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i Młodziez
.
owej, Instytut Li te ra tury Pol ski ej, 

War sza wa, Pol ska

Проф. др Је ле на Па нић Ма раш
Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Бе о гра ду

Prof. dr. sc. Sa nja Ro ić
Fi lo zof ski fa kul tet Sveučilištа u Za gre bu, 

Re pu bli ka Hr vat ska

Prof. dr. Igor Sak si da 
Pe da goš ka fa kul te ta, Uni ver za v Lju blja ni, 

Re pu bli ka Slo ve ni ja

Др Ти ја на Тро пин, на уч ни са рад ник 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 

Бе о град

Dr. sc. Ma ri ja na Ha mer šak, vi ša znan stve na 
su rad ni ca,

In sti tut za et no lo gi ju i fol klo ri sti ku, 
Za greb, Re pu bli ka Hr vat ska

Проф. др Ва лен ти на Ха мо вић 
Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Бе о гра ду

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР



Проф. др Ма ја Ан ђел ко вић
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет 

Уни вер зи те та у Кра гу јев цу

Проф. др Ду шан ка Ву јо вић 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Но вом Са ду

Доц. др Ан ки ца Вуч ко вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор Уни вер зи те та 

у Но вом Са ду

Др Ли ди ја Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 

Бе о град

Проф. др Сун чи ца Де нић
Пе да го шки фа кул тет Вра ње Уни вер зи те та 

у Ни шу

Izv. prof. dr. sc. Du brav ka Zi ma
Fa kul tet hr vat skih stu di ja Sve u či liš ta 

u Za gre bu,
Re pu bli ka Hr vat ska

Др Ива на Иг ња тов По по вић
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја 

за обра зо ва ње вас пи та ча, 
Но ви Сад

Доц. др Бран ко Илић
Фа кул тет пе да го шких на у ка Ја го ди на 

Уни вер зи те та у Кра гу јев цу

Др Пре драг Ја шо вић
Ака де ми ја вас пи тач ко-ме ди цин ских 

стру ков них сту ди ја – Од сек Алек си нац

Проф. др Ма ри јан Је лић 
Пе да го шки фа кул тет Сом бор Уни вер зи те та 

у Но вом Са ду

Доц. др Кри сти на Ми тић
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Ни шу

Проф. др Ми ли во је Мла ђе но вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду

Izv. prof. dr. sc. Smi lja na Na ran čić Ko vač
Uči telj ski fa kul tet Sve u či liš ta 

u Za gre bu, 
Re pu bli ka Hr vat ska

Проф. др Је ле на Па нић Ма раш
Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Бе о гра ду

Проф. др Ти хо мир Пе тро вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду

Проф. др На та ша По ло ви на
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Но вом Са ду

Др Ани ко Ута ши
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја 

за обра зо ва ње вас пи та ча, 
Но ви Сад

Проф. др Ва лен ти на Ха мо вић
Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та 

у Бе о гра ду

РЕЦЕНЗЕНТИ



СА ЖЕ ТАК: До бро др во, сли ков ни ца Ше ла Сил вер -
стеј на из 1964. го ди не, то ком ви ше од по ла ве ка по -
стоја ња иза зи ва са свим опреч не ин тер пре та ци је. Нај -
че шћа ту ма че ња До брог др ве та би ла су але го риј ска.
Јед ни су у ли ку Др ве та пре по зна ли фи гу ру Хри ста
или Бу де, дру ги су Др во схва та ли као мај ку, а не ки га
ту ма чи ли као при ро ду из угла еко кри ти ке. Осим то -
га, текст је ту ма чен и из угла жи вот них ци клу са и
филантро пи је, а по сто ја ле су и са ти рич не ин тер пре -
тације сли ков ни це. У ра ду се пред ста вља ју сва по ме -
ну та чи та ња, а у за кључ ку ис ти че да је ве ћи ни ин тер -
пре та ци ја, и по зи тив ним и не га тив ним, за јед нич ка
сна жна мо рал на оце на Де ча ка, Др ве та и њи хо вог
односа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: До бро др во, Шел Сил вер стејн, хри -
шћан ство, бу ди зам, мај ка, еко кри ти ка

До бро др во (The Gi ving Tree), сли ков ни ца Ше -
ла Сил вер стеј на (Shel Sil ver stein) из 1964. го -
дине, убра ја се у де ла деч је књи жев но сти ко ја,
по пут Ма лог прин ца или „Срећ ног прин ца”,

при вла че и од ра слу пу бли ку. О Др ве ту су сво ја
за па жа ња из но си ли не са мо књи жев ни кри ти -
ча ри и те о ре ти ча ри, не го и про фе со ри ре ли -
гије, ети ке и пра ва, па чак и бив ша из вр шна
дирек тор ка Свет ског про гра ма за хра ну Ује ди -
ње них на ци ја, Ер та рин Ка зин (Ert ha rin Co u sin).
Пре ма Ви ли ја му Ме ју (Wil li am May, FT 1), Сил -
вер стеј но ва при ча ин три гант на је упра во због
то га што иза зи ва са свим кон тра дик тор на ту ма -
че ња.2 Је та Гуд ман (Yet ta M. Go od man) као илу -
стра ци је Ме јо ве тврд ње пре но си ре ак ци је сту -
дент ки ња и сту де на та (1982: 306).
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* pre drag.mir ce tic @fil.bg.ac.rs
1 У ча со пи су First Things, ко ји из да је њу јор шки Ин сти тут

за ре ли ги ју и јав ни жи вот, ја ну а ра 1995. го ди не об ја вље ни су
кра ћи, не на сло вље ни тек сто ви два на ест ау тор ки и ау то ра. У
да љем ра ду, на ове тек сто ве упу ћу је се скра ће ни цом FT.

2 И Ле нард Мар кус (Le o nard Mar cus) ис ти че да је Сил вер -
стеј но ва гор ко слат ка при ча отво ре на за са свим раз ли чи те
(pro et con tra) ин тер пре та ци је (2005). 



Јед на сту дент ки ња би ла је то ли ко им пре си -
о ни ра на по ру ком љу ба ви, не се бич но сти и да -
ва ња да су њен бу ду ћи муж и она од лу чи ли да
то ком свад бе не це ре мо ни је раз ме не ре пли ке из
До брог др ве та. Не ки сту дент је мр зео књи гу
због Де ча ко ве се бич но сти и пи шче вог по вла -
ђива ња Де ча ку – лик са мо узи ма и узи ма и ни -
ка да ни шта не да је за уз врат. Је дан је по у ку
сликов ни це ви део у за шти ти при род не сре ди не
– све је од Дрве та ис ко ри шће но у прак тич не
свр хе и ни шта ни је уза луд ба че но, док је за дру -
гог при ча на еко ло шком пла ну има ла пот пу но
су прот но зна че ње – све је упо тре бље но за се -
бич не ци ље ве јед не је ди не осо бе; ини ци ја ли
уре за ни у ко ру Др ве та крај њи су знак не по што -
ва ња при ро де. У при чи је уо че на и кон тро ла
деч јег по на ша ња, ко ју спро во ди до ми нант на
мај ка ко ја за др жа ва си на по ред се бе да ју ћи му
све, а ко јој се он услед гри же са ве сти и осе ћа -
ња кри ви це стал но вра ћа. За фе ми ни стич ки
ори јен ти са ну сту дент ки њу, До бро др во је би ла
нај сек си стич ки ја књи га ко ју је ика да про чи та -
ла – ау тор Др во зо ве „она” („she”)3 и тре ти ра је
као ђу бре („dirt”), Де чак јој се увек вра ћа тра -
же ћи још, она му не пре ста но да је и ни кад се не
жа ли, а на кра ју, да би по ка зао крај њи пре зир
пре ма же ни, ау тор по ста вља зад њи цу4 тач но
на њен врх.

Сту дент ске ре ак ци је ука зу ју на по ли се мич -
ност До брог др ве та, ко ја још ви ше до ла зи до
изра жа ја ако се има на уму његов ви зу ел ни и

вер бал ни ми ни ма ли зам.5 Тај ми ни ма ли зам,
ме ђу тим, не са мо што ис ти че већ и ге не ри ше
ви ше стру ка зна че ња Др ве та. Као при мер мо же
се на ве сти елип са о ко јој пи ше Ри чард Ној ха ус
(Ric hard John Ne u ha us).6 Осим то га, сту дент ска
за па жа ња ука зу ју и на три нај че шће але го риј -
ске ин тер пре та ци је Сил вер стеј но вог тек ста,
пре ма ко ји ма Др во пред ста вља: 1) Бо га/бо га,
2) мај ку и 3) при ро ду.

Бо жан ство

Пре ма Ур су ли Нордстром (Ur su la Nord-
strom), уред ни ци у Из да вач кој ку ћи Хар пер Ко -
линс (Har per Col lins Pu blis hers), ко ја је и об ја -
ви ла сли ков ни цу,7 све ште ни ци и про по вед ни ци
су у До бром др ве ту пре по зна ли оче ви дан из раз
„хри шћан ског иде а ла без у слов не љу ба ви” (нав.
пре ма: Mar cus 2005). И Па ме ла Пол (Pa me la
Paul) ис ти че да су хри шћа ни сли ков ни цу при -

НОВА ИСТРАЖИВАЊА
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3 У ори ги на лу, Др во је од ре ђе но за ме ни цом жен ског ро да
„she” (она) – „On ce the re was a tree... and she lo ved a lit tle
boy” (Sil ver stein 1999). Пре во ди лац на срп ски је зик опре де -
лио се за сред њи род: „Би ло јед ном јед но др во... пу но љу ба -
ви за јед ног ма лог де ча ка” (Sil ver stein 1997). У овом ра ду се
при ци ти ра њу До брог др ве та не на во ди број стра ни це по што
у сли ков ни ца ма оне ни су ну ме ри са не.

4 У ори ги на лу је упо тре бље на вул гар ни ја реч „ass” (Go od -
man 1982: 306).

5 Јед но став ни цр те жи и кон ту ре пред ме та да те цр ним ли -
ни ја ма (је ди но су ко ри це у бо ји), пре ма Елен Спиц (El len
Spitz), при ме ри су ли ков ног ми ни ма ли зма (2000: 142–143),
а ре пе ти ци ја, ре и те ра ци ја и ре френ: „др во је би ло срећ но”
(the tree was happy) – књи жев ног. 

6 Ној ха ус (FT) сма тра да при су ство елип се у тек сту отва -
ра мо гућ ност за раз ли чи та ту ма че ња. На при мер, у при чи се
са мо јед ном ка же да Др во ни је би ло баш срећ но, али се не
об ја шња ва за што. Пре ма ау то ру, Др во је не срећ но за то што
ми сли да се Де чак ви ше ни ка да не ће вра ти ти или за то што
ви ше не ма чи ме да га да ру је. Ова елип са иза зва ла је раз ли -
чи те ко мен та ре. За Ка са (Leon Ric hard Kass, FT) и Џек со на
(Ti mothy P. Jac kson, FT), Др во је не срећ но јер не ма ви ше шта
да по ну ди Де ча ку, а за Џин Ел штајн (Jean Bet hke Els htain,
FT) ту жно је јер је схва ти ло јед но стра ност свог од но са са Де -
ча ком – оно је, на и ме, ис пу ња ва ло фан та зи ју о мај чин ској
фи гу ри нар ци стич ког де те та.

7 Сил вер стејн је имао про бле ма са об ја вљи ва њем До брог
др ве та. Ви ли јам Кол (Wil li am Co le), уред ник у Из да вач кој
ку ћи Сај мон и Шу стер (Si mon & Schu ster), од био је пи сца јер
књи га ни је би ла деч ја – при ча је би ла „пре ви ше ту жна” за
де цу и „пре ви ше јед но став на” за од ра сле (1973).



гр ли ли као „па ра бо лу о не се бич но сти” (2011).
На овај на чин До бро др во ин тер пре ти ра Ви ли -
јам Вер пов ски (Wil li am Wer pe how ski), про фе -
сор ре ли ги је и те о ло ги је. Пре ма Вер пов ском
(FT), До бро др во ну ди ал тер на ти ву уо би ча је ном
схва та њу са мо жр тву ју ће љу ба ви као не га тив не,
бу ду ћи да гу би так соп ства пред ста вља као нај -
ви ше оства ре ње не чи јег би ћа.8 Иде ал слу же ња
дру ги ма, дат у је ван ђе љи ма, за да так je љу ди, а
Др во се, сма тра овај ау тор, мо же чи та ти као
оте ло тво ре ње овог иде а ла. Слу же њем дру го ме,
Др во пру жа свом бли жњем нео п хо дан осло нац. 

И Ти мо ти Џек сон (FT), про фе сор ре ли ги је на
Стан фор ду, Др во чи та у хри шћан ском кљу чу.
Он текст по чи ње ду хо ви тим опа ска ма о то ме да
љу де од Еде на пра ти фо би ја од ја бу ка и да је
Исус био сто лар, а за вр ша ва озбиљ ни јим ко -
мен та ри ма – Др во са мо се бе ра за пи ње на крст;
због ра до сти служе ња дру го ме оно пред ста вља
хри сто ли ку фи гу ру („type of Christ”), што ау тор
илу стру је ци ти ра њем Хри сто вих ре чи из Је ван -
ђе ља по Лу ки (22: 19): „Ово је ти је ло мо је ко је
се да је за вас” (Све то пи смо 1970: 973). Џек сон
за кљу чу је да Др во због под не те жр тве (да ва њем
сво га те ла у ви ду гра на и ста бла) не пред ста вља
ап сурд ног Си зи фа већ Слу гу Бож јег („Suf fe ring
Ser vant”) о ко ме пи ше про рок Иса и ја. Ка да се
Др во по сма тра у овом кон тек сту, оди ста је те -
шко оте ти се ути ску да До бро др во, ко је „у ори -
ги на лу но си на слов The Gi ving Tree” (да ру ју ће
дрво, др во ко је да ру је) не оте ло тво ру је ага пе (Ја -
шо вић 2010: 40). 

По сто је, ме ђу тим, ту ма чи ко ји у пот пу но сти
од ба цу ју схва та ње Сил вер стеј но ве сли ков ни це
као па ра бо ле о хри шћан ској љу ба ви и вр ли ни
са мо жр тво ва ња. Ако је До бро др во але го риј ска

при ча о бо жан ској љу ба ви, он да је, пре ма Ме -
ри Ен Глен дон (Mary Ann Glen don, FT), њен
аутор по ме шао Све то пи смо и ка та ло ге су пер -
мар ке та ко ји ну де по пу сте – све што Др во да је
Де ча ку од но си се ис кљу чи во на за до во ље ње ма -
те ри јал них же ља. И Џин Ел штајн (FT) сма тра
да ова при ча не ма ни ка кве ве зе са хри шћан -
ским вр ли на ма као што су ca ri tas и aga pe – Дрво
је сте по бе ди ло на кра ју по што се Де чак вра ћа,
али то је Пи ро ва по бе да бу ду ћи да је до би је на
по це ну гу бит ка Де ча ко ве људ ско сти и Др ве то -
ве „др во ће” („tre e ness”). 

И за Ли зу Фра у сти но (Li sa Ro we Fra u sti no)
ни је ло гич но да Др во сим бо ли зу је „све при сут -
ну љу бав Бо га или Христа” има ју ћи у ви ду да
је „род” („gen der”) Др ве та жен ски (2008: 287).
Аутор ка свој став ар гу мен ту је на нео би чан на -
чин – ве ћи на „ју део-хри шћан ских вер ни ка” ко -
је по зна је „има чвр сте ста во ве о по ло ви ма сво -
јих бо жан ста ва” (Исто: 288). Нео бич но је то
што Фра у сти но ва, ко ја пи ше из фе ми ни стич ке
пер спек ти ве, не до пу шта мо гућ ност да „жен -
ско” пред ста вља Хри ста или хри сто ли ку фи гу -
ру. Као при мер да то ни је не у о би ча је но у књи -
жев но сти мо же се наве сти по след ња но ве ла из
Бо ка чо вог Де ка ме ро на у ко јој је ју на ки ња Гри -
зел да пред ста вље на као fi gu ra Chri sti. Фра у сти -
но ва, ме ђу тим, сма тра да Др во до пу шта дру га -
чи ју вр сту ег зе ге зе. Бу ду ћи да до је ње пред -
ставља при мар ну сли ку мај чин ства, и да Др во
да је Де ча ку ја бу ке (окру гло во ће, као ре ми ни -
сцен ци ју гру ди), озна чи те ља па да Ада ма, пр вог
чо ве ка, ау тор ка за кључу је да Др во не пред ста -
вља Хри сто ву жр тву и љу бав пре ма чо ве ку (иа -
ко је Хри стос ра за пет на др ве ном кр сту, он на
кра ју ни је по стао пањ) већ Бож је про кли ња ње
же не из По ста ња. Ова нео бич на „ег зе ге за”, ко -
ја ком би ну је пси хо ло ги ју и Би бли ју, по слу жи -
ла је ау тор ки да за кљу чи ка ко ве чи то да ру ју ће
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8 И Ле он Кас (FT) ис ти че да са мо у ни ште ње Др ве та, па ра -
док сал но, мо же пред ста вља ти и ње го во са мо и спу ње ње.



жен ско Др во по сто ји са мо да би слу жи ло па -
три јар ха ту и пер пе ту и ра ло ју део-хри шћан ску
ве ру. 

За раз ли ку од на ве де них ту ма че ња ко ја ја сно
пре ци зи ра ју да Др во (не) пред ста вља Хри ста,
по сто је ин тер пре та то ри ко ји ни су си гур ни ка -
ко да схва те але го ри ју Др ве та. На при мер, Ви -
ли јам Меј (FT), ко ме је ја сно да Др во мо же
пред ста вља ти мај ку или При ро ду, ка да је о ре -
ли ги о зном ту ма че њу реч, из ра жа ва не до у ми цу.
Љу бав Др ве та пре ма Де ча ку раз ли ку је се од
ствар не, људ ске љу ба ви јер пре ва зи ла зи уо би -
ча ја не гра ни це до бро чин ства, те за ње га пред -
ста вља го то во про ви ђе ње. Ме ђу тим, ау тор ни је
си гу ран ка ко тре ба ту ма чи ти при чу – да ли је
њен крај мра чан, су мо ран или тран сцен ден тан,
уз ви шен – те свој текст за вр ша ва при зна њем
да је збу њен, ре то рич ки се пи та ју ћи: „Да ли је
Дрво не ка вр ста из ме ђу људ ског и бо жан ског?”

На дру га чи јим осно ва ма и Пре драг Ја шо вић
од ба цу је могућ ност ре ли ги о зног поимања Дрве-
та. При ком па ра тив ној ана ли зи До брог др ве та
и сцен ског игро ка за То, до бро др во (2006) Ми о -
дра га Јак ши ћа, Ја шо вић (2010: 40) пи ше о до -
бро ти Др ве та оли че ној у „не се бич ном да ри ва -
њу”, чи ји емо тив ни вр ху нац пред ста вља сце на
у ко јој је Де ча ку омо гу ће но по след ње „за до вољ -
ство” – „да се од мо ри на па њу”. Ау тор, ме ђу -
тим, при чу о не се бич ном да ва њу, „ко ја вр ло ла -
ко мо же има ти упо ри ште у хри шћан ском уче -
њу о да рива њу и по тре би да се чи ни до бро”
(Исто: 40), ве зу је ис кљу чи во за драм ски текст.
Ци ти ра ју ћи Јак ши ћев стих: „Знам ја да све то
гле да Бог / А да ли ме не не ко во ли?”9, Ја шо вић

за кљу чу је да глав ну раз ли ку из ме ђу два ју тек -
сто ва пред ста вља то што у Сил вер стеј но вој књи-
зи „не ма ни на го ве шта ја од са кра ли те та” (Исто:
41). Ме ђу тим, ка да ау тор твр ди да „несе бич но
да ри ва ње др ве та” „пред ста вља ње го ву егзи стен -
ци јал ну жр тву” ко јом „се бе бри ше на ма те ри -
јал ном пла ну, а ди ви ни зу је (ис та као П. М.) на
ме та фи зич ком” (Исто: 41), чи ни се да он до пу -
шта мо гућ ност чи та ња фи гу ре Др ве та из ре ли -
ги о зног, не ну жно хри шћан ског, угла.

На мо гућ ност ре ли ги о зног и не хри шћан ског
ту ма че ња ука зао је Марк Гел ман (Marc Gell -
man) сво јим за ни мљи вим за па жа њем, уте ме ље -
ним у бу ди стич кој ети ци. Пре ма Гел ма ну (FT),
иа ко је Др во до бро на ме ран али бу да ласт да -
валац, ње го ва лу дост слич на је Бу ди ној, бу ду ћи
да су обо је су штин ски не за ин те ре со ва ни за
мате ри јал но, за очу ва ње пред ме та и имо ви не у
се бич ном све ту. Ау тор сма тра да Др во по се дује
вр ли ну не ве зи ва ња и да оте ло тво ру је тре ћу од
че ти ри пле ме ни те исти не Бу ди ног уче ња. Да би
се раз у ме ло ово Гел ма но во за па жа ње, потреб -
но је под се ти ти се осно ва бу ди стич ког уче ња. 

Нај ва жни ји Бу дин cre do пред ста вља ју че ти -
ри пле ме ни те исти не: 1) по сто ја ње је пат ња
(duh. kha); 2) пат ња је по сле ди ца же ље, жуд ње
(samuda–ya); 3) пат ња се може окон ча ти (ni rodha);
4) Осмо стру ки пле ме ни ти пут (ma–rga) је сте на -
чин за окон ча ње пат ње (Ke own 2005: 4; Arvon
1997: 37–45). Окон ча ње, уки да ње пат ње по сти -
же се „гашење[м]” „же ђи” „за ужи ци ма” и „за
жи вље њем”, те „пот пу ним уни ште њем же ље,
та ко што се же ља од стра њу је, што се од ње оду-
ста је, што се од ње осло ба ђа” (Ar von 1997: 38).
Др во не са мо што не по ка зу је бри гу за ма те ри -
јал но, чак ни за де ло ве соп стве ног те ла (гра не
и ста бло), не го не ис по ља ва ни ка кву ре ак ци ју
ни ка да Де чак не ко ли ко пу та од би је ње гов по -
зив на игру. Ово не ре а го ва ње Др ве та мо же се
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9 Стих је из по ме ну тог драм ског игро ка за То, до бро др во за
ко ји је ау тор Ми о драг Јак шић до био тре ћу на гра ду „До си те -
је во пе ро” 2006. го ди не. Јак шић је ши рој пу бли ци по зна ти -
ји по сво јој три ло ги ји о Ма лом зма ју: Ка ко ра сте Ма ли змај,
Ма ли змај и ње го ви сно ви и Тај не за љу бље ног Ма лог зма ја.



схва ти ти као осло бо ђе ност од же ља, од но сно
вр ли на не ве зи ва ња ко ју је Др во за до би ло.10

Пре ма Гел ма ну, по след ња сли ка у књи зи, пањ и
ста рац ко ји на па њу се ди, ре пре зен ту је пот пу -
ну осло бо ђе ност од ве за но сти за овај свет. 

Др во се мо же по сма тра ти и као ова пло ће ње
ве ли ко ду шно сти (da–na), за бу ди сте још јед не
вр ло ва жне вр ли не (Ke own 2005: 13, 15, 20).
По што се Др во у ори ги на лу и зо ве „да ју ће”, „да-
ру јуће”, оно се мо же чи та ти у скла ду са ре чима
ко ји ма Деј ми јан Кјо ун (Исто: 13) опи су је ве ли -
ко ду шно би ће духов не осо бе „осло бо ђе не се -
бич них ми сли и осе тљи ве на по тре бе дру гих”.
Шта ви ше, по што су у окви ру ма ха ја на бу ди -
зма11 бо ди са тве по ма га ле дру ги ма чак и по це -
ну од ба ци ва ња де ло ва соп стве ног те ла (Исто:
14), чи ни се да Др во ко је Де ча ку да је де ло ве са -
мо га се бе, гра не и ста бло, оли ча ва тај иде ал. 

Мај ка

Дру га уо би ча је на але го риј ска ин тер пре та ци -
ја са гле да ва од нос Де ча ка и Др ве та као од нос
де те та и ро ди те ља, тач ни је мај ке. Упо ри ште за
ову ин тер пре та ци ју ту ма чи на ла зе у то ме што
је епо ним ни ка рак тер, ка ко то на гла ша ва Елен
Спиц (2000: 143), екс пли цит но од ре ђен као
жен ски: „она је во ле ла ма лог де ча ка” („she lo -
ved a lit tle boy”). Ле нард Мар кус (2005) пи ше да
су фе ми ни стич ке кри ти чар ке још се дам де се тих

го ди на XX ве ка до во ди ле у пита ње Сил вер стеј -
но ву при чу на осно ву кон цеп та ро да, због ње не
јед но стра не ем фа зе жен ског да ва ња и му шког
узима ња. Као и у слу ча ју ре ли ги о зне ин тер пре -
та ци је, и око ли ка мај ке ин тер пре та то ри су се
по ла ри зо ва ли. Поде ла ово га пу та ни је на ста ла
због пи та ња да ли Др во пред ста вља мај ку или
не, већ ка кву мај чин ску фи гу ру оно репре зен -
ту је – до бру или ло шу.

За Еј ми Кас (Amy А. Kass, FT) До бро др во
пред ста вља му дру и исти ни ту па ра бо лу о од но -
су мај ке и де це, о вр ли ни мај чин ског да ва ња
соп стве ном по том ству, те о сре ћи мај ке ко ја да -
ру је пу ног ср ца. Пре ма ау тор ки, при ча го во ри
о то ме шта зна чи би ти до бра мај ка – љу бав
Дрве та је без у слов на; оно ра до сно из ла зи у су -
срет Де ча ко вим нај ва жни јим по тре ба ма (хра -
ни га кад је гладан, пру жа му си гур но уто чи ште
да се од мо ри, дру жи се са њим да по бе ди уса -
мље ност итд.). Еј ми Кас не ке сце не ту ма чи на
за ни мљив на чин, на при мер, Др во је спрет ни
ту тор на чи јим гра на ма Де чак ве жба сво ју по -
кре тљи вост и хра брост, да ва њем ли шћа оно
под сти че и раз ви ја Де ча ко ву ма шту и сл. Ме ђу -
тим, ау тор ка при ту ма че њу уно си и зна чења
којих не ма у тек сту. Она, на при мер, твр ди да
Де чак за хва љу ју ћи Др ве ту по бе ђу је стра хо ве,
сти че са мо по узда ње и са мо по што ва ње, те осе -
ћа ња ра до сти, по но са и сна ге. Чи ни се да ау тор -
ка ни је чи та ла До бро др во, не го да je упут ства
из при руч ни ка за по ди за ње де це док то ра Спо -
ка12 при ме ни ла на ову књи гу. Сто га не чу ди што
Ка со ва за кљу чу је да Др во пред ста вља иде ал ну
мај ку ко ја је све сна соп стве них гра ни ца, ко ја
зна да ће Де чак по же ле ти да се одво ји од ње и
за поч не соп стве ни жи вот, те да ће мо ра ти да
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10 Не ве зи ва ње (ara–ga), са до бро чин ством (adves.a) и раз у -
ме ва њем (amo ha), пред ста вља три „ко ре на”, из во ра или мо -
ти ва ко ји до при но се до број кар ми, на су прот ло шим ко ре -
нима као што су по хле па (ra–ga), мр жња (dves.a) и за блу да
(moha), из ко јих на ста је ло ша кар ма (Ke own 2005: 7, 13).

11 Ма ха ја на бу ди зам – или Ве ли ко во зи ло, пред ста вља је -
дан од три ве ли ка огран ка бу ди зма; дру га два су хи на ја на –
или Ма ло во зи ло, и вај ра ја на – или Тан трич ко/Ди ја мант ско
во зи ло (Ar von 1997: 61; Ke own 2005: 33, 17, 19).

12 Бен џа мин Спок (Be nja min McLa ne Spock), аме рич ки пе -
ди ја тар, ау тор је чу ве не књи ге Не га бе ба и де це (Baby and Child
Ca re, 1946).



раз у ме и при хва ти Деча ко ве из бо ре и од лу ке
чак и ка да су по гре шни. Др во, као сва ка до бра
мај ка, зна да, га је ћи жи вот по це ну соп стве ног
оп стан ка, де тињ ство тре ба ис пу ни ти љу ба вљу и
ра до шћу ка ко би се ћа ња на ову ра ну сре ћу би -
ла си дро у бол ним да ни ма бу дућ но сти. 

И ау тор кин су пруг Ле он Кас сма тра да Др во
пред ста вља сли ку мај ке и ње не без у слов не и не -
се бич не љу ба ви, мај ке ко ја свом Де ча ку изнад
све га же ли сре ћу и чи ја се сре ћа са сто ји у то ме
да до при не се Де ча ко вој сре ћи (FT). Осим то га,
Кас од ба цу је ту ма че ња „сло бодн(иј)их” („li be -
ra ted”) чи та ла ца ко ји са мо жр тво ва ње Др ве та
сма тра ју пер верз ним, ми сле ћи да та кво да ва -
ње не са мо што ис цр пљу је не го и уни шта ва
било ка кву мо гућ ност да ва ња у бу дућ но сти.
Пре ма Ка су, ова ква вр ста пу бли ке да ва ње не
схва та као љу бав већ као кал ку ла ци ју и про ра -
чу на тост.

За раз ли ку од брач ног па ра Кас, мно ги не
сма тра ју да Др во пред ста вља иде ал ну мај чин -
ску фи гу ру. Ви ли јам Меј (FT) пи ше да, ако је
Др во оли че ње мај чин ског жен ског, он да је До -
бро др во при ча о очи глед ном му шком шо ви ни -
зму. Гил берт Мeјлендер (Gil bert Me i la en der, FT)
ми сли да ни јед на мај ка не тре ба да во ли сво је
де те она ко ка ко то чи ни До бро др во – љу бав ко -
ја ис пу ња ва све Де ча ко ве же ље не во ди ње го -
вом раз во ју, а на кра ју их уни шта ва обо је. Слич -
но раз ми шља и Ме ри Ен Глен дон (FT): ако је
по ру ка До брог др ве та љу бав, он да је то вр ло
чуд на по ру ка – ако те љу ди во ле, они не са мо
што ће ти да ти све што по же лиш не го ће то чи -
нити без пи та ња и од те бе за уз врат не ће ни шта
оче ки ва ти. Сто га ау тор ка сма тра да До бро др во
пред ста вља из раз сво је епо хе – Де чак је пред -
став ник „ја” ге не ра ци је и при мер нар ци зма. У
на став ку тек ста, она до да је да је у сли ков ни ци,
као и у пе сми „I want it all” бри тан ске рок гру -

пе Квин, при ка зан ка те хи зам екс пло а та ци је.
По ла зе ћи од ова квих по став ки, Глен до но ва ну -
ди два мо гу ћа ту ма че ња: 1) ако је ак це нат на
Де ча ку, он да је реч о мо рал ној при чи, јер је
Дечак по стао она ква осо ба ка квом су га об ли -
ко ва ли ње го ви соп стве ни из бо ри и по ступ ци;
2) ако је ак це нат на Др ве ту и ако Др во пред ста -
вља фи гу ру ро ди те ља, он да је Др во ло ша и ужа -
сна мај ка – ма зо хи ста ко ји је од га јио со ци о пату.

И Елен Спиц ко ри сти оштре ре чи – „са до ма -
зо хи стич ко fo lie à de ux” – ка ко би не га тив но
ока рак те ри са ла од нос Де ча ка и Др ве та (2000:
144). Ау тор ка сма тра да опис уса мље но сти Др -
ве та, за Де ча ко ве од сут но сти, од го во ра ин фан -
тил ним фан та зи ја ма де це да су је ди ни објек ти
љу ба ви сво јих мајки.13 Спи цо ва на гла ша ва да
ова фан та зи ја им пли цит но не ги ра не за ви сност
и ег зи стен ци ју мај ке као би ћа, бу ду ћи да До бро
др во у це ло сти по чи ва на иде ји трај не и све о бу -
хват не сим би о зе мај ке и ње ног де те та. Ау тор ка
ис ти че да се Де чак, иа ко ра сте и ста ри, што се
ви ди и по цр те жи ма, и да ље на зи ва Де ча ком, те
за кљу чу је да ње гов од нос с мај ком оста је ста -
ти чан упр кос про то ку вре ме на. Дру гим ре чи -
ма, Де чак оста је де(риш)те чи та вог жи во та јер
се це ло куп на ин тер ак ци ја из ме ђу ли ко ва те ме -
љи ис кљу чи во на ње го вим же ља ма и зах те ви ма.
Ка да је о Др ве ту реч, Спи цо ва сма тра да Др во,
као и пер верз на мај ка из пе сме Во ле ћу те за у -
век (Lo ve You Fo re ver) Ро бер та Ман ша (Ro bert
Munsch),14 свог си на ко ји од ра ста и са зре ва тре -
ти ра као ве чи то де те.
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13 И Џин Ел штајн (FT) сма тра да Др во ко је обез бе ђу је
скло ни ште, хра ну, по моћ и дру же ње пред ста вља до бру мај -
ку из ин фан тил них фан та зи ја. 

14 Ман шо ва сли ков ни ца Во ле ћу те за у век јед на је од
најомиљенијиx књи га за де цу у Аме ри ци и јед на од нај про -
да ва ни јих на све ту. Обич но се ту ма чи да ово де ло пред ста -
вља не жну похва лу без у слов ној ро ди тељ ској љу ба ви.



При ро да

Као и у слу ча ју ре ли ги о зне ин тер пре та ци је
и ту ма че ња Др ве та као ли ка мај ке, и чи та ње
сли ков ни це из угла еко кри ти ке15 по де ли ло је
кри ти ча ре. Ли за Фра у сти но на во ди да се До бро
др во на ла зи у мно гим аме рич ким школ ским
уџ бе ни ци ма и лек ци ја ма о др ве ћу, те да се сли -
ков ни ца схва та као „па ра бо ла о жи вот ној сре -
ди ни” („en vi ron men tal pa ra ble”), пре ма ко јој
Др во пред ста вља Мај ку при ро ду, а Де чак чо ве -
чан ство (2008: 287). Та ко, на при мер, Ен то ни
Фре де рикс (Ant hony Fre de ricks), за ко га књи га
пред ста вља „пре див ну але го ри ју о од го вор но -
сти људ ског би ћа пре ма жи вим ор га ни зми ма из
свог окру же ња”, пред ла же низ пи та ња о ко ји ма
би ро ди те љи мо гли да ди ску ту ју са сво јом де -
цом по чи та њу До брог др ве та: 

1)  За што љу ди тре ба да во де ра чу на о биљ ка -
ма и жи во ти ња ма? 

2) Шта нам биљ ке обез бе ђу ју? 
3) Ако би све биљ ке би ле уни ште не, да ли би

љу ди мо гли да пре жи ве? 

Осим пи та ња, ау тор ро ди те љи ма и де ци
пред ла же и сле де ће за јед нич ке ак тив но сти:
1) са ђе ње биљ ке; 2) по се ту врт ном цен тру или
бо та нич кој ба шти; 3) раз го вор са за по сле ни ма
у по ме ну тим ин сти ту ци ја ма о ра зно вр сно сти
биљ ног све та; 4) од ла зак у про дав ни цу или на
пи ја цу и пра вље ње спи ска про из во да ко ји се до -
би ја ју од др ве ћа итд. (Fre de ricks 1997: 28). 

Фра у сти но ва (2008: 287) пише да се у не ким
школ ским про гра ми ма Де чак на во ди као не га -
ти ван при мер, узор за то „ка ко не тре ба по сту -
па ти” („how-not-to-do ro le mo del”). На тај на чин
је Др во, на при мер, про чи тао Ви ли јам Меј. За
раз ли ку од Фре де рик са ко ји сли ков ни цу сма тра
„пре див ном але го ри јом”, Меј твр ди да је Др во
су мор на мо рал на при ча о ан тро по цен три зму
де струк тив ном по жи вот ну сре ди ну. Тре ба има -
ти на уму да ан тро по цен три зам у окви ру еко -
кри ти ке има из ра зи то не га тив не ко но та ци је. За
раз ли ку од еко цен три зма ко ји у цен тар по ста -
вља еко си стем (би ос фе ру), ан тро по цен три зам
у сре ди ште це ло куп ног по сто ја ња сме шта чо -
ве ка, а на дру ге об ли ке жи во та гле да ис кљу чи -
во као на из во ре, сред ства („re so ur ces”) за чо -
ве ко ву кон зу ма ци ју (Ker rid ge 2006: 537). Де чак,
са гле дан из ан тро по цен трич ног угла, при род не
ре сур се не ко ри сти, ка ко то при мећу је Ти мо ти
Џек сон (FT), на од го во ран и одр жив на чин. Ви -
ли јам Меј и Ле он Кас (FT) на гла ша ва ју да Де -
чак од Др ве та не узи ма са мо об но вљи ве ре сур -
се („re ne wa ble re so ur ces”), ли шће и ја бу ке, већ
и гра не и ста бло, не за мен љи ву и необ  но вљи ву
су шти ну Др ве та. Има ју ћи у ви ду да је Др во на
кра ју при че све де но на пањ, чи та њем ове сли -
ков ни це из угла еко кри ти ке мо же се до ћи до за -
кључ ка ко ји из но си Ме ри Глен дон (FT) – Де чак
је по чи нио не про ми шље ни ар бо ри цид. 

То мас Вор тен берг (Tho mas E. War ten berg) у
књи зи Ве ли ке иде је за ма лу де цу (2009: 95), на -
ме ње ној под у ча ва њу де це фи ло зо фи ји већ у
основ ној шко ли, До бро др во ко ри сти за об јаш-
ња ва ње фи ло зо фи је жи вот не сре ди не („en vi -
ron men tal phi lo sophy”). Иа ко фи ло зо фи ја по -
стоји ско ро три ми ле ни ју ма, жи вот на сре ди на
тек је не дав но, у дру гој по ло ви ни XX ве ка, при -
зна та као при клад на те ма за озбиљ но про ми -
шља ње, по пут фи ло зоф ског. Од нос људ ских би -
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15 Ри чард Ке риџ (Ric hard Ker rid ge) пи ше да је тер мин
екокри ти ка („ecoc ri ti cism”) пр ви упо тре био аме рич ки те о -
ретичар Ви ли јам Ру керт (Wil li am Ru ec kert) 1978. го ди не
(Ker ridge 2006: 530). Као књи жев на те о ри ја/кри ти ка, еко -
кри ти ка ис пи ту је књи жев ност из угла жи вот не око ли не, а
тек стове про це њу је на осно ву њи хо вих ко ри сних/штет них
по сле ди ца по при ро ду и жи вот ну сре ди ну.



ћа и при ро де по стао је до сто јан па жње и озбиљ -
не фи ло зоф ске де ба те, услед ути ца ја тех но ло -
ги је на жи вот на пла не ти Зе мљи, због све сти да
љу ди уни шта ва ју разли чи те об ли ке жи во та, те
због мо гућ но сти да људ ска би ћа у бу дућ но сти
уни ште и соп стве ну вр сту. Сто га се фи ло зо фи -
ја жи вот не сре ди не не ба ви са мо те ку ћим еко -
ло шким про бле ми ма већ са гле да ва и на чин на
ко ји је од нос човек–природa био про ми шљан у
исто ри ји за пад не ми сли. От кри ве но је, на при -
мер, да се при род ни свет схва тао као не што
што по сто ји са мо да би га љу ди ко ри сти ли, те
да ко ре ни овог по и ма ња по ти чу из ста ро за вет -
не сце не у ко јој Бог по ста вља Ада ма и Еву за
вла да ре („ru lers”) да ју ћи им власт („do mi nion”)
над свим жи вим би ћи ма (Исто: 96).16

Вор тен бе рг ис ти че да ал тер на ти ву схва та њу
чо ве ка као го спо да ра над при род ним све том,
ко је је за сту пао и Карл Маркс, пред ста вља по -
и ма ње чо ве ка као чу ва ра, па зи те ља („ca re ta -
ker”) све та ко ји је на сле дио и ко ји тре ба да
преда бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ал тер на тив но
схва та ње уло ге чо ве ка укљу чу је и иде ју по што -
ва ња („re spect”) при ро де и при род них обје ка та.
Иа ко би се на пр ви по глед ла ко мо гло за кљу -
чити ка кав Wel tan scha u ung оте ло тво ру је Де -
чак, Вор тен берг оста вља про стор за ди ску си ју.
Ау тор сма тра да са де цом тре ба раз го ва ра ти о
од но су Де ча ка пре ма Др ве ту, бу ду ћи да се Де -
ча ков од нос то ком раз ли чи тих жи вот них фа за
ме ња – од по чет ног деч јег по што ва ња ин те гри -
те та Др ве та, до ка сни јег де струк тив ног по на ша -
ња свој стве ног од ра слој осо би. Сто га Вор тен -

берг пред ла же да се Др во схва ти као па ра бо ла
о раз ли чи тим мо гу ћим од но си ма ко је љу ди
има ју пре ма при ро ди, те да се са де цом рас пра -
вља о од но су ка кав би љу ди тре ба ло да има ју.17

По сто је, на рав но, кри ти ча ри ко ји у пот пу но -
сти од ба цу ју „еко ло шко” чи та ње Др ве та. Ли за
Фра у сти но (2008: 287) сма тра да, иа ко Де чак у
де тињ ству гр ли Др во („tree-hu ger”), сли ков ница
ни је „еко лошка” па ра бо ла, те да ни јед на озбиљ -
на ме та фо ра о жи вот ној сре ди ни не мо же да се
по ми ри са су и ци дал ним за плетом сли ков ни це
– мо жда би и би ло не ке на де да је Де чак стао код
ја бу ка, али је узи ма ње гра на и ста бла на кра ју
има ло фа тал не по сле ди це. Пре ма ау тор ки, је -
ди ни на чин да се Др во чи та као па ра бо ла о жи -
вот ној сре ди ни је сте да се чи та сар ка стич но.
Ме ђу тим, то би, пре ма Фра у сти но вој, значи ло
уно ше ње по ли тич ког и те о риј ског сен зи би лите -
та ко га у тек сту не ма, од но сно ин тер прети ра ње
ко је не за ви си од ре чи и цр те жа сли ковни це.
Ова за мер ка се, ме ђу тим, мо же упу ти ти и са -
мој ау тор ки – и њен текст/ту ма че ње по зива се
на те о риј ски оквир и сен зи би ли тет (Ро лан Барт,
Ана Фројд, До ро ти Ди нер стин18) ко ји не за ви си
од је зич ког и ли ков ног аспек та До брог др ве та.

Ако Сил вер стеј но ва ин тен ци ја и ни је би ла
„еко ло шка” па ра бо ла, то не зна чи да До бро дрво,
не за ви сно од свог твор ца, не ма им пли ка ци је по
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16 Исто ри чар Лин Вајт Мл. (Lynn Whi te Jr.) сма тра да је
хри шћан ство због Бож је од лу ке из По ста ња (1, 26) – да чо -
век по ста не „го спо дар од ри ба мор ских и од пти ца не бе ских
и од сто ке и од це ле зе мље и од свих жи во ти ња што се ми чу
по зе мљи” (Све то пи смо 1970: 6) – од свих ре ли ги ја нај ан -
тро по цен трич ни је (нав. пре ма: Ker rid ge 2006: 537). 

17 Осим то га, Вор тен берг (2009: 101–102) пред ла же ма ли -
ша ни ма, упо зна тим са До брим др ве том, „ве жба ње” фи ло зо -
фи је (жи вот не сре ди не) и на сле де ћим те ма ма: 1) да ва ње и
ал тру и зам, 2) при ро да да ва ња и по кло на, 3) при ро да љу ба -
ви и 4) сре ћа. 

18 Ро лан Барт (Ro land Bart hes) био је професор књи жев не
се ми о ло ги је у Па ри зу, чи ја су нај ва жни ја де ла Ми то ло ги је,
С/З и Фраг мен ти љу бав ног го во ра. Ана Фројд (An na Freud),
ћер ка Сиг мун да Фрој да, осни ва ча пси хо а на ли зе, на ста вља
очев рад, а ње но нај знач ни је де ло пред ста вља Деч ја пси хо а -
на ли за. До ро ти Ди нер стин (Do rothy Din ner stein), фе ми нист -
ки ња и пси хо а на ли ти чар ка, чу ве на је по сво јој књи зи Си ре -
на и Ми но та ур.



пи та њу од но са чо ве ка спрам при ро де. Ло ренс
Бју ел (Law ren ce Bu ell) по ну дио је кри те ри ју ме
на осно ву ко јих се мо же утвр ди ти да ли је не ко
де ло „еко ло шки све сно” („en vi ron men tally orien-
ted”): 1) око ли на ни је са мо оквир по пут пеј за -
жа у ро ма ну, већ је у де лу при сут на на та кав на -
чин да су ге ри ше да је исто ри ја чо ве ка им пли -
ци ра на исто ри јом при ро де; 2) чо ве ков ин те рес
ни је је ди ни ле ги ти ман ин те рес; 3) од нос чо ве -
ка пре ма жи вот ној сре ди ни део је ети ке тек ста;
4) ако је у тек сту бар им пли цит но при сут на
иде ја да је сре ди на про цес, а не не што што је
да то или је не про мен љи во (нав. пре ма: Ker ridge
2006: 537). Основна свр ха Бју е ло вих кри те ри -
ју ма је сте из бе га ва ње не смо тре ног ан тро по цен -
три зма у де ли ма. Мо же се за кљу чи ти да Др во
ис пу ња ва Бју е ло ве кри те ри ју ме (Др во ни је са -
мо оквир, пеј заж, већ је ак тив ни уче сник; ин те -
рес Др ве та је ва жан и ле ги ти ман; од нос Де ча ка
пре ма Др ве ту је при мер „ка ко не тре ба по сту -
па ти”; Др во ни је са мо да то/не про менљи во), те
да ука зу је на то ко ли ко је те шко из бе ћи зам ку
ан тро по цен три зма.

Не ка дру га ту ма че ња

Тре ба скре ну ти па жњу и на она ту ма че ња
До брог др ве та ко ја се не укла па ју у три по ме -
ну те уо би ча је не але го риј ске ин тер пре та ци је. За
Миџ Дек тер (Mid ge Dec ter, FT) Др во, упр кос на -
сло ву (The Giving Tree), пред ста вља при чу о од -
ра ста њу и ста ре њу, а што се пр вен стве но ви ди
по илу стра ци ја ма чи ји је ау тор сам пи сац.19 Де -
чак ста ри и с вре ме ном по ста је све не при влач -
ни ји – од адо ле се цен та по ви је них ра ме на, пре -
ко мла ди ћа на бу си тог ли ца, и ће ла вог, де бе лог

му шкар ца, те не срећ ног сре до веч ног чо ве ка, до
по гр бље ног, ру жног стар ца. Пре ма ау то ру, Дрво
ни је то ли ко да ре жљи во („gi ving”) ко ли ко по сту -
па спрам сво је при ро де, а Де чак не чи ни ништа
што се не оче ку је од људ ских би ћа – он одра -
ста, од ла зи (на пу шта дом, при мар ну по ро ди цу),
за ра ђу је за жи вот, сту па у брак, а на кра ју жи -
во та, као ста рац, тра жи мир но ме сто за одмор.
За Дек те ро ву, Др во при ка зу је жи вот по сле де -
тињ ства као ру жно про па да ње и из у ми ра ње.

Миџ Дек тер се, ме ђу тим, мо гу упу ти ти две
за мер ке из угла еко кри ти ке. Пр во, ни је ја сно
шта ау тор ка под ра зу ме ва под тим да Др во (пре -
тво ре но у пањ) ис пу ња ва соп стве ну при ро ду,
осим ако ау тор при ро ду не схва та као не што
што тре ба да слу жи чо ве ку. Дру га за мер ка ти че
се ау тор ки ног ту ма че ња ли ка Де ча ка, а ту вр -
сту гре шке пра ви и Гил берт Меј лен дер. Он (FT)
пи ше да су Де ча ко ве же ље ле ги тим не – Де чак
хо ће да је де, да се игра, да ку пу је ства ри, да се
за ба вља, да сагради ку ћу, да има по ро ди цу, да
отпутује, да за поч не жи вот из но ва, да се од мо -
ри. Исто твр де и Ле он Кас и Ти мо ти Џек сон
(FT). Пр ви сма тра да су Де ча ко ве же ље при стој -
не и да ни по што не за слу жу ју пре кор, а дру ги
да Де чак, иа ко пре ви ше усме рен на се бе, има
по тре бе и же ље ко је ни су не ра зум не и де струк -
тив не. Ко уо ста лом, пи та се Џек сон, ни је од
сво јих ро ди те ља тра жио ма те ри јал не ства ри? 

На рав но да ни је про блем у Де ча ко вим по -
тре ба ма и же ља ма, оне су у крај њем слу ча ју ле -
ги тим не јер су у скла ду са Уни вер зал ном де кла -
ра ци јом о људ ским пра ви ма20, већ у на чи ну на
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19 И Кас (FT) сма тра да је јед на од по ру ка Др ве та по зи -
тив на и дир љи ва при ча о све сти о жи вот ним ци клу си ма – пу -
бер те ту, од ла ску од ку ће, раз о ча ра њу и ста ре њу.

20 „Сва ко има пра во на од мор и ра зо но ду”; „Сва ко има
пра во на стан дард жи во та ко ји обез бе ђу је [...] хра ну, оде ћу,
стан [...], као и пра во на оси гу ра ње у слу ча ју” „бо ле сти, оне -
спо со бље ња,” „ста ро сти или дру гих слу ча је ва гу бље ња сред -
ста ва за из др жа ва ње” (Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским
пра ви ма: 3). 



ко ји их Де чак ре а ли зу је. А про бле ма тич ност
Де ча ко ве ре а ли за ци је по ста је очи глед ни ја ако
се, по ред већ по ме ну тог кон цеп та ан тро по цен -
три зма, има на уму иде ја Кри сто фе ра Сто у на
(Chri stop her D. Sto ne), из не та у есе ју Да ли
дрвеће тре ба да има прав ну спо соб ност? Ка су -
бјек тив ним пра ви ма обје ка та при ро де (1972).
Сто ун је, на и ме, за сту пао став да „објек ти ма
при ро де” тре ба при зна ти „прав ни су бјек ти ви -
тет” и спо соб ност (Ра кић Во ди не лић 2010).21

Иа ко би се мо гло твр ди ти да Др во до бро вољ но
и без при си ле усту па Де ча ку гра не и ста бло
(при знат му је су бјек ти ви тет), то и да ље не
осло ба ђа Де ча ка од го вор но сти. По сма тран из
угла ети ке при ро де Кри сто фе ра Сто у на или
Алда Ле о пол да (Al do Le o pold) ко ја под ра зу ме -
ва „огра ни че ње сло бо де де ла ња чо ве ка у бор би
за оп ста нак” (Исто)22, Де ча ко ви по ступ ци ду бо -
ко су про бле ма тич ни. 

Су штин ско пи та ње ко је од нос Де ча ка пре ма
Др ве ту по кре ће је сте да ли при ро да и објек ти
при ро де има ју вред ност по се би или њи хо ва
вред ност про ис ти че са мо из од но са са је ди ним
би ћи ма ко ја за и ста по се ду ју су штин ску вред -
ност („in trin sic va lue”), а то су љу ди (War ten berg
2009: 97). Ако је Сто у но ва иде ја да при ро да „не
по сто ји са мо због чо ве ка”, те да има „вред ност
по се би, а не са мо уко ли ко слу жи чо ве ку” (Ра -
кић Во ди не лић 2010) пре ви ше ра ди кал на, ипак
би се мо гло раз ми шља ти о по што ва њу23 и за -

хвал но сти24 пре ма при ро ди, Др ве ту ко је Де чак
очи то не по се ду је, а ко је би тре ба ло да има.
Пре ма Ле о ну Ка су (FT), сви жи ви мо и раз ви ја -
мо се за хва љу ју ћи ве ли ко ду шно сти при ро де ко -
ја нам да је сво је бла го да ти, од мај чи ног мле ка
до зе маљ ских пло до ва, не због на ше соп стве не
за слу ге већ ње не без у слов не ми ло сти. 

Дру го ту ма че ње, од ба ци ва но од оних ко ји су
га и пред ла га ли, мо же се на зва ти са ти рич ним.
Већ је ре че но за што је Фра у сти но ва од ба ци ла
„еко ло шко” чи та ње као са ти рич но. На пи та ње
за што се Де чак стал но вра ћа Др ве ту, Меј лен дер
(FT) пред ла же ци ни чан од го вор: „А што се и не
би вра тио?” Де чак до би ја све што по же ли, Дрво
не ма ни ка кву кон тро лу над Де ча ко вим же ља -
ма, Др во му да је не ку вр сту блан ко че ка, те се
оди ста по ста вља пи та ње за што се Де чак не би
по хлеп но вра тио по још. Меј лен дер, ме ђу тим,
од ба цу је ци нич но чи та ње, сма тра ју ћи да се Де -
чак вра ћа јер за и ста во ли Др во. Иа ко Др во ни -
ка да екс пли цит но не тра жи од Де ча ка по вра -
так, то је оно што оно су штин ски же ли, а Де чак
му због љу ба ви ис пу ња ва нај ду бљу же љу, те се
Др во с пра вом мо же сма тра ти срећ ним. За раз -
ли ку од Меј лен де ра ко ји Др во сма тра срећ ним,
Елен Спиц из но си са свим су про тан за кљу чак.
За њу ре френ „и др во је би ло срећ но” (Sil ver -
stein 1997) има сми сла са мо ако је про жет иро -
ни јом и па ро дич ним ху мо ром. Ау тор ка, ме ђу -
тим, од ба цу је ова кву мо гућ ност бу ду ћи да је
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21 Ви де ти Sto ne 2010: 1–31. Ве сна Ра кић Во ди не лић (2010)
на по ми ње да је Сто ун „об ја вио бла го резигнирани текст”
(2008), „у коме го то во да при зна је по раз сво је ори ги нал не
иде је”.

22 Ал до Ле о полд, аме рич ки на уч ник, еко лог и ак ти ви ста,
ро до на чел ник је ети ке при ро де (Ра кић Во ди не лић 2010) и
тво рац син таг ме еко ло шка са вест. Ње го во нај по зна ти је де ло
је A Sand Co unty Al ma nac (Ле то пис пе шча ног окру га).

23 Пре ма Вор тен бер гу (2009: 97), иде ја по што ва ња при ро -
де ства ра про бле ме по што ма ло љу ди сма тра да тре ба по-

што ва ти сва ки при род ни објект, укљу чу ју ћи и до сад ног ко -
мар ца. Ме ђу тим, ова иде ја и ни је то ли ко но ва, бар не на
Исто ку. Је дан од нај ва жни јих прин ци па бу ди стич ке ети ке
јесте не на си ље (ahim. sa–), ко је осим по што ва ња свих об ли ка
жи во та под ра зу ме ва и спре ча ва ње на мер ног на но ше ња по -
вре де, ште ту би ло ком ство ре њу. Мо на си, на при мер, пре у -
зи ма ју опсежне ме ре пре до стро жно сти ка ко не би, чак и не -
хо ти це, по вре ди ли ин сек те (Ke own 2005: 14–15).

24 Не ко ли ко ту ма ча (Ме ри Глен дон, Вер пов ски и Џек сон,
FT) ис ти че да Де чак Др ве ту ни ка да не ка же чак ни „хва ла”.



реч о књи зи за де цу, а „иро ни ја” је „ре то рич ко
сред ство ко је нај мла ђи не мо гу раз у ме ти” (Spitz
2000: 144). Kao по след њи при мер са ти рич ног
са гле да ва ња До брог др ве та мо же се на ве сти не
ту ма че ње, већ па ро дич на вер зи ја Сил вер стеј -
но вог тек ста под на сло вом „Дру го До бро др во”
ау тор ки Жа кли не Џек сон (Jac qu e li ne Jac kson)
и Ке рол Дел (Ca rol Dell). У њи хо вој па ро ди ји
по сто је два др ве та, од ко јих се јед но по на ша као
Сил вер стеј но во, док дру го од би ја да Де ча ку
пре да гра не и ста бло. Иро ни ја је у то ме што
Дру го др во, ко је Де чак на зи ва се бич ним, на
кра ју ра до сно по ма же стар цу да се за шти ти од
сун ца. За раз ли ку од До брог др ве та све де ног на
пањ, Дру го др во сво јим са чу ва ним гра на ма
омо гу ћа ва Де ча ку хлад као за шти ту од пре ја ког
зра че ња (Jac kson – Dell 1975: 427–429).

Тре ба по ме ну ти и ту ма че ње бив ше ди рек -
тор ке Ује ди ње них на ци ја Ер та рин Ка зин. За њу
је До бро др во пр вен стве но ба сна („fa ble”) о не -
са вр ше ној при ро ди ме ђу људ ских од но са, а са -
мо Др во ко је, на рав но, ни је обич но већ пер со -
ни фи ко ва но, „уни вер зал ни из вор уто чи шта и
сна ге”, „ста бил но сти”, „об на вља ња и ци клич ног
ра ста”.25 По цр те жи ма се ја сно ви ди да је Др во
оп чи ње но љу ба вљу пре ма Де ча ку, те да због ње -
га жр тву је се бе. Др во да је Де ча ку све за рад ње -
го ве, и ве ро ват но сво је, про ла зне сре ће, и ти ме
за не ма ру је ка ко соп стве ну бу дућ ност, та ко и
бу дућ ност дру гих де ча ка и де вој чи ца ко ји би
мо гли има ти ко ри сти („be ne fit”) од Др ве та. Пи -
та ње је, на рав но, да ли је Де чак због то га по стао

бо ља осо ба. Пре ма Ер та рин Ка зин, бу ду ћи да
Др во из ла зи у су срет сва кој Деча ко вој по тре би,
Де чак по ста је не ра зум но за ви сан од Др ве та не
са мо у по гле ду жи вот них тро шко ва, не го и соп -
стве не жи вот не сре ће. Упра во та Де ча ко ва за -
ви сност ба ца сен ку на чи та ву при чу, упр кос до -
брим на ме ра ма и вели ко ду шно сти Др ве та. 

За Ер та рин Ка зин књи га је про во ка тив на јер
је фи лан тро пи ја Др ве та, упр кос ње го вим до -
брим на ме ра ма, има ла не га ти ван учи нак на Де -
ча ка.26 Дру га чи је ре че но, До бро др во је крат ка,
ефект на и бол на лек ци ја27 о оба ве зи по ма га ња
дру ги ма („the duty of ca re”), уз по што ва ње
прин ци па „не чи ње ња ште те” („do no harm”)
(Co u sin 2015: 770). Она сма тра да се мо же успо -
ста ви ти ана ло ги ја из ме ђу Др ве та и оних ко ји
хо ти ми це по ма жу дру ги ма, по пут ле ка ра, до -
брог Са ма ри ћа ни на или ме ђу на род них ху ма -
ни тар них ор га ни за ци ја, те да се од нос Де ча ка
и Др ве та мо же при ме ни ти на број не раз ли чи те
кон тек сте и си ту а ци је, по пут ро ди тељ ства или
со ци јалне за ши ти те – ка да до бре на ме ре узро -
ку ју не же ље не по сле ди це. По у ка Др ве та је сте
да да ва ње без од го ва ра ју ћег про ми шља ња не
оства ру је пла ни ра не ис хо де, те да мо же огра -
ни чи ти, чак нане ти ве ли ку ште ту са мом до бро -
чи ни те љу. 
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25 Сил вер стејн је и у дру гим књи га ма за де цу, као што су
Ко ма дић ко ји не до ста је и Чи ји сам ја ко ма дић?, пу тем пер -
со ни фи ка ци је сли као не са вр ше ност љу ди и њи хо вих од но -
са, до ду ше не то ли ко ту жно и бол но као у До бром др ве ту.
Сузан Ме си (Su zan R. Mas sey), у тек сту о ко ри сно сти сли ков -
ни ца за ста ри је уче ни ке у уче њу је зи ка, ма те ма ти ке, исто -
ри је, умет но сти и сл. (2015: 47, 50), пред ла же упра во Сил -
вер стеј но во До бро др во за под у ча ва ње пер со ни фи ка ци је. 

26 И Ви ли јам Меј (FT) сма тра да Др во пре ла зи уо би ча је ну
гра ни цу до бро чин ства ко ја би за фи лан тро па пред ста вља ла
ау то де струк ци ју. Фи лан троп огра ни ча ва сво ја сред ста ва и
во ди ра чу на да до бро чин ство не угро зи ње га са мог – про фе -
си о нал ци у по се ду ве ли ких фон до ва ипак чу ва ју ка пи тал ка -
ко би пре жи ве ли на ред ни дан, а во лон те ри-ама те ри ус по -
ставља ју дис тан цу спрам „ко ри сни ка” ка ко не би из гра ди ли
ме ђу за ви снич ки од нос ко јим би огра ни чи ли соп стве ну сло -
бо ду. 

27 Она ис ти че да Сил вер стејн ни је во лео „за ше ће ре не”
исти не и при че са срећ ним кра јем – у јед ном ин тер вјуу пи -
сац је ре као да хе пи енд, ма гич на ре ше ња и хе ро ји оту ђу ју
де цу јер пред њих по ста вља ју не мо гу ћа оче ки ва ња и не ре ал -
не за дат ке (Co u sin 2015: 768).



У да љем де лу тек сту Ер та рин Ка зин (2015:
771–776) ко ри сти ову лек ци ју за ко мен та ри са -
ње ху ма ни тар ног ра да ко јим се ба ви ла у окви -
ру Свет ског про гра ма за хра ну, огран ка Ује ди -
ње них на ци ја, а у за кључ ку ис ти че да До бро дрво
мо же по мо ћи љу ди ма, мла ђи ма и ста ри ји ма, да
пре по зна ју не са мо сво је од го вор но сти не го и
ду жно сти пре ма угро же ни ја ма од се бе („less
for tu na te”). Бу ду ћи да по ступ ци, упр кос до брим
на ме ра ма, по вла че за со бом не же ље не по сле -
ди це, сли ков ни ца пред ста вља „са вре ме ну па ра -
бо лу” („mo dern-da y pa ra ble”), ко ри сну сва ко ме
ко на сто ји да „гра ди бо љу бу дућ ност за на шу
пла не ту” (Исто: 776).

За кљу чак

За не што ви ше од по ла ве ка по сто ја ња, До -
бро др во иза зи ва ло је вр ло раз ли чи та и опреч -
на ту ма че ња. Сли ков ни ца се нај че шће ту ма чи -
ла као але го ри ја у ко јој Дрво пред ста вља не ку
вр сту бо жан ског би ћа, по том мај ку, и, на кра ју,
Мај ку при ро ду. Ка да је о ре ли ги о зној ин тер -
прета ци ји реч, До бро др во нај че шће је ту ма че -
но из угла хри шћан ства. За раз ли ку од Ви ли ја -
ма Ве р пов ског и Ти мо ти ја Џек со на ко ји су у
лику Др ве та ви де ли хри сто ли ку фи гу ру и оли -
че ње иде а ла ага пе, Ме ри Ен Глен дон, Џин Ел -
штајн и Ли за Фра у сти но пот пу но су од ба ци ле
мо гућ ност чи та ња сли ков ни це по мо ћу иде а ла
хри шћан ске ети ке. 

По сто је и ту ма чи ко ји су пи та ње са крал ног
сми сла сли ков ни це дру га чи је осве тли ли – Ви -
ли јам Меј из ра зио је не до у ми цу у по гле ду схва -
та ња До брог др ве та, Пре драг Ја шо вић од ба цу је
схва та ње Др ве та по мо ћу са кра ли те та, а Марк
Гел ман из но си за ни мљи во за па жа ње о ли ку Др -
ве та из угла бу ди стич ке ети ке.

Дру га уо би ча је на але го риј ска ин тер пре та ци -
ја у ли ку Др ве та са гле да ва лик мај ке, а ту ма чи
су се по де ли ли на оне ко ји сма тра ју да Др во
пред ста вља до бру, иде ал ну мај ку, ка ко то твр -
ди брач ни пар Кас, и оне ко ји, по пут Гилбер та
Меј лен де ра, Ме ри Ен Глен дон и Елен Спиц, у
Др ве ту ви де ло шу и ужа сну мај ку. 

Што се тре ћег але го риј ског ту ма че ња сли -
ков ни це ти че, ту ма чи се (не) сла жу око еко ло -
шких им пли ка ци ја Сил вер стеј но вог тек ста. За
раз ли ку од Ли зе Фра у сти но ко ја у пот пу но сти
од ба цу је чи та ње из угла еко кри ти ке, Ен то ни
Фре де рикс и Ти мо ти Џек сон о До бром др ве ту
пи шу вр ло по хвал не кри ти ке. Насупрот њима,
Ви ли јам Меј, Ле он Кас и Ме ри Глен дон кри ти -
ку ју сли ков ни цу пр вен стве но због то га што Де -
ча ко во по на ша ње ту ма че као ан тро по цен трич -
но. Уме ре ни је ту ма че ње пред ло жио је То мас
Вор тен берг. Пре ма овом ау то ру, Де ча ков од нос
пре ма Др ве ту ме ња се то ком жи во та, од по зи -
тив ног ка не га тив ном и де струк тив ном. 

До бро др во ни је ту ма че но ис кљу чи во као
але го риј ски текст. Миџ Дек тер је пред ло жи ла
чи та ње тек ста из угла жи вот них ци клу са (од ра -
ста ња, ста ре ња и уми ра ња), Меј лен дер и Спи -
цо ва са ти рич но ту ма че ње, а бив ша ди рек тор ка
Свет ског про гра ма за хра ну УН Ер та рин Ка зин
„фи лан троп ску” тачку гледишта.

За ни мљи во је то што су ве ћи ни ин тер пре та -
ци ја, упр кос ме ђу соб ним раз ли ка ма и вр ло
опреч ним ста во ви ма, за јед нич ке из ра зи то сна -
жне емо тив не ре ак ци је и оце не (би ло по зи тив -
не, би ло не га тив не) Де ча ка, Др ве та и њи ховог
од но са на мо рал ном пла ну. Пре ма мом схва та -
њу, до по ла ри за ци је на емо тив ном, од но сно мо -
рал ном пла ну до ла зи због то га што текст пу -
бли ци по ста вља вр ло про во ка тив на пи та ња: Да
ли Де чак во ли Др во? А Др во Де ча ка? Дру гим
ре чи ма: ка да би мо гао/ла  да би раш, да ли би
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ви ше во лео/ла  да те не ко во ли као Др во или да
бу деш Др во? 

У иш че ки ва њу но вих ту ма че ња Сил вер стеј -
но ве сли ков ни це, мо же се прет по ста ви ти да ни
бу ду ћи на ра шта ји не ће оста ти рав но ду шни
спрам јед ног од нај во ље ни јих и нај кон тро верз -
ни јих де ла свет ске деч је ли те ра ту ре.

ИЗ ВО РИ

Sil ver stein, Shel. Do bro dr vo. Be o grad: Mo no & Mañana
press, 1997.

Sil ver stein, Shel. The Gi ving Tree. New York: Har per Col -
lins, 1999.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Све то пи смо. Бе о град: Бри тан ско и ино стра но би блиј -
ско дру штво, 1970.

Ar von, Ar vi. Bu di zam. Ze mun – Be o grad: Bi bli o te ka XX
vek – Pla to, 2001.

Boc cac cio, Gi o van ni. De ka me ron. Sa ra je vo: Svje tlost,
1991. 

Co le, Wil li am. Abo ut Ali ce, a Rab bit, a Tree... The New
York Ti mes (1973). <https://www.nyti mes.co m/1973/
09/09/ar chi ves/abo ut-ali ce-a-rab bit-a-tree-and-a-
book-abo ut-me.html> 23. 10. 2020.

Co u sin, Ert ha rin. The Gi ving Three: A Mo dern-da y Pa ra -
ble of Mu tual Re spon si bi lity. Mic hi gan Law Re vi ew 6
(2015): 767–776. 

First Things – “The Gi ving Tree”: Sympo si um. Ja nu ary
1995. <https://www.firstthings.com/ar tic le/1995/01/
th e-gi ving-tree-a-sympo si um> 16. 10. 2020.

Fra u sti no, Li sa Ro we. At the Co re of The Gi ving Tre e’s
Sig nifying  Ap ples. An net te M. Ma gid (ed.). In: You Are
What You Eat: Li te rary Pro bes in to the Pa la te. New castle:
Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2008, 284–306.

Fre de ricks, Ant hony D. The Li bra ri an’s Com ple te Gu i de to
In vol ving Pa rents thro ugh Chil dren’s Li te ra tu re: Gra des
K-6. Exe ter: Li bra ri es Un li mi ted, 1997. 

Go od man, Yet ta M. Re tel lings of Li te ra tu re and the Com -
pre hen sion Pro cess. The ory In to Prac ti ce 4 (1982):
301–307.

Jac kson, Jac qu e li ne, Ca roll Dell. The Ot her Gi ving Tree.
Lan gu a ge and Arts 4 (1979): 427–429.

Ja šo vić, Pre drag. Dr vo kao knji žev ni mo tiv i sim bol. De -
tinj stvo, god. XXXVI, br. 1–2 (2010): 37–42.

Ke own, Da mien. Bud dhist Et hics, A Very Short In tro duc -
tion. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2005.

Ker ri ge, Ric hard. En vi ron men ta lism and Ecoc ri ti cism.
Pa tri cia Wa ugh (ed.). In: Li te rary The ory and Cri ti cim.
Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2006, 530–543.

Mas sey, Su san R. The Mul ti di men si o na lity of Chil dren’s
Pic tu re Bo ok for Up per Gra des. The En glish Jo ur nal 5
(2015): 45–58.

Mar cus, Le o nard. Runny Bab bit: Hop pity Hip. The New
York Ti mes. 2005. <https://www.nyti mes.co m/2005/
05/15/bo oks/re vi ew/runny-bab bit-hop pity-hip .html>
18. 11. 2020.

Paul, Pa me la. The Chil dren’s Aut hors Who Bro ke the Ru -
les. The New York Ti mes. 2011. <https://www.nyti mes.
co m/2011/09/18/bo oks/re vi ew/th e-chil drens-aut hors
-who -bro ke-the -ru les.html> 7. 10. 2020.

Ra kić Vo di ne lić, Ve sna. Sho uld Tre es Ha ve Stan ding?.
2010. <https://pe sca nik.ne t/sho uld-tre es-ha ve-stan -
ding/> 3. 12. 2020.

Spitz, El len Han dler. In si de Pic tu re Bo oks. New Ha ven –
Lon don: Yale Uni ver sity Press, 2000. 

Sto ne, Chri stop her D. Shoud Tre es Ha ve Stan ding? Law,
Mo ra lity, and the En vi ron ment. Ox ford: Ox ford Uni ver -
sity Press, 2010. 

Uni ver zal na de kla ra ci ja o ljud skim pra vi ma. <http://www.
bgcen tar.org.rs/?s=uni ver zal na+de kla ra ci ja&sub -
mit=Tra %C5%BEi > 8. 11. 2020.

War ten berg, Tho mas E. Big Ide as for Lit tle Kid: Te ac hing
Phi lo sophy thro ugh Chil dren’s Li te ra tu re. Lan ham: R&L
Edu ca tion, 2009.

ДОБРО ДРВО – МОГУЋА ТУМАЧЕЊА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   17



Pre drag S. MIR ČE TIĆ

THE GI VING TREE — POS SI BLE 
IN TER PRE TA TI ONS

Sum mary

The Gi ving Tree, Shel Sil ver ste in’s pic tu re bo ok from
1964 pro vo ked com ple tely op po si te in ter pre ta ti ons du -
ring mo re than half cen tury of its exi sten ce. The most
com mon in ter pre ta ti ons of The Gi ving Tree we re al le go -

ri cal. So me re cog ni zed in the ima ge of the Tree the fi gu -
re of Christ or Bud dha, ot hers un der stood the Tree as a
mot her, and so me in ter pre ted the Tree as na tu re on the
ba sis of ecoc ri ti cism. In ad di tion, the text was in ter -
preted on the ba sis of li fe cycles and phi lan thropy, and
the re we re al so sa ti ri cal in ter pre ta ti ons of the bo ok. In
the pa per all the men ti o ned in ter pre ta ti ons are pre sen -
ted. At the end it is con clu ded that most of the in ter pre -
ta ti ons, both po si ti ve and ne ga ti ve, sha re a strong mo ral
as ses sment of the Boy, the Tree and the ir re la ti on ship.

Keywords: The Gi ving Tree, Shel Sil ver stein, Chri sti a -
nity, Bud dhism, mot her, ecoc ri ticm
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ба ви мо се ху мо ром у две -
ма дра ма ма Ми о дра га Ста ни са вље ви ћа: При чи о ца ре -
вом за точ ни ку и Не му штом је зи ку ко је при па да ју жан -
ру драм ске бај ке. Ко ри сте ћи го то во све усме не фор ме
фол клор ног по ре кла, и пре во де ћи их у жа нр драм ске
бај ке, пи сац је ство рио нов је зик – ори ги на лан из раз,
ком би ну ју ћи мо дер но и ар ха ич но. Нај ви ше до ме те и
умет нич ку вред ност оства рио је кре и ра ју ћи је зик сво -
јих де ла с на гла ше ном ко мич ком но том, упо тре бом
ар ха ич них из ра за ко ји се пре пли ћу са са време ним
слен гом.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: драм ска бај ка, Ми о драг Ста ни са -
вље вић, је зик, фол клор, ху мор, При ча о ца ре вом за -
точ ни ку, Не му шти је зик

Ху мор је, уз игру, јед но од нај че шћих 
свој ста ва ли те ра ту ре за де цу.

(Љу шта но вић 2004: 148)

Усме на књи жев ност део је, али и чу вар иден -
ти те та ко лек ти ва, од вај ка да не ис црп ни из вор
мо ти ва мно гим умет ни ци ма и пи сци ма. Од ро -
ман ти зма до да нас, усме на књи жев ност ре -
флек ту је се у мно гим де ли ма, до би ја но ва ту -
ма чења и мо ди фи ка ци је, би ва при ла го ђа ва на и
тран спо но ва на у оно што зо ве мо мо дер ним.

По треб но би би ло спро ве сти об у хват ну и
пре ци зну сту ди ју да би се мо гло утвр ди ти у ко -

јем је ро ду пи са не књи жев но сти усме на књи -
жев ност, мо тив ски и на сва ки дру ги на чин, нај -
при сут ни ја. Чи ни се, бар на пр ви по глед, да је
то, ипак, драмска књи жев ност. Ре пер то а ри мно-
гих по зо ри шта оби лу ју но вим или пре о бли ко -
ва ним де ли ма ко ја сво је ко ре не, мо ти ве или ин -
спи ра ци ју ву ку и цр пу из усме не књи жев но сти. 

У струч ној јав но сти све је за сту пље ни ја те ма
о на чи ни ма пре о бли ко ва ња и мо ди фи ко ва ња
дру гих књи жев них жан ро ва у драм ску фор му.
По себ ну па жњу при вла чи пре о бли ко ва ње усме -
нок њи жев них об ли ка у драм ску фор му на ме -
ње ну де ци. Као да је апел (или ви ше кри ти ка)
Љу би ше Ђо ки ћа, из нет у тек сту На род на при по -
вет ка као осно ва за по зо ри шну бај ку из 1991,
уро дио пло дом. Ау то ро ва опа ска да су нам
„сце не пре пла вље не ра зним Пе пе љу га ма, Сне -
жа на ма, Пал чи ца ма, Пи но ки ји ма, Пе тром Па -
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му шти је зик Ми о дра га Ста ни са вље ви ћа”, на пи са ног под
мен тор ством проф. др Љи ља не Пе ши кан-Љу шта но вић и
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ном или Мач ком у чи зма ма” алу ди ра на без раз -
ло жно не пра ве дан од нос пре ма на шим усме -
ним при по вет ка ма. Као све тао при мер, је дан од
не коли ко ко је на во ди, Ђо кић ис ти че Ми о дра га
Ста ни са вље ви ћа и ње го ве драм ске бај ке Не му -
шти је зик и И ми тр ку за ко ња има мо. Од та да
до да нас, ства ри су се умно го ме про ме ни ле. Да -
нас на на шој књи жев ној сце ни по сто ји низ пи -
са ца, од Ђо ки ћа до оних мла ђе ге не ра ци је, ко -
ји сво ја де ла за сни ва ју на драм ским по тен ци -
јали ма на род них при по ве да ка, бај ки и дру гих
фол клор них фор ми, а сцен ска бај ка по ста је и
пред мет озбиљ ног из у ча ва ња.2

Ста ни са вље вић је, не ким усу дом, за жи во та
био ма ње-ви ше скрај нут пи сац. Са свим не пра -
вед но, рет ко је као умет ник до жи вља вао пу ну,
за слу же ну са тис фак ци ју. С дру ге стра не, као
пи сац ко ји је про у ча вао тран спо но ва ње дру гих
књи жев них фор ми у драм ску, нај ви ше еп ских
(SD33), ус пео је, у це ли ни свог ства ра ла штва, да
ство ри по се бан је зик ко јим ко му ни ци ра ју ње -
го ви ли ко ви и ко јим се он, на кон цу, обра ћа пу -
бли ци. Ње гов рас ко шни та ле нат по ка зао се и у
две ма драм ским бај ка ма ко је су пред мет овог
ра да: При чи о ца ре вом за точ ни ку и Не му штом
је зи ку. Обе за осно ву има ју на ра ти ве фол клор -
ног по ре кла. Ко ри сте ћи го то во све усме не фор -
ме: бр за ли це, ба ја ли це, бај ке, на род не при по -
вет ке, ша љи ве при че и др., пи сац је ство рио но -
ви, еклек тич ки об лик. Тај облик, да нас ши ро ко
рас про стра њен, на зи ва мо сцен ском, по зо ри -
шном или драм ском бај ком, али лич ни пи шчев
пе чат из два ја ње го ва дела уну тар овог жан ра,
мно гим осо бе но сти ма и иска ка њи ма. 

У При чи о ца ре вом за точ ни ку до шло је до
уда ља ва ња не са мо од усме не осно ве, не го и од
Про по вог (Propp) мо де ла бај ке4, док је у Не му -
штом је зи ку та осно ва за др жа на. У обе драм ске
бај ке Ста ни са вље вић уно си ори ги на лан лич ни
пе чат, с тим што је Не му шти је зик остао трај -
но ве зан за усме ни об лик, док у При чи о ца ре -
вом за точ ни ку то ни је слу чај. Обе драм ске бај -
ке ко ји ма се ба ви мо у овом ра ду фа бу ла тив ну
осно ву цр пу из збир ке Срп ске на род не при по -
вјет ке Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (Не му шти
је зик) и из на род них ју нач ких пе са ма у ко ји ма
се су сре ће мо са мо ти вом „ца ре вог за точ ни ка”
(При ча о ца ре вом за точ ни ку). Реч је, да кле, о
пре о бли ко ва ним фол клор ним фор ма ма. Ва -
жно је на по ме ну ти да и дру ге Ста ни са вље ви ће -
ве драм ске бај ке – За ча ра на прин це за, Ва си ли -
са Пре кра сна, И ми тр ку за ко ња има мо – има -
ју фол клор но по ре кло (в. Mi o či no vić 2006: 9). 

Ста ни са вље вић је 1976. го ди не на Фа кул те -
ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду од бра нио
ма ги стар ски рад са те мом „Епи ка и дра ма”. Го -
ди ну да на ка сни је овај рад је „штам пан у из да -
њу фа кул те та као по себ на књи га, као је дан од
нај бо љих те о риј ских ра до ва ко ји раз ма тра ве зу
из ме ђу еп ске по е зи је и дра ме код нас” (Miš ko -
vić 2006: 7) и као уџ бе ник на Гру пи за дра ма -
тур ги ју. Ста ни са вље вић се у овом ра ду, из ме ђу
оста лог, ба ви тра же њем од го во ра на пи та ње да
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2 О то ме, по ред оста лог, ви ди: Јак шић Пров чи 2003; Mla -
đe no vić 2009.

3 На во ди из Ста ни са вље ви ће вих са бра них де ла би ће у тек -
сту озна че ни скра ће ни ца ма: SD1, SD2, SD3 и SD5.

4 Што ни је пре се дан, пре се мо же ре ћи да је пра ви ло ко -
јем ау то ри те же. То до бро при ме ћу је и Љи ља на Пе ши кан-
-Љушта но вић: „У те жњи да сво јим де ли ма ути сну пе чат ства -
ра лач ке ин ди ви ду ал но сти, пи сци ау тор ске бај ке углав ном
на пу шта ју фол клор ну тра ди ци ју, за ме њу ју фол клор не мо ти -
ве и тво ре ви не ко лек тив не има ги на ци је тво ре ви на ма вла сти -
те ма ште и лир ским, ме та фо рич ним и але го рич ним еле -
менти ма. Чак и та мо где у свет ау тор ске бај ке уђу би ћа и
пред ста ве из до ме на тра ди ци о нал них пред ста ва и ве ро ва ња,
она нај че шће би ва ју ма ње или ви ше пре обли ко ва на (по не -
кад и су штин ски)...” (2009: 16).



ли је прево ђе ње епи ке у дра му мо гу ће и, уз оби -
ље ар гу ме на та и ци ти ра не ли те ра ту ре, на ла зи
да је од го вор по твр дан. Он под вр га ва ис пи ти -
ва њу ши ри круг дра ма по еп ским пе сма ма са чи -
ње них, од Ата на си ја Ни ко ли ћа до Љу бо ми ра
Си мо ви ћа, и уста но вља ва да по сто је 

три ти па драм ских пре во да на ших еп ских пе са ма,
с тим што на кон пре во ђе ња, без об зи ра на, до
изве сног сте пе на иста струк тур на обе леж ја, на -
кон пре о бли ко ва ња свет еп ске пе сме ства ра но -
ви свет, свет драм ског де ла (SD3: 102).

Као ре зул тат тог па си о ни ра ног из у ча ва ња,
на ста ју драм ске бај ке на ме ње не де ци и осе тљи -
ви ма. Си жеј но бо гат ство Ста ни са вље ви ће вих
драм ских бај ки, ње го ва спо соб ност за ком би но -
ва ње ста ја ћих мо ти ва, бо га ће ње де ла ис ку стве -
ним ма те ри ја лом, ши ре ње ре ги ста ра ли ко ва и
сме ло ком би но ва ње вр ста – от кри ва ју пи шче ву
из ра зи ту на да ре ност за ино ви ра ње.

Пре о бли ко ва ње бај ке је сте про цес у ко ме се
иро нич но тран сфор ми ше по сто је ћи текст бај -
ке и при том се уно се разли чи ти ко мич ни ефек -
ти. Свет бај ке у про це су пре о бли ко ва ња де кон -
стру и ше се и де ми сти фи ку је. То се де ша ва са
свим ње го вим еле мен ти ма, кон стан та ма бај ке.
Вр ло че сто, пре о бли ко ва ње бај ке по сти же се
па ро ди ра њем жан ра (Mla đe no vić 2009: 213). 

Ху мор и смех утка ни су, кроз исто ри ју, у све
обла сти људ ског де ло ва ња, пред ста вља ју ћи
уни вер зал ну ка те го ри ју ко ја „оста је са др жај
свих кул ту ра, дру штве них гру па и, што је још
ва жни је, свих узрaста” (Mar ko vić 1987: 48). Ху -
мор је, по не ким те о ре ти ча ри ма, за пра во она
„де мар ка ци о на ли ни ја” ко ја деч ју ли те ра ту ру
раз два ја од оне за од ра сле (Пе тро вић 2005: 84).
При том, пи шу ћи о ху мо ру, Ти хо мир Пе тро -
вић ка зу је да је дан број те о ре ти ча ра сма тра да

књижев но сти за од ра сле при па да фи ло зоф ски,
дубо ко ум ни ху мор пра ћен злу ра дим сме хом,
испу њен пре зи ром. На су прот то ме, у књи жев -
но сти за де цу на и ла зи мо на ша љив, до бро ћу -
дан, дру гар ски, сви ма при хва тљив, не у вре дљив
ху мор, пун ра до сти (Исто: 84).

Тај ху мор, „ма што вит, то пао по е ти чан, шар -
ман тан, не на шти мо ван” (Исто: 88), про на ла зи -
мо у драм ским бај ка ма Мио дра га Ста ни са вље -
ви ћа, од ко јих су нај по зна ти је При ча о ца ре вом
за точ ни ку и Не му шти је зик5 (оне су и до жи ве -
ле ин сце на ци је још за пи шче вог жи во та).

При ча о ца ре вом за точ ни ку је сте драм ска
бај ка у се дам сли ка и пет ме ђу сли ка. Њен про -
стор је ре а лан. Пр ва, че твр та и сед ма сли ка до -
га ђа ју се у двор ској ода ји. Дру га у ку ћи ба ба
По лек си је, док се тре ћа сли ка, и пр ва, дру га и
пе та од и гра ва ју на тр гу ис пред двор ца. Пе та и
ше ста сли ка и тре ћа и че твр та ме ђу сли ка зби -
ва ју се на мег дан-по љу. Да кле, у овој драм ској
бај ци не по сто ји је дин ство ме ста драм ске рад -
ње. Пр ва сли ка је екс по зи ци ја, у на ред не три
има мо за плет, у прет по след њој кул ми на ци ју а
у по след њој, сед мој, рас плет. 

Ако се па жљи ви је раз мо три, у тек сту се не
сре ће ни је дин ство рад ње, по што се об ли ку је
ви ше за пле та и рас пле та. На и ме, кроз текст се
про вла че два то ка драм ске рад ње. Је дан се ба -
ви ца рем ко ји му ку му чи у на сто ја њу да са чу ва
цар ство, угро же но по ја вом Џи на, а дру ги пра -
ти прин це зи но (и оче во) тра же ње му жа. Ова
два то ка се пре пли ћу, јер прин це за обе ћа ва да
ће онај ко ји по бе ди Џи на би ти њен муж. 

По ја вљу је се ју нак – Јо ван, ви тез на на зо ви-
-бел цу – ца рев за точ ник, пред ко јим су ти пич -
ни бај ко ли ки за да ци: по бе ди ти про тив ни ка –
Џи на и осво ји ти прин це зу. Ме ђу тим, овај ју нак
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5 Та ко ђе, и дра ма И ми тр ку за ко ња има мо.



ни је пра ви ца рев за точ ник, јер бе жи с мег дан-
по ља, али је сте прин це зин бу ду ћи муж, јер
успева да осво ји ње но ср це. То зна чи да је у дра -
ми до шло до мо ди фи ка ци је де ло кру га ла жног
ју на ка, од но сно да су се па ра док сал но сто пи ле
функ ци је ју на ка и ла жног ју на ка, што се у
усме ној бај ци не де ша ва (в. Ми ло ва но вић 2002:
42). Ипак, иа ко Јо ван ни је пра ви ју нак, већ „се -
о ски ве тро пир” (в. Mi o či no vić 2006), он ни је ни
ти пич ни ла жни ју нак. Јо ван је, мо жда, нај скан -
да ло зни ји ју нак ове при че. Он по се ду је фи зич -
ку ле по ту и њо ме осва ја прин це зу. Ни је ви тез,
ја ше не ко кљу се (ви тез на на зо ви-бел цу), па чак
ни је ни по шао у свет да тра жи сво ју прин це зу.
Ње га је на тај пут на те ра ла ба ба По лек си ја!
Мир ја на Ми очи но вић сма тра да он

ни је та ко зва ни ла жни ју нак, зла, кон ку рент ска
фи гу ра, ко ја се че сто ја вља у бај ци, он је до бро -
на ме ран и јед но ста ван и из ње га за ре оп ти ми зам
и ве дра ве се лост ко ји се пре но се на дру ге и с пра -
вом оча ра ва ју прин це зу. И не прав да се не чи ни
та ко ве ли ком, јер ње гов је оп ти ми зам од та квог
ко ва ко ји по ма же да се пре жи ви (2006: 12).

Ме ђу тим, ова тврд ња Мир ја не Ми о чи но вић не -
при хва тљи ва је са ста но ви шта Про по ве ти по ло -
ги је ју на ка бај ке, са мим тим што је по бе гао с
мег да на, а до би ја прин це зу и цар ство. Јо ван је -
сте ла жни ју нак, он је, са ста но ви шта бај ке,
узур па тор оно га што при па да ју на ку, по бед ни -
ку над не при ја те љем. Дру га је ствар што са ста -
но ви шта мо рал ног ре ла ти ви зма мо дер ног до ба
ле по та, „оп ти ми зам и ве дра ве се лост” зна че ви -
ше не го пре га ла штво ју на ка за штит ни ка. Ана
Ми ло ва но вић, у сво јој књи зи Срп ска бај ка у
дра ми за де цу, сма тра да је сло же на и спе ци -
фич на драм ска ком по зи ци ја При че о ца ре вом
за точ ни ку ди рект на по сле ди ца пи шче вог по -
гле да на свет и да је усло вље на но вом кон цеп -

ци јом ју на ка у драм ској књи жев но сти за де цу.
Она, да ље, с пра вом твр ди да је При ча о ца ре -
вом за точ ни ку при мер одступања у си жеј ном и
ком по зи ци о ном сми слу од Про по вог уни вер -
зал ног си жеа бај ки:

Ов де се су сре ће мо са та квим ти пом ком по зи -
ци је драм ског тек ста у ко ме се у је дан бај ко вит
си же ин тер по ли ра дру ги си же. Проп је уо чио да
се, ка да је у пи та њу ком по зи ци ја бај ке, умет ну -
ти си же увек по на ша по ње ним за ко нито сти ма,
као ма ла бај ка у бај ци. Ме ђу тим, умет ну ти си же
у дра ми не ма свој ства бај ке, јер, прин це зин иза -
бра ник осва ја прин це зу без ика квог тру да и не
из вр шу је ни јед ну од оних, нео п ход них за бај ку,
ме ђу функ ци ја да би до шао до ње не ру ке (Ми ло -
ва но вић 2002: 42).

Да кле, мо тив си ро ма шног мла ди ћа ко ји се
же ни ца ре вом кће ри у овој драм ској бај ци пре -
тр пео је из ве сне из ме не. Јо ван не осло ба ђа
царство од Џи на, али до би ја ру ку ца ре ве кће -
ри. А онај ко осло ба ђа цар ство од опа сно сти,
Ми тар Пје вац, не до би ја ни шта. Од но сно, до би -
ја ор ден и по ве љу, на кон што ка же: 

Био бих за до во љан
оста лим де лом обе ћа ња
јер сам си ро ма шног ста ња
и јер је, пле ме ни ти ца ре,
ве ли ка кри за за па ре (SD2: 56).

Да иро ни ја бу де још ве ћа, по ве ља гла си:

Ми тар Пје вац,
по за ни ма њу ра тар,
се ло До бри ња,
по же шки атар,
до би ја сле де ће по вла сти це:
Мо же на па са ти ко зе
са обе стра не цар ског дру ма!
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Мо же из цар ских шу ма
за бра на и шу ма ра ка
ску пља ти су ва ра ка
ко ли ко же ли.

И мо же из цар ских бу кви
ва ди ти пче ли њи мед,
пра ви ти од ње га ме до ви ну
и њо ме га си ти жеђ,
ју нач ку (SD2: 57).

Мо гли би смо ре ћи, на осно ву ових ци та та,
да ће ова кву вр сту гор ког ху мо ра (Ми тру се
све ча но до зво ља ва да жи ви као што је жи вео и
ми ло срд но му се да је пра во да му ко трп но ра ди
као и до тад) у пот пу но сти раз у ме ти са мо од ра -
сли, од но сно да је на ме њен они ма ко ји, по у -
чени жи вот ним ис ку ством, мо гу да га пре по -
знају. 

На овом ме сту до ла зи мо до иска ка ња у ком -
по зи ци ји – ју нак, осло бо ди лац, не до би ја ни -
шта, а онај ко ји је по бе гао са мег да на до би ја све
– цар ство, прин це зу, моћ. Оно што се оче ку је у
бај ци, па и у драм ској бај ци, би ва из не ве ре но,
гле да лац/чи та лац је раз о ча ран јер смо на ви кли
да до бри би ва ју на гра ђе ни. Пи та ње је мо же ли
се за ме ри ти Ста ни са вље ви ћу на овом од сту -
пању. 

Ако нас књи жев ност учи жи во ту, и о жи во ту,
он да је пи сац (ма лог) ре ци пи јен та при пре мио
упра во за ова кве си ту аци је у ре ал но сти, на нај -
леп ши мо гу ћи на чин: кроз ху мор, смех и без
жа ље ња за оним што ју нак за пра во ни је ни же -
лео. Не тре ба за бо ра ви ти да се и он на шао у
сре ди шту зби ва ња пу ким слу ча јем окол но сти,
а не због то га што је кренуо у свет да тра жи сре -
ћу или ци ља но, да осло бо ди цар ство од по ша -
сти. Та ко ђе, зло на кра ју, ипак, ни је по бе ди ло.

По сто ји по ле ми ка око При че о ца ре вом за -
точ ни ку. Мом чи ло По па дић ка же да је Ста ни -

са вље вић у овом де лу „ви ше ма ште и иде ја
имао у об ли ко ва њу по ро ка не го вр ли не” (1976),
док Вла ди мир Ста мен ко вић твр ди да је основ -
на ин тен ци ја овог де ла да се

рат нич ки дух иро ни зи ра, да се на сил ни ци ма оду -
зме мит ска ди мен зи ја, да се по ка же да ни су све -
моћ ни и не по бе ди ви. Та по ен та, и то је оно нај -
ва жни је, су ге ри са на је ди рект но и та на но, без
кру те ди дак тич но сти. Све то не би би ло мо гу ће
да ко мад ни је на пи сан у са гла сно сти са стреп ња -
ма и те жња ма ма лог гле да о ца, та ко да у де те ту
по бу ђу је ра до зна лост, под сти че ма шту и раз ви ја
ин те лект, па и по ма же да раз ја сни сво ја нај скри -
ве ни ја, нај сло же ни ја осе ћа ња (2000: 168).

Ова вр ста ху мо ра по стиг ну та је пре све га је -
зи ком ко јим је дра ма на пи са на, од но сно ко јим
ли ко ви го во ре, пре не го са мом фи зич ком рад -
њом, ма да је и фи зич ка рад ња ли ко ва у овој
драм ској бај ци да та у иро нич ном то ну, ре ал но
мар фи јев ски, без чу де са и без над људ ских мо -
ћи и ма ђи ја. Џин је по бе ђен сре ћом и пу ким
сти ца јем окол но сти, а не нат при род ним де ла -
њем не ког ју на ка или уз по моћ не ког ча роб ног
сред ства. Услед пре о бли ко ва ња тип ских осо би-
на ју на ка у При чи о ца ре вом за точ ни ку Ста ни -
са вље вић 

са мо у ве ре ност ју на ка бај ке под вр га ва сум њи и
ти ме оства ру је ко мич ни ефе кат [...]. У том по -
гледу ве о ма је упе ча тљив при зор у ко ме Ми тар
ра тар де ли мег дан са џи ном. Стил ски из раз обо -
га ћен је раз ли чи тим фи гу ра ма, обр ти ма, нон сен -
сним до да ци ма... Пе сник се за др жа ва на ва жним
си ту а ци о ним сли ка ма, ду хо ви то и про ми шље но
потцртава ху мор не ефе мер но сти и тран спо ну је
их у ва жне чи ни о це тек ста. У све му је ја сан циљ:
да се иза зо ве сна жни драм ски ефе кат, пре о крет
си ту а ци ја (Mla đe no vić 2009: 167).
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Због ова квог при сту па пи сац је

из ме нио по и ма ње пред ста ве за да на шњу де цу и
јед но знач ност бај ке. Ду хо ви та ан ти бај ка у ко јој
хе рој не би ва на гра ђен а „се ља ка сва ко пре ва ри”,
по ка зу је нам пу но о све ту од ра слих. Илу зи је не -
ма, а ју на штво и успех не по сти жу се, ни ти ме -
ре, истим ар ши ном. Та ко је Ца рев за точ ник про -
го во рио ви ше о од ра сли ма, не ва ра ју ћи де цу ни
у че му, већ их, ап сур да ли, при пре ма ју ћи за су -
тра, она кво ка кво им од ра сли оста вља ју (М. Пе -
тро вић 1996: 11).

Та ко се од тип ских ју на ка бај ке до шло до гроте -
ске. Она је Ми о дра гу Ста ни са вље ви ћу ин стру -
мент ко јим он тач но, а без су ро во сти, ве се ло,
до ла зи до ко нач ног ци ља, уви да у при ро ду ре -
ал но сти и „пред ста вља ње жи во та” (Ge or gi jev ski
1987: 36).

Дру га драм ска бај ка о ко јој је у овом ра ду
реч је сте Не му шти је зик, ко ји ни је кла сич но
на пи сан драм ски текст у сли ка ма, сце на ма или
чи но ви ма. На стао је као дра ма из јед ног де ла,
па се ти ме пи сац не уда ља ва од исто и ме ног
изво ра, срп ске на род не бај ке Не му шти је зик.
Ипак, ка ко при ме ћу је Љу би ша Ђо кић, Ста ни -
са вље вић

ни је до след но пра тио ње ну фа бу лу, не го му је
она по слу жи ла да би тра гао за оним чу де сним,
за ум ним је зи ком ко ји је са др жан и у дру гим на -
род ним умо тво ри на ма: ба сна ма, ба ја ли ца ма, бр -
за ли ца ма (1991: 124).

По че так је сли чан оно ме у бај ци6: јед ног да -
на се о ски слу га и по трч ко ко га су зва ли Бед ни
Га шо ис пред сво је ко ли бе за па ли ва тру да би

ис пе као не ко ли ко кром пи ра. Из ва тре се за чу -
је ши штав змиј ски глас тра же ћи по моћ и из ба -
вље ње. Као на гра ду за свој спас, зми ја обе ћа
Бед ном Га ши да ће му њен отац да ти на гра ду
ка кву же ли, али да не при ста је ни на шта дру го
осим на то да на гра да бу де не му шти је зик. И ту
по чи ње при ча. 

Ста ни са вље вић је пред очи ма гле да ла ца/чи -
та ла ца ожи вео све оно што је у бај ци Не му шти
је зик при влач но. За сцен ско из во ђе ње кон кре -
ти зо ва но је све што је у бај ци оста вље но чи -
таоче вој ма шти. Га вра ни, гу ске, жа бе, осе, коњ,
пра сац, го луб, ћук, кра гуј и дру ге пти це и пти -
ћи у овој драм ској бај ци го во ре не по сред но, као
и ве тар, од јек, ср цо пуц, ка ми ли ца, бо ље ти ца,
на на, ан ге ли ка, ја гли ка, ива, ко при ва и дру ге
биљ ке и тра ве. Жи во ти ње, биљ ке и при род не
по ја ве про го ва ра ју на сце ни људ ским је зи ком,
ко ји је до био соп стве ни кôд.

Бед ни Га шо на свом пу ту на и ла зи на раз ли -
чи та мит ска и фан та стич на би ћа, Ба у ка, Бу -
кавца, Ру гу, Ба бу Гво зден зу бу, Ви ле ња ка итд.
Не зна мо где се рад ња де ша ва, ни ти ка да се
дешава, али, на кра ју дра ме, на кон свих пре -
прека и опа сно сти ко је је Бед ни Га шо са вла -
дао, за хва љу ју ћи ча роб ном сред ству ко је по се -
ду је – не му штом је зи ку – он из ба вља прин це зу.
Ипак, уз помоћ животиња, са зна је мо да су
Прин це за и Бед ни Га шо оти шли у пре сто ницу,
Бе о град, да су двор ја ни и сам цар згра ну ти спа -
си о цем, јер је не ук и прост. Но, за хва љу ју ћи
Прин це зи, ко ја же ли Га шу и ни ког дру гог, цар
до де љу је Га ши гро фов ску ти ту лу – гроф од
Гроц ке. Чак са зна је мо и пре зи ме бед ног Га ше
(Пе тро вић).

Ми о драг Ста ни са вље вић ов де, на се би свој -
ствен на чин, пре пли ће фол клор, тра ди ци ју, мо -
де ран из раз, ар ха и зме, на род не мо ти ве и са вре -
ме ни сленг. Та ком би на ци ја сти ло ва до при но -
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6 Бит ну раз ли ку на ни воу зна че ња пред ста вља сме шта ње
по чет ка у пи то ми, кул ти ви са ни про стор људ ског ста ни шта,
за раз ли ку од по тен ци јал но гра нич ног про сто ра шу ме.



си ко ми ци у овој драм ској бај ци. Ипак, ху мо ра
је у Не му штом је зи ку ма ње не го у Ца ре вом за -
точ ни ку, па мо же мо прет по ста ви ти да је он по -
ти снут за рад вер но сти бај ци, у ко јој до ми ни ра
ју на ков озби љан труд да са вла да пре пре ке и на -
док на ди не до стат ке с ко ји ма се су о ча ва.

Нај ве ће ау то ро во до стиг ну ће у овој драм ској
бај ци је сте но во ство ре ни оно ма то пеј ски је зик,
ко ји је до ве ден до по ет ског са вр шен ства.

Да ље, ва жан еле мент це ло куп ног Ста ни са -
вље ви ће вог де ла сва ка ко је од нос пре ма на цио -
нал ној ми то ма ни ји. Дра ма ма мо же мо при ћи и
са те стра не, с об зи ром на ње го во це ло куп но
ства ра ла штво, по ли тич ке ста во ве и при ват ни
жи вот. У При чи о ца ре вом за точ ни ку на ци о нал -
на ми то ма ни ја се ни на јед ном ме сту отво ре но
не па ро ди ра. Ге о граф ски оквир дра ме је сте не -
ка из ми шље на Шу ма ди ја, у не кој за ми шље ној
Ср би ји, где има мо вла да ра ко ји је ку ка ви ца и
ко ји на кон цу по рек не7 оно што је обе ћао: да ће
онај ко ји осло бо ди цар ство од Џи на до би ти ру -
ку ње го ве кће ри и са мим тим по ста ти пре сто-
ло на след ник. Кри тич ки од нос и де ми сти фи -
каци ја тра ди ци о нал ног од но са пре ма ца ру ко -
ји на зе мљи оли ча ва бож ју моћ и пра вед ност и
ко ји, ако ни је та кав, у бај ци оба ве зно стра да и
би ва ка жњен8, сва ка ко са др жи еле мен те кри ти -
ке. И опет је је зик основ но сред ство ко јим се
она по сти же. Не са мо у иро ниј ском и са ти рич -
ном сми слу већ и у кре и ра њу ко ва ни ца ко јe чи -
не ком би на ци је ар ха и за ма и ра зних са вре ме -
них жар гона.

О сти лу При че о ца ре вом за точ ни ку Мом чи -
ло По па дић ка же да је бла го иро ни чан, по не -

кад сар ка сти чан, као да га кра си оштро ум на
пер си фла жа. Сем Попа ди ћа, и Му ха рем Пер -
вић ис ти че да Ста ни са вље вић „во ли да се игра
свим и сва чим а по себ но ре чи ма и ре пли ка ма
ју на ка” (2003).9

Игра ре чи ма и иро ни ја ко ју она са др жи мо -
же се илу стро ва ти са мим по чет ком дра ме, кад
се раз мо три спи сак ли ца у драм ској бај ци:

Цар Птрп трп ти слав VI
Прин це за Јев до ки ја, ње го ва кћи
Ца ре ва Лу да
Прин це зи на двор ска да ма
Џин, са цве том у зу би ма
Бан Че крк че лен ко вић, ју нак
Јан ко од Ту лу ми не, ју нак
Вој во да Узен ги-Бен гић, ју нак
Ба ба По лек си ја
Јо ван, њен унук, ви тез на на зо ви-бел цу
Ми тар Пје вац, ра тар
Ста ни па ни слав, ца рев гла сник
Нај ста ри ји цар ски Па ме тар и оста ли па ме та ри
Те лал
Се љак, Про да вац пи ћа
Стра жар и др. (SD2: 18).

Цар Птрп трп ти слав из ди на сти је Птрп трп тко -
ви ћа до бра је илу стра ци ја Ста ни са вље ви ће вог
по и гра ва ња лич ним име ни ма. Са ма име на су
ко мич на и ау тор их осми шља ва у ду ху тра ди -
ци о нал них је зич ких ига ра, уоб ли че них у бр за -
ли ца ма и „је зи ко лом ка ма”10. Из го во ром ових
име на на сце ни оства ру је се ху мо ри стич ка но -
та, док на го ве штај зна че ња до при но си ка рак те -
ри за ци ји ли ко ва. 
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7 При ча о ца ре вом за точ ни ку ду го се игра ла под на сло вом
„Цар ска се по ри че”.

8 Та ко не вер ни и ла жљи ви цар на кра ју бај ке Зла то ру ни
ован би ва ка жњен смр ћу, а си ро ма шни лов чев син, ко ји је
до вео прин це зу из да ле ког цар ства, по ста је цар.

9 Му ха рем Пер вић. Ста ра при ча у но вом ру ху. По ли ти ка,
год. 100, бр. 32286 (24. 9. 2003), Б4.

10 „По ру чу је Ци ци бан Ци ци ба ни ци: по шљи ме не ше тљу
пе тљу на ма га ри ци: по ки се ми бе ла пе на на за га ли ци” (ВР:
813); „Чи ја ре да по го ве да ко ло вр та на вр та” (ВР: 285–286)
и сл.



Пи сац у еп ске фор му ле и стих дра ме ин кор -
по ри ра и мо дер не је зич ке еле мен те: три ви јалне
фра зе, жар го ни зме и ша тро вач ки је зик, чи не -
ћи ди ја ло ге и укуп но де ло ду хо ви тим и бли -
ским. До бар при мер је, ре ци мо, по ли лог Двор -
ске да ме, Ца ра и Јо ва на:

ДВОР СКА 
ДА МА: Не ћу да тру нем на Бал ка ну

Са мо за стан и хра ну.
ЦАР: ’Ал од го ди на, се де ња на пре сто лу

омло ха вио сам, пу стио сто мак.
ЈО ВАН: Кад до ла му ве зе ну об у чем,

и осмех ше рет ски раз ву чем,
кад се до те рам и лиц нем,
и оком шац нем и ки биц нем.

ЦАР: Ре ци те ко вам пр о тив ре чи
па ће тај да се из бе чи и ис ке ке чи.

ДВОР СКА 
ДА МА: Ја сам већ го ди на ма ње на 

пр ва двор ска да ма и та ко ре ћи ма ма.
ЦАР: Бог с ва ма...

ДВОР СКА 
ДА МА: Већ го ди на ма

ва шу кћи, прин ци пе су,
учим свет ском но бле су:
ка ко да се по на ша на пле су
ка ко да ши ри ле пе зу
и дру гим ма ни ри ма ле пим.

Уме сто угла ђе но и дам ски, она се 
по на ша ма ка дам ски,
то јест џом ба сто.
Да сте је чу ли са мо ка ко је скре са ла
јед ном про сцу!
(SD2: 21–22; сва под вла че ња – И. С.).

Нај ве ћа вред ност драм ских бај ки Ми о дра га
Ста ни са вље ви ћа по чи ва упра во у је зи ку ко јим
су на пи са не. То је основ ни из вор, с ко јег код
овог пи сца све кре ће. О то ме пи ше и Мир ја на
Ми о чи но вић у пред го во ру пи шче вим дра ма ма: 

О осо бе но сти је зи ка ових драм ских бај ки, о
ње го вој из ра жај но сти, ко ја је, сма тра Проп, и
ина че је дан од нај ва жни јих фак то ра ко ми ке
(Проп 1984: 120), о пе сни ко вој спо соб но сти да се
ко ри сти ње го вом аку сти ком и у ко мич ке свр хе,
о бо гат ству лек си ке, о фо нич ким, рит мич ким, и
пр о зо диј ским от кри ћи ма [...] њи хо ва по ли ме -
трич на ком по зи ци ја [ће] мо ра ти да бу де пред мет
из у ча ва ња и са чи њен пе сни ков ри ма риј ко ји би
от крио не са мо бо гат ство и ра зно ли кост пе -
снико вих ри ма, већ и њи хо ву по ли функ ци о нал -
ност (удео ри ма у ства ра њу ко мич ког ефек та...)
(2006: 12).

Прет ход ни ци тат сва ка ко се од но си и на дра -
му Не му шти је зик. У спи ску ли ца у овој драм -
ској бај ци, за раз ли ку од При че о ца ре вом за -
точ ни ку, не мо же мо уо чи ти пи шче ву на ме ру
да у са мом име но ва њу ли ко ва ис так не њи хо ву
гро теск ност. Име на ли ко ва у Не му штом је зи ку
по зна та су, не знат но из ме ње на и ко ре не ву ку
из сло вен ске фол кло ри сти ке: Ба ук из Ба ру -
штине, Бу ка вац са Бу ку ље, Вра ча ра, Ба ба Гвоз -
ден зу ба. 

Пи шче ва нај ве ћа пре о ку па ци ја у овом де лу
је сте пре во ђе ње не му штог на сцен ски срп ски
је зик, ко јим је драм ска бај ка на пи са на.11 Об ли -
ко ва ње ди ја ло га, пра ће ње то ка рад ње, гра ђе ње
пси хо ло ги је ли ко ва и за ча ра ва ње гле да ла ца
(или чи тала ца) са вр ше ном оно ма то пе јом – де -
ло је вр хун ског мај сто ра сво га за на та.

Сле ди не ко ли ко илу стра ци ја:

ГУ СКА: Ма ка кав ГА зда. По гле дај ГА! Це лог
Жи во та оста ће слу ГА.
Зо ву ГА бед ни ГА шо.
Ни је се у жи во ту сна шо.
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11 По зна то је да је ова драм ска бај ка пре ве де на и на енгле -
ски је зик и да је по ста вље на на сце ни јед ног чи ка шког по зо -
ри шта (Li ving The a tre). 



ГУ САН: Баш ње ГА бри ГА.
По цео дан за на ма ГА ца и ге ГА.
Пра те ГА под смех и ше ГА.
Сва ко му се у се лу ру ГА.
Шта да ти при чам. Јад и ту ГА!

ПТИ ЦА: Чи ци-чи ци... чи ћи, ћи ћи,
Ле по је ку ћи сти ћи!
Ћи ци-ћи ци... ћи ћи-ћи ћи,
Шта ра де мо ји пти ћи?
Вци-вци-вци,
Шта ра де мо ји бр бљив ци? (SD2: 66).

У сле де ћем при ме ру, у не ко ли ко сти хо ва на -
и ла зи мо на ин тер по ли ра ну ба сну о га вра ну и
ли си ци, из ме ње ну за по тре бе дра ме (Га шо спа -
са ва Га вра на из зам ке).

ГА ВРАН: Био сам ГРАм зив и не зГРА пан.
ГРА дио сам гне здо на ГРА ни
ГРА ба
Кад ви дим ко мад си ра.
Ду го сам об и ГРА вао око ње га.
Ни сам мо гао да одо лим.
Сју рим се и кљуц... кад не што ме 
од јед ном зГРА би...
ГРА-ГРА!
Куд ГРА биш та ко жур но? (SD2: 70).

Фа сци нан тан је Ста ни са вље ви ћев дар, јер и
кад је је зик у функ ци ји ху мо ра – он не гу би на
сво јој ле по ти. На во ди мо је дан при мер – вра ча -
ра вра ча (гле да у бу дућ ност) и ко ри сти са мо ре -
чи од три сло ва (фор му ла):

ВРА ЧА РА: Три, три, три...
Кад црн боб зри, кад црн врч ври,
пођ бос низ кос вис врх ког лед сја...
Чуј худ хук, чуј, мрк мук, чуј дуг рик
ког шље сив шут бик
ком јак џин сви рог!
Чуј тих мек зов: дођ, дођ под црн бор.

Беж, беж под под црн дуб, 
дал црн дуб дал
црн дуд.
Пст! Под њим мрк лик, црн брк, 
лак сан
сни.
Трк под црн грк трн... (SD2: 71).

Пи сац је оте ло тво рио, пре вео не му шти је -
зик и про го во рио њи ме кроз ли ко ве. Да кле, по -
но во до ла зи мо до је зи ка као кљу ча ко јим тре ба
ту ма чи ти вред ност драм ских бај ки Ми о дра га
Ста ни са вље ви ћа. По ред оте ло тво ре ња не му -
штог је зи ка, ау тор ве што ком би ну је (као и у
При чи о ца ре вом за точ ни ку) тра ди ци о нал ни је -
зик, ар ха и зме, ша тро вач ки. Он из ми шља са ти -
рич ки ин то ни ра на име на ме ста (Та мо а мо вац
код Ниг ди на ца) и ком би ну је их, ко ри сте ћи се
ку му ла ци јом и гра да ци јом ско ро ко ли ко и оно -
ма то пе јом. На при мер:

ГА ШО: Све ми се већ сму ти ло.
Од бре шка до бре шка,
од ју тра до мра ка,
од су тре шка до су тре шка,
од Ов де шка до Он де шка,
од Он де шка до Ту ти ла,
ниг де не ма ви ле ња ка,
ниг де не ма Чу ди ла!
То ми се ру га на ру га ла! (SD2: 74).

Или:

ГА ШО: Шта се скла ња иза па ња?
Шта се шу ња иза жбу ња?
Шта се та мо ке ре бе чи?
Шта се че чи и зев зе чи?
Шта се це ри и ке се ри? Ко се то ачи 
и ше га чи?
Ко ми се ру га 
из јар ко ва и ја ру га? (SD2: 73).
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Из ових при ме ра ви ди мо ве ли ку страст пи -
шче ву и моћ има ги на ци је у кре и ра њу је зи ка,
ко ји, исто вре ме но, не гу би на сво јој функ ци о -
нал но сти и у пот пу но сти од го ва ра свом основ -
ном за дат ку – да бу де ефи ка сно сред ство ко му -
ни ка ци је. Баш та ком би на ци ја на пр ви по глед
не спо ји вих еле ме на та до во ди до ко мич ног
ефек та. Јер ако се при ча о ху мо ру, сме ху и ко -
ми ци све де на сво ју осно ву, она је упра во то: за-
сме ја ва нас оно што не оче ку је мо, оно на шта
ни смо на ви кли, оно што ис ка че из кон вен ци је,
из ша бло на. Ми о драг Ста ни са вље вић је ство рио
но ви, свој ша блон, и успе шно га при ме нио у
сво јим драм ским бај ка ма.

У све ту Ста ни са вље ви ће вих драм ских бај ки
ни шта ни је она кво ка ко би смо оче ки ва ли.
Прин це зе ни су ни нај леп ше ни нај па мет ни је,
прин че ви ни су нај хра бри ји, ју на ци су они ко -
ји ма је то суд би на на ме ни ла, а не они ко ји су
ро ђе ни да би то по ста ли. Ху мор је уткан у чу -
де сни сцен ски је зик ко јим су ове при че ис при -
по ве да не. 

Драм ске бај ке При ча о ца ре вом за точ ни ку и
Не му шти је зик мо гу се игра ти, гле да ти, чи та ти
та ко што ће се с њих ски да ти слој по слој, и
због то га оне мо гу би ти ин те ре сант не и од ра -
сли ма. Та ко су и на пи са не – да сва ко, у скла ду
са сво јим го ди на ма и жи вот ним ис ку ством, мо -
же учи та ва ти скри ве не ко до ве утка не у је зик
ових де ла. С дру ге стра не, ко ли ко год оно што
са зна мо би ло гор ко и отре жњу ју ће, исто вре ме -
но је и ко мич но на по се бан, је дин ствен и уми -
ру јућ на чин. 

Као ви со ко о бра зо ван пи сац, Ста ни са вље вић
ко ри сти сву сво ју има ги на ци ју, сав свој та ле нат,
ис ку стве но зна ње и обра зо ва ње да би тран спо -
но вао ра зно ли ке усме не об ли ке, су бли ми ра ју -
ћи их у ре ла тив но но ву фор му – драмску бај ку.
Он то чи ни вр ло успе шно, гра де ћи, пре све га,

но ви је зик (у ко ји је уткан ху мор) ко јим ис пи -
су је све сво је сцен ске бај ке. По ред но ве есте ти -
ке (и ети ке), ње гов нај ви ши до мет је сте упра во
вред ност је зи ка ко ји је ство рио, оног ко јим про -
го ва ра кроз сво је ли ко ве, ве се ло, ле пр ша во, по -
лет но, под сме шљи во, па и са ти рич но и па ро -
дич ки. Очи глед но је на пр ви по глед ко ли ко се
пи сац за ба вља кре и ра ју ћи сво је ли ко ве и њи хов
чу де сни свет, ко ји је по де лио не са мо са де цом.
Пи шче ва је на зна ка да су ње го ве драм ске бај ке
за де цу и осе тљи ве! 

Са свим је си гур но да бу дућ ност и срп ског
по зо ри шта, и књи жев но сти за де цу још увек че -
ка пу ну ва ло ри за ци ју дела Ми о дра га Ста ни са -
вље ви ћа.
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Ibro O. SA KIĆ

HU MO UR IN FA IRY TA LE PLAY PRI ČA 
O CA RE VOM ZA TOČ NI KU (THE EM PE ROR’S

CAP TI VE) AND NE MUŠ TI JE ZIK (THE SI LENT
LAN GU AN GE) BY MI O DRAG 

STA NI SA VLJE VIĆ

Sum mary

This pa per de als with the hu mo ur pre sent in two
plays by Mi o drag Sta ni sa vlje vić The Story of the Em pe ror’s
Cap ti ve and The Si lent Lan gu a ge, both of which be long to
the gen re of fa iry ta le play. By relying al most en ti rely on
lan gu a ge forms that ori gi na te in fol klo re and tran sla ting
them in to the gen re of fa iry ta le play, the aut hor cre a ted
a new lan gu a ge — an ori gi nal ex pres si on, com bi ning the
mo dern and the ar cha ic. The gre a test re ac hes and the
hig hest ar ti stic va lue we re ac hi e ved by cre a ting the lan -
gu a ge of his works with an ac cen tu a ted co mi cal no te, in -
tert wi ning ar cha ic ex pres si ons and con tem po rary slang.

Keywords: fa iry ta le plays, Mi o drag Sta ni sa vlje vić,
lan gu a ge, fol klo re, hu mo ur, Pri ča o ca re vom za toč ni ku,
Ne muš ti je zik

ХУМОР У ДРАМСКИМ БАЈКАМА ПРИЧА О ЦАРЕВОМ ЗАТОЧНИКУ И НЕМУШТИ ЈЕЗИК МИОДРАГА СТАНИСАВЉЕВИЋА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   29



SA ŽE TAK: Uzi ma ju ći u ob zir či nje ni cu da se u po sli -
je rat no me ju go sla ven skom druš tvu, omla di ni i omla din -
skoj kul tur noj kon zu ma ci ji, pa ta ko i omla din skoj knji -
žev no sti, pri da vao iz nim no ve lik zna čaj, ko ji se, me đu
osta lim, ogle dao i u ula ga nju u in fra struk tu ru po treb nu
za us po sta vu po lja omla din ske knji žev no sti te u znan -
stve no-is tra ži vač koj za o ku plje no sti druš tve nom ulo gom
omla di ne, nje zi nim od go jem, obra zo va njem i kul tu rom,
u ovo me se ra du po sta vlja pi ta nje ka ko se ide je o omla -
di ni kao utje lo vlje nju po ten ci ja la za ostva re nje so ci ja li -
stič ke bu duć no sti, ali i ide je o mla de naš tvu kao raz do blju
ot po ra i bun ta, ko je u ju go sla ven sko druš tvo pro di ru
uspo red no sa sve sna žni jim pro do rom glo bal ne po pu lar -
ne kul tu re, ar ti ku li ra ju u po lju omla din ske knji žev no sti.
Uz kri tič ki od mak od pro kla mi ra no ga ide a la omla din ske
knji žev no sti kao sred stva so ci ja li stič ko ga od go ja, ali i
idea la omla di ne kao gra di te lja so ci ja li zma, u ovo me nas
ra du za ni ma ka ko se do mi nant ne pre dodž be o so ci ja li -
stič koj omla di ni upi su ju u su vre me ne omla din ske ro ma -
ne, ali i po sto je li u tim ro ma ni ma i ne ke na zna ke ot po ra
te ka ko se taj ot por ar ti ku li ra, pri če mu u ana li zi dva ju
ro ma na, Gim na zi jal ki An to na In go li ča iz 1967. i Ma tu -
ran ata Ivi ce Ivan ca iz 1976. go di ne, od ko jih bi smo s
obzi rom na nji ho ve na slo ve oče ki va li iz nim nu slič nost,
va žnu ulo gu igra i ka te go ri ja ro da.

KLJUČ NE RI JE ČI: omla di na, omla din ska knji žev nost,
ot por, so ci ja li zam

Ka da je ri ječ o pro mje na ma ko je su po sljed njih
sto ti njak go di na obi lje ži le glo bal nu kul tu ru, u ra -
znim se druš tve no-hu ma ni stič kim zna no sti ma

po seb no va žna ulo ga pri pi su je mla di ma kao druš -
tve noj sku pi ni i mla do sti kao poj mu ko ji pre la zi
gra ni ce bi o loš ke ili druš tve ne ka te go ri je. Govo reći
o dva de se to me sto lje ću, Phi lip pe Ariès ta ko is ti -
če da je „na še druš tvo preš lo iz raz do blja ko je
uop će ni je bi lo svje sno ado le scen ci je u raz do blje
u ko je mu ado le scen ci ja pred sta vlja omi lje nu dob”
(1960: 50), a pod ne ma lim utje ca jem nje go va dje -
la već se od sre di ne to ga sto lje ća ustrajava u tvrd -
nji ka ko „mla dost ni je sa mo tje le sna ili bi o loš ka
či nje ni ca. Ona je kul tur ni iz raz druš tve nih od no -
sa i pro iz vod po seb na sku pa po vi je snih okol no sti”
(Fass 1977: 6), od no sno „igra va žnu ulo gu kao te -
melj za kon struk ci ju ra zu mi je va nja, in ter pre ta cija
i kva zi o bjaš nje nja ne ko ga raz do blja” (Cla r ke i dr.
2004 [1975]: 9). Kao što mo že mo ra za bra ti iz pret -
hod nih na vo da, uz „ado le scen ta kao sa mo svjesno -
ga druš tve nog či ni te lja” (Hob sbawm 1994: 325),
dva de se to sto lje će do no si i po ja vu ado le scen ta
kao va žno ga pred me ta pr o u ča va nja u druš tve no-
-hu ma ni stič kim zna no sti ma. Jed nak raz voj do ga -
đa ja mo že mo pra ti ti i u lo kal no me kon tek stu, u
so ci ja li stič ko me ju go sla ven skom druš tvu.

Što vi še, u po sli je rat no me ju go sla ven skom dru -
š tvu omla di ni1 i pi ta nju omla din ske kul tur ne kon -
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zu ma ci je, pa ta ko i omla din ske knji žev no sti, pri -
da vao se iz nim no ve lik zna čaj, ko ji se, me đu osta -
lim, ogle dao i u ula ga nju u in fra struk tu ru po treb -
nu za us po sta vu po lja omla din ske knji žev no sti te
u znan stve no-is tra ži vač koj za o ku plje no sti druš -
tve nom ulo gom omla di ne, nje zi nim od go jem,
obra zo va njem i kul tu rom. Pri tom je či ta vo pod -
ruč je Ju go sla vi je funk ci o ni ra lo kao je din stve na
cje li na, od no sno za jed ni ca au to ra i au to ri ca, na -
klad ni ka te či ta te lji ca i či ta te lja, uz po ro znost na -
ci o nal nih gra ni ca2, ko ja se od ra ža va la u au tor -
skim gla so vi ma za stu plje ni ma u ras pra va ma o
omla di ni i omla din skoj knji žev no sti u su vre me -
noj pe ri o di ci te u iz bo ru dje la ko ja su se uvrš ta -
va la u raz ne po pi se omla din ske knji žev no sti. U ta -
ko ocr ta no me kon tek stu, u ovo me će nas ra du za -
ni ma ti ka ko se ide je o omla di ni kao utje lo vlje nju
po ten ci ja la za ostva re nje so ci ja li stič ke bu duć -
nosti, ali i ide je o mla de naš tvu kao raz do blju
otpo ra i bun ta, ko je u ju go sla ven sko druš tvo pro -
di ru uspo red no sa sve sna žni jim pro do rom glo -

bal ne po pu lar ne kul tu re, ar ti ku li ra ju u po lju
omla din ske knji žev no sti. Bu du ći da će mo se ba -
vi ti ro ma ni ma ko ji na sta ju u so ci ja li stič ko me
druš tvu, za ni mat će nas i ka ko vri jed no sti to ga
druš tva utje ču na shva ća nje ot po ra i bun ta, pri
če mu će u ana li zi dva ju ro ma na, Gim na zi jal ki
Anto na In go li ča iz 1967. i Ma tu ranata Ivi ce Ivan -
ca iz 1976. go di ne, od ko jih bi smo s ob zi rom na
nji ho ve na slo ve oče ki va li iz nim nu slič nost, va žnu
ulo gu od i gra ti i ka te go ri ja ro da.

U ta ko za cr ta no me pri stu pu na umu, da kle,
mo ra mo ima ti po lo žaj omla di ne i omla din ske
knji žev no sti u so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji. To zna či
svi jest o či nje ni ci da se omla di ni u to me druš tvu
pri da va la sim bo lič ka ulo ga ključ no ga gra di te lja
so ci ja li zma, ko ja se te me lji la na per cep ci ji nje zi -
na do pri no sa u ra tu i iz grad nji ze mlje u po sli je -
rat no me raz do blju, ali i svi jest o či nje ni ci da je u
to me druš tvu pre vla da va lo uvje re nje o to me ka -
ko se gra di te ljem so ci ja li zma ne ra đa, čak ni u so -
ci ja li stič ko me druš tvu, već po sta je, i to pod vr ga -
va njem pom no osmiš lje nu od go ju i obra zo va nju.
Sta vo vi o omla di ni bi li su, da kle, pro že ti ni zom
pro tur ječ ja – dok se s jed ne stra ne sma tra lo da je
ona na pu tu da iz ne se ju go sla ven ski so ci ja li stič ki
pro jekt, s dru ge se vje ro va lo da joj na to me pu tu
tre ba po man nad zor i stal ne smjer ni ce – ili kao
što je to sro čio Mi ko Tri pa lo, ta daš nji pred sjed nik
CK-a Na rod ne omla di ne Hr vat ske i CK-a Na rod -
ne omla di ne Ju go sla vi je:

Omla di na u ta kvim uslo vi ma pred sta vlja ne sum nji -
vo zna čaj nu po ten ci jal nu sna gu so ci ja li zma, jer se
ona po svom do bu i men ta li te tu naj te že mi ri sa po -
sto je ćim sta njem i uvek te ži za bo ljim, hu ma ni jim
i lep šim re še nji ma druš tve nih pro ble ma. Od sna ge
sve snih so ci ja li stič kih sna ga u na šoj ze mlji, pa i od
sna ge Na rod ne omla di ne Ju go sla vi je, za vi si u kom
prav cu će ta, ina če po zi tiv na te žnja ka bo ljem, bi ti
usme ra va na (1958: 19, kur ziv moj).

GIMNAZIJALKA I MATURANTI: OTPOR, OMLADINA I OMLADINSKA KNJIŽEVNOST U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   31

ga sto lje ća „po stup no do bi va ju no ve se man tič ke slo je ve, po  ve -
za ne s no vim po rat nim druš tve nim po ret kom, so ci ja li stič kim
druš tve nim ure đe njem i druš tve nim omla din skim or ga ni za cija -
ma, Sa ve zom so ci ja li stič ke omla di ne Ju go sla vi je i srod nim orga -
ni za ci ja ma” (Ha mer šak – Zi ma 2015: 345–346), pri če mu upo -
tre ba to ga na zi va „ko no ti ra po li ti za ci ju druš tve ne gru pe ado le -
sce na ta” (Zi ma 2017: 5). Ka da je ri ječ o omla din skom ro ma nu,
taj se na ziv upo tre blja va uz svi jest da se na ziv omla din ska knji -
žev nost ti je kom dva de se to ga sto lje ća ne ri jet ko od no sio na knji -
žev na ostva re nja ko ja su bi la na mi je nje na ne sa mo mla di ma,
ne go i dje ci (usp. Zi ma 2017). Ia ko se ro ma ni na ko je ću se usre -
do to či ti u ovo me ra du mo gu od re di ti kao omla din ski u uže mu
smi slu ro ma na za mla de, pri stu pam im ima ju ći na umu da se
raz voj po lja omla din ske knji žev no sti u Ju go sla vi ji ne mo že raz -
ma tra ti ako se pri tom u ob zir uzmu i dje la ko ja su na mi je nje na
či ta te lji ca ma i či ta te lji ma dječ je do bi s ob zi rom na to da se
infra struk tu ra na ko joj je po či vao in ten zi van raz voj po lja dječje
i po lja omla din ske knji žev no sti, u smi slu na klad nič kih ni zo va,
ča sopi sa, či ta oni ca, in sti tu ci je škol ske lek ti re i tomu slič no, uspo-
sta vlja la pa ra lel no uz ve li ku pr o pu snost gra ni ca iz me đu njih.

2 Ali i do mi na ci ju tri ju ur ba nih sre diš ta, Be o gra da, Za gre ba
i Lju blja ne, i in sti tu ci ja smješ te nih u nji ma.



Bu du ći da se sma tra lo da je „omla di na [...] sloj u
pr vom re du naj po dlo žni ji upli vi ma, a u dru gom
re du per spek tiv no od lu ču ju ći za ži vot sva ke druš -
tve ne gru pe” (Su vin 1959: 28), is ti ca lo se ka ko,
„da bi druš tvo do bi lo lič nost ko ja mu je naj -
poželjni ja, od no sno naj po treb ni ja, pro ces vas pi -
ta nja mo ra bi ti ne sa mo druš tve no usmje ra van,
ne go pri je sve ga druš tve no or ga ni zo van” (Se kulić
1975: 2). Pri tom je va žna ulo ga do di je lje na od go -
ji te lji ma, kao čim be ni ci ma o ko ji ma „za vi si mo -
ral ni lik no vih ge ne ra ci ja, ko je tre ba da za mi je ne
pr ve gra di te lje so ci ja li zma kod nas i da ih nad ma -
še svo jim dje li ma” (Fran ko vić 1950: 18), toč ni je
or ga ni za ci ja ma za iz van škol ski od goj dje ce i omla -
di ne (usp. Du da 2015). U njih se ubra ja la i Na -
rod na omla di na, od no sno Sa vez omla di ne, koji je
Emil Pa ra vi na, pe da gog po sve ćen upra vo iz van -
škol sko me od go ju dje ce i omla di ne, opi sao is ti ču -
ći ka ko on 

svo jim dje lo va njem na sto ji da omla di na po sta je do -
volj no svje stan i spo so ban gra di telj so ci ja li stič kih
druš tve nih od no sa i bo ri se za uno še nje ta kvih sa -
dr ža ja ko ji će raz vi ja ti ini ci ja ti vu i druš tve nu od go -
vor nost omla di ne (1965: 70).

U sklo pu ta ko za miš lje no ga od go ja i obra zo va -
nja is tak nu ta je ulo ga do di je lje na i knji žev no sti
pa je Lju de vit Kra ja čić ne po sred no na kon ra ta
istak nuo ka ko omla din ska knji žev nost „mo ra pri -
do ni je ti svoj pun tri but iz gra đi va nju na še ga no -
vo ga čo vje ka [...] čo vje ka stva ra te lja, gra di te lja
bo lje i traj no sret ne bu duć no sti svo je ze mlje”
(1946: 13). Uvje re nje u va žnost omla din ske knji -
žev no sti op sta lo je i po tak nu lo sna žnu druš tve nu
afir ma ci ju i zna čaj ni ju in sti tu ci o na li za ci ju to ga
po lja ti je kom pe de se tih i še zde se tih go di na proš -
lo ga sto lje ća. Kao što pri mje ću ju Ha mer šak i Zi -
ma, omla din ska je knji žev nost 

go to vo ne za mi sli va bez ci je log ni za ino va ci ja u pod -
ruč ju pro duk ci je i di stri bu ci je knji ge (od gra fič kih
do mar ke tin ških), obra zov nih re for mi (od se ku la -
ri za ci je do oma so vlje nja škol stva) i dr. (2015: 57), 

a upra vo spo me nu to raz do blje pred sta vlja tre -
nutak u ko je mu je pro stor Ju go sla vi je naj in ten -
ziv ni je za hva ćen tim pro mje na ma, po nov no uz
zna ča jan do pri nos or ga ni za ci ja za iz van škol ski
od goj.3 U škol skoj go di ni 1958./1959. ta ko je
osnov nim ško lo va njem bi lo ob u hva će no 97,4 po -
sto ob ve zni ka (Du da 2012: 300), ko ji ma su od
1957. bi la do stup na iz da nja dječ je bi bli o te ke „Vje -
ve ri ca” i omla din ske bi bli o te ke „Je len” za gre bač -
ko ga na klad nič kog pod u ze ća Mla dost, ko je je kao
Omla din sko iz da vač ko pod u ze će No vo po ko lje nje
dječ ju i omla din sku knji žev nost ob ja vlji va lo još
od 1947. go di ne. Uz Mla dost, od no sno No vo po -
ko lje nje, omla din sku knji žev nost već je od 1945.
ob ja vlji va la slo ven ska Mla din ska knji ga, dok je
za gre bač ka Škol ska knji ga 1954. go di ne po kre nu -
la na klad nič ki niz „Do bra knji ga”, po sve ćen lek -
tir nim na slo vi ma, uvrš te ni ma u na stav ni plan i
pro gram. Omla din ska knji žev nost bi la je do stup -
na u iz da nji ma be o grad ske Deč je knji ge i sa ra -
jevske Svje tlo sti. Škol ske go di ne 1960./1961. list
Dje ca za dje cu, po kre nut 1954, po čeo je iz la zi ti
kao kult na Mo dra la sta, ko ja je uz uče nič ke ra do -
ve sa dr ža va la i knji žev no-kul tur ni pri log „Iskra”,
u ko je mu su či ta te lji ce i či ta te lji mo gli pra ti ti ru -
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3 Kao što je po vo dom po kre ta nja Bil te na Cen tra za dječ ju
književ nost i štam pu Sa ve za druš ta va „Na ša dje ca” NR Hr vat -
ske, u ko je mu su se ob ja vlji va li tek sto vi po sve će ni ne sa mo dječ -
joj, nego i omla din skoj knji žev no sti, is tak nuo se kre tar to ga
druš tva Mla den Ko rit nik, sma tra lo se da je bri ga o dječ joj i
omla din skoj knji zi za da tak ko ji „spa da u du žnost or ga na vla sti,
druš tve no po li tič kih or ga ni za ci ja i usta no va, ko je se ba ve odgo -
jem dje ce, a po se bi ce i druš ta va ’Na ša dje ca’, ko ja kao druš tve -
ne orga ni za ci je dje lu ju na naj ši rim druš tve nim raz mje ri ma”
(1957: 2).



bri ke po put „Ma le šet nje kroz po vi jest ju go sla -
venskih knji žev no sti”, „Ka ko tre ba pi sa ti”, „Ka ko
tre ba či ta ti” i „Knji žev ni ka len dar”. Sve je to tek
dje lić ne pre gled no ga mo za i ka ko ji se pe de se tih i
še zde se tih go di na pr oš lo ga sto lje ća ob li ko vao u
Ju go sla vi ji, no s ob zi rom na ogra ni čen op seg
ovoga ra da mo že nam po slu ži ti kao ilu stra tiv na
ski ca živo sti ko jom se to po lje u to me raz do blju
od li kova lo.

Ti je kom še zde se tih go di na omla di na i omla din -
ska knji žev nost pr o met nu li su se i u sve zna čaj -
ni je pred me te aka dem sko ga pr o u ča va nja. Ve li bor
Jer bić kra jem še zde se tih sred stvi ma Re pu blič ko -
ga fon da za na uč ni rad pro vo di tr o go diš nju so cio -
loš ku stu di ju Slo bod no vri je me mla dih u Za gre bu
te pri li kom ob ja ve re zul ta ta is ti če ka ko bi se slo -
bod no vri je me tre ba lo shva ti ti „kao ak tu al na po -
tre ba mla dih ko ju je du žno so ci ja li stič ko druš tvo
osi gu ra ti” (1970: 21) jer su mla di „ne sa mo ’pri -
vi le gi ra ni’ dio sta nov niš tva, oni su i bu duć nost
po ro di ce, na ci je, naj pro gre siv ni ji dio druš tva”
(Isto: 20). Mi ro slav Sa vi će vić, ko ji u is to me raz -
do blju u okvi ru pr o jek ta „Po lo žaj, me sto i ulo ga
omla di ne u na šem druš tvu” u Be o gra du pro vo di
stu di ju Omla di na i li te ra tu ra, za klju ču je da knji -
žev nost 

ve o ma po volj no uti če na for mi ra nje omla di ne u
sme ru sa mo stal ne i slo bod ne lič no sti, sprem ne da
se su o či sa svo jim vre me nom i da u nje mu ak tiv no
de lu je u smi slu pr o gre siv nog druš tve nog raz vo ja i
iden ti fi ka ci je sa pr o gre siv nim druš tve nim sna ga -
ma (1973: 12).

Na rav no, ju go sla ven sku omla din sku knji žev -
nost ne bi smo tre ba li sve sti na pr o kla mi ra ni ideal
pre ma ko je mu bi ta knji žev nost tre ba la slu ži ti kao
sred stvo so ci ja li stič ko ga od go ja, po go to vo za to što
se on u ras pra va ma o omla din skoj knji žev no sti

već od pe de se tih go di na po ti sku je u dru gi plan,4

baš kao što ni pro miš lja nje o ju go sla ven skoj omla -
di ni kao druš tve noj sku pi ni i fi gu ri ko ja se ja vlja
u ra znim kul tur nim, od no sno knji žev nim ar ti ku -
la ci ja ma ne bi smo tre ba li sve sti na pret hod no ocr -
ta ni ideal gra di te lja ju go sla ven sko ga so ci ja li zma.5

Me đu tim, tre ba li bi smo vo di ti ra ču na o či nje ni ci
da je omla din ska knji žev nost „čvr sto po ve za na ili
čak ute me lje na u po vi je sno pro mje nji vim pre -
dodž ba ma o ado le scen ci ji i nje zi noj druš tve noj
funk ci o na li za ci ji” (Zi ma 2017: 4) i da je go to vo
bez iz nim ke za mla de pro iz vo de od ra sli. Ta knji -
žev nost sto ga ne pri pa da mla de nač koj, od no sno
omla din skoj kul tu ri, već kul tu ri za mla de, od no -
sno za omla di nu (usp. He il bron ner 2008), pri če -
mu va lja vo di ti ra ču na o či nje ni ci da, „ka da su oni
ti ko ji kon stru i ra ju mla de naš tvo, od ra sli u nje ga
upi su ju svoj stva i od li ke ko je su iz ne ko ga raz lo -
ga u to me kon kret nom tre nut ku po treb ne nji ma
(od ra sli ma)” (Maz za rel la 2003: 244). Sto ga čak i
Reynolds, ko ja sma tra da „pi sa nje za mla de obi -
lu je ra di kal nim po ten ci ja lom” (2007: 1), is ti če ka -
ko je knji žev nost za mla de 

s jed ne stra ne knji žev nost ko ja pred sta vlja uda lja -
va nje od po zna to ga i po sta ja nje, a s dru ge knji žev -
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4 Ia ko se omla din ska knji žev nost ne po sred no na kon Dru go -
ga svjet skog ra ta u je ku ši rih po le mi ka o ulo zi knji žev no sti (usp.
Pe ko vić 1986) od re đu je kao „sred stvo u bor bi za stva ra nje no -
vog čo ve ka, od luč nog, sme log, bor be nog i gor dog gra di te lja so -
ci ja li stič kog druš tva” (Đu rić 1948: 3, kur ziv moj), već se kra -
jem pe de se tih ustrajava u tvrd nji da „sva de la ko ja pre ten du ju
na na ziv knji žev na nu žno mo ra ju za do vo lji ti naj o snov ni je estet -
ske i umet nič ke zah te ve” (Mar ko vić 1958: 60), uz što se na gla -
ša va da „iz bor mo ti va tre ba da pre pu sti mo sva ko me pi scu” (Ju -
šić-Se u nik 1959: 4).

5 Ko nač no, isto vri je di i za sam po jam ju go sla ven sko ga so ci -
ja li zma, po seb no ima ju ći na umu da se u su vre me nim ras pra -
va ma u pe ri o di ci če sto is ti ca lo ka ko se „kod omla di ne [...] izgra -
đu je svi jest da je so ci ja li stič ko druš tvo ide al no, a isto vre me no
ona oko se be opa ža pr o ti vur ječ no sti i mnoš tvo po ja va ko je se
ko se sa so ci ja li stič kim na če li ma” (Šu var 1967: 1801). 



nost ko ja pred sta vlja kon tro lu i ukla pa nje, uti ra nje
pu ta ko ji će no ve na raš ta je ti nej dže ra od ve sti do
utvr đe nih ulo ga u po sto je će mu druš tve nom po ret -
ku (Isto: 79).

Sa da ka da se ko nač no okre će mo dva ma ro ma -
ni ma ko ji su u sa mo me sre diš tu na še ga in te re sa
u ovo me ra du, mo gli bi smo se sto ga za pi ta ti ka ko
se vri jed no sti ju go sla ven sko ga druš tva i do mi -
nant ne pre dodž be o so ci ja li stič koj omla di ni upi -
su ju u su vre me ne omla din ske ro ma ne, ali, ne za -
bo ra vlja ju ći na pr vi dio Reynold si na opi sa, i po -
sto je li u tim ro ma ni ma i ne ke na zna ke ot po ra.
Ako da, u če mu se sa sto ji taj ot por, je li us pje šan
i osta ju li nje go vi učin ci u gra ni ca ma knji žev no -
ga tek sta?6 Bu du ći da ro ma ni o ko ji ma je ri ječ na -
sta ju u so ci ja li stič ko me druš tvu, ko je sa mo se be
de fi ni ra u opre ci pre ma gra đan sko me, po sta vit će
se i pi ta nje ide o loš ko ga pred zna ka vri jed no sti ko -
je se u nje mu le gi ti mi ra ju te pi ta nje ide o loš ko ga
pred zna ka (even tu al no ga) ot po ra ko je je, s ob zi -
rom na či nje ni cu da je do mi nant na kul tu ra, a kao
što će mo vi dje ti i kul tu ra ro di te lja, od re đe na kao
re vo lu ci o nar na, za pra vo još mno go slo že ni je.

Gim na zi jal ka An to na In go li ča i Ma tu ran ti Ivi -
ce Ivan ca u ovo me se ra du od re đu ju kao omla din -
ski romani pri je sve ga na te me lju či nje ni ce da se
omla din ska knji žev nost kao po lje u ne ma loj mje -
ri uspo sta vlja na klad nič kim kon tek stom (usp. Zi -
ma 2017: 6). Oba ro ma na u Hr vat skoj, na i me,
izla ze u omla din skoj bi bli o te ci „Je len”: pri je vod

Gim na zi jal ke sa slo ven sko ga ob ja vljen je 1969. go -
di ne, dok su se Ma tu ran ti Ivi ce Ivan ca kao iz da -
nje za gre bač ke Mla do sti pr vi pu ta po ja vi li 1976.
go di ne.7 Oba se ro ma na us to pre po ru ču ju pu bli ci
ča so pi sa Ti na, a Ma tu ran ti se u nje mu čak i ob ja -
vlju ju u na stav ci ma od 71. do 95. bro ja, od no sno
od 5. pro sin ca 1973. do 22. svib nja 1974. go di ne,
da kle pri je ob ja ve u bi bli o te ci „Je len”. Ia ko se is -
ti če i nji ho va knji žev na kva li te ta, pri li kom pred -
stav lja nja oba ju ro ma na u pr vi se plan do vo di nji -
hov sa dr žaj, pri če mu se mo že ra za bra ti upliv spo -
me nu to ga od goj no-obra zov nog ide a la ko ji se na -
me će omla din skoj knji žev no sti. Da ni ca De sni ca
ta ko, pred sta vlja ju ći In go li čev ro man, na gla ša va
peda goš ke kom pe ten ci je au to ra i ute me lje nost
tema ti ke za hva će ne ro ma nom u (pro ble ma tič noj)
druš tve noj zbi lji: 

Mo ral na pi ta nja če sto su ak tu a lan pro blem u
ško li. Ona uvi jek na me ću i di le me, stva ra ju kon -
flikt ne si tu a ci je, o ko ji ma čo vjek tre ba do bro da
raz mi sli ka ko da ih ri je ši. An ton In go lič, pro fe sor,
pe da gog i pi sac, rje ša vao ih je baš ona ko ka ko je
opi sao u knji zi (47/1973: 7). 

Ka tja Šu tić pak raz go va ra s Ivan cem, ko ji u odgo -
vo ru na pi ta nje o li ko vi ma na gla ša va: 

Ina če, svi su li ko vi u ro ma nu do bri đa ci. I Ivi ca
je do bar, ia ko vo li mar ki ra ti, ra di ti ne po dopšti ne i
šap ta ti pod sa tom. No, kao što ka že pro fe sor pred -
voj nič ke Pan ta: „Sva ki do bar voj nik na fron ti mo -
ra ma lo za bu ša va ti. Bez to ga ne ma do brog voj ni ka”
(71/1973: 16). 
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6 Na ovo me je mje stu nu žno pri mi je ti ti da, ka da go vo ri mo o
omla din skoj knji žev no sti, ne mi sli mo na dje la ko ja se tra di ci o -
nal no od re đu ju kao pro za u tra pe ri ca ma. Nji hov se po lo žaj u
knji žev no me po lju ne po kla pa s onim ko ji za u zi ma ju dje la ko ja
se ob ja vlju ju u bi bli o te ka ma za omla di nu, a ko ja pi šu dru ge au -
to ri ce i au to ri, ob ja vlju ju dru gi na klad ni ci i či ta dru ga, neš to
mla đa, pu bli ka, uz što su iz vje sne raz li ke pri mjet ne i u nji ho -
voj ka sni joj kri tič koj i knji žev no po vi je snoj re cep ci ji. Za ras pra -
vu o ot po ru i bun tu u pro zi u tra pe ri ca ma, vi di: Ko la no vić 2011.

7 Va žno je do da ti i ka ko su oba ro ma na, či ni se, bi la po pri -
lič no či ta na. Uz de vet slo ven skih iz da nja od 1967. do 1985. go -
di ne Gim na zi jal ka je u raz do blju od 1969. do 1990. samo u
Hrvat skoj ti ska na još naj ma nje se dam pu ta, dok su Ivan če vi
Ma tu ran ti od 1976. do 1995. go di ne u Hr vat skoj do ži vje li pet
iz da nja.



Bu du ći da se ro ma ni či ta telj skoj pu bli ci pre po -
ruču ju zbog te mat ske vri jed no sti i pe da goš kih
impli ka ci ja8, či ne se pri god nim za raz ma tra nje
omla din ske knji žev no sti kao po lja ko je pred sta -
vlja zna čaj no mje sto upi si va nja i even tu al no ga
pre go va ra nja druš tve nih vri jed no sti ko ji ma se na -
sto ji ob li ko va ti pri vi le gi ra ni no se ći su bjekt ši re ga
druš tve no-po li tič kog pro jek ta.

Već iz sa mih na slo va ovih dva ju ro ma na mo -
že mo ra za bra ti ka ko se nji ho va rad nja čvr sto po -
ve zu je s od re đe nom do bi, mla de naš tvom, ali i s
od re đe nim in sti tu ci o nal nim okruž jem, ško lom.
No, shva ti mo li mla de naš tvo kao li mi nal no sta -
nje (usp. Tri tes 1998: xi) i za pi ta mo li se ko je to
sim bo lič ke pra go ve pre la ze glav na ju na ki nja i
glav ni ju nak tih ro ma na, pri mi je tit će mo pr ve ve -
li ke raz li ke. Kao što pri mje ću je Du brav ka Zi ma,
u Ivan če vu ro ma nu „ri ječ je o in sti tu ci ji po la ga -
nja ma tu re kao sre diš njem do ga đa ju oko ko je ga
se ar ti ku li ra i pri po vje da če va svi jest o vla sti to me
od ra sta nju” (2017: 11) pa se ta ko pri po vi je da njem

glav no ga ju na ka Ivi ce ob u hva ća jed na škol ska go -
di na u za gre bač koj gim na zi ji še zde se tih go di na
pr oš lo ga sto lje ća. U Gim na zi jal ki pak upo zna je mo
tre ći raz red lju bljan ske gim na zi je, no pri po vi je -
da njem ko je se uglav nom od vi ja u tre će mu li cu
ni je ob u hva će na škol ska go di na, već po sljed njih
ne ko li ko mje se ci trud no će i pr vih ne ko li ko tje da -
na maj čin stva glav ne ju na ki nje Jel ke. Ivi ca je
„rav no prav ni član kr da, ko je no si slu žbe ni na ziv
VI II b I gim na zi je” (Iva nac 1976: 12), a ia ko Jel -
ku upo zna je mo u raz red no me okruž ju, ona je ve -
ći dio ro ma na sa ma te se na kra ju ro ma na pi ta ho -
će li se uop će vra ti ti u raz red jer je svje sna da ne -
će „vi še bi ti ono što [je] bi la pri je: gim na zi jal ka,
sa mo gim na zi jal ka!” (In go lič 1969: 210). Dok Ivi -
ca svo je pri po vi je da nje za vr ša va pri sje ća ju ći se
ka ko su on i nje go vi pri ja te lji „kr sta ri li po do bro
zna nim uli ca ma i pr o da va li svo je ma tu rant ske
što se ve” (Iva nac 1976: 125), ka da Jel ka na kon po -
vrat ka iz Fran cu ske s dje te tom ko nač no po mi sli
„’[...] to je mo ja so bi ca, tu su mo je knji ge, tu su
mo je bi lje žni ce, mo je gra mo fon ske plo če, tu ži -
vje ti, pi sa ti za da će i uči ti!’” (In go lič 1969: 178),
pri po vje dač u tre će mu li cu pre ki da nje zi no raz -
miš lja nje, ko je za pra vo pred sta vlja maš ta nje: „No
u Jel ki ne vru će že lje usi je če se odan le s ka u ča sve
na me tlji vi je: ’Aa...aaa...aa aa!?’” (Isto). Na po čet -
ku ma tu rant sko ga raz re da, ko ji mo žda ni ka da ne -
će ni po ha đa ti, Jel ka je pri je sve ga maj ka pa tek
on da mo žda gim na zi jal ka, od no sno ma tu ran ti ca.

Ia ko bi smo na te me lju na slo va mo gli za klju či -
ti da je ri ječ o par nja ci ma, ta su dva ro ma na, da -
kle, za pra vo dva odvo je na svi je ta. Ka da Zi ma piše
ka ko je „vri je me ado le scen ci je kao pri po vjed no
vri je me sva ka ko po vlaš te no sta nje ne-od go vor no -
sti i he do ni zma: ne-od ra slo sti” (2017: 11) i ka ko
je ado le scent „ob li ko van s ob zi rom na sa daš nju
pat nju” (Isto), ko ja će, „me đu tim, ka ko su ge ri ra
za vr še tak ro ma na, pro ći, što se ta ko đer ukla pa u
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8 U is to me raz do blju u Ti ni naj vi še po hva la do bi va ro man Je -
di ni ca (1963) slo vač ke au to ri ce Kláre Ja run ko ve, ko ji je 1972.
go di ne ob ja vljen u bi bli o te ci „Je len”, na kon što je 1967. na gra -
đen na Me đu na rod no me na tje ča ju so ci ja li stič kih ze ma lja za
naj bo lju knji gu na mi je nje nu mla de ži. U Ti ni noj ru bri ci „Knji ge
ko je tre ba pro či ta ti” Ka tja Šu tić taj ro man hva li kao „u pu nom
smi slu ri je či omla din ski ro man, ko ji mo gu či ta ti lju di svih uzra -
sta i do bi, jer je to li ko iskren, ži vo tan, du ho vit i ple me nit, bez
trun ke mo ra li zi ra nja, teš ke po uč no sti i su he pe da go gi je, iako
ima na dis kre tan na čin i svoj mo ral, i po u ku i pe da go gi ju”
(51/1973: 15). Mo že mo, da kle, pri mi je ti ti ka ko u Ti ni nim pre -
po ru ka ma u vred no va nju omla din skih ro ma na po seb no zna čaj -
nu ulo gu igra po uč nost, što nam do puš ta da po sta vi mo pi ta nje
če mu se toč no po u ča va i ko ga se po u ča va tim ro ma ni ma. Na -
kon što ga Šu tić pre po ru či či ta te lji ca ma, i ro man Kláre Ja run -
ko ve iz la zi u Ti ni, ko ja je ta da još uvi jek „ma ga zin za dje voj ke”,
a au tor pri je vo da Ge no Sen čić ža li što „mi ne ma mo pi sca za taj
uz rast ka kva je Ol ga i dru gi pet na e sto go diš nja ci” (62/1973: 22).
Una toč Sen či će voj opa sci mo že mo pri mi je ti ti ka ko Je di ni ca di -
je li vi še te mat skih i struk tur nih bli sko sti s In go li če vom Gim na -
zi jal kom pa su nji ho ve pri po vjed ne struk tu re i li ko vi ko ji se
javlja ju u nji ma po ve za ni ni zom neo do lji vih slič no sti.



tu ma če nje vre me na u ado le scent skoj knji žev nosti
u kon tek stu pri vre me no sti ado le scen ci je” (Isto),
nje zi ne su opa ske u pot pu no sti pri mjen lji ve na
Ivan čev ro man u ko je mu Ivi cu mu če pra vi mla -
de nač ki, od no sno uče nič ki pro ble mi, po put ro di -
telj skih pi ta nja, 

Ka da učim, ka ko učim, ko li ko učim, i zaš to ne
učim. Ka ko uop će mi slim ma tu ri ra ti. Što ja oče ku -
jem od ži vo ta i oče ku jem li uop će neš to. Gdje mi je
onaj mi ni mum am bi ci ja. Zar ne vi dim ka ko se lju -
di oko me ne mu če, uklju ču ju ći nju i Sta ro ga (Iva -
nac 1976: 57), 

dok nje go va pat nja pro iz la zi iz pre ki da s dje voj -
kom Astrid – ili, ka ko je on zo ve, Mač kom ili Tri -
com – ko ja ga osta vlja na kon što po lju bi dje voj ku
iz raz re da ko ja je za lju blje na u nje ga i s ko jom se
bez ika kvih po slje di ca upuš ta u pi ja nu vo žnju gra -
dom. Me đu tim, Jel ka ni poš to ni je bez bri žna, a ni
nje zi na pat nja ni je pro la zna. Te mat sku oko sni cu
ro ma na či ni, na i me, nje zi na trud no ća ko ja je po -
slje di ca si lo va nja9 na za ba vi na ko joj je ne po zna -
ti sta ri ji mla dić na tje ra da po pi je pre vi še, a di je -
te, ko je mu je po sve će no ci je lo po gla vlje „Kao da
ni je mo je”, u pot pu no sti od re đu je dalj nji ti jek nje -
zi na ži vo ta. Neo d go vor nost, he do ni zam, a u ko -
nač ni ci i neo d ra slost, re zer vi ra ni su, da kle, sa mo
za Ivi cu.

U če mu bi smo tre ba li tra ži ti ob jaš nje nje te raz -
li ke? Kao nit vo di lja po nov no nam mo gu po slu ži -
ti na slo vi ro ma na, ko ji se osim u bro ju raz li ku ju i
u ro du10. Ia ko či nje ni ca da Ivi ca svoj iden ti tet

kon stru i ra na te me lju pri pad no sti „kr du”, od no -
sno „kla pi” s ko jom slo bod no kr sta ri jav nim pro -
sto rom pro da ju ći što se ve, od go va ra do mi nant nim
pre dodž ba ma o ado le scen ci ji, va žno je vo di ti ra -
ču na o či nje ni ci da su te pre dodž be, ko je se u me -
dij sko me i aka dem sko me dis kur su učvrš ću ju
upra vo u raz do blju po ja ve ovih ro ma na, ko di ra ne
kao ma sku li ne i da se po is to vje ću ju sa ži vlje nim
is ku stvom mla di ća, dok se dje vo jač ka kul tu ra ne -
ri jet ko svo di na pro stor dje vo jač ke so be, od no sno
na pri vat nu sfe ru (usp. Hor vat 2019; McRob bie
1991), pri če mu se „emo ci o nal ne ko or di na te dje -
vo jaš tva us po sta vlja ju u tro ku tu obi te lji, dje vo jač -
kih pri ja telj sta va i rod bin ske po ve za no sti sa ši rom
obi te lji” (Zi ma 2016: 126), što je ne sum nji vo ta -
ko i u Gim na zi jal ki, u ko joj Jel ka, obra ća ju ći se
svo je mu dje te tu, na kra ju za klju ču je: „Ta ko, sa da
imam sa mo te be, i ta tu da ka ko. Vas ste dvo je sa -
svim na mo joj stra ni. Sin ko i ta ti ce, mo ji ste i ja
sam va ša” (In go lič 1969: 218). Me đu tim, ia ko bi -
smo mo gli oče ki va ti da će upra vo Ivan če vi ma tu -
ran ti ko ji su „di o ni ci glo bal ne kul tu re mla dih”
(Ha mer šak – Zi ma 2015: 369) i jav na sfe ra ko ju
oni za u zi ma ju svo jim „što se vi ma” po sta ti toč ke
ot po ra do mi nant noj kul tu ri, Ha mer šak i Zi ma s
pu nim pra vom pri mje ću ju ka ko ih Iva nac „ra di -
kal no de po li ti zi ra i de i de o lo gi zi ra” (Isto). S dru -
ge stra ne, pri vat na sfe ra, ko joj se tra di ci o nal no
od ri če po li tič nost, u Gim na zi jal ki po sta je po li gon
za iz nim no po li tič ne ras pra ve o pi ta nji ma struk -
tu re rod nih i me đu ge ne ra cij skih od no sa, ko ja se
na la ze u sa mo me sre diš tu po sli je rat ne kul tur ne
re vo lu ci je o ko joj go vo ri Hob sbawm (1994: 320–
323), ali i ju go sla ven sko ga so ci ja li zma.
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9 Ko je se u ro ma nu ne od re đu je kao ta kvo i ko je se ti je kom
ve će ga di je la ro ma na, do ko nač no ga „pri zna nja” na ko je mu
ustrajava Jel ki na maj ka, ot kri va sa mo is pre ki da nim blje sko vima
sje ća nja na taj tra u mat ski do ga đaj ka da Jel ku na ple su do takne
nje zi na sim pa ti ja ili ka da po miš lja na sa mo u boj stvo u Pa ri zu.

10 U to me je smi slu za ni mlji vo pri mi je ti ti i da se In go li če vo
dje lo u Ti ni nu ru bri ku „Knji ge ko je tre ba pro či ta ti” uvrš ta va u

47. bro ju, ka da je ča so pis još uvi jek pod na slo vljen kao „ma ga -
zin za dje voj ke”, dok Ma tu ran ti iz la ze na kon po seb ne Mu zič ke
Ti ne ko ja ne po sred no pret ho di 63. bro ju u ko je mu Ti na gu bi
svoj pod na slov i u ko joj či ta te lji ce pri ma ju po ziv da „o iz la sku
oba vi je ste i mla di će” (1973: 2).



Pro ble mi rod nih ulo ga i ku ćan sko ga ra da u
Gim na zi jal ki ta ko se do vo de u pr vi plan i pred sta -
vlja ju glav nu toč ku Jel ki na ot po ra do mi nant noj i
ro di telj skoj kul tu ri, što za pra vo do vo di do po pri -
lič no pa ra dok sal ne si tu a ci je s ob zi rom na či nje -
ni cu da su sa me te kul tu re obi lje že ne kao re vo lu -
ci o nar ne. Dok su u Ma tu ran ti ma spo me nu ti pro -
ble mi sve de ni na po ja vu tro pa „ta ta či ta no vi ne”
(usp. Ple ić To mić 2020), ko ji je pri su tan ka da nas
Ivi ca us put oba vi je sti ka ko je nje go vu ne ća ki nju
„Sta ri pu stio u so bi cu, da mo že u mi ru pro či ta ti
no vi ne, uz pr vu ša li cu cr ne ka ve” (Iva nac 1976:
56), dok sta nom stru ji „po tmu lo zu ja nje sa u ge ra;
to Ana po spre ma stan. Sta ra je si gur no na pla cu”
(Isto), Jel ki ni se ro di te lji već na sa mo me po čet ku
ro ma na pre pi ru zbog či nje ni ce da maj ka pre vi še
ra di i pre ma lo vre me na po sve ću je bri zi o ku ćan -
stvu. Otac go vo ri: 

Ta ko za i sta vi še ne mo že mo da lje [...] Ot ka da
smo se pre se li li, dan za da nom ista pje sma: je lo ni -
je pri pre mlje no na vri je me, so be ni su po spre mlje -
ne, ru blje ni je opra no, ko šu lje ni su ugla ča ne, a pred
ku ćom je sve raz ba ca no spri je da i stra ga... (In go lič
1969: 35). 

Maj ka, biv ša par ti zan ka i ak tiv na par tij ska ru -
ko vo di te lji ca, smi re no mu od go va ra: „Proš la su,
na sre ću vre me na, ka da je že na bi la slu žav ka mu -
žu i dje ci, i ja sam se ta ko đer bo ri la za to da se vi -
še ne vra te!” (Isto), no oca to ne za do vo lja va. On,
opri mje ru ju ći tvrd nju ka ko su u po sli je rat no me
raz do blju „že ne po sta le jed na ko slo bod ni ma ra di -
ti iz van do ma, dok su muš kar ci osta li jed na ko slo -
bod ni ma ne ra di ti u nje mu” (Mac Kin non 1989:
10)11, rje še nje pro na la zi upra vo u po vrat ku vre -

me ni ma ko ja je maj ka stre mi la pre vla da ti. On, na -
i me, pred la že da im se pri dru ži nje go va se stra,
koja kao že na sa se la i vjer ni ca u ro ma nu pred -
stavlja opre ku Jel ki noj maj ci te utje lo vlju je tra di -
ci o nal nu žen sku rod nu ulo gu i vri jed no sti ko je se
usred mo der ni za ci je za ne ma ru ju: 

Ku ha la bi i pra la, te in du strij ske hra ne i tog
indu strij skog pra nja, tog in du strij skog ži vo ta uop -
će, sve ga to ga mi je već do sta. [...] Njoj bi bi lo bo -
lje, i na ma ta ko đer, ko nač no bi smo ima li dom kakav
bi smo već odav no mo ra li ima ti (In go lič 1969: 35).

Jel ka se odu še vlja va tom ide jom jer upra vo če -
žnja za tra di ci o nal nim do mom, ka kav po ve zu je s
ta ti nom se strom i nje zi nim fran cu skim par nja -
kom, slu žav kom ko joj pr voj po vje ra va da je trud -
na dok pro vo di ljet ne pra zni ke u obi te lji ta ti no ga
pa riš ko ga po slov nog part ne ra, pred sta vlja glav nu
toč ku nje zi na ot po ra pre ma maj ci. Ia ko se to mo -
že do i ma ti go to vo pa ra dok sal nim s ob zi rom na
„iz la zak ili od la zak od do ma kao re fe ren tan pro -
ces ado le scent ske knji žev no sti” (Zi ma 2017: 17),
u ko je mu se mla di „od re đu ju ’iz van do ma’, bi lo u
ob li ku pri pad no sti vrš njač koj gru pi, eva zi ji pr o -
ta go nist/ic /a ili pre i spi ti va nja ro di telj skih vri -
jedno sti” (Isto), ka da za do bi je au to ri tet pri po -
vjedačice, Jel ka maj či ne vri jed no sti i pr o kla mi ra -
ne do mi nant ne druš tve ne vri jed no sti pre i spi tu je
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11 Kao što po ka zu je Li li ja na Bur car (2020: 57–119), u Ju go -
sla vi ji su po sta vlje ni te me lji za so ci o e ko nom sku eman ci pa ci ju
že na: že na ma je omo gu ćen rad na neo d re đe no i pu no rad no vri-

je me, do di je lje na su im so ci jal na pra va na in di vi du al noj osno -
vi, druš tvo je ula ga lo na po re u pod ruš tvlje nje od goj no-sta ratelj -
sko ga ra da, a osi gu ra ne su i pu ne na kna de za po ro dilj ni i ro di -
telj ski do pust. Me đu tim, kao što is ti če Kse ni ja Vid mar Hor vat,
„dok je ula zak u sfe ru ra da ko ji je uklju či vao i rad u pro iz vod -
nji, kao i in te lek tu al ni i po li tič ki rad, že nu gu rao na put pro -
gre sa, opu no mo će nja i vla sti te vri jed no sti, s dru ge ju je stra ne
po ri ca njem stvar no sti nje zi na ku ćan sko ga po sla, ugra đe nog u
dnev ni rad ni dan eman ci pi ra ne že ne, pre puš tao po vi je snoj tra -
u mi ko ju je di je li la sa svim dru gim že na ma ko je su u raz li či tim
po vi je snim raz do blji ma i raz li či tim druš tve no-kul tur nim kon -
tek sti ma iz bo ri le pri stup jav no me ži vo tu” (2017: 66–67).



upra vo us tra ju ći na pri ma tu vri jed no sti tra di ci o -
nal ne obi te lji i do ma kao ide a li zi ra no ga utje lo vlje -
nja tih vri jed no sti i žu de ći za bli skoš ću s ro di te -
lji ma ko ju po ve zu je s dje tinj stvom: 

Ni smo li ljep še ži vje li u Ma ri bo ru i još pri je to -
ga u Ce lju i Ko nji ca ma? Ta ta i ma ma češ će su bili
kod ku će, ba rem su tu i ta mo ima li vi še vre me na i
za me ne (In go lič 1969: 68). 

Su kob Jel ke i nje zi ne maj ke eska li ra ka da se Jelka
vra ti iz Pa ri za s dje te tom, a maj ka naj vi še bri ge
po ka že za svo ju ka ri je ru, kao i ka da tje ra Jel ku da
ode na kob nu za ba vu jer ju je ta mo po zva la kći
nje zi na še fa: 

Što će re ći mo ji lju di? Pr vo ga sam pre u ze la no -
vu funk ci ju, ka kva sve ča nost, ko li ko če sti ta nja, ka -
ko su mi sa mo ure di li kan ce la ri ju, no vo po kuć stvo,
no vi lu ste ri, svi je će, sli ke, a sa da ta kav tuš! Što će
re ći na ši pri ja te lji i znan ci? (Isto: 173). 

Jel ka za uz vrat kriv nju za svo ju trud no ću sva lju je
iz rav no na maj ku, od no sno na nje zin ka ri je ri zam
zbog ko je ga je us tra ja la na to me da Jel ka ode na
za ba vu, ali po naj vi še na či nje ni cu da nji ho va obi -
telj ne od go va ra nor ma tiv nim obra sci ma ko ji ma
se di vi la kod Gra mon to vih u Fran cu skoj: „Sve bi
bi lo druk či je da je ma ma druk či ja, da ma ma ima
vi še sr ca, za me ne i za ta tu, da je dom pr vo, a tek
po tom sve dru go, a ova ko pak...” (Isto: 220). No,
kao što is ti če Kse ni ja Vid mar Hor vat pišu ći o fi -
gu ri maj ke ko ja se ob li ku je u ča so pi su Na ša že na,
u po sli je rat noj Ju go sla vi ji „maj čin stvo ni je [bi lo]
stvar pri vat ne žen sko sti, ne go [...] po li tič ki stav,
ko ji [je] že nu sim bo lič ki [ve za o] uz bri gu za svu
dje cu no vo ga druš tve no ga po ret ka” (2017: 53).

Upra vo za to uz uvo đe nje i ne pre sta no is ti ca -
nje maj či na po li tič ko ga za le đa te ja za iz me đu pro -

kla mi ra nih so ci ja li stič kih vri jed no sti i druš tve ne
zbi lje li ko va u ro ma nu, pro stor do ma i me đu ge -
ne ra cij ski od no si u nje mu na di la ze ra zi nu po je di -
nač no ga i po sta ju me to ni mi jom ci je lo ga druš tva.
Spo me nu ti jaz iz me đu pro kla mi ra nih vri jed no sti
i druš tve ne zbi lje pr vi se pu ta uvo di u Jel ki nu po -
ma lo fan ta stič ko me raz go vo ru s par ti za nom Kr -
tom, ko ji na dva de se tu go diš nji cu oslo bo đe nja
pro ma tra Lju blja nu i u mo no lo gu ko ji se pro te že
na ne ko li ko stra ni ca upo zna je Jel ku s oni me što
sma tra iz da jom pra vih so ci ja li stič kih vri jed no sti:

Dva de set go di na po sli je po bje de po sto je lju di,
mo ji dru go vi, ko ji tru nu u vla žnim po drum skim
sta no vi ma, a po sto je i lju di, ta ko đer mo ji dru go vi,
ko ji sta nu ju u pe te ro sob nim i vi še sob nim ras koš no
na mješ te nim sta no vi ma; po sto je lju di, mo ji biv ši
par ti zan ski dru go vi, ko ji ne ži ve kao lju di jer ne ma -
ju ono ga što bi mo rao ima ti čo vjek u so ci ja li zmu, a
po sto je i lju di, ta ko đer mo ji biv ši par ti zan ski dru -
go vi, ko ji ta ko đer ni su lju di jer ima ju ono če ga u
so ci ja li zmu ne bi smje li ima ti sve dok nji ho vi dru -
go vi još ne ma ju ni ono što je nu žno po treb no za ži -
vot do sto jan čo vje ka (Isto: 66).

Kr to va kri ti ka po ti če Jel ku na sa mo kri ti ku pa ona
po či nje raz miš lja ti o svo joj obi te lji ko ja u svo joj
„po tra zi za bla go sta njem” (usp. Du da 2005) utje -
lo vlju je iz da ju so ci ja li stič kih vri jed no sti o ko joj
go vo ri Krt12, dok po vra tak „jed no stav ni jem” ži vo -
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12 Dok se u omla din skim ro ma ni ma u uže mu smi slu, po put
In go li če ve Gim na zi jal ke – pa čak i Ka po ro vih Be leš ki jed ne Ane,
u ko ji ma una toč Ani nu po vre me no mu iro nij skom od ma ku od
pr o kla mi ra nih ide a la omla din sko ga po na ša nja Su le ro di te lji ma
na ro di telj skom sa stan ku oči ta va bu kvi cu go vo re ći: „Bu lji te u
svo je te le vi zo re. Pa zi te sa mo da vam se ne po kva re – ne će te
ima ti šta da pri ča te me đu so bom, a za ro đe nog si na mi sli će te
da je in ka sant za stru ju, kad ga je dan put vi di te u svo joj tr pe za -
ri ji. Sa mo vi le po knja vaj te, pa po sle, pre ko pra zni ka, pu tuj te u
Te miš var i ta mo iz i gra vaj te stran ce, sa svo jim ko li ma ko ja još
ni ste ni ot pla ti li! Ži vi te na kre du! Ba vi te se po li ti kom, a ro đe na
ku ća vam se ras pa da! Sra mo ta!” (1975: 251) – te vri jed no sti još 



tu u Jel ki nim oči ma pred sta vlja rje še nje oba ju
pro ble ma: ono ga obi telj sko ga i ono ga druš tve no -
ga. Iz da ja so ci ja li stič kih i tra di ci o nal nih obi telj -
skih vri jed no sti, či je oli če nje pred sta vlja upra vo
Jel ki na maj ka, či ne dvi je te mat ske oko sni ce kri -
ti ke i Jel ki na ot po ra u ro ma nu, a nji ho va nas ne -
su mjer lji vost ne sum nji vo mo že upu ti ti na ne ke od
ne u ral gič nih to ča ka ide o lo gi je ju go sla ven sko ga
so ci ja li zma. U In go li če vu se ro ma nu te dvi je di -
men zi je ipak po ve zu ju i to upra vo pre ko sim bo -
lič ko ga zna ča ja dje ce i omla di ne. Oče va pri mjed -
ba upu će na maj ci, ka ko su do se gli „sra zmjer no vi -
sok stan dard, a u toj sve op ćoj jur nja vi za ma lo [su]
iz gu bi li jed no di je te” (In go lič 1969: 193) pri tom
kao da osu đu je ci je lo druš tvo.

Iz me đu re da ka ro ma na ta ko se po ma lja za zi -
va nje vod stva ko je će spri je či ti omla di nu da za đe
na kri vi put, no s ob zi rom na to da se sve ne prav -
de u ro ma nu na kra ju is pra vlja ju in ter ven ci jom
sa mo kri tič ne omla di ne – ka da Ada Ko tar, kći vi -
so ko ga par tij skog funk ci o ne ra i še fa Jel ki ne maj -
ke, na či joj je za ba vi Jel ka si lo va na, na sjed ni ci
gim na zij sko ga na stav nič kog vi je ća na ko joj se
odlu ču je o Jel ki nu na knad nu upi su sa mo stal no
pro go va ra o svo joj kriv nji, ia ko su nje zi ni i Jel ki -
ni ro di te lji ci je lu stvar od lu či li za taš ka ti – omla -

di na se na po sljed njim stra ni ca ma ro ma na po nov -
no iz dva ja kao druš tve na sku pi na 

uz či ju će po moć mo ći da bu de ostva re na uto pi stič -
ka ide ja o to me da je mo gu će pro me ni ti svet pre ko
istin ski dru ga či jih oso ba ko je je so ci ja li zam na me -
ra vao da „pro iz ve de” (Er dei 2006: 210)

pa am bi va lent nost sta vo va pre ma omla di ni ko ja
je pri sut na u ši re mu kon tek stu ju go sla ven sko ga
druš tva op sta je i u In go li če vu ro ma nu. Po stu pak
Jel ki na raz re da pred vo đe no ga Adom Ko tar pri -
tom, s ob zi rom na ulo ge i učin ke, pred sta vlja
otpor au to ri te tu od ra slih u pra vo me smi slu ri je -
či, za raz li ku od naj ve će ga či na ot po ra Ivi či na
razre da, ko ji se sveo na či ta nje ulo ma ka iz Ka -
masu tre pre ko škol sko ga ra di ja i ko lek tiv no ga pre -
u zi ma nja kriv nje, na kon ko je ga ni tko ni je ka -
žnjen. Taj ot por us to, za raz li ku od Jel ki ne žud -
nje za po vrat kom ide a lu tra di ci o nal ne obi te lji, ne
pred sta vlja za go vor po vrat ka na „sta ro”, već po -
ten ci jal za iz grad nju i na pre dak „no vo ga”, što nas
po nov no vra ća na pi ta nje slo že no ga po lo ža ja
omla din sko ga ot po ra u si tu a ci ji u ko joj do mi nant -
na kul tu ra i kul tu ra ro di te lja no se re vo lu ci o nar -
ni pred znak.

Na kon cu mo že mo za klju či ti ka ko nam ana li -
za ovih dva ju ro ma na, ko ja či ne tek ma nji, ali ipak
po pri lič no re pre zen ta ti van i kul tur no va žan dio
ju go sla ven ske pro duk ci je omla din ske knji žev no -
sti, mo že po slu ži ti kao ko ri stan pu to kaz za dalj -
nja is tra ži va nja fi gu re omla di ne u ju go sla ven -
skome druš tvu. Kao pr vo, tom smo ana li zom po -
ka za li ka ko nam upra vo uvo đe nje ka te go ri je ro da
mo že po mo ći da, osvješ ću ju ći nor ma li za ci ju ma -
sku li no ga is ku stva – ne sa mo u pre dodž ba ma o
mla de naš tvu, ne go i u aka dem skim dis kur si ma
ko ji te pre dodž be uzi ma ju kao svoj pred met – te
svra ća ju ći po gled na pri vat nu sfe ru, pre po zna mo
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uvi jek tre ti ra ju kao ideal i ob ra đu ju u di dak tič ki na bi je nim mo -
no lo zi ma ko ji to nom od u da ra ju od ostat ka dje la, u ro ma ni ma
ko ji se ubra ja ju u pro zu u tra pe ri ca ma i po sli je ka no ni zi ra ju
kao dio knji žev no sti „za od ra sle” do vo de se u pi ta nje i po sta ju
pred me tom ras pra ve, kao u Ma je ti će vu Čan gi ju, u ko je mu pr o -
na la zi mo slje de ći ulo mak: „– Daj mi re ci, što bi ti vi še vo lio: da
je ta ko – tu Bo da gla vom po ka že pre ma bri ga di ri ma u va go nu
– ili da je osta lo ona ko? – pre ba ci gla vu kroz pro zor po ka zu ju -
ći au to mo bil” (1963: 50). Ta nas či nje ni ca upu ću je na za klju -
čak ka ko je ot por do mi nant nim druš tve nim vri jed no sti ma u
omla din skim ro ma ni ma u uže mu smi slu za pra vo ri je dak i ogra -
ni čen s ob zi rom na cje li nu dje la, iz če ga mo že mo iz vu ći i iz vje -
sne za ključ ke o „uklo plje no sti” li ko va, ali i im pli cit no ga či tatelj -
stva, omla din ske knji žev no sti na spram iz op će ni ka iz druš tva u
pro zi u tra pe ri ca ma (Fla ker 1983: 201).



ne ke od ne u ral gič nih to ča ka ide o lo gi je ju go sla -
ven sko ga so ci ja li zma. Kao dru go, uzi ma ju ći u
obzir ugla vlje nost tih ro ma na u do mi nant nu kul -
tu ru ko ja sa mu se be od re đu je kao re vo lu ci o nar -
nu, po sta vi li smo slo že no pi ta nje ide o loš ko ga
pred zna ka (omla din sko ga) ot po ra ko ji je u ta kvoj
kul tu ri uop će mo guć. Ko nač no, ci je lo smo se
vrije me vra ća li am bi va lent no sti sta vo va pre ma
omla di ni, pri če mu smo mo gli pri mi je ti ti ka ko se
ta fi gu ra iz dva ja kao va žan pro stor ar ti ku la ci je
pro tur ječ ja ši re ga ju go sla ven sko ga so ci ja li stič kog
pr o jek ta. Raz miš lja ju ći o ot po ru u to me kon tek -
stu, mo gli smo pri mi je ti ti ka ko on, u tre nut ku ka -
da za so bom po vla či naj ve će ulo ge i naj sna žni je
učin ke, ne osta je sa mo unu tar gra ni ca tek sta, već
i u gra ni ca ma do mi nant ne kul tu re kao nje zin ko -
rek tiv ko ji pred sta vlja obe ća nje op stan ka te kul -
tu re. To mu je di je lom za si gur no ta ko i za to što sa -
ma omla din ska knji žev nost pred sta vlja dio do -
minant ne kul tu re za omla di nu, dok bi smo toč ke
ot po ra iz van te kul tu re mo žda mo gli pro na ći u
po lju po pu lar no ga ko je u Ju go sla vi ji sta sava upra -
vo sre di nom se dam de se tih go di na, a u ko je mu je
u mno go ve ćoj mje ri za stu plje na mla de nač ka kul -
tu ra, u smi slu kul tu re ko ju ini ci ra ju mla di, i u ko -
je mu se u to me raz do blju sve us traj ni je pre i spi -
tu je ide al na fi gu ra ju go sla ven ske so ci ja li stič ke
omla di ne.

IZ VO RI

In go lič, An ton. Gim na zi jal ka. Prev. Ivan Braj dić. Za greb:
Mla dost, 1969.

Iva nac, Ivi ca. Ma tu ran ti. Za greb: Mla dost, 1976.
Ka por, Mo mo. Be leš ke jed ne Ane. Za greb: Zna nje, 1975.
Ma je tić, Alojz. Čan gi. No vi Sad: Pro gres, 1963.
Ti na. Za greb: No vin sko, iz da vač ko i štam par sko pod u ze -

će Vje snik, 1971–1976.

LI TE RA TU RA

Ariès, Phi lip pe. L’En fant et la vie fa mi li a le so us l’An cien
Régi me. Pa ris: Édi ti ons du Se uil, 1960.

Bur car, Li li ja na. Re sta u ra ci ja ka pi ta li zma: re pa tri jar ha li -
za ci ja druš tva. Prev. Mir ta Ju rilj. Za greb: In sti tut za
etno lo gi ju i fol klo ri sti ku, Cen tar za žen ske stu di je,
2020.

Cla r ke, John, Stu art Hall, Tony Jef fer son & Brian Ro -
berts. Sub cul tu res, Cul tu res and Class: A The o re ti cal
Ove r vi ew. Stu art Hall i Tony Jef fer son (ed.) In: Re si -
stance Thro ugh Ri tu als: Youth Sub cul tu res in Post-War
Bri tain. New York, Lon don: Ro u tled ge, 2004 [1975],
9–74.

Du da, Dean. So ci ja li stič ka po pu lar na kul tu ra kao (am bi -
va lent na) mo der nost. Lji lja na Ko leš nik (ur.). U: So ci -
ja li zam i mo der nost: Umjet nost kul tu ra, po li ti ka 1950–
1974. Za greb: In sti tut za po vi jest umjet no sti, Mu zej
su vre me ne umjet no sti, 2012, 297–328.

Du da, Igor. U po tra zi za bla go sta njem: o po vi je sti do ko li ce
i po tr o šač kog druš tva u Hr vat skoj 1950-ih i 1960-ih. Za -
greb: Sred nja Eu ro pa, 2005.

Du da, Igor. Da nas ka da po sta jem pi o nir: dje tinj stvo i ide o -
lo gi ja ju go sla ven sko ga so ci ja li zma. Za greb – Pu la: Sred -
nja Eu ro pa – Sve u či liš te Jur ja Do bri le, 2015.

Đu rić, Vo ji slav. O iz da nji ma na ših kla si ka za omla di nu.
Knji žev ne no vi ne 1, 40 (1948): 3–4.

Er dei, Il di ko. Od ra sta nje u po znom so ci ja li zmu – od
„Pioni ra ma le nih” do „Voj ske po tro ša ča”. La da Ča le
Feldman i Ines Pri ca (ur.). U: De vi ja ci je i pro ma ša ji:
etnogra fi ja do ma ćeg so ci ja li zma. Za greb: In sti tut za
etno lo gi ju i fol klo ri sti ku, 2006, 205–240.

Fass, Pa u la. The Dam ned and the Be a u ti ful: Ame ri can Youth
in the 1920s. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1977.

Fla ker, Alek san dar. Pro za u tra pe ri ca ma. Za greb: Sve u či -
liš na na kla da Li ber, 1983.

Fran ko vić, Dra gu tin. O so ci ja li stič kom mo ra lu i od go ju
no vo ga čo vje ka. Sa vre me na ško la 5, 5–6 (1950): 1–18.

Ha mer šak, Ma ri ja na i Du brav ka Zi ma. Uvod u dječ ju knji -
žev nost. Za greb: Leykam In ter na ti o nal, 2015.

He il bron ner, Oded. From a Cul tu re for Youth to a Cul -
ture of Youth: Re cent Trends in the Hi sto ri o graphy of
We stern Youth Cul tu res. Con tem po rary Eu ro pean Hi -
story 17, 4 (2008): 575–591.

НОВА ИСТРАЖИВАЊА

40 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03



Hob sbawm, Eric. The Age of Ex tre mes: The Short Twen ti -
eth Cen tury. Lon don: Aba cus, 1994.

Hor vat, Lea. Dje voj ke u pro sto ru i pro stor za dje vo jaš tvo
u Ju go sla vi ji kra jem 1960-ih i po čet kom 1970-ih. Ča -
so pis za knji žev nu i kul tur nu te o ri ju „k.” 14 (2019): 173–
192.

Jer bić, Ve li bor. Slo bod no vri je me mla dih u Za gre bu. Za -
greb: Cen tar za van škol ski od goj Sa ve za druš ta va „Na -
ša dje ca” SR Hr vat ske, 1970.

Ju šić-Se u nik, Zden ka. Ob ve ze knji žev no sti za dje cu. Bil -
ten Cen tra za dječ ju knji žev nost i štam pu 3 (1959): 3–4.

Ko la no vić, Ma ša. Udar nik! Bun tov nik? Po tro šač... Po pu -
lar na kul tu ra i hr vat ski ro man od so ci ja li zma do tran zi -
ci je. Za greb: Na kla da Lje vak, 2011.

Ko rit nik, Mla den. Pro ble mi dječ je knji ge i štam pe. Bil ten
Cen tra za dječ ju knji gu i štam pu 1 (1957): 2–7.

Kra ja čić, Lju de vit. Omla din ska knji ga i nje ni da naš nji za -
da ci. Na rod na pro svje ta 2, 8–9 (1946): 9–13.

Mac Kin non, Cat he ri ne A. To ward a Fe mi nist The ory of the
Sta te. Cam brid ge: Har vard Uni ver sity Press, 1989.

Mar ko vić, Slo bo dan. Knji žev nost za de cu na sta la iz me -
đu dva svet ska ra ta na srp sko hr vat skom je zič kom pod -
ruč ju. U: Knji žev nost za de cu i rad u deč jim bi bli o te kama:
zbor nik ma te ri ja la sa se mi na ra za rad u deč jim bi bli o te -
ka ma. Be o grad: Sa vet druš ta va za sta ra nje o de ci i
omla di ni Ju go sla vi je, 1958, 60–113.

Maz za rel la, Sha ron R. Con struc ting Youth: Me dia,
Youth, and the Po li tics of Re pre sen ta tion. Ang ha rad
N. Val di via (ed.). In: A Com pa nion to Me dia Stu di es.
Oxford: Blac kwell Pu blis hing Ltd., 2003, 227–246.

McRob bie, An ge la. Fe mi nism and Youth Cul tu re: From
Jac kie to Just Se ven teen. Ho und mills: Mac mil lan Press,
1991.

Pa ra vi na, Emil. Od goj ni fak to ri u slo bod nom vre me nu
mla dih. Pe da go gi ja 3, 1–2 (1965): 66–73.

Pe ko vić, Rat ko. Ni rat ni mir: pa no ra ma knji žev nih po le -
mi ka, 1945–1965. Be o grad: Fi lip Viš njić, 1986.

Ple ić To mić, Bar ba ra. Ma ma ku ha ru čak, ta ta či ta no vi ne.
Za pre šić: Frak tu ra, 2020.

Reynolds, Kim berly. Ra di cal Chil dren’s Li te ra tu re: Fu tu re
Vi si ons and Aest he tic Tran sfor ma ti ons in Ju ve ni le Fic -
tion. New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2007.

Sa vi će vić, Mi ro slav. Omla di na i li te ra tu ra. Be o grad: Ju go -
slo ven ski za vod za pro u ča va nje škol skih i pro svet nih
pi ta nja, In sti tut druš tve nih na u ka, 1973.

Se ku lić, Ra du le. So ci ja li stič ka re vo lu ci ja i sa mo u pra vlja -
nje – uslo vi je din stve nog vas pit nog de lo va nja na omla -
di nu. Pe da go gi ja 13, 1–2 (1975): 1–11.

Su vin, Dar ko. O kul tur nom od go ju omla di ne da nas. Re -
pu bli ka 15, 4–5 (1959): 28–30.

Šu var, Sti pe. Ne ko li ko za bi lješ ki za mo gu ći raz go vor o
omla di ni. Na še te me: ča so pis mla dih o druš tve nim zbi -
va nji ma 11, 10 (1967): 1797–1806.

Tri pa lo, Mi ko. Da naš nja mla da ge ne ra ci ja. Na še te me: ča -
so pis mla dih o druš tve nim zbi va nji ma 2, 1 (1958): 5–19.

Tri tes, Ro ber ta Se e lin ger. Dis tur bing the Uni ver se: Po wer
and Re pres sion in Ado le scent Li te ra tu re. Io wa City: Uni -
ver sity of Io wa Press, 1998.

Vid mar Hor vat, Kse ni ja. Ima gi nar na maj ka: Rod i na ci o -
na li zam u kul tu ri 20. sto lje ća. Prev. Ani ta Pe ti-Stan tić.
Za greb, Lju blja na: San dorf, Znan stve na za lo žba Fi lo -
zof ske fa kul te te Uni ver ze v Lju blja ni, 2017.

Zi ma, Du brav ka. Ne vi dlji va ado le scen ti ca: ušut ka ni dis -
kurs ot po ra u ado le scent skoj knji žev no sti. Slu čaj Zo -
re Ru klić. La da Ča le Feld man, Ani ta Dre mel, Re na ta
Jam bre šić Ki rin, Ma ša Gr de šić, Li di ja Du jić (ur.). U:
Cr ve ni ocean: prak se, tak ti ke i stra te gi je rod nog ot po ra.
Za greb: Cen tar za žen ske stu di je, 2016, 118–138.

Zi ma, Du brav ka. Knji žev nost i dob: raz miš lja nje o pro -
ble ma ti ci, ute me lje nju i de fi ni ra nju ado le scent ske
knji žev no sti. De tinj stvo, XLI II, 1 (2017): 3–23.

Pe tra S. PO ŽGAJ

GIM NA ZI JAL KA (HIGH SCHOOL GIRL) AND
MA TU RAN TI (HIGH SCHOOL GRA DU A TES):

RE SI STAN CE, YOUTH AND YOUTH 
LI TE RA TU RE IN SO CI A LIST 

YUGO SLA VIA

Sum mary

Ta king in to ac co unt the sig ni fi can ce of youth and its
cul tu ral con sump tion, in clu ding youth li te ra tu re, in the
post-war Yugo slav so ci ety, which was re flec ted in the
invest ments in the in fra struc tu re ne ces sary for the esta -
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blis hment of the fi eld of youth li te ra tu re, as well as in a
sig ni fi cant re se arch in te rest in the so cial ro le of youth,
its edu ca tion and cul tu re, this pa per ex plo res how the
ide as of youth as the em bo di ment of the po ten tial for a
so ci a list fu tu re and the ide as of youth as a pe riod cha -
rac te ri zed by re si stan ce, which ga i ned cur rency as glo -
bal po pu lar cul tu re ma de a mo re de ci si ve in cur sion in to
Yugo slav so ci ety, are ar ti cu la ted in the fi eld of youth li -
te ra tu re. Adop ting a cri ti cal stan ce to wards the proc la i -
med ideal of youth li te ra tu re as a me ans of so ci a list edu -
ca tion, as well as to wards the ideal of youth as the bu il -

der of so ci a lism, this pa per exa mi nes how the do mi nant
no ti ons of so ci a list youth are in scri bed in con tem po rary
youth no vels, whi le al so asking whet her tho se no vels
allow for cer tain forms of re si stan ce and, if so, how such
re si stan ce is ar ti cu la ted. In an analysis of two wi dely read
youth no vels of the ti me, from which we co uld ex pect so -
me si mi la ri ti es due to the ir si mi lar ti tles, An ton In go lič’s
High School Girl (1967) and Ivi ca Iva nac’s High School
Gra du a tes (1976) gen der plays an im por tant ro le as well. 

Keywords: youth, youth li te ra tu re, re si stan ce, so ci a -
lism
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет на шег ис тра жи вач ког ра да је -
сте ана ли за лек сич ких и фра зе о ло шких је ди ни ца у ро -
ма ну Лек про тив ста ре ња Алек сан дра По по ви ћа, ко ја
тре ба да по ка же је зич ке по ступ ке екс пре си ви за ци је и
сти ли за ци је на ра ти ва. У ана ли зи ће мо се осло ни ти на
Апре сја но ву те о ри ју о на ив ној сли ци сви је та као си -
стем за кла си фи ка ци ју лек се ма и фра зе о ло ги за ма ко -
ји тре ба да по ка же ме ха ни зме по ко ји ма је зик од ра жа -
ва чо вје ков до жи вљај сви је та, тј. ка рак тер не осо би не,
емо ци је, ста ња, про це се и сл. ко ји се по кре ћу у ју наци -
ма ро ма на, а има ју свој из раз у је зи ку дје ла. Уз лингво -
кул ту ро ло шки по сту пак, би ће ко ри шћен фол кло ри-
стич ки ме тод, сту ди је по пу лар не кул ту ре, тер ми но ло -
ги ја из ка но на те о ри је књи жев но сти, што тре ба да нам
по ка же ко је се све вр сте де струк ци је по сти жу пу тем
је зич ког из ра за.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: фра зе о ло ги зам, лек се ма, ро -
ман, екс пре сив ност, дјеч ја књи жев ност, Алек сан дар
По по вић

1. Увод

1.1. Те о риј ско-ме то до ло шки оквир 
ис тра жи ва ња

У срп ској књи жев ној исто ри ји и те о ри ји
Алек сан дар По по вић озна чен је као ау тор ко ји
је имао пре крет нич ку уло гу у креирању мо дер -

не срп ске дра ме и те а тра. Ње го во ства ра ла штво
са гле да ва но је као пре плет ху мо ра и ту ге, жи -
во сти, игре, не у си ље не иро ни је и раз и гра ног је -
зич ког из ра за. Не ке од нај по зна ти јих По по ви -
ће вих фар си – Љу бин ко и Де сан ка (1964), Ча -
рапа од сто пе тљи (1965), Са бља ди ми ски ја
(1965), Кр ме ћи кас (1966), Раз вој ни пут Бо ре
Шнај де ра (1967) и дру ге1 – уни је ле су но ва схва -
та ња у ино ва тив ни кон цепт дра ме2. Тим ино ва -
тив ним еле мен ти ма По по вић је до вео у пи та ње
до та да шњи хијерархијски по ре дак драм ских
еле ме на та ко ји је вла дао у кла сич ном (ари сто -
те лов ском) по и ма њу те а тра3. 

По по ви ће во ства ра ла штво осо бе но је и ка да
го во ри мо о ли те ра ту ри за дје цу. По сто је зна чај -
на и обим на ис тра жи ва ња ко ја се ба ве ње го вим
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драм ским дје ли ма за дје цу, ме ђу тим, то ни је
слу чај ка да је ри јеч о ње го вој про зи за нај мла -
ђе. Она се, обич но, од ре ђу је као скуп ри је чи
„ко је се утр ку ју да уђу у ове но ве По по ви ће ве
бај ке”; иа ко сва ки да шње, ове ри је чи уми ју да
до ча ра ју ду хов на ста ња иза зва на раз ли чи тим
узро ци ма и на ста ла на раз ли чи тим мје сти ма:
„од за пи са на зи ду до пи сма из ду би не сво је не -
срећ не не ви не уса мље но сти” (Јек нић 1994: 49). 

По по вић уно си у са вре ме ну срп ску књи жев -
ност за дје цу дух об но ве и но ви не. То је пи сац
мо дер ног сен зи би ли те та ко ји сво ја ка зи ва ња те -
ме љи на ма што ви тим, снов ним ре ла ци ја ма сви -
је та дје тињ ства. Ма што ви тост и сно ви тост про -
же ти су сва ко днев ним жи вље њем, до га ђа њи ма,
игром (Idri zo vić – Jek nić 1989: 659)4.

Основ не по е тич ке цр те про зног ства ра ла -
штва Алек сан дра По по ви ћа (од ре ђе ње при ро -
де жа нр о ва, њи хо ва ме ђу соб на ко му ни ка ци ја,
по сма тра ње тек ста кроз хер ме не у тич ку, кри -
тич ку ви зу ру и сл.) уста но вио је Хри сто Ге орги -
јев ски5 и оне под ра зу ми је ва ју: при бли жа ва ње
дру гим жан ро ви ма (бај ка, ба сна, кри ми на ли -
стич ки и аван ту ри стич ки ро ман итд.) и исто -
вре ме но њи хо ву на гла ше ну де струк ци ју, обра -
зо ва ње се ман тич ког пла на тек ста кроз аси мила-
цију, на сло ја ва ње и пре о бли ко ва ње књи жев них
предложака. Тиме се по сти же оштра мо рал на
кри ти ка со ци јал не ствар но сти и раз ли чи тих ви -
до ва ег зи сти ра ња, схва та ње жи во та као цир ку -
са и игре, сви јест о тра гич ном као са став ном
ди је лу жи во та и ствар но сти, ко ји мо гу да се
пред ста ве и на дру га чи ји на чин – из у зи ма њем

де тер ми ни зова них схе ма, упо тре ба је зи ка ко ја
је бо га та, при ма мљи ва, ино ви ра на, уз од су ство
ло гич ког и при су ство нео че ки ва них и би зар них
ком би на ци ја (в. Ге ор ги јев ски 2000). 

Сва ка ко, ка да го во ри мо о про зи за де цу
Алек сан дра По по ви ћа он да по ред Ле ка про тив
ста ре ња (1974) тре ба по ме ну ти и ро ма не Суд -
би на јед ног Чар ли ја (1964), Гар диј ски пот по руч -
ник Ри ба нац (1968), Ка ко се во ли Ве сна (1974),
за тим зби р ку Твр до гла ве при че (1962), пост хум -
но из да ње Шкр ти бер бе рин (2015), али и мно -
штво при ча ра су тих у пе ри о ди ци за нај мла ђе
то ком дру ге по ло ви не XX ви је ка. 

Пред мет на шег ис тра жи вач ког ра да је сте,
пре вас ход но, је зич ки план По по ви ће вог ро ма -
на Лек про тив ста ре ња. Ана ли зом при мје ра по -
ка за ће мо ка ко се је зич ка сти ли за ци ја и екс пре -
сив ност ре а ли зу ју упо тре бом фра зе о ло ги за ма
и лек се ма. По ред чи сто лин гви стич ких ме то до -
ло шких при сту па, ко ри сти ће мо и раз ли чи те
ме то де књи жев не ана ли зе (кул ту ро ло шки, се -
ман тич ки, те фол кло ри стич ки и књи жев но те о -
риј ски приступ). При ро да фра зе о ло ги за ма и
лек се ма пред ста вља за ни мљи во по ље ис тра жи -
ва ња не са мо с лин гви стич ког, или ужег лек си -
ко ло шког аспек та, ко ји раз ма тра њи хо ва оби -
љеж ја као је зич ких је ди ни ца, већ и са ста но -
вишта дру гих ди сци пли на ко је се пре пли ћу са
лин гви сти ком, за ни ма ју ћи се за све ла тент не
на сла ге угра ђе не у њих – ког ни тив не лин гви -
сти ке, ет но лин гви сти ке, лин гво кул ту ро ло ги је
итд. (Штр бац 2018: 9). Сви ови аспек ти у ис тра -
жи ва њу до ла зе у до дир и пре кла па ју се са мето -
до ло шким при сту пи ма ко ји се ко ри сте при ли -
ком от кри ва ња су штин ских зна че ња и сим бо ла
у књи жев ном дје лу. То су књи жев но те о риј ска
об ја шње ња по је ди них пој мо ва, фол кло ри стич -
ки ме тод, по сту пак кар не ва ли за ци је, сту ди је
по пу лар не кул ту ре и сл. 
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4 Ови на во ди (као и дру ги у ма њој или ве ћој мје ри слич -
ни), углав ном су дио исто риј ских пре гле да срп ске (ју го сло -
венске) књи жев но сти за дје цу у ко ји ма је Алек сан дар По по -
вић не из о став на од ред ни ца. 

5 Ви ди: Ге о ри ги јев ски 1998; 2000.



Прем да се о фра зе о ло ги зми ма ве о ма мно го
пи са ло, њи хо ва спе ци фич на фор ма6 и зна че ња
не пре ста но на ме ћу пер спек ти ве о ко ји ма мо же
уви јек не што но во да се ка же. То је оче ки ва но,
бу ду ћи да фра зе о ло шке је ди ни це7 пред ста вља -
ју осо бе на сред ства за ис ка зи ва ње ми шље ња и
емо ци ја чо вје ка о се би и окру же њу у ко ме се
на ла зи. Емо ци о нал на и екс пре сив на функ ци ја
је зи ка оства ру ју се та ко што се при озна ча ва њу
по ја ва и пред ме та из ра жа ва ју раз ли чи те емо -
ци је го вор ни ка, као што су одо бра ва ње, не сла -
га ње, са бла жња ва ње, пре у ве ли ча ва ње, иро ни -
ја, не ве ро ва ње, ху мор и сл. (Мр ше вић-Ра до вић
1987: 16–17). Опи са ни емо ци о нал ни од нос
иска зан фра зе о ло ги змом ре зул тат је ко лек тив -
ног до жи вља ја сви је та. Свој ствен је свим го вор -
ни ци ма јед не за јед ни це у ко јој је та ква је ди ни -
ца у упо тре би, и то је основ ни пред у слов за
при хва та ње та кве је ди ни це као је зич ке, а не
инди ви ду ал не, слу чај не тво ре ви не (Исто: 16). 

Пред мет на шег про у ча ва ња је сте екс пре сив -
на – жар гон ска лек си ка у По по ви ће вом ро ма -
ну Лек про тив ста ре ња: ње на основ на оби љеж -
ја, при мје ри из гра ђе ко ји пре до ча ва ју жар го -
ни зме и њи хо ве ва ле ре и уло гу у књи жев ном
тек сту. У нај ши рем зна че њу, жар гон је сва ки не -
фор мал ни и пре те жно го вор ни ва ри је тет не ког
је зи ка ко ји слу жи за иден ти фи ка ци ју и ко му -
ни ка ци ју уну тар одрeђе не дру штве не гру пе –
по про фе си ји, ста ту су, уз ра сту и сл. – а чла но -
ве по ве зу је за јед нич ки ин те рес или на чин жи -
во та. Жар гон се у је зи ку по сма тра као спон тан,

кре а ти ван, ма што вит и ша љив об лик из ра жа ва -
ња, па се у цје ли ни по зи тив но вр јед ну је (нпр.
раз ли чи ти омла дин ски, супкул тур ни жар го -
ни)8. Жар гон на ста је као ре зул тат осо бе ног,
спон та ног, по пра ви лу усме ног, ано ним ног вер -
бал ног ства ра ла штва, на ро чи то мла ђих ге не ра -
ци ја (Bu gar ski 2006: 11–23)9.

За да так на шег ис тра жи ва ња је сте да од го во -
ри на сље де ћа пи та ња: а) ко ји се до ме ни људ -
ског по сто ја ња ис по ља ва ју упо три је бље ним
фра зе о ло ги зми ма и лек се ма ма у ро ма ну; б) у
ка квом су кон тек сту упо три је бље ни у ро ма ну;
в) шта се та квим по ступ ци ма по сти же на је зич -
ко стил ском и струк тур ном пла ну по сма тра ног
књи жев ног дје ла.

2. Лек сич ко-фра зе о ло шка ана ли за

Кон цеп ту ал на ме то да ве о ма је по год на за
при ступ ана ли зи лек сич ко-фра зе о ло шке гра ђе
ро ма на Лек про тив ста ре ња, бу ду ћи да она
откри ва пред ста ве чо вје ка о се би. Кла си фи ко -
ва на гра ђа по твр ђу је те о ри ју Ј. Апре сја на
(Юрий Де ре ни ко вич Апресян) о на ив ној сли ци
сви је та. Ова ква пред ста ва сви је та за сно ва на је
на кон цеп ти ма ко ји се мо гу до ве сти у ве зу са
чо вје ко вом ствар но шћу. Реч је о ста њи ма, про -
це си ма, ак тив но сти ма ко ји озна ча ва ју чо вје ко -
ву ег зи стен ци ју. Они под ра зу ми је ва ју при ма -
ње ин фор ма ци ја из спо ља шњег сви је та, њи хову
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6 „Реч је о је ди ни ца ма сло же не струк ту ре чи је су се са -
став ни це, из гу бив ши ста тус са мо стал них лек се ма, ује дини -
ле у но ву це ли ну раз ви ја ју ћи пот пу но нов се ман тич ки са др -
жај” (Штр бац 2018: 9).

7 У свом ис тра жи вач ком ра ду рав но прав но ће мо ко ри сти -
ти тер ми не фра зе о ло ги зам и фра зе о ло шка је ди ни ца. О тер ми -
ни ма де таљ ни је ви ди: Мр ше вић-Ра до вић 1987.

8 „Су прот но ње му, струч ни жар гон у го во ру је ша бло ни -
зо ван, не ма што вит, из ли зан и пре тен ци о зан, па се не га тив-
но оцје њу је (нпр. као ље кар ски, прав нич ки, по ли тич ки итд.)”
(Bu gar ski 2006: 17).

9 У ли те ра ту ри се осим тер ми на жар гон по ја вљу ју и други,
као што су, на при мјер, сленг, ар го, ша тро вач ки, фра јер ски и
сл. Ран ко Бу гар ски сма тра да сви ови тер ми ни има ју уже
зна че ње, док се жар гон од ре ђу је у ши рем сми слу, та ко да об -
је ди њу је оста ле, ма ње об у хват не тер ми не (в. Bu gar ski 2006). 



об ра ду, ре ак ци ју и, уоп ште узев, од нос пре ма
тим ин фор маци ја ма, да ју ћи осно ву за би о ло -
шко и со ци о кул тур но функ ци о ни са ње, а упра -
во је ве за ност за чо вје ка основ на од ли ка ових
си сте ма, по ко јој се они раз ли ку ју од дру гих. За
на ше ис тра жи ва ње ода бра на су сље де ћа кон -
цеп туал на по ља: 1) ви зу ел на пре цеп ци ја; 2) фи -
зи о ло шка ста ња и ре ак ци је; 3) фи зич ке рад ње
(кре та ње); 4) ми са о ни и ин те лек ту ал ни про це -
си; 5) емо ци је; 6) го вор; 7) осо би не лич но сти, и
они су пред ста вље ни од го ва ра ју ћим фра зе о ло -
шким је ди ни ца ма и лек се ма ма.

Осим то га, ко ри шћен је и се ман тич ки ме тод
ко ји под ра зу ми је ва опи си ва ње кон цеп та на
осно ву зна чењ ских оби љеж ја фра зе о ло шких је -
ди ни ца и лек се ма. Ова ме то да до ка зу је Апре -
сја но ву те о ри ју да су у на шој пред ста ви о чо вје -
ку кон цеп ти од ре ђе ни као си сте ми, те да ме ђу
њи ма по сто ји хи је рар хи ја, али и из вје сна сло -
же ност, бу ду ћи да про сти ји си сте ми уче ству ју
у кон цеп ту а ли за ци ји оних сло же ни јих. Ода бра -
ни фра зе о ло ги зми и лек се ме (жар го ни зми) као
екс пре сив не је ди ни це укљу чу ју и емо ци о нал -
ну, ври јед но сну ком по нен ту го вор ни ка пре ма
садр жа ју ка зи ва ња. Ис тра жи ва ње тре ба да по -
ка же да по је ди ни си сте ми у ро ма ну ипак има -
ју пред ност у од но су на дру ге (ка да го во ри мо о
гра ђи ко ју смо из дво ји ли), а то су: го вор, кре та -
ње и осо би не лич но сти. Њи хо ва за ступље ност
ви ди се и на пла ну фра зе о ло шких је ди ни ца,
али и лек се ма, што је од раз три ју кључ них по -
е тич ких та ча ка По по ви ће вог про зног ства ра ла -
штву за дје цу. 

Лин гво кул ту ро ло шки аспект, ет но лин гви -
сти ка, ког ни тив на лин гви сти ка, за тим сту ди је
по пу лар не кул ту ре, фол кло ри стич ки ме тод, са -
гле да ва ње тек ста са књи жев но те о риј ске стра не
– су штин ски го во ре о тра ди ци о нал ним, али и
ци ви ли за циј ским осо бе но сти ма је зич ке гра ђе

ко ју ана ли зи ра мо. Ове ме то де тре ба до дат но да
об ја сне зна чењ ске ни јан се упо три је бље них
при мје ра у да том кон тек сту и број на зна чењ ска
од сту па ња. Њи хо ва функ ци ја је сте да об ја сне –
кроз упо тре бу фра зе о ло ги за ма и лек се ма – вје -
ро ва ња, оби ча је, по ја ве мо дер ног до ба, об ли ке
кон стру и са ња мо дер ног је зи ка, и на чин на ко -
ји се они ком би ну ју са тра ди ци о нал ним фор -
ма ма, де струк ци ју ка нон ских књи жев них фор -
ми итд.

2.1. Фра зе о ло ги зми

2.1.1. Опа жа ње

Опа жа ње или пер цеп ци ја пред ста вља је дан од
ког ни тив них про це са јер је укљу че на у оп шти си -
стем при ку пља ња ин фор ма ци ја и њи хо ве об ра -
де, уче ња, пам ће ња те све у куп не ор га ни за ци је и
ре пе зен та ци је зна ња о све ту (Zdrav ko vić 2008:
35, пре ма: Штр бац 2018: 35).

У Апре сја но вој на ив ној сли ци сви је та ко ју
чо вјек има о се би, фи зич ко опа жа ње пр ви је и
нај про сти ји од свих систе ма. У хи је рар хи ји
опа жај них под си сте ма у је зич кој сли ци сви је та
при мар но мје сто за у зи ма вид, а за тим дру га чу -
ла: слух, ми рис, укус и до дир (Штр бац 2018:
35–36). 

Сви на ра тив ни то ко ви, кра ће епи зо де и ди -
гре си је у ро ма ну по зајм ље не су из ствар но сти
бли ске чи та о цу (ур бана сре ди на) и дво сми сле -
но ко му ни ци ра ју са чо вје ко вим опа жај ним мо -
ћи ма. То се оства ру је из не вје ра ва њем оче ки ва -
ња, пре о сми шља ва њем уо би ча је не сли ке сви је -
та и из ра же ним ак ти ви ра њем чу ла: је дан од три
глав на нара тив на то ка отва ра се та ко што дје -
вој чи ца Со ња ка зу је ба ки при чу за ла ку ноћ –
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да кле, ри јеч је о за мје ни улога, гдје оче ки ва но
пре ла зи у би зар но – опа жај не спо соб но сти до -
во де се у пи та ње. Епи зо да се раз ви ја та ко што
ка зи вач (дје вој чи ца Со ња) до ча ра ва ат мос фе ру
при че, а око, као глав ни ор ган фи зич ког опа -
жа ња, ис ко ри шће но је да се су ге ри ше не до ста -
так свје тло сти, тј. мрак у про сто ри ји, што би се
мо гло озна чи ти као при хва тљи во, оче ки ва но
зна че ње уко ли ко се по ву че па ра ле ла са ствар -
ним сви је том: „Кад се пу сти цр на за ве са од га -
вра на цр ња... он да је мрак и не ви ди се пр стић
пред но сом...” (По по вић 2009: 59)10.

При ча ју ћи, Со ња ко ри сти де ми ну тив ре чи
прст (пр стић), те се фра зе о ло ги зам стил ски
пре о бли ку је и при ла го ђа ва дјеч јем во ка бу ла ру
и уз ра сту. Он до би ја не што убла же ни ја ко но та -
тив на зна че ња, тон са мог ка зи ва ња би ва обо јен
на ив но шћу оног ко ка зу је (дје те та). Су штин ски,
зна че ње фра зе о ло ги зма ов дје ни је бит но од сту -
пи ло од ње го вог уо би ча је ног зна че ња, али на
ње га је у ши рем сми слу ути ца ла за мје на уло га
ка зи ва ча и слу ша о ца – дје вој чи це и ба ке11. 

То што ди је те при ча ба ки при чу за ла ку ноћ,
као и слич не не у о би ча је не по ја ве у на ра ти ву,
мо же се об ја сни ти на мје ра ма са мог књи жев ног
дје ла. У ро ма ну Лек про тив ста ре ња мо ди фи -
ку ју се са вре ме на, ура ба на ис ку ства, што до во -
ди до из о штре них со ци јал них, ег зи стен ци јал -
них и ху ма ни стич ких си ту а ци ја. 

При том, не за бо ра вља мо чи ње ни цу да се ње -
гов мо дер ни зам и ино ва циј ска свој ства оства ру -
ју пре и на ча ва њем и од сту па њем од по е тич ких
стан дар да кла сич не бај ке. Але го рич но-бај ков ну
осно ву ро ма на По по вић је до гра дио свој стви ма

кри ми на ли стич ког ро ма на и ефек ти ма па ро ди -
је (Ге ор ги јев ски 2000: 9). 

Са о бра жа ва њем жан ро ва, та ко ђе, мо гу да се
обја сне из ра зи та је зич ка екс пре сив ност, стил -
ска ша ро ли кост, одсу ство ло ги ке и је зич ких
зна чења. 

Иду ћи на ра тив ни ток у ве зи је са ма гар цем
и бан ди ти ма – но со ро гом и нил ским ко њем –
ко ји га тра же. Ко му ни ка ци ја из ме ђу бан ди та
од ви ја се у кон тек сту осве те, бу ду ћи да је ма га -
рац не свје сно упро па стио њи хо ве зле на мје ре
да опљач ка ју бо га ту уда ва чу – кће р ку кр о ко ди -
ла. Однос из ме ђу ли ко ва од ли ку је се драм ским
еле мен ти ма – жи вим, ди на мич ним ди ја ло гом,
пред став но шћу, дра ма тич но шћу:

– Би ће уц ме кан још но ћас – ре че дру ги. 
– Он је на мер но на гу рао мал тер у ту сво ју цев

– ре че не ко.
– Мо жда је оба ве штен о на шим на ме ра ма –

ре че не ко.
– Или му је за пе ло око за12 де бе лу ми раж џи ку

– ре че не ко... (121).

Да би се ис ка за ла за бри ну тост, не због пре о -
ти ма ња дје вој ке већ због бо гат ства ко је она
има, ко ри сти се фра зе оло шка је ди ни ца „за пе -
ти ко ме око на ко ме, на че му”. Ов дје из раз са
зна че њем фи зич ког опа жа ња пу тем ви да, по -
ред основ ног зна че ња (при ми је ти ти не ко га, до -
па сти се не ко ме), отва ра и ши ро ку ле пе зу зна -
че ња ко ја кон текст ну ди – схва та ње дје вој ке као
пу ког пли је на, по длост, лу ка вост, по хле па, пре -
ва ра, од но сно ја сно од ре ђи ва ње ли ко ва (нил -
ског ко ња и но со ро га) као не га тив них ју на ка
ро ма на. 
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10 На во ди из Ле ка про тив ста ре ња у да љем тек сту би ће
озна че ни са мо бро јем стра не у за гра ди.

11 „Не ви ди се [ни] пр ста пред оком (пред но сом) мрач но
је, гу ста је та ма, ни шта се не ви ди” (Ma te šić 1982: 535).

12 У овом и оста лим на во ди ма из Ле ка про тив ста ре ња
кур зив је наш.



2.1.2. Фи зи о ло шка ста ња, ре ак ци је и про це си

Оби љеж је по по ви ћев ског је зи ка је сте да ју -
на ци у сви је ту ко ји се у ро ма ну об ли ку је свој
го вор сма тра ју при род ним, ла ко ра зу мљи вим 

али је он упо тре бљен у „не при род ним”, усу ди ли
би смо се ско ро ре ћи ра бле зи јан ским раз ме ра ма.
При род ност, ау тен тич ност тог је зи ка, ис по ља ва
се у са мој чи ње ни ци да се сва ли ца са вр ше но
изме ђу се бе раз у ме ју (Ми о чи но вић 1988: 22). 

У том сми слу, је зич ке је ди ни це, у пр вом ре ду
фра зе о ло ги зми, ко ри сте се у нео че ки ва ном
лек сич ко-се ман тич ком окру же њу, де но ти ра ју -
ћи нео бич не си ту а ци је, су прот не оним оче ки -
ва ним. На при мјер, фи зи о ло шка ста ња, реaк -
ци је и про це си свој стве ни су жи вим ор га ни зми -
ма, у пр вом ре ду чо вје ку, но, у ро ма ну се они
при пи су ју и пред ме ти ма ко ји у осно ви не ма ју
ту пре ди спо зи ци ју – би ти гла дан, же дан, умо -
ран, здрав, бо ле стан итд.

Ка да го во ри мо о фра зе о ло шкој вер ба ли за -
ци ји, то се од ра жа ва у при мје ру ко ји ка зу је о
ор ма ну у ко ме глав ни ју на ци ста ну ју. Опи су ју -
ћи про стор ста но ва ња, ка же се: „А жу ти ла ко -
ва ни ор ман је здрав као дре нов штап” (47).

Ор ман до би ја ан тро по морф не осо би не и ње -
го ве се пред но сти ис ти чу фра зе о ло ги змом ко -
ји нај бо ље ис ка зу је људ ско здрав стве но ста ње
(здрав као дрен). Ме ђу тим, по што је ор ман
пред мет, не по кре тан и уко чен, фра зе о ло ги зам
се пре о бли ку је у „здрав као дре нов штап”. Овај
при мјер обе сми шља ва лин гви стич ку де фи ни -
ци ју по ред бе не фра зе оло ги је13, a по твр ђу је

умјет нич ку до сљед ност кон стру и са ња тек ста у
ро ма ну. То зна чи да на чи ни на ко је ће се упо -
три је бље не фор ме (би ло лек си ко ло шко-фра -
зео ло шки об ли ци, би ло књи жев ни жан ро ви)
тре ти ра ти у тек сту за ви се ис кљу чи во од уну тра -
шњих за ко ни то сти ко је ро ман ну ди – ало грич -
ни про се деи, оправ да на ко ми ка, гро те ска, па -
ро дија и сл. 

Зна че ња ко ја дре но ви на има у на шој тра ди -
ци о нал ној кул ту ри, сим бо лич ка од ре ђе ња и ма -
гиј ска деј ства ве за на за жи ва би ћа, у пр вом ре -
ду чо вје ка14, тран спо ну ју се на жу ти ла ко ва ни
ор ман ко ји ина че при па да ур ба ном про сто ру
(на ла зи се у из ло гу про дај ног са ло на на мје шта -
ја). Бу ду ћи да је ово са мо је дан од не у о би ча је -
них по сту па ка гра ђе ња на ра ти ва ко јим се ра -
зара ло гич но и оп ште при хваћ но, мо гло би се
ре ћи да По по вић не гу је ма ни ри стич ки об лик
пи са ња ко ји ка рак те ри шу: кит њаст стил, чуд на
син так са, по и гра ва ње тра ди ци о нал ним об лици-
ма, ин те лек ту а ли зам, је зич ке мај сто ри је (Po po -
vić 2007: 414–415). Сто га, ис ко ри шће ни ф рa-
зео ло ги зам гу би сва ко днев но зна че ње и по ста -
је игра ри је чи ма ко јом се освје жа ва се ман ти ка
нео бич не ком бинациjе – ла ко ва ног ор ма на и
дре но вог шта па. 

У дру гом при мје ру, си ту а ци ја у ко јој бан дит
но со рог зах ти је ва од ве те ри на ра да ла жи ра ма -
гар че ву смрт, због је зич ко стил ског пла на из гле -
да ве о ма на ив на, ко мич на и про ста, те се ума -
њу је ње на озбиљ ност, мрач на и кри мина ли -
стич ка стра на:

На пи ши: „Тај и тај је од сви рао сво је, уга сио је
све ћу, на пи сао по след ње три ре чи. Ствар је про па -
ла, уз дах нуо је по след њи пут: одох под лед... Збо -
гом и до ви ђе ња! (149).

НОВА ИСТРАЖИВАЊА
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13 „Чла но ви по ред бе, да кле оно што се ус по ре ђу је и оно с
чи ме се ус по ре ђу је, мо ра ју има ти ба рем јед но за јед ничко
свој ство или, лин гви стич ки из ра же но, је дан за јед нич ки сем,
да би по ред ба уоп ће би ла мо гу ћа и ра зу мљи ва” (Fink-Ar sov -
ski 2002: 10).

14 „Ве ру је се да дрен сво јом твр до ћом ути че на здра вље,
због че га се упо тре бља ва као ха мај ли ја про тив уро ка и бо ле-
сти” (Ку ли шић – Пе тро вић – Пан те лић 1970: 121).



На го ми ла ва њем фра зе о ло шких и дру гих
једи ни ца срод ног или истог зна че ња – смрт,
неста ја ње, уми ра ње – у ра бле ов ском сти лу15

аутор па ро ди ра уло гу до ди је ље ну но со ро гу.
Јуна ци, да кле, ни су са мо свој ни, пси хо ло шки
раз ра ђе ни и са изра же ним ис трај ним мо ти ва -
ци ја ма ко је их по кре ћу, већ

сна жно нат кри ље ни основ ном иде јом ро ма на и
де тер ми ни са ни до ми нант ним на ра тив ним сред -
стви ма (але го ри ја, иро ни ја, па ро ди ја, гро те ска).
Као ре пре зен ти од ре ђе них ста во ва, исти на, осо -
би на – бит но су огра ни че ни у ис по ља ва њу
(Георгиjевски 1998: 13). 

То су ју на ци-ма ске, ко ји по сје ду ју ре а ли -
стич ку обо је ност, ти пич ност и мо гу да се до ве -
ду у ве зу са ко мич ком тра ди ци јом. Но со рог
сто га је сте пред ста вљен као не га ти ван ју нак,
че му по себ но до при но си стил ско об ли ко ва ње
је зич ког из ра за кроз ди ја ло ге у ко ји ма он уче -
ству је – го ми ла ње фра зе о ло ги за ма ко ји по ста -
ју ро го бат ни, ин тер пук циј ски зна ко ви, за по -
вјед ни тон, пи са на фор ма ко ја има раз го вор ни
ка рак тер, ка ри ки ра на, ла жна дра ма тич ност
итд. Овим се по вла чи оштра и до сљед на гра ни -
ца изме ђу оно га што је у ро ма ну ло ше и оно га
што је до бро, ме ђу тим, та јед но став на иде ја
углав ном би ва при кри ве на сло је ви ма але го рич -
но сти, пик ту рал ним и драм ским мо ме н ти ма.

2.1.3. Кре та ње

Лек про тив ста ре ња мо же се ока рак те ри -
сати, из ме ђу оста лог, као де тек тив ски ро ман

(од но сно као ње го ва па ро ди ја), бу ду ћи да је на -
ра тив кон ци пи ран та ко да то ком чи та вог ро ма -
на при мар не од ред ни це је су тра га ње, пра ће ње,
ухо ђе ње, бје жање, скри ва ње и сл., што до при -
но си ди на ми ци рад ње, чи не ћи је на пе том. До -
ду ше, са мо дје ли мич но, бу ду ћи да напе тост,
ин три гант ност раз об ли ча ва је зик на ра ти ва чи -
не ћи де тек тив ске си ту а ци је, ко је би по пра ви -
лу мо рале би ти ми сте ри о зне и нео бја шњи ве,
про стим и сва ко днев ним.16

Где су ти ман гу пи што кроз град ле те ко му ве
без гла ве, да их џин Ждра ку ла ма ло про др ма?!
(46).

Стр ча ба ба низ сте пе ни це бр же не го ис пу ште -
на лоп та и из ле те кроз ма ла вра та у мрач но дво -
ри ште ко ме так.

– Ево га, до ла зи – ре че ба ба. За и ста, као без ду -
ше до тр ча Вар зиљ. – Бе жи мо! – цик ну као да га
шу ре (102).

Упо три је бље ни фра зе о ло ги зми по ја ча ва ју
ути сак убр за ва ња про це са рад ње и по ве зи ва ња
ју на ка у па ро ве, ка ко би у на став ку на ра ти ва за -
јед но дје ло ва ли у раз ли чи тим по тра га ма – што
су опет сво је вр сни ви до ви кре та ња. Су штин ски,
ди на мич ка функ ци ја ко ју има ју фра зе о ло ги зми
са зна че њем кре та ња (јер по сје ду ју моћ сли ко -
ви те кон ден за ци је зна че ња) од но си се на бр зо
смје њи ва ње то ко ва рад ње (основ них то ко ва и
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15 „А у тој ен ци кло пе ди ји људ ског зна ња и књи жев ног уме -
ња мно го што шта је са бра но, са же то и књи жев но ре ше но
упра во зaхва љу ју ћи на бра ја њу и кла си фи ка ци ји” (Ми о чи но -
вић 1987: 24).

16 „И уоп ште, у на у ци је уста но вље но да се кре та ње ја вља
као за ко ни тост жи во та – жи вот се стал но ме ња пре ла зе ћи из
јед ног об ли ка у дру ги” (Кре шић 1958: 11–13, пре ма: Штр бац
2018: 69). На нај оп шти јем пла ну, ово мо же мо при ми јени ти
и на ро ман Лек про тив ста ре ња бу ду ћи да у епи ло гу ау тор
ин си сти ра на мо мен ту пре о бра жа ја ју на ка – они су од ра сли,
уо зби љи ли су се и пре ста ли да се игра ју, тј. ју ре јед ни дру ге.
Но, да би до шли до тог ста ња, то је сте био про цес од но сно
сво је вр сно кре та ње, пут ко ји су мо ра ли да пре ђу. Да кле, овај
ро ман мо гли би смо на зва ти и ро ма ном кре та ња.



кра ћих епи зо да, дигре си ја), што не до зво ља ва
ју на ци ма ду бља раз ми шља ња о се би и сви је ту у
ко ме се на ла зе (не ма раз ви је ни јих пси хо ло -
шких мо ти ва ци ја), већ са мо бр зо дје ло ва ње и
мо гућ ност кон стру и са ња тек ста але го рич но -
шћу, сим бо ли ком, па ро ди јом, ка ри ка ту ром.

Пр ви при мјер осли ка ва ат мос фе ру јед не
кар не вал ске но ћи ко ја по ве зу је Ждра ку лу и дје -
вој чи цу Со њу у по тра зи за да мом пре ма ко јој
Ждра ку ла га ји емо ци је. Дру ги и тре ћи при мјер
сли ка је већ раз ра ђе ног на ра ти ва у ко ме Со њи -
на ба ка, миш Вар зиљ и пас Клем па у по тра зи за
дје вој чи цом Со њом упа да ју у раз ли чи те не при -
јат не си ту а ције. 

Фра зе о ло шке је ди ни це осли ка ва ју кон траст
и не склад из ме ђу осо би на ју на ка у ро ма ну и
њи хо вих оче ки ва них, оп ште при хва ће них од ли -
ка. Прем да би тре ба ло да бу ду не у стра ши ви и
сна ла жљи ви, на ро чи то пас Клем па, ко ји се де -
кла ри сао као де тек тив, и миш Вар зиљ као ње -
гов по моћ ник – они од све га нај бо ље уми ју да
по бјег ну17. На су прот њи ма, ба ка, ста ри ца сла -
бе фи зич ке спрем но сти и сна ге, у де тек тив ској
по тра зи уми је да тр чи и да буде не у стра ши ва.
Ждра ку ла, џин ко ји би тре ба ло да бу де стра шан
и зао ју нак, због сво је ту ге не уми је у да том тре-
нут ку да схва ти кон цепт и зна че ња кар не ва ла,
те и у мо мен ти ма љут ње има по тре бу да вас пи -
та „ман гу пе што ле те као му ве без гла ве”, тј. да
упо зо ри да бр зо, не про ми шље но кре та ње мо же
да на у ди, до ве де до не сре ће итд.

2.1.4. Ак тив ност ума

Пре ма Апре сја ну, ак тив ност ума је сте је дан
од сло же ни јих људ ских си сте ма, ма ње са мо ста -

лан, а нај у же по ве зан са опа жа њем. Под њим
под ра зу ми је ва мо ап стракт не, чу ли ма не доступ -
не об ли ке, као што су: сти ца ње, по сје до вање
зна ња, схва та ње, по и ма ње, ра зу ми је ва ње ин -
фор ма ци ја, за тим раз ми шља ње, ма шта ње, спо -
соб ност ра ци о налног ра су ђи ва ња итд. (Штр бац
2018: 83–102). 

Пик ту рал ним стил ским об ли ко ва њем на ра -
ти ва ис ка зу је се про ми шља ње глав ног ју на ка
Ждра ку ле у ве зи са стам бе ним про бле ми ма:

Двор ци од ста кла, точ ко ви од ди ма, ки шо бра -
ни од ки не ске сви ле, руч ни са то ви с ка и ши ћи ма
од кро ко дил ске ко же, про зрач на је зе ра бо је сма -
раг да и шам пи те са шум ским ја го да ма, све то не -
где по сто ји! Али чо ве ку пук не пред очи ма тек кад
про ше та кроз не ки сан и угле да те бла го де ти. [...]
– Окре чи ће мо ор ман из ну тра – ре че џин (21). 

У овом при мје ру фра зе о ло ги зам пред ста вља
сво је вр сни за кљу чак они рич ке епи зо де кроз ко -
ју је Ждра ку ла про шао. Сан је схва ћен као има -
ги нар на, не до сти жна ље по та ко ју ју нак ни ка да
не ће по сје до ва ти, но, он сва ка ко пред ста вља ка -
у зал но на че ло ко је ће по кре ну ти иду ћу епи зо -
ду (од ко је ће за ви си ти чи та ва рад ња ро ма на –
же ља за пре у ре ђе њем ши фо ње ра до во ди до
сва ђе са сустанаром ма гар цем итд.). Фра зе о -
логи зам ов дје опи су је ста ње ју на ко вог ума, те
на го вје шта ва да је он осви је ште ни но си лац по -
зи тив них осо би на ко је ће из ни је ти до са мог
кра ја, онај ко ји ви ди18 пра во ста ње ства ри. Оди -
ста, Ждра ку ла уми је да ма шта, осје ћа же љу за
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17 Њи хо ва па ро дич на стра на уто ли ко је на гла ше ни ја ако
овај пар ју на ка, пса Клем пу и ми ша Вар зи ља, до ве де мо у ве-

зу са нај по зна ти јим де тек тив ским па ром – Шер ло ком Хол -
мсом и док то ром Вот со ном по зна тог бри тан ског ау то ра
Арту ра Ко на на Дој ла.

18 Мо жда би се и са мо име Ждра ку ла мо гло до ве сти у ве -
зу са жар гон ским гла го лом „ждра ка ти – гле да ти, по сма тра -
ти, ви де ти” (Ан дрић 1976: 50).



про мје на ма, за раз во јем, ја вља ју му се идеје,
тра га за пле ме ни тим, до брим и бо љим сви је том
за жи вот. 

Ге не р ал но, по зи тив ни ју на ци ро ма на у сно -
ви ма тра же за шти ту од ствар но сти у ко јој се
осје ћа ју оту ђе но, сно ви им да ју ин те гри тет и
оправ да ва ју их, об ја шња ва ју ћи њи хо ву пле ме -
ни ту су шти ну.

2.1.5. Oсјећања

Осе ћа ња или емо ци је су ве о ма ва жан део сло -
же не људ ске при ро де, без ко јег се не мо же ни за -
ми сли ти чо ве ко ва егзи стен ци ја. Оне су но си о ци
пси хо ло шке рав но те же или не рав но те же лич -
ности, а део су и ње не мо ти ва ци о не струк ту ре
те уче ству ју у од лу чи ва њу о прав ци ма де ло ва -
ња (Кр стић 1988: 153–154, пре ма: Штр бац 2018:
103).

У По по ви ће вом ро ма ну, осјећањa (би ло љут -
ња, би ло ту га) уви јек су пре на гла ше на кроз
реак ци је ли ко ва (го то во уви јек ме ло драм ски
пред ста вље не), а оно што их иза зи ва че сто при -
па да до ме ну ба нал ног и сва ко днев ног. Емо ци је
се ка ри ки ра ју упо тре бом фра зе о ло ги за ма, бу -
ду ћи да се они ко ри сте по ау то ма ти зму, као
ока ме ње не фор ме ко је че стом упо тре бом и по -
зна тим зна че њем гу бе на сво јој ау тен тич но сти
и те жи ни. Да кле, у пи та њу је ко му ни ка ци ја са
ствар но шћу – фра зе о ло ги зми у кон тек сту ни су
про ми је ни ли зна че ње – али ја вља се и от клон,
сво је врсно ру га ње ствар но сти, бу ду ћи да су
еле мен ти сло же не људ ске при ро де ис ка за ни
сва ко днев ном, уста ље ном фор мом.

То по ка зу ју при мје ри у ко ји ма ма га рац свог
су ста на ра Ждра ку лу уми је да раз бје сни не у ред -
но шћу, не мар но шћу, од но сно они у ко ји ма по -

моћ ник Вар зиљ раз бје сни свог ше фа де тек ти ва
– пса Клем пу, због не по слу шно сти и нео д го вор -
но сти. 

Ждра ку ла – ма га рац

Из ор ма на за пра шта хр ка ње. Ето та кав је тај
сак со фо ни ста: до ве де чо ве ка на иви цу нер вног сло -
ма, па се по сле сур ва и за хр че (18). 

Ма га рац је био у ста њу да из ве де из так та
сво јим по на ша њем и ди ри ген та сим фо ниј ског
ор ке стра, а ка мо ли јед ну де вој чи цу (105).

Пас Клем па – миш Вар зиљ

– И не мој да ми ште диш на гу ма ра би ци, узми
две фла ши це, ако ти не што и пре тек не, не ће се
ба ци ти, по пи ћеш ти то, за ка зну – гр ми Клем па.
У ка си има мо па ра и пи ле ћих ко сти ју ко бла та,
је си ли раз у мео! – же сто ко Клем па бљу је ва тру
на свог по моћ ни ка... (97). 

Исто је и са фра зе о ло ги зми ма ко ји ис ка зу ју
ту гу; на при мјер, Ждра ку ла због рад ног по ло -
жа ја ко ји му ни је до ди је љен бол но уз ви ку је,
или се пак дје вој чи ца Со ња ја да за то што је жу -
ља ју око врат ни ци на џем пе ру:

– Ех, ди рек то ре, жи ва ра но мо ја! – бол но уз -
вик ну Ждра ку ла и гру ну се пе сни цом у пр са. Кад
ми већ не да де зва ње ве се лог за ба вља ча с цр ве -
ном капом на гла ви, што ме бар не свр ста у
прцво ља стог пај ца (68). 

Со ња се сме ши. Те сни око врат ни ци су деч ја
бол на тач ка, на ро чи то на џем пе ри ма ко ји гре бу
(59).

Ра дост је у ро ма ну дру га чи је кон ци пи ра на:
ово је шти во за ба ве, ужи ва ња и ма ште, а глав -
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но емо тив но ста ње је сте сре ћа. Сто га је ова
емо ци ја пред ста вље на искре но; њо ме се раз би -
ја из ви то пе ре на сли ка мо но лит не ствар но сти.
Ве се ље, ужи ва ње, игра, ис ка за ни су пу тем фра -
зе о ло ги за ма ко ји мо гу да се од ре де и као па ро -
ле, по кли чи ро ма на: 

Раз дра га ни ве се ља ци су на ле те ли на ње га, гу -
ра ли га, ву кли и до ба ци ва ли: – Ше фе, хај де с на -
ма! Удри бри гу на ве се ље! (40).

Ова фра зе о ло шка је ди ни ца опи су је ве се ло
рас по ло же ње љу ди на ули ци. (Ина че, ро ман у
ви ше на вра та те ма ти зу је ма сов на на род на оку -
пља ња, ко лек тив не сце не као што су кар не вал,
цир кус или бал.) Не по зна та ма са по зи ва ју на -
ка да се за ба ви, јер кар не вал је отво ре ни про -
стор ко ји пру жа мо гућ ност пот пу не за ба ве и
ужи ва ња. Упра во вре мен ска огра ни че ност до -
пу шта му ап со лут ну сло бо ду, а сре ћа, сто га, је -
сте сим бол ова квих при го да. 

Ис кре не емо ци је и оп шта ра дост у ко лек тив -
ним сце на ма ве се ља у ро ма ну не мо гу у пот -
пуно сти да се иден ти фи кују са свим зна че њима
кар не ва ла ко је је фор му ли сао Бах тин19 ни ти
они пред ста вља ју пи шчев ди ја лог са кар не вал -
ском т ра ди ци јом. Су штин ски, у дјеч ји ро ман

угра ђе ни су основ ни елемeнти кар не ва ла, схва -
ће ни као сво је вр сни сим бол сло бо де и иде ал
опу ште но сти. Ово би мо гло јед ним ди јелом да
об ја сни и екс пре сив ност По по ви ће вог је зи ка и
ат мос фе ру ро ма на: у пе ри о ду од 1969. до 1974.
пи сац је био ма ње-ви ше за бра њен (в. Љу шта -
новић 2015), а књи жев ност за дје цу, од ре ђе на
као бе ниг ни ја, ма ње опа сна, у том тре нут ку
била је је дан од мо гу ћих, до зво ље них об ли ка
из ра жа ва ња, си гур но мје сто, ег зил за ау то ра.
Ро ман Лек про тив ста ре ња са др жи све те еле -
мен те: при бје га ва ње ко ми ци, ве сеo тон, сли ку
сви јета у ко ме је прав да до сти жна, а за вр шетак
сре ћан.

2.1.6. Го вор

Ју на ци го во ром ис ка зу ју сво ју на гон ску при -
ро ду, че сто во ђе ну по тре бом за игром. Њи хо ве
же ље, те жње, прем да при зем не, на ив не, умно -
го ме су не до сти жне и не мо гу ће. Та че жња че -
сто се из ра жа ва соч ним, иди о мат ски бо га тим
је зи ком, екс пре сив но шћу ка дром да ус по ста -
вља дра ма тич не си ту а ци је, углав ном без ду бље
ве зе са основ ном рад њом (Љу шта но вић 2015:
18). Сви јет у роману од ра жа ва збр ку ствар но -
сти, он пред ста вља узо рак варљи ве раз ли чи то -
сти, ме те жа, бес ко на чан број по ја ва ко ји је зич -
ка флу ид ност, хе те ро ге ност мо же да по стиг не
и нај бо ље об ја сни. Тај (при вид ни) ха ос тво ри
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19 Кар не вал, пре ма Бах ти ну, пред ста вља пра знич ни пе -
риод чо вје ко вог жи во та, ври је ме пот пу ног од ба ци ва ња утвр-
ђе них дру штве них нор ми и њи хо ву тран сфор ма ци ју у су -
прот но сти ко је по при ма ју гро теск не раз ме ре. Кар не вал
одли ку ју: гу бље ње рав но те же, сли ке из мак ну те кон тро ле,
смје хов но, ла кр ди ја шко, гро теск но, а пе ри од тра ја ња кар не -
ва ла је огра ни чен. Бу ду ћи да се те ме љи на гро теск ном и
комич ном, у том кљу чу тре ба из ми је ни ти мје ста свих еле -
ме на та по прин ци пу пре о кре та ња гор њег и до њег. На овај
на чин се об ли ку је при вид ствар но сти, од ба цу ју пра ви ла сва -
ко днев ни це, вр ши се де хи је рар хи за ци ја сви је та у од но су на
оно ка ко је он обич но уре ђен. Карне вал озна ча ва по тре бу
чо вје ка да тран сфор ми ше сви јет ко ји је био сав у озбиљ ном,
зва нич ном и да ство ри бар привре ме ну илу зи ју пре да ха од

стро ге стварно сти. При вре ме ну, јер док тра је кар не вал, тра -
је и илу зи ја. Кар не вал је омо гу ћа вао до би ја ње ап со лут не
сло бо де да се сви јет са гле да без стра ха и, што је нај ва жни је,
у пот пу но сти кри тич ки. У пи та њу је де тро ни за ци ја, де хи је -
рар хи за ци ја, де ми то ло ги за ци ја, от клон од па те тич не сли ке
сви је та ко ја се жи ви, за тим ху ма ни за ци ја, тј. да ва ње но те
људ ског по сто је ћем сви је ту (Bah tin 1978: 11–20).



ма ле, уре ђе не ко смо се ко ји у тој сло же ној на -
ра тив ној струк ту ри гра де го то во за себ не при че
(епи зо де). Ако у твор би oваквог обли ка уче ству -
је је зик ко ји га за хва та, пре у ре ђу је и са сво је
стра не још јед ном устро ја ва, онда мо же мо го -
во ри ти о јед но став ним књи жев ним об ли ци ма
(в. Jol les 1978). 

Kраћи го вор ни об лик ко јим се са же то ис ка -
зу је, вр јед ну је не ка по ја ва као ре зул тат жи вот -
ног ис ку ства и ко ји се при мје њу је на од го ва ра -
ју ће си ту а ци је као вид пре по зна ва ња на зи ва се
из ре ка (Po po vić 2007: 311). Си ту аци је у ко ји ма
Ждра ку ла же ли да утје ши ма гар ца и да му по -
мог не, да га по са вје ту је, у тек сту се рје ша ва ју
стилским по ступ ком на бра ја ња ко је ода је ње -
го ву на ив ност, не ви ност, про сто ду шну до бро ту,
али и па ро ди ра ци је ли ис каз, при да ју ћи му ко -
мич ки тон. Но, те жи ште ни је то ли ко на зна чењ -
ском, ко ли ко на звуч ном и екс пре сив ном пла -
ну. Фра зе о ло ги зам на кра ју ове, мо гло би се ре -
ћи раз бра ја ли це са жи ма зна че ње до би ја ју ћи
тон и функ ци ју то бо жње из ре ке:

Ма ло цве ћа, ма ло ви те шких де ла, до бар раз -
де љак на фри зу ри, ка ран фил у ру пи ци на ка пу -
ту – и да ми но ће ср це одмах уз дрх та ти! Не бу ди
глуп: гим на сти ча ри па да ју на ко жне ду ше ке, а да -
ме на ле пе ре чи (44).

Су штин ски, овај се ис каз не мо же ван кон -
тек ста од ре ди ти као из ре ка, прем да из ре ке не -
ри јет ко мо гу да но се и уло гу фра зе о ло ги зма. У
пи та њу је по и гра ва ње ока ме ње ном фор мом
(ина че, ис ко ри шће ни фра зе о ло ги зам у ствар -
но сти не ма ста тус из ре ке), ко ја игром ри је чи
ко му ни ци ра са ди  је лом тек ста ко ји је ре зул тат
ау тор ске ма ште. 

2.1.7. Осо би не лич но сти

Пре на гла ше ним осо би на ма пот цр та ва се ош-
тра раз ли ка из ме ђу ан та го ни ста и про та го ни -
ста ро ма на – кроз њих се ре флек ту ју до бре и
ло ше људ ске осо би не, на ви ке, по ступ ци. Из ра -
же ни кон тра сти (по ред кри тич ке под ло ге) де-
кон стру и шу ка но ном утвр ђе не жан ро ве из ко -
јих су „по зајм ље ни” ју на ци. Ждра ку ла, ма га рац,
дје вој чи ца Со ња, кро ко дил, пас Клем па, нил ски
коњ, но со рог и др. ти пич ни су но си о ци осо -
бина жан ра у ко ме се уо би ча је но по ја вљу ју. По -
што су смје ште ни у је дан не та ко ти пи чан хро -
но топ (кар не вал ска ноћ) и њи хо ве осо би не у
но вим усло ви ма би ва ју мо ди фи ко ва не. Жа нр
ко ме су ју на ци при па да ли на до гра ђу је се но -
вим ства ра лач ким по ступ ци ма, њему не свој -
ственим. 

Ждра ку ла – ма га рац 

Е, по сле ово га, ма га рац на јед ном из гу би во љу
за рад. Спла сну у ње му же ља за ма за њем као
про бу шен ба лон, са мо за то што га је тај уо бра -
же ни џин на сва ком ко ра ку уби јао у по јам. Што
год он пред ло жи, џин од би ја, пра ви се ва жан, али
не ка зна тај са мо зва ни му драц да и ма га ре ћем
стр пље њу има гра ни ца! (23).

Сад, у ре ду, он хо ће баш и да рас кр сти с тим
ма гар цем, али де вој чи ца, у крај њој ли ни ји мо же
да ка же: ,,Па ка ко сте мо гли до са да с ова квим?
С ким си она кав си! Зар ни је? Вре ћа тра жи за кр -
пу, а миш по вла чи за со бом свој реп...”

[...] 
Е, у ле пој се бо ји пред ста вљаш! Ко ји ли ће те

са пун од те ља ге опра ти! – по ми сли Ждра ку ла
ужа сну то. – Али мој образ не ћеш ука ља ти! (78).

И та ко, про ша пу та оја ђе но, као да над про бу -
ше ном лоп том опро штај ни го вор др жи:
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– Ждра ку ло... – пи шти као мо кра да ска на ва -
три. [...] Шта ти ка жеш на ову окрут ну пре су ду
ко ја иде за тим да ра ста ви два те ла и јед ну ду -
шу? (107).

Ждра ку ла до ла зи из сви је та бај ке20 и ње го во
име из ве де но је од име на чу ве ног вам пи ра Дра -
ку ле, док ма га рац по ти че из сви је та ба сне21.
Оба ју на ка гу бе иден ти тет и у са свим но вом
про сто ру и вре ме ну по ку ша ва ју да се би при ба -
ве но ви об лик ег зи стен ци је (Ге ор ги јев ски 1998:
13). Да кле, ком би ну ју се ста тич не струк ту ре –
ба сна и бај ка – уно ше њем ди на ми ке, ко ја се,
из ме ђу оста лог, ис по ља ва гро те ском, па ро ди -
јом и не до вољ ном увјер љи во шћу ли ко ва: Ждра -
ку ла ни је вам пир већ до бри џин, са њар, емо ти -
ван, пра ви чан и уре дан, а ма га рац оли че ње не -
га тив них људ ских осо би на: на и ван, твр до глав,
глуп, не у ре дан. 

У ко мич ном ма ни ру на ра тор ће пред ста ви -
ти ма гар че ву и Ждра ку ли ну сва ђу. У овим рас -
пра ва ма, ко ри шће њем фра зе о ло шких је ди ни -

ца, нај бо ље се кон ден зу ју ат мос фе ра и осо би не
ју на ка (ка рак тер не, ин те лек ту ал не, тје лесне).
Ждра ку ла је пе дан тан, уре дан, чист, строг али
пра ви чан и ви ше не же ли да жи вот ни про стор
ди је ли са ма гар цем, ли је ним и не мар ним. Ка -
да ма га рац осје ти да би мо гао оста ти сам, по -
чи ње да се до дво ра ва Ждра ку ли. Ко мич на си -
ту а ци ја про ис ти че из то га што оба ју на ка – и
ма га рац и Ждра ку ла – ко ри сте фра зе о ло шке је -
ди ни це ко је суштин ски зна че исто вјет ност, јед -
на кост, слич ност, али ис ко ри шће не у су прот -
ним зна че њи ма: Ждра ку ла стра ху је да га због
ма гар че вих ло ших осо би на мо гу по ис то ви је ти -
ти са њим, а ма га рац се пла ши да, ако оста не
сам, ви ше не ће мо ћи да бу де ли јен.

Дје вој чи ца Со ња – ба ка

Дру ги пар чи не дје вој чи ца Со ња и ње на ба -
ка22, а па ро диј ска под ло га не што је убла же нија.
Со ња је, баш као и Ждра ку ла, пра вич на и по -
ште на (она и пре су ђу је ма гар цу), док је ба ка ла -
ко ми сле на, на ив на и бр зо пле та: она ор га ни зује
по тје ру ми сле ћи да је дје вој чи ца оте та, али иде
и код чав ке да јој про рек не гдје је дје вој чица:

На ла га ћу ба би пу на ко ла! Хва ли ће се по сле
свим ба бе ти на ма шта сам јој све ис по га ђа ла! На -
гр ну ће ба бе ко без гла ве, па ћу сил не па ре од ла -
ко вер них ба бу ска ра на мла ти ти! (85).

Чав ка (прем да у епи зод ној уло зи) при ка за на
је као пре ва рант ки ња ко ја вје ру је да ће об ма -
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20 „Усме на/на род на бај ка је сте ви ше е пи зод на при ча у ко -
јој се зби ва ња ни жу хро но ло шки уоб ли че на, пре ма уста ље-
ним ком по зи ци о ним обра сци ма, а ка рак те ри ше је еле ме -
нат чу де сног. Ком по зи ци ја бај ке (као и ком по зи ци ја сва ког
еп ског де ла) за сни ва се, на ли ко ви ма (ју на ци ма) и зби ва њу,
ко је се од ви ја у вре ме ну и про сто ру. До га ђа ји се, по пра ви лу
ни жу хро но ло шки (фа бу ла и си же се по кла па ју), ли не ар но;
вре ме зби ва ња је про шло; ли ко ви су пре те жно не и ме но ва -
ни, ка рак те ри ше их пол, за ни ма ње, со ци јал ни и по ро дич ни
ста тус, уз раст. Че ста у ком по зи ци ји бај ке је су по на вља ња и
па ра ле ли зам де ло ва, док је рас плет увек сре ћан” (Пе ши кан-
Љу шта но вић 2007: 36).

21 „Иа ко су жи во ти ње у ба сна ма та ко ђе глав ни ју на ци
(вео ма рет ко ства ри), при ступ је дру га чи ји. Ба сне се не при-
по ве да ју ра ди за ба ве. Ве о ма са же те, оне ко ри сте жи во ти ње
као не ку вр сту зна ко ва за спо ра зу ме ва ње, као сли ко ви те
сим бо ле ко ји ма се упу ћу је на пре не се ни сми сао (ли си ца –
лу кав ство, вук – про ждр љи вост, лав – ве ли ко ду шност) и слу -
же по у ци. По у ка мо же би ти утка на у са му ба сну, а мо же до -
ћи на кра ју, као ис ход но са оп ште ње” (Ми ло ше вић-Ђор ђе вић
1997: 15). 

22 Овај пар ју на ка мо гао би да се до ве де у ве зу са ју на ци -
ма из усме не бај ке – Цр вен ка пе – умно го ме мо ди фи ко ван и
при ла го ђен но вом кон тек сту. Со ња, баш као и Цр вен ка па,
би ва не по слу шна и кр ши за бра ну, тј. од ла зи у не по зна то, док
је лик ба ке у пот пу но сти из ми је њен: ба ка у ро ма ну да је се у
по тра гу за својом уну ком, хи тра је и вје шта у тра га њу.



на ма до ћи до ци ља. На је зич ком пла ну, фра зе -
о ло шке је ди ни це има ју уло гу да по ка жу ње не
не га тив не осо би не (пре пре де ност, зле на мје ре:
вје ро ва ње да су ста ри је же не ла ко ми сле не).
Чав ка је, та ко ђе, схва ће на као лик-ма ска, она
је пред став ница ни ског ми љеа пе ри фе ри је ко -
ји оп слу жу је ур ба ни про стор сум њи вим по сло -
ви ма, до ступ ним са мо на мар ги на ма гра да.
Фра зе о ло ги зам ује ди њен са дру гим из ра жај ним
об ли ци ма – екс кла ма ци јом, жар го ном, ко ло -
кви ја ли зми ма – по твр ђу јe при пад ност чав ке
спе ци фич ној пе ри фе риј ској ге то-цје ли ни23. 

Клем па – Вар зиљ

Пас Клем па и миш Вар зиљ де тек тив ски су
тан дем24: њи хо ви опи си оцр та ва ју не по ду дар -
ност њи хо вих ка рак тер них осо би на и по зи ва
ко јим се ба ве. Клем па је озби љан и од го во ран,
док је Вар зиљ по ма ло не спре тан, те углав ном
успо ра ва ис тра гу:

А ја сам ми слио да си ти глуп као цр на ноћ –
пр о ша пу та Клем па и по че да пу зи за Вар зи љом
(94).

Нил ски коњ – но со рог

По след њи пар чи не нил ски коњ и но со рог.
Кроз ди ја лог се ис ка зу је пре ва рант ски ка рак -
тер ових ли ко ва: 

– До бро смо се сми сли ли – ре че дру ги – ма -
то ри је глуп ко коњ од ча мо ви не! (120).

Су штин ски, сви њи хо ви по ступ ци, дје ло ва ња
и је зич ке кон струк ци је по твр ђу ју њи хов ан та -
го ни стич ки ста тус у ро ма ну. Они су мје ри ло не -
га тив ног и, прем да ка ри ки ра не, њи хо ве не га -
тив не ка рак те ри сти ке ис по ља ва ју се без ве ћих
пре пре ка, те не ма ју про блем да про на ђу свој
иден ти тет у но вом жан ру. За раз ли ку од до брог,
ко је уви јек има про блем иден ти фи ка ци је и
одре ђе ња, зло је пред ста вље но као ла ко адап -
тaбил но – мо ди фи ку је се и при ла го ђа ва свим
усло ви ма и при ли ка ма. 

2.2. Жар го ни зми

2.2.1. Кре та ње

Пра ће ње, тра га ње, ухо ђе ње, тј. уоп ште узев
кре та ње спа да у кључ не од ред ни це ро ма на Лек
про тив ста ре ња. Сход но отво ре ном пр о сто ру,
ули ци на ко јој се рад ња од ви ја, раз ли чи те ком -
би на ци је је зич ких фор ми у кон тексту мо гу нај -
бо ље да пре до че емо ци ју, ат мос фе ру, став говор -
ни ка (ком би на ци ја од го ва ра ју ћих лек сич ких и
интерпункцијских зна ко ва и на бра ја ње пре по -
зна тљи ва су стил ска сред ства овог ро ма на): 

Не ће мо ти по пу сти ти. Хај де, хва тај пут под
но ге! Шу ман гле! Но кат! Ма гла! У ви ду ла сти ног
ре па! Бри ши, не оду го вла чи! (109).

Ри јеч је о нон сен сној, из ви то пе ре ној сце ни
у ко јој дје вој чи ца Со ња (да кле, ди је те) ки њи ма -
гар ца – Ждра ку линог су ста на ра. Ис ко ри шће ни
жар го ни зми и фра зе о ло ги зми, ко ји у осно ви
ука зу ју на не ки об лик од ла ска, но се у се би не -
га тив ну ко но та ци ју и упу ћу ју на би јес, љут њу,
не при па да ње. У пи та њу је ујед но и ка ри ка ту ра,
јер до ла зи до не скла да из ме ђу из го во ре них ри -
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23 О ово ме је на ро чи то пи са ла Ми р ја на Ми о чи но вић, да -
ју ћи по е тич ке од ред ни це По по ви ће вих дра ма за од ра сле
(Ми о чи но вић 1987).

24 Већ ра ни је је на ве де но да су па ро ди ја де тек тив ских ро -
ма на.



је чи, оног ко их из го ва ра (дје вој чи ца Со ња) и
оно га ко ме су упу ће не (ма гар цу ко ји има ста -
тус од ра слог). Је зич ком сти ли за ци јом бај ко ви -
ти се сви јет оне о би ча ва, бу ду ћи да су ин тен -
зиви ра ни ефек ти из не на ђе ња и пред ста вље ни
не ти пич ни спо је ви. При сут ни су и еле мен ти
осо бе ни за пре да ње, јер је на ра тив ве зан за
ствар ност, ло ка ли за ци ју рад ње и је зи ка ко јим
се ка зу је (Ге ор ги јев ски 2005: 38).

2.2.2. Го вор

По по ви ће ва есте ти ка је сам жи вот, бо гат, су -
ров и благ исто вре ме но, му дар, лу кав, при глуп,
ис пу њен мно штвом опреч них на сто ја ња, је -
динством су прот но сти, ин те ре са, на у ма, реч ју,
жи вот ко ји је то ли ко про стран да му се не мо гу
од ре ди ти гра ни це (Пут ник 2015: 260). 

У По по ви ће вом је зи ку не ма мо гу ћих је -
зичких огра ни че ња, већ су по зна ва ње је зи ка и
спо соб ност ком би но ва ња лек си ке та кви да
оства ру ју ефе кат питорескности и на ме ћу се
ли ко ви ма у ро ма ну. Сто га, је зик је осло њен на
на род ну му др ост и лек си ку из ко јих про си ја ва -
ју ху мор, свје жи и ор ги нал ни ко мич ки обр ти:

Увре ђе ни ма га рац се ру ка ма ока чи о чи ви лук
за ка пу те, за љу ља се и по че за је дљи во да фи ћу ка,
а све пре ко ра ме на ба ца ју ћи љу бо пи тљи ве по гле -
де (23).

– Не бе на ви се – ре че ре дар крат ко и ја сно [...]
– Ја сам нај ви ше ту жан – за ва пи ма га рац не

по ме ра ју ћи се с ме ста ни за ми ли ме тар (41).

Ко ри шће њем не фор мал них, пре те жно раз -
го вор них је зич ких је ди ни ца – жар го ни за ма –
на ра ти вом се по ку ша ва пред ста ви ти по тре ба

ли ко ва за иден ти фи ка ци јом и ко му ни ка ци јом
уну тар од ре ђе не дру штве не гру пе. Бу ду ћи да је
жар гон је дан од нај че шћих на чи на ко му ни ка -
ци је ме ђу мла ди ма, ов дје је ис ко ри шћен ка ко
би се пред ста ви ла ње го ва опо зит на стра на, те
се по тен ци ра „осе ћа ње су ви шног ју на ка” (Ге ор -
ги јев ски 2005: 122). Ма га рац фи ћу ка, а ре дар
га ки њи – не бе на ви се! Ово оцр та ва ју на ко ву
уса мље ност у мо дер ном сви је ту: ма га рац по ку -
ша ва да го во ри је зи ком гру пе ка ко би га она
(по тен ци јал но) лак ше ра зу мје ла. Жар го ни зми
у овом кон тек сту из ла жу под сми је ху емо ци је
ју на ка ко ји је кроз ро ман ко мич ки пред ста -
вљен. За пра во, ово је сте и на чин пред ста вља ња
ис ку ста ва мла дих у са вре ме ном дру штву, њи -
хо вих но вих ви зу ра, али и на чи на на ко ји се те
ви зу ре пу тем је зи ка мо ди фи ку ју. 

2.2.3. Осо би не лич но сти

Без жар го на, са вре ме на ли те ра ту ра би ла би
бес крв на и не до вољ но из ра жај на. Го то во је не -
мо гу ће ба ви ти се мо дер ном књи жев но шћу а да
се не упо три је би бар је дан жар го ни зам, по го то -
во ка да је ри јеч о дје ли ма на ми је њеним мла ђем
уз ра сту. Жар гон по сје ду је по тен ци јал да ми је -
ња уста ље но на сље ђе, ства ра ју ћи сво је вр сни
па ра лел ни је зик. Он пред ста вља по тре бу за
„тај ним спо ра зу ми је ва њем” на ро чи то да нас, у
за гу ше ним ур ба ним и стам бе ним сре ди на ма
оп те ре ће ним ге не ра циј ским су ко би ма (Ger zić
2012: 5): 

Ба цај те ан др мо ље из ру ку и при хва тај се пра -
зне пле ха не кан те да у њу лу паш вар ја чом.

Ви сте че ке та ла и ко вач ки ме хо ви, ни сте ви
ни ка кви му зи кан ти! Ви сте шу пљи кљу че ви и пра -
зне ти кве, ни ко и ни шта, ну ле и про би све ти ко -
ји ма тре ба за вр ну ти ши ји цу! (35).
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ГЛА ВА ТРИ НА Е СТА у ко јој ман гу пи до ла зе до
из ра жа ја (113).

Ко кли па ни?! Је л’ ја?! Ја ој, кли па ни, ала ћу
вас из де ве та ти! – по ви ка кро ко дил (158).

За ни мљи во је што су жар го ни зми у ро ма ну,
као об лик ка рак те ри за ци је ли ко ва, да ти ис кљу -
чи во у не га тив ном кон тек сту, за раз ли ку од
фра зе о ло ги за ма ко ји при ка зу ју и не ке дру ге
осо бе но сти ли ко ва. Жар го ни зми у на рати ву
озна ча ва ју глу пост, не до вољ но раз ви јен ин те -
лект, го то во уви јек су по ве за ни са емо тив ним
ста њи ма као што су љут ња, би јес, ср ди тост25

итд. Лек про тив ста ре ња је сте ро ман у ко ме се
де струк ци јом ка нон ских жа нр о ва (бај ка, ба сна)
вр ши и де струк ци ја ју на ка и је зи ка, па та ко но -
си о ци не га тив них ка рак тер них осо би на по ста -
ју гро теск ни, ко мич ни, па ро дич ни, а њи хо ви
ди ја ло зи до при но се ди на ми ци основ ног на -
рати ва.

3. За кљу чак

Је зич ком ана ли зом ро ма на Лек про тив ста -
ре ња Алек сан дра По по ви ћа из дво је ни су при -
мје ри фра зе о ло ги за ма и лек се ма (жар го ни -
зама), ко је смо по том кла сифи ко ва ли пре ма
семан тич ком кри те ри ју та ко да, пре ма Апре -
сја но вој тер ми но ло ги ји, од ра жа ва ју на ив ну сли -
ку сви је та. Ана ли за је по ка за ла да је зик пред -
ста вља од раз од ре ђе не кон цеп ту а ли за ци је сви -

је та, ко ја мо же да бу де уни вер зал на, али и да
има не ке на ци о нал не осо бе но сти. У на шем слу -
ча ју, ова кон цеп ту а ли за ци ја по сред но от кри ва
спе ци фич но сти пи шче вог по гле да на сви јет и
до жи вља ја ствар но сти. Тач ни је, по мо ћу је зи ка,
при је све га ње го вог лек сич ко-фра зе о ло шког
сло ја, мо гу ће је са гле да ти основ не цр те ау то ро -
вог ства ра лач ког прин ци па. Осим што је утвр -
ђе на уло га фра зе о ло ги за ма и жар го ни за ма у
тек сту, за сва ки до мен, по ка за но је и ка ко они
ути чу на де фи ни са ње основ них по е тич ких на -
че ла ка да го во ри мо о про зном ства ра ла штву за
дје цу Алек сан дра По по ви ћа. На осно ву се ман -
ти ке по сма тра не је зич ке је ди ни це кла си фи ко -
ва не су пре ма сље де ћим до ме ни ма: опа жа њу,
фи зи о ло шким ста њи ма и про це си ма, кре та њу,
ак тив но сти ума, го во ру, емо ци ја ма и осо би на -
ма лич но сти.

Фра зе о ло ги зми у ро ма ну у не ким слу ча је ви -
ма би ли су је зич ки мо ди фи ко ва ни, при ла го ђе -
ни во ка бу ла ру нај мла ђих, али при том кри тичка
под ло га ни је из о ста ла. Ко ри шће ње фра зе о ло -
ги за ма до при ни је ло је питорескности тек ста,
што је је дан од до ми нант них стил ских по сту па -
ка у ро ма ну ко јим се, осим то га, по сти же и па -
ро ди ра ње, ка ри ки ра ње ка рак тер них осо би на,
емо ци ја, дје ла ња ју на ка итд. Фра зе о ло ги зми до -
при но се из ра зи тој ди на ми ци ро ма на, бр зом
смје њи ва њу епи зо да, ве ли ком бро ју ди гре си ја,
бу ду ћи да на сли ко вит и екс пре си ван на чин
пре но се од ре ђе не са др жа је. Ове је ди ни це, та -
ко ђе, под у пи ру је зич ко стил ске спе ци фич но сти
Алек сан дра По по ви ћа као ау то ра, по што се њи -
ма по сти же ни јан си ра ње емо ци ја ју на ка. Они
пот по ма жу об ли ко ва ње ка рак тера ко ји су тзв.
ју на ци-ма ске, јер ли ко ви у ро ма ну ни су до вољ -
но пси хо ло шки раз ви је ни ни ти са мо свој ни, већ
су пред став ни ци до брог, ло шег, на ив ног, пре ва -
рант ског, ве се лог, ту жног и сл.
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25 „’У раз го вор ни је зик ла ко про ди ру ре чи и из ра зи ка рак -
те ри стич ни за при сни ји об лик ко му ни ка ци је, али и они изра -
зи то екс пре сив ни из жар го на и ар гоа ко ји се че сто мо гу оква -
ли фи ко ва ти као гру би и вул гар ни’ (уп. На зар јан 1976: 249).
Овај про дор из суп стан дар да у усме ну реч уто ли ко је лак ши
уко ли ко дру штво по тре са ју по ли тич ка и еко ном ска не ста -
бил ност, рат на де ша ва ња, по ве ћа на агре сив ност и дру ге не -
га тив не по ја ве” (Мр ше вић-Ра до вић 2008: 344). 



За раз ли ку од фра зе о ло ги за ма ко ји су, пре -
ма Апре сја но вој на ив ној сли ци сви је та, об у хва -
ти ли сва по ља (свих се дам), ка да го во ри мо о
лек се ма ма, тј. жар го ни зми ма то ни је слу чај.
Жар гони зми су, су штин ски, по ка за ли три основ -
не по е тич ке ка рак те ри сти ке По по ви ће ве про -
зе: кре та ње, го вор и осо би не чо вје ка као лич но -
сти, ути чући на екс пре сив ност тек ста и ње го во
стил ско об ли ко ва ње, те до дат но на гла сив ши
кључ ну уло гу кре та ња, го во ра и ка рак тер них
осо би на у на ра ти ву. Жар го ни зми су, сто га, по -
ка за ли да ро ман го во ри је зи ком ко ји при па да
за тво ре ној гру пи, ко ја се пу тем жар го на (го во -
ра ули це, уоп ште узев) лак ше спо ра зу ми је ва –
жар гон го во ри о новом, ур ба ном про сто ру ко -
ји је из ра зи то ди на ми чан; о је зи ку ко ји је под
тим ути ца јем мо ди фи ко ван и на кра ју о про -
бле му уса мље ног ју на ка ко ји, мо жда, је ди но пу -
тем тог пре о бли ко ва ног из ра за мо же да ко му -
ни ци ра са ствар но шћу. 

Та ко ђе, по кре ну та су и број на пи та ња ве за -
на за бу ду ћа ис тра жи ва ња мје ста Алек сан дра
По по ви ћа у ка но ну срп ске књи жев но сти за дје -
цу: не до ста так ра до ва ко ји у цје ло сти са гле да -
ва ју пи шче во ства ра ла штво за нај мла ђе, тј. про -
у ча ва ње свих жан ро ва у ко ји ма се пи сац кре тао
(дра ма, ро ман, при по ви јет ка, сли ков ни ца и
сл.); По пови ће ва ак ту ел ност да нас; про блем
ње го ве мар ги на ли за ци је као пи сца за дје цу и
сл. Овај рад мо гао би би ти пр ви скром ни ко рак
на том ис тра жи вач ком пу ту.
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LE XI CAL-PHRA SE O LO GI CAL ME ANS 
IN THE FUN CTION OF EX PRES SI VI SA TI ON

AND STYLI SA TION OF LAN GU A GE 
IN THE NO VEL LEK PRO TIV STA RE NJA

(THE CU RE AGA INST AGING) 
BY ALEK SAN DAR PO PO VIĆ

Sum mary

The su bject of our re se arch work is the analysis of
lexi cal and phra se o lo gi cal units in the no vel The Cu re
Aga inst Aging by Alek san dar Po po vić, which sho uld show
the lin gu i stic pro ce du res of ex pres si on and styli sa tion of
nar ra ti ve. In the analysis, we will use Apre si an’s the ory
of the na i ve ima ge of the world as a system for clas sifying
le xe mes and phra se o lo gisms that sho uld show how lan -
gu a ge re pre sents a per son’s ex pe ri en ce of the world, that
is, cha rac ter tra its, emo ti ons, sta tes, pro ces ses, and ali -
ke, which are ac ti va ted in the no vel’s pro ta go nists and
which ac hi e ve the ir ex pres si on in the lan gu a ge of the no -
vel. In ad di tion, we will use the fol klo re met hod, stu di es
of po pu lar cul tu re, ter mi no logy of li te rary the ory. This
sho uld show us what all kinds of de struc tion are ac com -
plis hed by lan gu a ge.

Keywords: phra se o logy, le xe me, no vel, ex pres si vi sa -
ti on, chil dren’s li te ra tu re, Alek san dar Po po vić
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће би ти ис тра же но при су ство и
од су ство род них сте ре о ти па у ро ма ну Принц од па пи -
ра ау тор ке Вла ди сла ве Вој но вић. Род ни сте ре о ти пи су
ши ро ко рас про стра ње на ми шље ња о уло га ма му шка -
ра ца и жена у дру штву. Кроз ана ли зу ли ко ва и њи хо ве
ме ђу људ ске од но се уо ча ва се при сут ност, од но сно
одсут ност род них сте ре о ти па, као и ис пу ња ва ње род -
них уло га. При каз кон струк ци је са вре ме не по ро ди це
слу жи ће као пот по ра за от кри ва ње пси хо ло шког и со -
ци јал ног ста ња де те та у њој. На тај на чин, уви ђа се
коли ко су род ни сте ре о ти пи при сут ни у са вре ме ној
по ро ди ци, као и на чин на ко ји се они ис ка зу ју. Кроз
по ре ђе ње тра ди ци о нал ног и са време ног, ука зу ју се
раз ли ке ко је се огле да ју у ка рак те ри за ци ји ли ко ва.
Закључ но, циљ је ука зи ва ње при су ства и од су ства род -
них сте ре о ти па у овом са вре ме ном ро ма ну за де цу и
мла де.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: при су ство и од су ство род них сте -
ре о ти па, фе ми ни стич ка књи жев на кри ти ка, род на
уло га, књи жев ност за де цу и мла де, со ци јал на ствар -
ност

Ли са Пол (Lis sa Paul) на пи са ла је: 

По сто ји до бар раз лог за при па ја ње фе ми ни -
стич ке те о ри је књи жев но сти за де цу. И књи жев -
ност за же не и књи жев ност за де цу се у књи жев -
ним и обра зов ним кру го ви ма тре ти ра ју као да су
ни жег ран га и обич но их ви де као мар ги нал не
или пе ри фер не [...]. 

По чет ком ми ле ни ју ма, та се сли ка ме ња. Фе -
ми ни стич ки при ступ на у чио је чи та о це да ви -
де и чу ју при че о же на ма и де ци на на чи не ко -
ји ра ни је ни су би ли схва ће ни (Пол 2013: 175).
Уоп ште но, фе ми ни зам је по крет ко ји се ба ви
по ло жа јем же на у дру штву1. Исто ри ја њи хо вог
по кре та је ду га2. По тла че ни по ло жај же на, а и
де це, мо же мо ви де ти од по чет ка раз во ја исто -
ри је људ ског дру штва. Чи ње ни ца је да је по ло -
жај же не у дру штву ди рект но усло вља ван по ло -
жа јем де те та у ње му. Од у век су ове ка те го ри је
би ле мар ги нал не и не до вољ но ис тра же не. Схва -
та ју ћи де тињ ство као би о ло шку ка те го ри ју,
дру штве не ин сти ту ци је окре ну те су ка вас пи та -
њу, об ли ко ва њу де це као „не до ра слих би ћа ко -
ја тре ба про у ча ва ти”. Тра ди ци о нал на психо ло -
ги ја је ис ти ца ла да су пси хо ло шка објaшњења
деч јег раз во ја, а ко ја и да нас до ми ни ра ју, окре -
ну та ка пра ви ли ма по ди за ња/вас пи та ва ња де -
це, чи ме се пре мо шћа вао јаз из ме ђу те о ри је и

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03

Ма ја М. ПРА ЛИ ЦА*
ПУ „Ма ли ча роб њак” 
Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја

ПРИ СУ СТВО И ОД СУ СТВО РОД НИХ СТЕ РЕ О ТИ ПА У РО МА НУ
ПРИНЦ ОД ПА ПИ РА ВЛА ДИ СЛА ВЕ ВОЈ НО ВИЋ

Ори ги нал ни на уч ни рад
UDC 821.163.41-93-31.09 Vojnović V.

При мље но: 13. 6. 2021. 
При хва ће но: 24. 6. 2021. 

* pra li ca ma ja95@gmail.com
1 Оп шир ни је у: Za ha ri je vić, Adri a na (prir.). Ne ko je re kao fe -

mi ni zam? Ka ko je fe mi ni zam uti cao na že ne XXI ve ka. Be o grad:
He in rich Böll Stif tung – Re gi o nal na kan ce la ri ja za Ju go i stoč -
nu Evro pu, 2012.

2 Оп шир ни је у: Mi šel, An dre. Fe mi ni zam. Be o grad: Pla to,
1997.



прак се, ро ди те ља и де те та, учи те ља и уче ни ка
(Ми ло са вље вић-Ђу кић 2014: 128). 

Раз вој фе ми ни стич ке те о ри је књи жев но сти
до вео је до раз во ја књи жев но сти за де цу и књи -
жев но сти за же не3. Ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча
за род не сте ре о ти пе по ја ви ло се се дам де се тих
го ди на про шлог ве ка и не је ња ва ни да нас. Род -
ни сте ре о ти пи ши ро ко су рас про стра ње на, не -
кри тич ки при хва ће на, са мо по дра зу ме ва ју ћа
ми шље ња о уло га ма и по зи ци ји ко ју же не и му -
шкар ци тре ба да има ју у дру штву4 (Ја рић – Ра -
до вић 2011: 155). Сва ка кул ту ра од ли ку је се
одре ђе ним сте ре о ти пи ма ко ји су при сут ни у
вас пи та њу и фор ми ра њу по је дин ца. Осла ња ју -
ћи се на род не сте ре о ти пе, му шкар ци су ти ко -
ји су хра бри, не за ви сни, му дри, ана ли тич ни,
сна жни, има ју сло бо ду кре та ња, док су же не
пред ста вље не као сла би ји пол, пла шљи ве и по -
кор не, ка рак те ри ше их жен ска бр бљи вост, њи -
хо ва ин те ли ген ци ја се не раз ма тра, за ви сне су
од му шка ра ца, па сив не, глав на функ ци ја сво ди
им се на пру жа ње љу ба ви и бри гу о до ма ћин -
ству. За њих, до ма ћин ство је је ди но окру же ње
у ко јем бо ра ве.

Исто ри ја раз во ја фе ми ни стич ке кри ти ке од -
но си се и на раз вој жен ског ак ти ви зма – из по -
кре та за осло ба ђа ње же на раз ви ла се фе ми но -
ло ги ја. Сле ди ла су по нов на иш чи та ва ња де ла,
по вра так тек сту5, као и ожи вља ва ње про шло -

сти6 ко је је под ра зу ме ва ло по вра так за бо ра вље -
ним књи жев ни ца ма ко је су ства ра ле у ра ни јим
вре ме ни ма. Што се ти че књи жев но сти за де цу
и при ме не фе ми ни стич ке књи жев не те о ри је у
њој, ана ли за де ла по ка за ла је да су се у број ним
пу бли ка ци ја ма на ме ње ним де ци јављали род -
ни сте ре о ти пи, по чев ши од за сту пље но сти му -
шких и жен ских ли ко ва, на чи на њи хо вог гра -
ђења, пред ста вља ња и по ло жа ја, раз ли ка у мо -
рал ним вред но сти ма и сл. Та ко ђе, код му шких
ли ко ва ја вља се ши рок ди ја па зон за ни ма ња, док
су жен ски ста ци о ни ра ни у сво јим до мо ви ма.
Јед но од ис тра жи ва ња ко је је по твр ди ло хи по -
те зу је сте оно Ле но ре Вајц ман (Le no re J. We itz -
man), спро ве де но 1972. го ди не.7 На и ме, Вајц -
ма но ва је са сво јим са рад ни ца ма ана ли зи ра ла
сли ков ни це за де цу на гра ђе не пре сти жном ме -
да љом „Кал де кот”, тач ни је ви дљи вост жен ских
ли ко ва, по де ље ност про сто ра и на чин пред став -
ља ња род них уло га. До би је ни ре зул та ти по каза -
ли су да се ве ли ки број род них сте ре о ти па јавља
већ у књи га ма ко ји ма де ца пр во има ју при сту -
па. Же не су би ле ма ње за сту пље не у на сло ви -
ма, та ко ђе и као глав ни ли ко ви и у илу стра ци -
ја ма. У тре ћи ни про у ча ва них сли ков ни ца же не
се ни су по ја вљи ва ле, а ако су би ле при сут не,
зау зи ма ле су тра ди ци о нал не род не уло ге. По -
де ла про сто ра та ко ђе је сле ди ла сте ре о ти пе –
де ча ци су има ли сло бо ду кре та ња, док су де вој -
чи це при ка зи ва не у окви ру до ма ћин ства.

По јам де тињ ства ме њао се кроз исто риј ске
епо хе, али кључ ни чи ни лац у про це су де тињ -
ства ва жи у свим раз до бљи ма. Про цес со ци ја -
ли за ци је кроз ко ји де те про ла зи, на и ме, за ви -
сан је од на че ла и пра ви ла ко ја ус по ста вља ју
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3 Оп шир ни је у: Za ha ri je vić, Adri a na i Ka ta ri na Lon ča re vić
(ured ni ce). Fe mi ni stič ka te o ri ja je za sve. Be o grad: In sti tut za fi -
lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju Uni ver zi te ta u Be o gra du; Fa kul tet
po li tič kih na u ka Uni ver zi te ta u Be o gra du, 2018.

4 Оп шир ни је у: Ja rić, Ve sna i Na de žda Ra do vić. Reč nik rod -
ne rav no prav no sti. Be o grad: Upra va za rod nu rav no prav nost,
Mi ni star stvo ra da i so ci jal ne po li ti ke Re pu bli ke Sr bi je, 2011.

5 Ви ше у: Пол, Ли са. Од сте ре о ти па о род ним уло га ма до
су бјек тив но сти: фе ми ни стич ки при ступ. У: Ту ма че ње књижев -
но сти за де цу. Ур. Пи тер Хант. Пре ве ла На та ша Јан ко вић,
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 Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2013.

6 Исто.
7 Ви ше у: Сте фа но вић, Је ле на. Сви ле на ко жа и пи ле ће срце:

род ни сте ре о ти пи у ро ма ни ма из лек ти ре за основ ну шко лу.
Но ви Сад: По кра јин ски за вод за рав но прав ност по ло ва, 2017.



ро ди те љи. Де те је за ви сно би ће, ко је мо дел по -
на ша ња и по гле де на со ци јал ну ствар ност ко ја
га окру жу је не свесно пре у зи ма од ро ди те ља.
Та ко ће, кад утвр ди свој по ло жај у дру штву,
усво ји ти нор ме ко је се од но се упра во на тај по -
ло жај, по шту ју ћи их углав ном без у слов но.
При зна ња доб не јед на ко сти омо гу ћа ва да на
свет ви ше не гле дамо као на свет од ра слих,
исто као што при зна ње род не јед на ко сти по ма -
же да на свет ви ше не гле да мо као на „вла да ви -
ну му шка ра ца” (Ми ло са вље вић-Ђу кић 2014:
130). По де ла по ло ва, од но сно род них уло га
при сут на је и да нас, и поред број них ак ти ви ста
ко ји се за ла жу за њи хо во уки да ње.

Ро ман Принц од па пи ра ау тор ке Вла ди сла ве
Вој но вић8 уво ди но ви те те у срп ску књи жев ност
за де цу, по чев од те ма ти за ци је и мо ти ви са ности,
за тим про сто ра и окру же ња де те та, па све до
упли та ња гра ђан ске по ро ди це у кри ми нал и
сум њи ве рад ње. Умре же ност род них сте ре о ти -
па ис ка зу је се по ступ ци ма и ка рак те ри за ци јом
ли ко ва. Ис под при ка за не кон струк ци је деч је
на ив не све сти, ис под игре и ма шта ри ја, ука зује
се со ци јал на ствар ност за по ста вље ног де те та и
кон струк ци ја са вре ме не по ро ди це. Де тек тив ска
ат мос фе ра за пра во је по за ди на мно гих озбиљ -
них соци јал них и пси хо ло шких те ма, као што су
не бе збед на око ли на за де те, не вер ство у бра ку,
ло ше при ја тељ ство, осе ћај оту ђе но сти и од баче -
но сти, су срет са кри ми на лом. У ау тор ки ном пи-
са њу мо же мо ви де ти сме р ну игру сте ре о ти пи -
ма9 ко ји об и гра ва ју око ли ко ва чи је ка рак те ре
она осми шља ва и гра ди. При ме ћу је мо да су за
њу сте ре о ти пи и ства ра лач ки иза зов и пот по ра.

Род на уло га ба ке са сто ји се у пру жа њу љу ба -
ви де те ту у то пли ни до ма. Сте ре о ти пи о умил -

ним, по жр тво ва ним, али и му дрим ба ка ма на -
ла зе сво је ме сто и у овом ро ма ну. Име Ју ли јине
ба ке не зна мо, те је са мим тим по твр ђен сте-
рео тип о (не)име но ва њу жен ских ли ко ва. У сво -
јим ма лим епи зод ним уло га ма она вр ши до -
вољ но сна жан ути цај и служи као мо ти ва ци ја
број них ди ја ло га из ме ђу Ју ли ји них ро ди те ља.
Уви ђа се ње на бри га о уну ци, о ко јој се ста ра и
то ком ле та, ис пу ња ва ју ћи та ко сво ју род ну уло -
гу. При каз тра ди ци о нал но сти огле да се и на
про стор ном нивоу – ба ка жи ви на се лу, а Ју ли -
ја у гра ду. Ме ђу тим, раз ли ке се не примећују
са мо у пр о сто ру, већ и у мо де ли ма по на ша ња.
По ред пр о сто р не дис тан це ја вља се и ге не ра -
циј ски јаз, а при ка зан је и мо дел тра ди ци о нал -
ног васпи та ња. У та квом мо де лу де те је не моћ -
но, усло вље но да бес по го вор но слу ша од ра сле
и да им се по ко ра ва, иа ко се не сла же са њи хо -
вим ста во ви ма и ми шље њи ма. Овај мо дел опа -
жа се кроз Ју ли ји но ви ђе ње ба ки ног вас пи та ва -
ња Ју ли ји ног оца:

Мо ја ба ка ни је као дру ге. Ми слим, ни је као
оне што де ци све пу шта ју. Мо ја ба ка не пу шта
ни шта. Ни ко ме. Она ми сли да је та та су пер за то
што му ни шта ни је пу шта ла кад је био ма ли, а да
се на ма ми ви ди да је као де те би ла раз ма жена
(Вој но вић 2018: 8)10.

У ли ку ба ке пр о вла чи се и сте ре о тип о жен -
ској бр бљи во сти, ме ђу соб ној кон ку рен ци ји и
над ме та њу. Кла сич ни сте ре о тип ни од нос све -
кр ва –сна ха при ка зан је и у овом ро ма ну. Ау тор -
ка је овим осо би на ма не сум њи во по ен ти ра ла и
за о кру жи ла ба кин лик. Крат ки, осу ђу ју ћи ко -
мен та ри на ме ње ни ри ва лу до но се ду хо ви ту но -
ту ко ја под се ћа на сва ко днев ни цу. Ме ђу соб но
оп ту жи ва ње све кр ве и сна хе узро ку је Ју ли ји ну
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8 В. <https://www.skd.rs/vla di sla va-voj no vic/>
9 В. <http://re mix press.co m/vla di sla va-voj no vic-stvar ni-zi -

vot-po ci nje-va n-zo ne-kom fo ra/>

10 На во ди из Прин ца од па пи ра у да љем тек сту би ће озна -
че ни са мо бро јем стра не у за гра ди.



збу ње ност. Она и са ма че сто при су ству је њи хо -
вим пре пир ка ма. По ред ка рак тер ног при ка за
ба ке, уви ђа мо и њен фи зич ки из глед. Ју ли ја
твр ди да цве ће ли чи на ба ку, бе ло је, дебе ло и
уред но (12). Сим бол бе ле бо је, при по јен ста -
ричи ном фи зич ком из гле ду, од ра жа ва иде ал
че сти те, не ис ква ре не, не ви не же не, ко ја се
укла па у тра ди ци о нал ну сли ку па три јар хал них
на че ла. За кључ но, она ис пу ња ва сво ју основ ну
род ну уло гу, а то је пру жа ње љу ба ви.

Иде ал тра ди ци о нал не мај ке, од но сно ње не
уло ге у по ро ди ци, при ка зу је је као же ну чи ја је
јед на од глав них функ ци ја бри га о по ро ди ци и
вас пи та ње де це. Же не су по жр тво ва не, сме р не,
ти хе, уз не мо гућ ност ак тив но сти и ус кра ће ност
сло бо де. Гра ђа овог ли ка, тј. Ју ли ји не мај ке, вео -
ма је сло же на, прем да су ње не ка рак тер не цр те
сна жне и до бро оцр та не. Ду бљом ана ли зом за -
кљу чу је се да Ју ли ји на мај ка ипак од ра жа ва
сте ре о ти пе, од но сно ис пу ња ва сво ју род ну уло -
гу. Као јед ну од пред став ни ца гра ђан ске кла се,
од ли ку ју је мно ги ур ба ни и ко смо по лит ски мо -
ти ви. На су прот са вре ме но сти, овај лик ни је
име но ван, док лик ње ног су пру жни ка је сте.
Оче кује се да су ро ди те љи де те ту осло нац и по -
др шка, да су увек при сут ни у сва кој сфе ри де -
те то вог од ра ста ња. Ме ђу тим, ов де је дат при каз
по љу ља них од но са и за по ста вља ња чла но ва по -
ро ди це. Глав на цр та Ју ли ји не лич но сти је сте
уса мље ност, као по сле ди ца за у зе то сти мај ке и
оца. При ка за на као хлад на, за по сле на и за у зета
же на, Ју ли ји на мај ка од го ва ра са вре ме ном про -
фи лу же не. Као та ква, она је че сто ван до ма,
као ак тив ни чи ни лац рад ње. Али, ње на ак тив -
ност ни је усме ре на на по тре бе и делање по ро -
ди це, већ на соп стве не про бле ме, ко ји је чи не
не за ин те ре со ва ном за око ли ну. Оту ђе на, хлад -
на мај ка рет ко је при ка за на у књи жев но сти за
де цу. Иа ко ни је ак тив на уну тар по ро ди це, она

се ис ти че до ми на ци јом и ау то ри та тив но шћу.
Она је јак, са мо ста лан лик ко ји свом окру же њу
на ме ће пра ви ла. Ње на до ми на ци ја огле да се не
са мо у му шко-жен ским од но си ма, већ и у они -
ма са око лином, кон крет но са све кр вом. У број -
ним рас пра ва ма она те жи да сво је ми шље ње о
по на ша њу ње го ве мај ке на мет не су пру гу, не
усте жу ћи се да то чи ни пред де те том. Иа ко је
не за ин те ре со ва на за де ша ва ња у сво јој по ро -
дици, ипак га ји при сни ји од нос са кћер ком, у
од но су на ње ног оца. Со ци јал ни по ло жај де те -
та у па три јар хал ној кул ту ри чи ни де те не -
моћним и не до стој ним уче шћа у ак тив но сти ма
од ра слих. Оно је та да од ба че но, без права на
при говор. Слич ну си ту а ци ју мо же мо уви де ти
ка да Ју ли ји ни ро ди те љи од лу чу ју да без де те та
оду у го сте при ја те љи ма. На и ме, у ужур ба ном
спре ма њу из ра жа ва се став да де ца у по се та ма
ни су по жељ на и ма ти оба ве шта ва Ју лију да ће
је оста ви ти са му, што је узро ко ва ло глав ни ток
рад ње и Ју ли јин су срет са кри ми нал цем. Ју лија
је то га све сна, раз ми шља ју ћи о то ме као уо би -
ча је ном, сва ко днев ном до га ђа ју: „Оти шли су
са ми код ку мо ва. Има ју ту фо ру да ме не во де
са со бом” (39). Ова епи зо да до дат но по твр ђу је
ње ну со ци јал ну ре ал ност. Де те пре у зи ма мо дел
по на ша ња од ра слих, као и исти по глед на дру -
штве на де ша ва ња и нор ме. Ју ли ја не ма увид у
дру штве ни жи вот дру гих по ро ди ца, па свој по -
ло жај при хва та без по го во ра. На ме та ње соп -
стве ног ми шље ња ов де не је ња ва. При ка зана
као осо ба ши ро ког ду ха, она по ти ску је ро до љу -
бље ис ти чу ћи скло ност ка стра ним кул ту ра ма:

Ју ли ја, ти знаш да је та ви о ли на је ди на ствар
за ко ју мо жеш да се ухва тиш да те из ву че из ове
зе мље! – ово сам чу ла нај ма ње сто ми ли о на хи -
ља да ми ли јар ди пу та. Ма ма ми сли да је ја ко ва -
жно да, кад по ра стем, не жи вим у овој зе мљи, не -
го у не кој дру гој (12).
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Та ко ђе ис ти че да не во ли до ма ћу хра ну и ро -
ма не. По пут по мо дар ке, мај ка по сва ку це ну
пра ти ино стра не трен до ве и мо де ле по на ша ња.
Због то га, не са ве сно, без уви да у де те то ву зре -
лост, Ју ли ју упи су је у шко лу го ди ну да на ра ни -
је. Спу та ва ње ро до љу бља, од но сно па три јар -
халних и тра ди ци о нал них вред но сти Ју ли ји на
мај ка на ме ће кће р ки кроз њи хо ве рас пра ве о
Ју ли ји ној ре ли ги о зно сти. О то ме го во ри са под -
сме хом, ус кра ћу ју ћи де те ту сло бо дан из бор и
ис ти чу ћи свој ате и стич ки став. Њи хов од нос
чи ни ме ђу соб но прав да ње и оп ту жи ва ње. Ју ли -
ја че сто ис ка зу је отво ре ни бунт пре ма мај ци,
иа ко је при сут на ве чи та бор ба око до ми на ци је
и ау то ри те та. У рас пра ва ма, мај ка је че сто љу -
та и кив на, и на тај на чин Ју ли ји ули ва стра хо -
по што ва ње. У сво јој те жњи за по вр шин ском
иде а ли за ци јом де те та, она не ги ра кри ви цу за
Ју ли ји ну дис лек си ју, окри вља ва ју ћи учи те љи цу
и са му девој чи цу. Отуд гра ди сте ре о тип да су
учи те љи це кри ве за све, исме ва ју ћи се и ру га ју -
ћи. На Ју ли јин ва пај за по моћ она ре а гу је охо -
ло, ка жња ва ју ћи је ти ме што јој не ће чита ти
пред спа ва ње, што до дат но про ду бљу је Ју ли -
јину уса мље ност. На тај на чин она по но во не
ис пу ња ва род ну уло гу мај ке, па Ју ли ја од ње не
до би ја по др шку и си гур ност. Ка зна је при ка за -
на па ра док сал но и пот цр та ва мај чи ну не бри гу:

– Али, ма ма, ја не мо гу да за спим кад ми не
чи таш!

– А-ха. То су све из го во ри и уце не. Ти, уо ста -
лом, ни ка да ни не же лиш да за спиш! (28).

Ау тор кa у гра ђе ње овог ли ка уно си но ви тет
мо ти ви са но сти по сту па ка. При каз мај ке као
пре љуб ни це не су сре ће се че сто у књи жев но сти
за де цу. Ла ко је прет по ста ви ти за што је те ма
пре љуб ни штва у срп ској књи жев но сти за децу
углав ном из о ста вља на, пре ћут ки ва на и за о би -

ла же на. Нај пре, код нас је те ма ро ди тељ ске сек -
су ал но сти или ро ди тељ ског не мо ра ла прак тич -
но не до дир љи ва, на ро чи то ка да су у пи та њу
мај ке (Тро пин 2012: 50). Упи та но шћу над мо -
рал ним на че ли ма Ју ли ји не мај ке ау тор ка на
вешт на чин до дат но сли ка са вре ме ну по ро ди -
цу, тач ни је савре ме ни брак, у ко јем су не вер -
ства и раз вод сва ко днев на по ја ва. На кра ју, рас -
ки дом са љу бав ни ком и по врат ком по ро ди ци
мај ка про на ла зи пут до са мо спо зна је, што во -
ди ка срећ ном кра ју ро ма на. Упе ча тљи ва је сце -
на ка да ма ти са кће р ком ме си ки фли це, чи ју
сим бо ли ку мо же мо по и сто ве ти ти са хле бом у
хри шћан ству, од но сно ис ку ше њем и по врат ком
мо рал ним и ду хов ним вред но сти ма. Ти ме што
се на кра ју об ре ла у ку хи њи, мај ка оспо ра ва све
претход но на ве де не ур ба не ка рак те ри сти ке
сво је лич но сти. Сим бо лич но, она се вра ћа тра -
ди ци о нал ним вред но стима и ис пу ња ва род ну
уло гу же не.

По ред Ју ли ји не мај ке, и отац се по и гра ва
род ним уло га ма. Ско ро на иден ти чан на чин он
од сту па од сво је род не уло ге, да би јој се на кра -
ју вра тио. Овог пу та, по зна то нам је име оца –
Све то зар. На исти на чин као што то чи ни мај -
ка, у настојању да што више стекне, и он за по -
ста вља де те. Лик Ју ли ји ног оца не по ја вљу је се
че сто: углав ном је од су тан, ју ре ћи за оства ре -
њем ма те ри јал ног бла го ста ња. По зна то нам је
ње го во за ни ма ње – при пад ник је тај не слу жбе,
док се Ју ли ји пред ста вља као но ви нар. Слу же -
ћи се ла жи ма, он те жи да за шти ти по ро ди цу и
ти ме ис пу ња ва сво ју род ну уло гу. Ба ве ћи се
сум њи вим по сло ви ма, до ла зи у не по сре дан
кон такт са кри ми нал ним рад ња ма (по зна то
нам је да по се ду је па со ше ви ше зе ма ља), што га
чи ни па ра но ич ним. Че сто од су ство ва ње од ку -
ће и обез бе ђи ва ње сред ста ва за из др жа ва ње по -
ро ди це ти пич на је сте ре о тип на уло га оца. Ме -
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ђу тим, он не ис пу ња ва род ну уло гу му шкар ца
у за јед ни ци. При ка зан као пла шљив и по тла -
чен, по ко ран ау то ри те ту, Све то зар од сту па од
сте ре о ти па ја ког, са мо стал ног, ак тив ног му -
шкар ца. Пот пу ну до ми на ци ју у бра ку пре пу -
стио је су пру зи. Ње го ва под ре ђе ност у бра ку и
дру штву иро нич на је. Све то зар не сме да се су -
прот ста ви ау то ри тар ној фи гу ри, у то ли кој ме -
ри да од би ја кон такт са кћер ком на кон ње не
рас пра ве са мај ком: „Би ла би фо ра да ми та та
чи та, а да не упа ли мо све тло. Али он сад не сме
од ма ме” (31).

Као и ње го ва су пру га, и он ис по ља ва не за ин -
те ре со ва ност за око ли ну. За оку пљен својим про -
бле ми ма, тј. про на ла же њем па со ша, не при -
мећу је Ју ли ји не же ље и по тре бе. По сле ди цу
запо ста вље но сти де те та ви ди мо у Ју лији ном
бек ству од ку ће, ко је ро ди те љи ни су ни пре -
дoсе ти ли ни спре чи ли. Ипак, на лик на срећ не
за вр шет ке бај ки, отац про на ла зи па сош и од у -
ста је од мо рал но упит не ка ри је ре, те те жи по -
врат ку тра ди ци о нал ним вред но сти ма, на шта
упу ћу је сце на по ро дич ног оку пља ња у ку хи њи. 

За не ма ри ва ње ро ди тељ ских ду жно сти уво ди
још је дан но ви тет у мо ти ви са ност рад ње, а то је
бли ски су срет де тета са кри ми на лом. Деч ји за -
шти ће ни, на ив ни свет су сре ће се са не чим не -
бе збед ним и опа сним. На и ме, услед уса мље но -
сти и на ив но сти Ју ли ја пу шта ло по ва, Ни ко лу,
у стан. Њи хов пр ви су срет од у да ра од дру штве -
них сте ре о ти па – бу ду ћи да вре ме про во де у
игри и ма шта ри ја ма. Обич но се за не за ко ни те
де лат но сти ве зу ју мрач ни и опа сни епи те ти.
Ме ђу тим, Ни ко ла ни је пред ста вљен као не ко ко
за стра шу је де цу, већ као чо век ко ји се укла па у
сва ко днев ни жи вот, не бу де ћи ни нај ма ње сум -
ње да је опа сан по око ли ну, што се мо же ту ма -
чи ти као але го ри ја. Пред ста вља ју ћи се као те -
ле ви зиј ски ан ке тар, он на лу кав на чин ула зи у

Ју ли јин стан са на ме ром да не што укра де. Њи -
хов раз го вор од ви ја се мир но. По зна то нам је
да је Ни ко ла са мо у ки сли кар и да је у ста њу да
пре по зна вред на умет нич ка де ла. Пред ста вљен
као си ро ма шан и пра зног сто ма ка, он по твр ђу -
је уо би ча је ни сте ре о тип о умет ни ци ма ко ји жи -
ве у не ма шти ни. Ју ли ја, же ле ћи да му по мог не,
из до бре на ме ре по кла ња му је дан од та ти них
па со ша и мај чи не мин ђу ше ко је је ова до би ла
од љу бав ни ка. Не си гу ран ма те ри јал ни ста тус
умет ни ка са мо је је дан од сте рео ти па ко ји се
јавља ју у овом ро ма ну, до дат но ис так нут мо ти -
вом о бес ко ри сно сти умет ни ка у дру штву. Ни -
ко ла кроз игру же ли да по ка же Ју ли ји свој та -
ле нат, за ко ји Ју ли ји ни ро ди те љи твр де да је
немо гућ, од но сно бес ко ри стан. Цр та њем са вр -
ше ног кру га без упо тре бе ше ста ра он за до би ја
Ју ли ји не сим па ти је и она од лу чу је да цр теж са -
чу ва. Пер фект но ис цр тан круг по ста је по моћ -
но сред ство у Ју ли ји ној по тра зи за сли ка ром,
ко ја је на лик они ма у бај ка ма. До бив ши по моћ
са стра не, Ју ли ја про на ла зи ло по ва и он та да
до жи вља ва свој пре о бра жај: сле ди по ка ја ње,
што до во ди до срећ ног кра ја, од но сно на став ка
њи хо вог при ја тељ ства у окри љу сли кар ске шко -
ле. По ка јав ши се и окре нув ши се по но во опш-
тим мо рал ним вред но сти ма Ни ко ла по ста је по -
зи ти ван лик, те због свог по ступ ка не тр пи осуде.

Ин тер тек сту ал ним по ступ ком, у овај ро ман
ула зи још је дан лик, пре у зет из ро ма на Аги и
Ема Иго ра Ко ла рова – ста ри ца Ема. У овом делу
она не ме ња сво ју гра ђу и ка рак те ри сти ке –
пред ста вље на је као до бро ћуд на ста ри ца ко ја
има ва жну функ ци ју по ма га ча у по тра зи за ло -
по вом. Ни је ста ци о ни ра на у ку ћи, већ се ак тив -
но кре ће то ком по тра ге. По ред то га што по ма -
же, она де ци пру жа љу бав и ули ва им осе ћај
при хва ће но сти и си гур но сти. Ње на на ив на
свест не раз ли ку је се мно го од деч је, на про тив,
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она под јед на ко уче ству је у игра ма и ма штари -
ји ма, што до ка зу је ње но ор га ни зо ва ње ла жног
Аги је вог ро ђен да на и ма скен ба ла. Иа ко прав да
и при кри ва деч је не ста шлу ке, Ема де ци до но си
жи вот не му дро сти, по пут не ког ста рог, про све -
ти тељ ског ду ха. Ју ли ја је све сна да Ема од у дара
од сте ре о ти па, да су слич не на ра ви, па јој за то
по кла ња без у слов но по ве ре ње. Она је ту да Аги -
ју и Ју ли ји на до ме сти то ли ко по треб ну па жњу
и си гур ност. На тај на чин ис пу ња ва сво ју родну
уло гу, а то је бри га о де ци и пру жа ње па жње и
љу ба ви. Иа ко је скром но при ка за на, ње на уло -
га је ве о ма зна чај на за це ло куп ни ток ро ма на. 

Глав на про та го нист ки ња Прин ца од па пи ра
та ко ђе исто вре ме но при хва та и од ба цу је род не
сте ре о ти пе. Као но си лац ве ћин ских за пле та,
ко мич них и де тек тив ских сце на, осмо го ди шња
Ју ли ја ис под крин ке сво јих игра ри ја ву че нит
уса мље не и за по ста вље не де вој чи це. Са мо све -
сна и по себ на, она је свесна својих гре ша ка и
на све на чи не по ку ша ва да их ис пра ви, ка ко би
сво јој по ро ди ци вра ти ла мир и хар мо ни ју. Без
ње ног зна ња, ње ни ро ди те љи су про да ли стан и
пре се ли ли се. Та да се на слу ћу је њен ствар ни
дру штве ни жи вот јер она не па ти за дру га ри ма,
већ за са кри ве ним ствари ма из ста рог ста на.
Ли не ар на де тек тив ска по тра га у ро ма ну по за -
ди на је мно го круп ни јих со ци јал них и пси хо ло -
шких пи та ња јед ног де те та. Упра во ти чи ни о ци
гра де Ју ли ју као лич ност, чи не ћи је од ва жном
и хра бром, спрем ном за су о ча ва ње са по сле ди -
ца ма соп стве них по сту па ка и ре ша ва ње озбиљ -
них за пле та – на игро лик на чин. Ју ли јин по ло -
жај у по ро ди ци чи ни се не бит ним и мар ги нал -
ним. Ме ђу тим, она се то ме опи ре, отво ре но ис -
ка зу ју ћи бунт пре ма све му што јој се не до па -
да. Та ко су ње ни ди ја ло зи са од ра сли ма обич -
но пу ни не спо ра зу ма и не ра зу мева ња у ко ји ма
се огле да оштра бор ба за до ми на ци ју: 

– За то што си ма ла! – ре као је та та.
– Баш оно што мр зим. Ако сам ма ла, ни сам

глу па (58).

Чак и за ста ри је осо бе ка же се да увек го во -
ре чуд ним је зи ком (110), што пру жа кон тра сти -
ра ну сли ку ста рих и мла дих, од но сно на гла -
шава ге не ра циј ски јаз. Ур ба на и мо дер на, де вој -
чи ца ко ри сти раз не жар го ни зме, али и ру жне
ре чи. Ко ри шће ње са вре ме них из ра за ни је је ди -
на ка рак те ри сти ка ње ног го во ра. Због ле њо сти,
при пи са ни су јој про бле ми са дис лек си јом, ко -
је ње ни ро ди те љи и учи те љи ца по ку ша ва ју да
ре ше. Ју ли ји на дис лек си ја за пра во је сим бол
ње не од ба че но сти, од но сно не до стат ка по др -
шке и по све ће но сти ро ди те ља:

– Цр вен ка па је би ла код ба ке и де ке и од лич -
но се про во ди ла. Кад је на и шао вук, она га је
шут ну ла но гом у ду пе, хе, хе, хе и ре кла му:

– Марш, сто ко јед на, срам те би ло што пла -
шиш де вој чи це и ба бе, бо ље иди и упла ши ма му
и та ту, они су ја ко не ва ља ли и му че сво је де те
(32).

По ред дис лек си је, Ју ли ја сво ју уса мље ност
нај ви ше ис по ља ва у од но су пре ма хри шћан -
ству. Иа ко јој ро ди те љи спу та ва ју сло бо ду из бо -
ра, по ку ша ва ју ћи да јој на мет ну сво је ста во ве,
она не од у ста је од по све ће но сти ве ри. Ње на љу -
бав пре ма Мај ци Бож јој не рас ки ди ва је и ја ка,
то ли ко да се и по ред из ре че ног ро ди тељ ског
усло вља ва ња она не од ри че ре ли ги о зно сти. Бу -
ду ћи да је хри шћан ство уско по ве за но са на -
шом кул ту ром, мо же се ре ћи да је Ју ли ја, као
по бо жна де вој чи ца, но си лац мо рал них вред но -
сти и на че ла. Ње на ве за ност за ико ну Мај ке
Бож је, од но сно ње но уто чи ште у ре ли ги ји мо -
же се ту ма чи ти на ви ше на чи на: Мај ка Бож ја
сим бол је са мог мај чин ства. По што се Ју ли ја не
одва ја од ико не, осим ка да је ну жно, да ти сим -
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бол мо же мо ту ма чи ти као де те то ву по тре бу за
мај ком. Та ко ђе, Ју ли ја го во ри да је Бог сву где
при су тан, из че га мо же мо за кљу чи ти да она ти -
ме при кри ва уса мље ност, од но сно не ги ра соп -
стве ну са мо ћу:

Кад сам се вра ти ла из шко ле, ста ви ла сам ру -
ка ви цу код Мај ке Бож је. Она је би ла је ди на ко ја
је мо гла та ко не што да чу ва. По сле сам је по -
некад ва ди ла да ви дим да ли је ту. Увек је би ла.
И не ка ко ми се чи ни ло као да је ико ни ца не ко ко
бри не да ми се не де си не што стра шно, а као да
ми је ру ка ви ца при ја тељ (57).

Иа ко се тру ди да оства ри до ми на ци ју у по -
ро дич ним од но си ма, њен од нос са вр шња ци ма
илу стру је Ју ли ји ну па сив ну стра ну. У шко ли је
не си гур на, на ив на и те шко се сна ла зи. Под лож -
на ау то ри те ту, при кла ња се ја чим и до ми нант -
ни јим уче ни ци ма. Ипак, све сна је да је дру га -
чи ја од оста лих, да не при па да том окру же њу.
Ње на не пре ста на уну тра шња бор ба и же ља за
при хва та њем у дру штву до во ди до сме њи ва ња
ак тив но сти и па сив но сти. Њен од нос са Аном
пот пу но је па си ван, док Аги у њој бу ди жи вост
и же љу за аван ту ра ма и оства ре њем ци ље ва. У
ње ним по гле ди ма на се стрин ство мо же мо осе -
ти ти до зу иро ни је и сар ка зма, што упу ћу је на
то да се у та квом дру штву не осе ћа при јат но:

Не знам у че му је тај на, али са Аном сви во ле
да се дру же. А ја бих во ле ла да се она дру жи са -
мо са мном. По го то во ме ове нер ви ра ју, увек у
сук њи ца ма, са ки ки ца ма, шна ли ца ма, шљо ки ца -
ма. Не знам ка ко им то успе ва, али ни кад се не
раш чу па ве, ни кад се не ис по ли ва ју, ни кад не ста -
ну у ба ру. Ни кад им се не де ша ва оно што се ме -
ни де ша ва стал но (23).

Ипак, иа ко је дру же ње са Аги јем озна че но
као по зи тив на стра на ње ног дру штве ног жи -
вота, оно од сли ка ва сте ре о тип ну стра ну од но -

са му шка рац –же на, од но сно де чак –де вој чи ца.
У овом дру же њу де чак је ак тив ни ји, има ви ше
иде ја, ње го ва ин те ли ген ци ја из ра же ни ја је не -
го Ју ли ји на, он је тај ко ји де вој чи цу из во ди из
ку ће и упу ћу је је у ак тив ну, игро ли ку по тра гу
за ло по вом. Очи глед но је да је де чак тај ко ји
има ви ше мо гућ но сти и иде ја за ре а ли за ци ју
ак тив но сти ван до ма, док је де вој чи ца та ко ја
на ње гов на го вор на пу шта сво ју зо ну ком фо ра.
По тра га за ло по вом ни је је ди ни про блем ко ји
Ју ли ја по ку ша ва да ре ши. Она је та ко ђе и од раз
ам би ци ја са вре ме них ро ди те ља и њи хо вих те -
жњи да се оства ре кроз де те тов успех. Та ко Ју -
ли ју мо же мо ви де ти на ви ше ча сов ном ве жба -
њу ви о ли не, ко је је са мо по се би не у спе шно.
Сви ра ње је не ис пу ња ва, пред ста вља јој те рет и
на пор. Чак и ка да за мо ли ро ди те ље за по моћ,
же ле ћи да по шту је њи хо ве же ље, ни та да не на -
и ла зи на по др шку већ на окри вља ва ње да не ве -
жба до вољ но. Та ко Ју ли ја пред ста вља про је кат
ро ди те ља, тј. њи хо ву шан су за бег од ствар но -
сти, што ће усло ви ти обо стра ну за ви сност и
осе ћа ње по тла че но сти.

Ју ли јин со ци јал ни жи вот не од ви ја се ме ђу
вр шња ци ма, ње но окру же ње чи не од ра сли.
Осим Аги ја, из у зе так је и ње на дру га ри ца Ана,
ко ја од сту па од уло ге тра ди ци о нал не де вој чи -
це. Она ни је па сив ни по сма трач, већ отво рено
ис по ља ва про ак ти ван став и уче ству је у до га -
ђаји ма у свом окру же њу, пред ста вља ју ћи та ко
ан ти под мир ним, ти хим и скром ним де вој чи -
ца ма. Ње на скло ност су ко би ма, уце њи ва њу и
ис ка зи ва њу мо ћи ути че на Ју ли ји ну на ив ност и
по кор ност. Као оми ље на у дру штву, при ме њу -
ју ћи си лу и моћ, Ана је цен тар дру штва, иа ко
се де ца са њом дру же из стра хо по што ва ња:

Она спа да у оне бла го-си-га-њој  ти по ве ко ји
увек од ре ђу ју шта ће мо да се игра мо. И кад сто -
ји са ма на од мо ру, увек сви до ђу код ње (23).
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Ана је пред ста вље на па ра док сал но, по пут
стар ма ле осо бе. Она те жи дру штву од ра слих,
„шлих та” се учи те љи ци, па чак и у го во ру ко ри -
сти из ра зе ка рак те ри стич не за од ра сле. Сво ју
са мо у ве ре ност и над ме ност ис ка зу је бун том
про тив де ча ка, тач ни је Аги ја и ње го ве игре кли -
ке ри ма. Сим бо лич но умет ну ти у ток рад ње,
кли ке ри пред ста вља ју тра ди ци о нал ну де чач ку
игру. Из ре вол та, Ана без раз ло га пре ки да и
уни шта ва ње го ву игру, ка ко би до ка за ла сво ју
моћ у оде љен ској хи је рар хи ји. На ме та ње и
при ме ну си ле ви ди мо и у епи зо ди ка да Ана
при мо ра ва Ју ли ју да цр та уме сто ње. Њен агре -
си ван на ступ ту не је ња ва, већ пре ла зи у на сил -
нич ко по на ша ње. Уз кла сич но де мон стри ра ње
си ле, она за вре ме ужи не оти ма Ју ли ји хра ну.
Ова кво по на ша ње, од но сно су ко би, пре пир ке,
гур ке и ту че обич но се ве зу ју за ли ко ве де ча ка.
Ана у пот пу но сти пре у зи ма уло гу де ча ка и све
њи хо ве не га тив не осо би не. Код ње ног ли ка ни -
смо све до ци деч је игре, ма шта ри ја, на ив но сти,
већ са мо агре сив ног и лу ка вог по на ша ња. Као
та ква, она има сна жан ути цај на оста лу де цу,
кон тро ли шу ћи њи хов страх ра ди ис пу ња ва ња
соп стве них хи ро ва и по тре ба. Ве ли ча ју ћи жен -
ску сна гу на не га ти ван на чин, го во ре ћи да су
де вој чи це ва жни је, бо ље и па мет ни је од де ча -
ка, Ана пред ста вља зна чај ну ино ва ци ју у гра ђе -
њу ли ка де вој чи це у књи жев но сти за де цу. Кроз
њи хо во дру же ње ипак ви ди мо да су ове ди ја ме -
трал но су прот не стра не ипак спо ји ве. Уоп ште -
но, њен лик од сли ка ва пот пу но од ба ци ва ње
род них сте ре о ти па и уло га, иа ко се то од ви ја на
не га ти ван на чин.

При мер за по зи тив но и не рас ки ди во при ја -
тељ ство дат је у Ју ли ји ном и Аги је вом при ја -
тељ ском од но су. Ја ка ин тер тек сту ал на ве за11 са

ро ма ном Аги и Ема Иго ра Ко ла ро ва уно си у
овај ро ман де тек тив ски, ху мо ри стич ки дух.
Иден тич но при ка зан као и у Аги ју и Еми, де чак
Аги но си лац је сво јих ста рих осо би на, без ика -
квих из ме на.12 Као и Ју ли ја, и он је услед пре -
за у зе то сти ро ди те ља уса мљен и вре ме про во ди
са ста ри цом Емом, ко ја је за ње га из во ри ште
сло бо де, игре и ма ште. Ипак, у од но си ма са вр -
шња ци ма при ка зан је као де чак ко ји од у да ра од
род них сте ре о ти па. На и ме, у ин тер ак ци ји са
де цом он се не сна ла зи до бро и због то га је
склон уса мље нич кој игри. Пла шљив и по ву чен,
у свом оде ље њу је па сив ни по сма трач де ша ва -
ња. Слич ност са сво јом си ту а ци јом и ка рак те -
ром он про на ла зи у Ју ли ји, па јој пр ви при ла зи
и ну ди по моћ у по тра зи за ло по вом. Аги ни је
на ме тљив, већ сво је пред логе из ла же сми ре но
и ра ци о нал но. Ње го ва кре а тив ност огле да се
упра во у тим пред ло зи ма. Ње го ву сла ба шност
и не у кло пље ност у оде ље ње Ана об ја шња ва чи -
ње ни цом да је он јед но од мла ђе де це у раз ре -
ду, баш као и Ју ли ја, која му се и са ма ис пр ва
под сме ва ла, по ву че на Ани ним ми шље њем и
др жа њем оста ле де це. Са Ју ли јом, Аги ни је ви -
ше па сив ни по сма трач, већ ак тив ни чи ни лац
рад ње, ис по ља ва ју ћи хра брост у иза зо ви ма ко -
ји сле де. Он под сти че Ју ли ји ну ак тив ност, мо -
ти ви ше је за по тра гу за ло по вом, и она га сле -
ди. Ју ли ја се у тој по тра зи не сна ла зи, Аги је тај
ко ји до при но си иде ја ма и по ка зу је сна ла жљи -
вост. Њи хо ва по тра га се срећ но за вр ша ва, а
при ја тељ ство још ви ше учвр шћу је, у сли кар ској
шко ли. Од ба ци ва ње сте ре о ти па у овом ро ма ну
при ка за но је кроз ли ко ве де це, кроз њи хов бунт
пре ма си сте му ко ји их окру жу је. Ода бир ли ко -
ва пот цр тан је фе ми ни стич ким ду хом. Име но -
ва њем глав них ју на ка, при ка зи ва њем њи хо ве
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не у стра ши во сти и ак тив но сти, срп ска књи жев -
ност за де цу до би ла је још дво је про та го ни ста
ко ји сна жно пру жа ју отво ре ни от пор уста ље -
ним род ним сте ре о ти пи ма.

Ро ман Принц од па пи ра ау тор ке Вла ди сла ве
Вој но вић по се ду је од ли ке са вре ме них ро ма на
за де цу и мла де. Од су ством род них сте ре о ти па
и уло га, са вре ме ним мо ти ви ма, ин тер ме ди јал -
ношћу и ин тер тексту ал ношћу, он при ка зу је сли-
ку ствар но сти јед не де вој чи це, без убла жа ва ња
и умек ша ва ња при зо ра и осе ћа ња. Пред ста вља -
њем Ју ли ји ног жи во та пру жа се сли ко вит увид
у свест јед не са вре ме не де вој чи це, али и у шире
про бле ме са ко ји ма се да на шње де те су о ча ва.
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Ma ja M. PRA LI CA

PRE SEN CE AND AB SEN CE OF GEN DER 
STE RE OTYPES  IN THE NO VEL PRINC 

OD PA PI RA (THE PA PER PRIN CE) 
BY VLA DI SLA VA VOJ NO VIĆ

Sum mary

The pa per will ex plo re the pre sen ce and ab sen ce of
gen der ste re otypes  in the no vel The Pa per Prin ce by Vla -
di sla va Voj no vić. Gen der ste re otypes  are wi dely spread
opi ni ons abo ut the ro les of men and wo men in so ci ety.
The cha rac ter’s analysis and the ir in ter per so nal re la tion -
ships re veal the pre sen ce or ab sen ce of gen der ste reo -
types , as well as the ful fil lment of gen der ro les. The pre -
sen ta tion of the con struc tion of the mo dern fa mily will
ser ve as a sup port for di sco ve ring the psycho lo gi cal and
so cial con di tion of the child in it. In this way, the ex tent
to which gen der ste re otypes  are pre sent in con tem po rary
fa mily is no ted, as well as the man ner in which they are
pre sen ted. By com pa ri son of the tra di ti o nal and the mo -
dern, the dif fe ren ces that re flect the cha rac te ri za tion of
the cha rac ters are po in ted out. In con clu sion, the goal is
to po int out the pre sen ce and ab sen ce of the gen der stere -
otypes  in this con tem po rary no vel for chil dren and youth.

Keywords: pre sen ce and ab sen ce of gen der ste re -
otypes , fe mi nist li te rary cri ti cism, gen der ro le, li te ra tu -
re for chil dren and youth, so cial re a lity
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду је ана ли зи ра на сли ка де те та у
по е зи ји за де цу До бри це Ери ћа. Пе сник пред ста вља де -
те у се о ској сре ди ни и тра ди ционал ној по ро ди ци, окру -
же но при ро дом, по ку ша ва ју ћи да га за шти ти од те ко -
ви на мо дерне ци ви ли за ци је. Ерић у за ви ча ју от кри ва
тра ја ње де тињ ства као нај ви ши сте пен ле по те жи вље -
ња, у трај но хар мо нич ном су од но су де те та и при ро де. 

У Ери ће вој по е зи ји за де цу уо ча ва се од нос де те та
с чла но ви ма по ро ди це, али и од нос де те та пре ма ши -
рој друштве ној за јед ни ци. У ње го вим пе сма ма свет
одра слих и де це при ка зан је из угла пе сни ка-де те та ко -
ји се не пре ста но игра и ра ду је жи во ту, али у исто вре -
ме и вас пи та ва сво је чи та о це. 

У ра ду је пре до че но да се пе сник у об ли ко ва њу сли -
ке де те та нај че шће слу жи ме та фо ра ма за сно ва ним на
биљ ном све ту. 

Иа ко при па да мо дер ној срп ској по е зи ји за де цу,
Ерић де те вас пи та ва у ду ху тра ди ци о нал них вред но -
сти, не гу ју ћи вас пит ну тен ден ци ју у свом пе сни штву,
што га свр ста ва у тра ди ци о нал не то ко ве мо дер ног пе -
сни штва за де цу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е зи ја за де цу, де те, де тињ ство,
при ро да, игра, пе сма

По е зи ја До бри це Ери ћа на ста је у дру гој по -
ло ви ни XX ве ка и при па да мо дер ној срп ској по -
е зи ји за де цу1, тач ни је, кла сич ној и тра ди ци о -
нал ној стру ји са вре ме ног пе сни штва за де цу.2

Ње го ва по е зи ја је, уме сто ур ба ном про сто ру,
ко ји све ви ше пра ти обе леж је мо дер них вре ме -
на, ви ше окре ну та про сто ру се ла и при ро ди.
Ка ко на во ди Ду шко Ра до вић,

До бри ца Ерић је пра ви све док све га оно га што
по сто ји и што се де ша ва у све ту ко ји до ти чу ње -
го ва чу ла. Он је за и ста ви део и до жи вео све што
нам је ис при чао. Ње го ве ми сли и сли ке има ју за -
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ви чај, зби р ке му ли че на по ет ски адре сар Гру же
(2006: 433). 

Ерић у за ви ча ју от кри ва тра ја ње де тињ ства
као нај ви ши сте пен ле по те жи вље ња, у трај но
хар мо нич ном су од но су де те та и при ро де.3

До бри ца Ерић је по ре клом се о ски пе сник
али у то ли кој већ ме ри вр стан вер си фи ка тор и
ствара лац спо со бан да пр во бит ну на и ву уз диг не
до све ва же ћег сим бо ла деч је Ар ка ди је (Dun đin
1975: 44). 

Он де те ста вља у цен тар свог ин те ре со ва ња
и сме шта га у окри ље при ро де, ну де ћи ра до сне
стра не жи во та, јер ње го ва „деч ја пе сма фик си -
ра сен за ци је ко је су сви ма зна не, а ни ко их, у
том ста њу, не из ра жа ва” (Да ној лић 2009б: 127).

Пе сма „На сме ши те се кад ка же те де те” из
До ли не сун цо кре та (Ерић 2004: 179)4 је сте про -
грам ска ау то ро ва пе сма ко ја од ре ђу је по е ти ку
ње го вог ства ра ња: она на сло вом ука зу је на нај -
чи сти ји од нос ко ји пе сник има пре ма де те ту,
пред ста вља ју ћи сво је вр сну оду: 

Ка жи те Де те, а ми сли те цве ће, 
ка жи те цве ће, а ми сли те Де те. 
Де те је је ди ни цвет ко ји се кре ће, 
нај леп ша ру жа ко ју ми ри ше те. 
Шта би сун це, тра ва, во да и др ве ће, 
кад им се не би ра до ва ло Де те! 

Пе сник де те ту при да је по се бан зна чај, сме -
шта га у при род но окру же ње, по и сто ве ћу ју ћи
га са жи во том: „Де те је биљ ка што је у ста њу /

да нам ис це ли бол и са мо ћу. / Ме сец ко ји нам
си ја и да њу / и Сун це што нас гре је и но ћу!” 

До бри ца Ерић свет по сма тра очи ма де те та,
што га свр ста ва у ону гру пу пе сни ка ко ји „се
још увек као де ца, игра ју и ра ду ју” (Ра до вић
2006: 13). Игра је за ње га сми сао по сто ја ња,
„ау то но ман на чин по и ма ња све та” (Pra žić 1971:
10) и пра во уто чи ште од те ко ви на мо дер не ци -
ви ли за ци је, јер Ерић ис ти че да те ле ви зор „ква -
ри очи и за глу пљу је ма шту”. У пе сми „О деч јој
игри” (185) пе сник се са истим пре ко ром обра -
ћа ка ко де ци, та ко и ро ди те љи ма, јер: „Деч ја
сре ћа, то је тво ја бри га, / [...] Де те тре ба стал но
да се игра / да би ра сло ве се ло и здра во”. Ерић
по ла зи од ста ва да је игра „на чин ег зи сти ра ња
де те та” (Pra žić 1971: 9) и да де те „у игри ко му -
ни ци ра са ствар но шћу, са од ра сли ма [...], са
оста лом де цом” (Исто: 12) и ства ра лач ки се
испо ља ва, те та ко и са ве ту је нај мла ђе чи та о це: 

Ку ћа, шко ла, књи ге – сва ко днев ни при зор, 
ако не маш, из ми сли по ље, ре ку, ба шту.
[...] 
Деч је игре у ду ши це лог ве ка тра ју,
сва ка игра по не ку зна ти же љу бу ди, 

а ро ди те ље опо ми ње да она де ца ко ја се не до -
вољ но игра ју „ни кад не ће би ти пра ви, здра ви
љу ди”. Овим До бри ца Ерић по твр ђу је ми шље -
ње оп ште при хва ће но у на у ци – да „игра ни кад
не ма до слов ну функ ци ју да раз ви је не ку спо -
соб ност” (Ka joa 1979: 192), већ је циљ игре она
са ма. Игром као ви дом „вас пи та ња те ла, ка рак -
те ра или ин те ли ген ци је, без уна пред утвр ђе ног
ци ља” (Исто: 192), де те сти че спо соб ност са вла -
ђи ва ња пре пре ка и при пре ма се за бу ду ћи жи -
вот, што се ис ти че на кра ју, у ви ду по ру ке: 

Рас цве тај се, буј на деч ја ма што,
рас цве тај се и ти, ду шо мла да.
Игра ње је нај ве ће ју на штво,
игра ње је пра по че так ра да!
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3 У ра ду се ни смо по себ но фо ку си ра ли на од ре ђе не пе -
снич ке збир ке До бри це Ери ћа, јер су пе сме пре штам па ва не
и мо гу се на ћи у раз ли чи тим зби р ка ма и ан то ло ги ја ма. Фо -
ку си ра ли смо се сто га на оне пе сме у ко ји ма је де те глав ни
ак тер.

4 На во ди из До ли не сун цо кре та би ће у да љем тек сту обе -
ле же ни са мо бро јем стра не у за гра ди. 



Пе сма „Леп тир и де те” (Erić 1990: 13) на ра -
тив ног је ка рак те ра и при ка зу је при вид ну дечју
игру са пре ле пим ле тећим ин сек том. У пр вом
пла ну је де те ко је же ли да до дир не леп ти ра, а
овај му из ми че из стра ха од по вре ђи ва ња.
Акце нат је на деч јим осе ћа њи ма: у по чет ку, де -
те је ус хи ће но, срећ но, „све ви ше треп ти од же -
ље”, пру жа длан и иде ка леп ти ру – „да га но си
уме сто ма шни це у сво јој ко си”. Деч ја ус хи ће -
ност за вр ша ва се су за ма и пла чем, а на кра ју и
ту го ва њем, због не мо гућ но сти оства ри ва ња же -
ље. У де те то вој же љи кри је се бе за зле на игра –
„де те игру на ста вља, / све док не за пла че уцве -
ље но / или док леп тир не иш че зне...” – али она
не до во ди до же ље ног ис хо да. Иа ко је мо тив
пре у зет из по зна те Зма је ве пе сме о де те ту и
леп ти ру5, пе сма До бри це Ери ћа има дру га чи ји
тон, игра је не до ре че на и без оче ки ва ног ефек -
та на кра ју. Пе снич ка сли ка у „Леп ти ру и де те -
ту” при ка зу је „спрег две не ви но сти и ле по те [...]
кроз жуд њу де те та да леп ти ра до дир не и да
ужи ва у суп тил ној ле по ти ње го ве си ћу шне и не -
жне гра ђе” (Ог ња но вић 1997: 362). 

Ерић сме шта де те у ти пич ну срп ску, тра ди -
ци о нал ну по ро ди цу, где су, по ред ро ди те ља,
при сут ни и де ка и ба ка и где је све под ре ђе но
деч јој сре ћи. Пе сма „О Ро ди те љи ма” (184)
пред ста вља сво је вр сну оду и у њој је при су тан
мо тив не из мер не ро ди тељ ске љу ба ви и жр тве
ко ју мај ка и отац под но се за рад деч је сре ће.
При су тан је и мо тив ду бо ког по што ва ња и за -
хвал но сти пре ма ро ди те љи ма и са ме су шти не
ро ди тељ ства: „Ва ши Ро ди те љи, или Отац и Мај -

ка, / ко је ви обич но зо ве те та та и ма ма, / стал -
но вас пра те и мо тре из при крај ка, / они су уз
вас и кад ни су с ва ма”. Пе сма има не дво сми -
сле но вас пит ну по ру ку: „Ро ди те љи ни су ни бе -
смрт ни, ни веч ни, / они жи ве оно ли ко – ко ли -
ко их де ца во ле!”, и те ра де цу на раз ми шља ње
о сво јим по ступ ци ма пре ма бли жњи ма. У пе -
сми „О жи во ту” (182) ли р ски су бје кат сла ви
жи вот и за хва љу је се ро ди те љи ма „што су се
сре ли, за во ле ли – / и ро ди ли ме не и Жи вот
мој”, док се у пе сми „Ти си јед но ле по де те”
(Ерић 1984: 7) де те ту ука зу је на зна чај са мог
чи на ро ђе ња и сре ћу што му је по да рен жи вот:
„Цве ће бе реш, зве зде бро јиш. / Дан те свла чи и
обла чи. / Бу ди срећ но што по сто јиш!”

У пе снич ком опу су До бри це Ери ћа, у по ро -
дич ном кру гу, мај ка је на пр вом ме сту, де те ту
нај бли жа. У пе сми „О Сун цу” (181) сим бо ли ка
Сун ца до во ди се у ве зу са мо ти вом мај ке, сим -
бо лом жи во та и ра ђа ња: „Кад год из гре је та ру -
жа жу та, / ме не мај ка узме у кри ло, / по љу би
ме не кол ’ко пу та / и ка же: Сун це мо је ми ло!” У
„Здра ви ци мај ци” на сто ји се да се при зо ву здра -
вље и сре ћа, и пе сма се за вр ша ва ме та фо ром:
„Твој глас је че сма / у ба шти мог жи во та!” (Erić
1983: 103). У „Здра ви ци оцу” из ра жа ва се же ља
да он бу де та та у пра вом сми слу те ре чи, а не
„та та-ма та”, па ће „сун це да куц не на вра та”, па
ће „на ша ку ћа би ти дво рац”, па ће „цвр чак пе -
ва ти на пра гу, па ће „на ша ку ћа би ти злат на”
(Erić 1983: 103–104). И у „Здра ви ци ба ки” (Erić
1983: 104) и „Здра ви ци де ди” (Erić 1983: 108),
при жељ ку је се ду го веч ност нај ста ри јим чла но -
ви ма по ро ди це и бе ри ћет за ку ћу, у ви ду по том -
ства и из о би ља у хра ни.6
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5 Пе сма „Де те и леп тир” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја са сто ји
се од ди ја ло га из ме ђу де те та и леп ти ра и као та ква пред ста -
вља вид драм ске фор ме. Пре ма је зич ком из ра зу, пе сма пот -
пу но од го ва ра деч јем уз ра сту; вас пит но-са знај ног је ка рак -
те ра и у њој је, у од но су пре ма при ро ди, при су тан деч ји ани -
ми зам. Ова се пе сма „мо же увр сти ти у де ла ви со ког ли р ског
из ра за и ве ли ке по ет ске вред но сти” (Гру јић 2010: 85). 

6 Ери ће ве здра ви це су крат ке пе сме у сти ху, ис пе ва не у
ви ду рит мич ког го во ра, ко ји ма се ис ка зу ју до бре же ље, али
ко је се не од ли ку ју у пот пу но сти бе сед нич ким то ном на род -
них здра ви ца. У њи ма по сто ји ди рект но обра ћа ње, уз при -
вид но по што ва ње нор ми ви со ког сти ла, док су не ке ху мор -



Мо тив ку ће, од но сно до ма као уто чи шта и
за јед ни штва за у зи ма по себ но ме сто у по е зи ји
До бри це Ери ћа. У пе сми „Ку ћа је на ша кру на”
(Три фу но вић, Ерић, Ршу мо вић, Ода ло вић, Ра -
ду ло вић 1999: 44–45), из угла де те та при ка зана
је по ро ди ца ко ју, по ред ро ди те ља и де це, чи не
и ба ка и де да. Пе сма пред ста вља про ми шља ње
лир ског су бјек та о ку ћи као ста ни шту и до му.
Ње го ва ку ћа је бе ла, нај леп ша у се лу и у њој го -
ри ва тра – сим бол до ма и по ро дич не то пли не –
а сли ку упот пу њу је пред ста ва у ви ду хи пер бо -
ле и ме та фо ре – ку ћа је „ца р ска па ла та, а ца ри -
ца је мо ја ма ма”. Пе сма оди ше ве дрим то ном и
ус хи ће њем ли р ског су бјек та, по но сним на сво -
ју ку ћу, јер: „Ку ћа је на ша кру на!” Мо тив ку ће
до би ја но во, ши ре зна че ње пре ра ста ју ћи у сим -
бол сре ће, за јед ни штва и си гур но сти. Пе снич -
ка слика по ја ча ва се лич ном за ме ни цом за прво
ли це јед ни не: „ја имам ку ћу бе лу” и при свој ном
за ме ни цом за пр во ли це јед ни не: „мо ја ку ћа”,
„мој по нос”, чи ме се на ро чи то ис ти че за до вољ -
ство ли р ског су бјек та.7 Пе сма је гра ђе на на
прин ци пу гра да ци је (ку ћа је нај леп ша у се лу,
„мо жда и у три се ла... мо жда и у пет се ла!”), ко -
ја на кра ју кул ми ни ра ме та фо ром: „Мо ја ку ћа
је мо је зла то, / мој по нос и у шко ли, / а нај леп -
ша је за то / што је ја мно го во лим!”

Пе сму „Су бо те мог де тињ ства” (Ан то ло ги ја
2018: 245–246) До бри ца Ерић си ту и ра у по ро -
дич ни ам би јент, где су бо том мај ка ме си „хлеб
ки се љак за не де љу да на”. Пе снич ка сли ка упот -
пу ње на је пу ном ку ћом и ми ри сом то плог хле -
ба ко јем се сви при сут ни ра ду ју. Пе сма се за вр -
ша ва за хвал но шћу лир ског су бјек та мај чи ним
ру ка ма и ку ћи ко ја је „су бо том ра ђа ла бе ла сун -
ца пше нич них хлебо ва”. 

У „Не де љи” (Erić 1990: 52–53) пе сник до но -
си тра ди ци о нал ну сли ку по ро ди це ко ја је тог
да на на оку пу, јер „не де љом ни ко ни шта не ра -
ди”, са мо је мај ка по ред шпо ре та и при пре ма
ру чак и пи ту. При ка за на је иди лич на сли ка да -
на пред ви ђе ног за од мор, јер не де ља је пра зник
кад и „сун це бес по сли ча ри”. 

У Ери ће вој по е зи ји за де цу мај ка за у зи ма по -
себ но ме сто: она је стуб ку ће, има раз у ме ва ња
за све деч је бри ге и про бле ме, ње на су за иза зи -
ва нај ве ћу ту гу код ли р ског су бјек та – „Ме не
стал но не што бо ли” (Три фу но вић, Ерић, Ршу -
мо вић, Ода ло вић, Ра ду ло вић 1999: 180–181). 

У пе сми „Но ћи кад нам је жао да за спи мо”
(Ан то ло ги ја 2018: 242) сла ве се де тињ ство, ле -
пи тре ну ци лет њих ве че ри, јед ном реч ју деч ја
сло бо да: „Хте ли би смо у по ље, у ре ку, на бр до,
/ хте ли би смо не ку да, ни са ми не зна мо / ку -
да...” У ве се лом и раз дра га ном то ну ис пе ва ни
су и „Злат но до ба” (Erić 1990: 95) и „До шло вре -
ме да бе ре мо во ће” (Исто: 96–97), у ко ји ма се
ис ка зу ју деч ја сре ћа и ра дост због оби ља је се -
њих пло до ва ко је им је при ро да по да ри ла. 

Код Ери ћа де тињ ство и дру гар ство иду ру ку
под ру ку, јер „Дру гар ство је пут ка сре ћи / би ље
ко је ду шу ле чи” („О дру гар ству”, 187). Сло га и
за јед ни штво са став ни су део од ра ста ња, на ро -
чи то на се лу, и пе сник по ре ђе њем и кон траст -
ним сли ка ма ука зу је на зна чај дру гар ства: „Без
дру га си као мрав, / као вра бац, џив, џив, џив. /
Са дру гом си као лав, / као со ко, као див!”
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но ин то ни ра не, при бли жа ва ју ћи се ша љи вој и па ро дич ној
фор ми: „Здра ви ца би ку”, „Здра ви ца пи ло ту” (Erić 1983: 100). 

Здра ви це мај ци, оцу, ба ки, де ди, учи те љу, пи ло ту, ма ши -
но во ђи, сви ра чу, ге не ра лу, за ви ча ју, мо гу да се ка зу ју не по -
сред но пре обе да и има ју за циљ да обез бе де здра вље и срећу
оно ме ко ме се на здра вља, док у здра ви ца ма Сун цу, је ле ну,
ки ши, Ме се цу, ре ци, зри кав цу, би ку, ком бај ну, па ху љи ца ма,
пти ца ма, пче ла ма, зе цу, кра ви и овци, пе сник те мат ски у
изве сној ме ри од сту па од овог тра ди ци о нал ног жан ра. Ери -
ће во по и ма ње при ро де и све га жи вог оправ да ва и ње го во на -
здра вља ње у част на из глед не у о би ча је них пој мо ва и по ја ва. 

7 Исти по сту пак при су тан је и у пе сми „Мо је се ло” (Erić
1990: 39), ко јим се ис ти че сна жна ве за ли р ског су бјек та са
се лом и за ви ча јем. 



Иа ко у Ери ће вој по е зи ји за де цу до ми ни ра -
ју ве дар дух и жи вот ни оп ти ми зам, у „Не бу де -
тињ ства” (Erić 1990: 145) лир ски су бјект се у
по зним го ди на ма са се том и ту гом при се ћа де -
ти њег до ба и не гда шњих ра до сти, али ни је кло -
нуо ду хом већ же ли да до сег не „не бо де тињ -
ства”: „Кад би ме сви ти ма слач ци до та кли / мо -
жда бих опет про ли стао сја јем...” Ова пе сма
пред ста вља об лик пе сни ко ве ау то би о граф ски
ин то ни ра не ис по ве сти. 

До бри ца Ерић про па ги ра зна ње и ве ли ча
шко лу, што га при бли жа ва Зма је вој пе снич кој
по е ти ци ства ра ла штва за де цу, јер та кве пе сме
не дво сми сле но има ју ди дак тич ку цр ту и на гла -
ше ну же љу за зна њем и обра зо ва њем бу ду ћег
на ра шта ја. У пе сми „За мо ли те сво је ро ди те ље”
(Исто: 67) пе сник се обра ћа де ци у на ме ри да
се са ма за ин те ре су ју за обич не ства ри ко је сва -
ко де те тре ба да зна: „где се жи то ме ље”, „где
ра сте пше ни ца”, „ка ко се хлеб ра ђа”, „где из ви -
ре мле ко”, „шта ра сте на ов ци”, „где зри гро -
жђе”, „шта сте ду жни пче ли, а шта кра ви”. Пе -
сник по ла зи од претпо став ке да су ова ква са -
зна ња де ци на се лу до ступ на јер жи ве у скла ду
са при ро дом, док су град ска де ца за њих ускра -
ће на, те их под се ћа да тре ба да се обра те за по -
моћ ро ди те љи ма, „ве ли ком стри цу”, „де ди из
пред гра ђа”, или не ко ме у шко ли. Ја сно се уоча -
ва пе сни ко во на сто ја ње да де ца тре ба да од ра -
ста ју у здра вој сре ди ни и да се на пра ви лан
начин вас пи та ва ју. Об ли ци ма им пе ра ти ва –
„за мо ли те”, „са ле ти те”, „до ве ди те” – пе сник се
обра ћа де ци а не ро ди те љи ма, ко ји су ти ко ји
упу ћу ју, усме ра ва ју, обра зу ју, те је из тог раз ло -
га пе сма не при ме ре на деч јим ин те ре со ва њи ма. 

Пе смом „Сви ћу опет ру ме на сва ну ћа” (Исто:
66) пе сник гра ди про то тип „до бр ог де те та”, које
је, с јед не стра не, вас пи та ва но у ду ху тра ди цио -
нал них вред но сти и, с дру ге, под окри љем соци -

ја ли стич ке иде о ло ги је и по тре бе да се за вр ши
од ре ђе на шко ла8. Де ца ко ја во ле шко лу и уче -
ње, пре ма Ери ћу, тре ба да бу ду при мер и узор
сво јим вр шња ци ма. Лир ски су бје кат ве ли ча
шко лу, а сти хо ви де лу ју уси ље но, по пут па роле: 

Сви ћу опет ру ме на сва ну ћа 
шко ла ми је нај ми ли ја ку ћа! 
Про ђе ле то, до ђе је сен ра на 
шко ла ми је на по чет ку да на... 
шко ла ми је на по чет ку пу та... 
шко ла ти је сви та ње жи во та. 

Ов де се по ка зу је ко ли ко је по е ти ка за де цу
До бри це Ери ћа у по је ди ним пе сма ма ди дак тич -
на и ко ли ко пра ти по тре бе дру штва и вре ме на,
а не по тре бе са мог де те та и ње го вог од ра ста ња.
Ова квим сти хо ви ма све сно се за по ста вља ју деч -
је по тре бе и по ка зу је да „сте ре о тип не те ме, на -
гла ше на пе да го шка функ ци ја и уна пред за дат
вред но сти си стем у пот пу но сти де за ву и шу мо -
гу ће естет ске ефек те ова кве по е зи је” (Љу шта -
но вић 2009: 83). 

Пе сма „Кад ђак зна шта хо ће” (Ерић 1982:
11) до но си мно штво пра ви ла и са ве та о то ме
шта је за јед ног ђа ка до бро, а шта ни је: „Кад ђак
зна шта хо ће / за њим цве та во ће. [...] У ра ду
ужи ва ње / то је под мла ђи ва ње. [...] Без бри жно
лен ча ре ње / то је – ста ре ње.” Ова кве по ру ке де -
лу ју на мет ну то, без мо гућ но сти да де те от кри -
је и спо зна дру штве но при хва тљив обра зац по -
наша ња. Сто га је пе сма не при ме ре на деч јем
на чи ну раз ми шља ња и уз ра сту. 

Спо зна ва ње све та и од ра ста ње До бри ца Ерић
у пе сми „Кад је сун це” (Исто: 23) сме шта у кон -
текст при ро де. По ла зе ћи од мо ти ва Сун ца као
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8 На гла шен дру штве ни и иде о ло шки сми сао при су тан је
и у „Здра ви ци сви ра чу” (101–102), где пе сник по зи ва сви рача
да за сви ра ко ло у ко јем ће за и гра ти „де ца свих бо ја и ра са”. 



сим бо ла ра до сти и жи вот ног оп ти ми зма, пе -
снич ку сли ку гра ди ко ло ри том при род них по -
ја ва, бо ја и зву ко ва, са мно го енер ги је и по лет -
не мла до сти: 

Кад је сун це и ми зна мо 
да си ја мо, да гре је мо 
Кад је цве ће ми цве та мо 
а кад је снег ми ве је мо. 
[...] 
Те шко је на ма док не са зна мо 
и да сне жи мо и да цве та мо! 

Пе сма до но си осе ћа ње ра до сти жи вље ња као
основ не емо ци је Ери ће ве по е зи је за де цу: „Кад
је ре ка – жу бо ри мо [...] Кад је шу ма – шу мо ри -
мо / кад се ра сте ми ра сте мо”. По ру ка је сна -
жна и ја сна: „Те шко је на ма док не са зна мо / и
да сне жи мо и да цве та мо! [...] Те шко је на ма
кад на у ми мо / да по ра сте мо и за шу ми мо!”

Пе ри од де тињ ства и од ра ста ња, „од кли ке ра
до дил бе ра”, ка ко Ери ћа пе ва, је сте вре ме дечје
игре, без бри жно сти, упо зна ва ња ле по та при ро -
де, уче ња и спо зна ва ња све та од ра слих. Пе сник
сли ка тра ди ци о нал ну по ро ди цу ко ја де те ту тре -
ба да пру жи без бри жно де тињ ство у све ту лу го -
ва, ли ва да, ви но гра да и њи ва, и усме ри га ка
пра вим жи вот ним вред но сти ма ко је ће да ље
раз ви ја ти у шко ли.9 За пе сни ка, то је „се дам
све ћи ца” за ђа ке пр ва ке: Љу бав, Дру гар ство –
„на ше нај ве ће цар ство”, Сре ћа, До бр о та, По -
ште ње, Уче ње и Игра ње – „нај дра же за ни ма ње”. 

При ка зу ју ћи свет де тињ ства и за ви ча ја, Ерић
се, по ред пер со ни фи ка ци је, по ре ђе ња, кон тра -
ста, гра да ци је, хи пер бо ле и оно ма то пе је, нај ви -

ше слу жи ме та фо ром, бу ду ћи да се њо ме по -
сти же на ро чи ти игр ов ни ефе кат. Пе сник „и не
го во ри друк чи је не го ме та фо ром (и) њу не
ства ра вје штач ки и си лом, не го до ње до ла зи
[...] нај че шће асо ци ја тив ним пу тем” (Ка пи џић-
-Ха џић 1981: 252). 

У по е зи ји за де цу До бри це Ери ћа уче ста ло се
по ја вљу ју ме та фо ре из астрал ног под руч ја:
Сун це, Ме сец, зве зде, чи ме се ис ка зу је при сна
пе сни ко ва по ве за ност са при ро дом. Ње го ве пе -
снич ке сли ке су „са вр ше но аде кват не ча ро ли ји
до жи вље не при ро де” (Исто: 253), а нај ва жни је
ме сто у том по ет ском све ту за у зи ма Сун це,
„извор све тло сти, то пли не и жи во та” (Ge r bran
– Še va li je 2004: 898). 

Пе сма „Сун це” (Erić 1990: 47–48) за у зи ма
по себ но ме сто у Ери ће вом по ет ском опу су, јер
Сун це „от кљу ча ва звон ке кљу но ве пти ца”, „по -
сла сти чар ни це цве ћа крај по то чи ћа” и „ср ца
де ча ка и де вој чи ца”. Пе сник мо ти вом Сун ца
пове зу је два нај ва жни ја фе но ме на о ко ји ма пе -
ва – свет де тињ ства и свет при ро де – ства ра ју -
ћи уве р љи ву пе сничку сли ку за сно ва ну на жи -
вој и ве се лој деч јој игри. Пер со ни фи ка ци јом
пе сник ожи вља ва Сун це, пре тва ра га у деча ка и
до во ди у деч ји свет да за јед но тр че за лоп том,
пе њу се на пла сто ве се на, са ку пља ју пу же ве,
иду у бе р бу лу бе ни ца, ужи на ју, игра ју се у тра -
ви. Ка ко дан од ми че, а та ко и игра, Сун це се
„ско тр ља низ бре жу љак”, а за њим „про су се не -
ка злат на пра ши на”. „У де чи јим ду ша ма је оста -
ло злат но, ра до сно сје ћа ње на игру и сун чан
дан” (Ка пи џић-Ха џић 1981: 256), и ус хи ће ње
но вим дру га ром, пра вом „дру гар чи ном”. Спа -
ја ју ћи зе маљ ско и ко смич ко, де те и Сун це, До -
бри ца Ерић „пун је на ив не ве ре у веч ност и по -
сто ја ње као ни је дан са вре ме ни срп ски пе сник
за де цу” (Јек нић 1998: 49). У „Сун цу”, свет де -
тињ ства по и сто ве ћен је са игром, игра је жи вот,
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9 „Пи смо учи те љу, мом учи те љу, Сто ја ну Жив ко ви ћу”
(Ерић 2009: 223–225): „На у чио си ме да пи шем и чи там / Да
по шту јем ро ди те ље и све ста ре љу де / Да не бу дем лењ, горд,
лу кав и дво ли чан / Да је зла то сва ки гру мен род не гру де.”



а Сун це по кре тач све у куп но сти и жи во та. Снага
по ет ске ре чи и сли ке по ка зу је „не у ни шти вост
при ро де, а по сто ја ње при ро де Ерић осми шља -
ва по сто ја њем де тињ ства ко је жи ви у при ро ди”
(Исто: 49).

У пе сми „О Сун цу” (181) До бри ца Ерић та -
ко ђе гра ди пе снич ку сли ку на ме та фо ри: Сун -
це је „злат но јаг ње”, „злат но Бо жи је око, ко је
нас увек гре је и гле да”, „злат на ја бу ка ко ја зри
у не бе ској ба шти”, „ста рац од ми ли јар ду ле та”,
„ру жа жу та”. Ова кво по ве зи ва ње ства ри гра ди
спе ци фич ну по ет ску игру, чи ја уло га ни је „да
раз ја сни ап страктни по јам, већ да кон крет ни
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). Исти по сту пак при су тан је и у пе -
сми „Ти си јед но ле по де те” (Ерић 1984: 7):
„Имаш ру ке / две пти це гр ли це / Имаш но ге /
ве чи те пут ни це / Имаш те ло / и знаш му на ме -
ну / Имаш гла ву / Сун це на ра ме ну!”

Те ме из све та при ро де у Ери ће вој ме та фо ри
увек су емо тив но обо је не и пред ста вља ју од раз
ње го вог лич ног ви ђења пред ме та и по ја ва: „Мо -
је се ло” (Ерић 1982: 66): „Се ло је ста до бе ло / а
де ца – љу би чи це!”; „О дру гар ству” (187–188):
Дру гар ство је љу би чи ца (...) Де те ли на с че тир’
ли ста / на ли ва ди твог де тињ ства...”; „На сме -
шите се кад ка же те де те” (179–180): де те је
„Ме сец ко ји нам си ја и да њу / и Сун це што нас
гре је и но ћу!”; „О жи во ту” (182): „Жи вот је
чудо над чу ди ма: Жар, Из вор, Ва здух, Осмех,
Тај на”. 

Ме та фо рич ким сли ка ма До бри ца Ерић при -
бли жа ва нај мла ђим чи та о ци ма свет при ро де и
се о ског жи во та10, а тај „свет ко ји се мо же об ја -
сни ти де ци је не сум њи ви свет, и је ди ни свет у
ко ме вре ди жи ве ти” (Да ној лић 2009а: 61).

„Је зик за ви ча ја је је ди ни пра ви, при род ни,
на род ни је зик. И је ди но је та кав је зик мо гао са -

чу ва ти ми рис и укус под не бља у ко ме је на стао”
(Ра до вић 2006: 426). Ме та фо рич ки из ра зи у по -
е зи ји за де цу До бри це Ери ћа, за снова ни на аку -
стич кој и пер цеп тив ној им пре си ји, сна жно
емо тив но де лу ју и по ја ча ва ју естет ски ефе кат
пе сме. 

У по ја ва ма при ро де, [...] ши ро ко су отво ре ни
пу те ви на шој има ги на ци ји: сло бо да ин тер пре ти -
ра ња је огр ом на; сми сао и зна че ње ниг де ни су
фик си ра ни (Да ној лић 2009а: 129), 

а До бри ца Ерић је не над ма шан у ства ра њу
увер љи вих пе снич ких сли ка, јер се осе ћа са -
став ним де лом при ро де и све та ко ји га окру -
жује. 

По е зи ја за де цу До бри це Ери ћа по твр ђу је
ми шље ње Ду шка Ра до ви ћа да је 

до бра пе сма [...] здра ва пе сма. Она је за сно ва на
на здра вом ис ку ству, на ар гу мен ти ма ко ји ма се
мо же ве за ти свет де це (Ра до вић 2006: 418). 
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10 По е ма Ва шар у То по ли (1995) до но си ве дру сли ку ва -
шар ског зби ва ња ко ја се за сни ва на ху мо ру и кар не вал ској
сли ци све та, у ко јој уче ству ју сви чла но ви за јед ни це: „Ту се
од де це / не мо же при ћи. / Ту су де вој ке / и мла ди ћи. / Ту је
све што / ни је у љуљ ци, / па чак и же не / и чо ве чуљ ци” (Ерић
1995: 66). 

Ва шар у То по ли пред ста вља се о ски об лик ди о ни зиј ског
свет ко ва ња, кар не вал ско-гро теск не фо р ме, јер она „по ма же
осло ба ђа њу од вла да ју ћег по гле да на свет, од сва ке услов но -
сти, од ба нал них исти на, од све га обич ног, по зна тог, оп ште -
при хва ће ног, омо гу ћу је да се свет ви ди на нов на чин, да се
осе ти по ве за ност све га по сто је ћег и мо гућ ност са свим друк -
чи јег по рет ка у све ту” (Bah tin 1978: 43). 

Пре ма ми шље њу Зо ра не Опа чић, „дух кар не вал ског у
књи жев ним де ли ма за де цу ис кљу чу је оп сце ност, ла сцив ност
и те ма ти за ци ју пол не те ле сно сти у го во ру и сли ци све та – он
се за др жа ва на ху мо ри стич ком по ни шта ва њу кон вен ци ја и
хи је рар хиј ског ни за” (2019: 295). Ерић у по је ди ним си ту а -
ци ја ма „на пу шта за да ти оквир” књи жев но сти за де цу. О Ери -
ће вом ва шар ском кар не ва лу ви ше ви де ти у: Опа чић 2019:
296–301. 



Сва ка Ери ће ва пе сма искре на је и до жи вље -
на, „ње го ва пе сма је за хвал ност за мо гућ ност да
се жи ви, ди ше, гле да, ми сли и пе ва” (Исто: 433).
Јед ном реч ју, „ПЕ ВА ТИ за До бри цу Ери ћа зна -
чи ВО ЛЕ ТИ” (Исто: 433).

Ус по ста вља њем не рас ки ди ве ве зе из ме ђу
све та де тињ ства и све та при ро де, До бри ца Ерић
уво ди де те у ди мен зи ју не пре кид ног де тињ ства,
пру жа ју ћи му мо гућ ност да спо зна је дан леп -
ши и дру га чи ји свет, свет сло бо де и игре. 
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Ta ma ra R. GRU JIĆ

THE CHILD IN DO BRI CA ERIĆ’S PO E TRY 
FOR CHIL DREN

Sum mary

This pa per analyses the ima ge of the child in Do bri ca
Erić’s po e try for chil dren. The po et pre sents the child in
a ru ral en vi ron ment and tra di ti o nal fa mily, sur ro un ded

by na tu re, trying to pro tect the child from the ac hi e ve -
ments of mo dern ci vi li za tion. In his ho me land, Do bri ca
Erić re ve als the pe riod of child hood as the hig hest de gree
of the be a uty of li fe, be ing in a per ma nently har mo ni o -
us re la ti on ship bet we en the child and na tu re. 

In Do bri ca Erić’s po e try for chil dren, the child’s re la -
ti on ship with fa mily mem bers can be no ti ced and we can
al so see the child’s re la ti on ship with the wi der so cial
com mu nity. In Erić’s po ems, the world of adults and chil -
dren is pre sen ted from the an gle of a po et-child who con -
stantly plays and re jo i ces in li fe, but at the sa me ti me
edu ca tes his re a ders. 

This pa per po ints out that the po et most of ten uses
me tap ho rs from the plant world in sha ping the ima ge of
a child. 

Alt ho ugh his work be longs to the mo dern Ser bian po -
e try for chil dren, Do bri ca Erić edu ca tes a child in the
spirit of tra di ti o nal va lu es and nur tu res an edu ca ti o nal
ten dency in his po e try, which co unts him among the tra -
di ti o nal trends of mo dern po e try for chil dren. 

Keywords: po e try for chil dren, child, child hood, na -
tu re, play, po em
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће мо се ба ви ти зби р ком До бри -
це Ери ћа Пе сме о сви ци ма ко ја ужи ва по вла шће ни по -
ло жај у окви ру пе сни ко вог бо га тог опу са, као глав ни
до са да шњи из вор за ау то ре основ но школ ских пред -
мет них про гра ма из књи жев но сти. На кон пе сни ко ве
смр ти, ње го ва по зи ци ја се у школ ском ка но ну про ме -
ни ла и, пре ма ак ту ел ним на став ним про гра ми ма, у ви -
шим раз ре ди ма основ не шко ле (у окви ри ма до дат ног
из бо ра лек ти ре) ту ма че се са мо ње го ве пе сме о сви ци -
ма. У дру гом де лу ра да ба ви ће мо се ком па ра тив ним
на став ним при сту пом у ту ма че њу пе сме „Чу де сни сви -
тац”, ко ју су ау то ри уџ бе ни ка нај че шће би ра ли за пре -
зен то ва ње Ери ће вог де ла, и „Пла ве зве зде” Ми ро сла -
ва Ан ти ћа, ко је би, као оба ве зни и до дат ни про грам -
ски са др жа ји за ше сти раз ред основ не шко ле, мо гле
бо ље да се раз у ме ју у ин те гри са ном при сту пу њи хо вој
ин тер пре та ци ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: књи жев ност за де цу, ме то ди ка на -
ста ве књи жев но сти, уџ бе ни ци, До бри ца Ерић, Пе сме о
сви ци ма, ре цеп ци ја, на став ни пла но ви и про гра ми,
пре вред но ва ње, ком па ра ти сти ка

По ја ва До бри це Ери ћа у по сле рат ној срп ској
књи жев но сти од ре ђе на је јед ним но вим осе ћа -
њем све та ко је је афи р ми са ло ви та ли стич ке
ства ра лач ке мо гућ но сти тзв. „на ив них пе сни -
ка”, од но сно „Ор фе ја ме ђу шљи ва ма”. На су-
прот ели ти стич кој ви зи ји књи жев но сти, на сту -
па по вра так злат ном до бу1, пе ва се о ле по ти
при ро де и се ла, исто вре ме но са об на вља њем
жи во та у по сле рат ној Ју го сла ви ји. Стих по ста -

је ве дар, отво рен и рас пе ван: у све ту у ком ви -
ше не ма ме ста за ве ли ке на ра ти ве ну жно је
обра ти ти па жњу на оно што нас окру жу је и жи -
ви око нас, па ма кар то био и „сви та ца рој”, за -
штит ни знак Ери ће ве по е зи је. С по зи ци је у ко -
јој пе сни ци тре ће по сле рат не ге не ра ци је би ва -
ју „спрем ни да уђу у сва ку ку ћу и да се обик ну
у њој” (Па ла ве стра 2012: 234), До бри ца Ерић
по ста је њи хов нај зна ме ни ти ји пред став ник и
ста нов ник основ но школ ских пред мет них про-
гра ма из књи жев но сти, као и нај ви ђе ни ји гост
на су сре ти ма пе сни ка и уче ни ка. 

По е зи ју До бри це Ери ћа обе ле жа ва фе но мен
ду гог тра ја ња: за осам де сет и две го ди не жи во -
та и пет и по де це ни ја пе снич ког ра да, из ме ђу
пр ве и по след ње об ја вље не књи ге, ло гич на је и
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1 У пи та њу је сво је вр сна стру ја у срп ској књи жев но сти,

акту ел на од кра ја пе де се тих го ди на ХХ ве ка, а чи је пева ње,
нео п те ре ће но „шко ла ма”, да је ви зи ју чи сте, искон ске по е зи -
је са ње них пра по че та ка. Пре драг Па ла ве стра на во ди да се
та да као пе сни ци фол клор не и ру сти кал не те ма ти ке ја вља -
ју: Ви то Мар ко вић, Дра ган Ко лун џи ја, Ср бо љуб Ми тић, Ми -
ле на Јо во вић, Ми лу тин Бе ља ко вић, Па ун Пе тро ни је вић и
До бри ца Ерић. Глав ни ча со пис ко ји их је оку пљао био је Рас -
ков ник, док су нај зна чај ни је ан то ло ги је пе сни ка-се ља ка би -
ле: Ор феј ме ђу шљи ва ма (при ре ди ли Дра ги ша Ви то ше вић и
До бри ца Ерић, 1963) и Цвет ник срп ских се ља ка пе сни ка
(при ре дио Вла де та Ко шу тић, 1967).



оче ки ва на по ја ва ра зно ли ко сти те ма и иде ја ко -
је пи сца оп се да ју и оп чи ња ва ју, али и ква ли та -
тив на (у овом слу ча ју и етич ка) не у јед на че ност
раз ли чи тих ета па ње го вог ства ра ла штва. Пост -
хум но, Ери ће ва по зи ци ја се у школ ском ка но -
ну ме ња – је дан од сим бо ла књи жев но сти за де -
цу ви ше ни је је дан од нај за сту пље ни јих ау то ра
у ско ро сва ком раз ре ду то ком основ ног обра зо -
ва ња2. Прет по ста вља мо да су два факто ра пре -
суд но ути ца ла на то: пр ви је, сва ка ко, објек тив -
но пре вред но ва ње Ери ће вог опу са и за кљу чак
ау то ра ре фор ми са ног про гра ма да ни су сва
пред ви ђе на де ла овог пе сни ка јед на ко умет -
нич ки ус пе ла (с тим што у окви ри ма Ери ће вог
опу са ни су тра же на дру га, ко ја би их за ме -
нила), док је дру ги фак тор про ме на по зи ци је
са мог До бри це Ери ћа у очи ма јав ног мње ња.
Не по сред но пред смрт, пе сник у пот пу но сти
ме ња на чин свог „пе ва ња” и пи ше естет ски и
етич ки про бле ма тич ну збир ку пе са ма Бро ја ни -
це из Гра ча ни це3 – на осно ву ко је сти че мо и по -
след њи ути сак о пе сни ку и ње го вом де лу. Уси -
ље на фор ма 1389 чво ри ћа бро ја ни це доне ла је

све оно че му нас Ерић пре то га, и у скло пу
обра зов ног про це са и лич них чи та ња из за до -
вољ ства – ни је учио. Го рак укус ко ји оста је ње -
го вим по што ва о ци ма на кон об ја вљи ва ња ове
књи ге до вео је до не га тив не ре цеп ци је и зби рке
и са мог пе сни ка. Ре фор ма на став них про гра ма
от по че ла је вр ло бр зо на кон то га и за по сле ди -
цу имала ско ро пот пу но из о ста вља ње овог ауто -
ра. Да нас, на кон ње го ве смр ти, на ме ће се пи та -
ње шта смо од До бри це Ери ћа мо гли да на у чи -
мо и шта тек тре ба да иш чи та мо из ње го ве пое -
зи је ка ко би смо схва ти ли да ли нам је и да ље
потре бан, као што је то био про те клих де це нија.

I 

Пе сме о сви ци ма

Сви тац, „у Ки ни тра ди ци о нал ни пра ти лац
си ро ма шних сту де на та ко ји ма све тли кад ра де
но ћу” (Ger bran – Še va li je: 922), пред ста вља
глав ни сим бол Ери ће ве по е зи је и по е ти ке.
Ерић, у исто ри ји срп ске деч је књи жев но сти за -
па жен као „нај и зра зи ти ји пе сник ко ји сла ви
при ро ду и ле по ту се о ског де тињ ства” (Пе тро -
вић 2001: 413), у збир ци Пе сме о сви ци ма (1975)
син те ти зо вао је све нај зна чај ни је осо бе но сти
сво је по е ти ке – за ви чај, при ро ду, се ло, све тлост,
не бо, ин спи ра ци ју, сло бо ду и не па тво ре ну осе -
ћај ност. Уз упо тре бу соч ног, на род ног је зи ка,
јед но став ног и пе вљи вог сти ха и ру сти кал ног
пеј за жа као сце не, по е зи ја ожи вља ва, цве та и
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2 Пре ма прет ход но ва же ћим про гра ми ма, До бри ца Ерић
се ту ма чио у: дру гом раз ре ду (пе сма „Чуо сам” и из бор из
по ези је у оквирy лек ти ре), тре ћем („Сла вуј и сун це”), че твр -
том („Сви тац пше ни чар и во де ни чар”, Чик, да по го ди те због
че га су се по сва ђа ла два злат на бра та – драм ски текст), пе -
том (Ва шар у То по ли), ше стом („Чу де сни сви тац”) и сед мом
(„Пе сник и ме сец”). Пре ма ак ту ел ним про гра ми ма, Ерић је
из бор ни ау тор у оба ве зном де лу про гра ма за че твр ти раз ред
(та да се у обла сти „По е зи ја” би ра јед на од ње го вих пе са ма –
„За ви чај” или „Отаџ би на је на ша оче ви на”, и пе сме „Пти це
ко сов чи це” Мо ша Ода ло ви ћа), док се у окви ру до дат ног
избо ра лек ти ре у ше стом раз ре ду оста вља мо гућ ност ту маче -
ња пе са ма о сви ци ма из Ери ће ве зби р ке Ме се че ви ми ље ни ци.

3 Оштре по ле ми ке ко је су се у јав но сти ја ви ле по из ла ску
збир ке пе са ма Бро ја ни це из Гра ча ни це са 1389 чво ри ћа: по -
ве сни ца ча сти и беш ча шћа (2013), углав ном су се ба зи ра ле
на пе сни ко вим не при хва тљи вим ста во ви ма о (пол ној/сек су -
ал ној/ре ли ги о зној/наци о нал ној) дру го сти, из ло же ним у (не
пре те ра но естет ски успе лим) пе сма ма. Та ко по е та, ко ји нас 

кроз чи тав свој век рас пе ван учи о ин ди ви ду ал но сти и сло -
бо ди, са да уси ље но те жи за до во ља ва њу фор ме (и ко сов ског
за ве та), пи шу ћи о то ме ка ко се му сли ма ни мо ле ђа во лу, о
же на ма ко је ни су ра ђа ле „на згра жа ва ње ча сних гра ђа на”
или о то ме ка ко су ху ли га ни ко ји пре би ја ју оне „бо ле сне у
ду ши и мо згу” што „по ку ша ва ју да вен ча ва ју / љу де с љу ди -
ма, же не с же на ма” (Ерић 2014: 125) – на све том за дат ку.



све тли. Уз по моћ сви та ца, пе сник је успео да
про го во ри о љу ди ма и те ма ма ко је га оп се да -
ју и на дах њу ју – „гру жан ски Ро бин зон” ство -
рио је пе снич ке сли ке ко је је мо гу ће осе ти ти
свим чу ли ма и ви де ти их и он да кад смо „у би -
ло ко јем гра ду”, да ле ко од цвет них лива да.
Ерић нам у сво јим пе сма ма о сви ци ма при ка -
зу је пут са мо спо зна је, осве тљен тра гом све тло -
сти ин се ка та који фа сци ни ра ју де цу, док од ра -
сли и за бо ра вља ју на њи хо во по сто ја ње. Они
ни су са мо сим бо ли на шег род ног кра ја, ни ти
пред ста вља ју са мо на ше бли жње, они су из над
то га, као пр ви све до ци и спро во ди о ци бо жан -
ске про ми сли. Сви ци нам по ка зу ју пра ви пут –
уз њи хо ву по моћ сти че мо си гур ност, спо зна -
јемо сре ћу и от кри ва мо љу бав. С дру ге стра -
не, они су део при ро де и при па да ју Ери ће вој
син те зи па ган ске (зе мљо рад нич ке) и хри шћан -
ске кул ту ре4, на сту па ју ћи као при мор ди јал на
бо жан ства и ан ђе ли чу ва ри, уче ћи нас да у при -
ро ди тре ба да про на ђе мо са ве зни ка – обе сми -
шља ва ње крат ких људ ских жи во та от по че ло је
он да ка да је чо век пре стао да ува жа ва жи во те
дру гих би ћа из при ро де. Уни вер зал ност те ма
и јед но став ност Ери ће вог је зи ка омо гу ћи ле су
да се ње гов глас да ле ко чу је, да по ста не оми -
љени пе сник, го то во естрад на лич ност, а све
до смр ти и на ци о нал ни сим бол пе ва ња о де ци
и за де цу.

При ка зу ју ћи Ери ће ве Ме се че ве ми ље ни ке
Жи ван Жив ко вић ис ти че не по сред ност Ери -
ћевог обра ћа ња де ци као ње гов нај ве ћи адут.
И ка да пи ше о овим не при мет ним ин сек ти ма,

он не са ста вља са мо „по е му о жи во ту сви та ца”,
већ пи ше и о 

де ци-љу ди ма, о њи хо вој сва ко дне ви ци, али и све -
ча ни ци ма, о сре ћи и не во љи, о до бру и о злу, о
сно ви ма и пат њама, љу ба ви ма и мр жња ма, ра ђа -
њи ма и смр ти (Жив ко вић 1988: 245–6). 

С дру ге стра не, из у зет ним пе снич ким сли ка -
ма, уо кви ре ним фол клор ним рит мом и ис пе -
ваним „уо би ча је ним здра вим и при род ним је -
зи ком Ери ће вог за ви ча ја и пе сме”, ко ји је
„усво јен и осво јен” (Исто: 248), пе сник успе ва
да до пре до нај мла ђих чи та ла ца и бу де при хва -
ћен као не ко њи ма драг, бли зак и ра зу мљив.

Пе сма „Пр ви сви ци” од из у зет не је вред но -
сти јер у се би са др жи еле мен те ес ха то ло шког и
ети о ло шког пре да ња – кроз на ста нак све та и
сви та ца, пр вих би ћа ко ја су у „мо ре мра ка”, ту -
ге и без на ђа уне ла све тлост, при по ве да се и о
суд би ни чо ве чан ства, ко је на сту па он да ка да су
сви ци већ ство ри ли при ро ду и пред ста вља
исто вре ме но и руши лач ки и гра ди тељ ски фак -
тор – оно кр чи шу ме и се је њи ве. У за вр шном
ди сти ху пе сник до ла зи до по ен те – на послет ку
су ство ре на де ца, „пр ва ра зум на би ћа / да гле -
да ју сви це и да им се ди ве!” (Ерић 1975: 10)5.
Пе сма „Сви тац и мак” при ка зу је би ће ко је у жи -
во те де вој чи ца и де ча ка уно си све тлост, омо гу -
ћа ва ју ћи им да „ло ве зве зди цу у кру ни ма ка”
(14) и тра га ју за сре ћом и ис пу ње њем соп стве -
них сно ва, док, с дру ге стра не, и пе риод де тињ -
ства оста је оно на шта нас сви тац под се ћа ка да
од ра сте мо, из но ва нам да ру ју ћи све тлост. С
тим мо же мо до ве сти у ве зу и пе сму „Сви тац
пше ни чар и во де ни чар”, у ко јој „за па ли сви тац
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4 „Су о ча ва ју ћи ста ро и но во, он је од сли као ди на ми ку
про ме на у ко ји ма је при ро да оста ла са сво јим искон ским би -
лом, а се ло, са по ку ша ји ма да са чу ва не што од па ган ских
вре ме на и хри шћан ског пра во сла вља, од на ди ра ња тех нич -
ке ци ви ли за ци је и ква зи кул ту ре, озву че ног ва шар ског ду ха
и еко ло шких за га ђе ња” (Ог ња но вић 1997: 373).

5 На во ди из збир ке Пе сме о сви ци ма би ће у да љем тек сту
озна че ни са мо бро јем стра не у за гра ди.



жи жак у ду ши / бр ка тог ста р ца, бив ше де ли је”
(16). Пе сма „Био јед ном је дан сви тац” те ма ти -
зу је тре ну так осло ба ђа ња од стра ха: сви ци ко ји
пре ле ћу пла нин чи ну тре ба ло би да ука жу на то
да ни шта ни је не мо гу ће и да се у жи во ту на и -
ла зи на ра зна ис ку ше ња, те да је по треб но
осме ли ти се ка ко би се сти гло до ци ља. 

С дру ге стра не, „Сви тац кне же вић из дво р ца
цве та” и сам је у по тра зи за де лом се бе ко ји му
не до ста је, он тра га за сво јим за ви ча јем и про -
на ла зи соп стве ног сви ца „ко ји је био / по све му
сли чан ње му са мом” (46). У пе сми „Не жна бра -
ћа” сви тац је сим бол од ра ста ња и под сти ца ја на
де ла ње, лир ски глас ов де ка же: „Не ки те сви тац
у ср цу пе ца. / Па пла неш и ти: за па лиш пласт /
и ско чиш увис – до ме се ца!” (21). „На ли ва ди
где дан бе ше” ба ви се те ма ти ком одно са чо ве -
ка тра ди ци о нал не, зе мљо рад нич ке кул ту ре и
при ро де, као и спо ном Еро са и Та на то са, љу ба -
ви и смр ти, оп стан ком чо ве ка упр кос уни шта -
ва њу при ро де, ко ја је та ко ђе спо соб на да во ли.
На кон пе са ма ко је те ма ти зу ју љу бав сви та ца,
ја вља се и „По бу на сви та ца” – они се све те се -
ља ни ма за смрт тра ва, али иа ко па ле све око
се бе ни су де струк тив ни и на кон њи хо вог сим -
бо лич ког уни ште ња „осва ну ће но во се ло, / но -
ви дан и но ви љу ди” (40). Сим бо лич но, ова пе -
сма мо же да се по сма тра и као ау то ре фе рен ци -
јал на – пе сник, ње го шев ски сма тра ју ћи да ни
вас кр се ња по е зи је не би ва без ње не смр ти, па -
ље њем ко ро ва про ху ја ле, ја ло ве по е тике по ку -
ша ва да у срп ску књи жев ност по чет ком дру ге
по ло ви не ХХ ве ка утка ви та ли зам „здра вог се -
ме на”. 

Пе сме „Не ко има ко ња вран ца” и „Љу би ча -
сти сви тац” мо жда су естет ски и нај у спе ли је у
це лој зби р ци. Лир ски су бје кат го во ри о то ме да
не ко по се ду је сва ма те ри јал на бла га, док он
има „рој сви та ца / што ми све тли око ку ће”

(64). Тај рој су де ца6, али то мо же би ти и ме сто
ком се вра ћа мо увек ка да смо уса мље ни, ту жни
или сет ни, ка да нам не ко сан укра де, ка да су
но ћи на шег жи во та пре ду ге или ка да кло не мо
на стр мом жи вот ном пу ту: би ло да је по сре ди
фру лаш, ло вац, мо репло вац, га зда или си ро ма -
шак, прах на шег сви ца на ше је нај ве ће бла го.
Уз сви ца „не ста ће не спо ко ја / и мо ћи ћеш не -
мо гу ће” (65).

С дру ге стра не, пе сма „Љу би ча сти сви тац”
те ма ти зу је по тра гу за њим: „ал’ ти не мој да га
че каш / у ба шти кад сун це за ђе, / већ по те ци
по ред ре ка, / да га срет неш, да га на ђеш” (67).
Уко ли ко се про на ђе љу би ча сти сви тац, би ће
про на ђен свет про тив реч но сти, свет на ста њен
„у ср цу не ком / за кљу ча ном / са три на ест ка та -
на ца” (68), у ко јем је до зво ље но све сем ла жи,
због ко јих сви че ва ма ги ја не ста је. Та ко ђе, Ерић
је у скла ду с овим де фи ни сао и свој по ет ски
кон цепт – 

да се у пе сми као мо сту из ме ђу ау то ра и чи та о -
ца не мо же и не сме на ћи ни јед на лаж [...] не ис -
кре ност по за, стар ма лост, ого ље на по ру ка, не -
при ко сно ве ност ис ку ста ва од ра слих и слич но
(Жив ко вић 1988: 247). 

Сва ка од ових пе са ма от кри ва јед ну од ди -
мен зи ја сви че ве „чу де сно сти” и осо би ну ко ја
нам по ма же да са зна мо шта он све мо же би ти
и на ко ји на чин га мо же мо от кри ти, тј. про на -
ћи баш оног на шег сви ца ко ји нам је по тре бан
у сва ком жи вот ном тре нут ку и пре ви ра њу. Збир -
ка Пе сме о сви ци ма пред ста ви ла је нај у зви ше -
ни је до ме те у по е зи ји До бри це Ери ћа. У па сто -
рал ној ат мос фе ри, са сце но гра фи јом пе сни ко -
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6 Ерић Ме се че ве ми ље ни ке по све ћу је „сво јим нај дра жим
сви ци ма – Све тла ни, Дра ги ши и До бри во ју” (Ог ња но вић
1997: 364).



вог за ви ча ја, сви ци су у свет по сла ли по ру ке
љу ба ви, по што ва ња, сло бо де, ин ди ви ду ал но сти,
ле по та род не гру де и при ро де, од ко је је са вре -
ме ни чо век оту ђен – а ти ме је оту ђен и од са -
мо га се бе. Про на ла же ње сви ца „ко ји је са мо
твој” пред ста вља сим бо лич ки по вра так из ха о -
са у ко смос, ко смос на шег де тињ ства и за ви ча -
ја. Та ко ђе, де тињ ство и по че так вре ме на ко је
сви ци сим бо ли зу ју по ве за ни су на ви ше рав ни
– јед на од њих је и би блиј ска, јер као што Хри -
стос го во ри да бу де мо као де ца, та ко и Ерић ка -
же да су де ца ство ре на као пр ва ра зум на би ћа
– ко ја мо гу да про на ђу сви це и да им се ди ве.

II 

До бри ца Ерић у пред мет ној на ста ви:
јед но ком па ра тив но ту ма че ње 

„Чу де сног сви ца”

Из све га прет ход но на ве де ног, зби р ку Пе сме
о сви ци ма сма тра мо нај бит ни јом за по сма трање
тре нут ног Ери ће вог по ло жа ја уну тар школ ског
ка но на. У ви шим раз ре ди ма основ не шко ле,
пре ма прет ход но ва же ћем про гра му, ту ма чи ла
су се сле де ћа ње го ва де ла: Ва шар у То по ли7

(одло мак у пе том раз ре ду), „Чу де сни сви тац”
(у ше стом) и „Пе сник и ме сец” (у сед мом). Пре -
ма ак ту ел ном про гра му, у ше стом раз ре ду
основ не шко ле у до пун ском из бо ру лек ти ре (из
ког се би ра ју три де ла) на ла зи се из бор из Ме -
се че вих ми ље ни ка.8 Ка да је у пи та њу ве ћи на но -

во о до бре них чи тан ки, пе сма „Чу де сни сви тац”
ода бра на је да пре зен ту је Ери ће во де ло у ви -
шим раз ре ди ма основ не шко ле9, те је на на став -
ни ци ма и ау то ри ма уџ бе ни ка знат но ве ћа од го -
вор ност да кроз ње ну об ра ду утка ју све оно што
би уче ни ци тре ба ло да са зна ју (и осе те) ка ко би
на пра ви на чин спо зна ли де ло овог ве ли ког пе -
сни ка за де цу.

По вла шће ни по ло жај пе сме „Чу де сни сви -
тац” у скла ду je са ње ном те мом – зна чај ин ди -
ви ду ал ности, по што ва ња и под сти ца ња раз ли -
чито сти, као и по тра ге за сре ћом, ми ром и
благо ста њем од пре суд ног је ути ца ја на раз вој
лич ности. Иа ко Ери ћа че сто ви ди мо као пе сни -
ка им пре си ја и пеј за жа, пла то ни стич ки ме ди -
јум из ме ђу му за и љу ди, без ду бљег осе ћа ја за
пси хо ло ги за ци ју (а још ма ње за „фи ло зо фи ра -
ње”10) – у овој пе сми (као и у са мој зби р ци) он
по сти же вр хун ске до ме те у обла сти про у ча ва -
ња људ ског ду ха. Ерић раз у ме ти тра је мла де ду -
ше, упла ше не пред жи вот ним ис ку ше њи ма и
од лу ка ма. Он је под сти че да се од лу чи на са мо -
спо зна ју кроз осло бо ђе ње, из ла зак из зо не ком -
фо ра, лет у свет. Ка ко мла да ду ша ни је са мо де -
ти ња, сва ки тре ну так сла бо сти и не си гур но сти
то ком жи во та во ди ка по врат ку сви цу – ко ји је
за Ери ћа пра по че ло, фи ло зоф ски ар хе. Сим бо -
ли ка но ћи, мрач них тре ну та ка људ ског жи во та
у ко ји ма се ис по ља ва ју све на ше сла бо сти, у се -
би ипак садр жи искру на де, на ста лу још то ком
ра ђа ња све та, пре са мих љу ди – у ви ду све тло -
сти сви та ца, Ме се че вих ми ље ни ка и ноћ них за -
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7 Не рет ко је упра во ово Ери ће во де ло кри ти ка сма тра ла
нај у спе ли јим. Ипак, из бор ау то ра уџ бе ни ка сво дио се на
ини ци јал не стро фе, ко је не омо гу ћа ва ју пот пун естет ски до -
жи вљај ове по е ме.

8 Та ко се Ерић са да не свр ста ва у ред оба ве зних пе сни ка.
У ше стом раз ре ду то су: Ђ. Јак шић, Ј. Ду чић, М. Ан тић, В.
Пе тро вић, А. Шан тић, В. Илић, Д. Мак си мо вић, С. Ра ич ко -
вић, М. Да ној лић и С. Је се њин.

9 Ка да је у пи та њу ре ги он, ства ра ла штво До бри це Ери ћа
ту ма чи се у сед мом раз ре ду де ве то го ди шњих основ них шко -
ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске, при ли ком об ра де ње го -
ве пе сме „Све ти Са ва”.

10 „Да кле, ова [Ерићева] по е зи ја на зна чу је не ве зу из ме ђу
по јав но сти и су шти не, не го из ме ђу обич них фе но ме на при -
ро де и ма ште” (Pra žić 1971: 162).



ме ни ка Сун ца, ко ји су да ли и сми сао жи во ти ма
свих би ћа. Ерић као да сле ди не мач ки ро манти -
чар ски мит о свет ској но ћи и не стан ку бо го ва
он да ка да по ста не мо све сни њи хо вог по сто ја ња
– та ко нас и сви тац, попут не ка квог искон ског
бо жан ства, пра ти „кроз там но по ље и гу сти гај”,
а да чо век „ни кад не ће пре по зна ти / њи хов ми -
рис и ње гов сјај” (7). 

Ин вен тив ност у уџ бе нич ком пред ста вља њу
„Чу де сног сви ца” нај че шће не за до во ља ва кре -
а тив не по тен ци ја ле ове пе сме. Оно уче ни ке не
под сти че да от кри ју пе сму у ње ној све у куп но -
сти и ком плек сно сти, већ се углав ном фо ку си -
ра на са мо јед но од ње них мо гу ћих зна че ња.
При мер уо би ча је не ин тер пре та ци је ове пе сме
у на ста ви на ла зи мо у чи тан ци Из вор Из да вач -
ке ку ће Клет (Мр каљ – Не сто ро вић 2019: 22–
24), ко ју да нас ко ри сти нај ве ћи број уче ни ка у
Ср би ји. Уста ље ни при ступ овој пе сми по чи ње
од мо ти ва ци о ног тек ста у ком се на во ди да је 

До бри ца Ерић ис пе вао сти хо ве о сви цу ко ји је
чу де сан за то што нас као зве зда во ди ља под се ћа
ода кле смо кре ну ли у жи вот. Ње го ва све тлост
нам да је сна гу та ко што у на ма ожи вља ва сли ке
де тињ ства, ро ди те ља и за ви ча ја.

Ко ри шће ње по след њих стро фа да би се про -
ту ма чи ла це ла пе сма, ко ја са др жи знат но ви ше
пе снич ких сли ка од са мог ево ци ра ња успо ме -
на на то „ода кле смо кре ну ли у жи вот”, у скла -
ду је са пред ви ђе ним до ма ћим за дат ком у ком
се од уче ни ка тра жи да на пи шу са став на те му
„Мој за ви чај”, али је та кав при ступ ипак не до -
во љан да би се чи та ва по е ти ка сви та ца све ла на
ње га.

У мо ру ви ше или ма ње сми сле них пи та ња,
на ло га и за да та ка, ка кав је, на при мер, и онај у
ко јем уче ни ци од мах након чи та ња пе сме тре -
ба да спро ве ду ис тра жи ва ње о сви цу као ин сек -

ту, а за тим (ако стиг ну) поч ну и да је ту ма че,
сти че се ути сак да је ау то ри ма ова пе сма би ла
зна чај ни ја као при мер за ви чај не ли ри ке, да кле
при мер на ком ће се уве жба ва ти сти ли сти ка и
вер си фи ка ци ја, а не сáмо от кри ва ње све та Ери -
ће ве по е зи је. Ипак, ни је увек та ко; не ке од
аутор ки чак пот пу но дру га чи је до жи вља ва ју
пер спек ти ву и сми сао „чу де сног сви ца” – док
се у чи тан ци ИК Клет по ста вља пи та ње: „За што
ни је ва жно да утвр ди мо ко ји је сви тац са мо
наш?”, ау тор ка уџ бе ни ка Из да вачке ку ће Еду -
ка пи та: „Ка ко из мно штва иза бра ти свог, ко ји
’мо ра би ти нај ве ћи и нај сјај ни ји као и ти’?”
(Жу рић 2019: 93). Та ко и На та ша Стан ко вић
Шо шо сма тра да је „сви тац под ста као пе сни ка
да про го во ри о љу ди ма, њи хо вим вред но сти ма,
вр ли на ма, те жња ма и по тра зи за сре ћом” (2010:
149), Зо на Мр каљ и Зо ри ца Не сто ро вић потен -
ци ра ју зна чај за ви чај не сим бо ли ке, а ау тор ски
тим ИК Вул кан зна ње до во ди зна че ње у ре ги -
стар раз ми шља ња о сва ко днев ном, уче ни ци ма
бли ском жи во ту: „Шта је за те бе чу де сни сви -
тац? Ко (или шта) због те бе сја ји и због те бе по -
сто ји? Где би ти во ле ла/во лео да те он од ве де?”
(Ко ла ко вић – Пе тро вић – Јер ков 2019: 173), али
и рас пра вља ју о то ме шта за пра во сви тац озна -
ча ва у окви ри ма Ери ће ве по е ти ке. Си ме он Ма -
рин ко вић и Сла ви ца Мар ко вић пе сми „Чу де сни
сви тац” до де љу ју по вла шће ни по ло жај у чи -
танци ИК Кре а тив ни цен тар и по њој име ну ју
чи та во по гла вље, а са му ана ли зу обо га ћу ју ме -
то дич ким при сту пом ко ји под ра зу ме ва од го -
вара ње на пи та ња сти хо ви ма, ко мен та ри са ње
из во да из кри ти ке или по пу ња ва ње Ве но вог ди -
ја гра ма. У чи тан ци За во да за уџ бе ни ке, Кре а -
тив ног цен тра, Еду ке и Вул кан зна ња, пе сма
„Чу де сни сви тац” отва ра мо гућ но сти ту ма че ња
и на на пред ном ни воу – у ди ја ло гу са „Пла вом
зве здом” Ми ро сла ва Ан ти ћа.
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Ап стракт не иде је ко је До бри ца Ерић из ла же
у „Чу де сном сви цу” уче ни ци ма би мо гле да по -
ста ну знат но ја сни је уко ли ко пе сму по сма тра -
мо у кон тек сту са ме зби р ке у ко јој је об ја вље -
на, пре све га кроз до пу ња ва ње ту ма че ња дру -
гим пе сма ма11. Ау то ри чи тан ки по ку ша ли су
украт ко да из ло же Ери ће ву по е ти ку, али је мно -
го то га оста ло не до ре че но и остави ло нас за пи -
та ни ма над пот пу ни јим де ши фро ва њем сим бо -
ла сви ца у Ери ће вој по е зи ји. С дру ге стра не, ве -
ли ки број пред ви ђе них про грам ских са др жа ја
за ше сти раз ред не до зво ља ва та кво ду бље ту -
ма че ње, већ нас огра ни ча ва на окви ре су же ног
пред мет ног про гра ма. Во де ћи се при ме ром
прет ход но на ве де ног ком па ра тив ног при сту па,
по ку ша ће мо да по ну ди мо је дан ин те гра тив ни -
ји при ступ Ери ће вој по е зи ји у окви ри ма гра ди -
ва за ше сти раз ред, те мат ски бли ског по став ка -
ма пе сни ко ве по е ти ке.

Пр вен стве но, из бор пе сме „Чу де сни сви тац”
као је ди ног ре пре зен та Ери ће ве по е ти ке у чи -
тан ка ма за ви ше раз ре де основ не шко ле, и то
раз ре ду у ком се (одво је но од ње) ту ма чи „Пла -
ва зве зда” и ни је нај сјај ни ји. Сма тра мо да би
знат но бо ља иде ја би ло упо ред но чи та ње и
интер пре та ци ја две ју пе са ма, а не њи хо во раз -
два ја ње, по себ но не ка да су сме ште не у пот пу -
но раз ли чи те обла сти ко је се у то ку исте школ -
ске го ди не об ра ђу ју са ве ли ком вре мен ском
дис тан цом. Упо ред на чи та ња ни су стра на у ре -

ги о нал ној уџ бе нич кој ли те ра ту ри ка да су у пи -
та њу те матски и мо тив ски слич ни са др жа ји. Да
би смо то по ка за ли, упо ре ди ће мо глав не по -
став ке Ан ти ће ве и Ери ће ве пе сме, пра те ћи сам
текст.

На кон мо ти ва ци о но до жи вље ног чи та ња и
ис пи ти ва ња уче нич ке ре цеп ци је, на став ник би
тре ба ло да пре ђе на ту ма че ње тек ста. Ан тић
„Пла ву зве зду” за по чи ње сти хо ви ма: „Иза шу -
ма, иза го ра, / иза ре ка, иза мо ра / жбу ња, тра -
ва, / опет но ћас те бе че ка / чуд на не ка зве зда
пла ва, / зве зда пра ва” (Ан тић 2013: 19), док
Ерић „Чу де сног сви ца” отва ра сле де ћом пе -
снич ком сли ком: „Ка да у ти хе лет ње ве че ри /
за па ли по ља сви та ца рој, / знај да ме ђу њи ма
тре пе ри / и је дан ко ји је са мо твој” (7). Ка да је
гра ђе ње ат мос фе ре у пи та њу, на су прот Ан ти -
ће вој бај ко ви то сти сто ји Ери ће ва па сто рал на
де скрип тив ност. Уче ни ци би то ком по но вље ног
чи та ња пе са ма мо гли и да за тво ре очи (да им
ни шта не би од вла чи ло па жњу) и по ку ша ју да
за ми сле обе пе снич ке сли ке, а за тим и да обра -
зло же ко ја их је сна жни је „уву кла” у свет књи -
жев ног де ла и по мо гла да на слу те на ста вак и
са др жај пе сме. За тим би тре ба ло да от кри ју
због че га су оба пе сни ка ис ко ри сти ла упра во
мо тив но ћи и мо тив све тле ћег објек та/ин сек та
ко ји осве тља ва ју ту ноћ, ка ко би ис ка за ли сво -
је иде је.

Сле де ћи ко рак у ком па ра тив ној ана ли зи био
би на чин по тра ге за но се ћим сим бо лом по ет -
ског де ла, зве здом, од носно сви цем, као и те -
шко ћа ма и не мо гућ но сти ма те по тра ге. У Анти -
ће вом слу ча ју, сим бо ли ка сна, као под се ћа ња
на оно што смо за бо ра ви ли то ком од ра ста ња
и на кон „па да на овај свет”, пред ста вља вид
истра жи ва ња под све сти у по тра зи за жи вот ним
исти на ма – „Кад за жму риш и кад за спиш, ти
по ку шај да је чу јеш, / да од ле тиш, / да је стиг -
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11 Ау тор ка чи тан ке За во да за уџ бе ни ке, Ма ри ја на Ми ло -
ше вић, на кон об ра де „Чу де сног сви ца” увр сти ла је још јед ну
Ери ће ву пе сму – „Сви тац ме ђу ма слач ци ма”. Сма тра мо да,
уко ли ко је од лу ка о до дат ном са др жа ју већ до не та да би се
пе сма „Чу де сни сви тац” бо ље раз у ме ла, ње гов из бор баш и
ни је нај сјај ни ји. У окви ри ма збир ке Пе сме о сви ци ма при год -
ни је би би ло до дат но ту ма чи ти пе сме као што су: „Сви тац и
мак”, „Не жна бра ћа”, „Не ко има ко ња вран ца”, „Љуби ча сти
сви тац”, „Сви тац кне же вић из двор ца цве та”, али и „Пр ви
сви ци”. 



неш и ухва тиш и са чу ваш кад се вра тиш” (Ан -
тић 2013: 19). Ка ко уче ни ци ше стог раз ре да са -
ми не би мо гли да от кри ју ду бље зна че ње сна,
Ери ће ва пе сма ће им по мо ћи у то ме да до ђу до
за кључ ка о по вла шће ном по ло жа ју де те та и де -
ти ње ду ше и сно ва у от кри ва њу ове „тај не”. 

С дру ге стра не, са ма по тра га за сви цем не -
што је дру га чи је пред ста вље на од по тра ге за
зве здом: 

Мо жда ти баш сад про ђе крај ли ца 
ми сле ћи да је сун цо крет жут, 
да ти ни је тог тај ног сви ца 
ти ни кад не би про нашô пут. 
Он са мо за те сја ји у но ћи 
и са мо због те бе по сто ји, знај, 
али ти ни кад не ћеш мо ћи 
да пру жиш прст и ка жеш – тај! (8). 

У обе ма пе сма ма сим бол не пре ста но из ми -
че, али код Ан ти ћа он би ва уни вер зал ни ји: сва -
ко од нас тра га за истом зве здом, док је Ери ћев
усме рен на по тра гу за ин ди ви ду ал ним у мно -
штву на из глед истог. Та ко ђе, Ерић сма тра да је
по тра га за сви цем су ви шна јер он сам до ла зи
ка да нам је по тре бан, док Ан тић су ге ри ше да
је ну жно да сва ко од нас зве зду по тра жи сам.
У да љој об ра ди, уче ни ци би тре ба ло да раз го ва -
ра ју о то ме ка да се сви тац мо же по ја ви ти у на -
шим жи во ти ма, али и то ме због че га је по треб -
но да про на ђе мо пла ву зве зду и шта ће се де -
сити ка да у то ме ко начно успе мо. У овом де лу
ин тер пре та ци је мо же би ти од по мо ћи ла тин ска
из ре ка „Пре ко тр ња до зве зда”, ко ја би омо гу -
ћи ла уза јам но по ве зи ва ње две ју пе са ма – сви -
тац се по ја вљу је ка да га зи мо пре ко тр ња, да нам
осве тли пут ко јим ће мо по ћи у по тра зи за пла -
вом зве здом.

За тим би уче ни ци тре ба ло да упо ре де на чин
на ко ји се до ла зи до спо зна је да је то упра во на -

ша зве зда или наш сви тац. За Ери ћа је спе ци -
фи чан знак пре по зна ва ња из у зет ност сви ца, ко -
ја је у скла ду са из у зет но шћу тра га о ца за њим,
што ви ди мо у сти хо ви ма ко ји се ре френ ски по -
на вља ју12 уну тар пе сме, чи ме ау тор пот цр та ва
њи хов зна чај: „Тре ћи... сто тре ћи... / хи ља ду
тре ћи / број та ко све док пше ни ца зри, / твој
сви тац мо ра би ти нај ве ћи / и нај сјај ни ји, као и
ти” (8). Ан тић та ко ђе го во ри о мно штву, али са -
мо јед на зве зда је пра ва, оста ле су без вред не, а
за тим да је и сиг нал ка ко је да ље тра жи ти: 

Али па зи: 
ако ни је са свим пла ва, са свим пра ва, 
мо ра леп ше да се спа ва, да се са ња до сви та ња, 
мо ра да ље да се лу та, 
– три сто пу та, 
пет сто пу та, 
мо ра дру га да се на ђе... тре ћа... пе та... 
мо ра у сну да се за ђе на крај све та 
и још да ље иза кра ја – до бес кра ја. 
Мо ра би ти та кве зве зде. 
Шта се чу диш? 
Па зи са мо да је не где не ис пу стиш док се бу диш
(2013: 19–21).

Сам пе снич ки ди ја лог уче ни ци ма мо же би -
ти ин спи ра ти ван за рас пра ву о то ме да ли се
оно што сим бо ли зу ју сви тац и зве зда за и ста мо -
же про на ћи (и из гу би ти), и на ко ји на чин.

Из ово га сле ди по след њи сег мент цен трал -
ног де ла ча са, у ком се од уче ни ка тра жи да
изне су сво је иде је о то ме шта све мо гу озна ча -
ва ти сви тац и зве зда и ко је пу те ве би они же ле -
ли да им сви тац/зве зда осве тле. Ту ма че ње би се
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12 Иа ко се у пр вом из да њу Пе са ма о сви ци ма ови сти хо ви
за и ста по на вља ју, с раз ли ком што је пр ви пут сви тац нај не -
жни ји, а други пут нај сјај ни ји; у дру гом то ни је слу чај, већ
се у ње му штам па ју са мо јед ном – на по чет ку пе сме, али са
осо би ном „нај сјај ни ји” уме сто „нај нежни ји”.



за сни ва ло на по след њим стро фа ма пе са ма у
ко ји ма Ерић ну ди јед ну од број них мо гућ но сти
де ши фро ва ња сим бо ла сви ца, ко ји је, ка ко смо
ви де ли са аспек та по е ти ке зби р ке, зна чењ ски
из у зет но бо гат: 

Ма где бу деш сви јао гне зда 
ма где те од нео пти чи ји лет, 
у мно штву дру гих, ли вад ских зве зда 
све тле ће и он кô злат ни цвет. 
Кад год те њи хов сјај за го ли ца, 
ви де ћеш мај ку и род ни крај. 
Сва ко ср це има свог сви ца 
сво ју ли ва ду, ре ку и гај! (8). 

С дру ге стра не, Ан тић оста је та јан ствен, за -
вр ша ва ју ћи пе сму стро фом: „Ја ти не ћу ре ћи
шта је ова зве зда пла ва, / зве зда сјај на. / Кад је
на ђеш – сам ћеш зна ти. / Сад је тај на” (2013: 21). 

Уче ни ке мо же мо пи та ти због че га је функ -
ци ја Ан ти ће ве зве зде тај но ви та и под ста ћи их
да кроз ту ма че ње по тенци јал них зна че ња са ме
зве зде на то и од го во ре – уко ли ко је, на при мер,
зве зда љу бав, сре ћа, успех или би ло ко ји оства -
ре ни сан, тек ка да нам се то об и сти ни схва ти -
ће мо да смо је про на шли. Иа ко зве зда мо же би -
ти мно го то га, ипак је за Ан ти ћа она но си лац
уни вер зал ни је иде је од Ери ће вог сви ца и ње на
рет кост ни је од ре ђе на мно штвом истовет них
зве зда: она је је ди на али за сва ког од нас озна -
ча ва не што дру го. С дру ге стра не, сви та ца је
мно штво, али са мо је је дан наш и тај је дан има
ви ше стру ку функ ци ју сво је вр сног ан ђе ла чу ва -
ра. Ње го вог при су ства не мо же мо да по ста не -
мо све сни јер нам на ше са знај не мо гућ но сти то
не до зво ља ва ју.

Син те за13 две ју об ра ђе них пе са ма мо гла би
да се пред ста ви пре ко Ве но вог ди ја гра ма у
чијем пре се ку би уче ни ци уви ђа ли слич но сти
изме ђу пе са ма, а у за себ ним ску по ви ма осо бе -

но сти по е ти ка Ми ро сла ва Ан ти ћа и До бри це
Ери ћа. За тим би мо гли да украт ко из не су сво је
за кључ ке о раз ли ка ма у по е ти ци ау то ра ко ји су
им ве ро ват но већ по знати из гра ди ва об ра ђе ног
у прет ход ним раз ре ди ма. На кон са ме ком па ра -
тив не ана ли зе на ни воу тек ста, уче ни ци би за
до ма ћи за да так мо гли да упо ред но ана ли зи ра -
ју пе снич ки је зик – сти ли сти ку и вер си фи ка ци -
ју пре ма про грам ски пред ви ђе ним зах те ви ма,
при ме ре ним уз ра сту, као и да се оку ша ју у пи -
са њу кри ти ке, у ви ду крат ког са ста ва у ком би
тре ба ло да из ло же ар гу мен то ва не ста во ве о
томе ко ја им се пе сма чи ни умет нич ки ус пе -
лијом.

На овај на чин, са ма на став на об ра да по е зи -
је До бри це Ери ћа и Ми ро сла ва Ан ти ћа ис ко ра -
чи ла би из стан дард не уџ бе нич ке схе ма ти зо ва -
но сти и би ла кон тек сту а ли зо ва на и обо га ће на,
а на став ник би, уз по моћ соп стве не кре а тив но -
сти и ин те ре со ва ња уче ни ка, мо гао да од по чет -
ка ус по ста ви ком па ра тив ни при ступ као на -
пред ни ни во ту ма че ња. Иа ко упо ред но чи та ње
зах те ва ве ћу ак тив ност уче ни ка, овај при ступ
би, уз ди рек тан рад на тек сту и аде кват но ме -
то дич ко во ђе ње, био при ла го ђен уче ни ци ма
свих ни воа зна ња и ин те ре со ва ња, без пот це њи -
ва ња. Сма тра мо да је при ступ у ком су ове пе -
сме у пот пу но сти одво је не по гре шан јер се у
ње му гу би то та ли тет зна че ња и бо гат ство ту ма -
че ња раз ли чи тих аспе ка та књи жев них де ла за -
јед нич ког те мат ско-мо тив ског осно ва. Тек уз
ко ри шће ње ком па ра тив ног при сту па мо же мо
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13 Ка ко је за об ра ду сва ке од пе са ма пред ви ђен по је дан
час, у иде ал ним окол но сти ма био би ор га ни зо ван дво час,
који би у свом за вр шном де лу, у за ви сно сти од ам би ци ја на -
став ни ка и уче ни ка, мо гао да са др жи и син те зу у ви ду кре а -
тив них ра ди о ни ца – из ра ду па ноа на ко ји ма би уче ни ци илу -
стро ва ли обе пе сме и ис пи са ли ре чи ко је их под се ћа ју на
чуде сног сви ца и пла ву зве зду.



оче ки ва ти да уче ник поч не ди рект но да раз ми -
шља о књи жев но сти као це ли ни, у ко јој се сва -
ка по ја ва на не ки на чин мо же по ве за ти.

Услед из ме ње ног ста ту са До бри це Ери ћа у
про грамском ка но ну у ви шим раз ре ди ма основ -
не шко ле, где се је дан од (до са да) нај за сту пље -
ни јих пе сни ка ту ма чи са мо јед ном, у ше стом
раз ре ду, по треб но је про ме ни ти пер спек ти ву из
ко је се тај пе сник по сма тра. Пе сму „Чу де сни
сви тац” ви ше не мо же мо да об ра ђу је мо као на -
став ни са др жај ко ји се ин тер пре ти ра из ме ђу
Ва ша ра у То по ли и „Пе сни ка и ме се ца”, већ је
ну жно да у об ра ди јед не је ди не пе сме ин те гри -
ше мо оно глав но што би уче ни ци основ не шко -
ле тре ба ло да са зна ју о Ери ће вој по е ти ци – по -
себ но о по е ти ци сви та ца. Ка ко се у истом раз -
ре ду ту ма чи пе сма „Пла ва зве зда” Ми ро сла ва
Ан ти ћа, са за јед нич ком те мом у осно ви, али
раз ли чи том пе снич ком об ра дом, наја де кват -
нији на чин би ло би ком па ра тив но ту ма че ње и
от кри ва ња слич но сти и раз ли ка изме ђу чу де -
сног сви ца и пла ве зве зде, као и на чи на на ко ји
пе сни ци пе ва ју о њи ма. Овим би уче ни ци, ко ји
о Ери ће вој по е ти ци не би мо гли да са зна ју ви -
ше из зби р ке Пе сме о сви ци ма (чи је се чи та ње у
окви ру на став ног про гра ма са мо пред ла же), са -
ми и уз по моћ на став ни ка мо гли да от кри ју
главне осо бе но сти Ери ће ве по е ти ке, ко је се
огле да ју у пе снич ком сли ка њу за ви ча ја, при ро -
де, се ла, све тло сти, не ба, ин спи ра ци је, сло бо де
и искон ске осе ћај но сти.
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Vla di mir D. PA PIĆ

WHAT ARE WE STUDYING ABO UT WHEN 
WE ARE STUDYING ABO UT 

DO BRI CA ERIĆ

Sum mary

This pa per analyses the col lec tion Pe sme o svi ci ma
(Poems Abo ut Fi re fli es) by Do bri ca Erić, which has a spe -
cial po si tion amongst the po et’s rich li ne of work that has
been the main so ur ce for aut hors of pri mary school su -
bjects’ li te ra tu re cur ri cu lums. Af ter the po et’s de ath, his
work’s po si tion has chan ged ac cor ding to new cur ri cu la,
only his po ems abo ut fi re fli es are co ve red in mid dle
school (as ad di ti o nal elec ti ve re a ding). In the se cond half
of the pa per, we are go ing to deal with the com pa ra ti ve
te ac hing ap pro ach to the po em “Ču de sni svi tac” (“A
Won der ful Fi refly”), which was mostly cho sen by the aut -
hors of tex tbo oks to re pre sent Erić’s work, as well as
“Pla va Zve zda” (“The Blue Star”) by Mi ro slav An tić,
which co uld be bet ter un der stood in the in te gra ted ap -
pro ach to its in ter pre ta tion as the man da tory and ad di -
ti o nal con tent for the sixth gra de of pri mary school.

Keywords: li te ra tu re for chil dren, li te ra tu re te ac hing
met ho do lo gi es, tex tbo oks, Do bri ca Erić, Pe sme o svi ci ma,
re cep tion, te ac hing cur ri cu la, re va lu a tion, com pa ra ti ve
study
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СА ЖЕ ТАК: До бри ца Ерић је то ком ше зде се тих и се -
дам де се тих го ди на про шлог ве ка об ја вио не ко ли ко по -
е ма и ти ме до при нео ре ви та ли за ци ји овог жан ра у
срп ској књи жев но сти за де цу. Ме ђу њих убра ја се и
„по ем ска три ло ги ја”, ка ко је у кри ти ци на зва на, у ко -
ју се свр ста ва ју по е ме Ва шар у То по ли (1966), Тор та са
пет спра то ва (1973) и До ли на сун цо кре та (1978).
Одли ку ју ћи се осо бе ном струк ту ром и ау тен тич ним
по е тич ким за ми сли ма, по ме ну те по е ме не рет ко су
узи ма не као ре пре зен та тив ни из раз Ери ће вог ства ра -
ла штва, иа ко се књи жев на на у ка ни је те мељ ни је ба ви -
ла преи спи ти ва њем та квих прет по став ки. Упра во сто -
га, у ра ду се ана ли зи ра ју ком по зи ци о не, те мат ско-мо -
тив ске и стил ске од ли ке ових по е ма, са ци љем да се у
њи ма пре по зна ју упо ри шне тач ке Ери ће ве по е ти ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е ма, књи жев ност за де цу, До бри -
ца Ерић, де тињ ство, кар не вал, ком по зи ци ја, об ре ди
пре ла за

У јед ној од ре цен зи ја Ери ће ве по е зи је за де -
цу, Ду шан Ра до вић ће три ње го ве по е ме – Ва -
шар у То по ли (1966), Тор ту са пет спра то ва
(1973) и До ли ну сун цо кре та (1978) – на зва ти
„пе снич ком три ло ги јом” (ви де ти у: Ерић 1995в:
151), а Дра гу тин Ог ња но вић ће их у књи зи Де -
чи је до ба озна чи ти као „по ем ску три ло ги ју”.
Реч је о три ма тек сто ви ма ко ји, на ста ли у ра -
спо ну од два на ест го ди на, не дво сми сле но тво -
ре по е тич ку це ли ну. Та по ве за ност пре вас ход -
но је жан ров ско-по е тич ка, али и стил ска, и у
из весној ме ри те мат ско-мо тив ска. У ра ду ће мо

на сто ја ти да ис пи та мо два аспек та три ло ги је –
ком по зи ци о на обе леж ја и по ет ски свет у њи ма.

Ком по зи ци о не осо бе но сти 
Ери ће вих по е ма

Ери ће ва по ем ска три ло ги ја за сно ва на је на
ни зу ком пле мен тар них те ма и мо ти ва, ам бле -
ма тич них за ње го во песни штво у це ли ни: за ви -
чај ном пр о сто ру, по ве зи ва њу по ет ске и ствар -
не то по гра фи је упо тре бом кон крет них топо -
нима, се о ском ам би јен ту, је дин ству при ро де и
чо ве ка, као и ак цен ту на има нент ном ин фан -
тил ном ду ху на ком по чи ва. Та ко ђе, ре до след
њи хо вог об ја вљи ва ња по ка зу је и из ве сну ка у -
зал ност на те мат ско-мо тив ском пла ну. Иа ко не
зах те ва ју пот пу ну усло вље ност у ре до сле ду чи -
та ња, ме ђу деч јим ли ко ви ма и те ма ма ко је су у
ве зи са њи ма посто ји из ве сна пр о гре си ја – ка
из ла ску из де тињ ства – па се та ко у Ва ша ру у
То по ли де чак Жи ка по ја вљу је као ју нак ко ји га -
ји ти пич не деч је сим па ти је пре ма де вој чи ци
Цу ли, у Тор ти са пет спра то ва се кроз ка ри ка -
ту рал но-ху мо ри стич ну лир ску на ра ци ју го во ри
о ју на ко вој же нид би, да би се по след њом по е -
мом те ма ти зо вао ко нач ни из ла зак из де тињ -
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ства, и то кроз сим бо лич ки об ред ини ци ја ци је
– слу же ње вој ног ро ка. Иа ко се мо гу чи та ти и
за себ но, по ме ну те по е ме упу ћу ју на про ми -
шље ну ау тор ску кон цеп ци ју ко ја има за циљ да
опи ше не ке од кључ них аспе ка та де тињ ства и
од ра ста ња у пре вас ход но се о ској сре ди ни. Да
на ве де не по е ме при па да ју истом по ет ском уни -
вер зу му по ка зу је још је дан тек сту ал ни по сту -
пак. Упр кос то ме што се глав ни ју на ци сме њу -
ју из јед не по е ме у дру гу, Ери ће ве по е ме пра те
исте ли ко ве. Пе сни ко во на сто ја ње да те ли ко ве
при ка же у окви ру истог пе снич ког све та огле -
да се у по ме ра њу фо ку са на ра ци је са јед ног ју -
на ка на дру гог, па ће глав ни ак те ри јед не по е -
ме по ста ти спо ред ни у дру гој. Овај по сту пак
улан ча ва ња, при су тан у срп ској по е ми још од
Алек сан дра Ву ча1, уоч љив је у До ли ни сун цо кре -
та – ме ђу де ча ци ма-ре гру ти ма на ла зе се и Си -
ма и Жи ка, глав ни ју на ци прет ход них по е ма.
Ин кор по ра ци јом ли ко ва из пре ђа шњих де ло ва
у по след њи из „по ем ске три ло ги је” оства ру је се
ду бља ко хе рен ци ја ме ђу њи ма и об је ди њу је
сли ка де тињ ства ко ја пре тен ду је да при ка же
раз ли чи те ета пе у са зре ва њу ју на ка: од нај ра -
ни јег пе ри о да, пре ко сту па ња у адо ле сцен ци ју
и, ко нач но, у свет од ра слих. 

Ва шар у То по ли2 по чи ва на ре пре зен та тив -
ним обе леж ји ма Ери ће ве пе снич ке по е ти ке и у

из ве сној ме ри ан ти ци пи ра на ред не по е ме из
три ло ги је; ипак, у по гле ду си жеј не ор га ни за ци -
је, реч је о спе ци фич ном об ли ко твор ном мо де -
лу. Иа ко је већ ре че но да се лик Жи ке у Ва ша ру
у То по ли по зи ци о ни ра као глав ни ју нак, при ме -
ћу је се да су по ред ње га у тек сту ско ро јед на ко
за сту пље ни и дру ги ли ко ви, по пут Ике, Бра не,
ба ба Да ре и дру гих. Са јед на ким пра вом мо гло
би се ре ћи да је цен трал на фи гу ра по е ме сам
ва шар. Мар ки ран већ у на сло ву, ва шар у То по -
ли пред ста вља ви ше од хро но то па, бу ду ћи да
пе сник на сто ји да кроз ле пе зу нео бич них ли ко -
ва раз ли чи тог уз ра ста, ам би ци ја и по гле да на
жи вот пред ста ви мно го ли кост и је дин стве ност
ва шар ске ат мос фе ре. Лик де ча ка Жи ке, иа ко се
спо ра дич но ја вља и у сре ди шњим де ло ви ма по -
е ме, до ми ни ра на обо ди ма тек ста и ти ме уо кви -
ру је ин фан тил ни дух ко ји га ка рак те ри ше и чи -
ни при влач ним – ка ко и сам ау тор пот цр та ва у
под на сло ву де ла – свој „де ци од три до сто три
го ди не”.

Увод но пе ва ње Ва ша ра у То по ли3, под на зи -
вом „Глав не ва шар џи је”, има функ ци ју екс по -
зи ци је и под се ћа на сти хо ван спи сак уло га на
по чет ку драм ског тек ста. Сва ком од ју на ка дат
је про стор, са ци љем да се њи хов од нос пре ма
ва ша ру ја сни је осве тли, а раз лог до ла ска и по -
ступ ци до дат но мо ти ви шу. С об зи ром на то да
се по ми њу у уво ду по е ме, чи та лац ра чу на на
ње го ву се ман тич ку прег нант ност и по ја ча ну
ин фор ма тив ност: де чак Жи ка, де да Ди ћа, ба ба
Да ра, Ика и Бра на на во де раз ло ге до ла ска на
ва шар, суп тил но на го ве шта ва ју ћи на чи не свог
уче шћа у по е ми. На са мом кра ју овог, у ка сни -
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1 При ме ра ра ди, у Под ви зи ма дру жи не „Пет пе тли ћа” у
по след њем пе ва њу по ја вљу ју се ју на ци из прет ход не Ву чо ве
по е ме, па су са де ча ци ма и де вој чи цом Ми ром ту и ли ко ви
из Сна и ја ве хра брог Ко че.

2 Пр ва Ери ће ва по е ма је, уз гред, и вр ло ин ди ка ти ван при -
мер ау то ро вог од но са пре ма соп стве ним пе снич ким оства -
ре њи ма. Скло ност ка на кнад ним из ме на ма у на ред ним изда -
њи ма че ста је по ја ва у ства ра ла штву До бри це Ери ћа, а Вашар
у То по ли то по нај бо ље по ка зу је. У ра ду ће би ти по све ће на па -
жња пр вим, али и ка сни јим из да њи ма Ери ће вих по е ма, са
наро чи тим освр том на оне из ме не ко је су бит но ути ца ле на
по е тич ку кон цеп ци ју, али и дру ге по сле ди це (ре цеп циј ске,
иде о ло шке итд.) по њи хо во раз у ме ва ње.

3 У пр вом из да њу по е ме, из 1966. го ди не, по ме ну то по гла -
вље не по сто ји (уп. Ерић 1966, 1995). На кнад но до да то пе -
ва ње не ути че на зна чењ ски слој тек ста, али уно си сво је вр -
сну по ступ ност у пред ста вља њу ли ко ва и до дат но мо ти ви ше
њи хо ве по ступ ке.



јим из да њи ма до пи са ног по гла вља, ја вља се и
лик фо то гра фа Јо це Шкљо це, чи ји ис ка зи као
да при кри ва ју ау то пое тич ки ко мен тар са мог
пе сни ка. Ва шар у То по ли пред ста вља јед ну пе -
снич ки сти ли зо ва ну фо то гра фи ју ко ја „ма ло
ста је, а ду го тра је”. Ери ће ва по е ма на ста је у ду -
бо кој спре зи са ствар ном то по гра фи јом и тре -
нут ком на ко ји се ау тор екс пли цит но по зи ва –
та ква, по е ти зова на сли ка ва ша ра има за да так
да, по пут Јо ци не фо то гра фи је, пру жи „осмех
че дан / за бу ду ће на ра шта је” (Ерић 1995а: 10)4. 

До бри ца Ерић све сно би ра ју на ке раз ли -
читог уз ра ста, аспи ра ци ја и со ци јал ног ста ту -
са ка ко би ис та као кључ ну осо би ну ва шар ске
атмос фе ре – по ти ра ње со ци јал них, ста ро сних,
би о ло шких, па и етич ких гра ни ца – ка рак те ри -
стич но за кар не вал ски од нос пре ма све ту и
живо ту. На кон увод ног по гла вља, Ерић при ка -
зу је ка ко се на род „ули ва” у То по лу.5 Фа бу -
ларни то ко ви пра те ли ко ве при ли ком њи хо вог
до ласка, а по том се гру пи шу у окви ру истог
хро ното па. Бу дући да цен трал но ме сто по е ме
за у зи ма сам ва шар, пред ста вљен кроз ви зу ре
раз ли чи тих ју на ка, Ерић у по ет ско тки во ин -
кор по ри ра ко мен та ре, упа ди це, за па жа ња и по -
ви ке дру гих по се ти ла ца, кре и ра ју ћи та ко осо -
бе ну по ли фо нич ну сти хо ва ну на ра ци ју. Ау тен -

ти чан ва шар ски шти мунг по стиг нут је не по -
сред ним го во ром ано ним них про ла зни ка ко ји
ослу шку ју и ко мента ри шу по ступ ке и ис ка зе
глав них ју нака – со ци јал не гра ни це се по ти ру,
уста ље ни об ли ци по на ша ња су су спен до ва ни па
се у тек сту нерет ко на ла зе и ху мо ри стич ки
обли ко ва не упа ди це и суп тил ни ла сцив ни ко -
мен та ри. След стве но та квој пе снич кој за ми сли,
Ва шар у То по ли чи та се као од раз жи вог, ау тен -
тич ног ва шар ског ам би јен та у ком се пре пли -
ћу, пре се ца ју и над ви ку ју ра зно ли ки гла со ви.
Ин тер по ла ци јом основ не на ра тив не ли ни је пе -
ва ња гла со ви ма про ла зни ка по сти же се и ре а -
ли сти чан ефе кат ва шар ске бу ке и вре ве, у ком
са го вор ни ци над ја ча ва ју јед ни дру ге или чак
би ва ју пре ки ну ти упа ди ца ма про ла зни ка. До -
дат но, ова квим по ет ским ви ше гла сјем по сти же
се и ка рак тер но, со ци јал но и мен та ли тет ско ра -
зно лич је пе снич ког про сто ра. То би сва ка ко
мо гао би ти и је дан од раз ло га ка сни јих ау то ро -
вих ин тер вен ци ја. На ред на из да ња Ва ша ра у То -
по ли обо га ће на су но вим ли ко ви ма. Ва шар ским
му зи ча ри ма по све ће но је це ло но во пе ва ње
(„Че та Ми ке Хар мо ни ке”), те ма деч јих сим па -
ти ја до дат но је про ши ре на пе ва њем ко је опи су -
је су срет Жи ке и Ци ле („Два сло ва”), а као сво-
је вр сни па ра ле ли зам том пе ва њу знат но је про -
ши рен и из ме њен део под на сло вом „У ша три
Код ле пе Да не”, у ком је ко мич но при ка зан су -
срет Бра не и Даре.

Ери ће ва пр ва по е ма је у на ред ним из да њима
до би ла још јед ну но ви ну. За раз ли ку од из да ња
из 1966. го ди не, у ка сни јим вер зи ја ма тек ста
на ћи ће се ве ли ки број ин кор по ри ра них ми кро -
жан ро ва – пе са ма раз ли чи те те ма ти ке и ин то -
ни ра но сти. И ви зу ел но мар ки ра ни – ис так ну ти
кур зи вом, по ме ну ти де ло ви тек ста фи гу ри ра ју
као умет ну ти сон го ви („Ој бу кли јо ја во ро ва”,
„Ци ган ска пе сма”, „Ва шар ска пе сма” и др.).
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4 На во ди из Ва ша ра у То по ли би ће у да љем тек сту озна че -
ни са мо бро јем стра не у за гра ди.

5 На ро чи то је за ни мљи во стил ско ре ше ње ко јим ау тор
пред ста вља ва шар ску еу фо ри ју. Ин си сти ра ју ћи на аква тич-
кој ме та фо ри ци, Ерић као да пот цр та ва об на вља ју ћу и ка -
тар зич ну при ро ду ва ша ра: на род до ла зи у То по лу као да „ку -
ља у ва рош ша ре на ре ка”, ат мос фе ра је „као да ће пљу сак”
итд. (14). Сим бол во де се у ар хај ским кул ту ра ма до жи вља -
вао као „са бир но ме сто свих мо гућ но сти по сто ја ња” (Ели ја -
де 2015: 195), па се од јек то га не сум њи во мо же на слу ти ти и
у Ери ће вој по ет ској пред ста ви ва ша ра у То по ли – он је об је -
ди њу ју ћи про стор за све при до шли це, по ти ру ћи раз ли ке ме -
ђу њи ма и об на вља ју ћи жи вот ну енер ги ју сва ког по се ти о ца
по на о соб. 



Ови пе снич ки об ли ци би ће у из ве сној ме ри
за сту пље ни и у на ред ним две ма по е ма ма. При -
ме ра ра ди, ат мос фе ра у во зу из До ли не сун цо -
кре та упе ча тљи во је до ча ра на над го ва ра њем
са го вор ни ка чи ји су ис ка зи пре ки да ни ду хо ви -
тим упа ди ца ма де ча ка, као што се и у дру гим
по е ма ма ја вља ју раз ли чи те ми кро це ли не, по -
пут здра ви ца, бе ћар ских, по сле нич ких и сва-
тов ских пе са ма, ту жба ли ца и др. 

Ка да је реч о Ва ша ру у То по ли, ода бир ова -
квог пе снич ког мо де ла са свим је ра зу мљив;
Ери ће ва тен ден ци ја да у на ра тив ни фо кус ста -
ви ва шар, а не јед ног или ви ше по се ти ла ца мо -
ра ла је под ра зу ме ва ти и ин вен ти ван од нос пре -
ма сти хо ва ној на ра ци ји, што је до ве ло до не -
кон вен ци о нал не си жеј не ор га ни за ци је тек ста.
У том по гле ду, Ва шар у То по ли је дин стве на је
по е ма у срп ској књи жев но сти за де цу. 

Ком по зи ци ја по е ме Тор та са пет спра то ва
усло вље на је из бо ром ју на ка. На ра ци ја по е ме
пра ти лик Си ме, нео бич ног, не зре лог и раз ма -
же ног де ча ка, на њего вом пу ту ка са зре ва њу.
Сход но то ме, по е ма има пра во ли ниј ски фа бу -
лар ни ток, спо ра дич но пре се цан већ по ме-
нутим гла со ви ма ко ји до при но се кре и ра њу
атмос фе ре јед ног гру жан ског се ла. Си жеј на ор -
га ни за ци ја по е ме мо де ло ва на је та ко да ука же
на де ча ко во сту па ње у свет од ра слих, а као сим -
бо лич ки из ла зак из де тињ ства узи ма се мо тив
же нид бе. Си ми на не за ја жљи ва љу бав пре ма
слат ки ши ма, по нај пре тор ти, у Ери ће вој по е ми
по при ма ко мич но-ка ри ка ту рал не ди мен зи је.
Ипак, у по за ди ни тих ху мо ри стич ки об ли ко ва -
них сце на от кри ва се при ча о од ра ста њу де ча -
ка у про сто ру па три јар хал не кул ту ре. Лајт мо -
тив тор те ко ји се по на вља кроз це лу по е му на
из ве стан на чин су бли ми ра све Си ми не ин фан -
тил не те жње ко је ће, на по кон, би ти на пу ште не
оног тре нут ка кад спо зна осе ћа ње за љу бље но -

сти. Тор та је не ка вр ста ме то ни миј ске озна ке за
све оно што пред ста вља Си ми но де ча штво: не -
зре лост, раз ма же ност, не за ја жљи вост, не за ин -
те ре со ва ност за дру ге итд. Ка тар зич ни тре нутак
за свог ју на ка Ерић уво ди по ступ но; по при ста -
ја њу на же нид бу, Си му об у зи ма осе ћај пра зни -
не и код ње га се ин тен зи ви ра ми сао о де вој чици
ко ја му се за и ста до па да. Ерић је у овој по е ми
на сто јао да до дат но мо ти ви ше ју на ко ве по ступ -
ке, па се та ко у њој по сте пе но по ја ча ва при су -
ство сти хо ва них мо но ло га у ко ји ма Си ма пре -
и спи ту је сво је ставо ве. И у Тор ти са пет спра -
то ва по сто ји по тре ба за ин тен зив ни јим опи си -
ва њем ат мос фе ре гру жан ског кра ја. По след ња
пе ва ња пе снич ка су упризо ре ња се о ске свад бе
у ко јој ау тор, као у Ва ша ру у То по ли, ин си сти ра
на по ли фо нич ној ор га ни за ци ји тек ста. Пр ве
две Ери ће ве по е ме по ка зу ју тен ден ци ју ка по -
ступ ном гра ђе њу пе снич ког све та ко ји сво ју
кул ми на ци ју до жи вља ва упра во у сце на ма са
ве ли ким бро јем ак те ра. Обе по е ме на сво јим
кра је ви ма те ма ти зу ју ма сов ни су срет свих уче -
сни ка: у Ва ша ру у То по ли то је по вор ка ко ја иде
за Иком, а у дру гој Си ми на свад ба. Та квим пе -
снич ким по зор ни ца ма Ерић ин си сти ра на иде -
ји за јед ни штва и ко лек ти ви те та, у ко ји ма се
раз ре ша ва ју кон флик ти и по ти ру прет ход но ус -
по ста вље ни ан та гони зми ме ђу ли ко ви ма. Свад -
ба у Тор ти са пет спра то ва има још јед ну, до -
дат ну функ ци ју у си жеј ној ор га ни за ци ји тек ста,
бу ду ћи да она пру жа „из лаз” и мо гућ ност глав -
ном ју на ку да се, без осу де за јед ни це, опре де -
ли за Ми ру. На ти на од лу ка да се, уме сто за
Симу, уда за јед ног од му зи ча ра, обез бе ђу је
при жељ ки ва ни крај по е ме, али у исто вре ме не
до во ди у пи та ње са зре ва ње глав ног ју на ка ко ји
за хва љу ју ћи то ме ни је имао по тре бу да по но во
ком про ми ту је свој ста тус у окви ру за јед ни це.
До дат но, крај по е ме по кре ће и пи та ње ста ту са
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жен ских ли ко ва у њој, о че му ће ви ше ре чи би -
ти у дру гом де лу ра да.

По след ња по е ма из три ло ги је, До ли на сун цо -
кре та, у свом сре ди шту по чи ва на хро но то пу
пу та, ко ји је у овој по е ми и до сло ван и сим бо -
лич ки. Ју на ци се кре ћу кроз про стор и на пу то -
ва њу са зре ва ју, по сте пе но сту па ју ћи у свет
одра слих. Нај бо љи при ја те љи То ле, До ле и Оле
на пу шта ју род ни крај, оста вља ју за со бом и по -
след ње тре нут ке свог де тињ ства и де ча штва и
од ла зе у вој ску. По вра так ку ћи ујед но озна ча ва
и но ву ета пу у њи хо вом жи во ту – од ла зак од
куће пред ста вљао је дра ма тич но и иза зов но
„осва ја ње” но вих про сто ра и ис ку ста ва. Де ча ци
са зре ва ју и про на ла зе „пе ту стра ну све та”, од -
но сно све оно што са со бом до но си мла дост,
као но во раз до бље у њи хо вим жи во ти ма. Ерић
у по след њој по е ми пе снич ке три ло ги је ко ри сти
мо тив деч је дру жи не, ко ји на из ве стан на чин и
усло вља ва ње ну си жеј ну ор га ни за ци ју. По ме ну -
ти мо тив пред ста вља јед ну од кон стан ти књи -
жев но сти за де цу. У тра ди ци ји срп ске по е ме за
де цу он се ја вља већ у Ву чо вим по е ма ма (Под -
ви зи дру жи не „Пет пе тли ћа”), а по том и код
Бран ка Ћо пи ћа (Је же ва ку ћи ца, Шест ву ко ва и
је дан реп), Гви да Тар та ље (Гу сар ска дру жи на) и
дру гих пе сни ка. Ње го ва фре квент ност у по е ми
за де цу, у ана ло ги ји са ро ма ном, мо гла би тво -
ри ти и осо бе ни под жа нр – по е му деч је дру жи -
не. За ме так овог мо ти ва у Ери ће вим по е ма ма
ја вља се већ у Тор ти са пет спра то ва – Си ма и
ње го ви дру го ви при па да ју дру жи ни „Ди вље
мач ке”. Ипак, идеј на по тка тек ста ни је оста ви -
ла про сто ра да мо тив деч је дру жи не до би је не -
oп ход на обе леж ја ко ји ма би за слу жио цен трал -
ну по зи ци ју уну тар тек ста: об ред ини ци ја ци је,
ка рак те ри за ци ју чла но ва, за јед нич ки циљ, уто -
чи ште од све та од ра слих и др. Док се те мат ски
и си жеј ни по тен ци јал дру жи не „Ди вље мач ке”

у Тор ти са пет спра то ва не ис цр пљу је, у До ли -
ни сун цо кре та де ча ци су знат но ви ше ин ди ви -
ду а ли зо ва ни, де ле за јед нич ке ци ље ве и та ко и
уче ству ју у на ра ци ји тек ста. Иа ко из ме ње ни
услед но вих жи вот них ис ку ста ва, де ча ци из До -
ли не сун цо кре та на са мом кра ју до дат но учвр -
шћу ју сво је дру гар ство, ко је пред ста вља јед ну
од но се ћих иде ја це ло куп не по е ме. По пут до -
пи са ног пе ва ња из Ва ша ра у То по ли, и у овој по -
е ми при сут на је увод на це ли на ко јом лир ски
на ра тор пред ста вља ју на ке. Ин тер тек сту ал на
ре ла ци ја ко јом се об је ди њу ју пе снич ки све то ви
по ем ске три ло ги је при сут на је и у До ли ни сун -
цо кре та. О при пад но сти де ча ка из ове по е ме
истом пе снич ком про сто ру све до че и сти хо ви
ко ји их сме шта ју у прет ход не две: де ча ке „Ика
ви ном по ли / на ВА ША РУ У ТО ПО ЛИ”, а по том
се ис ти че да су „тек сја ха ли са ато ва / у ТОР ТИ
НА ПЕТ СПРА ТО ВА” (Ерић 1995в: 7). За раз ли -
ку од прет ход них две ју по е ма, До ли ну сун цо кре -
та од ли ку је и уплив фан та стич не мо ти ва ци је.
До ча ра ва ју ћи моћ деч је ма ште и сло бо де, Ерић
при ка зу је за ви чај де ча ка као сво је вр сни lo cus
amo e nus. Из ла зак из за ви чај ног про сто ра за де -
ча ке пред ста вља ула зак у свет од ра слих, па се
ти ме и фан та стич на мо ти ва ци ја у на став ку на -
ра ти ва по е ме гу би.

По сто је и пе снич ки по ступ ци ко ји су има -
нент ни свим по е ма ма из три ло ги је, а њи хо ву
ко хе рент ност по твр ђу је Ери ће ва тен ден ци ја да
у по ет ско те ло уно си раз ли чи те ми кро жан ро -
ве: здра ви це, бе ћар це, сон го ве и дру ге пе снич -
ке об ли ке. Ин кор по ра ци ја по ме ну тих жан ро ва
има ви ше стру ку уло гу у про сто ру тек ста: од ин -
ди ви ду ал не ка рак те ри за ци је ју на ка, кре и ра ња
спе ци фич не ат мос фе ре це ло куп не по е ме или
по је ди ног пе ва ња, до по ве зи ва ња ју на ка и до га -
ђа ја са ау тен тич ним ду хом за јед ни це ко ја се
пред ста вља. По себ но је уоч љи ва Ери ће ва тен -
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ден ци ја да у ка сни јим из да њи ма по е ма сти хо -
ва ну на ра ци ју овим еле мен ти ма до дат но ши ри.
Тај по сту пак је при ме тан и у по е ми Цар пче лар
ко ја, за раз ли ку од пр ве вер зи је из 1981. го дине,
у на ред ном из да њу (2013) има низ при кљу че -
них ми кро це ли на. Као што је већ ре че но, јед на
од функ ци ја ових де о ни ца је сте до дат на ка рак -
те ри за ци ја ју на ка. Та квих је при мера мно го и
ја вља ју се у свим по е ма ма овог ау то ра. Си ма из
Тор те са пет спра то ва, иа ко и да ље ве зан за ти -
пич но де ти њи од нос пре ма жи во ту, ко нач но по -
ста је све стан сво јих сим па ти ја пре ма девој чи -
ци Ми ри и по пр ви пут кон кре ти зу је соп стве не
емо ци је кроз два сти ли зо ва на ди сти ха ко ји, и
си ла бич ки и стил ски, од у да ра ју од то на ко јим
про го ва ра лир ски на ра тор: 

Мо је очи кроз су зе ви ре 
што си ми го рак, слат ки жи во те 
Шта ми вре ди тор та без Ми ре 
шта ми вре ди Ми ра без тор те? (Ерић 1995б: 61). 

Ја сно је да се у на ве де ним сти хо ви ма на зире
и јед на комич но-ка ри ка ту рал на ди мен зи ја, про -
из ла зе ћи из не скла да из ме ђу Си ми не ин фан -
тил но сти и ро ман ти зо ва них ис ка за ко ји ма по -
ку ша ва да ар ти ку ли ше сво ју емо ци ју. У на ред -
ном пе ва њу ју нак ће сво ју ди ле му ко нач но раз -
ре ши ти, па ће на ме сто пр во бит не „сим па ти је”
пре ма тор ти до ћи де вој чи ца у ко ју је за љу бљен:

Не ка при ча ко шта хо ће
Љу бав ти је као во ће
Као тор та с ора си ма
Фи ло ва на уз да си ма! (Исто: 55).

Па ро ди ра ње не ких од кла сич них пе снич ких
ма ни ра чест је мо дел у Ери ће вим по е ма ма. Не -
склад из ме ђу пред ме та о ком се пе ва и на чи на
на ко ји се то чи ни про из во ди оче ки ва ни ко -

мични ефе кат. При ме ра ра ди, у по ме ну тој по -
е ми о Си ми, де чак пе ва се ре на ду „са там бу ри -
це  а п е т и т а” (Исто: 10). Си ма сво је „емо ци -
је” пре ма тор ти ис ка зује у ду ху тра ди ци о нал но
схва ће не љу бав не пе сме ко ја се пе ва под про -
зо ром иза бра ни це. Ка ри ка ту рал ност се ре на де
про из ла зи из не скла да из ме ђу пред ме та ком се
пе ва (уме сто де вој ке пе ва се тор ти) и пе снич -
ког из ра за. Си ми на се ре на да за до во ља ва све
жан ров ске узу се: пред мет пе ва ња апо стро фи -
ран је већ у пр вом сти ху („Тор то, тор ти це, нај -
леп ши цве ту”), ис пе ва на је у сен ти мен тал но-
-па те тич ном то ну („шта бих ја без те бе на овом
све ту?”; „Ко ме бих сво је ср да шце дао / пред
ким бих, мла ђан, ни чи це пао?”), а стил се ре на -
де по дра жа ва се и ода би ром уо би ча је не лек си -
ке (ср да шце, „ср це ми игра”, екс кла ма ци ја ма и
уз ви ци ма).

Не ке од пе снич ких ми ни ја ту ра уну тар по е -
ма мо гу има ти функ ци ју до ча ра ва ња ат мос -
фере; у за ви сно сти од си ту а ци је, оне мо гу ва -
ри ра ти од ди ти рам пских, пре ко ме лан хо лич но-
-но стал гич них и бе ћар ских пе са ма на иви ци
ласцив но сти. У ка сни јим из да њи ма Ва ша ра у
То по ли на ла зи се умет ну та пе сма уз под на слов:
„Ој бу кли јо ја во ро ва” – реч је о крат кој лир ској
пе сми од три стро фе у којој се од сли ка ва све у -
куп на ег зал та ци ја ва шар ским да ном. Већ апо -
стро фи ра ње бу кли је на го ве шта ва раз дра гану,
по лет ну, го то во сва тов ску ат мос фе ру. Мо ти ви
бу кли је, ви на ко је се то чи, му ља ча гро жђа у
Ери ће вој пе сми ства ра ју осо бе ни при звук ана -
кре онт ске по е зи је у ко јој до ми ни ра ју ви та ли -
зам и ве дри на. Ди ти рам пски то но ви од ли ку ју и
низ дру гих по пе ва у по е ми.

По се бан кор пус пред ста вља ју це ли не на ста -
ле по узо ру на усме ну књи жев ност. Ерић у сво -
јим по е ма ма ин си сти ра на не рас ки ди вој спре -
зи из ме ђу чо ве ка и сре ди не из ко је је по те као,
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па се у њи ма не рет ко на ла зе пре и на че ни фол -
клор ни об ли ци, по пут ба ја ли ца, бр за ли ца, раз -
бра ја ли ца и дру гих. Пе сник у сво је ју на ке све -
сно упи су је и је дан ау тен ти чан на чин ми шље -
ња, на стао као ре зул тат сре ди не из ко је до ла зе,
сти ла жи во та и њи хо вих оби ча ја и ве ро ва ња.
Ба ба Да ра у Ва ша ру у То по ли пе ва ба ја ли цу не
би ли свог иза бра ни ка Ђе ру за др жа ла за се бе:

Беж ’те, уро ци
Цр ни увој ци
По го ри ци
И по во ди ци!
Во ди, во ди 
Во ди ми ре
Во ди Ви шњу
Дем бе ли ју
До ђи, до ђи
До ђи ми ре
И до ве ди 
Мог де ли ју!
Чи ни, чи ни
Чи ни ми ре
Да оп чи ни 
Ђе ру Да ра
И до ве де
До ол та ра!
У-ху-ху-ху-ху
Ту је Ђе ра, ту! (26).

На по слет ку, тре ба ре ћи и да су све Ери ће ве
по е ме ор га ни зо ва не та ко да се у њи ма пре по -
зна је из ра же ни драм ски ка рак тер. Бр зе ди ја ло -
шке сце не, уче ста ли ди ја ло зи и тен ден ци ја ка
ви ше гла сју не сум њи во су Ери ће ве тек сто ве
учи ни ли при јем чи вим за драм ско из во ђе ње, о
че му све до че и број не дра ма ти за ци је, ка ко на
ра ди ју, та ко и на по зор ни ци. Те жња ка дра ма -
ти за ци ји по нај бо ље се огле да у по тре би да се у
са мо тки во тек ста уне се ин форма ци ја о ли цу
ко је го во ри, јер пред чи та о цем у по је ди ним де -

ло ви ма по е ма лир ски на ра тор у пот пу но сти
узми че пред нео б у зда ним на ле ти ма ди ја ло га.
Све стан ва жно сти на ра тив не ин стан це, Ерић
ипак за др жа ва при су ство лир ског на ра то ра у
свим по е ма ма, бу ду ћи да је он је ди ни ко хе зив -
ни и об је ди њу ју ћи чи ни лац у тек сту. Та кође, ко -
мен та ри при по вед не ин стан це не рет ко усме ра -
ва ју чи та лач ку па жњу („тре ба да зна те”, „као
што ре кох”), али, за раз ли ку од не ких дру гих
ау то ра по е ма – по пут Ву ча или Де ја на Алек си -
ћа – знат но ре ђе уче ству је у ка рак те ри за ци ји
ју на ка или екс пли цит ном ко мен та ри са њу ли -
ко ва и њи хо вих по сту па ка. Ипак, у по је ди ним
де ло ви ма тек ста, на ро чи то у сре ди шњим, лир -
ски на ра тор као да иш че за ва, а пред чи та о цем
оста ју ра зно ли ки ис ка зи саго вор ни ка. 

По ет ски свет Ери ће ве три ло ги је

По е ме До бри це Ери ћа сво јим те мат ско-мо -
тив ским спек тром об је ди њу ју кључ не аспек те
ње го вог ства ра ла штва. Крити ка је одав но ука -
за ла на мар ка ци о не тач ке ње го ве по е ти ке.
Ипак, у тим не рет ко пре сли ка ним књи жев но -
на уч ним ва ли да ци ја ма при ме ћу је се и тен ден -
ци ја ка опи си ва њу оп штих ме ста, чи ме Ери ће -
во ства ра ла штво не за до би ја це ло ви ту књи жев -
но кри тич ку оце ну. 

Та ко се, при ме ра ра ди, у Исто ри ји срп ске
књи жев но сти за де цу Ти хо ми ра Пе тро ви ћа о
Ери ћу го во ри као о „нај и зра зи ти јем пе сни ку
ко ји сла ви при ро ду и ле по ту се о ског де тињ -
ства” и о то ме да се ње гов до при нос „на ва шар -
ском спек та клу и за у ста вио” (2001: 413, 416).
Раз лог то ме ау тор види и у Ери ће вој бли ској
вези са „по ет ском естра дом и сред стви ма елек -
трон ских ме ди ја” и скло но сти ка вас пит ној тен -
ден ци ји (Исто: 413). Су мар на оце на Пе тро ви -
ће ве Исто ри је... ис ти че да „Ери ће ва бе ле три -
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сти ка, као це ли на, оста вља ути сак не у јед на че -
но сти и су прот но сти из ме ђу ло во ра и бр шљана”
(Исто: 416). У Исто ри ји срп ске књи жев но сти за
де цу и мла де Ми о ми ра Ми лин ко ви ћа уо ча ва мо
слич ну ак си о ло шку пре су ду: Ерић је 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” (2014: 459). Сма -
тра ју ћи Ва шар у То по ли по нај бо љим Ери ће вим
де лом, Ми лин ко вић кроз оце ну ове по е ме да је
и јед ну вр сту за кључ не оце не ње го вог ства рала -
штва, ис ти чу ћи да је пе сни ков је зик 

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 (Исто: 466).

Бу ду ћи да и са ма при ро да ова квих оп штих
по гле да на исто ри ју књи жев но сти под ра зу ме ва
не до ста так про сто ра за пре ци зни је уви де у по -
е ти ке ау то ра, из на ве де них, ма хом им пре си о -
ни стич ки за сно ва них кри тич ких за кљу чака,
оста је не ја сно шта то Ери ћа чи ни из ра зи тим
пе сни ком. 

Чи ни се да је у на ве де ним ста во ви ма по нај -
ви ше из о ста ло пи та ње на чи на на ко ји Ерић
пред ста вља свој пе снич ки уни вер зум. Сти хо ва -
не на ра ци је три ло ги је от кри ва ју Ери ћа не са мо
као „пе сни ка се ла”, већ и по е тич ки са мо све сног
ау то ра чи ји сти хо ви опи су ју сло же ну ди на ми -
ку од ра ста ња и ге нера циј ских и дру штве них су -
ко ба на се лу.

Ва шар у То по ли – са гла сје ин фан тил ног 
и кар не вал ског до жи вља ја све та

Иа ко се услов но узи ма као део „по ем ске три -
ло ги је”, Ва шар у То по ли за сно ван је на ау тен -
тич ном по ет ском ис ку ству у чи јем је сре ди шту

нај пре ва шар ска ат мос фе ра. Пр ва Ери ће ва по -
е ма не зах те ва по зна ва ње оста лих де ло ва три -
ло ги је, као што ни на ред не две по е ме ни су у
пот пу ној ка у зал ној ве зи. Њих по ве зу је сук це -
сив но пр о бле ма ти зо ва ње де тињ ства и ње го вих
фа за6, као и ау тен ти чан по ет ски про стор на ко -
ји ма по чи ва ју. Пе снич ка то по гра фи ја До бри це
Ери ћа сна жно ко ре ли ра са пи шче вим за ви ча -
јем, па се не рет ко по сма тра као „по ет ска ен ци -
кло пе ди ја ње го вог ужег за ви ча ја”, ка ко је на зи -
ва Цви је тин Ри ста но вић. Ва шар у То по ли јед на
је од мар ка ци о них зна ме ни то сти тог про сто ра,
а у по е ми за до би ја и ши ри се ман тич ки по тен -
ци јал. Сход но то ме, ова по е ма пред ста вља по е -
ти за ци ју јед ног про сто ра, вре ме на и кул ту ре и
тра ди ци је у њој.7

Сти хо ва ним при по ве да њем Ва ша ра у То по ли
пул си ра кар не вал ски дух, ко ји се рас по зна је на
свим ни во и ма тек ста. Већ по ме ну та, у ка сни -
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6 За ни мљи во је да у пр вој вер зи ји ове по е ме ни је у пот -
пуно сти ис ко ри шћен по тен ци јал те ме де тињ ства и, на да ље,
од ра ста ња. Иа ко је де чак Жи ка је дан од но се ћих ли ко ва, те -
мат ски по тен ци јал ње го вог од но са пре ма де вој чи ци Ци ли
ни је ис цр пљен. Са свим је из ве сно да је Ери ће во ка сни је мо -
ди фи ко ва ње по е ме оства ре но са све шћу о на ред ним две ма:
и у јед ној и у дру гој те ма ти зу је се за љу бљи ва ње, и то ста ри -
јих де ча ка. Ин кор по ра ци јом епи зо де „Два сло ва”, у ко јој се
мно го ви ше па жње по све ћу је на ив ној деч јој сим па ти ји,
оства ре на је из ра же ни ја кохе рент ност Ва ша ра у То по ли са
по е ма ма Тор та са пет спра то ва и До ли на сун цо кре та, а те -
ма од ра ста ња до би ја сво ју тол сто јев ску три пар тит ност – де -
тињ ство, де ча штво и мла дост.

7 У спо ра дич ним ко мен та ри ма лир ског на ра то ра при ме -
ћу је се ја сно из ра же на свест о по себ но сти ва ша ра у То по ли.
У уво ду по е ме, лир ски на ра тор све сно упу ћу је на про ме не у
дру штву. Ва шар у То по ли је ау тен ти чан из раз на род не кул -
ту ре за ко ју у мо дер ном ис ку ству чо ве ка има све ма ње ме -
ста. Ту про ме ну илу стру је и из ме ње ни ви зу елни иден ти тет
ва ро ши ко ји све ви ше на ли ку је на мо дер не гра до ве:

„Сад се ту ку ће
мо дер не гра де:
Ра сту у не бо
Ша ре не згра де” (Ерић 1966: 8).



јим из да њи ма до да та це ли на „Ој, бу кли јо јаво -
ро ва” на го ве шта ва кар не вал ску ат мос фе ру ва -
ша ра:

Вит ке цу ре, брит ки мом ци
Де ца, стар ци и удов ци,
Уда ва че, сна ше, ба ке,
Све то пр ’ну у обла ке!

Све се ки ти и све сну је 
Свак по тај но при жељ ку је
Да по не ку жеђ уто ли
На ва ша ру у То по ли! (14).

На ве де ни сти хо ви од сли ка ва ју кар не вал ско
по ти ра ње уз ра сних, ста ту сних и со ци јал них
гра ни ца. Уки да ње раз ли ка за вре ме ва шар ских
све ча но сти Ерић по твр ђу је ин си сти ра њем на
оп штим за ме ни ца ма (све, сви, сва ко), али и на -
во ђе њем уче сни ка свих со ци јал них и уз ра сних
струк ту ра: „вит ке цу ре”, „брит ки мом ци”, „де -
ца”, „стар ци”, „удов ци”, „уда ва че”, „сна ше” и
„ба ке”. Кар не вал ска ат мос фе ра и зах те ва раз -
об ли ча ва ње гра ни ца ус по ста вље них дру штве -
но-исто риј ским де тер ми нан та ма. Ту ма че ћи Ра -
блеа, Бах тин по јам кар не ва ли за ци је од ре ђу је
на осно ву не ко ли ких еле ме на та: сме хов не кул -
ту ре, го вор них жан ро ва сва ко днев ног, ко ло -
квијал ног је зи ка и об ред но-пред ста вљач ких
фор ми (Бах тин 1978). По ет ски свет Ва ша ра у
То по ли упра во је кон ци пи ран пре ма да тим
обли ко твор ним еле мен ти ма. У сре ди шту по е -
ме на ла зи се ам бле ма тич ни про стор ва ша ра, у
ком су об је ди ње на ис ку ства „пре сту па” офи ци -
јел не кул ту ре и на чи је ме сто до ла зи ин вер то -
ва на сли ка све та. По ме ну ти пре сту пи од но се
се, из ме ђу оста лог, и на де ста би ли зо ва ње и де -
стру и ра ње уста ље них ме ха ни за ма ко лек ти ви -
те та – пра знич на ат мос фе ра ва ша ра дик ти ра
но ве со ци јал не ре ла ци је, без за те че них кла -

сних, уз ра сних и дру гих раз ли ка, што по твр ђу -
ју и го ре по ме ну ти сти хо ви. Ју на ци по е ме су то -
ком ва ша ра, у на че лу, јед на ки. За не ма ри ва ње
дру штве но при хва тљи вих об ли ка по на ша ња по -
нај бо ље се ма ни фе сту је кроз већ по ме ну ту по -
ли фо ниј ску ди мен зи ју тек ста; рас те ре ће ни нор -
ми и узу са ти пич не ко му ни ка ци је, по се ти о ци
ва ша ра осе ћа ју (и ко ри сте) сло бо ду да ис ка жу
сво ја осе ћа ња, за па жа ња и (не)сла га ња. Ова ква
осло бо ђе на и со ци јал но де зин хи би ра на сли ка
ко лек ти ви те та при бли жа ва се ин фан тил ној ви -
зу ри, те би се у том кљу чу мо гао раз у ме ти и
под на слов по е ме – за ве ли ку и ма лу де цу од три
до сто три го ди не.8

Ерић у сво јој по е ми об је ди ња ва два по гле да
на свет – деч ји и кар не вал ски – ко ји су у би ти
бли ски9. Ин фан тил ност ли ко ва у Ва ша ру у То -
по ли у пот пу но сти је ком пле мен тар на са кар -
не вал ском ат мос фе ром ва ша ра, што се по нај -
бо ље по твр ђу је епи зо дом о ба ки и рин ги шпи лу.
Про бу ђе не на ив не све сти, ба ка се, са ста но ви -
шта дру штве них нор ми, упу шта у не до пу сти ву
аван ту ру ко ја се у ван кар не вал ским си ту а ци ја -
ма пер ци пи ра ис кљу чи во као при ви ле ги ја де -
це. Сло бо да из бо ра и де зин хи би ра но со ци јал но
де лова ње код баке по бу ђу ју до ма шта ва ње ствар -
но сти и еска пи зам од зби ље, на лик де те ту. Ма -
шту рас пр шу је лик де де ко ји ба ку због та квог
по на ша ња пре ко ре ва, а ко ме се при дру жу ју и
гласо ви про ла зни ка – ипак, тре ба ре ћи да ба ки -
но ин фан тил но по на ша ње ов де не на и ла зи на
осу ду, већ је пред мет исме ва ња и ка ри ки ра ња,
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8 У пр вом из да њу ове по е ме под на слов је не што дру га чи -
ји: „ху мо ри стич ка по е ма за де цу” (Ерић 1966).

9 Мо жда би у тој ко ре ла ци ји тре ба ло ви де ти раз лог че сте
те ма ти за ци је ва ша ра у срп ској књи жев но сти за де цу, од гра -
нич ног тек ста Љу бо ми ра Не на до ви ћа „Шет ња јед ног сте но -
гра фа на ва ша ру”, пре ко Бран ка Ћо пи ћа („Ва шар у Стр мо -
глав цу”), Ми ро сла ва Ан ти ћа (нпр. пе сме из Га ра вог со ка ка)
и дру гих.



упра во за то што кар не вал ска ат мос фе ра ва ша -
ра та кво по на ша ње до пу шта и, су прот но соци -
јал ним нор ма ма сва ко днев ног жи во та, ле ги ти -
ми зу је. 

То пос ва ша ра у Ери ће вој по е ми из ра ста у
при ви ле го ван про стор ко ји свим уче сни ци ма
пру жа бек ство од сва ко дне ви це и уте ху од уо -
би ча је них бри га. Сва ки од но се ћих ју на ка по е -
ме на свет ко ви ну до ла зи са не ком кон крет ном
же љом. Оно што је упа дљи во је сте да Ерић па -
жљи во би ра објек те же ља сво јих ју на ка та ко да
они бу ду ви ше од раз не до ступ них или те шко
оства ри вих ам би ци ја. Ва шар ски дух у све сти ју -
на ка-по се ти ла ца бу ди же љу за нео ства ре ним,
па и не мо гу ћим. У из ве сној ме ри све сни не ре -
ал но сти или пре у ве ли ча но сти сво јих же ља, ју -
на ци Ва ша ра у То по ли као да се на мер но упу -
шта ју у за во дљи ве игре соп стве не уо бра зи ље.
Све сни те са мо за во дљи во сти, ли ко ви по пут
Бра не, Жи ке, ба ба Да ре и дру гих ис тра ја ва ју у
сво јим ма што ви тим на у ми ма све док им ре ал -
ност то до зво ља ва.

Бит на од ли ка кар не вал ске сли ке све та под -
ра зу ме ва и од су ство по сле ди ца по би ло ка кво
де ла ње у тре нут ку свет ко ва ња. Та ко крај Ва ша -
ра у То по ли нат кри љу ју оп ти ми зам и све оп шта
ве дри на. Ики но по на ша ње не на и ла зи на ко -
нач ну осу ду ко лек ти ва већ, на против, по ста је
по вод да се у фи нал ним сти хо ви ма по е ме про -
сла ви при ви ле го ва ни тре ну так ва шар ске свет -
ко ви не. Ика, је дан од нај не о бич ни јих ју на ка це -
ло куп не Ери ће ве по е зи је, сво јим објек том же -
ље игра уло гу и у са мој си жеј ној ор га ни за ци ји
тек ста. Жуд ња за свињ ским бу том ко ји би му по
за слу зи сле до вао сим бо лич ки пред ста вља и ју -
на ко ву же љу за при па да њем и при хва та њем у
ко лек ти ву10. До дат но, она до слов но пер пе ту и -
ра рад њу по е ме и омо гу ћа ва њен крај. Об ра чу -
ном са оста лим го сти ма Ики но де ла ње обез бе -

ђу је за вр ше так по е ме у ком ће ве ћи на ју на ка
би ти на јед ном ме сту, па сход но то ме и ак ту а -
ли зо вати иде ју о је дин ству ко лек ти ва, под стак -
ну том кар не вал ском ат мос фе ром. 

За и ста, још од пр вих сти хо ва по е ме при ме -
ћу је се Ери ће ва тен ден ци ја да по тен ци ра бли -
скост ме ђу по се ти о ци ма ва ша ра, без об зи ра на
њи хо ве раз ли ке. Све у куп ној ат мос фе ри фа ми -
ли јар но сти до при но си и по зи ци ја са мог лир -
ског на ра то ра ко ји, ко мен та ри шу ћи де ша ва ња
на ва ша ру, не рет ко упо тре бља ва етич ки да тив:
„А у То по ли / шта ти ду ша во ли”11 (34). Већ је
по ме ну то да је на род на ва ша ру, као не ка вр ста
ко лек тив ног ју на ка по е ме ар ти ку ли са ног кроз
ра зно род но ви ше гла сје у тек сту, склон исме ва -
њу и ка ри ки ра њу ли ко ва из по е ме, али не и ди -
рект ној осу ди њи хо вог по на ша ња. Кар не вал ски
прин цип жи во та ов де се мо жда по нај бо ље и по -
ка зу је: бу ду ћи сна жан ре гу ла тор ни ме ха ни зам
у па три јар хал ној кул ту ри, ко лек тив на свест у
Ва ша ру у То по ли по чи ва на сме хо твор ном
прин ци пу ко ји у људ ским ма на ма и гре шка ма
ви ди оп ти ми зам и ве дри ну.

Сто га се Ики но оти ма ње бу та и об ра чу на ва -
ње са дру гим по се ти о ци ма не до жи вља ва као
хи брис, већ као чи ста ар ти ку ла ци ја ње го вих те -
жњи и же ља ко је ко лек тив пре по зна је и, у ду ху
кар не вал ске кул ту ре, не осу ђу је. Уме сто осу де,
ју на ци на кра ју по е ме здру же но пр о сла вља ју
ва шар ски дан, ис по ља ва ју ћи је дин ство упр кос
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10 Мо тив пре у ве ли ча не жуд ње за хра ном при су тан је у још
јед ној срп ској по е ми за де цу. Жде ра Њо ре у Под ви зи ма дру -
жи не „Пет пе тли ћа” осе ћа не у то љи ву, не за ја жљи ву по тре бу
за хра ном иза ко је се кри је и сво је вр стан ре волт и кри ти ка
дру штве них при ли ка. Мо гло би се ре ћи да и Ики на глад и
же ља за свињ ским бу том, по пут Њо ре то ве, ла тент но упу ћу -
ју на обес пра вље ност мар ги на ли зо ва них по је ди на ца и на со -
ци јал ну не ви дљи вост и не јед на кост ко ја, аку му ли ра на, бу ди
ре волт и от пор.

11 Кур зив је наш.



раз ми ри ца ма, бе за зле ним чар ка ма и за дир ки -
ва њи ма то ком прет ход них епи зо да. 

Ва жно упо ри ште кар не вал ске ат мос фе ре у
Ва ша ру у То по ли пред ста вља и до ми нант но чул -
ни до жи вљај све та. Ди о ни зиј ски прин цип у по -
е ми по нај ви ше је ис ка зан сим бо ли ком те ла и
хра не. Мо тив ви на у тек сту фи гу ри ра као сво -
је вр сни сим бол чул но сти и чул ног ужи ва ња,
нај че шће при сутан у здра ви ца ма ју на ка. У јед -
ној од епи зо да лир ски на ра тор из но си сле де ћи
ко мен тар: „Љу ди је ду / пи ју, прола зе / а маст
им цу ри / низ обра зе...”, док „Ва шар ска пе сма”,
при сут на у ка сни јим вер зи ја ма, на по нај бо љи
на чин илу стру је ва жност чул но-ма те ри јал не
ди мен зи је у по е ми: „Око ба чве и чо ко та / це лог
да на и жи во та! // У То по ли бу бањ лупа / То по -
ла се ви ном ку па!” (36, 38).

Ме ђу глав ним ли ко ви ма по е ме сво је ме сто
про на шао је и де чак Жи ка. Kарневалски дух ва -
ша ра учи нио је да се ин фан тил на свест овог ју -
на ка уто пи у оп шту ат мос фе ру свет ко ви не.
Деч је жеље и на ив ни до жи вљај све та у Ва ша ру
у То по ли не раз ли ку ју се од дру гих ју на ка, али
у тек сту фи гу ри ра ју као пре по зна тљив став о
жи во ту пре ма ком се са ме рава спе ци фич ни до -
жи вљај ва ша ра свих оста лих уче сни ка. Ако се
деч ји по глед на свет по сма тра као да је „то што
је, не по сред на чул на пред ста ва; го ло по сто ја ње
јед но је од нај ве ћих чу да, па је из ли шно тра -
жити ње гово ви ше зна че ње”, ја сно је да се та -
ква ви зу ра ни ма ло не раз ли ку је од оне ко ју
има ју ли ко ви од ра слих у овој по е ми (Да ној лић
2004: 24).

Но, Ва шар у То по ли пред ста вља и ви ше од
тога. Сво јом сло же ном струк ту ром, ко ја пре -
тен ду је на пре до ча ва ње је дин стве не по ет ске
хро но ло ги је јед ног до га ђа ја и пред ста вља ња
ње го ве то тал но сти, Ери ће ва по е ма те жи од сли -
ка ва њу јед ног исеч ка жи во та из кул ту ре јед ног

кра ја. У том сми слу Ва шар у То по ли пе снич ка је
ма ни фе ста ци ја јед ног ет но са ко ји, ожи во тво -
рен у по е ми, све ви ше фа сци ни ра сво јом по себ -
но шћу и ег зо тич но шћу у од но су на мо де ран
стил жи во та12 ко ји по ти ску је про ху ја ло вре ме
то пол ског ва ша ра.

Тор та са пет спра то ва и До ли на сун цо крета 
– по е ме о од ра ста њу

На ред не две Ери ће ве по е ме за сно ва не су на
ве ћем сте пе ну те мат ско-мо тив ске по ве за но сти.
Свет де тињ ства, уобли чен кроз лик Жи ке у Ва -
ша ру у То по ли, по ступ но ће се на пу шта ти у дру -
гим два ма тек сто ви ма три ло ги је. Тран зи ци ја ју -
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12 Упо ред но чи та ње пр вог и на ред них из да ња Ва ша ра у
Топо ли от кри ва још јед ну ком по нен ту Ери ће ве пе снич ке
само све сти. Ва шар у То по ли, по е ма ау тен тич не сре ди не и до -
жи вља ја све та ко ји је у њој ен ко ди ран, на во ди ау то ра да ко -
ри гу је текст узевши у об зир из ме ње не ре ци пи јент ске афи -
ни те те свог им пли цит ног чи та о ца. Ис ку ство деч јег чи та о ца
у тре нут ку на стан ка по е ме и, ре ци мо, три де це ни је ка сни је
– ни је исто. Ви ше је при ме ра ко ји по ка зу ју Ери ће ву на ме ру
да „по го ди” но ви сен зи би ли тет деч јег чи та о ца – је дан од илу -
стра тив ни јих је онај ко ји се од но си на мо но лог Жи ки ног оца
Бу де. Раз ми шља ју ћи о ис пу ња ва њу си но вље вих же ља, отац
се при се ћа свог де тињ ства: 

„Увек ће ре ћи:
– Хва ла ти, оче.
А ја сам, јад ник,
Био си ро че.
Отац по ги бе
Не где у ра ту, 
А мај ку за кла ше
У ва ја ту” (Ерић 1966: 15–16).
Ис ку ство ра та и људ ских пат њи Ерић ин кор по ри ра у прву

вер зи ју по е ме да би, у ка сни јем из да њу, ра чу на ју ћи на уда -
ље ност са вре ме ног де те та од та квих ис ку ста ва, из ба цио ове
сти хо ве. Са дру ге стра не, Ерић ће по је ди не паса же по е ме
„оса вре ме ни ти” ис ку ством но вог вре ме на, као што су сти хо -
ви у ко ји ма се ука зу је на оду ше вље ност ра дио-апа ра том:
„Ала ће да љу ди диг ну гра ју / Пр ви ра дио / у це лом кра ју!
[...] Ма, не ма жи во та / без ра ди ја!” (17).



на ка од де тињ ства ка од ра сло сти по твр ђе на је
и њи хо вим под на сло ви ма: пр ва се од ре ђу је као
„ху мо ри стич ка по е ма за ма лу и ве ли ку де цу” а
дру га као „по е ма за мла де”. За јед нич ка од ли ка
обе ју по е ма је сте да су ју на ци пред ста вље ни у
осе тљи вим тре ну ци ма од ра ста ња. У пи та њу су
ли ми нал не по ја ве ко је на го ве шта ва ју пре ла зно,
још увек нео д ре ђе но ста ње на пу ту са зре ва ња.
Ли ми нал ни пе ри од је „бре ме нит мо гућ но сти -
ма ди вер гент ног раз во ја” (Тре бје ша нин 2009:
212), а за да так де ча ка је да на но ве иза зо ве
успе шно од го во ре, на мет ну те зах те ве кул ту ре
усво је и та ко сту пе у свет од ра слих. 

Тре ба прет ход но скре ну ти па жњу на јед ну
на ро чи тост сли ке де тињ ства у Ери ће вој по ем -
ској три ло ги ји. Сти хо ва на на ра ци ја у ње ном пе -
снич ком уни вер зу му пра ти ис кљу чи во де ча ке.
Фо кус при по ве да ња усме рен је на про бле ме
„фор ми ра ња му шког пол ног иден ти те та сте ре -
о ти пи ма му шко сти”.13 Ли ко ви де вој чи ца, иа ко
за сту пље ни у сва кој по е ми, ни су де таљ ни је
пред ста вља ни, и нај че шће омо гу ћу ју му шким
ју на ци ма да пре по зна ју „вла сти та бу ђе ња и
откри ва лач ка ис ку ства”, чи ме сту па ју у свет
одра слих (Јо ва но вић 2012: 458). Иа ко им се
спо ра дич но да је про стор у тек сту14, њи хо вом
уну тра шњем све ту ни је по све ће на па жња. Из
тог раз ло га мо же се ре ћи да је ви зу ра из ко је
се по сма тра де тињ ство пре те жно ан дро цен -
трич на15.

Дру ги ва жан аспект сли ке де тињ ства у Ери -
ће вим по е ма ма пред ста вља ре ла ци ја ин ди ви -
ду ал но –ко лек тив но. Ко лек тив на свест, као сна -
жно ре гу ла тор но те ло, на сто ји да по је дин цу
им пле мен ти ра дру штве но ве ри фи ко ван си стем
ми шље ња, док са дру ге стра не ли ко ви де це по -
ку ша ва ју да сво ју при ро ду из ми ре са ста во ви -
ма за јед ни це. Из та квог од но са из ра ста кон -
фликт ко ји, у за ви сно сти од ју на ка и си ту а ције,
би ва раз ли чи то раз ре шен.16

У дру гој по е ми три ло ги је нај ви ше па жње по -
све ће но је ли ку Си ме; док га за јед ни ца већ пре -
по зна је као мом ка на пра гу од ра ста ња, Ери ћев
ју нак и да ље ни је у ста њу да ис ко ра чи из чи сте
ин фан тил но сти. Она је сим бо лич ки пред ста -
вље на кроз мо тив тор те ко ја, као и у слу ча ју
дру гих по е ма, пред ста вља по ет ско ре ше ње ко -
јим ау тор су бли ми ра ју на ков до жи вљај све та.17

На са мом по чет ку по е ме, ју нак се мар ки ра
као „де ча чић Си ма”. У пи та њу је уз ра сна, али и
ста ту сна ква ли фи ка ци ја ко ју ус по ста вља за јед -
ни ца. Лир ски на ра тор оба ве шта ва да де чак има
пет на ест го ди на, да би по том кон крет ним сце -
на ма ука зао на не склад из ме ђу Си ми ног по на -
ша ња и оче ки ва ња сре ди не. Де ча ко ву не зре -
лост Ерић мар ки ра кроз об ли ке по на ша ња ре -
зер ви са не ис кљу чи во за мла ђу де цу. Си ма се и
да ље „игра ује и ту ту ми ша”, „че пр ка пр стом
по но су”, а свет по сма тра кроз ин фан тил ну ви -
зу ру ко јом и да ље пер ци пи ра ства ри око се бе.
Ерић, мо жда ра ди упе ча тљи ви јег ис ти ца ња ју -
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13 Ова те ма ти ка при ме ће на је у Сну гру жан ске но ћи, ко ји
Ви о ле та Јо ва но вић на зи ва „лир ским ро ма ном за де ча ке”, па
се сход но то ме мо же ре ћи да пр о бле ма ти зо ва ње иден ти те та
му шког де те та у Ери ће вој по е ти ци има ста тус тен ден ци је, па
и до ми нан те (в. Јо ва но вић 2012: 455–461).

14 При ме ра ра ди, сим па ти је де вој чи це Ми ре пре ма Си ми
у Тор ти са пет спра то ва ис ка за не су кроз ре френ ске сти хо -
ве ко је два пут по на вља кроз по е му: „Љу би чи ца во ли сви ца /
леп тир бул ку ми ришни цу // А ја ви-ве-во-во лиц кам / Си ћу...
Си му... Си ни ши цу” (Ерић 1995б: 11, 18).

15 У том сми слу, за ни мљив је ис каз де вој чи це Ми ре у Тор -
ти са пет спра то ва: „Баш ми је кри во / што ни сам му шко!”
(Ерић 1995б: 17).

16 У ред ова квих по е ма, ко је те ма ти зу ју „ко му ни ка циј ски
су коб”, свр ста ва се и Ве ли ка пе сма о јед ном ма лом јаг ње ту
(в. Чу ту ра 2012: 463–472).

17 Ана ло ган при мер овом у Ва ша ру у То по ли био би бут о
ком ма шта Ика, а у До ли ни сун цо кре та – сун цо кре ти о ко ји -
ма са ња ри је дан од де ча ка.



на ко ве не зре ло сти, алу ди ра на до бро по зна ту
пе снич ку сли ку из „Ма лог ко ња ни ка”: „Јер Си -
ма до ле те пре ко жи ви ца / на бр зом ждреп цу /
вр бо вог пру та” (Ерић 1995б: 11). По пут лир ског
су бјек та из Зма је ве пе сме, и Си ма ани ми зу је
пред ме те око се бе и за од ра слу осо бу обич не
пред ме те ожи вља ва и пре тва ра у про стор ма -
ште и игре. 

Си ми не го ди не се у кон тек сту се о ске па три -
јар хал не кул ту ре пер ци пи ра ју као пе ри од у ком
де чак по ста је мла дић, од но сно вре ме да се
замом чи.18 Оту да са ма но мен кла ту ра ју на ка
откри ва по ме ну ти не склад – иа ко би, са ста но -
ви шта за јед ни це, већ тре ба ло да је мо мак или
мом чић, он по на ша њем не по твр ђу је сво ју зре -
лост, те оста је име но ван као „де ча чић”. Ерић
при том до дат но усло жња ва ли ми нал ну по зи ци -
ју ју на ка. У ком плек сну мо ти ва ци о ну мре жу
ура чу нат је и спе ци фи чан статус де ча ка у окви -
ру по ро ди це. Си ма од ра ста у бо га тој и углед ној
по ро ди ци, али као је ди нац оста ре лих ро ди те-
ља. Лир ски на ра тор за њих ка же да су „по ста -
ри” и да до ње го вог ро ђе ња „бе ху са ми”. Ерић
та ко до дат но мо ти ви ше ста тус раз ма же ног,
пре за шти ће ног де те та ко је од ра ста у се о ској
сре ди ни. Од нос ро ди те ља пре ма је дин цу екс -
пли цит но илу стру је ди ја лог из ме ђу мај ке и оца
у ком до ла зе на за ми сао о Си ми ној же нид би.
Ро ди те љи де те дожи вља ва ју као бож ји дар; оно
је „па ло с не ба”, у њи хо вим по зним го ди на ма,
„у по след њи час” (Ерић 1995б: 31–35). 

У спе ци фич ној кон сте ла ци ји се о ских дру -
штве них од но са очи ту је се на ро чи та за ни мљи -
вост Ери ће ве по е ме. Пи шу ћи по е му о од ра -
стању не зре лог пет на е сто го ди шња ка у се о ској
па три јар хал ној кул ту ри, Ерић гра ди сло же ну

ди ја лек ти ку ин тим них, по ро дич них и ко лек -
тив них од но са, у ко јој је нај до ми нант ни ји упра -
во по след њи чи нилац. Од лу ку да је вре ме за же -
нид бу до но се Си ми ни ро ди те љи, не са мо за то
што ти ме се би обез бе ђу ју „тра ја ње”, већ за то
што су и са ми усло вље ни ста во ви ма за јед ни це
пре ма ко ји ма је то нео п ход но и оба ве зу ју ће за
сва ког му шког чла на по ро ди це. Да кле, ис под
ко мич но-ка ри ка ту рал не по вр ши не тек ста у
Ери ће вој по е ми од и гра ва се сло же на и бур на
пси хо ло шка дра ма из ме ђу по је дин ца и за јед ни -
це у ко јој жи ви.

Си ми на не зре лост ни је про бле ма тич на за
ње га, већ за за јед ни цу. Спо ред ни ли ко ви по е ме,
ко ји фи гу ри ра ју као од раз ко лек тив не све сти,
не за ме ра ју Си ми не ста шлук per se, већ то што
је та кав об лик по на ша ња не до пу стив за јед ног
пет на е сто го ди шња ка. Ко лек тив пре по зна је де -
ча ков уз раст у ком мо ра сим бо лич ки да пре ђе
у свет од ра слих, а је дан од об ре да пре ла за пред -
ста вља же нид ба. У том проце су Си ми по ма жу
и по ро ди ца и ме шта ни, па ипак, по е ма су ге ри -
ше да до пре ва зи ла же ња ли ми нал не си ту а ци је
ју нак мо ра до ћи сам. Упра во из тог раз ло га
Ерић по ступ но при ка зу је Си ми но са зре ва ње, од
деч је фа сци на ци је слат ки ши ма, до бу ђе ња сим -
па ти је пре ма де вој чи ци Ми ри.

До ли на сун цо кре та та ко ђе те ма ти зу је не ко -
ли ко ли ми нал них си ту а ци ја у ко ји ма му шко
де те сту па у свет од ра слих. Реч је о по е ми чи ји
су ју на ци нај бли жи све ту од ра слих: То ле, До ле
и Оле има ју де вет на ест го ди на. Из бор ли ко ва и
те ма ти ке усло вио је и под на слов тек ста – по е -
ма за мла де.

Тро чла на дру жи на на пу шта род ни крај и
одла зи на од слу же ње вој ног ро ка. За ви чај у тек -
сту има дво ја ко зна че ње: он је са јед не стра не
про стор си гур но сти, за шти ће но сти и по зна тог,
а са дру ге пред ста вља и про стор де тињ ства, сат -
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18 Да би се де чак за мом чио, тај пре лаз мо ра да се „ри туал -
но обе ле жи и од стра не за јед ни це по твр ди ње го ва зре лост”
(Тре бје ша нин 2009: 127).



кан од деч јих ма шта ња. Од ра ста ње де ча ка и
њи хо во при бли жа ва ње мла дић ком до бу под ра -
зу ме ва низ збу њу ју ћих и не при јат них уну тра -
шњих до жи вља ја, под стак ну тих су сре том са но -
вим ис ку стви ма и са зна њи ма. Увод не епизо де
по е ме те ма ти зу ју се о ски за ви чај из деч је пер -
спек ти ве. Би сер-по ље у Ери ће вој по е ми из ра -
ста у ар ка диј ски про стор; лир ски на ра тор на во -
ди да је „све ки пе ло од оби ља” (Ерић 1995в: 11).
Све је у за ви ча ју хи пер тро фи ра но: леп ти ри „бе -
ху сто пу та ве ћи но са да” (11), а цве то ви ве ли -
ки као „злат не шо ље” (12). Про стор без бри жно -
сти, деч је ма ште и сло бо де у До ли ни сун цо кре -
та по при ма обе леж ја фан та стич не књи жев но -
сти19. Род ни крај је у до жи вља ју ју на ка ин тер и -
о ри зо ван, по знат, до бро на ме ран и при хва та се
као свој, а од ла зак ће под ста ћи свест о опо зи -
ци ји свој : ту ђи.20 Би сер-по ље је пред ста вље но
кроз вла да ви ну деч је ма ште, а де ча ци су при -
ка за ни као сло бод на и го то во све мо гућа би ћа
без гра нич не има ги на ци је, што је по твр ђе но
спрет но упо тре бље ном, ре а ли зо ва ном и опред -
ме ће ном ме та фо ром – де ча ци до би ја ју кри ла.

Сми сао сти хо ва је ме та фо рич ки, али су они у
тек сту ујед но и до слов но упри зо ре ни21. Нај сен -
зи бил ни ји члан дру жи не, До ле, осе ћа по себ ну
ве за ност за де тињ ство због че га се мо тив сун -
цо кре та нај ви ше ве зу је за ње га. Ди ја лог из ме ђу
До ле та и уса мље ног сун цо кре та на го ве шта ва
дра му од ра ста ња и у зна ку је пред о се ћа ја збу -
њу ју ћих и но вих ис ку ста ва на пу ту ка од ра слом
до бу (Ерић 1995в: 19–20).

Са дру ге стра не, од ла зак у не по зна то на го ве -
штен је не ко ли ко пу та. На ро чи то је за ни мљи ва
епи зо да у ко јој де ча ци пре при ча ва ју до жи вља -
је са сво јих лу та ња. Де чак То ле је, ви дев ши
брзи ну и сна гу ло ко мо ти ве, фа сци ни ран тим
при зо ром, док Оле го во ри о ве ли ком бе лом гра -
ду над ко јим је ле тео. Из бор до жи вља ја ни је
слу ча јан: они не са мо да ан ти ци пи ра ју ис ку ства
ко ја их иш че ку ју, већ от кри ва ју да се на уну тра -
шњем пла ну про цес од ра ста ња у де ча ци ма уве -
ли ко од ви ја. Три дру га ра, пре од ла ска у вој ску,
у се би већ на зи ру про ме не ко је ће убр зо и ем пи -
риј ски до жи ве ти. До ба де чач ке не ви но сти сим -
бо лич ки се рас пи ру је зву ком по штан ске трубе
(Ерић 1995в: 30). 

Слу же њем вој ног ро ка де ча ци из по е ме до -
сти жу (од ко лек ти ва) оче ки ва ну зре лост. Као и
у слу ча ју де ча ка из Тор те са пет спра то ва и
овде се ука зу је на оче ки ва ња за јед ни це. Ко лек -
тив пре по зна је де ча ке као ли ми на ре, од но сно
мла да би ћа на пра гу све та од ра слих, те се слу -
же ње вој ног ро ка по здра вља и тре ти ра као нуж -
ност ко јом се мла ди ћи ле ги ти ми шу као од расли:

До ју че си 
Био де ри ште
И са ња рио
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19 Уко ли ко се ком по зи ци ја по е ме са гле да у од но су ре а ли -
стич но –фан та стич но, до би ја се јед на нео бич на си жејна ка -
рак те ри сти ка. Док ком по зи ци ја фан та стич ног при по вед ног
де ла за де цу под ра зу ме ва ула зак у свет фан тасти ке, у До ли -
ни сун цо кре та по сре ди је обр ну ти по сту пак, с об зи ром на то
да ју на ци из фан та стич ног ула зе у свет ре ал но сти.

20 Овај мо ме нат Ери ће ве по е ме при бли жа ва Ан дри ће вим
при по вет ка ма са те мом де тињ ства. Оба ау то ра опи су ју ли -
ми нал не фа зе и пре лом не тач ке у жи во ту мла дих, с тим што
се у Ан дри ће вим при по вет ка ма про бле ма ти зу је јед на ра ван
ко ја ни је у фо ку су Ери ће вих сти хо ва них на ра ци ја. У пи та њу
је при су ство на кнад не све сти Ан дри ће вих при по ве да ча, не -
рет ко ре а ли зо ва не кроз по зи ци ју при по ве да ча ко ји се при -
се ћа соп стве ног де тињ ства или кроз уче ста лу упо тре бу
припо вед них ко мен та ра. Док Ан дри ћа за ни ма ју по сле ди це
лом них и осе тљи вих ме ста у тре нут ку од ра ста ња, Ерић се за -
др жа ва на чи сто деч јој ви зу ри, до ми нант но ху мор но ин то -
ни ра ној на ра ци ји, и не нуде ћи ју на ци ма ка сни је, ре тро спек -
тив не уви де у соп стве но де тињ ство (в. Опа чић 2017).

21 Де ча ци ма су кри ла скре са на баш у тре нут ку ка да се за -
чу је по штан ска тру ба, па се ти ме њи хо ва сим бо ли ка до дат -
но по твр ђу је (Ерић 1995в: 31).



Под не ким бре стом
А сад због те бе
Пу ца ју, ври ште (Ерић 1995: 41).

Ерић сли ко ви то при ка зу је ре ак ци је раз ли чи -
тих чла но ва за јед ни це на њи хов од ла зак. Ста -
ри ји му шкар ци у ње му пре по зна ју вој ну оба ве -
зу ко јом по бу ђу ју соп стве на се ћа ња и ро до љу -
бље: „Ја сам у тим / ва шим го ди на ма / про шао
кроз / сто ти не пло ту на” (42). „По но сне мај ке”
ту гу ју за де ча ци ма и мо ле се зве зда ма (43), али
ни је дан члан за јед ни це не про ти ви се су штин -
ски ни ти про бле ма ти зу је њи хов од ла зак (мај ке
„по тај но па те”), већ се он до жи вља ва као дру -
штве ни нор ма тив.

Од ла зак у ре гру те ствар ни је и сим бо лич ки
ула зак у свет од ра слих, јер де ча ци не са мо да
на пу шта ју за ви чај, већ их у то ку слу же ња ро ка
оче ку је низ иза зо ва ко ји пред ста вља ју про тив -
те жу деч јој сва ко дне ви ци. 

На пу шта ње род ног кра ја пра ће но је и ни зом
пси хо фи зич ких про ме на. Де ча ци ре ги стру ју те -
ле сне про ме не као што је по ја ва „пр вих бр чи -
ћа”, ко ји су знак те ле сног са зре ва ња али их
опет, сим бо лич ки, при бли жа ва ју и све ту од ра -
слих. Мно го ви ше па жње у Ери ће вој по е ми по -
све ће но је пол ном са зре ва њу де ча ка. Од ла ску
на вој ну слу жбу прет хо ди ин тим но збли жа ва -
ње де ча ка са ло кал ним де вој ка ма. До ви тљи ва
над го ва ра ња де ча ка са де вој ка ма от кри ва ју
ерот ски под текст: „Де вој чи це / во до но шо дра -
га / дај ми мал ко / во де из кр ча га!” (Ерић 1995в:
35). Овај, по пут мно гих дру гих сти хо ва уну тар
по е ме, актуализује до сти за ње сек су ал не зре ло -
сти де ча ка на пра гу мла дић ства.

Ин те ре со ва ње за де вој чи це дра стич но је
интен зи ви ра но су сре том ре гру та у во зу, а по ја -
ву ерот ских по бу да илу стру ју пре пи ра ња де ча -
ка уз не рет ко при су ство ла сцив них ко мен та ра:

„Гле дај те, љу ди / што има гру ди!” (51). Од мах
по до ла ску у ка сар ну, вој нич ки жи вот на ме ће
но ви мо дел по на ша ња („Пр ви вој нич ки да ни”).
Рас кид са свако дне ви цом по твр ђен је и сим бо -
лич ки: де ча ке ши ша ју, ку па ју, по си па ју пра -
шком про тив ва ши итд. При сва ја ње вој нич ког
сти ла жи во та оства ру је се кроз спе ци фич ну
дисци пли ну ко ју де ча ци мо ра ју да по шту ју,
при хва та ње вој не хи је рар хи је, а као по след њи
обред ини ци ја ци је узи ма се по ла га ње за кле тве. 

На са мом кра ју по е ме, де ча ци се са слу жбе
вра ћа ју из ме ње ни. Но, ни је реч о пот пу но
изме ње ним би ћи ма; у ис куству де ча ка-ре гру та
сје ди њу ју се све то ви де тињ ства и мла до сти. Но -
ва жи вот на са зна ња не по ти ску ју у пот пу но сти
ста ра, већ кре и ра ју сво је вр сни ис ку стве ни
амал гам ко јим на ста вља ју жи вот. Мла ди ре гру -
ти до дат но учвршћу ју сво је при ја тељ ство. Упра -
во из тог раз ло га Ерић сво ју по е му за вр ша ва
До ле то вим от кри ћем до ли не сун цокре та22, у
којој, ни ма ло слу чај но, упо зна је де вој ку Зо ри -
цу. У по но ри ма До ли не сун цо кре та от кри ва се
и дра ма по је дин ца на пра гу но вог до ба – мла -
до сти. От кри ће „пе те стра не све та” у по е ми је
да то кроз ху мор но ин то ни ран, али ни ма ло јед -
но ста ван пут. Он под ра зу ме ва уда ља ва ње од по -
зна тог, „свог”, и упу шта ње у но во и не по зна то,
да би на по слет ку по је ди нац те про ме не ин те -
ри о ри зо вао и об рео се у но вом, из ме ње ном
про сто ру.

У све тлу ана ли зи ра них аспе ка та по ем ске
три ло ги је по твр ђу ју се све ра ни је ис так ну те по -
е тич ке од ли ке ствара ла штва До бри це Ери ћа.
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22 Де чак, ви дев ши ка ко рад ни ци у по љу ко се сун цо кре те,
ре а гу је бур но, ра фал ним пуц њем из вој нич ке пу шке, да би
по том, уз из ви ње ње, при хва тио вр шид бу као не ми нов ност.
У том ге сту се ви ди и ко нач ни за вр ше так про це са адап та ци -
је и при хва та ња но вих ис ку ста ва ко је до но си но во жи вот но
до ба.



Тра гом ра ни јих освр та на ње го во де ло, у ис пи -
та ним по е ма ма пре по зна је се го то во по сло вич -
но уста ље на иде ја о ру сти кал ној и за ви чај ној
по е зи ји, ко ја сла ви де тињ ство и при ро ду. Ипак,
Ери ће ва по ем ска три ло ги ја от кри ва и дру ге, у
кри ти ци рет ко уо че не аспек те ње го ве по е ти ке. 

Ако Ми ло ван Да ној лић, упра во го во ре ћи о
Ери ћу, ис ти че да пе сни ке „тре ба во ле ти та мо
где до стиг ну сво ју пу ну ме ру” (2004: 237), он да
се то сва ка ко од но си на ове по е ме, али са мо са
све шћу о ова квој бо га тој све у куп но сти ње го вог
пе снич ког за ма ха. Сход но то ме, уко ли ко се о
Ери ћу го во ри као о из ра зи том пе сни ку, у ова -
квој ви зу ри – ко ја ак ту а ли зу је сву ра зно род ност
ње го вих по е тич ких на зо ра – та се из ра зи тост и
по твр ђу је.
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Stra hi nja D. PO LIĆ

ERIĆ’S NAR RA TI VE VER SE TRI LOGY

Sum mary

Du ring the 1960’s and 1970’s, Do bri ca Erić has writ -
ten se ve ral texts in nar ra ti ve ver se, con tri bu ting to re vi -
ta li za tion of the gen re in Ser bian chil dren’s li te ra tu re.
Among tho se text li es the so-cal led “nar ra ti ve ver se tri -
logy”, a na me gi ven by cri tics: Va šar u To po li (To po la Fair),
Tor ta sa pet spra to va (Fi ve Sto rey Ca ke) and Do li na sun co -
kre ta (The Sun flo wer Val ley). Its uni que and aut hen tic po -
e tics are of ten ta ken as re pre sen ta ti ve texts of Erić’s po -
e try. The pa per de als with to pics of com po si tion, the mes
and mo tifs, and styli stic aspects of Erić’s nar ra ti ve ver -
ses. By mar king the key ele ments of his nar ra ti ve ver ses
the pa per tends to po int out ge ne ral co or di na tes of
authors po e tics, which are yet to be tho ro ughly exa mi -
ned in the con text of Ser bian li te rary cri ti cism.

Keywords: po em, chil dren’s li te ra tu re, Do bri ca Erić,
child hood, car ni val, com po si tion, ri tes of pas sa ge
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СА ЖЕ ТАК: У по е ми Ва шар у То по ли До бри ца Ерић
опи су је не сва ки да шњу по ја ву – одр жа ва се ва шар, а на
ње му се од и гра ва мно го дру гих до га ђа ја, уз уче шће
мно штва ли ко ва. По е ма та ко по ста је из у зе тан пред -
ложак за по зо ри шну пред ста ву ко ја би се мо гла при -
према ти и из во ди ти у основ ним шко ла ма. У ра ду ће -
мо по ку ша ти да ука же мо на драм ске и по зо ри шне еле -
мен те Ва ша ра у То по ли, на чин на ко ји мо же да се
форми ра рад ња, иза бе ру ју на ци и од ре ди ме ра уче шћа
де це у ра ду на овој пред ста ви.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ва шар у То по ли, по зо ри шна пред -
ста ва, дра ма, деч је по зо ри ште, игра

Од свих умет но сти, је ди но за по зо ри шну мо -
же мо за си гур но да ка же мо да ко ри сти ма те -
ријал исто ве тан пред ме ту при ка зи ва ња. По -
зори ште је је ди но ко је узи ма жи вог чо ве ка и
кори сти га као свој ма те ри јал. Ме ђу тим, глу -
мац ни је исто што и драм ски текст. Он је ту да
текст ожи ви – ко сти мом, ма ском, екс пре си јом
– а ти еле мен ти об у хва ће ни су нај бит ни јим пој -
мом ве за ним за по зо ри ште – са мом игром. Она
под ра зу ме ва при су ство пра ви ла, ди сци пли не,
као и по де лу уло га пре са ме пред ста ве. Тре ба
под се ти ти: по јам игре, као и све што она са со -
бом до но си, ли чи на детињ ство. Нај вер ни ји са -
ве зни ци де це од у век су би ли игра и ма шта, док
су два нај оп шти ја об ли ка жи вот не ак тив но сти
по на вља ња и про ме не. Већ од ра ног де тињ ства,

де те је скло но опо на ша њу. Та ко опо на ша ње и
по сма тра ње поста ју глав на сред ства со ци ја -
лиза ци је, а упра во су они и глав ни еле мен ти
дефи ни ци је по зо ри шта, од но сно по зо ри шне
пред ста ве. Те а тра ли за ци ја сва ко днев них жи -
вот них си ту а ци ја – ди ја ло зи са са мим со бом,
из ми шља ње тек ста, ани ми зам, од но сно ожи -
вља ва ње пред ме та и по ја ва (Пи ја же – Ин хел дер
1996: 34) – по ма жу де те ту да се со ци ја ли зу је и
по ста не део јед не сре ди не. Про цес со ци ја ли -
заци је у јед на кој је рав ни са од ра ста њем. Ка ко
од ра ста ње има сво је фа зе, та ко и со ци ја ли за ци -
ја по ста је све ком плек сни ја и де те из сва ко -
днев ног жи во та црпи еле мен те ка ко би се при -
ла го ди ло од ре ђе ној со ци јал ној гру пи. Јед на ко
ком плек сан про цес је сте и на ста нак позоришне
пред ста ве, али у том про це су све по ла зи од тек -
ста. Као осно ва, текст нај пре по вла чи са со бом
па жљи во иш чи та ва ње ко је пред у зи ма ре ди тељ,
а за тим, уко ли ко је по треб но, до ла зи до скра -
ћи ва ња или пре ме шта ња сцена. По том се би ра -
ју глум ци, а упо ре до се ра ди на ко сти ми ма и
сце но гра фи ји. Рад на деч јој пред ста ви, ипак,
мо же би ти мно го зах тев ни ји, на ро чи то ако уло -
гу ре ди те ља на се бе пре у зи ма вас пи тач/учи -
тељ/на став ник, а глум ци су де ца. Та ко, по сма -
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тра ју ћи ствар ност из деч је пер спек ти ве, као и
од нос пре ма по зо ри шним еле мен ти ма у це ли -
ни, по зо ри шна пи сме ност мо же мно го то га да
по ну ди. У ра ду ће мо по ку ша ти да ука же мо на
по зо ри шне и драм ске еле мен те у по е ми Ва шар
у То по ли До бри це Ери ћа, те на на чин на ко ји би
де ца мо гла да уче ству ју у пред ста ви ра ђе ној по
овом тек сту.

На са мом по чет ку Ва ша ра у То по ли сто ји
под на слов: „Ху мо ри стич ка по е ма за де цу од три
до сто три го ди не”. Тер мин по е ма у срп ској књи -
жев ној те о ри ји ја вља се тек сре ди ном пе де сетих
го ди на ХХ ве ка (По по вић 2010: 79). То не зна -
чи да по е ма ни је по сто ја ла и ра ни је (в. По лић
2019: 42–43), али због сво је жан ров ске (не)од -
ре ђе но сти ње но де фи ни са ње пред ста вља ло је
по се бан по ду хват. Та ко у сво јој сту ди ји По е ма
или мо дер ни еп Та ња По по вић на во ди тер ми не
ко ји су ко ри шће ни за по е му, на при мер „пе -
снич ка при ча”, „по ет ска при по вет ка” (2010: 68).
Очи глед но је да по е ма пред ста вља мо жда и нај -
не ти пич ни ји жа нр у исто ри ји књи жев но сти, но -
се ћи са со бом, по ред пе снич ких, и при по ве дач -
ке еле мен те, и при бли жа ва ју ћи се та ко „дру гим
књи жев но у мет нич ким тво ре ви на ма, по пут епа,
ба ла де, ро ман се, сти хо ва не при че” (По лић 2019:
41). Да би се упот пу ни ла де фи ни ци ја ова ко
ком плек сног жан ра, он мо ра по се до ва ти „ри -
там, го вор и хар мо ни ју”, али и „сред ства, пред -
мет и на чин” (По по вић 2010: 23). Да кле, по е ма
има све што је нео п ход но за јед ну по зо ри шну
пред ста ву. Као што је на ве де но, Ерић је сво ју
по е му по све тио де ци „од три до сто три го ди -
не”. Су де ћи по са др жи ни тек ста, не мо же мо са
тим да се сло жи мо. Чак и ка да оче ку ју да им се
чи та, да ли ри ту ал но, пред спа ва ње, или тек ра -
ди за ба ве, де ца пред школ ског уз ра ста те шко да
би раз у ме ла ри там и са др жи ну овог књи жев ног
де ла. Ипак, основ но школ ци би, уз по моћ до -

брог пе да го га, овај текст ла ко раз у ме ли, а то
раз у ме ва ње на нај бо љи на чин би про и за шло из
са мог ра да на пред ста ви. По ку шај мо пр во да
по бли же раз мо три мо са му са др жи ну по е ме.
Иа ко До бри ца Ерић на са мом по чет ку пред ста -
вља шест, условно ре че но, глав них ли ко ва, у по -
е ми се тај спек тар из ра зи то про ши ру је. Тих
шест ли ко ва су: де чак Жи ка, ко ји са мај ком и
оцем иде на ва шар да про да би ка, де да Ди ћа ко -
ји жи ви од ло по влу ка, ба ба Да ра ко ја је, па ра -
док сал но, на у ми ла да се уда, Ика ко ји пе че
бика али сво јим по на ша њем пре ра ста у „ва -
шар ску лу ду” (Опа чић 2019: 298), и Брана, ва -
шар ска пи ја ни ца и фо то граф ко ји је ту да ове -
ко ве чи овај спек та ку лар ни до га ђај. Свих ше сто -
ро (као и многи дру ги ко ји се по ја вљу ју за јед но
са њи ма) пу ту ју на ва шар, што је на ро чи то ти -
пич но за ју на ке по е ме (По повић 2010: 94):

Ја сам Жи ка
из Шљи ви ка!
[...]
Ја сам Ди ћа,
чак из Кни ћа!
[...]
Ја сам Да ра
из Стра га ра!
[...]
Ја сам ди ка, 
ле пи Ика!
[...]
По шо сам да пе чем би ка [...]
[...]
Ја сам Бра на
из Бр за на!
[...]
Јо ца Шкљо ца
из Гло гов ца! (Ерић 1982: 7, 8)1.
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1 На во ди из Ва ша ра у То по ли у да љем тек сту би ће озна че -
ни са мо бро јем стра не у за гра ди.



Пе сник се ко ри сти игром ре чи да би текст
при бли жио де ци и учи нио га за бав ним, али и
лак шим за ри мо ва ње, а са мим тим и пам ће ње.
Као што смо на ве ли, текст ни је при ла го ђен де -
ци ма њег уз ра ста, јер њи хов на гла ше ни его цен -
три зам (в. Рад ми ло вић 2019: 55) ау то мат ски
не ги ра мо гућ ност ра да на пред ста ви, док су
школ ска де ца спрем на на са рад њу и по се ду ју
мно го раз ви је ни ју па жњу. Већ у пр вом раз ре ду
основ не шко ле ве жба се уче ње пе сми ца на па -
мет. На рав но, де ци се и у нај ра ни јем уз ра сту
по на вља ју исти сти хо ви да би схва ти ла шта је
то ри там, као и по на вља ње и пре но ше ње по сту -
па ка на сва ко дне ви цу. Ипак, игра у основ ној
шко ли умно го ме је дру га чи ја, пре све га за то
што де ца у овом уз ра сту про ми сле пре не го што
не што учи не. Сте че но ис ку ство та ко по ста је по -
ла зна тач ка ка ко за сва ко днев не по ступ ке, та ко
и за уче ње тек ста ко ји ће се го во ри ти у пред ста -
ви. Ме ђу тим, про блем Ва ша ра у То по ли је сте
упра во ве ли ки број ли ко ва. Да кле, пр ви по сту -
пак учи те ља/на став ни ка (са да у уло зи ре ди те -
ља) је сте фо ку си ра ње на јед ну си ту а ци ју, ко ја
пра ти јед ног од ше сто ро ју на ка као глав ног и на
тој оси тре ба ло би гра ди ти оста так пред ста ве.
Уко ли ко се рад ња рас по ре ди на све ли ко ве,
пред ста ва ће из гу би ти сво ју по у ку, јер де те не-
ће зна ти на шта да обра ти па жњу. На тај на чин,
осим усва ја ња по у ке, де те ће усва ја ти и осе ћај
за вре ме и по све ћеност јед ној кон крет ној по је -
ди но сти од ко је се мо ра ство ри ти це ли на (Mi -
le kić 1965: 74). Мо жда нај бо љи лик на осно ву
ко јег се мо же гра ди ти пред ста ва је сте де чак
Жи ка. По го ди на ма је бли зак де ци ко ја ће да га
глу ме, и већ про ла зи кроз слич не жи вот не си -
ту а ци је. Та ко и де те-глу мац лак ше раз у ме лик,
као и де ца у пу бли ци. 

Нај зах тев ни ји про цес ко ји оче ку је учи те -
ља/на став ни ка је сте ка ко да од сва ко днев не

игре до ђе до по зо ри шта. Ов де се ра ди о „про -
це су усме ра ва ња” у ко ме се, пре све га, раз ви ја
„бо ља ко му ни ка ци ја и из ра жа ва ње” (Бе љан ски
Ри стић 1997: 269). У игри ко ју де те упра жња ва
од нај ра ни јег уз ра ста при сут не су са мо стал ност
и сло бо да. Ма шта је глав ни по кре тач а игра се
фор ми ра на осно ву соп стве не ма ште и осе ћа -
ња. Де те ужи ва у про це су, а не у ци љу и ис хо ду.
По зо ри шна пред ста ва је не што са свим дру га -
чи је, са мим тим што се оче ку је циљ (го то ва
пред ста ва), али и то што де ца ви ше ни су ак те -
ри соп стве не ма ште већ су „не ко дру ги, у не чем
дру гом”, од но сно она са да пре у зи мају игру пе -
сни ко ве ма ште (Исто: 270; на гла си ла Г. Р.). Да
би де ца лак ше при хва ти ла то пре у зи ма ње „ту -
ђег”, Жи ка у пот пу но сти од го ва ра уло зи глав -
ног ју на ка, због лак шег по и сто ве ћи ва ња. Он
мо же би ти оли че ње тог усме ра ва ња на „не ког
дру гог” јер же ли све оно што же ле де ца ње го ве
до би: да од за ра де, ко ју ће ње го ви ро ди те љи до -
би ти про да јом би ка, ку пи не што се би, али и де -
вој чи ци ко ја му се до па да:

[...] Ку пи ћу: тру бу,
лан чић и дво глед,
ба лон, ка бе зу
и сла до лед.
Ако ми пре тек не
не ки грош,
ку пи ћу и јед ну
бри тви цу још.
И јед ну ал ву.
То во ли... Ци ла (13).

На кон од ре ђи ва ња глав ног ју на ка, по треб но
је по де ли ти уло ге и дру гој де ци, во де ћи ра чу на
да се осе ћа ју подјед на ко ва жном као и глав ни
глу мац. Сва ки лик у по зо ри шној пред ста ви мо -
ра има ти сво ју функ ци ју, као што и сва ко де те
у игри до би ја сво ја „за ду же ња”. Већ са мо де фи -
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ни са ње Жи ке – од но сно де те та ко је игра Жи ку
– као „глав ног” да је му на ва жно сти. Да би и
дру ги на сце ни сте кли исти осе ћај, по треб но је
фор ми ра ти ли ко ве ко ји су ис ти чу по не кој кон -
крет ној ка рак те ри сти ци. У деч јој игри ни је за -
не мар љив по сту пак ко сти ми ра ња, ма ски ра ња,
кре и ра ња про сто ра за игру. Све ово и у овој
„драм ској по е ми” мо гу да ра де де ца. Иа ко је за
текст на ко јем де ца ра де ве о ма бит на ак ту е ли -
за ци ја (Де спо то вић 2012: 46), ни смо си гур ни
ко ли ко је ов де то мо гу ће. Мо ра мо узе ти у обзир
и то ко ли ко су де ца да нас упо зна та са са мим
пој мом ва ша ра и да ли су уоп ште би ла у при -
ли ци да та квом до га ђа ју при су ству ју. У овој фа -
зи ра да на пред ста ви, ре ди тељ мо ра де цу упо -
зна ти са пој мом ва ша ра, ат мос фе ром ко ја на
ње му вла да, као и са свим „со ци јал ним сло је -
ви ма и ге не ра ци ја ма” ко ји том до га ђа ју при су -
ству ју (Опа чић 2019: 296). По том се пре ла зи на
рад на сце но гра фи ји. У сва ком драм ском тек -
сту у ди да ска ли ја ма је дат опис из гле да сце не.
По што је ов де по сре ди по е ма, сце но гра фи ја је
опи са на као њен део:

Ле па је ма ла
ва рош То по ла:
Сто ку ћа, по шта,
хо тел и шко ла.
Дом здра вља, пе ка ра,
суд, три ду ћа на
и око пет-шест
буч них ка фа на.
Би о скоп и ки оск
крај ва ша ри шта
цр ква на Оплен цу
и ви ше ни шта (9).

Иа ко је од ла зак на ва шар ис ко рак из сва ко -
дне ви це, ја сно је да чак и у ма лој ва ро ши То -

поли ва шар ни је сва ко днев ни до га ђај. Од овог
опи са, као и од уво ђе ња ли ко ва, по чи ње екс по -
зи ци ја. Ме ђу тим, ни смо си гур ни да ли ова по-
е ма по се ду је дру ге кон крет не драм ске еле мен -
те. На и ме, као за плет мо же да се узме је ди но
су коб из ме ђу Жи ке и ње го вих ро ди те ља, ко ји се
сво ди на то ко ће и на ко ји на чин по тро ши ти
но вац до би јен про да јом би ка. У Ва ша ру у То -
поли се раз го вор из ме ђу чла но ва по ро ди це
опшир но на во ди. Да кле, да би пред ста ва има -
ла ри там и да би ус пе ла да држи па жњу пу -
блике (де це), ди ја лог мо ра да се скра ћу је, али
та ко да не гу би сво је нај дра го це ни је еле мен те
– кон кре тан про блем и ри му. Фор ми ра ње про -
бле ма та ко ђе мо же би ти зах те ван по сту пак. У
да на шњем све ту ма те ри ја ли за ци ја је је дан од
глав них про бле ма. По тро шач ко дру штво скло -
но је без об зир ном ра си па њу и „чи тав људ ски
жи вот из ла же [се] по тро шач ком иден ти те ту”
(Опа чић 2019: 82). Ка ко сва ка деч ја пред ста ва
но си са со бом од ре ђе ну по у ку, овом де лу тек -
ста мо ра се на ро чи то па жљи во при сту пи ти, јер
„за де цу, по зо ри ште је ствар ност да ле ко ви ше
не го за нас та ко зва не од ра сле, то зна чи да по -
зо ри ште за њих има гу сти ну и ин тен зи тет
ствар но сти” (Хри стић 2002: 7), те се фо ку си ра -
ње на по тро шњу нов ца не сме ни ка ко на гла си -
ти као при ма ран про блем. Мо жда би би ло бо -
ље усме ри ти пре пре ке на ку по ва ње по кло на
Жи ки ној сим па ти ји и на тај на чин „убла жити”
зна чај нов ца и „ко мер ци јали за ци ју де тињ ства”
ко ја прет хо ди „по ти ски ва њу ду хов ности у одра -
ста њу” (Опа чић 2019: 82). На овај на чин та кође
се ра ди на ак ту е ли за ци ји тек ста, ко ја не под ра -
зу ме ва ну жно мо дер ни за ци ју тек ста, ко сти ма,
пред ме та, већ и про ми шља ње о те ми.

Ако се фо кус рад ње усме ри на од нос из ме ђу
Жи ке и Ци ле, по треб но је утвр ди ти функ ци је
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дру гих ли ко ва на сце ни. Сви они мо ра ју има ти
свој мо тив и циљ. По де ла уло га на осно ву ових
кри те ри ју ма мо же би ти из ра зи то кре а ти ван
про цес. Ако „сре ђен” текст да мо де ци на чи та -
ње, њи хо ва при вр же ност од ре ђе ном драм ском
ју на ку би ће од мах уоч љива. Као што је на ве де -
но, де ца су скло на ими та ци ји и сва ко ко се им
учи ни за ни мљив по ста ће те ма за раз ми шља ње.
Та ко ђе, на овај на чин до би ће мо „отво ре ни ји
[...] ди ја лог из ме ђу од ра слих и де це” (Љу шта -
но вић 2009: 23), јер „цео тај про цес ру ше ња
гра ни ца из ме ђу све та од ра слих и де це” (Сте фа -
но вић 2009: 29) мо же има ти и сво је по зи тивне
стра не – не мо ра ју са мо де ца да уче од од ра -
слих, већ је ва жно и да се у све сти од ра слих за -
др жи та по тре ба за игром и па ро ди ра њем сва -
ко днев них си ту а ци ја. 

Уме сто на во ђе ња свих оста лих ли ко ва (ко јих
је за и ста мно го), по ку ша ће мо да об ја сни мо њи -
хо ве евен ту ал не функ ци је у овој по зо ри шној
пред ста ви. Бу ду ћи да глав на рад ња не рас по ла -
же оби љем ма те ри ја ла да би се од ње на чи ни ла
пред ста ва, она се мо ра до пу ни ти ни зом спо ред -
них си ту а ци ја. Ипак, те си ту а ци је ов де не мо гу
би ти у уској ве зи са глав ним ли ком (из у зев што
де ле исти про стор). Да би се одр жа ла па жња де -
це, текст ну ди мо гућ ност по ставља ња „ва шар -
ских епи зо да” док се глав на рад ња по вре ме но
вра ћа у пр ви план. Те епи зо де мо ра ју по се до -
ва ти фактор из не на ђе ња, не што што ће пу бли -
ку за ин те ре со ва ти. У пе ри о ду основ не шко ле
по чи ње да се раз ви ја уза јамно по што ва ње де те -
та и дру ге де це (Пи ја же 1977: 76). Та ко ђе, до -
бро је по зна то ко ли ко је у прет пу бер тет ском
до бу ва жан фак тор ху мо ра. Све за стра шу ју ће и
не при јат не си ту а ци је то ком од ра ста ња и у
овом, те ле сно по при лич но чул ном пе ри о ду,
мо гу лак ше да се пре бро де ако се из ме сте у

фор му сме шног. У Ва ша ру у То по ли по сто ји на -
ро чи то мно го ли ко ва ко ји пред ста вља ју од ра -
сле осо бе а чи је по на ша ње не до ли ку је увек њи -
хо вим ствар ним го ди на ма. На рав но, гра ђе ње
ових ли ко ва сво ди се на па ра док сал не си ту а ци -
је. На ве шће мо два при ме ра: де да Ди ћу и без и -
ме ну ба ку ко ја се во зи на рин ги шпи лу. Ни је по -
треб но на гла ша ва ти ко ли ко су де ца при вр жена
ба ка ма и де ка ма. Чак и ка да уђу у адо ле сцент -
ско до ба и ка да се по вла че из дру штва да би,
пре све га, спо зна ли се бе (Пи ја же – Ин хел дер
1996: 59), за њих ба ке и де ке нај че шће пред -
ставља ју осо бе ко је не угро жа ва ју њи хо ву ег зи -
стен ци ју. Баш због то га, ова два ли ка из Ва шара
у То по ли до но се по треб ни фак тор из не на ђе ња.
На и ме, де да Ди ћа је за ра дио но вац од укра де -
них пи ли ћа и ре шио да се коцка. Он не ми сли
ни на ко га дру гог осим на се бе и же ли, баш као
ма ло де те, да удо во љи сво јим афек тив ним по -
тре ба ма, не во де ћи ра чу на о по сле ди ца ма. На -
рав но, ка да је зло учи ње но, већ је ка сно и на -
сту па ка ја ње:

Уз дах ну ти хо
и гор ко Ди ћа:
„Од ле те ше ми
већ два пе тли ћа.
Али, нек ле те,
још се ја не дам,
Имам у џе пу
још... пет, шест, се дам.”
[...]
Не ста де оне 
за но сне ва тре. 
Иза ђе по ку њен
ста рац из ша тре.
Оде по ла ко
под је дан дуд
и по ђе око ста бла ко луд.
По гле да увис, 
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се де у тра ву и по че да се
би је у гла ву:
„Све си ти кри ва!
Све си ти... Јао,
га вран те, да бог да,
про кљу цао!” (52–53).

Са дру ге стра не, јед на ба ка од лу чи ла је да
дан на ва ша ру про ве де на рин ги шпи лу. При ка -
зи ва ње ове сце не ну ди ве ли ке мо гућ но сти за
ис по ља ва ње кре а тив но сти. Не са мо ов де, већ и
код дру гих ли ко ва, по сто ји мо гућ ност да де ца
са ма из ра ђу ју ко стим. Ка ко би усле дио фак тор
из не на ђе ња, по жељ на би би ла „са рад ња” де це-
-пу бли ке и де це-глу ма ца. Пр ва гру па де це мо -
гла би да ра ди на ко сти му, без по зна ва ња тек -
ста. Та да би из во ђе ње пред ста ве по при ми ло ка -
те го ри ју за бав ног и не пред ви ди вог, а па жњу не
би др жа ла рад ња, већ и чи ње ни ца да су и са ма
де ца до при не ла ства ра њу пред ста ве. На овај на -
чин, као и при ли ком фор ми ра ња сце но гра фи -
је, ма ли ша ни ће се упо зна ти не са мо са ре кви -
зи ти ма и њи хо вом функ ци јом већ ће мо ћи да
про су де „шта је бит но, а шта спо ред но, шта је
ну жно, а шта слу чај но” (Ми са и ло вић 1991: 18).
Све те „епи зод не” сце не, као и при зо ри глав не
рад ње, у овој по е ми мо гу да се на го ве сте пе сма -
ма. На и ме, пре сва ке сце не пи сац је ин тер по -
ли рао до дат ну лир ску пе сму. Сва ка од њих опи -
су је ва шар те би, уз прат њу аде кват не му зи ке,
пе сме мо гао да из во ди хор са чи њен од свих ли -
ко ва у пред ста ви. Та ко ђе, ве о ма је ва жна уло га
на ра то ра. Он „до во ди” на ше ју на ке на ва шар,
опи су је њи хо ве по ступ ке, во ди их кроз при чу и
као та кав је не из о ста ван. Уко ли ко би смо ње гов
текст при пи си ва ли дру гим ли ко ви ма, текст би
из гу био на рит мич но сти. 

По све му су де ћи, по е ма Ва шар у То по ли До -
бри це Ери ћа по се ду је ве о ма до бре пре ди спо зи -

ци је ако се раз мо три као пред ло жак за по зо ри -
шну пред ста ву. На рав но, овај текст не мо ра ју
да игра ју са мо де ца, али сво јим ви ђе њем све та,
кре а тив но шћу и сло бо дом она ће ствар ност
вашар ске ат мос фе ре осе ти ти мно го бо ље не го
од ра сли. Та ко ђе, на овај на чин де ци се да је сло -
бо да у из ража ва њу кре а тив но сти, ве жба њу ко -
му ни ка ци је, ка ко слу ша њу, та ко и го во ру, а пре
све га де ца уче о ва жно сти по зо ри шта, мо гућ -
ности ма ко је оно у по тр о шач ком све ту ну ди и
зах тев но сти про це са ра да на јед ној ими та ци ји,
ко ја за свој ко нач ни ис ход има по у ку, али и
апла уз.
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Go ri ca D. RAD MI LO VIĆ

THE A TRI CAL AND DRA MA TIC ELE MENTS 
IN THE PO EM VA ŠAR U TO PO LI 

(TO PO LA FA IR) BY DO BRI CA ERIĆ

Sum mary

In the po em To po la Fa ir, Do bri ca Erić de scri bes an
unu sual phe no me non — a fa ir is ta king pla ce and many
ot her events hap pen du ring that ti me with many cha rac -
ters ta king part in it. The po em thus be co mes an ex cel -
lent tem pla te for a the a tri cal play that co uld be pre pa -
red and per for med in pri mary scho ols. In this pa per, we
will try to show the dra ma tic and the a tri cal ele ments of
the To po la Fa ir, how we can form a plot, cho o se pro ta go -
nists and what the ro le of chil dren whi le wor king on this
play sho uld be.

Keywords: Va šar u To po li, the a tre play, dra ma, chil -
dren’s the a tre, play
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СА ЖЕ ТАК: Рад има циљ да у по е зи ји До бри це Ери -
ћа осве тли мо тив круп не сто ке, пре вас ход но би ка, кра -
ве и те ле та. Гра ђи се при сту па ком па ра ти стич ки а
поези ја ту ма чи у кон тек сту европ ског пе сни штва
(Мал го жа та Леб да, Та де уш Ру же вич), срп ске об ред не
тра ди ци је, кул то ва плод но сти и ан тич ког ми та. Је дан
од при мар них уви да у ра ду ти че се ва жно сти мо ти ва
круп не сто ке у кон тек сту по и ма ња Ери ће ве ау то по е -
тич ке све сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бик, во, кра ва, ју ни ца, плод ност,
ау то по е ти ка, об но ва пе сни штва

Ства ра ла штво До бри це Ери ћа обим но је,
раз у ђе но и у вред но сном по гле ду не у јед на че -
но. Ипак, као пе сник, а по себ но пе сник за де цу,
он пред ста вља ау тен ти чан глас ко ји је код ма -
лог чи та о ца не сум њи во об ли ко вао свест и има -
ги на ци ју, те од ре дио од нос пре ма при ро ди и
жи во ту на се лу. Оту да је од ва жно сти да се у
сва кој но вој ге не ра ци ји не са мо чи та ла ца, већ
и на уч ни ка, да ју од го во ри на пи та ње за што је
До бри ца Ерић ва жан за срп ску књи жев ност и
кул ту ру. Ка ко се, нај по сле, ње го во пе сни штво
мо же ак ту а ли зо ва ти, а да при том у фо ку су па -
жње бу де по ези ја ко ја са др жи естет ске ква -
литете?

Пр во што би се мо гло на мет ну ти као па ра -
диг ма раз ми шља ња је сте кон текст све ак ту ел -

ни јих еко ло шких те ма у књи жев но сти. Не хер -
ме тич на ли ри ка, „па сто рал но зе ле на и то пла,
искре на” (Јо ва но вић 1996: 196), не по сред но
при бли жа ва и де те и од ра слог чо ве ка све ту
при ро де и ру рал них за јед ни ца, пред ста вља ју ћи
та ко ал тер на ти ву ужу р ба ној ци ви ли за ци ји и
ску че ном жи во ту у ве ли ким гра до ви ма. Бу ду -
ћи у не по сред ном кон так ту са би љем, воћ ка ма,
до ма ћим жи во ти ња ма и пти ца ма, чо век жи ви
здра ви је, бо ље се хра ни а ри там ње го вог жи во -
та пра ти сме ну го ди шњих до ба и то ко ве у при -
ро ди. На тај на чин жи вље ње по ста је слич но
оном у пра ста рим за јед ни ца ма, а чо век се вра -
ћа иско ну и евен ту ал ном но вом по чет ку. 

До бри ца Ерић ра не пе сме об ја вљу је по чет -
ком пе де се тих го ди на, да кле на кон Дру гог свет -
ског ра та, ка да је по тре ба за об но вом све та и
по е зи је би ла ин тен зив на. По чет ком XXI ве ка
пак мно ги европ ски пе сни ци вра ћа ју се жи во -
ту на се лу и от по чи ње но ви та лас и спе ци фи -
чан мо дус пе ва ња ко ји укљу чу је упра во ру рал -
ну и еко ло шку те ма ти ку и про бле ма ти ку, па

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   113

Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ*
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
Но ви Сад, Ре пу бли ка Ср би ја

КАД ЈУ ТРА СТИ И НЕ БО О КИ ПРО ЂУ КРОЗ СЕ ЛО
(МО ТИВ КРУП НЕ СТО КЕ У ПО Е ЗИ ЈИ ДО БРИ ЦЕ ЕРИ ЋА)**

Ори ги нал ни на уч ни рад
UDC 821.163.41-93-14.09 Erić D.

При мље но: 5. 12. 2020. 
При хва ће но: 18. 2. 2021.

* je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs  
** Рад је на стао у окви ру про јек та „Аспек ти иден ти те та и

њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти” (178005), ко ји
се ре а ли зу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.



чак и пи та ње ве ган ства. При ме ра ра ди, По ља -
ки ња Мал го жа та Леб да (Małgor za ta Leb da, рођ.
1985) јед на је од пе сни ки ња ко је су се опре де -
ли ле за жи вот на се лу, про на шав ши у то ме но -
ви сми сао жи во та и ме та по ет ских мо гућ но сти.
У ре цент ној пе снич кој књи зи Сно ви уке р мер ке -
ра (2018), пе сни ки ња чи та о ци ма пру жа увид у
ка дро ве жи во тињ ских сно ва и ко шма ра, ре ла -
ти ви зу ју ћи ан тро по цен трич ну ви зи ју при ро де
и ус по ста вља ју ћи ди ја лог са сно ви ма у Би бли -
ји. У Све том пи сму, на и ме, Јо сиф ту ма чи фа -
ра о но ве сно ве о се дам де бе лих и се дам мр ша -
вих кра ва као се дам плод них и глад них го ди на.
Код Леб де, кра ве са ња ју фа ра о на, ко јим би се
евен ту ал но мо гла име но ва ти ствар ност ка дри -
ра на пе сма ма, а пе сни ки ња, по пут Јо си фа, би -
ва по сред ни ком и пре во ди о цем сно ва у пе сме.
Она би ра ефект ну ме та фо ру уке р мер ке ра као
но ве ра се кра вa, чи ме им пли цит но ука зу је на
ра ђа ње но ве пе снич ке еко по е ти ке.

Код До бри це Ери ћа, раз у ме се, не ма мо ти ва
но вих ра са ни ти ге нет ски мо ди фи ко ва не круп -
не сто ке, али ње го во пе сни штво у ком па ра ти -
стич ком са гле да ва њу по се ду је ба рем две ли ни -
је до ди ра са по е зи јом Мал го жа те Леб де. Пр ва
је на ли ни ји ко ре ла ци је са се дам де бе лих и се -
дам мр ша вих кра ва из фа ра о но вих сно ва, ус по -
ста вље не у пе сма ма „Зво но гла ви же те лац” и
„Про кле то про ле ће”. Ове песме једне су од рет-
ких у ко ји ма се мо ти вом кра ве упу ћу је на зло
ко је је за де си ло за јед ни цу. Иа ко не ма екс пли -
цит них на зна ка да се ра ди о ре ми ни сцен ци ји
на фа ра о но ве сно ве, оп ште ста ње у се лу на ли -
ку је на до ба илу стро ва но би блиј ском сли ком
мр ша вих кра ва: 

Ла ни су ша опа се жар ки сан ора ча / те не на -
бри зга ше кра ве вр ша ли ца [...] По злоб на реч, ба -
ра, пу на зми ја, тру је // у ча и ру те ла раз и гра не

јун це [...] Ам ба ри глад ни, са лаш про гле дао / ко -
сту ри кра ва ри чу по воћ ња ку. // Плуг ми зар ђао
(Ерић 1996: 53–56)1. 

И: „Мр ша ве кра ве ши ре по се ли ма / за дах
зле слут ње и за ра зу свра ба / И ба ште сна, чим
се зач ну под че ли ма / већ су пу не пи ја ви ца,
мртвих ри ба, жа ба” (115). Про бле ми су ше, мно -
же ња гми за ва ца, пра зних ам ба ра, бо ле сти и зла
од го ва ра ју сли ци се дам глад них го ди на, ко је су
по ве за не са би блиј ским ка зна ма над Егип том. 

У овим пе сма ма Ерић се, као рет ко кад, уда -
ља ва од иде а ли за ци је жи во та на се лу, су о ча ва -
ју ћи се са уни вер зал ним пи та њи ма људ ског зла,
гре ха и ка жња ва ња. На том тра гу је и дру га ли -
ни ја до ди ра са Леб ди ном збир ком. Ра ди се о пе -
сми „Ба ла да о те ље њу”, ко ја је очи глед ни при -
мер ме та тек сту ал но сти, бу ду ћи да пе сма би ва
по и сто ве ће на са те ле том:

Оте ли ла се, о пе смо, Ша ру ља / Бо ги ња пе сни -
штва у мом Ка ли по љу! // Ша ре но сун це по чи ње
да ди ше / у ло кви слу зи и тру ле ле ти не [...] Цр ни
бик на бе лог су пар ни ка ри че / О, ко ли ко му ња
бе ше у том ско ку [...] а свет ћеш ви де ти кроз про -
зор кла ни це [...] А тво је ле по ср це, пре тво ре но у
сар му / ку ца ће у бла же ним људ ским же лу ци ма.
[...] Бол, Пе сма и Те ле / три већ про кле та но во -
ро ђен че та! (73–74). 

Кра ва по име ну Ша ру ља би ла би, да кле, „Бо -
ги ња пе сни штва”, а те ле, по тој ана ло ги ји – пе -
сма и, ујед но, „ша ре но сун це”. Ме ђу тим, код
Леб де пе сма пред ста вља круп ни ка дар уну тра -
шњих стра хо ва, стреп њи и сно ва кра ва ко је пе -
сники ња сим бо лич ки пре но си фо то гра фи ја ма,
док је код Ери ћа пе сма тек ро ђе но и не ви но те -
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1 На во ди из де ла Бу кли ја: Са бра на де ла До бри це Ери ћа, књ.
11 у да љем тек сту би ће озна че ни са мо бро јем стра не у за -
гра ди.



ле, у чи је стреп ње и будућ ност пе сник има увид.
На чо ве ка се код пољ ске пе сни ки ње гле да из
пер спек ти ве кра ве, тј. на чи на на ко ји оне са ња -
ју љу де, док је у „Ба ла ди о те ље њу” по зи ци ја из
ко је се са гле да ва тра ги чан крај те ле та – људ ска. 

У том кон тек сту мо же се раз мо три ти на ро -
чи то ва жан мо то, ко ји је Ерић по ста вио пред је -
да на е сти том сво јих Са бра них де ла под на сло -
вом Бу кли ја. Упра во је мо тив круп не сто ке (би -
ка и кра ве) нај за сту пље ни ји у ње го вим ра ним
пе сма ма, ма да се о овом мо ти ву мо же го во ри -
ти као о јед ном од ин те гра тив них на пла ну ње -
го вог це ло куп ног пе сни штва. Пре ма Дра ги ши
Ви то ше вићу (1996: 198), „ви ло ви ти би ко ви спа -
да ју ме ђу ње го ве нај о ми ље ни је те ме и нај у спе -
ли је пе сме”, та ко да аспекат на ко ји је у ра ду
ста вље но те жи ште има за циљ да по дроб ни је
осве тли кор пус пе са ма ко је се свр ста ва ју у
естет ски нај у спе ли је. У од лом ку из тек ста Та -
де у ша Ру же ви ча (Ta de usz Róz

.
ewicz), об ја вље -

ног 5. апри ла 1987. у не дељ ни ку НИН, мо же се
уо чи ти пу то каз ка раз ли чи тим се ман тич ким
сло је ви ма Ери ће вих оми ље них мо ти ва:

Ис кри ви ли су по е зи ју, ју ре ћи за ори ги нал но -
шћу и не по но вљи во шћу, ство ри ли су од ње
играч ку за де цу, из мај сто ри са ли те ле са две
главе. Тре ба све то са хра ни ти и ута ба ти у зе мљу.
Не ће по мо ћи ве штач ко ди са ње, не ће по мо ћи
интер вен ци је вра че ва и ре цен зе на та. Да би вас -
кр сла, по е зи ја је мо ра ла да умре. Био сам и ја ви -
нов ник и све док те смр ти (Ру же вич, пре ма: Ерић
1996: 7).

Дво гла во те ле је Ру же ви че ва ме та фо ра за
не при род ну, ис фор си ра ну по е зи ју, скло ну екс -
пе ри мен ти ма и пре ко мер ном лу ди зму. Ако та -
ква по е зи ја мо ра да умре, не би ли се по но во
ро ди ла, он да по ста је ја сни је због че га Ерић би -
ра овај ци тат, ко јим на кнад но осве тља ва сво је

ра не пе сме. У „Ба ла ди о те ље њу” Бо ги ња пе сни -
штва ра ђа Те ле, ону „вас кр слу” по е зи ју о ко јој
је Ру же вич пи сао. Ње го во Те ле не ма две гла ве,
ни ти би ло ка кву би зар ну ано ма ли ју, већ „ле по
ср це” ко је ће сва ри ти чо ве чан ство. Да кле, мла -
дун че би ка и кра ве по ста је ем блем об но ве пе -
сни штва ко ју за сту па срп ски пе сник. 

По тен ци јал но, До бри ца Ерић мо гао је има -
ти у ви ду ба рем два из во ри шта ко ја су опре де -
ли ла ова кав кон цепт пе ва ња и ми шље ња и ко ја
јед но дру го не ис кљу чу ју. Јед но по ла зи ште
пред ста вља ју кул то ви сла вље ња но вог ро ђе ња
Сун ца, ка кав је Ми трин: 

Бит но де ло у Ми три ну жи во ту би ло је жр тво -
ва ње пр во бит ног би ка, пр во га жи во га би ћа што
га је ство рио Аху ра Ма зда [...] из ње го ве кр ви,
мо жди не и се ме на на ста ле су биљ ке и жи во ти ње
(Ger bran – Še va li je 2013: 60). 

Чи ни се да је по е ти ка иди ле и па сто ра ле на -
шег пе сни ка на ста ла на те ме љи ма овог кул та,
бу ду ћи да је ње гов имаги на тив ни свет фло ре и
фа у не го то во под ре ђен мо ти ву би ка, то јест
свет на ње му по чи ва и од ње га на ста је. У „Ба ла -
ди о те ље њу” пе сник го во ри о Те ле ту, да кле, чи -
стом и не ви ном но во ро ђен че ту, иде а лу Пе сме
и но вог пе вања. Те ле по сте пе но из ра ста у бик -
че, а за тим и би ка, са ко јим се лир ски су бје кат
не рет ко по и сто ве ћу је, не би ли, по мо де лу ети -
о ло шких пре да ња, из ње го ве кр ви на ста ли сун -
це и пе сма: „А кад лу до бик че бо ла бу че [...] по -
ја ва пе сме на ли чи на сун чев / из ла зак иза дра -
гих раз ва ли на” (78).

Број ни цр те жи ко ји пра те пе сме су ге ри шу да
је пе сма за себ на пла не та ко ју на овом све ту
одр жа ва ју зо о морф на бо жан ства би ка и кра ве: 

Бе ли ви хор пе ну ша жит но Ка ли по ље / То кра -
ва, при пе та на бре жуљ ку, ва здан / је зди у круг,
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ша ре на ко ду га. Из доље / ри че сун це би ка, ве за -
ног за ја блан. // Дан кра ви на че лу цр та жар ку
ша ру / ша ре ни бик ска че на ју ни цу ле та [...] Кра -
вље очи: два не ба. Под њом по ље то не / Око ло се
ру ше пла ни не по но сне / То бик, про пет, отва ра
вра та ва си о не (185). 

Да кле, бик и кра ва по ста ју axis mun di ко ји
по ве зу је свет ствар но сти са све том Ери ће ве по -
е зи је, што сво је се ман тич ко упо ри ште има у
окви ри ма 

ком плек са сим бо ла плод но сти: рог, не бо, му ња,
ки ша итд. [...] на кра ју сва ког од че ти ри до ба бик
из вла чи из зе мље јед но од сво јих ко пи та: кад их
из ву че све, сру ши ће се те ме љи све та. [Он је] је -
дан од но са ча све та: кор ња ча но си сте ну, сте на
би ка, бик зе мљу (Ger bran – Še va li je 2013: 59). 

Ус по ста вив ши ре ци про ци тет из ме ђу круп не
сто ке и њених ко смич ких двој ни ка, пе сник за -
сту па ани ми стич ки по глед на свет. 

Дру го мо гу ће из во ри ште Ери ће ве по е ти ке,
ком пле мен та р но са кул то ви ма сла вље ња ро ђе -
ња но вог Сун ца, је су кул то ви плод но сти, за јед -
нич ки свим ста рим ци ви ли за ци ја ма, а уте ме -
ље ни и у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба. Сим бо -
ли ка би ка се у том кон тек сту оства ру је кроз
пред ста ве не бе ских би ко ва, ка кви су би ли ва -
ви лон ски Ен лил или Ру дра из Ргве де, „ко ји сво -
јим обил ним се ме ном ипак опло ђу је зе мљу”
(Ger bran – Še va li je 2013: 58), док је кра ва „зе -
мља хра ни тељ ка” и „мај ка сун ца, искон ска зо -
ра, код Ме со по та ма ца Ве ли ка Мај ка или Ве ли -
ка Кра ва” (Исто: 421–422). 

И бик и кра ва глав ни су ак те ри со лар них и
лу нар них кул то ва, по ве за ни са до ла ском пло -
до но сне ки ше, то пло том и хи је ро га ми јом: 

У Егип ту је амај ли ја АХАТ пред ста вља ла гла -
ву све те кра ве ко ја но си сун чев ко лут ме ђу ро го -

ви ма и упо тре бља ва ла се да би у му ми фи ци ра на
те ла зра чи ла „то пли ну” [...] [Она је] Не бе ска мај -
ка сун ца-„мла дог те ле та чи стих уста”, су пру га
сун ца-„би ка вла сти те мај ке” (Исто: 423). 

До бри ца Ерић ра чу на са свим аспек ти ма
сим бо ли ке би ка и кра ве. Они су до но си о ци ки -
ше или су ше, као у „Се љач кој пе сми”: „Ри чу
обла ци и пљу сак ли је / и жа бе ус ка чу у људ ску
ду шу / Бик сун ца до ђе, па све по пи је / те кра ва
ле та оте ли су шу” (186), али се ра чу на и на аспе -
кат то пли не: „Ра сте у гр лу не ка реч тај на / И ди -
шу то пли бре жуљ ци крава / Са мо се жед но срце
пра ћа ка” (Ерић 2002: 15). Шта ви ше, пе сма „Би -
ко ви” у пот пу но сти по дра жа ва на из глед ин це -
сту о зан од нос кра ве као Не бе ске мај ке, ко ја је
ујед но и мај ка и су пру га Сун цу (те ле ту и би ку),
али со лар ни кон цепт за ме њу је лу нар ним: 

Ра сла два ле па би ка у до ли ни / као два ша ре -
на ме се ца на не бу. // Кад су опа сли тре ћу ота ву /
мај ку су ро ђе ну опло ди ли. // А сад за њи ма по -
лу де ше / све кра ве из на ших ча и ра. // Кад ју тра -
сти и не бо о ки про ђу кроз се ло / сто лет не хра сто -
ве ри ком по ло ме (23).

Не из мер на оплод на моћ, по тен ци ја и сна га
ка рак те ри шу би ко ве у Ери ће вој по е зи ји. По ред
би ко ва, спо ра дич но се ја вља мо тив во ло ва, ко -
ји су ушко пље ни и слу же пре те жно за ра до ве у
по љу и те гље ње. Кон текст мо ти ва упу ћује на
на ста нак пе сме из аграр не ди на ми ке ра да. У
пе сми „Жи вим у до лу”, у стиховима: 

сва ко ме ју тро ро сом окр ва ви / Мој плуг је жуд -
ња, во ло ви су да ни / зе мља је мо је не бо, зве зде
мра ви [...] И да не мам у ср цу ви но град пе са ма /
био бих нај ве ћи си ро мах на све ту! (25), 

во ло ви су по и сто ве ће ни са да ни ма, а плуг са
жуд њом. Ина че сло бо дан и по ле тан лир ски су -
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бје кат чи ни се да је у овој пе сми при ну ђен да
сво ју жуд њу спу та и бу де стр пљив. Ње го ви да -
ни су уштро је ни јер не ма но вих пе са ма, а он се
мо ра стр пе ти да „ви но град пе са ма” ко ји но си у
се би са зри. У пе сми „Пе сник и грозд” очи глед -
ни је је ис так ну та ве за из ме ђу ви но гра да и ста -
да: „Цео ми ви но град ми ру је у оку / ко сте о но
ста до у сво ме ча и ру. // Пе сник и грозд има ју
ско ро исто ли це” (72), док у „Злат ном дре шу ле -
та” на и ла зи мо на при мер ни за ана ло ги ја из ме -
ђу пе сме, шљи ва и кра ва: 

Имам кр до кра ва и бу љук ова ца / сва ки дан на
мле ку ме ље наш млин ста ри / А ја му зем шљи ве
у кра вља че ка це / па за жа рим лам пек да џи бру
уз ва ри / Ту ври мле ко зве здо ру них кра ва и ова -
ца (35). 

Пла ва бо ја гро жђа и шљи ва, чи ни се, по ве за -
на је са мо дри ном ноћ ног не ба, ис пу ње ног ме -
се чи ном и зве зда ма, илити лу нар ним ема на ци -
ја ма кра ве. Опло ђу ју ћа моћ би ка и кра ве код
Ери ћа се пре не ла на све аспек те на прет ка за -
јед ни це, ка ко у до ме ну во ћар ства, та ко и по љо -
при вре де.

Укуп но узев, сто чар ство је за тра ди ци о нал ног
чо ве ка пред ста вља ло јед ну од нај ва жни јих при -
вред них гра на, че сто и нео дво ји ву од оста лих (зе -
мљо рад ња, ви но гра дар ство, пче лар ство и т. сл.).
Све у куп на при ро да до жи вља ва на је као ин те -
грал на це ли на, а бла го слов ра ђа ња у об ред ном
пе сни штву нај че шће би за хва тао све аспек те по -
љо привре де, или би пре вас ход но био кон цен три -
сан на оне аграр не или сто чар ске кул ту ре, ка -
ракте ри стич не за да те кра је ве (Пе рић – Јо кић
2019: 313).

Ка ко су у оп се жној и де таљ ној сту ди ји „Пре -
жи ци кул та сто ке у срп ским об ред ним пе сма -
ма” Дра го љуб Пе рић и Ја сми на Јо кић по ка за -

ли, плод ност сто ке од ра жа ва се на све у куп ну
плод ност свих чла но ва за јед ни це. У том сми слу
ваља скре ну ти па жњу на не ко ли ко по ка за те ља.
Нај пре, ис так нут је си но ним за сто ку, ко ја се у
на ро ду име ну је као бла го, што не чу ди ако се
има у ви ду гер ман ско по ре кло ре чи (skatts), која
зна чи упра во бла го или име так (уп. Жи ван че -
вић, пре ма: Пе рић – Јо кић 2019: 288). У пе сми
„Мој бик Ла буд”, лир ски су бје кат пред ста вио је
свог би ка као пра ви сим бол ле по те, сна ге и пло -
до твор не мо ћи, ис та кав ши не из мер ну же љу да
по ста не он, као и же љу же на да се ова пло те у
ју ни це или кра ве: 

Цр ве ни во до пад ју тра пљу шти с бр да / у ша -
ре ни вр тлог кра ва и во ло ва / До вео сам на ва шар
мог би ка Ла бу да / би ка што ри ком љу ља мир бре -
го ва. // Да нас ће сто кра ва за њим да по лу ди [...]
Без број чед них ју ни ца и де бе лих кра ва / ср чу тај
рик сре бр ни док му на ђу из вор [...] Ла буд: јед ног
на жи лу, а два на ро го ве / три пут рик не и раз ју -
ри љубо мор но кр до. // Људ ски бол је ве ћи од би -
ков ске ту ге [...] Же не кра дом тр че ис под мла де
ду ге / да би и оне по стале ју ни це. [...] Ти бу ди чо -
ба нин, а ја твој бик Ла буд! (27). 

Пр о ла ском ис под ду ге не би пр о на шли, да -
кле, ћуп са зла том, не го би се, по ста ју ћи ју ни -
це и бик, љу ди пре о бра зи ли у бла го. 

У еу фо ри ји и раз ло гу за тр ча ње ис под ду ге
са гле да ва се ме ђу соб но пр о жи ма ње пло до -
творне мо ћи и му жев но сти овог би ка, са гле да -
но у окр ша ји ма са дру гим би ко ви ма и чи та вим
крдом. Ла бу до ва ра то бор ност ука зу је и на она
сим бо лич ка свој ства би ка ко ја га по ве зу ју са ју -
на штвом и рат нич ким обе леж ји ма. У том сми -
слу, из два ја се пред ста ва „би ка са три ро га” (уп.
Ger bran – Še va li je 2013: 61), што свој нај ди рект -
ни ји екви ва лент има у пе сми „Бик”: „Има два
зво на / и три ро га: // Са два / ства ра смрт / с
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тре ћим / но ви свет. // Ли чи на жи том / за се јан
брег” (22). Тро ро ги бик, као ема на ци ја бре га
засе ја ног жи том, сли ка је ко ја се укла па у ве -
рова ња о жи во то дав ној сна зи сто ке и не ких
дру гих жи во ти ња у кон тек сту „ком плек са ве -
рова ња ве за них за ’дух жи та’” (уп. Фреј зер 2003:
450–453). Шта ви ше, „лет њи Аран ђе лов дан
(13/26. јул) по знат [је] у на ро ду као Во луј ски
све тац, ка да је за бра њен сва ки по сао” (Пе рић –
Јо кић 2019: 308), што је у Ери ће вом пе сни штву
пр о на шло од раз у не рет ком апо стро фи ра њу
лета у кор пу су пе са ма по све ће них би ко ви ма,
во ло ви ма, ју ни ца ма и кра ва ма, као, при ме ра
ра ди, у пе сми „Гру жа”: „Ја у под не би ко ок вре -
бам из пше ни це / да јој се же те ли це у ви ру за -
ру же [...] Ле то јој се с кр дом кра ва кроз вр ба ке
гиба” (97).

Ко нач но, сту ди ја о пре жи ци ма кул та сто ке у
срп ским об ред ним пе сма ма ука зу је на оби чај
спре ма ња ко ла ча, ко љи ва или ку ва ног ку ку ру -
за „за здра вље ко ња и во ло ва” (Пе рић – Јо кић
2019: 296), са чим пе сник ра чу на пр во сте пе но
у пе сми „Ама нет”: 

На ја бу ци пред ва ја том ви се ша ре ни це / пе -
шкир и по га ча на во луј ском ро гу / Бог ле та ми
пре тва ра крв у ме де ни це / да зво ним на Илин дан
на пше нич ном сто гу / же те ли ци с цр квом те ла,
где ка лу ђе ри це / ње ног гре ха пе ва ју химне свом
Бо гу (190). 

С дру ге стра не, по ред то га што је у по е зи ји
До бри це Ери ћа мо гућ но му сти шљи ве и у гро -
здо ви ма ви де ти сте о но ста до, и из ку ку ру за се
мо же до би ти мле ко: „Ју тр ос сам за клао че ту ку -
ку ру за / па ми са ср па крв и мле ко цу ри [...] по -
бе сне ће би ко ви, про кљу ча ће сви ње” (37) и: „Ви -
дех ја то су на ца и чух рик ју на ца [...] за гри зох
пу ре њак, пун мле ка” (49). Чи ни се да је изме ђу
кра ве и ку ку ру за ус по ста вље но уза јам но да ри -

ва ње. Ако се, ре ци мо, ку ку руз ку вао ра ди здра -
вља сто ке, он да он у ви ду уздар ја за доби ја свој -
ства плод но сти сто ке – из ње га „мле ко цу ри”,
што се, нај по сле, мо же ре ћи и за пше ни цу и
жи то од ко јих су спра вља ни ко лач и ко љиво. 

Све про жи ма ју ћа плод ност ко ју омо гу ћу је
бла го у Ери ће вој по е зи ји кул ми ни ра пе смом
„Фру ла ју тра”, у ко јој је лир ски су бје кат по при -
мио атри бу те мла дог Бо га, што је у бли ској ве -
зи са кон тек стом ко ле дар ских пе са ма (уп. Тор -
њан ски-Бра шњо вић 2015). „Ко ле да ри до но се
плод ност и на пре дак усе ва, пче ла, сто ке и по -
ро ди це”, апо стро фи ра ју ћи и спо ми њу ћи мла -
дог Бо га: 

До бро ју тро, ко ле до. / Го ди на се ва ли / С мла -
до га бо га, / С мед и ма сло, / С бе лу по га чу, / С
црве но ви но, / С љу ту ре ћи ју, / С му шка де чи ца,
/ Сас тел чин ка, / Сас ждре бин ка (уп. Пе рић – Јо -
кић 2019: 293). 

Ери ћев лир ски су бје кат по ста је ње гов двој -
ник или бли за нац и та ко ђе до но си бла го сло ве
и бла го ста ње у ку ћу, али, са мим тим, дво струке: 

Ра ним с фру лом ко млад Бог у ру жу до ла [...]
Два гро ма, два во ла ву ку но ва ко ла / О јар му се
љу ља сун це ме де ни це. [...] Из то ра / про ви ру ју
му зи ље: то ја у сре бр ну / фру лу ју тра сви рам
кроз бе ли гај шо ра [...] Ја: муж зе мље! Везен зу -
бун и опан ци / Са два бр да ри чу два би ка... О,
фру ло / ју тра – то Сун це и ја смо бли зан ци! (47).

Ако те ме ље све та чи не бик и кра ва и ако је
све на ста ло и ро ди ло се из кр ви жр тво ва ног би -
ка, он да не чу ди што је у пе снич ком све ту на -
шег по е те све ис пу ње но мле ком – би ље, пше -
ни ца, жи то, ку ку руз, гро жђе, шљи ве; чак и у ре -
кама уме сто во де те че мле ко: „Ја пи јем, о ре ко,
тво је би стро мле ко / ку пам се у из во ру с мла -
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дим бо го ви ма” (36). Мле ко сто га има ин те гра -
тив ну уло гу и мо же се име но ва ти за ло гом це -
ло ви то сти Ери ће вог пе снич ког све та. 

Лир ски су бје кат у сед мом со не ту со нет ног
вен ца „Кру на од ка сног цве ћа” ка же: „Ај де, љу -
ба ви мо ја / Бу ди ми млечни пут”, су ге ри шу ћи
да је и млеч ност ње го вог све та за пра во пред ста -
ва све про жи ма ју ће љу ба ви из ме ђу чо ве ка и
при ро де. Ка ко је бик био жи во ти ња по све ће на
По сеј до ну, бо гу мо ра и оке а на (уп. Тру ба рац
Ма тић 2017; Тру ба рац Ма тић 2018), али је до -
во ђен у ве зу и са Ура ном, Ди о ни сом и Зев сом
ко ји „се пре о бра зио у бли ста во бе лог би ка да би
осво јио Евро пу” (уп. Ger bran – Še va li je 2013:
58), мо гу се из дво ји ти и при ме ри сти хо ва у ко -
ји ма бик до би ја об лич је бро да: „Чо бан че с пра -
зном ти квом у ру ци / Иде и гле да ка ко бик ра -
сте / Ко жу ти брод у зе ле ној лу ци” (Ерић 2002:
13), а кра ве ла ђе: „Кра ве изла зе из шта ле / ко
ла ђе из при ста ни шта.” Бик ко ји пло ви мо жда се
мо же од но си ти на ми то ло шку сли ку Зев са у
облич ју бе лог би ка, ко ји је за вео Евро пу: 

Из не на да, он за пли ва, док је она са за пре па -
шће њем и стра хом гле да ла у оба лу, др же ћи се
јед ном ру ком за рог, док је у дру гој још др жа ла
кор пу са цве ћем (Grevs 2008: 176).

У пе сми „Ка ли по ље”, До бри ца Ерић уне -
коли ко раз ра ђу је ову ми то ло шку осно ву. Лир -
ски су бје кат се, на и ме, по пут Зев са, пре тва ра у
бика: 

Ва здух ме пун ча ро ли ја пре тво ри у би ка / чи -
ју ће ри ку чу ти це ла Евро па [...] Ја удах нух то
пше нич но не бо Ка ли по ља / с пла не та ма кра ва и
ду га ма ри ке (48). 

Ме ђу тим, оно чи ме же ли да за ве де Евро пу
је сте ри ка или ти ау тен тич на пе сма би ка, ко ја у
се би са жи ма и „пше нично не бо Ка ли по ља” и

„пла не те кра ва”, све оп шту опло ђу ју ћу моћ и
млеч ност. 

Пе сник до во ди у ве зу умет ност и сто чар ство
на још ба рем два ни воа. У „Бул ка ма”, по све ће -
ним бра ту, стих „Не уби вола, ко не зга зи мра -
ва” (99) функ ци о ни ше као гном ски ис каз, по -
чи ва ју ћи на ме ђу соб ној по ве за но сти це ле при -
роде, од нај сит ни јег ин сек та као што је мрав, па
до сна жног и ма сив ног во ла. Иа ко ис пр ва де лу -
је да су во и мрав контраст но су че ље ни, они се
у из ве сном сми слу мо гу пој ми ти као бра ћа,
спрам од но са чо ве ка пре ма њи ма. Уко ли ко су
љу ди бла го на кло ни пре ма све ту при ро де, он да
им ни мрав не ће сме та ти. Али, уко ли ко из обес -
ти уби ју мра ва, он да је то знак да су мо рал не
сте ге по пу сти ле. 

Ко нач но, у „Ве ли ко му че ни ку Ми ла ну Ста -
ни са вље ви ћу” фо кус је пре нет на ра ван сли кар -
ства: „Кад ви ди пра зан ате ље у из бле де лом сја -
ју [...] ту жан је као чо ба нин кад уђе у пу сту ста -
ју / из ко је су му од ве ли ов це, ко зе и кра ве”
(Ерић 1990: 55). Про стор ате љеа ви ђен је као
ста ја, умет ник је па стир, а ње го ва де ла – ов це,
ко зе и кра ве. Пра зан про стор ко ји га рас ту жу је
су ге ри ше да без ста да он ви ше ни је па стир,
одно сно умет ник. Не ма ду хов не то пли не ко ју
ема ни ра ју умет ни не, а ко ја иси ја ва и из сто ке.

*

Аспе кат на ко ји је ста вље но те жи ште у ра ду
про ис те као је из по тре бе да се де таљ ни је ис пи -
та је дан од сло је ва Ери ће вог пе сни штва, ко ји се
у вред но сном по гле ду мо же ис так ну ти. Лу цид -
но за па жа ње Дра ги ше Ви то ше ви ћа, по ко јем
пе сме о би ко ви ма за слу жу ју ин тер пре та тив ну
па жњу јер спа да ју у нај у спе ли је, ини ци ра ло је
ис тра жива ње ове те ме. Ка ко нај ви ше пе са ма о
би ко ви ма има ме ђу ра ним Ери ће вим пе сма ма,
за при мар ну гра ђу узе ли смо је да на е сту књи гу
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пе сни ко вих Са бра них де ла. Уо че но је да, по ред
би ко ва, у ана ли тич ке окви ре тре ба сме сти ти и
мо тив кра ве, али и ју ни це, мла де кра ве ко ја се
још ни је те ли ла, во ла као ка стри ра ног би ка и
те ле та као мла дун че та. Иа ко се у ред круп не
сто ке убра ја и коњ, он у по е зи ји До бри це Ери -
ћа ни је то ли ко за сту пљен као мо тив. Пло до -
твор на сна га би ка и ње го ва сим бо лич ка свој -
ства од ре ди ли су да, у од но су на во ла, он пред -
ста вља цен трал ну је ди ни цу зна че ња.

Мо тив круп не сто ке отва ра не ко ли ко мо гућ -
но сти за чи та ње Ери ће ве по е зи је, од ко јих би се
јед но од да нас атрактив ни јих ти ца ло еко ло шке
па ра диг ме чи та ња. У том по гле ду, ис та кли смо
при мер зби р ке пољ ске пе сни ки ње Мал го жа те
Леб де, ко ји је Ери ће ву по е зи ју отво рио у ком -
па ра ти стич ком кон тек сту. Реч је, с јед не стра -
не, о би блијској сим бо ли ци де бе лих и мр ша вих
кра ва, али, с дру ге, о по тре би за „вас кр се њем”
по е зи је, ко ју је за сту пао кла сик пољ ског по сле -
рат ног пе сни штва, Та де уш Ру же вич, пра ве ћи
от клон од уси ље не по е зи је ко ју је ме та фо рич -
ки име но вао „те ле том са две гла ве”. Оту да су
те ме љи на ко ји ма срп ски пе сник гра ди сво ју
ауто по е тич ку свест усло вље ни зна чењ ском рав -
ни, ко ја је за да та пе снич ким сли ка ма у ко ји ма
су глав ни ак те ри би ко ви, кра ве и те лад.

При мар ни фо кус пе ва ња је на би ку и кра ви
и сим бо лич ким свој стви ма ко ја има ју у со лар -
ним и лу нар ним кул то ви ма, а, с тим у ве зи, и
кул то ви ма плод но сти. За до бив ши бо жан ске
атри бу те, бик и кра ва по ста ју про та го ни сти
ства ра ња но вог пе снич ког све та, ње го во на че -
ло и axis mun di. У том сми слу и пре о ста ли свет
при ро де за до би ја њи хо ва свој ства, у пр вом ре -
ду – млеч ност. Она је при сут на у ви но гра ди ма,
шљи ва ма, пше ни ци, жи ту, ку ку ру зу, ре ка ма и
са мом чо ве ку, као ма ни фе ста ција ме ђу соб не и
све про жи ма ју ће љу ба ви. 

Срп ски на род ни оби ча ји и об ре ди у ве ли кој
су ме ри за сту пље ни у по е зи ји До бри це Ери ћа.
Ако има мо у ви ду да је пе сник био ве зан за род -
но тло, на род ну кул ту ру и при ро ду, он да не чу -
ди што пре ма то ме не га ји иро ниј ски или не-
гира ју ћи од нос. Пе ва ју ћи на из во ру на род не
тра ди ци је, го то во у пот пу но сти у са гла сју са ко -
до ви ма усме не кул ту ре и по ро дич ног пре да ња,
он ау то по е тич ки кон цепт „вас кр се ња” по е зи је
ви ди у ње ним пра по че ци ма. Та ко, нај по сле,
узи ма у об зир и ан тич ки мит, по ко ме је бик
јед но од зо о морф них об лич ја вр хов ног бо га
Зев са. Нехер ме тич ност ње го ве по е зи је и ја сно
пре не ти ко до ви кул ту ре и тра ди ци је, ка ко на -
шег под не бља, та ко и уни вер зал не сим бо ли ке,
до при но се њи хо вој афир ма ци ји и усва ја њу, по -
себ но код нај мла ђих чи та ла ца. 
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Je le na Đ. MA RI ĆE VIĆ BA LAĆ

WHEN MOR NING-LI KE 
AND SKY-EYED GO THRO UGH THE VIL LA GE: 

MO TIF OF LAR GE LI VE STOCK 
IN THE PO E TRY OF DO BRI CA ERIĆ

Sum mary

The aim of the work is to shed light on the mo tif of
lar ge li ve stock, pri ma rily bulls, cows, and cal ves in the
po e try of Do bri ca Erić. The ma te rial is ap pro ac hed com -
pa ra ti vely. Po e try is in ter pre ted in the con text of Eu ro -
pean po e try (Małgor za ta Leb da, Ta de usz Ró ewicz), Ser -
bian ri tual tra di ti ons, fer ti lity cults, and an ci ent myth.
One of the most pri mary in sights in the pa per con cerns
the im por tan ce of lar ge li ve stock mo tifs in the con text of
un der stan ding Eric’s au to po e tic con sci o u sness. 

Keywords: bull, ox, cow, he i fer, fer ti lity, au to po e tics,
re ne wal of po e try
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ис пи та ће мо уло гу и сми -
сао исто ри је, ве ре и тра ди ци је у ства ра ла штву До бри -
це Ери ћа. Ове фе но ме не пра ти ће мо на ода бра ним
при ме ри ма из зби р ки Ра за пе та зе мља и Бро ја ни це из
Гра ча ни це. Ис пи та ће мо пе да го шку функ ци ју ода бра -
них пе са ма, као и вр сте стра те ги ја ко ји ма пе сник при -
сту па при пре ноше њу исто риј ског ис ку ства мла ди ма.
Та ко ђе, ба ви ће мо се од но сом на ци о нал ног и ре ли гиј -
ског иден ти те та у Ери ће вој по е зи ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул ту ра се ћа ња, на ци о нал ни иден -
ти тет, исто ри ја, тра ди ци ја, пра во сла вље, по е зи ја, До -
бри ца Ерић, Бро ја ни це из Гра ча ни це, Ра за пе та зе мља

Пам ће ње про шло сти и свест о ма лиг но сти
за бо ра ва, као и нео п ход но сти пре но са зна ња на
бу ду ће на ра шта је је сте од ли ка ка ко ста рих ци -
ви ли за ци ја, та ко и мо дер ног дру штва. Чу ве на
сту ди ја Кул ту ра пам ће ња Ја на Асма на (Jan Ass -
mann) убра ја се у ред нај зна чај ни јих де ла ко ја
се ба ве кон струк ци јом про шло сти, ка ко на
инди ви ду ал ном, та ко и на ко лек тив ном пла ну.
У увод ном де лу сво је сту ди је Асман на во ди не -
ко ли ко ци та та из Старог за ве та, ко ји ма отва ра
рас пра ву о зна ча ју овог фе но ме на људ ске ци -
ви ли за ци је. На и ме, у свим на во ди ма са др жа на
је ми сао о по тре би за пре но сом исто риј ског ис -
ку ства са јед не ге не ра ци је на дру гу (2005: 17).
Овај про цес сва ка ко је сло же ни ји од пу ког пре -

но ше ња жи вот ног ис ку ства и му дро сти са ко ле -
на на ко ле но. Као што мо же мо за кљу чи ти на
при ме ру по ме ну тог, али и дру гих ис тра жи ва ња
овог и слич них фе но ме на, про цес кул тур ног се -
ћа ња зах те ва сло же ну стра те ги ју, ко јом ће се
ути ца ти на бу ду ће на ра шта је и та ко омо гу ћи ти
усва ја ње же ље них вред но сних ста во ва, а са мим
тим оства ри ти и успе шан оп ста нак за јед ни це.

Књи жев ност за де цу и мла де то ком исто ри је
нај че шће је има ла из ра зи то ди дак тич ку уло гу.
По жељ не вред но сти и ста во ви јед не за јед ни це
пре но ше ни су на мла ђе ге не ра ци је пу тем при -
год них тек сто ва ре ли ги о зно-на ци о нал ног ка -
рак те ра. При ме ће но је да је ве за иде о ло ги је,
вере и ре ли ги је на ро чи то при сут на у срп ској
књи жев но сти за де цу пред зма јев ског пе ри о да, а
лек ти ра од ра слих ујед но је пред ста вља ла и лек -
ти ру на ме ње ну и де ци (Ко ста ди но вић 2019:
659). Лик Све тог Са ве у ов да шњој књи жев но сти
за де цу има по се бан ста тус и ви ше ве ков ну тра -
ди ци ју. За сно ван на усме ној тра ди ци ји и сред -
њо ве ков ној књи жев но сти, овај лик је у књи жев -
но сти за де цу нај пре сим бол вас пи та ња и обра -
зо ва ња, с об зи ром на ње го ву про све ти тељ ску
уло гу у срп ској исто ри ји. Ути цај Са ви них би о -
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гра фа, али и на род них пре да ња о ње му, при су -
тан је и у са вре ме ном ства ра ла штву за де цу и
мла де. Пред ста ва Све тог Са ве као сим бо ла све-
у куп ног хри шћан ског уче ња за сно ва ног на љу -
ба ви, по жр тво ва но сти и му дро сти ак ту ел на је у
број ним до ма ћим ро ма ни ма и по е зи ји за де цу
и мла де, али и у драм ским оства ре њи ма (Бу лат
– Кар та ли ја 2019: 647).

Ства ра ла штво До бри це Ери ћа ин спи ри са но
ро до љу бљем и пра во сла вљем ве ли ча ло се као
нај зна чај ни ја на ци о нал на по ја ва у мо дер ној
срп ској по е зи ји. Зби р ку Ра за пе та зе мља не чи -
не са мо ода бра не Ери ће ве пе сме већ и чи тав
низ ода бра них тек сто ва о Ср би ји, али и о ства -
ра ла штву овог пе сни ка. Свој суд о Ра за пе тој зе -
мљи и о Ери ће вим по ет ским до ме ти ма да ли су
мно ги еми нент ни срп ски пе сни ци и кри ти ча -
ри, по пут Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Дра га на Ла ки -
ће ви ћа, Ни ко ле Ко ље ви ћа, Ми ле те Аћи мо ви ћа
Ив ко ва итд. Је дин стве ност Ери ће ве ро до љу би-
ве по е зи ја на ве де ни ау то ри ви де у пе снич кој
спо соб но сти да осе ти ду шу срп ског на ро да и да
кроз по е зи ју поно во про жи ви це ло куп но ње го -
во стра да ње. Ла ки ће вић Ери ће ву је дин стве ност
ви ди у чи ње ни ци да „ни ко у на шој по е зи ји ни -
је та ко осе тио да мар зе мље, као До бри ца Ерић”.
Са дру ге стра не, Ни ко ла Ко ље вић у Ери ће вом
ро до љуби вом ства ра ла штву пре по зна је пре -
крет ни цу у „пе ва њу о Ср би ма”. Исти ау тор сма -
тра да је Ерић пр ви пе сник ко ји је у сво јим сти -
хо ви ма об гр лио це ло куп но срп ство: 

Ва ља ре ћи и то да је До бри ца Ерић пр ви рас -
пе ва ни пе сник Ср би је на Ис то ку, ко ји је опе вао
пре ко дрин ску Ср би ју на За па ду. Ра ни је је – и код
Ње го ша, и код Ду чи ћа и Шан ти ћа, и код Ко чи ћа
и код мно гих иних – би ло са мо обр ну то.1

На гра ђи ван, али и оспо ра ван, сво је ро до љу -
би во књи жев но ства ра ла штво До бри ца Ерић

пред ста вља кроз не ко ли ко фа за, од бу ко лич ких
мо ти ва свог за ви ча ја (као цен трал ног и по кре -
тач ког мо ти ва за го то во сву ис пе ва ну ро до љу -
би ву по е зи ју), до мо ти ва нај ве ћих и суд бо но -
сних стра ти шта и стра да ња срп ског на ро да. Са -
гле да не у ши рем кон тек сту исто ри је срп ске
књи жев но сти за де цу и мла де, по је ди ни ау то ри
ис ти чу сла бе стра не Ери ће вог пе сничког из ра -
за, као по сле ди цу ње го ве спи са тељ ске хи пер -
про дук тив но сти: 

Уга ђа ју ћи зах те ви ма пу бли кe и зах те ви ма
вре ме на, ау тор ства ра са цр том вас пит не дис тан -
це. По уч ност су зби ја ре фе рен ци јал ност по ет ског
и гу ши жи цу ње го ве ми ле и љуп ке по е зи је (Пе -
тро вић 2001: 416). 

Ро до љу би ва по е зи ја До бри це Ери ћа по ста је
на ро чи то ак ту ел на то ком кључ них до га ђа ја с
кра ја ХХ ве ка, ко ји су од ре ди ли ко на чан рас -
пад др жа ве и по кре ну ли низ пи та ња из на ше
про шло сти, а мо же мо сло бод но ре ћи и чи та ву
ре ин тер пре та ци ју до та да по зна те и при хва -
ћене исто ри је. Под се ћа ње на слав ну, али и
трагич ну про шлост, као и угро же ност све тле
тра ди ци је, пи сма и ве ре пред раз ли чи тим не -
при ја те љи ма по ста ју до ми нант не те ме књи -
жевних де ла са на ци о нал ном те ма ти ком у по -
след њој де це ни ји ХХ ве ка, али и део јав ног дис -
кур са. По је ди на књи жев на де ла, по пут дра ме
Ми ло ва на Ви те зо ви ћа Принц Раст ко, тран -
спарент но по др жа ва ју по ли ти ку та да шњег вла -
да ју ћег ре жи ма и сво је књи жев но-умет нич ке
спо соб но сти при ла го ђа ва ју вла да ју ћој иде о ло -
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1 Ста во ви на ве де них ау то ра, штам па ни као део зби р ке До -
бри це Ери ћа Ра за пе та зе мља, при па да ју ра зно ли ком кру гу
тек сто ва из днев не штам пе, по све ће них срп ском на ци о нал -
ном пи та њу, али и ства ра ла штву До бри це Ери ћа, као и са мој
зби р ци.



ги ји.2 Це ло ку пан овај про цес пра ти и псе у до на -
уч на јав ност, те се по ја вљу је чи тав низ псе у до -
и сто риј ских шко ла и при сту па, ко ји ути чу на
јав но мње ње и зах те ва ју свој удео у про це су
ства ра ња но ве кул ту ре се ћа ња.

Ери ће ву бор бу за кул тур но се ћа ње и бор бу
про тив свих об ли ка за бо ра ва на ци о нал не про -
шло сти и тра ди ци је симбо ли шу две зби р ке ро -
до љу би вих пе са ма, на ме ње не ка ко од ра сли ма,
та ко и мла ди ма: Ра за пе та зе мља (2009) и Бро -
ја ни це из Гра ча ни це са 1389 чво ри ћа – По ве сни -
ца ча сти и беш ча шћа (2013). Спо соб ност До -
бри це Ери ћа да се са под јед на ким успе хом
обра ћа и од ра сли ма и де ци мо же мо пра ти ти
прак тич но од ње го ве пр ве зби р ке. Оно што се
по себ но из два ја као мо тив Ери ће вог ства ра ла -
штва је сте при каз не де љи вости де чи јег све та и
све та од ра слих: 

Иа ко по ни кла на те ме љи ма усме не тра ди ци -
је, по е зи ја До бри це Ери ћа је при до би ла нео п ход -
ну на кло ност кри тича ра и чи та ла ца свих уз ра -
сних ни воа. Од пр ве сво је књи ге Свет у сун цо кре -
ту, Ерић је ви ше пу та по твр ђи вао не де љи вост
по е зи је, као и не де љи вост све то ва де це и од ра -
слих. Ње го ва по е зија је по ста ла култ ни по јам се -
ла, свих ви до ва се о ског жи во та и усме не тра ди -
ци је (Ми лин ко вић 2014: 460).

Зби р ка Ра за пе та зе мља пред ста вља пре глед
Ери ће ве ро до љу би ве по е зи је и из бор из мно гих
ње го вих зби р ки, овен ча них број ним на ци о нал -
ним на гра да ма и при зна њи ма: Од „Жич ке хри -
со ву ље” до „Ви шњи ћа”, „Син ђе ли ћа” и „Су за

Ја се нов ца”. Стра те ги ја До бри це Ери ћа и у јед -
ној и у дру гој зби р ци осла ња се на не ко ли ко мо -
де ла пре но ше ња исто риј ског иску ства бу ду ћим
на ра шта ји ма. Под се ћа ња на слав ну про шлост,
култ пре да ка, стра да ња на ро да у ло го ри ма,
боје ви ма и бра то у би лач ким су ко би ма, али и
изрази та кри ти ка мо дер но сти од но сно, ка ко то
песник ви ди, при хва тања ту ђих (за пад них)
вред но сти, од стра не но вих на ра шта ја, део су
Ери ће вог ро до љу би вог ства ра ла штва.

„Још је дан ор ден за Ми лун ку”3, иа ко не нај -
по зна ти ја Ери ће ва пе сма из Ра за пе те зе мље,
пред ста вља мо дел по зног ро до љу би вог ства ра -
ла штва овог пе сни ка, у ко јој мо же мо пра ти ти
све кључ не мо ти ве за кон стру и са ње по е зи је са
на ци о нал ном те ма ти ком: 1) под се ћа ње на слав -
ну про шлост (у овом слу ча ју, пред ставни ца
слав не про шло сти је хе ро и на Пр вог свет ског
ра та, Ми лун ка Са вић); 2) по ве зи ва ње до га ђа ја
и ли ко ва из про шло сти са ак ту ел ним зби ва њи -
ма или не дав ним исто риј ским до га ђа ји ма
(бом бар до ва ње СР Ју го сла ви је 1999); 3) кри ти -
ка мла дих, њи хо ве кул ту ре и ин те ре со ва ња и
слич но. „Још је дан ор ден за Ми лун ку”, ка ко
сам пе сник у под на сло ву ка же, је сте до ку мен -
тар на пе сма. У увод ним сти хо ви ма и стро фа ма
да та је по е ти зо ва на би о гра фи ја слав не рат ни -
це, опе ван је њен пут од до бро вољ ца пре о бу че -
ног у му шкар ца, пре ко Ал бан ске гол го те, Кај -
мак ча ла на, до ње не по сле рат не сла ве и по што -
ва ња ко је јој је ука зи вао фран цу ски пред сед ник
Де Гол. Већ увод ни сти хо ви са др же мо тив за бо -
ра ва, ко ји, као што ће мо ви де ти у ана ли зи оста -
лих ро до љу би вих пе са ма у збир ка ма Ра за пе та
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2 Нај у пе ча тљи ви ји при мер из овог де ла Ми ло ва на Ви те -
зо ви ћа сва ка ко је сте раз го вор ве ли ког жу па на Сте фа на Не -
ма ње и ње го вог си на Сте фа на, бу ду ћег кра ља. У ди ја ло гу
откри ва мо ви ђе ње јед не на ци о нал не за јед ни це ко ја мо же да
функ ци о ни ше је ди но оку пља њем за ду жби на на јед ној те ри -
то ри ји (Уко 2018: 67).

3 Пе сма „Још је дан ор ден за Ми лун ку (До ку мен тар на пе -
сма)” је сте део Ери ће ве зби р ке Ра за пе та зе мља, ме ђу тим,
она не чи ни ин те гра тив ни део са ме зби р ке, већ је у ви ду по -
кло на чи та о ци ма штам па на на по себ ном па пи ру, са ау то ро -
вим илу стра ци ја ма и по све том.



зе мља и Бро ја ни це из Гра ча ни це, пред ста вља по -
кре тач ки мо тив за на ста нак пе сме, али и мо тив
ко ји по ве зу је исто риј ски слој пе сме и пе сни ко -
во вре ме, од но сно до ба сла ве и хе рој ства са
вре ме ном на ци о нал ног и мо рал ног по ср ну ћа: 

Мој на род тре ба да сла ви
Бар са да, ка да ни је пре жу тог зма ја
За бо ра вље ну Ми лун ку Са вић
Кре мен де вој ку из ра шког кра ја.

За бо рав, тач ни је страх од за бо ра ва слав них
до га ђа ја и лич но сти из на ци о нал не про шло сти
је сте по кре тач ка сна га ро до љу би вог пе сни ка,
ко јa му уз то да је ле ги ти ми тет да упу ти кри -
тику но вим ге не ра ци ја ма, али и да по зове на
бор бу про тив за бо ра ва. Ме ђу тим, на мети кри -
ти ке ни су иде о ло шки на ра ти ви ко ји од лу чу ју
шта ће би ти део ко лек тив ног пам ће ња, а шта ће
би ти скрај ну то као не по же љан део на ци о нал -
ног пам ће ња. Ерић раз ло ге за бо ра ва тра жи у
са мој омла ди ни, тј. из но си их у ви ду кри ти ке
вред но сних ста во ва мла дих, њи хо вог ви ђе ња
култу ре и за ба ве, па се та ко, сте ре о тип но, кри -
ти ку ју му зи ка мла дих и њи хо ва суп кул тур на
обе леж ја: 

На њу би мо гла да се угле да 
На ша па сив на омла ди на 
Што гле да гра беж и слу ша ла веж 
Па мет на али не пу но лет на 
Крат ко веч на и ду го ко са 
И до че ку је сви та ња бле да 
У ка фи ћи ма и ка фа на ма.

Страх од мо рал ног по ср ну ћа, у пе сни ко вој
ин тер пре та ци ји не ка да бес пре кор не за јед ни це,
је сте страх од не стан ка. За бо ра вом ути ре мо пут
не стан ку, а мо рал ним по ср ну ћем за да је мо за -
вр шни уда рац на ци о нал ној за јед ни ци. До бри ца

Ерић за вр шним сти хо ви ма сво је пе сме гра ди
мо тив ски лук, од слав не хе ро и не, до Па ра де по -
но са. Кри ти ка ове ма ни фе ста ци је до ла зи, оче -
ки ва но, на кон кри ти ке омла ди не и њи хо вог
начи на жи во та. По ве зи ва ње хро но ло шки уда -
ље них до га ђа ја и лич но сти ни је не у о би ча је на
по ја ва у кон стру и са њу кул ту ре се ћа ња: „Про -
шлост је обра зац за са да шњи цу, а исто ри ја ства -
ра ша бло не за ту ма че ње вла сти тог до ба” (Ku ljić
2006: 23). Ми лун ка Са вић та ко по ста је обра зац
ко ји осве тља ва оно што пе сник, нај бла же ре че -
но, сма тра дру штве но не при хва тљи вим, док са
дру ге стра не на вод но мо рал но по ср ну ће мла -
дих от кри ва мо рал ну ве ли чи ну на ци о нал не хе -
ро и не: 

А не на па ра де по но са
Па ра де по ро ка, гре ха и сра ма
Ко је скр на ве сво јим блу ди ма
Све што је Бо жи је у љу ди ма
Па се рђа хва та и по на ма
А буђ по фре ска ма и ико на ма.

Пе сме из збир ке Ра за пе та зе мља об у хва та ју
ши рок вре мен ски ра спон Ери ће вог ства ра ла -
штва, од се дам де се тих го ди на ХХ ве ка, до пр ве
де це ни је ХXI сто ле ћа. Иа ко иде о ло шка кон -
струк ци ја пе са ма у по ме ну тој зби р ци оста је
гото во иден тич на, оне се на мотив ском пла ну
ме ња ју сход но исто риј ским и дру штве ним
окол но сти ма. Хро но ло шки гле да но, Ери ће во
пе сни штво може мо пра ти ти од ус хи ће ног на -
ци о нал ног по е те, пу ног ве ре у вас кр се ње не гда -
шње сла ве, до ре зиг ни ра ног по је дин ца ко ји ла -
мен ти ра над суд би ном свог на ро да. У ин тер вјуу
да том пор та лу Фо рум бе о град ских гим на зи ја
Ерић от кри ва мо ти ве сво је ре зиг на ци је: 

Осе ћам ве ли ку ту гу и не моћ да ишта про ме -
ним. Ни јед но ни дру го не ули ва ми на ду. Ни су

КУЛТУРА СЕЋАЊА ДОБРИЦЕ ЕРИЋА. АНАЛИЗА ЕРИЋЕВОГ РОДОЉУБИВОГ И РЕЛИГИОЗНОГ СТВАРАЛАШТВА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   125



то ви ше ни оне шко ле ко је сам ја у мла до сти по -
се ћи вао, ни они учи те љи, па ни она кви ђа ци. По -
го то ву у ве ли ким гра до ви ма. Што ве ћи гра до ви,
то су ве ће и нео хра бру ју ће про ме не, што су ма -
ња се ла, то је све ве ће без на ђе (Ерић 2015).

Ре во лу ци ју у фе но мен кул тур ног пам ће ња
сва ка ко су уне ле мо дер не тех но ло ги је, и ту пре
све га ми сли мо на ин тер нет. То дор Ку љић, ба -
ве ћи се фе но ме ном кул ту ре се ћа ња, ис ти че
уло гу ин тер не та у ма ни пу ла ци ји зна њем о про -
шло сти: 

Ко лек тив но пам ће ње по ста ло је у ди ги тал ном
об ли ку све ви ше мул ти ме диј ско. Но ва вре менска
ма ши на омо гу ћи ла је раз ма тра ње про шло сти из
раз ли чи тих пер спек ти ва и си му ла ци ју алтер на -
тив них исто риј ских то ко ва. Исто вре ме но је ру -
ше ње ста рог по рет ка се ћа ња под ста кло про ва лу
још ста ри јих пра зно ве ри ца (2006: 22–23). 

Ерић, као пе сник тра ди ци о на ли стич ке и
кон зер ва тив не ори јен та ци је, уче шће ин тер не -
та у кре и ра њу на ци о налне кул ту ре се ћа ња ви -
ди као већ по ме ну то мо рал но по ср ну ће мла -
дих, од но сно као вр сту ду хов не дро ге:

Ја се не слу жим тим елек трон ским из у ми ма,
то ми ра ди не ко дру ги и оста јем ве ран ста ром на -
чи ну пи са ња, олов ци која пи ше ср цем, а са рет -
ким при ја те љи ма и исто ми шље ни ци ма, па и са
де цом, раз го ва рам по ста рин ски, ле пим ре чи ма
на шег срп ског је зи ка, нај леп шег на пла не ти, и
на шом зве зда ном ћи ри ли цом, ко ја је исто угро -
же на као и срп ски на род, а ко јој не ма прем ца ни
на Зе мљи, ни у ва се ље ни (Ерић 2015).

Ери ћев от пор пре ма из у ми ма но вог до ба сва -
ка ко ни је не у о би ча је на по ја ва. Ње гов мо тив ски
круг осла ња се на тра ди ци о нал ни на чин ко -
муни ка ци је из ме ђу пре но си ла ца ко лек тив ног

исто риј ског ис ку ства и при ма ла ца тог зна ња,
ко ји сво ју осно ву има у ми ту и пре да њу. Сто га
Ери ће во ро до љу би во пе сни штво сво је упо ри -
ште на ла зи у мо ти ви ма иза бра ног на ро да, ко ји
сво ју исто риј ску суд би ну прoжи вља ва на са -
крал ном под руч ју оме ђе ном вла дар ским за ду -
жби на ма и се о ским гро бљи ма. Уло га на ро да у
свет ским де ша ва њи ма, сход но исто риј ским
при ли ка ма, ва ри ра од иза бра ног на ро да ко ји је -
ди ни одо ле ва свет ском злу и ра су лу („По след -
ње пле ме”), до на ро да ко ји је за бо ра вио сво ју
са крал ну при ро ду:

Са мо се у мо јој зе мљи
Де ца ра ђа ју из љу ба ви (Ерић 2009: 159).

Ре ли ги о зна по е зи ја До бри це Ери ћа

Пи та ње са крал не то по гра фи је у Ери ће вој
по е зи ји отва ра и пи та ње ње го вих ре ли ги о зних
пе са ма, тач ни је пи та ње Бо га и ве ре у Ери ће вом
пе сни штву. Ово пи та ње огле да се пре све га у
ста ту су дру гог у ње го вом ства ра ла штву. Ре ли ги -
о зно ус хи ће ње, ка кво би смо оче ки ва ли у по е -
зи ји пе сни ка пра во слав не де номи на ци је, че сто
за ме њу је при су ство Бо га, не моћ ног да по мог не
на ро ду ко ји па ти, а не рет ко и при зи ва ње Бо га
ко ји се све ти за учи ње на зло де ла. Ова ква по зи -
ци ја у пе сни ку че сто ра ђа инат, ко ји илу стру је
на ра зним на цио нал ним ску по ви ма че сто ре ци -
то ва на Ери ће ва „По но сна пе сма”:

Са мо се ви ше не сла же мо 
Са оном Бо жи јом бе се дом 
Ко те бе ка ме ном ти ње га ле бом 
Про ме ни ли смо ма ло и ми 
Сво ју чо бан ску ћуд 
Па ко нас ле бом 
Ми ње га ле бом, ме дом и ви ном 
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А ко нас ка ме ном 
Ми ње га ка мен чи ном 
И за то смо, ево, ста ли пред стра шни суд
(Ерић 2009: 155).

Уло га мо ли тве и Бо га у Ери ће вој по е зи ји ни -
је кон тем пла тив не при ро де, ин ди ви ду ал ног ре -
ли ги о зног ис ку ства: на ци о нал но спа се ње пре у -
зи ма при мат над ин ди ви ду ал ним. Као што смо
ви де ли у го ре по ме ну тим сти хо ви ма, исто риј -
ско ис ку ство ме ња осе ћај ре ли гиј ског, па та ко
и мо ли тва пре ла зи у кле тву:

Не ка им се осу ше и ру ке и но ге
За ве жи је зик у чвор та мо њи ма
Па не ка пу зе, аве ти убо ге
Сле пи по све ту, с ка пом у зу би ма (Ерић 2009: 86).

Од су ство по ни ра ња у ду бље сло је ве људ ског
по сто ја ња и уло ге чо ве ка у све ту при ме ће но је
и у ра ним ра до ви ма До бри це Ери ћа: 

Ме ди та тив на ра ван Ери ће ве по е зи је не за сни -
ва се на ду бљем по ни ра њу у жи вот, већ на им пре -
си ји и ви зу ел ном до жи вља ју спо ља шњег све та.
Про сто ду шна јед но став ност и рас при ча ност су
еле мен ти пре по зна ва ња и основ на ка рак те ри сти -
ка ње го ве по е зи је (Ми лин ко вић 2014: 461).

Ти хо мир Пе тро вић та ко ђе пре по зна је ову
осо бе ност ства ра ла штва Д. Ери ћа: „Емо ци о нал -
но-лир ски обо је но пе ва ње Д. Ери ћа, без по ни -
ра ња у скри ве не, ду бин ске сло је ве и зби ва ња,
про жи ма ро ман ти ка, бла гост и ме ка осе ћај -
ност” (2001: 414). 

Тре ба ис та ћи да је ре ли ги о зна по е зи ја Д.
Ери ћа ли ше на ду бљег про ми шља ња уко ли ко
по сма тра мо ре ли ги о зну по е зи ју из пер спек ти -
ве те о ло шке про бле ма ти ке. Ес ха то ло шка пи та -
ња у дру гом су пла ну, јер су, из пе сни ко ве пер -

спек ти ве, оп ста нак и спа се ње за јед ни це већ до -
ве де ни у пи та ње. Ери ћа у овој фа зи ства ра ла -
штва за ти че мо у уло зи бри жљи вог хро ни ча ра
на ци о нал не ка та стро фе, у чи јим сти хо ви ма ти -
ња же ља за по бу ном. Он и да ље свој до жи вљај
све та гра ди на им пре си ји и ви зу ел ном до жи -
вља ју, али ме ка осе ћај ност пре ра ста у ла мент
над суд би ном јед ног на ро да. 

Мо ли тва упу ће на Бо гу и све ти те љи ма (по
пра ви лу на ци о нал ним) са ин ди ви ду ал ног пла -
на пре ра ста у на ци о нални. Пе сма „Бож ји двор”,
по све ће на ма на сти ру Хи лан да ру, до бро ре пре -
зен ту је при мер ова кве по ја ве у Ери ће вој ре ли -
ги о зној по е зи ји: 

Бла го сло ви свог ти хог го ста 
Јед ног од оних што ра но се де 
До ђох уо чи ве ли ког по ста 
Ко ји ће све да нас по је де 
Да пи там: Шта од сја ја тво га оста 
Ван ових зи до ва, ко ји не бле де 
И за што из дво ра та квог го спод ства 
Си ђо смо у ко ли бе ова кве бе де (Ерић 2009: 203).

По е зи ја у ко јој до ми ни ра ју мо ти ви пра во -
сла вља, да кле, услов но ре че но ре ли ги о зна, кре -
ће се у прав цу ре ли ги о зног фе но ме на у срп ској
пра во слав ној кул ту ри ко ји свој вр ху нац до жи -
вља ва из ме ђу два свет ска ра та – фе номе на све -
то са вља. Оли че но пре све га у ли ко ви ма нај -
значај ни јих ду хов них во ђа срп ског на ро да у ХХ
ве ку, Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу и Ју сти ну По -
пови ћу, оно је би ло по ку шај да се пре ва зи ђу
раз ли ке из ме ђу на ци о нал ног и уни вер зал ног.
Све ти Са ва пред ста вљен је као лич ност ко ја је
сво јим де ло ва њем на ди ла зи ла не са мо гра ни це
на ци о нал ног, не го и све пра во слав ног, па и це -
лог хри шћан ског све та. Бо го мо љач ки по крет
вла ди ке Ни ко ла ја је на кон свр шет ка Пр вог
свет ског ра та пре у зео уло гу на род ног ми си о -
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нар ства и пр о све ће ња. Све то са вље, са дру ге
стра не, за ми шље но је као

је дан уни вер зал ни кул тур ни обра зац, ко ји, као и
ви дов дан ска хе ро и ка (фи ло зо фи ја пан ју го сло -
вен ског на ци о на ли зма), није понуђен са мо као
инте гра ли стич ка ју го сло вен ска иде ја већ мно го
ам би ци о зни је и уни вер зал ни је: као ал тер на ти ва
европ ском ху ма ни зму и ни хи ли зму (Ши ја ко вић
2020: 140). 

Мо дер но схва та ње све то са вља или, бо ље
рече но, мо дер на ње го ва упо тре ба, на ста вља
тра ди ци ју овог фе но ме на као из раз бор бе за
ин ди ви ду ал но на су прот гло ба ли за ци ји, бо р бу
на ци о нал ног и тра ди ци о нал ног про тив им пе ри -
ја ли зма свет ских си ла.

Сва ка ко ни је слу чај но то што Ерић на са мом
по чет ку Бро ја ни ца из Гра ча ни це ци ти ра вла -
дику Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (Шта је Хри -
шћан ска Евро па) и део чу ве ног го во ра Ма р ти на
Лу те ра Кин га. У кон струк ци ји кул ту ре се ћа ња,
ко ја има сво ју из ра зи ту, пе да гошку функ ци ју,
бит ну уло гу игра устро ја ва ње овог фе но ме на из
пер спек ти ве жр тве. Пра во на сло бо ду ма њин -
ске за јед ни це и бо р ба про тив ве ли ких си ла у
очи ма До бри це Ери ћа по ве зу ју срп ског пра во -
слав ног вла ди ку и аме рич ког бап ти стич ког све -
ште ни ка. На ра тив о дво стру ком му че ни штву
вла ди ке Ни ко ла ја по стао је пре по зна тљи ва ка -
те го ри ја у са вре ме ном мар ти ро ло шком пре да -
њу (за то чен у на ци стич ком ло го ру, осу ђен од
ко му ни стич ких вла сти на из гнан ство). Ме ђу -
тим, да је зби р ка Бро ја ни це из Гра ча ни це кон -
стру и са на на осно ву мар ти ро ло шког пре да ња и
из пер спек ти ве жр тве ја сно је већ у сим бо лич -
ном под на сло ву ове збир ке – 1389 чво ри ћа – ко -
ји ука зу је на го ди ну Ко сов ског бо ја, као сим бол
све у куп ног срп ског стра да ња. Ипак, Ерић је
сво ју зби р ку за ми слио мно го ши ре. Бро ја ни це

из Гра ча ни це пред ста вља ју све оп шту сти хо ва ну
исто ри ју Ср ба и све та, у ко јој и Ста ри Сло ве ни
и Ан ге ла Ме р кел про на ла зе сво је ме сто. 

Пред ста ва на ци о нал не исто ри је и гло бал них
де ша ва ња ис кљу чи во из по зи ци је жр тве ка рак -
те ри стич на је по јава у књи жев но сти и умет но -
сти, али и у јав ном мње њу дру шта ва у ко ји ма
су рат и рат на ра за ра ња оста ви ли ра зор не по -
сле ди це на сва ко днев ни жи вот и ме ђу људ ске
од но се: 

Код ет но цен трич не кул ту ре се ћа ња не у рав но -
те жен је од нос До бра и Зла: До бро смо Ми (мо ја
на ци ја, мо ја др жа ва, на ша иде о ло ги ја), Зло је
Дру ги (ту ђа на ци ја, др жа ва, иде о ло ги ја). Сва ки
сег мент по жељ ног, емо тив но се прав да са мо -
викти ми за ци јом, тј. ис ти ца њем не у по ре ди во сти
жр тве вла сти те гру пе (Ku ljić 2006: 288).

По тре бу за са кра ли за ци јом про сто ра на ком
Ср би жи ве и стра да ју (а из мар ти ро ло шке пер -
спек ти ве сво јим стра да њем са кра ли зу ју и тај
про стор), пе са ма ко је го во ре о слав ној исто ри -
ји, као и са мог на ро да ко ме се пе сник обра ћа,
мо же мо из дво ји ти као зна ча јан мо ме нат Ери -
ће вог пе сни штва: 

Дра ги мој ту жни чи та о че 
Ср би су још на ле де ној сан ти 
Ко ја се то пи у зев Евр о пи 
Овај тро пар је за те бе сро чен 
Чи тај и пе вај, жи ви и пам ти (Ерић 2013: 255)4.

По тре ба за раз у ме ва њем ве чи те жр тве свет -
ских су ко ба, тач ни је ре че но по ри ва ко ји на го -
ни раз не не при ја тељске си ле да ве ко ви ма на па -
да ју иза бра ни на род, из не дри ла је спе ци фич ну
по ја ву ко ју мно ги те о ре ти ча ри на зи ва ју из ми -
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4 На во ди из Бр о ја ни ца из Гра ча ни це у да љем тек сту би ће
озна че ни са мо бро јем стра не у за гра ди.



шља њем тра ди ци је.5 Ве ро ват но нај ра спро стра -
ње ни ји об лик овог фе но ме на на Бал ка ну је сте
мит о ста ро се де лач ком на ро ду, ко ји са мим тим
по ла же исто риј ско пра во на од ре ђе ну те ри то -
ри ју. Те о ри је о до се ља ва њу раз ли чи тих ску пи -
на Сло вена из њи хо ве пра по стој би не узи ма ју се
као део за ве ре ве ли ких си ла. По знат је на ра тив
о тзв. бер лин ској шко ли ко јом је из бри са на пра -
ва исто ри ја бал кан ских на ро да.6 По тре ба за
кон стру и са њем исто риј ског ис ку ства у прав цу
аутoхтoнистичке, псе у до и сто риј ске шко ле ни -
је ми мо и шла ни књи жев ност. До бри ца Ерић у
сти хо ви ма сво је зби р ке из но си сум њу у по ре -
кло Ста рих Сло ве на, од но сно њи хо ве пра по -
стој би не: 

Пре да ње ка же да су си шли
С Кар па та, ра ди цвет них ли ва да
И би стрих ре ка, али ја ми слим
Да су они ту од вај ка да (10).

Из ми шља њем по че та ка јед не за јед ни це, тач -
ни је ми то ло ги за ци јом про шло сти, за јед ни ца
ус по ста вља пра во на бу дућ ност, кре и ра соп -
стве но раз у ме ва ње про шло сти и ти ме об ја шња -
ва кључ не, нај че шће тра гич не, до га ђа је сво је
исто ри је. Осла ња ње на пре да ње и мит је сте
кључ но у том про це су. Ми то ло ги за ци ја про -
шло сти у Ери ће вој пое зи ји не од но си се са мо

на по чет ке срп ске исто ри је, не го и на ње ну нај -
по зна ти ју епи зо ду:

И над био би че сти ти Кне же
На че лу сво јих пер ја ни ка
Да Вук Бран ко вић не по бе же 
С два де сет хи ља да ко ња ни ка (13).

Као што смо већ ре кли, кре и ра ње про шло -
сти (са мим тим и по жељ ног обра сца бу дућ но -
сти) има из ра зи то пе да го шку функ ци ју. Кре и -
ра њем про шло сти, осми шља ва њем стра те ги ја
кул ту ре се ћа ња, по је дин ци и ин сти ту ци је на -
сто је да усме ре бу ду ће на ра шта је ка по жељ ном
мо де лу за јед ни це. Јед но став ни је ре че но, од ре -
ђе не гру пе или по је дин ци на сто је да про пи шу
шта ће би ти ме мо ри са но као део ко лек тив ног
пам ће ња, али и на ко ји на чин ће се пре не се -
но ис ку ство ту ма чи ти у бу дућ но сти. До бри ца
Ерић, као зна ча јан на ци о нал ни пе сник, сво ју
уло гу у овом про це су не оства ру је са мо на ни -
воу по е зи је. Кон цепт обе ју зби р ки ак ти ви ра сва
сред ства ко ја би до при не ла по сти за њу овог ци -
ља. Ра за пе та зе мља не са др жи само одабрану
по е зи ју До бри це Ери ћа, не го и не ко ли ко тек -
сто ва ко је је сам пе сник или пак уред ник зби р -
ке (по ред већ по ме ну тих тек сто ва о Ери ће вом
ства ра ла штву) сма трао вред ним и зна чај ним.
На пр ви по глед раз ли чити, ови тек сто ви при па -
да ју сличној кул тур ној ма три ци и иде о ло шком
на ра ти ву. Део тог на ра ти ва је сте и „За вешта ње
Сте фа на Не ма ње” М. Ме ди ћа. Овај текст, не ус -
пе шно под ме тан као ори ги нал но де ло срп ског
сред њо ве ков ног на сле ђа, чи ни на из ве стан на -
чин спо ну не са мо са оста лим тек сто ви ма из
на ве де не зби р ке (ма хом из во ди ма о Ср би ма и
Ср би ји из днев них но ви на) не го и са на ред ном
зби р ком До бри це Ери ћа, Бро ја ни ца ма из Грача -
ни це. Слич ни до га ђа ји из про шло сти, чак иако
де ле исти исто риј ски кон текст (ан ти фа ши стич -

КУЛТУРА СЕЋАЊА ДОБРИЦЕ ЕРИЋА. АНАЛИЗА ЕРИЋЕВОГ РОДОЉУБИВОГ И РЕЛИГИОЗНОГ СТВАРАЛАШТВА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03   129

5 Бри тан ски исто ри чар Ерик Хоб сба ум свр ху упо тре бе
изми шља ња тра ди ци је ви ди у ус по ста вља њу кон ти ну и те та са
пр о шло шћу. При том но во у спо ста вље не рад ње (сим бо лич ке
или ри ту ал не при ро де) те же да уса де од ре ђе ни мо дел по на -
ша ња и по жељ них вр ли на пу тем по на вља ња. Гру па не ко лико
раз ли чи тих ау то ра ис тра жи ва ла је овај фе но мен на при ме -
ри ма Ве ли ке Бри та ни је, Ин ди је и европ ских зе ма ља (Hobs -
ba um 2002: 6).

6 Ро до на чел ник овог псе у до на уч ног прав ца на на шим
про сто ри ма је сте Ми лош С. Ми ло је вић (1840–1897). Де ло
овог срп ског офи ци ра и прав ни ка на ста је као део пр о па ганд -
ног шти ва, то ком срп ско-тур ских ра то ва.



ку бор бу), раз ли чи то се вред ну ју и до ла зи до
по ле мич ког од но са са слич ним вред но сти ма.
Спа са ва ње аме рич ких пи ло та то ком Дру гог
свет ског ра та опе ва но је у сле де ћим сти хо ви ма:

Сре ди ном ве ка у су за ма 
Ср би су спа си ли мно ге мом ке 
Са ве знич ке пи ло те ко ји 
Бе ху са не ба ме ђу нас па ли
А пред крај ве ка, у до ба сра ма 
Де Бил је по слао њи не по том ке 
Да уби ја ју по том ке оних 
Што су им прет ке спа ша ва ли (91).

Са дру ге стра не, до во ди се у пи та ње оправ -
да ност жр тве под не те то ком спа са ва ња Је вре ја
у по гро му ко ји су ор га ни зо ва ле оку па тор ске
вла сти. Иа ко је по ен та обе ју стр о фа из ра же на
у чи ње ни ци да по је ди ни при пад ни ци аме рич -
ког и је вреј ског на ро да ни су уз вра ти ли до брим
на под не ту жр тву, не го на ди рек тан или ин ди -
рек тан на чин уче ство ва ли у бом бар до ва њу Ју -
го сла ви је, од но сно на ро да ко ји им је при те као
у по моћ, сти хо ви о спа са ва њу Је вре ја ипак се
од ли ку ју не што дру га чи јом ат мос фе ром: 

У Хи тле ро вој ра сној гро зни ци 
Мно ги Ср би су ску по пла ти ли 
Са о се ћа ње са Је вре ји ма 
И стре ља ни су због њих и с њи ма (93).

За кљу чак

Пи та ње ста ту са исто ри је и ре ли ги је не ми -
нов но нас во ди ка пи та њу иде о ло ги је у књи жев -
но сти за де цу и мла де. Зо ра на Опа чић при ме -
ћу је да „при су ство од ре ђе них ста но ви шта не
зна чи да су она по пра ви лу на мет ну та или по -
гре шна: она пред ста вља ју и сво је вр сну ори јен -
та ци ју у све ту у ко ме жи ви мо” (2017: 118).

Ана ли зом Ери ће вих зби р ки Ра за пе та зе мља
и Бро ја ни це из Гра ча ни це утвр ди ли смо спе ци -
фи чан од нос ре ли ги је и исто ри је у кон тек сту
на ци о нал не иде о ло ги је по зног ХХ ве ка. На ста -
ле у спе ци фич ном исто риј ском пе ри о ду на кон
рас па да Ју го сла ви је и ра то ва на тлу ње них бив -
ших др жа ва, оне ре пре зен ту ју страх угро же не
за јед ни це. Ерић ре ли ги о зне ста во ве у сво јој
пое зи ји гра ди на те ме љи ма стра да ња и му че ни -
штва. Стра да ње у ста рој срп ској књи жев но сти
за сно ва но је на кон цеп ту Imi ta tio Chri sti, од но -
сно на по дра жа ва њу Хри сто ве жр тве за от ку -
пље ње људ ских гре хо ва. До бри ца Ерић на из ве -
стан на чин де кон стру и ше овај кон цепт. Стра -
дање и под но ше ње жр тве у де ли ма ста рих
српских пи са ца пред ста вља ло је пут ка веч ном
спа се њу. Бог је у Ери ће вим пе сма ма нај че шће
не ми све док тра гич них исто риј ских зби ва ња,
док под но ше ње жр тве не до но си спа се ње, не го
узро ку је не ста нак јед не за јед ни це. Исто риј ска
свест пре у зи ма при мат над ре ли ги о зном, док
се спа се ње по сма тра ис кљу чи во у кон тек сту
ово зе маљ ског оп стан ка.

У ју део-хри шћан ској кул ту ри по тре ба за
ства ра њем бо го и за бра ног ме ста, где ће смрт ни
чо век про на ћи спа се ње и на кон свог ово зе маљ -
ског свр шет ка, ја вља се већ на са мим по че ци -
ма ове ве ли ке ци ви ли за ци је. Је ру са лим као бо-
го и за бра но ме сто нај пре се из два ја као ме сто
су сре та мо но те и стич ких ре ли ги ја, већ ети мо -
ло ги јом свог име на илу стру ју ћи свој са крал ни
ста тус: Го спод је ту! (Ер де љан 2013: 9). За тим,
као ви зи ја Но вог Је ру са ли ма, то по ста ју мно ги
европ ски гра до ви: Па риз, Мо сква, Тр ново, Бе -
о град. По тре ба за са крал ном то по гра фи јом по -
ста је део ко лек тив ног не све сног, нео п хо дан
еле мент кул тур ног се ћа ња, ме сто за ко је ће мо
ре ћи: Го спод је ту! По е зи ја До бри це Ери ћа пре -
шла је дуг пут од раз и гра них бу ко лич ких пред -

СЛАВУЈ ИЛИ ЗМАЈ: МЕСТО ДОБРИЦЕ ЕРИЋА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

130 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/03



ста ва за ви ча ја, у ко јој ли р ски су бјек ти жи ве у
скла ду са при ро дом, до по е зи је за бри ну тог и
ре зиг ни ра ног пе сни ка ко ји сум ња у на ду и спа -
се ње. По зна фа за ро до љу би вог пе снич ког ства -
ра ла штва До бри це Ери ћа сва ка ко пред ста вља
кру ну ње го вог опуса. Из пер спек ти ве мар ти -
роло шке кон струк ци је кул тур ног се ћа ња, Ерић
је за о кру жио сво је ства ра ла штво пе снич ком
збир ком Бро ја ни це из Гра ча ни це. Уло га и зна -
чај ових збир ки у кон тек сту ро до љу би ве по е зи -
је, али и у дру штве но-исто риј ском кон тек сту,
ве ру је мо, би ће тек по дроб ни је ис тра же ни. Култ
при ро де у Ери ће вој ра ној фа зи, ко ја до но си го -
то во па ган ску раз и гра ност и ди вље ње при ро -
ди као та квој, бу ди на ду да ће се свет по но во
наћи на свом бај ко ви том, ми то ло шком пра -
почетку. 
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CUL TU RE OF ME MORY OF DO BRI CA ERIĆ:
ANALYSIS OF ERIĆ’S PA TRI O TIC 

AND RE LI GI O US PO E TRY

Sum mary

In this pa per, we will analysed the ro le of hi story, re -
li gion, and tra di tion in the works of Do bri ca Erić. We will
fol low the se phe no me na in the se lec ted exam ples from
the po e try col lec ti ons Ra za pe ta ze mlja (The Cru ci fied
Land) and Bro ja ni ce iz Gra ča ni ce (The Ro sary from Gra ča -
ni ca). We will exa mi ne the pe da go gi cal fun ction of the
se lec ted po ems, as well as the types of stra tegy which the
wri ter em ploys in or der to con vey the hi sto ri cal ex pe rien -
ce to young pe o ple. Al so, we will deal with the re la ti on -
ship bet we en and re li gi o us and na ti o nal iden tity in Erić’s
po e try.

Keywords: cul tu re of me mory, na ti o nal iden tity, hi -
story, tra di tion, Ort ho doxy, po e try, Do bri ca Erić, Ra za pe -
ta ze mlja, Bro ja ni ce iz Gra ča ni ce
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На уч на кри ти ка
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При мље но: 15. 7. 2021. 
При хва ће но: 20. 7. 2021.

КРАЉ ГРА ДИ ЗА МАК: 
КОН СТРУК ТИ ДЕ ТИЊ СТВА 
У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
ЗА ДЕ ЦУ У ДИ ЈА ХРО НИЈ СКОМ
ПРЕ СЕ КУ
(Јо ван Љу шта но вић: Од До си те ја и Ву ка 
до Мир ка и Слав ка: о сли ци де те та и 
де тињ ства у срп ској књи жев но сти за де цу
и срп ској кул ту ри од 19. до 21. ве ка, 
Пе да го шки му зеј, Бе о град, 2021)

По след ња књи га Јо ва на Љу шта но ви ћа, Од
До си те ја и Ву ка до Мир ка и Слав ка, уоб ли че на
не по сред но пред смрт, а об ја вље на пост хум но
(2021), пред ста вља за си гур но јед ну од нај дра -
го це ни јих, нај вред ни јих, ме то до ло шки нај ди -
вер гент ни јих, а ак си о ло шки нај од ме ре ни јих и
нај по у зда ни јих, са мим тим, уз Бри са ње ла ва, и
јед ну од ње го вих нај бо љих књи га из обла сти
про у ча ва ња књи жев но сти за де цу. Да је то оди -
ста та ко, а не са мо из раз при год но-при ка зи вач -

ке кон вен ци је, би ће ов де по ка за но освр том на
по је ди не еле мен те струк ту ре и значе ња по ме -
ну те књи ге.

Нај пре, у струк тур ном сми слу, она је ве о ма
до бро ком по но ва на – об у хва та ју ћи пет глав них
це ли на (и при па да ју ћих им по гла вља), књи га
ис пи су је пун круг на стан ка (и не стан ка) по је -
ди них жа нр о ва – од тра ди ци о нал не кул ту ре и
по зи ци је де те та и пред ста ва о де те ту уну тар ње,
пре ко ми та и об ре да, све до са вре ме них ана ло -
го на прела зних об ре да и ли ми нал них мо ме ната
ур ба ног фол кло ра – по ла ска у шко лу, ма ту ре...
од но сно при хва та ња де те та у деч ју дру жи ну –
ње го ве ини ци ја ци је и агре га ци је у свет од ра -
слих (се ри јал о Ха ри ју По те ру). 

У том сми слу, фи нал на це ли на – Уме сто епи -
ло га (са са мо јед ним по гла вљем: „Књи жев ност
за де цу и де тињ ство као вре ме ини ци ја ци је”)
пред ста вља ла би не ку вр сту хер ме не у тич ко га
кљу ча за чи та ње не са мо ове књи ге, већ све ко -
ли ке књи жев но сти за де цу уоп ште. У чи ње ни -
ци сво је вр сне со ци јал не се па ра ци је са вре ме -
нога де те та (шко ло ва ње), Љу шта но вић уо ча ва
са вре ме не, про фа ни зо ва не ана ло го не древ ног
сце на ри ја об ре да пре ла за: 

ње го во сме шта ње у дуг ини ци ја стич ки про цес
чи ји се пре те жно про фа ни зо ва ни ри ту а ли ве зу -
ју за пре ла зак из уз ра ста у уз раст, из раз ре да у
раз ред, из јед ног ни воа шко ло ва ња у дру ги и че -
сто су оли че ни у при јем ним и за вршним ис пи -
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ти ма (ма ту ра – „ис пит зре ло сти”) (Љу шта но вић
2021: 266)1. 

Са од но сно то ме, и књи жев ност за де цу, тар -
ге ти ра ју ћи од ре ђе не уз ра сне гру пе – од нај -
млађих (сли ков ни це, пред школ ска де ца), до
адо ле сце на та и омла ди не, ре флек то ва ла је (те -
мат ски, фа бу ла тив но, струк тур но, а у крај њој
ли ни ји, ка ко Љу шта но вић за па жа – и жан ров -
ски) по је ди не еле мен те об ре да пре ла за, од но -
сно фа зе се па ра ци је (изо ла ци је), мар ги нал нога
(ли ми нал ног) ста ња и агре га ци је (са при па дају -
ћом јој сим бо ли ком смр ти и по нов но га ра ђања): 

Књи жев ност за де цу, као кул тур ни фе но мен
ме га е по хе мо дер не, на ста ла је, упра во, као део
ин сти ту ци је „се па ра ци је де те та”, као јед но од „ча -
роб них сред ста ва” пр вот но на ме ње них ње го вом
вас пи та њу и обра зо ва њу. Из те чи ње ни це про и -
за шла је и сво је вр сна „ли ми нал ност” са ме књи -
жев но сти за де цу у би ћу књи жев но сти (266–267).

Из ова кве по став ке, он до ла зи до да ле ко се -
жних за кљу ча ка, ко ји би мо гли тра си ра ти пут
не ке но ве (кул ту ро ло шко-)ан тро по ло шке кри -
ти ке књи жев но сти за де цу:

Сви ови при ме ри по твр ђу ју да де тињ ство је -
сте вре ме би о ло шке, пси хо ло шке и со ци јал не
тран зи тив но сти и, у скла ду са ти ме, вре ме ра зно -
ли ких ри ту а ла пре ла за, као и то да је књи жев -
ност за де цу, сво јом струк ту ром, зна че њима и со -
ци јал ном на ме ном, те сно ве за на за та кво опа жа -
ње „пр вих го ди на људ ског жи во та”. Због то га се
струк ту ра „об ре да пре ла за” по ка зу је и као основ
за ана ли тич ко по ре ђе ње, као и сво је вр сни ин тер -
пре та тив ни кључ ко ји се ши ро ко мо же при ме ни -
ти на књи жев ност за де цу (270, ис та као Д. П.).

Ти ме Љу шта но вић ус по ста вља сво је вр сну и
ау тох то ну исто риј ску по е ти ку ро до ва и жа н -
рова књи жев но сти за де цу, тра гом ци клич них
(Н. Фрај), а, пре све га, со ци јал них ри ту а ла ини -
ци ја циј ско га ти па, ка кве, у исто ри ји свет ске
књи жев но сти и са од но сно сво јој кон цеп ци ји
исто риј ске по е ти ке и ди на ми ке раз во ја по је ди -
них жа нр о ва, у свом вр ло ши ро ко фун ди ра ном
ком па ра тив но-исто риј ском ис тра жи ва њу ус по -
ста вља О. М. Фреј ден берг (у сту ди ји По е ти ка
си жеа и жан ра).

По пут уро бо ро са ко ји гу та (или ра ђа?) сам
се бе, ово по гла вље ко ре спон ди ра у нај ве ћој
мери са пр вим де лом књи ге (19. век – вре ме
откри ва ња де тињ ства), ко ји отва ра по гла вље
„Пред ста ве о де те ту и де тињ ству у Рјеч ни ку... и
спи си ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа” (на стало
у ко а у тор ству с Љи ља ном Пе ши кан-Љу шта но -
вић). Ту је ја сно по ка за но да је те мељ са вре ме -
ног кон цеп та де тињ ства (екс пли цит но раз ма -
тран од Ву ко вог кул тур ног, ре фор ма тор ског и
са ку пљач ког ра да), на из глед па радок сал но, дво -
стру ко фун ди ран – с јед не стра не, у тра ди ци о -
нал ној кул ту ри Ср ба (и њој при па да ју ћим дру -
штве ним кон струк ти ма де те та), а с дру ге стране
– у про све ти тељ ству и срп ској гра ђан ској кул -
ту ри, чи ји је и Вук (од од ла ска из Тр ши ћа на да -
ље шко ло ва ње) по стао ба шти ник. Кон цепт де -
те та у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба ка кав се
по сте пе но гра ди у од ред ни ца ма Срп ског рјеч ни -
ка, по чев од но во ро ђен че та – би ћа при ро де
(бит но усме ре ног на жен ски део по ро ди це, ко -
ји са де те том раз го ва ра, игра се, вас пи та ва га и
под вр га ва раз ли чи тим за штит ним ри ту а ли ма
и, уоп ште, сту па у ин тер ак ци ју с њим, конач но,
и по сред ством раз ли чи тих јед но став них фор -
ми вер бал ног фол кло ра), пре ко ђе ти ћа, ко ји
све ви ше ула зи у сфе ру кул ту ре и дру штве ни
жи вот ко лек ти ва – као ис по моћ око сто ке, ше -
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грт, и, сра змер но рет ко, шко ла рац, па све до
мом че та (мом ка), ка ко по ка зу ју ау то ри, су ш -
тин ски је ам би ва лен тан и про тив ре чан (30–31).

Ме ђу тим, сам на чин (ли те рар ног) ре пре зен -
то ва ња соп стве ног де тињ ства (ар ка диј ски иде -
а ли зо ван – „по шу ми код сви ња, код ко за и код
ова ца”, „у нај срећ ни је му со сто ја ни ју смерт них”)
из вор но је, ка ко пре до ча ва ју ау то ри – ру со ов -
ски:

Ово ру со ов ско ве ли ча ње не ви ног де тињ ства
про ве де ног у при ро ди, Вук си гур но ни је по нео из
род ног Тр ши ћа и оно ни је део тра ди ци о нал не
кул ту ре, већ је ја сно обе ле же но кон цеп том де -
тињ ства ко ји је те ко ви на про све ти тељ ства и гра -
ђан ског дру штва (14).

Та ко гра ђан ски кон цепт де тињ ства по ста је
но се ћи у струк ту ри ове књи ге, а До си теј пре те -
ча и сим бо лич ка фи гу ра, ко ја је оста ви ла тра га
и на Ву ков жи вот ни пут и схва та ња, а до не кле
и на Бран ка Ра ди че ви ћа (35), ко ји, иа ко ни је
пи сао пе сме за де цу, је сте пе сме о де тињ ству
(32, ис та као Ј. Љ.), пе сме ко је „не сум њи во ре -
флек ту ју са вре ме ни ’кон структ де тињ ства’ и
по ка зу ју сву раз ви је ност и сло је ви тост срп ске
гра ђан ске кул ту ре на тлу Ау стро у гар ске сре ди -
ном 19. ве ка” (44). 

Гра ђан ско кон цеп ту а ли зо ва ње де тињ ства у
нај ве ћој ме ри ути ца ло је, уз до си те јев(ск )е иде -
о ло шке пре ми се о вас пи та њу и шко ло ва њу, на
ства ра ла штво Ј. Ј. Зма ја (по гла вље „Иде је про -
све ти тељ ства и дух про све ће но сти у отво ре ним
пи сми ма Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја у Не ве ну” –
уп. 46–59). У сво јој пре пи сци са чи та о ци ма и
са рад ни ци ма – мла дим пе сни ци ма, он ус по -
ставља 

ди ја лог ко ји, у це ли ни гле да но, из ра жа ва Зма је -
ве про све ти тељ ске те жње, јер он у мно ги ма од

пи са ма же ли да под у чи, ура зу ми, под стак не и
по др жи мла де чи та о це и са рад ни ке на пу ту њи -
хо вог ин те лек ту ал ног, мо рал ног и ду хов ног раз -
во ја (48). 

Култ здра во га ра зу ма, уз осла ња ње на сци -
јен ти зам и објек ти ви зам 19. ве ка, тј. култ „при -
род них на у ка и по зи тивних зна ња”, вре ме ном,
у Зма је вој по е ти ци, ево лу и ра ко рак да ље од до -
си те јев ско га кон цеп та, при че му 

пр вот не про све ти тељ ске иде је о се ку лар но сти,
здра вом ра зу му, о осла ња њу на не по сред но иску -
ство и, из над све га, иде ја о мо гућ но сти све оп -
штег на прет ка, на шли су сво ју ви ше стру ку по -
твр ду у три јум фу при род них на у ка и тех но ло гије
у 19. ве ку (53), 

у прав цу „здрав стве ног про све ћи ва ња чи та -
лаца” (Исто), ка ко екс пли цит ним са ве ти ма у
Зма је вим отво ре ним пи сми ма (о штет но сти ду -
ва на, ко ри сно сти вак ци на ци је, бе не фи та од ба -
вље ња спор том и сл.), та ко и сти хо ва ним пре-
по ру ка ма о лич ној хи ги је ни, не при лич но сти
пу ше ња и то ме слич но (пе сме са су штин ски не -
по ет ским те ма ма и мо ти ви ма по пут: „Ку па ње”,
„Ка ко би то ста ја ло” и др.). 

Вас пит на функ ци ја Зма је ве по е зи је за де цу
(та мо где до ми ни ра) ге не ри са ла је и спе ци фич -
не, се би при ме ре не на ра тив не фор ме, пе снич -
ке су бјек те, као и сво је вр сну струк тур ну ди ја -
ло гич ност пе сме (глас од ра слог, обре ме ње ног
зна њем и ис ку ством обра ћа се де те ту, би ћу не -
ве ли ког ис ку ства, као вас пи тач, за бри нут за ње -
го ву бу дућност – „Ле њи Га ша”, или не ко ко ху -
мор но раз об ли ча ва де ти њу нар ци со ид ност и
раз ма же ност – „Ма те ри на ма за”). Љу шта но вић
на ода бра ном кор пу су Зма је вих пе са ма за де цу
вр ло убе дљи во по ка зу је оно што, на пр ви по -
глед (осим у пр вом при ме ру, пе сми о Ле њо ме
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Га ши, по ср би Ле вен штај но ве пе сме), ни је та ко
уоч љи во – да у Зма је вим пе сма ма за де цу, па
чак и ка да оне го во ре о жи во ти ња ма, до ми ни -
ра глас од ра слог, ис ка зни су бјект ко ји при па да
гра ђан ском дру штву дру ге по ло ви не 19. ве ка,
па био он при кри вен иза ко мич не сли ке жа бе
ко ја пом но иш чи та ва но вин ске на сло ве („Жа ба
чи та но ви не”), где је ко мич ки ефе кат, ка ко се
по ка зу је, оства рен ан тро по мор фи за ци јом жи -
во тињ ских ли ко ва, а по том и ко мич ном ре гре -
си јом у „при род но ста ње”:

Људ ско, а исто вре ме но и нео бич но и сме шно,
у жа би ном по на ша њу је сте то што чи та но ви не.
Но ви не су, у гра ђан ској кул ту ри Евро пе, па и код
Ср ба, би ле нај ва жни ји ме диј, и кул ту ра за де цу,
у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка, ши ри ла се
пре ко ли сто ва за де цу, та ко да је чи та ње но ви на
би ло не сум њи во и по ро дич но и лич но ис ку ство
срп ске де це из гра ђан ских по ро ди ца. Ху мо -
ристич ка игра у овој пе сми во ди ка пи та њу шта
би жа ба мо гла тра жи ти у но ви на ма. Од го вор на
ово пи та ње во ди у по вра так из кул тур ног у при -
родно, жа бу мо же ин те ре со ва ти са мо: „Ка да ће
се од се ли ти ро де”. То са зна ње осло ба ђа код чи -
та лаца пси хич ку енер ги ју уло же ну у гра ђе ње
пред ста ве о жа би као би ћу кул ту ре, што иза зи ва
смех (71).

Иа ко је у Зма је вој по е зи ји за де цу фо кус на
де те ту, па ра док сал но, по ка зу је ау тор, глас де -
те та је углав ном у дру гом пла ну, по сре до ван
гла сом од ра слог, та ко да он рет ко и са мо на
тре нут ке до се же сло бо ду го во ра, са мо ак ту е ли -
за ци је и ау то ре флек си је де те та („Ср да”). Зма је -
вим пе сма ма за де цу свој стве но је то да, би ло
да го во ре о де ци, би ло о жи во ти ња ма, ње го ви
су бјек ти увек има ју из ра зи то ин ди ви ду ал не
црте, по ста ју фо ка ли за то ри чи ја пер спек ти ва
са мо ре флек ту је спољ ни свет, али и се бе са ме,

са од но сно „Зма је вом кон цеп ту мо дер ног гра -
ђан ског су бјек ти ви те та”, за кљу чу је Љу шта но -
вић (75). У том сми слу, Зма је ви ис ка зни су бјек -
ти „има ју свој иден ти тет, сво ју са мо свест и
своју сло бо ду” (Исто). Ме ђу тим, Љу шта но вић
сво је за кључ ке не по ста вља као без у слов не,
апо дик тич ке. Шта ви ше, он као да и сам те сти -
ра њи хо во зна че ње, твр де ћи да у мно го број ном
кор пу су Зма је вих пе са ма, све је, фак тич ки, до -
ка зи во – „што год твр ди ли о том кор пу су, мо же
се до ка зи ва ти на број ним при ме ри ма” (Исто).
Он се, сто га, опре де љу је за оне нај по зна ти је пе -
сме, до пу шта ју ћи да се, у дру гој кон сте ла ци ји
при ме ра, ве ро ват но мо гу уо чи ти и дру ге по е -
тич ке за ко ни то сти, без ам би ци ја да ски ци ра ка -
кву „чвр сто ко ди фи ко ва ну по е ти ку”, већ пре –
да ука же на од ре ђе ну (до са да не у о че ну) пра -
вил ност у да тој кон сте ла ци ји при ме ра. У том
кон тек сту, Љу шта но вић за ме ра и Ла зи Ко сти ћу
на из ве сној ри гид но сти с ко јом при сту па „Зма -
ле ту” – ис ка зном су бјек ту Зма је вих пе са ма са
из ра зи то пе да го шком функ ци јом (87) јер и сам
Ко стић при том би ва и јед но стран и ис кљу чив у
на чи ну на ко ји пре до ча ва не ко сво је ви ђе ње де -
те та и де тињ ства (по гла вље „Кон структ де тињ -
ства” у Књи зи о Зма ју Ла зе Ко сти ћа):

Је дан је ди ни ис ка зни су бје кат, онај нај бли жи
ствар ном ли ку Ла зе Ко сти ћа, због на гла ше них
вред но сних су до ва, због остра шће но сти, због су -
бјек тив но сти, због по во ђе ња за асо ци ја ци ја ма и
скло но сти „страм пу ти ца ма” мо же се сма тра ти
из ра зи то не по у зда ним (81).

На ред на це ли на, Умет ност при по ве да ња и
сли ка де тињ ства (91–140), ба ви се кла си ци ма
срп ске књи жев но сти (Ан дрић, Ћо пић, Киш),
као и то ко ви ма раз во ја са вре ме не срп ске књи -
жев но сти за де цу – по е зи је, про зе, али и „на у -
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ком о књи жев но сти за де цу да нас” (137–139).
За Ан дри ћа (по главље „Кон структ де тињ ства” и
фор ме при по ве да ња у при по вет ка ма о де ци
Иве Ан дри ћа – 93–107) Љу шта но вић уо ча ва да,
и ка да не пи ше за де цу, већ о де ци, ба ви се, за -
пра во, чо ве ком по се би – „нај оп шти јом чо ве ко -
вом при ро дом и чо ве ко вом суд би ном” (107).
Тач ни је, ба ви се оном пре ла зном фа зом ко ја
раз два ја де тињ ство од де ча штва, уз на го ве штај
„пси хо ло шког про це са от кри вања су бјек ти -
вите та ка рак те ри стич ног за пу бер тет” (106),
одно сно „одва ја њем од де тињ ства” као „пр вим
ис ку ством у том чо ве ко вом ве ли ком и све оп -
штем ’бол ном и стр мо гла вом’ па да њу” (107), по
осе тљи во сти бли ским оној бол ној (хи пер)сен -
зи бил но сти Ex Pon ta. Сли чан је по сту пак, а сли -
чан је и им пли цит ни (или мо жда и про јек то ва -
ни?) чи та лац – ис то пат ник:

Збир но гле да но, Ан дри ће ви при по ве да чи, би -
ло хо мо ди је ге тич ки или хе те ро ди је ге тич ки, зна -
ју мно го, мо жда и све што се мо же зна ти – те же
нул тој фо ка ли за ци ји. Уну тар тог њи хо вог све зна -
ња, ра ђа ју се спе ци фич не кон сте ла ци је и ми кро -
фор ме, ме ђу ко је спа да и Ан дри ћев са ми ло сни
при по ве дач усред сре ђен на деч је пат ње, при по -
ве дач ко ји има ги ни ра свог им пли цит ног чи та о -
ца као са бра та у са о се ћа њу” (Исто).

Нео бич но бли ски по сен зи би ли те ту Ан дри -
ће вој про по вед ној про зи о де ци, по ка зу ју се
Ћопић и Киш (ко ји сво јој зби р ци при по ве да ка
Ра ни ја ди да је под на слов – ин тер тек сту ал но ре -
ак ту е ли зо ва ну син таг му: за де цу и осе тљи ве).
По зи ва ју ћи се на на шег нај ре ле вант ни јег ки шо -
ло га, Ј. Де ли ћа, и по ла зе ћи од то га „да је де -
тињство основ на те ма Ки шо ве три ло ги је” (нав.
пре ма: Љу шта но вић 2021: 112), Љу шта но вић
откри ва јед ну, на из глед нео че ки ва ну по ве зни -
цу у ства ра ла штву Ћо пи ћа и Ки ша – то да оба

ау то ра, са ста но ви шта су штин ски раз ли чи тих
по е тич ких усме ре ња стил ских из ра за, де ле исту
оп се сив ну тра у му – „оп сед ну тост смр ћу” (118)
оца (код Ћо пи ћа и дје да), ко ји, у њи хо вом ства -
ра ла штву, по ста је оно ла ка нов ско „при сут но
од су ство”: „Упра во деч је су о ча ва ње са смрћу и
по ку шај да се смрт тран сцен ди ра и ста би ли зу -
је свет уну тар по ро дич ног уни вер зу ма, по ве зу -
је Ћо пи ће во и Ки шо во при по ве да ње о де тињ -
ству” (117). И, без об зи ра на то да ли је реч о
оцу – рат ни ку по врат ни ку чи ју смрт четво ро го -
ди шњи фо ка ли за тор не мо же да пој ми, суп сти -
ту ент ској фи гу ри за оца – дје ду Ра ду, или о не -
стан ку Еду ар да Са ма у не ком од фа ши стич ких
ло го ра смр ти, ми нус при су ство очин ског ли ка
(ал тер на тив но – фи гу ре дје да) во ди оба фо -
кали за то ра кроз од ра ста ње под зна ком смр ти,
ег зи стен ци јал ну за пи та ност и иден ти тет ску
потра гу:

У оба књи жев на кор пу са по сто ји деч је от кри -
ће смр ти и по ку шај да се смрт тран сцен ди ра, али
и ис тан ча на деч ја чул на и емо тив на осе тљи вост
– сво је вр сни књи жев ни им пре си о ни зам про и за -
шао из деч је тач ке гле ди шта. Исто време но, и је -
дан и дру ги пи сац на не ки на чин на ста вља ју сво -
ју при чу и ши ре је пре ко не по сред ног деч јег
иску ства. Слу ти се и то да је сво је вр сно „свла че -
ње ко шу љи це де тињ ства”, али и „од ра сли ји” и
сло же ни ји на ста вак деч јег на по ра да се свет
испу ни сми слом и да се та ко про на ђе ег зи стен -
ци јал ни кључ (120).

Цен трал ни и нај о бим ни ји део књи ге – Ју го -
сло вен ски иде о ло шки кон струк ти и сли ка де -
тињ ства (143–217) – из два ја два зна чај на ства -
ра о ца – Ива ну Бр лић Ма жу ра нић и Гри го ра
Вите за и по ка зу је њи хо ву ре цеп ци ју ка ко у кон -
тек сту на ци о нал не (тран спа рент но хр ват ске –
спи са те љи ца, од но сно [маргинализовано] срп -
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ске – пе сник за де цу), та ко и ју го сло вен ске књи -
жев но сти. У син тет ском по гла вљу уну тар ове
це ли не – „Ју го сло вен ски ’со ци ја ли стич ки есте -
ти ци зам’ и на ста нак мо дер не по е зи је за де цу”
(162–176), Љу шта но вић раз ма тра иде о ло шке
(со ци ја ли стич ке) кон струк те ствар но сти у сфе -
ри школ ства, по ли ти ке, дру штве них од но са,
кул ту ре, као и књи жев но сти за де цу, на по се.
По себ на бри жљи вост струк тур не ор га ни за ци је
це ли на у књи зи, као и по гла вља уну тар по је -
диних це ли на, ре флек ту је се и у овом де лу:
финал но по гла вље ко је за тва ра овај сег ме нат
књи ге ски ци ра ка ко се, са по зи ци ја мо ћи (по -
ли тич ки врх, ака де ми ја, со ци ја ли стич ки ори -
јен ти са на кри ти ка, иде о ло шки „пра во вер на”
ли те рар на про дук ци ја...) гра дио кон цепт ју го -
сло вен ства у књи жев но сти, а са њом и ју го сло -
вен ска књи жев ност за де цу, а исто вре ме но, овај
узо ри ти текст из до ме на сту ди ја кул ту ре по све -
ћен је култ ном стри пу (ко ји је из ла зио то ком
ше зде се тих, се дам де се тих и осам де се тих го ди -
на про шлог ве ка) и ње го вим ико на ма (не у стра -
ши вим ју на ци ма Мир ку и Слав ку као ју го сло -
вен ској сим би о зи де те та пар ти за на и су пер хе -
ро ја, „по ви ше них мо ћи” – в. Љу шта но вић 2021:
214) и ње го вом из да ва чу: „’Мир ко, па зи ме -
так...’ По ја ва ’Деч јих но ви на’ из Гор њег Ми ла -
нов ца – кул тур но по ли тич ки и иде о ло шки кон -
текст” (195–217). Као и у прет ход но по ме ну тим
ра до ви ма, Љу шта но вић сво је ис тра жи ва ње кон -
тек сту а ли зу је вр ло ши ро ко, и, у осно ви, кон -
струк ти ви стич ки, ука зу ју ћи на вр ло раз у ђе ни
оквир дру штве них про ме на – уда ља ва ња од Со-
вјет ског Са ве за и Ин фор мби роа, пре ко „на пу -
шта ња соц ре а ли стич ке кул тур не по ли ти ке”, та -
кве да „пар тиј ски и др жав ни врх про кла му је
сло бо ду на уч ног и умет нич ког ства ра ла штва”
(198). Пре лом ни до га ђај ко ји је во дио ка ли бе -
ра ли за ци ји у сфе ри књи жев но сти за де цу би ло

је пи смо Цен трал ног ко ми те та КПЈ, у ко ме се
Са ве зу пи о ни ра за ме ра на пре те ра ној иде о ло -
ги за ци ји де це, вас пи та ва њу у вој нич ком ду ху,
ко је је у рас ко ра ку с уз ра стом и ин те ре со ва њи -
ма де це:

Не по сред но по осло бо ђе њу глав ни и прак тич -
но је ди ни осни вач деч је пе ри о ди ке у Ју го сла вији
би ла је дру штве но по ли тич ка ор га ни за ци ја Ује -
ди ње ни са вез ан ти фа ши стич ке омла ди не Ју го -
сла ви је, од но сно огран ци ове ор га ни за ци је по ре -
пу бли ка ма. У окри љу УСА ОЈ био је и Са вез пи о -
ни ра. По со вјет ским узо ри ма, ор га ни зо ва на је и
по себ на ин фра струк ту ра, на ме ње на де ци (197).

Об ја вљи ва ње ово га пи сма, ка ко по ка зу је Љу -
шта но вић, има ло је да ле ко се жне по сле ди це,
ка ко по деч ју штам пу, та ко и по књи жев ност за
де цу. Већ кра јем 1950. ли бе ра ли зу је се уре ђи -
вач ки кон цепт и Пи о нир ских но ви на и Пи о ни ра.
Та ли бе ра ли за ци ја, уз уно ше ње из ве сне ша ро -
ли ко сти, те мат ско-стил ске ра зно вр сно сти и
отво ре но сти за но ве сти ло ве и са др жи не (стри -
по ва на Али са Л. Ке ро ла, они рич ка фан та сти ка,
нон сенс, еле мен ти над ре а ли стич ког из ра за у
по е ми Пу то ва ња и аван ту ра хра брог Ко че А. Ву -
ча и др.) у ега ли тар ни кул тур ни мо дел и ли те -
рар ни мо дус на ме њен де ци огле да се, из ме ђу
оста лог, у раз и гра ни јем гра фич ком ди зај ну, у
по вре ме ном об ја вљи ва њу стри по ва из Ди зни је -
ве про дук ци је, као и по је ди них песа ма ко је са -
др же игру и нон сенс (199). С је се ни 1951, та лас
тих про ме на до вео је, до ду ше на крат ко, и Ду -
ша на Радо ви ћа на уре ђи вач ку по зи ци ју ли ста
Пи о ни ри, а он унео у овај ча со пис низ зна чај -
них са др жин ских про ме на:

Зна чај но при су ство игре, ху мо ра, нон сен са,
фан та сти ке у овом ли сту озна чи ло је де фи ни ти -
ван рас кид са соц ре али стич ким мо де лом књи -
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жев но сти за де цу, ко ји је до нео на ра ста ње естет -
ске функ ци је ове ли те ра ту ре у од но су на со ци -
јал ну и пе да го шку функ ци ју и на ја вио по е ти ку
мо дер ног у по сле рат ној књи жев но сти за де цу
(200, ис та као Ј. Љ.).

Иа ко је већ сеп тем бра на ред не (1952) го ди -
не, на кон је два го ди ну да на, Ра до вић, по ис тра -
жи ва њу Љу шта но ви ћа, раз ре шен са по зи ци је
глав ног уред ни ка, а лист се, у кон цеп ту ал ном и
са др жин ском сми слу, вра ћа на ста ро, јед ном
ини ци ра не про ме не ни су се мо гле за у ста ви ти.
Нај бо љи по ка за тељ за то је сте по ја ва Деч је по -
ли ти ке, 1957 – по то њих Деч јих но ви на (209).
Овај лист, ини ци јал но, де лу је као школ ски, про -
вин циј ски ча со пис, ве зу ју ћи се, с јед не стра не,
за ак ту ел не по ли тич ке до га ђа је (где „уо ча ва мо
ре и де о ло ги за ци ју деч је штам пе, по нов но ’по -
ли тич ко ин фор ми са ње’ за де цу” – 208), као и
за са рад њу, али и ди стри бу ци ју Деч јих но ви на
уче ни ци ма дру гих шко ла у СФРЈ. На ред не го -
ди не по ја вљу је се у њи ма и стрип о Мир ку и
Слав ку:

Ни кад ро бом по чи ње да из ла зи у но вем бру
1958. го ди не (23: 3). На са мом по чет ку, дат је
исто риј ски оквир ко ји тре ба да обез беди еду ка -
тив ни ле ги ти ми тет стри пу. [...] По сле тог оп ште -
и сто риј ског уво да, от по чи ње при ча о де ча ку,
пар тијском ше гр ту, ко ји не ће да пе че хлеб за
Нем це, већ па ли пе ка ру и од ла зи у пар ти за не.
Лик де те та-хе ро ја про и за шао је из ис ку ства с не -
по сред ним уче шћем де це у Дру гом свет ском ра -
ту, али је по сле осло бо ђе ња по стао и је дан од рас -
про стра ње них иде о ло шких кон струк та за со ци -
ја ли стич ко вас пи та ње де це. Он је имао не са мо
па три от ски, не го и кла сни ка рак тер и био ве о ма
рас про стра њен у ли те ра ту ри за де цу по сле Дру -
гог свет ског ра та. [...] Исто вре ме но, лик де те та
хе ро ја био је као ство рен за об ли ко ва ње пу сто -
лов ног си жеа за бр зу и ла ку иден ти фи ка ци ју де -

це с глав ним ју на ком. На слу ћу је се иза све га не
са мо иде о ло шки, већ и си жеј ни кон структ, при -
јем чив за деч ју ре цеп ци ју (213–214).

Ви со ки ти ра жи Деч јих но ви на, као и по то ња
за себ на еди ци ја стри па Ни кад ро бом по твр ђу ју
Љу шта но ви ће ве ре чи и све до че о оно вре ме ној
по пу лар но сти стри па о де ча ци ма пар ти за ни ма
као сво је вр сном ју го сло вен ском пан да ну Мар -
ве ло вим стри по ви ма о су пер хе ро ји ма, чи ји,
„(мо жда и апо криф ни) ди јалог” упо зо ре ња на
ис па ље ни ме так оста је „као све до чан ство о
апсурд ној и сме шној нео д ме ре но сти, пре те ри -
ва њу и бе сми слу јед ног иде о ло шког кон струк -
та” (216–217).

По себ ну вред ност овој, пе ри о ди за циј ски нај -
о бу хват ни јој, а у ге но ло шком, на ра то ло шком,
те мат ском и идеј ном по гле ду нај ра зу ђе ни јој до
сад, збир ци сту ди ја о раз ли чи тим кул ту ро ло -
шким аспек ти ма књи жев но сти за де цу пред ста -
вља ју син тет ске ми ни сту ди је, сво је вр сне пе ри -
о ди за циј ске, али и ме та тек сту ал не по ве зни це –
не само за по гла вља уну тар по је ди них це ли на,
већ и де ло ва у це ло ви ту струк ту ру, за си ту и ра -
ње по гла вља у од ре ђе ни књи жев но и сто риј ски и
кул ту ро ло шки кон текст, на чи јем фо ну се да те
ли те рар не по ја ве (ства ра о ци, де ла, њи хо ва ре -
цеп ци ја, као и на њих при ме ње не ин тер прета -
тив не стра те ги је, ви до ви ин тер пе ла ци је зна че -
ња и др.) бли же раз ма тра ју. Та ко, Љу шта но ви -
ћев на ра тив о култ ном стри пу по боч но осве -
тља ва не са мо пред мет ко ји се раз ма тра (стрип
Ни кад ро бом) као из раз иде о ло ги је пар ти зан ске
бор бе и ју го сло вен ске кон струк те иде ал тип ских
ли ко ва мла дих пар ти за на, већ и ста ње у пе ри о -
ди ци за де цу, као и сво је вр сну „ин фра струк ту -
ру” из да ва штва за де цу, као и си стем ске, култур -
но од го вор не по ли ти ке ста ра ња о кул ти ви са њу
и ли те рар ној еман ци па ци ји мла дих чи та ла ца,
оно што ће се на ћи фо ку су за себ ног по гла вља
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– „Ју го сло вен ски ’со ци ја ли стич ки есте ти ци зам’
и на ста нак мо дер не по е зи је за де цу” (162–176).
По сле ре зо лу ци је Ин фор мби роа и за о штра ва -
ња од но са са Со вјет ским Са ве зом, до шло је до
та квих, нај пре иде о ло шких, а по том и кул ту ро -
ло шких по тре са, ко ји су се, ка ко уо ча ва Ј. Љу -
шта но вић, од ра зи ли и на књи жев ност за де цу: 

По тре ба за идеј ним ди фе рен ци ра њем од Со -
вјет ског Са ве за – по ли тич ко, па, ну жно, и кул -
тур но по ми ца ње пре ма За па ду и ве ћи осло нац на
гра ђан ске сло је ве дру штва – не ми нов но су во ди -
ли и у про ме ну кул тур не по ли ти ке (163).

Моћ на, си стем ски устро је на из да вач ка ин фра -
струк ту ра ши ром ФНРЈ (ка сни је СФРЈ), спе ци -
ја ли зо ва на за из да ња на ме ње на де ци („Деч ја
штам па”, „Мла до по ко ље ње”, „Мла дин ска књи -
га”, „Но во по ко ље ње” и др. – 165–166) оку пи ла
је око сво јих ре ги о нал них цен та ра нај зна чај ни -
је ау то ре за де цу. По сле већ по ми ња ног пи сма
Са ве зу пи о ни ра ЦК КПЈ, као сво је вр сног ка та -
ли за то ра раз вој них про ме на у књи жев но сти за
де цу, до ла зи до све из ра зи ти је ди фе рен ци ја ци -
је по је ди них стру ја:

Ипак, про ме не у књи жев но сти за де цу де ша -
ва ле су се ево лу тив но, без ве ли ких по тре са и ве -
ли ких по ле ми ка на јав ној сце ни. По вре ме но је
све из гле да ло као не ка вр ста „по ро дич не иди ле”,
као естет ска урав ни лов ка уну тар хар мо нич не
зајед ни це ства ра ла ца за де цу оку пље них у ре пу -
блич ким цен три ма и по ве за них на ни воу Ју го -
сла ви је. Ипак, слич но као и на „ве ли кој” кул тур -
ној сце ни, и књи жев ност за де цу за хва ти ла је
темат ска, стил ска, па, до не кле, и идеј на ства ра -
лач ка ди фе рен ци ја ци ја. У тој ди фе рен ци ја ци ји
ме ша ле су се иде о ло шки ка но ни зо ва не теме и
фор ме са, не где сти дљи ви јим, не где отво ре ни -
јим, про би ја њем но вог схва ћа ња естет ске и вас -
пит не функ ци је по е зи је за де цу (168).

Ток тих про ме на Љу шта но вић де таљ ни је
раз ма тра на при ме ру је зич ких, ме трич ких, те -
мат ских и стил ских од ли ка у кон тек сту ин ди -
ви ду ал них ства ра лач ких по е ти ка Гри го ра Вите -
за, Ото на Жу пан чи ча, Алек сан дра Ву ча, Арсе -
на Ди кли ћа, Дра га на Лу ки ћа и, ко нач но, Ду шка
Ра до ви ћа – сво је вр сне пре крет нич ке фи гу ре
срп ске и ју го сло венске по е зи је за де цу. Ка да је
реч о по сте пе ном и по ступ ном осло ба ђа њу од
иде о ло шких сте га, Љу шта но вић оце њује:

Ства ра лач ка сло бо да мо дер не по е зи је за де цу
би ла је, исто вре ме но, и ау тен тич на сло бо да и
иде о ло шки при вид, ши рок ства ра лач ки про стор
ко ји је имао сво је ви дљи ве и не ви дљи ве гра ни це.
Упра во, иста кул тур на по зи ци ја ва жи ла је и за сву
књи жев ност на ста лу у зна ку ју го сло вен ског „со -
ци ја ли стич ког есте ти ци зма”. На ве ли кој кул тур -
ној сце ни тај „есте ти ци зам” по чео је би ва ти раз -
гра ђи ван то ком ше зде се тих го ди на 20. ве ка (176).

Штa се до го ди ло по сле Д. Ра до ви ћа и ка ко је
Ра до вић ан ти ци пи рао од ре ђе не ства ра о це и
про ме не у књи жев но сти за де цу, ко је свој пу ни
за мах до се жу де ве де се тих го ди на про шлог ве -
ка и то ком пр ве две де це ни је но вог ми ле ни ју -
ма, Љу шта но вић по ку ша ва да ски ци ра, све стан
и сам и не до стат но сти та квог за хва та („не мо гу -
ће је об у хва ти ти јед ним син те тич ким по гле дом
срп ску књи жев ност за де цу у по след ње три де -
це ни је” – 125), на вр ло број ној и те мат ски и
стил ски раз у ђе ној гра ђи пе снич ких збир ки за
де цу у по след ње три де це ни је, а ко ја за хва та
око две хиљаде на сло ва (Исто). Упр кос то ме, Јо -
ван Љу шта но вић уну тар по гла вља „По сле ’ве -
ли ког пра ска’, оп шта књи жев но и сто риј ска ски -
ца” из два ја од ре ђе на име на ко ја, не сум њи во,
тра си ра ју но ве то ко ве по е зи је за де цу: 

Углав ном, тра ди циј ски низ од Зма ја до Ршу -
мо ви ћа еми нент но се про ду жа ва но вим пе снич -
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ким ин ди ви ду ал но сти ма (Вла ди мир Ан дрић,
Вла да Сто јиљ ко вић, Дра го мир Ђор ђе вић, Мо шо
Ода ло вић, Поп Д. Ђур ђев, Де јан Алек сић, Пе ђа
Трајко вић), и то је, ве ро ват но, нај зна чај ни ји тра -
ди циј ски низ у са вре ме ној срп ској по е зи ји за де -
цу (127).

Овим пе сни ци ма и њи хо вим ин ди ви ду ал ним
ства ра лач ким по е ти ка ма, по себ на па жња посве-
ће на је у по гла вљу „О ти по ло шким мо де ли ма у
срп ском пе сни штву за де цу” (це ли на У хо ри зон -
ту 21. ве ка – 221–238), где је, по ред већ по сто -
је ћих кла си фи ка ци ја (С. Гор дић, В. Ра ди кић)
учи њен но ви по ку шај да се, са да већ зна ча јан
кор пус пе сни штва за де цу свр ста у три основ на
ти по ло шка мо де ла. У пр ви, тзв. игров ни мо дел,
„онај у ко ме игра је зи ком и у је зи ку ап со лут но
до ми ни ра” (226), из ра зи то не ре фе рен ци ја лан,
где се лир ски су бје кат де пер со на ли зу је и сво ди
на „опе ра то ра је зи ка”, Љу шта но вић убра ја Де -
ја на Алек си ћа, Поп Ђур ђе ва, Бран ка Сте ва но -
ви ћа и Пе ђу Трај ко ви ћа. Дру гом, ми ме тич ком
мо де лу, ко ји „на овај или онај на чин ко ре спон -
ди ра с не по сред ном ствар но шћу, по ро дич ном,
со ци јал ном, пси хо ло шком и школ ском де те та,
он има, че сто, ви дљи ви је вас пит не и еду ка тив -
не ин тен ци је” (227), при па да ства ра ла штво
Мир ја не Бу ла то вић, То де та Ни ко ле ти ћа и Не -
дељ ка По па ди ћа (231–234). Ко нач но, тре ћи и
нај ре ђи, су блим но-лир ски мо дел по е зи је

ко ја те жи, исти на у не што на ив ни јем, јед но став -
ни јем и чул но кон крет ни јем об ли ку, да до сег не
хи ме ре мо дер не ли ри ке, да из ра зи и сим бо лич -
ки пред ста ви, пре све га, од ре ђе ни до жи вљај све -
та, да из лу чи из је зич ког би ћа пе сме ди фу зну
осе ћај ност (227) 

ре пре зен ту је збир ка Жи ча, пче ли но че до Мо ша
Ода ло ви ћа (235–237). При том, Љу шта но вић је
све стан услов но сти соп стве не кла си фи ка ци је

ко ја мар ки ра само тип ске то ко ве, и уве рен је
у по сто ја ње од ре ђе них хи брид них по е тич ких
оства ре ња („си гур но се на њи хо вим ру бо ви ма
мо гу тра жи ти ра зно вр сни ме ђу о бли ци” – 238).

Ка да је о про зној пр о дук ци ји реч, Љу шта но -
вић пра ви нај на чел ни ју по де лу на ре а ли стич ку
про зу (ко ју пред ставља ју пр вен стве но ро ма ни)
и про зна де ла фан та стич не пр о ве ни јен ци је, из -
два ја ју ћи уну тар сва ке гру пе од ре ђе не под ти -
по ве. Уну тар ре а ли стич ког из ра за „кон сти ту и -
ше се ро ман из са вре ме ног адо ле сцент ског жи -
во та – ро ман ин фан тил не уто пи је” с Гра ди ми -
ром Стој ко ви ћем, Сло бо да ном Ста ни ши ћем и
Ми лен ком Ма тиц ким као нај зна чај ни јим пред -
став ни ци ма (129–131), ко ји ма се, по чет ком
ново га ми ле ни ју ма, при кљу чу ју и Дра го мир
Ћу ла фић, Ро берт Та ка рич, Зо ран Бо жо вић, Ми -
лу тин Ђу рич ко вић и Мо шо Ода ло вић (132), до -
се жу ћи свој вр ху нац, уз из ве сно де кон стру и са -
ње овог кон цеп та, у ро ма ни ма Ово је нај стра -
шни ји дан у мом жи во ту (2006) и Ле то ка да сам
на у чи ла да ле тим (2015) Ја смин ке Пе тро вић,
док им се, де лом сво га кор пу са, при бли жа ва ју
и „три ве сне: Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Ве сна
Ћо ро вић Бу трић и Ве сна Алек сић” (129). Дру -
ги ток – фан та стич ни, ини ци ра ју де ве де се тих
го ди на Ти о дор Ро сић, Дра ган Ла ки ће вић и Све -
тла на Вел мар Јан ко вић, а ка рак те ри ше га „про -
дор исто риј ских и псе у до и сто риј ских пр о се деа
у бај ку и фан та стич ни ро ман” (129). Ме ђу тим,
уну тар ово га то ка по чет ком две хи ља ди тих ди -
фе рен ци ра се стру ја, осло ње на на „гло бал не
фан та стич не им пул се” – Џ. Р. Р. Тол ки на и
Џ. К. Ро у линг, ко је ре пре зен ту ју, као нај зна чај -
ни ји, пи сци Урош Пе тро вић, Ми на То до ро вић
и Ива на Не шић (129). Да ка ко, и у овој ти по ло -
ги ји не ко ли ки зна чај ни ау то ри оста ју из ван до -
ми нант них ства ра лач ких мо де ла, по пут В. Вој -
но вић, И. Ко ла ро ва или Ј. Лу бар ди ћа.
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Ка да је реч о на у ци о књи жев но сти за де цу с
кра ја 20. и по чет ком 21. ве ка, њен раз вој, за па -
жа Љу шта но вић, „обе ле жи ло је, уме сто тра ди -
ци о нал не књи жев не кри ти ке, на ра ста ње ака -
дем ског из у ча ва ња ове вр сте” (137), уз сво је вр -
сни па ра докс – „да по је ди на књи жев на де ла за
де цу пре бу ду ин тер пре ти ра на у окви ру не ке
на уч не сту ди је, не го што до би ју тра ди ци о нал -
ну но вин ску или ча со пи сну кри ти ку” (138). У
том кон тек сту, Љу шта но вић пре глед кор пу са
отва ра три ма (са мо но ми нал но) исто ри ја ма
срп ске књи жев но сти за де цу – Д. Јек ни ћа, Т.
Пе тро ви ћа и М. Ми лин ко ви ћа. Од су ство лич -
ног ста ва као сво је вр сни из раз афир ма тив -
ности, при сут но је у хро но ло шком пре гледу
зна чај них мо но гра фи ја по све ће них по је ди ним
пи сци ма за де цу (С. Јо ва но вић, В. Ра ди кић, Т.
Гру јић, Ј. Љу шта но вић, М. Мла ђе но вић, З. Опа -
чић и С. Ша ран чић Чу ту ра). Уз то, сле ди и акси -
о ло шки за сно ва на ли ста „књи га ко је има ју сна -
жно те мат ско усме ре ње, иа ко ни су мо но гра фи -
је у нај у жем сми слу”, уз по мен оних ис тра жи -
ва ча (али не и њи хо вих на сло ва) ко ји су сво је
„по је ди нач не сту ди је и есе је о књи жев но сти за
де цу са бра ли [...] у књи ге” (139). 

Де таљ ни ји осврт на не ке од ових на сло ва,
Љу шта но вић да је у по гла вљу „О исто ри зму у
са вре ме ном из у ча ва њу срп ске књи жев но сти за
де цу” (239–251), у ко ме пом ни је раз ма тра поми -
ња не исто ри је књи жев но сти, те њи хо ву тра ди -
ци о нал ност у при сту пу „кон струк ту де тињ ства”
у кор пу си ма раз ма тра них ства ра ла ца за де цу,
на су прот по том на ве де ним ау то ри ма. Узи ма ју -
ћи књи гу Но ва Ву ко ви ћа Иза гра ни це мо гу ћег
(1979) као сво је вр сну, ти по ло шки кон цеп ту а -
ли зо ва ну исто ри ју срп ско-хр ват ске фан та стич -
не књи жев но сти за де цу, те ње го во на сто ја ње 

да се ди ја хро ниј ски про це си у књи жев но сти опи -
шу као про ме на има нент но књи жев них осо би на,

књи жев них па ра дигми, да се по ве жу „сти ло ви и
раз до бља” [...] и при ка жу као сме не стил ских и
жан ров ских кон сте ла ци ја и до ми нан ти, 

Љу шта но вић уо ча ва „мо гућ ност да се, кроз
ли те рар ну ин тер пре та ци ју, по ка же ка ко хо мо -
ге ност, та ко и хе те роге ност књи жев них по ја ва”,
што је, ка ко он сма тра, „пр ви ко рак пре ма де -
кон струк ци ји кон ти ну ал но сти књи жев нои сто -
риј ских про це са” (247), ко ји ре пре зен ту је дру -
га гру па по бро ја них ту ма ча књи жев но сти за де -
цу и плу ра ли зам њи хо вих ме то до ло шких по ла -
зи шта и ода бра них ин тер пре та тив них мо де ла.
То је је дин стве ни увид ове вр сте, ко ји (ко ли ко
ми је по зна то), по пр ви пут у на у ци о књи жев -
но сти за де цу, на сто ји да раз ли чи те пи сце, по -
ја ве, то ко ве, али и про у ча ва о це и њи хо ве ин тер -
пре та тив не па ра диг ме, раз ма тра не ви ше исто -
ри ци стич ки ли не арно, већ дис кон ти ну ал но,
интер тек стов но-ко ре спон ди ра ју ће, са ста но ви -
шта кул тур них мо де ла и са вре ме них „прак си
озна ча ва ња”, као мре жу ре ла ци ја и од но са – на
па ра диг ма ма кон струк ци о ни зма и у ду ху но вог
исто ри зма.

Укуп но узев, мо гло би се за кљу чи ти да је,
испи ту ју ћи и вред но сно до во де ћи у ред ау то ре
и кри ти ча ре књи жев ности за де цу, Јо ван Љу -
шта но вић, не на ме тљи во (ка кав је био), али по -
у зда но (та ко ђе ње го ва од ли ка), го ди на ма гра -
дио и по зи ци о ни рао као фун да мен тал но, сво је
ме сто ин тер пре та то ра и, пре све га, ау то ри те та
у књи жев но сти за де цу. При том, ни је по треб но
че ка ти тест вре ме на – вре ме и де ло већ су по -
ка за ли ко је био Јо ван Љу шта но вић и ко ли ки је
ње гов зна чај за на у ку и стру ку, а ова књи га – са -
мо je још јед на (и то вр хун ска) по твр да истог.

Дра го љуб Ж. ПЕ РИЋ*

КРАЉ ГРАДИ ЗАМАК: КОНСТРУКТИ ДЕТИЊСТВА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ...
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Na uč na kri ti ka
UDC 821.163.42-93.09
Pri mlje no: 15. 7. 2021. 

Pri hva će no: 23. 7. 2021.

KON TEK STU AL NOST 
I IN TER KUL TUR NE VE ZE
HR VAT SKE DJEČ JE KNJI ŽEV NO STI
(Be ri slav Maj hut i Sa nja Lo vrić Kralj: 
Oko hr vat ske dječ je knji žev no sti, Hr vat ska
sve u či liš na na kla da i Uči telj ski fa kul tet
Sve u či liš ta u Za gre bu, Za greb, 2020.)

Knji ga Oko hr vat ske dječ je knji žev no sti, au to ra
Be ri sla va Maj hu ta, re do vi tog pro fe so ra na Uči -
telj skom fa kul te tu u Za gre bu i Sa nje Lo vrić Kralj,
do cen ti ce na istom fa kul te tu, po di je lje na je na
uvod i pet po gla vlja u ko ji ma au to ri ana li zi ra ju
hr vat sku dječ ju knji žev nost u druš tve no-po vi je -
snim kon tek sti ma u ko ji ma se na la zi la te nje nu
in ter ak ci ju s dru gim knji žev no sti ma, po put nje -
mač ke, fran cu ske, ru ske itd. 

U uvo du au to ri na vo de ri ječ kog te o re ti ča ra i
po vje sni ča ra Mi la na Crn ko vi ća te is ti ču nje go vu
va žnu ulo gu u is tra ži va nju hr vat ske dječ je knji -
žev no sti. Pa ra dig ma ove knji žev no sti, ko ja je na -
sta la kao re zul tat nje go vih is tra ži va nja, po slu ži la
je kao te o rij ski okvir i dru gim is tra ži va či ma na
ovo me po lju ko ji su se ba vi li raz li či tim vr sta ma i
raz do blji ma, ali i hr vat skom dječ jom knji žev noš -
ću u cje li ni (Jo ža Skok, Ivo Za lar, Du brav ka Te -
žak, Mu ris Idri zo vić, Stje pan Hra njec). Au to ri
opi su ju Crn ko vi ćev „kri te rij umjet nič kog” i ter -
min „umjet nost ri je či” (10) ko ji for mi ra Za gre -
bač ka sti li stič ka ško la, kao osnov ni pred u vjet
vred no va nja sva ke umjet no sti, pa ta ko i dječ je
knji žev no sti, te Crn ko vi će vo za la ga nje za oslo bo -

đe nje dječ je knji žev no sti pri ti sa ka ide o lo gi je i pe -
da go gi je. Ta ko đer, au to ri raz la žu pa ra dok sal no
ne sla ga nje Mi la na Crn ko vi ća sa nje go vim uči te -
ljem An tu nom Bar cem jer, ka ko na vo de, obo ji ca
po la ze od bli skih sta vo va o umjet nič kom kri te riju
knji žev no sti, ali se ra zi la ze – s jed ne stra ne, Ba -
rac kao ap so lut ni pro tiv nik po sto ja nja dječ je knji -
žev no sti, a s dru ge Crn ko vić ko ji se či ta vo ga ži vo -
ta ba vio upra vo njo me. 

Knji ga Oko hr vat ske dječ je knji žev no sti na ja vlju -
je pre vla da va nje Crn ko vi će ve pa ra dig me umjet -
nič kog kri te ri ja dječ je knji žev no sti jer je ona na -
sta la pod sna žnim dje lo va njem ju go sla ven ske ide -
o lo gi je ko joj se sam od luč no od u pi rao. Ka ko bi se
ot kri le „skri ve ne sil ni ce ko je su dje lo va le na raz -
voj hr vat ske dječ je knji žev no sti” (13), au to re za -
ni ma nje no sa gle da va nje iz raz li či tih per spek ti va.
Osim to ga, oni pro u ča va ju i in ter kul tur ne ve ze s
au strij skom, nje mač kom, ma đar skom, fran cu -
skom, en gle skom, ru skom i so vjet skom knji žev -
noš ću ko je su do sad ne do volj no is tra že ne, ali su
ta ko đer utje ca le na kre ta nja unu tar hr vat skog
knji žev nog stva ra laš tva za dje cu. 

U pr vom po gla vlju, na slo vlje nom „Dječ je knji -
ge na stra nim je zi ci ma do 1945. u hr vat skom kul -
tur nom pro sto ru”, au to ri na po mi nju va žnost ne
sa mo dječ jih knji ga na hr vat sko me je zi ku, ko je
uklju ču ju iz vor na dje la i pri je vo de, već i iz da nja
na stra nim je zi ci ma. Do stup nost, broj i ra zno vr -
snost ovih po to njih, te na čin na ko ji je či ta telj ska
pu bli ka do la zi la do pri mje ra ka, za htjev ni je je
usta no vi ti ne go broj iz vor nih dječ jih knji ga i onih
pri je vod ne knji žev no sti. 

Oslo niv ši se na već po sto je ća is tra ži va nja (dječ -
je) ino zem ne knji žev no sti u Hr vat skoj (Vje ko slav
Kla ić, Alek san dar Stip če vić, Vin ko Bre šić, Na da
To pić, Je le na La kuš, Ma ri ja na Ha mer šak, Ja sna
Tin gle i dr.) au to ri za klju ču ju ka ko je te ma još uvi -
jek ne do volj no is tra že na. Me đu tim, po tvr đen je
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pro tok knji ga na stra nim je zi ci ma do dje ce u
Hrvat skoj: stra ne knji ge či ta la su dje ca obra zo va -
nih ro di te lja ili iz gra đan skih i vi ših slo je va druš -
tva, kao i pod utje ca jem usme ne pre da je pri vat -
nih od ga ja te lji ca ko je su po zna va le knji žev nost,
npr. nje mač ku. 

Dva su ti pa pri stu pa is tra ži va nju stra nih dječ -
jih knji ga na ko ja su se au to ri ove knji ge oslo ni li.
Pri mar no, na ma kro a na li tič koj ra zi ni go vo re o
ana li zi ra nju knji žar skog tr žiš ta, tre nu tač ne po nu -
de, knji žev ne mo de, di stri bu ci je knji ga, ku po vanja
i po su đi va nja knji ga, is tra ži va nja in ven ta ra osob -
nih pri vat nih knji žni ca i dr. Na mi kro a na li tič koj
ra zi ni pak pro u ča va ju osob ne dnev ni ke, dnev nike
či ta nja, ko re spon den ci ju, au to bi o graf ske za pi se,
za pi se na mar gi na ma, za bi lje že ne in ter vjue i sl. 

U pot po gla vlju o pri sut no sti stra ne knji ge u
hrvat skoj po vi je sti, au to ri da ju pre gled pr vih knji -
ža ra od 17. sto lje ća na o va mo, o po je di nim va žnim
knji ga ma u fon do vi ma nji ho vih knji žni ca, uklju -
ču ju ći i sli kov ni ce, za tim o ti ska ra ma, tr gov ci ma
knji ga ma, ne sret nim do ga đa ji ma po put po ža ra u
ko ji ma su ne po vrat no iz gu blje na ne ka dje la te sa -
ču va nim ka ta lo zi ma, u po čet ku pre te ži to s knji -
ga ma na nje mač ko me je zi ku ili pri je vo di ma na
nje mač ki. Te me ljem au to bi o graf skih i dru gih za -
pi sa au to ri is ti ču da su stra ne dječ je knji ge do svo -
jih ko ri sni ka do la zi le kao na gra de, do dje lji va ne za
škol ski uspjeh, po su đi va njem u knji žni ca ma, ku -
po vi nom u knji ža ra ma ili pret pla tom na ča so pi se
te za klju ču ju da je či ta nje na stra nom je zi ku bi lo
mno go ras pro stra nje ni je i pri sut ni je ne go li se to
do sa da mi sli lo. Kao oso bi to vri je dan na laz au to -
ri na vo de dnev nik či ta nja Do re Pe ja če vić ko je ga
je vo di la od svo je še sna e ste go di ne te po pis dječ -
jih knji ga obi telj ske knji žni ce Pe ja če vić iz 1935.
go di ne, ko ji ob u hva ća 334 bi bli o graf ske je di ni ce
s knji ga ma pi sa ni ma ili pre ve de ni ma na ukup no
pet je zi ka, ali iz vi še raz li či tih na ci o nal nih knji -

žev no sti. Ta ko đer, au to ri sa zna ju o dječ jim či ta -
telj skim na vi ka ma u obi te lji Br lić-Ma žu ra nić (te -
me ljem ko re spon den ci je Iva ne Br lić-Ma žu ra nić s
čla no vi ma obi te lji) te au to bi o graf skim za pi si ma i
ana li tič kim ra do vi ma An te Ko va či ća, Wal te ra Lju -
bi bra ti ća i Ni ko le An dri ća. 

Au to ri opi su ju do ga đa je ko ji su usli je di li na kon
za vr šet ka Pr vog svjet skog ra ta 1918. go di ne: za -
mje ću ju pro mje nu u re cep ci ji stra nih knji ga te
veću po tra žnju za pri je vod nom i do ma ćom li te ra -
tu rom, ali i obim ni ju knji žar sku pro duk ci ju, po -
sebno zbog ti skar ske re vo lu ci je mo der nih ro to -
stro je va. Me đu tim, stra ne knji ge ne ne sta ju, što se
vi di i iz ne za do volj stva za gre bač kih knji ža ra zbog
po pla ve age na ta stra nih na klad ni ka ko ji su stra na
iz da nja di stri bu i ra li pri vat nim oso ba ma bez ca ri -
na i uz po pu ste. Na stav no, au to ri is ti ču na gli pre -
o kret na kon 1945. go di ne, ka da se ju go sla ven ska
dječ ja knji žev na sce na okre će so vjet skoj pri je vod -
noj knji žev no sti te pre sta je do tad kon ti nu i ra na
pri sut nost stra nih knji ga na na šem pro sto ru. 

U dru gom po gla vlju – „Hr vat ska dječ ja knji žev -
nost iz vi zu re ino zem nih te o re ti ča ra dječ je knji -
žev no sti” – go vo ri se o kri tič kim i knji žev no po vi -
je snim tek sto vi ma ko je su ino zem ni au to ri pi sali
za ino zem ne či ta te lje, što au to ri na vo de kao izni -
m no za ni mlji vo i ko ri sno, upra vo zbog od ma ka i
pri ka za hr vat ske dječ je knji žev no sti s vanj skog
mo triš ta. Ovo je po gla vlje po di je lje no na ino zem -
ne pri ka ze na sta le pri je Pr vog svjet skog ra ta, za
vri je me pr ve Ju go sla vi je, po tom za vri je me Ne za -
vi sne Dr ža ve Hr vat ske, u raz do blju dru ge Ju go sla -
vi je te na ino zem ne pri ka ze u Re pu bli ci Hr vat skoj. 

Kao pr vi ino zem ni pri kaz hr vat ske dječ je knji -
žev no sti opi san je onaj srp skog pe da go ga i te o re -
ti ča ra dječ je knji žev no sti Mi la na Še vi ća iz 1911.
u ko jem se, iz me đu osta log, na vo de spe ci fič no sti
hr vat ske dječ je knji žev no sti kao što su pro blem s
je zi kom, iz ra zi ta vje r ska kom po nen ta te ob ja vlji -
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va nje dječ jih ra do va u dječ jim ča so pi si ma. Au to -
ri pri ka za ru skog pe da go ga N. Bah ti na, ob ja vlje -
nog 1912. go di ne, a na pi sa nog na pred loš ku ne -
po zna tog češ kog član ka, na vo de ga kao vr lo slič -
nog onom Mi la na Še vi ća. Od ino zem nih pri ka za
za pr ve Ju go sla vi je au to ri na vo de re cep ci ju pri je -
vo da Pri ča iz dav ni na na en gle ski je zik te is tra ži -
va nje po ve za no s iz lo žbom Me đu na rod nog ure da
za obra zo va nje u Že ne vi 1929. go di ne. U ino zem -
nim pri ka zi ma za Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske
ukrat ko su opi sa ni hr vat sko-slo vač ki od no si i po -
ve ća nje pre vo di telj ske dje lat no sti u oba smje ra u
na ve de nom raz do blju. Raz do blje dru ge Ju go sla -
vi je obi lje že no je in sti tu ci o nal nom kon tro lom nad
oda bi rom knji žev nih tek sto va ko ji će se pre vo di ti
što je u kraj njoj li ni ji i do ve lo do utje ca ja na ino -
zem ne knji žev ne pri ka ze. U iz la ga nju ino zem nih
pri ka za hr vat ske dječ je knji žev no sti u Re pu bli ci
Hr vat skoj, au to ri na vo de niz ne si gur no sti s ko ji -
ma se ino zem ni au to ri su sre ću pri pri ka zi va nju.
Uz raz li či te pri ka ze, bri tan ski i špa njol ski au to ri
da ju ne pre ci zne i dje lo mič no ne toč ne od go vo re
na pi ta nje tre ba li hr vat sku dječ ju knji žev nost pri -
ka za ti kao cje lo vi tu ili kao dio biv še ju go sla ven -
ske knji žev no sti te ko ji je toč no je zik u upo tre bi,
a opi sa ni su i raz li či ti pri ka zi stva ra laš tva Iva ne
Br lić-Ma žu ra nić. Au to ri sma tra ju da je po treb no
pri stu pi ti nu žnoj de i de o lo gi za ci ji i re va lo ri za ciji
sta vo va o hr vat skoj dječ joj knji žev no sti, ka ko bi i
stra ni pri ka zi va či mo gli i htje li pi sa ti o sta nju i
proš lo sti hr vat ske dječ je knji žev no sti. 

U tre ćem po gla vlju, na slo vlje nom „Pa ra tekst,
pa ra ži vot i ži vot pa ra”, au to ri sta vlja ju na gla sak
na spe ci fič nu po ja vu pla sma na knji ga u raz do blju
od 1926. do 1933. go di ne kao ta ko zva nih pet pa -
rač kih iz da nja ro ma na za o dje nu tih u pe ri o dič ne
pu bli ka ci je, ka ko bi se za o biš le za kon ske nor me i
omo gu ći la pro da ja knji žev no sti na ki o sci ma ili
pu tem kol por te ra. Ta kva vr sta knji žev no sti omo -

gu ći la je do stup nost ro ma na naj ši roj pu bli ci (geo -
graf ski, druš tve no i dob no), po seb no no vo pri doš -
lom grad skom slo ju sta nov ni ka ko ji na kon oba -
vlje nog dnev nog ra da imaju do volj no slo bod nog
vre me na, fi nan cij ske mo guć no sti i in te res za ne -
za htjev nu knji žev nost. Au to ri opi su ju i ob jaš nja -
va ju raz voj su ko ba knji ža ra i na klad ni ka ro ma na
u sve sci ma te pa ra dok sal nu po ja vu sprem no sti či -
ta te lja pla ti ti i do upo la ve ću ci je nu ro ma na u sve -
sci ma ne go što bi pla ti li jed no krat no, ci je li ro man
u knji ža ri. Pa ra tekst de fi ni ra ju kao „apa rat oko
tek sta ko ji ga do vo di u toč nu uda lje nost i op ti mal -
ni po lo žaj u od no su na či ta te lja”, a pa ra ži vot je
on da „mar gi na u sva ko dnev ni ci či ta te lja ko ja mu
slu ži da se sa svo je stra ne pri mak ne tek stu” (130)
jer či ta te lji vo le ru ti nu i ri tual ko ji im ro man u
sve sci ma stva ra, a po seb no za jed nič ko či ta telj sko
is ku stvo i mo guć nost ras pra ve o ak tu al nom dje -
lu. Osim to ga, au to ri na dva de se tak stra ni ca na
kra ju knji ge pri la žu i po pis te bi bli o graf ski opis
svih pet pa rač kih ro ma na ko je su pro naš li ili re -
kon stru i ra li. Na kra ju je knji ge pri lo že na i kar ta
lo ka cij ske ras pro stra nje no sti či ta telj ske pu bli ke
na pri mje ru na grad ne igre jed nog pet pa rač kog ro -
ma na, kao i di na mi ka iz la že nja svih za bi lje že nih
pet pa rač kih ro ma na u na ve de nom raz do blju. Ko -
nač no, au to ri upo zo ra va ju na raz li ku iz me đu pet -
pa rač kih ro ma na i sve za ka za groš ko ji su iz la zili
do kra ja po sto ja nja Au stro-Ugar ske, ko ji su bi li vi -
so ke ci je ne, ša re nih i atrak tiv nih omo ta te na kva -
li tet ni jem pa pi ru. 

Au to ri u če tvr tom po gla vlju do no se pre gled
pri sut no sti i is tra ži va nja ro ma na Ju na ci Pa vlo ve
uli ce Fe ren ca Molnára, uklju ču ju ći mo gu će izvan -
k nji žev ne raz lo ge ka snog pri je vo da na hr vat ski je -
zik te za pa ža ju ka ko je Molnárov ro man od po če -
ta ka pri sut no sti u Hr vat skoj ne a de kvat no in ter -
pre ti ran u hr vat skom kon tek stu. Oso bi to je va žan
dio is tra ži va nja us po red ba cen zor skih in ter ven ci -
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ja u hr vat skim, srp skim, slo ven skim i bo san skim
pri je vo di ma te za ključ ak ka ko su ide o loš ke i vjer -
ske in ter ven ci je u hr vat skim pri je vo di ma bi le
opse žni je. 

U petom (i posljednjem) poglavlju, „Sli ka sret -
nog dje tinj stva u dječ joj knji žev no sti u so ci ja li -
stič koj Ju go sla vi ji”, au to ri opi su ju stva ra nje sli ke
sret nog so ci ja li stič kog dje tinj stva, pi šu ći o no vim
pa ra dig ma ma dje tinj stva ko je su po sto je jed na uz
dru gu te pri pa da ju knji žev no sti, dru gim umjet no -
sti ma i dječ joj kul tu ri. Pre ma jed noj, di je te je he -
roj koji tre ba bi ti spre man dje lo va ti u slu ča ju
agre si je na Ju go sla vi ju, a pre ma dru goj ono je sta -
nov nik dječ je re pu bli ke s pra vom na dje tinj stvo,
maš tu i igru. Osim to ga, au to ri go vo re o stva ra nja
mi ta o sret nom dje te tu ko ji je ka rak te ri sti čan za
sve so ci ja li stič ke ze mlje i uglav nom je u jav noj
upo tre bi (pro sla ve, ma ni fe sta ci je, udž be ni ci, go -
vo ri po li ti ča ra, no vi ne i slič no), ali je bio kra ćeg
tra ja nja od pret hod no na ve de ne dvi je pa ra dig me.
Ka ko bi se in ten zi vi rao mit o sret nom dje tinj stvu,
va lja lo je do ka za ti da je pred re vo lu ci o nar no dje -
tinj stvo bi lo ne sret no, a to se pot kre plju je na vod -
nim svje do če nji ma Jo si pa Bro za Ti ta o vla sti tom
od ra sta nju te se sli ka sret nog so ci ja li stič kog dje -
tinj stva us po re đu je sa onom u ka pi ta li stič kim i
ko lo ni jal nim ze mlja ma „[...] u ko ji ma su dje ca po -
tla če nih na ro da pri si lje na ra di ti, ne ma ju slo bodnu
vo lju ni pri li ku za obra zo va nje” (204), što su au -
to ri pot kri je pi li i s ne ko li ko knji žev nih pri mje ra. 

Be ri slav Maj hut i Sa nja Lo vrić Kralj ovom su
knji gom da li pre gled is tra ži va nja hr vat ske dječ je
knji žev no sti, sta vlja ju ći na gla sak na iz vank nji žev -
ni kon tekst te po zva li na ana li zu i re e va lu a ci ju po -
sto je ćih pa ra dig mi u pro u ča va nju hr vat ske dječ je
knji žev no sti. 

He le na S. HOR ŽIĆ*

На уч на кри ти ка
UDC 305-55.2:[37.02:81'246.2(049.32)

При мље но: 24. 11. 2020. 
При хва ће но: 20. 2. 2021. 

ДИС КУРС И РОД 
У ВИ ШЕ ЈЕ ЗИЧ НОЈ НА СТА ВИ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
(Мар га ре та Ба ша ра гин: Род, кул ту ра 
и дис курс раз го во ра у раз ре ду, 
Фон да ци ја ака де ми ка Бо гу ми ла Хра ба ка
за пу бли ко ва ње док тор ских ди сер та ци ја 
– Вој во ђан ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти, Но ви Сад, 2019)

Основ на те ма у књи зи на сло вље ној Род, кул -
ту ра и дис курс раз го во ра у раз ре ду1 др Мар га -
рете Ба ша ра гин је сте из гра ђи ва ње род ног иден -
ти те та уче ни ца у вој во ђан ским основ ним шко -
ла ма са дво је зич ном на ста вом, на осно ву по да -
та ка из три си ту а ци је: (раз)го во ра у раз ре ду,
тек сто ва уџ бе ни ка и јед не ван на став не ак тив -
но сти – школ ске при ред бе.

Књи га је струк ту ри са на та ко да на кон „Пред -
го во ра” (I–V) сле ди „Увод” (1–6), а за тим по гла -
вља „Циљ, пред мет и хи по те зе ис тра жи ва ња”
(37–38), „Ем пи риј ско ис тра жи ва ње раз го во ра у
раз ре ду” (39–88), „Ре зул та ти ана ли зе раз го во -
ра у раз ре ду” (93–144), „Род на осе тљи вост чи -
тан ки за осми раз ред у на ста ви ма тер њег је зи -
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1 Књи га Род, кул ту ра и дис курс раз го во ра у раз ре ду за снива
се на са др жа ју док тор ске те зе Мар га ре те Ба ша ра гин „Ин тер -
ак ци ја ро да, је зи ка и кул ту ре у фор ми ра њу ид eнти те та уче -
ни ца осмог раз ре да основ не шко ле у про це су дво је зич не на -
ста ве у Вој во ди ни”, од бра ње не у АЦИМ СИ Цен тру за род не
сту ди је Уни вер зи те та у Но вом Са ду 2017. го ди не.



ка” (145–194) и „Родна ди мен зи ја ван на став них
ак тив но сти: при мер школ ске при ред бе” (195–
210). У „Оп штем за кључ ку” (211–212) су ми ра -
ју се сва три ис тра жи ва ња и за њих ко ри шће на
од го ва ра ју ћа „Ли те ра ту ра” (213–230) са „При -
ло зи ма” (231–269) – по да ци о „Но во сад ском
кор пу су раз го вор ног је зи ка: 1975–2000”, за тим
о до ку мен та ци ји нео п ход ној за ис тра жива ње
раз го во ра у шко ли, озна ка ма ко ри шће ним за
тран скрип ци ју, основ ним по да ци ма о тран -
скрип ту, књи зи кôда и ана ли зи ра ним тек сто ви -
ма уџ бе ни ка). На кра ју се, на срп ском и стра -
ном је зи ку, на ла зе: „Са же так” (270), „Su ma rry”
(271) и „Би о гра фи ја ау тор ке” (272).

У „Уво ду” ау тор ка при ка зу је те о риј ски оквир
ис тра жи ва ња кроз пре глед во де ћих ста во ва у
род ним те о ри ја ма, фе ми ни стич кој лин гви сти -
ци и ана ли зи дис кур са. Зна ча јан до при нос чи -
ни пре глед ли те ра ту ре са не мач ког го вор ног
под руч ја – о ро ду као ка те го ри ји и ком по нен ти
иден ти те та и у ве зи са про у ча ва њи ма од но са
ро да и је зи ка, ко ја до са да ни је би ла по зна та
ши рој на уч ној јав но сти у Ср би ји. Ау тор ка се
опре де љу је за хо ли стич ки при ступ и ме тод ин -
тер сек ци о нал но сти, у скла ду са епи сте мо ло -
шким прин ци пи ма род них сту ди ја.

У дру гом по ре ду по гла вљу, на сло вље ном:
„Циљ, пред мет и хи по те зе ис тра жи ва ња”, ау -
тор ка из ла же циљ ра да, на сто је ћи „... да по -
каже[м] при су ство им пли цит не род не дис кри -
ми на ци је у скри ве ном ку ри ку лу му то ком јав не
ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ца и уче ни ка и
уче ни ца у раз ре ду на срп ском је зи ку (у ко јем
по сто је ја сни зна ци за обе ле жа ва ње ро да) и на
ма ђар ском је зи ку (ко ји не по зна је ка те го ри ју
ро да у ти по ло шком си сте му је зи ка)” (37). По -
четна хи по те за је да је им пли цит на род на дис -
кри ми на ци ја део скри ве ног ку ри ку лу ма и екс -
пли цит не дис курс не упо тре бе је зи ка на став ни -
ка и на став ни ца у раз ре ду (38).

У тре ћем по гла вљу, „Ем пи риј ском ис тра жи -
ва њу раз го во ра у раз ре ду”, Ба ша ра ги но ва пред -
ста вља ме то до ло шки оквир и пре глед вла дају -
ћих ста во ва у ве зи са ис тра жи ва њем раз го во ра
у раз ре ду у до ма ћој и свет ској ли те ра ту ри. С
об зи ром на то да је раз го вор у раз ре ду сло жен
ко му ни ка ци о ни до га ђај, ау тор ка ну ди одго вара-
ју ћи систем тран скрип ци је, обра зла жу ћи да
при ме на раз ли чи тих си сте ма за ви си од те о риј -
ске ори јен та ци је, пред ме та и ци ља ис тра жи ва -
ња. Си сте ма тич но и де таљ но за тим је пред ста -
ви ла ка рак те ри сти ке си сте ма упо тре бље них у
ана ли зи кон вер за ци је (ГАТ, ГАТ2, ХИАТ, ХИАТ2)
за јед но са зна ко ви ма ко ји пре до ча ва ју ин фор -
ма ци је о вер балним и не вер бал ним ак тив ности-
ма (по чет ку раз го во ра, ду жи ни тра ја ња по је ди -
них се квен ци, пре ки да њу, пре кла па њу, ин то на -
ци ји и др.). Упо зна је нас и са „Но во сад ским
кор пу сом раз го вор ног је зи ка”, ко ји је фор ми -
ран као ре зул тат ду го го ди шњег ра да на при ку -
пља њу и тран скрип ци ји је зич ког ма тери ја ла за -
сно ва ног на спон та ним говор ним си ту а ци ја ма
(Са вић 2010: 56) а по себ но са си сте мом зна ко -
ва раз ви је ним за ње го ву тран скрип ци ју и ана-
ли зу. Ау тор ка се опре де љу је за ком би на ци ју
два ју си сте ма тран скрип ци је: вер бал не ак тив -
но сти бе ле жи уз помоћ зна ко ва за тран скрип -
ци ју „Но во сад ског кор пу са раз го вор ног је зи ка”,
док за не вер бал не ко ри сти при ла гође ни си стем
ХИ АТ2 (Ehlich 1993). Је ди ни цу ана ли зе чи ни
је дан раз го вор ни ци клус (ИОП/Е), пред ста вљен
у раз ме нама, а са сто ји се из го вор них или не -
вер бал них при ло га уче ни ка/уче ни ца, по де ље -
них у ис ка зе као нај ма ње је ди ни це ана ли зе (91).

У по след ње две де це ни је у Ср би ји ни су пу -
бли ко ва ни на сло ви ко ји би се си сте ма тич но и
де таљ но ба ви ли раз личи тим мо де ли ма тран с -
крип ци је, пи та њи ма по сту па ка у тран скрип ци -
ји и ње них основ них прин ци па. Но ви на је и то
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што ау тор ка ну ди је ди ни цу ана ли зе за ви део-за -
пис раз говора у раз ре ду, са по себ ним фо ку сом
на ин тер ак ци ји ме ђу са го вор ни ци ма/са го вор -
ни ца ма и вер бал ним и не вер бал ним де ло ви ма.

„Ре зул та те ана ли зе раз го во ра у раз ре ду” Ба -
ша ра ги но ва из ла же у че твр том по гла вљу. Од лу -
чи ла је да по дат ке до би је не из тран скрип та си -
сте ма ти зу је пре ма струк ту ри раз го во ра у раз -
ре ду (ор га ни за ци ји и функ ци ји поје ди нач них
ис ка за и раз ме на) и при ме ном дис курс них
стра те ги ја (осло вља ва ње и обра ћа ње, пре ки да -
ње и пре кла па ње и по врат на ин фор ма ци ја на -
став ни це и ева лу а ци ја уче ни ка/уче ни ца). 

По да ци ко је је при ку пи ла по ка зу ју да го воре-
ни про стор и у оде ље њу на срп ском и у оде ље -
њу на ма ђар ском је зи ку при па да на став ни цама,
јер оне нај че шће ини ци ра ју вер бал ну и не вер -
бал ну ин тер ак ци ју, во де раз го вор и струк ту ру
на став ног ча са. Уче ни ци има ју под ре ђе ну уло -
гу. Ау тор ка је утвр ди ла да су на чин, об лик и
уче ста лост дис курс них стра те ги ја, упо тре бље -
них у ана ли зи ра ном раз го во ру у раз ре ду, по ве -
за ни са сте ре о тип ним вер бал ним по на ша њем
ко је се оче ку је од уче ни ка и уче ни ца и ко је по -
твр ђу је им пли цит ну дис кри ми на ци ју по ро ду и
то у екс пли цит ној је зич кој упо тре би на став ница. 

У пе том по гла вљу, под на зи вом „Род на осе -
тљи вост чи тан ки за осми раз ред у на ста ви ма -
тер њег је зи ка”, ау тор ка ана ли зи ра на став не
про гра ме и чи тан ке за срп ски је зик, срп ски као
не ма тер њи и ма ђар ски ко ји се ко ри сте у на ста -
ви ма тер њег и не ма тер њег је зи ка, са на ме ром
да „декон струише[м] са др жај и кон цеп ци ју чи -
тан ки, ко је су тре нут но у упо тре би у Вој во ди -
ни, кроз при зму род но осе тљи ве ана ли зе” (151). 

Са мо ис тра жи ва ње ау тор ка кон тек сту а ли зу -
је, на до ве зу ју ћи се на ра ни је род но осе тљи ве
ана ли зе уџ бе нич ких са др жа ја у зе мљи и ре ги о -
ну, а до би је не ре зул та те по ре ди са ре зул та ти ма

дру гих. Та ко по твр ђу је по сто ја ње скри ве ног ку -
ри ку лу ма ко ји се пре но си кроз кон цеп ци ју чи -
тан ки и у њи хо вим сли ков ним и тек сту ал но-са -
држај ним еле мен ти ма. Из у зе так чи ни чи тан ка
за срп ски је зик као не ма тер њи, јер у не ким сег -
мен ти ма по шту је прин ци пе род не рав но прав -
но сти, уз до след ни ју упо тре бу род но осе тљи вог
је зи ка. Зна чај но је и то што је, пр ви пут код нас,
Мар га ре та Ба ша ра гин при ме ни ла род но осе -
тљи ву ана ли зу чи тан ки на уџ бе ни ку на ма ђар -
ском на став ном је зи ку, је зи ку не ве ћин ске на -
ци о нал не за јед ни це. 

Ше стим по гла вљем – „Род на ди мен зи ја ван -
на став них ак тив но сти: при мер школ ских при -
ред би” – ау тор ка у до ма ћу ли те ра ту ру уво ди
сасвим но ви кор пус ана ли зе. У пи та њу су два
ви део-за пи са са обе ле жа ва ња Да на шко ле јед -
не дво је зич не основ не шко ле у Су бо ти ци, са на -
ста вом на срп ском и ма ђар ском је зи ку. Ау тор -
ка ка же:

Циљ је био да ана ли зи рам сте пен интер кул ту -
рал но сти оства ре не у школ ским при ред ба ма како
бих пред ло жи ла стра те ги је за по ве ћа ње ин вен та -
ра мо гућ но сти за ин тер кул ту рал но и ин тер ди -
сци пли нар но осми шља ва ње ових ак тив но сти у
функ ци ји обра зов но-вас пит них за да та ка (197).

Она за кљу чу је да је ин тер кул ту рал ност прису -
тна у школ ским ван на ставним ак тив но сти ма и
то уну тар рела ци ја: еле ме на та при ред бе (тексту-
ал на тач ка – му зич ка тач ка), ро да (му шко –жен -
ско) и је зи ка (срп ски је зик – ма ђар ски је зик),
прем да не у пот пу но сти, јер из о ста ју де ло ви
про гра ма које за једно из во де уче ни ци и уче ни -
це из срп ских и ма ђар ских оде ље ња. При ред бе
су род но мар ки ра не: уче ни це до ми ни ра ју као
уче сни це и из во ђа чи це, док су уче ни ци и уче -
ни це ко ји пра те на ста ву на ма ђар ском је зи ку
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мар ги на ли зо ва ни, јер је ко ли чи на го вор ног ма -
те ри ја ла на овом је зи ку ма њег оби ма. На кра ју
су да те и пре по ру ке, ка ко би се ин тер кул ту рал -
ност до дат но афир ми са ла.

У „Оп штeм за кључ ку” ау тор ка ис ти че да
„рад пру жа по чет не ре зул та те у из ра ди сред ста -
ва ана ли зе раз го во ра и тек ста у јед ном об ли ку
јав не ко му ни ка ци је у основ ној шко ли из род не
пе р спек ти ве да нас, и ука зу је ко ји све фак то ри
по сред но и не по сред но на њу ути чу” (212).

Књи га др Мар га ре те Ба ша ра гин јед на је у
ни зу оних у ко ји ма се про бле ма ти зу је раз го вор
уну тар ин сти ту ци ја: ово га пу та у основ ној шко -
ли; у књи зи др Ма ри је Тир Бор љa то су раз го -
во ри у су ду (2020); код Ол ге Триф ко вић Ту ца-
ков – у бол ни ци (2014), а све три на ста ле су у
окви ру про јек та „Пси хо лин гви стич ка ис тра жи -
ва ња” (ко јим је на Фило зоф ском фа кул те ту у
Но вом Са ду ру ко во ди ла др Свен ка Са вић). На -
чин тран скрип ци је раз го во ра у сва кој од поме -
ну тих књи га јед но о бра зан је и оту да ну ди пред -
лог за стан дар ди за ци ју тран скрип ци је у срп ској
лин гви сти ци. 

Књи га др Ба ша ра гин пр ва се ба ви де таљ ном
ана ли зом упо тре бе је зи ка у то ку на ста ве у
основ ној шко ли. Ау тор ка је ме то дич но и си сте -
ма тич но, на осно ву ка те го ри за ци је ко ју је са ма
раз ви ла и уз при ме ну аде кват ног си сте ма тран -
скрип ци је, по ка за ла раз ли чи те дис курс не осо -
би не раз го во ра у раз ре ду: струк ту ру го во ра,
функ ци је ис ка за, уло ге на став ни це, уче ни ка и
уче ни ца, упо тре бу раз ли чи тих раз го вор них
стра те ги ја. 

Текст је об ли ко ван уз упо тре бу род но осе -
тљи вог је зи ка, у фор ми у ко јој се до њом цр том
сим бо лич но ука зу је на по сто ја ње ви ше ро до -
ва у дру штву (тзв. Gen der-Gap : уче ник/ца), пре -
ма те о риј ском при сту пу Лан Хор ншајт (Lann
Hornsche idt 2012). Ти ме је по ну ди ла но ви
облик пи са ног род но осе тљи вог је зи ка код нас,

ка ко је то већ прак са у не мачком, ен гле ском,
сло ве нач ком и не ким дру гим је зи ци ма. Овај
пред лог је дан је од мо гу ћих у бу ду ћој рас пра -
ви о род но осе тљи вом је зи ку код нас. 

Већ до бро осми шље на пра ви ла транс кpип -
ције раз го во ра, за тим пра ви ла ана ли зе, мо гу
би ти под сти цај за бу ду ћа ис тра жи ва ња на узор -
ку ве ћег бро ја ча со ва, ви ше на став ни ка и на -
став ни ца раз ли чи тих пред ме та, ка ко би се
ближе утвр ди ли: при ро да и обим род но за сно -
ва не дис кри ми на ци је у обра зо ва њу уоп ште и у
де ло ви ма на став ног про цеса у ко ји ма је она
при сут на, за јед но са раз ло зи ма ко ји ма је усло -
вље на.
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15. МЕ ЂУ НА РОД НА 
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ДЕ ТЕ И КЊИ ГА, 
Бер лин, 24–26. мар та 2021.
Тран сфор ма ци ја и кон ти ну и тет: 
по ли тич ке и кул тур не про ме не у 
књи жев но сти за де цу од про шлог ве ка 
до да нас

(The 15th In ter na ti o nal Child and 
the Bo ok Con fe ren ce – Tran sfor ma tion and
Con ti nu ity: Po li ti cal and Cul tu ral Chan ges 
in Chil dren’s Li te ra tu re from 
the Past Cen tury to the Pre sent Day, 
Ber lin, 24-26 March 2021)

На Сло бод ном уни вер зи те ту у Бер ли ну (Freie
Universität Ber lin), под окри љем Де парт ма на за
обра зо ва ње и пси хо ло ги ју (од се ци за основ но
обра зо ва ње и не мач ку ди дак ти ку – је зик и кул -
ту ру) одр жа на је 15. ме ђу на род на кон фе рен ци -
ја Де те и књи га (The 15th In ter na ti o nal Child and
the Bo ok Con fe ren ce – CBC). На кон це ло го ди -
шњег од ла га ња због пан де миј ске си ту а ци је,
кон фе рен ци ја ко ја је тре ба ло да се одр жи од 27.
до 29. ма ја 2020. на по слет ку је одр жа на у он -
лајн фор ма ту од 24. до 26. мар та 2021. го ди не.
Те ма ово го ди шњег, од но сно про шло го ди шњег
пла ни ра ног оку пља ња би ла је: „Тран сфор ма ци -
ја и кон ти ну и тет: по ли тич ке и кул тур не про ме -
не у књи жев но сти за де цу од про шлог ве ка до
да нас” (Tran sfor ma tion and Con ti nu ity: Po li ti cal

and Cul tu ral Chan ges in Chil dren’s Li te ra tu re
from the Past Cen tury to the Pre sent Day). 

Из ла га ња су пре зен то ва на у де вет се си ја
(сва ко га да на по три), при че му су у окви ру сва -
ке се си је би ла ор га ни зо ва на нај че шће три па -
не ла, по не кад два – по сре ди је би ла при лич но
сло же на ор га ни за ци ја са за и ста ве ли ким бро -
јем уче сни ка: сто ти нак про у ча ва ла ца књи жев -
но сти за де цу из два де сет пет зе ма ља – нај ви ше
из Евро пе, али и из Се вер не и Ју жне Аме ри ке и
Ази је (САД, Пољ ска, Укра ји на, Ита ли ја, Не мач -
ка, Ка на да, Ве ли ка Бри та ни ја, Хр ват ска, Шпа -
ни ја, Чи ле, Пор ту га ли ја, Фран цу ска, Ин ди ја,
Ки пар, Бел ги ја, Изра ел, Ир ска, Цр на Го ра, Грч -
ка, Сло вач ка, Ма ђар ска, Нор ве шка, Ру си ја,
Швај цар ска, Ср би ја). Укуп но осам де сет че ти ри
са оп ште ња овом је при ли ком би ло мо гу ће пре -
зен то ва ти ужи во или су мо гла би ти сни мље на
и пра ће на ка сни јом ди ску си јом. 

По ред из ла га ња ор га ни зо ван је и окру гли сто
на те му ин клу зи је: „Ин клу зив на де ца и књи жев -
ност за мла де”, као и сво је вр сно так ми че ње у
илу стра ци ји у окви ру за тва ра ња кон фе рен ци -
је: „Су сре ти и тран сфор ма ци је у илу стра ци ји”.

По ла зна иде ја ор га ни за то ра би ла је да се у
при хва ће ним из ла га њи ма пра ти ути цај по ли -
тич ких и кул тур них проме на на књи жев ност за
де цу и мла де од по чет ка 20. ве ка до да нас, пре
све га у Не мач кој и Евро пи, ко ји се, у за ви сно -
сти од кул тур ног кру га и по ли тич ке иде о ло ги -
је, ис по љио у ви ду кон ти ну и те та или тран сфор -
ма ци је. Ис ти чу ћи зна чај де мо крат ских си сте -
ма на су прот ау то ри тар ним ре жи ми ма, те раз -
два ја ју ћи де мо кра ти ју од ау то ри тар но сти, уз
про мо ви са ње вред но сних си сте ма по пут ви со -
ког сте пе на сло бо де, од но сно ни ског сте пе на
кон тро ле, као и по ли тич ке и дру гих јед на ко сти,
би ло је за ми шље но да се по ка же ка ко се на ве -
де не вред но сти ко ле ба ју у кон так ту са иде о ло -
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шким би по лар но сти ма, с по себ ним ак цен том
на од нос на ци о на ли зма и гло ба ли зма, ксе нофо -
би је и фи лан тро пи је, ми гра ци је и изо ла ци је.

Пр во пле нар но из ла га ње, обра ћа ње Да ни је -
ла Фелд ма на (Da niel Feld man), про фе со ра ен -
гле ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту Бар-Илан
у Изра е лу, до во ди у ве зу бег де це из на ци стич -
ке Не мач ке 1938/39. и бек ство де це у де мо -
крат ску Не мач ку то ком ве ли ке из бе глич ке кри -
зе 2014–2017 – на при ме ру два ју сли ков ни ца и
два ро ма на за мла де. Ве зу ко ју овај ау тор уви -
ђа чи не ла ко уоч љи ве ма сов не ми гра ци је, али
и од нос из ме ђу про шло сти и са да шњо сти ка да
је реч о исто риј ским до га ђа ји ма ко ји иза зи ва ју
ко лек тив не тра у ме, те о де ци-жр тва ма, као и о
про ме ни иден ти те та, из то га про и за шлој. Овим
су отво ре не и две ве ли ке под те ме Кон фе рен ци -
је – Хо ло ка уст (Шоа) и тра у ме Дру гог свет ског
ра та, и ра се ља ва ње, од но сно ве ли ка ми грант -
ска кри за у дру гој де це ни ји 21. ве ка.

Дру го пле нар но из ла га ње по ве ре но је Де тле -
фу Пе чу (De tlef Pech), про фе со ру Хум бол то вог
уни вер зи те та у Бер ли ну, чи је је основ но по ље
ис тра жи ва ња под у ча ва ње де це исто ри ји и по -
ли ти ци. Ње го во из ла га ње по све ће но је деч јем
зна њу, иде ја ма и пер цеп ци ји са вре ме не не мач -
ке исто ри је, уз осврт на ак ту ел на ис тра жи ва ња
деч јег по гле да на по ли ти ку и дру штво, од но сно
сво је вр сни деч ји ак ти ви зам. По ла зе ћи од де це
у Не мач кој и њи хо ве спо зна је са вре ме не исто -
ри је, до ла зи се до иде је о ме ђу на род ном про -
јек ту ко јим би се овај про блем ин тер на ци она -
ли зо вао. (Уо ча ва се ов де јед на од иде ја во ди ља
на ред не Кон фе рен ци је Де те и књи га).

Као што је већ на зна че но, јед на од ве ли ких
те ма на овој кон фе рен ци ји био је Хо ло ка уст
(Шоа), од но сно естет ско и етич ко пи та ње у
књи жев но сти за де цу по све ће ној овој те ми, ко -
ја се ба ви жа ље њем, ту гом, ко ме мо ра ци јом и

превен ци јом. Из нет је став да је по треб но по ћи
од ин ди ви ду ал не тра ге ди је ка ко би се схва ти ла
ње на ди мен зи ја и ка ко би се спре чи ла слич на
де ша ва ња, јер се је ди но на тај на чин мо же про -
ник ну ти у срж и ко рен про бле ма, а без то га не -
ма раз у ме ва ња по сле ди ца. Овој те мат ској це -
ли ни сва ка ко при па да и пред ста вља ње гра фич -
ке но ве ле на ста ле на осно ву Днев ни ка Ане
Франк, као и из ла га ње ко је пре зен ту је низ стри -
по ва, гра фич ких но ве ла и сли ков ни ца ко ји ма
се „ви зу а ли зу је не изре ци во”.

У те сној су ве зи Хо ло ка уст, тра у ма и
(пост)се ћа ње (се ћа ње „из дру ге ру ке”) на Дру -
ги свет ски рат, где је у жи жи ин те ре со ва ња ре -
цеп ци ја, пре све га нај мла ђих основ но шко ла ца,
књи жев но сти ко јом се пре зен ту је овај са др жај,
вр ло че сто у фор ми сли ков ни це или гра фич ке
но ве ле. Ви зу ел ним из ра зом пред ста вље ни су и
дик та то ри, ти ра ни и су ве ре ни у грч кој књи жев -
но сти, чи ја се ре цеп ци ја код нај мла ђих та ко ђе
по ка за ла као ва жна уче сни ци ма ове кон фе рен -
ци је. По но во су при зва на и се ћа ња на дик та -
туре, не са мо у Грч кој већ и у Шпа ни ји, Ар ген -
ти ни и ста љи ни стич кој Ру си ји, као и тра у ме
иза зва не турском инвазијом на Ки пар 1974. го -
ди не.

Дру га ве ли ка те ма апо стро фи ра на на пле -
нар ном пре да ва њу је су ми гра ци је. Па нел по -
све ћен овом про бле му об у хва тио је пред -
ставља ње ли те ра ту ре у ко јој се опи су ју пат ње
де це и од ра слих из ме ште них услед ра та, си ро -
ма штва или не зна ња. Ми ли о ни де це тр пе не са -
мо због ра та већ и због при род них ка та стро фа,
еко ном ских про бле ма, зло ста вља ња... Љу ди
пред у зи ма ју ра ди кал не ко ра ке не би ли по бољ -
ша ли сво је жи во те, упу шта ју се у опа сна пу то -
вања у по тра зи за си гур но шћу и уто чи штем.
Из ла га њи ма су об у хва ће на раз ли чи та књи жев -
на де ла ко ја се ба ве вели ком ми грант ском кри -
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зом у Евро пи сре ди ном дру ге де ка де 21. ве ка,
као и кри зом на ре ла ци ји САД –Мек си ко, те њи-
хо ва ре цеп ци ја ка ко код нај мла ђе де це, бу ду ћи
да је ова те ма за сту пље на и у сли ков ни ца ма, та -
ко и код мла дих чи та ла ца.

Ве ли ки број из ла га ња по све ћен је књи жев -
но сти ко ја се на овај или онај на чин ба ви пост -
со вјет ским раз до бљем, би ло да је реч о не ка да -
шњим зе мља ма „ис точ ног бло ка” или пак о зе -
мља ма ко је су у би ло ком исто риј ском пе ри о ду
следи ле ко му ни стич ку, од но сно со ци ја ли стич -
ку иде о ло ги ју. Сво је вр стан ам би ва лен тан од нос
пре ма вре ме ну ко му ни стич ке вла сти ко ји се
огле да у, са да већ, ви ше де це ниј ском вра ћа њу и
по на вља њу ре ви зи је дру штве них одно са и до -
га ђа ја из вре ме на хлад ног ра та, још увек је
плод но књи жев но тле, чи ни се пре све га за мла -
ђу пу бли ку. По сле дич но, из ла га ња су би ла
усме ре на на: раз ли чи те по ја ве уо че не на кон
па да со ци ја ли стич ке вла сти – хладни рат и пе -
ри од на кон ње га, уз осврт на екс пло а та ци ју ове
те ме у сли ков ни ца ма ко ја се ви зу ел но ме ња –
од ис ти ца ња стра хо та до хи пом не зи је и по тре -
бе да се спор ни до га ђа ји за та шка ју; иде о ло шке
сме не ко је су ути ца ле на дру штве ну сфе ру, пре
све га на по ро ди цу и по ро дич ни жи вот, као и
однос пре ма до му, где је би ло ре чи и о Је же вој
ку ћи ци Бран ка Ћо пи ћа; али и на ства ра ње но -
вог кон цеп та де те та-гра ђа ни на; про блем цен зу -
ре у књи жев но сти за де цу у земља ма ис точ ног
бло ка а с тим у ве зи и за пад на про па ган да про -
тив ко му ни зма, пла си ра на у сли ков ни ца ма и
ли те ра ту ри на ме ње ној де ци и мла ди ма; затим
на тран сфор ма ци ју ка нон ских тек сто ва, где је
пот пи сни ца ових ре до ва го во ри ла о Пе пе љу ги
Алек сан дра По по ви ћа. Неколико из ла га ња би -
лo је по све ће нo пи та њи ма на ра тив не кон струк -
ци је, ма ни пу ла ци је и ре кон струк ци је прет ход -
но цен зу ри са них исто риј ских ис ку ста ва у књи -

жев но сти за де цу свих уз ра ста, за хва љу ју ћи ко -
ји ма се вра ћа пам ће ње мла дим љу ди ма, по себ -
но у зе мља ма у ко ји ма је по сто ја ла стро га иде -
о ло шка кон тро ла. Ау то ри ни су би ли све до ци
тих вре ме на, али се њи хо во ис ку ство осла ња на
прет ход не ге не ра ци је, од но сно на пост се ћа ње.
У сво јим обра ћа њи ма чи та о ци ма слу же се раз -
ли чи тим обра сци ма, укљу чу ју ћи сли ков ни це,
аван ту ри стич ке и фан та стич не при че итд. По -
тре ба да се спро ве де по нов но про це њи ва ње
соци ја ли стич ке прошло сти по ка за ла се као
плод но тле за укр шта ње жан ро ва, та ко зва ну
cros so ver књи жев ност. Ова ква де ла, са ма ње или
ви ше при кри ве ном ди дак тич но шћу, а за хва љу -
ју ћи сво јој ори ги нал но сти, по ма жу мла дој пу -
бли ци да раз у ме исто ри ју. Та ко ђе, по ка зу ју и
ко је исто риј ске те ме сло вен ска дру штва до жи -
вља ва ју као не што што је по треб но пре не ти
мла ди ма, те на ко ји на чин ис точ но е вроп ска
дру штва кон стру и шу и де фи ни шу се бе у пост -
со ци ја ли стич кој са да шњо сти. 

Ко ло ни ја ли зам и пост ко ло ни ја ли зам, из ко -
јих про из ла зи пи та ње од но са пре ма дру гом и
дру га чи јем, од но сно пре ма дру го сти, та ко ђе су
на шли сво је ме сто у, ви ди се из до са да при ка -
за ног, ве о ма ши ро ко по ста вље ној те ми Кон фе -
рен ци је Де те и књи га. Ове су по ја ве раз ма тра -
не упра во са аспек та кон ти ну и те та и тран сфор -
ма ци је, од но сно про ме на у на чи ну пр о бле ма -
ти зо ва ња ове те ме у књи жев но сти за де цу и
мла де на при ме ри ма из Пор ту га ли је, Ку бе, Ка -
на де, Ка шми ра (Ин ди је), САД, Ла по ни је, као и
на случају Ро зе Паркс. По зи ва се на по нов но
чи та ње, осло бо ђе но ау то ри та ри зма и ње го вог
ути ца ја на све дру штве не сфе ре. По ка зу је се ка -
ко су раз ли чи ти исто риј ски до га ђа ји (на пад на
Свет ски тр говин ски цен тар, нпр.) ути ца ли на
по нов но ак ту е ли зо ва ње би нар не по де ле све та
на „нас” и „њих” у књи жев но сти за де цу, при че -
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му се ука зу је на ди на мич ност дру штве них
иден тите та ко ји су син хро но об ли ко ва ни на
осно ву од ређе них со ци јал них, еко ном ских и
по ли тич ких усло ва. 

Увек ак ту ел на те ма ка да је реч о књи жев но -
сти за де цу и мла де је сте да на шњи сте пен ути -
ца ја књи жев но сти на историј ску и па три от ску
со ци ја ли за ци ју, као и вр ста од но са из ме ђу иде -
о ло шких те ме ља и со ци јал не од го вор ности.
Про бле ма ти зу је се мо гућ ност да се књи жев но -
шћу по ли тич ки ле ги ти ми зу је мо дер ни на ци о -
на ли зам, као и ре пре зен то ва ње исто ри је у књи -
жев но сти за де цу и мла де за сту пље но у школ -
ској лек ти ри. Об у хва ће не су те ме од Дру гог
свет ског ра та, пре ко пост со вјет ске Цен трал не
Евро пе (уз ди за ње на ци о нал не све сти, с јед не
стра не, и ука зи ва ње на ал тер на тив на ту ма че ња
исто ри је, с дру ге, у Пољ ској на при мер; стри -
по ви с те мом пли ша не ре во луци је у Сло вач кој),
до сте ре о ти пи за ци је Ин ди ја на ца. По себ но се
раз ма тра спо соб ност адо ле сце на та да уо че
етич ку и емо тив ну пер спек ти ву у соп стве ној
ре цеп ци ји де ла са овом и слич ним те ма ма.

По ли тич ким пи та њи ма у књи жев но сти за
де цу по све ћен је био и па нел на ко јем је, прак -
тич но, пу тем раз ли чи тих из ла га ња пред ста -
вљен ве ли ки про је кат Уни вер зи те та у Ва лен -
сији (Шпа ни ја), ко ји се, нај кра ће ре че но, ба ви
ин тер кул ту рал ним обра зо ва њем. Циљ уче сни -
ка про јек та је да по ка жу ка ко по ли тич ке и кул -
тур не про ме не ути чу на при ступ књи жев но сти,
при че му се за ла жу за со ли дар ни ји при ступ
књи жев ном обра зо ва њу. Њи хо ва по ла зна те за
је да иде о ло ги ја про жи ма це ло куп ну књи жев -
ност, па и ону за де цу. При сту па ју ћи тој те ми и
из ди ја хро ниј ске и син хро ниј ске пер спек ти ве,
за кљу чу ју да је при сут на иде о ло ги ја у књи -
жевно сти за де цу ре зул тат уну тра шњих уве ре -
ња ау то ра ко ја су не кад из ра же на суп тил ни је, а

не кад ма ње суп тил но. Уче сни ци про јек та сма -
тра ју да, иа ко је мул ти кул ту рал но обра зо ва ње
тре нут на пре о ку па ци ја и циљ за пад ног дру -
штва, оно у књи жев но сти за де цу су штин ски не
по сто ји.

Па нел о ми ту о Ика ру као сим бо лу транс -
фор ма ци је у ро ма ну за де цу и омла ди ну за сно -
ван је на ве ли ком европ ском про јек ту „На ше
мит ско де тињ ство: ре цеп ци ја кла сич не ста ри -
не у кул ту ри де це и мла дих као од го вор на ре -
ги о нал не и гло бал не иза зо ве” (Our Mythi cal
Child hood: The Re cep tion of Clas si cal An ti qu ity
in Chil dren’s and Young Adults’ Cul tu re in Re -
spon se to Re gi o nal and Glo bal Chal len ges). По -
ка за но је ка ква је ре цеп ци ја Ика ра као сим бола
про ме не у три ма раз ли чи тим др жа ва ма – Ве -
ли кој Бри та нији, Не мач кој и Пољ ској, зе мља -
ма уда ље ним од ме ди те ран ске кул ту ре. Реч је
о де ли ма ко ја се ба ве са да шњо шћу и про -
шлошћу и на чи ни ма на ко је се њи хо ви мла ди
ју на ци и ју на ки ње уз ди жу су о ча ва ју ћи се са
про бле мом вр шњач ког на си ља, не при па да њем
кул ту ри од ра ста ња, али и од ра ста њем у Дру гом
свет ском ра ту и уче ство ва њем у Вар шав ском
устан ку.

Је дан од па не ла био је по све ћен Ђа ни ју Ро -
да ри ју, у част сто го ди шњи це пи шче вог ро ђе ња
(1920) и по во дом че тр де се то го ди шњи це ње го -
ве смр ти (1980) – „Реч као де мо крат ски из раз
ми сли и дру штва: по нов но чи та ње књи жев но -
сти за де цу Ђа ни ја Ро да ри ја”. У овим из ла га њи -
ма дат је осврт на ства ра ла штво овог ве ли ког
књи жев ни ка – ње го во де ло Гра ма ти ка фан та -
зи је (Gram ma ti ca del la fan ta sia, 1973), и про бој
на ан гло фо но под руч је на кон до би ја ња На гра -
де „Ханс Кри сти јан Ан дер сен” (1970), за тим
рад у деч јем не дељ ни ку Ко ри је ре деи пи ко ли
(Cor ri e re dei Pic co li) где об ја вљу је тек сто ве на
осно ву ко јих ка сни је на ста ју не ка од ње го вих
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нај зна чај ни јих де ла. По ка за но је ка ко се Ро да -
ри је ва осо би та ви зи ја све та раз ви ја ла и гра дила
на је зич кој игри у чи јем је сре ди шту реч, ко ја
је исто вре ме но и по сред ник од је зи ка као си -
сте ма до пер цеп ци је ствар но сти, али и осло бо -
ди лац не са мо у сми слу со ци јал ног осло ба ђа ња
већ и у по гле ду обра зо ва ња, осло ба ђа ња ма ште
и кре а тив но сти, ко је су, пре ма овом ау то ру, би -
ле ва жан део обра зо ва ња и уче ња.

На овој кон фе рен ци ји сво је ме сто на шла је
и по све ак ту ел на те ма ко ја за о ку пља пре све га
мла де, али и де цу, а то је – гра ђан ски ак ти ви -
зам. Пред ста вље на је ан ти ко руп циј ска еди ци ја
из Ин до не зи је, др жа ве ко ја је у ско ри је вре ме
ус пе ла да се осло бо ди три де се то го ди шње ко -
рум пи ра не вла сти. Реч је о ше сна ест сли ков ни -
ца ко је у фо кус ста вља ју деч је де ло ва ње и деч -
је мо рал не ди ле ме. Ов де сва ка ко при па да ју и
из ла га ња ко ја су се ба ви ла про бле мом по ла, ро -
да и иден ти те та у књи жев но сти за де цу и мла -
де – ал тер на тив но по нов но чи та ње јед ног изра-
ел ског ро ма на, али и пред ста вља ње пољ ских
гра фич ких но ве ла са LGBT те ма ти ком ко ја је
опи са на као из ра зи то та бу и зи ра на и „спо ро до -
ла зе ћа”, али ипак по сто је ћа, као и уло га квир
књи жев но сти за мла де у по врат ку ХИВ кри зе у
САД, ко јом се њен по че так из осам де се тих го -
ди на пре и спи ту је и при ка зу је из но ве и дру га -
чи је пер спек ти ве. Пр о бле ма ти зо ва но је и пи та -
ње ро да и ста ро сне до би – раз ма тра ни су тек -
сто ви о же на ма у раз ли чи тим би о граф ским
фор ма ма, не као но ве по ја ве у књи жев но сти,
већ као сред ство за об ли ко ва ње по ли тич ког
дис кур са о же на ма, где су же не при ка за не као
узо ри или ве сни ци по ли тич ких про ме на. Пред -
ста вље не су и гра фич ке но ве ле о абор ту су као
про бле му ко ји се увре же но сма тра ис кљу чи во
жен ским, ко је му при сту па ју без осу де и за сни -
ва ју се на уте шном али не и сла ду ња вом то ну.

И од нос пре ма ста ро сти у деч јим сли ков ни ца -
ма на шао је сво је ме сто на овој кон фе рен ци ји
– по ка за но је ко ји се еле мен ти ко ри сте у гра ђе -
њу ли ко ва ста ри јих осо ба у бра зил ским и пор -
ту галским елек трон ским сли ков ни ца ма и у ко -
ли кој ме ри до при но се ствар ној пред ста ви или
сте ре о ти пи за ци ји. Не ке од на зна че них и за по -
че тих те ма сво је ме сто до би ће на на ред ној кон -
фе рен ци ји.

Сле де ћа Кон фе рен ци ја Де те и књи га одр жа -
ће се од 26. до 28. ма ја 2022. у Ва ле ти на Мал -
ти (Uni ver sity of Mal ta, Val let ta). На ја вље на те -
ма за по че та је већ ове го ди не у Бер ли ну и у
окви ру пле нар них пре да ва ња, као и у окви ру
из ла га ња на се си ја ма – „Уло га де те та као гра -
ђа ни на: кон стру и са ње де тињ ства пу тем ор га -
низо ва ња и ак ти ви зма”. Пре ма обра зло же њу
ор га ни зато ра, уо че на је из ра зи та уло га де це у
во ђе њу јав них рас пра ва и раз во ја. За хва љу ју ћи
ин тер не ту и гло бал ним ак ти ви стич ким по кре -
ти ма, де ца и мла ди ко ри сте свој глас да пред -
во де од ра сле у рас пра ва ма о свим са вре ме ним
ва жним пи та њи ма: жи вот ној сре ди ни, кли мат -
ским про ме на ма, ра са ма, ими гра ци ји, ра се ља -
ва њу, обра зо ва њу, мар ги на ли за ци ји, си ро ма -
штву, фи нан сиј ској оправ да но сти LGBTI QA
(les bian, gay, bi se xu al, tran sgen der, qu e er, in ter sex,
and ase xu al – ле збиј ска, тран срод на, квир /осо -
бе нео д ре ђе не или не де фи ни са не сек су ал не и
пол не ори јен та ци је/, ин тер сек су ал на и асек су -
ал на) пра ва. Циљ је да се ова квом те мом под -
стак ну рас пра ве о тре нут ном ста њу де тињ ства
и ње го ве ре флек си је у књи жев но сти и ме ди ји -
ма (филм, стрип, те ле ви зиј ске се ри је, он лајн
фан дом /обо жа ва тељ ске, по кло нич ке/ ак тив но -
сти). Као по вод, ор га ни за то ри ис ти чу чи ње ни -
цу да ши ром све та, од сли ков ни ца до пред сед-
нич ких ина у гу ра ци ја, ви ди мо де цу и мла де који
тра же пра во уче шћа у јав ној сфе ри, као актив -
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ни гра ђа ни. Тра га се за од го во ри ма на пи та ња:
Шта нас је до ве ло до ове еман ци па ци је? Ко је су
мо гућ но сти и зам ке у тре нут ном кул тур ном
тре нут ку? Ку да ово мо же да ље да нас води?

*

Уко ли ко је нео п ход но ис та ћи од ре ђе ни ути -
сак, до ми нант на је по твр да чвр стог лич ног убе -
ђе ња да не по сто ји „пра во” вре ме за уво ђе ње
од ре ђе них те ма у књи жев ност на ме ње ну де ци
и мла ди ма, по себ но нај мла ђи ма. По сто ји са мо
пра ви на чин, од но сно од го ва ра ју ћи, при хва -
тљив, да се то за и ста и учи ни. Ве ли ки број изла -
га ња по ка зу је да је то у свет ској про дук ци ји за -
и ста и та ко, при че му се не во ди ра чу на са мо о
ди дак тич но сти, етич но сти по ну ђе ног, већ и о
ви со ким естет ским вред но сти ма. Ве о ма је ва -
жно (по)ну ди ти де ци књи жев ност ко ја про во -
ци ра ак ти ви зам и раз ви ја гра ђан ску свест, те
зах те ва про ми шља ње те шких и муч них те ма.
Ка да је реч о очу ва њу иден ти те та и тра га њу за
њи ме, те пре и спи ти ва њу ста во ва и њи хо вој
евен ту ал ној ре ва ло ри за ци ји, не мо же се (и не
сме се) од ба ци ти ис ку ство прет ход них ге не ра -
ци ја и ва ља се осла ња ти на се ћа ња из дру ге ру -
ке ко ја мо гу по ну ди ти од го во ре и по моћ у ре -
ша ва њу исто риј ских за го нет ки.

Ми ле на С. ЗО РИЋ*

Ин фор ма тив ни при лог
UDC 82.09:929 Marjanović V.

При мље но: 23. 7. 2021. 
При хва ће но: 28. 7. 2021.

ОД ЛА ЗАК УГЛЕД НОГ 
КРИ ТИ ЧА РА
Во ја Мар ја но вић (1934–2021)

На Пре о бра же ње да ле ке 1934. го ди не, на
Убу, ро ђен је Во ја Мар ја но вић, је дан од на ших
нај ве ћих про у ча ва ла ца и књи жев них кри ти ча -
ра у обла сти ли те ра ту ре за де цу и мла де. Де -
тињ ство и рат не го ди не про вео је на ре ла ци ји
из ме ђу Бе о гра да и род ног Уба, где је у пор ти
град ске цр кве учио шко лу. По сле ра та ње го ва
по ро ди ца пре тр пе ла је не пра вед ну на ци о на ли -
за ци ју спро ве де ну од ко му ни стич ких вла сти,
ко је су ње го вим узо р ним ро ди те љи ма ко ји су се
ба ви ли уго сти тељ ством од у зе ле имо ви ну. По -
сле за вр ше не гим на зи је Мар ја но вић упи су је
сту ди је ју го сло вен ске књи жев но сти у Бе о гра ду
и ди пло ми ра 1960. го ди не. Док то ри рао је на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву (1978) са
те мом „При по ве дач ки свет Бран ка Ћо пи ћа”. Са
про фе со ром То де том Чо ла ком при ре ђу је Чи -
тан ку за сед ми раз ред, ко ја је у За во ду за из да -
ва ње уџ бе ни ка и на став них сред ста ва до жи ве -
ла осам из да ња. Два де се так го ди на ра дио је у
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Ме ди цин ској шко ли, а по том на Пе да го шкој
ака де ми ји за вас пи та че на Де ди њу, ода кле и
одла зи у пен зи ју.

Пу то вао је и оби ла зио мно ге зе мље (Ен гле -
ску, Ру си ју, Бу гар ску, Грч ку, Ма ђар ску, Бел ги ју,
Че шку, Швај цар ску, Ау стри ју, Ита ли ју, Тур ску,
Азер беј џан, САД). Уче ство вао је на број ним
књи жев ним фе сти ва ли ма он да шње Ју го сла ви -
је: од „Ку рир че ка” у Ма ри бо ру до „Зма је вих
деч јих ига ра” у Но вом Са ду. Је дан је од осни ва -
ча Књи жев ног клу ба „Бран ко Ћо пић” у Бе о гра -
ду. Ау тор је ве ли ког бро ја ре цен зи ја, пред го во -
ра и по го во ра зна ним и ма ње зна ним књи жев -
ни ци ма, са на ме ром да чи та о ци ма пре по ру чи
оно што је вред но и умет нич ки ре ле вант но.
Дру го вао је и са ра ђи вао са мно гим на шим пи -
сци ма за де цу, а мла де ства ра о це мо ти ви сао и
сво јим пре по ру ка ма охра бри вао да оп ста ну на
веч ној стази де тињ ства. У том сми слу сво јим
књи жев ним от кри ћи ма сма трао је Дра го ми ра
Ђор ђе ви ћа и Не дељ ка По па ди ћа, ко је је пра тио
од пр ве до по след ње књи ге.

Пр ву књи гу, Де тињ ство и по е зи ја, об ја вљу је
1968. го ди не. Од та да па до кра ја жи во та не пре -
ста но ра ди, пи ше и об ја вљу је. За со бом је оста -
вио вр ло бо гат и ра зно ро дан књи жев ни и на уч -
ни опус од осамдесет пет жан ров ски раз ли чи -
тих књи га за де цу и од ра сле. На рав но, нај ве ћи
део за у зи ма ју књи ге за де цу и мла де, ко је је па -
си о ни ра но и пе дант но пре по ру чи вао чи та о ци -
ма број них часо пи са (Са вре ме ник, Баг да ла,
Стре мље ња, Ства ра ње, По ве ља, Mons Au re us,
Школ ски час, Сви так, Стиг, Мај дан) и ли сто ва
(Књи жев не но ви не, По ли ти ка, Бор ба, Ве чер ње
но во сти, Про свет ни пре глед). Од са мих по че та -
ка био је и ре дов ни са рад ник ча со пи са Де тињ -
ство, у ко јем је по след ње при ло ге – „Ипак је
Алек сан дар Ву чо био пр ви” и „Из бру ше на пе -
снич ка реч” – обја вио 2018. годи не. 

До бит ник је број них при зна ња за свој књи -
жев ни и на уч ни рад, ме ђу ко ји ма На гра де Зма -
је вих деч јих ига ра, По ве ље за жи вот но де ло
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, На гра де „Си ма
Цу цић”, „Ви те зо ве” по ве ље за жи вот но де ло и
др. Де се ти не књи га по све тио је књи жев ном
ства ра ла штву Бран ка Ћо пи ћа:

Књи га о Ћо пи ћу (1985),
Ћо пић или при сут ност (1985), 
Бран ко Ћо пић у све тлу књи жев не кри ти ке (1987),
Ћо пи ћев свет де тињ ства (1981),
Ро ма ни Бран ка Ћо пи ћа (2015),
Вер ти ка ле трај ног Ћо пи ћа (2018) итд. 

Мар ја но вић је при па дао кри ти ча ри ма во ђе -
ним мо рал ном оба ве зом и мен тор ским ис ку -
ством, они ма ко ји ар гу мен то ва но и без пар -
дона, вр ло ау то ри та тив но и до бро на мер но,
иска зу ју сво је су до ве и са зна ња. Из ни за ње го -
вих из да ња из два ја ју се уџ бе ни ци, ан то ло ги је,
сту ди је и огле ди: 

Пре де ли за др жа них ре чи (1974),
Ли ца и на лич ја деч је књи жев но сти (1979), 
Пра во на де тињ ство (1996),
Мој по глед (1996),
Књи жев ност за де цу и мла де (2000),
С пи сци ма и књи га ма (2012),
Да или не (2005),
Но ва ан то ло ги ја срп ске по е зи је за де цу 
и мла де (2003), 
По е ти ка књи жев но сти за де цу и мла де (2009),
Кри тич ки мо за ик (2010),
Књи жев на раз ма тра ња (2019) и др. 

Гор да на Ма ле тић при ре ди ла је књи гу раз го -
во ра са про фе со ром Мар ја но ви ћем – Де тињ -
ство као мит (2006), ко ја пра ти ње гов жи вотни
и ли те рар ни пут. О Мар ја но ви ће вом бо га том и
ра зно род ном ства ра ла штву ве ома афир ма тив -
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но пи са ли су на ши углед ни књи жев ни кри ти ча -
ри, пи сци и пу бли ци сти: Че до мир Мир ко вић,
Ра до ји ца Та у то вић, Бо шко Но ва ко вић, Ти хо -
мир Пе тро вић, Ми ло сав Бу ца Мир ко вић, Ра до -
мир Жи во тић, Жи ван Жив ко вић, Пе ро Зу бац,
Ми лен ко Ма тиц ки, Ми ћо Цви је тић, Ми о мир
Ми лин ко вић, Ни ко ла Цвет ко вић, Пре драг Ја -
шо вић и мно ги дру ги. Сви су са гла сни у оце -
ни ње го вог ства ра лач ког ан га жма на у обла сти
књи жев но сти за де цу, али и књи жев но сти за од -
ра сле. 

Во ја Мар ја но вић при ре дио је низ те мат ских
ан то ло ги ја за де цу и мла де: о љу ба ви (Во лим
те), о све ци ма и хри шћан ству (Прет пра знич ко
ве че), о ро до љу бљу (Ср би ја је ве ли ка тај на), о је -
се ни (У по зну је сен), о про ле ћу и цве ћу (Про цве -
та ла тре шња), о ху мо ру (И сме ха, сме ха де ци)
и др. Овим и слич ним из да њи ма умно го ме је
ре ла ти ви зо вао гра ни цу из ме ђу по е зи је за де цу
и по е зи је за од ра сле, по ка зу ју ћи и на тај на чин
да ле па пи са на реч са ма би ра пут до чи та о ца
без об зи ра на ње гов уз раст и ин телек ту ал ни ха -
би тус.

Мар ја но вић се ба вио и про у ча ва њем ли те ра -
ту ре за од ра сле, а јед на у ни зу ње го вих за па же -
них из да ња у тој обла сти сва ка ко је и сту ди ја
Алек сан дар По по вић – до а јен срп ске дра ме и фар -
се (2016). Ме ђу тим, ма ње је по знат ње гов до -
при нос и рад на по љу бе ле три сти ке. По ред
оста лог, об ја вио је три не ве ли ке али сва ка ко
дра го це не зби р ке ме ди та ци ја: Ме ди та ци је
(2004), Ме ди та ци је (2008) и Ми сли – ме ди та -
ци је, сен тен це, гно ме (2012). Днев нич ке за пи се
обе ло да нио је под на сло вом Сел терс про за
(2005), а го ди ну да на пре ње го ве смр ти по ја ви -
ле су се крат ке при че за де цу ко је је по све тио
свом уну ку: При че за Ма риа (2020). Свој за ви -
чај увек је но сио у ср цу, пи шу ћи о ње му, ње го -
вим љу ди ма и ра зним до го дов шти на ма (Уб ске

при че, 2004). Се ћа ње на де тињ ство, по рат но
вре ме и род ни крај ове ко ве чио је у књи зи По -
след ња пе сма мо је на не: при че из де тињ ства
(2014).

Име про фе со ра Во је Мар ја но ви ћа одав но је
по ста ло си но ним за ака дем ску књи жев ну кри -
ти ку у обла сти ли те ра туре за де цу. Ње гов од ла -
зак пред ста вља ве ли ки гу би так за на шу на у ку,
а по себ но за књи жев ност за де цу и мла де. О ње -
го вом бо га том и ра зно вр сном књи жев ном, на -
уч ном и пе да го шком ства ра ла штву тек тре ба
да ти аде кват ну оце ну и кри тич ку ва ло ри за цију.

Ми лу тин Б. ЂУ РИЧ КО ВИЋ*

IN MEMORIAM
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