре ше ње си ту а -
ци је. Дво стру ка мо ти ви са ност ју на ко вих по сту -
па ка и ње го ве суд би не оста вља пр о сто ра за ту -
ма че ње ко је укљу чу је еле мен те нат при род ног,
па се лик Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа мо же ту ма -
чи ти у спре зи са на род ним ве ро ва њи ма о де -
мон ским би ћи ма, у пр вом ре ду вам пи ри ма и
кол ду ни ма. То под ра зу ме ва да, пре да ље ана -
ли зе по ет ског све та, на ра тив пре вас ход но тре -
ба пре и спи та ти у од но су на књи жев ност за децу
и мла де и према ре ци пи јент ским по себ но сти -
ма ње го вих чи та ла ца.

Те мат ски дру га чи ја од по ме ну тих Ери ће вих
тек сто ва, по е ма о нео бич ном фе ње ру и ње го -
вом (пр во бит ном) вла сни ку зах те ва да се нај -
пре утвр ди њен ста тус у по љу књи жев но сти на -
ме ње не де ци и мла ди ма. Ни је из не на ђу ју ће
што се ова Ери ће ва по е ма по зи ци о ни ра ла ван
књи жев но на уч ног ви до кру га – реч је о тек сту
ко ји сво јом те ма ти ком по нај ви ше при па да
„скли ским” про сто ри ма тзв. гра нич не књи жев -
но сти. Фе њер Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа пред ста -
вља је дин ствен по ет ски свет, кон ци пи ран та ко
да у про це су чи та ња по бу ђу је ат мос фе ру стра -
ха и је зе, ти пич ну за оно што са вре ме на на у ка
о књи жев но сти пре по зна је као гот ску/хо рор
књи жев ност2. Бу ду ћи об ја вље на у осмој де це -
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1 У на став ку ра да, Ери ће ва по е зи ја са фол клор ним и гот -
ским еле мен ти ма би ће ту ма че на на осно ву по е ме по ко јој је
збир ка и по не ла на слов. Оста ли тек сто ви из збир ке та ко ђе
се, у ве ћој или ма њој ме ри, осла ња ју на по е тич ка ис хо ди шта
уо че на у по е ми, на шта ће у ра ду по по тре би би ти и ука зано. 

2 У ра ду се на ве де ни пој мо ви узи ма ју у си но ним ном зна -
че њу. О исто ри ји пој ма, по ле мич ком ста ту су и ње ним ка сни -
јим де ри ва ти ма в. Ог ња но вић 2014.



ни ји про шлог ве ка, ова по е ма је го то во усам -
љен при мер фан та стич не књи жев но сти са гот -
ским еле мен ти ма на ста ле из пе ра јед ног пе сни -
ка за де цу3. Про ли фе ра ци ја гот ских жан ро ва у
срп ској књи жев но сти за де цу и мла де усле ди ће
до ста ка сни је, а да нас се већ са си гур но шћу мо -
же го во ри ти о ета бли ра ном кор пу су тек сто ва
пре по зна тих жан ров ских ка рак те ри сти ка и
тен ден ци ја ко ји су све уче ста ли је у фо ку су
књи жев но на уч них оп сер ва ци ја. Сход но ово ме,
по ста је са свим ја сно за што је ова Ери ће ва по е -
ма оста ла ван књи жев но на уч ног де ло кру га.
Ста тус Фе ње ра Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа је у зна -
ку дво стру ке пе ри фер но сти: ин ди ви ду ал но-по -
е тич ке и књи жев но и сто риј ске, те отуд и не чу -
ди ма њак ин те ре со ва ња за њен по ет ски свет. Да
је реч о књи жев ном тек сту ко ји сво је чи та о це
мо же про на ћи у мла ђим ге не ра ци ја ма (мо жда
јед на ко као и у ста ри јим), да нас је, ако не у тре -
нут ку об ја вљи ва ња, сва ка ко ја сно.4 Са вре ме ни
при сту пи овом про бле му чак ис ти чу да је ве ћи
ку ри о зи тет тран сфор ма ци ја гот ских на ра ти ва
у жа нр на ме њен од ра сли ма, бу ду ћи да је од
сво јих по че та ка у те сној спре зи са деч јим по -
гле дом на свет (Jac kson 2008: 1).

Фе њер Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа је фан та -
стична по е ма чи ји по ет ски свет по чи ва на исхо -
ди шту две ју тра ди ци ја: фол кло р не и књи жев -
но у мет нич ке. Ерић у овом тек сту из на ла зи
ком пле мен тар не тач ке ових тво рач ких еле ме -
на та и на њи ма кре и ра је зо ви ту ис по вест Ра до -
ва на Све ти са вље ва. Та кав прин цип об ли ко ва ња
под ра зу ме ва да се на по је ди ним ни во и ма тек -
ста ови еле мен ти про жи ма ју и ме ђу соб но до -
пу њу ју. При ме ћу је се да је у осно ви тек ста дат
из вор ни фол кло р ни мо дел све та: хро но топ,
избор ју на ка и ње го во пре ко ра че ње у та бу и са -
ни про стор са свим је на тра гу жан ро ва усме не
тра ди ци је. На да ље, Ерић ко ри сти бо га ти ре зи -

ду ум књи жев но у мет нич ке тра ди ци је ко јим обо-
га ћу је фол клор ну схе му. Она се пре по зна је у
ши рем те мат ско-мо тив ском ре ги стру по е ме,
али нај пре на пла ну стил ских ре ше ња у тек сту.
Упра во ће овим ре до сле дом да ти еле мен ти и
би ти по сма тра ни.

Фе њер Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа по свом то ну,
из бо ру на ра тив не по зи ци је и фа бу ла тив ном то -
ку от кри ва чвр шће осла ња ње на жа нр на род них
пре да ња. Ју нак по е ме, Ра до ван Све ти са вљев,
при по ве да не и ме но ва ном са го во р ни ку о но ћи
у ко јој је, вра ћа ју ћи се при пит са сла ве, бо ра -
вио у са бла сној ку ћи Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа.
Сто ја дин му у знак за хвал но сти (што је нео бич -
ном цр ве ном фар бом на но во ис пи сао нат пис
из над ку ће) по зајм љу је фе њер ка ко би се вра -
тио сво јој ку ћи. На ред ног ју тра, уне зве рен и
упла шен, Ра до ван без у спе шно тра га за вла сни -
ком фе ње ра, са знав ши да се на ме сту њи хо вог
су сре та не на ла зи ку ћа, већ Сто ја ди нов гроб, на
чи јем спо ме ни ку пре по зна је соп стве ни ру ко -
пис ко јим је ис пи сан по да так о пре ми ну лом. 

Си жеј на ор га ни за ци ја је, пре ма то ме, фор -
ми  ра на на тра гу пре да ња. При по вед ни свет
пое  ме по ступ но је об ра зо ван по жан ров ским
ме ха ни зми ма пре да ња: по ло жај ју на ка, пре по -
зна тљи ва ор га ни за ци ја хро но то па, ам бле ма -
тич на ме ста до ди ра два ју „све то ва”, по сле ди це
су сре та са нат при род ним си ла ма и др. Фо ка ли -
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3 На тра гу фол клор не фан та сти ке пи шу мно ги пи сци и
пре Ери ћа, но ни је дан од њих ни је при знат као де фак то пи -
сац за де цу.

4 Да је фан та стич но јед на од цен три пе тал них си ла у књи -
жев но сти за де цу не дво сми сле но по твр ђу је и њен кон ти -
нуира ни от пор нор ма тив ним по е ти ка ма XVI II и XIX ве ка.
Упр кос пре скрип тив ним ме ха ни зми ма про све ти тељ ске тра -
ди ци је, гот ски на ра ти ви у књи жев но сти за де цу има ју ја сан
кон ти ну и тет у свет ској ли те ра ту ри. Да нас се са си гур но шћу
мо же ре ћи да је апо ло ги ја гот ске књи жев но сти из ра зи то ја -
ка, иа ко јој се и да ље при пи су је при пад ност „жа нр ли те ра -
ту ри” (в. Пе ши кан-Љу шта но вић 2004: 126).



за тор тек ста је упра во Ра до ван, па се по е ма чи -
та као лич на ис по вест ју на ка ко ји до ла зи у су -
срет са над на рав ним по ја ва ма. Ак це нат је, да -
кле, на до жи вља ју, а не на дога ђа ју. Сход но томе,
на ра тив на по зи ци ја ана лог на је по себ ној вр сти
усме них пре да ња, ме мо ра та ма, пре ма ко ји ма
се као га рант исти ни то сти при по ве да ног узи ма
сам при по ве дач/ју нак. На кон увод ног сти ха ко -
јим Ра до ван Све ти са вљев за по чи ње сво ју ис по -
вест („То је тај фе њер!”), у при по вед ном тки ву
тек ста об зна њу је се још је дан глас:

Др жао је у ру ци
Га ра ву јаг ње ћу гла ву
Ко зна кад огло да ну
Ис пла ка ну ки ша ма [...] (Ерић 1996: 61)5.

У та ко ор га ни зо ва ној на ра ци ји тек ста пре по -
зна је се тех ни ка ска за. Кре и ра ју ћи илу зи ју
усме ног при по ве да ња, Ерић удво стру ча ва на -
ра тив не ин стан це и ти ме „озву ча ва” текст и
при бли жа ва га усме ној го вор ној си ту а ци ји (в.
Ива нић, Ву ки ће вић 2007)6. У јед ном од рет ких
на пи са о Фе ње ру... упра во је ис так ну та по себ -
ност та кве ор га ни за ци је, ко ја на ра ци ју по -
зицио ни ра „не где из ме ђу пе снич ког и про зног
ка зи ва ња” (133). На кон што је функ ци ја до ча -
рава ња усме не ис по ве сти оства ре на, дру ги, не -
и ме но ва ни на ра тив ни глас се „по вла чи” пред
ка зи ва њем глав ног при по ве да ча, све до са мог
кра ја у ком ће да ти још је дан за вр шни ко мен -
тар. Ипак, Ерић на сто ји да кроз сти ли за ци ју Ра -
до ва но ве ис по ве сти кон ти ну и ра но при зи ва
свест о усме ном кон тек сту при по ве да ња. При -
ме ра ра ди, на ра тор не рет ко сво ју бли скост са
слу ша о цем по твр ђу је упо тре бом етич ког да ти -
ва („То сам ти ућа рио”; „Но, да ти не рас пре -
дам” итд.)7 или по бу ђи ва њем по зор но сти слу -
ша о ца („Ви ди: вра но му ста кло”; „Кре сни / да

се уве риш: го ри /”) (Ibid.: 63). За хва љу ју ћи овим
по ступ ци ма, по е ма се чи та као из вор на, ди -
рект на ис по вест ју на ка. На ра тив по е ме, по ве -
рен Ра до ва ну, раз ви ја се пре ма свим обе леж ји -
ма усме не ко му ни ка ци је. Ерић све о бу хват но,
са све шћу о де та љи ма та квог го во ра, гра ди ју -
на ко ву ис по вест. Он при по ве да раз гра на то,
склон је ди гре си ра њу, ем фа зи и уоп ште но пра -
ти ин то на ци ју збу ње ног и упла ше ног чо ве ка.
Упра во сто га у на ра тив ном тки ву тек ста не по -
сто ји ви ша, екс тра ди је ге тич ка ин стан ца ко ја би
Ра до ва но ву испо вест „фил три ра ла” и на кнад но
су ди ла о (не)исти ни то сти при по ве да ног. Тај суд
се у пот пу но сти по ве ра ва чи та о цу, на ко ме је
за да так да у сло же ном пре пле ту мо ти ва циј ских
ла на ца по твр ди, уко ли ко му се то чи ни мо -
гућим, ва лид ност ју на ко ве ис по ве сти. Ути сак
„извор но сти” при по ве да ног Ерић оства ру је и
кроз го вор на ра то ра. Ра до ва но во ка зи ва ње је
да то у ау тен тич ном је зич ком из ра зу ти пич ном
за го вор ни ка гру жан ског под не бља. Ва жно је
по ме ну ти чи ме Ерић ту ау тен тич ност по сти же.
Пре све га, чи та лац већ по пр вим сти хо ви ма
при ме ћу је да је Ра до ва но во при по ве да ње у ди -
ја лек ту. На тра гу ре а ли стич ке при по ве дач ке
тра ди ци је, Ери ћев ју нак ду бо ко је уко ре њен у
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5 На во ди из Фе ње ра Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа у да љем тек -
сту би ће озна че ни са мо бро јем стра ни це у за гра ди.

6 По ме ну ти на ра тив ни ме ха ни зам био је на ро чи то по пу -
ла ран у по е ти ци срп ског ре а ли зма, а ње го ва уче ста лост у
књи жев ним тек сто ви ма до ве ла је и до по мод ног и кли ше и -
ра ног ста ту са ска за. Раз лог ове ана ло ги је, ме ђу тим, не по -
чи ва са мо на пре по зна ва њу истог на ра тив ног мо де ла у Ери -
ће вој по е ми и де ли ма срп ских ре а ли ста. Те ве зе су ду бље,
бу ду ћи да се ау тор Фе ње ра Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа и по е тич -
ки осла ња на тра ди ци ју срп ске ре а ли стич ке при по вет ке са
ви ше слој ним мо ти ва ци ја ма и упли вом фол клор не фан та -
сти ке. У том сми слу, би ло би за ни мљи во по сма тра ти си жеј -
ну осно ву Ери ће ве по е ме и не ких ре а ли стич ких при по ве да -
ка, ка кве су на при мер Гли ши ће ве.

7 Под вла че ње је на ше.



про стор из ког по ти че. У овом до ме ну, по е ма се
осла ња на Ери ће ву уве ли ко пре по зна тљи ву тен -
ден ци ју ка осли ка ва њу спе ци фич ног за ви чај ног
пр о сто ра, пот цр та ва ју ћи је дин ство чо ве ка и
про сто ра у ком жи ви. Пре пу шта ју ћи Ра до ва ну
да о до жи вља ју при по ве да из соп стве ног угла,
сво јим је зи ком и схва та њем све та, а без на -
кнадне сти лиза ци је и при по вед них ко мен та ра,
Ери ће ва по е ма ти ме до би ја сво је вр сно јем ство
ау тен тич но сти. Чи та лац мо же при хва ти ти или
од ба ци ти тек сту ал не „га ран те ве ро до стој но -
сти”, али они, без об зи ра на чи та о чев суд, одр -
жа ва ју ње ну ау тен тич ност. 

Дру ги ва жан аспект пред ста вља на чин на ко -
ји је по е ма об ли ко ва на. По се бан ку ри о зи тет
Фе ње ра... пред ста вља, у кон тек сту Ери ће вог пе -
сни штва, по све дру га чи ји стих. Скло ност ка ме -
ло дич но сти тек ста и пе вљи во сти сти хо ва, ко ја
не ка да са свим еви дент но пре ла зи у сво је вр сни
ма ни ри зам, у овој по е ми би ва у пот пу но сти
одба че на. Упра во су прот но, Ерић на ра ци ју ове
по е ме об ра зу је пре ма рит му усме ног, ко ло кви -
јал ног го во ра, што је зах те ва ло да се ри ма у
цело сти уки не. Ова кав об ли ко твор ни мо дел по -
е ме омо гу ћа ва још осет ни је при бли жа ва ње
жан ров ским ка рак те ри сти ка ма на род ног пре -
да ња. Текст је та ко жан ров ски „по де шен” да у
чи та о че вој све сти при зи ва ис ку ство пре да ња и
за хва љу ју ћи то ме ин тен зив ни је га до жи ви, не
ве зу ју ћи се за жан ров ске мар ке ре ко ји би то чи -
та лач ко ис ку ство при ма кли оним тек сто ви ма у
ко ји ма се ат мос фе ра стра ха, нат при род ног и је -
зо ви тог рет ко или го то во ни кад не ја вља. Упра -
во се у ово ме огле да Ери ће ва ис тан ча на пе -
снич ка са мо свест. Бу ду ћи је ди на (у ње го вом,
али и це ло куп ном ства ра ла штву за де цу и мла -
де) по е ма са ова квим еле мен ти ма, Ери ће ва пе -
снич ка за ми сао све сно од сту па од пре по зна -
тљи вих жан ров ских ма три ца ко је би оме та ле

хо ри зонт чи та о че вог оче ки ва ња – скло ност ка
естра ди за ци ји по е зи је за де цу и че сто ис ти ца -
ни ма ни ри зам у пот пу но сти се по вла че пред
по е тич ким кон цеп том јед ног ори ги нал ног и
сме лог по ет ског све та.

У осно ви по е ме о фе ње ру по чи ва ис ку ство
нат при род ног. Већ по ме ну то од су ство на ра тив -
не ин стан це учи ни ло је да оно не би ва под врг -
ну то ра ци о нал ној ва ли да ци ји над ре ђе ног гла са
(дру ги при по ве дач не да је де фи ни ти ван суд,
већ са мо све до чи о по тен ци јал ној по му ће но сти
Ра до ва но вог ума). Ти ме је омо гу ће но да, на лик
пре да њу, „и са ма чу да по ста ну ин те грал ни члан
ствар но сти” (Са мар џи ја 2011: 276). У кон тек сту
ти по ло ги је Цве та на То до ро ва, Фе њер Сто ја ди -
на Ан ђел ко ви ћа по зи ци о ни ра се као де ло са
фан та стич ном мо ти ва ци јом. Иа ко при су ство
дру гог на ра тив ног гла са по е му при бли жа ва
чуд ном (дру ги на ра тор опи су је збу ње ног и на -
па ће ног чо ве ка), као што се та ко ђе пру жа не ка
вр ста ра ци о нал ног об ја шње ња ју на ко вих по сту -
па ка (пи јан ство), раз ло зи Сто ја ди но вог „лу ди -
ла” оста ју у це ло сти не раз ја шње ни. Фан та стич -
но нат при род но пре пу ште но је пер цеп ци ји
чита о ца ко ји, у не мо гућ но сти да при по вест
пот пу но ра ци о на ли зу је, оста је у не до у ми ци, за -
кљу чу ју ћи да је до га ђај ност у тек сту у исто вре -
ме и мо гу ћа и не мо гу ћа.

Ор га ни за ци ја хро но то па по е ме та ко ђе пра -
ти фол клор ну пред ста ву о про сто ру и вре ме ну.
Ју нак по е ме за ко ра чу је у „за бра њен”, хто нич -
ни про стор ко ји, по жан ров ској за ко но мер но -
сти пре да ња, из и ску је не из бе жне по сле ди це. Из
тог раз ло га ва жно је скре ну ти па жњу на то ка -
да и где Ра до ван Све ти са вљев до ла зи у су срет са
Сто ја ди ном Ан ђел ко ви ћем. Вре ме у Ери ће вој
по е ми са свим је на фо ну фол клор них пред ста -
ва о ње му. Оно је пре до че но из пер спек ти ве на -
род ног схва та ња, о че му све до че број не тек -

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)

36 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01



стуал не зна чај ке. При ме ра ра ди, Ра до ван по јам
вре ме на од ре ђу је пре ма на род ном ка лен да ру у
ком су кључ ни мар ке ри сла ве и дру ги вер ски
пра зни ци. У сво јој ис по ве сти при по ве дач ни јед -
ног тре нут ка не по се же за пре ци зни јим од ре -
ђењем вре ме на, већ за кључ ним до га ђа ји ма у
жи во ту за јед ни це. Та ко се су срет вре мен ски де -
тер ми ни ше пре ма сла ви на ко ју је тог да на
ишао, а крат ка ре ми ни сцен ци ја ко јом же ли да
ука же на сво ју из др жљи вост у пи ћу ве зу је се за
свад бу ко јој је при су ство вао. По ред то га, у по -
е ми до ми ни ра ју фол кло р не пред ста ве о вре ме -
ну ко је у сфе ри фол клор них жан ро ва, по ау то -
ма ти зму, ак ти ви ра ју удру же не се ман тич ке
обра сце. Су срет са Сто ја ди ном Ан ђел ко ви ћем
вре мен ски је од ре ђен као „пу ста ноћ, глу во до -
ба” (63). Пи та ју ћи се ко ли ко ли има та квих ме -
ста у шу ми „до пр ве бе ле ку ће / и пр вог пе тла”
(63), Ра до ван до дат но пот цр та ва да је реч о вре -
мен ском од сеч ку ка рак те ри стич ном за по ја -
вљи ва ње хтон ских би ћа. Ерић ат мос фе ру „глу -
вог до ба” ин тен зи ви ра по ла ри за ци јом све тло -
сти и та ме, као и од су ством зву ка. Вре мен ско
(и про стор но) пре ко ра че ње при по ве да ча под -
ра зу ме ва ње го ву ра њи вост и из ло же ност де -
мон ским си ла ма па се, на тра гу усме них пре -
да ња, у да љој ис по ве сти оче ку ју и не из бе жне
по сле ди це. Ка да је реч о про сто ру, Фе њер Сто -
ја ди на Ан ђе ло ви ћа јед на ко пра ти пре по зна тљи -
ва обе леж ја пре да ња. На ра ци ја је пре мре же на
ре ал ним то по ни ми ма ко ји до при но се ве ро -
достој но сти при по ве да ног. Ерић и ов де по се же
за ло ка ли за ци јом тек ста, ко ја је и сво је вр сно
оп ште ме сто ње го ве по е ти ке, с тим што ов де
она иде и уко рак са жан ров ским ме ха ни зми ма
ме мо ра те.

Лир ски при по ве дач је, у же љи да што пре
стиг не ку ћи, тра же ћи пре чи це за лу тао. На ту
вр сту пре ко ра че ња упо зо ра ва га и сам Сто ја -

дин: „Пре чи це су ти до бре / са мо за оне, син ко
ко ји ма је бли зу / и ко ји ма се не жу ри” (65).
Пре по зна тљи ви хтон ски про стор пр во бит но је
мар ки ран кроз син таг му „не по зна та шу ма”,
асо ци ја тив но при зи ва ју ћи низ удру же них обе -
леж ја ко ја га пра те. Пред став ни ци људ ског
света у пре да њи ма, за ко ра чив ши у та бу и са не
просто ре (шу ма, во де ни ца, гум но, рас кр сни ца,
гро бље и др.) би ва ју из ло же ни опа сно сти ма од
нат при род них по ја ва и го то во по пра ви лу сно -
се по сле ди це. До дат но, у Ери ће вој по е ми оства -
ру је се дво стру ка хто нич ност јер се уну тар шу -
ме об зна њу је до дат на ло ка ли за ци ја про сто ра:
на ме сту су сре та, ис под цр ног гр ма Ра до ван ће
су тра дан про на ћи за пу штен гроб. Бу ду ћи да је
ово са зна ње до шло на кон су сре та са Сто ја ди -
ном, ње го ва функ ци ја је да се се ман ти за ци ја
до га ђа ја учвр сти и до дат но ин те гри ше у на род -
но ве ро ва ње о де мон ским би ћи ма. Пре ма то ме,
упра во на том тра гу, ра чу на ју ћи на ин фор ма -
тив ни зна чај хро но то па у тек сту, тре ба пре -
цизни је од ре ди ти о ка квом де мон ском би ћу је
реч.

Да је реч о ју на ку ко ји по сво јим ка рак те ри -
сти ка ма при па да до ме ну де мон ских по ја ва, по -
твр ђу је низ тек сту ал них еле ме на та. Но, чи та -
лац на тра гу тра ди циј ских на но са и жан ров ских
оче ки ва ња у ње му мо же пре по зна ти не ко ли ко
раз ли чи тих об ли ко твор них мо де ла, од ко јих не -
ки по чи ва ју на на сле ђу усме не кул ту ре, а други
на чи сто књи жев но у мет нич кој тра ди ци ји. Ерић
у сво јој по е ми са мо до не кле пре у зи ма фолклор -
ну ма три цу, нај бли жу де мо но ло шким пре да њи -
ма ис при по ве да ним у пр вом ли цу. На та квој
осно ви пе сник Фе ње ра... кон стру и сао је по све
осо бен по ет ски свет ко ји од чи та о ца зах те ва
кон ти ну и ра но при зи ва ње ових две ју тра ди ци ја. 

Лајт мо тив ски ста тус фе ње ра у Ери ће вој по -
е ми на го ве штен је већ у на сло ву. У на ра тив ном
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тки ву тек ста он фи гу ри ра као ви ше стру ко де -
ла тан мо тив. Нај пре, реч је о пред ме ту ко јим
се, из Ра до ва но ве пер спек ти ве, пру жа ма те ри -
ја лан до каз ње го ве ис по ве сти. Фе њер је сво је -
вр стан за лог исти ни то сти Ра до ва но вог при по -
ве да ња. Ипак, глас ње го вог са го вор ни ка да је
дру га чи ју ин фор ма ци ју: уме сто фе ње ра, у Ра -
до ва но вој ру ци на ла зи се јаг ње ћа гла ва, ука зу -
ју ћи ти ме на по му ће ност ње го вог ума. Сход но
то ме, пу тем мо ти ва фе ње ра, од но сно јаг ње ће
гла ве8 ко ју Ра до ван но си са со бом, оп се сив но
тра же ћи вла сни ка ком би по зајм ље ни пред мет
вра тио, чи та лац оста је за пи тан пред ју на ко вом
суд би ном – да ли је Ра до ва но ва ум на по ме те -
ност на сту пи ла „при род ним” пу тем или је пак
до шло до коб ног су сре та са де мон ским би ћем.
Та кво ду ал но раз ре ше ње ову по е му при бли жа -
ва фан та стич ној књи жев но сти ко ју Цве тан То -
до ров од ре ђу је као текст у ком се до га ђа ји не
мо гу ра ци о нал но об ја сни ти, али се исто та ко не
при хва та ју као „нор мал но” и уо би ча је но за
при по вед ни свет. 

Са дру ге стра не, у Ра до ва но вој ис по ве сти
фе њер је уско по ве зан са де мон ском при ро дом
Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа. Прин цип об ли ко ва ња
овог ју на ка из ра ста на по ме ну тим тра ди ци ја ма.
У ли ку Сто ја ди на пре по зна ју се тра го ви на род -
них ве ро ва ња на ко је су на ка ле мље ни еле мен -
ти пе снич ке има ги на ци је. Пре о бли ко ва ње ве -
ро ва ња на род не кул ту ре за циљ има сло же ни ју
ка рак те ри за ци ју ју на ка и до при но си ства ра њу
ау тен тич ног по ет ског све та. При ме тив ши ка ко
обе шен о гра ну „ве ли ког, цр ног гр ма” оба сја ва
Сто ја ди но ву си лу е ту, Ра до ван при ме ћу је да се
око ње го ве све тло сти ску пља ју ра зни ин сек ти:

Би ло и је то ли ко
Као да су се све бу бе
И леп ти ри и ска кав ци

И сви ци и му ша ри це
С ли ва да око шу ме
Сја ти ли под тај фе њер (63).

Сим бо ли ка пе снич ке сли ке мо же би ти ја сни -
ја уко ли ко се ту ма чи пре ко фол кло р них пред -
ста ва о овим ин сек ти ма. С об зи ром на то да је
реч о по но ћи, Ра до ван не сум њи во под леп ти -
ри ма ми сли на ноћ не леп ти ре или леп ти ри це,
чи ја се по ја ва до во ди у ве зу са ве шти ца ма (в.
Зе че вић 2007: 119–126).9 Ери ће ва по е ма пак
пру жа још јед ну ин фор ма ци ју ко ја је ви ше на
тра гу сло бод ног пе снич ког по и гра ва ња овом
сим бо ли ком. По ка зу ју ћи свој фе њер, Сто ја дин
на во ди да су леп ти ри „ду ше мо ји бив ши го сти -
ју”. По ве за ност Сто ја ди на и ње го вих жр та ва
напо слет ку по твр ђу је и сам Ра до ван ко ји, не
мо гав ши да се од у пре ми сли о овом су сре ту, и
да ље оп се сив но за њим тра га. Сим бо ли ка фе -
ње ра се ов де, ме ђу тим, не ис цр пљу је. У по је ди -
ним за пад ним тра ди ци ја ма за ње га се ве зу је
„по знат оби чај да по ред по кој ни ко вог те ла или
пред ње го вом ку ћом це ле но ћи го ри све тиљ ка
мр твих: она сим бо ли зу је бе смрт ност ду ше
одво је не од пр о ла зног те ла” (Ger bran – Še va li je
2004: 219). Ова кво зна че ње је у по е ми дво стру -
ко мо ти ви са но – ис под фе ње ра се исто вре ме но
на ла зе и Сто ја ди но ва ку ћа и ње го во гроб но ме -
сто. Сход но ова квом раз у ме ва њу, мо ти вом фе -
ње ра по твр ђу је се пред ста ва о Сто ја ди ну као о
жи вом мр тва цу, од но сно о по кој ни ку ко ји из
од ре ђе них раз ло га и да ље оби та ва на зе мљи. О
ка квом де мон ском би ћу би се, пре ма то ме, у
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8 У овим мо ти ви ма мо гу се на зре ти и хри шћан ски еле -
менти. Ра до ван не са мо да са со бом но си јаг ње ћу гла ву, већ
га са го вор ник опи су је као уне зве ре ног чо ве ка „с ко сом ко
трнов ве нац”, ука зу ју ћи на ње го ву стра дал нич ку суд би ну.

9 О овој сим бо ли ци, као и о ети мо ло шким ве за ма лек се -
ма вам пир и лам пир в. Ша ро вић 2016: 290–291.



Ери ће вој по е ми мо гло го во ри ти? За шав ши у
не по зна ту шу му, Ра до ван Све ти са вљев на и ла зи
на стран ца. Ви зу ел на ка рак те ри за ци ја ко јом се
опи су је пр ви су срет са Сто ја ди ном Ан ђел ко -
вићем на го ве шта ва да је реч о по је дин цу ко ји
као да жи ви ми мо људ ског по и ма ња вре ме на.
Ра до ван ис ти че да не би мо гао ре ћи „кол ко му
го ди на бе ше”, те да се по ње го вој оде ћи и фи -
зич ком из гле ду дâ за кљу чи ти да је у пи та њу
„кре пак, мла до лик ста рац / или ста ро лик мла -
дић”. На по слет ку, при по ве дач за кљу чу је да
„кан да је вре ме пред њим / из гу би ло свој кан -
тар” (64). Ерић по ступ но упо зна је чи та о ца са
ми сте ри о зним ју на ком, по сте пе но раз от кри ва -
ју ћи ње го ве осо би не. 

Лик Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа фор ми ран је у
пре пле ту на род них ве ро ва ња и ау то ном не пе -
снич ке за ми сли. У осно ви ли ка пре по зна ју се
не ко ли ки еле мен ти фол клор них пред ста ва о
де мон ским би ћи ма. Пре све га, хро но топ по
ауто ма ти зму при зи ва свест о пре ко ра че њу гра -
ни це. За ла же ње у про стор не по зна те шу ме и
сла бо осве тље ног гр ма ис под ко јег се ди не по -
зна ти чо век од мах ак ти ви ра чи та о че во зна ње о
нат при род ним си ла ма ко је се ве зу ју за та кав
ам би јент. Иа ко пр ви кон такт са Сто ја ди ном на -
го ве шта ва уго дан и без о па сан ди ја лог („До бро -
ћуд но му ли це / про си ну не ве ри цом / и то ме
оку ра жи”), ње га пра ти и ак ти ва ци ја ма гиј ског
еле мен та:

Ко да ми онај рој
Про ђе кроз вре те ни цу
Уле те на та ба не
и из ле те кроз ко су
И од не се ми шај ка чу10 (63).

По сто ји низ тек сту ал них зна ко ва ко ји на во -
де чи та о ца да у ли ку Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа

пре по зна осо би не вам пи ра. Сто ја дин је очи -
глед но де мон ско би ће ко је се ја вља ис кљу чи во
но ћу. До дат но, Ра до ван по сте пе но уви ђа да је
реч о чо ве ку ко ји не при па да све ту жи вих: он
успе ва да му про чи та ми сли и про го ва ра та ко
што не отва ра уста. Из Ра до ва но вих за па жа ња
се ја сно ви ди да Сто ја ди но во те ло не про па да
(иа ко се се ћа Ра до ва но вог чу кун де де), што је
јед на од нај пре по зна тљи ви јих од ли ка вам пи ра
(Зе че вић 2007: 118). За ко ра чив ши у ода је свог
до ма ћи на, Ра до ван упла ше но за кљу чу је да је
оно што ви ди „ко у гро бу” (68). За тра жив ши да
му се по пра ви нат пис на вра ти ма, Сто ја дин
узи ма за струг и „ис це ди у ње га / ону ру жу с
прси ју / и про ме ша то пр стом” (70). На Ра до ва -
но ву по ми сао да је фар ба ко јом тре ба да пи ше
за пра во крв, Сто ја дин за кљу чу је: „Мо ја је фир -
ма увек би ла / Нај ску пљом бо јом ис пи са на”.
Вам пир ни је ау тох то на по ја ва у срп ској на род -
ној ми то ло ги ји,11 и пред ста вља рас про стра њену
по ја ву у свим сло вен ским тра ди ци ја ма. Ме ђу
њи ма по сто ји ви ше или ма ње раз ли ка, а Сло -
бодан Зе че вић, на ро чи то го во ре ћи о тзв. жи -
вом вам пи ру, пре по зна је број не ана ло го не у ру -
ском кол ду ну. Је дан де таљ из по е ме Добрице
Ерића на ро чи то се при бли жа ва овом де мон -
ском би ћу из ру ског фол кло ра. На во де ћи да би -
ћа по пут вам пи ра или кол ду на че сто мо гу на -
зре ти соп стве ни крај, Зе че вић го во ри о по -
ступци ма по вам пи ре ња и пот чи ња ва ња дру гих
љу ди:

Кол ду ном се по ста је об у ча ва њем код ста ри јег
кол ду на и скла па њем са ве за са не ча сти вом си -
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10 Сли чан мо тив ома ђи ја но сти ја вља се у по е ми Де ве ти
ка мен, ко ја је об ја вље на у окви ру из да ња из 1976. го ди не и
та ко ђе пра ти фол клор ну ма три цу на лик по е ми о фе ње ру
Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа.

11 В. Зе че вић 2007: 110–119.



лом; До го во ри са ђа во лом оба вља ли су се у по -
ноћ на не чи стим ме сти ма; Кол ду ном ће по ста ти
и оно ли це ко је би ло шта при ми из ру ке кол ду на
ко ји је на са мр ти (2007: 118).

У Ери ће вој по е ми чи ни се да је те ма ти зо ван
упра во та кав тре ну так. Ра до ван до ла зи баш у
по ноћ, а чин скла па ња са ве за ре а ли зо ван је на
два на чи на: пре у зи ма њем фе ње ра и ис пи си ва -
њем нат пи са кр вљу на Сто ја ди но вој ку ћи/гро -
бу. По то њи чин до не кле при зи ва и ин тер на ци -
о нал ни мо тив о скла па њу са ве за са ђа во лом.

Да љи ток ис по ве сти ну ди оче ки ван низ ин -
фор ма ци ја ко је по твр ђу ју да је реч о де мон -
ском би ћу. Сам Сто ја дин за се бе ка же да је на
том ме сту још одав но, „са мо то ма ло ко зна / а
и они ко ји зна ју / пра ве се да не зна ју” (65). За -
ни мљив је део ди ја ло га у ком Сто ја дин се бе
осло вља ва име ни ма Ра до ва но вих пре да ка, али
по прин ци пу ан ти но ми је: „Био сам и ја Ра до -
ван / и Све ти слав и Бо го љуб / а сад сам Ту го -
мир / и Мра ко слав и Бо го мрз!”, да би по сле до -
дао да је про ме нио и име и пре зи ме „и све што
уз то иде” (65). У по ме ну том од лом ку уо ча ва ју
се два еле мен та у ве зи са Сто ја ди но вим ли ком:
пр во, по ве зу ју ћи се са Ра до ва но вим пре ци ма
он не сум њи во ис ти че спо не са ло кал ним све -
том ком је и сам не ка да при па дао и, дру го, из -
бор име на да тих у ан ти но мич ном лек сич ком
од но су ука зу је на сво је вр сну укле тост и од ба -
че ност од Бо га. На ве де на име на ти ме по твр ђу -
ју по се бан ста тус ју на ка чи ја је ду ша осу ђе на да
оста не у те лу по кој ни ка. Иа ко је у на род ној ми -
то ло ги ји по знат низ мо гућ но сти и раз ло га ко -
ји ма не ма те ри ја лан део чо ве ка оста је за ро бљен
на зе мљи, Ерић у сво јој по е ми не об ја шња ва
Сто ја ди нов усуд. Јед но од ве ро ва ња под ра зу ме -
ва да вам пи ром мо же по ста ти зао чо век или
гре шник – уко ли ко реч „ај дук” на гроб ном нат -

пи су Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа ко но ти ра у кон -
тек сту XIX ве ка, а не у осло бо ди лач ком и сло -
бо дар ском зна че њу, он да се мо же прет по ста ви -
ти да је реч о чо ве ку раз бој нич ке и пљач ка шке
про шло сти.

По себ ну па жњу при вла чи Сто ја ди но ва „ру -
жа на сред пр си ју”. Сам при по ве дач ће ре ћи да
је „круп на ко зве зда зор ња ча / и цр ве на као крв”
(64). По бу ђе не асо ци ја ци је де ли ми це и ан ти -
ципи ра ју да љи рас плет до га ђа ја – Ра до ван ће
кр вљу ис пи са ти по дат ке о гроб ном ме сту Сто -
ја ди на Ан ђел ко ви ћа. До дат но, ви ше стру ка сим -
бо ли ка ру же ов де мо же пру жи ти и до дат на
семан тич ка оза ре ња. Са јед не стра не, она се не -
рет ко до во ди у ве зу са про ли ве ном кр вљу, па се
„че сто ја вља као сим бол ми стич ног по нов ног
ро ђе ња” (Ger bran – Še va li je 2004: 796). Упи са -
на на Сто ја ди но вим гру ди ма, ру жа мо же озна -
ча ва ти ње го во по нов но оби та ва ње у гор њем
све ту. Та ко ђе, бу ду ћи да се упра во ру жа по нај -
ви ше по ла же на гро бо ве, при па да ју ћи ре ду „се -
но ви тих” би ља ка, Ерић као да пот цр та ва дво -
стру ку при ро ду Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа – он је
у исто вре ме и жив и мр тав, и пре ми нуо и по -
но во ро ђен.

Иа ко се осла ња на жан ров ске ме ха ни зме де -
мо но ло шких пре да ња, Ери ће ва по е ма Фе њер
Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа уда ља ва се од фор му -
ла тив них обе леж ја ти пич них за усме ну књи -
жев ност. У осно ви по ет ског све та на ла зи се
фол клор на пред ста ва о су сре ту чо ве ка са де -
мон ским би ћем, али она је пре вас ход но по тен -
ци јал на ком на ста је при ча о Сто ја ди ну Ан ђел -
ко ви ћу. За раз ли ку од ли ко ва из де мо но ло шких
пре да ња, ко ји су по пра ви лу јед но ди мен зи о -
нал ни по што „не зах те ва ју ре љеф ну пред ста ву
јер че сто и са ма но мен кла ту ра при зи ва зна ња
о њи ма” (Са мар џи ја 2011: 303), у Ери ће вој по -
е ми ју на ци до би ја ју зна чај не ин ди ви ду а ли зо ва -
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не цр те. Иа ко је лик Сто ја ди на фор ми ран пу -
тем пре по зна тљи вих жан ров ских мар ке ра пре -
да ња, као што је хр о но топ, у ње гов лик су упи -
са не број не ин ди ви ду ал не цр те ко је обо га ћу ју
и све стра ни је мо ти ви шу ње го ве по ступ ке. Про -
стор та квој ка рак те ри за ци ји дат је кроз оби ман
и ди на ми чан ди ја лог из ме ђу Ра до ва на и Сто ја -
ди на, али и на дру ге на чи не, као што је мо тив
фе ње ра или ру же на ср цу. По се бан мо ме нат у
Ери ће вој по е ми пред ста вља и лик Сто ја ди но ве
же не ко ја, упр кос то ме што ни јед ног тре нут ка
не пр о го ва ра, до дат но ин тен зи ви ра је зо ви тост
ис по ве сти. Ста ри ца је пред ста вље на „с пре кр -
ште ним ру ка ма / и тре па ви ца ма скло пље ним”,
па и са ма без сум ње при па да све ту умр лих.
Ерић осет ним усло жња ва њем фол клор не ма -
три це кре и ра ат мос фе ру бли ску де ли ма гот ске
књи жев но сти. Ди на ми ка при по ве да ња усме ре -
на је на мо ме нат иш че ки ва ња, а не ре а ли за ци ју
до га ђа ја. Ерић је све сно из бе гао уво ђе ње сце на
ко ји ма би су срет са вам пи ром учи нио очи глед -
ним, омо гу ћу ју ћи да кроз на го ве шта је и суп -
тил ну се лек ци ју ин фор ма ци ја одр жи ти ња ју ћи
и не пре ки дан осе ћај је зе у све сти чи та о ца.

Да нас са свим ин кор по ри ра ни у по ље ства -
рала штва за де цу, хо рор на ра ти ви по ста ли су
не из бе жни чи ни о ци књи жев не про дук ци је; по -
ме ра ју ћи се са ње не пе ри фе ри је ка са мом сре -
ди шту, са свим ја сно све до че о афи ни те ти ма и
по тре ба ма са вре ме ног чи та о ца, а ни шта ма ње
ни о из да вач ким по ли ти ка ма ко је пра те трен -
до ве по пу лар не кул ту ре. Јед на ли ни ја хо рор
књи жев но сти за мла де – она ко ја по чи ва на
теми вам пи ри зма – сво је по чет ке има упра во у
Ери ће вом Фе ње ру Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа. И
док да нас под ра зу ме ва ши рок ра спон ре а ли за -
ци је, од фор му ла тив ног, пре ко иро ниј ско-па -
ро диј ског, пре до ми нант но пе да го шког кон цеп -
та, као и умет нич ки ра зно ли ког ква ли те та12,

Фе њер Сто ја ди на Ан ђел ко ви ћа оче ки ва но по чи -
ва пре вас ход но на фол клор ном мо де лу, и као
та кав пред ста вља вре дан те ста мент и ко рак ка
ус по ста вља њу хо ро ра у срп ској књи жев но сти за
де цу и мла де.
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Stra hi nja D. PO LIĆ

THE PO E TIC ME AN DERS OF DO BRI CA ERIĆ:
FOL KLO RE FAN TA STIC IN THE FE NJER

STOJA DI NA AN ĐEL KO VI ĆA PO EM 
(STO JA DIN AN ĐEL KO VIĆ’S LAN TERN)

Sum mary

The re cep tion of Eric’s nar ra ti ve po em Fe njer Sto ja di -
na An đel ko vi ća (The Sto ja din An đel ko vić’s Lan tern) has
been sha ped by its do u ble pe rip he ra lity. The text it self is
a pro duct of aut hen tic po e ti cal con cept which in many
ways dif fers from Erić’s most re cog ni zed works. A lack
of sci en ti fic ap pro ac hes to Fe njer the re fo re li es in its poe -

tic od dity, on one hand, and be ing be low the ra dar of
literary cri ti cism due to ne gli gen ce to wards the got hic
lite ra tu re for chil dren and the youth at the ti me of its
pu blis hing. Fe njer... is a nar ra ti ve po em ba sed on fol -
klore tra di ti ons, mostly on oral gen res which in tro du ces
mythi cal be ings li ke vam pi res and witches. This pa per
de als with in no va ti ve and ori gi nal po e ti cal con cepts that
Erić in cor po ra tes in a very ra re type of gen re – the nar -
ra ti ve ver se. Furt her mo re, the pa per analyzes key to pics
and mo tifs sho wing its ori gi na lity, thus hel ping and pro -
vi ding key in sights for un der stan ding and (al so) ex pan -
ding the pos si bi li ti es of Ser bian chil dren’s li te ra tu re and
Erić’s oe u vre.

Key words: fan tasy, po em, fol klo re, lo re, vam pi re,
chil dren’s li te ra tu re, Do bri ca Erić

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)

42 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01



СА ЖЕ ТАК: Ан та го ни зам из ме ђу су бјек ти ви за ци је
и об јек ти ви за ци је у осно ви сек су ал ног иден ти те та бај -
ков них ју на ки ња из ме шта Кр ва ву ода ју Ан ђе ле Кар тер
ван гра ни ца омла дин ске или књи жев но сти за де цу, али
сво јим пре о бли ко ва њем тра ди ци је ова збир ка по ка зу -
је ка кве раз ме ре мо же до сти ћи жа нр ко ји се тра ди -
ционал но до во ди у ве зу са уз ра сним иден ти те том.
Тежи ште ра да пред ста вља ис пи ти ва ње од но са пост мо -
дер ни стич ке при по ве дач ке књи ге пре ма бај ков ној тра -
ди ци ји, ми то ви ма и ле ген да ма. Ис тра жу је се ре кон -
струк ци ја жан ро ва књи жев но сти за де цу и мла де у
пост мо дер ни стич ком кон тек сту. При ка за ће се по сту -
пак ли те рар не раз град ње чвр стих жан ров ских об ра за -
ца кла сич не тра ди ци је, и сте ре о тип них му шко-жен -
ских од но са. По себ но се раз ма тра ју до ме ти пост -
модер ни стич ке има ги на ци је, ме та фик ци ја, па ро ди ја,
интер тек сту ал ност, де кон струк ци ја по ла зних за пле та
и пр о во ка тив ни дис курс ко ји ства ра пост мо дер ни стич -
ку бај ков ну ју на ки њу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ан ђе ла Кар тер, Кр ва ва ода ја, пост -
мо дер ни зам, сек су ал ни иден ти тет, бај ка 

1. Пост мо дер ни зам: по ни ште ње жан ра 
или вр ху нац суб жан ра

Те о риј ски и по е тич ки по сту ла ти пост мо дер -
ни зма за сни ва ју се на кри тич ком од но су пре ма
тра ди ци ји. Њи хов нај оп шти ји знак је сте не по -

ве ре ње пре ма ме та на ра ци ја ма. Пост мо дер ни -
зам по се бан от пор пру жа исто ри ји ме та фи зи -
ке и но во ве ков ној „кар те зи јан ској” ја сно ћи. Сви
ве ли ки на ра ти ви, пр вен стве но они ко ји су ути -
ца ли на мо дер ни зам или на ста ја ли под ње го -
вим окри љем, раз ма тра ју се и до во де у пи та ње.
Хер ме не у ти ка сум ње об у хва та по глед на књи -
жев ност, је зик, пи смо, иде о ло ги ју, иден ти тет,
исто ри ју и су бјек та не са мо мо дер ног и пост -
мо дер ног до ба већ се же уна траг, за хва та ју ћи
кроз ве ко ве и све дру ге епо хе. Не по ве ре ње
пост мо дер ни зма до во ди до оп ште ре ва ло ри за -
ци је и ре ла ти ви за ци је. Кроз при зму та кве ре ла -
тив но сти, услов но сти, ре ла ци о на ли зма уме сто
об јек ти ви зма, по сма тра ју се не са мо књи жев -
ност и сви ње ни сег мен ти – си стем вред но сти,
по е тич ка стра те ги ја, жа нр, стил ски по ступ ци,
ау тор, об ли ци на ра ци је, ста тус тек ста – већ и
исто ри ја иде ја, по гле да на свет, си сте ма зна ња,
ста ту са иде о ло ги ја и ре ли ги ја, исто ри је умет -
но сти и сми сла сим бо лич ког об ли ко ва ња. Упр -
кос то ме што је реч о та ко за ма шном на сто ја -
њу да се пре и спи та ју на сле ђе не пред ра су де и
сми сао све га што се под ра зу ме ва у исто ри ји, а
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у мо дер ни зму чак и као от пор тој исто ри ји за -
пра во до во ди до вр хун ца, пост мо дер ни зам не
уки да и не до во ди у пи та ње ни јед ну чо ве ко ву
по тре бу и ни је дан до мен ње го вог ства ра лач ког
из ра жа ва ња. На про тив, он тра жи, и то до ни воа
ап со лут ног зах те ва, што је еле мент про тив реч -
но сти у ње му ко ји ће до ве сти до да ле ко се жних
по сле ди ца, ства ра ње, про дук ци ју, про ли фе ра -
ци ју, јед ну вр сту, ре ци мо то упра во у об ли ку
овог па ра док са, на пе то сти опу шта ња. За то у
ње му на ста је про ли фе ра ци ја по е тич ких стра -
те ги ја, уве ћа ва се по ље раз ли ке и на го ми ла ва -
ју нај ра зли чи ти ји еле мен ти и књи жев ни по -
ступ ци ме ђу ко ји ма не ма уна пред за да те хи је -
рар хи је. Као да је де струк ту ра ци ја по ља мо ћи
и хи је рар хи је дис кур са, ка ко би то од ре дио Фу -
ко (Fo u ca ult), ну жно во ди ла ка то ме да се све
је зич ке прак се и сви до ме ни је зич ког об ли ко -
ва ња по но во и из осно ве ре ак ту е ли зу ју. Пост -
мо дер ни зам, ме ђу тим, ну жно зах те ва и да се
оно што на ста је у зна ку пост мо дер но сти пре и -
спи та из по зи ци је то га шта пост мо дер ни зам је -
сте, или би хтео да бу де. За то је он сам се би, он -
да ка да је ре ле ван тан, пост мо дер на пре пре ка,
иза зов, тач ка/тре ну так ау то ре фе рен ци јал ног
по ни ра ња од ко јег не ма спа са. 

Лин да Ха чи он (Lin da Hutcheon) пост мо дер -
ни зам ту ма чи као про тив ре чан фе но мен ко ји
„гра ди и ру ши са ме по ја ве ко је иза зи ва” (Ha -
čion1 1996: 16). Уло га иро ни је у пост мо дер ни -
зму је сте да иза зи ва и об ли ку је кри тич ку пре -
ра ду оно га што се узи ма за под ло гу књи жев ног
тек ста. (Џеј мсо но ва (Fre dric Ja me son2) на по ме -
на о па сти шу, да кле раз ли ко ва ње од мо дер ни -
стич ке иро ни је и ње ног по пу шта ња, због че га
се не до сти же ни во па ро ди је не го све оста је
извр та ње и ра сла бљи ва ње без ко нач ног уда ра
ап со лут не иро ни за ци је, чвр сто је по ве за на са

ње го вим ви ђе њем стра те ги ја ка пи та ли стич ке
про дук ци је и има ја сан иде о ло шки сми сао, па
ће мо је за са да оста ви ти по стра ни – в. Ja me son
2018). Ово је јед на мо гу ћа фор му ла ци ја пи та -
ња ко је би вре де ло ис тра жи ти на не ким зна чај -
ним де ли ма за ко ја по сто ји из ве сна вр ста са гла -
сно сти о то ме да при па да ју пост мо дер ном добу
на та кав на чин да се у њи ма на ро чи то до бро ви -
де пост мо дер ни стич ке од ли ке, и да су упра во
те од ли ке од по себ ног зна ча ја за та де ла и њи -
хо во ту ма че ње. Та кво по ла зи ште је по мно го
че му прет по став ка ин тер пре та тив ног су сре та
са Кр ва вом ода јом (The Bloody Cham ber and Other
Sto ri es), ве о ма ва жном и код нас мо жда не до -
вољ но по зна том књи гом Ан ђе ле3 Кар тер (An ge -
la Car ter), об ја вље ном 1979. го ди не, ко ја је то -
ком вре ме на до жи ве ла ве ли ки број пре во да.
Из ме ђу оста лог об ја вље на је и у Бе о гра ду 2004.
го ди не, а код нас су пре ве де не и ње не књи ге
Љу бав (1991), Ма гич на про дав ни ца игра ча ка
(2003), Но ћи у цир ку су (2008), од ре ђен број тек -
сто ва, као и чу ве на сту ди ја „Са дов ска же на:
пор но гра фи ја у слу жби же на” (1995).

Циљ дво стру ког и са мо про пи ту ју ћег стре -
мље ња у збир ци Кр ва ва ода ја Ан ђе ле Кар тер је -
сте пре и спи ти ва ње бај ков не тра ди ци је, ње них
ака дем ских ту ма че ња и, ко нач но, фе ми ни стич -
ких по зи ци ја у ту ма че њу. Кар те ро вој је, као и
пост мо дер ни стич кој про зи на чел но, по треб но
су о ча ва ње са до ми нант ном тра ди ци јом књи -
жев но сти и те о ри је ка ко би по ку ша ла да је
оспо ри, не са ци љем ства ра ња но вог иде о ло -
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1 Оста ви мо по стра ни не до у ми цу о тран скрип ци ји ње ног
пре зи ме на као Ха чи он, Ха чeн или Хачн.

2 Да би би ло ин те ре сант ни је, и ту по сто ји не до у ми ца у по -
гле ду тран скрип ци је пре зи ме на: Џеј мсон или Џеј ми сон.

3 Ов де ће мо се, да кле, опре де ли ти за уо би ча је ну „до ма -
ћу” тран скрип ци ју и оста ви ти по стра ни дру га чи је об ли ке
име на ове спи са те љи це.



шко-књи жев ног ау то ри те та (ли о та ров ски ре че -
но, пот па да ња под кре и ра ње и учвр шћи ва ње
ве ли ких на ра ци ја – в. Li o tar 2018: 269–282), већ
са тен ден ци јом ње ног пре и спи ти ва ња. Дру га -
чи је ре че но, „те о риј ска са мо свест о исто ри ји и
фик ци ји као људ ским кон струк ци ја ма (исто ри -
о граф ска ме та фик ци ја) ство ри ла је осно ве за
пре и спи ти ва ње и пре ра ду фор ми и са др жа ја
про шло сти” (Ha čion 1996: 20). Основ ни па ра -
докс пост мо дер ни зма огле да се у стра те ги ји
оспо ра ва ња жан ров ских кон вен ци ја уну тар са -
мог жан ра. Основ но сред ство ко јим се то по сти -
же је сте тран сфор ма ци ја на ра тив них еле ме -
ната. Кар те ро ва бај ку ту ма чи упра во де кон -
струк ци јом и цен три ра њем оно га што Бру но
Бе тел хајм (Bru no Bet tel he im) ви ди као под -
текст но (сек су ал не сим бо ле, ерот ски иден ти -
тет, са зре ва ње, раз ре ше ње сек су ал них су ко ба)
(1979). Пост мо дер ни стич ко пи са ње Ан ђе ле
Кар тер ин три ги ра и у ро ма ну Ча роб на про дав -
ни ца игра ча ка, ко ји, по пут Кр ва ве ода је, пре и -
спи ту је струк ту ру бај ке, ко ке ти ра ју ћи са гот -
ским ро ма ном и оп штим ме сти ма жен ске ми -
то ло ги је (в. Gr de šić 2004: 275). 

У овом ра ду ис пи ти ва ће мо функ ци ју де кон -
струк ци је жан ра бај ке у збир ци Кр ва ва ода ја,
као и дво стру ки смер жан ров ског пре о бли ко ва -
ња ко ји ре зул ти ра по зи ци о ни ра њем жен ског
су бјек та као сек су ал но до ми нант не хе ро и не са
јед не стра не, али и сек су ал но об јек ти ви зо ва не,
са дру ге. Раз ма тра ће мо ли те рар но ис пи ти ва ње
гра ни ца жен ске сек су ал но сти, у окви ру ко је је
де цен три ра ни жен ски су бјект у не ким бај ка ма
де са дов ски кр во жед но ори јен ти сан, док је у
дру ги ма по ни же ни обје кат. Ан та го ни зам из ме -
ђу су бјек ти ви за ци је и об јек ти ви за ци је у осно ви
сек су ал ног иден ти те та из ме шта Кр ва ву ода ју
ван гра ни ца омла дин ске или књи жев но сти за
де цу, али сво јим пре о бли ко ва њем тра ди ци је

ова збир ка по ка зу је до ка квих раз ме ра мо же
до ћи жа нр ко ји се тра ди ци о нал но до во ди у ве -
зу са уз ра сним иден ти те том.

2. (Ан ти)бај ке Ан ђе ле Кар тер

Збир ка фе ми ни стич ко-пси хо а на ли тич ко-
-пост мо дер но об ли ко ва них бај ки Кр ва ва ода ја
по ја вљу је се у пра вом тре нут ку – кра јем се дам -
де се тих го ди на, ка да су рас пра ве о пост мо дер -
ни зму и пи та ња ве за на за овај пре о крет, по сле
чу ве ног Ли о та ро вог (Lyotard) из ве шта ја о ста -
њу зна ња на За па ду, по че ла да до сти жу вр ху -
нац. Збир ка је иза зи ва ла ве ли ку па жњу чи та -
лаца и књи жев не кри ти ке. У из ве сном сми слу
ре чи би ла је знак јед ног но вог до ба и про ме не,
ин те ре со ва ње је би ло то ли ко да је ре ди тељ Нил
Џор дан (Neil Jor dan) јед ну од бај ки („Вуч ју дру -
жи ну”) адап ти рао у сце на рио за свој пр ви филм
(The Com pany of Wol ves, 1984).

Струк ту ру збир ке чи ни де сет бај ки од ко јих
је сва ка ин тер тек сту ал но ве за на за већ до бро
по зна ту тра ди ци ју бај ки ко је су пи са ли (бо ље
ре че но, пре ра ђи ва ли на осно ву усме них ва ри -
ја ци ја) Шарл Пе ро и бра ћа Грим. По ред до ми -
нант них бај ков них под ло га око ко јих су ан ти -
бај ке кон ци пи ра не, при ме ћу је се и ме ђу бај ков -
ни ди ја лог, ко ји по је ди ни ту ма чи по сма тра ју
као ви ше гла сје уну тар ре то ри ке сек су ал но сти
Ан ђе ле Кар тер (в. Sa bljić 2016). Бај ка о Пла во -
бра дом чи ни осно ву увод не „Кр ва ве ода је”, док
на ред не две – „Удва ра ње го спо ди на Ла јо на” и
„Ти гро ва не ве ста” – ин тер тек сту ал но ко ре спон -
ди ра ју са „Ле по ти цом и зве ри”. По след ње три
бај ке – „Ву ко длак”, „Вуч ја дру жи на” и „Вуч ја
Али са” – де кон стру и шу у три ва ри јан те раз ли -
чи те вер зи је „Цр вен ка пе”. Па ро диј ску ре ви зи -
ју жан ра уо ча ва мо и у пре ра ди „Мач ка у чи зма -
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ма”, бај ци о Сне жа ни („Сне жно де те”) и ле ген -
ди о вам пи ру Дра ку ли („Го спо да ри ца ку ће љу -
ба ви”). Збир ка Ан ђе ле Кар тер кроз ова ин тер -
тек сту ал на пре чи та ва ња као да пра ти и раз ли -
чи те те о риј ске стру је, ко је су се афир ми са ле
упра во ту ма че њем овог ва жног књи жев ног
жан ра ко ји има по себ ну уло гу у лек ти ри чи та -
ла ца раз ли чи тих уз ра ста. Мо гло би се ре ћи да
ау тор ка, чи ни се, има на уму за да так по ста вља -
ња и пре и спи ти ва ња до ми нант них по е тич ких
обе леж ја це лог жан ра. У скла ду са ти ме, она
отва ра ди ја лог са фрој дов ско-јун гов ским ту ма -
че њем Бру на Бе тел хај ма са јед не стра не4 и са
фе ми ни стич ким при сту пом књи жев но сти, са
дру ге. Основ ни пост мо дер ни стич ки по ступ ци
ко ји из гра ђу ју Кр ва ву ода ју во де ка ефек ти ма
па ро ди је и иро ни је. 

На по чет ку ра да већ је по ме ну то из ко јих
раз ло га пост мо дер ни зам про пи ту је и пре о бли -
ку је, ра за ра и ре кон сти ту и ше до ми нант не прет -
по став ке и њи хо ве ра ди кал не по сле ди це мо дер -
ни стич ке кул ту ре, ње не естет ске, иде о ло шке и
мо рал не вред но сти. Ва жно је да се ра све тли
шта пост мо дер ни зам Ан ђе ле Кар тер пре и спи -
ту је и са ко јим ци љем. Пре све га, ре ви зи ји под -
ле жу те ме, мо ти ви, стил ски по ступ ци, ли ко ви
и рад ња тра ди ци о нал не бај ке. Кар те ро ва се
пои гра ва еле мен ти ма гот ске при че (по себ но у
об ли ко ва њу ат мос фе ре и ам би јен та „Кр ва ве
ода је” и „Го спо да ри це ку ће љу ба ви”), ма гиј ског
ре а ли зма5, про пов ским функ ци ја ма ју на ка,
фор му ла тив но шћу жан ра и пси хо а на ли тич ким
сим бо ли ма на ко ји ма се за сни ва јед на од нај -
до ми нант ни јих стру ја ту ма че ња бај ке. Ис црп -
ни ком плекс ту ма че ња ко ји, ре ци мо, Бе тел хајм
из во ди у пси хо а на ли тич ком кљу чу као от кри -
ва ње под текст ног у бај ка ма, Кар те ро ва из но си
на по вр ши ну као екс пли цит ни слој тек ста, уки -

да ју ћи пси хо а на ли тич ко ко ди ра ње сек су ал них
асо ци ја ци ја ко је тра ди ци о нал на бај ка на го ве -
шта ва (в. Sa bljić 2016). Слој сек су ал но сти је у
бај ков ној тра ди ци ји ко ди ран, она се ни ка да не
при ка зу је не по сред но. Ју на ки ње бај ки Ан ђе ле
Кар тер, са дру ге стра не, ли ше не су сти да и
отво ре но су о че не са сек су ал но шћу и сек су ал -
ним иден ти те том, док се њи хо ва де тер ми ни са -
ност у ма ску ли нар но до ми нант ном устрој ству
у по је ди ним бај ка ма („Кр ва ва ода ја” и све три
ва ри ја ци је о Цр вен ка пи) успе шно пре ва зи ла зи.
На ра тор ка увод не бај ке те ма ти зу је сек су ал ну
же љу за му жем, те екс пли ци ра све ни јан се њи -
хо вог пр вог ин тим ног чи на. Ле по ти ца пре до -
чава емо ци о нал но-ерот ска ста ња од тре нут ка
ка да пр ви пут угле да Звер, па све до ко нач ног
сек су ал ног сје ди ње ња. Удо ви ца го спо ди на Пан -
та ло неа су де лу је у уби ству му жа, на кон че га се,
на све оп ште одо бра ва ње, пред по греб ни ци ма
упу шта у сек су ал ни чин са љу бав ни ком, гроф
не кро фил ски оп шти са мр твом Сне жа ном док
Цр вен ка па сво је вољ но спа љу је оде ћу, ка ко би
за спа ла у за гр ља ју не жног ву ка. Сви по ме ну ти
при ме ри осли ка ва ју пост мо дер но ста ње ко је
Лин да Ха чи он ви ди као ис пи ти ва ње „гра ни ца
је зи ка, су бјек тив но сти, сек су ал ног иден ти те та
[...]”. Да кле, упра во оно што се од и гра ва у збир -
ци Кр ва ва ода ја тач но од го ва ра по е тич ком на -
че лу ко је је из ве де но као свој ство пост мо дер -
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4 По себ но уко ли ко узме мо у об зир на че ло до бра ко је у
фол клор ној бај ци увек по бе ђу је зло, као крај њи оп ти ми зам
у ко јем Бе тел хајм на ла зи пот по ру за пси хо ло шко окре пље -
ње мла дих чи та ла ца. Бај ке Ан ђе ле Кар тер не ус по ста вља ју
та ко ја сну по ла ри за ци ју ју на ка на до бре и зле, јер они по тла -
че ни (бо ље ре че но, оне по тла че не) ни су ну жно но си о ци по -
зи тив них вред но сти као што је слу чај у на род ној бај ков ној
тра ди ци ји.

5 О ма гиј ском ре а ли зму као до ми нант ној од ли ци про зе
Ан ђе ле Кар тер ви де ти сту ди ју Ни не Му жде ке Ма гиј ски ре а -
ли зам у ро ма ни ма Ан џе ле Кар тер (2017).



ни зма. То је је дан од ко ра ка на пу ту „по нов ног
раз ма тра ња и до во ђе ња у пи та ње осно ва за -
падног на чи на ми шље ња ко је обич но, мо жда
пре ви ше уоп ште но, озна ча ва мо као ли бе рал ни
ху ма ни зам” (Ha čion 1996: 25). Екс пли ци ра ње
су о ча ва ња са ерот ским иден ти те том, из об ли -
чење сек су ал них чи но ва у пу ном на бо ју на -
страно сти и екс цен трич не ју на ки ње са тра ди -
ци о нал ним бај ков ним по ре клом до во де про зу
Анђе ле Кар тер до пре ва зи ла же ња гра ни ца и
дру штве них и умет нич ких кон вен ци ја.

Све по ме ну те пре ко ра че не гра ни це у збир -
ци тре ба по сма тра ти пре ма па ро диј ском кљу -
чу ин тер тек сту ал ног ди ја ло га са тра ди ци о нал -
но уте ме ље ним жан ром. Све што шо ки ра и
про во ци ра у по на ша њу ју на ки ња уто ли ко је ја -
че ин тен зи ви ра но све шћу о од но су пре ма уста -
ље ним об ли ци ма кул ту ре. Кул тур не кон вен ци -
је, и њи хо во на пу шта ње, пре ко ра чи ва ње или
по ни шта ва ње, гра де под ло гу па ро диј ских ефе -
ка та. Ко ке ти ра ње де вој чи це са ву ком пре ру -
шеним у лов ца, на при мер, по бу ђу је чи та лач ке
ре ак ци је упра во због то га што је по ме ну та де -
вој чи ца Цр вен ка па, већ фор ми ра на књи жев на
ју на ки ња у на шем прет ход ном чи та лач ком
иску ству. Иро ниј ска ин тер тек сту ал ност, да кле,
има функ ци ју на гла ше ног пре и спи ти ва ња оно -
га што је те ма ти зо ва но у књи жев ном тек сту. У
збир ци Ан ђе ле Кар тер уо ча ва мо на гла ше не
екс цен трич не6 су бјек те сме ште не у де ви јант -
ним си ту а ци ја ма сек су ал ног ис тра жи ва ња. Рад -
ња се у сва кој бај ци у збир ци ба зи ра на пр о бле -
ма тич ним му шко-жен ским су сре ти ма, чи ме
Кар те ро ва отва ра пи та ње ин те гри те та и мо ћи у
кон тек сту род них раз ли ка. Бај ков не ју на ки ње,
об ли ко ва не пре ма Пе ро о вим и Гри мо вим дру -
штве ним мо де ли ма, до би ја ју но ви об лик, кон -
текст и иден ти тет са ја сно од ре ђе ним ци љем,

да кле да се ти ме до при не се пре вред но ва њу
уста ље ног по ло жа ја жен ског су бјек та. Та кву
про ме ну со ци јал них при ли ка пред ста вља и слу -
чај ка да же ну ри ту ал ног уби це, на кра ју увод не
бај ке из ове збир ке, спа са ва ње на мај ка ко ја хи -
цем из пи што ља усмр ти свог зе та. По сле то га
ју на ки ња на сле ђу је му же вље во бо гат ство и мо -
гућ ност са мо стал ног жи во та. Слич ну со ци јал -
ну ди мен зи ју има и то што Цр вен ка па на ста вља
са мо ста лан жи вот у ба би ној ку ћи, док у дру гој
ва ри јан ти бај ке Ан ђе ле Кар тер („Вуч јој дру жи -
ни”) пре да је нож ву ку и ма ми га у ба ки ну ку ћу
где ће са њим по сво јој во љи за спа ти. Та кав
еман ци па тив ни сми сао има и од нос Ле по ти це
и Зве ри. Ле по ти ца се упу шта у ерот ску игру са
Зве ри, а пра ви ла сек су ал них су сре та ус по -
ставља го то во рав но прав но са чу до ви шним
парт не ром. Фе ми ни стич ка цр та ова кве еман ци -
па ци је је очи глед на, али она ни је пот пу но са -
мо ста лан ефе кат јер је из ве де на из тран сфор -
ма ци је ста ре бај ке као пред ло шка7, оту да је ово
у из ве сном сми слу и еман ци па ци ја са мих пра -
ви ла об ли ко ва ња на сле ђе них из ове ве ли ке тра -
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6 Ни на Му жде ка о екс цен трич но сти као су штин ској од ли -
ци пост мо дер ни зма го во ри уз осврт на те о риј ске по сту ла те
Теа Ди на (Teo Daen), при че му по себ но на гла ша ва да се екс -
цен трич ност „раз ма тра у окви ри ма пост ко ло ни ја ли зма, но
овај се по јам и од но си на све оне ко ји про го ва ра ју из би ло
ко је по зи ци је мар ги на ли зо ва ног и скрај ну тог [...]”, док је
Анђе ла Кар тер „че сто у ин тер вју и ма ис ти ца ла сво је ис ку ство
ко ло ни за ци је као ’ко ло ни за ци је ума’ ко ја се ве зу је за од ре -
ђе ња иден ти те та и уло ге же не” (Mu žde ka 2017: 140).

7 Дра га на Ан то ни је вић упу ћу је, на при мер, на фран цу ску
фол клор ну вер зи ју „Цр вен ка пе” у ко јој вук ни је по јео Црвен -
ка пу јер се она спа са ва сво јом до ми шља то шћу (у не ким вер -
зи ја ма јој у то ме по ма жу же не), што, по том, Ан то ни је ви ћева
ту ма чи као „суб вер зив ну сна гу жен ске пот кул ту ре при по -
веда ња уну тар па три јар хал ног дру штва” (2013: 11). Да кле,
по бе да жен ског су бјек та над му шкар цем ни је те мат ски ино -
ва тив на, али је сте ино ва тив на у на чи ни ма де ла ња са мих ју -
на ки ња. 



ди ци је. То не ма вред но сни сми сао од но са пре -
ма тра ди ци ји, али има афир ма тив ни сми сао
од но са пре ма са вре ме но сти. Ови и ова кви
ефек ти ни су вред ни и ва жни за то што ме ња ју
не што што је би ло у про шло сти, већ по то ме
што пру жа ју при ли ку и са вре ме но сти, не чем
но вом, да про го во ри у окру же њу за ко је зна мо
да је ва жно. Ди ја лог са тра ди ци јом ни је усме -
рен са мо на тра ди ци ју, на про тив, он по ка зу је
ка ко тра ди ци ја упра во пред ста вља при ли ку и
оно ме што је но во и са вре ме но да се из ра зи.
По тре ба да се из ра зи иде ја рав но прав но сти
при ли ка је за пи сца да об ли ку је но ви умет нич -
ки из раз. О све при сут но сти и ва жно сти жан ра
бај ке у са вре ме ној кул ту ри го во ри и Дра га на
Ан то ни је вић: „Мо же мо при ме ти ти да је вред -
но сни си стем бај ке хи је рар хи зо ван и пред мо -
де ран, али си жеи мно гих де ла по пу лар не кул -
ту ре у осно ви по на вља ју исти овај струк ту рал -
ни об ра зац и вред но сне нор ме” (2013: 4).

При ка за но де ла ње са мо све сних и хра брих
мла дих же на ипак не тре ба усме ри ти ка по гре -
шном пу ту ту ма че ња ових и ова квих бај ки, није
по треб но да се осло ни мо на, у су шти ни, мо дер -
ни стич ки по јам ан ти бај ке, ни ти да ин си сти ра -
мо на не ка квој пост бај ци. У пост мо дер ној про -
зи екс цен трич ни су бјек ти не за у зи ма ју иде о ло -
шки цен три ра ну по зи ци ју, они се не на ме ћу и
не уста но вља ва ју се бе као но ви из вор исте мо -
ћи и оба ве зно сти. Не на ста је не ки но ви ап со -
лут. Ова кве бај ке ра све тља ва ју већ ус по ста вље -
но кул ту ро ло шко по ље пол них и сек су ал них
раз ли ка. Екс цен трич не ју на ки ње Ан ђе ле Кар -
тер ни су фе ми нист ки ње ко је пре у зи ма ју свет.
Оне су го то во јед на ко де ви јант не као и му шки
су бјек ти са ко ји ма до ла зе у до дир. Цр вен ка пи -
ца је по хот на ним фе та, удо ви ца го спо ди на
Пан та ло неа је уби ца, Ле по ти ца је блуд на, а

мла да же на адап ти ра ног Пла во бра дог без оч на
ма те ри ја лист ки ња спрем на на уда ју из ко ри сти,
при че му се мо же на слу ти ти и ње на пре љуб -
нич ка при ро да, с об зи ром на кр ва ви знак на че -
лу ко ји се на зи ре и на кон му же вље ве смр ти.
Оне, да кле, ни су по ста вље не као бај ко ви то
узор ни мо де ли, то ни су фи гу ре но ве иден ти фи -
ка ци је и об ра зов них на че ла ко ја тре ба да по ти -
сну и за ме не не ка пре ђа шња.8 Ов де је реч о ди -
на мич ном по е тич ком од но су, на че ло ко је се
успо ста вља ве за но је за ди на ми зам и ре ла ци је,
а не за за ме ну јед не па ра диг ме дру гом, на рочи -
то не за ру ше ње ста рих вред но сти за рад де ви -
јант них фе но ме на и по ја ва. От кри ти не до стат -
ке про шло сти не зна чи за ме ни ти их сла бо сти -
ма са да шњи це. Го во ре ћи о ин тер тек сту ал ним
под ло га ма про зе Ан ђе ле Кар тер, Ни на Му жде -
ка ис ти че да 

овај ин тер тек сту ал ни оквир [...] за циљ има да
откри је уло гу ми то ва у учвр шћи ва њу исто риј -
ских и дру штве них пред ста ва о од но си ма из међу
по ло ва у за пад ном све ту. При то ме се, ме ђу тим,
не сме те жи ти ства ра њу но вих, пре скрип тив них
ми то ва ко ји би би ли су пер и ор ни у од но су на ста -
ре, чак ни уко ли ко се ра ди о ’жен ској’ ми то ло ги -
ји на су прот па три јар хал ној про тив ко је се пи ше
(2017: 154).

До ми нант но му шка кул ту ра и пе да го шка
функ ци ја тра ди ци о нал не бај ке у ши ро ком ра -
спо ну књи жев не исто ри је, об ли ков не и об ра -
зов не прак се од XVII до XIX ве ка и цео про цес
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8 По себ но што је род на ди мен зи ја бај ки чвр ста ком по нен -
та већ од са мог на стан ка овог жан ра и ва жна за ње го во ту -
ма че ње у ан тро по ло шком кљу чу, на шта по себ но упу ћу је
Дра га на Ан то ни је вић, ис ти чу ћи ка рак те ри сти ке жен ске суп -
кул ту ре и су прот ста вља ње му шкој до ми на ци ји као јед ну од
те жи шних та ча ка бај ков не тра ди ци је (в. Ан то ни је вић 2013). 



ње ног до во ђе ња у пи та ње у XX сто ле ћу, са мо је
део оно га што се по е тич ки ак ти ви ра у Кр ва вој
ода ји. Еле мен ти ин тер тек сту ал но сти па ро ди је
у про зи Кар те ро ве об у хва та ју де кон струк ци ју и
из ме шта ње де цен три ра них жен ских (па сив них)
су бје ка та. У скла ду са ти ме, ау тор кин пост мо -
дер ни фе ми ни зам раз ви ја те о риј ски и естет ски
кон цепт бај ке и отва ра дру штве ни по ло жај
жен ског су бјек та. Екс цен трич ност та квог екс-
-су бјек та про из ла зи из те о ри је (на при мер, фе -
ми ни стич ке9) и из умет но сти (на при мер, бај -
ков не тра ди ци је). По е тич ки циљ па ро ди ра ња
ни је са мо у то ме да се по ка же ка ко се кључ ни
од но си кон стру и шу ис кљу чи во у окви ру до ми -
нант не кул ту ре већ и да у про ме на ма по ка же
ка кав је зна чај од сту па ња од тог иде о ло шког та -
ло га про шло сти. Ан ђе ла Кар тер де кон стру и ше
„Цр вен ка пу” Шар ла Пе роа и бра ће Грим ка ко
би пре вред но ва ла цен три ра ну иде о ло ги ју ху -
мани зма, те отво ри ла пост мо дер ни кон текст
из град ње пол но из ра же них и од ре ђе них су бје -
ка та. Оно што је пост мо дер ни стич ко код Кар -
те ро ве, да то пре до чи мо ре чи ма јед не дру ге
жене, „не пре о кре ће вред но ва ње цен тра у вред -
но ва ње пе ри фе ри је и гра ни ца, ко ли ко ис ко ри -
шћа ва та кав дво стру ки по ло жај да би кри ти ко -
вао уну тра шњост и спо ља и из ну тра” (Ha čion
1996: 125). Бај ке Ан ђе ле Кар тер по ве зу ју „[...]
пол не раз ли ке са пи та њи ма дис кур са, ау то ри -
те та и мо ћи ко ја се на ла зе у сре ди шту пост мо -
дер ни стич ке ини ци ја ти ве уоп ште” (Ibid.: 38).

3. Екс цен трич на сек су ал ност

[...] је сам раз ми шља ла о при ро ди свог ста ња, ка -
ко су ме ку пи ли и про да ли, ка ко сам пре шла из
ру ке у ру ку. Она ме ха нич ка де вој ка ко ја ми је пу -
де ри са ла об ра зе, ни су ли ме ни до де ли ли исти

жи вот опо на ша ња у све ту му шка ра ца ка кав је
лут кар до де лио њој? (Kar ter 2004: 89).

Уну тра шњи мо но лог ју на ки ње бај ке „Ти гро -
ва не ве ста”, де кон стру и са не „Ле по ти це и Зве -
ри”, по ка зу је на чел ни ста тус жен ског су бјек та
у збир ци Кр ва ва ода ја. У ра ду је већ на по ме ну -
то да фе ми ни стич ки слој збир ке не кон ци пи ра
хе ро и не ко је по ти ску ју ма ску ли но устрој ство,
већ та кав дру штве ни кон цепт пре и спи ту је и по -
ка зу је мо гућ но сти из град ње жен ског иден ти те -
та у ње му. Оно што од ли ку је ју на ке збир ке ко ју
ту ма чи мо је сте де ху ма ни за ци ја ко ја се про те -
же на два ни воа – је дан је ани мал ни, а дру ги
ме ха ни ци стич ки. Ани мал ни слој у це ло сти
про жи ма иден ти тет му шких су бје ка та (звер,
вук, ви ле њак) ко ји су за о кру же ни ју на ци без
карак тер них про ме на при ли ком дис кур зив ног
ис по ља ва ња, док је ме ха ни ци стич ки кон цепт
пре не сен на ве ли ки број жен ских су бје ка та
(јуна ки ња ко је про жи вља ва ју раз вој ни пут у
сва кој бај ци збир ке). Оно што по ве зу је ве ћи ну
ју на ки ња збир ке Кр ва ва ода ја је сте по ку шај
пре ва зи ла же ња ста ту са об јек ти ви за ци је ко ји
им је до де љен (од стра не оче ва или му же ва).
Ва жно ме сто у бај ка ма „Кр ва ва ода ја”, „Ти гро -
ва не ве ста”, „Удва ра ње го спо ди на Ла јо на” и
„Ма чак у чи зма ма” за у зи ма мо тив бра ка у ко ји
ју на ки ње сту па ју у де ви јант ним окол но сти ма –
се дам на е сто го ди шња мар ки за из увод не бај ке
бра ком по ку ша ва да пре ва зи ђе ег зи стен ци јал -
ну бе ду у ко јој пре фа тал ног су сре та жи ви; Ле -
по ти ца је у пр вој вер зи ји при па ла Зве ри из љу -
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9 Тре ба ис та ћи да је Кар те ро ва се бе на зи ва ла след бе ни -
цом со ци ја ли стич ког фе ми ни зма, али „на пи та ње [...] да ли
је ика да до шла у ис ку ше ње да сво ју про зу у про грам ском
сми слу ста ви у слу жбу фе ми ни зма Кар тер је од го во ри ла не -
га тив но, до да ју ћи да пи ше о окол но сти ма у ко ји ма жи ви, о
соп стве ној исто ри ји” (Mu žde ka 2017: 150).



ба ви (за пра во ду жно сти) пре ма оцу, док је у
дру гој из гу бље на на кар та ма, пре пу ште на по -
сле пар ти је ко ју отац игра са жи во ти њом; удо -
ви ца го спо ди на Пан та ло неа је, прет по ста вља
се, у уна пред до го во ре ном бра ку са знат но ста -
ри јим чо ве ком. У ни зу па жљи во би ра них мо ти -
ва мо же мо уо чи ти ко ре спон дент ност по ло жа ја
ових же на, пре све га у опи су про сто ра у ко ји -
ма жи ве. У пр ве три бај ке реч је о зам ку ко ји је
спе ци фич но про стор но по зи ци о ни ран, изо ло -
ва но од остат ка све та. Мла да мар ки за свој но -
ви дом опи су је као ме сто ко је се не на ла зи ни
на коп ну ни на во ди, да кле, мо же мо за кљу чи ти
да је реч о по зи ци ји пре ла за ко ји ан ти ци пи ра
ини ци ја ци ју. Опред ме ће ност ју на ки ња на гла -
ше на је ску пим по кло ни ма и нов цем ко ји да ру -
ју и по се ду ју њи хо ви парт не ри, док по је ди ни
сим бо ли (по пут бе лих ру жа и љи ља на) ука зу ју
на по чет ку по ме ну тих бај ки на основ ни те мат -
ски слој – сек су ал ност. На ра тив ни слој ових
бај ки кон цен три сан је на сек су ал на ис ку ста ва
са ко ји ма се жен ски су бјек ти су сре ћу и ко ји
обли ку је њи хов иден ти тет. Сек су ал ност се по -
ста вља као основ на ком по нен та у фор ми ра њу
ју на ки ња, за та кво ис ку ство је ве зан ини ци јал -
ни чин пре ла за из јед ног ста ња у дру го.

Оно што је ка рак те ри стич но за ерот ски кон -
ци пи ран дис курс Кр ва ве ода је је сте сна жно про -
жи ма ње Еро са10 и Та на то са, мо ти ва рас про -
стра ње них у исто ри ји књи жев но сти, чи ји од нос
до ми ни ра мно гим де ли ма још од ан тич ких
траге ди ја, те се у скла ду са тим и мно го број не
те о риј ске стру је ба ве овом те мом. Тре ба по ме -
ну ти ди фе рен ци ја ци ју ко ју по во дом тер ми но -
ло шких од ре ђе ња ових мо ти ва ус по ста вља Жил
Ернст (Jill Ernst). Ерос се мо же ту ма чи ти као
љу бав уоп ште но, као ду хов но сје ди ње ње два ју
би ћа, али и као чи сто фи зич ко спа ја ње. Та на -

тос, са дру ге стра не, мо же зна чењ ски ва ри ра ти
у за ви сно сти од кул ту ро ло шког кон тек ста из
ког се по сма тра. Ернст пре до ча ва ком би на ци ју
Еро са и Та на то са у исто ри ји књи жев но сти, сво -
де ћи је на че ти ри мо гућ но сти: смрт као ка зну
због за бра ње не љу ба ви, као ис ход, као по сле ди -
ца не ис ка за не љу ба ви и, на по слет ку, као по -
след њи чин љу бав ног спо ја, схва ћен на ба та јев -
ски на чин.

Ва ри ја ци је Еро са и Та на то са у Кр ва вој ода ји
(пр вен стве но у бај ка ма ко је смо на по чет ку по -
гла вља по ме ну ли) мо же мо са гле да ти из два
угла. Је дан угао под ра зу ме ва де са дов ски кон -
цепт ани мал не сек су ал не су шти не, док је дру -
ги кон ци пи ран на ба та јев ским по сту ла ти ма
понов ног ро ђе ња и по твр ђи ва ња жи во та кроз
„ма лу смрт”. С об зи ром на то да је ерот ски су -
срет пре ла зни тре ну так ини ци ја ци је жен ског
су бјек та, мо же мо ре ћи да се жен ски иден ти тет
у бај ка ма Ан ђе ле Кар тер кон стру и ше пу тем
сек су ал но сти, да се на кон смр ти не ви но сти ра -
ђа жи вот же не (ко ја је, ипак, и да ље за ви сна од
му шког су бјек та ко ји је ства ра, али са но во на -
ста лом спо соб но шћу да де ла без сти да и стра -
ха). Го то во у свим бај ка ма Кр ва ве ода је (осим у
„Сне жном де те ту” и „Мач ку у чи зма ма”) ерот -
ска ак тив ност ути ре да љи раз вој ни пут дез ин -
те гри са ним ју на ки ња ма. У том све тлу ва ља
чита ти и ове ре до ве: „[...] увек се се ћај да је нај -
ви ши и је дин стве ни ужи так љу ба ви уве ре ње да
се чи ни зло” (Kar ter 2004: 34). Та ко пи ше пре -
ми ну ла су пру га за го нет ног мар ки за на раз глед -
ни ци са при ка зом се о ског гро бља. „Кр ва ва ода -
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10 По себ но је за ни мљи во, у кон тек сту ко ји ће би ти ва жан
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за „не ки не до ста ју ћи еле мент ко ји се ерот ским су ге ри ше”
(Па нић Ма раш 2017: 22).



ја”, у сна жној ат мос фе ри смр ти, на си ља и ри -
ту ал них сек су ал них об ре да, пред ста вља чврст
те мељ де са дов ске фи ло зо фи је сек су ал но сти.
Ка мил Па ља (Cam mil le Pa glia) у де таљ ној ана -
ли зи Де Са до вог еро ти зма из но си ко ре не ова -
квог об ли ка сек су ал но сти, сма тра ју ћи је пре те -
чом фрој дов ске, ни че ан ске и дар ви ни стич ке
те о ри је агре си је. Ис по ља ва ње сек са као на си ља
Ка мил Па ља ви ди са мо као дру гу стра ну из вор -
не при ро де, те при ли ком кон ци пи ра ња два ви -
да до се за ња искон ског до слу ха са мај ком при -
ро дом у књи жев но сти, су че ља ва Ру соа (ко ји
при мар не на го не ви ди као из вор ни прин цип
до бра) и Мар ки за де Са да (ко ји на гон са гле да -
ва као из вор ни прин цип зла). Ау тен тич ни дух
мај ке при ро де, пре ма то ме, има два по ла: је дан
је ру со ов ски ре ви та ли зу ју ћи, а дру ги је де са -
дов ски ра за ра ју ћи. Бај ке Ан ђе ле Кар тер, да кле,
од ба цу ју ру со ов ске кон цеп те, то је део њи хо ве
ге не рал не по е тич ке стра те ги је. Уто ли ко ви ше
се ту ма че ње мо ра за др жа ти на по љу ко је са жи -
ма Ерос и Та на тос са на го ном агре си је.

Ју на ки ња „Кр ва ве ода је” су о ча ва се упра во
са ова квом при ро дом ра за ра ју ћег еро са. Де са -
дов ску при ро ду мар ки за, ју на ки ња, на слу ћу је
већ од пр вог су сре та, што, ме ђу тим, не де тер -
ми ни ше њен на гон за ис тра жи ва њем тај ни ко је
та јан стве ни сим бо ли на го ве шта ва ју (вен ча ни
по клон, огр ли цу од ру би на, ви ди као „не ве ро -
ват но ску по пре ре зан гр кљан” – Kar ter 2004:
11), а кр ва ва ода ја у ко нач ни ци ра све тља ва. У
мар ки зи ном ка рак те ру мо же мо пре по зна ти
тра го ве сек су ал не де ви ја ци је ко ја те жи ка спо -
зна ји гра нич ног ис ку ства. Уко ли ко са јед не
стра не има мо еман ци па ци ју ју на ки ње, а са дру -
ге ње на де ви јант на свој ства, очи то је да по ља
дру штве ног и пси хо ло шког од ре ђе ња ли ко ва
ни су у сва ком по гле ду ус кла ђе на. За то се ја вља

ам би ва лен ци ја и пу ко ти на у ка рак те ри за ци ји и
сми слу до га ђа ја, јер он ни је са мо еман ци па ција
већ и не ка вр ста раз от кри ва ња. Успон на со ци -
јал ној ле стви ци не пре кри ва и не бри ше не ку
вр сту па да до гра ни це на стра но сти, где ва жну
уло гу има де са дов ска ком по нен та пер вер зи је и
на сил но сти. На сил ност ко ја је у бај ци има ла је -
дан сми сао, и во ди ла афир ма ци ји ка рак те ра,
са да се по ка зу је као иза зов ка рак те ру у ко јем
он не мо ра, или не мо же би ти афир ми сан на та -
кав, иде о ло шки оче ки ван и уна пред по зи тив но
оце њен на чин. 

Пун по тен ци јал екс цен трич но сти, ипак, ис -
по ља ва му шки су бјект ове бај ке. Му шки прин -
цип у чи та вој збир ци ни је јед но стра но и пред -
ви дљи во дат као пу ки про тив сте ре о тип, већ је,
у до ме ну ре ви зи је жан ра, рав но прав но де кон -
стру и сан и ино ва тив но по зи ци о ни ран. 

Ру ка ко ју је ис пру жио да узме фи гу ри це у тој
игри љу ба ви и смр ти ма ло се тре сла; на ли цу ко -
је се окре та ло пре ма ме ни био је ви дљив пра ви
де ли ри јум, на из глед са ста вљен од гро зног, да,
гро зног сра ма, али и од не ке ужа са ва ју ће ра до -
сти и осе ћа ња кри ви це, док је по ла га но утвр ђи -
вао при ро ду мог гре ха (Kar ter 2004: 48).

Ци ти ра ни опис мар ки зо вог ста ња по ка зу је
са ди стич ки на го ве штај ри ту а ла уби ја ња мла де
же не це ре мо ни јал ним ма чем. Ерот ски под -
текст на си ља у по то њим сце на ма под ра зу ме ва
тен ден ци ју хи је рар хи је род ног устрој ства и екс -
пли цит не пол но сти ко ја га пра ти. Баш као што
у па три јар хал ном кон тек сту хи је рар хиј ско
устрој ство под ра зу ме ва пра во го спо да ра, на -
рав но му шкар ца, над жи во том же не, та ко под -
ра зу ме ва и моћ над те лом сек су ал ног об јек та.
Глад иза зва на сек су ал ним на го ном по вла чи са
со бом са ди стич ку же љу за ра за ра њем. Та ко и
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Па ља де фи ни ше Де Са дов екс трем ни еро ти зам,
оту да је ја сни ја са ди стич ка ком по не на та ко ја се
ис ка зу је у про зи. Окрут на при ро да још се ре ал -
ни је огле да у бај ков ном све ту Кр ва ве ода је у ко -
јем ју на ки ње Ан ђе ле Кар тер про ла зе кроз сек -
су ал но бу ђе ње, са јед не стра не, али и кроз свет
из ри чи те на сил но сти, са дру ге. Ка мил Па ља
твр ди да је 

секс моћ. Секс и агре си ја су та ко из ме ша ни да не
са мо да је секс смр то но сан већ је и уби ство сек -
су ал но. Уби ство је вр ста ерот ске ак тив но сти, јед -
на од ње них крај но сти. Људ ска би ћа мо гу до -
стићи крај њу ек ста зу уми ра ња са мо у стра шном
бе су. Ор га зам је из лив на си ља (2002: 207). 

Сти чу ћи моћ, ју на ци, да кле, има ју сек су ал -
ни од нос, и обрат но, има ју ћи од нос они тек мо -
гу има ти моћ. 

При ро да моћ ног еро са ак ту а ли зо ва на је и у
бај ци „Го спо да ри ца ку ће љу ба ви”, у из о кре ну -
тим по зи ци ја ма. Са ди стич ки прин цип у овој
бај ци но си же на (кра љи ца вам пи ра), ис по ља ва -
ју ћи га на му шкар ци ма ко ји по се ћу ју ње ну „ку -
ћу љу ба ви”. Ме ђу тим, од кључ ног је зна ча ја
иста ћи да екс цен трич ни сек су ал ни до га ђа ји
пред ста вља ју пре крет ни цу за ју на ке по ме ну тих
бај ки. Су о ча ва ју ћи се са гра нич ним окол но сти -
ма еро ти ке, ју на ци ко ји ис по ље спо соб ност да
их пре ва зи ђу у спе ци фич ном ви ду ини ци ја ци -
је за до би ја ју пра во на по то њи, дру штве но кон -
вен ци о на лан, на чин жи во та. Та ко су ча со ви на -
сил но сти и пер вер зи је за пра во део оног пу то -
ва ња ко је ви ше ни је пу то ва ње ју на ка бај ке на
ко јем се овај су о ча ва са иза зо ви ма на ко је на и -
ла зи. У из ве сном сми слу, ју нак је иза зов са мо -
ме се би и оно што се од и гра ва у све ту бај ке је -
сте знак ње го ве спо соб но сти да раз ре ши и тај
уну тра шњи про блем.

Жи ве ли смо по ву че но, нас тро је. На рав но, ја
сам на сле ди ла огром но бо гат ство, али нај ве ћи
део смо да ли у до бро твор не свр хе. У зам ку је са -
да шко ла за сле пе, ма да се мо лим да де цу сме -
ште ну та мо не по се ћу ју ту жни ду хо ви ко ји ту -
мара ју и пла чу за му жем ко ји се ни ка да не ће
вра ти ти у сво ју кр ва ву ода ју, чи ја је са др жи на по -
ко па на или спа ље на, а вра та за пе ча ће на (Kar ter
2004: 55).

При ка за ни на чин про жи ма ња Еро са и Та на -
то са не тре ба ве зи ва ти за Ба та је ве по став ке.
Ње го ве тврд ње су, као што смо већ у ра ду по -
ме ну ли, уско ве за не за прин цип Еро са и Та на -
то са, ме ђу тим, тек ће мо са да отво ри ти дру ги
(ба та јев ски) пол ових фе но ме на. Са гле дав ши
кон цеп ци ју Еро са и Та на то са у збир ци Ан ђе ле
Кар тер, отво ри ли смо две ди мен зи је њи хо вог
ис по ља ва ња. Она пр ва, ве за на за на го не агре -
си је, про же та је де са дов ском фи ло зо фи јом
еро ти зма. Дру гу стра ну Еро са и Та на то са у
Крва вој ода ји мо же мо са гле да ти кроз при мар -
ну во љу за жи во том ко ју ју на ки ње ис по ља ва ју
услед пре вла сти на го на.

„Мо же се ре ћи да је еро ти зам по твр ђи ва ње
жи во та чак и у смр ти” (Ba taj 1972: 8). Ова го то -
во култ на ре че ни ца, ко јом Жорж Ба тај отва ра
сво је нај зна чај ни је де ло – Еро ти зам, не ка је
врста за ко на афир ма тив ног де ло ва ња не са мо
еро ти ке, већ и агре сив но сти ко ја се у њој ис по -
ља ва и об ли ку је. Основ на те за Ба та је ве те о ри је
ба зи ра се на опо зи ци ји кон ти ну и те та и дис кон -
ти ну и те та би ћа. Дис кон ти ну ал ност под ра зу ме -
ва би ће по се би, би ће као је дин ку за се бе из дво -
је ну у окви ру соп стве не ег зи стен ци је. Сми сао
кон ти ну и те та за дис кон ти ну и ра на би ћа, пре ма
Ба та ју, има смрт, и ње на моћ го спо да ри еро ти -
змом. Кључ на за ми сао Ба та је ве те о ри је је сте
по ка зи ва ње про це са у ко ји ма се дис кон ти ну и -
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тет (из дво је ност) би ћа пре о бра жа ва ду бо ким
ста њем кон ти ну и те та. Ба тај већ у увод ним раз -
ма тра њи ма на гла ша ва ве зу Еро са и на си ља, јер
сва ки об лик ини ци ја ци је ну жно но си са со бом
ис ку ство на си ља. Ме ђу тим, на си ље на ко је на -
и ла зи мо у кон тек сту Ба та је вих раз ма тра ња
опреч но је де са дов ској агре си ји: 

Отр за ње би ћа из дис кон ти ну и те та увек је
крај ње на сил но. [...] Без на си ља над да тим би ћем
– да тим у дис кон ти ну и те ту – не мо же мо се би
пред ста ви ти пре лаз од јед ног ста ња на дру го су -
штин ски раз ли чи то ста ње (Ba taj 1972: 13). 

Еро ти зам те ла Ба тај, да кле, ви ди као вид на -
си ља (али не не га тив но озна че ног на си ља, већ
на си ља ко је при род ни по ре дак сек су ал них
улога на ме ће) над би ћем парт не ра ко је во ди
спе ци фич ној ма лој смр ти, обез на њи ва њу ко је
љу бав ни ке вра ћа кон ти ну и те ту. Основ на иде ја
је сте уло га еро ти зма у уки да њу за тво ре не
струк ту ре би ћа (дис кон ти ну и те та) ко ја је на
сна зи у нор мал ном ста њу сва ко дне ви це. Ого -
ље ност у еро ти зму опи ре се за тво ре но сти сва -
ко днев ног по сто ја ња. Из ово га про ис ти че по -
став ка да у еро ти зму до ла зи до по твр ђи ва ња
жи во та чак и у смр ти ко ја на сту па у ек ста зич -
ном дрх та њу те ла у ко јем се раз ли ке ни ве ли шу,
дис кон ти ну и тет ра за ра, а на ста је кон ти ну и тет
спа ја ња ко ји би ће од ва ја од ри го ро зне ин ди ви -
ду ал но сти, да кле до во ди га до ма ле смр ти,
обез на ње но сти. Обез на ње ност би ћа у ма лој
смр ти, из ко је се бу ди мо на кон што смо до дир -
ну ли ис ку ство кон ти ну и те та, ре ви та ли зу је моћ
жи во та, пр ко си ко нач ном ра за ра њу Та на то са. 

Та кав ме ха ни зам би се мо гао пре по зна ти у
сво је вр сној смр ти ста ре бај ке у про зи Ан ђе ле
Кар тер. Док се на сле ђе та кве бај ке га си и она
пре о бра жа ва у не што са вре ме но, то ви ше ни је

са мо акт по е тич ког дис кон ти ну и те та већ не ка
вр ста еро тич ке ор ги је у по е ти ци, у ко јој је оно
но во, што до ла зи упр кос све му што по ти ре у
ра ни јем, ста ром, не ка да шњем, за пра во ње го ва
ор га змич ка по твр да. Из ме ње на и пре о кре ну та,
ста ра бај ка до би ја но ву сна гу и жи ви у но вом
за до вољ ству чи та о ца ко је са да афир ми ше по -
зи ци ју са вре ме но сти, али у исти мах но си овај
кон ти ну и тет у ко јем она не мо же без оно га што
ме ња и оно га што је по сто ја ло ра ни је.

Пре ко ра че њем гра ни ца жан ра бај ке, Ан ђе ла
Кар тер ре ви та ли зу је су шти ну сек су ал но сти.
Цр вен ка па ко ја је за спа ла са ву ком, Ле по ти ца
ко ја пре у зи ма ани мал на обе леж ја стра сти ка ко
би ожи ве ла лут ку у чи јем је те лу би ла за ро бље -
на, и све дру ге по ме ну те ју на ки ње у Кр ва вој
ода ји кон стру и шу жен ске су бјек те на ва жном
пре ла зу из де ви чан ства у но ви об лик жи во та
ко ји их, у исти мах, и за стра шу је и ма ми. Сим -
бо лич но про жди ра ње, оли че но у жи во тињ ским
парт не ри ма, усмр ћу је де ви цу ка ко би, по том,
по ро ди ло же ну. У том сми слу ова про за је сте
са вре ме на бај ка о ра ђа њу же не и ње ном пра ву
на се бе. То је ме ђу тим, но ва и те шка за го нет ка
и у ње ном ре ша ва њу по треб но је по кре ну ти и
све си ле тра ди ци је и це ло куп но но во ве ков но
на сле ђе. По треб но је, та ко ђе, по ста ви ти и не -
ко ли ко пи та ња: о то ме има ли тај до га ђај, род -
на бај ка, сек су ал но осло бо ђе ње же не, пра во не
са мо на свој дис курс и сво ју по е ти ку већ и на
рав но пра ван ста тус са свим дру гим по стиг ну -
ћи ма ју на ка про зе, по себ но ју на ка бај ке. Да ли
је то, на при мер, јед на ко вред но као уби ти
ажда ју и осло бо ди ти за то че ну де ви цу, или осво -
ји ти ле пу ца ре ву кћер, или ски ну ти зле чи ни да
би се по ја вио као пре ле пи ју нак на бе лом ко -
њу? Сме ли са вре ме на при ча да ка же ка ко се
прин це за ни је про бу ди ла са мо због по љуп ца?
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И дру го пи та ње, ко је је из ве де но из овог ста ту -
са и овог пре о кре та, на рав но, вра ћа нас то ме
ка ко ће мо ово и ову са др жи ну ви де ти из пер -
спек ти ве шко ле и об ра зов ног си сте ма. То, међу -
тим, ни је по е тич ко пи та ње, већ пи та ње пра ва
на афир ма тив ну ак ци ју у ко јој, са уме ре но шћу
и оба зри во шћу ко је у об ра зов ним про це си ма
увек тре ба има ти, мо жда пред нас ста је бај ка
ко ја има сво је пра во на об ра зов ни про цес у
оном уз ра сту у ко јем људ ска сек су ал ност ви ше
не сме би ти та бу. Јер, за то што се о њој не го во -
ри не зна чи да је у том уз ра сту не ма. Бај ка ко -
ја увек под ра зу ме ва не ку вр сту сим бо лич ког
од ра ста ња не сме да у са вре ме ном све ту пре -
види и све оно што је знак од ра сло сти. И у тој
уло зи, упра во она не га тив на и уз не ми ру ју ћа
стра на ових при ча на ла зи по се бан сми сао, јер
ни је иде о ло ги ја до ла ска до сек су ал но сти, већ
и исто вре ме но упо зо ре ње на дру ге, пре те ће
одли ке тог осло бо ђе ња. Де ви јант ност у ка рак -
те ру ју на ки ња свој ство је књи жев не умет но сти:
она нам не про ро ку је да је сек су ал но осло бо ђе -
ње до бро као та кво и не про јек ту је сен ти мен -
тал ну илу зи ју о то ме ка ко ће све по сле ини ци -
ја ци је би ти до бро, са мо да се до ње до ђе, ма кар
и у ани мал ном окру же њу; већ мо же да нас по -
тре се и згро зи, по ка же на лич је или са мо те шко -
ће до ко јих се сти же. 
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Lo la D. STO JA NO VIĆ

POST MO DERN CROS SING OF GEN RE
BOUN DA RI ES: DE CEN TRA LI ZED FE MA LE
CHA RAC TERS IN THE BLOODY CHAM BER

BY AN GE LA CAR TER

Sum mary

An ta go nism bet we en the su bjec ti fi ca tion and ob jec -
ti fi ca tion at the ba se of the se xu al iden tity of fa iryta le
cha rac ters puts the The Bloody Cham ber out si de the fra -
me of young adult or chil dren li te ra tu re, and by res ha -
ping the tra di tion it shows how big an im pact a gen re can

ma ke that is tra di ti o nally con nec ted to a par ti cu lar age
iden tity. At the cen ter of the work is the ex plo ra ti on of
the re la ti on ship of post mo dern wri ting to wards fa irytale
tra di tion, myths and le gends. Re con struc tion of the gen -
re is be ing exa mi ned in the post mo dern con text. The pro -
cess of li te rary de con struc tion of strong, tra di ti o nal
forms will be shown, as well as the ste re otypic  ma le-fe -
ma le re la ti on ship. The re ach of post mo dern ima gi na tion,
me ta fic tion, pa rody and in ter tex tu a lity will espe ci ally be
tho ught thro ugh, and ini tial plots will be de con struc ted
as well as pro vo ca ti ve di sco u r se that cre a tes post mo dern
fa iryta le cha rac ter.

Key words: An ge la Car ter, The Bloody Cham ber, post -
mo der nism, se xu al iden tity, fa iryta le, de con struc tion of
clas si cal gen re
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„Ма те ма ти ка је лу кав ство ду ха”, 
за кљу чи ис цр пље ни го спо дин Риш.

Де ни Геђ, Па па га је ва те о ре ма

СА ЖЕ ТАК: По ла зе ћи од ин тер ди сци пли нар ног
окви ра ко ји укљу чу је хер ме не у тич ко и се ми о тич ко пр -
о жи ма ње ма те ма ти ке и књи жев но сти, у ра ду се ис пи -
ту је при ро да хи брид ног функ ци о ни са ња дис кур са
ових ди сци пли на – на уч не и ху ма ни стич ке. Основ ни
кор пус у ис тра жи ва њу об у хва та пет књи га Уро ша Пе -
тро ви ћа За го нет не при че. Ши ри кор пус об у хва та ци -
клус при ча Мал бе Та ха на (Mal ba Ta han) Чо век ко ји је
бро јао, ро ман Де ни ја Ге ђа (De nis Gu edj) Па па га је ва те -
о ре ма, али и на ра тив не ма те ма тич ке за го нет ке у ком -
пју тер ској игри Ne ver win ter Nights.

На тек сту ал ним при ме ри ма цр ти ца из ове на гра ђе -
не се ри је деч јих књи га из обла сти по пу лар не на у ке,
по сма тра ју се по ја ве по пут ин тер по ли ра ња ма те ма -
тич ког за дат ка у на ра тив ни ток цр ти це, стра те ги је ци -
кли зи ра ња цр ти ца у на ра тив ну це ли ну на ни воу це ле
књи ге по је ди нач но, али и пен та ло ги је у це ли ни, као и
пре тва ра ња ап стракт ног ге о ме триј ског за дат ка у кон -
крет ну при чу.

На кра ју, ис пи ту је се у ко јој ме ри ма те ма тич ки
про блем пред ста вљен у об ли ку кла сич не на ра ци је мо -
же да ути че на ква ли тет ре цеп ци је, од но сно на ко ји на -
чин и пре ко ко јих сред ста ва „за го нет на при ча” за др -
жа ва чи та о ца над књи гом.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма те ма сти ле ма, за го нет ка, за да -
так, ин тер ак тив ност, игра, геј минг, цр ти ца

Окви ри ма те ма тич ке по е ти ке

Хи бри ди за ци ја ма те ма тич ког и књи жев но у -
мет нич ког дис кур са у при мар но ди дак тич кој
функ ци ји, а по том и у есте тич кој, пред ста вља
екс пли цит ну на ме ру Уро ша Пе тро ви ћа, пи сца
За го нет них при ча. Ма те ма тич ко мо де ли ра ње
пе снич ког је зи ка, ко је се од но си на упо тре бу
ма те ма тич ких из ра за и ма те ма тич ких сти ло ге -
них еле ме на та (ма те ма сти ле ма) у град њи књи -
жев ног тек ста, у Пе тро ви ће вој про зи оства ре но
је у кван ти те ту цр ти це. На и ме, ње го вих пет
књи га За го нет них при ча са др же сто пе де сет
при ча а обим ни јед не од њих не пре ла зи две хи -
ља де ка рак те ра. 

Ис тра жи ва ња у овој обла сти спро во ђе на су
и ра ни је. По ме ну ће мо рад Ка та ри не Ми лић
„Функ ци ја ма те ма тич ких пој мо ва у по е зи ји
Еже на Гиј ви ка”, у ко ме се као ци ље ви на во де
при ка зи ва ње се ми о тич ког про це са „пре ко ди -
рања ма те ма тич ког је зи ка у лир ски је зик”, ука -
зи ва ње „на уло гу и функ ци ју ма те ма тич ких
појмо ва као зна ко ва сим бо ла у по ет ској си ту а -
ци ји”, те опис про це са де ко ди ра ња „ста рих” ма -
те ма тич ких зна че ња и њи хо вог по нов ног ко ди -
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ра ња у сти хо ви ма (Ми лић 2015: 161, 167). Ко -
ри сте ћи се те ле о ло шки слич ним по ступ ком,
мо же мо ре ћи да се у Пе тро ви ће вој про зи, ко ја
се та ко ђе са гле да ва кроз се ми о тич ку ра ван,
тех нич ки ко до ви (ми ће мо су зи ти овај по јам на
ма те ма тич ке ко до ве) пре о бра ћа ју у естет ске,
од но сно књи жев не (Gi ro 2001: 53). 

Се ман тич ке ар боре сцен ци је од но сно значењ-
ска гра на ња, о ко ји ма го во ри Со ло мон Мар кус
(So lo mon Mar cus) у Ма те ма тич кој по е ти ци
(1974: 14), за сни ва ју се у За го нет ним при ча ма
Уро ша Пе тро ви ћа на пре ко ди ра њу књи жев не
на ра ци је – где сва ки ма те ма тич ки по јам од го -
ва ра син таг ми, ре че ни ци или ни зу ре че ни ца
(тач ка је др во, стра ни ца тро у гла је др во ред,
свих де сет ста ба ла пред ста вља ју тро у гао) – у
ма те ма тич ки за да так да би за го нет ка мо гла да
се ре ши (врх тро у гла тре ба да се окре не, од но -
сно ста бла тре ба да се пре са де). Пе тро вић у сво -
јим при ча ма спро во ди сво је вр сну фу зи ју хо -
ризо на та, јер ста ре ма те ма тич ке тек сту ал не
задат ке пре во ди у при по ве да ње, чи не ћи их на
тај на чин пит ки јим за ре ци пи јен те (де цу). 

Функ ци о ни са ње ма те ма сти ле ме, ма те ма -
тич ког пој ма у књи жев ној функ ци ји, ре а ли зу је
се пу тем ма те ма тич ке ме та фо ре, где је вид на
„ком па ти бил ност чи сто де но та тив не при ро де
ма те ма тич ког је зи ка и ње го вог фи гу ра тив ног
је зи ка” (Mar kus 1974: 14). У ве зи са тим, хер ме -
не у тич ку ре шет ку, као си стем у ко ме по сто је
две ди мен зи је ко је се укр шта ју, ов де при ме -
њује мо на текст Уро ша Пе тро ви ћа (Ги ро о ве
(Pierre Gu i raud) та бли це, ко је чи не ње го ву хер -
ме не у тич ку ре шет ку, укр шта ју зодијачкe знакe
са де ло ви ма људ ског те ла – Gi ro 2001: 80). Ма -
те ма тич ки ре че но, на x оси би се та ко на ла зи -
ле ма те ма сти ле ме (еле мен ти ма те ма тич ког за -
дат ка) а на y оси (књи жев на) на ра ци ја.

Кре ћу ћи се у ме то до ло шким кон ту ра ма ин -
тер ди сци пли нар ног про жи ма ња ма те ма ти ке и
књи жев но сти, ис пи та ће мо на ко је све на чи не
функ ци о ни ше ма те ма тич ка ме та фо ра у крат -
кој про зи Уро ша Пе тро ви ћа, ка ко ма те ма тич -
ност ути че на ин фор ма ци о ну ре дун дант ност у
ње го вим при ча ма, а ана ли зи ра ће мо и стра те -
гиј ске прин ци пе пла ни ра ња ти по ва чи та ла ца
пу тем ран ги ра ња при ча-за да та ка. Ти ме се сти -
че мо гућ ност за при ме ну Бир ко фо ве јед на чи -
не (Ge or ge Da vid Birk hoff) за ме ру естет ског
ужи ва ња им пли цит ног чи та о ца. Ова јед на чи на
има об лик: M = O/C где је M ме ра естет ског
ужи ва ња, O ме ра уре ђе но сти еле ме на та ко ји
са чи ња ва ју де ло, а C ме ра сло же но сти књи жев -
ног де ла (Mar kus 1974: 22).

По ка за ће мо да јед но став ност Пе тро ви ће вог
при по ве да ња (ви со ка вред ност О) и до бар (аде -
ква тан) ода бир те жи не про бле ма у при ча ма, на
осно ву ко га се по ста вља пи та ње на кра ју сва ке
цр ти це, до при но се ви со кој вред но сти ме ре
ужи ва ња чи та ла ца. До ка за ће мо и да Пе тро ви -
ће ве при че на ста ју у књи жев ним ме ђу про сто -
ри ма, тач ни је у про це су хи бри ди за ци је књи -
жев но у мет нич ког и ма те ма тич ког дис кур са,
где пи сац све сно ре цеп ци о но ри зи ку је књи жев -
ним екс пе ри мен ти са њем, бар тов ски (Ro land
Bart hes) до ка зу ју ћи да је „пи сац увек у сле пој
мр љи си сте ма, у скре та њу; то је џо кер, ма на,
нул ти сте пен, мр твац у бри џу” (2010: 122).

Ма те ма тич ност За го нет них при ча

За го нет ка (го не та ли ца) де фи ни ше се као 

вр ста ми са о но-го вор не игре, из ра же не у ви ду
ме та фо рич ног – опи сног или не по сред ног, че сто
збу њу ју ћег пи та ња ко је зах те ва од го вор. Пи та ње

ПРЕКОРАЧИВАЊЕ ЖАНРОВСКИХ И УЗРАСНИХ ГРАНИЦА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   57



је фор му ли са но у го то во утвр ђе ном об ли ку и
има са мо је дан пра ви од го вор при хва ћен у тра -
ди ци ји (Пе шић – Ми ло ше вић Ђор ђе вић 1997: 59).

Па ра диг ма за го нет не при че Уро ша Пе тро ви -
ћа пред ста вља на ра тив но про ши ре ње срп ске
на род не за го нет ке. При по ве да ње прет хо ди пи -
та њу, од но сно ло гич ком про бле му, ко ји се по -
ста вља нај че шће на кра ју при че. Пе тро ви ће ва
цр ти ца, спољ ни омо тач пи та ња, ла кон ски је
кон ци пи ра на – она је ја сна, зби је на, је згро ви та
и то се укла па у став о „са же том и ре ду ко ва ном
на чи ну из ра жа ва ња, ко ји не тр пи су ви шне де -
та ље, не по треб не опи се или раз ви је ну на ра ци -
ју, не свој стве ну по е ти ци крат ке при че за де цу
и мла де” (Ђу рич ко вић 2010: 386). Ло ги ка рад -
ње, по јам ко ји Ми ке Бал (Mi e ke Bal) ко ри сти да
би об ја сни ла срж сва ке на ра тив не струк ту ре
(2000: 13), по ка зу је да се код Пе тро ви ћа на ра -
ци ја бр зо кре ће од из ла га ња си ту а ци је тј. ски -
ци ра ња ме ста зби ва ња и име но ва ња ак терâ, по -
ста вља ња про бле ма – „ком пли ка ци је”, ка ко би
је на ра то ло шки ока рак те ри сао Џе ралд Принс
(Ge rald Prin ce) (2011: 225), за да ва ња по треб них
ин фор ма ци ја (ин пу та) да би се по ста ви ла за го -
нет ка и пи та ња, чи ји би од го вор тре ба ло да раз -
ја сни про блем ску си ту а ци ју. Узи ма ју ћи у об зир
кри те ри јум јед но став но сти на пла ну гра ђе и
ком по зи ци је, тре ба ис та ћи да се Пе тро ви ће ве
за го нет не цр ти це по том пи та њу на ла зе на истој
ли ни ји са крат ким про зним фор ма ма срп ске
на род не књи же во сти.

Пет књи га Уро ша Пе тро ви ћа под на зи вом
За го нет не при че чи не основ ни кор пус у овом
ис тра жи ва њу. У ових сто пе де сет при ча, по ред
оних ко је су до ми нант но фа бу лар но за сно ва -
не на ма те ма тич ким про бле ми ма, на ла зе се
и оне ко је се ти чу се ман тич ких по ља фи зи ке,

би о ло ги је (еко ло ги је) и дру гих при род но-на уч -
них обла сти. За да ци, од но сно при че, улан ча ни
су, ци кли зи ра ни. Ли ко ви се по на вља ју у раз ли -
чи тим цр ти ца ма (Гоф, Анул, Бо ко, Пуфт итд.).
Пе тро ви ће ва ау то ре флек сив ност ви дљи ва је у
тек сту пре пр ве при че а он се од но си на стра -
те ги ју чи та ња ко ју ау тор пред ла же сво јим (ма -
лим) чи та о ци ма. Ма ли ма ни фест те ле о ло шки
је усме рен не са мо на по је дин ца чи та о ца не -
го и на тим ко ји чинe по га ђач/по га ђа чи и за -
гоне тач – онај ко ји гла сно чи та при чу, зна ре -
ше ње и на во ди по га ђа ча/погађачe. Пе тро вић
на во ди:

Мо же се ко ри сти ти пра ви ло – за го не тач од го -
ва ра са мо са ДА или НЕ. До дат но пра ви ло, ако
уче ству је ви ше игра ча: Је дан од го не тач има пра -
во да пи та све док до би ја по тврд не од го во ре. Мо -
же се и огра ни чи ти број по ста вље них пи та ња
(Pe tro vić 2019а: 3)1. 

Тип игре ко ју ау тор ре а ли зу је у сво јим при -
ча ма, по себ но уко ли ко слу ша ча има ви ше,
према кон цеп ци ји Ро жеа Ка јое (Ro ger Ca il lo is)
свр ста ва се у мо дел „agon” (так ми че ње). Кон -
цеп ци ја ига ра Ро жеа Ка јое об у хва та че тво ро -
пар тит ну кла си фи ка ци ју где ау тор пред ла же 

[...] по де лу у че ти ри глав не ка те го ри је, за ви сно
од то га да ли у по сма тра ним игра ма пре о вла ђу -
је так ми че ње, од но сно слу чај, пре тва ра ње или
за нос. Ја их ре спек тив но зо вем Agon, Alea, Mi mi -
cry и Ilinx (1965: 42). 

Пе тро вић очи глед но свој игри ви текст сме -
шта у пр ву ка те го ри ју, с тим што тре ба на по ме -
ну ти да је ово так ми че ње мен тал ног а не фи -
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зич ког (спорт ског) ти па. Циљ игре је от кри ти
ре ше ње, узи ма ју ћи у об зир и пи та ња ко ја су по -
ста ви ли и дру ги так ми ча ри.

Пе тро вић је све сво је при че („за дат ке”) ран -
ги рао по те жи ни спрам бро ја гин ко ли сти ћа ко -
је је при дру жио сва кој цр ти ци: 

Је дан гин ков ли стић – ла ко; два гин ко ва ли -
сти ћа – осред ње; три гин ко ва ли сти ћа – ма ло те -
же; че ти ри гин ко ва ли сти ћа – те шко; пет гин -
кових ли сти ћа – ве о ма те шко; шест гин ко вих
листи ћа – за стра шу ју ће; пре ко шест гин ко вих
ли сти ћа – не мо гу ћа ми си ја (4). 

Овај прин цип мар ки ра ња при ча пре ма те жи -
ни пи та ња (за го нет ке) по ду да ран је са од ре ђи -
ва њем те жи не ма те ма тич ких за да та ка у збир -
ка ма пу тем бро ја зве зди ца, на при мер. Оно што
чи ни књи жев ну (фик ци о ну) ком по нен ту у овом
про це су пред ста вља хи пер бо ли са на озна ка за
шест и се дам гин ко вих ли сти ћа („за стра шу ју -
ће” и „не мо гу ћа ми си ја”). Ти ме је Пе тро вић по -
ка зао сте пен сво је ау то ре флек сив но сти (self-
-con sci o u sness или ау то ре фе рен ци јал но сти),
ка рак те ри сти ке ко ју Ан то ан Ком па њон (An to i -
ne Com pag non) сма тра есен ци јал ном за пи сца
(2002: 19), од но сно ка та ли зу ју ћом за раз вој
њего ве по е ти ке. При ме ње но на Пе тро ви ће во
„упут ство” за чи та ње/ре ша ва ње (књи жев них)
за да та ка, то зна чи да ау тор ко ри сти ау то по е -
тич ки (ау то ре фе рен ци јал ни) по сту пак ко ји има
за циљ да чи та о ца лак ше уве де у при че, од но -
сно да код чи та о ца на пра ви стра те ги ју ода би ра
ре до сле да чи та ња при ча спрам те жи не за го -
нетки.

Ма те ма тич ку при ро ду За го нет них при ча чи -
не сле де ћи мо де ли: ком би на то рич ка при ча, ра -
чун ска (ал ге бар ска) и ге о ме триј ска при ча.
Арит ме тич ка при ча има ви ше об лич ја. У њој

мо же да се по ста ви пи та ње ко је зах те ва ра чу -
на ње пре ђе ног пу та („Пуф то во пу то ва ње” – 55),
да се при ка же па ра докс ве зан за ра чу на ње го -
ди на („Го ди не” – 63), да се по ка же ап сурд у
коме ра чу на ње из гле да не мо гу ће („Пуф то ва
ра чу ни ца” – Pe tro vić 2017: 19). Пр ва при ча по -
ста вља пи та ње у чи јој осно ви је ра чу на ње вре -
ме на ко је је по треб но ли ку (ко ји иде три са та у
јед ном прав цу па се у су прот ном вра ћа два са -
та и та ко на из ме нич но), да пре ђе од сво је ку ће
до ку ће ро ђа ка (у за дат ку би то би ло кре та ње
од тач ке A до тач ке B). Дру га у се би но си при -
вид ну не ло гич ност пре ма ко јој чо век у ра спо -
ну од две го ди не и јед ног да на по ста је три го -
ди не ста ри ји. Реч је о раз го во ру ко ји се од ви -
ја 31. де цем бра а во ди га осо ба ко ја је ро ђе на
1. ја ну а ра. Тре ћа при ча у се би та ко ђе но си при -
вид не мо гућ но сти јер се ко вач сла же да за че -
ти ри нов чи ћа ис ку је три на ест не че га а јед но
кошта два нов чи ћа. Ре ше ње је у бро ју 13, где
ис ки ва ње јед не ци фре зах те ва два нов чи ћа. Фо -
кус се са арит ме ти ке по ме ра на је зик. Ти ме
Петро вић оства ру је тип се ми о тич ког лу ди зма,
од но сно оно што Ду брав ка Ора ић То лић на зи -
ва уну тар њим лу ди змом или „игром су од но са
озна че но га и озна чи те ља (’игре ри је чи ма’, ’игра
ма ште’ и сл.)” (1996: 99). У по след њем при ме -
ру ви ди мо да се су шти на игре од го не та ња са -
сто ји у тра же њу нео че ки ва ног ре ше ња, а то је
уоч љи во и у ста ву Хан сен-Ле веа (Age A. Han -
sen-Löve): „Упра во се у то ме са сто ји те ра пе ут -
ски и по е тич ки сми сао игре – ис про ба ва ти све
ва ри јан те и мо гућ но сти жи вот них ста ња, ко му -
ни ка циј ских си ту а ци ја или со ци јал них од но са”
(1996: 19).

За го нет не при че ко је су за сно ва не на ком би -
на то рич но сти у сво јој осно ви са др же зах тев за
ми са о ном кре а тив но шћу игра ча, од но сно тра -
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же од ње га да ре а ли зу је нео че ки ва на пре спа ја -
ња, обр те ка ко би ре шио за го нет ку. Овај тип
„за да та ка” ви дљив је у при ча ма „Тра пер ски
знак” (37), „Тр ка ла ма” (49), „Де сет го ди на Цр -
ног Ила са” (Pe tro vić 2019c: 57) и „Пуфт пра ви
хла до ви ну” (Pe tro vić 2016: 61). У пр вом при ме -
ру, за ме на ме ста тра пе ра у вер ти ка ли ко ју чи -
не њи хо ва те ла (ло гич но је да сит ни ји бу де го -
ре а круп ни ји до ле) чи ни да знак мо же да се
укле ше у круг јер ве ћи тра пер има ду же ру ке.
Па ро ви ру ку су еле мент ко ји се ком би ну ју за -
јед но са ви си ном тра пе ра. Дру га при ча, да би
се „ре ши ла”, зах те ва од чи та о ца (слу ша ча, по -
га ђа ча) да „из вр ши” нео че ки ва ну за ме ну ла ма
јер је прин цип тр ке да ја хач спо ри је ла ме по бе -
ђу је. Тре ћа и че твр та се од но се на из ме ну рас -
по ре да та ча ка. У при чи, „Де сет го ди на Цр ног
Ила са” Пуфт, Бо ко и Ка лук ода ју по шту Цр ном
Ила су та ко што са де де сет ста ба ла у об ли ку
једна ко стра нич ног тро у гла. Од чи та ча се зах -
тева да ре ши про блем „окре та ња” вр ха тро у -
гла за 180 сте пе ни та ко што ће пре са ди ти са мо
три др ве та (за пра во про ме ни ти, пре ком би но -
ва ти ме ста три ма тач ка ма). У цр ти цу је, осим
апстракт ног ком би на то рич ког за дат ка, уне се на
жи вот на вред ност за хвал но сти, ко јом на ра тор
по у ча ва сво је мла де ре ци пи јен те. Зах тев у че -
твр тој је да се де сет мла ди ца гин ка по са ди у пет
рав них ре до ва та ко да у сва ком бу де по че ти ри
ста бла. Од го нет ка, од но сно ре ше ње за да та ка је
у фор ми пе то кра ке. До дат ну се ман ти за ци ју у
при чи чи ни фи гу ра гин ка, биљ ке чи ји ли сто ви
има ју спо соб ност да по спе шу ју ме мо ри ју. Лик
Пуфт са ди ста бла ка ко би пио чај од гин ка, а то
пред ста вља по ру ку ко јом ау тор За го нет них
при ча фа во ри зу је ин те ли ген ци ју, па мет и му -
дрост. Све на ве де но од сли ка ва вас пит ну ин тен -
ци ју Пе тро ви ће вих ма те ма тич ких при ча.

На ред на че ти ри при ме ра ис кљу чи во су ге о -
ме триј ске при ро де и као за да так у се би са др же
по де лу по вр ши не на аде кват не де ло ве („Не зго -
дан шу ма рак” – Pe tro vić 2019b: 17), пре ра спо -
де лу об ли ка („Ве шти на” – Ibid.: 43), из град њу
оче ки ва не ге о ме триј ске фор ма ци је („Пи та од
ку пи на” – Pe tro vić 2017: 45), као и па ра докс
стра ни це и ди ја го на ле („Кор мов по глед на
свет” – Pe tro vić 2016: 9). Сло же ни не пра вил ни
мно го у гао, ко ји је кон кре ти зо ван као шу ма рак,
тре ба по де ли ти на два јед на ка де ла у пр вом
при ме ру (ак те ри су Корт и Пуфт). На ред ни
при мер ти че се од се ца ња фи гу ре на пра вље не
од ко же ко ја под се ћа на бо кал и ње ног пре тва -
ра ња у ква драт по мо ћу три ре за (ак тер је Ати -
ли ја). Тре ћа на ве де на за го нет на при ча у овој
гру пи при ме ра зах те ва ро ти ра ње ма њег јед на -
ко стра нич ног тро у гла (ко мад пи те) уну тар ве -
ли ког јед на ко стра нич ног тро у гла (тр о у га о ни
сто чић) да би се до би ла че ти ри јед на ко стра нич -
на тро у гла, од но сно да би Бо ко и Анул мо гли
Ати ли ји да од го во ре ко ли ко је пу та ко мад пи те
ма њи од по вр ши не сто чи ћа. По след њи ге о ме -
триј ски ег зем плар ре ша ва па ра докс да про зо ри
у об ли ку ква дра та, ко је Корм по ста вља на сво -
јој ба ра ци, има ју исту ши ри ну и ви си ну а при
том је је дан дво стру ко ве ћи од дру гог. Ре ше ње
ове за го нет ке ко ју Корм по ста вља Пуф ту ле жи
у чи ње ни ци да је јед ном про зо ру ви си на и ши -
ри на стра ни ца а да је дру гом ди ја го на ла (је дан
про зор је по ста вљен на стра ни цу а дру ги на те -
ме ква дра та). За го нет на при ча се мо же „ре ши -
ти” ви зу ел но (за ми шља њем) али и ма те ма -
тички, пре ко фор му ле: d = a√2

––
. По вр ши на дру -

гог ква дра та из ра чу на ва се пу тем фор му ле а².
Ако је d ди ја го на ла и ако је d b, он да је по вр ши -
на P(b) = b² = (a√2

––
)² = 2a², што по ка зу је да је

по вр ши на пр вог ква дра та дво стру ко ве ћа од

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01



дру гог. Ма те ма тич ки дис курс је ал тер на тив ни
дис курс књи жев ном и зна чењ ски му је иден ти -
чан. Ре дун дан ца је у Пе тро ви ће вој ма те ма тич -
кој при чи сва ка ко ве ћа не го у ма те ма тич ком
за дат ку јер је фа бу ла та ко ја кон кре ти зу је ап -
стракт ни ма те ма тич ки је зик. У тки ву при че,
ма те ма сти ле ме пред ста вља ју мост од ма те ма -
тич ког ка књи жев но-умет нич ком дис кур су.

По сма тра ју ћи Пе тро ви ће ве „ло гич ке мо зга -
ли це” у све тлу Еко ве (Um ber to Eco) кон цеп ци -
је отво ре ног де ла, мо же мо ре ћи да су оне са мо
на из глед отво ре не. Еко во ви ђе ње умет нич ких
ре ак ци ја 

пред иза зи ва њем Слу ча ја, Нео д ре ђе ног, Вје ро -
ват ног, Дво сми сле ног, Плу ри ва лет ног [...] као
одго вор на су ге сти је ма те ма ти ке, би о ло ги је, фи -
зи ке, ло ги ке, пси хо ло ги је и но вог епи сте мо -
лошког ви ди ка ко је су те на у ке отво ри ле (Eko
1965: 14), 

у фу зи ји књи жев но сти и по ме ну тих при род -
них на у ка код Пе тро ви ћа, ре зул ти ра јед ним
тач ним од го во ром. То је ну жно да би се књи -
жев на игра са де те том-чи та о цем мо гла игра ти,
да би откри ће тач ног од го во ра иза зва ло за до -
вољ ство код ма лог ре ци пи јен та. Ре ше ње та ко
пред ста вља кључ ко ји от кљу ча ва при чу. По сто -
ји са мо јед но и оно не ма ал тер на ти ву.

Ка та лог по сту па ка у оста лим за го нет ним
при ча ма об у хва тио би оп тич ке илу зи је, ре ша -
ва ње за да та ка пре ко при вид но не бит них, мар -
ги нал них чи ње ни ца, ли ков не за го нет ке, за го -
нет ке уну тар за го нет ке, би о ло шке за го нет не
при че. Став Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа, пре ма
ко ме су „сли ка, ри там и игра бит ни у ства ра њу
деч јег до ди ра са умет нич ком пред ста вом, у
ства ра њу са ме пред ста ве и у ње ном усва ја њу,
па су уз, јед но став ност, при мар ни еле мен ти у

де ли ма за дје цу” (1997: 13), мо же мо узе ти у
обзир да би смо об ја сни ли зна чај функ ци о нал -
них илу стра ци ја код Уро ша Пе тро ви ћа. То се
од но си, на при мер, на чи та о че во од ва ја ње кри -
вих од пра вих стре ла на осно ву цр те жа где су
че ти ри стре ле раз ли чи те бо је гу сто ис пре се ца -
не ли ни ја ма ко је се ра ди јал но ши ре из цен тра
цр те жа („Тур нир у стре ља штву” – 33). Од го нет -
ка при че „Нај бли жа зве зда”, где пи та ње ко ја
Ати ли ја по ста вља Бо ку гла си: „Знаш ли ко ја
нам је зве зда са да нај бли жа?”, кри је се, не у
Сун цу, ко је и је сте пра ва зве зда, не го ме та фо -
рич но, у зве зди ко ја се ви ди ка да се ја бу ка пре -
се че на по ла. На са мом по чет ку при че сто ји
при вид но не бит на ре че ни ца: „Обич но би по не -
ли слат ке пло до ве и, де ле ћи све на по ла, при ча -
ли о жи во ти ња ма, би љу или не бу” (13) и она је
но си лац од го во ра за го нет ке. Ли ков ни за да так у
при чи „Бо ја ко ја не до ста је” (15) ре ша ва се ме -
ша њем пла ве и жу те да би Ати ли ја обо ји ла лист
зе ле ном бо јом на жу то-пла вој за ста ви. 

Не рет ко Пе тро ви ће ве при че има ју два „за -
го нет на” ни воа. У „Упла ка ној Ати ли ји” (17) фо -
кус ни је на пи та њу за што је Бо ко оста вио упла -
ка ну Ати ли ју да би ви део бу бањ ко ји је Гоф пра -
вио у дво ри шту, не го на им пли цит ном пи та њу:
„За што пла че Ати ли ја?” На од го вор чи та о ца
упу ћу је цр теж буб ња ко ји је у об ли ку лу ка, што
је раз лог због ко јег Ати ли ја пла че, јер она сец -
ка лук. Да би се ре ши ле „би о ло шке за го нет не
при че” по треб но је из ве сно зна ње из би о ло ги -
је: да пче ли по сле убо да от па да жа о ка („Ка зна
за из гред ни ке” – 21), по зна ва ње ка пи лар них по -
ја ва („Ати ли јин цвет” – 25), те ин фор ма ци ја да
су пу же ви хер ма фро ди ти („Три хи ља де пу же -
ва” – 43). Про јек то ва ни, им пли цит ни чи та о ци
ова квих Пе тро ви ће вих при ча су уче ни ци ви -
ших раз ре да основ не шко ле. 
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Ра дост ко ја на ста је у про це су од го не та ња
пре по зна је и Сун чи ца Де нић, ко ја твр ди да се 

чу де сно у књи жев но сти за де цу че сто пре тва ра у
ху мор а уче ње у игру и за до вољ ство. Ле по та књи -
жев ног де ла за де цу ни је са мо у по у ци, већ у по -
зи ву да се „от кри је нео т кри ве но”. Бит но је да та
по ет ска де ла за нај мла ђе ну де пи та ња и од го во -
ре, чу ђе ња и ра до ва ња; да су плод естет ског до -
жи вља ја чи та ла ца и слу ша ла ца (2014: 7). 

Хе у ри стич ки под сти ца ји су код Пе тро ви ћа
ви ше не го уоч љи ви јер се упу ћи ва ње чи та ла ца
на от кри ва ње, од го не та ње, са зна ва ње екс пли -
цит но ис ти че у увод ном тек сту за сва ку од пет
књи га.

Из во ди ма те ма тич ке по е ти ке

При ро ду ма те ма тич ког дис кур са у Пе тро ви -
ће вим цр ти ца ма под на зи вом За го нет не при че
мо же мо кон тек сту а ли зо ва ти пу тем по сма тра -
ња функ ци о ни са ња ма те ма сти ле ма у дру гим
про зним жан ро ви ма, по пут при ча Мал бе Та -
хана об је ди ње них у књи зи под на зи вом Чо век
ко ји је бро јао, ро ма на Де ни ја Ге ђа Па па га је ва
те о ре ма, али и у дру гим ме ди ји ма, по пут ком -
пју тер ске игре Ne ver win ter Nights.

Као и код Пе тро ви ћа, али у до ста ши рем по -
љу на ра ци је, за да так се код Мал бе Та ха на на -
ла зи у цен тру при че, док се пре ко фа бу ле
припре ма из ла га ње про бле ма, раз ви ја драм ска
тен зи ја у при чи и са оп шта ва њен ис ход. При -
по ве да ње је, да кле, спољ ни омо тач ма те ма тич -
ке „мо зга ли це”. Ова књи га има кул ту ро ло шки
зна чај по што су хро но то пи у при ча ма ло ци ра -
ни у сред њо ве ков ни Баг дад, је дан од цен та ра
раз во ја ма те ма ти ке. Ма те ма тич ки за пле ти уну -
тар при ча ти чу се, из ме ђу оста лог, ди ви зи је

ску па (по де ла ста да ка ми ла бра ћи (при ча „То -
вар не жи во ти ње” – Ta han 2003: 14), про пор ци -
ја („Крч мар и дра гу љар” – Ibid.: 25), ком би на -
то ри ке че ти ри че твор ке у број ним из ра зи ма са
че ти ри основ не ма те ма тич ке опе ра ци је („На
тр жни ци” – Ibid.: 39), при че о ма гич ном ква дра -
ту, где хо ри зон тал ни, вер ти кал ни и ди ја го нал -
ни зби ро ви да ју исти број, као и фе но ме на хи -
пер ча роб ног ква дра та, ко ји мо же да се раз ла же
на ма ње ква дра те са овим свој стви ма („Ча роб -
ни ква дра ти” – Ibid.: 101). Као што мо же мо да
ви ди мо, ал ге бра до ми ни ра у овим при ча ма, а
упра во је ова гра на ма те ма ти ке би ла до ми нант -
на у арап ској фа зи раз во ја ове на уч не ди сци -
пли не.

Ро ман Па па га је ва те о ре ма Де ни ја Ге ђа, по -
пут ро ман си ра не исто ри је фи ло зо фи је Ју стејна
Гор де ра (Jo stein Ga ar der) Со фи јин свет, пред -
ста вља по пу лар ну исто ри ју ма те ма ти ке пре ло -
мље ну кроз фа бу лу ко ју но се ма те ма ти чар, го -
спо дин Риш, у уло зи пре но си о ца ма те ма тич ких
зна ња, као и ли ко ви по пут Жо на та на и Лее, ко -
ји ма се пре но си зна ње. По гла вља овог ро ма на
пред ста вља ју раз до бља исто ри је ма те ма ти ке и
то је ве зив на нит це лог де ла. У са мим по глављи-
ма, ак те ри на ра ци је су ма те ма ти ча ри а ма тема -
тич ки про бле ми пред ста вља ју око сни цу за пле -
та и осно ву око ко је се гра ди тен зи ја међу ли -
ко ви ма. Ма те ма тич ке при че на ла зе се уну тар
обим не при по ве сти чи ји је на ра тор го сподин
Риш. Оно што Пе тро вић при по ве дач ки гра ди
на пла ну цр ти це, то Та хан и Геђ по сти жу на ши -
рој про зној рав ни. Ге ђов ро ман по чи ва на за пи -
та но сти, на го не та њу. На при мер, у тре ћем по -
гла вљу, у ко јем је ак тер Та лес, по сто ји па сус у
ко ме је чи тав је дан па саж по све ћен упи та но сти: 

Та лес је, са сво је стра не, учи нио не што дру го:
по ста вљао је се би пи та ња. Ре ци мо, шта је то ми -
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сли ти? Или, ка кве ве зе по сто је из ме ђу оно га што
ми слим и оно га што је сте? Или пак по сто је ли
ства ри ко је из ми чу на шем ми шље њу? Од че га је
са ста вље на При ро да? Та ква пи та ња, и то нас да -
нас чу ди, ни ка да ра ни је ни су би ла по ста вља на
(Geđ 2002: 28). 

На ра тив на рас пли та ња ре а ли зо ва на су кроз
ма те ма тич ка об ја шње ња, ко рак по ко рак, од но -
сно кроз ди ја лог из ме ђу Ри ша и ње го вих уче -
ни ка. Иа ко је са др жи на на ра ти ва ма те ма тич ка,
гра ђа је је зич ка. У том са деј ству и ов де функ -
ци о ни ше ма те ма тич ка по е ти ка.

На дру гом по љу, у ме ди ју ком пју тер ских
ига ра, ма те ма тич ки про бле ми се ја вља ју у мо -
мен ти ма ка да играч (про та го ни ста) тре ба да
пре ђе из јед ног про сто ра у дру ги. Пре пре ка мо -
же, са јед не стра не, да бу де оте ло тво ре на у ви -
ду не при ја те ља и ту се сре ће мо са си ту а ци јом
ко ја под се ћа на мит о Сфин ги и Еди пу. На дру -
гој стра ни, ма те ма тич ка за го нет ка мо же да бу -
де скоп ча на са про зним и по ет ским тек стом у
фор ми про на ђе ног ру ко пи са, те ње но ре ше ње,
нај че шће број ча но, мо же да от кљу ча вра та и на
тај на чин омо гу ћи про та го ни сти да на ста ви
даље. У ком пју тер ској игри Ne ver win ter Nights
(2002), ко ја при па да жан ру ви део-ига ра са уло -
га ма – RPG (roll playing vi deo ga mes), на ра тивну
еп ско фан та стич ну осно ву чи ни по тра га за ле -
ком про тив смр то но сне за ра зе („wa i ling death”).
Од го ва ра ју ћи на Му та ми нов иза зов (Mut tamin’s
chal len ge), по ги бељ но так ми че ње ко је орга ни -
зу је крч мар Му та мин, играч до ла зи до под зем -
ног ла ви рин та на три ни воа, где мо же да би ра
да ли ће ићи ин те лек ту ал ним пу тем или пу -
тем фи зич ке бор бе. Пр ви пут је кра ћи али зах -
те ва од го вор на пи та ње ко је по ста вља Ју ан-Ти
(Yuan-Ti) (зми јо ли ка же на). Пи та ње је ма те ма -
тич ки про блем. За да так ко ји по ста вља Ју ан-Ти ,

а што под се ћа на ми то ло шку си ту а ци ју у ко јој
Сфин га по ста вља за да так Еди пу, ти че се мак си -
мал ног бро ја дран гу ли ја ко је де вој чи це мо гу
до би ти. Ме ђу де вет де вој чи ца, по сто је два па ра
од по две се стре. Ако се стра же ли сво јој се стри
да дâ дран гу ли ју он да их мо гу до би ти још пет.
Мак си ма лан број је 15 (2 x 5 + 5 – 2 x 5 до би ја -
ју че ти ри де вој чи це (два па ра) и по је дан пре о -
ста лих пет), што пред ста вља и ре ше ње за го нет -
ке Ју ан-Ти . У слу ча ју да играч од го во ри по гре -
шно, ула зи у бор бу са Ју ан-Ти  и ти ме се игра
спу шта са ин те лек ту ал ног на ни во фи зич ког
об ра чу на.

Дру ги при мер по ка зу је на ко ји на чин ри мо -
ва на пе сма мо же би ти ма те ма тич ка за го нет ка.
У дру гом де лу игре (Ne ver win ter Nights 2 –
2006), да би ак тант-ло пов от кљу чао тре зор, мо -
ра да ре ши за го нет ку ко ју је про на шао у књи зи
са за го нет ном пе смом: „Ni ne are we when ta ken
all three, / Last one slain then six re main, / No ne
sur vi ve our first less fi ve”.2 Број ко ји се тра жи је
513 јер се де вет у пр вом сти ху до би ја пре ко
изра за: 5 + 1 + 3 = 9; ка да се укло ни по след њи
број до би ја се: 5 + 1 = 6, а ну ла ка да се од пр вог
бро ја оду зме ње го ва вред ност, што сто ји у по -
след њем сти ху. За да так се ре ша ва уна зад, од
по след њег ка пр вом сти ху. За ре ше не за го нетке,
игра чи до би ја ју ис ку стве не по е не (ex pe ri ence
po ints, XP) ко ји им омо гу ћа ва ју да по диг ну ни -
во свог ли ка, од но сно да до би ју не ке но ве, ја че
спо соб но сти. Ли ко ви високe интелигенцијe (ча -
роб ња ци, на при мер) мо гу да де ши фру ју је зике
у ко ји ма се кри ју за да ци и да на тај на чин до -
би ју лак ши при ступ овим де ло ви ма игре. За го -
нет ке се не от кри ва ју сви ма.
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2 „Де вет смо ми, кад са бе реш све три; / пр ву смак неш кад,
пет оста не тад / пр вој оду зми пет, ну ла ти је свет” (пре вео В.
Б. П.).



Ре ше ња

Ре зи ме свих прет ход них при ме ра на пла ну
ре цеп ци је мо гао би се са же ти у син таг му: ра -
дост от кри ћа. За до вољ ство се у ком пју тер ској
игри сти че за хва љу ју ћи по е ни ма ко ји ма се гра -
ди ни во, као и пре ла ском у но ви про стор. Чи -
та лац Ге ђо вог ро ма на ма те ма тич ку те о ри ју
„удро бље ну” у књи жев ни на ра тив лак ше „ва ри”
те је, уко ли ко је реч о уче ни ку, мо же успе шни -
је при ме ни ти на ма те ма тич ко гра ди во ко је изу -
ча ва. То је свој стве но и при ча ма Мал бе Та ха на.
Ка да је реч о За го нет ним при ча ма Уро ша Пе -
тро ви ћа, хо ри зонт оче ки ва ња гра ди се спрам
упо зна ва ња са струк ту ром при че и пре ко успе -
шно сти од го не та ња. Ка ко би ефе кат за до вољ -
ства тек стом био што ја чи, за чи та о це би сва ка -
ко би ло до бро да поч ну са „ре ша ва њем” про -
бле ма у при ча ма ко је но се вред но сни знак од
јед ног гин ка. То уз ро ку је чи та ње књи ге уз пре -
ска ка ње стра ни ца, јер су су сед не за го нет не
при че че сто вр ло раз ли чи то ран ги ра не по те -
жи ни. Ре цеп ци ја рад ње ти ме ни је угро же на јер
сва ка при ча функ ци о ни ше за себ но али се ли -
ко ви по на вља ју, што олак ша ва пра ће ње фа буле.

Ко ри сност за го нет них при ча Уро ша Пе тро -
ви ћа3 не ти че се са мо по пу ла ри за ци је ма те ма -
ти ке и оста лих, пре све га, при род них на у ка. То
је ујед но и по пу ла ри за ци ја књи жев но сти у са -
вре ме ном до бу где чи та ње као ак тив ност дра -
стич но опа да услед ин ва зи је ин тер нет-са др жаја
(дру штве них мре жа, пре све га). За го нет не при -
че, осим свог ди дак тич ног еле мен та, има ју и
уло гу одр жа ва ња при сно сти из ме ђу чи та ча и
слу ша ча (по га ђа ча). С об зи ром на то да би би -
ло по жељ но да чи тач по се ду је и из ве сна пе да -
го шка зна ња, ра ди усме ра ва ња оних ко ји по ку -
ша ва ју да од го нет ну „ло гич ку мо зга ли цу”, овај
текст мо же да има и уло гу ја ча ња по ро дич них

ве за (уко ли ко су ро ди те љи, на при мер, укљу че -
ни у про цес чи та ња). Због све га ре че ног, пет
књи га За го нет них при ча и те ка ко за у зи ма ју ва -
жно ме сто у си сте му пе да го шке ли те ра ту ре.
Њи ма се мо же „ре ши ти” ениг ма све сла би јих
уче нич ких по стиг ну ћа.
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Vla di mir B. PE RIĆ

MAT HE MA TI CAL PO E TICS AS THE BA SIS 
OF LI TE RARY LUD DIC IN TER AC TI VITY 
IN THE ZA GO NET NE PRI ČE (ENIG MA TIC

STORI ES) OF UROŠ PE TRO VIĆ

Sum mary

Star ting from the the o re ti cal fra me work of So lo mon
Mar cus in the Mat he ma ti cal Po e tics mo no graph, this pa -
per exa mi nes the hybrid fun cti o ning of mat he ma ti cal
and li te rary-ar ti stic di sco ur se. The ba sic cor pus in the re -
se arch is re pre sen ted by fi ve bo oks by Uroš Pe tro vić, Za -
go net ne pri če. The bro a der cor pus of the work in clu des
the cycle of Mal ba Ta han’s The Co un ting Man sto ri es, De -
nis Gu edj’s The Par rot’s The o rem no vel, but al so nar ra ti -
ve mat he ma ti cal rid dles in the Ne ver win ter Nights com -
pu ter ga me. 

In the tex tu al exam ples of short sto ri es from this
award-win ning se ri es of chil dren’s bo oks in the fi eld of
po pu lar sci en ce, phe no me na such as in ter po la ting a ma -
the ma ti cal task in to the nar ra ti ve flow of a li ne, stra te -
gi es of in di vi du ally cycli zing short sto ri es in to a nar ra -
tive who le at the le vel of the en ti re bo ok, but al so fi ve
bo oks as a who le, as well as tran sfor ming ab stract ge o -
me tric task in to a spe ci fic story. Agon, as one of the fo ur
ba sic types of ga mes, in Ro ger Ca il lo is’s ga me the ory,
whe re the re a der is ‘ga me ma ster’ and the li ste ners
(puzz lers) are com pe ti tors, is the ba sis of in ter ac ti vity in
Pe tro vić’s li te rary fa bric. Fi nally, this pa per exa mi nes the
ex tent to which a mat he ma ti cal pro blem pre sen ted in the
form of a clas si cal nar ra ti ve can af fect the qu a lity of re -
cep tion, i.e. in what way and thro ugh what me ans the
‘enig ma tic story’ ke eps the re a der abo ve the bo ok.

Key words: mat he ma ti cal po e tics, rid dle, task, in ter -
ac ti vity, ga me, ga ming, short story
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SA ŽE TAK: Au to ri ce su po sta vi le za cilj ovo ga is tra -
živa nja ana li zi ra ti re cep ci ju Ja nosche ve (Ja no še ve) sli -
kov ni ce Ta ta Lav i nje go va sret na dje ca / Ma li od goj ni sa -
vjet nik, u oda bra no me uzor ku dje ce dru go ga raz re da
osnov ne ško le. Pri to me je po zor nost usmje re na na auto -
ro vo iz o kre ta nje uo bi ča je nih ob ra za ca po na ša nja u obi -
te lji i druš tvu, lu di zam Ja nosche va umjet nič kog iz ri ča ja
i mo del ro di telj skog od go ja o ko je mu sli kov ni ca go vo ri.
Sta ti stič ka ana li za do bi ve nih re zul ta ta i kri tič ka ana li za
sli kov ni ce po tom su do ve de ne u ve zu sa sa zna nji ma o re -
cep ci ji sli kov ni ce neš to sta ri je dje ce, i stu de na ta Uči telj -
skog fa kul te ta. Is tra ži va nje je po ka za lo da ovo Ja nosche -
vo dje lo ko re spon di ra na raz li či tim ra zi na ma sa dje com i
od ra sli ma, te Ja noscha mo že mo na zva ti cros so ver au to -
rom. On u či ta te lji ma po ti če pro ma tra nje svi je ta iz raz li -
či tih per spek ti va, a iz o kre ću ći ono što je uo bi ča je no po -
ti če mo ti va ci ju za či ta nje. U to me po seb nu ulo gu ima
sub ver ziv nost nje go va iz ri ča ja i kar ne val ski od nos pre ma
svi je tu (raz ma tra ni u od no su na stu di je A. Lu rie i M. Bah -
ti na).

KLJUČ NE RI JE ČI: sli kov ni ca, re cep ci ja, di je te, lu di -
zam, sub ver ziv nost

Vr lo plo dan pi sac i ilu stra tor svjet sko ga gla sa
Horst Ec kert (Horst Ekert), po zna ti ji pod pse u do -
ni mom Ja nosch (Ja noš, 1931.), me đu na rod no je
na gra đi van umjet nik ro dom iz gra di ća Hin den -
bur ga – da nas Za br ze (Polj ska). Pi še na nje mač -
ko me je zi ku. Po čeo je ob ja vlji va ti sli kov ni ce, ro -
ma ne, stri po ve, dra me i dru ga umjet nič ka dje la
već od 1960. go di ne.1 Na pri je la zu sto lje ća upri li -
če na je u Za gre bu iz lo žba ori gi na la Ja nosche vih
knji ga za dje cu, no ta da još ni je bi lo ni jed no ga
pri je vo da na hr vat ski. Bu du ći da pri je vo de ino -
zem nih au to ra če sto mo ra mo če ka ti niz go di na od
nji ho va po ja vlji va nja na svjet skoj knji žev noj sce -
ni, ob ja vlji va nje pri je vo da Ja nosche vih knji ga bio
je za pa žen do ga đaj u Hr vat skoj. Pr ve su se sli kov -
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ni ce po ja vi le 2001. go di ne.2 Sli kov ni ca Ta ta Lav i
nje go va sret na dje ca / Ma li od goj ni sa vjet nik iza zva -
la je na šu po zor nost zbog vi še raz lo ga. Je dan je
te ma sli kov ni ce. Ona go vo ri o ulo zi oca u od go ju
dje ce, kao i o rod nim od no si ma unu tar obi te lji.
Te ma muš kog ro di telj stva, u od no su na maj čin -
stvo i ulo gu ba ka i dje do va, ni je do mi nant na u
dječ joj sli kov ni ci, ni u jed no me po vi je snom raz -
do blju (Maj hut – Ba ti nić 2017; Za lar – Boš tjan -
čić – Schlos ser 2008). Sto ga je ova sli kov ni ca po -
seb na po to me. Dru gi raz log je lu dič ki i pro vo ka -
tiv ni na čin ko jim je Ja nosch pri stu pio te mi, a koji
obi lu je iza zo vi ma za či ta te lja, isto dob no smješ ta -
ju ći ovo dje lo u tzv. cros so ver li te ra tu ru (što se i
eks pli cit no iz ri če pod na slo vom) (Ha mer šak – Zi -
ma 2015: 163–187). Tre ći je mo guć nost da is pi ta -
mo ka ko osmo go diš nja dje ca do ži vlja va ju i pro -
miš lja ju ovu sli kov ni cu, što nas vo di ci lju ovo ga
is tra ži va nja. 

Cilj is tra ži va nja bit će sto ga ana li za dječ je re -
cep ci je sli kov ni ce Ta ta Lav i nje go va sret na dje ca,
a is tra ži vač ka pi ta nja: ka kvi su sta vo vi dje ce o
druš tve nim nor ma ma, od no sno so ci jal nim pra vi -
li ma u obi te lji kao mi kro za jed ni ci i druš tvu kao
ma kro za jed ni ci, a ti ču se ovo ga dje la; što dje ca
mi sle o ulo ga ma ro di te lja u sli kov ni ci; što dje ca
mi sle o te ži ni/la ko ći ro di telj ske ulo ge od ra slih;
ka kvo je sa mo vred no va nje po sluš no sti u dje ce
(ve za no uz od re đe na po na ša nja u za jed ni ci i vri -
jed no sti ko je pr o mo vi ra tra di ci o nal na dječ ja knji -
žev nost); ko ji li ko vi iz sli kov ni ce su im naj za ni -
mlji vi ji i što o nji ma mi sle.

Me to do lo gi ja is tra ži va nja

Is tra ži va nje je pr o ve de no u Osnov noj školi
Trn sko u Za gre bu, na uzor ku od 72 uče ni ka u če -
ti ri raz red na od je la dru gog raz re da. Dob uče ni ka

je osam do de vet go di na. Uče ni ci ma je in ter pre ta -
tiv no pr o či ta na sli kov ni ca, uz isto vre me nu pre zen -
ta ci ju cje lo kup ne sli kov ni ce na pr o jek to ru, ta ko
da su je mo gli spo zna ti i do ži vje ti sa svim nje zi -
nim kom po nen ta ma – li kov nom, li te rar nom, i cje -
lo kup nim di zaj nom. Mo gli su je i sa mi pr o či ta ti i
po gle da ti. Bu du ći da je pri mar ni cilj is tra ži va nja
bio što su bjek tiv ni ji dječ ji do ži vljaj sli kov ni ce, pri -
je eta pe za jed nič ke ana li ze umjet nič kog dje la uče -
ni ci su pri stu pi li in di vi du al nom is pu nja va nju
upit ni ka. Ka ko gra da ci ja od go vo ra ne bi bi la ogra -
ni če na, u an ke tu su uvrš te na pi ta nja otvo re nog
ti pa, što je dje ci omo gu ći lo ve li ku slo bo du u odgo -
vo ri ma, ali u ne kim di je lo vi ma ote ža lo ana li zu.
Za tim je pr o ve de na sta ti stič ka ana li za pre ma od -
go vo ri ma, na osno vu ko je su do bi ve ni za ključ ci.

An ke ta je pr o ve de na i u jed nom tre ćem raz -
redu Osnov ne ško le Au gu sta Še noe u Za gre bu, a
po tom je sli kov ni ca bi la pred me tom ana li ze i ko -
men ta ra stu de na ta tre će go di ne uči telj sko ga stu -
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2 Po ja vlji va nje pr vih Ja nosche vih knji ga na hr vat sko me je -
zi ku, na ža lost, po kva rio je loš pri je vod. Jed na od au to ri ca ovih
re da ka uka za la je na to na klad ni ku, po slav ši mu de talj nu je zič -
nu i sin tak tič ku ana li zu hr vat sko ga pri je vo da. Mo žda je i to bi -
lo raz lo gom što su ti ska ni na slo vi ko ji su sli je di li ka sni je bi li pre -
ve de ni s vi še pa žnje, i ma nje gra ma tič kih i sin tak tič kih po gre -
ša ka. Do sa da su pre ve de ne i ob ja vlje ne slje de će Ja nosche ve
knji ge, sve u iz da nju Hum na kla de d. o. o. u Za gre bu (na vo de
se go di ne pr vih iz da nja): Oh, ka ko je li je pa Pa na ma / Ka ko Mali
Me do i Ma li Ti gar pu tu ju u Pa na mu (njem. 1978., hrv. 2001.),
Ho di, ide mo na ći bla go / Pri ča o po tra zi za naj ve ćom sre ćom na
svi je tu (njem. 1979., hrv. 2001.), Poš ta za Ti gra / Ka ko Ma li Medo
i Ma li Ti gar ot kri va ju poš tu, zrač nu poš tu i te le fon (njem. 1980.,
hrv. 2001.), Ma li na uk o ži vo ti nja ma (njem. 1981., hrv. 2001.),
Ja ću te iz li je či ti re če Me do / Pri ča o to me ka ko je Ma li Ti gar jed -
nom bio bo le stan (njem. 1985., hrv. 2007.), Ti gar i Me do u pro -
me tu / Pri ča o to me ka ko su Ma li Me do i Ma li Ti gar jed nom iš li u
grad (njem. 1990., hrv. 2012.), Ma li Ti gar tre ba bi cikl / Pri ča o
to me ka ko je Ma li Ti gar učio vo zi ti bi cikl (njem. 1992., hrv. 2012.),
Do bar dan, Ma lo Pra se / Pri ča o to me ka ko se Ma li Ti gar jed no ga
da na vi še ni je vra tio ku ći (njem. 1997., hrv. 2007.), Utr ka iz me -
đu Ze ca i Je ža (njem. 2002., hrv. 2011.), Ta ta Lav i nje go va sret -
na dje ca / Ma li od goj ni sa vjet nik (njem. 2006., hrv. 2009.).



di ja na se mi na ru iz ko le gi ja Svjet ska dječ ja knji -
žev nost na Uči telj skom fa kul te tu u Za gre bu.

Za ključ ci o re cep ci ji sli kov ni ce uče ni ka dru go -
ga raz re da do ve de ni su u ve zu sa za pa ža nji ma o
re cep ci ji go di nu da na sta ri jih uče ni ka, kao i stu -
de na ta.

Opis uzor ka

Uzo rak uče ni ka dru gih raz re da ob u hva tio je
72 uče ni ka, od ko jih 38 dje voj či ca i 34 dje ča ka.
Dvo ji ca dje ča ka ni su u pot pu no sti is pu ni la an ket -
ni li stić ta ko da se nji ho vi od go vo ri ni su mo gli ko -
ri sti ti u svi ma ana li za ma; u da ljem tek stu bit će
po seb no na zna če no kad se ra di o sma nje nom
uzor ku od 70 uče ni ka.

U uzor ku od 70 uče ni ka, njih 65 ta da je ži vje -
lo s oba ro di te lja, a pe te ro s maj kom. Sa mo še ste -
ro uče ni ka (8,33 %, na uzor ku od 70 uče ni ka) su
je din ci, njih 39 (54,17 %) ži vje lo je s jed nim bra -
tom ili se strom, 17 uče ni ka (23,61 %) s dva bra -

ta/se stre, pe te ro njih (6,94 %) s tro je bra će ili se -
sta ra, dvo je uče ni ka s če tve ro bra će/se sta ra, a jed -
na uče ni ca (1,39 %) sa še ste ro bra će/se sta ra.
Uspo red ni pri kaz bro ja bra će i se sta ra u obi te lji -
ma pri ka zan je na Sli ci 1. Iz to ga vi di mo da ve ći -
na uče ni ka ima ne po sred no is ku stvo od ra sta nja
uz bra ću ili se stre, kao što su to ima li li ko vi u nji -
ma pro či ta nom Ja nosche vom dje lu.

Na ra tiv na, li kov na i struk tur na obi ljež ja
Janosche ve sli kov ni ce

U sli kov ni ci Ta ta Lav i nje go va sret na dje ca, čiji
pod na slov, Ma li od goj ni sa vjet nik, su ge ri ra da je
ri ječ o po uč noj knji zi, Ja nosch je za mi slio i pri -
kazao jed nu ve li ku obi telj. Sli kov ni ca ne ma pa gi -
na ci je. Umje sto po sve te Ja nosch je na pi sao pre -
po ru ku: Slič no sti s već po sto je ćim ro di te lji ma ili
onima ko ji bi to tek mo gli po sta ti su pre po ruč lji ve.
Na ra zi ni fa bu le Lav Wal ter bri ne za svo je sed mo -
ro dje ce, ku ću i objed. Nje go va je ulo ga tra di ci o -
nal no po sta vlje na, s raz li kom što sve to oba vlja
otac, a ne maj ka. Ma ma La vi ca Ir ma sva ko ga ju -
tra od la zi u ured gdje je še fi ca i vra ća se tek na ve -
čer. Me đu tim, u taj je okvir smješ ten per mi siv ni
od goj ko ji u ne kim di je lo vi ma pri če do vo di do
druš tve no ne pri hva tlji va po na ša nja (vo žnje tram -
va jem bez kar te, mo kre nja kroz pro zor), a u ku ći
se ži vi bez ja sno od re đe nih pra vi la i dnev ne ru ti -
ne. Ta ta ma lim la vi ći ma is pu nja va sve nji ho ve že -
lje. Tri li ci na to či ocean u la vor te je upu ti na kr -
sta re nje, Ma ri cu lan si ra u sve mir ka ko bi iz bli za
mo gla ostva ri ti že lju da vi di Mli ječ nu sta zu, Pa -
vlu is pu nja va že lju za ‘šver ca njem’ u tram va ju ali
ta ko da po taj no ku pi kar tu i da je je vo za ču ka ko
bi Pa vle mo gao uži va ti u svo joj ne po dopšti ni, Mi -
ri ku ha hr pu tje ste ni ne. Al fred mu umak ne na
tržni cu gdje udo vo lja va „ne do zvo lje noj” že lji da
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Sli ka 1. Us po red ni pri kaz bro ja bra će i se sta ra 
u pro ma tra nom uzor ku od 70 uče ni ka



kra de vo će. Li za ga po tje ra i ras pla če, dok svo je
sed mo di je te, la vi ća Pim pu, puš ta da mo kri kroz
pro zor. Ova sli ka, kao i ve se la re ak ci ja pi ja nog
kra lja na ko tu ralj ka ma ko ji po vla đu je la vi ću
prem da mu je Pim po va mo kra ća smo či la kru nu,
mo že se po ve za ti s kar ne val skim od no som pre ma
svi je tu iz op se žne stu di je M. Bah ti na Stva ra laš tvo
Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga ve ka i
re ne san se, ko ja kar ne va li za ci ju pri ka zu je kao „pri -
vre me no oslo ba đa nje od vla da ju će isti ne i po sto -
je ćeg po ret ka, pri vre me no uki da nje svih hi je rar -
hij skih od no sa, pri vi le gi ja, nor mi i za bra na” (Bah -
tin 1978: 16). Tu pri pa da iz o kre ta nje sve ga što je
uo bi ča je no, po sta vlja nje svi je ta na o pa ko. Ali to,
pre ma Bah ti nu, ni je ne ga ci ja svi je ta, već ob no va
i pre po rod. Kar ne val ski smi jeh je i po dru gljiv i ve -
seo; i ne gi ra i po tvr đu je. Pri pa da či ta vo me svi je -
tu, pa i ono me ko ji se smi je. Po ka zu je svi jet kao
re la ti van. Bah tin uka zu je na pa ro dič ne du ble te
udž be ni ka ko ji uče o vje ri, pa ro dič ne du ble te ži -
vo ta sve ta ca, kao i vi teš kih ro ma na. Ta kvim bi se
du ble tom uvjet no mo gao shva ti ti i ovaj Mali
odgoj ni sa vjet nik, jer pre ma kra ju sli kov ni ce sve
vi še po sta je ja sno da je on po sve su pro tan od goj -
nim sa vje ti ma iz pe da goš kih udž be ni ka. Pre ma
Bah ti nu, u Ra be la i so vom dje lu is ti če se obič no
pre vlast „ma te ri jal no-tje le snog na če la ži vo ta: sli -
ka sa mog te la, je de nja, pi je nja, pra žnje nja, pol -
nog ži vo ta”, kao na sli je đa na rod ne smje hov ne
kul tu re i po seb ne este tič ke kon cep ci je stvar no sti.
Nju bi va lja lo na zva ti gro tesk nim re a li zmom, gdje
se „ko smič ko, so ci jal no i te le sno na la ze u ne ras -
ki di vom je din stvu, kao ne de lji va ži va [...] ve se la i
bla go dat na ce li na” (Ibid.: 27). Ako upra vi mo po -
gled na dio Ja nosche ve pri če o „lan si ra nju” Ma ri -
ce me đu zvi je zde, sli ka ko zmič kog mo ti va ko ja sli -
je di pri je gro tesk nog (mo kre nje kroz pro zor) na
ra zi ni fa bu le spa ja oba po la ko ja uje di nju je i Bah -
tin, prem da sli kov ni ca pri pa da pri je gro tesk noj

fik ci ji. Sva ka ko, to je dje ci naj smješ ni ji dio ove
pri če, a Bah tin bi se s nji ma vje ro jat no slo žio:

Ne za bo ra vi mo da je mo kra ća (kao i iz met) ve -
se la ma te ri ja, ko ja isto dob no sni ža va i ubla ža va, ko -
ja strah pre tva ra u smeh [...] Iz met i mo kra ća ote -
lo vlju ju ma te ri ju, svet, ko zmič ke ele men te, či ne ih
ne čim in tim no bli skim i te le sno pri hva tlji vim (jer
to su ma te ri ja i ele me nat što ih ra đa i iz lu ču je te lo
sa mo). Iz met i mo kra ća pre tva ra ju ko smič ki užas u
ve se lo kar ne val sko stra ši lo (Ibid.: 351).

Rad nja u pri či je vi še sloj na jer se li i u ured kod
Ma me La vi ce, gdje se go vo ri o do ga đa ji ma na po -
slu, a po tom do la zi ve čer i obi telj se oku plja ka ko
bi za jed nič ki ve če ra la i otiš la na po či nak. Maj ci je
naj va žni je da se dje ca ne ma ju na što po ža li ti u
odno su na oca. Ne pi ta se ni o če mu dru go me.

U svom ose buj nom i pro vo ka tiv nom sti lu, Ja -
nosch je spo lo vi ma za mi je nio ulo ge, s ti me da se
i otac i maj ka po ne kad po na ša ju ne pri mje re no
svojim ulo ga ma (otac za ka pa sme će u su sje dov vrt,
do puš ta Pa vlu šver ca nje u tram va ju, ne re agi ra na
Li zi ne uvre de, sva ko me ku ha nje go vo omi lje no je -
lo; maj ka sta vlja slu žbe ni ka se bi u kri lo kao di -
jete, upo zo ra va dje lat ni ke na po slu da pre sta nu
ispuš ta ti vje tro ve i da sta ve ja stuk pod stra žnji cu
da im bu de mek še). U tim po stup ci ma tako đer se
na zi re kar ne va li za ci ja u od no su pre ma svi je tu, a
ma lom i ve li kom či ta te lju/či ta te lji ci je smi ješ no
spo mi nja nje is puš ta nja vje tro va (pr deža) u pro fe -
si o nal noj ko mu ni ka ci ji. Kod ku će su na čin bri ge
za dje cu i vo đe nje ku ćan skih po slo va pod re đe ni
za dat ku da se dje ci udo vo lji. Ugo da dje ce je naj -
va žni ja, kao i te žnja da otac na kra ju da na do bi je
„pro la znu ocje nu”. Otac je jed na ko do bar kao i maj -
ka – iz ri če ta ta Lav na de ve toj stra ni ci sli kov ni ce.
No, Ja nosch po ka zu je da otac Lav za pra vo ne ma
cje lo vi tu pre dodž bu o to me ko je su maj čin ske du -
žno sti, ili mu je pre vi še na por no ob na ša ti ih. 
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Za ni mlji vo je, u ovo me ozrač ju, pro mo tri ti
knji gu Ali son Lu rie Don’t Tell the Grown-Ups. The
Sub ver si ve Po wer of Chil dren’s Li te ra tu re (Ne moj re -
ći od ra sli ma. Sub ver ziv na moć dječ je li te ra tu re), u
ko joj au to ri ca pro na la zi ka rak te ri sti ke sub ver ziv -
no sti u kla sič nim dje li ma en gle skog go vor nog
pod ruč ja. Na la zi da ona 

pre po ru ču ju – čak sla ve – sa nja re nje, ne po sluš nost,
od go va ra nje, bi jeg od ku će, pri kri va nje vla sti tih mi -
sli i osje ća ja pred ne su o sje ćaj nim od ra sli ma. Ona
iz o kre ću pre ten zi je od ra slih i ismi ja va ju nji ho ve
insti tu ci je, uklju ču ju ći ško lu i obi telj. Ri ječ ju, ta
dje la su sub ver ziv na3 (Lu rie 1990: 10). 

A. Lu rie ob ra zla že ka ko dječ ju li te ra tu ru tre ba
ozbilj no uzi ma ti u ob zir i zbog te sub ver ziv no sti, 

jer nje ne vri jed no sti ni su uvi jek iste kao one u kon -
ven ci o nal nom svi je tu od ra slih. Na rav no, sva ve lika
li te ra tu ra su ber ziv na je u ne kom smi slu, jer njeno
po sto ja nje uklju ču je da ono što za i sta ima vri jed -
nost je su umjet nost, ima gi na ci ja i isti na. S dru ge
stra ne, ono što zo ve mo stvar nim svi je tom, i što ta -
mo ima vri jed nost to su obič no no vac, moć i druš -
tve ni uspjeh4 (Ibid.: 11). 

Sub ver ziv na li te ra tu ra za dje cu uto li ko je intri -
gant na i za ni mlji va jer su ge ri ra da po sto je dru ga -
či je per spek ti ve po gle da na svi jet i ži vot ne goli
ona ko ju nu di dik tat tr žiš ne sva ko dnev ni ce, obve -
za i op će pri hva će no ga druš tve no ga bon to na. Ta -
kve knji ge, pre ma Lu rie, do zi va ju maš to vi to, slat -
ko di je te pre pu no pi ta nja u sva ko me od nas, i na
taj nas na čin osna žu ju, bu de na šu ener gi ju ko ja
pri pa da ne svje sno me, po ti ču nas na pro mje ne. 

Sub ver ziv nost i pro vo ka tiv nost Ja nosche ve sli -
kov ni ce kri je se na raz li či tim ra zi na ma. Osim u
ne ga ci ji kon ven ci o nal ne obi te lji, ta ko i u gra da -
ciji slo bo de ko ju dje ca uži va ju, u us put nim pri -

mjed ba ma o oče vom po na ša nju, di ja lo zi ma iz me -
đu spo red nih i glav nih li ko va. S dru ge stra ne, po -
pu stlji vi, he do ni stič ki od goj u ko je mu ne ma su -
rad nje iz me đu oca i dje ce, od luč ni je ga vod stva i
me đu sob nog uva ža va nja vo di u anar hi ju i, na kra -
ju, u za ne ma ri va nje. Sub ver ziv nost je sa dr ža na i
u La vi či nom po na ša nju pre ma za po sle ni ci ma kao
da su ma la dje ca. Osim smi je ha, že li se iza zva ti
re ak ci ja či ta te lja. Ja nosch kao da po ti če na raz -
miš lja nje je li ta kva maj ka do ra sla svo me po slu,
ili za pra vo ni je spo sob na oba vlja ti ga. 

Sli kov ni ca obi lu je lu dič kim ele men ti ma, ka ko
na ra zi ni tek sta, ta ko i ilu stra ci je. Pri mje ri ce, ša -
lju ći Ma ri cu u Sve mir ta ta na ru ču je zvi je zdu re -
pa ti cu ka ko bi maj ci na pra vio noć nu svje tilj ku ili
upa ljač. Pri tom ne zna bro ji ti una trag, ali Ja nosch
na gla ša va da to ni je va žno ako se spo me ne nu la,
jer na nu lu po li je će ra ke ta. Ma ri ca se u Sve mi ru
su da ri sa le te ćim ze com ko ji zbog to ga skre će s
pu ta nje i upa da u cr nu ru pu me đu sa zvjež đi ma,
što ga spa ša va od lo va ca jer po sta je ne vi dljiv. Toč -
no u šest i dva de set, pre ma do go vo ru, Ma ri ca iz
Sve mi ra „sli je će” u pre ga ču ko jom je otac ulo vi.
Na ra zi ni ilu stra ci je, lu di zam je pri su tan i u pri -
ka zu stva ri i li ko va. Mno gi de ta lji na ilu stra ci ja -
ma – mu he, ko mar ci, za kr pe, raz ba ca no po su đe,
alat, obu ća, na la ze se na neo bič nim mje sti ma, što
iza zi va hu mo ri stič ki do jam kao da je kroz ku ću
pro šao ura gan. Ilu stra ci je ko je vr ve ta kvim de ta -
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3 “The se bo oks, and ot hers li ke them, re com men ded – even
ce le bra ted – daydre a ming, di so be di en ce, an swe ring back, run -
ning away from ho me, and con ce a ling one’s pri va te tho ughts
and fe e lings from unsympat he tic grown-ups. They over tur ned
adult pre ten si ons and ma de fun of adult in sti tu ti ons, in clu ding
school and fa mily. In a word, they we re sub ver si ve.”

4 “(...) be ca u se its va lu es are not al ways tho se of the con -
ven ti o nal adult world. Of co ur se, in a sen se much gre at li te ra -
tu re is sub ver si ve, sin ce its very exi sten ce im pli es that what
mat ters is art, ima gi na tion, and truth. In what we call the real
world, on the ot her hand, what usu ally co unts is mo ney, po wer,
and pu blic suc cess.” 



lji ma kom pa ti bil ne su ve se lom, ali i ka o tič nom
shva ća nju obi telj skog ži vo ta. Ku ća la vo va je
skrom na i ne u red na, ali ni tko se ti me ne za ma ra,
dok otac svoj po sao oba vlja s to pli nom i lju ba vlju.
Na sli ka ma ko je vi se uo kvi re ne na zi du su sta rac
s bra dom, ča vao i ka na ri nac. Bu du ći da je sav ži -
vot pod re đen igri, ni uo kvi re ni ča vao ni je ču dan.
Li ko vi ima ju neo bič ne fri zu re svih bo ja ko je pod -
sje ća ju na ljud ski ko lo rit ve li kih gra do va na Za -
pa du. Ovi hu mor ni, ka ri ka tu ral ni ano nim ni li ko -
vi po ne kad ima ju ma le ulo ge u pri či (kralj sa ko -
tu ralj ka ma), a po ne kad ne. Ti gar pat ka i ža bac
Günter, Me do i Ti grić (po pu lar ni li ko vi iz dru gih
Ja nosche vih knji ga) in di rekt no po ru ču ju da ima -
ju svo je pri če ali da pri pa da ju svi je tu ove sli kov -
ni ce. Ilu stra ci je su u su gla sju sa tek stom, da ju više
in for ma ci ja o nje mu i su dje lu ju u gra da ci ji lu dič -
kih ele me na ta. U nji ma na la zi mo in tra i ko nič ke
ele men te, pri mje ri ce uo kvi re ni nat pis u La vi či -
nom ure du: NE MA MI LO STI ZA KO MAR CE!, za
ko ji je na li je pljen list iz no te sa na ko je mu je ne -
tko is pi sao: a što je s mu ha ma? i in ter tek stu al ne
ele men te: na li stu pa pi ra na po du u La vi či nom
ure du mo že se pro či ta ti bi lješ ka: bi ti ili ne bi ti ili
ka ko ili što. Vi di mo Pim pa ka ko mo kri sa lu ste ra,
ovaj pu ta na bra ta, ali je on otvo rio ki šo bran, pa
ni tko to me ne pri da je po zor nost. Ve čer nji za -
jednič ki objed pro tje če u ve se lju, a sva ko me je
dozvo lje no da je de i spa va ta mo gdje ho će i ka ko
ho će, pa u za vrš ni ci po na ša nje la vo va vi še na li či
po na ša nju pra vih ži vo tinj skih je din ki, ne go li nji -
ho voj an tro po morf noj sli ci. 

Igra ko ja pro ži ma sli kov ni cu lu dič ki je pro gre -
siv na, po či nje obič nom igrom dje te ta u la vo ru, a
za vr ša va go to vo ap surd nom si tu a ci jom mo kre nja
kroz pro zor. Me đu tim, ona ni je sa mo lu dič ki pro -
gre siv na na fa bu la tiv no me pla nu, već je to i iz ra -
žaj no (je zič no i li kov no), kao i na pla nu po gle da
na ži vot ko ji sli kov ni ca su ge ri ra. A on se ti če po i -

ma nja obi telj ske sre će i od go ja, kao i slo bo de ljud -
sko ga ži vo ta uop će. Je di no čo vjek ko ji se igra slo -
bo dan je i sre tan čo vjek, kao da po ru ču je Ja nosch,
bio on ve lik ili ma li. No, iza te eks pli cit ne po ru ke
skri va ju se im pli cit ne, ko je ima ju i ne ka dru ga
zna če nja. Zbog pro gre si je lu di zma na raz li či tim
ra zi na ma dje lo je na lik stvar noj dječ joj igri, ne -
pred vi dlji vo i di na mič no. Ipak, ova igra žr tvu je ja -
san po re dak stva ri, smi sle nu or ga ni za ci ju ži vo ta
i za jed nič ki rast svih čla no va obi te lji. Na kra ju,
ako je od ra sli či ta telj (i mo gu ći bu du ći ro di telj,
na slo vljen na po sve ti) oče ki vao pe da goš ku „za do -
voljš ti nu”, po u ku dje ci da obi telj ova ko ne mo že
funk ci o ni ra ti u stvar no me svi je tu, li je po se pre -
va rio. Sve osta je ka ko jest, a po čet ni pro vod ni mo -
tiv za do volj stva ma lih čla no va obi te lji osta je je di -
ni re le van tan.

Ana li za od go vo ra i sta ti stič ka ob ra da 
re zul ta ta is tra ži va nja5

Po po dje li ulo ga u obi te lji, uče ni ci su se iz ja -
sni li ka ko u 76,39 % obi te lji otac i maj ka pod jed -
na ko su dje lu ju u od go ju, u 19,44 % slu ča je va u
od go ju naj vi še su dje lu je maj ka, a sa mo u jed nom
(1,39 %) u od go ju vi še su dje lu je otac. U 73,61 %
obi te lji za ra đu ju oba ro di te lja, u 16,67 % za ra đu -
je otac, a u 9,72 % maj ka (u slu ča ju ka da su maj -
ke za po sle ne, ve ći nom se ra di o sa mo hra nom ro -
di te lju).

Pro ma tra ju ći na istom uzor ku bri gu o ku ćan -
skim po slo vi ma, u 75,71 % slu ča je va o ku ćan skim
po slo vi ma bri ne maj ka, u 22,86 % pod jed na ko
bri nu otac i maj ka, a u sa mo jed nom slu ča ju o ku -
ćan skim po slo vi ma vi še bri ne otac.

ХИБРИДНОСТ СЛИКОВНИЦЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   71

5 Dje ci je po di je ljen upit nik s pi ta nji ma, ko ji je (za jed no sa
naj za ni mlji vi jim od go vo ri ma) u pri lo gu ovo ga ra da.



Sa mo vred no va nje po sluš no sti kvan ti zi ra no je
u in ter va lu od 2 do –2:

2 – ja sam po sluš no di je te, 
1 – ve ći nom sam po sluš no di je te, a sa mo po -

ne kad sam ne po sluš no,
0 – ja sam i po sluš no i ne po sluš no di je te,

–1 – ja sam ne po sluš no di je te i sa mo po ne kad
sam po sluš no, i 

–2 – ja sam ne po sluš no di je te (ova ocje na se
ni je po ja vi la u uzor ku). 

Re zul ta ti sa mo vred no va nja po spo lu pri ka zani
su u Ta bli ci 1. Za ni mlji vo je što dje ci ova gra da ci -
ja ni je bi la po nu đe na, ali iz nji ho vih od go vo ra
pro i zaš la je spo me nu ta gra da ci ja ocje na po sluš -
no sti. Is ti ču se dvi je sku pi ne od go vo ra, neo vi sno
o spo lu; uče ni ci ko ji vi so ko ocje nju ju vla sti tu po -

sluš nost ili se ne mo gu od lu či ti je su li po sluš ni ili
ne po sluš ni (sva ka od ovih sku pi na pred sta vlja po
42,86 % uzor ka). Pret hod no se s dje com ni je raz -
go va ra lo o poj mu po sluš no sti te je ra zu mi je va nje
ter mi na na mjer no osta vlje no nji ho voj vla sti toj in -
ter pre ta ci ji. Me đu tim, u raz go vo ri ma je doš la do
iz ra ža ja či nje ni ca da dje ca po sluš nost ra zu mi ju u
tra di ci o nal nom poj mu te ri je či: kao slu ša nje ro -
di telj skih na pu ta ka, za bra na i usmje ra va nja.

Ve ći na se uče ni ka (90,14 %) sla že s tvrd njom
da je sli kov ni ca sa vjet nik ro di te lji ma te u vi so kom
po stot ku (76,39 %) sma tra ju da je u re du da je
tata kod ku će i bri ne za dje cu, ku ću i objed, bez
ob zi ra na to što u nji ho voj kon kret noj obi telj skoj
si tu a ci ji (75,71 %) o ku ćan skim po slo vi ma bri ne
sa mo maj ka. U od go vo ri ma ne ma ko re la ci je u
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Sli ka 2. Us po red ba bro ja obi te lji pre ma bri zi 
o od go ju i o ku ćan skim po slo vi ma; m – maj ka, t – otac, 

mt – pod jed na ko otac i maj ka. U naj ve ćem bro ju
slučaje va oba ro di te lja pod jed na ko se po sve ću ju 

od go ju dje ce, a maj ke se naj vi še bri nu oko 
ku ćan skih po slo va.

Sli ka 3. Gra fič ki pri kaz sa mo vred no va nja po sluš no sti
po spo lo vi ma (m – dje ča ci, ž – dje voj či ce), sa mo o cje na;
2 – ja sam po sluš no di je te, 1 – ve ći nom sam po sluš no
di je te a sa mo po ne kad sam ne po sluš no, 0 – ja sam i

posluš no i ne po sluš no di je te, –1 – ja sam ne po sluš no
di je te i sa mo po ne kad sam po sluš no.



odno su na spol is pi ta ni ka. To ide u pri log tvrd nji
da dje ci ni je va žna po dje la ulo ga u struk tu ri obi -
te lji. 

Da ta ta Lav do bro bri ne za dje cu, ku ću i objed
sma tra 80,56 % uče ni ka. Da je nje gov lik „do bar,
bri žan i vri je dan” mi sli 61,97 % dje ce, a 16,90 %
njih sma tra da je on pre blag i pre po pu stljiv; 4,23
% uče ni ka tvr di da je ta ta loš, a je dan uče nik (od -
no sno 1,41 %) sma tra da je ta ta Lav od li čan. Sa -
mo tro je uče ni ka pro cje nju ju nje go vu osob nost,
psi hič ko i tje le sno sta nje: ka žu da je „umo ran, u
žur bi” i da „do zvo lja va da ga vri je đa ju”. U osta -
lim od go vo ri ma vi dlji vo je da dje ca ne raz miš lja -
ju o to me zaš to o dje ci bri ne ta ta, a ne ma ma, već
su usmje re na na lu dič ke ele men te u pri či. To pot -
kr je plju je či nje ni cu da je igra naj va žni ja ak tiv nost
u dje tinj stvu, na če mu u ovoj pri či in zi sti ra i Ja -
nosch. 

Bez ob zi ra na to što se ve ći ni dje ce svi đa ju po -
stup ci ta te La va, ona sma tra ju da mu ni je la ko
(91,67 %) jer „ima sed mo ro dje ce i že li ih sve raz -
ve se li ti; on je je dan, a dje ce se dam; je di ni bri ne
za njih; dje ca svaš ta že le; ne po sluš na su; gnja ve
ga; sve im je do pu stio, a bi lo bi mu još te že da mo -
ra vi ka ti na dje cu”. Ne ko li ci na uče ni ka ko ji mi sle
da je ta ti La vu la ko svoj od go vor pot kr je plju ju
argu men tom da „on vo li svoj po sao”, iz če ga se vi -

di da dje ca ra zu mi ju da je očin ski po sao slo žen i
te žak, a ma nji dio sma tra – ako taj po sao vo li onaj
ko ji ga ob na ša, on da te ži na pa da u dru gi plan. Na
pi ta nje ka ko je bi ti ro di telj, njih 70,42 % mi sli da
je to teš ko. 

Či nje ni ca da 98,59 % uče ni ka tvr di ka ko je dje -
ci la vi ći ma la ko te njih 97,10 % pre po zna je tu gu
ta te La va jer ga je kći Li za „uvri je di la; vi ka la na
nje ga; bi la zlo če sta pre ma nje mu; iz ne vje ri la ga;
bi la gru ba, bez o bra zna i htje la bi ti re vo lu ci o nar -
ka” po tvr đu je da dje ca ima ju em pa ti je za osje ća -
je ta te La va, kao i da su spo sob na za kri tič ku ocje -
nu Li zi nog po na ša nja. To ide u pri log za ključ ku
da je Ja nosche va sli kov ni ca, prem da se pri čom za -
la že za od goj u lju ba vi i dječ jim slo bo da ma, ujed -
no i sub ver ziv na kri ti ka per mi siv nog od go ja, a
dje ca to mo gu pre po zna ti. 

Od go vo ri na pi ta nje što im se naj vi še svi đa kod
nji ho vih ro di te lja ja vlja li su se u ne ko li ko sku pi -
na: „mo ji ro di te lji su do bri” (bez do dat nog ob ra -
zlo že nja) – njih 15,94 %. Od go vo ri ve za ni uz ro -
di telj ske po stup ke: 10,14 % uče ni ka ra zu mi je
rodi telj sku „stro gost” („ne da ju mi da baš sve ra -
dim, ku pe mi kad neš to za vri je dim, ni pre bla gi ni
pre stro gi, ka ko me od ga ja ju”), ali i 8,75 % od go -
vo ra u ko ji ma se dje ci svi đa ro di telj ska po pu stlji -
vost („kad ta ta sve do zvo lja va, kad mi ku pu ju, kad

ХИБРИДНОСТ СЛИКОВНИЦЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   73

Ta bli ca 1: Sa mo vred no va nje uče ni ka po po sluš no sti

Ja sam ne po sluš no Ve ći nom sam 
di je te i sa mo Ja sam i po sluš no po sluš no di je te Ja sam po sluš no
po ne kad sam i ne po sluš no a sa mo po ne kad di je te

po sluš no di je te sam ne po sluš no

dje voj či ce 0 15 (21,43 %) 6 (8,57 %) 17 (24,28 %)

dje ča ci 1 (1,43 %) 15 (21,43 %) 3 (4,29 %) 13 (18,57 %)

UKUP NO 1 (1,43 %) 30 (42,86 %) 9 (12,86 %) 30 (42,85 %)



mi sve do puš ta ju”). To što se ro di te lji s nji ma za -
ba vlja ju, svi đa se 13,04 % od ukup nog bro ja djece
(„vo le se ša li ti, igra ju se sa mnom, kad se za -
bavlja mo”).

Za ro di telj sku lju bav i bri gu 7, 25 % dje ce is ti -
če da im se svi đa, dok 44,88 % od go vo ra ni je mo -
gu će gru pi ra ti. 

U od go vo ri ma na pi ta nje je li la ko ma mi La vi -
ci, ni je uo če na zna čaj na raz li ka. Da joj ni je la ko
sma tra 59,72 % uče ni ka, a 40,28 % mi sli da jest.
Ve ći na uče ni ka ko ji tvr de da joj je la ko to mi sli jer
„je še fi ca, sa mo sje di i za po vi je da, niš ta ne ra di,
ne mo ra bri nu ti za dje cu”. Oni ko ji tvr de ka ko joj
ni je la ko, ka žu da „na po slu pr de, mo ra bri nu ti o
za po sle ni ci ma, stal no je neš to pi ta ju” itd. Ov dje
se iš či ta va is ku stvo dje ce sa po slo vi ma vla sti tih
ro di te lja. Dje ca su, na i me, u obi te lji in di rekt no
izlo že na ro di telj skim kri ti ka ma po slo da va ca ili
za po sle ni ka, za vi sno od po lo ža ja za po sle nog ro -
di te lja. Sa mo je dan od go vor ka že da „je ma mi teš -
ko jer mo ra bi ti na po slu i ne mo že vi dje ti svo ju
dje cu”, što svje do či o vi šoj ra zi ni raz miš lja nja i
znak je em pa ti je. 

Na pi ta nje ka ko se ma ma po na ša na po slu, dje -
ca od go va ra ju vr lo raz li či to. Od go vo ri po put: „ne -
pri stoj no, ali po ma že lju di ma; ma lo ne pri stoj no;

ma lo pri stoj no, a ma lo ne pri stoj no; bri ne o za po -
sle ni ci ma; neo zbilj no; čud no” – ja vlja ju se u ma -
lom po stot ku (10,14 %), jer je dje ci teš ko po ve zati
di ja me tral no raz li či te oso bi ne ma me La vi ce. Ja -
nosch je ste re o tip za po sle no ga oca ko ji uz dr ža va
obi telj pre i na čio u no vi – za po sle nu maj ku ko ja
ima od go vor no upra vljač ko mje sto na po slu. No
ona ga oba vlja kao da je ri ječ o od no su maj ke i ne -
staš ne dje ce. Ovaj lu di stič ki po mak zbu nju je ma -
lo ga či ta te lja. Ne mo žeš isto vre me no bi ti do bar i
bri žan, a ne u re dan po slo da vac s ne pri mje re nim
is ka zi ma. Naj ve ći dio dje ce po di je lio se iz me đu
dvi je vr ste od go vo ra: „ne pri stoj no; ka ko že li i ja -
ko je va žna; gro zno; zlo če sto” (33,33 %), ili onih
u pot pu noj su prot no sti: „pri stoj no; lju ba zno; li je -
po; do bro” (56,53 %). Ovi se od go vo ri mo gu do -
ve sti u ve zu sa či nje ni com da dje ca li ko ve u pri -
ča ma, a i lju de u stvar no sti, naj pri je do ži vlja va ju
cr no-bi je lo. Ili su do bri ili ni su. Isto ta ko, već su
kod osmo go diš nja ka ili de ve to go diš nja ka usvo je -
ne pred ra su de da od ra sla oso ba ko ja je do bra, mo -
ra bi ti pri stoj na, ured na i u pot pu no sti u skla du s
druš tve nim nor ma ma.

Pre ma od go vo ri ma na pi ta nje ka kva su dje ca
la vi ći u sli kov ni ci, mo že mo za klju či ti ko ji su stav
is pi ta ni ci za u ze li u od no su pre ma raz i gra noj i raz -
ma že noj dje ci. O nji ma se 44,93 % dje ce iz ra ža va
pozi tiv no (la vi ći su „dobri, raz i gra ni, za bav ni, opu-
š te ni, pa čak i pri stoj ni”), 36,23 % ne ga tiv no („za -
htjev ni, zlo če sti, raz ma že ni, li je ni”), 11,5 % sma -
tra da su i po zi tiv ni i ne ga tiv ni, dok 7,25 % dje ce
za klju ču je sa mo da su „ma li” ili „ja ko mali”. Vi -
dlji vo je da su dje ca od go va ra la na te me lju vla sti -
tog is ku stva, u skla du sa već uvri je že nim sta vom
pre ma dječ joj raz ma že no sti i za htjev no sti, te pre -
ma usta lje nim nor ma ma druš tva u ko je mu žive. 

Slič na je raz di o ba od go vo ra na pi ta nje ra de li
dje ca lu do ri je s ne kim iz obi te lji i ka kve. Ne ga -
tivno od go va ra 54,17 % is pi ta ni ka, a po zi tiv no
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Sli ka 4. Dje ca su se u od go vo ru na pi ta nje 
je li la ko ma mi La vi ci po di je li la



45,83 %, na te me lju če ga se mo gu do ni je ti isti za -
ključ ci. Is pi ta ni ci ko ji su na pi ta nje od go va ra li po -
zi tiv no pi šu da lu do ri je naj češ će ra de sa bra ćom i
se stra ma, a sa mo su dva is pi ta ni ka na pi sa la da ih
ra de s ro di te lji ma (2,86 %). Naj češ ći ko men tar uz
ne ga ti van od go vor bio je: „Ne ra dim ni kad ni sa
kim ni ka kve lu do ri je”. 

Na pi ta nje zaš to baš ni je zgod no da dje ca ra de
sve što ho će, dje ca su da la vr lo za ni mlji ve od go -
vo re. Naj češ će su po ka za la strah od po slje di ca pa
su od go va ra la da „mo gu za vr ši ti u za tvo ru; na njih
se lju te ro di te lji; mo že im se neš to do go di ti; mo -
gu se ozli je di ti; mo gu na pra vi ti glu post; bit će ne -
red u ku ći”. 

Na pi ta nje o ku ći la vo va iz sli kov ni ce, dječ ji su
se od go vo ri go to vo po di je li li: 52,94 % se iz ra zi lo
ne ga tiv no („ne u red na; raz ba ca na; gro zna; pr lja -
va; ru žna; ne svi đa mi se”), a 47,06 % dje ce ka že
da im se ku ća svi đa („li je pa je; ja ko ve se la; ured -
na; su per; ja ko do bra; smi ješ na”). Na pi ta nje što
mi sle o ‘šver ca nju’ u tram va ju, 75,36 % uče ni ka
sma tra da to ni je u re du (bez do dat nog ob ra zlo -
že nja), 13,4 % se bo ji po slje di ca („strah od po li ci -
je, za tvo ra i ka zne”), 4,35 % je ne u tral no („do sad -
no; niš ta”), dok se o šver ca nju po zi tiv no iz ja sni lo
sa mo 7,25 % („za bav no; za ni mlji vo; smi ješ no”). 

Ka da je Pim po mo krio kroz pro zor, 90,33 %
dje ce to u pri či sma tra naj smješ ni jim, 2,77 % Ro -
su lji no is puš ta nja vje tro va u ure du, 1,38 % Pa vlo -
vo ‘šver ca nje’ u tram va ju, dok 1,38 % ka že da im
niš ta ni je smi ješ no. Iz ovih je od go vo ra vi dlji vo da
dje ca u vr lo vi so kom po stot ku (94,48 %) kao naj -
smješ ni je na vo de si tu a ci je ko je su u stvar nom ži -
vo tu go to vo ne mo gu će ili vr lo ri jet ke, što nas na -
vo di na za klju čak da su dje ca u či ta nju sli kov ni ce
usmje re na naj vi še na lu dič ke (za čud ne) ele men -
te. To do dat no po tvr đu je i či nje ni ca da se 65,28
% dje ce naj vi še svi đa lik Pim pa, 12,5 % ta ta Lav,
5,55 % Ma ri ca i 4,17 % ma ma.

Ova sli kov ni ca pred sta vlje na je i u jed nom tre -
ćem raz re du Osnov ne ško le Au gu sta Še noe u Za -
gre bu. Dok je dje ci u OŠ Trn sko naj smješ ni ji i naj -
ne o bič ni ji lik Pim po, dje ca sta ri ja jed nu go di nu
vi de ne ke no ve di men zi je. Jed nom de se to go diš -
njem dje ča ku naj ne o bič ni ji je epi zod ni lik kra lja
ko ji, kad se Pim po po mo kri na nje ga s pro zo ra,
ka že: „Ne ma ve ze, ma li moj, to će se opet osu ši ti.
Mo ja že na i ja isto uvi jek piš ki mo kroz pro zor, ha -
ha ha.” Me đu de se to go diš nja ci ma ma nje je neo bi -
čan Pim po, a pu no vi še dje ce sma tra da je neo bi -
čan ta ta Lav ko ji za pra vo ne oba vlja ro di telj sku
du žnost u pot pu no sti („jer dje ci is pu nja va že lje;
jer lan si ra dje cu u Sve mir i da je im da piš ke kroz
pro zor; jer svi ma po ma že; jer on i dje ca ra de glu -
po sti”). U us po red bi od go vo ra dje ce dru go ga i
treće ga raz re da vi dlji vo je ve će po ve zi va nje od go -
vor no sti za po stup ke li ko va dje ce s po stup ci ma
od ra slih li ko va, kao i da su sta ri joj dje ci od ra sli li -
ko vi za o ku pi li pu no vi še po zor no sti. Još je neš to
po se bi ce za ni mlji vo. Dje ca tre će ga raz re da spo -
mi nju u ve ćem omje ru po sve kon kret ne „lu do ri -
je” ko je se do ga đa ju u nji ho vim obi te lji ma ne goli
dje ca mla đa jed nu ili dvi je go di ne („Raz bio sam
va zu; Raz bio sam pro zor; Iš li smo krast ku ru zu;
I po zi mi ga đa mo au te ko ji pro la ze (sa mo u Za gre -
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Sli ka 5. Ve ći ni je uče ni ka Pim po bio naj za ni mlji vi ji



bu); Ka da moj brat do đe iz ško le ne že li ski nu ti
hla če i ma ji cu; Vi še se vo li lu di ra ti ta ta. Kad smo
se ga đa li ja stu ci ma on da smo raz bi li va zu; Kad mi
se ne da dić iz kre ve ta ta ta me no si do ku pa o ne;
Ta ta vo li ska ka nje pre ko plo ta; Gla vom sam raz -
bio de be lo sta klo na vra ti ma svo je so be; Je di ni put
kad smo se ta ta i ja lu di ra li bi la je vo žnja bi ci kla
po ki ši. Osje ćao sam se na kon to ga lu di ra nja mo -
kro i za bav no; Po sli je ruč ka ta ta nas ška klja, ili di -
vlja mo jer ta ta glu mi vu ka, a ma ma je lju ta; Ta ta
si je ma jo ne zom na pra vio br ko ve; itd.). Za ba va je
u tim iz ja va ma go to vo uvi jek ve za na uz oca, što
je za ni mlji vo i iz po zi ci je re cep ci je sli kov ni ce Tata
Lav i nje go va sret na dje ca. 

Za klju čak

Sli kov ni cu Ta ta Lav i nje go va sret na dje ca, bez
ob zi ra na nje nu sub ver ziv nost, iro nič nost i gro te -
sku, uče ni ci dru go ga raz re da osnov ne ško le iz vr -
sno su pri hva ti li. Na raz li či te na či ne ve za li su je
uz svo ja ži vot na is ku stva. Pri mje ri ce, prem da mi -
sle da u ku ćan skim po slo vi ma vi še su dje lu ju maj -
ke, sma tra ju da otac i maj ka pod jed na ko su dje lu -
ju u od go ju dje ce. Ipak, ni je im ne u vjer lji vo to što
ta ta Lav bri ne o dje ci, ob je du i ku ći dok maj ka ra -
di van ku će. Dje ca su kri tič na pre ma nje go vom
mo de lu od go ja, sma tra ju ći ro di telj stvo na por nim
i za htjev nim po slom. Kri tič ki vred nu ju po stup ke
svo jih ro di te lja i li ko va u sli kov ni ci. Zbu nju ju će
im je što li ko vi po ne kad od stu pa ju od cr no-bi je le
ka rak te ri za ci je. Ipak, ci lje vi tih li ko va su im ja sni,
i to im se či ni va žni jim. Dje ca ima ju već ugra đe -
ne ob ra sce po na ša nja u obi te lji i ši roj za jed ni ci,
pa im je pri ča za ni mlji va i zbog svo jih sub ver ziv -
nih i kar ne val skih di men zi ja. Na sli čan na čin
funk ci o ni ra i sub ver ziv nost pro sla vlje nih cros sover
baj ki u sti ho vi ma Ro al da Da hla i ilu stra ci ja Quen -

ti na Bla kea: u vješ ti či noj ku ći Ivi ca i Ma ri ca mo -
gu vi dje ti zid ni cr tež po lo ža ja me sa kao u me sni -
ci – ali na cr te žu ni su pra se i go ve do, već njih dvo -
je; Cr ven ka pi ca se ne po ja vlju je sa mo u svo joj pri -
či – u ko joj us pješ no svla da va vu ka – već je zo vu
i da spa si tri praš či ća; Pe pe lju ga za va đa prin ca
umje sto obr nu to, ali se na kra ju ipak uda je za
trgov ca mar me la dom jer je bo lji čo vjek. Ja nosch
je ta ko đer kla sik ko ji mo že za o ku pi ti i za ba vi ti su -
vre me no di je te. Prem da osmo go diš nja ke zbu nju -
je kad li ko vi ni su pri ka za ni cr no-bi je lo, spo sob ni
su ra zu mje ti po stup ke umjet ni ka ko ji su ne koć bi -
li re zer vi ra ni is klju či vo za knji žev nost na mi je nje -
nu od ra sli ma. Tu se pr ven stve no mi sli na igri vo
iz o kre ta nje sva ko dnev ni ce i pe da goš kih pri o ri te -
ta; na pro tur ječ ne ko men ta re ko ji su u iro nij -
skome od ma ku; na ne pri hva tlji ve iz ja ve po zi tiv -
nih li ko va ko ji ne mo ra ju bi ti uvi jek u pra vu ili
bez ma na. U re cep ci ji dje ce ko ja su go di nu da na
sta ri ja mi je nja se per cep ci ja ko ji su li ko vi za ni -
mlji vi ji – od dječ jih pre ma od ra sli ma. Sku pi na
dje ce tre će ga raz re da, ko joj smo pred sta vi li sli -
kov ni cu, vi dje la je po stup ke dječ jih li ko va vi še u
ve zi s po stup ci ma od ra slih li ko va. Kon kret ni je su
pi sa li o neo bič no sti ma u svo jim obi te lji ma kod
ku će. Struk tur no, sli kov ni ca ko ju smo raz ma trali
dvoj na je pri po vi jed u ko joj su sli ka i tekst u
sklad no me su od no su i me đu sob no se na do pu nju -
ju.6 Ona je ri zni ca dje ci ra zu mlji vih i pri hva tlji vih
po ti ca ja za pro miš lja nje. Po u ča va du ho vi toš ću i
pri zo ri ma ko ji su u su prot no sti sa dječ jom sva -
kodnev ni com, otva ra ju ći pi ta nja na ko ja ne da je
od go vo re. Njih či ta telj tre ba pro na ći sam. Isto vre -
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6 O sli kov ni ci kao dvoj noj pri po vi je di u svje tlu na ra to loš ke
te o ri je knji žev no sti Smi lja na Na ran čić Ko vač je na pi sa la izvrsnu
stu di ju Jed na pri ča – dva pri po vje da ča / Sli kov ni ca kao pripo vi -
jed. Ter min „pri po vi jed“ pre u zi ma mo ov dje ve za no uz ka rak te -
ri sti ku Ja nosche ve sli kov ni ce da je tekst u ti je snom su od no su
sa ilu stra ci ja ma, što smo po ja sni le u ra du.



me no, na mi je nje na je i dje ci i od ra sli ma (li kov -
nim sti lom dje ci, ka rak te ri sti ka ma tek sta i dje ci i
od ra sli ma, po sve tom od ra sli ma) . 

Sto ga smo sli kov ni cu pred sta vi li i stu den ti ma
tre će go di ne uči telj skog stu di ja na Uči telj skom fa -
kul te tu u Za gre bu, kao od ra sloj po pu la ci ji ko ja će
mo žda u bli skoj bu duć no sti po sta ti ro di te lji ma i
uči te lji ma. Raz ma tra li su je iz po zi ci je od ra slo ga
či ta te lja ko ji se tru di pro na ći zna če nja ko ja Ja -
nosch nu di. Za ključ ci stu de na ta na se mi na ru iz
ko le gi ja Svjet ska dječ ja knji žev nost o po ru ka ma
Ja nosche ve sli kov ni ce ve li kom su ve ći nom kri tič -
ki pre ma per mi siv nim i he do ni stič kim ka rak te ri -
sti ka ma od go ja ta te La va. Me đu tim, po ka za la se i
jed na dru ga di men zi ja. Po hval ni ko men ta ri za stu -
plje ni su u neš to ma njoj mje ri, ali u di sku si ji je bi -
lo ja sno da stu den ti ko ji su ih iz ra zi li ima ju stav
da je sli kov ni ca, oti šav ši u od re đe nu kraj nost, za -
pra vo htje la u pr vi plan iz ni je ti ne ke či nje ni ce an -
ti a u to ri ta tiv nog od go ja ko je se če sto za bo ra vlja ju
unu tar su sta va u ko je mu dje ca od ra sta ju. Ta se
zna če nja, pre ma stu den ti ma, od no se na: raz li či -
tost dje ce i raz li či tost nji ho vih po tre ba; va žnost
pru ža nja po drš ke; va žnost po kla nja nja slo bod no -
ga vre me na dje ci, ali na na či ne ko je ona oda bi ru
i u ko ji ma uži va ju; sklo nost oče va da bu du ne kon -
ven ci o nal ni i igri vi ji ne go li maj ke, pa su zbog to -

ga vr lo va žni u ro di telj skom po slu kao pr o tu te ža
ozbilj no sti i sva ko dnev noj ru ti ni u ko ji ma maj ke
do mi ni ra ju; po tre bu da se stva ri iz o kre ću i gle da -
ju iz dru gih očiš ta; ro di telj sku su rad nju i eman -
ci pa ci ju že na.7

Ova vri jed na sa zna nja po ka zu ju da Ja nosche -
vo dje lo isto vre me no po ve ća va mo ti va ci ju za či -
ta nje i po ti če pr o ma tra nje svi je ta iz raz li či tih per -
spek ti va. 
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7 Evo miš lje nja ko ja se od no se na go re na ve de no: „Sva ko di -
je te je raz li či to i ne uve se lja va ju sva ko di je te iste stva ri. Sto ga
bi se ro di te lji tre ba li usmje ri ti na ono što di je te kao po je din ca
či ni sret nim. Ti me će di je te ste ći si gur nost i osje ća ti se za do -
volj no u svo joj obi te lji. / Mo žda bi po ma lo ka o tič no iz gle da lo
da sa mo maj ke ra de van ku će, a oče vi se is klju či vo bri nu kod
ku će za obi telj. (po tak nu to od go vo ri ma dje ce o lu di ra nju) / Ži -
vot bi tre bao bi ti ve seo. / Na slov i po sve ta či ne da či ta telj oče -
ku je po sve dru ga či ju sli kov ni cu. Pot pu no je iz ne na đe nje pro či -
ta ti je i vi dje ti. Po ru ču je da se u od go ju ne tre ba dr ža ti pre stro -
go pra vi la, već da pr ven stve no bu de mo pot po ra, uzor i pri ja telj
dje ci, da po ti če mo nji ho vu maš tu i tru di mo se uči ni ti ih što sret -
ni ji ma. / U sli kov ni ci je na gla sak na či nje ni ci da ro di te lji če sto
mi sle da ra de do bro za svo ju dje cu i da ih usre ću ju, a za pra vo
či ne obr nu to. Bit no je uva ža va ti dje te to ve po tre be i do pu sti ti
im da bu du dje ca. Uvi jek tre ba ju na ći vre me na za dje cu i po -
slu ša ti nji ho ve luc ka ste že lje i pri če. / Ka ko je ne kad ma lo po -
treb no da se usre ći di je te. / Dok maj ka ra di, otac je tu za dje cu.
Kad maj ka do đe s po sla, on mo že na spa va nac. Bit na je su rad -
nja. / Sli kov ni ca go vo ri za pra vo o eman ci pa ci ji že na. / Sli kovni -
ca go vo ri da ni je u pra vu Tol stoj kad ka že da su ‘sve sret ne obi -
te lji na lik jed na na dru gu’” (mi sli se na ro man Ana Ka re nji na).



PRI LOG

Pi ta nja i dio od go vo ra dje ce dru gog raz re da Osnov ne ško le Trn sko

Pi ta nja Od go vo ri

1. Na po čet ku sli kov ni ce pi še da je Ova knji ga bi mo gla sa vje to va ti ro di te lje da se tru de da im dje ca
to sa vjet nik o od go ju dje ce. Ko ji bu du sret na. / Ova knji ga bi mo gla da ti i do bre i lo še sa vje te. / 
bi sa vjet mo gla da ti ova knji ga? Da sa mo ta ta tre ba bri nu ti o dje ci. / Daj te dje ci sve što že le osim 

ono ga što je lo še. / Da ro di te lji pro ve du vi še vre me na sa dje com. 
/ Sa vjet o lo šim dje li ma. / Ka ko od ga ja ti dje cu. / Ka ko usre ći ti 
djecu.

2. Ko ji lik iz sli kov ni ce ti je Pim po, jer go vo ri kad piš ki kroz pro zor da je ja ko he pi. / 
naj za ni mlji vi ji i zaš to? Tri li ca  jer je ka pe ta ni ca. / Naj za ni mlji vi ja mi je ma ma, za to 

što ra di u ure du. / Ta ta, za to što je za do vo ljio dje cu.

3. Tko u tvo joj obi te lji za ra đu je no vac? Pim po. / U mo joj obi te lji za ra đu ju ro di te lji.

4. Je li u re du da je ta ta kod ku će Pa, ni je u re du. / Ni je fer. / U re du je.
i bri ne za dje cu, ku ću i objed?

5. Bri ne li do bro ovaj ta ta lav za dje cu, Do bro, ali je ipak ma lo pre tje rao. / Bri ne se lo še.
ku ću i objed?

6. Je li la ko ta ti la vu? Zaš to? Ni je mu la ko, za to jer ga dje ca vri je đa ju. / Ta ti La vu je bi lo 
teš ko za to što je svi ma po ku šao is pu ni ti že lje. / Mi slim da mu je 
la ko ta ti La vu. Za to što mu je sve la ko. / Mo žda mu je i la ko, jer 
bi mu bi lo još te že da mo ra vi kat na dje cu.

7. Je li la ko ma mi la vi ci? Zaš to? Mi slim da joj je la ko. Za to što ta ta sve ra di. / Ni je joj la ko jer se 
mo ra ra no di za ti. / Njoj i ni je la ko jer je še fi ca i ni je la ko še fo va ti.
/ Ma mi la vi ci ni je la ko za to što sa ma za ra đu je no vac. / Ni je joj 
la ko za to što go spo din Ro su lja ci je lo vri je me pr di. / Ni je joj la ko 
jer je stal no neš to pi ta ju, mo ra vo di ti sva ka kve raz go vo re.

8. Je li la ko dje ci? Zaš to? Da, za to što do bi va ju sve što že le. / Ra de sve što ho će. / Ne ra de 
niš ta. / Ima ju do bre ro di te lje. / Igra ju se.

9. Po če mu mo žeš za klju či ti ka kav je Po sve mu što ra di za klju ču jem da je od li čan ro di telj. / Po sve mu 
ro di telj ta ta lav? za klju ču jem da je do bar. Za to što je on po slu šan. / Znam po 

to me što je vri je dan.

10. Zaš to se ras pla kao ta ta lav? Li za je vi ka la na nje ga. / Uvri je di la ga. / Iz ne vje ri la. / Otje ra la. / 
Bi la je gru ba. / Bez o bra zna. / Htje la je bi ti re vo lu ci o nar ka.

11. Ka ko se ma ma po na ša na po slu? Glav na je. / Po ma že i raz go va ra. / Uzor na. / Po na ša se li je no. / 
Ma lo je ne pri stoj na. / Do bra i lju ta. / Ma lo pri stoj no, a ma lo 
ne pri stoj no. / Čud no. / Ka ko že li. / Ja ko je va žna, kao kra lji ca. / 
Stro go i živ ča no.
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12. Što ti je smi ješ no u pri či? Smi ješ no mi je što Pim po piš ki kroz pro zor. (64 jed na ka od go vora)

13. Što ti se svi đa kod tvo jih ro di te lja? Što su do bri i ma lo me slu ša ju. / Što su do bri i vo le se ša li ti. / 
Što se bri nu o me ni. / Me ni se svi đa ma ma jer ona ja ko pu no 
či sti. / Svi đa mi se ta ta jer sve do zvo lja va. / Svi đa mi se što me 
vo le. / Kod mo jih ro di te lja mi se svi đa kad sam iš la u Nje mač ku. 
/ Ra do me uče i pa met ni su. / Ne da ju mi da baš sve ra dim. / 
Kod mo jih ro di te lja mi se sve svi đa.

14. Ka kva su dje ca la vi ći u sli kov ni ci? Ja ko su ma le ni i ne vi de se. / Raz ma že na. / Za htjev na. / Zlo če sta. 
/ Raz i gra na. / Lu da. / Sret na. / Za bav na. / Pu na že lja.

15. Ka kvo si ti di je te? Po sluš no. / Do bro, a po ne kad po ša ša vim. / Čud no. / Vra žić. / 
Raz i gra no. / Ve se lo i po ne kad smi ješ no.

16. Zaš to baš ni je zgod no da dje ca Jer su dje ca mla đa od svo jih ro di te lja. / Mo gu za vr ši ti u za tvo ru. 
ra de sve što ho će? / Kad od ra stu mi slit će da mo gu ra di ti što god ho će. / Na stao bi 

ka os. / Raz ma ze se. / Ne bi niš ta na u či li. / To ne bi bi lo fer, za to 
što bi ta da i svi jet bio ta kav. / Da se svi jet ne okre ne na o pač ke.

17. Što mi sliš o šver ca nju u tram va ju? Ru žno je i gru bo. / To je pro tu za ko ni to. / Mo že te uhva ti ti 
po li ci ja. / Ni je poš te no pre ma dru gi ma. / To ni je pa met no. / 
To je za bav no i za ni mlji vo.

18. Ka ko je bi ti ro di telj? Ne znam, jer mi ni su re kli. / Gro zno. / La ka stvar, ako su dje ca 
po sluš na. / Ma lo la ko, ma lo teš ko. / Ni je la ko. / Za bav no. / 
Ma lo na por no. / Baš i ni je neš to. / Li je po je.

19. Ra diš li kat kad s ne kim iz obi te lji Ja se po ne kad sva đam s ma mom. / S bra tom. Raz ba cu je mo 
lu do ri je? Ka kve? igrač ke po so bi. / Ne ra dim lu do ri je s ne kim iz obi te lji. / Ra dim 

s nji ma, ša lim se i smi jem. / Ra dim s bra tom. Zo ve mo lju de. 
(mi sli se na pozivanje telefonom)

20. Ka kva ti se či ni ku ća la vo va Ne u red na. / Svi đa mi se. / Ja ko je li je pa. / Ve se la. / Ja ko je 
iz sli kov ni ce? ne u red na. / Ve li ka. / Čud na i ne u red na. / Lu da. / Ja ko lu da.
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Ja smin ka I. VI HER

JA NOSCH AS A CON TEM PO RARY AUT HOR
(ON THE EXAM PLE OF ANALYSIS AND 

RE CEP TION OF THE TA TA LAV I NJE GO VA
SRETNA DJE CA PIC TU RE BO OK)

Sum mary

The aim of this re se arch was to analyze the re cep tion
of Ja nosch’s pic tu re bo ok Ta ta Lav i nje go va sret na dje ca /
Ma li od goj ni sa vjet nik (Dad Lion and his happy chil dren /
Lit tle edu ca ti o nal co un se lor) in a se lec ted sam ple of se cond
gra de pri mary school chil dren. In do ing so, at ten tion is
fo cu sed on the aut hor’s re ver sal of com mon pat terns of
be ha vi or in the fa mily and so ci ety, the lud dism of Ja -
nosch’s ar ti stic ex pres si on, and the mo del of pa ren tal ca -
re that the pic tu re bo ok spe aks of. A sta ti sti cal analysis
of the ob ta i ned re sults and a cri ti cal analysis of the pi -
ctu re bo ok we re then re la ted to the know led ge abo ut the
re cep tion of the pic tu re bo ok on slightly ol der chil dren
and stu dents of the Fa culty of Te ac her Edu ca tion.

Re se arch has shown that this work by Ja nosch cor -
responds on dif fe rent le vels with chil dren and adults,
enco u ra ges re a ders to ob ser ve the world from dif fe rent
per spec ti ves and sup ports the de ve lop ment of iden tity.

Key words: pic tu re bo ok, re cep tion, child, lud dism,
sub ver si ve ness
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СА ЖЕ ТАК: Сли ков ни це као пр ви им пулс у сви јет
књи жев но сти у на мјен ском те ма ти зо ва њу ин сти ту ци -
ја кул ту ре по ка зу ју се као мје сто су сре та не са мо са
по љем чи та ња, већ цје ло куп ним про сто ром кул ту ре.
Ова кве сли ков ни це има ју дво гу бу ре цеп циј ску ре ак -
ци ју: пр ва је оп шта, у ко јој се ди је те уво ди у струк ту -
ру и са др жај пред ста вље не ин сти ту ци је као та кве, а
дру га је има нент на кон крет ној ин сти ту ци ји у кон крет -
ном гра ду, са ње ним има нент ним са др жа ји ма, исто ри -
ја том и ак тив но сти ма. Сли ков ни ца као умјет нич ко дје -
ло са ста вље на је од ли ков ног и на ра тив ног дис кур са
ко ји двој но на сту па ју као син те тич ки ме ди јум. Оба
дис кур са по вла че чи та о ца у си мул та но ко ри шће ње и
ин тер ак ци ју и у то ме сми слу сли ков ни ца но си од ли ке
тра ди ци је мо дер но сти, на ја вљу ју ћи оте шча ло чи та ње.
Та ко ђе, ова ква си мул та ност отва ра мо гућ но сти са вла -
да ва ња ком плек сних, чи сто је зич ких струк ту ра, а ка -
да је ри јеч о по че ци ма чи та ња, те чи та ња сло же них
ли ков них са др жа ја, сли ков ни це по ста ју сво је вр сна
при пре ма, и омо гу ћа ва ју лак ше сна ла же ње у свим ва -
ри јан та ма ових струк ту ра. Ко ли ко су ова ква шти ва
нео п ход на у са вре ме ном дру штву, те да ли на ста ју као
ре ак ци ја на ди ги тал на окру же ња, у по ку ша ју да се са -
ме ин сти ту ци је ко је, иа ко мо гу има ти и ди ги тал не са -
др жи не, сво јом фи зич ком при сут но шћу пост ва ре у
кон крет ној упо тре би, не ка су од пи та ња на ко ја од го -
ва ра овај рад. У фо ку су су че ти ри на сло ва, об ја вље на
у по сљед ње дви је го ди не, као во ди чи-ула зни це у би -
бли о те ке и му зе је, а то су: Шуш и Миш у би бли о те ци
Ели за бе те Ге ор ги јев и Ми ли це Ма ти је вић; На кри ли -
ма књи ге Ја смин ке Пе тро вић (илу стра ци је за обје: Ана
Пе тро вић); Тај ни жи вот Му зе ја Је ле не Ко јо вић Те пић

(илу стра ци је: Дра го слав Ма ли нић); и Мој град: но во -
сад ске умет нич ке при че Је ле не Ог ња но вић (илу стра -
ци је: Да ни е ла Ву ков Рус). Су мар но, рад се ста ра да
одго во ри на пи та ња има ги на ци је у на мјен ском, функ -
ци о нал ном ства ра ла штву овог ти па и ње го вом бо рав -
ку на гра ни ци ну жно сти по сто ја ња, али и по сто ја ња у
књи жев но сти, те ин тер ме ди јал но сти ли ков ног и на ра -
тив ног дис кур са на ко ји ма сли ков ни це оп сто ја ва ју.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: сли ков ни це, му зе ји, би бли о те -
ке, сло же но чи та ње, син кре ти зам у умјет но сти и кул -
ту ри

Ако би сли ков ни це, ко ји ма се при мар но ба -
ви овај рад, тре ба ло да од ре ди мо кроз не ку
врсту по дје ле и увр сти мо их у од ре ђе ну ску пи -
ну, оне би се мо гле од ре ди ти као сли ков ни це на
ме ђи оба вјешт аjних и на мјен ских, али оно што
им усло жња ва и оте жа ва „при ље пљи ва ње” у
тач ну ка те го ри ју је сте њи хо во на ра тив но бо гат -
ство. Ка ко је основ ни по рив за њи хо вим на стан -
ком тај да се нај мла ђем чи та лач ком ау ди то ри -
ју му при бли же ин сти ту ци је кул ту ре, сво јим
зна че њем, на мје ном, упо тре бом, пред ста вља -
њем са др жа ја, ре кло би се да су он да оне са мо
на по ме ну тој ме ђи. Но, оне све ипак оста ју у зо -
ни при по вјед них сли ков ни ца, тј. оних ко је по -
сре ду ју при чу. Иа ко је та и та ква на ра тив ност
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се кун дар ни план, од но сно оста вља ути сак да је
са мо рам у ко ји ће се по ста ви ти су шти на, на -
мје на, оба ви јест (у овом слу ча ју то би би ли
одго во ри на пи та ња о то ме шта су и че му слу -
же би бли о те ке и му зе ји, га ле ри је, и на ко ји на -
чин се ко ри сте, те шта не ки од њих кон крет но
ну де и на ко ји на чин), упра во тај струк ту рал ни
мо ме нат до дат но усло жња ва ана ли зу чи та ња.
До дат но у од но су на по став ку мо но гра фи је
Сми ља не На ран чић Ко вач Јед на при ча, два при -
по вје да ча: сли ков ни ца као при по ви јед, ко ја у са -
мој осно ви има си мул та но чи та ње два ју дис -
кур са ко ји чи не јед ну на ра тив ну цје ли ну. У том
сми слу гра ђу за ово ис тра жи ва ње чи не: Шуш и
Миш у би бли о те ци Ели за бе те Ге ор ги јев и Ми -
ли це Ма ти је вић (2019), у из да њу Књи жев не
омла ди не Ва ље во; На кри ли ма књи ге (2019) Ја -
смин ке Пе тро вић, у из да њу Град ске и на род не
би бли о те ке Зре ња нин (илу стра ци је за обје ра -
ди ла је Ана Пе тро вић); Тај ни жи вот Му зе ја
(2020) Је ле не Ко јо вић Те пић, са илу стра ци ја -
ма Дра го сла ва Ма ли ни ћа, у из да њу Му зе ја са -
вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња
Лу ци; те нај мла ђа, Мој град: но во сад ске умет -
нич ке при че (2020) Је ле не Ог ња но вић, у из да -
њу Га ле ри је Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, са
илу стра ци ја ма Да ни е ле Ву ков Рус. Ови пред ло -
шци кре и ра ли су ма пу за за ни мљи во ис тра -
живач ко пу то ва ње кроз сли ков ни це, као пр ви
им пулс у сви јет књи жев но сти, али и умјет но -
сти уоп ште, као и ин сти ту ци ја кул ту ре, од но -
сно кул ту ре саме. 

Оне се по ка зу ју као мје сто су сре та не са мо
са по љем чи та ња, већ цје ло куп ним пр о сто ром
кул ту ре. Ова кве сли ков ни це има ју дво гу бу ре -
цеп циј ску ре ак ци ју: пр ва је оп шта, у ко јој се ди -
је те уво ди у струк ту ру и са др жај пред ста вље не
ин сти ту ци је као та кве (Шуш и Миш у би бли о те -

ци и На кри ли ма књи ге), а дру га је има нент на
кон крет ној ин сти ту ци ји у кон крет ном гра ду, са
има нент ним са др жа ји ма, исто ри ја том и ак тив -
но сти ма (Мој град: но во сад ске умет нич ке при че
и Тај ни жи вот Му зе ја).

Ако узме мо да се 

сли ков ни ца као за себ на вр ста умјет нич ко га дје -
ла и као за себ на вр ста ме ди ја ја ви ла у 19. сто ље -
ћу, раз ви ла ти је ком 20. сто ље ћа, а од ше зде се тих
го ди на то га сто ље ћа до да нас про ла зи раз до бље
пу но га пр о цва та и ис тра жу је сво је гра ни це (Na -
ran čić Ko vač 2015: 7),

он да тре ба под ву ћи да то ис тра жи ва ње гра ни -
ца тра је за ма шан пе ри од и да ка ко да са да већ
го во ри мо о ars com bi na to ri ae. Сли ков ни ца као
умјет нич ко дје ло са ста вље на је од ли ков ног и
на ра тив ног дис кур са ко ји двој но на сту па ју као
син те тич ки ме ди јум (Ni ko la je va 2014). Оба
дис кур са по вла че чи та о ца у си мул та но ко ри -
шће ње и ин тер ак ци ју и у то ме сми слу сли ков -
ни ца но си од ли ке тра ди ци је мо дер но сти, на -
јављу ју ће оте шча ло чи та ње. Та ко ђе, ова ква
симул та ност отва ра мо гућ но сти са вла да ва ња
ком плек сних, чи сто је зич ких струк ту ра, а ка да
је ри јеч о по че ци ма чи та ња, те чи та ња сло же -
них ли ков них са др жа ја, сли ков ни це по ста ју
сво је вр сна при пре ма за лак ше сна ла же ње у
свим ва ри јан та ма ових струк ту ра. Ов дје већ ја -
сно ви ди мо ко ли ко је сли ков ни ца као са мо стал -
ни жа нр бли ска са вре ме ном, мул ти ме ди јал ном
об ра ћа њу да на шњим чи та о ци ма, ко ји осци ли -
ра ју уже од „чи та ча сен за ци ја” ка „чи та о ци ма
ви со ко ква ли тет них за хтје ва”1. Нео п ход ност
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ова квих шти ва у са вре ме ном дру штву ре ак ци -
ја је на ди ги тал на окру же ња, у по ку ша ју да се
са ме ин сти ту ци је ко је, иа ко мо гу има ти и ди -
ги тал не са др жа је, сво јом фи зич ком при сут но -
шћу ре а ни ми ра ју у сво јој све у куп но сти као
при сут ност у да том фи зич ком про сто ру, ко ји је
при је све га про стор кул ту ре. Но, ово је опет је -
дан слој про ми шља ња о раз ло зи ма, дру ги мо -
же би ти чи сто мар ке тин шки, ли флет ски. 

Иа ко је сам ка рак тер на ре че них сли ков ни ца
не при по вјед ни, тач ни је њи хо ва на мје на но си
мно го од оба вје штај них, те мат ских, али и пој -
мов них вр ста сли ков ни ца у да тој ка те го ри ји,
оно што их уну тар жан ра ду бље усло жња ва је -
сте то што оне све, ка ко смо на ве ли, по сре ду ју
при чу, те да упр кос на мје ни је су при по вјед не.
У то ме сми слу, ма штар ски дио, при по вјед ни
на пор, оно је што би би ла кључ на те ма. Упра во
од те тач ке за ви си чи тав про је кат уве зи ва ња
дје те та и ин сти ту ци је кул ту ре ко ја се пре зен ту -
је. Оту да се „упут ство за упо тре бу”, или „во -
дич”, пре тва ра у ма што ви то тра га ње ко је из га -
ра у же љи да се бу де на то ме мје сту – у про сто -
ри ји кул ту ре, и сим бо лич ки, чи та њем, већ се
ужи ва про стор кул ту ре. Сли ков ни це се по ка зу -
ју као сре ди ште, од но сно по-сре ди ште за ма лог
чи та о ца, ко ји је ши ри кон зу мент кул ту ре не го
што је са мо про стор књи жев но сти. Иа ко је са -
ма на ра тив ност ме тод за отва ра ње сен зо ра и
ког ни тив них ка на ла за да ље уве зи ва ње, ова -
квим сли ков ни ца ма се оста је у син кре тич ком
до ме ну дјеч је ре цеп ци је и са аспек та по и ма ња
кул ту ре као та кве. Шта је све чи ни да то је кроз
књи жев ност, а до ти че и дру ге умјет но сти, те се
на кон чи та ња онај post lec tum за др жа ва у за вр -
шном, од но сно трај ном бе не фи ту чи та ња: кре -
и ра њу чо вје ка кул ту ре. Не тре ба за не ма ри ти ни
чи ње ни цу да сва че ти ри на сло ва по ти чу из гра -

до ва ко ји се мо гу по ди чи ти ин сти ту ци ја ма кул -
ту ре, што мо жда ни је и не ће би ти слу чај са пу -
то ва њем чи та ња у мје ста ко ја ова ква бла га не -
ма ју, или мо жда не у та квом оби му ка кав ну ди
по ме ну та гра ђа. У то ме свје тлу, за ма ле ре ци -
пи јен те ове гра ђе ви не, кроз ко је их во де Шуш
и Миш или от ка че на би бли о те кар ка, пле ја да
му зеј ских ми ше ва, или пче ли ца Ма ти ца Но -
воса ђан ка, по ста ју оди ста чу де сни про сто ри.
Упра во у рав ни и екви ва лен ци ји чу де сних, ча -
роб них, фан та стич них про сто ра/про сто ри ја
ко је сре ћу и у бај ка ма.

Ра зу ми је ва ње сли ков ни ца за ви си од за јед -
нич ког од но са ли ков ног и вер бал ног дис кур са,
али и на чи на укљу чи ва ња чи та о ца у про цес
кон кре ти за ци је зна че ња. Ту сам про цес чи та ња
бит но ути че на ра зу ми је ва ње. „Раз ли чи те чи та -
те ље ве од лу ке отва ра ју ис пр ва при кри ве не
аспек те по сре до ва них са др жа ја и от кри ва ју по -
ну ђе не пу то ве, смје ро ве и ди гре си је ко је чи та -
ње мо же, али и не мо ра сли је ди ти” (Na ran čić
Ko vač 2015: 8). Код Тај ног жи во та му зе ја и Мог
гра да, сли ков ни ца ко је до ди ру ју кон крет не
умјет нич ке кор пу се кон крет них ин сти ту ци ја
(Му зе ја Са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп -
ске у Ба ња Лу ци и Га ле ри је Ма ти це срп ске у
Но вом Са ду), има мо раз ли чит при ступ „ре про -
дук ци ја ма” ори ги на ла. Док је Да ни е ла Ву ков
Рус при бје гла оста вља њу ори ги на ла и укла па -
њу у илу стра ци је, Дра го слав Ма ли нић при бје -
гао је при јем чи ва њу ори ги на ла свом сти лу
или/и оку дје те та. Ово је исто био на чин да се,
ре ци мо, у по пу лар ној еди ци ји „Ма ли љу ди – ве -
ли ки сно ви” на ђу илу стра ци је Џи Фан Енг (Gee
Fan Eng), ко ја дје ла Фри де Ка ло та ко ђе „ре про -
ду ку је” сход но свом илу стра тор ском сти лу.
Упра во је за по себ но раз ма тра ње то да ли је ова -
кво „при бли жа ва ње” нео п ход но и да ли је уоп -
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ште по треб но. Да ли ре ци пи јент (био он ди је -
те или од ра сла осо ба) тре ба да про ђе „об ред
пре ла за” до ори ги нал ног ли ка дје ла, или не
треба, а ово мо же и тре ба би ти за себ на ис тра га
у ко јој ин тер ди сци пли нар на прег ну ћа не ће
бити ус па ва на. На и ме, би ло да илу стра тор ре -
про ду ку је или да сли ков ни ца по у ну тру је у свој
са др жај ори ги нал но дје ло, су шти на је у то ме да
је мо гу ће упло вља ва ње „до ку мен та(рно сти)”,
од но сно ре а ли је ко ја ре пре зен ту је/до ку мен -
тује се бе, као при по вјед ни еле мент. Ту се бес -
крај ни ме ан дар мо гућ но сти чи та ња раз ли је ва
мно го ни јан си ра ни је. Са јед не стра не, рад ауто -
ра ко ји су из двој ног дис кур са цје ло ви то по ну -
ди ли мо гућ ност чи та ња, ко ји адре си ра ју ствар -
ног чи та о ца ко ји, на но во, мо же би ти двој ни
(ди је те и/или од ра сли), по ка зу је жан ров ску
оте шча лост сли ков ни це и ис по ља ва се као екс -
трем но сло је ви та по ја ва, иа ко при мар на на -
мјена и фа кул та тив на упо тре ба то ис пр ва не
по ка зу ју. 

Чи та ње као про цес има и свој исто риј ски
раз вој. По зна то је да је у ан ти ци глав ни на чин
да пи са на ри јеч стиг не до пу бли ке би ло јав но,
ко лек тив но чи та ње, и док је ан ти ка гла сна,
сред њи ви јек је ти хо ва ње: чи та ње је у сред њем
ви је ку пи са ње. Ако по сто је слич но сти у ам пли -
ту да ма исто ри је, смје на ма епо ха и пра ва ца,
видје ће мо да се ови гла сно-ти хи, чи та ју ће-пи -
шу ћи опо нен ти истог име ни те ља про ја вљу ју
упра во утвр ђе ним тем пом, али да се ква ли тет
њи хо вих основ них осо би на ми је ња и та ко до ла -
зи мо до али је на ци је у при ват ном чи та њу са вре -
ме ног до ба, ко је се раз ви ло из ели ти зма пи сања
/ при ви ле ги је чи та ња са по че та ка пи сме но сти.
Ре ци мо још и то да чи та ње у кон так ту (ка кво
се пр вен стве но спро во ди на ра ном раз во ју
чита ња / чи та ња сли ков ни чар ског ма те ри ја ла)

онда по ста је лук суз, као и са мо ак тив но раз -
гова ра ње, ко му ни ци ра ње, про ми шља ње о про -
чи та ном. У том сми слу, отва ра се про стор да
про го во ри мо о нај ва жни јој тач ки чи та ња – сло -
бо ди. Ту не ми сли мо на 

чи та лач ку сло бо ду ко ју они (ау то ри – прим. аут.)
на вод но до пу шта ју, ма ње као до каз кре а тив не
енер ги је и ин тер пре та тив не ве ли ко ду шно сти од
стра не од ра сле осо бе, а ви ше као до каз ди дак -
тич ке си ту а ци је ко ју је ство рио ме ди јум сли ков -
ни це. Пра зни не у сли ков ним тек сто ви ма ока рак -
те ри са ле су их као сле пе тач ке, скри ве не од ра -
слим осо ба ма, као не по зна те про сто ре, те зву че
као до мен мла дог чи та о ца, и ван кон тро ле од ра -
слог ау то ра и илу стра то ра. Ем пи риј ско ис тра жи -
ва ње о дје ци ко ја чи та ју сли ков ни це по себ но је
охра бри ло, по так ну ло по тра гу да би се из ње дри -
ле дјеч је ин тер пре та ци је и про це си укла ња ња
пра зни на (Be a u va is 2015: 73 – прев. аут.). 

Чи та ње ни је уро ђе на осо би на, већ вје шти на
ко ја се гра ди, за то је сли ков ни ца као ула зни ца
у по ље чи та ња из у зет но ва жна. Ако чи та ње
почи ње као игра, чи та лац ко ји се игра би ће
читалац ви со ко ква ли тет них за хтје ва. Сло бо да
чита ња од нај ра ни јег уз ра ста от кри ва се он да
у мо гућ но сти ма. Онај ко је спре ман пра ви ти
избо ре, има ти став, сва ка ко да је био си гу ран
и охра брен, оту да ког ни тив на кри ти ка је сте
сјајан на чин да се раз вој чо вје ка кул ту ре пра -
ти и осма тра из мо гућ но сти ко је су услов сло -
боде. 

У сли ков ни ци је, ме ђу тим, раз ли ко ва ње при -
по вје да ни ка и ствар но га чи та те ља ко ри сно, јер
ис ти че чи та те ље ву мо гућ ност из бо ра по зи ци је
по је ди ног при по вје да ни ка као са став ни це чи та -
те ље ве ак тив но сти у при по вјед ној ко му ни ка ци -
ји (Na ran čić Ko vač 2015: 387). 
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Пот пу на ап сор бу ју ћа ем па ти ја је не мо гу -
ћа, па 

[...] ва ља на по ме ну ти да је упра во та ква си ту а ци -
ја ти пич на за сли ков ни цу, јер је у њој уви јек при -
сут но ви ше при по вје да ча, те је чи та тељ уви јек
ак ти ван, па се те шко мо же (трај но и уви јек из но -
ва) иден ти фи ци ра ти са мо јед ном при по вјед ном
гла су (Ibid.). 

И по но во на ра то ло ги ја ис пли ва ва као спон -
та ни во дич кроз дјеч ју књи жев ност, ши ри на
којoм при по вје да ње те че не са гле ди ва је про -
стор но и вре мен ски. У ког ни тив ној на ра то ло -
ги ји ис ти че се основ на по гре шка: да текст не
тра жи до дат ну па жњу, би ло да је усме ни, пи са -
ни, ви зу ел ни или мул ти мо дал ни, па се ис тра -
жу је на пред ни ја твор ба зна че ња, ко ја укљу чу је
он то ло ги ју и епи сте мо ло ги ју, фик ци о нал ност и
ре фе рал ност, ин тен ци о нал ност и иде о ло ги ју
(Ni ko la je va 2014: 2). 

У слу ча ју дјеч је књи жев но сти, хи брид ност је
не ми нов ност, а као глав ни раз лог мо же мо на -
ве сти јед на ко та кву „сра слу” пер цеп тив ну сви -
јест чи та о ца: дјеч јег ре ци пи јен та. За то се че сто
у ли те ра ту ри за од ра сле ко ри сти упра во ова ви -
зу ра у остра не ни ју – ко ја је кон тра пункт чи та -
вој „од ра слој на ра ци ји”. По што дјеч ја књи жев -
ност ова остра не ни ја (из угла дје те та, жи во ти -
ња, ча роб них би ћа, или на про сто пред ме та...)
ужи ва кон стант но, мо же мо за кљу чи ти да је
оне о би ча ва ње ње на ин те грал на и ин те гри са на
осо би на. Тај ни жи вот Му зе ја оту да дво смјер но
от кри ва тај ну: тај но ви тост миш јег сви је та, ко ји
је ујед но ма ли као и онај ко ме је на ми је ње на,
али и са зна тљи ву тај ну шта је то му зеј, па још
бли же: му зеј са вре ме не умјет но сти, и у крај њој
ин стан ци Му зеј са вре ме не умјет но сти Ре пу -
бли ке Срп ске, као кон крет на ин сти ту ци ја са

кон крет ним са др жа ји ма. Не тре ба скрај ну ти ни
то да је ствар ни чи та лац не ри јет ко од ра стао, па
се сли ков ни ца и на тај на чин двој но об ра ћа. Сав
овај пре мре же ни сви јет по кре ће сли ков ни ца,
ко ја на пр ви по глед, чи ни се, јед но став ним или
ла ким шти вом ак ти ви ра све ове сил не смјер ни -
це и упу ћу је на ме ха ни зам чи та ња као ин те лек -
ту ал ног ра да. Оно што је на ми кро пла ну сли -
ков ни ца уну тар дјеч је књи жев но сти, то је дјеч -
ја књи жев ност уну тар све у куп не ли те ра ту ре.
Од но сно, про бле ма ти ка се ти че то га да ли дјеч -
ја књи жев ност оста је умјет нич ки ис каз за се бе
нео ви сно од то га што је умјет ност ри је чи...
Разма тра ју ћи ти по ло ги ју вер бал но-ви зу ел них
одно са у сли ков ни ци, Ма ри ја Ни ко ла је ва (Ma -
ria Ni ko la je va) при мје ћу је да сли ков ни ца има
тај дар да по у ну тру је све жан ро ве дјеч је књи -
жев но сти, па се од оста лих из ра за ње них не
може раз ли ко ва ти са мо на том ни воу (2005:
85–110). Њи хо во је дин стве но при ка зи ва ње је
умјет нич ка фор ма, син те тич ки ме диј двој ног
дис кур са у ко јем се зна че ња от кри ва ју у од но -
си ма раз ли чи тих се ман тич ких усмје ре ња (да
ли је по сри је ди ви зу ел но, вер бал но, ко ји је чи -
та лац у фо ку су итд.). Тај оста так, су ви шак, ре -
сло ко је ни је ни ти ви зу е ли зо ва но ни ти вер ба -
ли зо ва но, бу ди од ре ђе не ког ни тив не на по ре и
на ра то ло ги ја се по ка зу је као нај по у зда ни ји траг
до смје шта ња сли ков ни це у ау то ном ну по зи ци -
ју уну тар дје чи је књи жев но сти. Оту да јој и пра -
во да бу де „во дич кроз кул ту ру” и „кул ту ро ло -
шки во дич”. Она из и ску је да јој се при ђе и са
тог аспек та умјет нич ког дје ла у про сто ру, као
тр о ди мен зи о нал ног ар те фак та, бли же ћи је ва -
јар ству, сва ка ко при мје ње ној умјет но сти, што
На ран чи ће ва та ко ђе у сво јој из у зет ној књи зи
по твр ђу је, но Ни ко ла је ва уо ча ва да син те ти зам
и син кре ти зам ко је зах ти је ва сли ков ни ца има -
ју до ди ра са по зо ри штем и фил мом, ко ји од ре -
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ђе не па рок си зме фор ме по ме ра до оне иви це
су шти на ко је се оти ску ју у сви је сти чи та о ца та -
ко што га тје ра ју да жи ви чи та ње. 

Сли ков ни це не прет по ста вља ју усме ну ко му -
ни ка ци ју ка ко то чи не по зо ри ште или филм, иако
оне сва ка ко мо гу би ти – и вр ло че сто и је су – чи -
та не на глас. Ствар ни чи та лац ни је по ши ља лац у
про це су ко му ни ка ци је, али је исто вре ме но из во -
ђач, као глу мац у по зо ри шту или на фил му, а
при ма лац је ко и зво ђач, ко чи та лац (Ni ko la je va
2002: 86).

Тре ба се усмје ри ти и на ове мо мен те: ра зно -
вр сност и ши ри ну мо гућ но сти, фор ми, из глед -
но сти, са др жи не, до јам дје тињ ства, про мје не
ста ту са од ре ђе них дје ла и те ма кроз ври је ме
као мик сту ре, од но сно дје ла пре ла за из дјеч је у
од ра слу осо бу (или обр ну то!), од нос ути ли та -
ри стич ког и ар ти стич ког, гдје не мо же би ти чи -
сте гра ни це, ја сно је да се не да укро ти ти де фи -
ни ци ја ма, али ни је опет не мо гу ће ни опи са ти
шта све мо же. Оно што је мо жда ва жни је уо чи -
ти је сте шта се же ли по сти ћи очу ва њем дје тињ -
ства ко је је вре мен ски огра ни че но. Јед ном се
мо ра по ра сти. Или не мо ра. Као што ни струк -
ту ра дје ла ни је хо мо ге на, та ко ни чи та лач ка
струк ту ра по свим па ра ме три ма то ни је. Да ли
је дје тињ ство, па са мо чак и кроз об ра ћа ње дје -
ци (не и те ма ти зо ва ње или пред ста ва о дје тињ -
ству), иде ал но мје сто да се за поч не жи вот у
кул ту ри? Тач ни је, ако се дје ци (или од ра сли ма)
у књи жев но сти за дје цу пру жа (по но во дво гу -
бо) је дан пре вен тив ни, цен зу ри са ни слој жи во -
та, он са дру ге стра не „слу жи” и уни шта ва њу
пред ра су да ко је чак ни књи жев ност за од ра сле
још уви јек ни је пре жи вје ла. За ни мљи ва је он да,
и ви ше не го по треб на, ана ли за сли ков ни ца ко -
је те ма ти зу ју ин сти ту ци је кул ту ре ко је тре ба да

су мо ну мен тал не, ма кар са аспек та гра ђе ња
сво је тра ди ци је. Ко га за пра во уче, ко га уво де у
сви јет кул ту ре пре ко чи та ња? Ку да во де? И за -
што су ту?

Сли ков ни ца ко ја нај ра ди кал ни је од го ва ра
ок си мо ро ну дис пер зив не уоб ли че но сти у
умјет нич ку цје ли ну, го то во на свим рав ни ма:
ви зу ел но-вер бал ној, ду ал ног при ма о ца, ком би -
на то рич ке ве зе из ме ђу на ра то ло ги је и ин фор -
ма тив но сти, је сте Шуш и Миш у би бли о те ци.
По сто је па ра тек сту ал ни еле мен ти ко ји у свим
по бро ја ним сли ков ни ца ма има ју ту до ку мен -
тар ну, ин фор ма тив ну, оба вје штај ну функ ци ју.
Мој град: но во сад ске умет нич ке при че и Тај ни
жи вот Му зе ја, а при мар но пр ва, ове еле мен те
ко ри сте у функ ци ји об ја шња ва ња кључ них ри -
је чи у ве зи са ин сти ту ци јом ко ју сли ков ни ца
же ли да по сре ду је при чом, да кле: за ни ма ња,
про сто ри је, кон крет на дје ла или лич но сти...
Мој град... та ко ђе фи гу ри ра и као не ка вр ста
рад не све ске, у ко јој се тра жи (ин тер)ак тив но
уче шће до пу не тек ста, про вје ре зна ња, кон -
крет них упу та за уо ча ва ње жан ров ских ни јан -
си уну тар умјет нич ких дје ла ко ја се при ка зу ју,
тех ни ка, исто риј ских про мје на. На кри ли ма
књи ге ове мо мен те ко ри сти са мо у илу стра тор -
ском до ме ну об ра ћа ња, ко ји гра ди ау тох то ни
низ у од но су пре ма тек сту ал ном ди је лу ко ји не
пре ки да „упа ди ца ма”, али их ко ри сти не у свр -
ху „бо га ће ња” ти је ла тек ста, јер у че ка њу на
ста ни ци град ског по све је не ва жно шта ма ма
има у кор пи, или ко ји је тај ни жи вот жи ро ва
Ане Пе тро вић као крип то лајт мо ти ва ње них ви -
зу ел них об ра ћа ња. Да кле, ови дје ли ћи ствар но -
сти ар ти стич ке до ви тљи во сти не чи не амал гам,
они на про сто оства ру ју ефе кат си мул та но сти и
ди на ми зма у сво јој све у куп но сти, те чи не да
про стор чи та ња бу де при јат но и по зна то мје сто.
То по си ко ји се у то ме сми слу ја вља ју је су они
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из сва ко дне вља. Јед на ко та ко то су и ин тер ни
то по си, од но сно има нент на оп шта мје ста ко ја
фор ми ра сам илу стра тор, код Ане Пе тро вић су
вје ве ри це и жи ро ви ви ше не го стал ни сим -
боли2, а у овом слу ча ју мо гу би ти ме там не мо -
тех нич ка сред ства за па ра лел-при чу, ау тох то -
ни до га ђај ко ји ни је у ве зи са глав ном те мом, те
мо же оста ти и не до при чан, али глав на уло га му
је одо ма ће ност чи та ла ца. Про стор чи та ња тре -
ба ло би да бу де про стор при јат но сти и у та квој
ат мос фе ри, кроз чи та ње, и са ми са др жа ји се
при па ја ју уз чи та о ца на при ја тан и са мим тим
за пам тљив на чин. Оту да Ја смин ка Пе тро вић
уво ди оки дач за чи та ње, у ли ку би бли о те кар ке
ко ја ап со лут но од го ва ра сље де ћем опи су: 

Би бли о те кар ов де тре ба да бу де ве о ма ви -
спрен – да бу де кул, тј. мла да лач ког ду ха, што се
очи ту је у ње го вим жи вот ним на зо ри ма, из гле ду
и по на ша њу; да „кон та” шта је ин, али да се по -
на ша као да му ни је пре ви ше ста ло (јер на ва -
лент ност ни је по жељ на), а при то ме да има до -
вољ но ини ци ја ти ве. Дру га чи је ре че но, мо дел
ауто ри та тив ног би бли о те ка ра, са ста вом све зна -
ли це, ни је по же љан. Шта ви ше, по тре бан је не ко
ко је во љан да учи од мла дих, да њи ма пре пу сти
ту ини ци ја ти ву и вођ ство, ја сно из ра жа ва ју ћи по -
ве ре ње у њи хо ве из бо ре и од лу ке, али да бу де ту
кад ус тре ба; не ко ко је флек си би лан, дру гар ски
на стро јен, осо ба од по ве ре ња, а да при то ме ни је
фејк (у зна че њу при тво ран), већ са истин ском на -
кло но шћу и раз у ме ва њем све та ти неј џе ра (Ко си -
јер 2017: 143–144). 

Та ква је и би бли о те кар ка на за мје ни, ко ја
чи ни нео бич не иа ко не чу де сне ства ри (пре ма
то ме ка кве ча ра пе но си те, зна ће на ћи пра ву
књи гу за вас) и на кон по врат ка стал но за по сле -
не не не ста је чу де сно, али од ла зи на кри ли ма
књи ге.

Про стор/тра ја ње чи та ња мо ра има ти ове ни -
јан се, ка ко би до сти гло вр ху нац сво је су шти не.
Ако су ови де та љи ква ли тет но про ми шље ни и
из ве де ни, опе то ва ње чи та ња је за га ран то ва но. 

Чи та тељ да би ис тра жио и ис цр пио мо гућ но -
сти ко је му сли ков ни ца као при по вјед ну ди, мо -
ра про ћи ви ше чи та тељ ских ста за. По на вља ње
чи та ња свој стве но је сли ков ни ци, као што је свој -
стве но и сва кој игри – игра је уви јек јед на ка, а
сва ки пут дру га чи ја, те по на вља ње игре за то има
сми сла (Na ran čić Ko vač 2015: 403). 

На кри ли ма књи ге Ја смин ке Пе тро вић, чи ја
је ва ри ја бил на пра и звед ба да та у Ве ли ком ле пом
ба ло ну под на зи вом: Ка ко сам за во лео књи ге, и
Шуш и Миш у би бли о те ци Ели за бе те Ге ор ги јев
и Ми ли це Ма ти је вић у по за ди ни но се ва жну
стил ску осло ну у по е ти ци Иго ра Ко ла ро ва. Ова
по то ња у сво јим па ра тек сту ал ним еле мен ти ма
до не кле опо на ша, са сво јим екс кур си ма (ко ји
ни су функ ци о нал ни у ди дак тич ком сми слу, већ
ду бо ко умјет нич ком!) и фраг мен тар но шћу, ре -
тар да ци ја ма, ва ри јан та ма у при по ви је да њу,
стил Иго ра Ко ла ро ва, сам глав ни ју нак је Игор,
ипак, јед но ди је те из би бли о те ке. Екс кур си не
об ја шња ва ју ни шта, то је ви шак ин фор ма ци ја,
на лик хи пер тек сту ал ним до да ци ма ко ји, че сто,
опет бу ду ин то ни ра ни та ко да глав ни текст бу -
де њи хо ва прат ња умје сто да је обр ну то. Ди ја -
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2 Од нос ви зу ел ног и вер бал ног, пре ма Ни ко ла је вој, а што
под вла чи и Ро џер Сел (Ro ger D. Sell), отва ра раз ли чи те ком -
би на то рич ке мо гућ но сти: си ме три ју ка да се сли ка и текст
по кла па ју, од но сно свје до че исту ин фор ма ци ју; ком пле мен -
тар ност ка да сли је де јед но дру го; до пу ња ва ње, ка да ког ни -
тив на на ра то ло ги ја мо жда нај ви ше да је, зна че ња ко ја отва -
ра ју но ва са ци љем да их до пу не (из јед ног дис кур са у дру -
ги), бу ду у цен тру; кон тра пункт ска, ка да се екс пре сив но сти
зна че ња су да ра ју у кре а тив ној са рад њи; као и ко нач но кон -
тра дик тор на: ка да свје сно тво ре раз ли чи тост и оста ју им до -
сљед на без амал га ма, као у кон тра пункт ској (Sell 2002: 9).



лог се на ста вља, иа ко не ин тер тек сту ал но, већ
при је хи пер тек сту ал но. Та ко у овој сли ков ни -
ци има мо на ка та ло шким ли сти ћи ма не ку вр -
сту про зних ди да ска ли ја, ра ди уште де на тек -
сту, од но сно ин те грал не усмје ре но сти на те му
чи та ња као та кву, уну тра шње мо но ло ге мач ка
Ми ша и књи го ду ха Шу ша, и ре тар да ци је рад -
ње, вра ћа њем при че на по че так, чи ме се оста -
вља ути сак да ни ка да до вољ но ни си ушао у би -
бли о те ку и сва ки пут је пр ви пут, уи сти ну, а са
дру ге стра не она има сре ћан бес крај. Иа ко и На
кри ли ма књи ге и Шуш и Миш у би бли о те ци
има ју ја сне и ја ке спо не са по е ти ком, али и по -
зи ци јом Иго ра Ко ла ро ва у дјеч јој књи жев но сти,
и при је и из над све га у ве зи ва њу за чи та ње, и
би бли о те ке, тре ба на по ме ну ти још јед ну књи гу
ко ја се ни је на шла на овој ли сти, а мо гла је. То
је Би бли о те ка те че ка по но во двој ца Ја смин ке
Пе тро вић и Ане Пе тро вић. Ту по сто је ви ше -
стру ки па ра док си, са др жин ски и фор мал ни, ко -
је не би смо мо гли ока рак те ри са ти као „гре шку”
већ не ин тен ци о нал ни до каз у хи брид но сти, си -
мул та но сти и при јем чи во сти (ни ка ко по ди ла -
же ња: код дје це пре ва ра не ма!), но ипак је на
кон цу ри јеч о драм ском тек сту. Иа ко је илу -
стра ци ја да ле ко из ра же ни ја не го код дру гих
драм ских тек сто ва, она ипак не би мо гла би ти
сли ков ни ца, али се у те мат ско-на ми јен ском
усмје ре њу мо же чи та ти као мост ка би бли о те -
ци, и то ви ше не го ин те ре сант ном ре се ман ти -
за ци јом бај ке о Цр вен ка пи ци и ву ку. Осо би то
што вук по ана ло ги ји са Ршу мо вом по зна том
пје смом па ти од не кул ту ре, па Цр вен ка па от -
кри ва би бли о те ку као мје сто ко је ни је да ле ко
од „бур ног” жи во та, ре се ман ти зу ју ћи тра ди -
цио на ли стич ку, бо ље ре ћи кли ше и ра ну пред -
ста ву би бли о те ке као мје ста са мо за ви со ке
инте лек ту ал це, отва ра ју ћи му ве ли ке очи ка са -
вре ме ној би бли о те ци ко ја де мо кра ти зу је мно -

ге сво је по јав но сти, по чев од ста рог та буа да у
би бли о те ци сми је са мо да се ша пу ће. 

Упра во ова тач ка, на ко јој све че ти ри сли ков -
ни це по чи ва ју, но си мно го од про мје не уло ге
ин сти ту ци ја ко је ре пре зен ту ју, тач ни је, њи хо ве
уло ге у са вре ме но сти, те да „оп ште до ступ не би -
бли о те ке тре ба да за др же обе леж ја хра ма кул -
ту ре и да не по при ме обе леж ја тр жи шта” (Го -
лов ко 2009: 202). Он да ни је не при мјет но што „у
ве ле љеп ној згра ди Му зе ја са вре ме не умјет но -
сти Ре пу бли ке Срп ске, са свим у ћо шку ар хи ве,
ис под ли је ве по ли це, одр жан је нео би чан час”
(Ко јо вић Те пић 2019: 5) за за ни ма ња бу ду ћих
му зеј ских за по сле ни ка: ку сто са, ре ста у ра то ра,
кон зер ва то ра, ди зај не ра, тех ни ча ра и дру гих
му зеј ских струч ња ка, код ми ши це Са ре фон
Бан хоф, ше фи це миш је дру жи не. Та ко ђе, још
је за ни мљи ви је то што ми ше ви у на сљед ство до -
би ја ју за дат ке чу ва ња, са ку пља ња, про у ча ва ња
и из ла га ња са вре ме не умјет но сти, јер су њи хо -
ви миш ји пре ци сти гли из Ау стро у гар ске на же -
ље знич ку ста ни цу са гра ђе ну дав не 1891. го ди -
не и, оду ше вље ни зда њем, оста ли да жи ве у њој.
Го то во ви јек ка сни је, на кон ни кад за бо ра вље -
ног зе мљо тре са, зда ње же ље знич ке ста ни це
1971. го ди не по ста је Умјет нич ка га ле ри ја, а
2004. оно што је да нас. Пра ви им пул си при ча -
ју ћег ди је ла су у от кри ћи ма да се на умјет нич -
ким дје ли ма мо же игра ти (по пу ла ри шу ћи „За -
бра ње ну зе мљу” Бран ка Ми љу ша и „Врт ка ме -
на” Мла де на Ми ља но ви ћа) или ус па вљи ва ти
(„Пје ро на мје се чи ни” Ма ри је Дра гој ло вић и
„Лу пинг” Ду ша на Ота ше ви ћа), спа ва ти (Не ви -
ност без за шти те Ра до ша Ан то ни је ви ћа), пра -
ви ти жур ка („Ба лет свје тло сти за Ба њу Лу ку”
Ота Пи неа) итд. Ту је и чи ње ни ца да се на ра то -
ри ми је ња ју: на кон Са ре, укљу чу је се и ми ши -
ца Бран ка ко ја је за ду же на за про мо ци ју Му зе -
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ја, му зеј ски тех ни чар Мла ђо, ку сто ски ња Ма -
ша, Не ма ња, му зеј ски ди зај нер и дру ги. Пре -
дају ћи шта фе ту при ча ња о Му зе ју, пре да је се
шта фе та и но вих сен за ци ја за ми ше ве ко ји по -
сре ду ју чи та о це. Они по ста вља ју прет по ста вље -
на пи та ња, до би ја ју ћи нај не о бич ни је од го во ре
ко ји не мо ра ју би ти, по но во, са мо са знај ног
типа, гдје Ко јо вић Те пић по ка зу је ве ли ку скло -
ност ка ху мо ру. На кон оби ла ска де поа и оста -
лих про сто ри ја ми ши ћи ма „су бр ко ви дрх ту ри -
ли од по но са”, јер су све ча но про шли „ини ција -
ци ју” у струч ни тим. Ту на рав но ни је крај, крај
је у Но ћи му зе ја ко ја ће би ти пан дан вр хун цу
ра до сног окон ча ва ња при че, ко ји углав ном
има ју Но ве го ди не или ро ђен дан ске про сла ве у
дје чи јим фа бу ла ма. На кра ју је дат тек ин декс
илу стро ва них дје ла, гдје pro des se дио до ла зи до
вр хун ца, јер, дје ца ту до и ста ви де ка ко у ори ги -
на лу из гле да ју екс по на ти ко ји су би ли у функ -
ци ји при че. Ми ше ви, та ко ђе, про ла зе ћи так тил -
но кроз Му зеј, до жи вља ва ју и раз ли чи те аван -
ту ре, ко је ни су са мо са знај ног ти па. Оста је да
се ви ди шта ће се де си ти ка да је дан ре пић за -
вр ши у Ми шо лов ци Ве са Со ви ља, ко ће га спа -
си ти, и мно го дру гих де та ља, гдје, ре ци мо, ми -
ше ви ма по ста је не мо гу ће да без од мо ра са мо
пре пје ша че јед ну са лу, а ка мо ли бу ду на зоч ни
за уче ње. Је ле на Ко јо вић Те пић успи је ва да тек -
стом об уј ми огро ман број екс по на та Му зе ја са -
вре ме не умјет но сти у на ра то ло шки рам ко ји ће
би ти ула зни ца у ко му ни ка циј ски кôд кул ту ре.

Вр ло слич но је и са Ма ти цом Но во са ђан ком,
као при по вје да чем, иа ко је Мој град: но во сад ске
умет нич ке при че пре вас ход но осми шљен као
рад на све ска, али упра во то да је мо гућ ност за
ана ли зу сли ков ни чар ског ди је ла, гдје по ста вља -
мо пи та ње: У ко јем тре нут ку је ова књи га сли -
ков ни ца? Пре пу на фа ка та, од исто ри је по стан -

ка Но вог Са да до би о гра фи ја по зна тих лич но -
сти и ши ре не го што су умјет ни ци са ми, да кле
већ у до ме ну љу ди кул ту ре, те на по сљет ку до
кон крет них дје ла умјет но сти, као и у прет ход -
но ана ли зи ра ној сли ков ни ци. По сре до ва ње
при че ов дје иде упра во кроз бес крај ну сим бо -
ли ку ли ка Ма ти це Но во са ђан ке, пче ли це, она
алу ди ра на Ма ти цу срп ску, али је и пче ли ца-па -
мет ни ца, ко ја зна али и да је за дат ке (у три ти -
па: про ши ри ти зна ња из ли ков не умјет но сти,
мо зга ли ца или за ра до зна ле) ко ји ће по мо ћи да
и чи та лац са зна, од но сно по ка же зна ње. То ће
на кра ју чи та ња, ко је је и дје лат но уче шће, кроз
ову си му ла ци ју про ла ска кроз Га ле ри ју Ма ти -
це срп ске, од но сно умет нич ке при че, чи та лац
би ти ин те грал ни дио на ра ци је. Фрак тал но су
да те, а све збир но на зва не умет нич ким при ча -
ма иа ко ни су по сри је ди са мо умјет ни ци, али
зна ње о по је дин ци ма из про шло сти чи ни тај
сим бо лич ки кул ту ро ло шки серкл (из ме ђу оста -
лих о Зма ју Јо ви, Ма ри ји Тран да фил, Ми ле ви
Ма рић Ајн штајн, Све то за ру Ми ле ти ћу, Ива ну
Та ба ко ви ћу, Ми лен ку Шер ба ну итд.), као што
по себ но мје сто има ју и кул ту ро ло шки сим боли
гра да као пре по зна тљи ва зда ња, вјер ски об јек -
ти, три га ле ри је јед ног тр га итд. Ова сли ков ни -
ца је сли ков ни ца о иден ти те ту јед ног ха би ту са,
па ће у под на сло ву Ка ко Но во са ђа ни про во де
сво је сло бод но вре ме? чи та о ци про на ћи вре ме -
плов мје ста ко ја оста ју у трај ном пам ће њу, за -
јед нич ком пам ће њу то по са ко ји су дио умјет но -
сти до ко ли це. Онај дио ко ји пред ста вља вр ш -
њач ко об ра ћа ње, ко је је и нај е фек тив ни је, је сте
вер бал но-ли ков на ан ке та ко ја је ушла у штам -
па ни об лик као за вр ше так, од но сно са да ш -
њост/бу дућ ност но во сад ских умјет нич ких при -
ча. На ко ри ца ма из да ња по ка зу је се сим бо лич -
ки раст кроз кул тур ни иден ти тет Но вог Са да,
гдје се Га ле ри ја за ли ва и сад ни це око ње око па -
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ва ју, а ју на ци при ча из ра ста ју из бо ко ра глав -
них сим бо ла гра да, дје лат ни ју на ци су ипак
ствар ни чи та о ци. Сли ков ни ца је 

исто риј ски до ку мент: и за ди је те при је све га –
ис ку ство. Као об лик умјет но сти, она за ви си од
ме ђу соб не по ве за но сти сли ка и ри је чи, о исто -
вре ме ном при ка зу два ју су прот ста вље них стра -
ни ца и о дра ми окре та ња но вог ли ста (Ba der
1976: 75). 

У то ме сми слу ва жност ула ска у на чин упо -
тре бе, сми сао, зна че ње, ва жност и ври јед ност
ин сти ту ци ја кул ту ре кроз про стор чи та ња, а да
је тај про стор ујед но про стор дје тињ ства, ко је
у књи жев но сти је ди но и оства ру је вјеч но тра ја -
ње и не ста ри, што је и сим бо лич ка, али и иде -
о ло шка по став ка: да ни мо ну мен тал на зда ња,
би ло да о њи ма го во ри мо кон крет но или уоп -
ште но, оста вља ју и оства ру ју мо гућ ност и трај -
ност упра во у са чу ва ном дје те ту кул ту ре. 

Ако се вра ти мо на обим ни је на ра то ло шке
струк ту ре, „по ла зе ћи од кон струк та де те та/де -
тињ ства, од ра сли гра ди кон структ чи та о ца ко -
ји тре ба да ре ци пи ра књи жев но де ло и сли ку
де те та у са мом књи жев ном тек сту” (Опа чић
2019: 68), у слу ча ју сли ков ни ца овог ти па, на
ме ђи, ов дје се уса ђу је кон структ дје те та кул ту -
ре, ко је се и игра, и опе ту је чи та ње, и до пи су је
га, ма шта, али се при мар но ве зу је за ин сти ту -
ци ју кроз чи та ње.

Па ипак, у сва ком слу ча ју, чи та лац је онај ко
чи та сми сао; чи та лац је онај ко при да је или при -
зна је из ве сну мо гу ћу чи тљи вост не ком пред ме -
ту, ме сту или до га ђа ју; чи та лац је онај ко мо ра да
при пи ше зна че ње си сте му зна ко ва и да га по том
од го не та. Сви ми чи та мо са ми се бе и свет око нас
ка ко би смо са гле да ли шта смо и где смо. Чи та -
мо да би смо раз у ме ли, или по че ли да раз у ме ва -

мо. Не мо же мо без чи та ња. Чи та ње је го то во као
и ди са ње, на ша су штин ска функ ци ја (Ман гел
2005: 17).

Ва жно је на по ме ну ти да уско ври је ме из ла -
ска че ти ри пу бли ка ци је на ма лом ге о граф ском
про сто ру, а са вр ло слич ним ци љем, мо же да
свје до чи и о ре ва ло ри за ци ји са ме су шти не ин -
сти ту ци ја, ко је се по ка зу ју као про сто ри у ко -
ји ма се баш и не ша пу ће, већ је по не кад и по -
жељ но би ти от ка чен а не хо да ти на пр сти ма, а
да је са ма умјет ност пре ра сла фа зу не до дир љи -
во сти, и да без ње не тр о ди мен зи о нал не или
интер ак тив не упле те но сти са кон зу мен том кул -
ту ре она то да нас и ни је. 

Илу стра ци ја или сли ка у сли ков ни ца ма по -
сједу је од ре ђе ни кључ или код ко ји се ак ти ви ра
под окол но сти ма ко је од ре ђу је са мо ди је те. При
акти ва ци ји тог кљу ча или ко да до га ђа се пре по -
зна ва ње и за по чи ње уну тра шњи ди ја лог/ко му ни -
ка ци ја вањ ског тј. ра ци о нал ног и „уну тра шњег”,
од но сно ин ту и тив ног (Је ра бек 2018: 15). 

Ово, да ка ко, на кон све га ре че ног, не ва жи са -
мо за ви зу ел ни дио сли ков ни це, већ упра во за
мо гућ но сти да се им пулс ко ји ће пр о ра ди ти,
оки ну ти и хит ну ти ин те ре со ва ње у му зеј, га ле -
ри ју, би бли о те ку, за ви си од дје те та. 

За кљу чи мо, на тра гу Јун-Ру а ра Бјер кво ла
(Jon-Ro ar Bjørkvold), да на дах ну то би ће из ви ре
у дје тињ ству ко је је „као умет нич ки ка та пулт
на ших жи во та, не про мен љи во у сво јој без гра -
нич ној ра зно вр сно сти” (2005: 7), те да ако „му -
зи ка и пе сма је зи ка из ста ди ју ма фе ту са по ста -
ју ри ту ал ини ци ја ци је у ду хов ну ег зи стен ци ју
људ ског би ћа као ко му ни ка тив ног, дру штве ног
би ћа” (2005: 24), он да зна чај сли ков ни ца ка кве
су Шуш и Миш у би бли о те ци, На кри ли ма књи -
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ге, Тај на Му зе ја и Мој град: но во сад ске умет нич -
ке при че има не сум њив и ду го ро чан за лог у кре -
и ра њу чи та ла ца ви со ко ква ли тет них зах ти је ва
те љу ди кул ту ре.
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Je le na S. KA LAJ DŽI JA

PIC TU RE BO OKS AS GU I DES THRO UGH
CULTU RAL IN STI TU TI ONS AND TIC KETS

FOR EN TE RING THE WORLD OF CUL TU RE

Sum mary

Pic tu re bo oks as the first im pul se in to the world of li -
te ra tu re in a pur po se ful the ma ti za tion of cul tu ral in sti -
tu ti ons are shown as a pla ce of en co un ter not only with
the fi eld of re a ding but with the en ti re spa ce of cul tu re.
Such pic tu re bo oks ha ve a dual re cep tion: the first is ge -
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ne ral in which the child is in tro du ced to the struc tu re
and con tent of the pre sen ted in sti tu tion as such, and the
se cond is im ma nent to a spe ci fic in sti tu tion in a par ti cu -
lar city with its im ma nent con tent, hi story and ac ti vi ti -
es. Pic tu re bo ok as a work of art is com po sed of ar ti stic
and nar ra ti ve di sco ur se that do ubly act as a synthe tic me -
di um (Ni ko la je va) and draw the re a der in to si mul ta neous
use and in ter ac tion with both, and in that sen se, if we
are tal king abo ut the be gin nings of re a ding, it be ars the
fe a tu res of mo dern tra di tion and he ral ding com plex rea -
ding forms.

So me of the qu e sti ons an swe red in this pa per are to
what ex tent such are re a dings ne ces sary in a mo dern so -
ci ety and whet her they are cre a ted as a re ac tion to di gi -
tal en vi ron ments in an at tempt to cre a te in sti tu ti ons
that, alt ho ugh they may ha ve di gi tal con tent, with the ir
physi cal pre sen ce in con cre te use. The fo cus is on fo ur
ti tles, pu blis hed in the past two years, as gu i des-tic kets
to li bra ri es and mu se ums, and they are: Šuš i Miš u bi -
blio te ci (Šuš and Miš in Li brary, 2019) by Eli za be ta Ge or -

gi jev and Mi li ca Ma ti je vić pu blis hed by Knji žev na omla -
di na Va lje vo; Na kri li ma knji ge (On the Wings of a Bo ok,
2019) by Ja smin ka Pe tro vić, pu blis hed by the City and
Pu blic Li brary of Zre nja nin, for both il lu stra ti ons by Ana
Pe tro vić; and Taj ni ži vot Mu ze ja (The Sec ret Li fe of a Mu -
se um, 2020) by Je le na Ko jo vić-Te pić, il lu stra ted by Dra -
go slav Ma li nić and pu blis hed by the Mu se um of Con tem -
po rary Arts of the Re pu blic of Srp ska in Ba nja Lu ka; and
the youn gest Moj grad: no vo sad ske umet nič ke pri če (My
City: No vi Sad Art Sto ri es, 2020) by Je le na Og nja no vić,
pu blis hed by the Ma ti ca Srp ska Gal lery in No vi Sad with
il lu stra ti ons by Da ni e la Vu kov Rus. In sum mary, the
work se eks to an swer qu e sti ons of ima gi na tion in pur po -
se ful, fun cti o nal cre a ti vity of this type and its staying on
the bor der of the ne ces sity of exi sten ce, but al so the exi -
sten ce in li te ra tu re, and the in ter me di a lity of ar ti stic and
nar ra ti ve di sco ur se (Na ran čić Ko vač) on which pic tu re
bo oks exist.

Key words: pic tu re bo oks, mu se ums, li bra ri es, com -
plex re a ding, syncre tism in art and cul tu re
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SA ŽE TAK: U ra du se pri ka zu ju mo guć no sti upo ra be
umjet nič ke sli kov ni ce Lav i pti ca Ma ri an ne Du buc u uče -
nju i po u ča va nju Hr vat sko ga je zi ka. Pri tom se da je osvrt
na obi ljež ja na ve de ne sli kov ni ce na te me lju če ga su iz ra -
đe ni i opi sa ni pri je dlo zi na stav nih ak tiv no sti ko je se mo -
gu ko ri sti ti u pri mje ni na ve de ne sli kov ni ce u na sta vi, ali
mo gu bi ti po ti ca jem i za rad s dru gim slič nim sli kov ni ca -
ma. Ka ko bi se pro vje rio uče nič ki do ži vljaj sli kov ni ce kao
na stav no ga sa dr ža ja, pred lo že ne na stav ne ak tiv no sti pro -
ve de ne su s uče ni ci ma jed no ga tre će ga raz re da. Uče ni ci
su iz ra zi li za do volj stvo po nu đe nim sa dr ža jem i ak tiv -
nosti ma što nam go vo ri da uče ni ci ma od tre ćeg raz re da
na da lje sli kov ni ce i da lje mo gu bi ti po ti caj ne za či ta nje i
raz go vor, no va žno je oda bra ti kva li tet nu sli kov ni cu, pri -
mje re nu od re đe nom uz ra stu.

KLJUČ NE RI JE ČI: sli kov ni ca, Lav i pti ca, in ter pre ta -
ci ja, pi sa no stva ra laš tvo, škol ski pred met Hr vat ski je zik

1. Uvod

Sli kov ni ca uvo di di je te u svi jet pi sa ne kul tu re
i pru ža mu pr va či ta telj ska is ku stva pa je mo že -
mo sma tra ti i va žnim li te rar no-li kov nim me di jem
u dje tinj stvu (Laz za rich 2011: 61). Osim što utje -
če na li kov ni i li te rar ni od goj, ona obo ga ću je i
otva ra osob nost dje te ta (Ka lić – Žu pa nić Be nić
2019: 111). Či ta nje sli kov ni ca či ni te melj raz vo ja
či ta lač ke pi sme no sti, do pri no si uče nju druš tve -
nih vri jed no sti i omo gu ću je uspjeh dje te ta u ško -

li. Uz po ti ca je je zič nom raz vo ju, ono mo že ima ti
va žnu ulo gu u raz vi ja nju kul tu re či ta nja i kul tu -
re slu ša nja kao ključ nih vješ ti na za škol ski uspjeh.
Oda bi rom edu ka tiv no i estet ski vri jed ne sli kov ni -
ce kod dje ce raz vi ja mo estet ski ukus i po zi tiv ne
osje ća je (Ver do nik 2016, Kos-Pa li ska 1997). 

Po la ze ći od na ve de no ga, dr ži mo da sli kov ni ca
mo že bi ti vri je dan sa dr žaj i sred stvo u pro ce su po -
u ča va nja i uče nja, a oso bi to su vre me na umjet -
nička sli kov ni ca. Sto ga je cilj ra da pri ka za ti mo -
gućno sti upo ra be sli kov ni ce Lav i pti ca Ma ri an ne
Du buc u uče nju i po u ča va nju Hr vat sko ga je zi ka.
Pri tom se da je osvrt na obi ljež ja na ve de ne sli kov -
ni ce na te me lju če ga su iz ra đe ni i opi sa ni pri je -
dlo zi na stav nih ak tiv no sti ko je se mo gu ko ri sti ti
pri pri mje ni na ve de ne sli kov ni ce u na sta vi, ali
mo gu bi ti po ti ca jem i za rad s dru gim slič nim sli -
kov ni ca ma. Ka ko bi se pro vje rio uče nič ki do ži vljaj
sli kov ni ce kao na stav no ga sa dr ža ja, pred lo že ne
na stav ne ak tiv no sti pro ve de ne su s uče ni ci ma
jed no ga tre ćeg raz re da1. 
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2. Su vre me na umjet nič ka sli kov ni ca

Sli kov ni cu se mo že sma tra ti pra vom dječ jom
knji žev noš ću za jed no s dječ jom po e zi jom, pri čom
i dječ jim ro ma nom (Crn ko vić – Te žak 2002: 14),
no su vre me ni au to ri je od re đu ju kao za seb nu i
spe ci fič nu vr stu, no vu umjet nič ku for mu od vo je -
nu od osta lih knji žev nih vr sta. Ta ko je Na ran čić
Ko vač (2015: 54; 2011: 20) sma tra me dij ski slo -
že nim dje lom ko je se ne mo že sve sti ni na dječ ju
knji žev nost ni na li kov nu umjet nost ia ko je ne kim
ka rak te ri sti ka ma uvi jek po ve za na s dječ jom knji -
žev noš ću. 

Sli kov ni ca je spe ci fič na jer upo tre blja va dva vi -
da ko mu ni ka ci je: je zič ni i li kov ni (Maj de nić 2019:
103), pa se u njoj pro ži ma ju sli ka i pri ča. Na ra to -
loš ki gle da no, u sli kov ni ci pri ču po sre du ju dva
pri po vje da ča – sli kov ni i je zič ni, ko ji us po sta vljaju
di na mič ni di ja log, su prot sta vlja ju ći per spek tive i
da ju ći od re đe ne pri po vjed ne in for ma ci je (Na ran -
čić Ko vač 2015: 135). Sli kov ni ca jest spe ci fič na
vr sta umjet no sti jer se nje zi no zna če nje oči tu je
upra vo u me đu dje lo va nju li kov ne i ver bal ne di -
men zi je (Ha mer šak – Zi ma 2015: 164). Tekst i sli -
ka u sli kov ni ci se mo gu me đu sob no pod u pi ra ti,
su prot sta vlja ti, pred vi đa ti ili pro ši ri va ti (Na ran -
čić Ko vač 2015), a pri tom je sli ka ta ko ja „de fi ni -
ra sli kov ni cu i da je joj ka rak ter” (Hlev njak 2000:
7). Ona je dio sli kov ni ce ko ji raz vi ja pre dodž be ni
svi jet, maš tu i spo sob nost vi zu al nog pre do ča va -
nja te utje če na kog ni tiv ni, emo ci o nal ni i ima gi -
nar ni dje te tov ži vot (Kos-Pa li ska 1997: 88–89).
Sli ka u sli kov ni ci ni je sa mo ilu stra ci ja tek sta, već
slu ži za upot pu nja va nje ugo đa ja i po jaš nja va nje
tek sta i rad nje. Sa dr ži dio po da ta ka ko ji se ne mo -
gu do bi ti iz tek sta, već sa mo za hva lju ju ći li kov noj
kom po nen ti. Ona omo gu ću je či ta te lju pro miš lja -
nje o ono me što je pro či tao i pro ši ri va nje či ta telj -
skog is ku stva, a „do bra ilu stra ci ja obo ga ću je i dje -

lo i či ta te lja” (Na ran čić Ko vač 2011: 19). Ilu stra -
ci ja mo ra bi ti vr lo vi so kih, umjet nič kih do me ta da
bi na sta la kva li tet na sli kov ni ca. 

Va žna je i ulo ga tek sta, ko ji tre ba bi ti sa žet,
sliko vit, ali oslo bo đen ne po treb nog ki ča, je zič no
is pra van, jed no sta van, pri klad nog op se ga, sa dr -
žaj no pun, maš to vit (Kos-Pa li ska 1997: 88–89;
Maj de nić 2019: 104). Tekst tre ba po ti ca ti dje cu
na maš ta nje, za miš lja nje i kre i ra nje vla sti te priče. 

U sre diš tu su na še ga in te re sa sli kov ni ce ko je
se od li ku ju kva li te tom svo jih ilu stra ci ja i tek sta –
umjet nič ke sli kov ni ce ko je „te že do ži vlja ju svi je -
ta, us po sta vlja nju unu tar njeg od no sa iz me đu či -
ta te lja – gle da te lja i svi je ta, baš kao pri ča, pje sma
ili ko je dru go knji žev no dje lo” (Crn ko vić – Te žak
2002: 16). Sto ga one raz vi ja ju li kov ni i li te rar ni
sen zi bi li tet dje ce. Au to ri umjet nič kih sli kov ni ca
naj češ će su knji žev ni ci i li kov ni umjet ni ci. 

Su vre me nu umjet nič ku sli kov ni cu od re đu ju
dvo stru ki vi zu al no-ver bal ni dis kurs, in ter ak tiv -
nost, tr o di men zi o nal nost, spe ci fič no či ta telj stvo
i ma li broj stra ni ca (Na ran čić Ko vač 2015: 7), što
ne mo ra bi ti pra vi lo. Ri ječ je o sli kov ni ca ma ko je
sve vi še re du ci ra ju tekst, a po ja ča va ju sna gu ilu -
stra ci je, osta vlja ju ći pro stor maš to vi toj bje li ni i
emo ci ji (Alić-Ta dić 2021). Na taj na čin iz la ze iz
okvi ra sa mo dječ je knji ge i „po sta ju vi zu al no-tek -
stu al ni umjet nič ki sa dr žaj ko ji je u sta nju is pri ča -
ti slo že ne emo tiv ne pro cje pe, ljud ske stra ho ve,
po jed no sta vi ti ljud sku sklo nost uslo žnja va nju ži -
vo ta i smr ti i sl.” (Ibid.). Ten den ci ja su vre me ne
sli kov ni ce jest da se ilu stra ci ja ne tre ti ra sa mo kao
sli ka već kao sa mo sta lan sloj u su od no su s tek -
stom ko ji do no si dalj nja zna če nja (Na ran čić Ko -
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vač 2011). Su vre me nu sli kov ni cu od li ku je upra -
vo to da, ia ko je pri mar no na mi je nje na dje ci, svo -
jom uni ver zal nom po e ti kom pro go va ra o raz li či -
tim ži vot nim te ma ma te se ti me otva ra i ob ra ća
svim ge ne ra ci ja ma (Alić-Ta dić 2021). Sto ga je da -
nas teš ko re ći da je sli kov ni ca na mi je nje na is klju -
či vo dje ci. Ia ko je sli kov ni ca i da lje dječ ja knji ga,
dje ca ni su nje zi ni je di ni či ta te lji. Za ni ma nje ko je
sli kov ni ci da nas po sve ću ju sta ri ja dje ca, mla di i
od ra sli, ni je re zul tat sa mo su bjek tiv ne za in te re -
si ra no sti po je di na ca, ne go i či nje ni ce da sli kov ni -
ca ui sti nu go vo ri i tom či ta telj stvu (Na ran čić Ko -
vač 2015). 

3. Sli kov ni ca kao na stav ni sa dr žaj

Sli kov ni cu je mo gu će u na sta vi „su stav no i te -
me lji to ana li zi ra ti s raz li či tih gle diš ta – je zič nog,
stil skog, estet skog, li kov nog, psi ho lo gij skog, so ci -
o lo gij skog itd.” (Vi sin ko 2000: 71). O to me na ko -
jem stup nju od go ja i ob ra zo va nja se uče ni ci na la -
ze, ovi sit će ra zi na in ter pre ta ci je i na čin ba vlje nja
sli kov ni com. Me đu tim, ve ći na uči te lja pri mje nju -
je sli kov ni ce sa mo u pr vim dva ma raz re di ma
osnov ne ško le (Maj de nić 2019: 106), dok je u ka -
sni jim raz re di ma nji ho va po jav nost sve rje đa.
Nai me, pre ma Ku ri ku lu mu na stav no ga pred me ta
Hrvat ski je zik za osnov ne ško le i gim na zi je (2019)
u vi šim raz re di ma osnov ne ško le te sred nje ško -
le, za stu plje nost sli kov ni ce kao sa dr ža ja za ostva -
ri va nje od goj no-ob ra zov nih is ho da dra stič no se
sma nju je, tj. ne iz rav no se na nju upu ću je još je -
di no u pe tom raz re du. Sto ga se mo že za klju či ti da
je sli kov ni ca na mi je nje na sa mo ra nom knji žev -
nom od go ju i naj mla đoj do bi. Je dan od mo gu ćih
raz lo ga to mu mo že bi ti taj da uči te lji ne po zna ju
do volj no su vre me ne sli kov ni ce i nji hov po ten ci -
jal u uče nju i po u ča va nju, a dru gi je mo gu će uvje -
re nje da je sli kov ni ca jed no stav no dje lo ko je ne

mo že bi ti po ti caj no za dje cu od osam go di na na -
da lje. Ovim pri lo gom na sto ji se po ka za ti upra vo
su prot no jer po sto je sli kov ni ce ko je mo gu bi ti po -
ti ca jan sa dr žaj i za sta ri je uz ra ste, pa čak i sred -
njoš kol ce.

Sli kov ni ca je naj češ će na stav nim sa dr ža jem u
pred me tu Hr vat ski je zik, no mo že se ko ri sti ti i u
dru gim pred me ti ma2. U po u ča va nju i uče nju Hr -
vat sko ga je zi ka nje zi na je pri mje nji vost mo gu ća
u svim na stav nim pod ruč ji ma, ia ko se naj češ će
ko ri sti u na sta vi knji žev no sti i lek ti re. No, ona je
po ti ca jan sa dr žaj i za na sta vu je zič no ga iz ra ža va -
nja či ji je osnov ni za da tak

opi sme nja va nje uče ni ka, ali ne sa mo u smi slu ospo -
so blja va nja za pre no še nje po ru ka već i za iz ra ža va -
nje mi sli, osje ća ja, do ži vlja ja, aso ci ja ci ja, ta ko da
ono što pi sa njem pre no si mo kod ne kog dru gog
stvo ri je ku, iza zo ve re ak ci ju i osta vi trag (De lač –
Mi o ko vić 2008: 10). 

Na uče ni ko vo je zič no iz ra ža va nje utje če slu ša -
nje i či ta nje knji žev nih tek sto va ko ji ma uče ni ci
raz vi ja ju osje tlji vost za po seb no sti knji žev no-
-umjet nič kog iz ra za. Sto ga se u na sta vi je zič nog
izra ža va nja če sto ko ri sti knji žev ni tekst ko ji su
uče ni ci pret hod no či ta li i in ter pre ti ra li, a po tom
se, po tak nu ti nji me, pi sa no ili usme no iz ra ža va ju
(Vi sin ko 2010). Pje snič ki i pro zni tek sto vi su
iznim no vri je dan na čin mo ti va ci je za pi sa no iz ra -
ža va nje jer „po kre ću uče ni ko vu zna ti že lju, maš -
tu i stva ra lač ki za nos” (De lač – Mi o ko vić 2008:
13). Sli kov ni ce mo gu bi ti, jed na ko kao i osta la
knji žev na dje la, vr lo po ti caj ne i mo ti vi ra ju će za
uče ni ko vo pi sa no stva ra laš tvo, oso bi to jer na uče -
ni ka dje lu ju i svo jim tek stom i ilu stra ci ja ma3.
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2 Vi še u: Vi sin ko (2000), Maj de nić (2019).
3 Vi še o to me ka ko dje ca mo gu per ci pi ra ti sli kov ni ce kao

umjet nič ki sa dr žaj u: Ariz pe – Styles (2015), Si pe (2008), Pan -
ta leo (2008), Laz za rich (2011). 



4. Umjet nič ka sli kov ni ca Lav i pti ca 
Ma ri an ne Du buc

Sli kov ni ca Lav i pti ca pra vo je re mek-dje lo
fran cu sko-ka nad ske gra fič ke di zaj ne ri ce i ilu stra -
to ri ce Ma ri an ne Du buc. Ri ječ je o au to ri ci ko ja je
po sti gla ve lik uspjeh već svo jom pr vom sli kov ni -
com La mer, u ko joj bez tek sta pri ča o uz bu dlji voj
pu sto lo vi ni mač ke i le te će ri be4. U La vu i pti ci, „ri -
jet kom dra gu lju” (Po po va 2014) dječ je knji žev no -
sti ko ji mo gu či ta ti i od ra sli, au to ri ca nam do no si
nje žnu i me lo dič nu pri ču o la vu ko ji jed no ga da -
na u svom vr tu pro na đe ra nje nu pti cu i od lu či je
nje go va ti sve dok opet ne bu de mo gla le tje ti. Lav
i pti ca ci je lu zi mu pro vo de za jed no gra de ći to plo,
iskre no pri ja telj stvo. S do la skom pro lje ća pti ca
od la zi, a lav, una toč tu zi, na sta vlja ži vot sve dok
se pti ca opet ne vra ti. 

Po seb nost ove ne u o bi ča je no op se žne sli kov ni -
ce upra vo je u jed no stav no sti nje zi no ga tek sta, „u
rje či to sti ne re če no ga i sna žno pri sut noj emo ci ji”
(Alić-Ta dić 2021), ali i pro zrač nim, mi ni ma li stič -
kim, či stim ilu stra ci ja ma pu nim de ta lja (Ott Fra -
no lić 2018). Za ovu je sli kov ni cu au to ri ca is pro -
ba la kom bi ni ra nu teh ni ku: naj pri je je cr ta la vo -
de nim bo ja ma pa kon tu re is cr ta va la olov kom, a
po tom još do da la dr ve ne bo ji ce (Bu kvić Pa žin
2017), te su ta ko na sta le akva rel ne ilu stra ci je pri -
rod ne pa le te me kih bo ja5. Sto ga ova sli kov ni ca
pri vla či svo jim jed no stav nim, ali to plim ilu stra ci -
ja ma „s pro miš lje nom kom po zi ci jom i go to vo ki -
ne ma to graf skom struk tu rom u ko joj se iz mje nju -
ju krup ni pla no vi i ši ro ki ka dro vi” (Bu kvić Pa žin
2017). Au to ri ca je tekst ipak uklju či la ia ko sli kov -
ni ca mo že, za hva lju ju ći ta ko „film ski po slo že noj
na ra ci ji” (Alić-Ta dić 2021), funk ci o ni ra ti i bez
nje ga pa pri mje ri ce u tek stu ni gdje ne pi še da je
lav na kon od la ska pti ce bio tu žan, ali ilu stra ci je
pri ka zu ju ka ko se sma nju je i snu ždi stra ni cu za

stra ni com kad pti ca od le ti. No, ov dje je ulo ga tek -
sta da upu ću je na osnov ni ti jek pri če, ali ima i
stra ni ca u pot pu no sti bez ri je či. Po seb nost je ove
sli kov ni ce i da je „ti ska ni tekst ukom po ni ran s ilu -
stra ci ja ma i na sta vlja u ti ska nom ob li ku mi sa o ni
tok ko ji stva ra sli ka” (Ibid.).

Ima i pra znih, bi je lih stra ni ca ko je do ča ra va ju
pra zni nu, ti ši nu, sa mo ću la va na kon što pti ca ode,
ali i pa da nje sni je ga. One u pri ču uno se ele ment
oču đe nja i stva ra ju efekt nu at mos fe ru (Ott Fra -
no lić 2018). To nam go vo ri da ova sli kov ni ca svo -
jom at mos fe rom i ilu stra ci ja ma no si neš to tra di -
ci o nal no, ali teh ni ka ma ko je su ko riš te ne ide u
red su vre me nih post mo der nih dje la ko ja ko mu -
ni ci ra ju s či ta te ljem na vi še ra zi na i tra že od nje -
ga vi še stru ka či ta nja „iz van gra ni ca” po zna to ga i
uo bi ča je no ga. Na taj na čin ova pri ča či ta te lju da -
je pro sto ra da i sam su dje lu je u nje zi nu stva ra nju,
da za sta ne nad de ta lji ma (Bu kvić Pa žin 2017) ko -
je pri ka zu ju ilu stra ci je, ali una toč tim „pra zni na -
ma” i za staj ki va nji ma či ta telj je i da lje du bo ko u
pri či, što vi še in ten zi tet do ži vlja ja se po ja ča va i po -
zi va na re flek si ju o vi đe nom i pro či ta nom.

Ova jed no stav na sli kov ni ca s ma lo ri je či pri ča
o neo bič nom pri ja telj stvu ko jim nam že li re ći da
se ži vot sa sto ji od do la za ka i od la za ka, ra sta na ka
i sa sta na ka, da sve u ži vo tu ima po če tak i kraj, ci -
klič ki se po na vlja, a na sli čan na čin funk ci o ni ra i
sa ma pri ro da. Jed nu od osnov nih po ru ka ko ju nosi
iz re kla je sa ma au to ri ca u sli kov ni ci – C’est la vie.

Lav i pti ca jed na je od sli kov ni ca ko ja ne sa mo
da go vo ri o sve vre men skoj te mi ne go je i na mi je -
nje na svim ge ne ra ci ja ma jer su po ru ke ko je no si
pri mje nji ve na sve uz ra ste, no na čin ka ko o sli -
kov ni ci i nje nom sa dr ža ju raz go va ra ti mo ra bi ti
us kla đen s dob nim, do ži vljaj no-spo znaj nim i kog -
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4 Sli kov ni ca ni je iz da na u Hr vat skoj.
5 Usp. Bla ke, Eligh <https://qu il lan dqu i re.co m/re vi ew/th e-

lion-and-the-bird/> 8. 1. 2021.



ni tiv nim mo guć no sti ma po je di na ca, u ovom slu -
ča ju uče ni ka.

Sli kov ni ca po ti če na raz go vor o la vu i pti ci kao
ži vo ti nja ma. Na i me, lav ni je pri ka zan kao opa sna
di vlja ži vo ti nja. Sto ga se pi ta mo zaš to je oda bran
upra vo lav – zbog sta tu sa kra lja ži vo ti nja, udob -
ne me ka ne gri ve ili au to ri či na na sto ja nja da pri -
ka že ka ko i onaj ko ji iz gle da opa sno, mo že bi ti
nje žan i to pao (Alić-Ta dić 2021). S uče ni ci ma
mla đe do bi bit će vr lo po ti caj no raz go va ra ti i o
pro mje na ma go diš njih do ba ko je su pri ka za ne
kroz ilu stra ci je, te im na taj na čin ob ja sni ti ci klič -
nost pri ro de. Sli kov ni ca pro go va ra i o: pri ja telj -
stvu, to me ka ko je li je po po mo ći dru go me, em pa -
ti ji, to me da ni je dan čo vjek ne mo že za u vi jek bi ti
sam jer smo po treb ni jed ni dru gi ma, ra stan ci ma,
to me da je u re du bi ti tu žan ka da nam ne tko ne -
do sta je, ali da taj osje ćaj ne tra je za u vi jek te da
una toč nje mu na sta vlja mo sa svo jim sva ko dnev -
nim ži vo tom. Sto ga je ovo sli kov ni ca ko ja mo že
ima ti te ra pe ut ski, ohra bru ju ći, umi ru ju ći utje caj
za sve ko ji se no se s gu bit kom dra ge oso be. Nje -
zi na je lje po ta upra vo u to me da o ta ko va žnim i
teš kim ži vot nim te ma ma pro go va ra na vr lo dis -
kre tan, utje šan na čin. Ta ko đer, ona ni jed nim svo -
jim di je lom ni je na mjen ski di dak tič na, od goj na,
ne do ci ra, ne nu di go to vo rje še nje una toč to me
što pod sje ća na ba snu (li ko vi su ži vo ti nje, lav ima
ljud ske oso bi ne, kra tak tekst), no opet, bo ga ta je
po ru ka ma ko je se mo gu pre po zna ti na nje zi nim
pu nim i pra znim stra ni ca ma. 

5. Pri mje na sli kov ni ce Lav i pti ca u uče nju 
i po u ča va nju Hr vat sko ga je zi ka

U ovo me di je lu že le se pri ka za ti mo guć no sti
pri mje ne sli kov ni ce Lav i pti ca u uče nju i po u ča -
va nju Hr vat sko ga je zi ka. Na i me, bu du ći da ta sli -
kov ni ca „ob je di nju je vi zu al no, tek stu al no, mi sa -

o no i zvu kov no u jed nu cje li nu” (Alić-Ta dić 2021)
te ta ko do ži vljaj no dje lu je na re ci pi jen ta na vi še
ra zi na, dr ži mo da je ona uzo ran pri mjer knji žev -
no-umjet nič ko ga i li kov no ga sa dr ža ja ko ji mo že
bi ti po ti ca jan za rad s uče ni ci ma. Raz log zaš to je
ova sli kov ni ca oda bra na je i da se po ka že ka ko sli -
kov ni ce s ma lo tek sta, ko je ina če mo žda uči te lji
baš zbog to ga ne bi oda bra li za rad s uče ni ci ma,
mo gu bi ti vri je dan na stav ni sa dr žaj i za uče ni ke
sta ri je do bi6.

Na te me lju obi ljež ja sli kov ni ce Lav i pti ca na -
ve de nih u pret hod nom po gla vlju osmiš lje ne su
na stav ne ak tiv no sti pred vi đe ne za dva škol ska
sata ti je kom ko jih bi se naj pri je pro ve la in ter pre -
ta ci ja sli kov ni ce, a po tom pi sa no iz ra ža va nje uče -
ni ka. Za po tre be ra da pred lo že ne ak tiv no sti pro -
ve de ne su s uče ni ci ma jed nog tre ćeg raz re da.

Pr vi sat ob u hva ća in ter pre ta ci ju sli kov ni ce ko -
ja po či nje do ži vljaj no-spo znaj nom mo ti va ci jom u
ko joj uči telj7 na plo ču pi še poj mo ve: lav, pti ca,
zima, pri ja telj stvo te upu ću je uče ni ke da naj pri je
indi vi du al no raz mi sle o če mu će go vo ri ti pri ča ko -
ja uklju ču je na ve de ne poj mo ve. Na kon što svat -
ko raz mi sli, ide je iz mje nju je sa svo jim pa rom iz
klu pe. Uči telj po zi va ne ko li ko pa ro va da iz ne su
svo ja pred vi đa nja o pri či. Po tom uči telj na ja vlju -
je či ta nje sli kov ni ce Lav i pti ca, po zi va uče ni ke da
sjed nu u krug te in ter pre ta tiv no či ta sli kov ni cu i
po ka zu je ilu stra ci je. Ako ni je mo gu će či ta nje u
kru gu, ko ri sti se sli ko kaz u ko je mu su ilu stra ci je
pa uče ni ci mo gu pra ti ti. Sli je di ob ja va uče nič kih
do ži vlja ja, ali ta ko da uči telj upu ću je uče ni ke da
na ma le pa pi re ko je im po di je li za pi šu jed nu ri ječ
ko jom će iz ra zi ti ka ko se osje ća ju na kon po slu ša -

ХИБРИДНОСТ СЛИКОВНИЦЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   97

6 Is tra ži va nja su po ka za la da dje ca mo gu bi ti so fi sti ci ra ni či -
ta te lji ilu stra ci ja i spo sob ni ra zu mje ti slo že ne sli ke na do slov -
noj, vi zu al noj i me ta fo rič koj ra zi ni. Vi še o to me u: Ariz pe –
Styles 2015.

7 Iz raz se ko ri sti ne u tral no i od no si se jed na ko na oba spo la.



ne pri če. Svi uče ni ci po ka zu ju svo je pa pi re, a uči -
telj po zi va ne ko li ko njih da ob ja sne svo je doj mo -
ve te da us po re de pri ču ko ju su ču li sa svo jim
pred vi đa nji ma. Ta da još jed nom či ta ju i gle da ju
sli kov ni cu uz po moć sli ko ka za (či ta ju uče ni ci),
ako ne ma do volj no ga bro ja sli kov ni ca za sva ki par
uče ni ka.

Sli je di raz go vor o sa dr ža ju sli kov ni ce ti je kom
ko je ga se uče ni ci ma mo gu po sta vi ti slje de ća pi ta -
nja: Ko ga smo upo zna li u pri či?; Što je lav ra dio ka -
da je za čuo bu ku?; Što se do go di lo pti ci?; Ka ko joj je
lav po mo gao?; Zaš to je pti ca ta da osta la s la vom?;
Gdje ju je lav smje stio da joj ne bu de hlad no?; Ko je
je go diš nje do ba bi lo ta da?; Ka ko to znaš?; Što su lav
i pti ca ra di li za jed no?; Ka da je pti ca otiš la?; Po če -
mu to za klju ču ješ?; Zaš to je otiš la?; Ka ko se lav osje -
ćao na kon nje zi na od la ska?; Zaš to?; Što je lav ra dio
dok je bio sam?; Ko ja je go diš nja do ba lav pro veo
sam?; Po če mu to za klju ču ješ?; Če mu se lav na dao
ka da je doš la je sen?; Ka ko se lav osje ća na kra ju pri -
če?; Što zna či re če ni ca: „Ta kav je ži vot”?; Je si li se ti
ne ka da osje ćao kao lav?; Zaš to?; Što nam ova pri ča
po ru ču je – iz re ci u jed noj re če ni ci i sl.8

Na kon raz go vo ra uče ni ci is pu nja va ju na li sti -
ću „Osob ni lek si kon li ka”9 za la va i pti cu: Ime i
pre zi me, Da tum ro đe nja, Mje sto ro đe nja, Za ni ma -
nje, Naj bo lji pri ja telj, Ho bi, Ka ko iz gle da, Vo li, Ne
vo li. Ne ke po dat ke mo gu na pi sa ti na te me lju sa -
dr ža ja sli kov ni ce, no ve ći dio tre ba ju sa mi smi sli -
ti. Ovom ak tiv noš ću po ti če se uče nič ka maš ta, ali
po ka zu ju i svoj do ži vljaj li ka. Za da tak mo gu ra di -
ti u pa ru ili gru pi, pa on da pa ro vi/gru pe me -
đusob no mo gu us po re di ti od go vo re ta ko da se
vidi ima li pri mje ri ce vi še žen skih ili muš kih ime -
na, tko ima naj mla đeg/naj sta ri jeg la va/pti cu, čiji
lav/pti ca ži vi naj da lje od mje sta u ko jem se uče -
ni ci na la ze i sl. 

Po tom uči telj upu ću je uče ni ke da po nov no pa -
žlji vo pro mo tre po je di ne ilu stra ci je – po ka zu je

dvi je pra zne bi je le stra ni ce, bi je lu stra ni cu s jed -
nim cvje ti ćem, bi je lu stra ni cu sa mo s la vom u
uglu i bi je lu stra ni cu s na cr ta nom no tom, te raz -
go va ra s uče ni ci ma o zna če nju ko je te ilu stra ci je
ima ju. Pi ta uče ni ke ka ko im se svi đa ju ilu stra cije,
zna ju li ka ko su na pra vlje ne, ko je bo je pre vla da -
va ju, a po tom upo zna je uče ni ke i s li kov nim sa dr -
ža ji ma sli kov ni ce. Ti me se ostva ru je me đu pred -
met na ko re la ci ja s Li kov nom kul tu rom10.

Na kra ju in ter pre ta ci je uči telj mo že po ve za ti
sli kov ni cu sa sa dr ža ji ma Pri ro de i druš tva11, pa i
me đu pred met ne te me Odr ži vi raz voj, raz go va -
raju ći s uče ni ci ma o to me je su li pri mi je ti li pro -
mjene go diš njih do ba, po če mu su to pri mi je tili,
ka ko se sve pri ro da mi je nja la u pri či, utje ču li pro -
mje ne u pri ro di na lju de i ži vo ti nje, te ka ko i sl. 

Na kon in ter pre ta ci je mo gu će je s uče ni ci ma
pro ve sti jed nu od slje de ćih ak tiv no sti:

a) uče ni ke se po di je li u ne ko li ko gru pa. Sva ka
gru pa ima za da tak do go vo ri ti se i pri ka za ti
sa mo svo jim ti je li ma tri sce ne iz pri če –
uvod, sre diš nji dio i za vr še tak. Kad gru pa
pri ka že osta li ma sce nu, dru gi uče ni ci mo ra -
ju po go di ti što su pri ka za li.

b) pri mje nju je se 3-2-1 me to da – uče ni ci do bi -
ju li stić na ko je mu mo ra ju: od re di ti tri do -
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8 Pi ta nja za in ter pre ta ci ju slo že na su u skla du s Bar ret to vom
tak so no mi jom kog ni tiv ne te ži ne pi ta nja – v. vi še o to me na:
<https://www.aca de mia.edu /7585533/The _Bar rett_Ta xo nomy
_of _Cog ni ti ve_and _Af fec ti ve_Di men si ons_of _Re a ding_Com -
pre hen sion>; <https://sli de player.com /sli de/15453332/> 25. 1.
2021.

9 Ak tiv nost je raz ra đe na pre ma: Ga be li ca – Te žak (2019:
312–313).

10 Usp. is hod OŠ A.3.1. i OŠ B.3.1. (Ku ri ku lum na stav no ga
pred me ta Li kov na kul tu ra za osnov ne ško le i Li kov na umjet nost za
gim na zi je, Mi ni star stvo zna no sti i ob ra zo va nja Re pu bli ke Hr -
vat ske, 2019).

11 Usp. is hod OŠ B.3.2. (Ku ri ku lum na stav no ga pred me ta Pri -
ro de i druš tva, Mi ni star stvo zna no sti i ob ra zo va nja Re pu bli ke
Hr vat ske, 2019).



ga đa ja iz pri če ta ko da sva ki pri ka žu cr te -
žom i jed nom re če ni com; na cr ta ti dva li ka i
za sva ki na pi sa ti dvi je oso bi ne; na pi sa ti jed -
no pi ta nje o to me Što bi ste još vo lje li zna ti, a
ni ste sa zna li u pri či?

c) stva ra lač ko pre pri ča va nje uz po moć koc ke12

– uče ni ke se di je li u ne ko li ko gru pa ta ko da
sva ka ima šest čla no va i sva ka do bi je ma nju
koc ku ko ju je uči telj iz ra dio od kar to na, a
na či jim su stra ni ca ma cr te ži ma pri ka za ni
do ga đa ji iz pri če. Sva ki uče nik u gru pi ba ca
koc ku te sli ku ko ju do bi je ba ca njem mo ra
smje sti ti u pri ču i na pi sa ti o njoj dvi je do tri
re če ni ce. Na kra ju mo ra ju sve re če ni ce spo -
ji ti u smi sle ni tekst. Ova se ak tiv nost mo že
pro ve sti ta ko i da uče ni ci do bi ju pra znu koc -
ku, a sa mi mo ra ju na cr ta ti šest ključ nih di -
je lo va pri če (1. stra ni ca – mje sto i vri je me
rad nje, 2. – li ko vi, 3. – tri ključ na do ga đa -
ja), pa po tom gru pe me đu sob no iz mje nju ju
koc ke i pro vo de ak tiv nost pre pri ča va nja.
Stva ra lač ko pre pri ča va nje mo že se kroz ovu
ak tiv nost i do dat no raz vi ti te bi ti dio sa ta
jezič no ga iz ra ža va nja ko ji bi sli je dio na kon
in ter pre ta ci je.

Sat pi sa no ga stva ra laš tva mo že sli je di ti od mah
na kon in ter pre ta ci je sli kov ni ce ili ne ki dru gi dan.
Ako se pro vo di ne ki dru gi dan, pre po ru ča mo na
po čet ku to ga sa ta pro ve sti ne ku od pret hod no
pred lo že nih ak tiv no sti (pod a, b, c) ka ko bi se uče -
ni ci pri sje ti li sli kov ni ce. 

Uči telj i uče ni ci naj pri je se do sje ća ju obi ljež ja
pi sma s ko jim su se uče ni ci već ra ni je upo zna li.
Po tom ih uči telj po ti če da za mi sle da su se lav i
pti ca opet mo ra li raz dvo ji ti te su od lu či li po sla ti
pi smo jed no dru go me. Uče ni ci mo gu iza bra ti žele
li da nas na pi sa ti pi smo ko je pti ca ša lje la vu ili lav

pti ci. Sli je di pi sa nje pi sma, a ka da uče ni ci za vr še,
či ta ju svo je ra do ve te za jed no s uči te ljem/ uči te -
lji com pro cje nju ju ima li nji ho vo pi smo sve po -
treb ne di je lo ve. Ova se ak tiv nost mo že raz vi ti i ta -
ko da uči telj od re di na po čet ku da je dan uče nik u
klu pi pi še kao da je pti ca, dru gi kao da je lav. Ka -
da za vr še pi sma, uče ni ci ih uba cu ju u dvi je ku ti -
je – jed na je za pi sma ko ja pti ca pi še la vu, dru ga
za ona ko ja lav pi še pti ci. Uče ni ci ko ji su pi sa li u
ulo zi la va, iz vla če iz ku ti je pi sma ko ja je pi sa la pti -
ca i obr nu to, te pi šu od go vo re jed ni dru gi ma. 

Pret hod no opi sa ne ak tiv no sti po ka zu ju da ova
sli kov ni ca mo že bi ti na stav ni sa dr žaj za ostva ri -
va nje od goj no-ob ra zov nih is ho da za tre ći raz red
u pod ruč ju A. Hr vat ski je zik i ko mu ni ka ci ja13 jer
oni pred vi đa ju da uče nik na po ti caj pi še jed no -
stav ne tek sto ve (če stit ka, krat ka e-po ru ka, pi sa ni
sa sta vak, opis pred me ta ili li ka, pi smo, iz vješ će).
Na i me, osim za pi sa nje pi sma, ova sli kov ni ca mo -
že bi ti po ti caj na i za: a) opis li ka – la va; b) pi sa ni
sa sta vak u ko je mu uče ni ci mo gu stva ra lač ki pre -
pri ča ti pri ču ta ko da do da ju na sta vak pri če. Ta ko -
đer, mo gli bi pre pri ča ti pri ču, ali ta ko da na pi šu
raz go vor pti ce i la va ko je ga u iz vor nom tek stu ne -
ma. Na taj na čin uče ni ci bi vje žba li i pi sa nje
uprav nog i ne u prav nog go vo ra.

Pred lo že nim ak tiv no sti ma po ka za li smo i da
Lav i pti ca mo že bi ti vri je dan na stav ni sa dr žaj za
ostva ri va nje svih od goj no-ob ra zov nih is ho da za
tre ći raz red14 u pod ruč ju B. Knji žev nost i stva ra -
laš tvo. Na i me, oni pred vi đa ju da uče nik pre po zna -
je i po ve zu je te mu tek sta s vla sti tim is ku stvom,
pre po zna je re do sli jed do ga đa ja i opi su je li ko ve,
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12 Ak tiv nost je raz ra đe na pre ma: Ga be li ca – Te žak (2019:
299).

13 Usp. od goj no-ob ra zov ne is ho de pre ma Ku ri ku lu mu na stav -
no ga pred me ta Hr vat ski je zik (Mi ni star stvo zna no sti i ob ra zo va -
nja Re pu bli ke Hr vat ske 2019).

14 Usp. ibid.



raz li ku je sli kov ni cu od dru gih vr sta umjet no sti te
se stva ra lač ki iz ra ža va (glu mi u igro ka zu, pi še pi -
smo po drš ke, cr ta strip). Na i me, uče ni ci su se
stva ra lač ki iz ra zi li pi sa njem pi sma, no na kon
inter pre ta ci je mo gu će je i da uče ni ci iz ve du krat -
ki igro kaz ili mo gu sa dr žaj sli kov ni ce pri ka za ti u
ob li ku stri pa ta ko da uve du i go vor li ko va. 

U pod ruč ju C. Kul tu ra i me di ji ova sli kov ni ca
mo že bi ti na stav ni sa dr žaj za ostva ri va nje od goj -
no-ob ra zov nog is ho da ko ji pred vi đa da uče nik
stva ra vla sti te urat ke, po tak nut od re đe nim me dij -
skim sa dr ža jem15. Sli kov ni ca jest ti ska ni me dij pa
su se po tak nu ti nje nim sa dr ža jem uče ni ci stva ra -
lač ki pi sa no iz ra zi li, a osim stva ra nja stri pa, mo -
gu pri mje ri ce iz ra di ti pla kat ko jim i dru ge že le po -
tak nu ti da pr o či ta ju sli kov ni cu.

Ci je lom in ter pre ta ci jom sli kov ni ce ostva ru ju
se oče ki va nja i me đu pred met ne te me Osob ni i
soci jal ni raz voj16, či ji je je dan od ci lje va po ti ca ti
kod uče ni ka pre po zna va nje, pri hva ća nje i upra -
vlja nje svo jim emo ci ja ma i po na ša njem, te raz vi -
ja ti em pa ti ju17.

5.1. Osvrt na pri mje nu sli kov ni ce 
s uče ni ci ma tre ćeg raz re da

Pret hod no opi sa ne na stav ne ak tiv no sti pr o ve -
de ne su 25. si ječ nja 2021. ti je kom dva škol ska sa -
ta, s 20 uče ni ka jed nog tre ćeg raz re da osnov ne
ško le u Ri je ci18. Ti je kom pro ved be pra ti le su se re -
ak ci je uče ni ka, nji ho vi od go vo ri, raz miš lja nja kao
i pi sa ni ra do vi, a na kra ju su is pu nja va li an ke tu.

Uče ni ci su, na kon što je uči te lji ca pro či ta la i
po ka za la sli kov ni cu, svo je osje ća je naj ve ćim di je -
lom iz ra zi li ri je či ma: „tu žno”, „sret no”, „za do volj -
no”, „po mi je ša ni osje ća ji”. Tu žno su se osje ća li jer
su se lav i pti ca mo ra li ra sta vi ti, sret no i za do volj -

no jer se pti ca vra ti la, a po mi je ša ne osje ća je opi -
su ju kao tu gu kad pti ca ode i sre ću ka da se vra ti. 

Uče ni ci su sa za ni ma njem pra ti li či ta nje sli -
kov ni ce, a po seb no ilu stra ci je. Ti je kom in ter pre -
ta ci je bi li su vr lo ak tiv ni, ra do su su dje lo va li u
raz go vo ru, a na na ve de na pi ta nja da va li su vr lo
do bre i za ni mlji ve od go vo re ko ji ma su po ka zali
ra zu mi je va nje sli kov ni ce. U is pu nja va nju „Osob -
nog lek si ko na li ka” bi li su vr lo us pješ ni, ima li su
kre a tiv ne i maš to vi te pri je dlo ge pa su ta ko za la -
va pi sa li da mu je za ni ma nje vr tlar / far mer, ho -
bi: vr tla re nje / pe ca nje / či ta nje knji ga, da vo li:
pti cu / zi mu, a ne vo li me so / bi ti sam. Za pti cu
su pi sa li da je po za ni ma nju pi lot / poš ta ri ca / ba -
vi se zrač nim osi gu ra njem, ho bi joj je le te nje, voli
dru že nje s pri ja te lji ma, bo bi ce, sje men ke, a ne vo -
li: mrak / gli ste / bi ti sa ma. 

Uče ni ci su pa žlji vo i s ra zu mi je va njem pro ma -
tra li ilu stra ci je, što su po ka za li svo jim od go vo ri -
ma na pi ta nja ve za na upra vo uz pri ka ze ko ji ni su
po pra će ni tek stom. Re kli su da su iz mje nu go diš -
njih do ba pri mi je ti li po sta bli ma ko ja su u pro lje -
će i lje to bi la ze le na, a u je sen na ran ča sta, ali i po
to me što su lav i pti ca ra di li u ko je go diš nje do ba.
Pra zne bi je le stra ni ce shva ti li su kao sni jeg i zi -
mu, a po ja vu cvje ti ća kao vje sni ka pro lje ća. Uče -
ni ci su us pješ no te mu sli kov ni ce po ve za li s vla sti -
tim is ku stvom od va ja nja od pri ja te lja, na vo de ći
ka ko su bi li tu žni ka da im se pri ja telj od se lio u
dru gi grad ili oti šao na ne ko pu to va nje. Za ni mlji -
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15 Usp. ibid.
16 Usp. Ku ri ku lum me đu pred met ne te me Osob ni i so ci jal ni raz -

voj za osnov ne i sred nje ško le (Mi ni star stvo zna no sti i ob ra zo va -
nja Re pu bli ke Hr vat ske, 2019).

17 Osta vlja mo otvo re nom mo guć nost pri mje ne ove sli kov ni -
ce i u ostva ri va nju oče ki va nja ne kih dru gih te ma, a pre ma pro -
cje ni po je di no ga uči te lja. 

18 Bu du ći da je uklju čen sa mo je dan raz red, a zbog zaš ti te
po da ta ka uče ni ka, ne na vo di se na ziv ško le.



ve su bi le po ru ke pri če ko je su iz ri ca li, npr.: Ne
smi je mo gu bi ti na du, Do bro se do brim vra ća, Ako
ne tko ode od nas, to ne zna či da se ne će vra ti ti.

Is pu nja va njem li sti ća s pri mje nom 3-2-1 me to -
de po ka za li su ra zu mi je va nje pri če, ali i to da ih
je po tak nu la na do dat na raz miš lja nja jer su, pri -
mje ri ce, po sta vlja li slje de ća pi ta nja: Je li se pti ca
sva ke go di ne vra ća la la vu?; Što su lav i pti ca ra dili
one zi me kad ne bi pao sni jeg?; Je su li pti ci ne do sta -
ja le nje ne pri ja te lji ce dok je bi la s la vom?; Je li pti ca
sva ko lje to od la zi la od la va? Ta bi se pi ta nja mo gla
is ko ri sti ti za ne ku od vje žbi pi sa no ga iz ra ža va nja
– pri mje ri ce stva ra lač ko pre pri ča va nje u ko je bi
mo ra li uklju či ti od go vo re na ne ko od pi ta nja, ili
pak na sva. 

Uče nič ki pi sa ni ra do vi – pi sma bi li su naj ve -
ćim di je lom vr lo us pje li u dvje ma od red ni ca ma:
naj ve ći dio uče ni ka znao je pra vil no ob li ko va ti
tekst kao pi smo sa svim po treb nim di je lo vi ma, a
sa dr ža ji ma pi sa ma po ka za li su ra zu mi je va nje sli -
kov ni ce i svoj do ži vljaj nje zi ne te me i po ru ke.
Naj ve ći dio uče ni ka (12) oda brao je bi ti lav i pi -
sa ti pti ci, što i ne ču di jer je lav taj ko ji osta je sam
ka da pti ca ode, pa je iz pi sa ma uče ni ka raz vid no
da ih se vr lo doj mi la la vlja sa mo ća. Naj češ će pi -
ta ju pti cu ka da će se vra ti ti i na da ju se da la va ni -
je za bo ra vi la. Po seb no su za ni mlji va pi sma u ko -
ji ma pi šu što su kao pti ca ili lav ra di li dok su bili
raz dvo je ni, što će ra di ti ka da se opet sa sta nu, je -
dan uče nik je pti cu smje stio u No vi Vi no dol ski, a
u jed nom pi smu lav pti cu po zi va na ro đen dan.
Dvo je uče ni ka je kao pti cu za mi sli lo la sta vi cu. 

An ket nim li sti ćem na kra ju sa ta pro pi ti va lo se
za do volj stvo uče ni ka pro ve de nim ak tiv no sti ma.
Uče ni ci su svo je od go vo re da va li ta ko što bi za o -
kru ži li jed no od li ca (s ve li kim osmi je hom, s
manjim osmi je hom, tu žno li ce), što je na čin koji
im je vr lo bli zak. Na dva pi ta nja tre ba li su na pi -

sa ti od go vor. Pr vom tvrd njom – Vo lim či ta ti sli kov -
ni ce – že lje li smo vi dje ti ima ju li i da lje afi ni te ta
pre ma toj vr sti umjet no sti, pa je 10 uče ni ka za o -
kru ži lo li ce s ve li kim osmi je hom, a 10 s ma njim.
Za klju ču je mo da uče ni ci uglav nom vo le či ta ti sli -
kov ni ce. 

Naj ve ćem bro ju uče ni ka (18) sli kov ni ca se ja -
ko svi dje la, dok je sa mo dvo je za o kru ži lo li ce s
ma njim osmi je hom. Na pi ta nje zaš to im se (ni je)
svi dje la, ve ći na je na ve la da im se svi đa za to što
je lav po mo gao pti ci, a na vo di li su i slje de će raz -
lo ge: go vo ri o pri ja telj stvu, ima sre tan kraj, pti ca
se vra ti la, lav je na šao pri ja te lji cu, ja ko je li je pa,
osje ćaj na je. Od go vo ri nam ka zu ju da su uče ni ci
pre po zna li bit sli kov ni ce, ali i da sa mi ima ju raz -
vi je nu em pa ti ju. 

Uče ni ci su u 4. pi ta nju sli kov ni cu mo ra li oci -
je ni ti ocje na ma od 1 do 5 i naj vi še ih je (16) da lo
5, a sa mo če tve ro uče ni ka ocje nu 4, što po tvr đu -
je pret po stav ku da je ri ječ o sli kov ni ci ko ja dje ci
mo že bi ti vr lo pri vla čan sa dr žaj. 

Slje de ćim se pi ta njem že lje lo pro vje ri ti za do -
volj stvo uče ni ka pro ve de nim na stav nim ak tiv no -
sti ma i go to vo svi su is ka za li ve li ko za do volj stvo,
osim jed no ga ko ji je za o kru žio li ce s ma njim
osmi je hom. Ovo je va žna po vrat na in for ma ci ja jer
nam ka že da su osmiš lje ne ak tiv no sti uče ni ci ma
bi le pri mje re ne i za ni mlji ve, što se mo glo uo či ti i
ti je kom sa ti, opa ža njem nji ho vih od go vo ra i re ak -
ci ja. 

Bu du ći da je va žan ele ment bi lo pi sa nje pi sma,
pi ta njem br. 6. pro vje ra va lo se za do volj stvo uče -
ni ka tom ak tiv noš ću. Ve ći na uče ni ka (16) is ka za -
la je ve li ko za do volj stvo, a sa mo je če tve ro za o -
kru ži lo li ce s ma njim osmi je hom. Ta ko đer, uče ni -
ci su sa mo pro ci je ni li uspjeh na pi sa no ga pi sma te
je naj vi še njih vr lo za do volj no (13), dok ih je
sedme ro ma nje za do volj no. Raz lo ge za do volj stva
obja sni li su kao: za bav no im je smiš lja ti tekst, mi -
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sle da su poš ti va li sva pra vi la pi sa nja, po tru di li su
se, dok ni su za do volj ni jer im je pi smo ru žno, ne
mo gu ga po sla ti. Za do volj stvo uče ni ka na pi sa nim
pi smom uglav nom se po du da ra s na šom pro cje -
nom us pješ no sti na pi sa nih pi sa ma. 

Po sljed njim pi ta njem že lje lo se is pi ta ti po stoji
li kod uče ni ka in te res da opet na sa tu Hr vat sko -
ga je zi ka raz go va ra ju o ne koj sli kov ni ci. Ve ći na
uče ni ka bi to ja ko že lje la (14), a osta li (6) isto
iska zu ju že lju ia ko je ona umje re na. 

Mo že se za klju či ti da su uče ni ci bi li za do volj ni
sa dr ža jem ko ji im je po nu đen, kao i ak tiv no sti ma
ko je su ga pra ti le. 

6. Za ključ ne na po me ne

Ovim se ra dom že lje lo na pri mje ru sli kov ni ce
Lav i pti ca Ma ri an ne Du buc po ka za ti da sli kov ni -
ca kao umjet nost mo že bi ti po ti ca jan sa dr žaj u
po u ča va nju i uče nju Hr vat sko ga je zi ka i na kon
pr vog i dru gog raz re da osnov ne ško le, u ko ji ma
se ona tre nu tač no naj češ će ko ri sti. Ta ko đer, ia ko
je uo bi ča je no ko ri sti ti sli kov ni ce sa mo na sa ti ma
in ter pre ta ci je i lek ti re, pred lo že nim na stav nim
ak tiv no sti ma po ka za lo se da su one vri je dan ma -
te ri jal i za na sta vu pi sa no ga stva ra laš tva. Bu du ći
da je Lav i pti ca ne ti pič na sli kov ni ca, po zi tiv no je
što su je uče ni ci do bro pri hva ti li i ja ko im se svi -
dje la, što ide u pri log pre po ru ci da uče ni ci ma tre -
ba nu di ti ta kve i slič ne sa dr ža je. Na i me, uče ni ci -
ma od tre ćeg raz re da na da lje sli kov ni ce i da lje
mo gu bi ti po ti caj ne za či ta nje i raz go vor, no va -
žno je oda bra ti kva li tet nu sli kov ni cu, pri mje re nu
tom uz ra stu, ko ja svo jim tek stom i ilu stra ci ja ma
po ti če na kri tič ko či ta nje. Bu du ći da upra vo to
nu de kva li tet ne su vre me ne umjet nič ke sli kov ni -
ce, uči te lji bi tre ba li pre po zna ti nji ho vu vri jed nost
i pri mi je ni ti ih u ra du s uče ni ci ma.
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Ma ja G. OPA ŠIĆ
Pe tra Ž. SKO ČIĆ

AR TI STIC PIC TU RE BO OKS AS AN 
INCENTIVE FOR WRI TING – THE EXAM PLE
OF LAV I PTI CA (THE LION AND THE BIRD) 

PIC TU RE BO OK BY MA RI AN NE DU BUC

Sum mary

This pa per de als with the pos si bi li ti es of using con -
tem po rary art pic tu re bo oks in the te ac hing of writ ten
ex pres si on on the exam ple of the Lav i pti ca pic tu re book
(The Lion and the Bird). The aim is to of fer sug ge sti ons
for met ho di cally de sig ned te ac hing ac ti vi ti es that can be
used in the ap pli ca tion of the abo ve pic tu re bo ok in tea -
ching but it can al so be an in cen ti ve to work with ot her
si mi lar pic tu re bo oks. In or der to ask how pu pils per ce i -
ve pic tu re bo oks as te ac hing con tent, whet her pic tu re bo -
oks as works of art can mo ti va te and gu i de pu pils in wri -
ting a re la ted text (com po si tion), the pro po sed te ac hing
ac ti vi ti es we re ap plied with 3rd gra de pu pils. The pu pils
we re sa tis fied with the con tent of fe red to them as well
as the ac ti vi ti es. This tells us that pic tu re bo oks can still
be sti mu la ting for pu pils from 3rd gra de on wards to read
and talk, but it is im por tant to cho o se qu a lity pic tu re bo -
oks ap pro pri a te for that age.

Key words: pic tu re bo ok, The Lion and the Bird, writ -
ten ex pres si on, school su bject Cro a tian lan gu a ge 
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СА ЖЕ ТАК: Ром ска усме на књи жев ност ве о ма је бо -
га та, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да су Ро ми на род ко -
ји не гу је усме ну тра ди ци ју, пре но се ћи је ве ко ви ма сво -
јим по том ци ма, кроз раз ли чи те кул ту ре и раз ли чи та
вре ме на. Пр ви са ку пљач усме ног ства ра ла штва Рома
на те ри то ри ји Ср би је био је Ти хо мир Ђор ђе вић, ко ји је
1933. го ди не при ре дио Ром ске на род не при по вет ке. Од
та да, па до да нас, не ко ли ко ис так ну тих ро мо ло га ба ви -
ло се са ку пља њем усме ног ства ра ла штва Ро ма, од Ра -
де та Ухли ка (БиХ), Три фу на Ди ми ћа, Рај ка Ђу ри ћа, до
Али је Кра сни ћи ја и др. За бе ле же не за го нет ке, по сло -
ви це, ус па ван ке, ле ген де и ми то ви осли ка ва ју и ре -
флек ту ју до жи вљај сли ке све та уну тар ром ске за јед ни -
це. Та сли ка све та, уз осо би ти пе чат кул тур ног иден ти -
те та, не гу је се и пре но си на де цу од нај ра ни јег уз ра ста. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: усме ни про зни об ли ци, па ре ми о -
ло шки об ли ци, ус па ван ке, ром ска де ца

Ро ми у Ср би ји

Ег зо дус Ро ма из Ин ди је за по чео је пре око
хи ља ду го ди на1. Ром ска кул ту ра је усме на, те
су сво је ми то ве, ле ген де, бај ке и по е зи ју Ро ми

ге не ра ци ја ма пре но си ли усме ним пу тем. То -
ком свог ег зо ду са, а и ка сни је, ко ри сти ли су па -
трин (Pa trin) као сред ство за ко му ни ка ци ју ме -
ђу дру гим ром ским гру па ма ко је су сре та ли на
пу ту. Па трин је са ста вљен од кон вен ци о нал них
зна ко ва ко ји су слу жи ли за ви зу ел но спо ра зу -
ме ва ње (гра ње, пред ме ти, сим бо ли), а ко ји су
би ли оста вља ни крај пу та. Ка да је но мад ски на -
чин жи во та на пу штен, ова вр ста спо ра зу ме ва -
ња из гу би ла је на зна ча ју, а тај ни зна ци пре ла -
зе у сфе ру за го не та ња (Ac ko vić 2014: 54). 
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1 На пу шта ју ћи Ин ди ју, Ро ми су кре ну ли у по тра гу за бо -

љим жи во том, про ла зе ћи кроз раз ли чи те др жа ве или трај но
се за др жа ва ју ћи у њи ма. Пр ви по ме ни Ро ма у Ср би ји да ти -
ра ју из тур ског по пи са 1491. го ди не, у ко јем се на во ди да овај
на род жи ви у При зре ну, Кру шев цу, Сме де ре ву итд. Већ пре -
ма по пи су из 1522/23, Ро ма има у Бра ни че ву, Вра њу, Пе ћи,
Но вом Па за ру, а по пис из 1536. бе ле жи ром ски жи ваљ у Бео -
гра ду (Đu rić 2006: 103). До ла зе ћи из Ин ди је, Ро ми су са со -
бом по не ли усме но бла го ко је се с вре ме ном ме ша ло са
култу ра ма дру гих на ро да са ко ји ма су жи ве ли. Ути ца ји тих
наро да на је зик и кул ту ру Ро ма огле да ју се ка ко у њи хо вом
је зи ку, та ко и у оби ча ји ма ко ји се и да нас упра жња ва ју.



Пр во бе ле же ње ром ске усме не тра ди ци је на
срп ском је зи ку да ти ра из 1803. го ди не. То је
Сте ма то гра фи ја, си реч опи са ни је на чал но го
про ис хо жде ниа Ци га нов ма ђар ски с не ким при -
по вет ка ма Пе тра Аси-Мар ко ви ча (Ibid.: 67), у
ко јој су при ка за не при по вет ке о Ро ми ма при -
ку пље не из не мач ких и ма ђар ских из во ра. По -
ред кра ћих ша љи вих при ча, глав ни ју нак, Ци -
га нин, при ка зан је у пре да њи ма, бај ка ма, ле -
ген дар ним при ча ма, пре ко ша љи вих но ве ла и
при по ве да ка, до анег до те, ви ца, по сло ви це и
пи та ли це. Глав ни ју нак „[...] раз ви ја раз ли чи те
ти по ве ко ми ке, од цр ног до бе за зле ног ху мо ра,
од ве дре ша ле до иро ни је, ула зе ћи у за ни мљи -
ве зго де” (Са мар џи ја 2011: 217). 

Мо ра се на по ме ну ти да су Ро ми као на род
би ли ин те ре сант ни ис тра жи ва чи ма (Ра де Ух -
лик, Ти хо мир Ђор ђе вић и др.), ко ји су бе ле жи -
ли ка ко њи хов је зик, та ко и при че и бај ке. Ме -
ђу тим, због не до вољ ног по зна ва ња ром ског је -
зи ка, че сто је то бе ле же ње би ло по гре шно или
пак по гре шно ту ма че но. Пр во за пи си ва ње ром -
ског је зи ка де ша ва се 1573. го ди не, из пе ра
истра жи ва ча Е. Бор да, ко ји је на свом про пу то -
ва њу кроз Евро пу при бе ле жио ром ске из ра зе,
на при мер: Maysta ves ba ro fras! (Miš to te aves
ando ba ro fo ro) (Ac ko vić 2014: 21). У на ве де ном
при ме ру мо же се уо чи ти раз ли ка из ме ђу оно га
што је ис тра жи вач за бе ле жио – Maysta ves ba ro -
fras – и оно га што је за и ста чуо на ром ском је -
зи ку, а ни је за пи сао: Miš to te aves an do ba ro fo ro,
а што у пре во ду на срп ски је зик зна чи: До бро
до шао у ве ли ки град. Овај при мер ука зу је на то
да бе ле же ње ром ског је зи ка без по зна ва ња
истог до во ди до по гре шног за пи си ва ња, а са -
мим тим и не а де кват ног ту ма че ња. За то су ве -
о ма ва жна бе ле же ња усме ног ства ра ла штва на
ром ском је зи ку, ко ја су у Ср би ји из ме ђу 1998.

и 2000. от по че ли књи жев ни ци ром ског по ре -
кла, Три фун Ди мић, Рај ко Ђу рић, Али ја Кра -
сни ћи, Слав ко Де ми ро вић и др.

Те о го ниј ски ми то ви

Ми то ви или те о го ни је на ром ском је зи ку,
Пу ра не па ра ми ча, од но се се на при че о по стан -
ку и жи во ту бо го ва и нат при род них би ћа ко ји
си ла зе ме ђу љу де. При че о Бо гу и бо жан ским
би ћи ма на зи ва ју се Де вли ка не па ра ми ча (Đu rić
2010: 25). Ро ми су пре у зе ли ве ро ва ња из до ба
ве да, у ко ји ма се Бог на зи ва Де ва, те се та ко у
ром ском на зи ву за Бо га мо же чу ти име ни ца Де -
вел, ко ја озна ча ва Бо га и не бо. Је дан од ром ских
ми то ва је сте и онај о лу та њу: Ка ко је и за што
Бог убио Пен гу (Ac ko vić 2014: 84), у ко јем се
Пен га, ром ски цар, над му дри вао са Бо гом око
то га ко је моћ ни ји, те ка да је Бо гу до са ди ло,
Пен гу је убио „си лом не бе ском, а ње го во нај -
моћ ни је цар ство ра зо рио и ње го ве по да ни ке
про клео да не пре ста но иду од зе мље до зе мље,
не на ла зе ћи ниг де ми ра”. На ве де ни мит не пре -
ста но лу та ње Ро ма об ја шња ва бож јим усу дом,
ко ји ће тра ја ти до ве ка. По ред ове, за бе ле же не
су и: Ле ген де о не ка да шњем цар ству Ро ма, Ле -
генде о по то пу, Ле ген да о че твр том ек се ру, Ка -
ко су по ста ли да на шњи Ро ми, Ка ко су ство ре ни
љу ди, Не бо и зе мља раз дво је ни, а њи хо ва де ца су -
ко бље на, Ко је пра о тац свих Ро ма итд. (Ibid.:
98–103). 

Те о го ниј ски мит Сун це, зве зде, ме сец и зе мља
(Đu rić 1990: 22) има ко ре не у ин диј ском обо -
жа ва њу Сун ца, Ме се ца, зве зда и Зе мље, где је
Ин дра хин ду и стич ки бог са зве жђа, по ми то ло -
ги ји син Ди у са и При тве, не ба и зе мље. У ром -
ској ле ген ди, Сун це је та ко ђе син Не ба и Зе мље,
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и оно са бра ћом по ку ша ва да раз дво ји ро ди те -
ље. На кон не у спе ха, мај ка ка жња ва не по слу -
шну де цу ре чи ма: „Ти, кра љу Сун це, ти, кра љу
Ме се че, и ти, кра љу Ве тре! Ви сте ме на па ли.
Од ла зи те! А ти, кра љи це Ма гло, и ти, кра љи це
Ва тро, ви ми ни сте учи ни ле ни ка кво зло, за то
оста ни те са мном.” Мо ти ви Сун ца, Ме се ца, ва -
тре и зве зда мо гу се про на ћи у за го нет ка ма у
ко ји ма се Сун це ја вља као Ме се чев брат или као
Отац хи ља ду кће ри, од но сно зве зда. Не ке од
ових ме та фо ра, пре ма на во ди ма Рај ка Ђу ри ћа,
мо гу се ви де ти у Ргве ди, што ром ску ми то ло ги -
ју до во ди у ве зу са ин диј ском. 

При че

За бе ле же не ром ске бај ке и при че да ти ра ју с
кра ја XX ве ка. Иа ко су мно ги не ром ски ис тра -
жи ва чи по ку ша ва ли да их за пи шу на ром ском
је зи ку, то им ни је по ла зи ло ла ко за ру ком, из
два раз ло га. Пр ви је тај што ни су до бро по зна -
ва ли ром ски је зик. Дру ги је што су Ро ми сво је
при че при по ве да ли ис кљу чи во сво јим су на род -
ни ци ма, и то на свом је зи ку (Ac ko vić 2014). За -
пи са не бај ке и кра ће при че, по ре чи ма Ти хо ми -
ра Ђор ђе ви ћа, за пред мет има ју „ства ри ко је су
им као пре да ње оста ле од ста ри јих ге не ра ци ја.
Они при ча ју о све ту, о се би, о при род ним по ја -
ва ма, о чу де си ма, нат при род ним би ћи ма и
слич ним ства ри ма” (Ђор ђе вић 1933). Бај ке на
ром ском са Ко со ва и Ме то хи је, об ја вље не у
збир ци De vla ker man kir (Бо же пре тво ри ме у
мра ва) ау то ра Али је Кра сни ћи ја, од ли ку ју се
при чом у при чи, ко ја мо же да се од ви ја уне до -
глед. Мо тив ски кру го ви у бај ка ма су бор ба зла
и до бра, си ро ма шних и бо га тих итд. Глав ни ју -
на ци се бо ре са кро ко ди ли ма док им у по моћ

до ла зе кри ла ти ко њи (Kra sni ći 2001: 79). Кра ће
при че на ром ском је зи ку ду хо ви те су, а Ро ми су
у њи ма при ка за ни као до ви тљи ви и му дри, у
окру же њу у ко јем су из ло же ни по ни же њи ма
(Jo va no vić 2006: 176). 

За го нет ке

За го нет ка се на ром ском је зи ку на зи ва ga ra -
di no alav, ga ra do sva to, ga rad no la fi, што зна чи
„скри ве на реч”. За за го нет ку у ром ском по сто -
ји из раз зу ма ди (zu ma di), ко ји се че шће мо же
чу ти ме ђу Ро ми ма у за пад но е вроп ским зе м -
љама, не го ме ђу они ма у Ср би ји. Зу ма ви пе
(Zumavipе) је име ни ца му шког ро да и зна чи по -
ку шај, ма мац (фи гу ра тив но), лу кав ство. Пре
не го што су за го нет ке по ста ле са став ни део за -
ба ве, оне су се, по ми шље њу Рај ка Ђу ри ћа, ка -
зи ва ле при ли ком бде ња над умр лим: 

Ро ми ве ру ју да је мр твац, док је ме ђу њи ма, у
ста њу да оп шти. Они се пред ле шом ис по ве да ју,
мо ле га да опро сти зло и не прав ду ко ју су му
при чи ни ли, са оп шта ва ју му сво је по ру ке ра ни је
умр лим или ста вља ју по ред ње га раз ли чи те ства -
ри да им по не се. Због то га што су ве ро ва ли да
умр ли има ју спо соб ност оп ште ња са жи ви ма, ве -
ро ват но су и при бе га ва ли не ра зу мљи вом на чи ну
го во ра. Нај ве ћу уло гу су има ли пси хо ло шки раз -
ло зи, из стра ха да их по кој ни ко ва ду ша не ода,
или се не осве ти, на сто ја ли су да го во ре ње му не -
ра зу мљи вим је зи ком (Đu rić 1990: 14).

За го нет ке су по ред оста лог би ле и са став ни
део ром ског сим бо лич ког пи сма па трин, што
се мо же ви де ти у на ве де ним за го нет ка ма. Оне
су се раз ви ле из ми то ва, бај ки и ри ту ал них пе -
са ма, а за при мер узи ма мо ону у ко јој су обла -
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ци, му ње, гр мља ви на и ки ша при ка за ни као го -
ве да ко ја се ту ку и ри чу:

Два се во ла по би ше,
Па но же ве ба ци ше;
Ср ди ти су би ли,
Цео свет су из мо кри ли.

*
Duj gu ru va mar de pe,
E čhu ren ca čhu de pe;
Ko zom se sa ho ljar de,
Sa e the me mu tar de (Đu rić 1980: 22–23).

У дру гој за го нет ки, обла ци и ки ша су за ми -
шље ни као „кра ва” ко ја „хо да по не бу и до но си
зе мљи мле ко”:

Јед на кра ва иде по не бу и зе мљи мле ко до но си.
Jekh gu rum nji džal po del e phu vja će thud anel 
(Ibid.: 22–23).

На во ди мо и за го нет ку у ко јој је му ња пред -
ста вље на као ,,цр ве на зми ји ца ко ја спа ва на
небу”:

Кад цр ве на зми ји ца на го ве да по ђе
Цео свет чу је
Зе мља се тре се, а Ро ми се бо је.

*
Jekh sa por ro lo lor ro ka na pe gu ru va del,
Sa sto them ašu nel.
E phuv ći no sa vol, e Rro ma da ra von (Ibid.: 22–23).

По на во ди ма Рај ка Ђу ри ћа, у ин диј ској по е -
зи ји му ње се на зи ва ју ,,зми ја ма”, те се на ве де -
не за го нет ке мо гу сма тра ти ме та фо ра ма о не -
бе ским те ли ма и не ким при род ним по ја ва ма.
Са ста вље не су од мит ских сли ка ко је су сре ће -
мо у ми то ви ма Ро ма или у Ргве ди и дру гим де -
ли ма ин диј ске књи жев но сти. Још је дан при мер

у ко јем се мо же ви де ти ве за оби ча ја и за го -
нетке гла си:

Цр ве ни ко нац на гра ни, ка жи ко је ро ђен?
(Ро ђе но је му шко де те)

Lo lo thav po kran go, mot ho kon si bi jan do?
(Murš čhav si bi jan do)

*
Бе ли ко нац на гра ни, ка жи ко је ро ђен?

(Ро ђе на је де вој чи ца)
Par no thav po kran go, mot ho kon si bi jan do?

(Čho ri si bi jan di) (Ibid.: 62–63).

У за го нет ка ма се ви ди ве за из ме ђу ром ског
пи сма па трин и оби ча ја да се но во ро ђе ном де -
ча ку око ру ке ве зу је цр ве ни ко нац, а де вој чи ци
бе ли. Ка да је сим бол из гу био сво ју свр ху, пре -
се лио се у фор му за го нет ке. Сем то га, за го нетке
нам от кри ва ју и сим бо ли ку бо ја, те та ко цр ве -
на пред ста вља зна ме ње ра до сти у по ро ди ци у
ко јој је ро ђен де чак, док бе ла сим бо ли ше чед -
ност, су ге ри шу ћи да је на свет до шла де вој чи -
ца (Alek san dro vić 2015: 98). 

Ус па ван ке

На ром ском је зи ку за бе ле жен је ма ли број
ус па ван ки. Јед на од нај по зна ти јих гла си2: 

Ста вих љуљ ку ис под шљи ве.
Гра на ма и ли шћем
Мо ме си ну пе ва.
Ни на пе ва ду шом!
На на пе ва ср цем!
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2 Пе сму је за бе ле жио Рај ко Ђу рић, ау тор чи тан ке за пе ти
раз ред, за из бор ни пред мет Ром ски је зик са еле мен ти ма на -
ци о нал не кул ту ре. Чи тан ка је тре нут но у про це су штам пе, у
За во ду за уџ бе ни ке, Бе о град.



Ро са је па ла, оку па ла га!
Лист је пао, по крио га,
Ве тар је ду нуо – љу ља га.
Спа вај си не, спа вај јаг ње, 
Ти слат ко мо је ср це!

*
Čhu tem ku na ta le pru na.
Kr jan ga thaj pa tri na,
Mun re čha ve ske đi la ben.
Ni na đi la bel ođa sa!
Na na đi la bel ile sa!
Dro sin pe li, na jar da les!
Pa trin pe li, uč har da les,
Bal val phur del del les ku na.
Sov čha ve ja, sov bak hre ja, 
Tu san gu glo mun gro ilo!

Ус па ван ка је на ме ње на му шком де те ту, што
је усло вље но „[...] ти пом кул ту ре ко ји је из ра -
зи то фа во ри зо вао му шкар ца ви ше стру ко ве зу -
ју ћи ста тус же не у по ро ди ци упра во за ро ђе ње/
не ро ђе ње му шког де те та” (Пе ши кан-Љу шта но -
вић 2011: 135), што је сте од ли ка ром ске кул ту -
ре. По сто ји не ко ли ко ва ри јан ти ове ус па ван ке,
а јед на од њих за бе ле же на је у збир ци ром ских
пе са ма Ци ган ска по е зи ја:

Ра за пе ла сам љуљ ку под шљи во м
И де те ту је до бро...
Ки ша па да, оку па га.
Ли шће сле ти, по кри је га.
Ко за про ђе, по до ји га.
Ве тар ду не, уљу ља га.
Спа вај, си не, мир но спа вај,
Слу шај мај ку и не пла чи 
(Uhlik – Ra di če vić 1982: 217).

На ве де на ва ри јан та ус па ван ке пре пе ва на је
са ром ског на срп ски је зик, као и све за бе ле же -
не пе сме из ове збир ке. Сле де ћа ва ри јан та на

ром ском штам па на је у чи тан ци са чи ње ној за
по тре бе на ста ве из бор ног пред ме та Ром ски је -
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у
основ ним шко ла ма, под на зи вом Лил ра мо са -
ри ма ко:

Све зах ко лев ку под шљи ву
Да ус па вам сво је че до
Ки ша па да – ку па че до,
Ве тар ду ва – па га су ши,
Сун це си ја – гре је че до,
Ко за до ђе – да от хра ни.

*
Пхан глем ку на та ле пру на
Те со вља рав мун гре чха вес,
Бршънд де ла – на ја ре ла,
Бал вал ве ла – шу ћа ре ла,
Кхам аве ла – та та ре ла,
Бу зни ве ла – пра ва ре ла (Ди мић 1995: 4).

У на ве де ној ва ри јан ти ус па ван ке при ме ћу је
се ри ма: на ја ре ла, шу ћа ре ла, та та ре ла и пра ва -
ре ла, што на во ди на чи ње ни цу да се ус па ван ка
пе ву ши ла. При ка за ни мо ти ви – сун це, гра не,
ли шће, ро са и ве тар – ука зу ју на чи ње ни цу да
је пе сма ис пе ва на у вре ме док су Ро ми би ли
чер га ри, сва ко днев но окру же ни при ро дом од
ко је су жи ве ли и ко ју су по што ва ли. Љу бав пре -
ма при ро ди ис ка за на је по ве ре њем ко је јој је
да то, и она рав но прав но уче ству је у ус па вљи ва -
њу че да. Мно ги оби ча ји, пре све га они уо чи
Ђур ђев да на, ука зу ју на по што ва ње при ро де и
ве ро ва ње да биљ ке има ју ду шу, као и на по ве -
за ност са све том мр твих, на при мер, ки ће ње
ку ће ко при вом уо чи Ђур ђев да на, или оби чај да
бо ле сни и ста ри, та ко ђе пред Ђур ђев дан, „три
пу та пљу ну на ње га и ка жу: Ти ћеш убр зо умре -
ти, али пу сти нас да жи ви мо” (Đu rić – Ac ko vić
2010: 56, 73). У на ве де ној ус па ван ци мо же се
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уо чи ти ани ми стич ко и на ту ра ли стич ко схва та -
ње при ро де као бо жан ства и са став ног де ла
ром ске не ма те ри јал не кул ту ре. 

По сло ви це

Ро ми су у сво је ду хов но бо гат ство утка ли
крат ке му дре из ре ке, као од раз жи вот ног ис ку -
ства ко је су кроз но мад ски на чин жи во та ве -
кови ма са ку пља ли. Оне но се пе чат вре ме на и
мо рал них вред но сти јед ног на ро да, те су ве о ма
че сто по ста ја ле уни вер зал не. Њи хо ва сна га и
ле по та по чи ва у са же то сти и ду би ни ми сли, па
се че сто ко ри сте и у сва ко днев ном го во ру, а њи -
хо ве исти не вред не су и да нас3: 

Sa vo re dik hen so še ja phi ra vav, kho nik ni dik hel so
xav / Сви гле да ју ка кву оде ћу но сим, а ни ко шта
је дем.

E čhib maj fe der čhi nel e čhu ra tar / Је зик је
оштри ји од но жа. 

Maj but si klos ber šen dar de sar li len dar / Ви ше на -
у чи мо од жи во та не го из књи га. 

Ma rip na sa na ke res čha vor ren ca khandž, nu maj
la ven ca / Ба ти на ма се не по сти же ни шта, с де те -
том тре ба уме ти раз го ва ра ти. 

Te man glan te dža nes kon si, puč les kon bi jan da
les aj kon bar jar da les / Ако же лиш да знаш ко је
он, пи тај га ко га је ро дио и ко га је вас пи тао. 

I pa tiv si o po ki ni pen va so par no ilo / По ште ње је
на гра да чи стом ср цу .

I ćham si sar thud, jek he pra xo sar me la vol / Образ
(ли це/по ште ње, част) је сте по пут мле ка, до вољ -
но је зр но пра ши не да га упр ља (Courthiadе –
Kaj ta zi 2012: 6).

У по сло ви ца ма се од ра жа ва ју жи вот не вред -
но сти Ро ма, у њи ма се пред ност да је жи вот ном
ис ку ству, а не кла сич ном об ра зо ва њу, што се
ина че мо же ви де ти у ром ској кул ту ри ко ја је

усме на. Да ље, мо же мо уо чи ти и ста во ве о вас -
пи та ва њу де це, у ко ји ма се ис ти че по ште ње као
нај ва жни ја мо рал на вред ност, ко ја се не гу је од
нај ра ни јег уз ра ста. Де те се по ста вља у исту ра -
ван са од ра сли ма, где се ба ти на ма не по сти же
ни шта (Courthiadе – Kaj ta zi 2012: 14), већ раз -
го во ром и раз у ме ва њем де те то вих по тре ба. 

* * *

Са гле да ва ју ћи при ме ре те о го ниј ских ми то -
ва, при ча, за го нет ки, ус па ван ки и по сло ви ца,
мо же мо за кљу чи ти да се де те ту у ром ској за јед -
ни ци ну де сли ка све та и на че ла ани ми зма, као
об ли ка ве ро ва ња и ре ли ги о зне све сти Ро ма. У
за го нет ке и ус па ван ке утка на су нај та на ни ја
осе ћа ња, а при ро да у овим усме ним фор ма ма
узи ма уче шће у од га ја њу де те та. По ред при ро -
де, ис ти че се не го ва ње мо рал них вред но сти –
образ (ли це/по ште ње, част) је сте по пут мле ка,
до вољ но је зр но пра ши не да га упр ља – и то од
нај ра ни јег де тињ ства, уз ве ру у де те то ве спо -
соб но сти (ба ти на ма се не по сти же ни шта, с де -
те том тре ба зна ти раз го ва ра ти). Бај ке и кра -
ће при че при ка зу ју до ви тљи вост си ро ма шног
Ро ма ко ји увек на кра ју по бе ђу је зло, што сва -
ка ко је сте оп шта ка рак те ри сти ка ју на ка у бај -
ка ма, али ром ски ју нак увек из но ва упа да у
нево ље, из ко јих на кра ју ипак из ла зи као по -
бед ник. Та кав ње гов од нос пре ма не да ћа ма мо -
ти ви ше де те да се са ју на ком по и сто ве ти и да
се ка сни је по узо ру на ње га и са мо бо ри са жи -
вот ним пр о бле ми ма. По ну ђе на сли ка све та, уз
осо би ти пе чат кул тур ног иден ти те та, не гу је се
и пре но си на де цу од нај ра ни јег уз ра ста. 

НОВА ЖАНРОВСКА ЧИТАЊА ПОЕЗИЈЕ
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3 Пре вод по сло ви ца са хр ват ског на ром ски при ла го ди ли
смо ром ској стан дард ној фор ми је зи ка, ко ја је у Ре пу бли ци
Ср би ји у упо тре би од 2012, Oдлуком На ци о нал ног са ве та
ром ске на ци о нал не ма њи не.
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Ma ri ja M. ALEK SAN DRO VIĆ

GEN RES OF ORAL LI TE RA TU RE 
IN LI TE RA TU RE FOR CHIL DREN 

IN THE RO MA LAN GU A GE

Sum mary

Ro ma oral li te ra tu re is very rich con si de ring the fact
that the Ro ma are a pe o ple who nur tu re the oral tra di -
tion by pas sing it on to the ir de scen dants for cen tu ri es
thro ugh dif fe rent cul tu res and dif fe rent ti mes. The first
re cor ding of the oral work of the Ro ma on the ter ri tory
of Ser bia was col lec ted and pre pa red by Ti ho mir Đor đe -
vić in 1933 in the Rom ske na rod ne pri če (Ro ma Folk Ta les)
bo ok. From then un til to day, se ve ral pro mi nent Ro -
mologists ha ve been col lec ting the oral cre a ti ons of
Roma, from Ra de Uhlik (BiH), Tri fun Di mić, Raj ko Đu -
rić, Ali ja Kra sni ći, and ot hers. The re cor ded rid dles, pro -
verbs, lul la bi es, le gends and myths de pict and re flect the
ex pe rien ce of the ima ge of the world wit hin the Ro ma
commu nity. This ima ge of the world is nur tu red and
tran smit ted to chil dren from an early age, gi ving them a
spe cial stamp of cul tu ral iden tity.

Key words: rid dles, pro verbs, lul la bi es, oral Ro ma li -
te ra tu re, chil dren’s li te ra tu re
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СА ЖЕ ТАК: Са вре ме на срп ска по е зи ја за де цу, за -
сно ва на на про жи ма њу вер бал ног и ви зу ел ног ства ра -
лач ког је зи ка, у ве ћој ме ри пред ста вља про дукт ма сов -
не кул ту ре ко ја располажe сво јим естет ским прин -
ципи ма, ко ји су до би ли соп стве ни са др жај, сми сао и
зна чај, при ла го див ши се окол но сти ма и си ту а ци ји
(пост)мо дер ног ди ги тал ног све та. Ма сов на кул ту ра до -
но си но ви сиг на ли стич ко-ви зу ел ни кон текст за сно ван
на екс пан зи ји сли ке и сим бо ла, а раз ли чи ти ви зу ел ни
зна ко ви пред ста вља ју део пе снич ке игре са еле мен ти -
ма ху мо ра и нон сен са, до при но се ћи ства ра њу но вих
игров них фор ми ства ра лач ког по ступ ка. 

У ра ду се ана ли зи ра ју ви зу ел но-сиг на ли стич ке пе -
сме у по е ми Ву ко ва азбу ка Ду ша на Ра до ви ћа и утвр -
ђу ју се по ступ ци ко је пе сник при ме њу је у ства ра њу
сво је во ко вер бо ви зу ел не сли ке све та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е зи ја за де цу, игра, сли ка, ви зу -
е ли за ци ја

Ма сов на кул ту ра до во ди до но вог на чи на ко -
му ни ци ра ња, пр вен стве но пу тем сли ке и сим -
бо ла, а „успех свих ме диј ских про из во да, од
фил мо ва, пре ко књи га, до те ле ви зи је и но ви на,
за ви си од пре зен та ци је сли ка сло је ви то про же -
тих сим бо лич ким зна че њем” (Lo ri mer 1998:
57).1 Та кво кре та ње ма сов не кул ту ре од ра зи ло
се и на књи жев но ства ра ла штво, у под јед на кој
ме ри у књи жев но сти за од ра сле, ко ли ко и у
књи жев но сти за де цу. По себ но га пре по зна је мо
у по е зи ји за де цу Ду ша на Ра до ви ћа.

Но во до ба тра жи од би ло ког ви да умет но сти
при ла го ђа ва ње ди на ми ци сва ко днев ног жи во -
та, јер „глав ни по сту лат на шег вре ме на – тем -
по на шег жи во та” (Va sić 1982: 176) на ме ће
изра жа ва ње ми сли на нај не по сред ни ји на чин,
„мо жда јед ном по је ди но шћу, мо жда из ве сном
сим бо лич ном пред ста вом” (Ibid.: 176). Умет ник
при ме ње них гра на те жи да је дин ство по стиг не
спа ја ју ћи „функ ци о нал ност и есте тич ки об лик”
(Ibid.: 177), а мо дер ни пе сник за де цу, по истом
прин ци пу, те жи је дин ству при ме ње ног пе сни -
штва за де цу про жи ма њем вер бал ног и ви зу ел -
ног ства ра лач ког је зи ка, при то ме во де ћи ра чу -
на да ње го ва по е зи ја бу де кон гру ент на, ка ко на
пла ну се ман ти ке, та ко и на пла ну нон сен сне
игра ри је са ре цеп ци јом нај мла ђих чи та ла ца. 

Уло га умет ни ка2 је сте да тран сфор ми ше по -
ру ке ко је до ла зе из сфе ре ма сов не кул ту ре и да
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1 Ка да су у пи та њу кул ту ра и умет ност, по треб но је на пра -

ви ти ја сну ди стинк ци ју из ме ђу ма сов не кул ту ре и кул ту ре
ма се. Реч „ма сов на” мо же се по сма тра ти са ви ше аспе ка та
и ви ше зна че ња. У основ ном зна че њу по сто ји вред но сна ко -
но та ци ја им пли ци ра на реч ју „ма са” – „не га тив на ко но та ци -
ја се ве зу је за ру љу; по зи тив на за му дрост у збир ном ста њу”
(Lo ri mer 1998: 57). 

2 Ов де ми сли мо на би ло ко ји вид умет но сти, јер но во на -
ста ла де ла пред ста вља ју ре зул тат не чи је ин те лек ту ал не де -
лат но сти и мо гу да бу ду об ли ко ва на на раз ли чи те на чи не:



их ко ри сти за да љу „кул тур но-ко му ни ка тив ну
упо тре бу” (Жи кић 2012: 316), да ју ћи им лич ни
пе чат и но во зна че ње. Умет ник тре ба да на ђе
на чин да гле да о ца/чи та о ца „у из ве сном по гле -
ду вас пи та и есте тич ки опле ме ни” (Va sić 1982:
178), и да му, по ред идеј ног и есте тич ког, по ну -
ди и ути ли тар ни мо ме нат, ко јим ће оправ да ти
свој по е тич ки прин цип. Све то, као са став ни
део ње го ве по е ти ке, про на ла зи мо у по е зи ји за
де цу Ду ша на Ра до ви ћа, јер он сво јом пе смом
тран сфор ми ше (оне о би ча ва) по ру ке ко је до ла -
зе из сва ко днев ног жи во та и пре о бли ко ва њем
их чи ни свр сис ход ним на по е тич ком, есте тич -
ком и еду ка тив ном фо ну.

Ма сов на кул ту ра, као ди рек тан про дукт тех -
но ло шке ци ви ли за ци је, оста вља траг и у по е зи -
ји за де цу, уно се ћи лич ни пе чат у ви ду зна ковне
фор ме ства ра лач ког је зи ка, од но сно ви зу ел не
сиг на ли стич ке по е зи је.3 Но ва по е ти ка на ме ће
пра ви ло да „пе сник мо ра стал но да по ме ра гра -
ни це по сто је ћих је зи ка” (To do ro vić 2003: 37),

јер „сиг на ли зам је за ап со лут ни екс пе ри мент у
свим умет но сти ма” (Ibid.: 38).4

Ду шан Ра до вић је знао да пе сник за де цу има
ве ли ку од го вор ност. Но ва, са вре ме на екс пло зи -
ја тех но ло шке и ау то ма ти зо ва не ак ту е ли за ци -
је, у ко јој се на шао деч ји свет, зах те ва са вре ме -
не са др жа је и на фо ну ис ка за и на фо ну мо тива,
јер „са вре ме на де ца ви ше ви де и чу ју не го прет -
ход на. Са њи ма се ви ше не мо же та ко на ив но
раз го ва ра ти као не кад” (Ра до вић 2008: 417)5.
Пи шу ћи за де цу, Ра до вић се при ла го ђа ва по -
тре ба ма са вре ме ног де те та и ци ви ли за ци ји „ко -
ја све ма ње го во ри, а све ви ше се слу жи сим бо -
ли ма” (379). Вре ме „сли ке и сим бо ла” ан ти ци -
пи рао је Ду шан Ра до вић, сма тра ју ћи да „на ша
еман ци па ци ја деч је све сти мо ра да иде у прав -
цу да их учи скра ће ном ми шље њу, скра ће ном
из ра зу, јер је то бу дућ ност ко му ни ка ци је” (379).

По е зи ја за де цу Ду ша на Ра до ви ћа у ве ћој ме -
ри пред ста вља ви ше спој, не го про дукт ма сов -
не кул ту ре и ви зу ел них ме ди ја, по себ но те ле -
ви зи је6, ко ја је по ста ла „шко ла ми ли о на” (617),
до при но се ћи екс пан зи ји сли ке и ви зу ел но сти.7

Ра до ви ће ва по е зи ја за де цу у це ли ни је ан га жо -
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као вид књи жев но сти, му зи ке, ли ков не умет но сти, или не -
ког ди ги тал ног из ра за; „има ју свој жи вот ме ђу кон зу мен ти -
ма, ду жи или кра ћи, а чи је кон зу ми ра ње је мо гу ће, уоп ште,
на осно ву кул тур не ре цеп ци је и аскрип ци је кул тур них зна -
че ња” (Жи кић 2012: 316).

3 По ред ви зу ел не, Ми ро љуб То до ро вић из два ја још: ком -
пју тер ску; але а тор ну или сто ха стич ку; ста ти стич ку; пер му -
на та ци о ну, ком би на ци о ну и ва ри ја ци о ну; сци јен ти стич ку;
тех но ло шку; ки не тич ку и фо нич ку; ге сту ал ну (To do ro vić
2003: 39).

4 Пре ма ми шље њу Ми ро љу ба То до ро ви ћа, сиг на ли зам је
аван гард ни ства ра лач ки по крет ко ји је у на шој зе мљи на стао
са ци љем да до не се про ме не у свим гра на ма умет но сти, на -
ро чи то у ли те ра ту ри и ли ков ној умет но сти. Као „ин тер ме -
ди јал ни, ин тер ди сци пли нар ни по крет, он омо гу ћу је и ра ди
на са рад њи свих ме ди ја, умет но сти и на у ка” (To do ro vić 2003:
79). О сиг на ли зму у књи жев но сти за де цу ви ше ви де ти у: Пе -
тро вић 2010: 82–98.

„Но ва (сиг на ли стич ка) ли те ра ту ра ука за ла је на тр о ди -
мен зи о нал на свој ства ре чи и је зи ка (вер бал на, во кал на и ви -
зу ел на)” (To do ro vić 2003: 119).

5 На во ди из књи ге Баш сва шта. Са бра ни спи си Ду ша на Ра -
до ви ћа у да љем тек сту би ће озна че ни са мо бро јем стра ни це
у за гра ди.

6 По ред те ле ви зи је, за Ду ша на Ра до ви ћа ве зу ју се и ра дио
и штам па, што је знат но до при не ло ње го вој по пу лар но сти у
ме диј ском све ту, али и ус по ста вља њу па ра диг ме „ин тер ак -
тив не ве зе ме диј ске кул ту ре и књи жев но сти” (Опа чић 2009:
12). У Са бра ним спи си ма Ду ша на Ра до ви ћа (2008), из дво је -
на су по гла вља ко ја се ди рект но од но се на ме диј ску кул ту -
ру: „По зо ри ште”, „Филм”, „Ра дио”, „Те ле ви зи ја”, „При ред бе
и ак ци је”, „Ре кла ме”. О раз ли чи тим ви до ви ма ко ре спон ден -
ци је из ме ђу жан ро ва ме диј ске кул ту ре и књи жев но сти, ви -
ше ви де ти у: Ја ћи мо вић 2008: 59–68. 

7 Те ле ви зи ја је до при не ла и екс пан зи ји ви зу ел не по е зи је,
ко ја је ан га жо ва на јер „сво јом ви зу ел ном су ге стив но шћу
акту а ли зу је про бле ме све та у ко ме жи ви мо” (Bog da no vić
2005: 260). 



ва на на пла ну ма сов не кул ту ре и у њој се уо ча -
ва скло ност ка „ме диј ском син кре ти зму, пре
све га син кре ти зму с ви зу ел ним, с ико нич ким”
(Љу шта но вић 2004: 43), што је јед на од бит них
осо би на књи жев но сти за де цу.8

На че ло: „про стор умет но сти по ста ће про -
стор игре” (To do ro vić 2004: 118) Ду шан Ра до -
вић у свом књи жев ном опу су у пот пу но сти
спро во ди9, јер игра је за ње га „са мо по сту пак,
на чин да се са вре ме ни јим сред стви ма до ђе до
не ке сли ке или му дро сти” (418). 

Јед на од од ли ка Ра до ви ће вог ства ра ла штва
на ко ји ма се те ме љи и аван гард на прак са,
„скло ност(и) ка ис тра жи ва њу, ино ва ци ја ма и
екс пе ри мен ти са њу” (Ра ди кић 2010: 86) про ис -
ти че из Ра до ви ће вог од но са пре ма са вре ме ној
по е зи ји:

На ша по е зи ја је по ста ла ра зно вр сни ја по иде -
ја ма и по ступ ку. Не ка да је би ла јед но лич на, у
окви ри ма прет по став ки ка ква тре ба да бу де по е -
зи ја за де цу. Раз ви ла се бо га ти ја ком би на то ри ка,
про ме ни ли су се ри там, ак цен ти, са др жај, реч -
ник, ме три ка, при ступ по е зи ји за де цу (417). 

„Те жња да се све му на ђе нов при ступ” (Да -
ној лић 2004: 181) до при не ла је да се Ра до вић у

пот пу но сти окре не аван гард ним тен ден ци ја ма
у књи жев но сти.10

У по след њој фа зи пе снич ког ства ра ња, Ра -
довић пи ше по е му Ву ко ва азбу ка11 (1971), у
којој се у аван гард ним екс пе ри мен ти ма по и -
гра ва је зи ком, слу жи се вер бал ном игром и
визу е ли за ци јом ства ра ори ги нал не крат ке
форме – ми ни ја ту ре – јер „пра ви пе сник је
онај ко ји уме на пи са ти успе лу крат ку пе сму.
Пра ва од ли ка да ра је да про це ни вред ност са -
др жа ја и да му дâ од го ва ра ју ћи об лик и ду жи -
ну” (418). 

Ра до вић ожи вља ва сло ва пре тва ра ју ћи их у
сли ку, тач ни је пе снич ки је зик пре тва ра у но ви
ви зу ел ни ме ди јум, по ка зу ју ћи сло же ну по ве за -
ност „из ме ђу гла со ва и њи хо вих гра фич ких
сли ка, из ме ђу фо не ма и ње го вог ли ков ног
изра за” (Да ној лић 2004: 207). У овом по ступ ку
при сут ни су еле мен ти аван гард ног на сле ђа,
првен стве но сим бо ли стич ког12, али они не
испу ња ва ју до след но Ра до ви ћев прин цип игре,
јер он „не тра га за вр хов ном тај ном [...], он на -
ив но по ве зу је, де ти ња сто на га ђа; за див но чу до,
по до ста по га ђа” (Ibid.: 207). Ду шан Ра до вић иде
ко рак да ље у свом по ет ском из ра зу ко ји је бли -
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8 Ка ко на во ди Јо ван Љу шта но вић, ако се по ђе од прет по -
став ке да де ца лак ше ко му ни ци ра ју са сли ком и го во ром не -
го са тек стом и да ви ше во ле кон крет не, „ви зу ел не” об ли ке
ко му ни ка ци је, „до би ја се прин цип има нен ци је ко ји књи жев -
ност за де цу не сум њи во гу ра пре ма син кре ти зму” (Љу шта -
но вић 2004: 43). 

9 „Ра до ви ће ва де ла че сто су ви ше пу та ме ња ла свој жан -
ров ски пред знак: сце на ри је за ра дио или ТВ еми си је Ра до -
вић је ка сни је об ја вљи вао као при че или пе сме, као што су
при че или пе сме пре ра ђи ва не у ра ди о дра ме, од но сно ра ди -
о и гре. [...] Ра до вић све сно ши ри мо тив ско по ље сво јих књи -
жев них тек сто ва по ка зу ју ћи, не без иро ни је, ка ко и нај ба нал -
ни ји те ле ви зиј ски са др жај, чак и пре нос спорт ског спек та -
кла мо же би ти ин спи ра ци ја за ви ше сло јан књи жев ни текст”
(Опа чић 2009: 12).

10 Ви ше ви де ти у: Да ној лић 2004: 181–211; Јо ва но вић
2001; Љу шта но вић 2008: 207–221; Ра ди кић 2010: 86–95; Ца -
рић 1954: 9; Ха мо вић 2015: 51–64. 

11 Пе сма Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја „Ма ли азбуч ник”, са
под на сло вом: „За ма лу де цу” (Јо ва но вић 1933–1937: књи га
VI: 127), на ста ла је по узо ру на Ву ко ву азбу ку. Пе сма се са -
сто ји од три де сет стро фа – сва ком стро фом Змај упо зна је
де те са јед ним сло вом азбу ке. Сва ка стро фа „сри ца ли це” мо -
же се по сма тра ти као за го нет ка, по што по чи ње пи та њем:
„Шта је ово?”, ко је пред ста вља са став ни део на род не за го -
нет ке и на ста вља се ка тре ном. Сва ком стро фом Змај упо зна -
је де те са јед ним сло вом, го во ре ћи му о од ре ђе ном пој му,
ко је баш тим сло вом по чи ње. Ви ше ви де ти у: Гру јић 2010:
66–68.

12 Ов де ми сли мо на пе сму „Са мо гла сни ци” Ар ту ра Рем-
боа.



зак по е ти ци сиг на ли зма.13 Ње го ве ми ни ја ту ре
је су пра ве ви зу ел но-сиг на ли стич ке пе сме14 у
ко ји ма пре о вла да ва прин цип сиг на ли стич ке
по е ти ке: „сва ки еле ме нат пе снич ке це ли не зра -
чи сво ју енер ги ју” (To do ro vić 2003: 23), од но -
сно „реч при зи ва сли ку, сли ка при зи ва реч”
(To do ro vić 2004: 18).

По е ма Ву ко ва азбу ка са сто ји се од три де сет
ми ни ја ту ра, од ко јих два де се так чи не при че из
сва ко днев ног жи во та, ко ји ма пе сник пре но си
раз ли чи та жи вот на ис ку ства ка ко де ци, та ко и
од ра сли ма. У сво јим ми ни ја ту ра ма, Ра до вић се
ру ко во ди прин ци пом да пе сма „мо ра има ти
још јед ну вер ти кал ну ди мен зи ју и зна чи ти не -
што дру го сем оно га што је де ци ре че но” (418).
Ра до вић то по сти же и на сми са о ном и на ви зу -
ел ном пла ну, син кре тич ким све про жи ма њем
вер бал ног, во кал ног, ви зу ел ног, ства ра ју ћи „ону
звуч ну ли ни ју ко ја, до ла зе ћи из нај ду бљих сло -
је ва ду ха, ве зу је пој мо ве у та јан стве ну це ли ну
жи вог из ра за” (На ста си је вић 1991: 40). „Ма тер -
њом ме ло ди јом”, ко ју Ми ло ван Да ној лић по -
сма тра као „без дан ко лек тив не под све сти” (Да -
ној лић 2004: 207), Ра до вић за о кру жу је свој
песнич ки опус. 

По е ма Ву ко ва азбу ка по твр ђу је схва та ње
Вик то ра Шклов ског (В. Шклов ский) да глас мо -
же да по ста не но си лац емо ци ја и да сва ки звук
иза зи ва спе ци фич ну емо ци ју (Šklov ski 1970:
119–136). Ода би ром од го ва ра ју ћих ре чи ко је су
бли ске по зву ку, по себ ним „зву ко го во ром”
(Ibid.: 121), Ра до вић раз ви ја сли ку и иза зи ва
сна жну емо ци ју. Све пе сме из овог ци клу са „по -
твр да су да у по ет ском је зи ку не са мо реч не го
и сам глас у ве ли кој ме ри пред ста вља ’мо ти ви -
са ни’ сим бол” (Du ran, Plut, Mi tro vić 1988: 267). 

Јед на од ус пе ли јих Ра до ви ће вих ви зу ел но-
сиг на ли стич ких пе са ма из по е ме Ву ко ва азбу ка
је сте пе сма о сло ву С: „Со са и сат” (74), у ко јој

је на ро чи то при сут на ви зу ел на се ман ти ка. На
осно ву али те ра ци је, си ли ном зву ча ња фо не ме
С, као за ум ног прет по ста вље ног ши шта ња вре -
ме на ко је не ми нов но про ти че, по и гра ва ју ћи се
лек сич ким игра ма, пе сник раз ви ја ска лу из ван -
ред них, стил ских ви зу ел но-зву ков них вред но -
сти фо не ме С, ства ра ју ћи сна жну пе снич ку
сли ку чи ји би звук мо гао да про би је пе сму и
иско чи из сти хо ва:

С С
СА СО
САТ СО СА
СО СА СА СА ТОМ
СА МО СО СА СА СА ТОМ
СО СИ НА СЕ СТРА
СЕ ТИ ЛА СЕ СО СЕ У ТР СТУ
СА КРИ ЛА САТ У СЕ ЖА НИ
САД СЕ СО СА ПО НО СИ СА ТОМ
САТ СЕ КУН ДИ РА КАО СО СИ НО СР ЦЕ
СО СО СО СО
НО СИ САТ СА СО БОМ
СПА ВАЈ СА СА ТОМ
СЛИ КАЈ СЕ СА СА ТОМ
САД СИ СО СО СТО ОД СТО СИ ГУР НА

Су ге стив ност пе снич ке сли ке на ро чи то се
по ја ча ва ни за њем и на го ми ла ва њем фо не ме С,
што до при но си ви зу ел но-звуч ној илу стра тив -
но сти ис ка за. Је дин ство сли ке и зву ка из не на -
ђу је и оду ше вља ва у исто вре ме. 
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13 Сиг на ли стич ка по е зи ја за де цу нај пот пу ни ји из раз до -
би ја у по е зи ји По па Д. Ђур ђе ва, у ко јој су при сут ни раз ли -
чи ти ти по ви ви зу е ли за ци је (Ја шо вић 2014: 66–73; Сто лић
2015: 34–40; Сто лић 2018: 52–61; Опа чић 2018: 25–34; Гру -
јић 2020: 26–35). 

14 Пре ма ми шље њу Ми ро љу ба То до ро ви ћа, сиг на ли стич -
ка по е зи ја је лу ди стич ка, а „пе сник је и сам играч” (To do ro -
vić 2003: 9) ко ји тре ба да ства ра (сиг на ли зу је) пре ма уну -
трашњем рит му свог лу дич ког би ћа, јер лу ди зам је у осно ви
сва ке сиг на ли стич ке кре а ци је (To do ro vić 2004: 82). 



Пе сма је из у зет на и по гра фич ком об ли ко -
ва њу, ко је ли ков но под се ћа на сло во С, а при -
том је це ла на пи са на вер зал ним сло ви ма чи ме
се ства ра сли ка про стор не сте шње но сти ур ба -
ног ви до кру га. Ви зу ел ним ути ском гра фич ког
об ли ка пе сме су ге ри ше се и ви зу ел ни до жи вљај
са мог рит ма ко ји се све ви ше убр за ва. По ве зи -
ва њем фо не ме и гра фе ме у јед ну це ли ну, ви зуе -
ли зу је се чуј ност, јер гра фе ма за у зи ма цен -
трално ме сто пе снич ког из ра за, по ста је чист
ви зу ел ни знак, ко ји се мо же „до жи ве ти као сиг -
ни фи ка ци ја јед ног по себ ног гра фич ког ко да,
чи ји је ре зул тат не ка са свим но ва струк ту ра,
пот пу но ау то ном на у од но су на вер бал но зна -
че ње ис ка за” (Ра ди кић 2010: 89). 

Ка ко на во ди Ми ло ван Да ној лић, „текст је па -
ро ди ја на из ве сне при чи це без гла ве и ре па ко -
је се, обич но, на ла зе у бу ква ри ма” (Да ној лић
2004: 199), а у по за ди ни се иш чи та ва је дан со -
ци о ло шки кон текст о по тро шач ком мен та ли те -
ту срп ског ста нов ни штва у вре ме со ци ја ли зма,
у дру гој по ло ви ни XX ве ка:

То ли ке ре чи у ко ји ма сик ће глас С по хи та ле
су да се под смех ну Со си, да опи шу ње ну пси хо -
ло ги ју, сав жи вот њен. Све је ту: наш свет у Трсту,
на тр гу Pon te Ros so, па не при ја вљи ва ње ку пље не
ро бе на гра ни ци, он да фо то гра фи са ње на ва шару
са руч ним ча сов ни ком окре ну тим пре ма об јек -
ти ву, украт ко: при каз од ре ђе ног ти па на ше сре -
ди не, дат нај си ро ма шни јим сред стви ма, у оквиру
игре, у ду ху па ро ди је, са ци љем да за ба ви, де цу
на је дан, од ра сле на дру ги на чин (Ibid.: 199–200). 

Де ца се за ба вља ју игром ре чи и звуч ним
ефек ти ма ко је она ства ра јер не ма ју ис ку ства и
зна ња за ду бљи сми сао. Де ци је та ко ђе ин те ре -
сант на и ви зу ел на игра у ви ду по чет них пре ло -
мље них сти хо ва ко ји пред ста вља ју сво је вр сну
до пу ну основ ној ви зу ел ној ди мен зи ји пе сме, а

чи ји је циљ „да се гра фич ке кон вен ци је стан -
дард ног тек ста до след но де стру и ра ју” (Ра ди кић
2010: 89–90). Код од ра слих пе сма „Со са и сат”
иза зи ва ве дар смех ко ји про ис ти че из па ро дич -
ног по ступ ка осли ка ва ња јед ног мен та ли те та и
вре ме на. 

Пе сма о сло ву М (73) има хо мо ге ну струк ту -
ру у ви ду вер ти кал не осе, где све ре чи по чи њу
сло вом М (ма му ран, миш, ме мла, му зеј, мерка,
ма мут, мај ка, ми ле ни јум, ма са кр, мраз, миш,
мач ка, ми шо мор), а сва ки стих озна чен је са мо
јед ном реч ју. Пе сма је крат ка при ча о ми шу, ко -
ју Ра до вић гра ди на прин ци пу кон тра ста и опо -
зи ци ји ми ш–ма мут, од но сно ка те го ри ји ду го -
веч ност ми ша – из у мр лост ма му та. Пе сма има
ху мор ни ефе кат јер ма мут стра да од мра за, а
миш одо ле ва раз ли чи тим иза зо ви ма, јер: „ми -
шу / су / ма ло / и / мраз, / и / мач ка, / и / мишо -
мор”. Ефе кат се на ро чи то по ја ча ва по ли син де -
том и на го ми ла ва њем ве зни ка „и” у по след њим
сти хо ви ма пе сме. Ни за њем ре чи по вер ти кал -
ној оси по сти же се увер љи ва пе снич ка сли ка
ко ја упу ћу је на тра ја ње и бес ко нач ност ли ни је
оп ста ја ња јед ног миш јег жи во та.

У пе сми о сло ву Т (74) у пр вом пла ну је ви -
зу ел ни кôд пе сме:

ТА ТА
ТА ТИН ТА ТА
ТА ТИ НОГ ТА ТЕ ТА ТА
ТА ТИ НОГ ТА ТЕ ТА ТИН ТА ТА
ТА ТИ НОГ ТА ТЕ ТА ТИ НОГ ТА ТЕ ТА ТЕ
Сто ко ма та ТА ТА
Док се ро ди је дан ТА ТА-МА ТА.

Сво јом му зи кал но шћу, рит мич ким скло пом
и ни за њем ре чи пе сма под се ћа на раз бра ја лице
и бр за ли це и увла чи де те у ма ги ју по зна те речи
ТА ТА. „У се ман тич ком сми слу пе сма представ -
ља ви зуел ну ва ри ја ци ју мо ти ва родо слов ног ста -
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бла” (Ра ди кић 2010: 91), а ва ри ра ње и по на вља -
ње ре чи ТА ТА има за циљ да де те уве де у ви зу -
ел ну игру за сно ва ну на опо зи ци ји ТА ТА –ТА ТА-
-МА ТА. Функ ци ја ова квог ства ра лач ког по ступ -
ка је сте да се код де те та иза зо ве емо тив ни однос
пре ма упо тре бље ним ре чи ма и спо зна раз ли ка
у зна че њу. Опо зи ци јом ТА ТА –ТА ТА-МА ТА Ра -
до вић же ли да кон крет ни по јам учи ни још кон -
крет ни јим, „да от кри је ши ри ну и ле по ту зна че -
ња ре чи” (Du ran, Plut, Mi tro vić 1988: 302). У ви -
зу ел ном сми слу на кра ју пе сме из два ја се из раз
ТА ТА-МА ТА да би се још ви ше ис та кло ње го во
зна че ње – вр хун ски ТА ТА – пра ви ТА ТА-МА ТА.
Та ко реч та та и реч та та-ма та исто вре ме но до -
би ја ју на озбиљ но сти, јер та та је не што што
узро ку је на ста нак ни за тата, али до би ја и на пла -
ну ко ми ке, јер иа ко је та та ва жан и уз ро ко вао
је низ та та, би ло их је нео п ход но мно го („сто ко -
ма та та та”) док се ро ди је дан ве ћи та та од свих
та та, ТА ТА-МА ТА. ТА ТА-МА ТА ни је тек ду хо ви -
то пре ва зи ла же ње обич ног та те, већ је по ка зи -
ва ње да се до над-та те (мо же мо ре ћи – ге ни ја)
не до ла зи ла ко. За то је по тре бан дуг пут на ко -
ме се не ми нов но мо ра на ћи ве ли ки број та та.

Пе сма о сло ву Р (74) пред ста вља је зич ку
игру су гла сни ком Р кад се на ђе у сло го твор ној
функ ци ји.

РРР РР
кад се не што о не што тр ља,
РРРР
кад се не што не чим др ља,
РРРР
кад не што кроз не што ср ља,
РРРР
кад се не што низ не што ко тр ља...
Облак о облак
па гр рр рр ми
и це ло не бо
у сре бр ној ср рр рр ми.

На го ми ла ва ње су гла сни ка Р у не пар ним сти -
хо ви ма пред ста вља део је зич ке игре ко ја се на -
до ве зу је на фо нет ску у пар ним сти хо ви ма, ви -
зу ел но из дво је ним од не пар них, и у ко ји ма се
ни жу гла го ли – „игра гла го ла” – пре ма звуч ној
срод но сти и жен ској ри ми, а не пре ма зна че њу:
тр ља, др ља, ср ља, ко тр ља. Ком би но ва њем пар -
них и не пар них сти хо ва, ко ји се раз ли ку ју по
ду жи ни, али и ве ли чи ни сло ва, по сти же се сна -
жан чул ни ути сак гр мља ви не и ва ља ња обла ка,
што је и гра фич ки озна че но сме ном кра ћих и
ду жих сти хо ва. 

По на вља ње су гла сни ка Р у сло го твор ној
функ ци ји у не пар ним сти хо ви ма, ко је је ис так -
ну то штам па ним ве ли ким сло ви ма (вер зал),
уво ди го вор у звук, док на ред ни стих уво ди го -
вор у сли ку. Ве ли ком кон цен тра ци јом су гла -
сни ка Р, сме ном звуч них и ви зу ел них еле ме на -
та (гр мља ви на обла ка и тра го ви ко ји иза њих
оста ју у ви ду сре бр не ср ме), Ра до вић гра ди пе -
снич ку сли ку у ви ду звуч не ми ни ја ту ре ко јом
ука зу је на тр о ди мен зи о нал на свој ства ре чи и
је зи ка (вер бал на, во кал на и ви зу ел на).

Дух деч је игре про жи ма пе сму о сло ву Б
(72), ко ја се са сто ји од ни за ња лек се ма ко је по -
чи њу фо не мом Б (бу квар, на бу бри ло, бук не, ба -
рут, бом ба). Ода би ром ре чи пре ма звуч но сти, у
ко ји ма пре о вла да ва асо нан ца и али те ра ци ја,
пе сник раз ви ја сли ку са звуч ном ком по нен том
ко ја иза зи ва сна жну емо ци ју и ефе кат екс пло -
зи је. Ви зу ел ни ефе кат на ро чи то је из ра жен ни -
за њем ре чи по вер ти кал ној оси, где то ни за ње
мо же да иде уне до глед, али се за вр ша ва на гло,
на гла ша ва њем по след ње ре чи, те пе сма под се -
ћа на деч је раз бра ја ли це. 

Ви зу ел ним еле мен том Ра до вић де фи ни ше
сло во Б: „На у чи те сло во Б, / са ве ту јем сва ком!
/ Ле по сло во, ла ко сло во / са ма лим сто ма ком”

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)
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(718); „Ја пред ла жем сло во Б, / и ле по и слатко.
/ Не где ма ло де бље, / не где са свим крат ко!”
(719).

Да би ис та као звуч ност од ре ђе ног гла са, Ра -
до вић „ре ђа ре чи по али те ра циј ском кљу чу”
(Да ној лић 2004: 207), ре чи бли ске по зву ку, бо -
ји и зна че њу и ства ра увер љи ву во ко вер бо ви зу -
ел ну пе сму – ми ни ја ту ру. Сло во Г је ви зу ел но
од ре ђе но да „штр чи”: „Као пре ча га, / као гра на
или гре да, / Г се по ди гло го ре, / на гло се под
углом / и гле да” (72). 

Сло ву К Ра до вић да је ви зу ел ну ди мен зи ју
бр зи не и по кре та: „К кра ка то / спре ми ло се за
скок. / Ко пи том ко па, / као ко шу та / ска ку ће
кроз ре чи. / Кас кроз ку ку ру за клас, / ве ли ко
ска ка ње / кроз ко ко шке и ко ко да ка ње” (73). По -
след ња три сти ха мо гу да се по сма тра ју као
брза ли ца и њи хо ва је функ ци ја да још ви ше на -
гла се звуч ну ком по нен ту сло ва К. 

Сло ву Д (72), због на чи на ар ти ку ла ци је у
говор ном апа ра ту, ко је се ве зу је за врх је зи ка,
Ра до вић до де љу је свој ство слат ко ће. Пој мо ви
ко ји се ни жу има ју по зи тив но зна че ње и асо ци -
ра ју на сла дак укус: ме де њак, ду ди ња, ди ња,
дре њи на, ду ња, ду ша.

При су ство сло ва Ж у ре чи ма ко је има ју отво -
ре не во ка ле А и Е омо гу ћу је да се у зву ча њу
откри ју зна че ња ре чи ко ја има ју при звук све -
га жи вог: „Бла же не ли су же не / и све жен ско
што жи ви / и пру жа жи вот из жи же те ср жи, / у
же тви же зла же же ног / што са не ба пр жи...”
(72–73).

Пе сма о сло ву У оби лу је ре чи ма у ко ји ма је
при сут на асо нан ца – по на вља ње ви со ког во ка -
ла У – ту роб ног и за тво ре ног „у не че му”, без
жи вот не енер ги је: „Све је у не че му, / уну тра. /
Уву кло се у ру пу, / уто ну ло у ду би ну, / уму кло
у ужа су, / уса хло у му ку, / усну ло у хум ци... /
Уга си У, / упа ли Е! / Фе њер бе ле ме се чи не” (75).

У пе сми се ни жу пој мо ви ко ји има ју не га тив но
зна че ње и ко ји ће још ви ше до ћи до из ра жа ја
обр том на кра ју ка да се на ре ђу је да се „уга си У
и упа ли Е”. По след њим сти хом Ра до вић ства ра
сли ку ко ја оди ше по зи тив ним емо ци ја ма, из
вр тло га там ног и тмур ног из ра ња се у мир ну,
ро ман тич ну, бе лу ме се чи ну. 

Ви зу ел но-сиг на ли стич ким пе сма ма у по е ми
Ву ко ва азбу ка Ду шан Ра до вић по твр ђу је да је
пе сма „чин са мо пре ва зи ла же ња је зи ка и све та”
(То до ро вић 1992: 15) и да је у ви зу ел ним експе -
ри мен ти ма, „ви зу ел на фор ма је зи ка” (Ibid.: 22)
од ве ли ке ва жно сти.15 Ви зу ел но код Ра до ви ћа
упот пу њу је тек сту ал но, али ви зу ел на и тек сту -
ал на ди мен зи ја у на ве де ним пе сма ма не мо гу
де ло ва ти за себ но јер има ју уло гу ства ра ња раз -
ли чи тих асо ци ја тив них ре ла ци ја у за ви сно сти
од то га да ли је чи та лац де те или од ра сла особа.

Пе снич ки по ступ ци Ду ша на Ра до ви ћа у по -
е ми Ву ко ва азбу ка до при но се ства ра њу ви зу ел -
но-сиг на ли стич ких пе са ма, под вла че ћи гра ни -
цу из ме ђу тра ди ци о нал не и са вре ме не по е зи је
за де цу. Ра до ви ће ве ви зу ел но-сиг на ли стич ке
пе сме у Ву ко вој азбу ци до ка зу ју да је игра је зи -
ком бес ко нач на, по ка зу ју бо гат ство пе сни ко вог
је зич ког из ра за и сми сла да у сва ком свом по -
ступ ку от кри је игру. Ду шан Ра до вић „по ла зи од
игре као уни вер зал ног из ра жај но по ет ског фе -
но ме на ко ји [...] ус по ста вља од ре ђе не ре ла ци је
пре ма фа ту ми ма исто ри је и мо дер ног до ба”
(Pra žić 1971: 46) и вра ћа се игри као уни вер зал -
ном ко ду ко јим деч је спо зна ва ње све та по чи ње
и ни кад се не за вр ша ва, јер „Ра до ви ће ва пе сма
је ста лан по зив на игру” (Да ној лић 2004: 183).

У по е ми Ву ко ва азбу ка Ду ша на Ра до ви ћа, у
ви зу ел ним пе сма ма при су тан је је дан вид ви -

НОВА ЖАНРОВСКА ЧИТАЊА ПОЕЗИЈЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   117

15 У по е зи ји за де цу Ду ша на Ра до ви ћа на ла зи мо ви зу ел не
пе сме и у ци клу су We stern (Ра до вић 2008: 80–84). Ви ше ви -
де ти у: Опа чић 2015: 61–62; Ра ди кић 2010: 91–95. 



зуе ли за ци је – тек сту ал не пе сме ни су кон вен ци -
о нал не у сми слу фор ме, али је су пре ма на чи ну
чи та ња, те ипак зах те ва ју ве ли ко пред зна ње и
про ми шља ње, без об зи ра на чи та о ца. Ви зу ел -
ним пе сма ма „де ца се уче чи та њу пе са ма, одно -
сно уче се да је сва ко чи та ње – на ро чи то по е зи -
је – је дан кре а тив ни по сту пак де крип то ва ња, и
да се тек ис под по вр шин ског сло ја до ла зи до
ду ше тек ста” (Јо цић 2013: 5). 

По ре ђе њем Зма је ве пе сме „Ма ли азбуч ник”,
са под на сло вом: „За ма лу де цу” и Ра до ви ће ве
Ву ко ве азбу ке, уо ча ва мо да обо ји ца пе сни ка пе -
ва ју о ис тој те ми: сва ком стро фом, од но сно пе -
смом, они упо зна ју де те са јед ним сло вом азбу -
ке. Змај при сту па овој те ми на тра ди ци о на лан
на чин (фор ма пе сме у ви ду ка тре на, ве за ни
стих, при сут ност жан ро ва усме не књи жев но сти
у из вор ном об ли ку: по сло ви це, за го нет ке, бр за -
ли це, на гла ше на ди дак тич на цр та сва ке стро -
фе, ре ли ги о зни мо ти ви, ар ха ич на лек си ка), док
Ра до вић то чи ни на дру га чи ји, мо дер ни ји на -
чин (сло бод на фор ма пе са ма, сло бо дан стих,
ин ди рект на при сут ност жан ро ва усме не књи -
жев но сти: бр за ли це и раз бра ја ли це16, на гла шен
за бав ни и лу ди стич ки ка рак тер, ху мор, са вре -
ме на те ма ти ка и лек си ка, игра ре чи ма, па ро ди -
ја, при сут ност зву ков них фи гу ра: асо нан це и
али те ра ци је, ода бир „мо ти ви са них” ре чи, еуфо-
ниј ски ка рак тер пе снич ког ис ка за, ства ра ње
воко ви зу ел них ми ни ја ту ра). Змај се во ди пе да -
го шким по ступ ком усва ја ња сло ва и опи сме ња -
ва ња ма лих чи та ла ца, док је Ра до вић „ус пео да
оства ри пу ну сим би о зу из ме ђу књи жев но сти
као ау то ном не умет но сти и са мих ме ди ја” (Љу -
шта но вић 2004: 45), и чи та о ци ма, ка ко де ци,
та ко и од ра сли ма, по ну ди но ву, ви зу ел ну ди -
мен зи ју пе сни штва за сно ва ну на ме диј ској кул -
ту ри са вре ме ног до ба.
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VI SU A LI ZA TION OF THE PO EM 
VU KO VA AZBU KA (VUK’S ALP HA BET)

BY DU ŠAN RA DO VIĆ

Sum mary

Con tem po rary Ser bian po e try for chil dren, ba sed on
the per me a tion of ver bal and vi sual cre a ti ve lan gu a ge, is
lar gely a pro duct of mass cul tu re that has its own aesthe -
tic prin ci ples which, in turn, ha ve the ir own con tent,
mea ning and sig ni fi can ce by adap ting to the cir cum stan -
ces and si tu a tion of the (post)mo dern di gi tal world. Mass
cul tu re brings a new sig nal-vi sual con text ba sed on the
ex pan si on of ima ges and symbols, and va ri o us vi sual
signs re pre sent a part of the po e tic ga me with ele ments
of hu mor and non sen se and con tri bu te to the cre a tion of
new ga me forms of the cre a ti ve pro cess. 

The pa per analyzes Du šan Ra do vić s vi sual-sig na li stic
parts of the po em Vu ko va azbu ka and de ter mi nes the pro -
ce du res that the po et uses in cre a ting his ver bal and vi -
sual ima ge of the world. 

Key words: po e try for chil dren, play, ima ge, vi su a li -
za tion
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СА ЖЕ ТАК: Има ју ћи у ви ду основ не по е тич ке ка -
рак те ри сти ке пе сни штва Вла ди ми ра Ан дри ћа на сто ја -
ли смо да у ње го вој збир ци пе са ма Дај ми кри ла је дан
круг про на ђе мо тра го ве тра ве сти је. Пе сник ко ји вр ло
ве што вла да је зи ком и спрет но ко ри сти ње го ве осо би -
не у слу жби но вих се ман тич ких оства ре ња не рет ко па -
ро ди ра уста ље не фра зе и из ре ке срп ског је зи ка, али и
од ре ђе не књи жев не фор ме и са др жа је. На сто ја ли смо
да их уо чи мо и по ку ша мо да схва ти мо функ ци ју та -
квог ства ра лач ког чи на. Тру ди ли смо се да да мо ја сну
де фи ни ци ју са ме тра ве сти је и да на осно ву ње уста но -
ви мо ње но при су ство у по ме ну тој пе снич кој збир ци. У
при сту пу гра ђи ни смо пра ви ли раз ли ку из ме ђу пе са -
ма и сти хо ва них при ча, већ смо до след но ана ли зи рали
це ло куп ну збир ку из по ме ну те пер спек ти ве, же ле ћи
да што ја сни је и бо ље пред ста ви мо пе сни ко во уме шно
ко ри шће ње овим по ступ ком.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тра ве сти ја, пе сме за де цу, па ро ди -
ра ње, је зич ке игре, се ман тич ке игре

Вла ди ми ра Ан дри ћа мо гли би смо да опи ше -
мо као пи сца за де цу ко ме не по не ста је иде ја
ка ко да на пра ви на чин из ра зи ме ло ди ју је зи ка,
ства ра ју ћи је дин стве не фо но ло шке хар мо ни је.
Чи та ју ћи ње го ве пе сме и при че мо гли би смо да
по ста ви мо пи та ње ти па „шта је ста ри је, ко ко -
шка или ја је” тј. шта је пе сни ку ва жни је: ме ло -
ди ја или зна че ње је зи ка. Је зик овог пе сни ка
иску ша ва гра ни це по ду да ра ња гла со ва, ни за ња
асо нан ци и али те ра ци ја. Пе сник на сто ји да

кроз сво је ства ра ла штво де мон стри ра са мо -
довољ ност зву ка је зи ка и по ве за ност зву ка и
зна че ња, све док се ло гич ки је зич ки след не
изгу би, а пе сма по ста не нон сен сна. Ипак, у по -
је ди ним пе сма ма или при ча ма, иа ко по сто ји
тен ден ци ја гла сов ног ускла ђи ва ња, до из ра жа -
ја ја сно до ла зи идеј ни кон цепт и об ра да од ре -
ђе не те ме. Ме ђу тим, би ло да је пе сник же лео
са мо да се игра је зи ком или је пак на сто јао да
те ма ти зу је од ре ђен са др жај, он не у мор но про -
на ла зи на чин да је зик учи ни за ни мљи вим, не у -
хва тљи вим, из не на ђу ју ћим и ле пим. 

У по е зи ји В. Ан дри ћа ле по та је зи ка ја сно до -
ла зи до из ра жа ја бу ду ћи да га он до бро по зна -
је. Ње го ва ино ва тив на ре ше ња по чи ва ју на
врсном по зна ва њу сва ког је зич ког кут ка и по -
се за њу за свим ње го вим еле мен ти ма, он да ка -
да је то по треб но. Лу дич ки кон цепт по е зи је за
де цу код Ан дри ћа до ла зи до из ра жа ја у по и гра -
ва њу гла со ви ма и је зи ком уоп ште. Ње го ва по е -
зи ја мо гла би ти по ло шки да се свр ста у игров -
ни мо дел:

Игров ни мо дел је онај у ко ме игра је зи ком и
у је зи ку ап со лут но до ми ни ра. У та квој по е зи ји
игра се то та ли зу је и на рит мич ком и еу фо ниј -
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ском и на се ман тич ком пла ну. Од пр вог тре на,
че сто од на сло ва пе сме, ја сно је да је реч о ad hoc
је зич ком кон струк ту, ко ји има са мо се би има -
нент ну ло ги ку, ко ји је нео би чан и из не на ђу ју ћи,
ко ји иза зи ва ди вер гент не асо ци ја ци је и има на -
гла ше ну ху мо ри стич ку функ ци ју ко ја је нај че -
шће у скла ду с Кан то вом де фи ни ци јом сме шног:
„Ве ли ко оче ки ва ње ко је се пре тво ри у ни шта”
(Љу шта но вић 2018: 64).

У по је ди ним при ме ри ма чи ни се да је пе сма,
без об зи ра на ода бра ну те ма ти ку, кон ци пи ра -
на на прин ци пу бр за ли ца, бро ја ли ца или ре ђа -
лица. 

Та ко осло бо ђе ни је зик одва ја се од сво је ра -
ци о нал не осно ве и ула зи у свет има ги на ци је, по -
при ма сво ју лу ди стич ку при ро ду: ви ше му је ста -
ло до ве се ља не го до зна че ња, ви ше до аван ту ре,
не го до пра ви ла. Во ђен ло ги ком ма ште, је зик
ула зи у ме диј де чи јих ига ра, не при ка зу ју ћи их
већ су де лу ју ћи у њи ма сво јим соп стве ним пре о -
бра зба ма (Ми ла рић 1977: 47).

Вла ди мир Ан дрић у сво јој по е зи ји ба шти ни
све ти по ве фо но ло шких ига ра, као и игре от -
кри ва ња зна че ња ре чи (ви ди: Ра до ни чић 2013).
У збир ци Дај ми кри ла је дан круг он не на сто ји
да опи ше де тињ ство са дис тан це, као по сма -
трач, већ га при ка зу је те ма ти зу ју ћи све ње го ве
еле мен те, уз исто вре ме но не го ва ње не за др жи -
вог по лет ног ни за ри ма и по и гра ва ња зна че њи -
ма ре чи. Он не на сто ји да при ка же јед но став -
но, па сто рал но по и ма ње де тињ ства и деч јег
све та ко ји су ли ше ни сва ке му ке и бри ге. Кроз
„ша ло збиљ ност” (ви ди Ћо сић, пре ма: Љу шта -
но вић 2018) об ра ђе не су те ме стра ха, бо ла, до -
са де, ту ге, па и смр ти, да кле оне ко је је вр ло те -
шко при ла го ди ти деч јој пе сми и при чи. Пе сник
не кри ти ку је де те већ на сто ји да ње гов свет

при бли жи сви ма. Це ло куп на зби ља је осли ка на
из деч је пер спек ти ве, ко ја се слу жи дру га чи јим
па ра ме три ма вред но ва ња. Чу до ви шта, ка у бо ји,
ча роб ни ше ши ри, фле ке, прин це зе ко је не је ду,
гри фо ни ко ји пи ју, све то чи ни се на при ро дан
на чин сје ди ње но са ре ал ним све том. Не не гу је
се дис тан ца пре ма деч јој ви зу ри, она је пред -
ста вље на као но ва и спе ци фич на, али и као оче -
ки ва на. Пе сник нам по ру чу је да де ца је су чу де -
сна би ћа, ко ја су део на шег ре ал ног све та и да
то тре ба при хва ти ти и не го ва ти, да је то је ди ни
ис пра ван на чин на ко ји де те и де тињ ство тре ба
раз у ме ти. 

Јо ван Љу шта но вић уо чио је да деч ји свет у
пе сма ма В. Ан дри ћа га ји свест о озбиљ но сти и
ре ал ном, а да та свест по не кад до ла зи до из ра -
жа ја чак и у по ло ви ни јед ног сти ха („свет је
крт”), чи ме се ства ра но ва ди мен зи ја зна че ња
це ло куп не пе сме (Љу шта но вић 2007: 440).
Свест о про ла зно сти, за ко ју не би смо оче ки ва -
ли да се по ја вљу је у деч јој по е зи ји, не рет ко до -
би ја из раз у ства ра ла штву В. Ан дри ћа. Пе сма
„Два амре ла” го во ри о про ла зној љу бав ној зане -
се но сти. У пе сми „Бар ти бу ди веч на” (Ан дрић
2006: 27)1 кроз јед но ста ван, де ци бли зак при -
мер, го во ри се о оп штој про ла зно сти ства ри ко -
је нам го де: „Ве ков не су ово тај не / што су
кроф не крат ко трај не / и што су све свет ске тор -
те / од про ла зне не ке сор те // Нек је теч на во да
реч на / нек је љу бав крат ко веч на / али бар ти
бу ди веч на / чо ко ла до мо ја млеч на”. Пе сник у
„Ча роб ном ше ши ру” го во ри и о про ла зно сти
сла ве и успе ха, док у „Нај на пи са ни јој пе сми”,
по и гра ва ју ћи се ком па ра ци јом при де ва и на -
мер но за не ма ру ју ћи гра ма тич ке нор ме, ну ди
озби љан за кљу чак о за ко ни то сти ма жи во та:
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1 На во ди из збир ке Дај ми кри ла је дан круг у да љем тек сту
би ће озна че ни са мо бро јем стра ни це у за гра ди.



„Ве не не вен, ве не ве ња / све на све ту од ро ђе -
ња / ем про ла зи / ем се ме ња / сем три ступ ња
/ по ре ђе ња / по след ње / по след њи је / нај по -
след њи је” (44–45). 

Вла ди мир Ан дрић из не на ђу је и из не ве ра ва -
њем соп стве ног ни за ња ри ма у „До пу њал ка ма
за знал це и знал ке”, где па ро ди ра сам жа нр. До -
пу њал ка је вр ста деч је пе сме ко ја ри мом, рит -
мом и зна че њем прет ход них сти хо ва зах те ва
до пу ну на ред ног сти ха од стра не чи та о ца. Као
та кве, до пу њал ке пред ста вља ју сво је вр сну се -
ман тич ку игру на ко ју је у овом слу ча ју пе сник
на ка ле мио соп стве ну игру из не ве ра ва ња чи та -
лач ког оче ки ва ња, чи ме се по сти же ху мо ри -
стич ки ефе кат. Сам на слов, у ко ме се по ми њу
„знал ци и знал ке”, па ро ди ран је ука зи ва њем на
не тач не од го во ре „зналaца и знал ки” ко ји би
тре ба ло све да зна ју. За ни мљи во је да пи сац на
са мом по чет ку збир ке, у ко јој се до след но не -
гу је ри ма, по ста вља пе сму у ко јој се по и гра ва
оче ки ва ним ни за њем ри мо ва них сти хо ва и
уме сто рит мич но-сим фо ниј ски од го ва ра ју ћег
ре ше ња ну ди од го во ре без об зи ра на њи хо ве
звуч не је зич ке ка рак те ри сти ке. Прет по ста вља -
мо да је ау тор тим по ступ ком су ге ри сао ва -
жност еу фо ниј ског ефек та у деч јем пе сни штву.
У по ме ну тој пе сми до ла зи до до след ног на ру -
ша ва ња жан ра из ну тра (на во ди мо при мер дру -
ге стро фе): „Има још и ва рош Ша бац / где цвр -
ку ће с кро ва вра бац / а из ба ре пе ва... / Жа бац?
/ Е ни је. / Из ба ре пе ва – сла вуј из ба ре” (8).

Пе сник из не ве ра ва основ не ка рак те ри сти ке
жан ра до пу њал ки ко је под ра зу ме ва ју рит мич -
ку, сим фо ниј ску и се ман тич ку по ду дар ност са
прет ход ним сти хо ви ма, чи ме се уру ша ва са ма
кон струк ци ја пе сме. Ако се по слу жи мо јед ном
од де фи ни ци ја тра ве сти је, ко ја под тим пој мом
под ра зу ме ва ру ше ње жан ров ске фор ме из ну -

тра (ви ди RKT: 830), он да мо же мо ре ћи да се
она ов де мо же кон ста то ва ти. Сли чан по сту пак
про на ла зи мо и у пе сма ма „Упут ство” и „Оба ве -
ште ње”. 

У „Упут ству” ау тор на сло вом су ге ри ше да ће
би ти по ну ђе но ја сно об ја шње ње по ступ ка ко ри -
шће ња од ре ђе ног пред ме та, ме ђу тим, у са мој
пе сми до то га не до ла зи. На и ме, ау тор опи су је
очи глед но сти и по и гра ва се хо мо ним ним зна -
че њем ре чи ка ши ка, ко ја се до след но опи су је
као при бор за је ло, у кон тек сту у ко ме она има
дру га чи ју на ме ну. Ефе кат ху мо ра по сти же се
по и гра ва њем при мар ном функ ци јом ка ши ке
као при бо ра за је ло и ње не упле те но сти у на зив
за по моћ ни пред мет при обу ва њу. Ипак, иа ко
се не ра ди о књи жев ном жан ру, са ма кон струк -
ци ја и са др жај упут ства, као вр сте уста ље не је -
зич ке фор ме, на ру ше ни су из ну тра, из не ве ра -
ва њем оче ки ва ног са др жа ја. 

На вр ло сли чан по сту пак на и ла зи мо и у пе -
сми „Оба ве ште ња”, где не до ла зи до ре ал них
оба ве ште ња о но во сти ма и про ме на ма, што је
њи хо ва основ на функ ци ја, већ се, на про тив,
опи су је очи глед но. По и гра ва ју ћи се фор мом и
са др жи ном, В. Ан дрић су ге ри ше ду бљу по ру ку:
„При ми те ово на зна ње / кад је ре дов но ста ње /
пе сме су вр ло му дре / а ова не што ма ње” (10).
Ин си сти ра њем на гу бље њу основ не функ ци је
је зи ка при оба ве ште њи ма пе сник ука зу је и на
оп ште ста ње вред но ва ња је зи ка. Он уо ча ва
„(не)ре дов но ста ње” у ко ме до ла зи до из не ве -
ра ва ња са др жа ја, упр кос за да тој фор ми. Тра -
вестиј ски рас ко рак са др жи не и фор ме по стиг -
нут је по и гра ва њем оба ве ште њем и ње го вом
прет по ста вље ном функ ци јом, а фи ло зоф ска за -
пита ност над ре ал ним, тре нут ним ста њем у
књи жев но сти и дру штву уоп ште ну ди нам се у
по след њој стро фи.
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Тра ве сти ја се мо же при ме ти ти и у ко ри шће -
њу ра зно ли ких уста ље них је зич ких фра за и
изре ка ко је пе сник при ла го ђа ва кон тек сту, ме -
ња ју ћи њи хов сми сао. У при чи „Слон и кла вир”
на и ла зи мо на по и гра ва ње из ре ком „др во се на
др во на сла ња, а чо век на чо ве ка”. Ме ња њем ак -
те ра и по ста вља њем ове из ре ке у но ви кон текст
пе сник по сти же про ме ну зна че ња, где гла гол
„на сло ни ти” до би ја до слов но ту ма че ње. Слич -
но па ро ди ра ње уста ље не фра зе уо ча ва мо и у
при чи „Гем и џем”, где се на по зна ту фра зу „ге -
ни је чу чи у сва ком од нас” ме ња ју ак те ри, а са -
мим тим и сми сао. У пе сми „Те сте ри са ње” до -
ла зи до па ро ди ра ња из ре ке „где има ди ма, ту
има и ва тре”: „Би ће ва тре, би ће ди ма / где је зи -
ма, ни је зи ма / где је ди ма – све га има / оп шај”
(29). Пе сник у пот пу но сти ме ња зна че ње из ре -
ке и ли ша ва је сим бо ли ке на ру ша ва ју ћи кон -
струк ци ју из ре ке. До ла зи до по ни шта ва ња уста -
ље ног ре до сле да ре чи, иа ко се у осно ви сми сао
не по ри че. Ме та фо рич ко зна че ње би ва ис кљу -
че но али оно ипак про ве ја ва из алу зи је на са му
из ре ку. По след њи стих „где је ди ма – све га има”
мо же би ти пе снич ко ту ма че ње из ре ке „где има
ди ма ту има и ва тре”. У обе ма ва ри јан та ма „ва -
тра” и „све” мо гу под ра зу ме ва ти не што тај но,
за бра ње но, скри ве но од јав но сти. У „Фле ка вој
пе сми”, осла ња ју ћи се на по зна ту из ре ку „на ђе
кр па за кр пу”, пе сник ства ра но ву: „сва ка фле -
ка на ђе свог чо ве ка”. Осла ња ју ћи се на уста ље -
ну и оп ште по зна ту кон струк ци ју из ре ке и ра -
чу на ју ћи на ње ну алу зив ност, пе сник па ро ди ра
ње но зна че ње, при да ју ћи јој но во.

Пи та ње је да ли је јед на од ка рак те ри сти ка
по е ти ке Вла ди ми ра Ан дри ћа уоб ли че на у пе -
сми „Ко ба ја ги”: „ем је пра во, ем је склад но / ал
по ма ло и до сад но / [...] / све ло гич но и од лич -
но / ал по ма ло јед но лич но / [...] / у две ре чи –

су ва зби ља / и још у две – ствар ност чи ста / ал
сва ког да на иста”. Пе сник из ра жа ва по тре бу за
ва ри ја ци јом на те му ствар но сти, али и књи жев -
но сти. У пе том сти ху пр ве стро фе, на бра ја ју ћи
пој мо ве из обич ног жи во та, он по ми ње и „ру се
ко се, очи чар не”. Пи та ње је да ли је пе сник тим
по ступ ком же лео да стал ним епи те ти ма ис так -
не уста ље ност и до са ду ко ја из ње про из ла зи
или је же лео да учи ни сво је вр сан от клон од тра -
ди ци о нал ног. 

Тра ве сти ја на род не еп ске по е зи је се ја вља и
у при чи „Слон и кла вир”, у ко јој до ла зи до по -
и гра ва ња сти хо ви ма пе сме „Ко сов ка де вој ка”:
„Да се ја дан на зе ле ни бор на бо ри, и ње га би ја -
дан обо рио!” (63). Пе сник је у по тра зи за на чи -
ном до ча ра ва ња без из ла зне си ту а ци је по се гао
за оп ште по зна том ме та фо ром из еп ске на род -
не пе сме, па ро ди ра ју ћи је, при ла го ђа ва ју ћи је
при чи и до да ју ћи јој је зич ку игру асо нан цом и
али те ра ци јом. Та кав по ду хват иза зи ва ху мо ри -
стич ни ефе кат, упр кос озбиљ но сти мар ки ра не
си ту а ци је у еп ској пе сми.

Тра ве сти ју мо же мо уо чи ти и у сти хо ви ма
ко ји па ро ди ра ју од ре ђе на књи жев на оства ре ња.
У пе сми „Мач ка и са ла ма” до ла зи до па ро ди ра -
ња сти хо ва из пе сме „Опо ме на” Де сан ке Мак -
си мо вић „Не оста вљај ме са му / ах, ни кад са му
уз са ла му”. Слич но је и са сти хо ви ма из Гор ског
ви јен ца П. П. Ње го ша у Ан дри ће вој пе сми „Ма -
ло бла то” (ви ди: Љу шта но вић 2007), док у пе -
сми „Ако ми ве ру је те” мо же мо на слу ти ти алу -
зив ну па ро ди ју пе сме Ду ша на Ра до ви ћа „Да ли
ми ве ру је те”. Иа ко кон крет не па ро ди је не ма у
са мој пе сми, по ве за ност се за сни ва на од но су
пре ма по тре би да се уве ра ва слу ша лац/чи та -
лац. Сма тра мо да пе сник ни је слу чај но ода брао
на слов ко ји алу ди ра на по ме ну ту Ра до ви ће ву
пе сму. Прет по ста вља мо да је би ло ва жно оства -
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ри ти од ре ђе ну ве зу ка ко би се суп тил но из гра -
дио кон траст и при ка за ло де те ко ме раз у ме ва -
ње око ли не ни је на ро чи то ва жно. Док Ра до ви -
ћев лир ски су бје кат има по тре бу да по на вља
„да ли ми ве ру је те”, Ан дри ћев го во ри „ако ми
ве ру је те”, из ког као да сле ду је: „ако не, ни је ва -
жно”. Ан дрић гра ди свој тип де те та јед но став -
ном ин тер вен ци јом над по сто је ћим на сло вом
по зна те деч је пе сме и упра во тај, на из глед јед -
но ста ван по сту пак, усло жња ва зна че ње пе сме
и тон лир ског су бјек та.

Сли чан по сту пак на слу ћу је мо и у при чи
„Лав и ква ка”, у ко јој до ла зи до па ро ди ра ња пе -
сме Ду ша на Ра до ви ћа „Стра шан лав”. Сам по -
че так при че струк тур но је из гра ђен по узо ру на
Ра до ви ће ву пе сму, док се па ро ди ја од и гра ва на
се ман тич ком ни воу. В. Ан дрић од по чет ка ин -
си сти ра на сво јој, дру га чи јој ви зи ји ла ва: „Био
не ки Лав... / Ка кав лав? / Лав као сва ки Лав: ви -
сок, леп и плав“. Пр вим сти хом ус по ста вља се
по треб на дис тан ца у од но су на Ра до ви ће ве сти -
хо ве, ко ји су под се ћа ли на уста љен по че так бај -
ки. Ан дрић не по се же за бај ко ви тим по чет ком
већ чи та ву при чу пред ста вља као крај њу зби љу.
Он не на сто ји да те ма ти зу је деч ји страх, те у
скла ду са тим гра ди и лик сво га Ла ва. Ме ђу тим,
до след но ће се слу жи ти кон струк ци јом ко ја
под ра зу ме ва кон ста та ци ју и за њу ве за но пот -
пи та ње. Та ко ће се тврд ња пре у зе та из пе сме
Ду ша на Ра до ви ћа по ја ви ти не са мо у ве зи са
ла вом, већ и са ква ком, тра вом, свра ком и ђа -
ком. Уво ђе ње сва ког но вог ју на ка у при чу про -
пра ће но је по ме ну том кон струк ци јом: „... па
имао ква ку... / А ка ква је то ква ка? / [...] / а за
то вре ме под њим ве не тра ва... / Ка ква тра ва? /
[...] / Али око њих се мо та не ка Свра ка. / Ка ква
сад Свра ка?” (57–58). Уче ста ла пот пи та ња ства -
ра ју ути сак при су ства ра до зна лог де те та ко је

има стал ну по тре бу да за пит ку је и тра жи до дат -
на об ја шње ња. Пе сник оста је до сле дан прин ци -
пу за пит ки ва ња и ван опи си ва ња но вих ак те ра
при че, те и на са мом кра ју по ста вља пи та ње о
то ме шта ће би ти на кра ју, па ро ди ра ју ћи уз то
уо би ча је не за вр шет ке тра ди ци о нал них бај ки:
„А шта ће да бу де на са мом кра ју? / Хо ће мо ли
да принц смр си кон це не ком зма ју, па да на
кра ју обо ји ца гун ђа ју / и за јед но кон це рас пли -
ћу ка ко уме ју и зна ју? / Ма, шта ће на ма та мо
не ки принц и та мо не ки змај – ми хо ће мо наш
ро ђе ни крај!”. По след њим сти хом се су ге ри ше
да пе сник же ли да дâ соп стве ну ви зи ју ак те ра
бај ке и гра ђе ња при че. Он же ли соп стве ног ла -
ва и соп стве ни крај, без об зи ра на уста ље не
пред ста ве и тра ди ци о нал не кон струк ци је.

У при чи „По ноћ ни Гри фон” Вла ди мир Ан -
дрић се вр ло сло бод но ба ви опи си ва њем ми -
толо шке жи во ти ње, ко ја је са ма по се би за -
страшу ју ћа. Ко ри сте ћи се ње ним из гле дом,
насто ји да из гра ди ам би ва лент ну лич ност –
исто вре ме но и осе ћај ну и опа ку („Та кав је Гри -
фон. / Ка ме на, а опет го лу би ја ср ца, ла вљег те -
ла и ор лов ска ли ца. / Ма као де вој чи ца!”). Кроз
чи та ву при чу про вла чи се и те ма пи јан ства, ко -
ју мо жда не би смо оче ки ва ли. У ма ни ру из не -
над ног ја вља се и тра ве сти ја сти хо ва „Ис кре не
пе сме” Ми ла на Ра ки ћа. Опи су ју ћи лик Гри фо -
на ког об у зи ма бес, пе сник му у уста ста вља
стих: „О, скло пи усне, не го во ри, ћу ти...”. Иа ко
је Гри фон од по чет ка вр ло до бро и ори ги нал но
гра ђен као гро теск ни лик, ко ри шће ње Ра ки ће -
вог сти ха у но вом кон тек сту до при но си до дат -
ном ху мо ристич ном ефек ту. Ка ко смо већ не -
ко ли ко пу та на по ме ну ли, до сле дан соп стве ној
ви зи ји, узи ма ју ћи еле мен те књи жев них ка но -
на, Ан дрић гра ди но ве пе снич ке сли ке и си жее,
по сти жу ћи пре фи ње ни, ху мо ри стич ни ефе кат,
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ко ји зах те ва основ но по зна ва ње је зи ка и књи -
жев но сти. 

Збир ка Дај ми кри ла је дан круг Вла ди ми ра
Ан дри ћа пред ста вља сво је вр стан пе снич ки по -
ду хват у ко ме се не зна где пре ста је пе сма, а где
по чи ње при ча (Љу шта но вић 2007). Пе сник у
овој збир ци на спе ци фи чан и се би свој ствен на -
чин ис пи ту је ме ло ди ју је зи ка, по и гра ва ју ћи се
суп сти ту ци јом, ади ци јом, гра ма тич ким фор ма -
ма и пра ви ли ма, ва ри ја бил но шћу зна че ња, хо -
мо ни ми јом и си но ни ми јом, учи та ва њем но ве
ре чи раз два ја њем ста ре итд. Уз све то, он се
увек тру ди да оста не ве ран свом по и ма њу пе -
сме за де цу, до след но ства ра ју ћи „пе сме-играч -
ке” (ви ди: Љу шта но вић 2018: 64). Ње го ва поези -
ја не по ку ша ва да по у ча ва, иа ко мно го го во ри
о жи во ту и де те ту у ње му. Пе сник сва ким сво -
јим сти хом успе ва да при ка же мно го број не ни -
јан се де тињ ства и из ра зи ем па ти чан став пре -
ма деч јим не ста шлу ци ма. На осно ву те ма ти ке
ње го вих пе са ма и при ча ла ко се мо же за кљу чи -
ти да је пе сник на ли ни ји Љу би во ја Ршу мо ви -
ћа ко ји сма тра да је „де те де те да га во ли те и
раз у ме те”. Ме ђу тим, Вла ди мир Ан дрић у сво -
јој по е зи ји и при ча ма ни је склон по ми ња њу
пој мо ва ко ји су чи та о ци ма већ по зна ти. Оту да
мо гућ ност и по тре ба за тра ве сти јом, ко ја под -
ра зу ме ва пред зна ње или про ши ри ва ње зна ња о
књи жев но сти. У ни зу ино ва тив них пе снич ких
по ду хва та В. Ан дри ћу је по шло за ру ком да се
успе шно ис ка же, да ју ћи овим по ступ ком но ву,
осве жа ва ју ћу сли ку по и ма ња ства ра ла штва за
де цу, али и књи жев но сти уоп ште, и ујед но гра -
де ћи соп стве но ме сто у књи жев ном ка но ну.
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Isi do ra Ana D. STAM BO LIĆ

THE TRA CE OF TRA VESTY IN A COL LEC TION
OF PO EMS DAJ MI KRI LA JE DAN KRUG

BY VLA DI MIR AN DRIĆ

Sum mary

In this pa per we tried to in tro du ce a tra ce of tra vesty
in a col lec tion of po ems Daj mi kri la je dan krug by Vla di -
mir An drić. We lo o ked for exam ples of tra vesty which pa -
rody tra di ti o nal gen res and struc tu res. We we re awa re of
the spe ci fics of Vla di mir An drić’s po e tics and in ac cor -
dan ce with that we tried to in ter pret the fun ction of tra -
vesty in his work. Be si des that, we wan ted to pre sent the
ba sic ru les of play-po ems which are very of ten in the
work of this wri ter. Be a ring in mind the ba sic cha rac te -
ri stics of his work we tried to pre sent pa ro died po ems
and ta le and to find the ir me a ning in his in ter pre ta tion.

Key words: tra vesty, po ems for kids, lan gu a ge ga mes,
se man tics ga mes, pa rody
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз ма тра ју се ге не за, по е -
ти ка и жан ров ско од ре ђе ње ха и ку по е зи је на ме ње не
де ци и мла ди ма, ко ја се у из ве сној ме ри раз ли ку је од
ха и куа за од ра сле чи та о це. Осве тли ће мо, пре све га,
ре цеп ци ју ха и ку по е зи је за де цу и мла де, ње ну фе но -
ме но ло ги ју, еле мен те зен-бу ди стич ке фи ло зо фи је, ду -
хов ност, сли ко ви тост, се ман ти ку, као и дру ге ства -
ралач ке осо бе но сти. По те као из древ ног Ја па на, овај
по ет ски жа нр све је при сут ни ји и ме ђу на шим књи -
жев ни ци ма ко ји пи шу и за де цу и за од ра сле. Кла сич -
ни ха и ку за де цу и мла де нај за сту пље ни ји је у ства ра -
ла штву Де сан ке Мак си мо вић, До бри це Ери ћа, Мом -
чи ла Те ши ћа, Пе ре Зуп ца и дру гих пе сни ка, чи ји ће
ха и ку сти хо ви би ти пред мет на шег ин те ре со ва ња.
Тако ђе, би ће пред ста вљен и деч ји аспект у ха и ку по е -
зи ји Исе Ко ба ја ши ја, по зна тог ја пан ског кла си ка и јед -
ног од нај ве ћих ства ра ла ца ове ли ри ке, од са мих ње -
них по че та ка до да на шњих да на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ха и ку, де ца, од ра сли, при ро да, по -
е ти ка, стил, је зик

По ре кло и ре цеп ци ја

Ха и ку је древ на по ет ска фор ма, на ста ла у Ја -
па ну у XV ве ку, али ње но ко нач но кон сти ту и -
са ње и пу но пра ван ства ра лач ки трет ман усле -
дио је знат но ка сни је. Ха и ку чи ни јед на стро фа
од три сти ха, са утвр ђе ним рас по ре дом сло го -
ва (5-7-5). „Пр ве ха и ку пе сме пи са ли су бу ди -

стич ки све ште ни ци у 15. и 16. ве ку” (По по вић
2007: 256). На зив по ти че од ре чи хаи-каи, у
зна че њу: не ста шан, ша љив. Овај тер мин је кра -
јем XIX ве ка увео ве ли ки ха и ку пе сник Ма са о -
ка Ши ки (1867–1902). Ме ђу тим, нај ве ћи про -
цват и успон ха и ку до жи вља ва знат но ра ни је,
за вре ме Ма цуа Ба шоа (1644–1694), јед ног од

нај ве ћих ха и ку мај -
сто ра свих вре ме на.
То ком XIX ве ка ова
ја пан ска по ет ска вр -
ста про ди ре на За пад,
у дру ге кул ту ре и ли -
те ра ту ре.

Ха и ку је по ла ко
али си гур но, по прин -
ци пу кон цен трич них
кру го ва, осва јао па -
жњу пе сни ка ши ром
све та, па су се мно ги
ве ли ка ни пе ра опро -
ба ли и до ка за ли као

вр сни ха и ђи ни (Ели јар, Па унд, Бор хес, Не то,
Се фе рис, Ми лош, Гин зберг). Исто ри ја ха и куа
ду га је и сло же на, а он с вре ме ном по ста је оп -
шти си но ним и по пу ла ран жа нр ко ји се и да нас
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не сма ње ним ин тен зи те том ства ра и не гу је. По -
став ши не ка вр ста пла не тар не стра сти и све
при хва ће ни је фор ме, ха и ку је као ства ра лач ки
чин под јед на ко иза зо ван и под сти ца јан за пе -
сни ке свих во ка ци ја, сти ло ва и спо соб но сти,
али са мо истин ски по кло ни ци и ње го ви пра ви
по зна ва о ци успе ва ју у сво јим лир ским ми си ја -
ма и ин спи ра тив ним до жи вља ва њи ма при ро де
и жи во та уоп ште. Ха и ку пе сни ци на сто је да 

ство ре це ло ви ту ком по зи ци ју од пред ме та и по -
ја ва ствар ног све та во де ћи ра чу на о њи хо вом
обли ку, тек сту ри и по ло жа ју. Мо ти ви се мо гу
изве сти из ре ал не сли ке све та, али се њој не сме
ни шта до да ти (Ја ма са ки-Ву ке лић – Ми тро вић
2006: 7). 

Ха и ку се као фор ма одо ма ћио у мно гим зе -
мља ма и при хва ти ли су га број ни пе сни ци за
од ра сле, али и за де цу. По сво јој при ро ди и уну -
тра шњем са ста ву ха и ку под ра зу ме ва, пре све -
га, јед но став ност и не по сред ност, сли ко ви тост
и искре ност (ма ко то). Ха и ку, ина че, ни је сва ка
пе сма од три сти ха. Иа ко зах те ва стро гу фор му
и утвр ђе ни сло го твор ни по ре дак, ха и ку не рет -
ко до зво ља ва и фор мал на од сту па ња, с тим да
се оста ли по ет ско-фи ло зо фич ни и идеј но-ми -
са о ни сло је ви ис пу не и за до во ље.

Те о риј ско уте ме ље ње

На из глед јед но ста ван и ко му ни ка ти ван као
лир ска фор ма и по ли фо на аскет ска умет ност,
ха и ку је, за пра во, вр ло сло жен и ком плек сан
жа нр, иа ко се то на пр ви по глед не чи ни, а исто -
вре ме но по твр ђу је чи ње ни цу да пра ва и истин -
ска „књи жев ност при па да свим љу ди ма и у сва -
ко до ба” (Хант 2013: 10). Ха и ку обич но не ма
на слов ни ти ри му, а на сто ји да ко ри сти што ма -

њи број ре чи и сли ка, ка ко би по сти гао што сна -
жни ји се ман тич ки и естет ски ефе кат.

Ве ли ки Ба шо је го во рио да је ха и ку оно што
се до га ђа ов де и са да (Па вић 2010: 168). Тај не -
у хва тљи ви зен-тре ну так чи ни је дан од пре по -
зна тљи вих осо бе но сти и стил ских по сту па ка
извор ног, од но сно кла сич ног ха и куа. Пра ви ха -
и ку пе сни ци по ка зу ју ка кво је њи хо во ста ње ду -
ха, етич ко и пси хо ло шко рас по ло же ње и оту да
га не рет ко по и сто ве ћу ју са при ро дом и ње ним
кон сти ту тив ним еле мен ти ма. За ха и ку се нај -
че шће ка же да је то пе сма при ро де, јер свет при -
ка зу је без по себ не им про ви за ци је или екс пе ри -
мен ти са ња. Цр њан ски је ха и ку на зи вао уз да хом
(пре ма: Жив ко вић 1996: 9). Оча ра ност и оп чи -
ње ност при ро дом ха и ку пе сни ци ис ка зу ју на
сли ко вит и јед но ста ван на чин, а обич но реч ју
ко ја су ге ри ше јед но го ди шње до ба (ки го). Сло -
же ном струк ту ром ха и ку об је ди ња ва еле мен те
зен-бу ди зма (ме ди та тив ност), хин ду и зма (по -
што ва ње свих жи вих би ћа), кон фу чи ја ни зма
(мо рал ност) и шин то и зма (ри ту ал ност), иа ко то
у овом слу ча ју ни је свој стве но об ра ћа њу де ци
и мла ди ма. Сво јим ина у гу ри са њем на За па ду,
ха и ку је ум но го ме обо га ћен но вим са др жа ји ма,
ис ку стви ма и ви ђе њи ма све та, сте че ним у дру -
га чи јем по гле ду и по и ма њу жи во та.

Ха и ку је, за пра во, сли ка из при ро де, ски ца,
де таљ, ути сак, до жи вљај, под сти цај. За ди вљу ју -
ће је ко ли ко сли ка, емо ци ја и им пре си ја мо же
ста ти у уске окви ре истин ске ха и ку пе сме, ко ја
не тр пи екс пе ри мен ти са ње и кон струк ци је. Јед -
но став ним стил ско-из ра жај ним сред стви ма ха -
и ђи ни ства ра ју склад не по ет ско-сли ков не ва ле -
ре, ко ји се обич но са сто је из јед не, две или три
елип тич не ре че ни це. Као рет ко ко ји пе сни ци,
ха и ђи ни по се ду ју по се бан лир ски нерв и ре -
флекс, од но сно сми сао за пре ци зно уо ча ва ње
свих по је ди но сти и на из глед не бит них сит ни -

НОВА ЖАНРОВСКА ЧИТАЊА ПОЕЗИЈЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   127



ца, у ства ри та ко зна чај них и дра го це них за
кре и ра ње це ло куп не лир ске ат мос фе ре. Ха и ку
се, ина че, „ба ви ду бљим зна че њи ма не го што се
сти че ути сак при ли ком пр вог иш чи та ва ња –
ма лим ства ри ма пре кри ве ним сло је ви ма су ге -
сти је и им пли ка ци је” (Бо го је вић 2002: 8).

Ха и ђи ни су пе сни ци ко ји на огра ни че ном
про сто ру и ма лим фон дом ре чи ис ка зу ју мно -
го то га. У сре ди шту ства ра лач ког ин те ре со ва ња
сва ког ха и ђи на на ла зи се, пре све га, це ло куп -
но чо ве ко во окру же ње, бу ду ћи пе сник ре ги -
стру је број не по ја ве у са же тој фор ми, уно се ћи
при том из ве сну пси хо ло шку, етич ку и фи ло -
зоф ску ди мен зи ју. Ха и ку под ра зу ме ва ду бо ку
уро ње ност у жи вот, при ро ду и свет ствар но сти.
Ха и ку је јед но ста ван, али уз ви шен об лик пе -
снич ког из ра жа ва ња, ко ји на се би свој ствен и
сим бо ли чан на чин су ге ри ше ле по ту, сми сао,
не до ре че ност.

Ха и ку се мо же сма тра ти сво је вр сном спо ном
из ме ђу чо ве ка и при ро де, јер је ди но из ко му ни -
ка циј ског од но са чо ве ка и при ро де мо же на ста -
ти пра ви ха и ку [...] Ха и ку ис кљу чу је рав но ду -
шност људ ског ду ха и за то ха и ђин мо ра исто вре -
ме но да во ли и да по шту је при ро ду (Об ра до вић
2001: 113).

Ха и ку је, та ко ђе, про из вод ко му ни ка ци је из -
ме ђу пе сни ка и при ро де. Пи са ње ха и куа зна чи
сва ко днев но и па жљи во бе ле же ње ме ди та ци ја
и пре о ку па ци ја, опа жа ја и уме ћа. Дру гим ре чи -
ма, ха и ку је не за ми слив без та квог осо бе ног на -
чи на до жи вља ва ња и по и ма ња жи во та ко ји се
на зи ва зен (Ђу рич ко вић 2007: 6). Ха и ку је је -
дин стве но ми са о но хо до ча шће, ду хов но про -
све тље ње и аван ту ра ду ха ко ја се ду го пам ти.
Срод не пе снич ке под вр сте ко је се про жи ма ју са
ха и ку ом, ње го вом са же том струк ту ром и по е -
ти ком, је су: 

– ха и бун (сли ка, ли те рар ни за пис; спој про -
зе и ха и куа),

– рен га (улан ча не пе сме, тро стих са дво сти -
хом),

– се нр ју (фор ма у ко јој пе сник ис ти че су бјек -
ти ван осе ћај),

– тан ка (фор ма са ме три ком сло го ва: 5-7-5-
7-7) (Стан ко вић – Де ви де 1991: 167).

Од нос чо ве ка и при ро де ско ро увек је у
првом пла ну, а на ро чи то ње го во уну тра шње
(етич ко, пси хо ло шко) и спо ља шње (фи зич ко,
исто риј ско) до жи вља ва ње све та и бли же око ли -
не. На гло бал ном пла ну, ха и ку по е зи ја пред ста -
вља, пре све га, од нос лир ског су бјек та, ко ји у
ви ше стру ким по зи ци ја ма и пер спек ти ва ма мо -
же би ти:

– не по сред ни уче сник,
– све док/оче ви дац,
– ко мен та тор/ре пор тер,
– оп сер ва тор/по сма трач,
– сли кар/ко ло ри ста итд.

У стро го утвр ђе ној фор ми, реч по реч и стих
по стих, ха и ку пе сни ци об ра ћа ју се де ци и мла -
ди ма, об ра ђу ју ћи, углав ном, ве чи те те ме, као
што су:

– при ро да,
– де тињ ство,
– за ви чај,
– игра,
– биљ ни и жи во тињ ски свет и сл.

Нај ком плек сни је ту ма че ње ха и ку по е зи је
код нас до са да је оства рио проф. Жи ван Жив -
ко вић у сту ди ји Гост са ис то ка (Ниш 1996), у
ко јој се ба ви ге не зом, раз во јем, ути ца ји ма и
умет нич ким до стиг ну ћи ма ове лир ске фор ме
на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је. По ред
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оста лог, пред ста вље на је ха и ку по е зи ја на ших
по зна тих и ма ње по зна тих пе сни ка, ка ко за де -
цу та ко и за од ра сле. Жив ко вић је нај ви ше па -
жње по све тио ха и ку оства ре њи ма: Де сан ке
Мак си мо вић, До бри це Ери ћа, Мом чи ла Те ши -
ћа, Ми ро љу ба То до ро ви ћа, Сло бо да на Па ви ће -
ви ћа, Ми ли ја на Де спо то ви ћа, Мир ја не Бо жин
и дру гих ау то ра. Та ко ђе, осве тље ни су и ха и ку
сти хо ви ко је су пи са ла де ца (Вик тор То до ро -
вић: И он да цве тић поч не да има но ге, Ру ја на
Ма ту ка: Ра су та огр ли ца). Го во ре ћи о ха и ку по -
е зи ји ко ју ства ра ју де ца, Жив ко вић ис ти че:

Ха и ку тра жи јед но став ност оп сер ва ци је, емо -
ци је, ми сли или сли ке на ко ју се нај че шће сво -
ди, та ко да му је ин фан тил ност (као по глед на
свет и на чин из ра жа ва ња то га све та) ин хе рент но
свој ство. ’На ив на’ сли ка све та, ко ју ће са оп шти -
ти сво јим ха и ку ом из ве сни пе сни ци, не за чу ђу -
је, јер се тој ’на ив но сти’ све сно те жи, али не тре -
ба да чу ди ни зре ли на ко јом про го ва ра ис ку ство
и оних ко ји га тек сти чу... (1996: 56).

Овај ис тра жи вач пом но је пра тио ха и ку про -
дук ци ју на ју го сло вен ској књи жев ној сце ни, а
на ро чи то ли сто ве и ча со пи се (Па ун, Мо сто ви,
Ле то пис Ма ти це срп ске, Књи жев не но ви не, Кора -
ци, Стре мље ња), у ко ји ма је по вре ме но об ја в -
љи ва на ха и ку по е зи ја на ших и стра них ау то ра,
углав ном ја пан ских кла си ка (Ба шо, Ко ба ја ши,
Ши ки, Бу сон).

Ха и ку на ме њен мла ди ма, као и онај ко ји
ства ра ју де ца, пред ста вља по се бан естет ско-
-умет нич ки фе но мен са бо га том и за вид ном
тра ди ци јом, на ро чи то у Зе мљи из ла зе ћег сун ца
(Ја пан), ода кле је и по те као. Он је ин те грал ни
део њи хо ве кул тур не ба шти не и школ ске лек -
ти ре, те се че сто ор га ни зу ју так ми че ња, кон -
кур си и фе сти ва ли на ко ји ма уче ству ју де ца из
зе мље и све та.

Те мат ско-мо тив ски ре пер то ар 
за де цу и мла де

Чи та ју ћи ха и ку сти хо ве за мла де, на ме ћу се
од ре ђе на пи та ња и не до у ми це у сми слу пе сни -
ко ве усме ре но сти на нај мла ђе чи та о це ко ји ма
је ха и ку на ме њен, и, са дру ге стра не, на чи на на
ко ји де ца ре а гу ју то ком чи та ња ха и ку по е зи је.
Во де ћи ра чу на о је зи ку и сти лу, о те ми и сли -
ци, а по себ но о уз ра сту ко ме је ха и ку на ме њен,
пе сник по твр ђу је ис прав ност те о риј ског ста ва
да „пи сац кре и ра свог чи та о ца” (Хант 2013:
125), ус по ста вља ју ћи на тај на чин ре ле вант ну
ди стинк ци ју из ме ђу ха и ку по е зи је за де цу и ха -
и ку по е зи је за од ра сле. 

Са дру ге стра не, лир ски су бјект у ха и ку по е -
зи ји че сто ви ди при ро ду и свет око се бе на
иден ти чан на чин на ко ји то чи не де ца, на ив но
и сен ти мен тал но, што ука зу је на бли скост и ме -
ђу соб ну срод ност ових две ју струк ту ра у њи хо -
вом не пре кид ном про це су раз у ме ва ња де це и
де тињ ства. Про ши ру ју ћи круг сво јих идеј но-те -
мат ских и жан ров ских ин те ре со ва ња, Де сан ка
Мак си мо вић је кроз ха и ку по е зи ју, ка ко за де -
цу (Ср би ја, ве ли ка тај на) та ко и за од ра сле
(Озон за ви ча ја), ис ка за ла и по твр ди ла сна жно
осе ћа ње жи во та у го то во свим ње го вим об ли -
ци ма и ни јан са ма, а на ро чи то кроз об ра ћа ње из
деч је пер спек ти ве: 

Школ ско дво ри ште
ута ба но као
ма ље ви ма. 

Иди на сла ву,
ба ко, и до не си ми 
ко лач у џе пу. 

Ко ће пре бро ја ти
све ро се и све су зе
де ти ње. 
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Жа бе по ки ши
хва та ју се у ко ло
и ска чу, ска чу.

Бе ле сто чи ће
по бо ли па туљ ци шу мом – 
че ка ју го сте.

Тан ки раз де љак
у деч јој ко си – ста зи ца
кроз гу сти ши праг.

Сни ла сам да сам
цр но ку дра во ку че
у де те ли ни.

Же ле зни пе вац
на кро ву про му као
још од де тињ ства (Мак си мо вић 1990: 84).

У пред го во ру књи зи Озон за ви ча ја Де сан ка
Мак си мо вић на не по сре дан на чин об ја шња ва
про грам ску и ства ра лач ку оп сед ну тост ха и ку
по е зи јом и ње ним умет нич ким до ме ти ма: 

Вас ко ји ме зна те још из мо јих пе са ма о по ко -
ше ним ли ва да ма, стреп ња ма, из пе са ма о кр ва -
вим бај ка ма, о Ср би ји ве ли кој тај ни, вас ко ји ме
зна те као пе сни ка ко ји тра жи по ми ло ва ње за
вољ не и не вољ не гре хо ве, као пе сни ка со не та, не -
ка вас не за чу ди мој за нос ја пан ском древ ном по -
е зи јом ко ја је по ве за ла број не ју го сло вен ске
песни ке, као ка ква по ли тич ка стран ка. Пе сни ци
за не се ни ха и ку по е зи јом по ка за ли су да у мно -
ги ма од нас упо ре до жи ви пе сник и сли кар, или
ва јар и сли кар, а че сто у сли ка ру жи ви и ла тент -
ни му зи чар. Ме не је ме та фо рич на ја пан ска врста
по е зи је при ву кла упра во том сво јом сли ко ви то -
шћу. Пе сник у ме ни имао је и свог двој ни ка сли -
ка ра, што ме је на ве ло да у мла до сти упо ре до са
фа кул те том по ха ђам ве чер ње кур се ве у Сли кар -

ској шко ли, али је дар пе сни ка био ја чи, из ра зи -
ти ји, па сам кур се ве у Сли кар ској шко ли на пу -
сти ла (Мак си мо вић 1991: 7).

Раз ма тра ју ћи це ло куп но ха и ку ства ра ла -
штво Де сан ке Мак си мо вић, проф. Жив ко вић
сма тра да је њен ха и ку за де цу ис под умет нич -
ког ква ли те та у од но су на ха и ку за од ра сле. Са
овим за па жа њем мо же мо се у из ве сној ме ри
сло жи ти, не са мо због ме трич ког не скла да ове
фор ме већ и због ду хов ног под тек ста, ко ји за -
пра во „ни је чи ста ха и ку по е зи ја” (Жив ко вић
1996: 149). Ме ђу тим, то тре ба раз у ме ти 

[...] као до каз пе сни ки њи не спрем но сти да и у по -
след њим ства ра лач ким да ни ма не из не ве ри пу -
бли ку ко јој се де це ни ја ма об ра ћа ла и да се пред
њом као ства ра лац још јед ном по твр ди. По е -
тички утвр ђе на фор ма ха и куа Де сан ку Мак си -
мо вић ни као пе сни ка за де цу ни је спре ча ва ла да
бу де оно што је би ла – пе сник по во ка ци ји (Ibid.:
323).

Ха и ку обич но но си пе чат вре ме на у ко јем је
на стао, што зна чи да се кон кре тан до жи вљај и
на дах ну ће лир ског су бјек та од но се пре вас ход -
но на ово вре ме ни кон текст, а не на про шлост
или бу дућ ност. Пе сник се, за пра во, по и сто ве -
ћу је са при ро дом, са ње ним ле по та ма и ча ри -
ма, ко је не рет ко иден ти фи ку је са соп стве ним
до жи вља ва њем и за па жа њи ма све та и жи во та,
од но сно ста њем ду ха:

Кри стал ни из вор.
Шу ми ца ме по сма тра
ње го вим оком. 

Ре ка пу ту је 
цео свој век –
чак и кад спа ва (Те шић 1986: 17).
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Ха и ку, да кле, под ра зу ме ва на слу ћи ва ње,
ужи вља ва ње и са о се ћај ност са жи вом и не жи -
вом при ро дом, као и свим ње ним пра те ћим де -
ло ви ма. Ви зу е ли за ци ја је, та ко ђе, јед но од нај -
ва жни јих од ли ка и стил ско-је зич ких свој ста ва
ха и ку по е зи је, ко је је у ве ли кој ме ри при сут но
ско ро у сва ком ње ном сти ху, чи не ћи га на тај
на чин кон сти ту тив ним и суп стан ци јал ним еле -
мен том. Уно ше ње ви зу ел них де та ља и те ка ко
до при но си пот пу ни јој и са др жај ни јој де скрип -
ци ји, а са дру ге стра не обо га ћу је ути сак пред -
мет но сти опи са них де та ља и про сто ра:

Сад наш млин бру ји
за ве јан су вим сне гом
и зи ми и ле ти.

Две цр не мач ке
и бео, ле ден ме сец
ври ште на кро ву (Ерић 2002: 35).

Ова квим ко ло ри стич ким по ступ ком и опа -
жа њем илу стру је се и на из глед не бит на ма ни -
фе ста ци ја жи во та и при ро де, сат ка на од нај ма -
ње по је ди но сти (звук, ша пат, жу бор, ври сак,
цвр кут, да шак, тре пет, бру ја ње). 

За ни мљив је на чин ка ко се до ско чи ло не ли те -
рар но сти ма ха и ку пе сме, бу ду ћи да је ње на са -
же тост, не за ви сно од ди на мич но сти ко ја ће се
до сег ну ти и сли ков них на по ре до сти ко је ће се
по сти ћи, ипак спу та ва ју ћа. До бри ца Ерић је пра -
вио ни зо ве или вен це ха и ку пе са ма, пре тва ра ју -
ћи ци клу се у основ не сми са о но-ком по зи ци о не
це ли не, а по је ди нач не пе сме, оне ко је по шту ју
из вор ност ја пан ског по ет ског про то ти па, у сли -
чи це, у се ман тич ке је ди ни це и у ко ма ди ће об у -
хват ни јег мо за и ка. [...] Не ма сум ње да су Ери ће -
ве пе сме за ни мљи ве и по то ме што су, у це ли ни
узев, бли ске из вор ном ха и куу, под ко јим се, ка -
ко ре ко смо, ре дов но, у пр ви мах, под ра зу ме ва

пе сма о за ди вље но сти пред при зо ром у при ро ди
(Мир ко вић 2002: 63–64).

Бу ду ћи да не тр пи по у ку и мо ра ли са ње, су -
ви шне ар ти стич ке укра се и пре тен ци о зну ре то -
ри ку, ха и ку за де цу и мла де от кри ва де та ље и
им пре си је из при ро де, на ста ле на осно ву ми ну -
ци о зног за па жа ња и све ко ли ког до жи вља ва ња
чу ла:

Пти цу у кр лет ци
цвр ку том над ле ће
по ље.

Жут лист на
стол ња ку. Ура мље на
је сен (Зу бац 1991: 213).

Те ма ти зо ва ње и тран спо но ва ње чу ђе ња пред
ле по та ма и рас ко ши ма при ро де у осно ви је
ско ро сва ког из вор ног ха и куа, па са мим тим и
оног на ме ње ног де ци. При ро да је, да кле, еле -
мен тар на се ман тич ка око сни ца и сво је вр стан
де ми јург ха и ку по е зи је, без ко га је про сто не -
за ми сли ва по е ти ка и сен зи би ли тет ове лир ске
вр сте, као по себ не и суп тил не про јек ци је ду -
шев ног ста ња.

Свест о де те ту и о де тињ ству

По при ро ди ства ри ова те ма у до број ме ри
на ме ће по тре бу за упо ред ним про у ча ва њем,
од но сно ди фе рен ци ра њем ха и ку по е зи је за де -
цу од оне за од ра сле. На и ме, ха и ку за де цу про -
жи ма и ин те гри ше срод на по е ти ка и ства ра лач -
ки сен зи би ли тет ха и ку по е зи је уоп ште, бу ду ћи
да се ра ди о исто вет ним ин те грал ним и кон сти -
ту тив ним еле мен ти ма фор ме и са др жи не. Ме -
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ђу тим, без об зи ра на њи хо ве уза јам не и ге не -
рич ке ве зе, ха и ку је је дин стве на и пре по зна -
тљи ва лир ска фор ма ка ко у по гле ду са др жа ја,
та ко и у по гле ду струк ту ре. Сво је об ра ћа ње де -
ци и мла ди ма кроз ха и ку по е зи ју пе сни ци схва -
та ју као озби љан и од го во ран ства ра лач ки чин,
а не као ус пут но пи са ње или бе ле же ње крат ких
сти хо ва. То су, уо ста лом, до ка за ли сво јим са мо -
стал ним из да њи ма ха и ку по е зи је (Д. Мак си мо -
вић, Ерић, Те шић, Де спо то вић, Тер зић, Ла ти -
но вић и дру ги), као и број ним при зна њи ма у зе -
мљи и све ту (фе сти ва ли, кон кур си, пре во ди).

У од но су на ха и ку за од ра сле, ха и ку за де цу
и мла де пи сан је дру га чи јим сти лом и спрам
дру га чи јих по тре ба, при че му се на чи ни пи са -
ња, до жи вља ва ња и са оп шта ва ња раз ли ку ју, бу -
ду ћи да ха и ку не по се ду је то ли ко сло же ну
струк ту ру, не ја сне сли ке или су ви ше има ги нар -
не са др жа је. Са та квим по е тич ко-стил ским пре -
ди спо зи ци ја ма и ства ра лач ким осо бе но сти ма,
ха и ку за де цу те жи, пре све га, ве ћем сте пе ну ја -
сно сти, кон крет но сти и сли ко ви то сти, а ка рак -
те ри ше га деч ји аспект и ин фан тил на тач ка
гле ди шта, ко ја до дат но укљу чу је и об ли ке ви -
зуел них умет но сти у ин ди ви ду ал ном про це су
до жи вља ва ња од ре ђе не по ет ске сли ке. На и ме,
овај еле мент деч је на ив но сти ис кљу чу је ме ди -
та ци ју, ре ли ги о зност и фи ло зо фич ност, па је то
са мим тим јед на од кључ них ди фе рен ци јал них
раз ли ка у пер цеп ци ји ха и куа код де це и од ра -
слих.

При хва та ју ћи уло гу и по јам де те та као кон -
струк та, ха и ку пе сни ци на тај на чин осми шља -
ва ју и обо га ћу ју на ив ну сли ку све та у ко јој нема
ме ста за еле мен те ди дак ти зма, иде о ло ги је или
по у ке, али за то је при сут на иден ти фи ка ци ја са
де цом и усва ја ње њи хо вих етич ких ста во ва и
ви ђе ња све та. То на нај бо љи мо гу ћи на чин илу -
стру ју сти хо ви јед ног од нај ве ћих ха и ку мај сто -

ра и кла си ка ја пан ске по е зи је, Исе Ко ба јаши ја
(1763–1828), у пре во ду Ми ро сла ва Ма ни ћа:1

Кад чу је „мај ка” –
мо је си ро че пље ска
то плим ру ка ма.

По сле сне го ва 
се ло је по пла вље но
ве се лом де цом.

„До сад на де ца” –
оно ме ко то ка же
цвет не цве та.

Хеј, леп ти ри ћу!
Про бу ди се, про бу ди – 
бу ди мо дру го ви.

У овим сти хо ви ма као да не ма ни чег што ни -
је у скла ду са сва ко днев ним деч јим ви до кру гом
и ис ку ством, па оту да по ти че ин фан тил на
усред сре ђе ност на опред ме ће ни свет по јав но -
сти и це ло куп на зби ва ња из то по са деч је игре и
жи вот них ре а ли ја.

Бу ду ћи да не по сред но и по сред но ар ти ку ли -
ше свест о де те ту и о де тињ ству, као за себ ној и
на ив ној сли ци све та, ха и ку је ушао у до мен
књи жев но сти за де цу још од са мих сво јих по че -
та ка у сред њем ве ку, бри шу ћи по не кад гра ни -
цу из ме ђу сти хо ва ко ји су на ме ње ни мла ди ма
и оних на ме ње них од ра слим чи та о ци ма. То
откри ће де тињ ства као спе ци фи ку ма вид но је
из ра же но у сти хо ви ма Исе Ко ба ја ши ја, док са
дру ге стра не ука зу је на по тре бу за укљу че но -
шћу де це у свет од ра слих и на ни во њи хо ве це -
ло куп не со ци ја ли за ци је. Ова ква ли те рар но-
-умет нич ка ин тен ци ја и те ка ко је до при не ла
раз во ју све сти о де тињ ству као дру штве ном и
кул ту ро ло шком кон струк ту, а на ро чи то ње го -
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вом со ци о ло шком и исто риј ском раз во ју, са гле -
да ном кроз струк ту ру и по е ти ку ха и куа. 

Ар ти ку ла ци ја и умет нич ко тран спо но ва ње
ха и ку по е зи је не из бе жно је по ду дар но и ком -
па ти бил но са ау тен тич ним деч јим по тре ба ма и
њи хо вим ду хов ним раз во јем, бу ду ћи да у свом
са ста ву им пли ци ра ле по ту и јед но став ност жи -
во та, кон крет не иде је и сли ке, ко је су сва ка ко
са став ни део раз вој ног кон цеп та де тињ ства.
Ова квим при сту пом и ви зи јом умет но сти ха и -
ку је остао трај но ве зан за деч ји хо ри зонт и деч -
ју књи жев ност уоп ште, што до вољ но илу стру је
и сте пен ме ђу соб ног про жи ма ња „на ив не јед -
но став но сти и ра фи ни ра ног ин те лек ту а ли зма”
(Љу шта но вић 2012: 111). Иа ко ли шен ути ли -
тар не и вас пит не функ ци је ко ја, ина че, и ни је
свој стве на ње го вој по е ти ци и естет ском сен зи -
би ли те ту, ха и ку је сво јом вар љи вом јед но став -
но шћу и не пре тен ци о зно шћу вр ло по год на и
хи брид на фор ма у об ра ћа њу де ци и мла ди ма,
а по себ но у етич ком по и ма њу и схва та њу све та
де тињ ства. Са уче ста лим ми ме зи сом сва ко -
днев ног деч јег жи во та, ха и ку је нај че шће усред -
сре ђен на чул ну кон крет ност све та и опи пљи -
вост ско ро це ло куп не спо ља шње по јав но сти,
при че му се на из ме нич но урав но те жу ју по -
зици ја де те та и по зи ци ја од ра слог. Та квом су -
ге стив но шћу и лир ском осе ћај но шћу про фи -
лишу се раз ли чи те тач ке гле ди шта, ко је се
међу соб но до пу њу ју и про жи ма ју, од но сно при -
ла го ђа ва ју ин фан тил ној пер цеп ци ји и то по су
све ко ли ког де тињ ства. На при мер:

Низ та лас ре ке
од ла зи бро дић од хар ти је:
за њим де чак!

На бр ду јел ка.
На вр ху јел ке зве зда
са мо до ју тра (Тер зић 1990: 28).

Ха и ку за де цу ба ви се тзв. ма лим и јед но -
став ним те ма ма, чи ја се ман ти ка и пер цеп ци ја
од го ва ра ју ис кљу чи во деч јој сли ци све та. Ка ко
по свом са ста ву не су ге ри ше бо гат ство сло же -
них зби ва ња, пси хо ло шких ста ња и си ту а ци ја,
ха и ку за де цу им пли ци ра пр вен стве но не по -
сред ност, ја сност и кон крет ност, а све то без не -
по треб них ди гре си ја, су ви шних де та ља и на го -
ми ла них зен-бу ди стич ких при ме са. Та ко ха и ку
пе сма ди рект но уво ди ма лог чи та о ца у ат мос -
фе ру и до га ђа је, од но сно у де скрип ци ју и ви зу -
е ли за ци ју, чи ме се по сти же знат но ве ћи сте пен
ко му ни ка тив но сти и ра зу мљи во сти, у скла ду са
деч јим хо ри зон том оче ки ва ња.

Пи та ње ме ђу соб ног од но са ха и ку по е зи је за
де цу и ха и ку по е зи је за од ра сле пред ста вља јед -
ну од кључ них те о риј ских став ки, ко ја је ак ту е -
ли зо ва на тек с кра ја XX ве ка, услед енорм не
екс пан зи је и пр о цва та овог жан ра у мно гим
кул ту ра ма и ли те ра ту ра ма све та. Ха и ку за де -
цу је, на рав но, усло вљен ства ра лач ким ког ни -
тив ним мо гућ но сти ма ма лих чи та ла ца и са мим
тим по вла чи од ре ђе на огра ни че ња/раз ли ке у
струк ту ри и зна че њу. Ди хо то ми ја и кла си фи ка -
ци ја ха и куа за де цу и ха и куа за од ра сле од но си
се, пре све га, на по е тич ку ра ван и ре цеп ци ју, а
све то уну тар је дин стве ног умет нич ког и естет -
ског кон тек ста. Ха и ку за од ра сле већ ве ко ви ма
при па да ка но ни зо ва ној кла сич ној ли те ра ту ри,
за раз ли ку од ха и куа за де цу, ко ји се по сте пе но
и не рав но мер но кон сти ту и сао у за себ ну ми сао -
ну и ло гич ку це ли ну.

Умет нич ки диг ни тет ха и куа за де цу уоп ште
ни је спо ран и ди ску та би лан, не са мо за то што
се њи ме ба ве еми нент ни до ма ћи и стра ни пе -
сни ци, већ и због то га што је по бу дио за вид но
ин те ре со ва ње мно гих књи жев них те о ре ти ча ра,
ту ма ча и ис тра жи ва ча ра зних про фи ла (Жив -
ко вић, Па вић, Бо го је вић, Си мин, Де спо то вић и
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дру ги). Па ипак, у на у ци је при хва ће но ста но -
ви ште да је ха и ку за де цу нео дво ји ви и ин те -
грал ни део це ло куп не ха и ку по е зи је и по е ти ке
уоп ште, та ко да је по не кад те шко раз лу чи ти и
раз ли ко ва ти ове две ка те го ри је. Са мо онај ха и -
ку ко ји је у се ман тич ком и ре цеп циј ском сми -
слу ра зу мљив и при сту па чан де ци мо же се сма -
тра ти од го ва ра ју ћом по е зи јом за мла де. Сходно
то ме, ту ма че ње ха и куа за де цу и ха и куа за
одра сле за сни ва се, пре вас ход но, на иден тич -
ним ме то до ло шким и на уч но-струч ним прет -
по став ка ма, што опет ука зу је на не де љи вост те -
о риј ских и кри тич ких ме ри ла. Ха и ку за де цу је,
да кле, обе ле жен сна жним пе ча том са мо свој не
умет нич ке струк ту ре и тзв. „на мен ским мо мен -
том”, ко ји је, за пра во, од лу чу ју ћи фак тор и ре -
пер у раз ли ко ва њу од ха и ку сти хо ва за од ра сле. 

За кљу чак

Ха и ку је оп ште при хва ће на пе снич ка вр ста у
све ту и код нас. По пут со не та и дру гих вр ста
утвр ђе не фор ме, ха и ку је ус пео да за о ку пи мно -
ге пе сни ке ши ром све та и та ко по ста не вр ло
акту е лан и до сту пан као фор ма, ка ко за де цу,
та ко и за од ра сле. На гли и не пред ви ди ви про -
цват ха и ку по е зи је, у усло ви ма мо дер ни зо ва не
тех нич ке и ком пју тер ске ци ви ли за ци је, про -
пра ћен је осни ва њем број них удру же ња и асо -
ци ја ци ја, фе сти ва ла и клу бо ва, из да ва њем спе -
ци ја ли зо ва них ча со пи са, ли сто ва, еди ци ја и сл.

Ха и ку на ди ла зи све гра ни це, из ра ста ју ћи у
ин тер на ци о нал ни фе но мен и ства ра лач ки но -
вум. Ха и ку се да нас, у ма њој или ве ћој ме ри,
не гу је у ско ро сто ти ну зе ма ља ши ром све та. И
у др жа ва ма на шег окру же ња ха и ку је ве о ма по -
знат и ши ро ко при хва ћен. По пу ла ри за ци ји хаи -
куа код нас зна чај но су до при не ли углав ном
спе ци ја ли зо ва ни ли сто ви и ча со пи си (Па ун, Ха -

и ку но ви не, Ха и ку мо мент, Ха и ку пи смо, Хаи ку
ин фор ма тор, Ло тос, Шкољ ка, Ма сла чак, Освит).

Као лир ска фор ма, ха и ку се не пре ста но раз -
ви ја, тран сфор ми ше и ти по ло шки обо га ћу је,
што по твр ђу је да је то сво је вр стан и „жив ди ја -
лек тич ки про цес” (Кон стан ти но вић 1984: 50).
Мно ги на ши ха и ку пе сни ци за де цу и од ра сле
(Eрић, Де спо то вић, Tерзић, Ди мић, Пу сло јић,
итд.) об ја вљу ју у стра ним ча со пи си ма и на раз -
ли чи тим је зи ци ма (Ko, Sa ku ra, Ha i ku ma ga zi ne,
No va akro po la, Chri sant he mum, Аpokalipsa, Ха и -
ку свят), а до бит ни ци су и број них на гра да на
ско ро свим кон ти нен ти ма. То ја сно го во ри да
ужи ва мо ве ли ки углед у са вре ме ном свет ском
ха и ку пе сни штву, што по твр ђу је зна чај на за сту -
пље ност на ших пе сни ка у ино стра ним ан то ло -
ги ја ма и из бо ри ма, као и њи хо во уче ство ва ње
на фе сти ва ли ма ши ром све та. О ре цеп ци ји и
по е ти ци ха и ку пе сни штва код нас по сто ји
обим на струч на ли те ра ту ра, а са ма пе снич ка
про дук ци ја вр ло је бо га та и ра зно вр сна.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Бо го је вић, Де јан. Из над пра зни не. Ха и ку ан то ло ги ја.
Бе о град: Апо строф, 2002. 

Ву ке лић-Ја ма са ки, Хи ро ши, Ср ба Ми тро вић. Ма гле но
зво но. Са вре ме на ја пан ска по е зи ја. Бе о град: Рад,
2006.

Де спо то вић, Ми ли јан. Гра на ко ја ма ше. Пре глед ха и -
ку пе сни штва у Ју го сла ви ји. По же га: Сви так, 1991.

Де спо то вић, Ми ли јан. Пти це у пла вет ни лу. По же га:
Ма цуо Ба шо, 1991.

Ђу рич ко вић, Ми лу тин. Ша пат оке а на. Ан то ло ги ја
свет ске ха и ку по е зи је. Бе о град: Ал ма, 2007. 

Жив ко вић, Жи ван. Гост са ис то ка. Ниш: Про све та,
1996.

Ерић, До бри ца. Пу же ва ср ма. Бе о град: Но лит, 1991.
Кон стан ти но вић, Зо ран. Увод у упо ред но про у ча ва ње

књи жев но сти. Бе о град: СКЗ, 1984.
Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 443 (мај 1989). Но ви Сад:

Ма ти ца срп ска.

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)

134 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01



Љу шта но вић, Јо ван. Књи жев ност за де цу у огле да лу
кул ту ре. Но ви Сад: Зма је ве деч је игре, 2012.

Мак си мо вић, Де сан ка. Озон за ви ча ја. Бе о град: Књи -
жев не но ви не, 1990.

Мак си мо вић, Де сан ка. Ср би ја, ве ли ка тај на. Са ра ор -
ци: Дра ган Ла ко вић, 1991.

Мир ко вић, Че до мир. Су бот њи днев ник 3. При шти на:
Гри го ри је Бо жо вић, 1994.

Об ра до вић, Сла во љуб. При ло зи књи жев ној кри ти ци 1.
Ан дри је ви ца: Ко мо ви, 2001.

Па вић, Алек сан дар. Пе сма као уз дах. Но ви Сад, 2010.
По по вић, Та ња. Реч ник књи жев них тер ми на. Бе о град:

Ло гос арт, 2007.
Си мин, Не бој ша. Ха и ку: не ста шна пе сма. Но ви Сад:

Про ме теј, 2000.
Стан ко вић, Вла ди мир, Вла ди мир Де ви де. Раз го во ри о

ха и ку по е зи ји. За је чар – Кња же вац: Кра јин ски књи -
жев ни круг, 1991.

Тер зић, Не дељ ко. Сан на бро ду. По же га: Сви так, 1990.
Те шић, Мом чи ло. Кри стал ни из вор. По же га: Раз ви гор,

1986.
Ту ма че ње књи жев но сти за де цу. Пи тер Хант (ур.). При -

ре ди ла и про прат не тек сто ве на пи са ла Зо ра на Опа -
чић. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет, 2013.

ИН ТЕР НЕТ ИЗ ВО РИ
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Mi lu tin B. ĐU RIČ KO VIĆ

HA I KU PO E TRY FOR CHIL DREN 
AND YOUNG ADULTS (ORI GINS, PO E TICS

AND GEN RE DE TER MI NA TION)

Sum mary

This pa per di scus ses the ori gins, po e tics, and gen re
de ter mi na tion of ha i ku po e try for chil dren and young
adults, which is so mew hat dif fe rent from ha i ku for adult
re a ders. We will shed light upon the re cep tion of ha i ku
po e try for chil dren and young adults, its phe no me no logy,
ele ments of Zen Bud dhist phi lo sophy, spi ri tu a lity, pic tu -
re squ e ness, se man tics, as well as ot her cre a ti ve fe a tu res.
Ori gi na ting from an ci ent Ja pan, this po e tic gen re is
incre a singly pre sent among the Ser bian aut hors who
write both for chil dren and adults at the sa me ti me. Clas -
si cal ha i ku for chil dren and young adults is most re pre -
sen ted in the works of De san ka Mak si mo vić, Do bri ca
Erić, Mom či lo Te šić, Pe ro Zu bac and ot her po ets, who se
ha i ku ver ses will be the su bject of our in te rest. Al so, we
will pre sent the chil dren’s aspect in the ha i ku po e try of
Is sa Ko bayas hi, the fa mo us Ja pa ne se clas sic po et and one
of the gre a test cre a tors of this lyric from its be gin nings
to the pre sent day.

Key words: Ha i ku, chil dren, adults, na tu re, po e tics,
style, lan gu a ge
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ана ли зи ра се зна че ње пој -
мо ва омла ди на и омла дин ска књи жев ност у омла дин -
ској и жен ској пе ри о ди ци три де се тих го ди на про шлог
ве ка. У об зир се узи ма ју сле де ће пе ри о дич не пу бли ка -
ци је – омла дин ски ли сто ви Сту дент и Наш жи вот, пе -
да го шко-со ци јал ни ча со пис Учи тељ ски по крет, књи -
жев ни ча со пис Мла да кул ту ра, као и фе ми ни стич ки
ча со пис Жен ски по крет. Кри те ри јум на осно ву ко јих
су ови ча со пи си ода бра ни је сте дво јак. Нај пре, на
осно ву спе ци фич но сти дис кур са о омла ди ни и омла -
дин ској књи жев но сти – где се омла дин ској кул ту ри
при пи су је фун да мен тал на уло га у из град њи кул тур но
раз ви је ног и на пред ног дру штва – те на осно ву дру -
штве ног и кул тур ног ути ца ја ко ји су ови ча со пи си
оства ри ли у ме ђу рат ном пе ри о ду у Ју го сла ви ји. Бу ду -
ћи да је Жен ски по крет 1933. из дао пу бли ка ци ју књи -
жев но те о риј ског и књи жев но и сто риј ског ка рак те ра,
под на зи вом Дечja и омла дин ска књи га, по себ на па жња
би ће по све ће на на чи ну на ко ји се (не) кон цеп ту а ли зу -
је раз ли ка из ме ђу деч је и омла дин ске књи жев но сти у
окви ру фе ми ни стич ке, од но сно омла дин ске ча со пи -

сне про дук ци је. Циљ овог ра да сто га је сте да, по мо ћу
де таљ не ана ли зе дис кур са омла дин ске књи жев но сти,
те ин тер пре та ци је са др жа ја тог пој ма, ука же на на чи -
не на ко је је раз у ме ва ње пој мо ва омла ди не и омла дин -
ске књи жев но сти, она ко ка ко су они кон стру и са ни у
жен ској и омла дин ској пе ри о ди ци, ин кор по ри ра но
или од ба че но у са вре ме ним књи жев но и сто риј ским
истра жи ва њи ма књи жев но сти за де цу и мла де.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: омла дин ска књи жев ност, омла -
дин ска пе ри о ди ка, жен ска пе ри о ди ка, исто ри ја књи -
жев но сти за де цу и мла де, Ује ди ње на омла ди на срп -
ска, ча со пис Жен ски по крет, Је ли ца Бе ло вић Бер на -
џиков ска

У Уво ду у дјеч ју књи жев ност Ма ри ја на Ха -
мер шак и Ду брав ка Зи ма, пи шу ћи о кор пу су
књи жев них де ла на ме ње них ти неј џе ри ма и ти -
неј џер ка ма, опре де љу ју се за тер мин књи жев -
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ност за мла де као не у трал ни ји у од но су на тер -
ми не адо ле сцент ска књи жев ност и омла дин ска
књи жев ност (Ha mer šak – Zi ma 2015: 342–377).
Ау тор ке по ја шња ва ју ка ко је кон цепт адо ле -
сцент ске књи жев но сти ну жно ин фор ми сан са -
вре ме ном пси хо ло ги јом од ра ста ња, док је по -
јам омла дин ске књи жев но сти нео дво јив од ко -
но та ци ја ко је је атри бут омла дин ски имао у
култур ној по ли ти ци Фе де ра тив не На род не Ре -
пу бли ке Ју го сла ви је и по том Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. У овом ра -
ду по ку ша ћу да ука жем на зна чај не тек сто ве из
обла сти те о ри је и исто ри је књи жев но сти за де -
цу и мла де на срп ско-хр ват ском је зи ку, у пе ри -
о ду од кра ја XIX до кра ја три де се тих го ди на XX
ве ка, ко ји пој мо ве омла ди не и омла дин ске ли те -
ра ту ре ар ти ку ли шу на на чин ко ји ни је уско ве -
зан за др жав ну по ли ти ку ФНРЈ и СФРЈ. За тим
ћу на сто ја ти да ис пи там на ко је је на чи не зна -
че ње пој ма омла дин ске књи жев но сти – из пе ри -
о да пре не го што су пој мо ви омла ди не и омла -
дин ске кул ту ре не рас ки ди во све за ни с др жав -
но-ин сти ту ци о нал ном ко но та ци јом – по сред но
или не по сред но угра ђе но или од ба че но у са вре -
ме ним књи жев но и сто риј ским сту ди ја ма. Ау то -
ном ни си сте ми про ми шља ња књи жев но сти за
де цу и мла де, нај ви ше у об ли ку те о риј ских раз -
ма тра ња и њи хо ве кон крет не при ме не у по -
писи ма ода бра не ли те ра ту ре, на ста ју ка ко у
окви ру ме ђу рат ног рад нич ког, ко му ни стич ког
по кре та (ча со пи си Мла да кул ту ра, Наш жи вот,
Учи тељ ски по крет), та ко и у окви ру фе ми ни -
стич ког по кре та (Је ли ца Бе ло вић Бер на џи ков -
ска, пу бли ка ци ја ко ју су из да ле са рад ни це и
уред ни це Жен ског по кре та – Деч ја и омла дин -
ска књи га из 1933). Ако по ђе мо од уве ре ња да
од ва ја ње књи жев но сти за де цу и мла де од кон -
тек ста при па да ју ће кул ту ре до во ди до сво је вр -

сне ис тра жи вач ке ми о пи је, на ро чи то ка да је
књи жев на исто ри ја у пи та њу (Maj hut 2015: 198),
ја сно је да пи та ње ка ко су и у ко јој ме ри кул -
тур не по ли ти ке и иде о ло ги је пред рат ног рад -
нич ког омла дин ског по кре та пре жи ве ле на кон
њи хо ве де кла ра тив не ин сти ту ци о на ли за ци је
зах те ва по себ но ис тра жи ва ње.

(Пред)исто ри ја пој ма и ње го ви од је ци

Ди стинк ци ја из ме ђу адо ле сцент ске и омла -
дин ске књи жев но сти за де цу не ис цр пљу је се
искљу чи во у кул ту ро ло шко-по е тич кој ди мен -
зи ји, већ по сто ји и спе ци фич на хро но ло шка,
књи жев но и сто риј ска ди мен зи ја. На и ме, док се
из са вре ме них ис тра жи ва ња жан ра адо ле сцент -
ског ро ма на (Zi ma 2017; Se e lin ger Tri tes 2000)
мо же за кљу чи ти да се овај тер мин од но си на
скуп са вре ме них књи жев них тек сто ва ко ји се
по те мат ском оп се гу (сек су ал ност, пол но са зре -
ва ње, ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни иден ти тет
адо ле сцент ки ња и адо ле сце на та) и на чи ну на
ко ји се те те ме об ра ђу ју из два ја ју као по се бан
под скуп у си сте му књи жев но сти за де цу и мла -
де, кон цеп ти омла дин ске књи жев но сти и кул -
ту ре прет хо де ар ти ку ла ци ји по ља књи жев но сти
за де цу (и мла де) као за себ ног и све о бу хват ног
из да вач ког, би бли о теч ког, чи та лач ког и ис тра -
жи вач ког си сте ма. Све до чан ства о то ме да по -
јам омла дин ске ли те ра ту ре у из ве сном сми слу
хро но ло шки прет хо ди оно ме што да нас под ра -
зу ме ва мо под књи жев но шћу за де цу на ла зи мо
у ра зним књи жев но и сто риј ским сту ди ја ма. Та -
ко Бе ри слав Мај хут, кри ти ку ју ћи ин тер пре та -
тив ну па ра диг му ко ју је у хр ват ској на у ци о
књи жев но сти за де цу уста но вио Ми лан Црн ко -
вић, ука зу је на то да је тзв. учи тељ ској епо хи у
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књи жев но сти за де цу прет хо дио кор пус пре вод -
не и не што ка сни је ау тор ске књи жев но сти у
жан ру (псе у до)исто риј ског ро ма на, на во де ћи
при мер Ву ко ти ни ће вих ро ма на Шти то но ша и
Срећ ко пи ја нац (1844). Овај жа нр се вр ло бр зо,
за хва љу ју ћи ње го вој ре цеп ци ји као на род не
књи ге, ета бли рао и као књи жев ност за мла де
(Maj hut 2015: 197). Бит на им пли ка ци ја овог
уви да је сте бли скост на род не и омла дин ске
књи жев но сти на ба рем два ни воа. Као што су
стил ска обе леж ја и дух на род не књи жев но сти
ути ца ли на ар ти ку ла ци ју омла дин ске књи ге као
на род не, ути цај је не рет ко ишао и у обр ну том
сме ру. На и ме, уред нич ке и из да вач ке по ли тике
про гре сив них дру штве них по кре та из ме ђу -
ратног раз до бља, као што ће мо ви де ти, фа во -
ри зо ва ле су књи жев ност за мла де ко ја је по е -
тич ки би ла бли ска на род ној књи жев но сти. Оту -
да је на род на књи жев ност по ста ла осно ва ко ја
(тре ба да) по ве зу је омла дин ску књи жев ност са
дру гим жан ро ви ма, на ме ње ним дру штве ним
гру па ма ко је је нео п ход но пре тво ри ти у дру -
штве не по ли тич ке су бјек те – тј. са рад нич ком и
се љач ком књи жев но шћу.

Јо ван Скер лић пак ар ти ку ли ше дру га чи је
зна че ње пој ма омла дин ска књи жев ност у оп се -
жној књи жев но и сто риј ској сту ди ји Омла ди на и
ње на књи жев ност: (1848−1871): из у ча ва ње о на -
ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба
из 1906. го ди не. Већ са ма на по ред на кон струк -
ци ја у на сло ву су ге ри ше да је омла дин ска књи -
жев ност књи жев ност омла ди не као ску па иде ја,
те кул тур ног, дру штве ног и по ли тич ког ан га ж -
ма на исто риј ских лич но сти оку пље них у орга -
ни за ци ју Ује ди ње не омла ди не срп ске (УОС).
Скер лић ин си сти ра на зна ча ју је дин ства по ли -
ти ке и кул ту ре у слу ча ју Ује ди ње не омла ди не
срп ске, те ис ти че да је „омла дин ска књи жев -

ност би ла од јек иде ја и те жња це лог на ра шта ја,
и она је би ла ја ко про же та по ли тич ким и со ци -
јал ним иде ја ма исто она ко као што су ње ни по -
ли тич ки на зо ри и бор бе има ли са свим књи жев -
но-ро ман ти чар ску бо ју”, на гла ша ва ју ћи да су
„књи жев ност и по ли тич ки жи вот у омла дин -
ском до бу та ко те сно ве за ни да их је не мо гу ће
од во ји ти” (2019: 4). Из на чи на на ко ји Скер лић
упо тре бља ва ре чи „ге не ра ци ја” и „на ра штај”,
при ме ра ра ди, ка да ка же да су ге не ра ци ја че -
тр де се тих, пе де се тих и ше зде се тих го ди на XIX
ве ка обе ле же не „омла дин ским на чи ном гле да -
ња на ства ри” (2019: 6), ја сно је да се под пој -
мом омла дин ски под ра зу ме ва све то на зор ко ји
по чи ва на је дин ству кул тур не, дру штве не и по -
ли тич ке ви зи је, а ко ји су раз ли чи те ге не ра ци је
јав них рад ни ка, упра во због ути ца ја Ује ди ње не
омла ди не срп ске, усво ји ле. Лу ка Зр нић у књи -
зи Срп ске ђач ке дру жи не из 1912. го ди не по себ -
ну па жњу по све ћу је раз во ју ђач ке дру жи не „Зо -
ра”, из ко је је из ра сла Ује ди ње на омла ди на. Он
се по зи ва на Скер ли ће ве уви де при тврд њи да
је на ци о на ли зам ђач ких дру жи на, а по том и
УОС, био „ли бе рал ни де мо крат ски на ци о на ли -
зам из 1848. го ди не” (Зр нић 1912: 58). Та ко ђе,
он опи су је на чин на ко ји је кон кре тан рад ђач -
ких дру жи на уте ме љио оно што ће по ста ти
трај но на сле ђе УОС. Зр нић об ја шња ва: 

Дру жи на одр жа ва 12 ску по ва на ко ји ма чла -
но ви чи та ју сво је ра до ве и раз го ва ра ју о оном,
чи ме би мо гли доц ни је као про свет ни рад ни ци,
по мо ћи кул тур ни на пре дак свог на ро да. Спре ма -
ју ћи се ова ко за жи вот, ђак ће бо ље вр ши ти сво -
ју ду жност и као члан ђач ке дру жи не и доц ни је
као про свет ни рад ник (1912: 178−179). 

По вла шће но ме сто ко је су књи жев ност и пу -
бли ци сти ка има ле у ра ду Ује ди ње не омла ди не
срп ске, ка да ана ли зи ра мо ин те лек ту ал не тра -
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ди ци је у ко ји ма је део овог на сле ђа очу ван, не
мо же се све сти на ро ман ти чар ски, мла да лач ки
за нос или на дух XIX сто ле ћа, јер би у том слу -
ча ју ути цај омла дин ске књи жев но сти био огра -
ни чен са мо на тај пе ри од. Шта ви ше, ре во лу ци -
о нар ни до при нос УОС, чи ји је суп страт раз у ме -
ва ње об ра зо ва не омла ди не као ин те лек ту ал но и
по ли тич ки ре во лу ци о нар ног ко лек тив ног су -
бјек та (пред став ни ци овог на сле ђа УОС би ли би
Све то зар Ми ле тић, Све то зар Мар ко вић, Дра га
Де ја но вић), ожи вљен је и очу ван у ли те рар ном
и про па ганд ном ра ду омла дин ског и сту дент -
ског по кре та из ме ђу два ра та, под вођ ством Ко -
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. 

Да ље, ана ли зи ра ју ћи исто риј ски раз вој ро -
ма на за де цу у срп ској књи жев но сти, Хри сто
Георгиjевски упу ћу је на ро ман Хај дук Стан ко
Јан ка Ве се ли но ви ћа као на „ар хе тип по пу лар -
ног исто риј ског ро ма на за де цу и мла де” (Ге ор -
ги јев ски 2005: 79). По зи ва ју ћи се на све до чан -
ство Ја ко ва Иг ња то ви ћа да „тек што је ка кво
Срп че или Срп ки ња до ра сла да мо же књи ге чи -
та ти, већ је Ви да ко ви ћа у ру ке узе ла” (Ibid.: 72),
Хри сто Георгиjевски, у по гла вљу „Исто ри ја срп -
ског ро ма на за де цу и мла де” ука зу је на чи тав
књи жев но и сто риј ски ток ро ма на за мла де, ко -
ји прет хо ди из да вач кој, би бли о теч кој и на уч ној
кон цеп ту а ли за ци ји књи ге за де цу. У тој тен ден -
ци ји, ко ју чи не по ква ли те ту ра зно вр сни ро ма -
неск ни тек сто ви, по чев ши од Ми ло ва на Ви да -
ко ви ћа, пре ко До си те ја и Јан ка Ве се ли но ви ћа,
до Ну ши ће вих Хај ду ка и Срп ске три ло ги је Сте -
ва на Ја ко вље ви ћа, сје ди њу ју се по пу лар но, на -
род но и омла дин ско у жан ру (псе у до)исто риј -
ског ро ма на (Ibid.: 63−92). Да кле, јед но зна че -
ње пој ма омла дин ске књи ге од но си се на иде ал
„на род не књи ге”, од но сно си нер ги ју естет ског,
вас пит ног и про свет ног пла на књи жев ног тек -
ста.

На сле ђе Ује ди ње не омла ди не срп ске 
и ме ђу рат ни омла дин ски по крет

На пред ни1 сту дент ски/омла дин ски по крет
из три де се тих го ди на XX ве ка при хва тио је и у
сво јој де лат но сти де таљ но раз ра дио иде ју је -
дин ства кул ту ре и по ли ти ке у ци љу ма сов ног
про све ћи ва ња и кул тур ног уз ди за ња на ро да.
Тек сту ал не и уред нич ке стра те ги је ко ји ма се у
пе ри о ди ци из три де се тих го ди на XX ве ка ус по -
ста вља кон ти ну и тет са ра дом Ује ди ње не омла -
ди не срп ске2 мо гу се, по сте пе ну раз ви је но сти
те стра те ги је, нај гру бље по де ли ти на сле де ћи
на чин. Нај јед но став ни ји об лик је су екс пли цит -
ни ис ка зи у жан ру бе ле шке, ко мен та ра, кра ћег
фељ то на. За тим, дру ги ни во ти че се пр о гра -
матич но сти тек сто ва – од но сно, ка ко Би ља на
Ан до нов ска од ре ђу је овај по јам, „стра те ги је по
ко јој је прак тич но сва ки ча со пи сни при лог тре -
ба ло уоб ли чи ти као де мон стра ци ју од ре ђе ног
те о риј ско-иде о ло шког на че ла и ње го ве при ме -
не у кон крет ним си ту а ци ја ма” (2019: 4). На по -
слет ку, нај сло же ни ји ни во од но си се на ре -
конструк ци ју зна че ња пој ма омла ди не, ко је је
бли ско по и ма њу тог кон цеп та у те о ри ји и (ли -
те рар ној и по ли тич кој) прак си Ује ди ње не омла -
ди не срп ске из це ло куп ног дис кур са ча со писâ
о омла ди ни и омла дин ској књи жев но сти. Пре
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1 „На пред ни” сту дент ски по крет је сте на зив ко ји су, иа ко
је пр во бит но осми шљен ка ко би по мо гао очу ва њу ак тив но -
сти КПЈ у ле гал ним окви ри ма, са ми ак те ри тог по кре та ко -
ри сти ли, јер он ни је об у хва тао са мо чла ни це и чла но ве КПЈ,
или сим па ти зе ре Пар ти је, већ и ши рок круг сим па ти зер ки и
сим па ти зе ра „на пред них” иде ја, као што су па ци фи зам, фе -
ми ни зам, брат ство на ро да и сл.

2 На рав но, ја сно је да се тај кон ти ну и тет од но си на оне
иде је и лич но сти чи је се на сле ђе укла па ло у ин те ре се та да -
шњег ко му ни стич ког по кре та, те да су ли бе ра ли зам и ње го -
ви пред став ни ци, та ко ђе јед на од стру ја омла дин ске (у скер -
ли ћев ском сми слу) ми сли и ак тив но сти, из те кон струк ци је
из о ста вље ни.



не го што ука жем на кон крет не при ме ре при ме -
не ових стра те ги ја, тре ба ре ћи не што и о са мим
ли сто ви ма. Наш жи вот из ла зио је као зва нич -
но гла си ло Омла дин ског при вред но-кул тур ног
по кре та (Ом пок) у Вој во ди ни. За јед но са бе о -
град ским Сту ден том, не сум њи во јед ним од
нај зна чај ни јих гла си ла омла дин ског и сту дент -
ског по кре та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, свр ста -
ва се у гру пу ли сто ва ко ји су слу жи ли не по -
средном ин фор ми са њу и ор га ни зо ва њу мла дих
љу ди – све то под буд ним оком цен зу ре и по ли -
ци је. По ред идеј не, ов де се уо ча ва још је дан
еле мент ти по ло шке срод но сти из ме ђу ме ђу рат -
ног омла дин ског по кре та и ак тив но сти УОС. То
је на пе тост из ме ђу по лу ле гал них усло ва ра да и
ре ше но сти да се за ин те ре со ва ној јав но сти пла -
си ра ју по ли тич ки ра ди кал не по ру ке. Жи ван
Ми ли са вац, ко ји је као сту дент био је дан од
орга ни за то ра Ом по ка и уред ник На шег жи во та,
а ка сни је и Ле то пи са Ма ти це срп ске, у збор ни -
ку Све то зар Мар ко вић, омла ди на и марк си зам,
у тек сту „Со ци ја ли стич ке иде је у но во сад ској
гим на зи ји (1870−1880)”, пи ше о то ме ка ко су
про свет не вла сти и ди рек тор но во сад ске гим -
на зи је Ва са Пу ши брк од го вор ност за ши ре ње
ре во лу ци о нар них, (про то)со ци ја ли стич ких иде -
ја – пу тем пре во да јед ног омла дин ског ро ма на
– Шта да се ра ди Ни ко ла ја Чер ни шев ског3 − у
ли сто ви ма Стра жа и Но ва шко ла – не мо гав ши
да то ши ре ње са ми за у ста ве, пре ба ци ли на ви -
ше ин стан це др жав не вла сти (1982: 43−50). 

Нај зна чај ни ја фи гу ра по мо ћу ко је на пред ни
сту дент ски по крет за сни ва кон ти ну и тет са УОС
је сте, оче ки ва но, Све то зар Мар ко вић. У Сту -
ден ту је по сто ја ла и не ре дов на ру бри ка „Из
исто ри је сту дент ског по кре та”, где се ука зи ва -
ло на исто риј ски и дру штве ни зна чај прет ход -
них ге не ра ци ја уни вер зи тет ске омла ди не. Но,
на сле ђе УОС не сво ди се ис кљу чи во на Све то -

за ра Мар ко ви ћа, што се мо же ви де ти и из већ
по ме ну тог жан ра бе ле шке и ко мен та ра, по мо -
ћу ко јег се гра ди кон ти ну и тет са иде ја ма УОС.
У је да на е стом бро ју ли ста Наш жи вот из 1937.
го ди не Са ва Вла лу кин из ве шта ва о то ме ка ко је
у име Ом по ка под нео зах тев да се по диг не спо -
ме ник Све то за ру Ми ле ти ћу, али не спо ме ник
„од ту ча или брон зе”, већ спо ме ник у ви ду „ле -
пог и ве ли ког омла дин ског до ма” (Наш жи вот
11/1937: 11), што ау тор сма тра нај а де кват ни -
јим об ли ком се ћа ња на Ми ле ти ће ву бор бу.

За раз ли ку од но ви на, ко је су под те ре том
прак тич но иле гал них усло ва ра да и крат ког пе -
ри о да из ме ђу из ла ска два бро ја, на кло ње не
кра ћим фор ма ма, са ви ше ин фор ма ци ја и про -
па ган де, а ма ње де бат ног то на и усме ре ња,
књи жев ни ча со пи си, и ка да су са став ни део не -
ког дру штве но-по ли тич ког по кре та, по пут ча -
со пи са Мла да кул ту ра уред ни ка Алек сан дра
Че ле бо но ви ћа, по се ду ју мо гућ ност да свој дис -
курс об ли ку ју кроз оп се жне рас пра ве о књи -
жев но сти. Овај ча со пис, ко ји но си под на слов
ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, из ла зи у
пери о ду од 1939. до 1940. го ди не, а из да је га
Од бор кул тур них сту дент ских удру же ња на
Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Мла да кул ту ра кон -
ци пи ра на је та ко да у сва ком бро ју об ја вљу је са -
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3 Да нас је већ оп ште ме сто ли те ра ту ре на чин на ко ји је
овај ро ман ути цао на мла дог Ле њи на. По ре де ћи де ла Марк -
са, Чер ни шев ског и Све то за ра Мар ко ви ћа, Ве ра Пи лић по -
зи ва се на ре чи На де жде Круп ске из Се ћа ња на Ле њи на – да
је упра во књи жев ност Чер ни шев ског омо гу ћи ла Ле њи ну да
„пре ве де Марк са на је зик ру ских чи ње ни ца”, твр де ћи да исто
ва жи и у Мар ко ви ће вом слу ча ју, од но сно да је, по мо ћу Чер -
ни шев ског, Мар ко вић пре во дио со ци ја ли стич ку те о ри ју на
„је зик на ших чи ње ни ца” (Пи лић 1982: 177−187). Оту да се
мо же за кљу чи ти да би би ло ис тра жи вач ки плод но раз ми -
шља ти на ко је се све на чи не ро ма ни по пут Шта да се ра ди и
исто ри ја њи хо вих пре во да, од но сно исто ри ја пре но ше ња
ути ца ја, мо гу по но во ту ма чи ти и оце ни ти у са вре ме ним
исто ри ја ма омла дин ске књи жев но сти и кул ту ре.



вре ме ну књи жев ност – ау то ре ко ји се бе сма тра -
ју омла дин ским пи сци ма – Цви је ти на Ми ја то -
ви ћа, Ми ха и ла Ла ли ћа, Јан ка Ђо но ви ћа, Бран -
ка Ћо пи ћа, Ду ша на Ко сти ћа – за тим, из бор из
свет ске књи жев но сти (Тол сто ја, Гор ког, Мо па -
са на, Пу шки на, Кар ла Ча пе ка), као и члан ке у
ко ји ма се о књи жев но сти рас пра вља на те о риј -
ском и књи жев но кри тич ком ни воу. Мла да кул -
ту ра, за раз ли ку од мно гих но ви на и ли сто ва
ко ји при ка зе и бе ле шке сме шта ју на фи зич ке и
сим бо лич ке мар ги не, у ру бри ци „При ка зи и бе -
ле шке” те мељ но, на ви ше де се ти на стра ни ца,
бе ле жи и кри ти ку је књи жев ни и кул тур ни жи -
вот тог до ба.

Из увод ног тек ста ко ји пот пи су је уред ни -
штво мо же се иш чи та ти срод ност раз у ме ва ња
пој ма омла ди не са чи та вим спек тром зна че ња
ко ја је у де лат но сти и схва та њи ма УОС пре по -
знао Скер лић. У свом про грам ском тек сту
уред ни штво Мла де кул ту ре по ру чу је: 

А ми, да на шња омла ди на, ни смо без ства ра -
лач ких сна га. Ми смо по ни кли из на ро да, ко ји су
да ли јед ног Ње го ша и Зма ја, јед ног Јак ши ћа,
Све то за ра Мар ко ви ћа, До ма но ви ћа, Скер ли ћа и
Ко чи ћа, јед ног Га ја и Крањ че ви ћа, Пре шер на и
Жу пан чи ћа, и ми мо ра мо има ти сво ју кул тур ну
бу дућ ност. 

Уред ни штво за тим ову об ја ву пу ну са мо по у -
зда ња ле ги ти ми ше ус по ста вља ју ћи ве зу са про -
шло шћу – „у на шој про шло сти је омла ди на, на -
ро чи то уни вер зи тет ска игра ла вид ну уло гу у
ства ра њу и раз ви ја њу на ше на род не кул ту ре”
(Мла да кул ту ра 1/1939: 1). По ред ове про све -
ти тељ ско-сло бо дар ске ми си је, очи глед ног на -
сле ђа кул тур но-про свет не иде о ло ги је ђач ких
дру жи на XIX сто ле ћа, књи жев на ми сао Мла де
кул ту ре усме ре на је и на из град њу но вих ау то -
ра. Та дру га ми си ја од ви ја се на два ко ло се ка –

по зи вом омла ди ни да ча со пи су ша ље сво је тек -
сто ве и кри тич ким освр том на се љач ку књи -
жев ност, тј. књи жев ност ко ју на осно ву вла -
ститог со ци јал ног и кла сног ис ку ства ства ра ју
при пад ни ци тог сло ја. У члан ку „О се љач кој
књи жев но сти”, об ја вље ном у пр вом бро ју Мла -
де кул ту ре, Пу ни ша Пе ро вић овој ли те рар ној
тен ден ци ји за ме ра при ми ти ви зам фор ме, одно -
сно не по ду дар ност из ме ђу но вог со ци јал ног са -
др жа ја и на сле ђе них по ет ских фор ми. Или, ка -
ко сам ка же, „не мо же се у фор ми, ре ци мо јед -
ног Во ји сла ва Или ћа, ко јом он опи су је иди ле и
ми сти ку про шло сти на је дан ми ран и ста ло жен
на чин да ти ус пје шно са др жај с ко јим се при ка -
зу је су коб се ља ка се по ре зни ком” (Мла да кул -
ту ра 1/1939: 20). Не ко ли ко бро је ва ка сни је, у
при ка зу Ан то ло ги је срп ских се ља ка књи жев ни -
ка – За плу гом – исту за мер ку по на вља и Ра ди -
вој Ко па рец (Ibid. 7/1939: 384). Раз ви је на књи -
жев на кри ти ка, те по тре ба да се у са вре ме ну
про дук ци ју ин тер ве ни ше та ко што се исто вре -
ме но пре по зна ју и њен по тен ци јал ни дру штве -
ни зна чај и ње не ли те рар не мањ ка во сти, ко је
он да тај со ци јал ни по тен ци јал ума њу ју, симп -
том је зна чај не про ме не у кул ту ри и кул тур ној
по ли ти ци ко му ни стич ке омла ди не три де се тих
го ди на про шлог ве ка. Док су то ком два де се тих
го ди на, у вре ме нај о штри је цен зу ре у Кра ље ви -
ни, али и огром них уну тра шњих пре ви ра ња у
Ко му ни стич кој пар ти ји, је ди ни ле гал ни ли сто -
ви ко ји су се об ра ћа ли про ле тер ској де ци и
омла ди ни би ли Бу дућ ност и Искра (Ve so vić
1979: 114–127), а иле гал ни ли сто ви ни су има -
ли пре ви ше про сто ра, мо гућ но сти или пак сен -
зи би ли те та за не го ва ње омла дин ске ли те ра ту -
ре, три де се тих го ди на ра сте број сту дент ских
ча со пи са и ли сто ва у ко ји ма се ар ти ку ли ше
омла дин ска кул тур на по ли ти ка. Мла да кул ту -
ра је сте при мер си сте ма тич ног ар ти ку ли са ња
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но вих књи жев них стру ја ња. По ку шај омла дин -
ских ре дак ци ја да од сво јих до пи сни ка ство ре
са рад ни ке или да ути чу на раз вој се љач ке књи -
жев но сти, ко ја као и омла дин ска и на род на и
про ле тер ска књи жев ност по чи ва на иде ји јед -
ног дру штве ног сло ја као ин тер пре та тив не за -
јед ни це, на сле ђен је из рад нич ке пе ри о ди ке
два де се тих го ди на про шлог ве ка. Про ле тер ска
књи жев ност као кон цепт на ста је са иде јом да је
уло га рад нич ке штам пе да сво је чи та о це –
инду стриј ску рад нич ку кла су4 – об ра зу је у сво -
је до пи сни ке – од но сно ау то ре (Ve so vić 1979;
Sa fran ski − Fähnders 2016). У том по гле ду, мо -
гло би се ре ћи да је ау тен ти чан до при нос Мла -
де кул ту ре, у то ме што је тра ди ци ју на род ног
про све ћи ва ња и ви зи ју омла дин ског ан га жма -
на из вре ме на ђач ких ор га ни за ци ја XIX ве ка
сје ди ни ла са чи та лач ким и ау тор ским прак са -
ма ме ђу на род ног рад нич ког по кре та свог до ба.
Бу ду ћи да је овај ча со пис кон ци пи ран и штам -
пан као део зва нич не кул тур не по ли ти ке по кре -
та, по ме ну та фу зи ја мо же се сма тра ти на сле -
ђем по ли ти ке књи жев но сти чи та вог по кре та.

О естет ском вас пи та њу омла ди не 
под окри љем жен ског по кре та

Док су кул тур на по ли ти ка и књи жев на те о -
ри ја омла дин ског по кре та у Ју го сла ви ји три де -
се тих го ди на про шлог ве ка за бе ле жи ле из ве -
стан на пре дак у од но су на прет ход ну де це ни ју,
не мо же се ре ћи да исто ва жи и за гла си ла на -
пред ног учи тељ ског по кре та, од но сно стру ков -
но ор га ни зо ва них, (про)со ци ја ли стич ки ори -
јен ти са них учи те ља. При ме ра ра ди, док је Учи -
тељ ска искра, ча со пис учи те ља-со ци ја ли ста из
два де се тих го ди на, об ја вљи ва ла пре во де со вјет -
ске ре во лу ци о нар ке и пе да го шки ње На де жде

Круп ске (На де жда Кон стан ти нов на Кру пская)
и те о ре ти ча ра аван гард не про ле тер ске кул ту ре
(„про лет кул та”) Ана то ли ја Лу на чар ског (Ана -
то лий Ва сильевич Лу на ча р ский), о че му пи ше
Ми лан Ве со вић (1979: 102), Учи тељ ски по крет,
ко ји из ла зи у Ско пљу од 1933. до 1934. го ди не
за сту па кон зер ва тив ни при ступ књи жев но сти
за де цу и мла де. У члан ку „Деч ја ли те ра ту ра”,
ко ји пот пи су је Ж. П. Иса и ло вић, на и ла зи мо на
је дан естет ски и иде о ло шки ам би ва лен тан мо -
дел (Учи тељ ски по крет 2/1933: 266−281). С јед -
не стра не се, слич но као и у Бу дућ но сти, је ди -
ном књи жев ном ча со пи су из два де се тих го ди -
на XX ве ка на ме ње ном рад нич кој де ци, ка же да
је свр ха „деч је ли те ра ту ре да што бо ље оспо со -
би де те за жи вот ну бор бу”, као и да деч ја књи -
жев ност слу жи то ме да до пу ни „зна ње из ку ће
и шко ле” (Ibid.: 274). Ути ли тар ност ове кон цеп -
ци је не осла ња се на пу ку ди дак тич ност, већ,
ка ко ау тор об ја шња ва, на ува жа ва ње ис ку ства
де це рад нич ке кла се, ко ја су „гор чи не жи во та
пре по зна ла не го што је то и са ма при ро да
одре ди ла” (Ibid.: 276). Ова кав вид пр о ми шља ња
књи жев но сти за де цу и мла де, за јед но са иде -
јом да раз ми шља ња о књи жев но сти тре ба да бу -
ду осло бо ђе на мо ра ли зма и на ци о нал ног шо ви -
ни зма, ба шти ни кон ти ну и тет са пле ме ни том и
еман ци па тор ском тен ден ци јом ка кву на ла зи мо
у Бу дућ но сти. Ме ђу тим, док је Бу дућ ност, пре
све га кроз суб вер зив ни жа нр на уч не фан та сти -
ке и кроз пре во де нај но ви је пр о ле тер ске књи -
жев но сти на ме ње не мла ди ма, не го ва ла па ра -
диг му по бу ње ног чи та ња – тзв. ра ди кал ну књи -
жев ност за де цу – пре ма ко јој су „Чи ка Јо ва
Змај и ње го ви след бе ни ци у сво јој за ста ре ло сти
штет ни за ду шев ни про фил ма лог пр о ле те ра”
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4 Сто га је и ло гич но да се љач ка књи жев ност у кон тек сту
Кра ље ви не Ју го сла ви је као аграр не, сла бо ин ду стри ја ли зо -
ва не зе мље за у зме по зи ци ју про ле тер ске ли те ра ту ре.



(Ан до нов ска 2019: 24), Учи тељ ски по крет опре -
де љу је се за тек сто ве чи ја је по уч на вред ност
оп ште при хва ће на, те пре по ру чу је огра ни чен
кор пус тек сто ва. Тај кор пус чи не на род не пе -
сме, Зма је ве пе сме, Де фо ов Ро бин зон Кру со, До -
си те је ве Ба сне и при по вет ке Стје па на Ми тр о ва
Љу би ше. Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да се, као ни
у слу ча ју књи жев них ча со пи са омла дин ског
покре та, не во ди ра чу на о ди фе рен ци ра њу пој -
мо ва књи жев но сти за де цу и омла дин ске / књи -
жев но сти за мла де. С об зи ром на то да је иде о -
ло шко збли жа ва ње ка те го ри ја де це, омла ди не,
се ља штва, пр о ле те ра и на ро да стра те шки зна -
чај но за омла дин ски по крет, из бе га ва ње ли те -
рар ног ди фе рен ци ра ња сва ке од ових ка те го -
рије је у из ве сном сми слу и оче ки ва но. Но, у
слу ча ју ча со пи са Учи тељ ски по крет, ко ји но си
под на слов пе да го шко-со ци јал ни ча со пис, да кле,
реч је о јед ној стру ков ној пу бли ка ци ји, што мо -
же би ти знак ни ског ни воа те о риј ске ми сли. 

Сре ћом, по ме ну та оси ро ма ше на и по е тич ки
кон зер ва тив на ви зи ја књи жев но сти за де цу и
мла де ни је је ди ни ток учи тељ ског ан га жма на
на овом кул тур ном по љу. Удру же ње Жен ски по -
крет, ко је из да је нај ду го трај ни ји, исто и ме ни
фе ми ни стич ки ча со пис у Кра ље ви ни Ју го сла -
ви ји (1920–1938), 1933. го ди не об ја вљу је пу -
бли ка ци ју под на зи вом Деч ја и омла дин ска књи -
га5. Струк ту ра ове књи ге за ни мљи ва је ко ли ко
и ње на по ве за ност са ци ље ви ма и стра те ги јом
та да шњег фе ми ни стич ког по кре та. Тек сто ве у
књи зи при ре ди ла је јед на од стал них са рад ни -
ца ча со пи са Жен ски по крет, Ју ли ја Бо шко вић,
на по зив Ме ђу на род ног би роа за вас пи та ње из
Же не ве, са ци љем да ин тер на ци о нал ној пе да -
го шкој јав но сти пред ста ви до стиг ну ћа ју го сло -
вен ске књи жев но сти за де цу и мла де. Под јед -
на ко је зна ча јан и аспе кат чвр шћег по ве зи ва ња
ју го сло вен ских књи жев но сти, јер ау тор ке ука -

зу ју на чи ње ни цу да се Зма је ве пе сме пр ви пут
штам па ју на сло ве нач ком 1921. го ди не, да је
Отон Жу пан чич тек 1933. пре ве ден на срп ско-
-хр ват ски, а да де ца у Ју го сла ви ји из ван Хр ват -
ске го то во и не по зна ју де ло Ива не Бр лић-Ма -
жу ра нић, ко је је већ пре ве де но на не ко ли ко
европ ских је зи ка (Бо шко вић 1933: 11). Об ја -
вљи ва ње Деч је и омла дин ске књи ге оку пи ло је
про свет не и кул тур не рад ни це из Удру же ња на -
став ни ца у Бе о гра ду, Ани цу Чер неј као пред -
став ни цу учи те љи ца из Сло ве ни је, чла ни це
Удру же ња за дјеч ју књи жев ност из За гре ба,
осно ва ног 1922. го ди не у знак се ћа ња на де сет
го ди на од пр ве жен ске ма ту ре учи тељ ске шко -
ле, пред став ни це Књи жни це Ма те рин ства, ко -
ју во ди књи жев ни ца Мил ка По га чић, и Оп ш -
тин ске би бли о те ке гра да Бе о гра да, под упра -
вом Ма ри је Илић Ага по ве. До при нос же на
утеме ље њу си стем ског и си сте ма тич ног про ми -
шља ња књи жев но сти за де цу и мла де по сле -
дица је и то га што су про фе си је учи те љи це и
би бли о те кар ке би ле ме ђу рет ким истин ски до -
ступ ним про фе си ја ма за же не ин те лек ту ал ке у
том вре ме ну. Ме ђу тим, на лич је ове окол но сти
је сте то што је жен ски по крет по стиг ну ћа учи -
те љи ца, књи жев ни ца и би бли о те кар ки у обла -
сти кул ту ре за де цу и мла де стра те шки по зи ци -
о ни рао као сред ство ле ги ти ми са ња ци ље ва
жен ског по кре та6 – по сти за ња по ли тич ке, гра -
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5 Ча со пис нај пре из да је Дру штво за про све ћи ва ње же не и
за шти ту ње них пра ва, ко је за тим пре ра ста у Али јан су ло кал -
них огра на ка удру же ња Жен ски по крет. Го ди не 1934. Жен -
ски по крет осни ва Омла дин ску сек ци ју, ко ју чи не мла де ко -
му нист ки ње, ак тив не и у на пред ном омла дин ском по кре ту.

6 У јед ној од на по ме на сто ји: „На кон цу мо ра мо са за до -
вољ ством ис та ћи да су све ове јав не деч је књи жни це осно ва -
не ини ци ја ти вом же на др Ива не Ро си и др Аде Брох (Књи -
жни ца Удру же ња за деч ју књи жев ност); Мил ке По га чић
(Књи жни ца Ма те рин ства) и Ма ри је Илић Ага по ве (Оп штин -
ска би бли о те ка)” (Бо шко вић 1933: 36).



ђан ске и со ци јал не рав но прав но сти му шка -
раца и же на. 

Деч ја и омла дин ска књи га на ста ла је са на ме -
ром да се ис пи та ју чи та лач ке на ви ке и пре -
ферен ци је мла дих чи та тељ ки и чи та ла ца, те да
об ра ћа њем и ро ди те љи ма и на став ни ци ма до -
при не се „си сте мат ском раз ви ја њу уку са” (Бо -
шко вић 1933: 6). Ова књи га са сто ји се из три
књи жев но и сто риј ска пре гле да раз во ја књи жев -
но сти за де цу и мла де – срп ског (Да рин ка Сто -
ја но вић, учи те љи ца и ду го го ди шња уред ни ца
Жен ског по кре та), хр ват ског (Бран ка Хор ват) и
сло ве нач ког (Ани ца Чер неј)7. 

Да рин ка Сто ја но вић по чет ке срп ске књи -
жев но сти за де цу сме шта у 1787. го ди ну, ка да
Аврам Мра зо вић пре во ди По у чи тел ни ма га зин
за де цу Жан Ма ри Ле пренс де Бо мон (Je an ne-
-Ma rie Le prin ce de Be a u mont)8, те ус по ста вља
сле де ћу пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев но сти за
де цу: на кон ове, пре во ди лач ке фа зе, сле ди
цвет на, тј. фа за Зма је вог ути ца ја и ча со пи са
Ра до ван и Не вен, Школ ски лист (уред ни ка Ђор -
ђа На то ше ви ћа), Мла да Ср ба ди ја, Шко ли ца (ур.
Ми ха и ло Сте ва но вић), Школ ски вје сник (ур. Си -
мо Ма та вуљ) и Под мла дак (ур. Мом чи ло Ива -
нић). Тре ћу, учи тељ ску ета пу, Да рин ка Сто ја -
но вић пре по зна је као до ба де ка ден ци је, услед
трен да пе да го ги за ци је књи жев но сти за де цу и
мла де, на во де ћи књи жев ни це Да ни цу Бан дић,
Ми ле ву Си мић и Да рин ку Ћо сић као из у зет ке
из овог то ка. Од сво јих са вре ме ни ка, ау тор ки и
ау то ра, Да рин ка Сто ја но вић пре по ру чу је Ми -
ли цу Јан ко вић, Де сан ку Мак си мо вић, Гви да
Тар та љу, Ан дру Фра ни ће ви ћа и Је ле ну Бил би -
ју, као књи жев ни це и књи жев ни ке ко ји за до во -
ља ва ју ви со ке естет ске кри те ри ју ме. Бран ка
Хор ват у по гла вљу о исто ри ји хр ват ске књи жев -
но сти за де цу и мла де пој мо ве књи жев ност за
де цу и омла дин ска књи жев ност ко ри сти као си -

но ни ме. Она ис ти че да је пе ри од илир ског пре -
по ро да обе ле жио из о ста нак ви со ко у мет нич ке
омла дин ске књи жев но сти, те да се по ред при -
год не ро до љу би ве по е зи је, „под име ном омла -
дин ских књи га мо гу спо ме ну ти тек на род не
пје сме и но во штам па ни Ка чи ћев Раз го вор угод -
ни на ро да сло вин ско га” (Ibid.: 19). Што се књи -
жев но и сто риј ске пе ри о ди за ци је ти че, она као
по чет ке хр ват ске књи жев но сти за де цу пре по -
зна је рад све ште ни ка Ан ту на Вра ни ћа (1796),
име ну ју ћи ову ета пу као све ће нич ку, на кон ко -
је сле ди пе ри од осни ва ња пр вих деч јих ча со пи -
са − Бо сиљ ка, уред ни ка Ива на Фи ли по ви ћа, и
Сми ља. Од осам де се тих го ди на XIX ве ка за по -
чи ње учи тељ ска ета па. Ово је зна ча јан по да так
за са вре ме на књи жев но и сто риј ска про у ча ва ња.
У ра ду „Тре ба ли нам но ва по ви јест хр ват ске
дјеч је књи жев но сти”, Бе ри слав Мај хут кри ти -
ку је Црн ко ви ће ву па ра диг му у ко јој је пре на -
гла шен ути цај учи те ља на раз вој књи жев но сти
за де цу, а „бит ка за умјет нич ки ста тус дјеч је
књи жев но сти” од ви ја се на у штрб књи жев но и -
сто риј ских чи ње ни ца, од но сно бри ше ка ко све -
ште нич ку ета пу хр ват ске књи жев но сти за де цу
и мла де, та ко и све оне то ко ве ко ји се ола ко од -
ба цу ју као „три ви јал ни”. Пре ма Мај ху ту, јед на
од по сле ди ца при ме не Црн ко ви ће ве па ра диг -
ме је сте бри са ње иден ти те та омла дин ске књи -
жев но сти. Као што се из при ло же ног мо же за -
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7 При мет но је да је текст Ани це Чер неј зна чај но кра ћи у
од но су на тек сто ве Да рин ке Сто ја но вић и Бран ке Хор ват, као
и да са др жи са мо оне ин фор ма ци је о раз во ју књи жев но сти
за де цу и мла де на сло ве нач ком го вор ном под руч ју ко је се
ти чу тек не по сред не про шло сти. Та ко ђе, у це лој пу бли ка ци -
ји ви ше се ин си сти ра на срп ско-хр ват ским ве за ма у ком па -
ра тив ној пер спек ти ви, због че га текст Ани це Чер неј не ће би -
ти по себ но ана ли зи ран у овом ра ду.

8 Мо же се на ћи у ди ги тал ној Би бли о те ци Ма ти це срп ске:
<http://di gi tal.bm s.rs /ebi bli o te ka/pa ge Flip/re a der/in dex.ph p?
type =pu bli ca ti ons&id =5150&m=2#pa ge/6/mo de/2up >



кљу чи ти, у пи са ње но вих исто ри ја ва ља ло би
укљу чи ти и уса мље не гла со ве и тен ден ци је, ка -
кав је био и по ду хват учи те љи ца и књи жев ни ца
оку пље них око Жен ског по кре та. Као естет ски
нај вред ни је хр ват ске ау тор ке и ау то ре то га до -
ба Бран ка Хор ват из два ја Ја го ду Тру хел ку, Ива -
ну Бр лић Ма жу ра нић и Вла ди ми ра На зо ра. И
за Да рин ку Сто ја но вић и за Бран ку Хор ват
будућ ност раз во ја „пра ве”, од но сно естет ски
из вр сне, деч је књи ге ле жи у пре штам па ва њу
кла си ка и раз ви ја њу књи жев ног уку са кроз
омла дин ске и деч је ча со пи се. На кон овог књи -
жев но и сто риј ског де ла, сле де уви ди би бли о те -
кар ки о чи та лач ким прак са ма де це у Оп штин -
ској би бли о те ци у Бе о гра ду, те Књи жни ци Удру -
же ња за дјеч ју књи жев ност и Књи жни ци Ма те -
рин ства у За гре бу, као и де та љан по пис књи га,
ча со пи са, му зи ка ли ја, из да вач ких ку ћа и деч -
јих/омла дин ских еди ци ја, „ко је се да нас мо гу
на ћи по књи жа ра ма” (Ibid.: 101).

Иа ко тек са „дру гим та ла сом” фе ми ни зма,
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве -
ка, за по чи ње ис тра жи ва ње струк тур них везâ
изме ђу угње та ва ња же на и њи хо ве ре пре зен та -
ци је у књи жев но сти на ме ње ној де ци и мла ди -
ма (Моss 1982: 3−22), што вре мен ски ко ре -
спон ди ра са по че ци ма ин сти ту ци о на ли зо ва ног
ака дем ског про у ча ва ња књи жев но сти за де цу
(Gu bar 2011: 209), ова про бле ма ти ка при сут на
је у фе ми ни стич кој ми сли прак тич но од са мих
ње них по че та ка. Је ли ца Бе ло вић Бер на џи ков -
ска, ис так ну та чла ни ца На род ног жен ског са -
ве за, по све ће на очу ва њу жен ске тра ди ци је у
умет но сти ве за и ау тор ка про грам ског тек ста
„Же не и књи жев ност”, у ал ма на ху Срп ки ња: ње -
зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз ви так и
ње зи на на род на умјет ност до да нас (1913), де -
се так го ди на пре Скер ли ћа (1897), у ча со пи су
Школ ски вје сник об ја вљу је сту ди ју На ша омла -

дин ска ли те ра ту ра. Сво је за кључ ке она уте ме -
љу је на до бр ом по зна ва њу са вре ме не пе да го -
шке и омла дин ске пе ри о ди ке у Евро пи и Аме -
ри ци. Сле де ћи те зу не мач ког пе да го га Хајн ри -
ха Вол га ста (He i rich Wol gast) да је „омла дин ска
ли те ра ту ра ста ја ла ва зда у узроч ној све зи с
оним уз гој ним на че ли ма, ко ја у из ве сном до бу
вла да ху и би ја ху про дук ти по ви је сно га раз вит -
ка” (Be lo vić Ber nad zi kow ska 1897: 421), ау тор -
ка ди же глас про тив „све оп ће пе да го шке хип -
но зе” у књи жев но сти за де цу и мла де (Ibid.:
428). Она тер мин омла дин ска ли те ра ту ра ко -
ри сти као су прот ност у од но су на „ли те рар но
дра го цје не лек ти ре за мла деж”, по сма тра ју ћи
га као си но ни мом за тен ден ци о зну, про па ганд -
ну и три ви јал ну ли те ра ту ру. Она уо ча ва и род -
ну ком по нен ту омла дин ских ро ма на. Док ро ма -
ни за мла ди ће сла ве на си ље, ро ма ни за де вој ке
за сни ва ју се на те а трал ним при зо ри ма про сид -
бе, бра ка, бал ских то а ле та. Ме ђу тим, оно што
је из књи жев но и сто риј ске пер спек ти ве по себ -
но ва жно је сте да Је ли ца Бе ло вић Бер на џи ков -
ска ар ти ку ли ше кон цепт естет ског вас пи та ња,
ис ти чу ћи да је об ра зов на уло га књи жев но сти
упра во у то ме да раз ви ја спо соб ност „по е тич -
ког ужит ка”, или ка ко би при ре ђи ва чи це Деч је
и омла дин ске књи ге ре кле, „естет ског осе ћа ња”.
Ов де, да кле, тре ба ука за ти на кон ти ну и тет иде -
је о зна ча ју не го ва ња по ет ског уку са код де це и
омла ди не у те о ри ја ма и књи жев ним про гра ми -
ма ју го сло вен ских фе ми нист ки ња. По ред ове
слич но сти, ме ђу тим, еви дент на је и раз ли ка у
упо тре би пој ма омла дин ске књи жев но сти. Раз -
ви ја ју ћи кон цепт естет ског вас пи та ња, ау тор ке
Деч је и омла дин ске књи ге осло ба ђа ју по јам
омла дин ске књи жев но сти ба ла ста три ви јал ног
и пре по зна ју ову ка те го ри ју као уз ра сну, пре
све га. Оне по ље деч је књи жев но сти ди фе рен -
ци ра ју на деч ју књи гу – на ме ње ну де ци до три -
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на ест го ди на – омла дин ску књи гу – на ме ње ну
де ци ста ри јој од три на ест го ди на, и на књи ге
ко је из вор но ни су на ме ње не ни јед ној ни дру -
гој доб ној гру пи, али је обе ове гру пе ра до чи -
та ју (Ibid.: 6). 

Са вре ме не (ре)ева лу а ци је

Да по ду дар ност кон цеп ци ја деч је и омла дин -
ске књи ге из ме ђу те о ри је Је ли це Бе ло вић Бер -
на џи ков ске и ау тор ки Деч је и омла дин ске књи ге
ни је ко ин ци ден ци ја, већ по сле ди ца ти по ло шки
срод не ми сли и књи жев ног уку са, го во ри и то
што се, с из у зет ком пе сни ка Јо ва на Су бо ти ћа,
на по пи су вред не ли те ра ту ре за де цу и мла де,
ко ји су на чи ни ле бе о град ске и за гре бач ке учи -
те љи це и би бли о те кар ке, на ла зе и ау тор ке и ау -
то ри ко је је Је ли ца Бе ло вић Бер на џи ков ска
пре по зна ла као по ет ски ва ља не – Змај, Ми ла -
ко вић, Мил ка По га чић, Ма ри ја Имо ва (1897:
428). За то се мо же ре ћи да се у три де се тим го -
ди на ма про шлог ве ка ус по ста вља кон ти ну и тет
у окви ру (про то)фе ми ни стич ког дис кур са, где
се омла дин ска књи жев ност, као доб на од ред ни -
ца9, тре ти ра као по ље нај ви ших по ет ских вред -
но сти. Дру га стру ја у ар ти ку ла ци ји овог пој ма
у ве зи је са на пред ним сту дент ским/омла дин -
ским по кре том из ме ђу два ра та. У омла дин ској
пе ри о ди ци ре ви та ли зу је се зна че ње пој ма
омла ди не као ко лек тив ног кул тур ног и ре во лу -
ци о нар ног фак то ра, ка ко је овај тер мин осми -
шљен у вре ме ну Ује ди ње не омла ди не срп ске.
Да ље, у овом слу ча ју, кон цепт омла дин ске књи -
жев но сти, ра ни је го то во по и сто ве ћен са на -
родном књи жев но шћу, ши ри се та ко да укљу чи
дух и ци ље ве про ле тер ске ли те ра ту ре. Ме ђу -
тим, у са вре ме ним про у ча ва њи ма исто ри је
књи жев но сти за де цу ме ђу рат ни пе ри од се
нерет ко отпи су је као вре ме хи пе ри де о ло ги -

зова не књи жев не про из вод ње, као што то чи ни
Х. Ге ор ги јев ски ка да ди дак тич ност и тен ден -
цио зност исти че као су штин ска обе леж ја ро ма -
на за мла де у срп ској књи жев но сти овог пе ри -
о да (2005: 88). Ова кве оце не по чи ва ју на ин си -
сти ра њу на естет ској вред но сти књи жев ног
тек ста као основ ном кри те ри ју му. Но, оно што
нам ре кон струк ци ја исто ри је од ре ђе них пој мо -
ва, ме ђу ко ји ма је и по јам омла дин ске књи жев -
но сти, по ка зу је је сте да је и естет ска вред ност
и те ка ко исто рич на ка те го ри ја. При ме ра ра ди,
у фе ми ни стич ком дис кур су о књи жев но сти за
де цу и мла де, срп ска књи жев ни ца Да ни ца Бан -
дић и хр ват ска спи са те љи ца Ја го да Тру хел ка
за у зи ма ју ви со ко ме сто због по ет ског ужи ва ња
ко је кри ти чар ке на ла зе у њи хо вим тек сто ви ма.
Упра во су сту ди је Сне жа не Ша ран чић Чу ту ре,
об ја вље не исте – 2018. го ди не – о овим две ма
ау тор ка ма при мер ува жа ва ња осо бе но сти епо -
хе и исто рич но сти ка те го ри је естет ског, што до -
но си но ве књи жев но и сто риј ске уви де. На и ме,
Сне жа на Ша ран чић Чу ту ра не по ку ша ва да
одбра ни ове ау тор ке од у ка сни јим епо ха ма
при пи са них ети ке та три ви јал но сти и сен ти мен -
тал но сти, ко ји ма су оне прак тич но учи ње не
„про скри бо ва ним то ком” у исто ри ји књи жев -
но сти (Ша ран чић Чу ту ра 2018: 21). На про тив,
она ука зу је на то ка ко ова жан ров ска од ре ђе ња
мо гу би ти мост из ме ђу има нент не по е ти ке тек -
ста и дру штве ног кон тек ста. При мер ова кве
(ре)ин тер пре та ци је би ло би ту ма че ње ро ма на
Пи по и Пи па Ја го де Тру хел ке, ко је от кри ва „хе -
ре тич не те зе” ове ау тор ке – од но сно Тру хел ки -
но суб вер ти ра ње иде а ла бра ка и по ро ди це кроз
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9 Жан ров ско зна че ње пој ма ко је ко ри сти Је ли ца Бе ло вић
Бер на џи ков ска ни је пре шло у ши ро ку упо тре бу уну тар фе -
ми ни стич ког дис кур са – али се за ми сао о под руч ју књи жев -
но сти за де цу и мла де као под руч ју не го ва ња спе ци фич но
књи жев ног уку са за др жа ла.



дис курс сен ти мен тал не при по ве сти (Ša ran čić
Ču tu ra 2018: 297−319). Та ко ђе, оно што је за ре -
пре зен та тив не тек сто ве „про скри бо ва ног то ка”
ва жно је сте њи хо ва уко ре ње ност у по и ма њу
емо ци о нал ног деј ства ли те ра ту ре као осно ве
сва ког естет ског вас пи та ња. То је иде ја ко ја по -
ве зу је ау тор ке по пут Да ни це Бан дић и Ја го де
Тру хел ке, бли ске фе ми ни стич ким кру го ви ма,
и фе ми ни стич ки дис курс омла дин ске књи жев -
но сти из ме ђу рат ног пе ри о да. Ре кон струк ци ја
ових ве за су ге ри ше да је јед на мо гу ћа по чет на
тач ка за но ве исто ри је књи жев но сти упра во пи -
са ње из пер спек ти ве (тран сфор ма ци је) зна че -
ња од ре ђе них пој мо ва. 
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Je le na D. LA LA TO VIĆ

THE USE OF THE TERM YOUTH LI TE RA TU RE
IN THE 1930s AND ITS CON TEM PO RARY

(RE)EVA LU A TION

Sum mary

This pa per analyzes the me a ning of terms “the youth”
and “youth li te ra tu re” in stu dent and wo men’s pe ri o dical
press of the 1930s. The fol lo wing pe ri o di cals are ta ken
in to ac co unt: the youth new spa per Stu dent (The Stu dent)
and Naš ži vot (Our Li fe), the so cio-pe da go gi cal jo u r nal
Uči telj ski po kret (The Te ac her’s Mo ve ment), the li te rary
jour nal Mla da kul tu ra (The Young Cul tu re), as well as the
fe mi nist jo u r nal Žen ski po kret (The Fe ma le Mo ve ment). The
cri te ria on the ba sis of which the se jo ur nals we re se lec -
ted are two fold. Firstly, the se lec tion is ba sed on the spe -

ci fic fe a tu res of di sco ur se on youth and youth li te ra ture.
Se condly, it is ba sed on so cial and cul tu ral in flu en ce the -
se pe ri o di cals ha ve had in the in ter war pe riod in the
King dom of Yugo sla via. Sin ce the Fe ma le Mo ve ment pu -
blis hed Deč ja i omla din ska knji ga (1933), a the o re ti cal and
hi sto ri cal analysis of chil dren’s li te ra tu re in Yugo sla via,
the fo cus of the re se arch is al so on the way in which the
dif fe ren ce bet we en chil dren’s and youth li te ra tu re is
(not) con cep tu a li zed wit hin both fe mi nist and youth
fields of cul tu ral pro duc tion. The aim of this pa per is,
the re fo re, to re con struct the me a nings of the terms “the
youth” and “the youth li te ra tu re” in the in ter war pe riod
via di sco ur se analysis, in or der to exa mi ne whet her these
me a nings we re in cor po ra ted or re jec ted in con tem po rary
li te rary stu di es. 

Key words: youth li te ra tu re, youth pe ri o di cals, wo -
men’s pe ri o di cals, hi story of li te ra tu re for chil dren and
youth, the Uni ted Serb Youth, the Fe ma le Mo ve ment jo -
u r nal, Je li ca Be lo vić Ber nad zi kow ska
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SA ŽE TAK: Dnev nik, re pre zen ta ti van pra vac au to bi o -
graf ske knji žev no sti, po stao je jed na od naj po pu lar ni jih
for mi iz ra za rat nog is ku stva, što se mo že za pa zi ti kad se
uzme u ob zir vre me Dru gog svet skog ra ta i ras pa da Ju -
go sla vi je. Dnev nik je, ta ko đe, ža nr za ko ji se naj češ će
opre de lju ju de ca, na ro či to de voj ke. Po čet kom de ve de se -
tih go di na XX sto le ća mno ge su mla de au tor ke vo di le
dnev ni ke sa na me rom da o svo jim rat nim is ku stvi ma
oba ve ste ceo svet. Žan rov ski ob lik dnev ni ka is ko ri sti li su,
ta ko đe, broj ni au to ri fik tiv nih de la. U ovom ra du ana li -
zi ra se ro man Či taj, go spo di ne ba lav če Ti ta Bi lo pa vlo vi ća,
uz fo kus, pre sve ga, na piš če voj igri for ma ma dnev ni ka,
ro ma na i dra me. To kom ana li ze po sve će ne žan rov skom
ob li ku tek sta po zi vam se na te o ri ju au to bi o graf skog tro u -
gla Mal go ža te Čer minj ske, ti po lo gi ju dnev ni ka He le ne
Sa blić To mić i tri mo de la au to bi o graf skog dis kur sa hrvat -
ske deč je pro ze ko je je na ve la i opi sa la An dri ja na Kos
Lajt man.

KLJUČ NE RE ČI: dnev nik, hr vat ska au to bi o graf ska
deč ja pro za, Do mo vin ski rat, Ti to Bi lo pa vlo vić, au to bi o -
graf ski tro u gao

U ži vo tu go to vo sva kog čo ve ka do la zi tre nu tak
u ko jem se ra đa neo do lji va že lja da se pri ča o se -
bi i svom ži vo tu. Ova že lja pra ti nas ve ko vi ma, 

naj ve ro vat ni je, od tog tre nut ka ka da je pi sa nje, kao
umet nič ka de lat nost, po sta lo ob lik lič ne isto ri je ko -
ja se pri po ve da u pr vom li cu sa na me rom da se sa -
ču va ju od za bo ra va kon kret ni do ži vlja ji i ose ćaji
(De me trio 2000: 9). 

Taj tre nu tak je po se ban znak stu pa nja u no vi
pe riod ži vo ta, i ozna ča va pre la zak u fa zu sa svim
dru ga či jeg na či na miš lje nja, ose ća nja i po sto ja nja.
Pi sa nje au to bi o gra fi je i dru gih au to bi o graf skih
žan ro va, pre sve ga dnev ni ka, tre ba, ka ko do ka zu -
je Fi lip Le žen, po ve za ti sa ado le scen ci jom i sma -
tra ti ga na či nom „stva ra nja sop stve ne in di vi du al -
no sti, po sta vlja nja svog pu ta i do ka zi va nja svo je
vred no sti” (Le je u ne 2003: 210). S dru ge stra ne,
is tra ži va či knji žev no sti is ti ču da, osim o pe ri o du
za pi si va nja us po me na, mo že mo go vo ri ti i o pe rio -
du či ta nja us po me na (vi di Cieński 1992: 5), odno -
sno o vre me nu ka da su žan ro vi ko ji pri pa da ju
auto bi o graf skoj knji žev no sti, po put au to bi o gra fi -
ja, dnev ni ka i me mo a ra, ve o ma po pu lar ni i za ni -
mlji vi za či ta o ce.

Neo p ho dan deo sva kog ra da po sve će nog au to -
bi o graf skoj i me mo ar skoj pro zi je ste ana li za raz -
lo ga ču va nja us po me na. Na uč ni ci is ti ču da su naj -
sta ri ji sa ču va ni dnev ni ci i me mo a ri po ve za ni sa
ge o graf skim ot kri ći ma, osva ja nji ma i ko lo ni za ci -
jom no vih pod ruč ja. Ovi tek sto vi na sta ja li su to -
kom broj nih pu to va nja i eks pe di ci ja, a mo tiv za
nji ho vo za pi si va nje bi la je obič no že lja da se na
taj na čin sop stve ni uti sci ove ko ve če ili pre ne su
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naj bli ži ma. Dru gi mo tiv za stva ra nje ta kvih za pi -
sa bi la je po tre ba da se za be le že ne ki od re đe ni i
va žni do ga đa ji iz au to ro vog ži vo ta. Da kle, dnev -
nič ke i me mo ar ske be leš ke uvek su pr ven stve no
opis ne či jeg ži vo ta. Mno ge od njih na sta le su na
rat nim po priš ti ma i da nas pred sta vlja ju dra go ce -
ne isto rij ske iz vo re. Naj češ ći mo tiv za nji hov na -
sta nak bi la je, na rav no, po tre ba za pru ža njem
info r ma ci ja, ali oču va nje rat nih se ća nja ta ko đe
ima te ra pe ut sku di men zi ju i – ka ko na vo di Bar -
ba ra Ku bis – „če sto uz ro ku je po nov no pro ži vlja -
va nje sta rih, tur bu lent nih i po ne kad tra gič nih
doga đa ja, što do vo di do men tal nog očiš će nja”
(Ku bis 2003: 29). Za hva lju ju ći ta kvim be leš ka ma
tra gič ni do ga đa ji iz au to ro vog ži vo ta vi še ni su
ano nim ni, a pi sci po či nju da ži ve u uve re nju da
su us pe li da se oslo bo de bol nih is ku sta va, jer za -
pi si va nje se ća nja uvo di red u nji hov ži vot.

Za vre me Do mo vin skog ra ta, go to vo s pr vim
hi ci ma, na hr vat skom iz da vač kom tr žiš tu po ja vi -
le su se knji ge ko je su do ti ca le rat nu te ma ti ku.
Pri ti sak tra gič nih do ga đa ja bio je to li ko jak da su
nji ho vi sve do ci ose ća li – mo glo bi se re ći – pri nu -
du da ih za pi šu. Na taj je na čin u po sled njoj de -
ce ni ji XX ve ka au to bi o graf ska pro za po sta la u
hrvat skoj knji žev no sti je dan od glav nih tren do va,
ko ji je, ka ko na gla ša va Le šek Mal čak, bio „naj vi -
dlji vi ji i o nje mu se ras pra vlja lo” (Małczak 2003:
25). Polj ski na uč nik i is tra ži vač sa vre me ne hr vat -
ske knji žev no sti do da je ta ko đe da se in te re so va -
nje za au to bi o graf ski dis kurs pod jed na ko od no -
silo i na au to re, ko ji su češ će ne go obič no ta kva
de la pi sa li, i na či ta o ce (Małczak 2003: 26). Me -
đu tim, Kre ši mir Ne mec u knji zi Po vi jest hr vat skog
ro ma na od 1945. do 2000. ovu knji žev nu po ja vu
zo ve au to bi o gra fi zam bez oba la, is ti ču ći: 

No vost je sva ka ko pra vi bo om ne fik ci o nal nih i
po lu fik ci o nal nih for mi, po put au to bi o gra fi ja, me -

mo a ra, bi o gra fi ja, dnev ni ka, pi sa ma, svje do čan stva,
’ne iz miš lje nih’ ro ma na (2003: 412). 

Hr vat ski slu čaj po ka zu je da su de ve de se tih go -
di na proš log ve ka ras pad Ju go sla vi je i Do mo vin -
ski rat po sta li glav ni raz lo zi za po rast po pu lar no -
sti au to bi o gra fi zma. Zbog to ga je taj knji žev ni
trend u Hr vat skoj po znat ta ko đe kao rat no pi smo
što, iz me đu osta log, po tvr đu ju re či He le ne Sablić
Tomić: „O dje lu hr vat ske au to bi o graf ske knji žev -
no sti mo že mo go vo ri ti kao o spe ci fič nom žan ru
ko ji se po ja vlju je kao po slje di ca rat nog sta nja”
(2001: 439). Na isti na čin pi še Re na ta Jam bre šić
Ki rin, ko ja do da je da „hr vat ska druš tve na kul tu -
ro loš ka sce na ra di kal no se pro mi je ni la i do ži vje -
la pra vo za si će nje au to bi o graf skom pro duk ci jom
če sto jed nim ime nom na zi va nom ’hr vat sko rat no
pi smo’” (2001: 178–179). Tre ba ta ko đe na gla si ti
da je fe no men au to bi o gra fi zma de ve de se tih go di -
na ob u hva tio u Hr vat skoj ne sa mo knji žev nu sfe -
ru, već i kri tič ko-na uč ni dis kurs1. 

Au to bi o gra fi zam je de ve de se tih go di na XX ve -
ka po stao, ta ko đe, jed na od od red ni ca hr vat ske
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1 Me đu naj va žni jim na uč nim ra do vi ma po sve će nim au to bi -
o graf skoj knji žev no sti ob ja vlje nim u Hr vat skoj u de ve de se tim
go di na ma proš log ve ka na la ze se sle de će knji ge: Vel čić, Mi na.
Oti sak pri če: in ter tek stu al no pro u ča va nje au to bi o gra fi je. Za greb:
„Au gust Ce sa rec”, In sti tut za et no lo gi ju i fol klo ri sti ku, 1991;
Zla tar, An drea. Au to bi o gra fi ja u Hr vat skoj. Na crt po vi je sti žan -
ro va i ti po lo gi ja na ra tiv nih ob li ka. Za greb: Ma ti ca hr vat ska,
1998; Sa blić To mić, He le na. In tim no i jav no. Su vre me na hr vat -
ska au to bi o graf ska pro za. Za greb: Na kla da Lje vak, 2002; Bre šić,
Vin ko. Au to bi o gra fi je hr vat skih pi sa ca, Za greb: AGM, 1997; Mi -
la nja, Cvi jet ko (ur.). Au tor, pri po vje dač, lik. Osi jek: Svje tla gra -
da, Sve u či liš te Jo si pa Jur ja Stros smayera, Pe da goš ki fa kul tet,
1999; Me da rić, Mag da le na (ur). Au to te ma ti za ci ja u knji žev no sti.
Za greb: Za vod za zna nost o knji žev no sti, 1996; Ora ić-To lić, Du -
brav ka, Vik tor Žme gač (ur.). In ter tek stu al nost & au to re fe ren ci -
jal nost. Za greb: Za vod za zna nost o knji žev no sti Fi lo zof sko ga
fa kul te ta Sve u či liš ta u Za gre bu, 1993. In te res za au to bi o graf -
sku knji žev nost bio je vi dljiv i u hr vat skim ča so pi si ma, ne ki od
njih, na pri mer Ko lo, ob ja vi li su te mat ski broj po sve ćen toj temi.



deč je knji žev no sti, o če mu An dri ja na Kos Lajt -
man pi še:

Kad se go vo ri o dječ joj knji žev no sti i nje zi nu
odno su pre ma zbi lji pr vo što je po treb no osvi je sti -
ti za si gur no jest to da je zbi lja na svo je vr stan na čin
u njoj od u vi jek pri sut na. [...] Naj ve ći po rast au to -
bi o graf skog pri stu pa u dis kur su hr vat ske dječ je
knji žev no sti za mje ću je mo de ve de se tih go di na proš -
log sto lje ća, srod no ten den ci ja ma u knji žev no sti
na mi je nje noj od ra sli ma (2011: 59).

U tom pe ri o du po ja vlju je se niz na slo va dnev -
nič ke pro ze (Zo ra Dir nbach, Dnev nik jed nog ču do -
viš ta; Stje pan To maš, Ma li rat ni dnev nik; Iva na Jo -
sić, Dnev nik Mi le Hor vat; Mi ro Ga vran, Po ku šaj za -
bo ra vi ti, Svaš ta u mo joj gla vi i Za bo ra vlje ni sin ili
An đeo iz Omo ri ne; Rat ko Bjel čić, Ka ko da jed noj
pče li ci... (ma li dnev nik o ve li koj lju ba vi); To mi slav
Za go da, Ba la da o Bu gi nim ga ći ca ma (Dnev nik Gu -
sta va S.); Sa nja Po lak, Dnev nik Pa u li ne P., Dru gi
dnev nik Pa u li ne P., Po bu na Pa u li ne P.). Isto vre me -
no se pre vo de i ra do či ta ju dnev ni ci iz dru gih na -
ci o nal nih knji žev no sti (Ana Frank, Dnev nik Ane
Frank; Sue Tow nsend, Taj ni dnev nik Adri a na Mo -
lea; Ema Kol lak, Dnev nik jed ne du ri li ce; Do u glas
Payne, Dnev nik Nic ka Twi spa; Mar ga ret Clark,
Opet na pra vom pu tu: dnev nik dje te ta s uli ce; De sa
Muck, Sa ma kod ku će; Ma rio Cyr, Taj pre nje žni dje -
čak; Lo u i se Ren ni son, An gus, tan ge i pra vo prav -
ca to lju blje nje i Dnev nik pre smi ješ ne ti nej dže ri ce;
Ma ri na Gask, Pr va lju bav: pri po vi jest o lju ba vi i ka -
ko je do ži vlja va ju obje stra ne; Meg Ca bot, Prin ce zi -
ni dnev ni ci). Dnev nik se po ja vlju je ta ko đe u deč -
joj rat noj pro zi. Taj ža nr je bio po pu la ran me đu
mla dim (deč jim) au to ri ma, po seb no de voj ka ma.
Za hva lju ju ći pre vo di ma na stra ne je zi ke, svet sku
sla vu ste kle su be leš ke tri ju de vo ja ka iz Sa ra je va
– Zla te Fi li po vić (Zla tin dnev nik), Na di je Ha lil be -
go vić (Sa ra jev sko dje tinj stvo ra tom ra nje no) i Nir -

va ne Zelj ko vić (od lom ci nje nog ru ko pi sa ob ja vlje -
ni su u ro ma nu Pe tra Mun ha Mi ris li pe. Dnev nik
iz Sa ra je va2). De voj ke su po ka za le ka ko je iz gle -
dao ži vot u gra du pod op sa dom ali ni su pi sa le sa -
mo o se bi, već i o hi lja da ma sa ra jev ske de ce. Da -
kle, nji ho va de la su po sta la svo je vr sna ne ga ci ja
for mu le au to bi o graf skog stva ra laš tva, pod ko jim
pod ra zu me va mo za pis sop stve nih is ku sta va i ose -
ća nja. Iz u zet no bit na je bi la i či nje ni ca da je sva -
ka od po me nu tih au tor ki bi la pr o zva na „dru gom
Anom Frank”, što je iza zi va lo sen za ci ju i omo gu -
ći lo iz da vač ki uspeh, ali, s dru ge stra ne, i uti ca lo
na ob lik i ka rak ter nji ho vih be le ža ka3.

U hr vat skoj knji žev no sti, dru ga či je ne go u bo -
san skoj, ob ja vlji va nje au ten tič nih deč jih za pi sa o
Do mo vin skom ra tu ni je se do ga đa lo to li ko če sto.
Pri mer ta kvog rat nog pi sma su us po me ne Ani te
Ra ki dži je, ob ja vlje ne 2005. go di ne, pod na slo vom
Ne će oni me ne, ma ma! Du bro vač ka rat na pri ča. Au -
tor ka je opi sa la svo ja rat na is ku stva iz de tinj stva,
ali je, za raz li ku od sa ra jev skih dnev ni ka, svo ja se -
ća nja za pi sa la iz da le ke vre men ske per spek ti ve,
na kon dva de set go di na. Češ će su, me đu tim, si tu -
a ci je u ko ji ma žan rov ski ob lik dnev ni ka ko ri ste
au to ri fik tiv nih de la. Naj po zna ti ji de vo jač ki dnev -
nik ko ji pod se ća na do ga đa je iz Do mo vin skog ra -
ta je ste tri lo gi ja Stje pa na To ma ša Moj ta ta spa va
s an đe li ma (Ma li rat ni dnev nik)4, u ko joj glav na ju -
na ki nja, dva na e sto go diš nja ki nja Cvi je ta Mat ko vić
iz Osi je ka, vo di dnev nič ke be leš ke, i u nji ma, kao
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2 Münch, Pe ter. Mi ris li pe. Dnev nik iz Sa ra je va. Prev. M. Ka -
pi džić, J. Gr gić. Sa ra je vo: KULT-B, 2009.

3 Vi še o rat nim dnev ni ci ma sa ra jev skih de vo ja ka pi šem u
dru gom član ku, vi di: Ślaw ska 2017.

4 Iz da vač ka ku ća „Mla dost” je 1992. ob ja vi la To ma še vu knji -
gu Moj ta ta spa va s an đe li ma. Go di nu da na ka sni je, za gre bač ka
„Al fa” iz da la je Ma li rat ni dnev nik u ko jem se, uz Sto pin ka feld -
skih da na i Mir, ali rat, po ja vio i pr vo o bja vlje ni deo Mo ja ta ta
spa va s an đe li ma. Knji ga je 2002. izaš la pod na slo vom Moj ta ta
spa va s an đe li ma (Ma li rat ni dnev nik).



Ana Frank, sve do či o rat nim is ku stvi ma, is po ve -
da ju ći se o in tim nim pro ble mi ma5. Dra gi ca Dra -
gun, ana li zi ra ju ći To ma še vu knji gu, pi še:

Sva tri kom po zi cij ska di je la uglav nom su for -
mal no ti pič ni dnev nič ki za pi si. Pod uglav nom mi sli
se na da ta cij sku or ga ni za ci ju vre me na/za pi sa. [...]
Vje ro do stoj nost, pa on da i emo tiv na dojm lji vost
To ma še va dnev ni ka, ostva ru je se upra vo in ter po -
lira njem do ku men ta ri stič kih ele me na ta (stvar no
vri je me – 1991., 1992. i mje sto zbi va nja – Osi jek,
rad nja ute me lje na na stvar nim do ga đa ji ma) u fik -
ci o nal nu fa bu lu. Au tor ne pi še iz pro ma trač ke per -
spek ti ve od mak nu to sti, iz me dij skih in for ma ci ja,
ne go iz is ku stva vla sti te ko že (2016: 114, 112–113).

To ma šev dnev nik je tip isto rij skog dnev ni ka s
ele men ti ma pri vat nog i so ci jal nog6. Spe ci fič nost
isto rij skog dnev ni ka uo ča va se na te mat skom ni -
vou ko ji ja sno upu ću je na to da je raz log za pi sa -
nje be le ža ka ugro že na po zi ci ja su bjek ta, uz ro ko -
va na isto rij ski pro ver lji vim do ga đa jem – Do mo -
vin skim ra tom (upo re di Sa blić To mić 2002: 127).
Ia ko je To ma šev dnev nik iz miš lje no de lo, mo že se
či ta ti kao do ku men tar ni tekst, što po tvr đu ju re či
Go ra na Re ma:

Stje pan To maš u rat nim uvje ti ma pre la zi u pot -
pu nu un der gro und au tor sku sa mo za ta ju, iz ko je,
na kon do ku men tar nog is tra ži va nja raz li či tih is kaza
dje ce za hva će ne ra tom, iz la zi za dr ža nim hi tov skim
stan dar dom svo je fak ti ci tet ne pro ze, u ko joj, ka ko
on to če sto ka že, ni je niš ta iz miš lje no (1997: 73).

Na sli čan na čin pi še i Stje pan Hra njec, na po -
mi nju ći isto vre me no da ju na ki nji na is ku stva deli
či ta va ge ne ra ci ja hr vat ske de ce:

ona je – kao i mno gi nje ni vrš nja ci ko ju su se našli
uz pr vu cr tu bo jiš ni ce – na pro sto od ra sla u ne ko li -
ko mje se ci! Umje sto Ma don ne, Mic ha e la Fo xa, To -

ma Cru i sea i Ali ce Co o per dje voj či ca pam ti ime na
le gen dar nih vu ko var skih iz vje sti te lja [...], a umje -
sto igre – ču če nje u po dru mu, strah, ne iz vje snost
(1998: 126–127). 

Pi šu ći o To ma še vom dnev ni ku tre ba ta ko đe
spo me nu ti di sku si ju ko ju je ova knji ga po kre nu -
la u hr vat skoj jav no sti. Knji ga je op tu že na za pro -
mo ci ju kse no fo bi je, go vo ra mr žnje, ne tr pe lji vo sti
pre ma Sr bi ma, na si lja i na ci zma. Či nje ni ca da
glav na ju na ki nja i pri po ve da či ca ima sa mo dva -
na est go di na či ni da uče ni ci, nje ni vrš nja ci, nje -
nu pri ču do ži vlja va ju kao isti nu a ne kao knji žev -
nu fik ci ju. Is tra ži va nje ko je je spro ve la Dra gi ca
Dra gun po tvr đu je da uče ni ci hr vat skih osnov nih
ško la sma tra ju da im Ma li rat ni dnev nik pru ža
ube dlji vu sli ku Do mo vin skog ra ta (upo re di Dra -
gun 2020: 96). Ro di te lji uče ni ka i pred stav ni ci
Cen tra za gra đan sku hra brost go di na ma su slali
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5 Ova dva tek sta upo re di li su Du brav ka Te žak i Bran ko Pi -
laš, vi di: Te žak 1992; Pi laš 1998.

6 Ov de se po zi vam na ti po lo gi ju dnev ni ka ko ju je sa či ni la He -
le na Sablić Tomić. Au tor ka u knji zi In tim no i jav no: Su vre me na
hr vat ska au to bi o graf ska pro za na vo di sle de će vr ste dnev ni ka:
pri vat ni (te ma ti zu je pri vat nost dnev nič kog su bjek ta, ko ji ar ti -
ku li še do ga đa je i oso be ko je su od re di le nje gov ži vot ili uti ca le
na nje ga), so ci jal ni (u nje mu je na gla sak sta vljen na pr o ble ma -
ti zo va nje so ci o kul tur nog i isto rij skog is ku stva dnev nič kog su -
bjek ta, ko ji ni je kon cen tri san na ob li ko va nju svog por tre ta, ali
je na gla sak sta vljen na in for ma ci je o so ci jal nim, po li tič kim i
kul tur nim zbi va nji ma, kao i na oso be iz jav nog ži vo ta ko je su
ve za ne uz au to ra), fi lo zof ski (dnev nič ki su bje kat na sto ji da dis -
kur ziv no ob li ku je spo zna ju sop stve nog du hov nog po sto ja nja
ini ci ra nu is ku stvom u stvar no sti, s tim što su bje kat pr ven stve -
no be le ži di sku si je sa sa mim so bom), isto rij ski (te ma ti zu je do -
ga đa je ko ji ima ju svoj zna čaj u isto rij skoj di na mi ci pr o sto ra u
ko jem je le gi ti mi zo van, a jed na od va žni jih te ma je te ma ra ta),
li te ra ri zo va ni (sve sno knji žev no-estet ski ob li ko van kao pro zni
tekst u ko jem je ste pen ve ro vat no će i umet nič ke sti li za ci je
doga đa ja do mi nant ni ji od isti ni tih/ve ro do stoj nih in for ma ci ja;
od nos au tor –pri po ve dač –lik iz ra zi to je ho mo di je get ski, pa autor
ni je iden ti čan ni sa li kom ni sa pri po ve da čem, već su pri po ve -
dač i lik iden tič ni). Upo re di: Sa blić To mić 2002: 105–135.



broj ne žal be, tra že ći da knji ga bu de iz ba če na iz
po pi sa lek ti ra za še sti raz red osnov ne ško le, na
ko jem je bi la od 1996. go di ne. Pri ja ve su bi le po -
sla te, iz me đu osta log, Mi ni star stvu ob ra zo va nja,
na u ke i spor ta, Agen ci ji za od goj i ob ra zo va nje,
Pra vo bra ni te lju za de cu i om bud sma nu.

Tre ba još na gla si ti da, po red Ma log rat nog
dnev ni ka, po sto je i ne ki dru gi tek sto vi hr vat ske
dječ je knji žev no sti ko ji nu de ne ga tiv nu sli ku Srba,
gra đe nu na osno vu broj nih ste re o ti pa. Ta kav pri -
stup te mi ra ta iza zi va broj ne kon tro ver ze i kri tič -
ko či ta nje hr vat ske deč je knji žev no sti o Do mo vin -
skom ra tu, ko je na la zi mo, na pri mer, u op se žnom
član ku Du brav ke Zi me Hr vat ska dječ ja knji žev nost
o ra tu, u ko jem au tor ka po ka zu je da u hr vat skoj
knji žev no sti za mla de či ta o ce pre o vla da va „po sve
she ma ti zi ra na sli ka rat nog su ko ba kao po vi je snog
i druš tve nog raz do blja” (2001: 116), kao i u dru -
gim na uč nim ra do vi ma7.

U hr vat skoj deč joj knji žev no sti dnev nik du že
vre me ni je bio po sma tran kao au to nom ni au to bi -
o graf ski ža nr, već naj češ će kao struk tur na va ri -
jan ta ne kog dru gog žan ra, pre sve ga ro ma na. Na
taj na čin, hr vat ski na uč ni ci ko ji su se ba vi li knji -
žev noš ću za naj mla đe či ta o ce na gla ša va li su po -
seb nu struk tu ru rad nje ana li zi ra nih de la (rad nja
se de ša va sva ko dnev no, da ti su da tu mi, vre me
„od –do” i kao hro no loš ki niz)8. Jed na od pr vih
autor ki ko ja je u hr vat skoj deč joj knji žev no sti pre -
u ze la na se be za da tak pro na la že nja mo de la deč je
dnev nič ke pro ze bi la je Dra gi ca Dra gun. U stu diji
pod na slo vom Dnev nič ka pro za u hr vat skoj knji žev -
no sti za dje cu i mla de ona na vo di da je ado le scent -
ski uz rast ti pič na po pu la ci ja či ta la ca dnev ni ka.
Au tor ka na osno vu kor pu sa od dva de set dva na -
slo va na me nje na de ci i mla di ma ana li zi ra dnev -
nič ki dis kurs, iz dva ja ju ći i si ste ma ti zu ju ći svo je -
vr sne dnev nič ke pro zne mo de le. Zna ča jan do pri -
nos raz vo ju is tra ži va nja deč je au to bi o graf ske

knji žev no sti u Hr vat skoj pred sta vlja, ta ko đe, mo -
no gra fi ja An dri ja ne Kos Lajt man Au to bi o graf ski
dis kurs dje tinj stva, u ko joj au tor ka raz ra đu je mo -
de le i ti po ve hr vat ske deč je au to bi o graf ske pro ze,
uklju ču ju ći i dnev nič ku. 

Po sta vlja ju ći se bi slič ne ci lje ve, že lim da ob ra -
tim pa žnju na ro man Ti ta Bi lo pa vlo vi ća Či taj, go -
spo di ne ba lav če. Knji ga ko ja in tri gi ra svo jim na slo -
vom ob ja vlje na je 2002. go di ne i pri ka zu je do ga -
đa je iz Do mo vin skog ra ta, ali se znat no raz li ku je
od dru gih de la ko ja pri pa da ju prav cu rat nog deč -
jeg ro ma na. U knji zi ne na la zi mo je zi ve sli ke bor -
bi, bom baš kih na pa da i sve pri sut ne smr ti. Mo že
se re ći da se u Bilopavlovicevom ro ma nu rat odvi -
ja u po za di ni, ali je stal no pri su tan. Glav ni lik de -
čak od dva na est-tri na est go di na, ko ji že li da po -
sta ne pi sac. Ju nak, ko me ne zna mo ime, vo di
dnev nik u ko me hro no loš ki be le ži sve naj va žni je
do ga đa je iz svog ži vo ta – po ro dič ne, škol ske, rat -
ne, in tim ne. De čak po ku ša va da pi še u ra znim
knji žev nim žan ro vi ma, čak stva ra i ne ku no vu, do
ta da ne po zna tu knji žev nu for mu. Bi lo pa vlo vi će -
vu knji gu to plo su pri mi li knji žev na pu bli ka i kri -
ti ča ri ko ji su je na gra di li pri zna njem „Ma to Lo -
vrak” za naj bo lji ro man za de cu i mla de ob ja vljen
u 2002. go di ni. 

Na po čet ku ana li ze, tre ba lo bi na gla si ti da se
knji ga sa sto ji od tri de la – Pred go vo ra, či ji je autor
iz miš ljen lik, „Prof. I. D., kra dlji vac bi lje žni ce”
(Bi lo pa vlo vić 2002: 8), od lo ma ka dnev ni ka pod
na slo vom Či taj, go spo di ne ba lav če (ukup no dva na -
est po gla vlja) i Po go vo ra, ta ko đe iz pe ra po me nu -
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7 Kri tič ko či ta nja hr vat ske deč je pro ze o Do mo vin skom ra tu
pru ža ju ta ko đe ra do vi Mag da le ne Di ras (Dyras 1999) i Mag da -
le ne Slav ske (Slav ska 2000). Tre ba ta ko đe po me nu ti i pro blem -
ske di men zi je ter mi na Do mo vin ski rat ko ji je ne pre ci zan i ne
odra ža va ka rak ter rat nog su ko ba. Ši re o to me vi di: Ka ra ba lić
2011.

8 Na taj na čin Stje pan Hra njec po sma tra, iz me đu osta log,
Sed mi be Jo že Hor va ta. Upo re di: Hra njec 2006: 168.



tog pro fe so ra pod ini ci ja li ma I. D. U pr vim re če -
ni ca ma sa zna je mo da knji ga sa dr ži frag men te
auten tič nog dnev ni ka, ko ji je pro na đen na skla -
diš tu sta rog pa pi ra:

Ovu knji ži cu ko ju će što va ni či ta telj po hra ni ti u
svo je krat ko vje ko sje ća nje, ot krio sam po sve slu čaj -
no. Ta ko je to sa svim vri jed nim ot kri ći ma. Od ve -
zoh ne dav no na skla diš te mje snog Ot pa da po sljed -
nje za li he sta rih no vi na i pred rat nih udž be ni ka.
Dok mi je lju ti ti dje lat nik va gao pa pir, proš vr ljao
sam dvo riš tem ko je mi je na li ko va lo na pri zor po -
sli je bom bar di ra nja. Sli ka baš i ni je bez ve ze. Rat
je upra vo za vr šen. 

Tu ni je dan pred met ni je bio cje lo vit. Tru lje i
gvož đu ri ja. Iz hr pe pa pi ra, me đu tim, pro vi ri va lo je
neš to što je bi lo i ni je bi lo ot pa dak. Bi la je to bi lje -
žni ca s abe ce da ri jem na de snom ru bu. Bez ko ri ca.
Za go li cao me dječ ji ru ko pis na umr lja nom pa pi ru.
Tut nuo sam bi lje žni cu pod ka put, kao da kra dem,
i upu tio se spo me nu tom dje lat ni ku da mi pla ti za
do ne se ni pa pir (Bi lo pa vlo vić 2002: 5–6).

Ka sni je prof. I. D. pi še o to me ko je je ure đi vač -
ke pro me ne uneo u pro na đe ni ru ko pis, pri pre ma -
ju ći ga za ob ja vlji va nje:

Tekst, ra zu mlji vo, ni je imao na slo va pa sam ga
ja iz mi slio. Po gla vlja su u na dnev ci ma, što upu ću -
je na to da je ri ječ o dnev ni ku. No to ipak ni je pra -
vi dnev nik, jer su zbi va nja u sa dr ža ju vre men ski
izmi je ša na; če sto su to sje ća nja na ne ki ra ni ji do -
ga đaj ili pak ob ra da ka kve za dnev nik ne va žne po -
ja ve. Na dnev ke sam iz ba cio i umje sto njih umet -
nuo po me ni pri klad ne na slo ve po gla vlja. Kur zi vi
su ta ko đer mo je dje lo a sve je zič ne, gra ma tič ke,
pra vo pi sne i stil ske po je di no sti dje la ni ti sam di rao
ni ti do puš tam ci je nje nim lek to ri ma bi lo ka kve
struč ne za hva te (Ibid.: 7). 

Pred go vor i Po go vor ima ju za cilj da uve re či tao -
ca u au ten tič nost tek sta ko ji je – po put osta lih rat -

nih us po me na, uklju ču ju ći i Dnev nik Ane Frank,
kao naj po zna ti je sve do čan stvo Ho lo ka u sta pre ve -
de no na de se ti ne stra nih je zi ka – sa ču van i vre -
dan za ob ja vlji va nje.

Au tor dnev ni ka, kao što je već re če no, ano ni -
man je i ni je po zna ta nje go va da lja sud bi na. Svoje
be leš ke vo di kon se kvent no u pr vom li cu jed ni ne.
Isto kao nje go va po zna ta ho land ska vrš nja ki nja,
on že li da u bu duć no sti po sta ne pi sac, če mu po -
sve ću je mno ge re do ve, tru de ći se da stal no po -
bolj ša va svo je knji žev ne veš ti ne i stil.

Pi šem za se be da kad i ako pre ži vim ovu rat nu
ke nja žu znam tko sam bio. Osim to ga vje žbam knji -
žev ni za nat, jer ću jed nog da na bi ti pi sac. Po na -
vljam, ovo pi šem za se be. Ne će to či tat ni po li ci ja
ni bi lo ko ja bu da la što se na sla đu je tu đim us po me -
na ma jer ne ma svo jih. [...] Bi ću pi sac ili bit ću pi -
sac, pi sac. Već sam do sta to ga na pi sao ali sa mo za
se be. Kad bu dem pra vi pi sac pi sat ću za dru ge
(Ibid.: 10, 12). 

Či ta ju ći knji gu če sto na i la zi mo na slič ne od -
lom ke, ko je bi tre ba lo tu ma či ti kao još je dan oblik
po tvr de au ten tič no sti be le ža ka. Pa žljiv či ta lac će,
ipak, pri me ti ti da se ve ro do stoj nost au to bi o graf -
skog dis kur sa vr lo če sto do vo di u pi ta nje, po či nju -
ći od li ka au to ra, pre ko žan ra i u knji zi pred sta -
vlje ne stvar no sti, do je zi ka i sti la. Mla dić mno go
raz miš lja, pi ta se, ana li zi ra, svo je de lo na zi va po -
ne kad dnev ni kom, po ne kad ro ma nom ili pla či spi -
som, o če mu ka že: „No va knji žev na vr sta. To je
slo bo da” (Bi lo pa vlo vić 2002: 16). Ma ne vri šu ći
izme đu tri ju knji žev nih kon ven ci ja – dnev ni ka,
ro ma na i dra me – on stva ra tre ću, no vu, svo ju
vrstu ko ja zna čaj no uti če na kom po zi ci ju de la, što
do vo di do spe ci fič nog žan rov skog di ja lo ga. U na -
sto ja nju da po ka žem ka ko se re a li zu je ovaj neo -
bič ni kon cept, po zva ću se na te o ri ju au to bi o graf -
skog tro u gla.
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Mal go ža ta Čer minj ska (Małgor za ta Czermiń-
ska), polj ska is tra ži va či ca au to bi o graf skih žan ro -
va, tvr di da se sva ka po ja va au to bi o graf skog ka -
rak te ra na la zi „ne gde” iz me đu tri naj vi še tač ke
ugla au to bi o graf skog tro u gla. Na uč ni ca opi su je i
ana li zi ra knji žev nost lič nog do ku men ta kroz pri -
zmu po zi ci je „JA” ko je pri po ve da u tek stu i kroz
nje gov stav pre ma pred me tu is ka zi va nja, iz dva ja -
ju ći iz re per to a ra au to bi o graf skih tek sto va tri
auto bi o graf ska sta va. Pr vi je eks tra vert ni stav sve -
do čan stva, ko ji svo je po re klo ima u ep skom ka zi -
va nju, i pri ča o stvar nim do ga đa ji ma i lju di ma,
da ju ći sve do čan stvo vre me na. Dru gi je in tro vert -
ni stav is po ve sti, ko ji ima lir sko po re klo i kon cen -
tri še se, pre sve ga, na unu traš nji ži vot. Tre ći je
auto kre a ti van stav iza zo va ko ji se za sni va na
dram sko-re to rič kom prin ci pu i iza zov je ba čen u
prav cu či ta o ca. Tri sta va: sve do čan stvo, is po vest
i iza zov, mo že mo za mi sli ti kao kraj nje tač ke auto -
bi o graf skog tro u gla (Czermińska 2002: 19–25).
Pod au to bi o graf skim sta vom pod ra zu me va mo re -
la ci ju unu tar li te rar nog tek sta, što zna či da isti
au tor mo že da za u zme je dan od tri sta va, te mo -
že mo go vo ri ti o do mi nant noj po zi ci ji jed nog sta -
va u od no su na osta le, ali ni kad ni je dan ne mo že -
mo is klju či ti.

Di fe ren ci ja ci ja au to bi o graf skih sta vo va vi dlji -
va je, ta ko đe, i u ana li zi ra nom dnev ni ku. Be leš ke
su, u isto vre me, sve do čan stvo Do mo vin skog ra -
ta, is po vest o lju ba vi pre ma Ma ji, dru ga ri ci iz raz -
re da, a od sli ka va ju i ra đa nje stva ra lač kog po ri va
mla dog pi sca. Stav sve do ka vi dljiv je ka da de čak
pi še o ra tu, sve do če ći pre sve ga o svo joj sud bi ni i
sud bi ni svo je po ro di ce. Na pr vi po gled nje go ve
be leš ke de lu ju kao pra vi deč ji rat ni dnev nik ia ko
u nje mu ne ma da tu ma – osnov nog dnev nič kog
atri bu ta. Fak tor ko ji or ga ni zu je na ra ci ju je, me -
đu tim, hro no loš ki niz, jer „au ten ti čan au tor na -

re đu je pse u do a u to ru da pi še na taj na čin da sva -
ki za pis, čak i taj ko ji se u da tom tre nut ku rad nje
či ni slu čaj nim, ima od re đe nu funk ci ju u kom po -
zi ci ji de la” (Głowiński 1973: 80). Či ta ju ći Bi lo -
pavlo vi će vu knji gu mo že mo, ta ko đe, pri me ti ti
traj nu sa daš njost i či nje ni cu da se kon ven ci ja
dnev ni ka za sni va, pre sve ga, na od go va ra ju ćem
na či nu ob li ko va nja vre me na. De čak pi še o ono me
što je za nje ga va žno ili što se oko nje ga de ša va to -
kom pi sa nja dnev ni ka. Ne ki frag men ti ima ju čak
i for mu iz veš ta ja: de čak ukrat ko iz veš ta va o naj -
va žni jim do ga đa ji ma da na. Ta kvi od lom ci či ne
dnev nič ku sa daš njost kon kret ni jom. Me đu tim,
ima ju ći u vi du či nje ni cu da je Bilopavlovic pra vi
au tor ro ma na, tre ba ih tre ti ra ti kao sig na le au ten -
tič no sti, ko ji, u skla du sa pra vi lom for mal nog mi -
me ti zma9, či ne nje go vo de lo slič nim isti ni tom
iska zu. Da bi se opi si va ni do ga đa ji či ni li ve ro do -
stoj ni jim, de čak vr lo če sto da je reč dru gim li ko vi -
ma – ocu, de di, škol skim dru go vi ma i dru ga ri ca -
ma. S istom na me rom ci ti ra pi smo ko je je nje go -
va maj ka po sla la ocu i u ko jem ga oba veš ta va o
kra ju nji ho vog bra ka. De čak če sto obo ga ću je svo -
je be leš ke raz go vo ri ma ko ji su se vo di li iz me đu
nje ga i dru gih li ko va, za pi su ju ći ih kao ti pi čan di -
ja log u ro ma ni ma: 

– Aj mo da nas u ki no – re kla je ne ka ko kao da
ka že ma co mo ja ma la.

Glu po sam se okre nuo mi sle ći da go vo ri ne ko -
me iza me ne. Gur nu la me pr sti ćem u pr sa.

– Ideš ili nej deš?
– Idem ako me ma ma pu sti – od go vo rio sam kao

pra vi prav ca ti sro ljo. Ne go što sam? Sro ljo obič ni.
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te rar no sti. Upo re di: Głowiński 1969: 192.



– Ih, ma ma. Kaj ti ona mo že? Ne ma uz bu na, ne -
ma za bra na. Hi ti joj fo ru da se mo ra i kvit. Upr la
mi je ka ži prst u če lo (stal no neš to s tim pr sti ma) i
re kla:

– Ajd bok! U pol če ti ri pred ško lom (Bi lo pa vlo -
vić 2002: 86).

Osim to ga, ju nak se mno go pu ta pre tva ra u
sve zna ju ćeg pri po ve da ča, ti pič nog za iz miš lje ne
for me, uvla če ći se u psi hu li ko va ob jaš nja va mo -
ti va ci ju nji ho vih po stu pa ka, zna ono šta de čak ko -
ji pi še dnev nik ne ma pra vo da zna. Mo že se ta ko -
đe pri me ti ti, kad se uzmu u ob zir je zik i stil, da se
ro ma nesk no sti li zo va ni frag men ti bit no raz li ku -
ju od dnev nič kih be le ža ka. U tim od lom ci ma de -
čak mno go češ će ko ri sti ko lo kvi jal ni go vor i omla -
din ski žar gon.

U be leš ka ma je ta ko đe vi dljiv stav is po ve sti.
Dnev ni čić je po stao ju na kov naj bo lji i naj str plji -
vi ji in tim ni, po ver lji vi pri ja telj. Pro ta go ni sta pi še
o di le ma ma i unu traš njim ne mi ri ma, be le ži sop -
stve ne mi sli o ljud skoj pri ro di i eg zi sten ci ji. Me -
đu tim, nje gov dnev nik ni je sa mo ana li za i kri ti ka
sve ta od ra slih, ko ji ra tu ju i sva đa ju se, već de čak
po či nje da ot kri va „no vog se be” – pi sca, umet ni -
ka. Vi di mo ka ko se raz vi ja, for mu li še svo je mi sli
i miš lje nja, a dnev nik je sli ka tog pro ce sa, te ga
sto ga mo že mo sma tra ti tek stom ko ji ima ka rak -
ter „ini ci ja ci je”. Ju nak sve do ži vlja va pr vi put, sa -
zna je šta zna či lju bav i pat nja od bi je nog muš kar -
ca. Ovi ose ća ji su no vi i neo bjaš nji vi, za to de čak
mo že da se is po ve di sa mo svom dnev ni či ću. Čer -
minj ska ta kav pro ces pi sa nja upo re đu je sa vi vi -
sek ci jom ko ja do no si neo če ki va ne re zul ta te
(Czermińska 2002: 22). Ana li zi ran dnev nik je, u
suš ti ni, sli ka ta kve vi vi sek ci je – ju nak ot kri va do
ta da ne po zna tu taj nu, po ku ša va da iza be re svoj
ži vot ni put i od re di svo je me sto u sve tu. Nje go ve
be leš ke ima ju ob lik ti pič nog de vo jač kog dnev ni -

ka. Ipak, sa dru ge stra ne, tre ba ja sno na gla si ti da
je dnev nik na pi san ve o ma neo bič nim sti lom. Nje -
go ve ka rak te ri stič ne oso bi ne su hu mor, iro ni ja i
broj ne je zič ke igre. Na nje go vim stra ni ca ma opi -
sa na je sva ko dnev na ju na ko va „bor ba” sa je zič -
kom ma te ri jom ko ju ni je la ko ob u zda ti:

Na stav ni ca je re kla da se ne ka že sme nom ne go
sam nom. Ja sam sa svim za do vo ljan svo jim go vo -
rom jer sam čuo spi ke ra na te le vi zi ji ka ko go vo ri
baš kao i ja. Kad bu dem pi sac, a bi ću si gur no, on -
da ne ću ima ti pro ble ma s je zi kom i ne će me go spo -
đa iz hr vat skog stal no is pra vlja ti. Že lim bi ti pi sac i
to ću stal no po na vlja ti u ovom mom pr vom knji -
ževnom dje lu ko je pi šem sa mo za se be i za ni ko ga
dru gog. I to mi je na stav ni ca re kla da se ne ka že
za ni ko ga ne go ni za ko ga. U če mu je tu štos? Ne -
mam poj ma ili ona ne ma poj ma (Bi lo pa vlo vić 2002:
11–12). 

Je zič ke, gra ma tič ke, pra vo pi sne i stil ske greš -
ke tre ba sma tra ti još jed nom ma ni fe sta ci jom for -
mal nog mi me ti zma. Sti li za ci ja knji žev nog na dečji
je zik ima za cilj, pre sve ga, da uve ri či ta o ca da
pred so bom ima au ten tič ni deč ji dnev nik. Me đu -
tim, ima ju ći u vi du či nje ni cu da je Bilopavlovic
pra vi au tor, knji ga ot kri va nje gov iro ni čan stav
pre ma pro ce su br ze ko di fi ka ci je hr vat skog je -
zika10.

Tre ći au to bi o graf ski stav, vi dljiv u de ča ko vom
dnev ni ku, je ste stav iza zo va ko ji se, što sam na -
gla si la već ra ni je, za sni va na dram sko-re to rič kom
prin ci pu. U ana li zi ra nom de lu ot kri va mo ga pre
sve ga u dram skim frag men ti ma, ka da glav ni ju -
nak od lu ču je da na pi še tra ge di ju ili – ka ko sam
pi še – pla či spis. Ovaj no vi ža nr po ja vlju je se u nje -
go vim be leš ka ma dva pu ta i u oba slu ča ja po ve -
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zan je sa li kom Ma je, ko ju ju nak po taj no vo li.
Dram ski od lom ci se ti me raz li ku ju od onih ti pič -
nih za ro ma ne i dnev ni ke, gde pri ka zu ju pot pu no
iz miš lje ne do ga đa je. Ju nak na stu pa u ulo zi sa nja -
ra, ku je pla no ve za bu duć nost, za miš lja ka ko bi
od nos iz me đu nje ga i Ma je mo gao da iz gle da. Ovi
frag men ti od li ku ju se ti pič nom dram skom struk -
tu rom – vi dlji va je po de la na ulo ge, a iz ja va sva -
kog li ka, kao u pra voj dra mi, pro pra će na je nje -
go vim ime nom. Pri sut ne su ta ko đe di da ska li je.
Mla di au tor u za gra da ma in for mi še o to me ka ko
ju na ci go vo re, ka ko iz gle da ju i ka ko se po na ša ju,
što u pot pu no sti ilu stru je na ve de ni ci tat:

LI CA: Ma ja, naj ljep ša cu ri ca svih vre me na. San
sno va. Ja, za lju blje nik bez dla ke na li cu i je zi ku.

VRI JE ME: Dva na est i tri de set.
MJE STO: Pod fa zo nom i sud bin skom mag no -

lijom.
JA: Bog, Ma jo!
MA JA: Bog, pri ja te lju!
JA: Baš kra san dan.
MA JA: Je, je. Pro lje će, pri ma ve ra, spring, fri -

ling [...]
JA (gle da ju ći Ma ju du bo ko u oči i još du blje):

Daj mi de snu ru ku, mo lim te.
MA JA (pru ža mi pre bi je lu ru ku i neš to joj to -

plo tre pe ri u zje ni ca ma): Evo ti! [...] (Bi lo pa vlo vić
2002: 95).

Vi di se, da kle, da ju nak po zi va či ta o ce u svet
fik tiv ne fa bu le. Sve nje go ve igre žan ro vi ma do vo -
de do to ga da se či ta lac mo ra na ći u sa svim raz li -
či tim ulo ga ma – či ta o ca do ku men ta i či ta o ca fik -
tiv nog de la. 

Na po slet ku, tre ba na gla si ti da, za hva lju ju ći
mla di će voj knji žev noj igri for ma ma dnev ni ka, ro -
ma na i dra me, mo že mo go vo ri ti o svo je vr snom
nad red nom umet nič ko-kom po zi ci o nom prin ci pu,
pre ma ko jem se žan rov ski iz bo ri pri po ve da ča mo -

gu tu ma či ti kao spe ci fi čan gest sta vlja nja ma ske.
Na ra ci ja stal no me nja svoj stil i emo ci o nal ne to -
no ve a sve pri sut na di so nan ca i kon ku rent nost po -
sta ju nje na do mi nant na cr ta. Po zi va ju ći se na ti -
po lo gi ju dnev ni ka He le ne Sa blić To mić, mo že se
re ći da se u Bi lo pa vlo vi će voj knji zi na la ze ele men -
ti ti pič ni za pri vat ni, isto rij ski, so ci jal ni i li te ra ri -
zo va ni dnev nik, kao i nje go ve vr ste – pse u do dnev -
nik i ro man si ra ni dnev nik (upo re di Sa blić To mić
2002: 135–141). Me đu tim, kad pod poj mom tek -
sta pod ra zu me va mo te mat sku, na ra tiv nu i stil sku
ce li nu, do ći će mo do za ključ ka da naj vi še li či na
pod vr stu ko ju ova au tor ka na zi va eks pe ri men tal ni
dnev nik.

Eks pe ri men tal ni dnev nik [...] frag men tar ni je
pro zni tekst ko ji na sto ji is ku stvom je zi ka raš čla ni -
ti dnev nič ki dis kurs na pro stor vje ro do stoj nih i li -
te ra ri zi ra nih in for ma ci ja. [...] U eks pe ri men tal nom
dnev ni ku pre ko opa ža nja su bjek ta na sto ji se kon -
cep tu al no pri stu pi ti dnev ni ku kao dis kur ziv nom
me di ju sa mo o bli ko va nja. Au to ro vo fin gi ra nje dnev-
nič ko ga žan ra ogle da se u da ti ra noj kro no lo gi ji za -
pi si va nja u ko joj se su bjekt iz po zi ci je pr vo ga li ca
je di ne za mje nju je dru gim i tre ćim li cem. Ho mo di -
je get ska fik ci ja u ko joj au tor ni je iden ti čan li ku ni
pri po vje da ču, ali su lik i pri po vje dač iden tič ni, pre -
ta pa se sa sve zna ju ćim pri po vje da čem [...]. U eks -
pe ri men tal nom dnev ni ku ob li ku je se mo gu ća stvar -
nost po la ze ći od opi sa iz vanj skih pre ma unu tar njim
sta nji ma su bjek ta pri če mu je na gla sak sta vljen na
nje go va tre nut na za pa ža nja. Dis kurs dnev ni ka če -
sto je fin gi ran ili kon ta mi ni ran baj ko vi tim, epi sto -
lar nim, iz vješ taj nim dis kur som s iz ra zi to iro nij skim
od ma kom (2002: 141–143).

U ana li zi ra noj knji zi broj ni su zna ko vi au ten -
tič no sti, po mo ću ko jih au tor svo je de lo či ni slič -
nim isti ni toj dnev nič koj be leš ci, kao i knji žev ne
stra te gi je ka rak te ri stič ne za ro man i dra mu, ko je
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uniš ta va ju in ti man, pri san ka rak ter dnev nič kih
be le ža ka, te či ta lac če sto do la zi do za ključ ka da
uče stvu je u svo je vr snoj mi sti fi ka ci ji. Ti to Bi lo pa -
vlo vić je na taj na čin po ka zao da mo gu po sto ja ti i
tek sto vi ko ji pre la ze gra ni ce ža nr o va, kao i gra ni -
ce iz me đu do ku men ta i knji žev no sti. Za hva lju ju -
ći toj neo bič noj nad re al noj žan rov skoj od red ni ci,
au tor i pri po ve dač, me ša ju ći stvar nost i fik ci ju,
ot po či nju pra vu li te rar nu igru. Ali knji ga, ko ja je
na gra ni ci fik ci je i ne fik ci je, ia ko stva ra ilu zi ju
pri pad no sti sva koj od njih, za pra vo ne že li da bu -
de ni jed no ni dru go, ne go pra vi hi brid11. Hi brid -
nost Bilopavlovicevog tek sta, kao i knji žev na igra,
po ka zu je da je pi sa nje o ra tu, po seb no za ado le -
scent nu či ta telj sku cilj nu gru pu, te žak za da tak.
Pri po ve da če va pri ča, ia ko ne sklad na i ob li ko va na
od frag me na ta raz li či tih žan ro va, ima pre sve ga
za cilj da uve de red u de ča kov ži vot i da mu po -
mog ne da raz u me stvar nost ko ja ga okru žu je. Na
taj na čin au tor po ka zu je mla dim či ta o ci ma da pri -
ča nje o vla sti tom ži vo tu ima te ra pe ut sku funk ciju
i da ver ba li za ci ja emo ci ja i do ži vlja ja omo gu ća va
sa mo spo zna ju, sa mo ra zu me va nje i oslo bo đe nje
od tra u ma tič nih is ku sta va.
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Mag da le na E. ŚLAW SKA

LI TE RARY PLAY WITH THE FORM OF DI ARY,
NO VEL AND DRA MA (THE EXAM PLE OF 
A NO VEL ČI TAJ, GO SPO DI NE BA LAV ČE

BY TI TO BI LO PA VLO VIĆ)

Sum mary

Di ary has al ways been con si de red one of the most im -
por tant gen res of au to bi o grap hi cal li te ra tu re and one of
the most po pu lar ex pres si ons of war ex pe ri en ce. This was
espe ci ally no ti ce a ble du ring the Se cond World War and
the Yugo slav wars. Di ary is al so a gen re of ten cho sen by
chil dren, espe ci ally girls. In the early 1990s, many girls
in the for mer Yugo sla via kept di a ri es with the in ten tion
of in for ming the who le world abo ut the ir war ti me ex pe -
ri en ces. This gen re has al so been used by aut hors of fic -
ti o nal works. The pa per analyses the Či taj, go spo di ne ba -
lav če no vel by Ti to Bi lo pa vlo vić and fo cu ses on the aut -
hor’s li te rary play with the forms of di ary, no vel and dra -
ma. In my analysis, I re fer to the the ory of the ‘au to bi o -
grap hi cal tri an gle’ by Małgor za ta Czermińska, the typo -
logy of di ary by He le na Sa blić To mić and the three mo -
dels of au to bi o grap hi cal di sco ur se of Cro a tian chil dren’s
li te ra tu re by An dri ja na Kos Lajt man.

Key words: di ary, Cro a tian au to bi o grap hi cal chil -
dren’s pro se, Cro a tian War of In de pen den ce, Ti to Bi lo -
pa vlo vić, au to bi o grap hi cal tri an gle
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду при ка за не су мо гућ но сти
на став не ин тер пре та ци је ро ма на Ма га ре ће го ди не
Бран ка Ћо пи ћа у сед мом раз ре ду основ не шко ле, у
кор пу су из бор не лек ти ре. Ин тер пре та тив ни фо кус ста -
вљен је на уз ра сно при ла го ђе ну на ра то ло шку ана ли зу
овог ро ма на у на ста ви, са по себ ним освр том на по сте -
пе ни пре ла зак при по вед не струк ту ре са књи жев но сти
за де цу ка књи жев но сти за мла де. Те жња ра да је по пу -
ла ри са ње овог Ћо пи ће вог ро ма на у на став ној прак си,
а за кључ ци су из ве де ни на осно ву из у зет но успе шне
ре цеп ци је у ра ду ау тор ке са не ко ли ко ге не ра ци ја уче -
ни ка ше стог и сед мог раз ре да ОШ „Бран ко Ра ди че вић”
у Бо љев ци ма и Про га ру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ма га ре ће го ди не, Бран ко Ћо пић,
на став на ин тер пре та ци ја, на ра тив ни ток, ху мо ри стич -
ко, сен ти мен тал но

На став на свр хо ви тост чи та ња 
Ма га ре ћих го ди на

Ху мо ри стич на и игров на нит про зног ства -
ра ла штва Бран ка Ћо пи ћа, по ста вље на у по зи -
ци ји ау тор ског (аук то ри јал ног) при по ве да ча
ко ји се при се ћа де тињ ства, че сто је обе ле же на
то ном се те и гор чи не све та од ра слих. Од ра сли
ка зи вач се кроз се ћа ње ре тро спек тив но вра ћа
у де тињ ство, по ста вља ју ћи се бе за де лат ног
лика, вид но жа ле ћи за уки ну том ве дри ном и

из гу бље ним „злат ним го ди на ма”. Еви дент но је
по сто ја ње „ду плог дна” у Ћо пи ће вој збир ци
Башта сље зо ве бо је, као ка нон ском тек сту у
школ ским про гра ми ма, али би га вре де ло по -
тра жи ти и у знат но ре ђе об ра ђи ва ном ро ма ну
Ма га ре ће го ди не,1 због из ра зи те дво пла но сти на -
ра ти ва и та на ног спо ја ћо пи ћев ског бо ла и ху -
мо ра. На став на ре а ли за ци ја Ма га ре ћих го ди на
ти ме по ста је до бра под ло га за син те зу Ћо пи ће -
вог ства ра ла штва об ра ђе ног у основ но школ -
ском пе ри о ду, услов ни ра ста нак уче ни ка од
про зе за де цу и увод у дис курс омла дин ске књи -
жев но сти.

На осно ву ви ше го ди шње из у зет но успе шне
на став не ре цеп ци је овог де ла у ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић” у Бо љев ци ма и Про га ру, као и на
осно ву ан ке те о чи та њу про зе за де цу и мла де,
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1 Фе но ме ном „ду плог дна” у на ве де ним Ћо пи ће вим де ли -

ма оп се жни је се ба вио Пе тар Пи ја но вић у књи зи Иза зо ви гра -
нич не књи жев но сти, те је зна чај но за па зи ти ста во ве ко је је
из нео у по гле ду ре цеп циј ске дво пла но сти Ћо пи ће вог на ра -
ти ва: „Због уме ћа Ћо пи ће вог по и сто ве ћи ва ња два спо је на
све та, у ко јем се зре ло до ба ја вља као од бље сак ра не мла до -
сти, и ра ни Ћо пи ће ви про зни ра до ви, као и Ба шта сље зо ве
бо је са др же на ив не при че или при че за осе тљи ве. У Ћо пи ће -
вој при по вед ној ар ти ку ла ци ји, то су при че за за не се не, че -
жњи ве или очу ђе не, од но сно за љу де де ти ња сте или го лу би -
јег ср ца” (Пи ја но вић 2005: 53).



спро ве де не у апри лу 2019. го ди не,2 утвр ђе но је
да уче ни ци на кра ју осмог раз ре да ра до и че сто
у круг оми ље них ро ма на за де цу и мла де увр -
шта ва ју и Ћо пи ће ве Ма га ре ће го ди не, за др жа ва -
ју ћи ути сак то пли не, при сно сти и бли ско сти са
све том при ка за не пред мет но сти овог де ла и
знат но на кон на став не ана ли зе. Сна жан ре цеп -
циј ски до јам о Бран ку Ћо пи ћу не бле ди ни са
на кнад ним чи та лач ким ис ку ством, већ се усло -
жња ва ком па ри ра њем са об ра ђе ним са др жа ји -
ма омла дин ске књи жев но сти (Ло вац у жи ту,
Гла сам за љу бав), чи ме се раз ви ја ју и на до гра -
ђу ју ли те рар не по тре бе, укус и ве шти не ту ма -
че ња код мла дих ре ци пи је на та.3

При ли ком ре а ли за ци је ро ма на, тре ба во ди -
ти ра чу на да на ра то ло шки тер ми ни оквир на
при ча, уо кви ре на фа бу ла, ау тор ски при по ве дач,
га ле ри ја ли ко ва, удво је ни лик, епи зо да, ста тич -
ки и ди на мич ки мо тив бу ду уз ра сно при ла го -
ђе ни, од но сно њи хо во име но ва ње и пу но усва -
ја ње мо же се оче ки ва ти са мо од уче ни ка ко ји
до сти жу на пред ни ни во по стиг ну ћа и укљу чу ју
се у так ми че ња из на став не обла сти Књи жев -
ност. Оста лим уче ни ци ма тре ба об ја сни ти
прин ци пе на ко ји ма се ови пој мо ви функ ци о -
нал но ко ри сте у де лу, али је до вољ но тер ми но -
ло шки за др жа ти их у окви ри ма фа бу ле, ре тро -
спек тив ног при по ве да ња, про стор ног и вре мен -
ског ка рак те ри са ња ли ко ва, глав них и спо ред них
до га ђа ја и уну тра шњег монологa, чи ме се ува жа -
ва ју тер ми но ло шки окви ри пла но ва на ста ве и
уче ња за основ ну шко лу и ме то дич ки прин цип
до вољ но сти. 

Ком по зи ци о на сла га ли ца на ра ти ва 
Ма га ре ћих го ди на

На по чет ку ком по зи ци о не ана ли зе де ла по -
треб но је да на став ник на уз ра сно при ла го ђен

на чин об ја сни уче ни ци ма ка ко се пар ти зан ски
бо рац Бран ко по ста вља у по ло жај ау тор ског
(аук то ри јал ног) све зна ју ћег при по ве да ча, ко ји
са вре мен ске дис тан це, усред уз не ми ру ју ћих
рат них деј ста ва то ком бор бе за Би хаћ, са ста вља
сво је вр сну ли те рар ну сла га ли цу о дав но про ху -
ја лим ђач ким да ни ма у Про свје ти ном ђач ком
ин тер на ту. Ка ко би се на ча су об ра де де ла на -
гла си ли ме то дич ки про це си ана ли зе, син те зе,
ин дук ци је и де дук ци је, мо ти ви са ње и на во ђе ње
уче ни ка на раз ми шља ње о срод но сти ло ги ке
игре сла га ли це и асо ци ја тив не струк ту ре фа -
буле при клад ни су ме то дич ки ме ђу ко ра ци ка
ди ја ло шком по ве зи ва њу лин гви стич ке и ма те -
ма тич ке ин те ли ген ци је, од но сно на ста ве Књи -
жев но сти и Ма те ма ти ке са сва ко днев ним
игров ним ис ку ством де це.

Ау то би о граф ски ро ман, као „сло бод на фик -
ци о на об ра да до жи вља ја и до га ђа ја из пи шче -
вог жи во та” (RKT 2001: 62), не ис кљу чу је пар -
ци јал ност и фраг мен тар ност при се ћа ња, те
уче ни ке нај че шће под се ћа на сло же ни по сту -
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2 Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у окви ру по ме ну те док тор -
ске ди сер та ци је ау тор ке тек ста, на узо р ку од 200 на став ни -
ка и 664 уче ни ка основ них шко ла у Ре пу бли ци Ср би ји. На
осно ву од го во ра уче ни ка ко ји су чи та ли Ма га ре ће го ди не као
из бор ну лек ти ру, по ка зу је се ви сок ни во мо ти ва ци је уче ни -
ка за чи та ње овог де ла, а ан ке ти ра ни на став ни ци по ред ре -
цеп циј ске ис ти чу и са знај ну вред ност де ла (Кља јић 2021:
350−420).

3 Про чи тав ши у пе том и ше стом раз ре ду не ко ли ко ро ма -
на о дру жи на ма (Хај ду ци, Дру жи на Си њи га леб, Де ча ци Па -
вло ве ули це, Ор ло ви ра но ле те), уче ни ци су из гра ди ли хо ри -
зонт оче ки ва ња ко ји под ра зу ме ва ли не ар ну рад њу са јед ним
на ра тив ним то ком, при су ством тип ских ли ко ва и тип ских
си ту а ци ја и по ла ри зо ва ну цр но-бе лу ка рак те ри за ци ју и мо -
ти ва ци ју ли ко ва. Еле мен ти гра нич не књи жев но сти упу ћу ју
их да са књи жев но сти за де цу по сте пе но ре цеп циј ски фо кус
усме ре на књи жев ност за мла де, да ин тер пре та тив ни ак це -
нат са ђач ког ху мо ра пре не су на ме ло драм ско-сен ти мен тал -
но шти во пр ве љу ба ви и пра те про ме ну про та го ни сте Бран -
ка од чла на ђач ке дру жи не ка ин ди ви ду ал цу, окре ну том
унутра шњим ста њи ма адо ле сцен ци је.



пак ужле бљи ва ња сит них де ло ва сла га ли це
како би се до би ла рас ко шна, али ни ма ло јед но -
став на сли ка де тињ ства. Овај вид про зног ни за -
ња до га ђа ја укљу чу је ва ри ра ње стро го ли не ар -
ног вре мен ског ни за – по сту пак при се ћа ња (уз
на по ред ност лир ских и ху мо ри стич ких епи зо -
да) мо же би ти увод у кон цеп ци ју „не по у зда но -
сти се ћа ња”, ко ји се кроз су че ље не не су гла сице
Ан дре а са Са ма и Ма ри је Ри го за па жа у те ле ви -
зиј ској дра ми Ноћ и ма гла, про грам ски сме ште -
ној у осми раз ред.4 Уче ни ци ће за па зи ти још
јед ну слич ност Ма га ре ћих го ди на са игром сла -
га ли це; уко ли ко се епи зо де и до га ђа ји у ро ма -
ну дру га чи је рас по ре де, да ће бит но дру га чи ју
сли ку – ро ман би у од но су на Бран ка знат но
дру га чи је ис при по ве да ли Ба ја Ба ја зит, Бо бо
Лут ка или Ду ле Да бић јер сва ко од њих на раз -
ли чит на чин пам ти ми ну ле да не за јед нич ког
уче ња и дру же ња. Ипак, сли ка сва ког по је дин -
ца је дин стве на је и не по но вљи ва, па уко ли ко је
не скло пи по вла сти тој ло ги ци се ћа ња, она се
не ће ва ља но укло пи ти. Уче ни ци ма ни је не по -
знат та ко зва ни фе но мен лич ног се ћа ња, по ко ме
смо на ви кли да сво је ус по ме не из ла же мо сва -
ки пут на исти на чин, пре ци зно од ре ђе ном ло -
ги ком, па ће се се ти ти да и у вла сти тој игри
слага ња сла га ли це ко нач ну сли ку не до би ја ју
док сва ком по је ди нач ном де ли ћу не на ђу ње -
гово пра во ме сто, чак и ка да је са ста вља ју ви -
ше пу та. 

Ме ша ње на ра тив них од ли ка при по вед ног
шти ва за де цу са при по вед ним шти вом за мла -
де, уз при ме ну ре тро спек ци је, на ла же да се
при се ћа ње за поч не на ра ти вом о ђач кој дру жи -
ни, за тим да се цен трал ни сег мент ро ма на, гра -
ђен по си сте му струк ту ре ша хов ских по ља – на -
из ме нич ним ни за њем ху мо ри стич ког и сен ти -
мен тал ног, обо га ти и еле мен ти ма омла дин ског
на ра ти ва, да би по том при по вед ни епи лог пре -

нео уче ни ке у ста ри ји чи та лач ки уз раст, у при -
по ве да ње о де ци и де тињ ству. Ка ко се тех ни ка
ска за код Ћо пи ћа не мо же оде ли ти од усме них
го вор них жан ро ва због сна жног пред тек ста
усме не тра ди ци је у ау тор ском на ра ти ву5, по -
сту пак при по вед ног до гра ђи ва ња, ка рак те ри -
стич ног за по зи ци ју усме ног го вор ни ка (ва -
ријант ност), мо же се ту ма чи ти као сло бо дан
аутор ски пре плет вла сти тог де ти њег ис ку ства и
мо гу ћих зби ва ња у јед ном ђач ком ко лек ти ву.
Ти ме се „у оба слу ча ја ну ди фик ци ја ко ја ’пре -
тен ду је’ на исти ни тост (или из ње из ра ста) и
ства ра са свим осо бе на игра из ме ђу чи ње ни ца и
из ми шља ња” (Ша ран чић Чу ту ра 2013: 175).

Ту ма че ње оквир не при че

Школ ски и рат ни на ра то ро ви да ни су че ља -
ва ју се у ви ду кон тра стив не сли ке у оквир ној
при чи Ма га ре ћих го ди на (раз ру ше на згра да
кон вик та са по лу па ним про зо ри ма: не ка да ве -
дро и ве се ло зда ње ђач ког од ра ста ња). Уче ни ци
стил ску функ ци о нал ност кон тра ста мо ти ви шу
ис ти ца њем дра стич не раз ли ке из ме ђу без бри -
жног де чач ког, мир но доп ског вре ме на и све та
од ра слих, зре лих љу ди ко ји је до дат но за о -
штрен сли ком ра та и ра за ра ња. Та ко ђе, опа жа -
ју да рат ни оквир да је при по ве да њу о де тињ ству
тра гич ну но ту; мно ги Ћо пи ће ви дру го ви, по пут
Ха ми да Ру са, по ги ну ли су у бор би, па је овај ро -
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4 По јам не по у зда но сти се ћа ња де таљ ни је опи су је Јо ван
Де лић у књи зи Кроз про зу Да ни ла Ки ша II, ко ја је дра го це на
за ус по ста вља ње ком па ра тив них ве за из ме ђу Ра них ја да и те -
ле ви зиј ске дра ме Ноћ и ма гла (Де лић 1997: 135).

5 Ве зом из ме ђу усме не тра ди ци је и опу са Бран ка Ћо пи ћа
ба ви ла се Сне жа на Ша ран чић Чу ту ра у књи зи Но ви жи вот
ста ре при че, те је зна чај но за па зи ти про ту ма че не ком па ра -
тив не па ра ле ле жа нр о ва усме не про зе и ро ма на Ма га ре ће го -
ди не (Ша ран чић Чу ту ра 2013). 



ман исто вре ме но и по смрт на по част мла дим
би ћи ма чи ји је жи вот пре ра но пре ки нут. Та ко -
ђе, сли ка ра зо ре ног и уни ште ног гра да кон тра -
сти ра се са не кад жи вом град ском вре вом, а
бит ку за осло бо ђе ње, сто пу по сто пу, во де аутор
у зре лим го ди на ма и ње гов школ ски друг, ми -
тра ље зац Ба ја Ба ја зит, док су не ки од школ ских
дру го ва на стра да ли у бор би. Да је сво је при по -
ве да ње фо ку си рао са мо на де тињ ство, Ћо пић
не би осли као гор чи ну на лич ја од ра ста ња и ни -
ма ло ве дрог све та од ра слих, али се је ди ни мо -
гу ћи вид на ра то ро ве бор бе про тив ту ге и гу бит -
ка ма ни фе сту је кроз сет ни ре тро спек тив ни вре -
ме плов – по вра так у да не још увек не у ки ну те
сло бо де од ра ста ња. 

За вр шни део оквир не при че пред ста вља ко -
нач ну суд би ну га ле ри је ли ко ва у ро ма ну. Уче -
ни ци за па жа ју да Ћо пић све по зи тив не ли ко ве
сме шта у пар ти за не (бра ћу Ман ди ће, Кр сту Бу -
ву, Ду ле та Да би ћа зва ног Де-Де-Ха, Ба ју Ба ја -
зи та и Ха ми да Ру са), што се мо же по ве за ти са
те мом бли ско сти Јо ван че то ве дру жи не са пар -
ти зан ском је ди ни цом Ни ко ле ти не Бур са ћа из
прет ход но об ра ђе ног ро ма на Ор ло ви ра но ле те.
С дру ге стра не, не га тив но вред но ва ни Смр до -
ња и Бо бо Лут ка при кљу чу ју се чет ни ци ма, што
ука зу је на то да се ко рен гра ђан ског ра та из ме -
ђу бу ду ћих пар ти за на и чет ни ка крио у не су -
гла си ца ма из мла до сти, те су се у вре ме на ци -
стич ке оку па ци је са свим оче ки ва но на шли на
иде о ло шки су прот ним по зи ци ја ма, упе рив ши
оруж је јед ни у дру ге. То да је до дат ну ди мен зи -
ју тра ги зма са да шњо сти као рас пар ча ном и ра -
зо ре ном све ту, ко ме се као де ца ни су на да ли,
што ће од ра сли чи та лац по ве за ти са мо ти ви ма
на ци о нал не по де ле у Дру гом свет ском ра ту, ви -
дљи вим код Ћо пи ћа у Глу вом ба ру ту и До жи -
вља ји ма Ни ко ле ти не Бур са ћа. Уче ни ци Ћо пи ће -
ву ау тор ску ин тен ци ју нај че шће схва та ју као

ле ко ви то се ћа ње на бо ље и леп ше до ба, а на ра -
тив о де тињ ству као на чин да се пре жи ви рат са
ње го вим ра зор ним по сле ди ца ма, јер се пут до
сло бо де 1942. го ди не и да ље чи ни као дуг, трно -
вит и кр вав.

Ту ма че ње уо кви ре не фа бу ле

Пр ва гла ва ро ма на по зи ци о ни ра Бран ка као
до жи вљај ног при по ве да ча у тре ћи раз ред гим -
на зи је, те се жи вот но и при по ве дач ко ис ку ство
сли ка освр том на пр ве кон вик та шке да не. Уче -
ни ци тај на ра тив ни по сту пак мо ти ви шу уз ра -
сном ди фе рен ци ја ци јом, са зре ва њем и спо зна -
ва њем кон вик та шке сре ди не ко ја при по ве да ча
од сти дљи вог и пре пла ше ног де те та са се ла пре -
тва ра у не ста шног чла на дру жи не. Мо тив стра -
ха по ти че од но вог и не по зна тог; Бран ко се по
до ла ску у Би хаћ бо ји ши ри не ули ца, не по зна -
тих ку ћа, огром не згра де кон вик та, а по себ но
ту не ла и во за („У оној ти је ру пе ти ни не си та
ажда ја ко ја жде ре ко ње и ју на ке”), из ме ње них
у прав цу фан та стич ног (чу де сно ме сто и би ће)6.
Уче ни ци де ча ко во сли ка ње уја ко вог пор тре та
кро ки тех ни ком пред ста вља ју као си гур ност у
оно што чи ни, му дрост и ис ку ство, али и као
ма ни фе ста ци ју прак тич ног ду ха. Ве ру у не по -
гре шив суд ста ри јих је да на е сто го ди шњи Бран -
ко још увек не ме ња, иа ко је збу њен што ујак не
зна чи је су ку ће уз пру гу и по гра ду, а сва кој у
се лу зна вла сни ка. Отва ра ње за ко ни то сти но -
вог, ши рег, ур ба ног све та, у ко ме не по сто ји
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6 То до ро вље ве фан та стич не ка те го ри је чуд ног и чу де сног
из књи ге Увод у фан та стич ну књи жев ност (То до ров 2007)
мо гу се до ве сти у ве зу са ути ца јем на род не бај ке на пер спек -
ти ву де те та, ко ји из вор ни ру рал ни свет у ко ме је по ни као
(Ха ша ни) пре но си на тех нич ка чу де са ко ја га уво де у до та -
да не по зна ту зо ну ур ба ног (Би хаћ).



апсо лут но са зна ње о дру гом, до жи вљај ном на -
ра то ру се у се ћа ње уре зу је кроз уја ков им пе -
ратив да др жи је зик за зу би ма јер „ни је су ово
ви ше Ха ша ни, тво је се ло, не го ту ђи сви јет” (Ћо -
пић 2009: 23). 

У том но вом и не по зна том све ту на и ван и
не јак по је ди нац обич но стра да, те је при су ство
ини ци ја то ра у свет ин тер на та, пле ме ни тог за -
штит ни ка Ми ле та Шко ри ћа, пре по зна то као
ти пич на пе да го шка си ту а ци ја из на став не прак -
се, по год но за по ве зи ва ње на ста ве књи жев но -
сти и ча са оде љен ског ста ре ши не. Ово ме сто у
ро ма ну уче ни ци нај че шће по ре де са ли ко ви ма
сво јих за штит ни ка у ста ри јим раз ре ди ма или са
до ла ском но вог ђа ка у раз ред ко ји, ула зе ћи у
не по зна ти круг вр шња ка, би ва или при хва ћен
(обич но по сред ством не ког сна жног или ау то -
ри та тив ног уче ни ка) или од ба чен (уко ли ко за -
шти та из о ста не).

Га ле ри ја ли ко ва ни же се по мо де лу ко ји ће
уче ни ци ма би ти пре по зна тљив из ро ма на Хај -
ду ци Бра ни сла ва Ну ши ћа, а сва ки од кон вик та -
ша и код Ћо пи ћа има од ре ђе ни на ди мак (Ба ја
Ба ја зит, Ха мид Рус, Кр сто Бу ва, Ду ле Да бић
Хај дук Де-Де-Ха), чи ја се ети мо ло ги ја анег дот -
ски опи су је. Та ко ђе, уче ни ци ла ко за па жа ју и
да сви Ћо пи ће ви де ча ци има ју и по не што ка ри -
ка ту рал но, ка ко при спо ља шњем, та ко и при
уну тра шњем опи си ва њу. Ба ју Ба ја зи та уче ни ци
ка рак те ри шу као гро ма ду сна ге и ми ши ћа,
огром ног мом ка, на пр ви по глед не пре те ра но
би строг, ко ји де лу је на сил но и гру бо, са ги вик -
том као гро теск ним оруж јем, али и са свим нео -
че ки ва ним и тра ги ко мич ним сми слом за пред -
у зет ни штво – уко ли ко му пла те по ла ди на ра
ме сеч но, уче ни ци мо гу до ми ле во ље да му се
под сме ва ју. Лик Ха ми да Ру са, де ча ка из ба че ног
из му сли ман ског до ма „Гај рет” због анег до те са

ци пе ла ма, ука зу је на то ко ли ко су, гле да но из
де ти ње пер спек ти ве, на ци о нал не и вер ске по -
де ле ире ле вант не за истин ско при ја тељ ство.
Ха мид, вер бал но ока рак те ри сан кроз уз ре чи цу
„бра те слат ки” и јед но став ну на ив ност (ди ле ма
„ко ли ко гр ба има јед но гр ба ка ми ла”), осли кан
је као „пле ћат они зак дје чак, крат ких но гу и ве -
о ма ду гих ру ку, чак до ко ље на” (Ћо пић 2009:
29), као ан ти под Ба ји, „нај ве ћем, нај гр ла ти јем
и нај ја чем ђа ку у ци је лој ни жој гим на зи ји”
(Ibid.: 25). Не стал ност и не скон цен три са ност
хи пе рак тив ног де ча ка Кр сте Бу ве и ње го ва
акро бат ска сна ла жљи вост до во де га у ме та фо -
рич ку ве зу са овим ин сек том, ис ти чу ћи окрет -
ност и жи вах ност као ње го ве спе ци фич не ве -
шти не. Кр стин пор трет до пу њен је анег до том
са рас кло пље ним кре ве ти ма, ко ја би чи ни ла
екви ва лент Ха ми до вој по тре би да дру ги ма по -
ме ша ци пе ле, те их ова два из гре да чи не обе ле -
же ним – сва ки пут ка да се не што слич но по -
нови у ин тер на ту, ети ке ти ра ни су као но си о ци
ре вол та и уру ша ва ња при вид ног ре да у об ра -
зов ној уста но ви. Со ци јал ни аспект по ло жа ја де -
ча ка у до му ви дљив је кроз лик Ду ле та Да би ћа,
зва ног Де-Де-Ха, по ма ло на глу вог, си ро тог де -
ча ка са пра зним ко фе ром без ства ри, ко ме не
при сти жу па ке ти од ро ди те ља. Ње гов ка рак те -
ри сти чан ма ри фе тлук, оби ја ње ко фе ра са хра -
ном услед пре фек то ве за бра не да до руч ку је
због сил них не ва љал ста ва „ко ја су га при вла чи -
ла као маг нет” уче ни ци прав да ју као ну жан
чин; на му че но и на па ће но де те, ко ме не ма ко
да по ша ље по ну де, чи ни сит не пре сту пе за рад
го лог одр жа ња.

У IX гла ви уво ди се удво је ни лик; јед но јај ча -
ни бли зан ци, Ран ко и Бран ко, бра ћа Ман ди ћи,
до би ли су уло гу да у ро ман уне су еле мен те ко -
ме ди је за бу не. Гра де ћи ху мор на фи зич кој
исто вет но сти не ста шне бра ће, ко ја се исто држе
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и обла че и ску па, за ме ном уло га, по сти жу зацр -
та ни циљ (епи зо да са свињ цем, ка да Де-Де-Ха
још ни је све стан да по сто је два иден тич на де -
ча ка, од го ва ра ње исто ри је, Смр до њи на не мо -
гућ ност да тач но од ре ди ко га од бли за на ца да
упи ше у цр ну књи гу), на ра тор Бран ко у фи ни -
шу ро ма на да је тра гич ну ви зи ју њи хо ве уза јам -
не по ве за но сти и у смр ти, јер се ни та да ни је
мо гло ра за бра ти „ко је од њих Ран ко, а ко Бран -
ко” (Ћо пић 2009: 213).

И док је ху мор у сли ка њу пор тре та прет ход -
них чла но ва дру жи не из ра зи то по зи ти ван, еле -
мен ти са ти ре на гла ше ни су у пор тре ти ма Смр -
до ње и Бо бе Лут ке (Ги це). Пор тре ти омра же них
де ча ка на ме ћу уче ни ци ма сли ку уну тра шњих
осо би на не га тив них ли ко ва и по тре бу да их
кроз во ђе ну ди ску си ју кри ти ку ју. Ни ма га ре ћој
дру жи ни ни ти са вре ме ном мла дом чи та о цу
Смр до ња не мо же би ти бли зак због ули зи ва ња
пре фек ту, ко ји му до пу шта да се ижи вља ва, бу -
де за је дљив и груб и упи су је мла ђе и сла би је од
се бе у омра же ну цр ну књи гу. Ње го ва улиц ка на
уред ност, са пре ко мер ном ко ли чи ном упо тре -
бље не ко лоњ ске во де, до во ди се у ве зу са раз -
ма же ним до у шни ком Бо бом Лут ком, та ко ђе
пре на гла ше но до те ра ним де ча ком, ко ји до ста -
вља ин фор ма ци је о по на ша њу дру ге де це и ти -
ме све сно по ста је из да ји ца. 

Цен трал но на ра тив но је згро Ма га ре ћих го ди -
на гру пи ше се у не ко ли ко те мат ских сег ме на та
о зго да ма и не зго да ма ђач ке дру жи не. Пр ви
темат ски сег мент епи зод ног је ка рак те ра – ма -
га ре ћа дру жи на по сма тра фе но мен хва та ња,
бе га и стра да ња „хај ду ка”, кри ми на ла ца и
пљач ка ша ко ји се опи ру кру том др жав ном си -
сте му жан дар ме ри је. Уче ни ке тре ба под се ти ти
на Ну ши ће во по ја шње ње пој ма хај ду чи је у
обра ђе ном ро ма ну Хај ду ци и са њи ма об но ви -
ти осо би не еп ских бо ра ца за сло бо ду о ко ји ма

су чи та ли кроз об ра ду еп ских на род них пе са ма
из хај дуч ког те мат ског кру га, као и ро ма на Хај -
дук Стан ко. Код Ну ши ћа и Ћо пи ћа уоч љив је
кон траст из ме ђу еп ског ли ка хај ду ка у вре ме
бор бе про тив Ту ра ка и кри ми нал них бан ди ко -
је ха ра ју и пљач ка ју. Уче ни ци прав да ју на кло -
ност кон вик та ша кра ји шким из гред ни ци ма јер
се и јед ни и дру ги бо ре про тив за јед нич ког не -
при ја те ља – жан да ра, си сте ма вла сти и ри гид -
не упра ве уоп ште – ко јем се адо ле сцент ско до -
ба свих вре ме на од у век од у пи ра ло. 

О зби ва њи ма у Ку ли и доц ни је, то ком бор бе
у шта ли у Ба ји ном се лу, де ча ци са зна ју по сред -
но, кроз из ве шта је. Уче ни ци ма тре ба по ста ви -
ти пи та ње ко ли ко су ти из ве шта ји по у зда ни и
ко ли ко го во ре о на ме ри ка зи ва ча да при чу пре -
не се на се би свој ствен на чин. Све што је по -
сред но ви ше ни је по у зда но; из ве штај о бе гу из
ва ро шке Ку ле до би ја ју од гла си на из по ли ци је
и ка зи ва ња Јо ве Шкан да ла, а из ве штај из се ла
од Ба је. Шкан да лов из ве штај де лу је с јед не
стра не ау тен тич но јер вр ло сли ко ви то опи су је
ка ко се на кон удар ца на чи нио мр твим, али с
дру ге стра не и за го нет но – оста је не ја сно да ли
су до бро ду шног стра жа ра хај ду ци пре ва ри ли
или им је и сам по мо гао да утек ну. С дру ге стра -
не, Ба ја Ба ја зит ко ри сти бек ство хај ду ка у ње -
го во род но се ло да по ста не „рат ни из ве штач”,
да ју ћи се би на зна ча ју као фик тив ном за ве ре -
ни ку и те же ћи да та ко по диг не соп стве ни углед
и зна чај у дру жи ни.

Епи зо да са би хаћ ком Ку лом уво ди пор трет
Јо ве Шкан да ла, ко ји „по ка зни” од кљу ча ра у
за тво ру по ста је чу вар у ин тер на ту. И Шкан дал
сти че на ди мак вер бал ном ка рак те ри за ци јом.
Ње го во не пре ста но чу ђе ње ђач ким не ста шлу -
ци ма, с не пра вил ним из го во ром ре чи стра ног
по ре кла, ус кла ђе но је са ко мич ним спо ља -
шњим пор тре том ра жа ло ва ног пан ду ра, ко ји се
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уор та чу је са не ста шном мла ђа ри јом. Мр ки
лик, на лик на Цр ног Ара пи на ко га је уби ла там -
нич ка ме мла, а рад са де цом пре по ро дио, пор -
тре ти сан је по ма ло ка ри ка ту рал но, са оста ци -
ма по ли циј ске оде жде од ко је се ни кад са свим
не од ва ја (ши њел, по лу вој нич ке чак ши ре, цо -
ку ле, шај ка ча). Из пер спек ти ве са вре ме ног
мла дог чи та о ца, Шкан дал је мо рал но ви со ко
вред но ван – иа ко је од пре фек та до био за да так
да ухо ди де ча ке, он се та кве ду жно сти гну ша и
упо зо ра ва их да пред њим не из го во ре ни шта
што би мо гло да их дис кре ди ту је.

Ху мо ри стич ки на ра тив је у на став ној ре цеп -
ци ји из ра зи то ефек тан упра во у епи зо ди под -
ме та ња пи ле ћих цре ва Смр до њи. Уче ни ци у
овој ђач кој под ва ли уо ча ва ју ка ко се сен ти мен -
тал на ат мос фе ра љу бав ног са стан ка гро теск но
пре тва ра у пре ту ра ње по од врат ној са др жи ни
ку ти је и ка ко се уме сто оче ки ва ног слат ки ша
пред згра ну том де вој ком Смр до њин ау то ри тет
гро теск но уру ша ва. На ње га би се на до ве за ло
ка жња ва ње Бо бе Лут ке, од но сно епи зо да са ста -
вља њем ње го вог име на на Ушљи ви спи сак. Ову
епи зо ду уче ни ци по ре де са упи си ва њем Не ме -
че ка у цр ну књи гу у ро ма ну Де ча ци Па вло ве
ули це, с тим што је Не ме че ко ва из да ја по сле ди -
ца по гре шно про ту ма че не жур бе да из ве сти во -
ђу о пра вом из дај ни ку, док је Бо би на из да ја
ствар на, а осве та кон вик та ша оправ да на. Иро -
ниј ско исме ва ње јав ног ука за у пре фек то вом
од су ству, ко је Јо во Шкан дал тре ти ра као „слу -
жбе ни до ку мент”, при ме нив ши над из дај ни ком
ну ши ћев ски си стем ка зне, ука зу је и на еле мен -
те са ти рич ног. Са мо про зва на ђач ка ре пу бли ка
упо тре бља ва стро гост и озбиљ ност јав ног до ку -
мен та да се об ра чу на са ули зич ким дом ским
ре дом и исме је ри гид ност ин сти ту ци је ко ја је
ту ра ди уче ни ка, али не чи ни ни шта у њи хо ву

ко рист. Иро ни ја и са ти ра та ко по ста ју за ме так
доц ни јег ре во лу ци о нар ног свр га ва ња школ ске
упра ве, што је у Ћо пи ће вом жи во ту ре зул ти ра -
ло из ба ци ва њем из учи тељ ских шко ла у Ба ња -
лу ци и Са ра је ву, а у фик тив ном на ра ти ву по -
сти за њем со ци јал не прав де. Ма га ре ћа дру жи -
на успе ва да ме то дом по бу не зба ци омра же ног
пре фек та и Смр до њу и у уста но ви за ве де ред, у
че сти тим и до след ним ли ко ви ма про фе со ра
исто ри је и Ми ле та Шко ри ћа, али при ме тан је
и иде а ли зам Ћо пи ће вог ли те рар ног раз ре ше ња
ма ле ђач ке ре во лу ци је. Цен трал ни те мат ски
сег мент ху мо ри стич ког на ра тив ног то ка, уни -
шта ва ње цр не књи ге, по чи ње да се пре пли ће са
сен ти мен тал ном ли ни јом ро ма на, љу бав ним
тро у глом Ба ја – Зо ра Ку тић – Бо бо Лут ка. Уче -
ни ке тре ба под ста ћи на раз ми шља ње о то ме за -
што је сен ти мен тал на епи зо да ин тер по ли ра на
уну тар „ју нач ког под ви га” и ка ко она ути че на
ње го во од ви ја ње. Упра во у окви ру овог те мат -
ског сег мен та оми ље ни на став ник исто ри је, хе -
рој за ка те дром, пе да гог пун ем па ти је и су -
штин ског раз у ме ва ња гим на зи ја ла ца, де фи -
нише по јам „ма га ре ће го ди не” као пе ри од од
три на е сте до пет на е сте го ди не, пе ри од ра ног
пу бер те та и про ме на, из ме не по је дин ца од при -
па да ња ко лек ти ву до уну тра шњих ста ња ин ди -
ви дуе за о ку пље не те ле сним про ме на ма и за љу -
бље но шћу. Уче ни ци при ме ћу ју да сен ти мен тал -
на по вест пр ви пут на чи ње је дин ство ма га ре ће
дру жи не, а њен во ђа Ба ја, сна га тор и си ла, све
че шће се ми го љи јав ним на сту пи ма све мо ћи и
по чи ње да ис по ља ва емо тив ност. Ова љу бав на
епи зо да има уло гу ре тар да ци је (ус по ра ва ња)
рад ње, са еле мен ти ма ста тич ких мо ти ва. Но,
уче ни ци опа жа ју да ни она не мо же про ћи без
ди на мич ких мо ти ва и ху мо ра ко ји ма се Ћо пић
ве што бо ри про тив па те тич но сти. Љу бав ни тро -
у гао гра ди се на за ве ри бра ће Ман ди ћа, ко ји
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же ле да убр за ју зби ва ња, пре ну во ђу из са ња ре -
ња и пре у сме ре га на ак ци ју и ко лек тив ни дух.
За ве ра бли за на ца по кре ће тра ги ко мич ну сце ну
Ба ји ног при слу шки ва ња Зо ре и Бо бе Лут ке у
сун цо кре ти ма и осве ту сна жног де ча ка над пу -
ким вер бал ним раз ме тљив цем ко ји пред де вој -
ком и вр шња ци ма ипак мо ра да опо врг не сво је
хва ли са ње. Ху мор је из ра зи то при су тан у фле -
р ту Зо ре Ку тић (тип ског ли ка фа тал не и не -
стал не де вој чи це) са Ду ле том Да би ћем, ко ји
након не пра вед ног из ба ци ва ња из кон вик та по -
ста је ђач ки идол и не ко ко га тре ба за шти ти ти,
удо ми ти и на хра ни ти. Мо гу ћа ро ман тич на сце -
на по љуп ца у образ ху мо ри стич ки је на ру ше на
ти пич ном мо мач ком осо би ном, не стр пљи во -
шћу, па Ду ле уме сто фран цу ског по љуп ца од
ср ди те Зо ре до би ја ша мар.

Сен ти мен тал на епи зо да о Бран ку и Зо ри
Тан ко вић, ко ја се ре ме ти ме ша њем ве чи те на -
ме тљи ви це Зо ре Ку тић, мо же се ту ма чи ти као
пре лаз од Бран ко ве при пад но сти дру жи ни ка
за о ку пље но сти лич ним ста њи ма и осе ћа њи ма,
ко ја га под сти чу на ли те рар но ства ра ла штво.
Пи шу ћи пи смо Ба ји за Зо ру Ку тић, Бран ко се
за љу бљу је у Зо ру Тан ко вић. Да та кроз ин тер ме -
ди јал ни по сту пак – по ма ло не ве ште цр те же и
сти хо кле па ња у ђач ком спо ме на ру, пр ва се љу -
бав по сте пе но усло жња ва и од не ви но сти скри -
ве них по гле да пре ра ста у ко ле ба ње и не по у зда -
ност у љу ба ви. Тех ни ка уну тра шњег мо но ло га
по ку ша ва да за др жи мла ди ће ву вер ност ис кре -
ни јој и ода ној де вој чи ци, али се на су прот ње му,
као кон тра стив ни по сту пак, ја вља по сту пак ме -
ша ња љу бав них сен за ци ја и не стал но сти, што
по ја ча ва исто вет ност име на обе ју де вој чи ца ко -
је Бран ко во ли. Пред уче ни ци ма се отва ра ју
сло же ни ја осе ћа ња про та го ни сте – раз о ча ра -
ност, од ба че ност, на пу ште ност, кри ви ца, од но -
сно емо ци о нал ни сег мен ти ко ји их во де пу тем

ли те ра ту ре за од ра сле. За тим на став ник тре ба
да их усме ри да опа зе у ком тре нут ку Бран ко и
зва нич но пре ста је да бу де део дру жи не, те уче -
ни ци нај че шће ука зу ју на мо тив су за под пла -
та ном због изневеравањa во ље не де вој чи це
(осе ћај не сре ће због пре ва ре, али и ко нач ног
рас ки да са ђач ком дру жи ном). 

Ин те ре сан тан је на чин на ко ји је Ћо пић фор -
мал но из вео ком по зи ци о ни и вре мен ски по вра -
так са уо кви ре не фа бу ле на оквир ну при чу у
по след њем по гла вљу, што ни је уо би ча је на при -
по вед на прак са, јер се сег мен ти оквир не при че
обич но ја сно мар ки ра ју за себ ним и пре ци зно
на зна че ним пр вим и по след њим по гла вљем.
Пр ви страх под др ве том на го ве шта ва ужа се ра -
та ко ји ће трај но из ме ни ти Би хаћ, а ком по зи -
ци о но пре та па ње вр ши се пре ла ском из јед не
ре че ни це у дру гу, у окви ру истог па су са. Уче ни -
ци на гли пре лаз из са же то, али ефект но да те
Ћо пи ће ве кри зе од ра ста ња у вре ме Дру гог свет -
ског ра та мо ти ви шу за о кру жи ва њем сли ке де -
тињ ства у све тлим бо ја ма, са вра ћа њем на
оквир при по вед не сла га ли це ко ји је сим бо лич -
не цр не бо је. На кон то га, по сту пак ру ше ња сла -
га ли це, од но сно рас ки да ња при по вед не сли ке
ука зу је на ње ну крх кост, баш као што су про -
зор ска ста кла на кон вик ту по пу ца ла усред рат -
них деј ста ва, што ујед но би ва и крај при по вед -
не игре. 

Још јед на на ра тив на вред ност уо кви ре не фа -
бу ле Ћо пи ће вог ро ма на, ко ја се та ко ђе мо же
при пи са ти Ну ши ће вом ути ца ју, огле да се у
при су ству број них анег до та из ђач ког жи во та.
Анег до тич ност је уо би ча је ни вид при се ћа ња на
школ ске да не. Уче ни ци и са ми ра до пре при ча -
ва ју ду хо ви те зго де и не зго де са ча са, па им се
мо же да ти да из дво је нај ин те ре сант ни је анег -
до те из Ма га ре ћих го ди на и об ра зло же њи хо ву
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ком по зи ци о ну функ ци о нал ност.7 Срж анег до те
се, ка ко уче ни ци уо ча ва ју, фор ми ра око тра ги -
ко мич них си ту а ци ја у ко ји ма ђа ци из ро ма на
по ка зу ју сво је не зна ње, у од но си ма са на став -
ни ци ма и упра вом до ма, у ме ђу соб ним од но си -
ма, али и у тип ским ве шти на ма. Ка ко се анег -
до те у на ста ви књи жев но сти у основ ној шко ли
нај че шће ве зу ју за пи сце, као ис трг ну та за ни -
мљи вост ко ја се чи та фа кул та тив но на кон обра -
ђе ног тек ста, у Ма га ре ћим го ди на ма је ви дљи во
ка ко оне мо гу да пре ра сту у скла дан и функ ци -
о на лан део фа бу ле, а исто вре ме но ус по ста ве и
сна жну те мат ску по ве за ност са ствар но сним и
уз ра сним ис ку ством уче ни ка.

За вр шна раз ма тра ња

Ту ма че ћи при по вед не ка рак те ри сти ке ро ма -
на Ма га ре ће го ди не, по ред усва ја ња и об на вља -
ња ни за на ра то ло шких тер ми на, уче ни ци исто -
вре ме но ис тра жу ју те мат ско-мо тив ски склоп
де ла, ње го ве идеј не вред но сти, ка рак те ри за ци -
ју и мо ти ва ци ју ли ко ва, ти по ве ху мо ра и оп ште
од ли ке ро ма на за де цу и мла де. Овај ро ман је
ве о ма за хва лан за при ме ну је дин ства са др жине
и фор ме при ту ма че њу књи жев ног тек ста, као
и за ту ма че ње од но са ау то би о граф ско –фик тив -
но. С об зи ром на то да се ти по ви ху мо ра, ка рак -
те ри за ци је и мо ти ва ци је, анег до та и уо кви ре на
при ча по ва же ћим пр о гра ми ма на ста ве и уче -
ња об ра ђу ју у сед мом раз ре ду, нај по год ни је је
упра во та да на став но пла ни ра ти об ра ду овог
де ла ко је са др жи и еле мен те раз вој ног ро ма на,
што мо же би ти до бар по чет ни осло нац за на ра -
то ло шко ту ма че ње сло же ни јих на ра тив них
фор ми у осмом раз ре ду и доц ни је, у сред њо -
школ ском чи та њу. Уз ва жност по твр ђе не ви ше -
го ди шње из у зет не успе шно сти ре цеп циј ског
мо мен та у не по сред ном на став ном ис ку ству са

уче ни ци ма ОШ „Бран ко Ра ди че вић” у Про га ру,
са знај не и идеј не вред но сти овог де ла пре по ру -
чу ју га за знат но ши ра на став на чи та ња и при -
ме ну ис хо да на ста ве и уче ња у пред мет ној на -
ста ви Књи жев но сти у ста ри јим раз ре ди ма
основ не шко ле. 
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тања, Кр сти но рас кла па ње кре ве та, бра ћа Ман ди ћи ме ња ју
ме ста), из два ја ју се још и од го ва ра ње ге о гра фи је Зо ре Тан -
ко вић (Сре до зем но мо ре се ули ва у Еги пат), „при ли чан Бог”
Ду ле та Да би ћа и сва ка ко нај зна чај ни ја анег до та ко ја је и на -
сло ви ла ро ман – исто ри ча ре ва де фи ни ци ја „ма га ре ћих го -
ди на”.



Na ta ša P. KLJA JIĆ

TE AC HING IN TER PRE TA TION OF BRAN KO
ĆO PIĆ’S NO VEL THE DON KEY YEARS

Sum mary

This pa per de scri bes the pos si bi li ti es of class in ter -
pre ta tion of Bran ko Ćo pić’s no vel The Don key Years in the
se venth gra de of pri mary school, in the cor pus of elec -
tive re a ding. The in ter pre ti ve fo cus is pla ced on the
abrid ged nar ra to lo gi cal in ter pre ta tion of this no vel, as

much as it can be clo se to pu pils. The spe cial emp ha sis is
mar ked on the gra dual tran si tion of the nar ra ti ve struc -
tu re from chil dren’s li te ra tu re to youth li te ra tu re, along
with the in tert wi ning of a hu mo ro us and sen ti men tal
nar ra ti ve flow. The aspi ra tion of this pa per is to po pu la -
ri ze this no vel for wi der te ac hing in ter pre ta ti ons, so the
con clu si ons we re drawn on the ba sis of ex tre mely suc -
cessful re cep tion in aut hor’s te ac hing ex pe ri en ce with
se ve ral ge ne ra ti ons of pu pils at “Bran ko Ra di če vić” Ele -
men tary School in Bo ljev ci and Pro gar.

Kеy words: Don key years, Bran ko Ćo pić, te ac hing
inter pre ta tion, nar ra ti ve flow, hu mo ro us, sen ti men tal
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In for ma tiv ni pri log
UDC 06.068MA LI PRINC::821.163.41-93

Pri mlje no: 7. 3. 2021.
Pri hva će no: 21. 3. 2021.

NA GRA DA „MA LI PRINC”

Usta no vlje na 2003. go di ne, u okvi ru Me đu na -
rod nog dječ jeg fe sti va la „Ve ze ni most” u Tu zli,
Na gra da „Ma li princ” afir mi ra la se u ovih osam -
na est go di na kao naj zna čaj ni je re gi o nal no pri zna -
nje za dječ ju knji gu. U vri je me kad su se osta le
na gra de, uglav nom, po za tva ra le u na ci o nal ne
okvi re, ona se po ja vi la kao neo p hod na po ve zni ca
me đu knji žev no sti ma če ti ri dr ža ve u re gi ji na sta -
loj ras pa dom Ju go sla vi je (Bo sna i Her ce go vi na,
Cr na Go ra, Hr vat ska i Sr bi ja), kao dra go cje na
spo na u bo ljem upo zna va nju i me đu kul tur nom
po ve zi va nju, ili toč ni je – u ob na vlja nju ne kad čvr -
stih, a ra tom de ve de se tih go di na po ki da nih ve za.
Za taj cilj (ko ji je u ovih osam na est go di na u pot -
pu no sti is pu njen) sret no je iza bran na ziv na gra -
de – Ma li princ, kao opšti sim bol vi so ke estet ske
vri jed no sti u dječ joj li te ra tu ri, ali i kao sim bol
uni ver zal nih vri jed no sti – ple me ni to sti, do bro te,
to le ran ci je i ra zu mi je va nja.

Upra vo je taj na ziv traj no oba ve zao osni va ča i
or ga ni za to ra da u na či nu iz bo ra i do dje le na gra -
de na sto ji iz bje ći sve one sla bo sti ko je po če sto

pra te do dje le knji žev nih pri zna nja, a ko je ne ri jet -
ko za sje ne vri jed nost na gra da ra znim za ku li snim
rad nja ma, lo bi ra njem, „ku mov skim i pri ja telj -
skim” ustup ci ma. Idej ni tvo rac i Fe sti va la i na gra -
de, knji žev nik Ši mo Ešić, to je vi dio u na či nu koji
je vr lo sli čan iz bo ru za pje smu Eu ro vi zi je, pa je
ta kav prin cip iz bo ra usta no vljen pro po zi ci ja ma.
Za sva ku dr ža vu iza bran je po je dan vi so ko stru -
čan se lek tor ko ji iz go diš nje pro duk ci je svo je ze -
mlje iz a bi ra i no mi ni ra dvi je knji ge. Te se knji ge
za tim do sta vlja ju se lek to ri ma osta lih ze ma lja, a
svih osam no mi ni ra nih dje la i pe tom čla nu ži ri ja,
ko jeg bi ra or ga ni za tor – Druš tvo pri ja te lja knji ge
iz Tu zle. Na za vrš noj fe sti val skoj ve če ri, na bi ni,
uži vo, pla ke te „Ma li princ” do dje lju ju se svim no -
mi ni ra nim pi sci ma. Za tim iz la zi naj pri je pe ti član
ži ri ja, ko ji di rekt no na po seb no pri pre mlje nu ta -
blu sa na slov nim stra na ma no mi ni ra nih knji ga i
ime ni ma se lek to ra, upi su je svo je ocje ne, od 1 do
6. On ima pra vo da ne oci je ni dvi je (bi lo ko je)
knji ge, ko je sma tra naj sla bi jim u kon ku ren ci ji.
On da se upi su ju gla so vi se lek to ra, ko ji gla sa ju „na
da lji nu” i, lo gič no, ne mo gu ocje nji va ti knji ge ko -
je su sa mi no mi ni ra li. Ta ko, pro stim sa bi ra njem
po e na, uži vo, na sce ni, na za vrš noj ve če ri Fe sti -
va la, bi va iza bra na knji ga ko ja do bi va „Ma log
prin ca”. Da kle, čla no vi ži ri ja se ne sa sta ju (i ne
do go va ra ju), ne go sva ki gla sa iz svo je ku će, po
svo joj struč no sti, uku su i sa vje sti. Na gra du, ina -
če, či ni bron ča na sta tua Ma log prin ca, rad aka -
dem skog ki pa ra Ene sa Siv ca, za tim i pla ke ta i
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nov ča ni iz nos (ko ji va ri ra u za vi sno sti od fi nan -
cij skih mo guć no sti or ga ni za to ra). 

Ovaj na čin bi ra nja naj bo lje dječ je knji ge do sa -
da se po ka zao kao vr lo pra vi čan – u osam na est
go di na ni je za bi lje žen ni je dan slu čaj ko ji bi na bi -
lo ko ji na čin do veo u pi ta nje od lu ku ži ri ja ili ba -
cio bi lo ka kvu sjen ku na ovo ugled no pri zna nje,
na što je or ga ni za tor po seb no po no san. Te o ret ski
(i prak tič no), mo gu će je da vi še knji ga do bi ju isti
broj po e na. Proš le, 2020. go di ne – čak su tri knji -
ge ima le isti broj bo do va. Pre ma pro po zi ci ja ma,
na gra da se u ta kvim slu ča je vi ma ne di je li, ne go se
do dje lju je rav no prav no – svim jed na ko oci je nje -
nim knji ga ma.

Do sa daš nji do bit ni ci na gra da su (kro no loš ki):
Zvo ni mir Ba log, Ar sen De dić, Jo vo Kne že vić, Ja -
smin ka Pe tro vić i Mir sad Be ćir ba šić, Zej ćir Ha sić,
Sta ni slav Mar ja no vić, Na da Mi hel čić, Ju li ja na Ma -
ta no vić i An ka Do rić, Igor Ko la rov, Ja go da Ili čić,
Ad na din Ja ša re vić, De jan Alek sić i Na da Mi hel -
čić, Ja smin ka Pe tro vić, Sa nja Pi lić, Ne na Lon čar,
Ja smin ka Ti hi-Ste pa nić i, proš le go di ne, Kru no -
slav Mi ku lan, De jan Alek sić i Žar ko Vu či nić.

Ši mo I. EŠIĆ*

При каз
UDC 821.163.41-93-14.09 Alek sić D.(049.32)

При мље но: 7. 3. 2021.
При хва ће но: 21. 3. 2021.

О МРА КУ, МИ ШУ И ЉУД СКОЈ
УСА МЉЕ НО СТИ
(Де јан Алек сић: Дра ма у по дру му го спо ђе 
Јо је, Имам иде ју, Кра ље во, 2019)

Сам по че так XXI ве ка у срп ској књи жев но -
сти за де цу обе ле жио је Де јан Алек сић, пе сник
ко ји је сво ја књи жев на ис ку ства нај пре за по чео
а он да и по твр дио на гра да ма у књи жев но сти за
од ра сле (до бит ник је нај зна чај ни јих књи жев -
них на гра да: „Вас ко По па”, „Бран ко Миљ ко -
вић”, „Бран ко Ћо пић”, „Зма је ва на гра да”, „Ме -
ша Се ли мо вић”, „Ми ро слав Ан тић”, „Бо ри слав
Пе кић”). Ка да је на ли те рар ну сце ну сту пио
зби р ком пе са ма Дуг ме без ка пу та (2002), а убр -
зо и две ма по е ма ма – Пу сто ло ви ном јед ног зрна
ка фе (2004) и Не жном пе смом о не жном ве тру
Ду во љу бу (2006), те зби р ком пе са ма и при ча На
при мер (2006), по ста ло је ја сно да срп ска књи -
жев ност за де цу до би ја пи сца у чи јем се де лу на
нај фи ни ји на чин ре флек то ва ло оно нај бо ље из
тзв. ра до ви ћев ске тра ди ци је. То је она ли ни ја
срп ског пе сни штва ко ја до но си спе ци фи чан ху -
мор, нон сенс, па ро диј ски по тен ци јал и је зич ку
бра ву ро зност. Ове пре по зна тљи ве пе снич ке по -
ступ ке, ме ђу тим, Алек сић обла чи у но во ру хо
– то је естет ски ра фи ни ран из раз, ин то на тив но
сен зи би лан, ин те лек ту ал но про во ка ти ван, идеј -
но и те мат ски под ре ђен осе ћај но сти но вог ве -
ка. Об ја вио је, у ме ђу вре ме ну, два де сет књи га
за де цу, овен ча них свим нај бит ни јим на гра да -
ма, ме ђу ко ји ма су и она „По ли ти ки ног за бав -
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ни ка”, за тим „Не вен”, На гра да Зма је вих деч јих
ига ра, „Пла ви чу пе рак”, „Ма ли принц”, „До си -
те је во пе ро”. По след ње Алек си ће во де ло, по е -
ма Дра ма у по дру му го спо ђе Јо је, до би ло је на -
гра ду Гра да Ни ша – „Ма ле ни цвет”, за нај бо љу
књи гу за де цу у 2019. го ди ни.

Но се ћи са со бом по не што и из ис ку ства сво -
је „од ра сле” по е зи је, Алек сић је де цу увео у је -
дан спе ци фич но ан тро по мор фи зо ван про стор
у ко ме се игра ре чи ма, ства ри ма, до га ђа ји ма, и
то увек чи ни та ко да се из дру гог пла на те игри -
во сти по ма ља не што од (су ро ве) ствар но сти,
ре ал них људ ских ве за и од но са. Ти од но си су
нај ви дљи ви ји у ње го вим по е ма ма, жан ру ко ме
Алек сић оста је ве ран свих ових го ди на: од Пу -
сто ло ви не јед ног зр на ка фе (2004), Не жне пе сме
о не жном ве тру Ду во љу бу (2006), Бо жић не при -
че (2007), У до бри час (2016), до Дра ме у по дру -
му го спо ђе Јо је (2019). На тра гу ро ман ти чар ске
по е ме (са пре по зна тљи вим лир ским на ра то ром
ко ји се при ка зу је као иро ниј ски по зи ци о ни ра -
ни ме ди ја тор и ко мен та тор свих зби ва ња) и ме -
ђу рат не Ву чо ве со ци јал но-над ре а ли стич ке по -
е ме о деч јим дру жи на ма, Алек си ће ве по е ме у
пр ви план ста вља ју од ре ђе ну ин тим ну „аго ни -
ју” ју на ка, ко ји ће у ни зу кра ћих или ду жих
аван ту ра до ћи до из ве сне пре о бра жа ва ју ће спо -
зна је. 

На пе тост ко ју Алек си ће ви ју на ци у ве ћи ни
по е ма но се нај бо ље из ра жа ва на слов по след ње
по е ме. Дра ма у по дру му го спо ђе Јо је, на и ме, ни -
је жан ров ска озна ка (ма да не за не ма ру је мо
ауто ров ху мор ни по тен ци јал у тој дво сми сли -
ци), већ упу ћу је на не ка кво ди на мич но зби ва -
ње, пу но пре о кре та и емо ци о нал них бу ра ко ји -
ма ће ју на ци би ти из ло же ни. И у прет ход ним
по е ма ма, па и у по след њој, та „дра ма” про ис -
ти ца ла је из обе леж ја мо дер ног чо ве ка – ду бо -
ке уса мље но сти ко ја не са мо што емо ци о нал но

бо ји ра њи ве и сен зи бил не ју на ке, већ их и на -
го ни на ак ци ју ко ја се не пре кид но дво стру ко
зби ва, и на уну тра шњем и на спо ља шњем ни воу
до га ђа ја. Та дво стру кост у Дра ми у по дру му го -
спо ђе Јо је пред ста вља кључ ни ком по зи ци о ни
прин цип. У њој на по ре до те ку два си жеј на то ка
– у пр вој при чи ју на ци су го спо ђа Јо ја и ком -
ши ја Ра ди ша, у дру гој миш и Мрак из по дру ма,
а он да се у чи та вом ни зу асо ци ја тив них ве за
откри ва ју сим бо лич ни ан ти по ди: миш – чо век,
све тлост – мрак, днев но не бо – по друм, све сно
– не све сно. Ку ћа, по друм и та ван као сим бо -
лич ка ре пли ка чо ве ко вог уну тра шњег устрој -
ства (све сни и на гон ски ме ха ни зми, по ти сну ти
жи вот итд.), по ста ју по при ште на ко ме се су да -
ра ју људ ске стреп ње, на де и стра хо ви. 

Но, ко ли ко год да се у овој по е ми за хва та ју
мо ти ви ко ји из ра жа ва ју ду бо ки ег зи стен ци јал -
ни не мир од ра слог све та, то ли ко се и њен
основ ни тон кре ће у ра спо ну од бла ге ша љи во -
сти до ур не бе сне ко ми ке, што још јед ном по -
твр ђу је па ра диг ма тич ну дво стру кост. Го спо ђа
Јо ја је у „зре лом до бу” („ах, та ко са ма”) и по -
тај но же ли су срет са по сло вич но вред ним, али
и не зграп но збу ње ним ком ши јом Ра ди шом.
Љу бав у тре ћем до бу већ је и са ма по се би те ма
за по до зре ње па се, осим бла гом ка ри ка ту рал -
но шћу у пор тре ти ма ју на ка, до дат но „ре лак си -
ра” при чом о по друм ском ми шу вољ ном „да
глоц не, спрем ном да ме зне”. У по дру му се
скри ва Мрак, нај сло же ни ји лик ове по е ме, на -
шав ши се усред сво га ег зи стен ци јал ног па ра -
док са – до са ди ло му је да бу де у „мрач ном ста -
ну”, же ли да иза ђе из ње га, али пла ши се да ће
га днев на све тлост по ни шти ти, тј. да ће пре ста -
ти да бу де то што је сте. На ули ци се, ме ђу тим,
су сре ће са но вим соп стве ним стра хом од љу ди,
али и са стра хом љу ди од мра ка, што чи ни да
чи тав низ до га ђа ја, за тим, до би ја кар не вал ску

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ (I)
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ат мос фе ру: Ра ди ша ју ри кроз град тра же ћи лек
за го спо ђа Јо јин по вре ђе ни прст, Мрак и миш
бе же од раз ја ре ног све та, све је ус ко ви тла но,
ужур ба но, тај ток се да ље улан ча ва ве ри жном
струк ту ром, да би се на кра ју ус по ста ви ла ду го
оче ки ва на рав но те жа. Сим бо лич ки по тен ци јал
го спо ђа Јо ји ног го то во сте рил но уре ђе ног по -
дру ма, ко јег је на тре ну так уз др мао упад го ро -
пад ног мра ка из Ра ди ши ног по дру ма, по ка зао
се као до бра под ло га за раз и гра ва ње на те му
људ ске при ро де, ис при ча не из са свим нео бич -
ног и нео че ки ва ног угла.

Страх од мра ка ме та фо рич на је сен тен ца
ко ја у се би са би ра мно ге људ ске стра хо ве: страх
од не по зна тог, страх од не зна ња, спу та но сти,
не из ве сно сти. Но, ви де ли смо у Алек си ће вој
по е ми да се и о нај ве ћем ме ђу њи ма – стра ху
од уса мље но сти и соп стве не ко нач но сти – мо -
же про го во ри ти и де ци бли ским је зи ком. Стал -
но у слу жби деч јег раз у ме ва ња све та, Алек сић
раз дра га но, ду хо ви то, до ви тљи во и про ниц љи -
во, у но вом ру ху, ка зу је древ ну при чу о љу ба ви
као је ди ном и пра вом по бед ни ку свих људ ских
стра хо ва. 

Ва лен ти на В. ХА МО ВИЋ*

При каз
UDC 821.163.41-93-31.09 Vu ći nić Ž.(049.32)

При мље но: 7. 3. 2021.
При хва ће но: 21. 3. 2021.

ИЗ МЕ ЂУ ЧУ ДЕ СНОГ 
И СТВАР НОГ
(Жар ко Ву чи нић: Дје вој чи ца Та ра 
и ча роб но др во, Гли го ри је Ди јак, 
Под го ри ца, 2019)

Дје вој чи ца Та ра и ча роб но др во књи жев ни ка
Жар ка Ву чи ни ћа, чла на Удру же ња цр но гор ских
пи са ца за дје цу и мла де, ње гов је че твр ти ро ман
за дје цу, а об ја ви ла га је из да вач ка ку ћа „Гли го -
ри је Ди јак” из Под го ри це, 2019. го ди не. То је
мо дер на еко ло шка бај ка о бор би за чи сти ју
Пла не ту, ко ја дје цу учи осно ва ма кон цеп та
„сви јет без от па да” (ze ro wa ste). 

По ред нај пре сти жни је ре ги о нал не на гра де –
„Ма лог прин ца”, књи га Дје вој чи ца Та ра и ча роб -
но др во до би ла је и на гра ду Удру же ња цр но гор -
ских пи са ца за дје цу и мла де за нај бо љу књи гу
у 2019. го ди ни, као и на гра ду „Лу ки јан Му шиц -
ки” књи жев ног дру штва „Сун ча ни брег” из Бео -
гра да. 

На кон три ло ги је о пу ху Ђор ђу, ко ју чи не
књи ге: Чу де сни сви јет пу ха Ђор ђа, Пух Ђор ђе и
ду хо ви триф та ра (на гра да Удру же ња цр но гор -
ских пи са ца за дје цу и мла де за нај бо љу књи гу
у 2017) и Пух Ђор ђе у зам ци Спи ри до на Ле де ног,
ко је су до жи вје ле успјех у Цр ној Го ри и ре ги о -
ну, при ву кав ши па жњу струч не и ши ре јав но -
сти, ау тор књи гом о дје вој чи ци Та ри и ње ним
чу де сним мо ћи ма на ста вља да про мо ви ше
истин ске људ ске ври јед но сти, зна чај очу ва ња
при ро де, љу ба ви и при ја тељ ства. 

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   173

* va len ti na.ha mo vic @gmail.co m



Је да на е сто го ди шња Та ра се ли се са ро ди -
тељи ма из гра да у се ло Три то но во, у ку ћу на
оброн ци ма пре ли је пих Сто бој них пла ни на, у
ко јој је не ка да жи вио њен дјед. Убр зо схва та да
је цио крај у опа сно сти, те да јој је дјед оста вио
за го нет ку ко ја ће јој по мо ћи да осло бо ди сво је
не вје ро ват не мо ћи – да ви ди ту гу при ро де! 

По ве зу ју ћи ле ген де о ча роб ном др ве ту, же -
ни са љу би ча стим очи ма, јед но ро гом ов ну и
чува ри ма ма гич не ву не, Та ра от кљу ча ва вра та
тај ни и раз от кри ва под ли план моћ ни ка из Ча -
ђо гра да ко ји уни шта ва ју жи вот ну сре ди ну. У
томе јој по ма жу дје чак Ти мо ти је, ве ли ки про -
тив ник пла сти ке, Ма гич ни Ма га, шум ске жи во -
ти ње и нео бич ни го спо дин Има на де.

Ау тор вје што „пле те” од но се глав них и спо -
ред них ју на ка, њи хо ве по је ди нач не и за јед нич -
ке до жи вља је, па на ра тив ни ток чвр сто др жи
па жњу чи та о ца, све до епи ло га. Осим ни за ња
до га ђа ја и гра да ци је, Ву чи нић че сто ко ри сти и
„при чу у при чи”, увје рен да страст и ље по та
при ча ња по чи ва ју на ди гре си ја ма. Ту су и за го -
нет ке, јер без њих не ма уз бу ђе ња и аван ту ре. Са
Та ром и Ти мо ти јем чи та лац ди је ли ис тра жи -
вач ку страст и при кљу чу је се ве ли кој по тра зи
за раз ре ше њем. 

Књи га Дје вој чи ца Та ра и ча роб но др во пли је -
ни ма штом, про ниц љи вим ху мо ром и искре -
ним по ру ка ма о ва жно сти су жи во та свих жи вих
би ћа под не бе ским сво дом.

У овој еко ло шкој бај ци за дје цу уче ству ју и
биљ ке и жи во ти ње, и чо вјек са сво јим ма на ма
и вр ли на ма. Као што су сва, то ли ко раз ли чи та
би ћа по ве за на на раз ли чи те на чи не, па и ду бо -
ком љу ба вљу (дје чак и ча роб но др во, др во и же -
на са љу би ча стим очи ма, ја вор и ту жна вр ба
итд.), та ко је и све оно што на зи ва мо „чу де -
сним” по ве за но са оним што на зи ва мо „ствар -
ним”. Као ко ри је ње др ве ћа, у овом ро ма ну

испре пле те ни су и фан та сти ка и ма гиј ски ре а -
ли зам. Уо ста лом, ка ко сам ау тор на по ми ње у
уво ду, „сва ко је др во ча роб но – јер нам да ру је
жи вот”, и сва ко ди је те по ста је „при ро до чи тач”
ка да ви ди не прав ду ко ју Пла не та тр пи. 

Сви јет је и су ров, ука зи ва ла је од у ви јек бај -
ка, јед на од нај ста ри јих при по вјед них фор ми.
Исти на, углав ном се ра ди ло о без об зир но сти
чо вје ка пре ма чо вје ку, о не мо ћи пред сна га ма
при ро де. Да нас, еко ло шка бај ка ука зу је на су -
ро вост чо вје ка пре ма при ро ди. Она под у ча ва
ис прав ном од но су пре ма окру же њу, раз ви ја же -
љу за уче њем, спо соб ност да се са гле да ље по та
при ро де у свим ње ним об ли ци ма, по зи ва на ак -
ци ју, че сто и са свим не по сред но. Да еко ло шка
бај ка мо же да по стиг не све ово, а да при том не
из гу би са му се бе тј. драж и ље по ту при по ви -
једа ња, као и ду бљу умјет нич ку функ ци ју –
идеју о сми слу жи во та и чо вје ко вој ми си ји у
ње му – по твр ђу је упра во Ву чи ни ће ва Дје вој чи -
ца Та ра...

Ди на мич ним при по ви је да њем, мо дер ном
кон цеп ци јом и ком по зи ци јом ро ма на, ком би -
но ва њем про зе и по е зи је, Ву чи нић се по ка зу је
као при по вје дач ко ји по у зда но по зна је дјеч ју
пси ху и дјеч је чи та лач ке по тре бе. Он дје ци не
ну ди шти во ко је пот цје њу је или пре ма шу је њи -
хо ве уз ра сне и ин те ре сне сфе ре. Не ма по тре бу
да се „спу шта на ни во” мла дог чи та о ца, јер га
по сма тра и ува жа ва као рав но прав ног ис тра жи -
ва ча чу де сног и чу де сно ствар ног, рав но прав ног
за штит ни ка и уче сни ка у бор би про тив све га
што на ру ша ва ри там, здра вље и ље по ту при ро -
де, по вје ре ње и љу бав љу ди. 

Ин то на ци ја овог ро ма на за дје цу лир ски је
ње жна, а ње гов је зик ма ли ша ни ма ра зу мљив.
Асо ци ја ци је и сим бо ли, бо гат ство пој мо ва из
се о ског и пла нин ског жи во та, нео бич не сли ке,
ве ли ки су под стрек дјеч јој има ги на ци ји. 
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Но, књи га је под јед на ко за ни мљи ва и ста -
ријем чи та ла штву, ну де ћи не ли не ар ност, за ла -
же ње у про шлост, у шум ле ген ди, из не над но
рас тје ри ва ње па у чи не за чуд но сти и тај ни, по -
вра так у чи ње ни це о ор ган ској хра ни или о
изузет ним свој стви ма ву не као при род ног ма -
те ри ја ла, ну де ћи од мах за тим и ред чи сте фан -
та сти ке и бјек ство од опо ре ствар но сти. Оно
нај љеп ше је – не пред ви дљи вост, а нај зна чај ни -
је – ста ра до бра исти на о чу де сној сна зи љу ба -
ви и ва жно сти по што ва ња и очу ва ња зе ле них и
пла вих про стран ста ва на шег је ди ног до ма.

При ча о дје вој чи ци Та ри је и мо дер на хим -
на др ве ту, све том би ћу.

У скла ду са ау то ро вим по ру ка ма, књи га је
штам па на на ре ци кли ра ном па пи ру, еко ло -
шким бо ја ма. Глав ни ли ко ви, дје вој чи ца Та ра,
дје чак Ти мо ти је и че ти ри жи во ти ње (јеж, вра -
на, жа бац, ма га рац) у ствар но сти се мо гу на ћи
као лут ки це од ву не. Ове лут ке се пла си ра ју на
свјет ско тр жи ште, а из ра ђу ју их ври јед не пле -
ти ље из Бе ра на, оку пље не у дру штве ном пред -
у зе ћу „Znug gle”. 

Ау тор ке илу стра ци ја за књи гу су уче ни це
Сред ње ли ков не шко ле „Пе тар Лу бар да” на Це -
ти њу. 

Со ња М. ЖИ ВА ЉЕ ВИЋ*

Pri kaz
UDC 821.163.42-93-32.09 Mi ku lan K.(049.32)

Pri mlje no: 21. 2. 2021.
Pri hva će no: 21. 3. 2021.

ME ĐI MUR SKI ZMAJ IZ ME ĐU
TRA DI CI JE I SU VRE ME NO STI
(Kru no slav Mi ku lan: Zmaj is pod Sta ro ga 
gra da, Na kla da Lje vak, Za greb, 2019.)

Či ta ju ći o pi scu i zna ju ći te mu ro ma na Zmaj
is pod Sta ro ga gra da, vi di mo da je ona za pra vo vrlo
lo gič na i oprav da na. Au tor je, kao ro đe ni Me đi -
mu rec, od ra ne mla do sti vje ro jat no slu šao pri če
o po zo ju, zma ju ko ji le ži pod Me đi mur jem (naj sje -
ver ni jom hr vat skom re gi jom) i či ji se rep i gla va
na la ze pod od re đe nim mje sti ma u gra du Ča kov -
cu, pa čak i žu pa ni ji. Tu po ja vu mo že mo po ve za -
ti i s mno gim mi to loš kim is tra ži va nji ma ovog pro -
sto ra u Eu ro pi, a zna če nje po zo ja s pra sla ven skim
bo go vi ma Ve le som i Pe ru nom. Na i me, bog Pe run
se na la zio na dr ve tu, sve je nad gle dao s vi si na i
bio na su hom, a Ve les, onaj zlo če sti ji od njih dvo -
ji ce, ži vio je do lje, na mo krom, za vi de ći Pe ru nu
na vi si na ma.

Eti mo lo gi ja Pe ru no va ime na se že do in do e u -
rop skog ko ri je na *per- što je zna či lo „uda ra ti”, a
što mo že mo po ve za ti s gr mlja vi nom. Da kle, ka da
bi po zoj uda rio re pom, doš lo bi do gr mlja vi ne ili
po tre sa. Ti me su se ba vi li au to ri po put Ra do sla va
Ka ti či ća, ne dav no pre mi nu log pa le o sla vi sta, lin -
gvi sta i mi to lo ga, a glav ni mo tiv si gur no je bi la lo -
kal na le gen da. Od iz nim ne je vri jed no sti to što je
ona pred sta vlje na na fik cij ski na čin, i mla đah nim
li ko vi ma – dje com, te ta ko pri bli že na mla đoj či -
ta lač koj pu bli ci.
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Struk tu ra ro ma na ni je od vi še kom pli ci ra na.
Dje čak Va tro slav do la zi u no vu sre di nu i sma tra
se ne ka ko is klju če nim. Kon struk ci ja ta kvo ga li ka
pred o dre di la je nje go vu sud bi nu do kra ja ro ma -
na. On vo li či ta ti knji ge o Dru gom svjet skom ra -
tu i igra ti upra vo one ra ču nal ne igri ce u ko ji ma
sam mo že mi je nja ti ti jek po vi je sti, što nam po ka -
zu je još jed nu nje go vu oso bi nu, iz nim no bit nu za
ka sni ja zbi va nja – vo li su dje lo va ti u do ga đa ji ma,
ne pa siv no, ne go iz ra zi to iz rav no. U ne kim di je -
lo vi ma ro ma na on to ne po ka zu je ili se pak pre -
miš lja – pri mje ri ce ka da u pod zem nim hod ni cima
sta ne na ne ka kve ko sti, od mah is tr či van iz tu -
nela, u tom tre nut ku go to vo si gu ran da se ta mo
vi še ne že li vra ti ti. No vra ti mo se po čet ku, pri ja -
te lji ma s ko ji ma se Va tro slav dru žio, a nji ho va za -
jed nič ka pri ča po či nje slu čaj no.

Ušav ši u raz red, je di no slo bod no mje sto bi lo je
ono kraj Se ba sti ja na, nje go vog naj bo ljeg pri ja te -
lja do kra ja ro ma na. Od mah su naš li za jed nič ke
in te re se – ra ču nal ne igri ce. Mo ra na, još jed na čla -
ni ca nji ho ve dru ži ne, mir na je, po vu če na i za go -
net na dje voj ka ko ja svoj ka rak ter skri va is pod
kose. Spa si la je Va tro sla va od vrš njač kog na si lja,
od mah pr vog da na na kon ško le, i ti me po ka za la
svo ju zaš tit nič ku funk ci ju, ko ju će za dr ža ti do
kra ja ro ma na. To ne či ni ka ko bi svi to zna li i na
to me joj za hva lji va li – na pro tiv, ona svo ja do bra
dje la že li za dr ža ti za se be. U nje noj obi te lji vi di -
mo so ci jal nu stra nu ove pri če. Ro di te lje joj se pre -
vi še ne spo mi nje, a ži vi s tet kom al ko ho li čar kom.
Te ta ju je zlo sta vlja la ne pru ža ju ći joj dje tinj stvo
ka kvo za slu žu je, no pret po sta vlja mo da ju je i tu -
kla. U opre ci s Mo ra nom, če tvr ti član dru ži ne bi -
la je Ni ka – dje voj či ca či ji je otac kla sič ni tech guy
i ko ja uvi jek ima naj no vi je mo bi te le i osta le teh -
no loš ke stvar či ce. Vr lo je zna ti želj na i već pr vog
da na pri la zi Va tro sla vu, na me tlji vo ga pri u pi tav -
ši o druš tve nim mre ža ma. Ona je mo žda i naj va -

žni ji lik ovog ro ma na, ka ta li za tor sve u kup ne zna -
ti že lje i svih ot kri ća, pa i is tra ži va nja. Da ni je bi -
lo nje teš ko da bi se dru ži na usu di la na sva ko ja ke
po te ze od ko jih je ve ći na kr ši la ne ke za bra ne i do -
ga đa la se bez zna nja nji ho vih ro di te lja. U tom tre -
nut ku rad nje iz bor dje ce u dru ži ni vr lo je spon -
tan, no ka sni je spo zna je po ka zu ju da to baš i ni je
ta ko. Mi sti fi ka cij ski ele ment u ro ma nu vr lo je
vješ to pri ka zan i si gur no uve li ke pri do no si dalj -
njem za ni ma nju pu bli ke.

Če tve ro čla na dru ži na upuš ta se u is tra ži va nje
pod zem nih hod ni ka Sta ro ga gra da Zrin skih u Ča -
kov cu. Ka ko su ra do vi oko Sta ro ga gra da če sto bili
u ti je ku, čla no vi dru ži ne mo ra li su se po tru di ti da
uđu kroz taj ni pro laz, ko ji uno si mi stič ni ele ment.
Sva ki od la zak pred sta vljao je za njih i ne ku no vu
taj nu; od mi stič nih zna ko va za ko je se is po sta vi lo
da su slo va al fa bet skih vri jed no sti 4, do pod zem -
nih hod ni ka gdje ot kri va ju ko stur go le mog zma ja
te shva ća ju da se le gen da ob i sti ni la. Se ba sti jan je
od po čet ka naj u vje re ni ji u po sto ja nje nad na rav -
nih po ja va, Ni ka čvr sto sto ji na ze mlji ci je lo vri -
je me i od bi ja pri hva ti ti či nje ni cu da svi jet ko ji ona
po zna je ni je ona ko ra ci o na lan ka ko ga je ona po -
ku ša la shva ti ti i pri ka za ti. Ro man obi lu je fik cij -
skim ele men ti ma ko ji se pre pli ću s mi stič noš ću i
za vje ra ma, što iz rav no vi di mo u do ga đa ju s Bra -
to lju bom ko ji dru ži nu ot kri va u is tra ži va nju pod -
zem nih pro sto ri ja. Sce na, ka kvu ne ri jet ko mo že -
mo vi dje ti u znan stve no fan ta stič nim fil mo vi ma,
uvo di Bra to lju ba kao va tre nog čo vje ka, po sta vlja -
ju ći ga u sre diš te po zor no sti. 

Ovaj se do ga đaj pro vla či po lo kal nim me di ji ma
i zbog osje ća ja kriv nje Va tro slav je je dan od ini ci -
ja to ra da Bra to lju bu po mog nu i da ga na đu. Čla -
no vi dru ži ne pu tem shva ća ju da i sa mi po sje du ju
nad na rav ne spo sob no sti – Mo ra na da svo jim gla -
som utje če na po na ša nje dru gih, Se ba sti jan da
osje ti ka da je ne tko u opa sno sti, Va tro slav da osje -
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ti strah kod dru gih. Na kra ju od Ni ki ne maj ke,
vješ ti ce, ka da ih je za to či la u pod ze mlju, sa zna ju
da oni za pra vo ni su pri pad ni ci obič ne ljud ske
vrste – Mo ra na je vješ ti ca, Ni ka vam pi ri ca, Se ba -
sti jan vu ko dlak, a Va tro slav zma jo čo vjek, če mu
su se naj vi še ču di li zlob ni li ko vi u ovom dje lu, mi -
sle ći da su zma jo lju di od u mr li pri je pet sto ti na
godina.

Glav na od li ka ro ma na Zmaj is pod Sta ro ga gra -
da ni je či nje ni ca da ga mo že mo oka rak te ri zi ra ti
kao ro man stra ve ili to što fik cij ski pred sta vlja vje -
ro jat no i ti suć ljet nu le gen du u Me đi mur ju; naj -
vri jed ni ja nje go va od li ka jest u to me što je au tor
na uvjer ljiv na čin us kla dio tra di ci ju i su vre me -
nost. Naj vi dlji vi je je to iz či nje ni ce da dje ca pra te
le gen du ka ko bi pro naš la su vre me ne od go vo re, u
če mu se ogle da tra di cij ska zna čaj ka, a pri tom im
je ne iz bje žno ko ri sti ti naj no vi je mo de le teh no loš -
kih na pra va ka ko bi mo gla pra ti ti taj put. Iz bje -
gla su i smrt ko ja im je bi la vr lo bli zu, baš u pri -
jaš njoj si tu a ci ji u pod ze mlju s Ni ki nom maj kom,
no to ni ka ko ne za klju ču je zbi va nja u ovom ro ma -
nu. Mo žda je bit no i to da dje ca pro na la ze ve li ko
ja je ko je se po či nje otva ra ti, što vr lo oči to su ge ri -
ra na sta vak ro ma na te bi bi lo za i sta šte ta ako se
au tor ne od lu či na taj ko rak.

Ovaj je ro man us pje šan spoj tra di ci je ko ja se
ogle da u le gen da ma, vje ro va nji ma i pri ča ma, te
su vre me no sti u vi du teh no lo gi je ko ja dje ci (i odra-
sli ma) po ma že da do đu do ne za mi sli vih otkri ća.
Li ko vi su pr o ble ma ti zi ra ni vr lo slo je vi to – na pla -
nu iz gle da (Va tro slav ne vo li tje le sni i ne zdra vo
se hra ni), kao i so ci jal nog sta tu sa – Mo ra ni na te -
ta je al ko ho li čar ka, Ni kin otac je bio u za tvo ru a
maj ka joj je za pra vo vam pi ri ca, što do zna je mo
tek ka da se klup ko rad nje od mo ta do kra ja. Uple -
te nost go to vo svih li ko va, na iz ra van ili po sre -
dan na čin, po ka zu je kom plek snost struk tu re
ovoga ro ma na. Kraj na pe toš ću pod sje ća na Ho bita

(J. R. R. Tol kien, 1937.). Kao što Sma ug od la zi iz
Ere bo ra uniš ti ti sve što mu se na đe na pu tu – ta -
ko i ov dje če ka mo da se ja je u pod ze mlju iz leg ne
i sa zna mo ka kve sve no ve pu sto lo vi ne oče ku ju
dru ži nu.

Bru no M. BOG DAN*
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При каз
UDC 821.163.41-93-31.09(049.32)

При мље но: 22. 2. 2021.
При хва ће но: 11. 3. 2021.

ВОЛ ТЕ РОВ СКА БРИ ГА О ВР ТУ
(Гор да на Ма ле тић: Лу та ња ба штен ских 
па ту ља ка, Кре а тив ни цен тар, Бе о град,
2019)

Књи жев на пр о дук ци ја оства ре ња за де цу је
то ком 2019. го ди не би ла жан ров ски ра зно вр -
сна, али са ја сном до ми на ци јом ро ма неск ног
шти ва. У том кон тек сту спо ме ни мо ро ма не По -
зив Ни ко ле те Но вак (Пче ли ца) и Не ћу да ми -
слим на Праг (Ма ла ла гу на), ко ји су по не ли на -
гра ду за нај бо љу деч ју књи гу на Сај му књи га
2019. го ди не. И док се је дан ро ман ба ви при -
чом усво је ног де те та ко је је у по тра зи за би о ло -
шким ро ди те љи ма, дру ги је окре нут при ка зи -
ва њу сва ко днев ног жи во ту глав не ју на ки ње ко -
ја га ју љу бав пре ма пи са њу и уоп ште по се ду је
сен зи би ли тет бли зак спи са тељ ском по зи ву. По -
ред то га, хва ле вред на је и зби р ка Дар-мар Дра -
га не Мла де но вић, са од лич ним илу стра ци ја ма
Бо ри са Ку зма но ви ћа. Ова збир ка от кри ва/акти -
ви ра на сле ђе аван гард не стил ске фор ма ци је,
за ум ног је зи ка, да да и стич ких и над ре а ли стич -
ких тен ден ци ја ко је до но си у са вре ме ном ру ху. 

Па ипак, књи га ко ја се из два ја у про дук ци ји
бе ле три сти ке за 2019. је сте ро ман Лу та ња ба -
штен ских па ту ља ка Гор да не Ма ле тић (Кре а -
тив ни цен тар), за ко ји је до би ла и на гра ду „Не -
вен” за 2019. го ди ну. Иа ко је ау тор ка исте го ди -
не об ја ви ла и ро ман На пу ту сре бра (Пче ли ца),
ко ји се на нај бо љи мо гу ћи на чин на сла ња на
тра ди ци ју исто риј ског ро ма на, Лу та ња ба ш -

тен ских па ту ља ка све до че о но вим тен ден ци -
ја ма у ства ра ла штву Ма ле ти ће ве и као да на -
гове шта ва ју је дан за се бан ток ко ји би се у окви -
ру ње ног ства ра ла штва за де цу мо жда мо гао
издво ји ти. 

Овај ро ман је из ван ред но ис при по ве да на и
ком по но ва књи га ко ја у срп ској књи жев но сти
за де цу ре а фир ми ше свет при ро де и апо стро -
фи ра ње го ву ва жност и зна чај. Ау тор ка ве о ма
ве што ком по ну је ро ман, пра те ћи па ра лел но
два угла по сма тра ња – пер спек ти ву љу ди и пер -
спек ти ву ба штен ских па ту ља ка. Из ве сну кри ти -
ку на ше ци ви ли за ци је да ју па туљ ци и она се у
пр вом ре ду од но си на не ку вр сту оту ђе ња ме ђу
љу ди ма, али и оту ђе ња од све та при ро де. Го то -
во ру со ов ско вра ћа ње при ро ди од ви ја се на
стра ни ца ма овог на гра ђе ног ро ма на, уз мно го -
број на ва жна от кри ћа, по пут оног о рас ков ни -
ку, биљ ци са ма гич ним мо ћи ма. Оту да и не
изне на ђу је што су име на ба штен ских па ту ља ка
ду бо ко уко ре ње на у на шој тра ди ци ји (Ду брав -
ко, Ја бу чи ло, Не вен, Ја смин ко) или пак гра де
из ве сне ин тер тек сту ал не ве зе (Ха ра лам пи је).
По зив ка окре та њу све ту при ро де до ла зи упра -
во од па ту ља ка, ко ји га на раз ли чи те на чи не
гло ри фи ку ју. У том кон тек сту тре ба чи та ти и
сле де ће ис ка зе: „Да на шњи љу ди ни су ло ши, али
ма ло зна ју. Мо гло би им би ти мно го бо ље кад
би хте ли да уче од при ро де, као ми, на при мер.
Ми зна мо мно го то га што они не зна ју... или су
за бо ра ви ли”.

Ко ри сте ћи по сту пак ан тро по мор фи за ци је,
та ко чест у књи жев но сти за де цу, ау тор ка па -
туљ ке ожи вља ва, чу ва ју ћи њи хо ву по себ ност и
ау тен тич ност. Ме сто по ве зи ва ња две ју пер спек -
ти ва, љу ди и па ту ља ка, је сте ба шта ко јом се ме -
то ни миј ски пред ста вља у ства ри сам жи вот, а
са мим тим и љу бав. Бри га о ба шти и за ба шту
ује ди њу је два све та, те ау тор ка вол те ров ски за -
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сту па иде ју да мо ра мо не го ва ти свој врт, а за -
пра во као и па туљ ци те жи ти иде ал ној ба шти,
окре ћу ћи се све ту при ро де и уче ћи од ње га.

Лу та ња ба штен ских па ту ља ка, а за пра во њи -
хо ва пу то ва ња и аван ту ре на пу то ва њу, до во де
их до из ве сне спо зна је. Па ра лел но са њи хо вим
лу та њи ма од ви ја се и по тра га за њи ма, по нај -
пре она у ко јој уче ству ју де ца. Та по тра га де цу
ује ди њу је у за јед нич ким ак ци ја ма, па по сма -
тра но на тај на чин ро ман ак ти ви ра и мо тив
деч је дру жи не. С дру ге стра не, свет од ра слих
ни је дат на су прот деч јег, те они на свој на чин
по др жа ва ју деч је на по ре да се па туљ ци про на -
ђу. По тра гу пра ти чи тав низ пре пре ка и за ни м -
љи вих аван ту ра (од ла зак у цир кус, упад на по -
шта ре во има ње итд.), ма хом ис при по ве да них
са из ве сном до зом ху мо ра. Као ме ди ја тор изме-
ђу све та па ту ља ка и све та љу ди ја вља ју се жи -
во ти ње, би ло да је реч о псу Жи жи или о мач -
ка ма, прем да су жи во ти ње уоп ште узев и да те
као оне ко је чу ва ју биљ ку рас ков ник и ко је у
шум ском све ту осве до ча ва ју је дан вид ти хог и
пре ћут ног са ве зни штва, као и са зна ња да је шу -
ма пу на ча ро ли ја. 

Ау тор ка илу стра ци ја је Ми ли ца Ма сте ли ца,
па иа ко су цр но-бе ле, до бро од сли ка ва ју основ -
ну ат мос фе ру на гра ђе ног ро ма на. Ујед но, пре -
ко при по ве да ња о аван ту ра ма ба штен ских
пату ља ка и по тра гом за њи ма у са мо тки во при -
по ве да ња уво де се и мно ге биљ ке, ко је се за себ -
но мо гу ту ма чи ти у ду ху на ше на род не кул ту -
ре, али и из ве сне по ја ве (по пут ки ча, ре ци мо,
за ко ји се ка же: „То је кад је не што не у ку сно”),
те се на тај на чин де ло отва ра и ка еду ка тив ним
аспек ти ма. Ху мор ни мо мен ти до дат но се уо ча -
ва ју у „пра вим” име ни ма па ту ља ка, и ма хом су
нон сен ски да ти.

Ро ман ак ти ви ра и биљ ни свет, не са мо пре -
ко рас ков ни ка, већ и бо сиљ ка, ку ма ни ке, че -

шљи ка, ме тиљ ке итд., а све ове биљ ке су уко ре -
ње не у на шим на род ним ве ро ва њи ма, би ло да
је реч о њи хо вим ма гиј ским или ле ко ви тим
свој стви ма. По ред то га, де ло Лу та ња ба штен -
ских па ту ља ка у свом крај њем идеј ном хо ри -
зон ту има ду пло дно, јед но на ме ње но де ци (она
мо гу да на у че пре гршт ва жних и за ни мљи вих
де та ља, па и да бри ну о ба шти, са де цве ће, чу -
ва ју ба штен ске па туљ ке и сл.), а дру го упу ће но
од ра сли ма, ко је се мо же чи та ти и као отре жњу -
ју ће упо зо ре ње да је крај ње вре ме да се окре -
не мо се би, а са мим тим и све ту при ро де. То
упо зо ре ње се по нај бо ље чи та у ви ђе њу јед ног
па туљ ка: „А љу ди су на по љу увек у не ком по -
кре ту и не ви де ни шта око се бе. Нај ви ше во ле
да су уну тра и да се де и пи ље у не што. Па ипак,
као да су увек не за до вољ ни. Мо жда и они жу де
за не ком исти ном ко ју до са да ни су ус пе ли да
спо зна ју? Ко ја ли је то исти на?” Ко ја је то исти -
на у са мом ро ма ну се не са оп шта ва, с об зи ром
на то да је по тра га за исти ном о ко јој пи ше Гор -
да на Ма ле тић крај ње ин ди ви ду ал на и стре ми
не кој вр сти са мо спо зна је. До дат но, уо ча ва се и
отва ра ње ро ма на ка не ким, услов но го во ре ћи
фи ло зоф ским, те ма ма о сми слу жи во та и сл.,
ко је су да те са ци љем да под стак ну деч ју зна ти -
же љу.

Чи та ју ћи на гра ђе ни ро ман би ва мо дво стру -
ко опле ме ње ни: са мим чи ном чи та ња, али и
спо зна ја ма ко је де ло ну ди чи та о ци ма раз ли чи -
тих уз ра ста. Та ко и ис каз јед ног од па ту ља ка –
„Ба шта је и жи вот и љу бав” – ко ји се у ро ма ну
ва ри ра са иде јом да је нај бо ља ба шта она ко ју
иза бе ре мо да не гу је мо, де ца и од ра сли раз ли -
чи то раз у ме ју, али јед на ко до жи вља ва ју.

Је ле на С. ПА НИЋ МА РАШ*

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ
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О ЖЕ ЉИ И (НЕ)МО ГУ ЋЕМ
(Алек сан дра Јо ва но вић: Цр на пти ца, 
Кре а тив ни цен тар, Бе о град, 2020)

Два де сет че тво ро го ди шња Алек сан дра Јо ва -
но вић не дав но је по ста ла че тр де сет дру ги ла у -
ре ат На гра де По ли ти ки ног за бав ни ка за нај бо -
ље књи жев но де ло на ме ње но мла ди ма у 2020.
го ди ни. Ро ман Цр на пти ца је сте ау тор кин
филм ски сце на рио Же ља – у но вом ру ху. По во -
дом на гра де, сту дент ки ња дра ма тур ги је от кри -
ла је чи та о ци ма За бав ни ка по је ди но сти о на ста -
ја њу тек ста и ње го вом пре о бли ко ва њу у фор му
ро ма на, на ро чи то пот цр та ва ју ћи мо гућ ност да
из се по зи ци је лич не ис по ве сти на пи ше уни вер -
зал на при ча о гу бит ку и те шком, али до сти -
жном пу ту ка ње го вом при хва та њу. 

Ју на ки ња ро ма на Цр на пти ца чи та о ци ма се
от кри ва као де вој чи ца ко ја не успе ва да се по -
ми ри са оче вом смр ћу, због че га је њен свет пун
пу ко ти на ко је мо гу на се ли ти фан та зме и нео -
бич не иде је. Сто га ро ма неск на фа бу ла кли зи у
фан та сти ку, не би ли се ти ме до ча ра ло осе тљи -
во пси хич ко ста ње де вој чи це. Же љи на при ча
по чи ње сном, јед ном вр стом пред ска за ња ко ју
усме ра ва Вук, на ме рен да ра њи ву де вој чи цу на -
чи ни сво јом при ја те љи цом. Ње го ва стре мље ња
не би би ла ни нај ма ње чуд на ни ти про бле ма -
тич на да ни је реч о не срећ но стра да лом де ча -
ку, не спрем ном да за ко ра чи у све тлост, од но -
сно смрт, и за у век се опро сти од све та жи вих.
Сво ју спо ну са ме стом ко јем је као жив при па -

дао он пре по зна је у уса мље ној Же љи ко ја че сто
по хо ди очев гроб. Ње гов зов кроз ми сли и сно -
ве пре ра шће у пра ви су срет ка да, у по тра зи за
још јед ном при ли ком да ви ди оца, Же ља убе ре
бе лу хри зан те му са гро бља. Пре ма Реч ни ку
сим бо ла, реч је о цве ту ко ји се не ка да ко ри стио
за спра вља ње на пит ка бе смрт но сти и ко ји упу -
ћу је на уло гу по сред ни ка из ме ђу не ба и зе мље.
Ми ћа, чу вар гро бља, и сâм на во ди да су бе ле
хри зан те ме цве ће мр твих, и уби ра њем јед не
Же ља ус по ста вља ве зу са оно стра ним, јер да би
до ко ли зи је све то ва до шло, „по треб но је и да
обе стра не то же ле” (66).

Тре ну так у ком је из гу би ла оца за Же љу је
по стао пре лом на ли ни ја у жи во ту, ко ја је по де -
ли ла њен свет на онај пре смр ти, ис пу њен сме -
хом и игром, и онај на кон смр ти, оп те ре ћен си -
ви лом, че стим сва ђа ма са ма мом, тет ком и
при ја те љи ма. Ау тор ка ро ма на уло гом гра да у
Же љи ном жи во ту ве што по ја ча ва мрач не то но -
ве, ску че ност и не ра зу ме ва ње. Осим на во да да
се ни шта не де ша ва и да су ули це пра зне, на
Же љи но рас по ло же ње ути че и ло ша ма те ри јал -
на си ту а ци ја ко ја се от кри ва у за ме ни за ро ђен -
дан ски по клон, јер онај же ље ни ма ма не мо же
да при у шти. Овај де таљ ути че и на сна жан кон -
траст ко ји де вој чи ца гра ди из ме ђу пре ми ну лог
оца и мај ке, са ко јом због ло ше ко му ни ка ци је
све че шће до ла зи у су коб. Ка та ли за тор ло шег
рас по ло же ња за Же љу је тет ка Ма ри ја ко ја јој
отво ре но ука зу је на про бле ма тич но по на ша ње
и раз ма же ност, што до во ди до нео бич ног су о -
ча ва ња. Де вој чи ца же ли да се бе при ка же као
јаку и сва ки су коб ко ји би мо гао да за вр ши ње -
ним су за ма она спу та ва на но се ћи се би фи зич -
ки бол, ко ји би ону ду шев ну пре о бра тио у бес.
Шти па ње ру ку по ста ло је њен од брам бе ни ме -
ха ни зам ка ко из се бе не би осло бо ди ла у ше сто -
ме сеч ном су зби ја њу на бу ја ле емо ци је.
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Алек сан дра Јо ва но вић убе дљи во сли ка од су -
ство за но са, али и све ја че пр ко се де вој чи це на
пра гу пу бер те та. Же ља ту гу ис по ља ва кроз агре -
сив ност, а не мо гућ ност да је вер ба ли зу је от кри -
ва се у ње ном од но су пре ма мај ци, дру гу, шко -
ли... Од ба ци ва ње свих за до вољ ста ва и ра до сти
сва ки да шњи це, за тво ре ност и оту ђе ност мла де
ју на ки ње све до че о пат њи са ко јом жи ви и не -
мо гућ но сти да се са њом из бо ри.

Са јед не стра не, Же ља ути че на свет око се -
бе, не же ле ћи да уче ству је у број ним мо гућ но -
сти ма ко је јој тај свет пру жа јер га без оче вог
при су ства сма тра бе сми сле ним, док с дру ге
стра не одр жа ва ма ле ри ту а ле као по себ но ва -
жне, „јер су зна чи ли да се ни шта ни је про ме ни -
ло” (19). Та ко ђе, по ступ ке по је ди на ца ко ји же -
ле да јој по мог ну са гле да ва кроз при зму сво јих
про бле ма, од би ја ју ћи да по ве ру је да ико мо же
раз у ме ти бол са ко јим се но си. Та ко успе ва да
убе ди се бе да Лу ка, њен нај бо љи при ја тељ, ко ји
је пре ко ре ва због из бе га ва ња шко ле и оста лих
дру го ва, ни је у пра ву, јер он има оца и до бре
оце не: „Шта он зна?” (50). 

Због из ра зи те осла бље но сти иза зва не не до -
стат ком ко му ни ка ци је и оса мљи ва њем, по ја ва
де ча ка бе лог ли ца и там ног по гле да на Же љу
де лу је го то во те ра пе ут ски, иа ко је по сре ди не -
ко са оне стра не: „Ов де по сто ји још је дан чи тав
свет, са мо га не ви диш” (54). То је ком по нен та
ко ја де вој чи цу још ви ше при вла чи, ули ва ју ћи
јој на ду да ће на тај на чин сту пи ти у кон такт и
са оцем, ма кар још јед ном. Та пре ја ка же ља
ути ца ће на по мра че ње ра ци о нал ног раз ми шља -
ња и пре ви ђа ње по тен ци јал них опа сно сти ко је
дру же ње са Ву ком до но си. Ин те ре сант на је
иде ја о па ра лел ном све ту, у ко јем се мо же на -
пра ви ти све, осим дру гог би ћа, те су мр тви који
се не усу ђу ју да пре ђу у ко нач ну смрт осу ђе ни
на са мо ћу, иа ко се би мо гу да ство ре са вр ше но
окру же ње. Та ко ђе, ау тор ка спрет но ни же де та -

ље ко ји ма не ко жив мо же да се адап ти ра на
дру гу ствар ност, гра ди тив но – од га ђе ња пре ма
људ ској хра ни, до за бо ра ва сва ко днев них ства -
ри, па и ја ких осе ћа ња. Уде ла у по сте пе ном
обре ду пре ла ска има и при сва ја ње на ру кви це
ко ја од сим бо ла при ја тељ ства из ме ђу Же ље и
Лу ке по ста је њен за лог за при дру жи ва ње Ву ко -
вој оп се ном ство ре ној бле шта вој ствар но сти.

Алек сан дра Јо ва но вић слу жи се ин те ре -
сантним по ступ ком гра ђе ња ју на ка, чи не ћи их
ам би ва лент ним – Же ља ни је без ма на, као што
ни њен нај пре при ја тељ а по том про тив ник,
Вук, ни је са мо зао. Уса мље ност их је на чи ни ла
дру га чи јим осо ба ма, те по ста је ра зу мљи во због
че га мр тви де чак при бе га ва ра зним лу кав стви -
ма ка ко би Же љу пре вео у свој свет. Иа ко је у
пи та њу ме сто где он има и нај за ни мљи ви је
играч ке и нај у ку сни је ко ла че, без не ко га са ким
би се те бла го де ти мо гле по де ли ти све ма те ри -
јал но по ста је по ро зно и не ва жно. Он је ма ни -
пу ла ти ван и ве што на ла зи пут до Же љи них
стра хо ва и не си гур но сти ко је јој пред ста вља
као ла ко ре ши ве про бле ме у свом све ту. То му
по ла зи за ру ком, по ја ча ва ју ћи Же љи ну бо ја зан
да је за сво је окру же ње већ сва ка ко не ви дљи ва,
као што је Вук за жи ве љу де. Са мо на тре нут ке,
оп хр ван не за до вољ ством или бе сом, Вук не
успе ва да се кон тро ли ше и очи му се ва ју, от кри -
ва ју ћи оно што он за и ста је сте.

„Ду хо ви су моћ ни са мо оно ли ко ко ли ко им
до зво ли мо” – јед но је од ва жни јих упо зо ре ња
ко је де вој чи ца до би ја, и то од чу ва ра гро бља ко -
ји не по ста вља пи та ња, али се по на ша као да све
раз у ме. Ње му је ја сно да по сто је пре пре ке ко је
сва ко мо ра сâм да пре ђе и да ни су од на ро чи те
по мо ћи ни за бра не ни са ве ти кад је за бит не
ства ри у жи во ту по треб но да се осе те на сво јој
ко жи и пре ва зи ђу соп стве ним тру дом. Ме ђу -
тим, Же ља у су о ча ва њу са со бом, а са мим тим
и са при влач ним а пре те ћим Дру гим, оте ло тво -
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ре ним у Ву ку, има по др шку у ви ду Жи ле та,
про на ђе ног пса ко ји се по на ша као за штит ник.
Као и ве ћи на жи во ти ња ко је су у тра ди ци о нал -
ној кул ту ри из дво је не као по моћ ни ци ју на ка у
су сре ту са оно стра ним, Же љин пас ре а гу је на
Ву ко ву бли зи ну. Он не кон тро ли са но ла је, ву че
је за ру кав и чи ни све ка ко би осу је тио ње не
одла ске на гро бље. 

Све Же љи не сна ге усме ре не су на иде ју да
ма кар још јед ном ви ди оца, а да то ни је у сну.
Оп те ре ће ност ње го вим од ла ском ре флек ту је се
на жи вот де вој чи це у пот пу но сти – и нај ма ње
по је ди но сти на ко је на и ла зи до вољ не су да у се -
ћа ње при зо ве сли ке срећ них да на и ле пе ус по -
ме не (ко је су у књи зи озна че не кур зи вом). Те
епи зо де Же љу убе ђу ју да је пра зни на не пре мо -
сти ва, а сва ко по на ша ње дру гих ко је је раз ли -
чи то од оче вих по сту па ка у слич ним си ту а ци -
ја ма, у де вој чи ци иза зи ва от пор. Оче ва пе сма о
цр ној пти ци оп се да је у сно ви ма и бу ди че ста
раз ми шља ња о до сти за њу не мо гу ћег: „Ма ла
црна пти ца је хте ла да до так не не бо. Али ни ко
ни је ве ро вао да је то мо гу ће. Оста ле пти це су
јој се сме ја ле, јер ни јед на пти ца ни је ле те ла та -
ко ви со ко. Али ма ла пти ца их ни је по слу ша ла”
(32). По пут обо је не пти це из исто и ме ног ро -
мана Је жи ја Ко син ског, и ова из оче ве пе сме
издво је на је од дру гих из гле дом и же ља ма. Али
док пти цу ко ја је код пољ ског пи сца рат на ме -
та фо ра угро жа ва ње но соп стве но ја то, до тле
пти цу из пе сме спу та ва са мо од су ство по др шке
и под смех при пад ни ка ње не вр сте. По след ња
ре че ни ца сим бо лич ке оче ве при че от кри ва да
она ни је слу ша ла дру ге, већ је ра ди ла на ис пу -
ње њу сво је за ми сли. Ова сли ка чи ни сми са о но
је згро ро ма на Алек сан дре Јо ва но вић, бу ду ћи да
ње на ју на ки ња жу ди за исто то ли ко нео бич ним
оства ре њем же ље као што је за цр ну пти цу до -
дир не ба. Пу та ња ко јом се кре ће де вој чи ца ко -
ја жу ди за не мо гу ћим усло вље на је фру стра ци -

јом и ње ним све ду бљим од ва ја њем од по ро ди -
це и при ја те ља, до тач ке у ко јој угро жа ва соп -
стве ну ег зи стен ци ју. Ли ми нал на си ту а ци ја у ко -
јој мо ра да на чи ни ко на чан из бор у од но су на
при пад ност ово стра ном или оно стра ном све ту
до во ди је до сво је вр сног раз ре ше ња уну тар њег
кон флик та. Све оно што је ва жно, а за шта су
осно ва љу бав и по др шка, иа ко скрај ну то и за -
бо ра вље но при су сре ту са смр ћу, от кри ва се као
нај де ло твор ни ји лек у пре ва зи ла же њу и при -
хва та њу гу бит ка.

Су о ча ва ње са смр ћу бли жњег у књи жев но сти
за де цу, од са мих ње них по че та ка, пред ста вља
ин три гант ну те му. Као уни вер зал на при ча о
одра ста њу, уз еле мен те фан та сти ке, хо ро ра и
пси хо ло шког ро ма на, де ло Алек сан дре Јо ва но -
вић о смр ти про го ва ра на не ко ли ко на чи на, по -
ка зу ју ћи да ком би на ци ја жа нр о ва ни је спро ве -
де на да би се де ло на чи ни ло атрак тив ни јим,
већ ка ко би се на гла си ла сло же ност ове те ме.
Цр на пти ца чи тав је дан свет пред ста вља на
ино ва ти ван на чин, из ви зу ре не ко га ко је тек
по чео да упо зна је жи вот а већ се су о чио са ње -
го вом ко нач но шћу. Мла да ју на ки ња по ка зу је да
ту го ва ње ни је од раз сла бо сти, већ не до ста так
мо ћи да се та ко нач ност при хва ти, а пут ње не
спо зна је ука зу је на то да је ва жно на у чи ти и
шта је пад, а не стре ми ти по сти за њу ци ља из бе -
га ва ју ћи са вла да ва ње пре пре ка. Ро ман ово годи-
шње до бит ни це ове вред не књи жев не на гра де
пред ста вља дра го це но шти во о су о ча ва њу мла -
дог би ћа са пра зни ном услед гу бит ка бли ске
осо бе, и под јед на ко је ва жно за де цу, мла де и
од ра сле – не као ли те ра ту ра о са мо по мо ћи, већ
као искре но све до чан ство ко је при ка зу је ге не -
зу осе ћа ња мла де осо бе су о че не са тра ге ди јом.

Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ*
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НА ГРА ДА „РА ДЕ ОБ РЕ НО ВИЋ”
ЗА НАЈ БО ЉИ РО МАН ЗА ДЕ ЦУ 
И МЛА ДЕ У 2020. ГО ДИ НИ 
(Зо ран Пе нев ски: Оке ан од па пи ра, 
Ла гу на, Бе о град, 2020)

Ме ђу на род ни цен тар књи жев но сти за де цу
„Зма је ве деч је игре” и ове го ди не је, тра ди ци о -
нал но, рас пи сао на гра ду за нај бо љи ро ман за
де цу и мла де. Жи ри је ра дио у са ста ву: Вла ди -
сла ва Вој но вић, Мир ја на Ка ра но вић и Дра го -
љуб Пе рић (пред сед ник жи ри ја). На кон курс је
при сти гло се дам на ест ро ма на из пет из да вач -
ких ку ћа. Ро ма ни ко ји су уче ство ва ли на кон -
кур су по ка зу ју ве ли ку хе те ро ге ност у по гле ду
ства ра лач ких по е ти ка, ода бра них дис кур зив -
них прак си (пр вен стве но у по гле ду го вор них
по сту па ка и се ман ти за ци је – од тра га ња за сми -
слом, пре го во ра око сми сла или по ку ша ја ства -
ра ња сми сла, све до кре а тив не раз ме не с чи -
таоцем), тар ге ти ра них уз ра сних гру па, као и
жан ров ских кон вен ци ја.

Док је део при спе лих ро ма на усме рен пре -
вас ход но на ко му ни ка ци ју с мла ђим чи та о цем
(што се, на ви зу ел ној рав ни, од ра зи ло у де лу
кроз рав но прав ну за сту пље ност сли ке и тек ста),
део пи са ца опре де лио се за ти неј џе ре и адо ле -
сцен те, аку е ли зу ју ћи про бле ме ко ји пра те њи -
хо во од ра ста ње и иза зо ве од ра ста ња у са вре ме -
ном све ту (по не кад, на жа лост, по сред ством сте -
ре о тип них, па и ана хро них пред ста ва о то ме

ка ко би про цес од ра ста ња и свет из гле да ли из
пер спек ти ве јед ног ти неј џе ра). Ју на ци ових ро -
ма на – би ли они мач ке, пси, ми ше ви, пи ли ћи,
ра ку ни, кућ ни па туљ ци, ве шти це, де ца школ -
ског уз ра ста или ан дро и ди – ис пи су ју, тра јек -
то ри јом сво јих лу та ња и аван ту ре, сли чан пут
са мо спо зна је, ко ја се, уз из ве сне раз ли ке, мо -
же све сти на јед но – че жњу за при хва та њем и
при па да њем. 

Хро но топ де тињ ства у овим де ли ма мно го -
лик је, и, ва ља ло би при ме ти ти и то: су штин ски
раз ли чит од чу де сних про сто ра сре ће и (иде а -
ли зо ва не) по ро дич не ку ће и окућ ни це на се лу,
ко ји пре о вла ђу ју код нај зна чај ни јих пред став -
ни ка ро ма на за де цу из про шлог ве ка. У ве ли -
кој ве ћи ни ро ма на, тај про стор је град – раз ли -
чи то кон цеп ту а ли зо ван – од изо ла ци је у ба ки -
ној ку ћи ус по ме на на пе ри фе ри ји у (пост)пан -
де миј ским усло ви ма дис то пиј ског све та (Све
што (ни)сам же ле ла Дра га не Мла де но вић), пре -
ко са бла сно пу стог та ван ског про сто ра ку ће у
ва ро ши ци (обе ле же ног ства ри ма ко је под се ћа -
ју на оче ву смрт), из ко га се бе жи у па ра лел ни,
ма штом ство ре ни свет ду хо ва (Цр на пти ца
Алек сан дре Јо ва но вић), пре ко иш ча ше ног, мул -
ти кул тур ног кон гло ме ра та – фан та зиј ског ме -
га ло по ли са Пе то гра да (Оке ан од па пи ра Зо ра на
Пе нев ског), све до де ху ма ни зо ва ног и пу стог
по ста по ка лип тич ког све та љу ди, вра ће них на
по че так за сни ва ња ци ви ли за ци је и пу стих гра -
до ва, на се ље них још са мо (не)при ја тељ ски на -
стро је ним ан дро и ди ма (Би ће јед ном Угље ше
Шај тин ца). 

У нај у жем из бо ру, по сво јој ко му ни ка тив -
ности, по ступ ци ма кон струк ци је зна че ња и
убедљи вој фик ци о на ли за ци ји на шла су се три
ро ма на: Цр на пти ца Алек сан дре Јо ва но вић,
Океан од па пи ра Зо ра на Пе нев ског и Би ће јед -
ном Угље ше Шај тин ца. Па жљи во их раз мо трив -
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ши, чла но ви жи ри ја јед но гла сно су од лу чи ли да
на гра да при пад не ше сто том ном ро ма ну Зо ра -
на Пе нев ског Оке ан од па пи ра.

На гра ђе ни ро ман са мо свој ног је умет нич ког
из ра за, ко ји не др жи мно го до жан ров ских кон -
вен ци ја фан та сти ке. Овај ро ман ус пе ло ко ри -
сти обе ин те гра тив не стра те ги је фан та сти ке –
ка ко ону ко ја се за сни ва на раз ли ка ма из ме ђу
фан та зиј ског све та и об јек тив не ствар но сти, та -
ко и ону ко ја се гра ди на осно ву од но са ли ко ва
пре ма фан та зиј ском све ту. Сто га, иа ко, мо жда,
на тре ну так на ли ку је на не ке „по зна ти је” све -
то ве нај ре пре зен та тив ни јих ро ма на фан та сти -
ке – Хо гвортс Џ. К. Ро у линг или Диск свет Т.
Пра че та, фан та зиј ски свет Зо ра на Пе нев ског
пот пу но је са мо сво јан. За пра во, по сре ди ни је
је дан ком пак тан свет, већ два, огле дал ски по -
ста вље на све та, по ве за на уским про ла зом –
Без да ном, са сво јим са бла сним чу ва ри ма – вру -
ми ја ма, и че жњи во раз дво је ним људ ским и оно -
стра ним, ви лин ски пред ста вље ним ху ма но ид -
ним би ћи ма, као и раз ли чи тим ство ре њи ма –
мон стру ми ма и хи брид ним жи во ти ња ма, ко ја
би се, пре ла ском ове „те шко про пу сне” гра ни -
це, при ве ла у по сто ја ње. По зи ци о ни ра ју ћи се
као ау тен тич но де ло фан та сти ке (иа ко с еле -
мен ти ма раз ли чи тих фан та зиј ских жан ро ва
хорор фан та сти ке, еп ске фан та сти ке, еко фан -
та сти ке итд., а не у хва тљи во у жан ров ским
окви ри ма јед ног кон крет ног жан ра), ово де ло
пред ста вља дра го це ни по мак, жељ но иш че ки -
ван, у са вре ме ној про дук ци ји срп ског фан та -
стич ног ро ма на за де цу.

* * *

Оке ан од па пи ра кон ци пи ран је као ро ман из
шест де ло ва, ко ји чи не – I Књи га мо ћи, II Му зеј
из ми шље них би ћа, III Кључ ка те дра ле, IV Остр -

во у ја је ту, V Уте ха та ме и VI Ли ти ца и круг.
Пр ви део пра ти нео бич ног пет на е сто го ди шња -
ка, Тар ви на Мал ка, од ње го вог не слав ног пр вог
јав ног на сту па – на так ми че њу у по ре ђе њи ма
ко је се јед ном го ди шње одр жа ва у Град ској ку -
ћи Пе то гра да, пре ко мо мен та ка да са зна је да
ње го ва се стра Ме о на бо лу је од рет ке бо ле сти –
фу риј ске гро зни це, и уби ства ње го вог за штит -
ни ка, су лу дог стри ца и ал хе ми ча ра у по ку ша ју
(и вла сни ка коб не Књи ге мо ћи) – Кро ма на, пре -
ко од го не та ња тај не по ру ке ко ја Тар ви но вој
пото њој аван ту ри да је ви шу свр ху, а то је на -
лаже ње во де ног ру но ли ста, кључ ног ле ка за
оздра вље ње ње го ве се стре. И док се у по чет ку
чи ни ло да се кон вен ци је ро ма на за сни ва ју на
при хва та њу, као та кве, фан та сти ке се кун дар ног
све та Пе то гра да – чуд не хи брид не на се о би не
чи ји ста нов ни ци – при пад ни ци пет раз ли чи тих
есна фа или ка сти (сим бо лич ки при ка за ни по -
сред ством пет раз ли чи тих жи во тињ ских ем бле -
ма: ри бом, ву ком, сви њом, ме две дом и со вом)
– жи ве у не ка квој ко ха би та ци ји (ре ци мо, из ме -
ђу тен зич не и иде ал тип ске), Пе нев ски, по ка зује
се, свог чи та о ца за ва ра ва. С по то њим до га ђаји -
ма, на и ме, ро ман до би ја ти пич не цр те (portal-)
qu est fan tasy ро ма на – про на ла же ња Без да на би -
ћа (пор та ла) и во де ног ру но ли ста, на ње го вом
обо ду.

На ред ни део (Му зеј из ми шље них би ћа) омогу-
ћа ва ау то ру да, ми мо при че, иза ђе из ван грани -
ца Пе то гра да и, за пло вив ши Ћу тљи вим мо рем,
упо зна нео бич на мор ска би ћа – сеп ти не ју, сла -
до леш, мор ског ко лоп са, а пре ко фан та стич не
ор ни то ло ги је и фо ни клу, пра сков ни ка или кри -
ко ди ла – нео бич не пти це с не бе ских про стран -
ста ва ро ма на, све до коп не них би ћа с ду гих оба -
ла: ди во ми ра, кр во пу ста ра (аве ти на лик вам пи -
ру с ов нов ским ро го ви ма) или је зи ве вру ми је.
И док не ка од њих на ли ку ју фа бри ко ва ним
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цир ку ским атрак ци ја ма или ре кви зи ти ма по -
зајм ље ним из ку ће стра ве, ау тор не одо ле ва то -
ме да сво је кре а ту ре и да ље ху мор но де кон -
стру и ше (Ма ско вре зи ца је за ми шље на као та на -
но ство ре ње ко је во ли оде ћу. Увек има не ка кву
ма ску на ли цу, стра шну или сме шну, па ни ко за -
пра во не зна ка ко она из гле да. Сла ба тач ка су јој
ша ле и че сто се по дру гљи во це ре ка. На па да сла -
би је жи во ти ње и де цу). Си му ла крум стал не по -
став ке Му зе ја – од је сти вих би ља ка и жи во ти -
ња до оних ко јих је бо ље кло ни ти се да не би
био по је ден – у ко јој су, јед но уз дру го, из ло же -
на „ствар на” и „из ми шље на” би ћа, сва ко ме од
њих да је јед на ка пра ва – на (не ка кву по тен ци -
јал ну) ег зи стен ци ју – уко ли ко их де ми јург (Те -
ме љи тељ) при зо ве у ствар ност. Оту да, чак и би -
ћа из све та књи жев но сти за де цу и „књи ге у
књи зи” – сли ков ни це Ни шта или чу до ви шта
(Го то марг, Пле рус, Бе ли от и сл.) јед на ко вред -
ни су с оста лим ли ко ви ма. При том, вру ми ји на
за го нет ка, са ма ова књи га и нео бич ни, на њој
до пи са ни су до ку, као и је дан при ме рак днев них
но ви на Пе то днев ник, по слу жи ће Тар ви ну као
сво је вр сни кључ за од го не та ње ми сте ри је, ко ји
ће га до ве сти до на ред ног ко ра ка ко ји тре ба да
ре ши, еда би до шао до же ље ног ци ља – са зна -
ња где се на ла зи Без дан све то ва и лек за бо ле -
сну се стру. 

Ини ци ја циј ски тест ко јим се про ве ра ва да ли
је ју нак до сто јан да убе ре чу де сни во де ни ру но -
лист је сте тест зна ња, ло ги ке, уви ђа ња ве за и
спо соб но сти пре ва зи ла же ња клан ских, пар ци -
јал них гле ди шта. Ка ко ау тор ка же у III књи зи,
„људ ско зна ње је као оке ан од па пи ра, а сва ка
књи га је ње гов ма ли та лас. Да би пло вио по ње -
му, тре ба мно го да се чи та“. При том, и са мо чи -
та ње тре ба да иде иза при ви да ба нал не по јав -
но сти, уко ли ко чи та лац же ли да до ђе до скри -
ве не су шти не: цр но упот пу њу је бе ло, на лич је

сли ку, а ћу та ње не до ста ју ће ре чи. Не што слич -
но пи ше и у Књи зи мо ћи, ка ко јој га је до вео
прет ход ни ко рак (а ко ја ће га од ве сти ко рак
бли же до ци ља): „Ма те ри ја сто ји у про сто ру, ко -
ји мо ра да бу де пра зан да би је при мио. Моћ је
оно што по ме ра ма те ри ју, а ти ме и про стор, а
ти ме и пра зни ну. Моћ је оно из ме ђу че сти ца
пу но ће и пра зни не.” (Исто). У по то њој уз бу дљи -
вој по тра зи, са вла да ва њу пре пре ка сва ко днев -
ног школ ског жи во та, сти ца њу са ве зни ка и при -
ја те ља (тај но дру штво Сви ле не со ве), али и про -
тив ни ка – дру гих тра га ча за Књи гом, Те ме љи -
те љем, Зна њем... про ти чу на ред не две књи ге
ро ма на. И док јед ни ап со лут но зна ње по ку -
шава ју да до сег ну окулт ним ве шти на ма (Ву -
ковњаци, Ме две ђа ни), из књи га (со во на чел ник
Штрон ски, про фе сор Дин) или не ча сним сред -
стви ма (ри бо на чел ник Лум бур), Тар вин схва та
да ће сво је тра га ње успе шно окон ча ти са мо ако
уло жи све сво је ин те лек ту ал не и фи зич ке сна -
ге – од го нет не зна ко ве и из ро ни до тад ни кад
ви ђен, та јан стве ни во де ни цвет. И, упо ре до са
рад њом, про теј ски се ме ња ју и жан ров ске кон -
вен ци је ро ма на – до ми нант но де тек тив ски ро -
ман (II I–V књи га) по сте пе но се пре тва ра у ме -
та фи зич ко-ал хе миј ску по тра гу за сво је вр сним
ка ме ном му дро сти, ул ти ма тив ним зна њем –
од го во ром ко ји у се би са др жи све од го во ре, за -
пи са ним у мо ру, „оке а ну од па пи ра”, во ди ко ја
пам ти. За ње го вог оца то зна ње пред ста вљао је
Ар хив са сво јим спи си ма, док ће га Тар вин про -
на ћи за хва љу ју ћи сво јој дру гој – оно стра ној
(во де ној) при ро ди, ко ју ду гу је сво јој мај ци Оти
– во де ној ви ли, од но сно би ћу бли жем „за у ста -
вље ном об ли ку во де” (књ. VI). Про на шав ши ко -
нач но у ли ку Ве сла ра свог не ста лог оца и
убрав ши во де ни ру но лист, он је ста вљен пред
фи нал но ис ку ше ње вру ми ја – чу вар ки гра ни це
Без да на: спа си ти тек про на ђе ног оца (ко ји, због

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/01   185



кон так та с оно стра ним гу би сво је људ ско обли -
ч је и бле ди до иш че зну ћа), а жр тво ва ти Ме о ну,
или спа си ти се стру, а оста ти, ко нач но и за у век,
без оца. И као што је отац, не ка да, иза брао Оту
и при хва тио жр тву ко ју тај из бор на ме ће, та ко
ће и Тар вин иза бра ти се стру, а оца пре пу сти ти
ње го вом по след њем (?) пу то ва њу на се вер.

Хе пи ен дом, од но сно ис пу ње њем ми си је
(прем да по це ну не ми нов не жр тве) за о кру жу је
се не са мо ро ман, већ и про теј ски ци клус ње го -
вих жан ров ских тран сфор ма ци ја, по пут ау ро -
бо ро са, по зи ци о ни ра ју ћи се, са VI књи гом, по -
но во у не по сред ну бли зи ну por tal qu est fan tasy
жан ра, где је зна ње онај жи ро скоп ко ји Тар ви -
но во пу то ва ње успе шно до во ди до ци ља – на до -
мак пор та ла ко ји ју нак, ипак, не пре ла зи (а ко -
ји је, јед ном и за сваг да, пре шла ње го ва мај ка,
осу див ши се бе ти ме ујед но на крат ко ве кост и
смрт у ово ме све ту). Пе нев ски је, по но во, де -
кон стру и сао и од ба цио жан ров ске окви ре и
појав но об лич је и по след ње/пр ве фа зе у ни зу
жан ров ских ме та мор фо за: пре ла зак гра ни це
јед но сме ран је и ин верз но дат (с оног све та на
овај) – ма ги ја, ипак, „цу ри” у свет и ствар ност
ли ко ва (што је у на ра ти ви ма жан ра por tal qu est
fan tasy не до пу сти во). При том, ми сте ри о зни Те -
ме љи тељ (не осо ба већ не што по пут цен трал не
све сти) оли ча ва ме ди ја то ра ко ји тај пре ла зак
омо гу ћа ва, а про лаз др жи трај но отво ре ним,
„он при вла чи би ћа из без да на и по ве зу је их са
из ми шља ји ма Пе то гра ђа на. Без ње га не ма пре -
ла ска из ми шље них би ћа у ствар ност” (књ. VI).

У але го риј ском ту ма че њу, моћ Те ме љи те ља,
за пра во, за до би ја сва ки чи та лац. Из ми шље но
та ко, с јед не стра не, по ста је јед на ко вред но, те
овај ро ман по ста је и не ка вр ста апо ло ги је фан -
та сти ке. Ујед но, с дру ге стра не, де ло ну ди је дан
од хер ме не у тич ких кљу че ва за ње го во чи та ње
– (пан)се ми о тич ки: „За тим је мо рао да ви ди да

зна че ње има и оно што не до ста је. На по кон, ва -
жно је зна ти да и гру пи са ње еле ме на та у ве ћој
струк ту ри има сво је озна чу ју ће ме сто” (Исто).
Ва жно је, сто га, ода бра ти аде кват ну чи та лач ку
стра те ги ју, ко ја ће до ве сти до же ље них од го во -
ра (са од но сно ин тен ци ја ма чи та о ца). Не свих.
Јер, као што би Киш ре као, „ко по го ди циљ, све
про ма ши”.

Дра го љуб Ж. ПЕ РИЋ*
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При мље но: 6. 2. 2021.
При хва ће но: 1. 3. 2021.

КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА 
„МА ЛЕ НИ ЦВЕТ” ЗА 2020. 
ГО ДИ НУ

„Ма ле ни цвет” јед на је од нај мла ђих ме ђу
при лич но број ним на гра да ма у обла сти књи -
жев но сти за де цу и мла де у Ср би ји. На гра ду је
уста но вио Град Ниш, на сто је ћи да пру жи ак ти -
ван до при нос по пу ла ри за ци ји књи ге и ства -
рала штва за де цу, исто вре ме но афир ми шу ћи
сво је ме сто и уло гу ва жног и ре спек та бил ног
кул тур ног цен тра у Ре пу бли ци, под вла че ћи да
ти ме ком пле ти ра ли сту ва жних књи жев них на -
гра да чи ји је да ро да вац, а на ко јој су већ го ди -
на ма пре сти жна при зна ња „Бран ко Миљ ко вић”
и “ Сте ван Сре мац”.

У по чет ку, на гра да је сим бо лич но би ла ве за -
на за још јед ног књи жев ног ве ли ка на ро ђе ног у
Ни шу, Ду шка Ра до ви ћа, и но си ла је име „Чуд -
ни зец”. Би ла је за ми шље на као ва жан под сти -
цај и по др шка са вре ме ним пи сци ма ко ји сво -
јим де ли ма не гу ју и на ста вља ју ра до ви ћев ски
дух и књи жев ну фи ло зо фи ју у ле пој ли те ра ту -
ри за де цу и мла де. Чак је и ње но уру че ње пла -
ни ра но на ро ђен дан ве ли ког пи сца ко ји се вре -
мен ски по кла пао са ни шким Сај мом књи га.
Пр ви (и је ди ни) „Чуд ни зец” до де љен је 2016.
го ди не Пе ђи Трај ко ви ћу (пот пи сни ку ових ре -
до ва), за књи гу Сва ког пет ка утор ком у сре ду.
Ка ко је уо чи са ме до де ле у на зив на гра де (не -
про ми шље но) уба чен и до да так „Ду шка Ра до -

ви ћа”, до шло је до не же ље них не спо ра зу ма и
пр о бле ма ко ји су уз ро ко ва ли јед но го ди шњу
кри зу и из о ста нак до де ле на гра де.

На књи жев ну сце ну на гра да се вра ћа 2018,
ово га пу та пре и ме но ва на у „Ма ле ни цвет”, по
исто и ме ној пе сми дру гог ле ген дар ног Ни шли -
је, Бран ка Миљ ко ви ћа. На жа лост, про ме на
име на из ме ни ла је и пла ни ра ну осо бе ност на -
гра де у тра га њу за истин ским на ста вља чи ма
Ду шко ве по е ти ке и по гле да на књи жев ност на -
ме ње ну де ци, и она се при дру жу је оста лим на -
гра да ма „оп штег ти па”. До бит ни ца пр вог „Ма -
ле ног цве та” би ла је Гор да на Ма ле тић за књи гу
Ка тар ке над Бе о гра дом. На ред не, 2019. го ди не,
„Ма ле ни цвет” је оти шао у ру ке Ра де та Та на си -
је ви ћа, за зби р ку при ча Увод у њи ву.

Про шле го ди не, жи ри је у нај у жи из бор
издво јио де ла Ве сне Алек сић (Пти ца на ве тар),
Дра га на Ха мо ви ћа (Ро ђен као змај), Со ње Ћи -
рић (Не ћу да ми слим на Праг) и Де ја на Алек си -
ћа (Дра ма у по дру му го спо ђе Јо је). У не мо гућ но -
сти да из дво ји са мо јед ну књи гу и до де ли јој
ста тус по бед ни ка, жи ри је од лу чио да че твр ти
„Ма ле ни цвет” рав но прав но по де ле Со ња Ћи -
рић и Де јан Алек сић.

Ро ман Со ње Ћи рић, Не ћу да ми слим на Праг,
не жна је, искре на, не на ме тљи ва при ча за ти неј -
џе ре и о ти неј џе ри ма, склад но укло пље на у ре -
ал ни жи вот, са свим про бле ми ма ко је да нас јед -
ну мла ду осо бу окру жу ју на пу ту од ра ста ња.
Спи са те љи ца ве што и крај ње суп тил но, кроз
јед ну (али ве о ма ва жну) жи вот ну епи зо ду глав -
не ју на ки ње, при ка зу је чи та ву ле пе зу кључ них
со ци о ло шких од но са (па и ис ку ше ња) у од ра -
ста њу, и то чи ни са мај стор ском ла ко ћом: без
су ви шних об ра зла га ња, без па те ти ке, али са па -
жљи во од ме ре ном на ив но шћу са ко јом ве ра и
на да у до бро, љу бав и бо љу су тра шњи цу тек до -
би ја сми сао. Дух но ве, тзв. Зед ге не ра ци је, кроз
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не ми нов ну до ми на ци ју са вре ме них сред ста ва
ко му ни ка ци је у сва ко дне ви ци ти неј џе ра и
сленг ко ји га пра ти, на рав но да је при су тан, али
ни јед ног тре нут ка не ре ме ти ли те рар ни склад,
ни ти му ау тор ка до зво ља ва да овла да у при по -
ве да њу.

Књи га Де ја на Алек си ћа, Дра ма у по дру му го -
спо ђе Јо је, ша љи ва је по е ма у ко јој у пот пу но -
сти до ла зи до из ра жа ја ау то ро ва за нат ска пе -
снич ка вир ту о зност и бес крај ни низ ду хо ви тих
до сет ки ко је про из ла зе јед на из дру ге. Осла ња -
ју ћи се и на свог про ве ре но до бр ог (и за ути сак
о књи зи вр ло зна чај ног) ли ков ног са рад ни ка
К. Ми ло ва но ви ћа, Алек сић се ово га пу та опре -
де лио за lo ve story тре ћег до ба, би ра ју ћи ли ко ве
чи ји спој сам по се би ства ра ко мич ну си ту а ци -
ју. Исто вре ме но, пе сник отва ра још је дан „ко -
ло сек” при че, ко ји чи та во де ло тре ба да обо ји
ње го вим пре по зна тљи вим нон сенс ша ра да ма и
ве штим „жон гли ра њем” ре чи ма и ме та фо ра ма
у че му, као и увек, у пот пу но сти успе ва. Овом
књи гом, што ни је ни ма ло не ва жно, с об зи ром
на мо ти ве ус по ста вља ња и исто ри јат на гра де о
ко ји ма је на по чет ку би ло ре чи, Де јан Алек сић
се по твр ђу је као је дан од ма ло број них пра вих
и зна чај них след бе ни ка Ду шка Ра до ви ћа, што
обе ћа ва мо гу ћу, ако не фор мал ну, оно бар су -
штин ски при ме њи ву ре ви та ли за ци ју овог ва -
жног кри те ри ју ма при ли ком жи ри ра ња.

На гра да „Ма ле ни цвет” ла га ним, али си гур -
ним ко ра ци ма про би ја се на зна чај но и пре сти -
жно ме сто у бу ке ту број них књи жев них на гра -
да у нас. Не до ста так тра ди ци је на до ме шћу је се
ам би ци ја ма, ре ше но шћу и из да шно шћу ор га -
ни за то ра да се на гра да по диг не на ре спек та би -
лан ни во. Чи ни се да „деч је бо ле сти” ко је пра те
ус по ста вља ње јед не ова кве на гра де ипак ни су
оста ви ле озбиљ ни је по сле ди це. Оста ло је, ме -
ђу тим, да се по ву че не ко ли ци на ве о ма ва жних

ко ра ка, пре све га у по гле ду де фи ни са ња ја сне
фор ме ове ма ни фе ста ци је, тер ми на ње ног одр -
жа ва ња и аде кват ног пу бли ци те та у свим фа за -
ма ње не ре а ли за ци је, што под ра зу ме ва кон ти -
ну и ра но и пре да но ан га жо ва ње ор га ни за то ра
пре ко це ле го ди не. Да би се то оства ри ло на за -
до во ља ва ју ћем ни воу и са обе ћа ва ју ћим по -
тенци ја ли ма за ње но не пре ста но ино ви ра ње и
оса вре ме ња ва ње (што је про блем свих на ших
ма ни фе ста ци ја књи жев ног ства ра ла штва за де -
цу), по треб но је са ве то дав но укљу чи ти кре а тив -
не љу де, пре све га пи сце и књи жев не струч -
њаке.
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