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У јед ном ин тер вјуу, на пи та ње но ви нар ке:
„Ко је Вла ди мир Ан дрић?”, oн је јед но став но
од го во рио – „Ла ле Ра шин”. Без ве ли ке ми сти -
фи ка ци је, јер та кав је чо век био – јед но ста ван. 

Вла ди мир Ан дрић био је и пи сац, дра ма тург,
ре ди тељ, сце на ри ста, те ду го го ди шњи уред ник
Ре дак ци је деч јег и школ ског про гра ма РТС-а.
Ро ђен је у Обре нов цу где је за вр шио основ ну
шко лу, а у Ва ље ву гим на зи ју. Већ као гим на зи -
ја лац по чео је да об ја вљу је пе сме у ва љев ским
но ви на ма На пред, бе о град ском Сту ден ту и
шабач ком ча со пи су Уства ри. Ди пло ми рао је
филм ску ре жи ју у кла си про фе со ра Ху га Клај -
на на Ака де ми ји за по зо ри ште, филм, ра дио и
те ле ви зи ју у Бе о гра ду. То ком сту ди ра ња, ра дио
је на те ле ви зи ји, у еми си ја ма „Име и пре зи ме”
и „Про зор”, као и у Ре дак ци ји деч јег те ле ви зиј -
ског про гра ма. Еми си ју „До бро ју тро, де цо” на
Радију Београд по чео је да ра ди 1966. го ди не.
Од 1968. уред ник је у Ре дак ци ји деч јег про гра -

ма РТС-а, да би ка сни је био и од го вор ни уред -
ник, све до пен зи о ни са ња 2009. го ди не.

Ау тор је ве ли ког бро ја еми си ја за де цу и
мла де: „Би о гра фи је”, „Ју нак на шег де тињ ства”,
„Дом у ко јем жи вим”, „Пе сни ци свог за на та”,
„Дај ми кри ла је дан круг”, „Ла ку ноћ, де цо”,
„Пу сто лов” и дру гих. Ре ди тељ је те ле ви зиј ских
фил мо ва Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа, Бр зе
го ди не, Рат нич ки та ле нат, На гра да го ди не и
Хро ни чан жи вот. На пи сао је шест дра ма: Де -
тек тив ско ср це, Ана во ли Ми ло ва на, Му зи кант
и прин це за, Ко се шу ња иза жбу ња, Пу сто ло ви на
зма ја Ог ње на и Сме ја о ни ца. Та ко ђе, ау тор је и
ви ше од два де сет ра дио-дра ма: Ве ли ко ле то,
Ку ћа са ве ран дом, Све ска над све ска ма, Змај
Огњен, Има ли брд ских сло но ва и дру гих. Дра ме
су му из во ђе не на ра ди ју, а игра не су и у по зо -
ри шти ма ши ром не ка да шње Ју го сла ви је. Ре жи -
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рао је пред ста ве Гра ди нар и Ка пе тан Џон Пипл -
фокс. Об ја вио је три на ест књи га по е зи је и про -
зе: На пред пла ви сме ђи и цр ни, Ве чер њи слон,
Срце на зи ду, Пу сто лов, Кроз гу ду ре Обре нов ца,
Дај ми кри ла је дан круг, Ла ле Ра шин усред све -
та и дру ге. Пе сме и при по вет ке нај че шће је
обја вљи вао у ча со пи си ма Ма ли Не вен, Не вен,
Mons Au re us, Де тињ ство, За град ка, Ула зни ца и
По ли ти ка. Де ла Вла ди ми ра Ан дри ћа за сту -
пљена су у пе де сет и три књи жев не ан то ло ги је
за де цу.

До бит ник је на гра да „Не вен” и „По ли ти кин
за бав ник” за књи гу Пу сто лов, за тим на гра де
Зма је вих деч јих ига ра „Деч ја књи га го ди не”,
„Злат ни кљу чић”, На гра де за жи вот но де ло
„Ма ли принц” – за из у зе тан до при нос раз во ју
кул ту ре и сцен ске умет но сти за де цу. За књи гу
Дај ми кри ла је дан круг до био је ме ђу на род но
при зна ње Цен тра за књи жев ност и ме ди је за де -
цу и мла де Ју го и сточ не Евро пе.

Обич но се за пи сце ка же: би ли су чи та ни,
али за Вла ди ми ра Ан дри ћа мо же се ре ћи – био
је нај гле да ни ји деч ји пи сац. 

Књи га Пу сто лов, на ста ла на осно ву исто име -
не се ри је у ко јој је Ми лан Ла не Гу то вић пре -
при ча вао пу сто ло ви не из сво је ма ште, про гла -
ше на је за нај бо љу књи гу за де цу и мла де, а
еми си ја је сни ма на пу них пет на ест го ди на. 

Се ри ја „Ла ку ноћ, де цо”, по сце на ри ју Вла -
ди ми ра Ан дри ћа, сни мље на је у бро ју од три
сто ти не епи зо да, еми то ва них у нај гле да ни јем
тер ми ну на Пр вом про гра му РТС-а, шест го ди -
на у кон ти ну и те ту:

Кад сам ја пи сао „Ла ку ноћ, де цо”, ко ју је она
(Дон ка Шпи чек) бе со муч но пу шта ла пет го ди на,

сва ке го ди не сам до пу ња вао се ри ју но вим епи зо -
да ма... Дон ка је би ла хра бра... Иа ко смо се пла -
ши ли да ће то да до са ди. Прво смо има ли три де -
сет, па ше зде сет, па де ве де сет, сто, две ста, па три -
ста епи зо да и ка ко до ђе, ре ци мо, до три сто те
епи зо де, она опет пу сти пр ву епи зо ду и то се вр -
те ло и ушло у гла ву.

Је дан од до ка за огром не по пу лар но сти, по
соп стве ном ка зи ва њу, до жи вео је у Но вом Са -
ду. Као ре до ван гост Зма је вих деч јих ига ра (го -
ди не 1995. био је и њи хов до ма ћин), упра во у
вре ме ка да се еми то ва ла се ри ја „Ла ку ноћ, де -
цо”, свра тио је у по зо ри шни клуб Срп ског на -
род ног по зо ри шта, ода кле га је не ко ли ци на глу -
ма ца, ње го вих при ја те ља, од ве ла на ве че ру.
Там бу ра ши су за сви ра ли „Ла ку ноћ, ла ку ноћ”.
По ми слио је да су то „из ре жи ра ли” глум ци, ме -
ђу тим, ис по ста ви ло се да му зи ча ри ту пе сму
сви ра ју сва ке ве че ри, да ју ћи на тај на чин го сти -
ма до зна ња да је фај ронт. 

Вла да је во лео да по се ћу је шко ле, ви ђа се са
де цом, чи та им, раз го ва ра са њи ма. Пи са ти за
де цу и мла де за ње га је био из вор за ба ве, у том
„по слу” ви део је сло бо ду, ње го ва ма шта би ла је
не спу та на – „нео б у зда на, за ко ју су де ца уско
спе ци ја ли зо ва на”. Вла ди мир Ан дрић био је
мај стор пи са не ре чи, те не чу ди од јек ње го вог
ства ра ла штва. Пи сао је „као да му Ду шко Ра до -
вић ви ри пре ко ра ме на”. 

Са да је си гур но са њи ма, са сво јим ду хов ним
оци ма – про фе со ром Клај ном и Ду шком Ра до -
ви ћем, са при ја те љи ма и ко ле га ма, са Дон ком
и Ла не том. Не до да ју јед ни дру ги ма кри ла је дан
круг – ве ру је мо да са да сва ко има свој пар, па у
ми ру са ња ју но ве пу сто ло ви не, ко је су на ма са -
мо у ма шти до ступ не.
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Се ћа ња су пре вр тљив и не по у здан са бе сед -
ник, склон сва ка квом под ме та њу. Има у њи хо -
вом на сту пу и то ну из ве сне ди пло мат ске так ти -
ке: пре ћут ку ју оно што вла сни ку ни је по во љи,
ис ти чу тре нут ке ње го ве сре ће и сла ве, оправ -
дава ју по ступ ке ко ји ни су за по хва лу. Она су
попут жи вог ар хи ва с та лен том за про теј ско
пре о бли ко ва ње сли ка и по да та ка. Што се ви ше
се же у ви ро ве и ду би ну се ћа ња, као да ја ча и
њи хо ва власт над успо ме на ма. Ако је реч о
освр ту на исто ри ју од ре ђе них по знан ста ва, о
ре тро спек ти ви од но са с љу ди ма ко ји су нам
обе ле жи ли жи вот, се ћа ње че сто зна да „за ту ри
бе ле шке” и у бес крај ној по мет њи ка лен дар ске
олу је из ме ша да ту ме. У сва чи јем се ћа њу по сто -
је осо бе за ко је има мо ути сак да смо их зна ли
од у век. Ваљ да за то што су на хо ри зон ту на шег
по сто ја ња с вре ме ном за у зе ле ме сто ко је као да
је би ло ство ре но за њих. Та кве су осо бе уи сти -
ну рет ке, ма ло број не. Оту да ја, ре ци мо, не знам
по у зда но ка да сам се пр ви пут срео с Вла дом
Ан дри ћем. Из ве сна је са мо ре ми ни сцен ци ја да
је то би ло у го ди на ма мог сту па ња у ре до ве
ства ра ла ца књи жев но сти за де цу. Имао сам тек
јед ну, мо жда две об ја вље не књи ге на ме ње не де -
ци. У мом вре ме ну сти ца ња књи жев них при ја -
тељ ста ва по сто ји ера зва на „Вла да”. По че ла је
пре на шег по знан ства, тра ја ла вр ло жи во за вре -

ме ње га, а са да је већ не сум њи во да ни по сле
Вла ди ног од ла ска не ће има ти сво је окон ча ње.
Са свим си гур но и због то га што је ње го ва књи -
жев на ег зи стен ци ја упра во од оних ко је с про -
то ком вре ме на би ва ју ви тал ни је и ути цај ни је. 

Вла да Ан дрић био је ства ра лац је дин ствен по
спо соб но сти да у свом умет нич ком сен зи би -
лите ту удру жи има ги на ци ју де те та и му дрост
древ ног уче ња ка. По пут Ду шка Ра до ви ћа, чи ју
је по е ти ку до брим де лом усво јио и сле дио, али
и зна лач ки над гра дио, уз ди гао је књи жев ност
за де цу у ви си не вр хун ског ства ра лач ког из ра -
за, јед на ко ефект ног и код та ко зва них чи та лач -
ких кру го ва од ра слих. При том, ње гов сми сао за
ле по ту књи жев не игре, би ло да пи ше сти хо ве,
про зу или драм ски текст, ни ка да ни је гу био
све жи ну и за мах. Сва ки пут то би би ло но во по -
зи ва ње на ду хо ви ти клинч са сми слом, зна че -
њи ма, је зич ком ствар но шћу и ло гич ким обра -
сци ма. Са вр шен дар-мар. По сто ји у ње го вом
це ло куп ном де лу из ве сна фор му ла уни вер зал -
не вред но сти ко ја му обез бе ђу је ак ту ел ност и
атрак тив ност без об зи ра на уз раст чи та ла ца и
сен зи би ли тет но вих ге не ра ци ја. Кад год ми се
чи ни ло да ме спи са тељ ска има ги на ци ја на пу -
шта или сла би, да тап кам у ја ло ви шту по тро ше -

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   7

Де јан АЛЕК СИЋ*
Из да вач ка де лат ност По ве ља
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни” 
Кра ље во
Ре пу бли ка Ср би ја

ВЛА ДА, ЧО ВЕК КОМ СЕ БЕЗ РЕ ЗЕР ВНО ВЕ РУ ЈЕ

UDC 821.163.41-93:929 Andrić V.
При мље но: 6. 10. 2021.

При хва ће но: 11. 10. 2021.

* alek sic_po e zi ja@yahoo.com



них иде ја и за мо ре них по сту па ка – ла тио бих
се не ке од књи га Вла де Ан дри ћа. И зуп ча ни ци
у ме ха ни зму мо јих ма штењ ских по ду хва та сме -
ста би се по кре ну ли, отва рао се по глед на свет
сва ко днев них чу да, је зик би по ста јао не са гле -
ди ви по ли гон за игру са сми слом. Знао је да се
по ве ри ка ко су га по не ке пе сме свој ски на -
мучи ле, док су не ке, опет, „уме ле са ме се бе да
на пи шу”. У сва ком слу ча ју, чи та лац ње го ве
лите ра ту ре не мо же да се от ме ути ску пи са ња
„с ла ко ћом”. Мо жда и због че сте жан ров ске хи -
брид но сти ње го вог тек ста: пе сма се, ре ци мо,
нео сет но про мет не у при чу, при ча у драм ски
за плет и обр ну то. О тој при вид ној јед но став но -
сти Вла ди ног сти ха ле по је го во рио и пи сао, у
ви ше на вра та, Јо ван Љу шта но вић, не у мор ни
хро ни чар и ту мач са вре ме не књи жев но сти за
де цу, ко ји је, ван сва ке сум ње, пр ви са гле дао
пун зна чај и уло гу Вла ди ног ства ра ла штва као
коп че из ме ђу епо хе Ду ша на Ра до ви ћа и по е зи -
је за де цу на по чет ку XXI ве ка.

По себ но ми је дра го што је и Вла да у ни зу
ау то ра књи жев но сти за де цу ко ји су по по зи ву
пи са ли ау то би о граф ску про зу за до да так ча со -
пи са По ве ља – Ви ди чу да. Пи шу ћи о свом де -
тињ ству у Обре нов цу, пред ста вља ју ћи се као
Ла ле Ра шин усред све та, при по ве да ју ћи, он по -
сти же пра ву ме ру сен ти мен тал но сти, ху мо ра и
аван ту ри зма, не до зво ља ва ју ћи пре власт до ку -
мен та ри стич ком то ну, ко ји је ту са мо за рад
увер љи во сти ево ка ци је. Гор да на Ти мо ти је вић,
идеј ни тво рац и ду го го ди шња уред ни ца овог
По ве љи ног се па ра та, и ја би ли смо по себ но обра -
до ва ни чи ње ни цом да смо по сло вич но за у зе тог
Вла ду ус пе ли да на го во ри мо на овај књи жев ни
по ду хват. За пра во, ис по ста ви ло се да је он на -
ма био за хва лан за ини ци ја ти ву, јер је реч о
оној вр сти тек сто ва ко је ау то ри ре ђе пи шу или
их не на пи шу ни ка да уко ли ко им не ко не што

слич но не на ру чи. Ма ла ре ка пи ту ла ци ја де тињ -
ства Вла ди је би ла са свим до бро до шла, а о то -
ме је го во рио ци ти ра ју ћи, по се ћа њу, Ге теа:
„Сад све око се бе ви дим као у да љи ни, / а што
не кад бе ше – бли ско ми се чи ни.” И, за и ста, Ла -
ле Ра шин је на то пао и дир љив на чин ре кон -
стру и сао свет ма ле ва ро ши у ко јој је од ра стао,
при бли жио нам пи то ре ску свог де тињ ства,
урба ног и па сто рал ног исто вре ме но, ра не го ди -
не жи во та ка да је вре ме, за пра во, ма ла веч ност
у ко јој се ре дов но оства ру је три јумф над до са -
дом: „Нео прав да но ку ку мав че сви па лан ча ни
на све ту, ка ко се њи ма не де ша ва ни шта. На ма
се сва шта де ша ва ло.” Обре но вац Вла ди ног де -
тињ ства, па лан ка ушу шка на у ве ло ве при јат не
сва ко дне ви це, ожи вља ва у овим ре до ви ма као
ме сто мит ске сре ће и оства ре но сти. Ако би смо
ње го ву књи жев ност за де цу ста ви ли под лу пу
ка у зал ног ту ма че ња, про на шли би смо оби ље
ре ла ци ја и пре пли та ја у ко ји ма жи вот опо на ша
ли те ра ту ру, а ли те ра ту ра се ра ђа из ре а ли стич -
них си ту а ци о них окви ра, би ло да су они са мо
од јек дав на шњег ис ку ства или се фор ми ра ју не -
по сред но пред по сма тра чем.

Огром но књи жев но, по зо ри шно, филм ско и
уред нич ко ис ку ство чи ни ло га је бес крај но за -
ни мљи вим са го во р ни ком, мај сто ром при по ве -
да ња анег дот ских си ту а ци ја, див ним све до ком
при ли ка из кул тур ног жи во та ши ром зе мље,
оне бив ше, ве ће, као и ове са да шње. Али ње го -
ва пра ва ства ра лач ка ве ли чи на би ла је у спрем -
но сти да усва ја и учи, чак и у жи вот ној до би
када мно ги по ми сле да им ула зак у ка нон обез -
бе ђу је пра во на ис кљу чи ву ме ро дав ност и ста -
тус ex cat he dra. Умео је, да кле, да по са ве ту је,
али и да ослу шне дру га чи ју ар гу мен та ци ју. У
не за бо рав ним це ло ве чер њим раз го во ри ма, оби -
ч но по сле фе сти вал ских про гра ма и дру гих
књи жев них зго да у Но вом Са ду, Ла за рев цу, Бео -
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гра ду, Обре нов цу, Алек син цу, Кња жев цу, Кра -
ље ву и дру где, оку пља ли би смо се око Вла де,
ми, знат но мла ђи ау то ри, за ве де ни ње го вим
хре сто ма ти ја ма, сва ка ко не пла си ра ним у фор -
ми ау то ри тар ног пре да ва ња. Иа ко пре те жно
усме ра ва не пу то ка зи ма ње го ве еру ди ци је и ис -
ку ства, де бат не де о ни це о умет но сти увек су
под ра зу ме ва ле до вољ но ши рок про стор и за на -
ша уве ре ња и ста во ве. Мо же би ти да га је про -
фе си о нал ни ре жи сер ски опа жај ни ре флекс
опре мио ве шти ном да це ли ну зби ва ња, ма кар
то био и раз го вор у дру штву, увек ви ди као збир
ма лих по је ди нач них до при но са. За Иго ра Ко -
ла ро ва, Бран ка Сте ва но ви ћа, Уро ша Пе тро ви ћа
и ме не – че тве рац нај че шће по сед нут око Вла -
де то ком ра зних књи жев них свет ко ви на – он је
био као „не што ста ри ји” друг, обе ше њак из
истог кра ја уни вер зу ма, ко ји је ви део дру ге све -
то ве и док о то ме при ча – све му без ре зер вно
ве ру јеш. Ср ча ност у опи си ма при зо ра или си -
ту а ци ја, ши рок ге сту ал ни ре пер то ар, на ра тив -
на екс пре си ја, бес крај но сим па ти чан и по ма ло
на за лан глас, на пра сан смех у ко ји би се кат кад
ули ва ли за вр ше ци ре че ни ца, нео до љи ва не по -
сред ност – све то чи ни ло га је са го вор ни ком у
чи јем се при су ству слу ша лац осе ћао по вла шће -
ним де лом ожи вље не по ве сти. 

Не бро је ни су сре ти с Вла дом, бо рав ци и ко -
на че ња у ње го вој по ро дич ној ку ћи у обре но вач -
кој Ули ци кра ља Пе тра I, уоб ли чи ли су у мо јој
све сти пор трет из ра зи то дру штве ног чо ве ка ко -
ји је, исто вре ме но, био са мом се би до во љан
свет. Као ду го го ди шњи уред ник Деч јег и школ -
ског про гра ма РТС-а, имао је све ин стру мен те

да од се бе на чи ни на ши ро ко пре по зна тљи ву
књи жев ну фи гу ру, да се, ка ко би то да нас би ло
ре че но, „брен ди ра”. То га, ме ђу тим, ни је за -
нима ло. Ње гов та ле нат био је обр ну то про пор -
цио на лан скло но сти ка ау то про мо ци ји. И дан-
-да нас при по ме ну се ри ја ла Пу сто лов ве ћи на
ау то мат ски по ми сли на Ла не та Гу то ви ћа – ина -
че сјај ног ин тер пре та то ра Ан дри ће ве ли те рар -
не ин вен ци је тог ли ка. Ге не ра ци је су од ра сле уз
екра ни за ци ју лут кар ских ми ни ја ту ра ко је но се
на слов Ла ку ноћ, де цо, а да, за пра во, ма ло ко
зна ау то ра сце на ри ја. На пи та ње за што га је
одби ја ла мо гућ ност сти ца ња да ле ко ве ће по -
пулар но сти, са мо би од мах нуо ру ком, ка ко се
обич но од го ва ра на пи та ња ко ја и не за слу жу ју
од го вор. Пра ву и ва ља ну са тис фак ци ју знао је
се би да при у шти са мо ства ра њем: онај епи фа -
ниј ски тре ну так кад ти у длан пад не кључ ко -
јим отва раш до тад не по знат про стор, хо ри зонт
иде ја и њи хо ва умет нич ка ре а ли за ци ја у тек сту,
на сце ни, из ме ђу сти хо ва... Мо гао сам да га за -
ми слим, по гу ре ног над та ста ту ром, за ве ли ким
ста рин ским рад ним сто лом, на су прот ви со ких
по ли ца с књи га ма и ча со пи си ма, ка ко се у сит -
не ноћ не са те сме је над не ком упра во на пи са -
ном сце ном из Пу сто ло ва или над не ком од
сво јих ге ни јал них нон сен сних пе са ма у ко ји ма
„сва ка фле ка че ка свог чо ве ка”, ве чер њи слон
тра жи осло нац, а пи ли ћи ди жу ви ле „из не зна -
ња”. Тај смех је она он то ло шка мер на је ди ни ца
сми сла ко ји нам стал но за дла ку из ми че, пре -
мо шћа ва ње ду бо ке пра зни не из ме ђу игре и ме -
та фи зи ке. А Вла да је био мај стор та кве мо сто -
град ње.

ВЛАДА, ЧОВЕК КОМ СЕ БЕЗРЕЗЕРВНО ВЕРУЈЕ
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Sa Vla di mi rom – Vla dom An dri ćem upo znao
sam se 1965. go di ne u pro sto ri ja ma on daš nje
„Na Me”, ne ka daš njeg „Mi ti ća”, a po tom Rob ne
ku će „Be o grad”. Ali ne tre ba po mi sli ti da smo
neš to ku po va li ili bi ra li gar de ro bu po po sled njoj
mo di, već su ta da uči o ni ce, ve žba o ni ce, pa i sam
de ka nat Aka de mi je za po zo riš te, film, ra dio i
televi zi ju bi li pri nud no smeš te ni u po boč ni deo
ovo ga zda nja na uglu Knez Mi ha i lo ve i Uskoč ke
uli ce. Ulaz u Aka de mi ju bio je iz Uskoč ke, če sto
za tr pan od ba če nom am ba la žom iz rob ne ku će.
I, jed nom pri li kom, baš kad sam, kao tek pri mlje -
ni bru coš, na me ra vao da po za vr ša vam još ne ke
for mal no sti oko upi sa, na le teo sam na pra vu neo -
re a li stič ku film sku sce nu. Dok su se dve gru pe sa -
ku plja ča se kun dar nih si ro vi na oti ma le oko pra va
pr ven stva na od ba če ne kr pe i kar to ne, po red njih
je bez u speš no po ku ša vao da se pro vu če do sto -
janstve ni pro fe sor dik ci je, Ob rad Ne do vić, sav u
akcen ti ma i du ži na ma.

– Go spo do, mo lim vas, go spo do oo! – va pio je
uza lud no, ali ni je bi lo ni ko ga ko bi že leo da ču je
nje go vu sa vr še nu ak cen tu a ci ju. A ta da, po za ko -
ni ma dra ma tur gi je, po ja vio se je dan ovi ši, vit ki
mo mak ari sto krat skog pro fi la ko ji je, ma lo mi lom,
ma lo si lom, us peo da pro vu če zbu nje nog pro fe -
so ra iz me đu Sci le i Ha rib de sa ku plja ča kr pa i sta -
re har ti je. A za nji ma dvo ji com ušu njao sam se i
ja. I kad smo pro fe so ra us peš no spro ve li do de ka -
na ta, red je bio da se upo zna mo.

– Ja sam Vla di mir.
– I ja sam Vla di mir.
I ta ko je po če lo na še po znan stvo, ubr zo pri ja -

telj stvo i vi še de ce nij ska sa rad nja. Od mah smo
utvr di li da obo ji ca stu di ra mo re ži ju, isti na, ja tek
kao po čet nik, a on već kao bard na tre ćoj go di ni
Aka de mi je, da vo li mo iste pi sce i nji ho ve ju na ke,
da se osim re ži je (ko jom se još ni smo ba vi li) bavi -
mo i pi sa njem i da nam ni po e zi ja ni je stra na. Ja
sam nje mu ci ti rao Ha še ka, on me ni Ilj fa i Pe tro -
va ili obr nu to i pro na la zi li smo zgod ne od lom ke
iz li te ra tu re kao ilu stra ci ju tre nut nih do ga đa nja.
Bio je to ne ki ši fro va ni je zik, iz dva ja ju ći nas ta ko
od osta lih ko le ga sa stu di ja ko ji su či ta li neš to sa -
svim dru go. A nas dvo ji ca smo se od lič no raz u meli.

Pro hu ja lo je očas ne ko li ko go di na; za vr ši li smo
stu di je, ja tek iza šao iz voj ske, a Vla di mir je već
bio ured nik u Re dak ci ji pro gra ma za de cu Te le vi -
zi je Be o grad. I za naj mla đe gle da o ce An drić je
smi slio se ri ju krat kih, pet na e sto mi nut nih do ku -
men tar nih emi si ja pod za jed nič kim na zi vom
„Dom u ko jem ži vim” – o raz li či tim, naj češ će neo -
bič nim am bi jen ti ma u ko ji ma ži ve i od ra sta ju de -
ca. Do po da ta ka je do la zio do pi su ju ći se sa de com
iz ce le Ju go sla vi je, što je ta da bi lo mno go kom pli -
ko va ni je i du go traj ni je ne go da nas. Ali upor noš -
ću i in tu i ci jom Vla da je oda brao tri na est pri či ca,
ko li ko je iz no si la i pred vi đe na du ži na se ri je. Upo -
znao se sa de com na šle pu ko ji plo vi Du na vom od
Be o gra da do Re gen zbur ga, sa sta nov ni ci ma sve -
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ti o ni ka na pu stom ostr vu, sa bra tom i se strom ko ji
se sva kih ne ko li ko me se ci sa ro di te lji ma se le sa
jed nog na dru go gra di liš te, sa de ča kom ko ji sva -
kog ju tra pre ne go što ode u ško lu sa de dom izvla -
či ri bar ske mre že.

Vla di mir je na me ra vao da bu de kom ple tan
autor ove se ri je – i ured nik i idej ni tvo rac i sce -
na ri sta i re di telj – ali oba ve za je bi lo mno go, a lju -
di ma lo, tek is po sta vi lo se da on ne će us pe ti u isto
vre me da bu de i na te re nu i u re dak ci ji. I ta ko je
po nu dio me ni da re ži ram se ri ju, što sam obe ruč -
ke pri hva tio. Sni ma nje je tra ja lo ne ko li ko me se -
ci, na rav no, sa pre ki di ma, a jed na epi zo da od vi -
ja la se u br do vi tom se lu Za rož ju, po zna tom po
knji žev nom ju na ku Mi lo va na Gli ši ća, Sa vi Sa va -
no vi ću, pr vom zva nič nom srp skom vam pi ru. Ali
Vla da ni je oda brao Za rož je iz vam pir skih raz lo ga,
već u po ku ša ju da is pu ni dav naš nju že lju i da se,
sni ma ju ći emi si ju o ži vo tu de ce u pla nin skom se -
lu, upo zna sa ne kom svo jom dalj njom rod bi nom
ko ja je u Za rož ju ži ve la. Na ja vio je svoj do la zak,
ali za u zet go mi lom po slo va pro pu stio je da ih oba -
ve sti da će ga za me ni ti ne ki dru gi Vla di mir.

I, jed nog pro leć nog da na 1973. go di ne, ima
tome sko ro po la ve ka, sa te le vi zij skom eki pom
uspen trao sam se do pr vih ku ća, jer je naš kom bi
bio isu vi še fin za on daš nje se o ske pu te ve i kre nuli
smo da za grad sku de cu sni ma mo po slo ve i da ne
nji ho vih vrš nja ka u br di ma iz me đu Va lje va i Ba -
ji ne Baš te. Se lo je bi lo ra zu đe no, sa ku ća ma raz -
ba ca nim po ču ka ma i bre žulj ci ma i za hva ta lo je
po vr ši nu u ko ju bi se mo gao sme sti ti sa svim pri -
sto jan gra dić. Glas da smo sti gli, i bez in ter ne ta i
mo bil nih te le fo na, očas se pro neo i do naj u da lje -
ni jeg za se o ka. I dok smo mi sni ma li ne ki va žan
deč ji po sao – ka ko se mu zu ov ce ili neš to slič no,
po če lo je da se oku plja sve vi še ra do zna lih gle da -
la ca. Ia ko je dan već odav no osvo jio, po bre žulj -
ci ma se vu klo još neš to iz ma gli ce i kroz tu ko pre -

nu po ja vi le su se tri ili če ti ri se ljan ke, pri sti gle čak
sa tre ćeg br da. Ia ko u go di na ma, la ko su tr ča le,
kao ne ke po sta ri je vi le, a u ma gli je iz gle da lo kao
da ze mlju i ne do di ru ju. Pri tr ča le su mi i po če le
da me lju be.

– Vla do, naš Vla do!
– Isti Ra ša! (Ra ša je Ra di vo je An drić, Vla din otac)
– Od mah sam ga po zna la!
Na šao sam se u ču du. To su bi le Vla di ne ro đa -

ke, tet ke ili ba be, za bo ra vio sam, ko je svog ro đa -
ka ni ka da ni su vi de le, ali su ču le da do la zi i to me
se ne iz mer no ra do va le.

Šta sam mo gao da ura dim? Da ih osta vim u za -
blu di ili da im od mah sa opštim ne pri jat nu isti nu
da ja ni sam Vla di mir Ra di vo jev i da ne pri pa dam
An dri ći ma, već da sam ne ki pot pu no dru gi Vla -
dimir, Lju bi šin, i da po ti čem iz sa svim dru gih
kraje va.

Na rav no, pre ki nu li smo sni ma nje i tu se odmah
naš lo i si ra, i kaj ma ka, i pr šu te, i vru će po ga če. A
ja sam pre lo mio u se bi i po čeo po la ko i ne žno da
ob jaš nja vam ka ko je doš lo do za bu ne, ka ko će nji -
hov Vla da na vra ti ti dru gom pri li kom i po sve ti ti im
vi še vre me na, jer mi, na ža lost, mo ra mo da ra dimo.

Još pam tim tu gu u tim oči ma i kne dlu ko ja mi
je za sta la u gr lu.

– Ako, di je te, sa mo ti ra di – re kle su mi i po la -
ko, raz o ča ra nim ho dom, ako ta kav hod po sto ji,
kre nu le na vi še, na svo je tre će br do.

– I po zdra vi nam Vla du.
– I Ra šu – još sam sa mo čuo, a on da su ne sta -

le u ma gli.
I ta ko sam, ma kar ne ko li ko mi nu ta, bio Vla di -

mir An drić.
Ka sni je sam po ne kad po že leo da po no vo bu -

dem ovaj dru gi Vla di mir, da po le tim nje go vim kri -
li ma, da pu tu jem po bes pu ću sa nje go vim Pu stolo -
vom i da se za pe tljam u ča rob ne Šum ske za vr zlame.

Ali ta že lja mi se vi še ni ka da ni je is pu ni la.

KAD SAM BIO VLADIMIR ANDRIĆ
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Ја сам не кад био че до
Мр ља во и вр ло бле до
За слу га је мо га де де
Што се спа сох од те бе де

Све су мо је са да же ље
Да ме де да да ље де ље
На кра ју вас љу би де да
По здрав и од бив шег че да

Вла ди мир Ан дрић

Ју че је ди пло ми ра ла осо ба ко јој сам пре да -
ва ла и у гим на зи ји и на фа кул те ту. Осе ти ла сам
се озбиљ но и од ра сло, а ра до ва ла се са свим де -
ти ње. Не из по но са што сам јој пре не ла не ко
зна ње, не го из за до вољ ства што сам са њом раз -
го ва ра ла у сло бо ди. То је учи ни ло да се још јед -
ном се тим свог пр вог учи те ља. Има ла сам шест
го ди на; под ра зу ме ва се да је мо је се ћа ње сла -
бо, из ме ње но, фраг мен тар но и деч је, али је у
сва ком свом сег мен ту то ли ко ис пу ње но сло бо -
дом да се сва дру га се ћа ња из тог вре ме на по -
вла че пред њим. А оно на сту па увек у на ле ти -
ма сме ха, ср дач ног и нео б у зда ног, за ра зног,
вла ди ми ран дри ћев ског сме ха.

Тај не за бо рав ни осе ћај не спу та но сти осе ти -
ла сам пр ви пут на истом ме сту на ко јем смо
се, мно го го ди на ка сни је, опро сти ли од Вла де,

на оном ма лом пла тоу из ме ђу ста ре згра де Те -
ле ви зи је и Деч јег кул тур ног цен тра. До шла сам
на свој пр ви час глу ме, још-увек-не ђак пр вак,
и упа ла у Зун за ри ну па ла ту, ко ја је за ме не та -
да би ла та ко бо га та и ствар на да сам је уско ро
зна ла на па мет и мо гла сам сва ку од „уло га” да
од и грам у по ла но ћи, а нај че шће сам код ку ће,
са ма, игра ла све уло ге. Ни је се, на и ме, ра ди ло
о не ком мом та лен ту или ван ред ним спо соб но -
сти ма: ра ди ло се о ду ху сло бо де ко ји се та да, по -
сред ством Вла де Ан дри ћа, на ста нио у ме ни, да
ода тле не иза ђе ни у мно го кон зер ва тив ни јим
сре ди на ма, ни у хи је рар хиј ским струк ту ра ма,
ни у обра зо ва њу, ни у по слу, ни у умет но сти...
ниг де и ни кад. 

Ка ко је то на ста њи ва ње из гле да ло? По ма ло
као кад Ла не Гу то вић у Вла ди ном Пу сто ло ву
„пу шта мра ко ве”. Од вр ће оне че по ве на бо чи -
ца ма и, док се све тло у сту ди ју га си, ви, ако
има те не ко ср це, од јед ном пре ста је те мрак да
до жи вља ва те као од су ство све тла. Мрак по ста -
је при су ство. Он је ви дљив, он је чак и опи пљив.
Та ко сло бо да ко јој смо се код Вла де учи ли ни -
је би ла од су ство пра ви ла, ни је би ла пра зан про -
стор ко ји де ца тре ба са ма да ис пу не сми слом.
Она је би ла не што. Ви ше не мо гу да се се тим

12 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04

* ire na.pla o vic @gmail.com 

Ире на А. ПЛА О ВИЋ*
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја

(НЕ)ОЗБИЉ НИ УЧИ ТЕЉ

UDC 821.163.41-4
При мље но: 30. 9. 2021. 

При хва ће но: 2. 10. 2021.



до га ђа ја, ни њи хо вог ре до сле да, али су до жи -
вља ји за то с вре ме ном са мо про ду бљи ва ни,
сме шта ни у но ве кон тек сте и, ис ку ша ва ни,
очвр сли. На при мер: да нас знам са мо да је Зун -
за ри на па ла та би ла пр ва, да смо сви у њој би ли
рав но прав ни, да смо сви јед на ко уче ство ва ли,
да смо охра бри ва ни да стал но ме ња мо уло ге и
да се без устру ча ва ња игра мо. Али, као пре да -
вач, са да, знам шта сам из то га ис це ди ла у сво -
ју бо чи цу сло бо де: чо век ко ји учи (у ма ком жи -
вот ном до бу) мо ра да мо же да ка же шта ми сли,
и сме да ми сли раз ли чи то од се бе, и сме да про -
ме ни ми шље ње, и сме да има ви ше ми шље ња
од је дан пут, и мо ра да ми шље ње раз ме њу је са
дру ги ма, и не тре ба ни чег да се пла ши. Осло ба -
ђа ње од стра ха до ла зи ло је у ка рак те ри стич ним
Вла ди ним ре чи ма ко је сам упам ти ла от при ли -
ке: са мо за ми сли да се то ствар но де ша ва, све
као пра во, опу ште но, и ти си... Пе тар Краљ!

Све и да ни ко од оне де це ни је по стао Пе тар
Краљ, све и да у том тре нут ку охра бре ња ни ко
том кра ље ва њу ни је био ни бли зу – су шти на
хра бре ња би ла је не што ви ше од то га. Кад не ко
ве ру је у вас, а ви ма ли, ра њи ви, не до ра сли, збу -
ње ни и увек жељ ни да по ра сте те, то по ве ре ње
су ве ре но ста је ис пред успе ха, ис пред зна ња,
испред ма ка квог по стиг ну ћа. Оно обра зу је.

На дру гој стра ни хра бре ња био је иза зов.
Гла ву ста вљам на пањ да ни ко од вас не мо же да
од ре ци ту је Леп ти ри ћу, ша ре ни ћу – а да не пе ва!
И, шта? Ви чу је те да сте иза зва ни, да се из ра -
жа ва скеп са у ва ше мо гућ но сти, да вас не ко,
про сто ре че но, чи ка – али зна те да се у вас ве -
ру је из ну тра, да је све са мо још јед на пу та ња
игре, да Вла да, мо жда, глу ми, али да вам ни кад
не би дао за да так за ко ји ствар но ми сли да га
не мо же те оба ви ти. Јер, учи тељ не по ни жа ва.
Учи тељ не ка жња ва. Учи тељ ства ра при ли ку да
по ста не те бо љи. Он че ка да за си ја те. Али кључ -

но је то што ви и са ми у се бе са да већ ве ру је те
– за то што сте сло бод ни. 

Тре ба ре ћи и то да се ова ду бо ко про ми шље -
на фи ло зо фи ја вас пи та ва ња и обра зо ва ња ни је
ни мо гла ви де ти од сил не ве дри не, од не у по ре -
ди ве ла ко ће с ко јом је Вла ди мир Ан дрић њо ме
ба ра тао.

Не ке вред но сти већ вр ло мла ди мо же те да
пре по зна те, да осе ти те да сте их при ми ли, а не -
ке, што би ва че шће, раз у ме те тек он да ка да се
су срет не те са њи хо вим су прот но сти ма. Та ко
сам се, мно го ка сни је, од лу чив ши да се ба вим
књи жев но шћу, су сре ла са ве ли ким не при ја те -
љем са зна ња – ми сти фи ка ци јом. Она се под му -
кло ја вља на сва ком ко ра ку, у ра зним об ли ци -
ма; од те шке и не ра зу мљи ве тер ми но ло ги је, до
не по зна те и те шко до ступ не ли те ра ту ре, а слу -
жи да ис ком пли ку је ствар, да учи ни да ду хо ви -
тост, на при мер, из гле да као на ив ност, уме сто
као оно што ствар но је сте – пу ни на ду ха. Пре
не ко ли ко го ди на по след њи пут сам ви де ла Вла -
ду Ан дри ћа. Оти шли смо у Обре но вац да га
оби ђе мо, мо ји дру га ри са глу ме, Не над Ђу ро -
вић, Фе дор Ђо ро вић, Ма ти ја Жив ко вић и ја.
Сви смо у ме ђу вре ме ну по шли сво јим пу те ви -
ма, а де ли ли смо се ћа ње ко је је по твр ђи ва ло да
се тај свет сло бо де ствар но де сио. Ка да смо сти -
гли та мо, мо гла сам ја сно да ви дим ка ко се
они пре о бра жа ва ју у де ча ке, за ди вље не, жељ не
одго во ра на пи та ња, Вла ди не ле пе ре чи, по твр -
де, по др шке, пу ни ин те ре со ва ња за Вла ди ну ку -
ћу, ку так у ко јем је пи сао. Ве ро ват но сам и ја
из гле да ла као де вој чи ца. Не ка ко смо се пред
њим по ре ђа ли, али не као пред оце њи ва чем, већ
пред јед ном дру гом вр стом ау то ри те та. Ни ка -
да ни смо по сум ња ли да је Вла ди ста ло до нас,
и то је уве ре ње тра ја ло ви ше од две де це ни је, а
он га је увек, дис крет но нас пра те ћи, по твр -
ђивао. И из ово га сам не што ис це ди ла у сво ју
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бо чи цу: чо век ко ји учи мо ра да зна да га учи -
тељ во ли. 

У том на шем по след њем су сре ту, по пр ви
пут сам са њим раз го ва ра ла као од ра сла. И одје -
дан пут, са при род но шћу ко ја му је би ла свој -
стве на, Вла да је пре шао на дру ги сту пањ раз -
гово ра, из ме нио је тон, и ја сам чу ла озбиљ ног
ко зе ра, му дра ца, све зна ли цу, без оне нео збиљ -
но сти што сам је за ње га ве зи ва ла кад сам би ла
де те. И шта сам та да ис це ди ла? Учи тељ се увек
при ла го ђа ва уче ни ку. Ње му ни је ста ло да по ка -
же шта све уме. Он ни ког не ће да за се ни, не го
да осве тли. Без ика квих ми сти фи ка ци ја.

Мој пр ви учи тељ за слу жан је и што сам овом
пи са њу при шла без бри ге да ћу из ре ћи не што
па те тич но. На у чио ме је да ни је сра мо та осе ћа -
ти, и да је до бро би ти из ра жа јан, али да све му
мо гу да се сме јем. Чо век ко ји се сме је ра до сно
учи.

Пре не ко ли ко да на су сре ла сам се слу чај но,
на јед ном ма лом сај му књи га, са де вој ком ко ја
је та ко ђе ишла на глу му код Вла де, али је та ко
ду го ни сам ви де ла да сам је ско ро за бо ра ви ла.
Ипак, она се се ћа ла ње го вих ча со ва на исти на -
чин као ја. Ни она ни је по шла глу мач ким пу -
тем; ба ви се пре во ђе њем и обо жа ва књи жев -
ност. Ја пи шем по е зи ју па смо о то ме нај ви ше
раз го ва ра ле. По сле Зма ја, Ду шка Ра до ви ћа и
Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Вла ди мир Ан дрић је
први пе сник с ко јим сам се ика да су сре ла. Ње -
го ва Пи сма из пер шу на и да нас знам ско ро на -
па мет. Те пе сме сам ре ци то ва ла у број ним при -
ли ка ма, од основ не шко ле до на шег опро шта ја
од Вла де. На кон те по след ње ре ци та ци је го вор

је др жао Љу би во је Ршу мо вић, ко ји је, го во ре ћи
о ве ли чи ни Вла ди не по е зи је, ре као: ја то та ко
не бих умео. То при зна ње, то пре по зна ва ње
изван сва ке су је те, са мо ме је учвр сти ло у ми -
шље њу ко је сам дав но сте кла. Сво јом ду хо ви -
то шћу, ра зу мљи во шћу, жи во пи сно шћу, про -
мишља њем од но са у по ро ди ци и у дру штву,
Вла ди мир Ан дрић је дан је од нај ве ћих срп ских
пе сни ка за де цу свих вре ме на. Он би то, сва ка -
ко, био и да ни је био учи тељ глу ме. Па ипак,
као пе сник он је оста јао учи тељ, по ка зу ју ћи
кроз сво ју ла год ност у тек сту не са мо је дан уро -
ђен дар, не го и су пер и ор но раз у ме ва ње су шти -
не пе снич ке ко му ни ка ци је. Увек нас је учио да
се јед на иста ствар мо же ре ћи на без број на -
чина, и ти ме нас опре мио јед ним уве ре њем у
пре о би ље све та. Пред на ма су бес ко нач не мо -
гућ но сти. Свет је наш да се у ње му игра мо. Да
при ча мо при че. Да се усу ђу је мо. Во ле ла бих да
јед ном бу дем та кав учи тељ. 

О дра ма тур шким, ре ди тељ ским, пе да го -
шким и пе снич ким до стиг ну ћи ма Вла ди ми ра
Ан дри ћа си гур но ће мно го ре ћи мно ги дру ги.
Ра зни по да ци већ мо гу да се на ђу на ра зним
стра на ма, а уве ре на сам да ће се озбиљ ни ра до -
ви о ње го вом де лу тек пи са ти. Мо је не це ло ви -
то и оби мом не ве ли ко се ћа ње чи ни је дан део
ма ши не ри је ко лек тив ног пам ће ња, ко је тре ба
да до ча ра су штин ски нео пи си во зра че ње мог
чи ка Вла де. Сад за ми сли те ка ко ру ка ко ја ку ца
овај текст ду го и по ла ко отва ра бо чи цу и пу шта
вам јед ну по себ ну сло бо ду из Деч јег кул тур ног
цен тра, на ро чи то гу сту и аро ма тич ну, ко ја се,
без пре стан ка, сме је.

РЕЧ ПО СВЕ ЋЕ НА ВЛА ДИ МИ РУ АН ДРИ ЋУ (1944–2021)
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SA ŽE TAK: U ra du se ana li zi ra ju tri slu ča ja pro iz -
vodnje, di se mi na ci je i re cep ci je knji žev no sti za dje cu i
mla de na ita lo fo nim je zič nim pro sto ri ma: u Ita li ji, u Ta -
li jan skoj Švi car skoj i na pro sto ru Is tre i Kvar ne ra. Po ka -
zu je se da su po sve raz li či ti: pr vi, s du gom tra di ci jom i
ka no ni zi ra nim po lo ža jem knji žev no sti za dje cu i mla de,
otvo ren za stra ne po ti ca je, ko ji po sje du je go le mo tr žiš te,
ve li ke na kla de i znat nu fi nan cij sku do bit; dru gi, ko ji je
fi nan cij ski sta bi lan i otvo ren za knji žev nost za dje cu i
mla de iz Ita li je kao i za pri je vod nu knji žev nost sa švi -
carskog ger ma no fo nog i fran ko fo nog pod ruč ja; dok je u
tre ćem slu ča ju, zbog po vi je snih okol no sti u ko ji ma je Za -
jed ni ca Ta li ja na na tom pro sto ru na sta la, ona bi la upu -
će na na vla sti te sna ge za hva lju ju ći ko ji ma je uspje la odr -
ža ti kon ti nu i tet au toh to ne knji žev ne pro duk ci je sve do
da nas.

KLJUČ NE RI JE ČI: ita lo fo na knji žev nost za dje cu i
mla de, au to ri, di se mi na ci ja, re cep ci ja, iz da vaš tvo, škol -
stvo, su sret kul tu ra, pro jek ti, či ta nje i mul ti me di ji

A chil dren’s story is the best-art-form for
so met hing you ha ve to say.

Cli ve Sta ples Le wis

Knji žev nost za dje cu na ita lo fo nim pro sto ri ma
već du že vre me na ob u hva ća neš to ši ri po jam:
’knji žev nost za dje cu i mla de’, ili jed no stav no
’knji žev nost za mla de’ (let te ra tu ra gi o va ni le). Kri -
ti čar ka i au to ri ca sli kov ni ca i knji ga za dje cu i
mla de Na dia Ter ra no va pi še: 

Ne po sto ji knji žev nost „za” dje cu. Po sto ji knji -
žev nost s dje com u se bi. Knji žev nost za dje cu zna -
či po naj pri je slo bo du, a od ra sli ko ji ni su pre sta li da
je či ta ju slo bod ni ja su ljud ska bi ća od dru gih (Ter -
ra no va 2019: 9–11). 
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U zbor ni ku Let te ra tu ra in vi si bi le (Ne vi dlji va
knji žev nost) (Be seng hi – Gril li 2011) is tra žu je se
mar gi na lan po lo žaj knji žev no sti za dje cu i mla de
kao i iz o sta nak kri tič kih pri stu pa ko ji ni su po slje -
di ca, ka ko se to če sto mi sli, na vod ne jed no stav no -
sti te knji žev no sti ne go, na pro tiv, nje ne slo že no -
sti ko ja joj se pre če sto ne pri zna je.

U ovom ra du na mje ra vam pri ka za ti i ana li zi -
ra ti ak tu al no sta nje, pro mje ne i no vo sti u na stan -
ku, di se mi na ci ji i re cep ci ji knji žev no sti za dje cu i
mla de do ko jih je doš lo u po sljed njih dva de set go -
di na na pro sto ri ma Ita li je, Ta li jan ske Švi car ske1 i
na pod ruč ju slo ven ske i hr vat ske Is tre i Kvar ne ra
na ko jem ži vi i dje lu je au toh to na Za jed ni ca Ta li -
ja na. 

Ita li ja

Ka da je ri ječ o Ita li ji, ze mlji ko ja da nas broji
oko 60 mi li ju na sta nov ni ka, od ko jih su 8,7% ili
oko 5 mi li ju na stran ci, u znat nom bro ju ma lo ljet -
ni ci unu tar škol skog si ste ma, u po sljed nja se dva
de se tlje ća po sve ću je ve li ka pa žnja no voj, mul ti et -
nič koj ško li. Tra že se na či ni ka ko da se ostva ri su -
sret raz li či tih kul tu ra unu tar do ma će, ita lo fo ne
škol ske i kul tur ne za jed ni ce (On gi ni 1999; 2011).
Još jed no du go traj no i slo že no pi ta nje tiš ti ta li -
jan sko druš tvo, a to su broj ni i raz li či ti di ja lek ti u
sva ko dnev noj ko mu ni ka ci ji, zbog če ga ne ri jet ko i
stran ci sa stal nim bo rav kom ra di je usva ja ju te
jezič ne ob li ke. Dok ško la, po seb no na kon uje di -
nje nja Ita li je 1861., pro vo di je zič nu edu ka ci ju na
ta li jan skom je zi ku či ja je osno va to skansko nar -
ječ je ko jim su u 19. sto lje ću go vo rili obra zo va ni
Fi ren tin ci,2 i da lje je go to vo po lo vi ca svih Ta li jana
u dnev noj je zič noj upo tre bi di ja lek to fo na. U ne -
kim ta li jan skim po kra ji na ma, po seb no u onim
sje ver nim, je zič ne tra di ci je kao i je zič na (di ja lek -

tal na) stvar nost ima ju po se ban sta tus, poš tu ju se
i vred nu ju kao kul tur ni iden ti tet po je di nog ge o -
graf skog pro sto ra.3

No, naj ve ća se pro mje na do go di la na svjet skoj
ra zi ni: po sljed njih go di na in for ma tič ka je teh no -
lo gi ja u ci je loj Ita li ji po ti snu la či ta nje, pa su po -
da ci o anal fa be ti zmu u Ita li ji i da lje, na ža lost, po -
ra ža va ju ći. Ta ko 36,5% sta nov niš tva ima teš ko ća
pri ra zu mi je va nju i pi sa nju tek sta, a pot pu nih je
anal fa be ta, una toč te ča je vi ma ko ji su odr ža va ni i
na te le vi zi ji, čak 782.000. 

S dru ge stra ne, knji žev nost za dje cu i mla de na
ta li jan skom je zi ku uklju če na je u knji žev ni ka non
još od vre me na uje di nje nja Ita li je (1861.), ka da se
go vo ri lo da je stvo re na Ita li ja, a sad tre ba stvo ri -
ti Ta li ja ne. Tad su uči te lji, naj češ će To skan ci, pro -
vo di li u dje lo no vu pe da go gi ju s oda bra nom lek -
ti rom. Naj va žni ji au to ri knji žev no sti za dje cu i
mla de to ga vre me na bi li su Car lo Col lo di (1826.–
1890.), Ed mon do De Ami cis (1846.–1908.) i Emi -
lio Sal ga ri (1862.–1911.) a nji ho va su dje la po -
stala kla si ci.4 Ta je tra di ci ja na sta vlje na u 20.
stolje ću: naj po zna ti ji ta li jan ski pi sac za dje cu bio
je Gi an ni Ro da ri (1920.–1980.) ko ji je do ži vio i
zna čaj nu me đu na rod nu re cep ci ju (Gr gić Ma ro e -
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1 Ta li jan ska Švi car ska (Sviz ze ra ita li a na) ob u hva ća kan ton
Te sin (Ti ci no) u ko jem je slu žbe ni je zik ta li jan ski i di je lo ve kan -
to na Gra ubünden (Gri gi o ni) u ko ji ma se go vo ri ta li jan ski je zik.

2 Ve li ki utje caj na je zik Ta li ja na ima la je ka sni je te le vi zi ja,
pa se go vo ri lo da je ta li jan ski je zik za pra vo „to skan ski u rim -
skim usti ma”.

3 Ta ko je 1999. oza ko nje na u po kra ji ni Fur la ni ji i di je lu po -
kra ji ne Ve ne to fur lan ska je zič na ma nji na, a pr o cje nju je se da
oko 600.000 sta nov ni ka go vo re fur lan ski. Ta li jan ska/fur lan ska
dvo je zič nost pri sut na je i u to po ni mi ji i dru gim slu žbe nim nat -
pi si ma. Sve u či liš te u Udi na ma or ga ni zi ra te ča je ve fur lan skog
je zi ka i kul tu re.

4 O pri sut no sti pri je vo da Col lo di je vih i De Ami ci so vih dje la
od 19. sto lje ća do da nas usp. Ro ić 2014. i Ro ić 2015. Sal ga ri -
jeva dje la su pre vo đe na još od ’20-ih go di na proš log sto lje ća, a
iz me đu 2002. i 2018. u Sr bi ji je pre ve den i ob ja vljen či tav niz
nje go vih ro ma na. 



vić – Ro ić 2018; 2019), a i mno gi po zna ti ta li jan -
ski knji ževni ci pi sa li su i za dje cu. Naj po zna ti ji su
me đu nji ma Ita lo Cal vi no, Di no Buz za ti, Lu i gi
Ma ler ba, El sa Mo ran te, Ful vio To miz za i, što je
ma nje po zna to, Al ber to Mo ra via i Um ber to Eco
te mno gi dru gi (Fra cas sa 2002). Da nas, u 21. sto -
lje ću, za dje cu i od ra sle pi šu, iz me đu osta lih, Su -
san na Ta ma ro, Bi an ca Pit zor no, Vi vian La mar que
i Be a tri ce Ma si ni. 

U Ita li ji se o knji žev no sti za dje cu i mla de pre -
da je na sve u či liš ti ma, a pro fe so ri kao Pi no Bo e ro
(Sve u či liš te u Ge no vi) ili Sil va Blez za Pic her le
(Sve u či liš te u Ve ro ni) te ko le gi je po ve zu ju s Pe -
da go gi jom či ta nja. Pro blem knji žev ne kri ti ke u toj
spe ci fič noj obla sti ta ko đer je pred met jav ne di -
sku si je (Lo po po lo 2013).

Struk tur ne pro mje ne u obla sti knji žev no sti za
dje cu i mla de u Ita li ji po če le su se do ga đa ti već
od ’70-ih go di na proš log sto lje ća: pro mi je ni la su
se sred stva ko mu ni ka ci je, na čin po troš nje i do -
stup nost knji žev nih tek sto va. Po sta li su do stup ni
sa te lit ski i pri vat ni te le vi zij ski pro gra mi i kom -
pju te ri, in ter net ske mre že i raz ne vr ste vi de o i ga -
ra. Una toč to me, u Ita li ji stal no ra ste broj na slova
knji žev no sti za dje cu i mla de: tre nut no je u ze mlji
broj iz da va ča u toj obla sti oko 200, a go diš nje se
ob ja vi oko 2.200 na slo va. Go diš nja na kla da do -
stiže 3 mi li ju na pri mje ra ka, a ukup na je fi nan cij -
ska do bit oko 130 mi li ju na eu ra (Bo e ro – De Luca
2009: 279). Iz da vač ke ku će po kre nu le su po seb -
ne edi ci je na mi je nje ne dje ci i mla di ma, na vo dim
sa mo one naj va žni je: Lo scaf fa le d’o ro, Si re ne,
Let te re e Di a ri (Zlat na po li ca, Si re ne, Pi sma i
Dnev ni ci) kod iz da va ča Ei na u di iz To ri na, Ju ni or
kod iz da va ča Mon da do ri iz Mi la na, Le let tu re
(Lek ti re) kod iz da va ča Edi to ri a le li bra ria iz Tr sta,
Gli Is tri ci (Di ko bra zi) kod iz da va ča Sa la ni iz Fi -
ren ce, Gru (Gi un ti Ra gaz zi Uni ver sa le – Gi un ti

Dje ca Uni ver zal no) kod iz da va ča Gi un ti, ta ko đer
iz Fi ren ce, Il bat tel lo a va po re (Pa ro brod) kod
izda va ča Pi em me, I Del fi ni kod iz da va ča Bom pia -
ni, I mi ni bo rei (Mi ni bo rej ci) kod iz da va ča Iper -
bo rea – svi iz Mi la na i, na po sljet ku, Le ra ne (Ža -
be) kod iz da va ča In ter li nea iz No va re.

Prem da se oko 50% svih iz da nja od no si na no -
ve na slo ve, uz pri po vjed nu knji žev nost (sli kov -
nice, pri če, pje sme, ro ma ni) sve su tra že ni ji udž -
be ni ci i ra zno vr sna po moć na li te ra tu ra, za tim
stri po vi te ro ma ni u stri pu. U po sljed nja dva de -
se tlje ća au tor ska pri po vjed na pro za po ve zu je se s
ni zom ko mu ni ka cij skih i za bav nih po sred ni ka
mul ti me di jal nog ti pa, a pre ma is tra ži va nji ma naj -
vi še či ta ju upra vo ona dje ca i mla di ko ji se slu že
no vim teh no lo gi ja ma.

Ka da je ri ječ o od goj noj po li ti ci na Ape nin -
skom po lu o to ku, do ka za no je da je osmo go diš nje
osnov no obra zo va nje (od 6. do 14. go di ne) raz do -
blje u ko jem se naj vi še či ta, ali isto ta ko da se u
tom vre me nu ne uspi je va stvo ri ti si gur na na vi ka
či ta nja, di je lom i za to što tek sto ve za dje cu i mla -
de u škol skoj upo tre bi re vi di ra ju od ra sli ko ji če -
sto dje ci us kra ću ju upra vo ona či ta lač ka pra va ko -
ja ina če pri pa da ju od ra sli ma. Sto ga se po sljed njih
go di na po seb na pa žnja po sve ću je di dak ti ci či ta -
nja, pri če mu se vo di po seb na bri ga da se knji ga
poš tu je, ko ri sti i ci je ni, či me se po bu đu je in te res
za pi sa nu ri ječ i osta vlja ga se u traj no kul tur no
na slje đe. Pri tom se, da ka ko, ne za ne ma ru je či nje -
ni ca da je raz mje na ko mu ni ka ci ja u druš tvu do -
ži vje la go le mo ubr za nje na svim ra zi na ma. Zna -
tan je broj in sti tu ci o nal nih pro je ka ta ko ji ma se
na sto ji spa si ti či ta nje, na pri mjer: „Pro get to let -
tu ra”, „La bo ra to rio di creatività”, „Pro get to Bi -
blio tec he nel le Scu o le”, „Ami co li bro” (Pro jekt
čita nja, La bo ra to rij kre a tiv no sti, Pro jekt škol ske
bi bli o te ke, Pri ja te lji ca knji ga). Ta li jan ska sve u či -
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liš ta pro mo vi ra la su is tra ži vač ke gru pe i omo gu -
ći la či ta vom ni zu mla đih is tra ži va ča da se po sve -
te kri ti ci i vred no va nju knji žev no sti za dje cu i
mla de. U ve li kim ta li jan skim gra do vi ma (Mi la no,
To ri no, Bo log na, Pa ler mo) pri sut ne su po vi je sne
knji ža re za dje cu, a uz sa jam dječ je knji žev no sti
u Bo log ni ko ji je me đu naj po zna ti ji ma u svi je tu
odr ža va se i či tav niz slič nih ma ni fe sta ci ja, od Si -
ci li je do na ma bli že Fur la ni je i Ju lij ske kra ji ne.

Uz kla si ke Col lo di ja, De Ami ci sa i Sal ga ri ja
naj ši ru re cep ci ju i na me đu na rod nom pla nu do -
ži vje li su po tom Gi an ni Ro da ri5 kao i ilu stra tor-
-pi sac Bru no Mu na ri (1907.–1998.). Već je Ro da -
ri spa jao tekst i mu zi ku (su ra đi vao je sa Ser gi om
En dri gom, kan ta u to rom ro đe nim u Pu li), a Ema -
nu e le Luz za ti (1921.–2007.) znao je spa ja ti raz li -
či te vi do ve ko mu ni ka ci je: ri je či, sli ke, te a tar, film,
ke ra mi ku, lut ke, pa se mo glo uči ni ti da po sje du -
je čak tri ili če ti ri ma te rin ska je zi ka. U po sljed -
njih dva de set go di na Fran ce sco Tul lio Al tan
(1942.) kre i rao je li ko ve ko ji su osta vi li tra ga u
od ra sta nju vi še ge ne ra ci ja mla dih Ta li ja na (naj o -
mi lje ni ja je bi je la ku ji ca Pim pa s cr ve nim toč ka -
ma), a za tim su preš li i na cr ta ni film, te se ri ju
knji ži ca s jed no stav nim ilu stra ci ja ma za naj mla -
đe (dvo go diš nja ke!) pod na slo vom Il pri mo li bro
di Ki ka (Pr va Ki ki na knji ga). Ni zu naj no vi jih ta li -
jan skih ilu stra to ra-au to ra za jed nič ko je na puš -
tanje pa te ti ke i mo ra li zma, nji ho vi se ra do vi
razvi ja ju pod zna kom igre, uz ele men te iro ni je i
hu mo ra. Me đu pri po vje da či ca ma jed na od naj za -
pa že ni jih je Bian ca Pit zor no (1942.) ko ja na kon
pr ve knji ge za dje cu Clo ro fil la dal ci e lo blu (Klo ro -
fi la s pla vog ne ba, 1975) pri stu pa iro nič noj de kon -
struk ci ji baj ki i kla si ka, a nje na su dje la pre ve de -
na i u Za gre bu i Be o gra du (Pit zor no 2009; 2014;
2015; 2019). Ro ber to Pi u mi ni (1947.), ko ga kri ti -
ka sma tra jed nim od naj bo ljih i naj plod ni jih su -

vre me nih pi sa ca za dje cu i mla de, po la zi ta ko đer
od baj ki, če sto ih pre u zi ma iz ta li jan ske re gi o nal -
ne tra di ci je i oži vlja va ih na nov na čin. Kre nuv ši
u po tra gu za utopi jom i mi to vi ma, re kao je da ne
tra ži „slo bo du ri je či” ne go „ri je či slo bo de”. Nje -
gov ro man za mla de Il gi o va ne che en tra va nel pa -
laz zo (Mla dić ko ji je ula zio u pa la ču, 1978) bio je
pre ve den pet go di na ka sni je u Za gre bu (Pi u mi ni
1983) a još šest na red nih knji ga pre ve de no je i
obja vlje no 1990. u Sa ra je vu (Pi u mi ni 1990). Bru -
no Tog no li ni (1951.), či je knji ge još ni su pre vo -
đene u nas, au tor je vr lo us pješ nih te le vi zij skih
pro gra ma za dje cu („L’al be ro az zur ro” – „Pla vo
sta blo”) i ni za knji ga u koji ma se vra ća te ma ma iz
baj ki ali i ču de snim su sre ti ma, teh no loš kom otu -
đe nju, poš to va nju dru gog. Lu ca No vel li (1947.)
ja vio se kao cr tač stri pa, a za tim je na kon us pješ -
ne knji ge Il mio pri mo li bro sui com pu ter (Mo ja
prva knji ga o kom pju te ri ma, 1983) ob ja vio niz
knji ga po sve će nih ve li kim znan stve ni ci ma (Le o -
nar do, New ton, La vo i si er, Edi son, Dar win), pri la -
go đe nih mla dim či ta o ci ma. I, na kra ju, tre ba sva -
ka ko spo me nu ti Eli sa bet tu Da mi (1958.) či ji je
au tor ski ci klus o mi šu Ge ro ni mu Stil to nu, na stao
2000., pre ve den na 49 je zi ka i pro dan u vi še od
160 mili ju na pri mje ra ka. Ge ro ni mo ima i svo ju
in ter net sku stra ni cu s ni zom raz li či tih vi de o i ga -
ra. Ne dav no je uz dnev ni list La Re pub bli ca ob ja -
vlje na i naj no vi ja knji ga Ge ro ni mo Stil ton, La
Divi na com me dia (Bo žan stve na ko me di ja).6 Za ni -
mlji vo je da su i u Sr bi ji i u Hr vat skoj u po sljed -
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5 Na kon go le mog uspje ha u so ci ja li stič kim ze mlja ma, Ro da -
ri je vo dje lo ko je su mi ra nje go vu po e ti ku, La gram ma ti ca del la
fan ta sia (Gra ma ti ka maš te) pre veo je na en gle ski ame rič ki au -
tor Jack Zi pes, ne za o bi la zno ime ka da je ri ječ o te o ri ji knji žev -
no sti za dje cu.

6 Ka ko je 2021. u Ita li ji Dan te o va go di na (se dam sto ta go diš -
nji ca nje go ve smr ti), ob ja vljen je ve lik broj pri god nih iz da nja,
pa čak i stri po va na tu te mu.



njih dva de set go di na pri je vo di knji ga o Ge ro ni mu
Stil to nu naj broj ni ji na slo vi ta li jan skih knji ga za
dje cu (čak 63 na slo va u Sr bi ji i 15 u Hr vat skoj).7

Te re sa Bu on gi or no (1930.) au to ri ca je dra go -
cje nog i ob u hvat nog Di zi o na rio del la let te ra tu ra
per bam bi ni (Rječ ni ka dječ je knji žev no sti, 2001)8 i
ne ko li ko knji ga či ji su pro ta go ni sti po vi je sne lič -
no sti (2000; 2006). 

U ne mo guć no sti da se de talj no osvr nem na bo -
gat stvo i ši ri nu te ma pri sut nih u knji žev no sti za
dje cu i mla de u Ita li ji, ski ci rat ću ih sa mo ukrat -
ko. Baj ke se naj češ će na do ve zu ju na Cal vi no vu
dra go cje nu zbir ku Fi a be ita li a ne (Ta li jan ske baj ke,
1993), na nji ho vo usme no i puč ko po ri je klo i na
nji hov spe ci fi čan je zik, ali u kon tek stu is ku stva
su vre me nog svi je ta u ko jem su mla dim či ta o ci ma
još uvi jek po treb ne me ta fo re, po na vlja nja, ži vo
pri po vi je da nje, usme nost. Za sta ri ji su uz rast na -
mi je nje ne pri če o teš kim te ma ma, kao što su
strah, ne la go da, na puš te nost, osa mlje nost, gu bi -

ci, pro ma tra nje svi je ta oko se be i sa mo ga se be, sa -
ve zniš tvo i nje gov pre sta nak, su ko bi i nji ho vo rje -
ša va nje. U kri tič kim pri ka zi ma tre nut nog sta nja
knji žev no sti za dje cu i mla de is ti če se su po sto -
janje dvoj no sti ima gi na ci je i kon tro le (Ber nar di
2011). Dok je maš ta usmje re na ka uto pi ji, is traži -
va nju ko je pre vla da va po zna to i vo di ka ne po zna -
tom, pre la sku gra ni ca ko je po sta vlja svi jet odra -
slih, kon tro la te ži us po sta vlja nju i odr ža nju kul -
tur ne pa i druš tve ne he ge mo ni je. Kre a tiv ni au tori
su oni u stal noj po tra zi za pri po vjed nom i li -
kovnom kva li te tom,9 oni ko ji uvo de no ve, teš ke
pa i ta bu i zi ra ne te me i sa dr ža je u knji žev nost za
djecu i mla de (smrt, rod ne pro ble ma ti ke, in va li -
di tet).

Tre ba sva ka ko is tak nu ti i otvo re nost ta li jan ske
kul tu re ko ja je, i zbog ve li kog bro ja vla sti tih ise -
lje ni ka u pre ko mor ske ze mlje u proš lo sti, pri hva -
ća la po ti ca je i pri je vo di ma pra ti la no ve i za ni mlji -
ve au to re iz stra nih kul tu ra. Ti je kom ’70-ih je na
ta li jan ski pre ve de na Tol ki e no va knji ga Go spo dar
pr ste no va, a po čet kom ’90-ih Le wi so ve Kro ni ke iz
Nar ni je, a za tim i Ha rry Pot ter i ka men mu dro sti iz
pe ra Jo an ne Row ling iz la zi u ta li jan skom pri je vo -
du 1998., što je po tak nu lo vi še ta li jan skih au to ri -
ca, iz me đu osta lih Sil va nu De Ma ri, Li ciu Tri si i
au to ra Cri stop he ra Pa o li ni ja, na pi sa nje i ob ja vlji -
va nje dje la ko ja pri pa da ju žan ru fan ta stič ne knji -
žev no sti. U po sljed njem de se tlje ću ve li ku po pu -
lar nost u Ita li ji do ži vje le su knji ge Ro al da Da hla,
či ji su pr vi pri je vo di sre di nom ’60-ih proš li ne za -
pa že no. Go lem je bio utje caj na ve de nih knji ga i
fil mo va, sni mlje nih pre ma sce na ri ji ma ko ji su se
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7 Fe no me nu Ge ro ni ma Stil to na i nje go ve au to ri ce Eli sa bet -
te Da mi tre ba po sve ti ti po se ban rad. U hr vat skim bi bli o te ka ma
su pri je vo di ka ta lo gi zi ra ni kao au tor sko dje lo Ge ro ni ma Stil to -
na, pre ma ide ji Eli sa bet te Da mi, 15 na slo va ob ja vlje nih iz me -
đu 2002. i 2016., pr vi u pri je vo du Ma je Ći rić, a svi osta li u pri -
je vo du Ta tja ne Ru ka vi ne i Ma je Win kler, u iz da nju Ex tra de iz
Ka stva. Bi bli o te ka Ma ti ce srp ske i Na rod na bi bli o te ka Sr bi je
isprav no ka ta lo gi zi ra ju svih vi še od 60 pri je vo da kao au tor ska
dje la Eli sa bet te Da mi, knji ge ob ja vlje ne iz me đu 2012. i 2019.
go di ne. Kod iz da va ča Evro Gi un ti, ka sni je Evro Bo ok iz Be o gra -
da, u pri je vo du Ma re An dri ja še vić, Sa nje Đur ko vić, Ane Mi le -
tić, Kri sti ne Pe šić, Ma ri je Spa sić, Gor da ne Su bo tić, Jo va ne Su -
bo tić i Ma je Živ ko vić.

8 Rječ nik je iz vr stan iz vor po da ta ka, a pre ma ka za lu nu di
infor ma ci je o knji ga ma, pi sci ma i ilu stra to ri ma, knji žev nim li -
ko vi ma, udru že nji ma ko ja pod u pi ru knji žev nost za dje cu i mla -
de, bi bli o te ka ma, kul tur nim cen tri ma, knji žev nim edi ci ja ma,
iz da vač kim ku ća ma, ča so pi si ma i struč nja ci ma, fil mo vi ma,
inter net skim stra ni ca ma (ta li jan skim i stra nim), knji žev nim na -
gra da ma, knji ga ma ko je se mo gu či ta ti on-li ne. Na pi san je za
one „ko ji se knji žev noš ću za dje cu ba ve pro fe si o nal no, po iz bo -
ru, za ro di te lje, od ga ja te lje, bi bli o te ka re i, na rav no, dje cu”
(Buon gi or no 2001: ovi tak).

9 Zbog ne do stat ka pro sto ra ni sam ci ti ra la ime na vri jed nih
ilu stra to ra po je di nih knji ga za dje cu i mla de, nji hov je do pri -
nos kva li te ti uspje hu po je di ne knji ge ne za o bi la zan. I ova te ma
za slu žu je po se ban rad. Spo me nut ću dvo je ilu stra to ra, Ma ju Ce -
li ju i Svje tla na Ju na ko vi ća, ko ji su ilu stri ra li knji ge re no mi ra -
nih ta li jan skih au to ra.



na nji ma te me lji li, na sva na ci o nal na tr žiš ta knji -
ga za dje cu i mla de, pa ta ko i na ta li jan sko.

Broj ni su, re do vi ti i vr lo kva li tet ni ča so pi si
koji su na sli je di li po vi je sni Gi or na le per i bam bi ni
(1881.–1889.) u ko jem je pr vi put u na stav ci ma
obja vljen Col lo di jev Pi no kio, du go vječ ni Cor ri e re
dei pic co li (1908.–1996.) i Ro da ri jev Pi o ni e re iz
’50-ih go di na proš log sto lje ća. To su, iz me đu osta -
lih: An der sen, Li ber, Sfo gli a li bro (Pre li sta vač knji -
ga), Pe pe ver de (Ze le ni pa par), LG Ar go men ti (Te -
me knji žev no sti za mla de), ča so pi si otvo re ni za
niz te ma i sa vje ta ka ko po ti ca ti i pro mo vi ra ti či -
ta nje, ka ko pre vla da ti slo že ne i no ve si tu a ci je u
ško li sa sve ve ćim bro jem mi gra na ta i ubla ži ti po -
slje di ce Co vid-19 pan de mi je uz pri mje re nu li te -
ra tu ru uz kom pe tent ne re cen zi je naj no vi jih iz da -
nja, ka ko po sti ći rod nu rav no prav nost i ostva ri ti
su rad nju s dru gim evrop skim ča so pi si ma za dje -
cu i mla de. Ti ča so pi si naj češ će ima ju i vla sti tu
Face bo ok stra ni cu i otvo re ni su za su rad nju.10

U sep tem bru 2021. go di ne osvje do či la sam se
da knji ža re u ta li jan skim gra do vi ma svo jim kup -
ci ma nu de ro man za mla de srp ske au to ri ce Ja -
smin ke Pe tro vić Le to ka da sam na u či la da le tim
(L’e sta te in cui ho im pa ra to a vo la re) (Pe tro vić
2015; 2021), ob ja vljen kod iz da va ča Be sa Mu ci iz
gra da Lec ce u ju žnoj po kra ji ni Apu li ji. Pre po zna -
tlji ve ko ri ce, au tor ski rad Bo ba Živ ko vi ća kra se i
ta li jan sko iz da nje, što je ta ko đer znak poš to va nja
ori gi na la i nje go va po zi tiv na re cep ci ja. Knji ga na
sup ti lan na čin pri stu pa te mi po strat ne tra u me u
obi te lji, o če mu je već pi sa no, a is tak nu la bih pri -
je dlog da se knji ga uvr sti u lek ti ru i u Hr vat skoj
(Bo dro žić 2021), što do ka zu je otvo re nost ta li jan -
ske knji žev no sti za mla de i za teš ke te me, a nje na
pri sut nost u knji ža ra ma sje ver nih ta li jan skih gra -
do va svje do či o otvo re no sti ta li jan skog tr žiš ta za
kva li tet ne pri lo ge iz dru gih kul tu ra i pri je vo de sa
ge o graf ski bli skih je zi ka. 

Ta li jan ska Švi car ska

Ju žni švi car ski kan ton Te sin (Ti ci no) i di je lo vi
bli skog kan to na Gra ubünden (Gri gi o ni) u ko ji ma
ži vi ita lo fo no sta nov niš tvo Švi car ske Kon fe de ra -
ci je ob u hva će ni su poj mom Ta li jan ska Švi car ska.
Na tom pro sto ru ži vi oko 370.000 sta nov ni ka, a
to me va lja do da ti još i broj ku od 1,300.000 ita lo -
fo nih Švi ca ra ca na pro sto ru ci je le Kon fe de ra ci je
u ko joj su, kao što je po zna to, slu žbe ni je zi ci nje -
mač ki, fran cu ski, ta li jan ski i re to ro man ski. Za
pro iz vod nju, ši re nje i di stri bu ci ju knji žev no sti za
dje cu i mla de na pro sto ru ci je le ze mlje nad le žan
je Švi car ski in sti tut za me di je i mla de (Is ti tu to
sviz ze ro me dia e ra gaz zi)11 osno van 2002. go di ne,
spa ja njem Švi car skog sa ve za za knji žev nost i mla -
de, ko ji je po naj pri je dje lo vao u ško la ma, i Švi car -
skog in sti tu ta za knji žev nost i mla de po ve za nog s
Fon da ci jom Jo han na Spyri.12 Za Ta li jan sku Švi -
car sku nad le žno je sje diš te ISMR-a u Bel lin zo ni,
uprav nom sre diš tu kan to na Te sin. Pri mar ni ci lje -
vi in sti tu ta su raz voj do ku men ta cij skog cen tra i
pri ku plja nje knji ga za dje cu od na ci o nal ne i me -
đu na rod ne va žno sti, po ti ca nje do ku men tar nih te -
mat skih iz lo žbi, or ga ni zi ra nje in ter di sci pli nar nih
su sre ta i po ti ca nje pro u ča va nja knji žev no sti za
dje cu i mla de. In sti tut pro mo vi ra či ta nje, su sre te
u bi bli o te ka ma, re cep ci ju knji ga švi car skih au to -
ra i ilu stra to ra u svi je tu i iz da je se me stral ni ča so -
pis Il fol let to (Pa tu ljak). 
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10 www.an der sen.it ; li ber @i dest.ne t
11 Sve ob ja ve na in ter net skoj stra ni ci In sti tu ta su na nje mač -

kom, fran cu skom i ta li jan skom je zi ku. Usp. <www.ismr.ch>, 27.
9. 2021.

12 Jo han na Spyri (1827.–1901.) au to ri ca je ro ma na He i di,
obja vlje nog 1880., či ja je rad nja smješ te na u Švi car skoj i u Nje -
mač koj. Dru gi naj po zna ti ji au tor je Alo is Ca ri gi et (1902.–1985.)
iz kan to na Gra ubünden, au tor na gra đe ne knji ge Una cam pa na
per Ur sli (Zvo no za Me če, 1945), či ja je te ma ta ko đer no stal gi ja
za alp skim kra jo li kom.



Ne tre ba ču di ti što se na broj nim i is crp nim
stra ni ca ma ovih in sti tu ci ja ne spo mi nju ime na
ita lo fo nih švi car skih au to ra knji žev no sti za dje -
cu, dok se pre po ru ču ju sli kov ni ce, knji ge i dru gi
ma te ri ja li po naj pri je ta li jan skih au to ra, jer se u
tom di je lu Švi car ske ta li jan ska kul tu ra pri hva ća
kao vla sti ta, oso bi to ka da je ri ječ o bli skim po kra -
ji na ma, kao što su Lom bar di ja ili Pi je mont, a isto
ta ko se pri hva ća ju i dje la ger ma no fo nih i fran ko -
fo nih švi car skih, kao i nje mač kih ili fran cu skih
au to ra či ja su dje la pre ve de na na ta li jan ski je zik.
Od 2018. dje lu je u kan to nu Te sin Iz da vač ka ku ća
Ma ra meo, pr vi spe ci ja li zi ra ni iz da vač knji ga za
dje cu i mla de u Ta li jan skoj Švi car skoj, s na mje -
rom da se na tom pro sto ru pre vo de i pro mo vi ra -
ju knji ge švi car skih au to ri ca i au to ra ko ji pi šu na
nje mač kom ili fran cu skom, kao i da ma lim i mla -
dim či ta te lji ma u Ita li ji po sta nu do stup ne švi car -
ske knji ge za dje cu i mla de. Pro jek ti po put „Ro -
đe ni za či ta nje”13 pro mo vi ra ju či ta nje u svim dob -
nim sku pi na ma i do no se od go va ra ju će po pi se
pre po ru če nih knji ga za naj mla đe. Pa žnja se po -
kla nja i po seb nom ti pu slo va – cor si vo ti ci no – na
pri mjer u zbir ci Se ra fi no e Gal li na. Sei sto ri el le
bislac che per ap pren di sti let to ri (Se ra fi no i Gal li na.
Šest luc ka stih pri či ca za či ta o ce po čet ni ke) (Mai
2021), ko jim su štam pa ni i škol ski udž be ni ci u
kan to nu Te sin, što si gur no olak ša va či ta nje. 

Mo že se pri mi je ti ti da su dje ca i mla di koji
odra sta ju na pro sto ru Ta li jan ske Švi car ske od ga -
ja ni od sa mih po če ta ka vla sti te pi sme no sti u mul -
ti kul tur nom du hu, što svje do či o spe ci fič no sti i
otvo re no sti švi car skog druš tve nog i kul tur nog
pro sto ra kao i od goj nog si ste ma.

Istra i Kvar ner

Za raz li ku od ita lo fo nih Švi ca ra ca, pri stup Za -
jed ni ce Ta li ja na (Uni o ne ita li a na) knji žev no sti za

dje cu i mla de u Is tri i na Kvar ne ru bio je od sa -
mog po čet ka pot pu no dru ga či ji. Ta, broj ča no
mno go ma nja za jed ni ca ko ja pre ma po sljed njim
po da ci ma bro ji 17.807 čla no va u Hr vat skoj i njih
2.258 u Slo ve ni ji (škol skim si ste mom ob u hva će -
no je 3.388 uče ni ka u Hr vat skoj i 1.295 u Slo ve -
ni ji) for mi ra la je svoj au to no man knji žev ni iz raz
na kon pro mje ne dr žav nih gra ni ca 1945.,14 po sve -
tiv ši po seb nu pa žnju knji žev no sti za dje cu i mla -
de. Ra di lo se o pri je lom nom raz do blju u ko jem se
ova za jed ni ca, ne mi gri rav ši, naš la u po zi ci ji ma -
njin ske, te je uz po drš ku in te lek tu a la ca i uči telj -
skog ka dra uspje la na pi sa ti i ob ja vi ti in te re sant -
na au tor ska dje la na mi je nje na dje ci i mla di ma. Uz
ča so pi se Il pi o ni e re (ka sni je Ar co ba le no) i krat ko -
traj ne Vie gi o va ni li (Ro ić 2019) Iz da vač ka ku ća
Edit štam pa la je škol ske udž be ni ke i au tor ska dje -
la pi sa ca pri pad ni ka Za jed ni ce (Gi a co mo Scot ti,
Ma rio Schi a va to, Mi rel la Malusà). Scot ti je ta ko -
đer dao zna ča jan do pri nos pri je vo di ma knji žev -
no sti za dje cu i mla de au to ra s ci je log pod ruč ja
re gi je (Ro ić 2019a). I je dan od naj o bra zo va ni jih
pri pad ni ka Za jed ni ce, sve u či liš ni pro fe sor Eros
Se qui pre vo dio je dje la knji žev no sti za dje cu za
ma le Ta li ja ne iz Is tre i Ri je ke (Ćo pi će vu Je že vu ku -
ći cu i Pri ču o ča rob nom ko nju iz zbir ke Hi lja du i
jed na noć). 

Pro mje ne u iz da vač koj po li ti ci ostva re ne su još
1989. kad je Il pi o ni e re pro mi je nio na slov u Ar co -
ba le no (Du ga) i kad se ve ća pa žnja po če la po sve -
ći va ti usme nom na slje đu na pro sto ru Is tre ali i pi -
sci ma za dje cu i mla de iz Ita li je. Naj vi še pro sto ra
na stra ni ca ma tog ča so pi sa za dje cu i da lje su ima -
li pri pad ni ci Za jed ni ce i pi sci iz po gra nič nih pod -
ruč ja ve za ni svo jim po ri je klom za istar ski pro stor.

KAKO SPASITI ČITANJE? KNIŽEVNOST ZA DJECU I MLADE NA ITALOFONIM PROSTORIMA...

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   21

13 www.na ti per leg ge re.ch 
14 Sli je di li su Pa riš ki (1947.), Lon don ski (1954.) i ko nač no

Osim ski (1975.) spo ra zum, ko jim su ko nač no ra ti fi ci ra ne držav -
ne gra ni ce iz me đu Ita li je i Ju go sla vi je.



Ri ječ ka iz da vač ka ku ća na sta vi la je s iz da nji -
ma za dje cu i mla de u po seb noj edi ci ji „La fi on -
da” („Prać ka”). O spe ci fič no sti ma knji žev no sti za
dje cu i mla de Za jed ni ce Ta li ja na u Is tri i na Kvar -
ne ru ob ja vljen je niz pri lo ga, ve ći nom na ta li jan -
skom je zi ku, a po seb na pa žnja po sve ću je se i
obra zov nom su sta vu na ta li jan skom je zi ku koji
for mi ra od go ji te lje i uči te lje za rad u toj ma njin -
skoj za jed ni ci (Fa kul tet za od goj ne i obra zov ne
zna no sti Sve u či liš ta Ju raj Do bri la u Pu li). 

Zna ča jan je i do pri nos di se mi na ci ji lo kal ne
knji žev no sti za dje cu i mla de Ta li jan ske dra me u
Ri je ci, je di nog pro fe si o nal nog ka za liš ta na ta li -
jan skom je zi ku iz van gra ni ca Ita li je. Za vri je me
in ten dant skog man da ta La u re Mar chig (2004.–
2014.) od i gran je niz pred sta va za dje cu i mla de
ko je su se te me lji le na dje li ma lo kal nih au to ra.

U po sljed nja dva de se tlje ća, uz au to re ko ji su
ob ja vlji va li svo je ra dove u ča so pi su od sa mih po-
četa ka (Ma rio Schi a va to i Gi a co mo Scot ti), za ni -
mlji va je knji ga pe to ro au to ra 5 au to ri x 16 sto rie
(5 au to ra za 16 pri ča, Malusà i dr. 2005), te prak -
sa da se knji ge za dje cu i mla de u ovoj edi ciji
štam pa ju dvo je zič no (Malusà 2005; 2014). Gi a co -
mo Scot ti (1928.) najpro duk tiv ni ji je au tor koji
pre dano pre vo di u oba smje ra još od ’60-ih go di -
na (Scot ti 1968). Po seb nu je pa žnju po sve tio baj -
ka ma i usme noj tra di ci ji na pro sto ru Is tre, Kvar -
ne ra i Fur la ni je – Ju lij ske kra ji ne (Scot ti 2015),
kao i pre no šenju na slje đa jed ne od ma njin skih
do mi cil nih kul tu ra ma lim ita lo fo nim su na rod nja -
ci ma (Scot ti 2015; 2015a; 2019). Na rav no, ma lim
i mla dim Ta li ja ni ma ko ji se ško lu ju u Is tri i na
Kvar ne ru do stup ne su od ’60-ih go di na i knji ge
ta li jan skih i dru gih au to ra štam pa ne u Ita li ji, a
me đu nji ma na la zi se i jed na po seb no za ni mlji va
Scot ti je va knji ga (2005), ali se i da lje s po no som
is ti če kon ti nu i tet knji žev no sti za dje cu i mla de iz

pera pri pad ni ka ove ne ve li ke, ali hra bre i sa mo -
svoj ne za jed ni ce. 

Za klju čak

Tri opi sa na slu ča ja pro iz vod nje, di se mi na ci je i
re cep ci je knji žev no sti za dje cu i mla de na ita lo fo -
nim je zič nim pro sto ri ma oči tu ju se kao po sve raz -
li či ti: pr vi, s du gom tra di ci jom i ka no ni zi ra nim
po lo ža jem knji žev no sti za dje cu i mla de ko ji, uz
to, mo že ra ču na ti na go le mo tr žiš te, ve li ke na kla -
de i do bit; dru gi, ko ji je fi nan cij ski sta bi lan i otvo -
ren za knji žev nost za dje cu i mla de iz Ita li je i pri -
je vod nu knji žev nost s do ma ćeg ger ma no fo nog i
fran ko fo nog pod ruč ja; dok je tre ći zbog po vi je -
snih okol no sti u ko ji ma je Za jed ni ca na sta la bio
upu ćen na vla sti te sna ge za hva lju ju ći ko ji ma su
uspje li odr ža ti kon ti nu i tet au toh to ne knji žev ne
pro duk ci je sve do da nas. Prem da raz li či ti, za jed -
nič ki su im en tu zi ja zam, po sve će nost i go lem trud
ko ji se mo gu sa že ti u re če ni ci: „Ka ko spa si ti či ta -
nje?” Dok zvuč ne knji ge za sli je pe i sla bo vid ne
sva ka ko tre ba po zdra vi ti, ši re nje elek tron skih
knji ga do no si so bom i sta no vi te ri zi ke. Že li mo vje -
ro va ti da će ri je či i sli ke knji žev no sti za dje cu i
mla de ko je nam do la ze s ita lo fo nih ge o graf skih
pro sto ra, u či jem pre no še nju u po sljed nja dva de -
se tlje ća pred nja če pre vo di o ci i iz da va či iz Sr bi je,
i da lje obo ga ći va ti spo zna je i po ti caj no dje lo va ti
na maš tu, kre a tiv nost i otvo re nost svih ma lih i
mla dih, ali jed na ko ta ko i od ra slih či ta la ca. 

IN TER NET IZ VO RI

<https://www.is tat.it /it /fi les/2018/12/Re port-Edi to ria-
Let tu ra.pdf > 26. 9. 2021.

<www.ismr.ch> 26. 9. 2021.
<https://www.edi tli bri.hr/la-fi on da#.YVM 8mn 1J1PY>

26. 9. 2021.
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Sa nja Č. RO IĆ

HOW TO PRE SER VE RE A DING?
CHIL DREN’S AND YOUTH LI TE RA TU RE 

IN ITA LOP HO NE ARE AS
(ITALY, ITA LIAN SWIT ZER LAND, 

IS TRIA, AND KVAR NER)

Sum mary

Three ca ses of pro duc tion, dis se mi na tion, and re cep -
tion of chil dren’s and youth li te ra tu re in Ita lian-spe a king
are as are analyzed in this pa per: in Italy, in the Ita lian
part of Swit zer land, and in Is tria and Kvar ner. They turn
out to be com ple tely dif fe rent. The first, with a long tra -
di tion and ca no ni zed po si tion of chil dren’s and youth li -
te ra tu re, open to fo re ign in cen ti ves, pos ses sing a hu ge
mar ket, lar ge cir cu la ti ons, and con si de ra ble fi nan cial
gain. The se cond is be ing fi nan ci ally sta ble and open to
chil dren’s and youth li te ra tu re from Italy as well as for
tran sla ted li te ra tu re from the Swiss Ger man-spe a king
and Fran cop ho ne are as. On the ot her hand, the third
one, due to the hi sto ri cal cir cum stan ces in which the Ita -
lian Com mu nity was for med in that area, was di rec ted to
its own strengths and as a con se qu en ce ma na ged to
main tain the con ti nu ity of an in di ge no us li te rary pro -
duc tion.

Keywords: Ita lop ho ne chil dren’s and youth li te ra tu -
re, aut hors, dis se mi na tion, re cep tion, pu blis hing, school
system, me e ting cul tu res, pro jects, re a ding and mul ti -
media
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SA ŽE TAK: Knji žev nost za de cu i mla de u Špa ni ji po -
če la je da se raz vi ja u dru goj po lo vi ni XVI II sto le ća, a
njen istin ski pro cvat do go dio se tek kra jem XX ve ka. U
pr vom de lu član ka sa gle da će mo ka ko se špan ska deč ja i
ado le scent ska knji žev nost me nja la i pri la go đa va la in te -
re so va nji ma i na či nu ži vo ta kroz epo he, da bi smo u dru -
gom de lu is tra ži va nje usme ri le na na gra đi va na pro zna
de la špan skih au to ra na pi sa na u XXI ve ku i na me nje na
mla doj či ta lač koj pu bli ci. Re zul ta ti is tra ži va nja po ka za -
će da su kod špan skih au to ra da nas pod jed na ko za stu -
plje na me tak nji žev na de la, ro ma ni sa isto rij skom po tkom
i druš tve no an ga žo va ne te me, a neš to ma nje po pu lar na
fan ta sti ka, fik ci ja za sno va na na mi to loš kim te ma ma i de -
la ko ja se ba ve no vim teh no lo gi ja ma.

KLJUČ NE RE ČI: špan ska knji žev nost, ti nej džer ski ro -
man, sa vre me na špan ska pro za, fik ci ja za mla de, knji ge
za ado le scen te

Uvod na raz ma tra nja

Knji žev nost za de cu i mla de me nja la se i pri la -
go đa va la in te re so va nji ma i na či nu ži vo ta onih
epo ha u ko ji ma je na sta ja la. Po je di ni kri ti ča ri, a
me đu nji ma i Al fa ja (Al faya), Bru nja (Bruña), Se -
ri ljo (Cer ril lo), Men do sa (Men do za), Sanćes (Sán -
chez), po če tak knji žev no sti za de cu i omla di nu u
Špa ni ji vi de u de lu Gon sa la de Ber sea (Gon za lo
de Ber ceo) Ču da Na še Go spe (Los mi la gros de Nue -
stra Señora) iz XII ve ka. To kom sred njeg ve ka i

re ne san se ova kva de la ima la su di dak tič ki i mo -
ra li za tor ski ka rak ter i bi la na me nje na edu ka to ri -
ma i ple mić koj de ci, po put Knji ge o ži vo ti nja ma
(LLi bre de les bèsti es) Ra mo na Lju lja (Ra mon Llull)
i Kneza Lukanora (El con de Lu ca nor) don Hu a na
Ma nu e la (Don Juan Ma nuel), de la ko je se sma tra
ne sum nji vom pre te čom deč je knji žev no sti na
špan skom je zi ku (Sánchez Mo ril las 2018: 12). 

S ot kri ćem štam pa ri je i u Špa ni ji po či nje pu -
bli ko va nje knji ga ko je su do ta da bi le pre no še ne
usme nim pu tem, a jed na od pr vih na me nje nih
deci i mla di ma bi la je knji ga pre vo da Ezo po vih
basni. Sa po ja vom vi teš kih ro ma na (el li bro / la
no ve la de caballerías) kra jem XV ve ka, špan ska
knji žev nost po pri ma za bav ni ka rak ter, a osim ro -
ma na po put Ama di sa od Ga u le (Amadís de Ga u la,
1508) i Ti ra na Be log (Ti rant lo Blanch, 1511), me -
đu mla dim či ta o ci ma po pu lar ni su ži vo to pi si sve -
ta ca, kao i hre sto ma ti je usme ne knji žev no sti i fol -
klo ra. 

Ipak, li te ra tu ra na me nje na de ci i mla di ma svoj
istin ski pro fil do bi ja u XVI II ve ku, za hva lju ju ći
Knji žev nim ba sna ma (Fábulas li te ra ri as, 1782) To -
ma sa de Iri jar tea (Tomás de Iri ar te) i Ba sna ma u
ka sti ljan skom sti hu, za upo tre bu u Kra ljev skoj ba -
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skij skoj bo go slo vi ji (Fábulas en ver so ca stel la no pa -
ra el uso del Real Se mi na rio Vas con ga do, 1781) Fe -
lik sa Ma ri je Sa ma ni je ga (Félix María Sa ma ni e go),
kao i po ja vi pr vog ča so pi sa za naj mla đe či ta o ce,
Ma ga zina za de cu (La ga ce ta de los niños), ko ji je
po čeo da iz la zi u Ma dri du 1798. go di ne.

Po čet kom XIX ve ka, ro man ti zam do no si pro -
cvat fan ta sti ke i u tom raz do blju na sta ju naj zna -
čaj ni ja de la svet ske knji žev no sti za de cu. Ši rom
Evro pe sve su po pu lar ni ja de la bra će Grim i Han -
sa Kri sti ja na An der se na, dok u dru goj po lo vi ni
ovog ve ka pro cvat do ži vlja va ju ro ma ni za sno va ni
na na uč nim ele men ti ma, me đu ko ji ma se is ti ču:
Ali sa u Ze mlji ču da (1865) Lu i sa Ke ro la, Ver nov
Put oko sve ta (1873), kao i avan tu ri stič ki ro ma ni
po put Tve no vog To ma So je ra (1876). U Špa ni ji, u
tom pe ri o du, u raz vo ju knji žev no sti za de cu i mla -
de na ro či to zna čaj nu ulo gu ima Se si li ja Bel de Fa -
ber (Ce ci lia Böhl de Fa ber), po zna ta pod pse u -
doni mom Fer nan Ka ba lje ro (Fernán Ca bal le ro).
Pr vo iz da nje nje ne knji ge Na rod ne pri če, mo li tve,
za go net ke i iz re ke za de cu (Cu en tos, ora ci o nes, adi -
vi nan zas y re fra nes po pu la res e in fan ti les) ob ja -
vljeno je 1877, ne po sred no pred au tor ki nu smrt.
U to vre me, iz da vač ka ku ća Ka lje ha (osno va na
1879), či ji je idej ni tvo rac bio pi sac, pre vo di lac i
pe da gog Sa tur ni no Ka lje ha (Sa tur ni no Cal le ja),
po sta je po pu lar na za hva lju ju ći ob ja vlji va nju priča
za de cu u okvi ru edi ci je „Ka lje hi ne pri če” („Cuen -
tos de Cal le ja”). Pe da goš ki pri stup te iz da vač ke
ku će pred sta vlja je din stven fe no men u po pu la ri -
sa nju knji žev no sti za mla du či ta lač ku pu bli ku, ka -
ko u Špa ni ji ta ko i u La tin skoj Ame ri ci (Díaz
Sánchez 2014: 274).

Po čet kom XX ve ka, psi ho lo gi ja de te ta sve vi še
do bi ja na zna ča ju, te se i u li te ra tu ri ob ra đu ju te -
me po put pre va zi la že nja stra ho va, deč jih sno va i
že lja. Na sta ju gla so vi ta de la kao što su Pe tar Pan
(1911) Džej msa Me tjua Ba ri ja, Me ri Po pins (1934)

Pa me le L. Tra vers, Ma li princ (1943) An to a na de
Sent Eg zi pe ri ja. U dru goj po lo vi ni ve ka, uvo de se
i te me po put na si lja, kon zu mi ra nja al ko ho la i sl.
Po red ro ma na, u ovom pe ri o du ra đa se i strip a
na ro či tu po pu lar nost po sti žu li ko vi kao što su
Super men, Aste riks i Obe liks, Tin tin, dok su u
Špa ni ji to Si pi i Sa pe (Zi pi y Za pe, 1948) Ho sea
Esko ba ra (José Esco bar) i Mor ta de lo i Fi le mon
(Mor ta de lo y Filemón, 1958) Fran si ska Iba nje sa
(Fran ci sco Ibáñez), au to ra broj nih hu mo ri stič kih
se ri ja (Sánchez Mo ril las 2018: 20). 

Dru ga špan ska re pu bli ka (1931) do no si re for -
mu obra zo va nja i osni va nje pr vih škol skih bi blio -
te ka. Me đu tim, Špan ski gra đan ski rat (1936–
1939) i po sle rat ni pe riod uda lja va ju pro ces raz -
vo ja knji žev no sti za de cu i mla de u ovoj ze mlji od
ostat ka Evro pe, gde po sle Dru gog svet skog ra ta
pri mat do bi ja ju so li dar nost, sa mo stal nost i slo bo -
da de te ta. Ipak, tre ba spo me nu ti ne ko li ko au to ra
ko ji su u pr voj po lo vi ni XX ve ka obe le ži li špan sku
knji žev nost za naj mla đe. To su Konća Men des
(Con cha Méndez), Ma ri ja Te re sa Leon (María Te -
re sa León), Ra fael Al ber ti, Fe de ri ko Gar si ja Lor -
ka (Fe de ri co García Lor ca), a na ro či to Glo ri ja Fu -
er tes (Glo ria Fu er tes), či je de lo uvo di ko re ni te
pro me ne u do men li te ra tu re za de cu i mla de, ka -
ko zbog oso be nog pri stu pa, ta ko i zbog in te li gent -
ne jed no stav no sti nje nog de la i ira ci o nal nog hu -
mo ra ko jim je pro že to (Bruña Bra ga do 2017: 40).

Do še zde se tih i se dam de se tih go di na ovog ve -
ka Špa ni ja ne će za be le ži ti no ve knji žev ne ten den -
ci je, bu du ći da je knji žev nost za de cu i mla de za
cilj ima la for mi ra nje na ci o nal nog iden ti te ta u
skla du sa ak tu el nom ide o lo gi jom (So to mayor
Sáez 2010: 141). Ipak, u po sle rat nom raz do blju
na sta je de se tak zna čaj nih de la iz do me na knji žev -
no sti za de cu i mla de: Ća ri to i nje ne se stre (Cha ri -
to y sus her ma nas, 1946) Ma til de Ras, se ri jal Fan -
ta stič na An to nji ta (Antoñita la fantástica, 1948)
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Bo ri te Ka sas (Bo ri ta Ca sas), Ma ri Pe pa (1950)
Emi li je Ko sta re lo (Emi lia Co sta re lo), To ma si ka i
ča rob njak (La To ma si ca y el ma go, 1952) Kar men
Sert (Car men Sert), Mar se li no, hleb i vi no (Mar ce -
li no pan y vi no, 1955) Ho sea Ma ri je San će sa Sil ve
(José María Sánchez Sil va), Vi le iz Vi lja vi si o sa de
Odo na (Las ha das de Vil la vi ci o sa de Odón, 1955)
Ma ri je Lu i se He fa elj (María Lu i sa Ge fa ell). 

Še zde se tih go di na XX ve ka, Špan ski na ci o nal -
ni in sti tut za knji gu (In sti tu to Na ci o nal del Li bro
Español), ko ji je 1982. go di ne pro me nio na ziv u:
Špan ska or ga ni za ci ja za knji ge za de cu i mla de
(Organización Española pa ra el Li bro In fan til y
Ju ve nil – OE PLI) usta no vio je na gra du „La sa ri -
ljo” za knji žev no stva ra laš tvo (Pre mio La za ril lo de
creación li te ra ria), ko ja je raz vo ju knji žev no sti za
de cu i mla de da la do dat ni pod strek. Me đu na gra -
đe nim au to ri ma na ro či to tre ba is ta ći knji ge: Bo ja
va tre (Co lor de fu e go, 1962) Kar men Kurc (Car men
Kurtz), Odi se jev sle pi put nik (El polizón de Uli ses,
1965) Ane Ma ri je Matute (Ana María Matuta),
Zo di jač ke pri če (Cu en tos del zo di a co, 1970) Fer nan -
da Sa ko ta Pe re sa (Fer nan do Sa cot Pérez) i Pri če
za de cu i od ra sle (Cu en tos pa ra chi cos y gran des,
1975) Il de Pe re de (Hil da Pe re da). Okon ča njem
fran ki zma, od no sno do la skom de mo kra ti je, au to -
ri i iz da va či na sto ja li su da na dok na de za o sta tak
ko ji je nji ho va ze mlja ose ća la to kom pro te kle če -
ti ri de ce ni je, a knji žev nost za mla du po pu la ci ju
po sta la je vre dan pro iz vod na tr žiš tu (Sánchez
Mo ril las 2018: 20). 

Se dam de se tih go di na XX ve ka po kre ću se i
prve edi ci je za de cu i mla de: „No stro mo” – ka sni -
je „Al fa gu a ra Hu ve nil” (Al fa gu a ra Ju ve nil), „Gran
An gu lar” (SM), „Bar ko de Va por” (Bar co de Va por,
SM), „Kro nos” (Cro nos, Ga le ra), „Espa sa Kal pe
Hu ve nil” (Espa sa Cal pe Ju ve nil), „Pe ri sko-pi o”
(Pe ri sco-pi o, Edebé), „Pa ra le lo Se ro” (Pa ra le lo Ce -
ro, Bruño), „Alan dar” (Edel vi ves), „Aler ta Ro ha”

(Aler ta Ro ja, SM), „Espa sio Abi jer to” (Espa cio Abi -
er to, Anaya), „Al gar Ho ven” (Al gar Jo ven, Al gar),
„Las Tres Eda des” (Si ru e la), „Los Kor sa ri os” (Los
Cor sa ri os, La Ga le ra), „Merlín” (Xe ra is), „Se te ma -
res” (Ga la xia) itd. (Al faya La mas 2009: 298–299).

Prem da se u po sled njoj de ce ni ji XX ve ka Špa -
ni ja na la zi la u teš koj eko nom skoj si tu a ci ji, raz voj
no vih teh no lo gi ja do neo je ino va tiv ne for ma te, a
iz da va či su raz gra ni či li pro iz vod nju knji ga za de -
cu i ado le scen te, ia ko im je kod oba uz ra sta fo kus
bio na raz vo ju kre a tiv no sti i raz u me va nja pro či -
ta nog de la. U ovom pe ri o du na ro čit uspeh po sti -
gle su knji ge: Cr ven ka pa na Men het nu (Ca pe ru ci ta
en Man hat tan, 1990) Kar men Mar tin Ga i te (Car -
men Martín Ga i te), Svi de tek ti vi se zo vu Fla na gan
(To dos los de tec ti ves se lla man Fla na gan, 1991) An -
dreu Mar ti na, Po po dnev na hro ni ka (Crónica de me -
dia tar de, 1996) Hu a na Fa ri ja sa (Juan Fa ri as), Fi -
nis mun di (1996) La u re Ga lje go (La u ra Gal le go),
Ma no li to Cvi ke raš (Ma no li to Ga fo tas, 1996) El vi re
Lin do, Mal te jin rog (El cu er no de Mal tea, 1997)
Ho sea An to ni ja Ra mi re sa Lo sa na (José An to nio
Ramírez Lo za no) i Mo ja ru ka u tvo joj (Mi ma no en
la tuya, 1998) Ma ri ja sun Lan de (Ma ri a sun Landa).

U XXI ve ku po pu lar nost knji žev no sti za de cu
do sti že svoj mak si mum. Pre po zna ta je ulo ga ove
vr ste li te ra tu re u for mi ra nju de te to ve lič no sti, kao
i raz vo ju kre a tiv no sti i pre no še nju mo ral nih vred -
no sti. Pi sci, iz da va či i ilu stra to ri po sta ju sve sni da,
uko li ko se či ta lač ke na vi ke ne raz vi ja ju u ra nom
uz ra stu, ne će bi ti mo gu će raz vi ti ih ni ka sni je, u
zre lom do bu. Iz tog raz lo ga, ve li ka pa žnja po sve -
ću je se upra vo pro duk ci ji ko ja će iza ći u su sret po -
tre ba ma mla de pu bli ke. Ši rom Špa ni je otva ra ju se
bi bli o te ke za de cu i omla di nu, kao i uni ver zi tet -
ske ka te dre spe ci ja li zo va ne za ovu vr stu knji žev -
no sti. Ob ja vlju ju se di gi tal ne knji ge i ča so pi si, a u
jav nost iz la ze i kri ti ča ri ko ji se ba ve oce nji va njem
de la za de cu i mla de. 

SAVREMENA ŠPANSKA PROZA ZA DECU I MLADE
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Ter mi ni „knji žev nost za de cu” i „knji žev nost
za omla di nu” (li te ra tu ra in fan til y ju ve nil) upo tre -
blja va ni su kao si no ni mi sve do po sled njih de ce -
ni ja XX ve ka. Me đu tim, raz vo jem knji žev ne te o -
ri je i kri ti ke, kao i sve broj ni jih pu bli ka ci ja, ovi
ter mi ni se raz dva ja ju i da nas se iz u ča va ju kao za -
seb ne knji žev ne vr ste. U tom kon tek stu, An to nio
Mo re no Ver du lja (2006: 20) is ti če da knji žev nost
za mla de pred sta vlja skup knji žev nih na či na iz ra -
ža va nja po god nih za for mi ra nje ado le scena ta kao
re ci pi je na ta, bu du ći da je njen pre no si lac (pre te -
žno) od ra sla oso ba, da se mo že pre no si ti usme -
nim, pi sa nim i au dio-vi zu el nim pu tem, da ima
estet sku funk ci ju i da pred sta vlja obra zov no-mo -
ral no, ali i lu dič ko, od no sno estet sko za do volj stvo.
Dru gim re či ma, knji žev nost za mla de ob ra đu je
pr o ble me ado le scent skog uz ra sta, te kroz fik ci ju
pre do ča va raz li či te fa ze od ra sta nja i na či ne su o -
ča va nja s no vim uz ra snim okol no sti ma. Po red
psi ho loš kih te ma, ne iz o stav ni ele ment ove knji -
žev no sti je avan tu ra. Špan ski pi sac i fi lo zof Fer -
nan do Sa va ter (2011: 11), na i me, ka že:

Bez avan tu re, bez ri zi ka i iza zo va, bez su prot -
sta vlja nja zlu, bez is tra ži va nja i stra ha, bez mi steri -
je, dru gar stva i ne staš lu ka, ne ma pra ve knji žev no -
sti za mla de, sve se svo di na kič i in dok tri na ci ju.1

Osim to ga, obra zov ni cilj knji žev nog či ta nja je -
ste raz voj li te rar ne kom pe ten ci je u naj ši rem smi -
slu, te je pre sve ga zna čaj no da se tom seg men tu
pri stu pi u ra nim fa za ma je zič kog i kul tur nog for -
mi ra nja (Men do za Fil lo la 2008).

Zna čaj no je na po me nu ti da pri špan skom Mi -
ni star stvu kul tu re i spor ta od ne dav no po stoji
Opser va to ri ja za či ta nje i knji ge (Ob ser va to rio de
la Lec tu ra y el Li bro)2, či ji je za da tak kon ti nu i ra no
pra će nje i ana li zi ra nje sta nja u druš tvu u ve zi s

knji ga ma, či ta njem i bi bli o te ka ma, ka ko bi se
pod sta klo či ta nje štam pa nih i elek tron skih knji -
ga ši rom ze mlje (sa či njen je Plan za pod sti ca nje
či ta nja – Plan de Fo men to de la Lec tu ra) i una pre -
dio bi bli o teč ki si stem. Po me nu to mi ni star stvo
sva ke go di ne pu bli ku je Pre gled iz da nja špan skih
knji žev nih de la (Panorámica de la edición española
de li bros), a sta ti sti ka iz 2019. po ka zu je da je te
go di ne ob ja vlje no 10.052 knji ge u ka te go ri ji za
de cu i mla de (od to ga 9688 no vih na slo va i 27,3%
pre ve de nih de la). Od ukup nog bro ja knji ga na
kata lon skom je zi ku, 22% na me nje no je de ci i
mla di ma; na ba skij skom – 25%, a na ga li cij skom
– 26,7 od sto. Ka da je reč o 2000. go di ni, u toj ka -
te go ri ji pu bli ko va no je 6128 na slo va, go di ne 2010
– 12.622, 2013 – 7808, 2014 – 7505, 2015 – 7919,
2016 – 9317, 2017 – 11.269, a 2018. go di ne –
7973 (Panorámica de la edición española de li bros
2019: 48–50). Iz ove sta ti sti ke vi di mo da in te re -
so va nje iz da va ča za ovu li te ra tu ru uglav nom ra -
ste, te da je naj ma nja pro duk ci ja u ovoj ka te go riji
za be le že na 2000, a naj ve ća 2010. go di ne.

Tre ba is ta ći i da Vir tu el ni cen tar Ser van tes
(Cer van tes Vir tual) sa dr ži po se ban ode ljak po sve -
ćen knji žev no sti za de cu i mla de,3 ko ji ob u hva ta
vir tu el ni ka ta log špan skih i hi spa no a me rič kih pi -
sa ca, ča so pi se, pri če, bi bli o te ke po je di nih au to ra,
vi de o te ku i fo no te ku kla si ka za de cu i mla de, kao
i niz lin ko va ve za nih za obra zo va nje, iz da vaš tvo i
is tra ži va nje ove vr ste knji žev no sti. Ka da je reč o
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1 „Sin aven tu ra, esto es, sin ri es go, sin re to, sin en fren ta -
mien to al mal, sin ex plo ra ción, sin mi e do, sin mi ste rio, sin
compañerismo, sin travesía, sin ro man ce en el sen ti do inglés
del térmi no, no hay li te ra tu ra pro pia pa ra jóvenes, si no cursi -
lería y adoc tri na mi en to” (pre vod naš).

2 Vi de ti: <https://www.cul tu rayde por te.go b.es /cul tu ra/li bro/
ob ser va to rio-de -la -lec tu ra-y-el-li bro/qu e-es -el -ob ser va to rio.
html> 15. 10. 2021.

3 Vi de ti: <http://www.cer van te svir tual.com /por ta les/bi bli o -
te ca_li te ra tu ra_in fan til_ju ve nil/> 17. 10. 2021.



ak tu el noj knji žev no sti, se lek ci ju i pre po ru ku naj -
kva li tet ni jih iz da nja na go diš njem ni vou ob ja -
vljuje Špan ska or ga ni za ci ja za knji ge za de cu i
mla de,4 u vi du ka ta lo ga. Špan sko Mi ni star stvo
kul tu re i spor ta od 1978. do de lju je go diš nju Na -
ci o nal nu na gra du za naj bo lju knji gu u do me nu
knji žev no sti za de cu i mla de (Pre mio Na ci o nal Li -
te ra tu ra In fan til y Ju ve nil), a osim to ga, pre sti žne
iz da vač ke ku će do de lju ju zna čaj ne i vred ne po je -
di nač ne na gra de, kao što su „La sa ri ljo” – za knji -
žev no stva ra laš tvo za de cu i mla de, „Ra mon Ma -
un ta ner” – za omla din sku knji žev nost (Pre mio
Ramón Mun ta ner de Li te ra tu ra ju ve nil), na gra da
Fon da ci je SM (Pre mi os de la Fundación SM), „Pa -
ro brod” (El Bar co de Va por), „Ve li ki ras pon” (Gran
An gu lar), „Ana ja” (Pre mi os Gru po Anaya), „Kom -
pas” (Pre mio La Brúju la) itd. Ov de je zna čaj no
ista ći i ča so pis Sve ske za knji žev nost za de cu i mla -
de (Cu a der nos de Li te ra tu ra In fan til y Ju ve nil)5

izda vač ke ku će To re de Pa pel (Tor re de Pa pel).
Ova spe ci ja li zo va na pu bli ka ci ja kon ti nu i ra no izla -
zi već tri de set i če ti ri go di ne, a mar ta 2021. ob ja -
vljen je njen tri sto ti broj.

Po pu lar ni žan ro vi i na gra đe ni 
au to ri u XXI ve ku

Knji žev nost za mla de, s jed ne stra ne, mo že mo
sma tra ti pe ri fer nom, bu du ći da je nje na cilj na
gru pa spe ci fič na, dok s dru ge stra ne ova vr sta li -
te ra tu re po se du je od re đe nu ne za vi snost i ši ri nu,
bu du ći da na nju uti ču gru pe, for mi ra ju se sti lo vi
ili na me će mo da, na ro či to u for mi sa ge, se ri je ili
tri lo gi je (Cer ril lo Tor re moc ha 2015: 214). Ka da je
reč o ak tu el noj špan skoj knji žev no sti za de cu i
mla de, je dan od ključ nih kri te ri ju ma ko ji ma smo
se ru ko vo di le u ovom član ku bi le su na gra đi va ne
knji ge ko je su na iš le na od lič nu re cep ci ju kod

mla de po pu la ci je. U na stav ku će mo po nu di ti sa -
žet pre gled de la kru ni sa nih špan skom Na ci o nal -
nom na gra dom za knji žev nost za de cu i mla de u
XXI ve ku, kao i dru gim pre sti žnim na gra da ma u
tom do me nu, a fo kus će bi ti na pro znim knji ga -
ma. Spi sak la u re a ta i de la uka zu je na žan rov sku,
te mat sku i je zič ku ra zno li kost, bu du ći da su me -
đu na gra đe ni ma za stu plje ni ro ma no pi sci, pri po -
ve da či i pe sni ci ko ji stva ra ju na sva če ti ri zva nič -
na je zi ka ko ji se go vo re u Špa ni ji: ka sti ljan skom,
ka ta lon skom, ga li cij skom i ba skij skom (eu ske ra).
S ob zi rom na či nje ni cu da ni jed no od ovih de la
ni je pre ve de no na srp ski je zik, ve ru je mo da će nji -
hov pre gled do pri ne ti ka ko da ljim na uč nim is tra -
ži va nji ma, ta ko i pre vo di lač koj, od no sno iz da vač -
koj de lat no sti.

Go di ne 2001. na gra du za naj bo lju knji gu za
mla de do bio je pi sac, gra fič ki di zaj ner i ilu stra tor
Mi gel Fer nan des Pa će ko (Mi guel Fernández-Pa -
che co) za ro man Isti ni ta pri ča o psu Sa lo mo nu (La
ver da de ra hi sto ria del per ro Sa lo mon), ko ji go vo ri
o Ke ve do vom slu gi ko ji se zbog lju ba vi pre ma jed -
noj da mi pre tvo rio u psa. U ovom de lu glav ni lik
je za pra vo pas sa ču ve ne sli ke Mla de plem ki nje Di -
je ga Ve la ske sa, i to kom ce log ro ma na Fer nan des
Pa će ko vo di svo je vr stan di ja log sa jed nim od naj -
zna čaj ni jih de la u isto ri ji špan skog sli kar stva.

Na red ne, 2002. go di ne, ka ta lon ski pe snik, pri -
po ve dač, dra ma turg i pre vo di lac Mi gel Mu njos i
Kre us (Mi guel Muñoz i Cre us), po znat pod pse u -
do ni mom Mi gel De sklot (Mi guel De sclot), do bio
je Na ci o nal nu na gra du za knji gu po e zi je Svi raj
još, ma e stro (Més, músi ca, me stré). Go di ne 2003.
pri zna nje je pr vi put pri pa lo de lu na pi sa nom na
ba skij skom je zi ku – Kro ko dil is pod kre ve ta (Kro ko -
di loa ohe az pian) au tor ke Ma ri ja sun Lan de. To je
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4 Vi de ti: <https://www.oe pli.or g/> 17. 10. 2021.
5 Vi de ti: <https://www.re vi stac lij.co m/re vi sta-clij/> 25. 10.

2021.



pri ča o usa mlje no sti, te sko bi i de pre si ji, vo đe na
veš tom pri po ve dač kom ru kom, sa do zom hu mo -
ra, ko ja do puš ta či ta o ci ma de se pre po zna ju i na -
sme ju sa mi se bi, pru ža ju ći im u isto vre me i spa -
so no snu na du. Te sko ba, od no sno kro ko dil uvek
je is pod na šeg kre ve ta; mo ra mo da se spri ja te lji -
mo s njim, ali da raz u me mo i tu đe kro ko di le. 

Jed nom od ugled nih sa vre me nih špan skih pi -
sa ca, Gu sta vu Mar ti nu Gar su (Gu sta vo Martín
Gar zo) uru če na je 2004. Na ci o nal na na gra da za
zbir ku Tri baj ke (Tres cu en tos de ha das), u ko joj
opi su je ča rob ni svet u ko me za jed no ži ve lju di i
ži vo ti nje, do bre i zle vi le, gno mo vi i dru ga fan ta -
stič na bi ća, svet u ko me su ču da mo gu ća uko li ko
ih po že li mo svim sr cem. Ipak, ove fan ta stič ne pri -
če ni su ti pič ne baj ke u ko ji ma se pre le pa prin ce -
za uda je za prin ca ko ji ubi ja ažda ju, već se od li -
ku ju i do zom pe si mi zma, što ih či ni re a li stič nim.
Zbir ka pri ča Šu ma sno va (El bo sque de los sueños),
ko ju je An to nio Ro dri ges Al mo do var (An to nio
Ro dri gu ez Almódovar) za sno vao na li ko vi ma, mi -
to vi ma i ele men ti ma iz usme ne tra di ci je, na gra -
đe na je 2005. go di ne. Sim bo li, sno vi i mi ste ri ja
pro ži ma ju pet pri ča, stva ra ju ći ču de san svet koji
se obra ća sr ci ma či ta la ca. Ovaj knji žev nik, dram -
ski pi sac i film ski sce na ri sta, ro đen u Se vi lji, na -
pi sao je tri de se tak knji ga, me đu ko ji ma su pri če
za de cu i mla de, ro ma ni i knji ge po e zi je. 

Ba skij ski pi sac Fer nan do Ma ri jas Amon do
(Fer nan do Marías Amon do), la u re at za 2006. go -
di nu, u ro ma nu Ne bo pod na ma (Ci e lo aba jo) spa -
ja svo je dve ve li ke stra sti: knji žev nost i film. Po -
priš te rad nje jed na je od ve či tih te ma u li te ra tu ri
i umet no sti ove ze mlje Ibe rij skog po lu o str va:
Špan ski gra đan ski rat i 1936. go di na, a oko sni ca
pri če su voj nik i avi ja ti čar ko je po la ve ka ka sni je
ot kri va je dan pro pa li knji žev nik. On na po čet ku
ro ma na pri zna je da nje go ve pret hod ne knji ge ni -
ko ni je hteo da či ta, da je u nji hov kva li tet ve ro -

vao sa mo on i da je mo rao da na pu sti tu pro fe si -
ju iz stra ha, usled mo ral nog slo ma i ne mo guć no -
sti da ži vi od pi sa nja, što je do ži veo kao po raz u
ra tu pro tiv sve ta, sve dok ga jed nog da na ni je po -
zvao ured nik ko ji je pro či tao nje go ve pri če (Ma-

rías 2005: 9−10). Ovaj ro man je 2005. do bio i na -
gra du „Ana ja”.

Ka ta lon ski pi sac Đor di Si je ra i Fa bra (Jor di Si -
er ra i Fa bra) na gra đen je 2007. za ro man Kaf ka i
lut ka za pu to va nje (Kaf ka y la muñeca vi a je ra), čiji
su pro ta go ni sti češ ki pi sac i de voj či ca ko ju je za -
te kao u ber lin skom par ku ka ko ne u teš no pla če jer
je iz gu bi la lut ku. Da bi je ute šio, iz mi slio je pri ču
o to me da je nje na lut ka otiš la na pu to va nje, a on
je poš tar ko ji tre ba da joj pre da lut ki no pi smo. Ga -
li cij ski knji žev nik Agu stin Fer nan des Pas (Agu-

stín Fernández Paz) do bit nik je Na ci o nal ne
nagra de 2008. za knji gu Je di no što osta je je lju bav
(O úni co que qu e da é o amor), o pe to ro pri ja te lja
ko ji su uvi de li da je lju bav moć no ose ća nje, ka dro
da u pot pu no sti pre i na či ljud sko bi će, te da je ne -
uz vra će na lju bav uzrok gor či ne, ali i oko sni ca
živo ta. Al fre do Go mes Ser da (Al fre do Gómez
Cerdá) na gra đen je 2009. go di ne za knji gu na ka -
ta lon skom je zi ku Na se lje Me de ljin (Bar ro de
Medellín), pri ču o dvo ji ci de ča ka sa pe ri fe ri je ko -
lum bij skog gra da i druš tve ne mar gi ne, ko ji u svo -
jim sva ko dnev nim lu ta nji ma i maš ta nji ma o (lo -
pov skoj) bu duć no sti, na i la ze na naj ve ću zgra du u
tom kra ju, Bi bli o te ku, ko ja će im pro me ni ti ži vot. 

Go di ne 2010. Eli ja ser Kan si no Ma si jas (Eli a cer
Can si no Macías) oven čan je Na ci o nal nom na gra -
dom za knji žev nost i na gra dom „Ana ja” za Va vi -
lon sku so bu (Una habitación en Ba bel) – pri po vest
o pro fe so ru udov cu ko ji, tra že ći na čin da pre ži vi
ne sno snu sa mo ću i od u pre se druš tve nom pri ti -
sku, od la zi u iz miš lje no se lo Al fa ra će na ju gu Špa -
ni je, gde spas na la zi u knji žev no sti, fi lo zo fi ji ali i
so li dar nom okru že nju. De lo obi lu je knji žev nim
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re fe ren ca ma, a na ziv se la ne po sred no alu di ra na
ču ve ni špan ski pi kar ski ro man Gu sman od Al fa ra -
ćea (Guzmán de Al fa rac he) Ma tea Alemana (Mateo
Alemán) iz 1599. go di ne.

Majte Karansa (Maite Carranza) je 2011. na -
gra đe na za po tre san ro man Otrov ne re či (Pa la bras
en ve ne na das), o pet na e sto go diš nja ki nji Bar ba ri
Mo li ni ko ja je jed nog da na ne sta la bez tra ga, i či -
je te lo ni ka da ni je pro na đe no. To kom ro ma na či -
ta lac ot kri va da je de voj či ca od de ve te go di ne bi -
la sek su al no zlo sta vlja na, a kroz po tra gu za njom
au tor ka pro go va ra o od no su po li ci je, me di ja i
okru že nja pre ma okol no sti ma pod ko ji ma je de -
voj čica ži ve la i ne sta la. Ova druš tve no an ga žo va -
na hro ni ka o ne sta loj ti nej džer ki za pra vo raz ot -
kri va la ži, taj ne, pre va re i li ce mer je mo der nog
špan skog druš tva, ko je za tva ra oči pred sek su al -
nim zlo sta vlja njem ma lo let ni ca i nje go vim ra za -
ra ju ćim po sle di ca ma po mla do bi će.

Vr sna au tor ka ti nej džer ske pro ze La u ra Ga lje -
go Gar si ja (La u ra Gal le go García) pro gla še na je
2012. za do bit ni cu Na ci o nal ne na gra de za knji -
žev nost za de cu i mla de za obi man ro man iz
dome na ep ske fan ta sti ke, Ta mo gde dr ve će pe va
(Don de los árboles can tan), avan tu ri stič ku pri ču
smeš te nu u sred njo ve kov no kra ljev stvo i pu nu ži -
vo pi snih li ko va, ko ja je pro da ta u pre ko sto hi lja -
da pri me ra ka. 

Ka sti ljan ski pi sac i no vi nar Se sar Ma ljor ki
(César Mal lor quí) na gra đen je 2013. za de lo Ostr -
vo Bo ven (La isla de Bo wen), či ja rad nja je smeš te -
na u 1920. go di nu, ka da je en gle ski mor nar Dže -
re ma ja Per kins, pre ne go što je ubi jen u ma loj
nor veš koj lu ci u Ark ti ku, po slao ta jan stve ni pa ket
jed noj le di. Kri ti ča ri su ovo de lo oka rak te ri sali
kao kla si čan pu sto lov ni ro man sa ele men ti ma
pro ze Ži la Ver na i Ar tu ra Ko na na Doj la, sa ha ri -
zma tič nim li ko vi ma ko ji do ži vlja va ju ne pre kid nu
evo lu ci ju.

Go di ne 2014. ži ri je pr o ce nio da špan sku ti tu -
lu naj bo lje knji ge za de cu i mla de te go di ne za -
vređu je ro man Za bra nje no či ta nje Lu i sa Ke ro la
(Pr o hi bi do le er a Le wis Car roll) Di je ga Ar bo le de
(Di e go Ar bo le da) o mla doj fran cu skoj gu ver nan -
ti ko ja 1932. pu tu je u Nju jork da bi se sta ra la o
de voj či ci Alis, to li ko za lu đe noj sve tom ko ji je stvo -
rio Lu is Ke rol da su joj ro di te lji za bra ni li da či ta
nje go ve knji ge. De lo obi lu je ati pič nim i za bav nim
li ko vi ma, u du hu Lu i sa Ke ro la, i za pra vo pred sta -
vlja omaž ču ve nom bri tan skom pi scu.

Go di ne 2015. ga li cij ska knji žev ni ca Le di si ja
Ko stas (Le di cia Co stas) na gra đe na je za knji gu
Skar la ti na, po koj na ku va ri ca (Escar la ti na, a coci-
ñeira de fun ta), ko ja na hu mo ri stič ki na čin i bez
pred ra su da go vo ri o smr ti. Na red ne go di ne la u -
re at je bio Ale han dro Pa lo mas (Ale jan dro Pa lo -
mas) za ro man Sin (Un hi jo), o in tro vert nom de -
ča ku Gi ljeu. Ovo de lo svo je vr sna je oda či ta nju i
maš ti, ko ji pred sta vlja ju naj si gur ni je uto čiš te de -
ča ka ko ji iza osme ha kri je zeb nju, krh kost, pre o -
se tlji vost zbog oca ko ji do ži vlja va kri zu, maj ke ko -
ja je uvek od sut na, pr o fe sor ke ko ja po ku ša va da
mu po mog ne i psi ho loš ki nje ko ja na sto ji da pr o -
nik ne u nje gov svet. 

Ga li cij ski pe snik An to nio Gar si ja Te i hej ro
(Anto nio García Te i je i ro) na gra đen je 2017. za
zbir ku Pe sme sa mo ra (Po e mas del mar), na me nje -
nu mla đoj po pu la ci ji. Go di ne 2018. Na ci o nal nu
na gra du do bi la je knji ga Abe ce da Ti ti ri ha rio (Abe -
ze da rio Ti ti ri ja rio), iz vor no na pi sa na na ba skij -
skom je zi ku, či ji je au tor Huan Krus Ige ra bi de
(Juan Kruz Ige ra bi de), a 2019. la u re at je bio ka -
ta lon ski knji žev nik Ra i mon Por telj (R. Portell), za
knji gu Pu te vi vo de (Ca mins d’A i gua), dru gi deo
avan tu ri stič ke tri lo gi je Sve tlost Ar tu sa (La llum
d’Ar tus), u ko joj au tor pre pli će fik ci ju i isto ri ju
dok se fa ši zam ši ri Evro pom; nje go vi pro ta go ni sti
su o ča va ju se sa straš nim (iz maš ta nim) ne pri ja te -
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lji ma, ko ji za pra vo za či ta o ca pred sta vlja ju pre po -
zna tlji vu re al nost.

Za 2020. go di nu ži ri je pro ce nio da je naj bo lja
knji ga za mla de Efe kat Fran ken štajn (El efec to
Fran ken stein) Eli je Bar se lo (Elia Barceló), pro fe -
sor ke hi span skih knji žev no sti u au strij skom gra -
du In zbru ku i vr sne au tor ke de la u do me nu nauč -
ne fan ta sti ke. Nje na pro za, kao omaž Me ri Še li,
teč na je i zre la, rad nja veš to vo đe na od po čet ka
do kra ja, a li ko vi us peš no raz vi ja ni to kom ce lo -
kup ne na ra ci je, ko ja kroz di ja log dve ju epo ha pro -
go va ra o jed na ko sti po lo va i kla sa. 

Na po slet ku, ove go di ne na gra đe na je Be a tris
Hi me nes de Ori (Be a triz Giménez de Ory) za knji -
gu Nit me vo di do te be (Un hi lo me li ga a vos), ko ja
kroz sti ho ve i pri če pre do ča va sa vre me nu vi zi ju
grč kih mi to va. U uvod nom tek stu au tor ka uve ra -
va mla dog či ta o ca da grč ki bo go vi po sto je, da su
nje ni đa ci gla vom i bra dom oli če nja an tič kih bo -
žan sta va: Zev sa, He re, Po li fe ma, Pan do re, Ati ne,
Pro me te ja, Her me sa... te da nje na knji ga jed na ko
go vo ri o grč kim bo go vi ma i o nje nim đa ci ma i či -
ta o ci ma, jer i oni gle da ju u zve zde, su o ča va ju se
sa svo jom sud bi nom, ple šu i pe va ju, stra stve no
vo le i mr ze, bo re se sa za viš ću i gne vom i, po vrh
sve ga, ose ća ju se več no mla dim, ka drim za ve li ke
pod vi ge, ko je će i ostva ri ti jer je či tav ži vot tek
pred nji ma (Giménez de Ory 2020: 9−10).

Su de ći po de li ma za mla de ko ja su u Špa ni ji u
XXI ve ku na na ci o nal nom ni vou pre po zna ta kao
naj zna čaj ni ja, mo že mo za klju či ti da je ži ri, osim
kri te ri ju ma za sno va nih na kva li te tu šti va i žan -
rov skoj ra zno li ko sti, te žio da me đu na gra đe ni ma
bu du za stu plje ni au to ri ko ji pi šu na sva če ti ri zva -
nič na je zi ka Špa ni je. Otu da je u pro te klih dve
dece ni je na gra de do bi lo de se to ro ka sti ljan skih,
pe to ro ka ta lon skih, tro je ga li cij skih i tro je ba skij -
skih pro za i sta, od no sno pe sni ka. U tom pe ri o du

na gra đe no je pet na est ro ma na, če ti ri knji ge po e -
zi je i dve zbir ke pri ča. Au to ri na gra đe nih iz da nja
ko ri ste mo ti ve ili li ko ve iz knji žev no sti (Fran ken -
štajn, Ali sa u Ze mlji ču da, Gu sman od Al fa ra ćea
itd.), is pre da ju pri ču oko po zna tih knji žev ni ka
(Ke ve do, Kaf ka) i isto rij skih do ga đa ja (Špan ski
gra đan ski rat, Dru gi svet ski rat, gu sa ri), mi to loš -
kih bi ća (tro lo vi, gno mo vi, sta ro grč ka bo žan stva),
jed no de lo žan rov ski se ukla pa u ep sku fan ta sti -
ku, jed no u fan ta stič nu knji žev nost, a sa mo jed -
no je druš tve no an ga žo va no.

Po red ovog naj pre sti žni jeg pri zna nja za knji -
žev na de la na me nje na de ci i mla di ma, iza ko jeg
po pra vi lu sto ji bri žlji vo sa sta vljen ži ri, tre ba is ta -
ći još dve na gra de ko je se u ovoj ka te go ri ji sva ke
go di ne do de lju ju u Špa ni ji.

Na gra da „Ana ja” za knji žev nost za de cu i mla -
de ima za cilj pod sti ca nje li te rar nog stva ra laš tva
za uz rast od jed ne do osam na est go di na. U ni zu
de la ko ja su ovo pri zna nje do bi la od 2000. do da -
nas iz dva ja mo pet knji ga ko je su po na šem miš -
lje nju na ro či to zna čaj ne, a isto vre me no su na iš le
na ve o ma do bru re cep ci ju kod mla de či ta lač ke
pu bli ke. Ro man Ću tlji vac (Par co), vi še stru ko na -
gra đi va nog ka ta lon skog pi sca Đor di ja Si je re i Fa -
brea, oven čan je 2013. na gra dom „Ana ja”. Ova
pri ča o ti nej dže ru ubi ci svo je vr stan je unu traš nji
va paj mla dog čo ve ka sa mar gi ne, de lin kven ta koji
to po sta je iz stra ha i te sko be, usled ne mo ći da se
iz bo ri sa okru že njem i sa mim so bom, u sve tu u
ko jem ne do sta je raz u me va nje i to le ran ci ja. Ovu
knji gu, ko ja mno go to ga sa opšta va u ma lo re či,
otva ra ju sti ho vi pe sme „Been down so long” ame -
rič kog sa sta va Dors: „Yeah, why don’t one of you
pe o ple A-com on and set me free?” (Si er ra i Fa -
bra 2015: 8). 

Dve go di ne ka sni je, naj ču ve ni ji špan ski knji -
žev ni par, Ana Alon so i Ha vi jer Pe le grin (Pele -
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grín), do bio je na gra du „Ana ja” za ro man Ber lin -
ski san (El sueño de Berlín), de lo o ado le scent ki nji
sa op se siv no-kom pul siv nim po re me ća jem u po -
na ša nju. Ka da njen drug iz raz re da to sa zna, on
na sto ji da joj po mog ne da ode u Ber lin na ma tur -
sku eks kur zi ju i ta ko ostva ri svoj naj ve ći san.

Al fre do Go mes Ser da (Gómez Cerdá) do bit nik
je čak tri ve li ke na ci o nal ne na gra de za ro man
Raz bi je na nim fa (Nin fa ro ta): „Ana je” (2019), na -
gra de Fon da ci je Ku a tro ga tos (Cu a tro ga tos, 2020),
i Whi te Ra vens (2020). Ova ti nej džer ska pri po vest
o lju ba vi, pri ja telj stvu, bo lu, lju bo mo ri i od ra sta -
nju ima još je dan du blji ni vo, na ko jem se ba vi
rav no prav noš ću po lo va, na si ljem i ma či zmom.
Za ni mlji vo je da knji ga po či nje ci ta tom iz kla si ka
špan ske knji žev no sti, ro ma na-dra me Se le sti na
Fer nan da de Ro ha sa (Fer nan do de Ro jas), tra -
giko me di je o Ka li stu i Me li be ji iz 1500. go di ne.
De voj ka ko ja no si ime nim fe, u X gla vi, od no sno
či nu ka že: „Maj ko dra ga, zmi je mi u te lu sr ce
izjeda ju.”6

Ovo go diš nji la u re at na gra de „Ana ja”, Ra fael
Salmeron (R. Salmerón), za slu žio je pri zna nje za
Su vu gra nu viš nji nog dr ve ta (La ra ma se ca del ce re -
zo) – emo tiv nu pri ču o pri ja telj stvu, sa mo poš to -
va nju, me đu ljud skim od no si ma i in va li di te tu.
Ovaj ma drid ski pisac i ilu stra tor rad nju svog ro -
ma na sme stio je na po re do u Hi ro ši mu 1945 – u
tre nut ku pa da atom ske bom be, i u da naš nje vre -
me – ka da de voj či ca s de for mi sa nom ru kom maš -
ta o to me da po sta ne cr tač man ga stri po va, ia ko
zna da joj se ta že lja ni ka da ne će ostva ri ti.

Ka da je reč o na gra di „Gran an gu lar”, po na -
šem miš lje nju na ro či tu pa žnju za slu žu ju tri ro ma -
na ob ja vlje na u XXI ve ku: Ta mo gde iz vi ru sen ke
(Don de sur gen las som bras, 2006) Da vi da Lo sa na
Gar ba le (D. Lo za no Gar ba la) o na iz gled bez bri -
žnom ado le scen tu op sed nu tom vi deo-igra ma, koji

jed no ga da na ne sta ne bez tra ga i ob jaš nje nja. Po -
šav ši u po tra gu za njim, dru go vi s ko ji ma je bio
bli zak ras pli ću pri ču pu nu mi ste ri je, ubi sta va i
ne da ća. Go di ne 2012, He sus Di jes de Pal ma (Je -
sús Díez de Pal ma) na gra đen je za ro man Pra znik
smr ti (Festín de la mu er te), u ko jem kroz pri ču o
Dru gom svet skom ra tu pr o go va ra o opštem be -
smi slu, ne prav di, ne pri ja te lji ma, žr tva ma svih ra -
to va, u ko ji ma bom be i me ci ne bi ra ju cilj: to
može bi ti de te ili od ra stao čo vek, ge ni je ili pro -
sjak – pod bom ba ma svi su jed na ki. 

Na po slet ku, ovo go diš nji la u re at na gra de „Gran
an gu lar”, ma drid ska knji žev ni ca Ći ki Fa bre gat
(Chi ki Fa bre gat), kroz lik mla de crn ki nje u ro ma -
nu Ni či ji kov čeg (El co fre de na die) pri ka zu je tra -
ga nje mla dog bi ća za sop stve nim iden ti te tom,
kroz iza zo ve ko je u da naš nje vre me do no se lu de
go di ne: lju bav ne od no se, po se siv nost, uti caj druš -
tve nih mre ža, sa zre va nje, ali i pre i spi ti va nje po -
re kla i svo jih ko re na.

U po sled njem de lu ovog is tra ži va nja, na veš će -
mo još ne ko li ko na gra đe nih knji ga ko je se iz dva -
ja ju po te mi, struk tu ri, pri stu pu ili na me ni. Ši vine
su ze (Lás la gri mas de Shi va, 2002) au to ra Se sa ra
Ma ljor ki ja del Ko ra la (César Mal lor quí del Cor -
ral) po či nje pri čom o mi ste ri o znom ne stan ku dra -
go ce nog pred me ta na zva nog „Ši vi ne su ze”. Kroz
dva na est po gla vlja, oko nje ga se pre pli ću osve te,
za bra nje ne lju ba vi, čud no va ti ne stan ci, da bi to -
kom ro ma na mla di či ta lac bio u pri li ci da iz vu če
ja sne po u ke o pri ja telj stvu i lju ba vi, rav no prav no -
sti po lo va, po ro di ci i poš to va nju sta ri jih. Knji ga je
2012. do bi la na gra du „Ede be”.

Jed na od naj i stak nu ti jih sa vre me nih špan skih
knji žev ni ca, Hu li ja Na va ro (Ju lia Na var ro), ve ći -
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nu svo jih de la za sni va na no vi nar skim is tra ži va -
nji ma u svo joj tri de set pet go di na du goj ka ri je ri.
Brat stvo Sve tog čar ša va (La her man dad de la Sába-

na San ta), veš to na pi san pu sto lov ni ro man, sma -
tra se istin skim isto rij skim pre gle dom od vre me -
na Isu sa Hri sta do da naš njih da na i do bit nik je
na gra de „Ke Le er” (Qué Le er) za naj bo lji ro man
2004. go di ne.

Mla di špan ski pi sac Ha vi jer Ru e skas (Ja vi er
Ru e scas, 1987) do bit nik je na gra de „Aće” (Ha che)
za ro man Da ma ri (Pul sa ci o nes), ko ji su kri ti ča ri
kul tur nog do dat ka „Ba be li je” li sta El Pa is pro gla -
si li za jed no od naj bo ljih de la za mla de u 2013.
go di ni. Nje gov ro man Play iz 2012. go vo ri o dvo -
ji ci bra će, jed nom umiš lje nom i am bi ci o znom,
dru gom sti dlji vom i za tvo re nom, či je že lje se za -
pra vo po du da ra ju. Dok Leo sa nja da po sta ne sla -
van po sva ku ce nu, Aron ne pre sta je da mi sli kako
da po vra ti de voj ku ko ja mu je po sta la ne do sti žna
otkad se pro sla vi la i vinula u svetske zvezde. Me -
đu tim, jed no ga da na Leo u kom pju te ru svo ga bra -
ta pro na la zi kom po zi ci je u ran gu ve li kih hi to va i
sa zna je da nje gov brat po se du je ne sva ki daš nji
mu zič ki ta le nat. Od lu ču je da ih po sta vi na in ter -
net i ka nal na zvan „Play Se ra fin” usko ro osva ja
druš tve ne mre že. Ova knji ga se ina če pro da je
zajed no sa ori gi nal nim pe sma ma i ma king of vi -
de om.

Di gi tal ni ži vot da naš nji ce do pri neo je to me da
se mno gi skri va ju iza ekra na, ta ble ta ili pa met nog
te le fo na. Upra vo o ovom fe no me nu go vo ri ro man
S dru ge stra ne ekra na (Al otro la do de la pan tal la)
au tor ke Al be Kin tas Gar si jan di je (Al ba Qu in tas
Garciandía). Ovaj ro man, do bit nik na gra de „Đor -
di Si je ra i Fa bra” go di ne 2012, knji ga je ko ja na -
vo di na raz miš lja nje, na pi sa na ve o ma ori gi nal no
i sa pot pu no neo če ki va nim obr ti ma. O zlo sta vlja -
nju i na si lju pri po ve da pro ta go ni sta ro ma na, gim -
na zi ja lac ko ji pro go va ra o pro ble mi ma ko je pre -

ži vlja va po sled njih me se ci i u ko ji ma uče stvu ju i
nje go vi dru go vi.

Ma nuel Rodriges (M. Rodríguez) je za ro man
Vre meš ni blok (El bloc de edad) do bio na gra du
„Alan dar” za omla din sku knji žev nost (Alan dar de
li te ra tu ra ju ve nil, 2018). Rad nja ovog ro ma na ma -
gi je i in tri ge smeš te na je u Ma la gu, grad u ko me
pi sac ži vi i ra di po sled njih tri de set go di na. Glav -
na ju na ki nja je Lau ra, mla da, ra do zna la de voj ka
ko ja vo li da maš ta i cr ta. Je dan neo bi čan po klon
ko ji će do bi ti od svo je tet ke pot pu no će joj pro -
me ni ti ži vot. To je magič ni blok ko ji, ka da u nje -
mu cr ta, pred vi đa bu duć nost. Na ža lost, on će joj
ot kri ti i tu žnu sud bi nu nje ne dru ga ri ce Ma ri je,
uple te ne u bur nu sen ti men tal nu ve zu. Ovo je pri -
ča o če ti ri mla de oso be pu ne že lje za ži vo tom i
sprem no sti da po mog nu jed ne dru gi ma, o tok sič -
nim ve za ma i mal tre ti ra nju ko je tr pe oni ko ji se
u ta kve ve ze upu ste. Ro man raz ot kri va pa to lo gi -
ju na sil ni ka, ja sno pri ka zu ju ći opa sno sti i na či ne
su o ča va nja sa njima.

Eloj Mo re no (Eloy Mo re no) do bio je za ro man
Ne vi dlji vi (In vi si ble) pri zna nje „Jo leo” za omla din -
sku li te ra tu ru (Yoleo de lec tu ra pa ra jóvenes) 2018.
go di ne. Ovo de lo, prem da u ran gu knji žev no sti za
mla de, na me nje no je svim sta ro snim do bi ma. Po -
vest o sva ko dnev nom ži vo tu jed nog de ča ka, is pri -
ča na ta ko da sve što je kom pli ko va no iz gle da jed -
no stav no, na vo di či ta o ca da raz mi sli o po tre bi da
bu de ne vi dljiv, ali i vi đen.

Go di ne 2020, u kon ku ren ci ji se dam de set de -
vet de la, ži ri je jed no gla sno od lu čio da na gra du za
pri po ve da nje za mla de „Haen” (Jaén de Nar ra ti va
Ju ve nil) do de li ba skij skoj knji žev ni ci Su sa ni Ere -
ro Ro dri ges (Su sa na Her re ro Rodríguez) za ro -
man I svet ne pre sta je da se okre će (Y el mun do no
de ja ba de gi rar). Reč je o knji zi ko ja pro mo vi še lju -
bav i pri ja telj stvo, do ti če se me đu ge ne ra cij skog
ja za i is ti če zna čaj iskre nog od no sa pre ma po ro -
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di ci, raz go vo ra i pri ja telj stva u ve o ma va žnom ži -
vot nom do bu, na pre la sku iz ado le scen ci je u svet
od ra slih. 

Na po slet ku, San tja go Di jas Kor tes (San ti a go
Díaz Cor tes) do bit nik je tri de set sed me po re du
na gra de „Haen” za de lo pro iz volj nog na slo va BIK
Spa si ti ze mlju (TA U RUS Sal var la Ti er ra), avan tu -
ri stič ki ro man za mla de ko ji ve li ča vr li ne iskre no -
sti, poš te nja, pri ja telj stva, ali i zna čaj oču va nja ži -
vot ne sre di ne. Ovaj pi sac i film ski sce na ri sta, koji
je ka ri je ru za po čeo u me dij skoj ku ći An te na 3 TV,
pot pi su je vi še od šest sto ti na sce na ri ja, ekra ni zo -
va nih na te le vi zi ji i au tor je ro ma na Ta lion (Talión)
i Do bar otac (El buen pa dre).

Za ključ na raz ma tra nja

Špan ska knji žev nost za de cu i mla de svo je prve
obri se po pri ma u XVI II ve ku i od ta da se ne -
prekid no raz vi ja. Pr ve edi ci je za de cu i mla de po -
kre nu te su 1970-ih go di na, a kraj fran ki stič ke
dik ta tu re i do la zak de mo kra ti je omo gu ći li su do -
bre uslo ve za raz voj ove vr ste knji žev no sti. Osni -
va nje ni za in sti tu ci ja i ini ci ja ti va, kao što je Na -
cio nal ni in sti tut za knji gu, Plan za pod sti ca nje
čita nja, go diš nja sta ti stič ka ob ra da pu bli ka ci ja na
sva če ti ri zva nič na je zi ka u Špa ni ji, te ve li ki broj
na gra da za au to re ko ji pi šu za de cu i mla de, do -
pri ne li su istin skom pro cva tu ove vr ste knji -
ževnosti i ne go va nju sve sti o nje nom zna ča ju za
raz voj kre a tiv no sti i for mi ra nje lič no sti mla de
oso be.

Raz mo triv ši ne ko li ko de se ti na knji ga oven ča -
nih ra znim na gra da ma u ka te go ri ji Knji žev nost
za de cu i mla de, doš li smo do za ključ ka da je
špan ska Na ci o nal na na gra da za knji žev nost vi še
okre nu ta tra di ci o nal noj li te ra tu ri i te ma ma, te da
se pri li kom nje nog do de lji va nja bri žlji vo vo di ra -

ču na o to me da me đu do bit ni ci ma bu du za stu -
plje ni au to ri ko ji pi šu ka ko na ka sti ljan skom, ta -
ko i na ka ta lon skom, ga li cij skom i ba skij skom je -
zi ku. Ka da je reč o osta lim na gra da ma („Ana ja”,
„Gran an gu lar”, „Na ra ti va hu ve nil”, „Alan dar”),
kod ado le scent skih ro ma na ob ja vlje nih u XXI ve -
ku pri me tan je zna ča jan broj druš tve no an ga žo -
va nih de la ko ja se do ti ču ozbilj nih i zna čaj nih te -
ma: na si lja, sek su al nog zlo sta vlja nja, in va li di te ta
i in klu zi je, iden ti te ta mla dog čo ve ka, ma či zma,
rav no prav no sti po lo va, psi ho loš kih pr o ble ma itd.

Na po slet ku, tre ba is ta ći da je ro man naj po pu -
lar ni ja knji žev na for ma kod mla dih či ta la ca, ali je
is tra ži va nje po ka za lo da ep ska fan ta sti ka u pr o -
te kle dve de ce ni je kod špan skih au to ra i či ta la ca
ni je ima la pri mat, prem da su ve o ma za stu plje ni
avan tu ri stič ki ro ma ni sa ele men ti ma fan ta sti ke.
Na ro čit uspeh kod pu bli ke i kri ti ke po sti gli su ro -
ma ni sa so ci jal nim i eko loš kim, te lju bav nim i psi -
ho loš kim te ma ma.
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CON TEM PO RARY SPA NISH PRO SE FOR
CHIL DREN AND YOUNG ADULTS

Sum mary

Li te ra tu re for chil dren and young pe o ple in Spain be -
gan to de ve lop in the se cond half of the 18th cen tury, but
its true ex pan si on did not oc cur un til the end of the 20th

cen tury. In the first part of the ar tic le, we will show how
Spa nish chil dren’s and ado le scent li te ra tu re has chan ged
and adap ted to the in te rests and way of li fe thro ugh the
epochs, and in the se cond part we will fo cus on award-
-win ning pro se works by Spa nish aut hors for young re a -
ders, writ ten in the 21st cen tury. The re sults of the re se -
arch will show that to day me ta-li te rary works, no vels
with a hi sto ri cal thread, and so ci ally en ga ged the mes are
equ ally re pre sen ted among Spa nish aut hors, and so mew -
hat less re pre sen ted are po pu lar fan tasy, no vels ba sed on
mytho lo gi cal the mes and works de a ling with new tech -
no lo gi es.

Keywords: Spa nish youth li te ra tu re, teen fic tion, con -
tem po rary Spa nish pro se, fic tion for young adults, books
for te e na gers
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Књи жев ност за де цу при па да ве ли кој по ро -
ди ци књи жев но сти уоп ште, отва ра ју ћи и проши -
ру ју ћи ма лим чи та о ци ма пу те ве у ве ли ку књи -
жев ност, ону за од ра сле. Ко не ми сли та ко, ома -
ло ва жа ва ства ра ла штво за нај мла ђе чи та о це.

Те ме ље књи жев ног ства ра ла штва за де цу на
ру син ском је зи ку на овим, вој во ђан ским про -
сто ри ма на ла зи мо још у усме ној на род ној по е -
зи ји. Иа ко Ру си ни у Вој во ди ни жи ве од по ло ви -
не XVIII ве ка, пр ва књи га – иди лич ни ве нац Из
мог се ла (З мойого ва ла ла) Ха ври ји ла Ко стељ ни -
ка (Га вриїл Ко стельни к) иза шла је 1904. го ди -
не, али је и да нас не за о би ла зна лек ти ра у шко -
ла ма у ко ји ма се на ста ва од ви ја на ру син ском
ма тер њем је зи ку. 

Те ме ље умет нич ке по е зи је за де цу учи тељ
Јан ко Феј са (Янко Фейса) уда рио је пр вом збир -
ком пе са ма Пу по љак (Пуп че, 1929), а из да ва -
штво је за жи ве ло тек на кон Дру гог свет ског
рата, и до кра ја XX ве ка у НИУ Ру ске сло во у
Но вом Са ду иза шло је ше зде се так на сло ва за
де цу на ру син ском је зи ку.

Но ви век – но ви иза зо ви

Пр ве две де це ни је XXI ве ка обо га ти ле су до -
ма ће, школ ске и се о ске/град ске би бли о те ке са -

вре ме ним на сло ви ма деч је бе ле три сти ке. За
тих два де сет го ди на из да то је че тр де се так књи -
га за нај вер ни је и нај и скре ни је чи та о це – де цу.
У је ди ној ру син ској но вин ско-из да вач кој уста -
но ви – Ру ске сло во – по ред но ви на и ча со пи са
из ла зе и књи ге ра зних жан ро ва. Ства ра ла штво
за де цу ну ди углав ном по е зи ју и про зу, а мно го
ре ђе драм ске тек сто ве и ро ма не. Мла дих ау то -
ра ко ји ла га ним ко ра ци ма по ку ша ва ју да се
про би ју у ча роб ни свет деч је игре и ма ште има -
мо ма ло, али ту је не ко ли ко већ афир ми са них
књи жев ни ка ко ји их сво јим ства ра лач ким ра -
дом под сти чу, по др жа ва ју и во де на пред. 

Та ко је Ири на Хар ди-Ко ва че вић (Ири на Гар -
ди-Ко ва че вич) од 2000. го ди не до да нас, про -
ни чу ћи ду бо ко у без гра нич ну деч ју ра до зна лост
и при слу шку ју ћи и тра же ћи од го во ре на њи хо -
ва на ив на, али и озбиљ на пи та ња, по кло ни ла
нај мла ђој чи та лач кој пу бли ци две збир ке са -
вре ме не по е зи је, Ку гли це и ме ху ри ћи (Ко туль -
ки  и ґом бульки ) и За гла ви це у клу пи (За глав ки
у лав ки) и јед ну збир ку за ни мљи вих бај ки. Она
је у ру син ској за јед ни ци го то во је ди на ко ја пи -
ше и кри ти ке, а ње но ства ра ла штво обухвата и
број не ре цен зи је и при ка зe књи га. При ре ди ла
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је и ан то ло ги ју по е зи је за де цу Облак на вр ху
то по ле (Хма ра на вер ху то полї).

Ме ла ни ја Па вло вић (Ме ла ния Па вло вич)
би ла је плод на књи жев ни ца у про шлом ве ку, а
по след њу збир ку по е зи је, Раз и гра но ле то (Ро -
зба ве не лєто), об ја ви ла је на по чет ку XXI ве ка,
баш као и Ђу ра Пап хар ха ји (Дюра Пап гар гаї),
ко ји је у сво јим сти хо ви ма, у књи зи Јао, бо же
мој, ка ко сам ја то ве ли ко (Яй, бо же мой, яке я
то вельке), опе вао и бо со но гу де цу сво га де тињ -
ства, али и да на шњу зна ти жељ ну де цу ком пју -
тер ске ере. 

Са је ди ном књи гом при ча за де цу – Ба чван -
ски са фа ри (Ба чван ски са фа ри), ко ју би тре ба ло
да про чи та не са мо сва ко де те, већ и ње го ви
учи те љи и на став ни ци, Ев ге ниј Ча кан (Евґений
Ча кан), кроз на из глед ла га не при че, чи та о ци ма
је по кло нио и не што дра го це но – уџ бе ник ма -
тер њег, ру син ског је зи ка ко ји ожи вља ва без број
ста рих ре чи, са чу ва них још од вре ме на на ших
пра ба ка, а ко јe смо ду жни да чу ва мо од за бо -
рава.

У пр вој де це ни ји овог ве ка иза шло је и дру -
го, до пу ње но из да ње при ча за де цу Рав ни це цар
(Ровнї цар) Вла ди ми ра Са бо-Дај ке (Вла ди мир
Са бо-Да йка ), ко јим ау тор по ку ша ва да се вра ти
у сво је де тињ ство и да та да шњу се о ску иди лу
бар ма ло при бли жи да на шњој де ци, иа ко да на -
шњи ца све оба ви ја но вим, са вре ме ним бо ја ма
ко је су де ци до ступ не и бли ске.

По сле М. Па вло вић, Ђ. Пап хар ха ја, Е. Ча ка -
на и В. Са бо-Дај кe ко ји су оти шли у веч ни по -
кој, сле де не што мла ђи, а то су се дам де се то -
годи шња ци ко ји у XXI ве ку обо га ћу ју ру син ску
бе ле три сти ку за де цу но вим на сло ви ма. 

Ју ли јан Пап (Юлиян Пап) по да рио је нај -
мла ђи ма јед ну збир ку крат ких при ча и пе сми -
ца – За што се пат ка во дом брч ка (Чом ше качка
з во ду мач ка), а Сил ве стер Д. Ма ка ји (Сил ве стер

Д. Ма каї) је у истом пе ри о ду об ја вио две од лич -
не збир ке по е зи је: Еј, ова шко ла (Ей, то та шко -
ла) и Бос по пра ши ни (Бо си по пра ху). Ксе ни ја
Вар га (Ксе ния Варґа) са јед ном збир ком за ни -
мљи вих при ча – Про зор у свет (Облак до шве -
та) – по ла ко ула зи у свет ру син ских пи са ца, а
тре ба оче ки ва ти и но ве збир ке ове пр о фе со ри -
це ру син ског је зи ка. Се ра фи на Ма ка ји (Се ра -
фи на Ма каї) ма ле је чи та о це об ра до ва ла збир -
ком по е зи је и про зе Сло га (Зла го да) и збир ком
крат ких драм ских сли чи ца Играј мо се на сце ни
(Бав ме ше на би ни). Сти хо ве об ја вљи ва не у ча -
со пи су за де цу За град ка са ку пио је и об је ди нио
у но вој збир ци скром ни ства ра лац Ва сиљ Му -
дри (Ва силь Му дри). Учи тељ по пр о фе си ји,
остао је учи тељ и у по е зи ји. Ште та је што је
Ште фан Ху дак (Ште фан Гу дак) да на шњим ге -
не ра ци ја ма по да рио са мо јед ну збир ку при по -
ве да ка, под на сло вом Ку длик Пу длик че ка га зду
(Ку длик Пу длик че ка ґазду), али ква ли тет ну и
бо га то илу стро ва ну, што се мо же ре ћи и за књи -
гу Сре бр ни леп тир и дру ге бај ке (Стри бер ни мо -
тиль и дру ги сказ ки) Аг не те Буч ко Пап хар ха ји
(Аг не та Буч ко Пап гар гаї), као и за три ода бране
и илу стро ва не при че у сли ков ни ци Ми хај ла Ко -
ва ча (Ми хайло  Ко вач) Че љад дрин ко ва (Челядз
дрин ко ва).

Књи жев ник Ју ли јан Та маш (Юлиян Та маш)
то ком це лог свог рад ног ве ка мно го пи ше и
обја вљу је за од ра сле, а пр ву књи гу за де цу,
одно сно уну ке на пи сао је тек ка да је по стао
срећ ни де да. То су по у ке за ма ли ша не и ста ри -
је под на зи вом Је жић го лић (Їжик го лик).

Ме ђу књи жев ни ци ма ко ји су у пр ве две де -
це ни је XXI ве ка об ја ви ли нај ви ше на сло ва на
ру син ском је зи ку сва ка ко је Ме ла ни ја Ри мар
(Ме ла ния Ри мар). Три збир ке по е зи је, Пер тла
и чво рић (Шнур ка и ґужлїк), Звер чи це у азбу ци
(Жвир ки у азбу ки), Ко ка ко хо ће (Хто як сце), за -
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тим три збир ке бај ки и при по ве да ка: Бај ки но ја -
сту че (Сказ ков за глав чок, из да та и на срп ском
је зи ку), Чи лаш, а без прин ца (Чи лаш, а без прин -
ца), Воз на ка нап (Гайзи бан на шпарґу), а при -
ре ди ла је и оби мом не ве ли ку збир ку на род них
пе са ма за де цу, и јед ну ан то ло ги ју при ча ру син -
ских ау то ра – Пут у свет (Дра га до шве та).
Пре ве ла је и књи гу Ми лу ти на Ђу рич ко ви ћа Ка -
ко су ра сли бли зан ци (Як ро сли двойнята) са
срп ског на ру син ски (у из да њу НИУ Ру ске сло -
во, Но ви Сад). При ре ди ла је и дво је зич ну, срп -
ско-ру син ску збир ку по е зи је пе де сет нај по зна -
ти јих срп ских пе сни ка, од Ј. Ј. Зма ја, до Де ја на
Алек си ћа и ње го вог Да ли ми ве ру је те (Чи ми
ве ри це), у из да њу Зма је вих деч јих ига ра. Као
по моћ но на став но сред ство, ова збир ка ве о ма
је ко ри сна на став ни ци ма ко ји у шко ла ма где
ни је ор га ни зо ва на ре дов на на ста ва на ру син -
ском као из бор ни пред мет пре да ју ру син ски
језик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (у Вр -
ба су, Ку ли, Но вом Са ду, Ши ду, Ба чин ци ма, Би -
кић До лу, Бач кој То по ли, Но вом Ора хо ву, Са -
ви ном Се лу).

По след њих го ди на, са но вим ру ко пи си ма
по ја ви ли су се мла ди ау то ри: Ана Та маш, Љу -
би ца Фа-Харди (Любица Фа-Гарди), Да ни е ла
Та маш, Олен ка Живковић (Оленка Живкович)
и Са ша Сашо Паљенкаш (Сашо Палєнкаш), па
тре ба ве ро ва ти да ће, по ла ска ни по сле пр ве из -
да те књи ге, до би ти још ви ше на дах ну ћа за бу -
ду ћа књи жев на де ла.

Ово што је ру син ској на ци о нал ној за јед ни ци
нај по треб ни је, то су сли ков ни це за пред школ -
ску де цу, јер ако ма ла де ца не за во ле књи гу у
нај ра ни јем де тињ ству, ако им ро ди те љи не уса -
де љу бав пре ма пи са ној ре чи, ко ће су тра и
преко су тра да чи та књи ге за мла де и за од ра -
сле? У по след њих де сет го ди на из да ва штво за
нај мла ђе уз диг ну то је на за вид ни ни во. Из ра -

ди о ни ца за пи са ње пе сми ца о бо ја ма и о род би -
ни, ко је је во дио ча со пис За град ка, а на ко је су
би ли по зва ни и ко ји ма су се ра до ода зва ли мла -
ди љу ди чи јих сти хо ва до сад ни је би ло у на шем
из да ва штву, при јат но из не на див ши ква ли тет -
ним пе сма ма на за да те те ме, на ста ле су две
сли ков ни це: Бо је (Фар би) и Род би на (Род зи ни),
бо га то опре мље не и пре ле по илу стро ва не. По
узо ру на та из да ња, ове го ди не је у при пре ми
сли ков ни ца о ку хи њи за ко ју су већ афир ми са -
ни књи жев ни ци би ли по зва ни да пи шу о при -
бо ру за је ло, о по ста вља њу сто ла, о при пре ма -
њу је ла, о за чи ни ма... Циљ тих сли ков ни ца је да
се де ци у вр ти ћи ма и код ку ће чи та ју крат ки
сти хо ви ко ји се ла ко пам те и бр зо уче на па мет,
а ма ли слу ша о ци та ко са вла да ва ју пра вил но
пи са ње на ру син ском је зи ку.

По ред НИУ Ру ске сло во, књи ге за де цу по не -
кад об ја вљу је и Дру штво за ру син ски је зик и
књи жев ност у Но вом Са ду, а по хва лу сва ка ко
за слу жу је и Збор ник пе са ма и крат ких при ча за
пред школ ску де цу Ла сто вич ки 2 (2005). Вас пи -
та чи ца ма у пред школ ским уста но ва ма у ко јима
се вас пит но-обра зов ни рад од ви ја на ру син ском
је зи ку овај збор ник је од ве ли ке по мо ћи. Ау то -
ри иза бра них тек сто ва углав ном су афир ми са -
ни књи жев ни ци, али и са ме вас пи та чи це ко је
го ди на ма чу ва ју и пре ли ста ва ју сво је све шчице
и нај мла ђи ма ну де сти хо ве при ме ре не њи хо -
вом уз ра сту. Дру штво је об ја ви ло и че ти ри сли -
ков ни це: У на шем кра ју пти чи це пе ва ју (У на -
шим краю птич ки шпи ваю), До ма ће жи во ти ње
(До машнї жи во тинї), Је се њи раз го вор (Єшеньска
ро згвар ка) и Ко шта ра ди (Хто цо ро би).

Из да вач ка и уре ђи вач ка по ли ти ка у Из да -
вач кој ку ћи Ру ске сло во на стра ни је књи жев -
ни ка за де цу и ка да се рас пи ше јав ни по зив за
сла ње ру ко пи са углав ном се об ја ви све што
стиг не, јер то га има ма ло, че ти ри до пет но вих
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на сло ва го ди шње. До та ци је од По кра ји не и Ре -
пу бли ке за из да ва штво су не до вољ не, а и спон -
зо ра је ма ло, што оправ да ва и ма ли број из да -
тих књи га.

Ме диј ско про мо ви са ње бе ле три сти ке за де -
цу је два да по сто ји, а на гра ђи ва ње об ја вље них
де ла као да ни је пред ви ђе но, што мо жда и ума -
њу је мо тив за плод ни је ства ра ла штво. Ти ра жи
су ма ли (три ста при ме ра ка) и рас про да ју се за
не ко ли ко ме се ци, јер, на сре ћу, ро ди те љи сво -
јој де ци ку пу ју све што иза ђе из штам пе. Про -
мо ци је но вих из да ња ор га ни зу је се у шко ла ма
и вр ти ћи ма, углав ном у окви ру кул тур них ма -
ни фе ста ци ја, али по што де це ко ја ре дов ну на -
ста ву похађају на ма тер њем је зи ку има све ма -
ње, илу зор но је ор га ни зо ва ти број не про мо ци -
је – ако пу бли ке ко ја раз у ме и го во ри ру син ски
нема.

Но вин ско-из да вач ка уста но ва Ру ске сло во је
на по кра јин ском бу џе ту ко ји не опре де љу је
сред ства за из да ва ње пре ве де них књи га за де -

цу, та ко да у из да вач ком пла ну, на жа лост, не -
ма мо на сло ве срп ских, сло вач ких, ру мун ских,
хр ват ских, не мач ких књи жев ни ка, као ни оних
из дру гих зе ма ља, док је у про шлом ве ку би ло
и фи нан сиј ских, а са мим тим и пре во ди лач ких
и из да вач ких мо гућ но сти.

Не тре ба да че ка мо не ке бо ље да не, већ мо -
ра мо још да нас да сме лим ко ра ци ма кре не мо
ства ра лач ким ста за ма, а и да мо ти ви ше мо мла -
де да се хра бро ви ну у деч је ви си не и да им по -
кла ња ју сво је са вре ме не на сло ве, пра ће не ква -
ли тет ним илу стра ци ја ма. Без до брих илу стра -
ци ја књи га за де цу ни је за вр ше на, а још ма ње
са вр ше на. Умет нич ки цр теж ни је ту ма че ње тек -
ста, већ ње го ва над град ња. По мо ћу ње га де ца
про ду бљу ју и про ши ру ју про чи та но. Илу стра -
ци ја је про зор или ка ле и до скоп у књи гу.

Мо ра мо ве ро ва ти да ће на сту пи ти но во
„злат но до ба” књи жев ног ства ра ла штва за сву
де цу на њи хо вом ма тер њем је зи ку, а та ко и
књи га на ру син ском.
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СА ЖЕ ТАК: Три ло ги ја Ње го ва мрач на тка ња Фи ли -
па Пул ма на пред ста вља ре ви зи ју би блиј ске при че о
Па ду и сво је вр сну апо ло ги ју Еве. У овом ра ду по ка зу -
је се да су ту ма че ња Књи ге по ста ња и по и сто ве ћи ва ње
Еве са чи та вим жен ским ро дом ди рект но ути ца ли на
ви ђе ње же не као ин фе ри ор не у хри шћан ској тра ди ци -
ји. Ау тор се ри ја ла оштро кри ти ку је цр кву и хри шћан -
ску те о ло ги ју, су прот ста вља ју ћи се ав гу сти нов ском
виђе њу пра ро ди тељ ског гре ха и сек су ал но сти као гре -
шне. За Пул ма на, Пад пред ста вља при ро дан чин гу -
бље ња не ви но сти и сти ца ња ис ку ства, ко ји озна ча ва не
са мо пре ла зак ње го вих пр о та го ни ста из де тињ ства у
од ра сло до ба, већ и са зре ва ње све ко ли ког чо ве чан ства.
Овај рад на сто ји да по ка же ка ко ау тор кроз сво ју
интер пре та ци ју Еве, ко ја је ве за на не са мо за пр о та го -
нист ки њу Лај ру, већ и дру ге жен ске ли ко ве у се ри ја лу,
под ри ва ми зо ги на хри шћан ска уче ња о же ни пр о ис те -
кла из па три јар хал них чи та ња Књи ге по ста ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ње го ва мрач на тка ња, Фи лип Пул -
ман, хри шћан ство, Ева, пра ро ди тељ ски грех, сек су ал -
ност, ми зо ги ни ја

Три ло ги ја Ње го ва мрач на тка ња (His Dark
Ma te ri als), ко ја у хри шћан ском, а на ро чи то ка -
то лич ком све ту сло ви за сво је вр сни ма ни фест
ате и зма за де цу, обе ле жи ла је свог твор ца Фи -
ли па Пул ма на (Phi lip Pul lman) као ате и стич ког,
ан ти хри шћан ског, а по не ки ма и са та ни стич ког
ау то ра. Овај се ри јал, ко ји пред ста вља ре ви зи ју
би блиј ске при че о Па ду, иза звао је бу ру у јав -

но сти, на ро чи то ка да је 2007. го ди не усле ди ла
и филм ска адап та ци ја. Ни је из не на ђу ју ће да
је три ло ги ја ко ја сла ви Пад чо ве ка и ње го во
изгнан ство из ра ја на и шла на не го до ва ње вер -
ни ка. Иа ко се сма тра ди рект ним на па дом на
хри шћан ство, се ри јал пред ста вља пр вен стве но
кри ти ку цр кве, а не ре ли ги је. Фи лип Пул ман
кри ти ку је хри шћан ску те о ло ги ју и цр кве не док -
три не, на ро чи то по пи та њу по гле да на же не, а
овај рад те жи да по ка же на чи не Пул ма но вог
под ри ва ња ми зо ги них хри шћан ских уче ња о
же ни кроз ин тер пре та ци ју Еве, ко ја је по ве за -
на не са мо са глав ном ју на ки њом Лај ром ко ја у
све ту Ње го вих мрач них тка ња до слов но пред -
ста вља но ву Еву, већ и са дру гим зна чај ним
жен ским ли ко ви ма у се ри ја лу – го спо ђом Ко -
ул тер, ве шти ца ма на че лу са Се ра фи ном Пе ка -
лом и на уч ни цом Ме ри Ма ло ун.

Ње го ва мрач на тка ња мо гу се по сма тра ти
по вр шно, са мо као де ло деч је фан та сти ке, али
то би зна чи ло за не ма ри ти ком плек сност Пул -
ма но вог се ри ја ла ко ји у се би са др жи број не
еле мен те ко ји ће мла ђим чи та о ци ма са свим си -
гур но про ма ћи. Пул ма но ва три ло ги ја оби лу је
ин тер тек сту ал ним ре ла ци ја ма са по е зи јом Ви -
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ли ја ма Блеј ка (Wil li am Bla ke), Ста рим и Но вим
за ве том, као и Из гу бље ним ра јем Џо на Мил то -
на (John Mil ton), из чи јих је сти хо ва на зив се -
ри ја ла и пре у зет. Пул ма но ва три ло ги ја, ко ју не -
ки на зи ва ју и „Из гу бље ним ра јем за ти неј џе ре”,
пред ста вља не ку вр сту де кон струк ци је Мил то -
но вог епа. Ње го ва мрач на тка ња не рет ко се
упо ре ђу ју и са Ле то пи си ма Нар ни је К. С. Лу и -
са (C. S. Le wis), још јед ним успе шним се ри ја -
лом деч је фан та сти ке. Кри ти ча ри Пул ма но ву
три ло ги ју че сто на зи ва ју ан ти-Нар ни јом, јер
пред ста вља од го вор на Лу и сов се ри јал на дах -
нут ре ли ги јом. Сво ју не тр пе љи вост пре ма К. С.
Лу и су Пул ман је об зна нио још 1998, об ја вљи -
ва њем тек ста „Мрач на стра на Нар ни је” у ко јем
је ука зао на број не ра си стич ке и ми зо ги не еле -
мен те се ри ја ла (Pul lman 1998: A6). По себ но је
за ме рио Лу и су што је сво јој ју на ки њи Су зан
оне мо гу ћио по вра так у Нар ни ју, ко ја пред ста -
вља але го ри ју ра ја.

Осно ва Ње го вих мрач них тка ња је сте Књи га
по ста ња, по себ но ње на пр ва три по гла вља, у
ко ји ма се го во ри о чо ве ко вом из гнан ству из ра -
ја. Као и Лу ис, Пул ман се слу жи еле мен ти ма
хри шћан ске тра ди ци је, али на са свим дру га чи -
ји на чин. Се ри јал Ње го ва мрач на тка ња у хри -
шћан ском све ту схва та се као кон тро вер зан из
ви ше раз ло га. Нај пре, Пул ман ну ди но ву при -
чу о на стан ку све та – на и ме, Бог, ко ји се у Ње -
го вим мрач ним тка њи ма зо ве Ау то ри тет, ни је
тво рац све та, већ са мо ан ђео ко ји се до мо гао
вла сти. У ан ти-Нар ни ји глав ни зли ков ци су
ово зе маљ ски пред став ни ци Ау то ри те та, тј. Ма -
ги сте ри јум, ор га ни за ци ја ко ја у се ри ја лу пред -
ста вља ка то лич ку цр кву, али и сва ки дру ги
облик ор га ни зо ва не ре ли ги је. Циљ Ма ги сте ри -
ју ма и ње го вих пред став ни ка је сте да за у ста ве
од ви ја ње но вог Па да чо ве ка. Пул ма нов се ри јал,
ко ји чи не књи ге Се вер на све тлост, Чу до твор ни

нож и Ћи ли бар ски дур бин, пра ти при чу о де вој -
чи ци Лај ри Бе ла кви ко ја је пре ма ве штич јем
про ро чан ству пред о дре ђе на да бу де но ва Ева.
Про та го ни сти ма Лај ри и Ви лу Па ри ју, де ча ку
ко ји ће од и гра ти уло гу Ада ма, по ма же нео бич -
на гру па спо ред них ли ко ва, ме ђу ко ји ма многи
при па да ју тра ди ци о нал но мар ги на ли зо ва ним
гру па ма (Ke dveš 2012: 15) – на род Цин га ри, ко -
ји су у Лај ри ном све ту тре ти ра ни слич но као
што су у на шем ром ске за јед ни це, ве шти це, ко -
је про га ња цр ква, по лар ни ме две ди – panser-
bjørne – ко ји жи ве изо ло ва ни од све та на Свал -
бар ду, као и два ан ђе ла у хо мо сек су ал ној ве зи.
Пул ман у сво јој три ло ги ји те жи под ри ва њу не -
га тив них сте ре о ти па и пред ра су да, на ро чи то
оних у ве зи са же на ма, а ко ји про ис ти чу из ми -
зо ги ног чи та ња Би бли је.

Као и сва ки текст, Би бли ја је под ло жна ту -
ма че њи ма. На до ми нант не прав це у ту ма че њу
би блиј ских тек сто ва ути ца ле су про ме не у по -
ло жа ју хри шћан ства у дру штву – од про го ње не
сек те у Рим ском цар ству, оно по ста је зва нич на
ре ли ги ја, ве ра рим ских ца ре ва. Док је хри -
шћан ство би ло на ме ти про го на, уче ња ко ја су
по чи ва ла на сна жној по ру ци сло бо де има ла су
од је ка у чи та вом рим ском све ту, на ро чи то ме -
ђу они ма ко ји ма је сло бо да у сва ко днев ном жи -
во ту би ла ус кра ће на (Pa gels 1988: 74). У но вим
окол но сти ма, ка да хри шћа ни не са мо да има -
ју сло бо ду да ис по ве да ју сво ју ве ру, већ су и
под сти ца ни да то чи не, у вре ме ну ка да и сам
рим ски цар по ста је са ве зник хри шћа на, ста ра
ре то ри ка сло бо де ви ше ни је би ла одр жи ва
(Исто: 9).

За но ву ин те р пре та ци ју при че о Ада му и
Еви, ко ја је у том об ли ку оп ста ла све до да нас,
за слу жан је ра но хри шћан ски те о лог Ав гу стин
Хи пон ски. Ње гов пе си ми сти чан по глед на сек -
су ал ност и људ ску при ро ду по ста је до ми нант -
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на стру ја ми шље ња у за пад ном хри шћан ству,
оста вља ју ћи не из бри сив траг и на чи та ву за пад -
ну кул ту ру. На и ме, у при чу о Па ду Ав гу стин у
ве ли кој ме ри учи та ва сво ју авер зи ју пре ма чул -
ном и пу те ном, чи ме се гре ху при пи су је екс -
пли цит на сек су ал на ко но та ци ја. Сво јим чи ном
Адам и Ева за у век су ис ква ри ли људ ску при ро -
ду. Ав гу сти но ва те о ри ја о пра ро ди тељ ском гре -
ху за жи ве ла је ме ђу ње го вим са вре ме ни ци ма
на ро чи то због сво јих по ли тич ких им пли ка ци ја
– ње го во ви ђе ње чо ве ка под ра зу ме ва ло је по -
тре бу за не ка квим спо ља шњим те лом ко је би
упра вља ло чо ве ком и да ва ло му смер ни це за
жи вот, тј. хри шћан ском др жа вом и цр квом
(Исто: 9). Упо ре до са раз во јем хри шћан ства ра -
сла је и по тре ба за ње го вом ор га ни за ци јом и
фор ми ра њем уни вер зал ног по кре та, об је ди ње -
ног за јед нич ком док три ном. Сто га су уче ња не -
по доб них стру ја у хри шћан ском све ту ко ја су
од сту па ла од ’пра во вер ја’, по пут гно стич ких,
пр о гла ша ва на за је рес (Исто: 130).

Фи лип Пул ман сва ка ко ни је пр ви ко ји је
одсту пио од тра ди ци о нал ног не га тив ног по гле -
да на Еву. Док су пра во вер ни хри шћа ни у Еви
ви де ли ви нов ни цу Па да чо ве ко вог, по је ди не
гно стич ке стру је до жи вља ва ле су Еви ну не по -
слу шност као нео п хо дан ко рак у до сти за њу
про све тље ња. На и ме, од ре ђе ни ра ди кал ни гно -
сти ци при по ве да ли су при чу о Па ду из угла
зми је, у ко јој су ви де ли фи гу ру ко ја је за пра во
по ку ша ва ла да убе ди Ада ма и Еву да се ус про -
ти ве за вид ном и не при ја тељ ски на стро је ном
Твор цу – не ки су ишли то ли ко да ле ко да су
зми ју по и сто ве ћи ва ли са са мим Хри стом (Исто:
8). Пра во вер ни хри шћа ни би ли су про тив ова -
квих гно стич ких ин тер пре та ци ја при че о Ада -
му и Еви – ова кво ту ма че ње, у ко јем се зми ја
сла ви као да ро ва тељ зна ња (гно си са) у ди рект -
ној је су прот но сти са пра во вер ним ви ђе њем

људ ске же ље за зна њем као из во ром свег гре ха.
Пул ман је у Ње го ва мрач на тка ња уткао еле -
мен те гно стич ке тра ди ци је, чи ме на још је дан
на чин из ра жа ва сво ју не на кло ње ност цр кве ној
док три ни. Ме ђу тим, он ис ти че да се, упр кос то -
ме што се у од ре ђе ној ме ри осла ња на гно стич -
ки, ње гов мит зна чај но раз ли ку је. Гно стич ки
по глед на свет је пла то ни стич ки и од ба цу је ма -
те ри јал ни свет, док је Пул ма но во упо ри ште
упра во у ма те ри јал ном (Tóth 2013: 175). За
ауто ра Ње го вих мрач них тка ња фи зич ки свет
пред ста вља чо ве ков пра ви и истин ски дом.

На чин ту ма че ња при че о Па ду ути цао је и на
хри шћан ско ви ђе ње же не – став о жен ском ро -
ду као ин фе ри ор ном пр о ис ти че из па три јар -
хал ног чи та ња Би бли је (Ru et her 2014: 83). Де -
фи ни са ње же не као и ње ног по ло жа ја од у век је
пред ста вља ло про блем за фи ло зо фе и те о ло ге.
На ста во ве ра но хри шћан ских ау то ра о же ни у
ве ли кој ме ри ути ца ли су ан тич ки грч ки фи ло -
зо фи, на ро чи то Ари сто тел ко ји је ве ро вао да су
же не не до вр ше ни, де фор ми са ни му шкар ци и
сто га ин фе ри ор не у од но су на њих, слич но као
вар ва ри у од но су на Гр ке (Исто: 84). Ав гу стин
од нос му шкар ца и же не упо ре ђу је са од но сом
ду ше и те ла – муж тре ба да има при мат над же -
ном, као што га дух има над те лом. Адам има
пр вен ство у од но су на Еву не са мо за то што је
ство рен пр ви, већ и за то што ни је под ле гао
иску ше њу. У Па вло вој „Пр вој по сла ни ци Ти мо -
те ју”, пр ва три по гла вља Књи ге по ста ња узи ма -
ју се као до каз ин фе ри ор но сти же не:

Же на не ка се учи у ми ру са сва ком по кор но -
шћу;

Али же ни не до пу штам да бу де учи тељ, ни ти
да вла да му жем, не го да бу де мир на.

Јер је Адам са здан пр ви, за тим Ева;
И Адам се не пре ва ри а же на пре ва ре на, по -

ста де пре ступ ни ца;
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Али ће се спа сти ра ђа њем дје це, ако оста ну
у вје ри и љу ба ви и у све ти њи са че сти то шћу
(1 Тим 2: 11–15).

Од ре ђе ни па су си из Па вло вих по сла ни ца по -
слу жи ли су као оправ да ње за уво ђе ње па три јар -
хал ног по рет ка. У „По сла ни ци Ко рин ћа ни ма”
ја сно се ус по ста вља сле де ћа хи је рар хи ја – Бог,
Хри стос, му шка рац, же на (Ru et her 2014: 84).
Же на за у зи ма по след ње ме сто на ле стви ци јер,
поред то га што је ство ре на од му шкар ца, пред -
ста вља и узрок па да људ ског ро да у грех. Рас -
про стра ње но је ту ма че ње да је Ева у ра ју згре -
ши ла два пу та (Tso 2013: 9). Пр ви грех је гор -
дост – при хва та њем зми ји не по ну де да по је де
плод са Др ве та по зна ња до бра и зла по ка зу је да
же ли да бу де јед на ка Бо гу („Не го зна Бог да ће
вам се у онај дан кад оку си те с ње га отво ри ти
очи, па ће те по ста ти као бо го ви и зна ти шта је
до бро шта ли зло” – 1 Мој 3: 5), због че га је осу -
ђе на на по кор ност свом му жу. Дру ги њен грех
је не по слу шност, због ко је је ка жње на да де цу
ра ђа у бо ло ви ма. Због то га же не у тра ди ци о нал -
ном хри шћан ству не сме ју да има ју ау то ри тет
над му шкар цем и не ма ју пра во да уче ству ју у
јав ној сфе ри, да про по ве да ју у цр кви или под у -
ча ва ју. Же на мо же да се ис ку пи је ди но при -
хвата њем сво је пот чи ње но сти и ра ђа њем де це.
Је ди на рав но прав ност ко ју же на и му шка рац
мо гу оства ри ти је сте јед на кост у Хри сту – 

Не ма ви ше Ју деј ца ни Је ли на, не ма ви ше ро -
ба ни сло бод но га, не ма ви ше му шког ни жен -
ског, јер сте ви сви је дан (чо вјек) у Хри сту Исусу
(Гал 3: 28). 

Ути цај оп ште при хва ће не ми зо ги не стру је ми -
шље ња у хри шћан ству, ко ја за го ва ра род ну хи -
је рар хи ју у ко јој му шка рац за у зи ма по вла шћен

по ло жај у дру штву у од но су на же ну, осе ћа се у
за пад ној кул ту ри чак и да нас.

Исти тек сто ви ко ји оправ да ва ју уво ђе ње па -
три јар хал ног по рет ка мо гу се са гле да ти и из
дру гих пер спек ти ва. При ча о Ада му и Еви из
Књи ге по ста ња при мер је та квог тек ста – Фи лип
Пул ман сво јом три ло ги јом за у зи ма по зи ти ван
став пре ма па ду људ ског ро да у грех. За ни мљи -
во је за јед но са гле да ти Ње го ва мрач на тка ња и
Мил то нов еп ко ји је по слу жио као ин спи ра ци -
ја за се ри јал и упо ре ди ти при каз Ада ма, Еве и
зми је у овим де ли ма. 

У на у ци се че сто рас пра вља ло о пи та њу
Мил то но вог ста ва о же на ма и то ме да ли је
Изгу бље ни рај ми зо ги но или, на про тив, пр о то -
фе ми ни стич ко де ло. Ова ди ле ма од ра жа ва кул -
тур ну и дру штве ну ди на ми ку Мил то но вог до -
ба, као и рас пра ве ко је су се та да, у Ен гле ској
XVII ве ка, во ди ле о ста ту су же не и жен ском пи -
та њу (Mil ler 2014: 153). Јед на гру па мил то ни -
ста сма тра да је еп ан ти фе ми ни стич ки због екс -
пли цит них по ми ња ња Еви не ин фе ри ор но сти у
од но су на Ада ма, док дру ги за сту па ју ста но ви -
ште да је Мил то но ва ин тер пре та ци ја Еве ре ла -
тив но про гре сив на. У че твр том пе ва њу епа ја -
сно се ка же да му шкар ци и же не ни су јед на ки,
што не иде у при лог фе ми ни стич ким чи та њима
Из гу бље ног ра ја. Иа ко се чи ни да су па три јар -
хал не нор ме ус по ста вље не по сле Па да, чак и у
пре лап сар ском Еде ну Ева је сма тра на ин фе -
риор ном: 

Не јед на ки бе ху, ко што им пол не бе ше јед нак;
За ми сли и ју нач ка де ла би ство рен он,
За бла гост и љуп кост при влач ну она;
Он са мо за Бо га; она за Бо га у ње му 
(Мил тон 2002: 221).

Мил то но ва Ева ни је за до вољ на сво јим пот -
чи ње ним по ло жа јем, као ни Са та на ко ји је не
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са мо ин фе ри о ран у од но су на Бо га, већ је из гу -
био и по зи ци ју бож јег ми ље ни ка. Еви на же ља
за јед на ко шћу уоч љи ва је на кон ку ша ња за бра -
ње ног во ћа, ка да по ста не све сна свог не по вољ -
ног по ло жа ја као же не. Еви не ре чи: 

... да уз вра ћа ми с јед на ко сти ве ћом, и мо жда, 
Што по жељ на је ствар, по не кад бу дем 
Над моћ ни ја; јер ако ј’ сла би ји, сло бо дан 
ко је? (Исто: 384) 

под се ћа ју на Са та ни но: „Бо ље власт у Па клу, но
слу га на Не бу” (Исто: 104).

Из ме ђу Са та не и Еве уоч љи ве су број не па -
ра ле ле – не за до вољ ство ин фе ри ор но шћу, су -
прот ста вља ње ус по ста вље ној хи је рар хи ји, за -
водљи вост, уло га ис ку ша те ља. Те слич но сти
сва ка ко ни су слу чај не – же не су се у хри шћан -
ској тра ди ци ји не рет ко по ве зи ва ле са ђа во лом.
Ра но хри шћан ски ау тор Тер ту ли јан у свом спи -
су О обла че њу же на го во ри о чи та вом жен ском
ро ду:

Зар не зна те да сте Ева сва ка од вас? Бож ја ка -
зна на ва шем ро ду жи ви у ово ме вре ме ну, кри -
ви ца ну жно мо ра жи ве ти та ко ђе. Ви сте ђа во ља
ка пи ја, ви сте от пе ча ти ле за бра ње но др во, ви сте
пр ве на пу сти ле Бож ји за кон, ви сте она ко ја је за -
ве ла оно га ко га ни ђа во ни је био до вољ но хра бар
на па сти. Ви сте на вр ло лак на чин за ве ле чо ве ка
ко ји је ство рен у Бож јем об лич ју.1

Из овог одељ ка ја сно је да се же не бли ско по -
ве зу ју са са мим ђа во лом. С об зи ром на то да се
зми ја у Књи зи по ста ња ори ги нал но ни је по и -
сто ве ћи ва ла са ђа во лом (Boffy 2006: 25), већ је
у пи та њу над град ња цр кве, јед но став ни је је го -
во ри ти о слич но сти ма из ме ђу Еве и Са та не у
Из гу бље ном ра ју ко је ја сно илу стру ју до ми нант -
не ста во ве о же ни у хри шћан ству.

Ева и Са та на су у епу опи са ни као при влач -
ни и за во дљи ви – Лу ци фер је био нај леп ши ме -
ђу ан ђе ли ма, а Еви на ле по та је та ква да је чак
и сам ђа во оп чи њен њо ме. При влач ност и за во -
дљи вост, ка рак те ри сти ке ко је се ти пич но ве зу -
ју за же не, оно су што Са та ну и Еву чи ни опа -
сним. На при ме ру Је ле не Тро јан ске мо же се
уо чи ти да се о по ве за но сти ле по те и де струк -
тив но сти го во ри ло још од дав ни на. Ева је са мо
јед на у ни зу мно гих ко је при па да ју тра ди ци ји
мит ских и би блиј ских fem me fa ta les, ме ђу ко -
јима су и Кир ка, Са ло ме и Да ли ла. Жен ска
лепота мо же би ти упо тре бље на као оруж је –
Пулман пре по зна је овај ра зор ни по тен ци јал у
Се вер ној све тло сти, опи су ју ћи Лај рин су срет са
да ма ма из ви со ког дру штва, же на ма ко је „као
да су при па да ле не ком но вом по лу, по лу с опа -
сним мо ћи ма и осо би на ма као што су еле ган -
ци ја, шарм и гра ци о зност” (СС2: 75). Ово је
врста мо ћи ко ју по се ду је Пул ма но ва ју на ки ња
Ма ри са Ко ул тер – та ква моћ мо ра се кон тро -
лиса ти, за то ан ђео Ра фа ел у Из гу бље ном ра ју
ин си сти ра на ус по ста вља њу род не хи је рар хи је,
не по вољ не по Еву. За вод ни ца и ис ку ша тељ ка
пред ста вља нај ве ћу прет њу за му шкар це око
себе.

На чин на ко ји је Ева при ка за на, чи ње ни ца да
грех, као ди рект ни по то мак Са та не, има жен -
ско об лич је, као и чи ње ни ца да се за Са та ну, ко -
ји пред ста вља оли че ње зла, ве зу ју од ре ђе не
жен ске осо би не по ка зу ју бли ску ве зу ко ју је
хри шћан ство ви де ло из ме ђу же не и гре шно сти.
Тај став по ти че из ду бо ке анк си о зно сти дру -
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штва пре ма жен ској сек су ал но сти. Ве шти це се
та ко ђе укла па ју у ар хе тип Еве (Tu ma nov 2011:
12) јер оли ча ва ју не ла го ду па три јар хал ног дру -
штва пре ма жен ској мо ћи, на ро чи то сек су ал -
ној. То ком про го на ве шти ца у Евро пи и ко ло -
ни јал ној Аме ри ци же не су би ле оп ту жи ва не да
су у за ве ри са ђа во лом, и да су сво је нат при -
родне мо ћи ко ри сти ле ка ко би на у ди ле му -
шкар цима (Cor nut-Gen til le D’Arcy 1998: 11–12).
У Ње го вим мрач ним тка њи ма са зна је мо да у
Лај ри ном све ту цр ква та ко ђе про га ња ве шти це.
Оне су хри шћан ска кре а ци ја – сек су ал ност је
би ла јед но од за ла ко је му шкар ци хри шћа ни
ни су мо гли да при хва те те су је по ти ски ва ли и
про јек то ва ли на же не (Исто: 11).

У Ње го вим мрач ним тка њи ма под ри ва ју се
не га тив ни сте ре о ти пи о же на ма – ве шти це су
по ма га чи це и за штит ни це глав них про та го ни -
ста, а fem me fa ta le у исто вре ме мо же би ти мај -
ка, чи ме се спа ја оно што је за хри шћан ство не -
спо ји во – Ева и Ма ри ја (Tu ma nov 2011: 9). Још
од вре ме на ра но хри шћан ских цр кве них ота ца,
же ни се при сту па без из ни јан си ра но сти – она
мо же би ти или Ева, да кле, оли че ње гре ха и
жен ске сек су ал но сти, или пак де ви ца Ма ри ја,
ње на су шта су прот ност, за ко ју се ве зу ју чи сто -
та и мај чин ство. Да је го спо ђа Ко ул тер са мо
его цен трич на fem me fa ta le глад на мо ћи, мо гла
би се уред но при по ји ти јед ној од стра на ове ди -
хо то ми је. Ме ђу тим, њен се лик опи ре та квој
кла си фи ка ци ји, бо ра ве ћи не где у ме ђу про стору.
Чи ни се да се у Ћи ли бар ском дур би ну у сви ре -
пој го спо ђи Ко ул тер бу де истин ска мај чин ска
осе ћа ња. Ње на при вр же ност Лај ри ис по ља ва се
на ро чи то то ком фи нал не бор бе са ан ђе лом Ме -
та тро ном, ка да се жр тву је да би спа си ла Лај ру.
Ипак, и у том ге сту она оста је до след на се би,
јер Ме та тро на по ра жа ва за во де ћи га, чи ме по -
ка зу је да вр ста жен ске мо ћи ко ју она и ве шти -

це по се ду ју ни је ин хе рент но ло ша. Го спо ђа
Коул тер и Се ра фи на Пе ка ла, оли че ње оне
врсте жен стве но сти на ка кву хри шћан ство гле -
да с по до зре њем, фи гу ре су ко је ме ња ју Лај рин
став пре ма жен стве но сти (Ale gre – González
2015: 23).

Већ на са мом по чет ку Се вер не све тло сти,
пр ве књи ге се ри ја ла, чи та лац уви ђа да је Лај -
рин свет па три јар хал но устро јен – 

... са мо На уч ни ци и њи хо ви го сти има ли су при -
сту па ова мо. Же на ма је улаз био за бра њен; чак
ни слу жав ке ни су ту ула зи ле да чи сте (СС: 12). 

Да по сто је од ре ђе ни про сто ри ко ји ма же не не -
ма ју при сту па ви ди се и на при ме ру го спо ђе
Ко ул тер ко ја мо ра да про на ла зи ал тер на тив не
на чи не ка ко би ус пе ла у му шком про сто ру Ма -
ги сте ри ју ма, јер не мо же ус пе ти у ре до ви ма
цркве она ко ка ко то мо же му шка рац. Та кво
окру же ње об ли ку је Лај ри не пер цеп ци је о же на -
ма (Sund man 2013: 10); на соп стве ни пол она
гле да с ни по да шта ва њем: 

Пре ма На уч ни ца ма Лај ра је осе ћа ла уо би ча -
је ни џор да нов ски пре зир: та ква би ћа по сто је, али
њих, јад ни це, чо век не мо же да схва ти озбиљ ни -
је од жи во ти ња оде ве них за пред ста ву (СС: 63). 

Му шко ба ња сту Лај ру не за ни ма ни шта што има
ве зе са оним што се сма тра ти пич но жен ским
све док не упо зна го спо ђу Ко ул тер и не оде у
Лон дон, где се пр ви пут су сре ће са еле гант ним
да ма ма, од ла сци ма у ку по ви ну и за ба ва ма
(Sund man 2013: 11). За ни мљив је мо ме нат ка -
да Лај ра у Ви ло вом све ту од би ја да но си пан та -
ло не – с јед не стра не овај чин по ка зу је ко ли ко
су у Лај ри ном све ту род не нор ме кру те, али, с
дру ге стра не, чи ње ни ца да Лај ра би ра да но си
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сук њу мо же се ту ма чи ти и као ње но де ли мич -
но осло ба ђа ње од ин тер на ли зо ва не ми зо ги ни -
је. Њен став о же на ма нај ви ше се ме ња за хва -
љу ју ћи мен тор ка ма, по пут Се ра фи не Пе ка ле и
на уч ни це Ме ри Ма ло ун. Лај ри на тран сфор ма -
ци јa ви дљи ва је на са мом кра ју Ћи ли бар ског
дур би на, ка да од лу чу је да иде на жен ски ко леџ.

У Пул ма но вој вер зи ји, Адам је тај ко ји за у -
зи ма се кун дар ну по зи ци ју – Лај ра је екс пли -
цит но име но ва на као но ва Ева, док је Ви ло ва
уло га Ада ма им пли цит на. Осим то га, Вил се по -
ја вљу је тек у дру гој књи зи што по ка зу је да је
фо кус се ри ја ла на Лај ри, од но сно Еви. Ме ђу -
тим, као што је би блиј ски Адам ком пле тан само
са Евом, Вил и Лај ра пот пу ни су ка да су за јед -
но, али су по ред то га и рав но прав ни парт не ри,
до стој ни јед но дру гог. 

Мил тон кроз свој еп про ду бљу је лик Еве, а
Пул ман иде ко рак да ље, ху ма ни зу ју ћи је. Мо -
же се ре ћи да при ча о Ада му и Еви у Ње го вим
мрач ним тка њи ма пред ста вља не ку вр сту ху -
ма ни стич ког, али и фе ми ни стич ког ту ма че ња
Књи ге по ста ња. По је ди ни кри ти ча ри ис та кли су
да је уво ђе њем му шког про та го ни сте Пул ман
за пра во мар ги на ли зо вао Лај ру. У по ре ђе њу са
не у стра ши вом и ва тре ном де вој чи цом из Се вер -
не све тло сти, Лај ра је у Ћи ли бар ском дур би ну
па сив ни ја, што се мо же ту ма чи ти као ње но пот -
чи ња ва ње Ви лу (Sund man 2013: 15). С дру ге
стра не, ње на тран сфор ма ци ја мо же се по сма -
тра ти и као по сле ди ца са зре ва ња – све сна гре -
ша ка ко је чи ни услед сопствене не про ми шље -
но сти, Лај ра по ста је ма ње им пул сив на. Пул ма -
но ва вер зи ја би блиј ске при че о Ада му и Еви не
го во ри о гре ху, кри ви ци и ка зни – она пред ста -
вља co ming-of -ag e при чу не са мо дво је про та го -
ни ста, већ го во ри и о са зре ва њу све ко ли ког чо -
ве чан ства. Рад ња Ње го вих мрач них тка ња од ви -

ја се у не ко ли ко раз ли чи тих све то ва, од ко јих
сва ки, чак и онај ко ји на се ља ва ју фик тив не
инте ли гент не жи во ти ње му ле фе, има сво ју вер -
зи ју при че о Па ду. У Лај ри ном све ту, чо ве ко во
са зре ва ње бли ско је по ве за но са об ли ком ње -
говог да и мо на – жи во ти ње ко ја пред ста вља спо -
ља шњу ма ни фе ста ци ју чо ве ко ве уну тра шњо -
сти, нај јед но став ни је ре че но – оте ло тво ре ну ду -
шу чо ве ка. У де тињ ству, да и мо ни су про мен љи -
ви, али ула ском у пу бер тет уста љу ју се у јед ном
обли ку. Став Ма ги сте ри ју ма је да су грех, стид
и смрт до шли на свет у тре нут ку ка да су да и мо -
ни по при ми ли ста лан об лик, што се ви ди у
изме ње ној вер зи ји Књи ге по ста ња ко ја по сто ји
у Лај ри ном све ту:

А зми ја ре че же ни: Не ће те умре ти 
Не го Бог зна да ће вам се оног да на кад оку -

си те с ње га отво ри ти очи, и ва ши да и мо ни ће
узе ти свој истин ски об лик, па ће те по ста ти као
бо го ви и зна ће те шта је до бро, а шта зло. 

И кад же на ви де да је плод др ве та до бар за је -
ло и да га је ми ли на гле да ти и да је др во ми ло
ради от кри ва ња истин ског об ли ка њи хо вих да и -
мо на, она убра плод с ње га и оку си га, па да де и
сво ме му жу, па и он оку си. 

Та да им се отво ри ше очи и они ви де ше истин -
ске об ли ке сво јих да и мо на и го во ри ше с њи ма.

Али ка да чо век и же на по зна до ше сво је да и -
мо не, зна до ше да их је сна шла ве ли ка про ме на,
јер до тог ча са чи ни ло се да су јед но са свим ство -
ре њи ма на зе мљи и у ва зду ху и да ме ђу њи ма не -
ма раз ли ке.

Они ви де ше раз ли ку и по зна до ше до бро и зло,
па се по сти де ше и са ста ви ше смо кви не ли сто ве
за јед но да по кри ју сво ју на го ту [...] (СС: 307–
308).

Као и Адам и Ева у Еде ну, Вил и Лај ра има ју
сво ју зми ју, окс форд ску на уч ни цу Ме ри Ма -
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лоун, бив шу ка лу ђе ри цу. За раз ли ку од би блиј -
ске зми је ко ја би ра Еву због ње не сла бо сти, Ме -
ри тре ти ра Лај ру и Ви ла као јед на ке (Tso 2013:
8). Пул ман до де љу је Лај ри и Ви лу рав но прав не
уло ге – пад ни је ис кљу чи во Еви на од го вор ност.
Да би се од и грао, по треб но је јед на ко уче шће
обо је ак те ра. Кроз Ме ри Ма ло ун, за ко ју је за -
ни мљи во то што де ли име са Хри сто вом мај -
ком, Пул ман је из нео мно ге сво је кон тро верз -
не ста во ве о хри шћан ској ре ли ги ји:

Ви диш, ра ни је сам би ла ка лу ђе ри ца. Ми сли -
ла сам да се фи зи ком мо же ба ви ти у сла ву Бож -
ју, све док ни сам уви де ла да Бо га уоп ште не ма и
да је фи зи ка ио на ко за ни мљи ви ја. Хри шћан ска
ре ли ги ја је ве о ма моћ на и убе дљи ва гре шка, то
је све (ЋД3: 317). 

Ме рин по глед на свет и при ча о бу ђе њу сек -
суал но сти отва ра ју очи Лај ри и Ви лу, чи ме је
омо гу ће но од и гра ва ње но вог Па да (Ke dveš
2012: 10).

За хва љу ју ћи Лај ри и Ви лу, оти ца ње нео бич -
не суп стан це ко ју Пул ман на зи ва Пра хом за у -
ста вље но је. „Прах је са мо име за оно што се до -
га ђа кад ма те ри ја поч не да схва та са му се бе.
Ма те ри ја во ли ма те ри ју. Она те жи да са зна ви -
ше о се би и та ко на ста је Прах” (ЋД: 29). Све сна
би ћа су она ко ја ства ра ју Прах и об на вља ју га
ми шље њем, осе ћа њем, сти ца њем и пре но ше -
њем зна ња. У све ту Ње го вих мрач них тка ња де -
ца ни су на до вољ но ви со ком ступ њу све сти да
би се око њих ску пљао Прах, али то се ме ња
пре ла ском у пу бер тет. У мо мен ту ка да се деч ји
да и мо ни уста ле у јед ном об ли ку, де ца по ста ју
под ло жна Пра ху. Ма ги сте ри јум, ко ји је пр о тив -
ник иде је пр о све ће но сти, ви ди Прах као фи зич -
ки до каз пра ро ди тељ ског гре ха и же ли да га
уни шти – за то иде а ли зу је де тињ ство, пе ри од

ка да је чо век осло бо ђен Пра ха. Ме ри Ма ло ун
уви ђа шта би се до го ди ло да Прах не ста не: 

Ми сао, ма шта, осе ћа ња – све то ће из бле де ти
и иш че зну ти, не оста вив ши ни шта осим гру бог
ау то ма ти зма, а то крат ко вре ме то ком ког је жи -
вот био све стан се бе уга си ће се по пут све ће у
сва ком од ми ли јар ди све то ва у ко ји ма бли ста во
плам ти (ЋД: 325).

Пул ман, за раз ли ку од цр кве, не ве ру је да
тре ба стре ми ти ка за др жа ва њу не ви но сти и
иде а ли зу је ис ку ство и зре лост. Де тињ ство ви ди
као ста ди јум при пре ме за оно што сле ди по сле
(Ke dveš 2012: 9). Пра ро ди тељ ски грех у Ње го -
вим мрач ним тка њи ма ни је не што гре шно и
лоше те са мим тим ни Пад ни је не по же љан, не
до но си пат њу и уни ште ње, већ је, на про тив,
нео п хо дан да би се по вра ти ла хар мо ни ја и рав -
но те жа. За Пул ма на Пад чо ве ка за пра во ни је
пад, већ чо ве ков успон из ста ња не зна ња и не -
ви но сти у ста ње ис ку ства (Исто: 8).

У по је ди ним аме рич ким из да њи ма Ћи ли бар -
ског дур би на цен зу ри са ни су де ло ви ко ји опи су -
ју бу ђе ње сек су ал но сти дво је про та го ни ста.
Пул ман се од оп ту жби о не мо рал но сти и вул -
гар но сти бра ни ти ме да се у ње го вој књи зи ниг -
де не го во ри ни о че му осим о по љуп цу, ко ји је
за де те до во љан да про ме ни свет (Исто: 10)4.
Сек су ал но са зре ва ње Пул ма но вих про та го -
ниста осно ва је чи та ве при че – циљ три ло ги је
је да пред ста ви про цес од ра ста ња, ко ји об у хва -
та пре ла зак из ста ња не ви но сти у ста ње ис ку -
ства, као нор ма лан и при ро дан. Гу бље ње не ви -
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3 У тек сту су ци та ти из Ћи ли бар ског дур би на озна че ни
скра ће ни цом ЋД.

4 Пул ма но ве ре чи у ори ги на лу гла се: „Now he re in the book
do I talk abo ut anything mo re than a kiss. And as a child, a kiss
is eno ugh. A kiss can chan ge the world.”



но сти сим бо лич но је пред ста вље но кроз по љу -
бац. Интер ци зи јом, ко ја пред ста вља на сил но
пре се ца ње спо не из ме ђу де те та и да и мо на, Ма -
ги сте ри јум же ли да очу ва ста ње деч је не ви но -
сти. Овим Пул ман алу ди ра и на дру ге ин ва зив -
не опе ра ци је којима се људи ме ша ју у при род -
ни про цес са зре ва ња, а чи не се нај че шће у име
ре ли ги је, а не ка да и из „прак тич ни јих” раз ло -
га. Лорд Асри јел на кра ју Се вер не све тло сти
Лај ри об ја шња ва по јам ка стра ци је: 

То је укла ња ње пол них ор га на де ча ци ма, та -
ко да ни кад не раз ви ју осо би не му шкар ца. Ка -
страт за др жа ва ви сок глас це лог свог жи во та,
због че га је Цр ква то и до пу шта ла; вр ло је ко ри -
сно у цр кве ној му зи ци (СС: 309). 

Ве шти ца Ру та Ска ди у Чу до твор ном но жу де ли
сво је ис ку ство са пу то ва ња по ју жним зе мља ма:

И та мо има Цр ка ва... ко је се ку де цу... Се ку им
пол не ор га не – да, и де ча ци ма и де вој чи ца ма –
се ку их но же ви ма ка ко не би мо гли да осе ћа ју.
То је оно што Цр кве ра де, а све су исте: кон тро -
ли шу, уни шта ва ју, ба ца ју у за бо рав сва ко до бро
осе ћа ње (ЧН5: 46).

По след ња ре че ни ца украт ко об ја шња ва
основ ни про блем ко ји Фи лип Пул ман има са
цр квом и сва ким об ли ком ор га ни зо ва не ре ли -
ги је – ау тор кри ти ку је оне ко ји зло у по тре бља -
ва ју ре ли ги ју као сред ство до ми на ци је над љу -
ди ма и по ти ски ва ња људ ске сло бо де (Ke dveš
2012: 13). Циљ Ма ги сте ри ју ма је да уни шта ва -
њем пр во бит ног гре ха по је дин ца пре тво ри у по -
кор ног по да ни ка.

От пи си ва њем Ње го вих мрач них тка ња као
ан ти ре ли гиј ског шти ва, као што то чи не број ни
Пул ма но ви кри ти ча ри, за не ма ру је се ком плек -
сност овог се ри ја ла. Ка да се узме у об зир це ло -

куп на три ло ги ја, мо же се уо чи ти да она за пра -
во про па ги ра број не хри шћан ске вред но сти као
што су љу бав, хра брост, по све ће ност исти ни,
са мо жр тво ва ње, не се бич ност. Лај ра свом да и -
мо ну го во ри:

Ни ко то не мо же ако ста ви се бе на пр во ме -
сто. Мо ра мо да бу де мо све оно те шко – ве се ли,
до бри, ра до зна ли, хра бри, стр пљи ви, мо ра мо да
учи мо и ми сли мо и да на пор но ра ди мо, сви ми,
на раз ли чи тим све то ви ма, и та да ће мо из гра ди -
ти [небе ску републику] (ЋД: 373).

Раз ли ка је у то ме што Пул ман за ме њу је цар -
ство не бе ско не бе ском ре пу бли ком, уре ђе њем
ко је је бли же ње го вом сен зи би ли те ту.

Иа ко је при ме тан не до ста так фи гу ре Хри ста,
не би би ло ис прав но ре ћи да је он у Ње го вим
мрач ним тка њи ма пот пу но од су тан. Осим што
је но ва Ева, Лај ра по се ду је и од ре ђе не Хри сто -
ве ка рак те ри сти ке (Tso 2013: 8). Сли ка Лај ре
ко ја под др ве том при по ве да оку пље ни ма у све -
ту мр твих на ли ку је на Ису со ве про по ве ди у Но -
вом за ве ту. Ме ђу тим, да је она хри сто ли ка фи -
гу ра пре све га по ка зу је жр тва ко ју под но си –
као што се Христ жр тву је за рад чо ве чан ства,
Лај ра се ра ста је од свог да и мо на ка ко би ушла
у зе мљу мр твих. По зна то је да је у све ту Пул -
ма но ве три ло ги је уда ља ва ње, а по го то во пре се -
ца ње спо не са да и мо ном, не за ми сли во бол но.
Ме ђу тим, Лај ра је ис трај на у сво јој од лу ци да
осло бо ди мр тве, упр кос це ни ко ју за то мо ра да
пла ти. Чак и ка да ис пу ни сво ју уло гу у спа са ва -
њу све та, су о че на је са још јед ним ис ку ше њем
и у том слу ча ју по но во се опре де љу је за не се -
би чан из бор. Од ри чу ћи се лич не сре ће, Лај ра и
Вил од лу чу ју да се ра ста ну и вра те у сво је све -
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то ве ка ко би про зор мо гао да оста не отво рен за
мр тве ко ји из ла зе из под зе мља.

Мо же се ре ћи да Лај ра пред ста вља не ку
врсту син те зе Еве и Хри ста. Но во за вет ни ме си -
ја је му шка рац, док је у све ту Ње го вих мрач них
тка ња де вој чи ца та ко ја је спа си лац и осло бо -
ди тељ. Овај из бор под стак нут је Пул ма но вим
не за до вољ ством па три јар хал ном и ми зо ги ном
хри шћан ском тра ди ци јом. За та кву тра ди ци ју,
иде ја жен ског Хри ста је не за ми сли ва. Ра но хри -
шћан ски те о лог То ма Аквин ски сма трао је да
Христ мо же би ти оте ло тво рен са мо у те лу му -
шкар ца јер је му шко, ма ску ли но, оно што је
нор ма тив но (Ru et her 2014: 88). Из тог раз ло га,
са мо му шкар ци мо гу да бу ду све ште ни ци и на
тај на чин пред ста вља ју Хри ста (Исто: 86), што
је уве ре ње ко је се у Ри мо ка то лич кој цр кви за -
др жа ло све до да нас. Му шкар ци у хри шћан ству
узи ма ју за пра во да сма тра ју се бе ја чим по лом
за то што је Ева под ле гла ис ку ше њу и по је ла за -
бра ње но во ће. Ме ђу тим, ако се, као у Пул ма -
но вом све ту, на грех не гле да као на грех, Ева
по ста је хе ро и на (Boffy 2006: 32).

Док је у хри шћан ској тра ди ци ји до ми нан тан
став да је Ева ку ша њем пло да са Др ве та по зна -
ња до бра и зла на чи ни ла гре шку због ко је чо ве -
чан ство тре ба да ис па шта и жи ви у по ка ја њу на
овом све ту, Пул ман ви ди Евин по сту пак као по -
зи ти ван. Ње гов став је у су прот но сти са ав гу -
сти нов ским ту ма че њем пра ро ди тељ ског гре ха
и сек су ал но сти као гре шне. За раз ли ку од би -
блиј ског Ада ма и Еве, Вил и Лај ра ни су оп те ре -
ће ни рас тр за но шћу из ме ђу не по слу шно сти и
по кор но сти Бо гу (Tso 2013: 8), што по ка зу је да
Пул ман ви ди Пад као при ро дан про цес са зре -
ва ња, гу бље ња не ви но сти и сти ца ња ис ку ства,
ка ко глав них ју на ка та ко и чи та вог чо ве чан -
ства. Сво јим ви ђе њем Еве и ра ди кал ним од но -
сом пре ма пр во бит ном гре ху Пул ман се су -

прот ста вља све при сут ном сек си зму и ми зо ги -
ни ји у хри шћан ској тра ди ци ји. Ње гов се ри јал
пред ста вља сво је вр сну апо ло ги ју Еве – од крив -
ца за пат ње чо ве чан ства, она по ста је ње гов спа -
си тељ.
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THE APO LOGY OF EVE: PHI LIP PUL LMAN’S
HIS DARK MA TE RI ALS

Sum mary

Phil lip Pul lman’s tri logy His Dark Ma te ri als is a re vi -
sion of the bi bli cal story of the Fall and can be read as an
apo logy of Eve. This pa per aims to show that in ter pre ta -
ti ons of the Bo ok of Ge ne sis and the as so ci a tion of all
wo man kind with Eve ha ve di rectly in flu en ced the vi ew
of wo man as in fe ri or in the Chri stian tra di tion. Pul lman
strongly cri ti ci ses the Chri stian Church and its the o logy,
and op po ses the Au gu sti nian vi ew of ori gi nal sin and se -
xu a lity as sin ful. To Pul lman the Fall re pre sents a na tu -
ral act of lo sing in no cen ce and ga i ning ex pe ri en ce, which
marks not only the pro ta go nists’ tran si tion from child -
hood to adult hood, but the ma tu ring of hu ma nity as a
who le. This pa per will ar gue that the aut hor un der mi nes
the mi sogynist Chri stian te ac hings stem ming from the
pa tri ar chal re a dings of the Bo ok of Ge ne sis abo ut wo men
thro ugh his in ter pre ta tion of Eve, who is lin ked not only
to the se ri es’ pro ta go nist Lyra, but ot her fe ma le cha rac -
ters as well.

Keywords: His Dark Ma te ri als, Phi lip Pul lman, Chri -
sti a nity, Eve, ori gi nal sin, se xu a lity, mi sogyny
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис тра жу је ка ко есен ци ја стрип -
ског/илу стра тор ског је зи ка, ко ји син те ти зу је на ра тив -
но и фи гу ра тив но, у не кон вен ци о нал ном из ра зу ал тер -
на тив ног или екс пе ри мен тал ног стри па за де цу мо же
ути ца ти на нај мла ђе чи та о це ди ги тал ног до ба, па и оне
ко ји има ју спе ци фич не по тре бе, по пут сле пих и сла -
бо ви дих ко ји ма је на ме њен так тил ни стрип, и ка кав је
зна чај ова квих рет ких при ме ра стри па за де цу за сам
раз вој ове вр сте умет но сти у Ср би ји. За при мер су узе -
ти стри по ви Три ма ле Ки не ски ње Ма је Ве се ли но вић и
Цр вен ка па Дра га не Ку пре ша нин.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стрип за де цу, илу стра ци ја за де -
цу, ал тер на тив ни стрип, екс пе ри мен тал ни стрип, так -
тил ни стрип

Увод

И илу стра ци ја је де ве та умет ност.

Пр ви мо дер но кон ци пи ра ни стрип у Ср би ји
об ја вљен је у По ли ти ци 21. ок то бра 1934. го ди -
не под на зи вом Тај ни агент X9 2. Пр ви стрип се
у Ср би ји по ја вио у исто вре ме кад и у ве ћи ни
европ ских зе ма ља (Iv kov 1995: VII). Убр зо на -
кон то га по ја вљу ју се и дру ги, а ме ђу њи ма и
стри по ви Ђор ђа Ло ба че ва и дру гих ау то ра ко ји
ће ка сни је би ти на зва ни Бе о град ским кру гом.3

Њих су већ та да, у ме ђу рат ном пе ри о ду, због
по стиг ну тог ви со ког ква ли те та пре штам па ва ли
и об ја вљи ва ли ино стра ни фран цу ски и ита ли -
јан ски ма га зи ни (Исто).

Од ових по че та ка па до да нас, срп ски стрип
до жи ве ће број не успо не и па до ве, пе ри о де ко -
му ни стич ких за бра на и оспо ра ва ња вред но сти,
стаг на ци ја у вре ме ра то ва, па по нов них успо -
на, раз во ја и озбиљ них про бо ја на ших ау то ра у
све ту, по ста ће пред мет те о риј ских про у ча ва ња,
исто риј ских ис тра жи ва ња, по вод фор ми ра ња
ме ђу на род них фе сти ва ла и из да вач ких ку ћа,
све до не дав ног кре и ра ња На ци о нал не стра те -
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1 Рад је на стао по во дом Ме ђу на род ног би је на ла илу стра -

ци је у Бра ти сла ви, 2021, чи ја је те ма би ла: „Стрип у са вре -
ме ним сли ков ни ца ма за де цу и мла де (кре а тив не и ис тра -
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на ен гле ском и сло вач ком, а ов де се пр ви пут об ја вљу је на
срп ском је зи ку.

2 Пр о то стри по ви су, на рав но, об ја вљи ва ни и мно го ра ни -
је, на гла ша ва мо да је реч о мо дер но кон ци пи ра ном стри пу.

3 Го ди не 1934. об ја вљен је пр ви до ма ћи стрип, ау то ра Вла -
сте Бел ки ћа, под на зи вом Аван ту ре де тек ти ва Ха ри Вилк -
са, зна ча јан нај пре то то ме што је био пр ви; већ иду ће го -
дине, 1935, из ла зи и дру ги, овог пу та озбиљ ног ква ли те та,
ау то ра Ђор ђа Ло ба че ва под на зи вом Кр ва во на след ство
(Ivkov 1995: 5).
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ги је за стрип ау то ра Зо ра на Сте фа но ви ћа, као
до при но са На ци о нал ној стра те ги ји кул ту ре Ср -
би је. Си гур но је, сва ка ко, да је по сре ди озбиљ -
на ви ше де це ниј ска тра ди ци ја ко ја је оста ви ла
ду бок траг и ко ја сво је да ле ке из дан ке има у са -
вре ме ним срп ским ау то ри ма стри па.

Илу стра ци ја и/или стрип

Иа ко је не рет ко „ин те лек ту ал но за не ма рен,
фи ло зоф ски не схва ћен и со ци јал но ’не до дир -
љив’” (Сте фа но вић 2019: 11), ипак се чи ни се
да је стрип у бо љој по зи ци ји од илу стра ци је,
иако су вр ло бли ски. „За раз ли ку од стри па, тзв.
де ве те умет но сти, илу стра ци ја ни кад ни је ус пе -
ла да до би је ста тус са мо стал не умет но сти” (Јо -
ва но вић 2007: 27). Да кле, упр кос оспо ра ва њи -
ма, стрип је ипак до сти гао епи тет „де ве те умет -
но сти”, што је сва ка ко при ви ле ги ја и за стрип
и за стрип ске умет ни ке. Фи гу ра тив ни и на ра -
тив ни из раз ко ји не гу ју стрип и илу стра ци ја ду -
го су би ли по сма тра ни с ни по да шта ва њем и као
умет нич ки ма ње вред ни, ви ше као део по пу -
лар не кул ту ре, а не ви со ке умет но сти. Иа ко и
да нас по сто је раз не пред ра су де, ако упо ре ди мо
стрип и илу стра ци ју, у том кон тек сту чи ни се
да је стрип у пред но сти. На зван је „де ве том
умет но шћу” и мно го је бо ље из у чен и ис тра жен
са ста но ви шта те о ри је и исто ри је умет но сти, а
ко мер ци јал но гле да но (ако из у зме мо илу стра -
ци ју књи га за де цу) чи ни се да је у издавачкој
продукцији за одрасле заступљенији него бо -
гато илустрована књига. На рав но, све вре ме
услов но раз два ја мо стрип и илу стра ци ју, јер би
се сва ка ко мо гло ре ћи да је стрип сво је вр сна
пот ка те го ри ја илу стра ци је. Сло бо дан Ив ков,
срп ски те о ре ти чар, кри ти чар и исто ри чар стри -
па, на во ди да је стрип пр о ис те као из илу -

страци је, да је он ве ћа илу стра ци ја од кла сич -
но схва ће не илу стра ци је, да је стрип нај леп ша
и нај о чи глед ни ја син те за ви зу ел ног и на ра тив -
ног – је дан од вр ху на ца илу стра ци је (Iv kov
1995: 247).

О не прав ди пре ма илу стра ци ји го во ри мо ка -
да је реч о ау то ном ној илу стра ци ји, илу стра ци -
ји ко ја ни је са мо пу ка до пу на тек ста или са мо
ви зу ел но пре при ча ни текст, већ она ко ја го во -
ри за се бе, до пи су је текст, по твр ђу је свој ин те -
гри тет. Баш као и ви зу ел ни део стри па. 

Илу стра ци ја се, мо жда би се мо гло ре ћи,
кроз стрип из бо ри ла за ка кав-та кав ста тус, про -
ву кав ши се кроз игле не уши пред ра су да. 

Илу стра ци ја: Сен ка Вла хо вић 

Раз лог то ме је мо жда тај што стрип не мо же
да по сто ји без ви зу ел ног сег мен та, сам сце на -
рио ни је до во љан. А илу стра ци ја се че сто сма -
тра са мо пра те ћим еле мен том у од но су на
текст: у пр вом пла ну је ли те рар ни сег мент, пи -
сац, а без илу стра ци ја се и мо же... На рав но,
постоје илустрације ко је је су са мо пра те ће, али
има и оних, ау то ном них, сна жних, сра слих са
тек стом, где текст и сли ка не мо гу јед но без
дру гог, где по ста ју мул ти ме ди јал но или чак
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инте гри са но, це ло ви то де ло, за ко је је Вла дан
Ра до ва но вић, срп ски те о ре ти чар и умет ник,
уста но вио тер мин во ко ви зу ел.

Ив ков још ка же да је стрип илу стра ци ја тек -
ста или под ра зу ме ва ног не вер бал ног на ра тив -
ног са др жа ја ко ји кре и ра стри пар; стрип и илу -
стра ци је су јед но и исто, раз ли ка је у то ме што
је стрип увек илу стра ци ја, али илу стра ци ја ни -
је увек стрип. Јед ном реч ју, стрип је пр о ис те -
као из илу стра ци је и њој се не пре ста но вра ћа
(Iv kov 1995: 248).4

Стрип за де цу

Ис кљу чи во стрип за де цу у Ср би ји ни је до -
вољ но из у ча ван са те о риј ског ста но ви шта, на -
ро чи то у знат но из ме ње ним окол но сти ма у XXI
ве ку. Ка да је у пи та њу исто ри ја срп ског стри па
за де цу, ту је сва ка ко мно го бо ља си ту а ци ја. Она
је и бо га та и бо ље ис тра же на. 

На ве шће мо са мо пар упе ча тљи вих при ме ра.
Пр ве про то стри по ве у ре ле вант ном бро ју пу -
бли ко вао је у XIX ве ку Јо ван Јо ва но вић Змај,
сво је вр сна ико на срп ске књи жев но сти за де цу
(Iv kov 1995: 1), те је не из бе жно по ме ну ти га у
кон тек сту стри па и стри па за де цу. По ли ти ка
за де цу уве де на је 1930. го ди не (Исто: 4), а пр -
ви број По ли ти ки ног за бав ни ка об ја вљен је
1939 (Јо ва но вић 2007: 13) и још увек из ла зи. Од
ових по че та ка, па до да нас об ја вљи ва ни су и
број ни дру ги ли сто ви ко ји су не го ва ли стрип за
де цу.

Са дру ге стра не, срп ска илу стра ци ја за де цу
раз ви ја ла се под сна жним ути ца јем стри па и
ка ри ка ту ре ко ји има ју ду гу тра ди ци ју у на шој
зе мљи, и да нас су те осо би не ви дљи ве у де ли ма
са вре ме них срп ских илу стра то ра за де цу (Vla -
ho vić 2019: 6).

Као све док вре ме на, о сво јим де чач ким иску -
стви ма чи та ња стри па Ла за Ла зић ка же: 

Те шко би мо гао за ми сли ти за до вољ ство, ра -
дост и оду ше вље ње је да на е сто го ди шњег ин те -
лигент ног де ча ка, чи та о ца но ве све ске стри по ва
ко ја му је до па ла у ру ке – не ко ко то ни је сам до -
жи вео (2019: 236). 

[...]
Умет ност у де те ту бу ди же љу да и са мо, ако га

има, раз ви је дар сли ка ња. Ни је го ла тврд ња да
ма ли чи та лац из стри па, гле да ју ћи аван ту ре не -
у стра ши вих, сти че и сам уве ре ње ка ко се за
прав ду у сва ком слу ча ју мо ра бо ри ти, по го то ву
из оне лек ти ре ко ја са др жи иде ал не ус кра ће не
сло бо де иден тич не с људ ском ду шом (Исто: 267).

У јед ном од сво јих кри тич ких те сто ва, под
на зи вом „Да ли су стри по ви до бри за де цу”, у
при лог обра зло же њу да је су, Жи во јин Там бу -
рић, срп ски те о ре ти чар, кри ти чар, исто ри чар
и из да вач стри па, ка же: 

Тре ба чи та ти све оно што опи су је жи вот не
суд би не, ствар не или из ми шље не, да би смо бо ље
раз у ме ли људ ска ста ња [...]. Та ко ће мо спре ми -
ти де цу за жи вот ко ји их оче ку је, ко ји се мо ра са -
гле да ти из свих угло ва и схва ти ти да нај че шће
ни је фер (2020: 67). 

Ко мен та ри шу ћи те зу да је стрип пун пре на гла -
ше ног на си ља, сек су ал но сти и слич но, он још
ка же: 

Мо ја ге не ра ци ја је чи та ла сли ков ни це као
што су Ко за и се дам ја ри ћа и Цр вен ка па у ко ји ма
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има не ве ро ват но мно го на си ља, али смо не ка ко
зна ли да раз гра ни чи мо бај ке од ствар ног жи во -
та. Исто се де си ло са сле де ћом ге не ра ци јом ко ја
је гле да ла на си ље у цр та ним фил мо ви ма, али ни
они ни су ба ца ли кла вир са пе тог спра та не ко ме
на гла ву (Исто: 67).

Там бу рић ка же да су чи та о ци стри па ак тив -
ни уче сни ци у по ја шња ва њу рад ње, на ро чи то
оних не ви дљи вих де ша ва ња из ме ђу ка дро ва,
што не ки по ли тич ки те о ре ти ча ри про це њу ју
као да ва ње мо ћи љу ди ма да ми сле сво јом гла -
вом (Исто: 72), што, ана лог но, и де те ту омо гу -
ћу је да кон зу ми ра ју ћи де ло на ста ло стрип ским
је зи ком раз ви ја про це се ми шље ња, ана ли зи ра -
ња, за кљу чи ва ња... 

Ова кве про це се на ро чи то по спе шу ју стри по -
ви за де цу ко ји ма је у са мом ства ра лач ком про -
це су при сту пље но не кон вен ци о нал но. „Уоп -
ште но узев ши, од сту па ње од кла сич ног из ра за
те о ре ти ча ри сво де под ’ал тер на тив но, ис тра жи -
вач ко, екс пе ри мен тал но’” (Ку пре ша нин 2019:
162). Од сту па ње у ду ху ал тер на тив ног или
under gro und стри па ви де ће мо у да љем тек сту на
при ме ру стрип ског де ла ау тор ке Ма је Ве се -
лино вић. Ме ђу тим, ве ро ват но је да без озбиљ -
них ем пи риј ских ис тра жи ва ња не мо же мо у
довољ ној ме ри ни да на слу ти мо ка кве про це -
се ми шље ња, има ги на ци је и за кљу чи ва ња бу -
ди екс пе ри мен тал ни так тил ни и ин клу зив ни
стрип за сле пу или сла бо ви ду де цу. Овим тек -
стом по ку ша ће мо да на при ме ри ма ал тер -
натив них или екс пе ри мен тал них стри по ва за
де цу, насталих у дру гој де це ни ји XXI ве ка,
истра жи мо на чи не на ко је есен ци ја стрип ског
је зи ка у не кон вен ци о нал ном из ра зу мо же
утица ти на нај мла ђе чи та о це ди ги тал ног до -
ба, па и на оне ко ји има ју спе ци фич не по -
требе.

Стри по ви су до бри за мо зак: 
стри по ви за де цу Ма је Ве се ли но вић

Ма ја Ве се ли но вић је fre e lan ce илу стра тор ка,
гра фич ка ди зај нер ка и ау тор ка стри по ва. Са ра -
ђу је са број ним ре но ми ра ним из да ва чи ма и
инсти ту ци ја ма у Ср би ји и ино стран ству. До бит -
ни ца је ви ше пре сти жних до ма ћих и ино стра -
них при зна ња за илу стра ци ју и стрип. Овом
при ли ком по себ но из два ја мо Гран при на Ме -
ђу на род ном са ло ну стри па у Бе о гра ду (2004).
Две књи ге са ње ним илу стра ци ја ма до би ле су и
пре сти жну ме ђу на род ну озна ку Whi te Ra vens.
По из бо ру Прин та (Print), во де ћег аме рич ког
ма га зи на за гра фич ки ди зајн, свр ста на је ме ђу
два на ест нај за ни мљи ви јих европ ских илу стра -
то ра у 2008. го ди ни. Ме ђу ње не успе хе сва ка ко
тре ба убро ја ти и уче шће на из ло жби 100 per
100, одр жа ној 2010. у гра ду Ан гу ле му, „пре сто -
ни ци стри па”, ода кле је чи та ва по став ка пре се -
ље на у Па риз а за тим и у не ко ли ко дру гих
европ ских гра до ва.

Ма ја Ве се ли но вић у ин тер вју и ма о свом
ства ра ла штву ка же да је бо ја за њу – емо ци ја,
да јој је оми ље на тех ни ка – ком би но ва на, и да
во ли спон та ност цр те жа ра ђе ног ту шем и пе -
ром или са мо олов ком, или пак ши ро ком чет -
ком на сли ка не тек сту ре...5 О свом при сту пу
стрип ском ра ду, она ка же: 

У по чет ку сам че сто пи са ла стри по ве у пр вом
ли цу, ко ји ни су увек би ли у пот пу но сти ау то би о -
граф ски, али је у њи ма би ло до ста лич ног. Ме ђу -
тим, са да во лим да по ме шам фик ци ју и ствар -
ност, да осми слим ли ко ве и пу стим их да ожи ве
сво ју при чу. Ја сам увек не где ту, са стра не, по -
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сма трам. По след њих не ко ли ко го ди на ме за ба -
вља да осми шља вам ли ко ве об у че не у ко сти ме
ра зних жи во ти ња. Љу ди мач ке, зе че ви, па цо ви,
сви ње... У за ви сно сти од рас по ло же ња и си ту а -
ци је у ко ји ма се на ла зе до цр та вам им чи зме, огр -
та че, ма ске и ру ка ви це. По не кад ли че на су пер -
хе ро је, али су им де ла да ле ко од су пер хе рој ских.
[...] Од у век сам се тру ди ла да цр те жом, бо јом, ти -
по гра фи јом на гла сим емо ци ју у стри пу. Во лим
ту ис пре пле та ност на ра ци је и чи сте ли ков но сти,
не пре кид но екс пе ри мен ти са ње и тра же ње. Од
сва ког свог но вог стри па оче ку јем да бу де бо љи
од прет ход ног, ва жно ми је да ја сно ви дим на пре -
дак. Ми слим да то га не би би ло и да би ма ги ја не -
ста ла ка да бих се увек др жа ла јед ног, до бро опро -
ба ног ре цеп та (Ра ке зић 2011).

Из ау тор ки них из ја ва и кон крет них стри по -
ва сва ка ко је ја сна ње на опре де ље ност за ал тер -
на тив ни стрип. Већ у ње ном стрип ском ра ду
био је уоч љив и њен афи ни тет пре ма ства ра ла -
штву за де цу, те ће се она ка сни је озбиљ но
усме ри ти на илу стра ци ју за де цу. Је дан од раз -
ло га за овај пре лаз са стри па на илу стра ци ју за
де цу мо же мо на ћи у тр жи шним при ли ка ма и
овој из ја ви: „Рад на стри по ви ма ка кве во лим да
из ми шљам и цр там ни је ис пла тив” (Исто), што
си гур но да ути че на то да ау тор ка да нас ви ше
вре ме на по све ћу је илу стра ци ји за де цу, али не
пре ста је и са кре и ра њем стри по ва за де цу.

Са ша Ра ке зић о Ма ји Ве се ли но вић ка же да
је истин ска „зве зда” ан то ло ги је Жен ски стрип
на Бал ка ну – њен је рад пред ста вљен на чак два -
де сет шест стра ни ца. Он за кљу чу је да, за хва љу -
ју ћи сти лу ко ји мо же да бу де ве о ма екс пре си -
ван и ли чан, али и ве о ма ко му ни ка ти ван и (у
нај бо љем сми слу те ре чи) де ко ра ти ван, Ма ја
Ве се ли но вић ко му ни ци ра са при лич но ра зно -
ли ком пу бли ком (Исто).

Ко лек ци ја стри по ва Ма је Ве се ли но вић под
на зи вом Нео би чан до га ђај са на ми ги ва њем и дру -

ге при че на не ки на чин за о кру жу је је дан пе ри -
од у ње ној ка ри је ри, и озна ча ва тре ну так ка да
се са стри па пре у сме ри ла на илу стра ци ју књи -
га за де цу. У пред го во ру ове књи ге, Вла ди мир
Ве со вић ис ти че да то пли на и не жност чи не
Мају Ве се ли но вић не сва ки да шњом ау тор ком,
а Са ша Ра ке зић сма тра је кре а тор ком чи ја
облич ја, тек сту ру и бо је пре по зна је мо упр кос
то ме што она не пре ста је да екс пе ри мен ти ше
цр те жом и сце на ри јом (Ve se li no vić 2008: 5).

„Ми слим да ми као од ра сли ве о ма че сто пот -
це њу је мо де цу, ми сли мо да не што не ће схва ти -
ти са мо за то што су де ца”, из ја ви ла је Ма ја Ве -
се ли но вић у јед ном ин тер вјуу (Ра ке зић 2011).
Стри по ви за де цу, ко је ства ра на тра гу сво јих
ал тер на тив них стри по ва за од ра сле, а че сто за
све уз ра сте, све до че о то ме да ви со ко це ни ко -
му ни ка тив не и пер цеп тив не спо соб но сти нај -
мла ђих чи та ла ца, не ли бе ћи се да им по ну ди
не што но во, дру га чи је, увре на да и те ка ко разу -
ме ју и осе ћа ју ње не по ру ке.

Стрип за де цу Три ма ле Ки не ски ње

Сце на рио деч јег стри па Три ма ле Ки не ски ње
пот пи су је Бо ја на Ми но вић, а цр теж Ма ја Ве -
сели но вић. Са ма при ча пред ста вља сан у ко -
ме на ра тор ка, ма штом илу стра тор ке, по при ма
облик де вој чи це-мач ке, при по ве да ју ћи сан ко -
ји у сли ка ма пра ти мо. Она је у дру штву ма ме
Ки не ски ње и ње не три ма ле кћер ке. У нео бич -
ном сну ма ма Ки не ски ња на пи та ње сво јих де -
вој чи ца ко га нај ви ше во ли, ка же, и то „на срп -
ском је зи ку са ја ким ак цен том”, да нај ви ше
воли свој би цикл, на шта се ма ле Ки не ски ње ки -
ко ћу, а на ра тор ка оста је збу ње на. На пи та ње
сво јих кћер чи ца ко га се нај ви ше пла ши, ма ма
Ки не ски ња од го ва ра да се нај ви ше пла ши прин -
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Три ма ле Ки не ски ње



че ва, на шта на ра тор ка де вој чи ца-мач ка пра сне
у смех, као на нај бо љу фо ру ко ју је у ско ри је вре -
ме чу ла.

Стрип је на стао 2015. го ди не и је дан је од но -
ви јих ра до ва Ма је Ве се ли но вић, с об зи ром на
то да се ау тор ка ви ше ори јен ти са ла на илу стро -
ва ње књи га де цу. 

У ње ним но ви јим стри по ви ма, по пут Три ма -
ле Ки не ски ње, очит је пре ла зак на илу стра ци ју
за де цу, али је Ве се ли но ви ће ва за др жа ла број -
не еле мен те сво јих ра ни јих стри по ва: ла ко ћу,
ино ва тив ност, скло ност као сно ли ком, чуд но -
ва том, ап сурд ном, фи ној иро ни ји и ху мо ру, по -
ру ка ма ко је ни су ба нал не и ко је на во де на раз -
ми шља ње, отва ра ју ћи број на пи та ња; код ове
ау тор ке че сто је при сут но и не што ма гич но,
ми стич но или над ре ал но, по не кад и гро теск но.
У ње ним стри по ви ма чи та лац сре ће јед но о ке
прин це зе, чо ве ка па цо ва и же ну цр ну мач ку,
играч ку ко ја на ми гу је па се ја вља у сно ви ма,
сви ње, зе че ве, мач ке ко ји ко му ни ци ра ју са љу -
ди ма, па и ма му Ки не ски њу са три ма ле кћер -
ке, Освал да ко ји штри ка са при ја те љи цом пра -
се том итд. Она у стри по ви ма у овој ко лек ци ји
про ми шља и о стрип-ства ра ла штву (Нео би чан
до га ђај са на ми ги ва њем, Стри по ви су до бри за
мо зак), ре ли ги ји, фи ло зо фи ји, ан га жо ва ним те -
ма ма у ве зи са ра том и не прав дом...

У стри пу Три ма ле Ки не ски ње она је свој
израз, у од но су на ра ни је стри по ве, про чи сти -
ла, по јед но ста ви ла, али и обо га ти ла мно штвом
си ћу шних де та ља. Стрип има че ти ри та бле, и
го то во сва ка пред ста вља це ли ну; са мо је дру га
по де ље на у два де ла, што стрип чи ни чи тљи ви -
јим и за де те про ход ни јим. Ју на ки ње су сти ли -
зо ва не, ве се ле, раз дра га не; цр теж је нео п те -
рећен ре а ли стич ним пред ста ва ма, про стор је
не де фи ни сан, не ма сце но гра фи је, по сто ји са -
мо не у трал на по за ди на са тек сту ром. Ма ја Ве -

се ли но вић не ко ри сти обла чи ће, већ текст
стри па руч но ис пи су је и укла па у ком по зи ци ју
као ли ков ни еле мент. Ово је је дан кратки,
озбиљ но-ша љи ви стрип за де вој чи це (за што не
и за де ча ке?), па мо жда и за њи хо ве ста ри је се -
стре или чак мла де ма ме. Ве се ли но ви ће ва на
нео ба ве зан на чин по ста вља иден ти тет ска жен -
ска пи та ња, раз би ја ју ћи тра ди ци о нал не пред -
ра су де да ма ма мо ра да ка же да нај ви ше во ли
сво ју де цу, да о прин че ви ма сви ма шта ју, а ни -
ко не оче ку је да чу је да их се не ко пла ши. Ов де
је очи глед но пре и спи ти ва ње тра ди ци о нал ног
па три јар хал ног обра сца и бај ко ви тих ру жи ча -
стих сте ре о ти па за пад не кул ту ре, пред ста вљено
у ли ко ви ма Ки не ски ња и јед не ма ле же не-мач -
ке. Би ло би за ни мљи во у груп ном ин тер вјуу
ана ли зи ра ти ка ко би де ца, на ро чи то де вој чи це,
про ту ма чи лa ове по ру ке, осим што оче ку је мо
да им чи тав при зор бу де ду хо вит, чуд но ват, за -
ни мљив и за ба ван. Тре ну так ко ји је ов де та ко -
ђе би тан је сте одва ја ње – кад мај ка ка же да јој
је би цикл нај во ље ни ји, где у сну и кроз ху мор
де те спон та но до жи вља ва су о ча ва ње са стра хом
од одва ја ња од мај ке, ко је га у бу дућ но сти не -
ми нов но че ка. То ни је, да кле, при ча о ло шој
мај ци, већ о пре ва зи ла же њу стра ха од одва ја ња
(мо ти ву ко ји че сто на ла зи мо у бај ка ма) и осва -
ја њу соп стве ног жен ског иден ти те та. По да так
да се пла ши прин че ва по ру чу је да, ако их се
тре ба пла ши ти, они и ни су баш та ко са вр ше ни,
ру жи ча сти, и увек на бе лом ко њу. То за пра во
зна чи да се тре ба пла ши ти илу зи ја. На из глед,
све је вр ло јед но став но и на ив но, а за пра во
изра зи то сло је ви то и сло же но. Ду бо ка по ру ка
ове при че је сте она о ау тен тич но сти жен ског
иден ти те та, оног ко ји се про ја вљу је и у мно -
штву цве ти ћа, пти чи ца, ша ре не оде ће, ша ре ног
ау то мо би ла, у об лим ли ци ма ју на ки ња, па и у
по ја ви са ме де вој чи це-мач ке. За ма ло жен ско
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би ће, ју на ки њу или кон зу мент ки њу овог стри -
па, ра дост жи вље ња за пра во по чи ва у игри и за -
до вољ ству со бом, ко ји сто је на су прот фру стра -
ци ја ма услед те жњи не ким стро гим иде ал ним
обра сци ма ко је же не се би че сто на ме ћу или их
вас пи та њем при ма ју.

На ве шће мо на зи ве још не ких стри по ва Ве -
се ли но ви ће ве ко ји се мо гу тре ти ра ти као стри -
по ви за де цу и мла де, али не кад и за од ра сле:
Освал до ва тај на, Ах те ри би зле?, По лу де ли од
ле по те, као и стрипове из књи ге Нео би чан до га -
ђај са на ми ги ва њем и дру ге при че: Нео би чан до -
га ђај са на ми ги ва њем, Пек мез од шљи ва, Дра га
ба ко, При ја те љи су баш то од ме не оче ки ва ли...

Стри по ви за де цу Ма је Ве се ли но вић ал тер -
на тив ни су и дру га чи ји, и у ли ков ном и у на ра -
тив ном сми слу. Она сво јим ра дом по ме ра гра -
ни це и на да мо се и оче ку је мо од ње но ви уплив
стрип ског је зи ка у сли ков ни це и књи ге за де цу
ко ји ма се по след њих го ди на нај ви ше и ба ви. На
до ма ћој стрип-сце ни за де цу би ло би то не ве -
ро ват но осве же ње.

Стрип-бај ка за де цу Цр вен ка па
– так тил ни ин клу зив ни стрип 

Дра га не Ку пре ша нин

Дра га на Ку пре ша нин ба ви се цр те жом и
сли ком, гра фич ким ди зај ном, стри пом и илу -
стра ци јом. Док то ри ра ла је на Фа кул те ту при -
ме ње них умет но сти у Бе о гра ду 2021. го ди не, а
за по сле на је као аси стент на Ака де ми ји тех нич -
ких стру ков них сту ди ја, на пред ме ти ма из уже
обла сти Гра фич ки ди зајн. Из ла га ла је на не ко -
ли ко де се ти на са мо стал них из ло жби и уче ство -
ва ла на ви ше сто ти на груп них на ци о нал них и
ме ђу на род них фе сти ва ла, из ло жби и ли ков них
ко ло ни ја у зе мљи и ино стран ству. Сти пен ди ста
је не ко ли ко др жав них и при ват них фон да ци ја

и до бит ни ца ве ћег бро ја на гра да из обла сти ли -
ков не и при ме ње не умет но сти (цр теж, ди зајн,
стрип). Ал тер на тив ним стри пом ба ви се од
2004. го ди не, а од 2008. ис тра жу је стрип и гра -
нич не ме ди је ко ји ко ри сте кон вен ци је и је зик
де ве те умет но сти.6

Дра га на Ку пре ша нин је у окви ру свог док -
тор ског ра да ре а ли зо ва ла умет нич ки пр о је кат
ко ји се са сто ји од два екс пе ри мен тал на так тил -
на стри па. Пр ви је пи лот-пр о је кат, ин клу зив ни
так тил ни стрип, од но сно стрип-бај ка за де цу
Цр вен ка па, по мо ти ви ма бај ке бра ће Грим. Дру -
ги пр о је кат је Не ви дљи ви та лас – екс пе ри мен -
тал ни так тил ни стрип, пре ма књи зи Та ла си
Вир џи ни је Вулф, ко ји је осво јио чак пет на гра -
да, ме ђу ко ји ма су и две на гра де на 17. Ме ђу -
на род ном са ло ну стри па у Бе о гра ду: Гран при
и Спе ци јал на на гра да жи ри ја за ино ва ци ју у
стрип-умет но сти, у кон ку рен ци ји од око пет
сто ти на ау то ра из два де сет шест зе ма ља.

Чла ни ца жи ри ја за по ме ну те на гра де Ани ца
Ту ца ков за пи са ла је да Не ви дљи ви та лас

пред ста вља јед но од нај зна чај ни јих де ла из це ло -
куп не продук ци је ви зуел них умет но сти по ко јима
ће мо пам ти ти ову го ди ну. [...] вр хун ски ау тор ски
про је кат, сво је вр сни арт обје кат, ко ји од ли ку је
озбиљ ност и уте ме ље ност ам би ци је по ста вље ног
кон цеп та и нај ви ших стан дар да ње го ве ре а ли за -
ци је, ви со ка гра фич ка кул ту ра, со фи сти ци ра -
ност и пре ци зност из ра за, те ком плек сни ис тра -
жи вач ки про дор у дру ге ди мен зи је пер цеп ци је
[...] (Tu ca kov 2019: 3).

Ове по хвал не ре чи сва ка ко би се до брим де -
лом мо гле пре не ти и на пи лот-про је кат так тил -
не ин клу зив не бај ке у стри пу Цр вен ка па. 
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6 Dra ga na Ku pre ša nin. Adre sar čla no va, ULU PUDS. <http://
www.ulu puds.org .rs/Umet ni ci/Sli kar stvo/Dra ga na Ku pre sa -
nin.html> 04. 05. 2021.



Ка ко са зна је мо од са ме ау тор ке, ко ја у свом
док тор ском ра ду де таљ но опи су је про цес ства -
ра ња, ко нач ној вер зи ји стри па Цр вен ка па у ти -
ра жу од три при мер ка прет хо ди ле су три рад -
не вер зи је, те сти ра не на ис пи та ни ци ма оба
пола, који су као слепе и слабовиде особе пре -
васходна, али не и једина циљна група, и према
резултатима радне верзије остале су кориго -
ване до свог коначног облика. Са мој из ра ди
ова ко спе ци фич ног про јек та ну жно су прет хо -
ди ла и обим на и ве о ма те мељ на ис тра жи ва ња
и при пре ме са мог про це са ре а ли за ци је ре љеф -
не штам пе, раз ли чи тих тек сту ра, пре во да на
Бра је во пи смо, али и ис тра жи ва ња спе ци фич -
них по тре ба циљ не гру пе. Сви об ли ци ди зај ни -
ра ни су и век тор ски ре а ли зо ва ни у софт ве ру, а
за тим су пре ма век тор ском цр те жу ма те ри ја ли
се че ни на ма ши ни за ла сер ско се че ње и апли -
ци ра ни на фор ма те по прет ход но уста но вље -
ном рас по ре ду. Ко нач ни ти раж на стао је УВ ди -
ги тал ном штам пом, са апли ци ра ним об ли ци -
ма, на хо ри зон тал ном фор ма ту ди мен зи ја 320
x 290 ми ли ме та ра, са укуп но два на ест стра ни -
ца, од че га је осам та бли-сли ка. 

Ва жне су сле де ће ка рак те ри сти ке ин клу зив -
ног так тил ног стри па за де цу Цр вен ка па:

– искорак из дво ди мен зи о нал ног стри па у
тре ћу ди мен зи ју; 

– при мат је дат чу лу до ди ра, а не чу лу ви да
(иа ко је стрип на ме њен не са мо сле пим већ и
сла бо ви дим осо ба ма, а сва ка ко мо же би ти за -
ни мљив и они ма без оште ће ња ви да);

– текст је по ну ђен у два ви да – на ћи ри ли ци
и Бра је вом пи сму;

– ра ди кал на ми ни ма ли стич ка сти ли за ци ја
об ли ка: фи гу ра, пред ме та, свих мо ти ва, ра ди
лак шег пре по зна ва ња до ди ром сле пих или чу -
лом ви да оних ко ји су сла бо ви ди; чи сте по вр -
ши не, ја сни, све де ни об ли ци, тек сту ре и ре -
љеф ност који до дат но до ча ра ва ју при ро ду фи -
гу ре или пред ме те, ја ки кон тра сти цр не, бе ле и
си ве у ве ли ким и чи стим по вр ши на ма;

– стрип ко ји је и књи га – умет нич ки обје кат,
у ти ра жу од са мо три при мер ка, до сту пан пу -
бли ци на из ло жба ма у га ле ри ја ма, ко јих је већ
би ло не ко ли ко и пре са ме од бра не док тор ског
ра да (Га ле ри ја Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра -
ду, Га ле ри ја СУ ЛУВ-а у Но вом Са ду, и ви ше ко -
лек тив них из ло жби);

– пи о нир ски по ду хват ове вр сте у Ср би ји, ре -
дак и у све ту. 

НОВА ИСТРАЖИВАЊА САВРЕМЕНЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ ЗА ДЕЦУ

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04

Стрип Цр вен ка па (снимци екрана)7

7 Ma li Dnev nik. <https://www.you tu be.co m/watch?v=m4wm
E fU NrCs> 4. 5. 2021.
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Со ња Јан ков у ка та ло гу за из ло жбу так тил -
ног стри па Дра га не Ку пре ша нин ка же:

Ства ра њем стри па из ван уо би ча је них окви ра,
ау тор ка нас све по зи ва да ис пра ти мо про чи та ну
при чу пу тем до ди ра, чи ме не отва ра са мо стрип
сле пим и сла бо ви дим осо ба ма, не го и нас отва -
ра за до жи вљај ли ков них умет но сти на дру га чи -
ји на чин (Јан ков 2019: 103).

У за кључ ку свог док тор ског ра да, ко ји је,
пре ма ре чи ма ње ног мен то ра проф. Раст ка
Ћири ћа, по стао сла ван и пре не го што је био
одбра њен, Ку пре ша ни но ва за кљу чу је: 

У сим би о тич ком де ло ва њу при сту пач ног де -
ла и при сту пач ног про сто ра, так ти ли тет у стрип
уво ди но ви кон цепт об ли ко ва ња у ко ме стрип,
па ра док сал но – ин те гри шу ћи не ви зу ел но чу ло
– ус по ста вља но ву, ви зу ел но-хап тич ку на ра цију. 

Дра га на Ку пре ша нин је овим екс пе ри мен -
том у обла сти стри па за де цу на пра ви ла зна ча -
јан ис ко рак и по ме ри ла гра ни це при сту па ства -
ра њу и „чи та њу” стри па код нај мла ђе пу бли ке.
Мо гло би се ре ћи да је ви ше не го ам би ци о зно
ства ра ти стрип, тј. део ви зу ел не на ра ци је, за
оне за ко је ви зу ел не сен за ци је не по сто је или
су сла бе, да кле за сле по или сла бо ви до де те.
Ме ђу тим, ако бо ље раз ми сли мо, ни је у пи та њу
ам би ци ја ни ти би ло ка ква пре тен ци о зност, већ
по сре ди мо же би ти са мо огром на љу бав пре ма
ме ди ју стри па и не се бич но чо ве ко љу бље, ко је
свој из ра жај на ла зи у ства ра њу за оне ко ји се
на ла зе на сво је вр сној дру штве ној мар ги ни. На -
и ме, ни стрип за де цу, по го то во екс пе ри мен тал -
ни, а ни сле па и сла бо ви да де ца ни су они на ко -
је су усме ре ни ре флек то ри јав но сти.

„Су шти на стри па је сте ње гов на ра тив ни по -
тен ци јал” (Ку пре ша нин 2019: 171). Мо же мо са -

мо да на слу ти мо до жи вљај и има ги на ци ју јед -
ног сле пог де те та при „чи та њу” ова квог стри па,
при до ди ру об ли ка које де те пре по зна је као ве -
се лу и на ив ну де вој чи цу у шу ми, као стра шног
ву ка раз ја пље них че љу сти, лов ца са бр ко ви ма
и ше ши ром, ка да пре по зна др во у шу ми, цвет,
итд. у ком би на ци ји са по ру ком ко ју до би ја кроз
Бра је во пи смо. Си гур но је да ће та кво де те, ко -
је до са да ни је има ло при ли ку да ис ку си ча ри
стри па, а пи та ње је у ко јој ме ри так тил не сли -
ке уоп ште има мо гућ ност да пер ци пи ра, до жи -
ве ти уз бу ђе ње, ра дост, не сва ки да шњи до жи вљај
и ис ку ство ко је ће по кре ну ти ње го ву има ги на -
ци ју и емо ци је, чи не ћи да жи вље при ми по ру -
ку ко ју ова при ча о Цр вен ка пи но си. У вре ме

Стрип Цр вен ка па (фо то гра фи је)



ка да се так тил ност ве зу је за вир ту ел ни свет и
екра не, овај стрип вра ћа нас у ма те ри јал ни,
опи пљи ви свет, свет штам па не ма те ри јал не
књи ге, књи ге-објек та, опи пљи ве за сле по де те
по пут играч ке, пред ме та или, у крај њој ли ни ји,
дру ге осо бе.

За кљу чак

На при ме ри ма две ју оби мом не ве ли ких сту -
ди ја слу ча ја, у овом ра ду по ку ша ли смо да ука -
же мо на мо гу ћа по ме ра ња гра ни ца и то ко ва
раз во ја стри па две ју ау тор ки ко је се ба ве стри -
по ви ма из ван тзв. мејнстри ма8 али и стри пом
за де цу.9 Да кле, обе ау тор ке по све ће не су дво -
стру ко мар ги нал ним гра на ма стрип ске умет -
ности. 

На по љу стри па за де цу, ана ли зи ра ни су при -
ме ри ал тер на тив ног при сту па Ма је Ве се ли -
новић и екс пе ри мен тал ног при сту па Дра га не
Ку пре ша нин. Обе ау тор ке су се го ди на ма пре
об ја вљи ва ња ових ра до ва ба ви ле ал тер на тив -
ним стри пом, обе су до бит ни це на гра да на Ме -
ђу на род ном са ло ну стри па у Бе о гра ду ко ји
негу је ино ва тив ност кроз по себ ну на гра ду за
та ква оства ре ња и за јед нич ка им је скло ност
истра жи ва њу у раз ли чи тим ме ди ји ма, жан ро -
ви ма и тех ни ка ма. 

Вр ло је иза зов но у стрип за де цу уно си ти
еле мен те ал тер на тив ног стри па. Он се пак мо -
же де фи ни са ти на сле де ћи на чин: 

Ин си сти ра ње на отво ре но сти за но ве, по чет -
не и со фи сти ци ра не об ли ке суб вер зи је за те че ног
ста ња и си сте ма, [...] је осно ва ви тал но сти ал тер -
на тив ног стри па и кон ти ну и ра ног под мла ђи ва -
ња ко је ову сце ну чи ни флек си бил ном, не пред -
ви ди вом и – ал тер на тив ном (Se ku lić – Po po vić
2011: 22).

Ма ја Ве се ли но вић је у стрип за де цу уне ла,
као осо би не ал тер на тив ног стри па, не ти пи чан,
ау тен ти чан ви зу ел ни је зик и спе ци фи чан на ра -
тив кроз пи са ње или ода бир сце на ри ја. И не са -
мо то. Ис ку ство ба вље ња ал тер на тив ним стри -
пом спо ји ла је са ис ку ством илу стра тор ке за
децу. Ду бо ко по шту ју ћи ин те гри тет и спо соб -
но сти де те та, ау тор ка му по ста вља ма ле иза зо -
ве и за го нет ке, кроз ша љи ве и на из глед на ив не
при че за ко је ве ру је да ће их де те раз у ме ти и
осе ти ти. Над тим при ча ма не рет ко се мо гу за -
ми сли ти и од ра сли, из но ва пре и спи ту ју ћи на -
чин на ко ји вас пи та ва ју сво ју де цу и оп хо де се
пре ма њој. 

Сло жи ће мо се са ау тор ком так тил ног стри -
па Дра га ном Ку пре ша нин, ко ја ка же да су

екс пе ри мен тал ни ра до ви у ме ди ју стри па зна -
чајни јер упра во по ка зу ју ње го ву тре нут ну по зи -
ци ју у окви ру ак ту ел них дру штве них про це са,
од но сно по тре бе и прав це да љих тран сфор ма ци -
ја (2019: 171).

Дра га на Ку пре ша нин је сво јим екс пе ри мен -
том стрип за де цу из ве ла у тре ћу ди мен зи ју и
по ну ди ла нам так тил ност као но ву вред ност
стри па, не са мо за де цу са оште ће њем ви да, већ
и за сву дру гу де цу, па и од ра сле, где се до ди -
ром до би ја ју но ве ин фор ма ци је и сен за ци је у
до жи вља ју стри па. Ово сва ка ко отва ра ви ди ке
по пи та њу да љег мо гу ћег екс пе ри мен ти са ња у
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8 Там бу рић рас пра вља и о то ме да је спор на и по де ла и
са ми тер ми ни мејнстрим и ан дер гра унд стрип: „Збу њу је и то
што се стри по ви ма ’глав ног то ка’ на зи ва ју стри по ви у ко ји -
ма пр о та го ни сти об у че ни у ша ре не три кое ле те по ва зду ху,
а стри по ви о ствар ним људ ским од но си ма и осе ћа њи ма на -
зи ва ју се un der go und стри по ви ма” (2020: 73).

9 Тре ба ов де има ти у ви ду чи ње ни цу да се чак и књи жев -
ност за де цу не рет ко не пра вед но тре ти ра као ма ње вред на у
од но су на ону за од ра сле.



по љу стри па, по пи та њу тр о ди мен зи о нал но сти
и так тил но сти, што у слу ча ју де це мо же би ти
по себ но атрак тив но и стрип при бли жи ти не са -
мо књи зи-објек ту већ и књи зи ко ја је сво је вр -
сна мул ти ме ди јал на играч ка.

Ве ру је мо да се на тра гу оба при ме ра стрип
за де цу (у крај њој ли ни ји и илу стра ци ја за де -
цу) мо же раз ви ја ти, ме ња ти, при ла го ђа ва ти
(на рав но, не на у штрб ква ли те та) пре за си ће ној
пу бли ци XXI ве ка ко ја, из ло же на огром ном
бро ју ин фор ма ци ја, мул ти ме ди јал них са др жа -
ја и оп штој про дук ци ји спек та кла и екс це са, би -
ва те же до ступ на али и зах тев ни ја у сми слу са -
др жа ја ко ји мо же да скре не и за др жи па жњу
чи та ла ца. 
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Sen ka R. VLA HO VIĆ

CO MICS FOR CHIL DREN:
AL TER NA TI VE AND EX PE RI MEN TAL 

AP PRO AC HES IN SER BIA 
IN THE 21ST CEN TURY

(MA JA VE SE LI NO VIĆ AND 
DRA GA NA KU PRE ŠA NIN)

Sum mary

De spi te the va ri o us pre ju di ces that still exist to day, if
we com pa re co mics and il lu stra tion in that con text, it
appe ars that co mics ha ve an advan ta ge. Co mics are cal -
led the “ninth art” and are stu died and re se ar ched much
mo re from the aspect of art the ory and hi story and, from
a com mer cial po int of vi ew, ex cept for the il lu stra tion of
chil dren’s bo oks, they se em to be mo re pre sent in adult
pu blis hing than richly il lu stra ted adult bo oks. Of co ur -
se, the abo ve dis tin ction bet we en co mics and il lu stra tion
is only con di ti o nal be ca u se it can cer ta inly be said that
co mics are a uni que sub ca te gory of il lu stra tion. When di -
scus sing Ser bian co mics, we are di scus sing an esta bli -
shed, de ca des-long tra di tion, that has cer ta inly left its

mark and has its dis tant offsho ots in the work of con tem -
po rary Ser bian co mic-bo ok aut hors. But, co mics for chil -
dren in Ser bia are one area that has not been suf fi ci ently
stu died from a the o re ti cal po int of vi ew, espe ci ally in the
sig ni fi cantly al te red cir cum stan ces of the 21st cen tury.
Exam ples of Ma ja Ve se li no vić’s al ter na ti ve ap pro ach and
Dra ga na Ku pre ša nin’s ex pe ri men tal ap pro ach to chil -
dren’s co mics we re analysed. Both aut hors ha ve been
invol ved in al ter na ti ve co mics for years be fo re they crea -
ted the se works. Both aut hors are win ners of awards at
the In ter na ti o nal Co mics Fe sti val in Bel gra de, which nur -
tu res in no va tion by han ding out a spe cial award for such
ac hi e ve ments. Both aut hors are in cli ned to wards re -
search in dif fe rent me dia, gen res, tec hni qu es. We be lieve
that, by fol lo wing both of the exam ples di scus sed he re in
the pa per, chil dren’s co mics (ul ti ma tely chil dren’s il lu -
stra ti ons) can be de ve lo ped, chan ged, adap ted (of co urse,
not to the de tri ment of qu a lity) to the over sa tu ra ted au -
di en ce of the 21st cen tury, which, ex po sed to a mul ti tu de
of in for ma tion, mul ti me dia con tent, and ge ne ral over-
pro duc tion of spec tac les and ex ces ses, is ever-mo re dif -
fi cult to re ach but al so mo re de man ding in terms of con -
tent able to di vert and re tain the at ten tion of re a ders. 

Keywords: chil dren’s co mics, chil dren’s il lu stra ti ons,
al ter na ti ve co mics, ex pe ri men tal co mics, tac ti le co mics
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СА ЖЕ ТАК: Ро ма ни и при по вет ке Ве сне Алек сић у
са мом су вр ху са вре ме не књи жев не про дук ци је на ме -
ње не де ци. Ана ли зом ње на че ти ри ро ма на (Ма ри ја
Мо ди ља ни, До ђи на јед но чуд но ме сто, Кро ко дил пе ва и
Са зве жђе ви о ли на), тре ба ло би да при ка же мо раз ли чи -
те ви до ве те ма ти за ци је од ра ста ња, пре вас ход но жен -
ског, у про зи ове спи са те љи це. При ступ ис тра жи ва њу
би ће про блем ски и под ра зу ме ва ће ана ли зу по је ди них
аспе ка та фе но ме на од ра ста ња ко ји су у про у ча ва ним
ро ма ни ма при сут ни. 

За кљу че но је да је те ма од ра ста ња кон стан та ства -
ра ла штва Ве сне Алек сић и да је у ње ним ро ма ни ма
одра ста ње при ка за но као на гли пре кид де тињ ства
услед тра у ма тич ног ис ку ства и пре ла зак на на ред ни
сту пањ зре ло сти. Због ве ро до стој ног при ка зи ва ња деч -
јег жи во та и са зре ва ња, ови се ро ма ни вред ну ју као
ква ли тет но шти во за мла де, али и за од ра сле чи та о це. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве сна Алек сић, ро ман за де цу, лик,
по ро ди ца, са зре ва ње, мо ти ва ци ја

Увод

Тра ди ци ја деч је књи жев но сти код нас не сум -
њи во је „на стра ни по е зи је” (Љу шта но вић 2012:
169), али у вре ме ка да Ве сна Алек сић об ја вљу -
је де ла ко ји ма ће мо се ба ви ти про за го то во у
пот пу но сти за ме њу је по е зи ју за де цу, док жа нр
ро ма на по ста је до ми нан тан. Об ја шње ње за ову
по ја ву ле жи у чи ње ни ци да је реч о де ли ма ко -
ја се ба ве са вре ме ним де те том и те ма ма ње му

ва жним и бли ским, про мо ви шу ћи сло бод но де -
тињ ство, а не из о ста вља ју ћи ни тра ди ци о нал не
мо ти ве. 

Ме ђу ју на ци ма ро ма на Ве сне Алек сић до ми -
ни ра ју ли ко ви де вој чи ца прет пу бер тет ског или
ра ног пу бер тет ског уз ра ста и те ма њи хо вог
одра ста ња и са зре ва ња. Ре а ли за ци ју те ме од ра -
ста ња де вој чи ца, уз уви ђа ње слич но сти и раз -
ли ка из ме ђу по је ди них еле ме на та ко је она са
со бом но си, пра ти ће мо у ро ма ни ма Ма ри ја
Моди ља ни (1999)1, До ђи на јед но чуд но ме сто
(2015), Кро ко дил пе ва (2017) и Са зве жђе ви о ли -
на (2018)2. 

Ве сна Алек сић сли ка пре по зна тљив ам би -
јент и пре по зна тљи ве си ту а ци је. Ње на књи жев -
ност у це ли ни сат ка на је од све та до ступ ног
чули ма и, углав ном, ли ше на ап страк ци ја и еле -
ме на та фан та сти ке. Без ус те за ња се при ка зу ју
оба ли ца жи во та – без бри жно и срећ но де тињ -
ство у то плом по ро дич ном и школ ском окру -
же њу, али и жи вот на не прав да и бол, чи јих по -
сле ди ца ни су по ште ђе ни ни нај мла ђи. Ре ал но
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при ка за но де тињ ство, „ми ме зис сва ко днев ног
деч јег жи во та” (Љу шта но вић 2009: 380) те мељ
је за об ли ко ва ње деч је ви зи је ствар но сти, окру -
же ња и до га ђа ја. Ве сна Алек сић по ка зу је из у -
зет ну ве шти ну у опи си ва њу и ду бо ком раз у ме -
ва њу деч јих пред ста ва о све ту, че сто не до ку чи -
вих од ра сли ма.

Ве сна Алек сић при па да зна чај ној ли ни ји у
раз во ју срп ске про зе за де цу, оној чи ји умет -
нич ки по сту пак Јо ван Љу шта но вић на зи ва „ли -
ри за ци јом де тињ ства” (2012: 172), а фо кус спи -
са тељ ске па жње у њој по чи ва на ис ти ца њу тач -
ке гле ди шта де те та. Пси хо ло шко пор тре ти са -
ње ли ко ва де вој чи ца оства ру је се упра во кроз
осли ка ва ње деч је ви зу ре. У сва че ти ри ро ма на
ко ји су пред мет овог ра да из ла га ње је углав ном
ин тро спек тив но, те чи та лац не по сред но са гле -
да ва про жи вља ва ња и осе ћа ња глав них ју на ки -
ња и исто вре ме но би ва све док њи хо вог ви ђе ња
раз ли чи тих си ту а ци ја. 

У сре ди шту па жње ро ма на ко ји ма ће мо се
ба ви ти сто је осе тљи ви пе ри о ди де тињ ства и де -
во ја штва, али и пре ла зни сту пањ из ме ђу та два
не та ко уда ље на ста ди ју ма, у ко ме су све ја сни -
је про ме не ко је ју на ки њу бли жу об лич ју де те -
та, за хва љу ју ћи про жи вље ним ис ку стви ма и
пре бро ђе ним ис ку ше њи ма, до во де до фа зе адо -
ле сцент ки ње, а по том и де вој ке. Од ра ста ње по -
ста је кључ на те ма ових ро ма на. У ли те ра ту ри
је не рет ко при сут на ди стинк ци ја из ме ђу књи -
жев но сти за де цу, с јед не стра не, и оне за адо -
ле сцен те и омла ди ну, с дру ге (в. Zi ma 2017: 5).
Код Ве сне Алек сић си ту а ци ја је спе ци фич на јер
су те две стра не раз во ја у ње ним де ли ма не -
oдво ји ве. Док се пра ти ток са зре ва ња, су шти на
ни је у фoкусирању на по је ди не тач ке вре мен -
ске осе већ у про це су ко ји во ди лик до од ре -
ђеног ста ди ју ма од ра сло сти, би ло да је реч о
пот пу ном ста са ва њу у од ра слу осо бу, би ло о

суо ча ва њу са стре сним до га ђа ји ма ко ји во де до
на ред ног сте пе на зре ло сти. Ва си ли је Ра ди кић,
ана ли зи ра ју ћи ро ман Зве зда ру га ли ца, ка же да
је де ло пи са но за мла де „на не у хва тљи вој гра -
ни ци из ме ђу де тињ ства и ра не мла до сти” (2010:
168). Ова се од ред ни ца мо же при ме ни ти на ве -
ћи ну ро ма на Ве сне Алек сић, а за сту пље на је и
у ње ним при ча ма. 

Де вој чи це – ју на ки ње ро ма на 
Ве сне Алек сић

У тра ди ци ји књи жев но сти за де цу де ча ци су
би ли ју на ци и но си о ци рад ње знат но че шће
него де вој чи це. Ово је об ја шња ва но ти ме што
де цу-чи та о це при вла чи ак ци ја, па је због то га
било по год ни је за но си о ца рад ње ода бра ти сло -
бод ног де ча ка не го де вој чи цу, ко ја је, исто риј -
ски гле да но, у ве ћи ни кул ту ра би ла ве за на за
ку ћу, а ма ње окре ну та игри (в. Crn ko vić 1971:
115). Ве сна Алек сић до след но за про та го ни сте
сво јих ро ма на би ра де вој чи це. У че ти ри ро ма -
на ко ји су пред мет на шег ра да де вој чи це су
глав ни ли ко ви и на ра тор ке ко је при по ве да ју у
пр вом ли цу. 

Бу ду ћи да се пра ти од ра ста ње при по ве да чи -
ца, у раз ли чи тим де ло ви ма ро ма на при по вед -
ни глас при па да де вој чи ци дру га чи јег уз ра ста.
При по ве да чи це упо зна је мо као де цу, али, то -
ком раз во ја рад ње, и као адо ле сцент ки ње, па и
де вој ке. Код Ве сне Алек сић, де ца-при по ве да чи
у сре ди шту су на ра ци је, „на сли чан на чин на
ко ји је лир ски су бје кат у цен тру све та лир ске
пе сме” (Љу шта но вић 2009: 384). Све си ту а ци је
и сви дру ги ли ко ви ро ма на са гле да ни су из њи -
хо ве пер спек ти ве. 

Са вре ме но ства ра ла штво за де цу те ме љи се
на иде ји о сло бод ном де тињ ству и о де те ту као
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ак тив ном су бјек ту, „не са мо у ње го вом ма лом
деч јем све ту не го и у по ро ди ци, шко ли, па чак
и у дру штву” (Љу шта но вић 2012: 177). Де вој чи -
це у ро ма ни ма Ве сне Алек сић од го ва ра ју том
опи су, јер пре но се до жи вљај свог сло бод ног де -
тињ ства и ак тив не су у од но су на окру же ње.
При ка за не су као пред у зи мљи ве и са мо стал не,
без об зи ра на фа зу од ра ста ња и тач ку у вре ме -
ну из ко је се обра ћа ју чи та о ци ма. Жи вах не су,
ко му ни ка тив не, ра до про во де вре ме и са од ра -
сли ма и са вр шња ци ма и не рет ко су до ми нант -
не у вр шњач ким гру па ма. Че сто се ра ди је дру -
же са де ча ци ма и „има ју по на ша ње ко је за јед -
ни ца од ре ђу је као му шко” (Бо жић 2018: 95).
Оста лој де ци слич не су по је дин стве ном на ив -
ном и до слов ном ту ма че њу ствар но сти, же љи
за игром и ори јен ти са но сти на свет бај ки, при -
ча или, у овом слу ча ју, стри по ва, али се и ис ти -
чу у од но су на вр шња ке по ка рак те ри сти ка ма
ко је их уз ди жу на ви ши сту пањ зре ло сти од
оног ко ји се оче ку је за њи хов уз раст. Чи та лац,
као све док од ра ста ња сва ке од њих, пра ти ти ху
бор бу ко ја се у њи хо вом би ћу од ви ја из ме ђу
жеље за про ду жа ва њем де тињ ства и су о ча ва ња
са све том ли ше ним ле по те и бла го да ти деч јег
жи во та. 

Ути цај по ро дич них од но са 
на са зре ва ње ју на ки ња

Пе ри од од ра ста ња стре сан је за мла ду осо бу
у оно ли кој ме ри ко ли ко јој је те шко да се при -
ла го ди пси хо фи зич ким про ме на ма свог би ћа и
зах те ви ма сре ди не у ко јој се од ра ста ње од ви ја.
Хар мо нич ни од но си у по ро ди ци, као и ро ди -
тељ ска по др шка и раз у ме ва ње, и те ка ко мо гу
до при не ти лак шем са вла да ва њу пре пре ка на
ко је де те на и ла зи то ком са зре ва ња. Ме ђу људ -

ски од но си у по ро дич ној за јед ни ци мо гу да се
по ре ме те услед број них раз ло га, што до во ди до
са вре ме ног фе но ме на дис функ ци о нал не по ро -
ди це, чи је по сле ди це де ца, на жа лост, нај ви ше
осе ћа ју. 

На по чет ку ро ма на Кро ко дил пе ва не на слу -
ћу је се да ће би ти ре чи о по ро дич ном раз до ру.
Док мај ка и бе ба ни су до шле из по ро ди ли шта,
у по ро ди ци је, по све му су де ћи, вла да ла хар мо -
ни ја, а Да ни ца, глав на ју на ки ња и при по ве да -
чи ца овог ро ма на, би ла је ми ље ни ца у ку ћи. До
по ре ме ћа ја та квог ста ња до ла зи јер је но во ро -
ђен че због про бле ма са ди са њем мо ра ло да
оста не у бол ни ци, а прог но зе ле ка ра ни су да ва -
ле мно го на де у по зи ти ван ис ход. Мај ка по до -
ла ску из по ро ди ли шта за по ста вља Да ни цу, му -
жа, оста так по ро ди це, али и се бе – сву сво ју
сна гу усме ра ва на бри гу о бе би. Да ни чин отац,
њен нај бо љи при ја тељ из све та од ра слих, на пу -
шта по ро ди цу и од ла зи са дру гом же ном. Дечја
осе ћа ња ра њи ви ја су и под ло жни ја по вре да ма
од емо ци ја од ра слих. Оче ва из да ја и на ста вак
деч јег жи во та по сле ње по ста ју нај те жа жи вот -
на бит ка ко ју ће Да ни ца во ди ти и кључ ни иза -
зов на ко ји она у свом од ра ста њу на и ла зи. Про -
блем ко ји по тре са це лу по ро ди цу по љу љао је
рав но те жу склад ног бра ка, а раз дор из ме ђу ро -
ди те ља ни је се мо гао за др жа ти у окви ру њи хо -
вог од но са, већ је ди рект но ути цао и на Да ни цу
и ње но од ра ста ње. 

У ро ма ну До ђи на јед но чуд но ме сто ро ди те -
љи при по ве да чи це На ђе не скри ве но по ка зу ју
сво ју љу бав, а „са свим љу бав не ве сти” (Alek sić
2015: 90) да ће она до би ти бра та го во ре о склад -
ном од но су из ме ђу њих. Уко ли ко не су гла си це
ов де и по сто је, оне на ста ју услед сва ко днев них
де ша ва ња и не оста вља ју по сле ди це у ме ђу људ -
ским од но си ма уку ћа на или на емо тив ни раз -
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вој де те та. Хар мо ни ја у овој по ро ди ци по год на
је за здра во од ра ста ње.

Ма ри ја, ју на ки ња ро ма на Ма ри ја Мо ди ља ни,
од ра ста са ро ди те љи ма и де сет го ди на ста ри јим
бра том, Ада мом. Адам је бри жан и оба зрив, за -
штит нич ки на стро јен пре ма се стри. На Ма ри -
ји не ро ди тељ ске са стан ке од ла зио је он, а не ро -
ди те љи. По сто ји про блем у оп хо ђе њу ро ди те ља
пре ма Ма ри ји, као и у њи хо вом ме ђу соб ном
од но су. На слу ћу је се емо ци о нал ни рас цеп
изме ђу њих, иа ко га де вој чи ца-при по ве да чи ца
екс пли цит но не де фи ни ше. Ма ри ја им но ћу до -
ла зи до кре ве та и та мо увек за ти че са мо јед но
од њих. На зи ви за оца и мај ку осли ка ва ју Ма -
ри јин став пре ма њи ма. Отац Гра ди мир за њу је
„наш ћа ћос Па ња” док је мај ка кроз цео текст
„го спо ђа Ве ра”. У Ма ри ји ним очи ма, нај ве ћа
мај чи на гре шка је сте пре те ра но од су ство ва ње.
Иа ко оцу те па сим па тич ним на дим ком „ћа -
ћос”, еви дент но је да он има озби љан про блем
с ал ко хо ли змом, због че га га по не кад и да ни ма
не ма код ку ће. Не за ин те ре со ва ност ро ди те ља
за очу ва ње склад ног бра ка ре зул ти ра ла је у
овом слу ча ју и не за ин те ре со ва но шћу за по тре -
бе де те та, а уло гу Ма ри ји ног ста ра те ља на се бе
пре у зи ма Адам.

Ти ја на, на ра тор ка Са зве жђа ви о ли на, од ра ста
са ро ди те љи ма и ро ђе ним бра том Бо ја ном, ме -
ђу вр шња ци ма по зна ти јим као Текс. Ро ди те љи
се по ја вљу ју као епи зод ни ли ко ви, али се из тих
епи зо да мо же осе ти ти њи хо ва љу бав пре ма
Тија ни и по др шка на пу ту раз ви ја ња ње ног та -
лен та. Де да Аћим и четворица де ча ка за у зи ма -
ју у Ти ја ни ном деч јем све ту уло гу јед на ку уло -
зи по ро ди це. То је оправ да но јер нај ве ћи део
вре ме на она про во ди са њи ма. Про та го нист ки -
ња овог ро ма на од ра ста у сре ди ни ко ја ну ди
оби ље љу ба ви и по ро дич не то пли не. Та кво
окру же ње је под сти цај но и по вољ но ути че на

раз вој срећ не и ис пу ње не мла де осо бе, али и у
овом ро ма ну до ла зи до по ре ме ћа ја склад ног
де тињ ства и до на глог са зре ва ња, а узрок то ме
ни су од но си у по ро ди ци, већ рат. 

Ви до ви со ци ја ли за ци је

У ро ма ни ма Ве сне Алек сић при по ве да ње се
кон цен три ше на де ла ње про та го нист ки ња, али
се, упр кос по тен ци ра њу ин ди ви ду ал ног све та
де вој чи ца, не сме за по ста ви ти ни со ци јал ни
кон текст. Кроз ин тер ак ци је са сре ди ном де те
усва ја со ци јал не нор ме и об ли ке по на ша ња ко -
ји ути чу на фор ми ра ње лич но сти. Со ци ја ли за -
ци ја у ра ном де тињ ству за по чи ње ин тер ак ци -
јом с ро ди те љи ма, а ка сни је се про ши ру је и на
од но се са вр шња ци ма. Де вој чи це у ро ма ни ма
Ве сне Алек сић кроз пе ри од де тињ ства пра те
одра сли из окру же ња и дру га де ца, ко ја од ра -
ста ју за јед но са њи ма. 

Де ци је те шко да схва те ко му ни ка ци ју из ме -
ђу од ра слих јер од ра сли рас по ла жу са зна њи ма
и тај на ма ко је су за де те да ле ке и за бра ње не. Јаз
се про ду бљу је ме ђу соб ним не ра зу ме ва њем,
раз ли ка ма у ин те ре си ма и по гле ду на свет.
Ипак, у овим де ли ма не по сто је агре сив не рас -
пра ве из ме ђу де вој чи ца и од ра слих, већ са мо
ма њи не спо ра зу ми, ко ји су опи са ни „то пло, као
ге не ра то ри по ро дич не иди ле” (Љу шта но вић
2009: 382). Сва ко су ко бља ва ње ми шље ња са
одра сли ма при ка за но је као сва ко днев на по ја -
ва ко ја не ре ме ти ток од ра ста ња. 

Ако у све ту од ра слих по сто ји не ра зу ме ва ње
пре ма де ци, оно се нај че шће при пи су је ро ди -
те љи ма, док су ба бе и де де увек на стра ни де це.
Де ца и ста ри за себ на су сфе ра тем по рал но сти
у ро ма ни ма Ве сне Алек сић (в. Ла ла то вић 2018:
92), дру га чи ја од сфе ре ко јој при па да ју ро ди те -
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љи. Ме ђу од ра слим ли ко ви ма из два ја ју се са ве -
зни ци пр о та го нист ки ња. То су углав ном му шки
ли ко ви у ви ду оче ва и уја ка (в. Бо жић 2018: 98)
и старе особе. Ли ко ви са ве зни ка увек су на
стра ни де вој чи ца. Бра не их, чу ва ју и бри ну о
њи ма, при ста ју на њи хо ве пр ох те ве и же ље без
по го во ра, не гр де ћи де цу и ла ко им пра шта ју -
ћи. Они у деч јој све сти че сто по ста ју и узо ри,
тј. мо де ли за угле да ње, чи је осо би не де ца то ком
са зре ва ња све сно или не све сно усва ја ју, об ли -
ку ју ћи соп стве ни иден ти тет по угле ду на њи хо -
ву лич ност.

Да ни ца, нај мла ђа ме ђу пр о та го нист ки ња ма,
има нај ви ше од ра слих са ве зни ка у свом окру -
же њу јер је у ње ном уз ра сту по ро дич на со ци -
јали за ци ја ва жни ја од вр шњач ке. Најзначајнији
са ве зник је њен отац. Њих дво је има ју чвр сто
из гра ђен од нос, за сно ван на ме ђу соб ном по ве -
ре њу и ко ду ко ји је оста лим уку ћа ни ма не до -
сту пан и те шко схва тљив. Он је за њу Сај мон,
исто и ме ни ју нак из стри па, док је Да ни ца за ње -
га ре дов ко ји са лу ти ра и озбиљ но схва та све
оче ве „на ред бе”. Отац успе ва да сва ко днев не
ак тив но сти за чи ни игром и не пре ста но пр о -
воци ра Да ни чи ну ма шту. До пу шта јој да бу де
не ста шна и по ма же јој да оства ри сво је иде је,
ма кар оне из ла зи ле из окви ра при хва тљи вог
по на ша ња. Иа ко до кра ја гу би ста тус са ве зни -
ка, Сај мон, за раз ли ку од мај ке На та ше, оста је
на Да ни чи ној стра ни и на кон ро ђе ња бе бе. Упр -
кос при вре ме ном не до стат ку мај чи ног раз у ме -
ва ња, Да ни ци по др шке у све ту од ра слих не
мањ ка. Ме ђу са ве зни ци ма се из два ја ујак Не -
бој ша, за Да ни цу до бри џин ко ји уме да је изба -
ви из сва ке не згод не си ту а ци је. На ђа код оба
ро ди те ља на ла зи си гур ност и по др шку, али се
као нај ве ћи са ве зник из све та од ра слих и мо дел
за угле да ње из два ја лик ба бе. Из ме ђу њих двеју
по сто ји ве ли ка слич ност у по на ша њу, иа ко их

уда ља ва ге не ра циј ски јаз. Као и На ђа, по но сна
што је отац свр ста ва у ти неј џе ре, и ба ба је бун -
тов на, упр кос по зним го ди на ма. Оства ре на је и
сна ла жљи ва, до те ру је се као да ма, али и псу је
кад је нер во зна, због че га је у На ђи ним очи ма
„кул” и „ца ри ца” (Alek sić 2015: 22). Ве шти не и
осо би не ко ји ма ба ка рас по ла же чи не да На ђа
по же ли да бу де као она ка да од ра сте. Ба ба има
уло гу На ђи не дру га ри це и глав ног са ве то дав ца.
Она На ђи ку пу је пр ву сук њу, на тај на чин сим -
бо лич ки јој по ма жу ћи да пре ђе у ста ди јум адо -
ле сцен ци је. 

Со ци ја ли за ци ја у Ма ри ји ном од ра ста њу кон -
цен три са на је на јед ну осо бу. То је Ада мо ва
девој ка, Мо ди. Мо ди је Ма ри ји и са ве зник из
све та од ра слих и из у зет но ва жан мо дел за угле -
да ње. Исто вре ме но, она јој је при ја те љи ца, осо -
ба ко ја ути че на про ме не у раз во ју ње ног иден -
ти те та и ко ја сво јим по на ша њем од ре ђу је Ма -
ри ји ну бу дућ ност јер је по сред но из во ди на пут
умет но сти. Због Мо ди них мно го стру ких уло га
у жи во ту при по ве да чи це, ро ман је на сло вљен
по њој3. 

Ти ја нин са ве зник у игри и не ста шлу ци ма је
Ми хај лов де да, ком ши ја Аћим. Де да Аћи мов
лик, до след но на стра ни де це, у ро ма ну се кон -
тра сти ра са ли ком ње го вог си на, ко ји од во ди
Ми хај ла у ино стран ство, да ле ко од при ја те ља.
Та ко се на ми кро пла ну по твр ђу је да су у овим
ро ма ни ма ста ри љу ди бли жи деч јем све ту не го
ро ди те љи. Пун раз у ме ва ња за де вој чи цу, на ко -
јем год ступ њу од ра ста ња да се на ла зи ла, де да
Аћим је био ње на нај ве ћа по др шка на пу ту пре -
по зна ва ња и раз ви ја ња му зич ког та лен та. 

Ин тер ак ци је ко је де ца ус по ста вља ју са сво -
јим вр шња ци ма пред ста вља ју осно ву за ин те -
лек ту ал ни раз вој и, по сле по ро дич них од но са,
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нај сна жни је ути чу на фор ми ра ње иден ти те та
де те та. У ин тер ак ци ја ма са од ра сли ма по тен -
ци ра се раз вој деч је ин ди ви ду ал но сти. За хва љу -
ју ћи од но си ма са вр шња ци ма, де ца уче ка ко да
функ ци о ни шу у ко лек ти ву и усва ја ју по жељ не
со ци јал не ве шти не. Кроз дру же ње за до во ља ва -
ју сво ју по тре бу за при па да њем. Нај ва жни ји об -
лик од но са у вр шњач ким гру па ма је сте при ја -
тељ ство. Де вој чи це у ро ма ни ма Ве сне Алек сић
у пе ри о ду де тињ ства раз ви ја ју при ја тељ ства ко -
ја с вре ме ном ја ча ју. У пе ри о ду адо ле сцен ци је
већ су чвр ста, а у вр шњач ким гру па ма ра ђа ју се
и пр ва осе ћа ња за љу бље но сти. 

Ју на ки ња ро ма на Кро ко дил пе ва со ци ја ли за -
ци ју оства ру је у кру гу по ро ди це, а са дру гом де -
цом тај је про цес тек у за чет ку. По по ла ску у
шко лу, она на и ла зи на пр ве про бле ме у ве зи са
укла па њем у вр шњач ку гру пу. Пра ва школ ска
при ја тељ ства још се ни су раз ви ла, као ни пр ве
љу ба ви – у овом ро ма ну по сто је са мо на зна ке
деч јих сим па ти ја. Кон стан та у ње ној вр шњач -
кој со ци ја ли за ци ји је сте при ја тељ ство са Лу -
ком. 

На ђи на вр шњач ка со ци ја ли за ци ја сво ди се
на од нос са Те то зом. Њи хо во деч је дру же ње с
вре ме ном се раз ви ја до ни воа чвр стог при ја -
тељ ства ко је по чи ва на ме ђу соб ном по ве ре њу.
Из при ја тељ ства се по сте пе но ра ђа љу бав. То се
нај пре на слу ћу је у На ђи ним те жња ма да се до -
пад не Те то зи, а дра го цен по ка за тељ ње них осе -
ћа ња су и по ру ке ко је ис пи су је и пре сла ња бри -
ше. Због овог де ча ка она ко нач но од у ста је од
пр во бит ног бун та про тив жен ског до те ри ва ња
и при хва та се бе као де вој чи цу.

Ве за из ме ђу Ма ри је и Мо ди мо же се осве -
тли ти и из угла вр шњач ке со ци ја ли за ци је, јер је
Мо ди мла да осо ба, на гра ни ци све та од ра слих
и све та ти неј џе ра. Упр кос де се то го ди шњој ра -

зли ци, Ма ри ју је по сма тра ла као вр шња ки њу и
на тај на чин се оп хо ди ла пре ма њој. Чи та лац не
упо зна је ни јед ног Ма ри ји ног при ја те ља осим
Мо ди. Мо ди је осо ба ко ја нај ви ше ве ру је у Ма -
ри ју и њен бу ду ћи успех, а не ро ди те љи или
брат, ка ко би се оче ки ва ло. Нај ве ћи део се ћа ња
из де тињ ства и це ло куп ног од ра ста ња Ма ри ја
ве зу је за дру же ње са њом. 

У Са зве жђу ви о ли на нај ра зви је ни ја је вр -
шњач ка со ци ја ли за ци ја. Од нај ра ни јег де тињ -
ства до из ла ска из адо ле сцен ци је и ста ди ју ма
Ти ја ни не ко нач не зре ло сти пра ти се ње но
прија тељ ство са гру пом де ча ка. По од ла ску у
интер нат, она упо зна је сво ју пр ву дру га ри цу.
„Ана из Ниш” и „Ти ја на с Мо ра ву” (Алек сић
2020: 55) би ле су за јед но у све му, од по чет ка
по знан ства. Ана и Ти ја на функ ци о ни шу ис кљу -
чи во као тим. Ро ман и но си на слов пре ма њи -
хо вом искре ном при ја тељ ству, јер је у јед ном
раз го во ру Ана уста но ви ла да ни јед на од њих
ни је му зич ка зве зда за се бе, већ њих две чи не
са зве жђе (Исто: 85). Ово пре ле по при ја тељ ство
на ужа сан на чин за у век га си рат. Упр кос по тре -
сној при чи о тра гич ном ра стан ку с Аном, у ро -
ма ну се раз ви ја и то пла при ча о пр вој љу ба ви,
чи ји су ак те ри Ти ја на и Ми хај ло. Чи та лац Ти -
ја ни ну за љу бље ност нај пре пре по зна је кроз љу -
бо мо ру, а ка да јој Ми хај ло уз вра ти сим па ти је у
ње ном би ћу ра ђа се до та да не до жи вље на вр ста
ра до сти. Ве сна Алек сић вр ло увер љи во до ча ра -
ва је дин стве ни сплет ути са ка ка кве са мо пр ва
љу бав мо же да иза зо ве. Ти ја ни де лу је не ствар -
но све што се до га ђа, од сре ће не мо же да је де,
ср це јој лу па ја че, а обра зи цр ве не и на сам по -
мен Ми хај ло вог име на, от кри ва ју ћи искрен де -
ти њи стид и не мо гућ ност скри ва ња љу бав не ра -
до сти. Осе ћа ње за љу бље но сти, ко је она на зи ва
осе ћа јем да ра сте, јед на је од не ви дљи вих дра -
го це но сти ко је чу ва. 
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Про бле ми ко ји пра те 
од ра ста ње

Од ра ста ње про та го нист ки ња сва че ти ри ро -
ма на пра ће но је сва ко днев ним бри га ма и про -
бле ми ма, школ ским и ин тим ним, али и круп -
ним не да ћа ма, на ни воу по ро ди це или чи та вог
дру штва. Та кви иза зо ви ме ња ју жи вот за јед ни -
це и ди рект но ути чу на ква ли тет де тињ ства и
ди на ми ку од ра ста ња. До во де ћи до бр жег са зре -
ва ња, они уни шта ва ју иди лич ну пред ста ву о де -
тињ ству. Де ца у ро ма ни ма Ве сне Алек сић „ни -
су из ван ве ли ког све та” (Љу шта но вић 2012:
173) – ли ко ви де вој чи ца вр ло ин тен зив но до -
жи вља ва ју про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ју и ли -
ко ви од ра слих. За раз ли ку од ра ног де тињ ства,
пу бер тет и адо ле сцен ци ја пред ста вља ју „вре ме
ко је са мо по се би на ме ће ве тре ња че” (Алек сић
1996: 60). Де ца су на том ни воу са зре ва ња изло -
же на не ми ри ма ко ји по ста ју још ду бљи ка да се
уз су бјек тив не те шко ће на мет ну и со ци јал на
пи та ња. 

По ро дич ни про бле ми до но се пат њу и бри ге.
Рад ња ро ма на Кро ко дил пе ва те ме љи се на „ви -
ше стру ко бол ном и тра у ма тич ном ис ку ству”
(Пе ши кан-Љу шта но вић 2017: 86) кроз ко је
Дани ца про ла зи за јед но са сво јом по ро ди цом.
Да ни чин брат при ро ђе њу оста је без ва зду ха пу -
них пет на ест ми ну та, што до во ди у пи та ње ње -
гов жи вот, а прог но зе ле ка ра ни су охра бру ју ће.
Ова кве ве сти уно се не мир у це лу по ро ди цу, а
нај ви ше ути чу на од нос Да ни чи них ро ди те ља.
Да ни ца се су сре ће са већ до вољ но стре сним пе -
ри о дом, тј. по чет ком шко ло ва ња. Услед по љу -
ља не по ро дич не рав но те же, ро ди тељ ска по др -
шка у овом ро ма ну при вре ме но из о ста је, и то
баш он да ка да је Да ни ци нај по треб ни ја. Са са -
мо се дам го ди на, де вој чи ца по ста је не ка вр ста
бе би ног ста ра те ља и по чи ње да бри не о ма лом

бра ту као мај ка. Од тре нут ка кад мај ка са зна за
оче ву пре пи ску са дру гом же ном, но ви ве ли ки
про блем по тре са по ро ди цу, ре ме те ћи ток Да -
ни чи ног срећ ног од ра ста ња. По ре ме ћај ви ше -
стру ко зна чај не функ ци је по ро ди це у де тињ -
ству мо гао је код де вој чи це да иза зо ве не -
пожељ не об ли ке по на ша ња, али Да ни ца вр ло
зре ло при хва та очев од ла зак од ку ће и уте ху на -
ла зи у мај чи ној па жњи, ко ја је по но во иста као
пре ро ђе ња бе бе.

У ро ма ну До ђи на јед но чуд но ме сто ју на -
кињи но од ра ста ње обе ле же но је ко лек тив ном
тра у мом ко ју су иза зва ле по пла ве у Обре нов цу
2014. го ди не. Во да про ди ре сву да, оста вља ју ћи
све ма ње про сто ра за жи вот, а љу ди оста ју у
мра ку са сво јим стра хом од не по зна те сна ге
при род не сти хи је. Иа ко се у овом ро ма ну гу би -
ци људ ских жи во та не по ми њу, они се на слу ћу -
ју, уно се ћи бла гу је зу у свест од ра слог чи та о ца
ко ји пра ти ка ко бу ји ца од но си све пред со бом.
У све оп штем не ре ду и ко лек тив ним не да ћа ма,
На ђа се пр ви пут за љу бљу је, пр ви пут обла чи
сук њу и пр ви пут иде на са ста нак са сим па ти -
јом. У сен ци бр зог раз во ја до га ђа ја у ње ном
окру же њу, од ви ја се и бр зи раз вој пу бер тет ских
про ме на ко ји из во ди На ђу на но ви ни во зре -
лости.

На кон Дру гог свет ског ра та, у књи жев но сти
за де цу до ми ни рао је жа нр рат ног ро ма на и
при ча с те ма ти ком из НОБ-а (в. Ži vo tić 1991:
64). Те ме ра та, ре во лу ци је и сме лих деч јих под -
ви га би ле су ва ри ра не у раз ли чи тим фор ма ма.
Ау то ри пр вих по сле рат них ро ма на сво је су пи -
са ње та да пот чи ња ва ли иде ји и те ми (в. Ге ор ги -
јев ски 2005: 114). Дру гим ре чи ма, на сто ја ли су
што бо ље да при ка жу рат, а опис де тињ ства
оста јао је у слу жби при бли жа ва ња сли ке о ра -
ту. Ве сна Алек сић пи ше о по ли тич ким пре ви -
ра њи ма де ве де се тих го ди на, али је код ње рат

ТЕМА ОДРАСТАЊА У РОМАНИМА ЗА ДЕЦУ ВЕСНЕ АЛЕКСИЋ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   71



са мо по за ди на де ша ва ња у деч јем све ту. У ње -
ним ро ма ни ма рат је у слу жби при ка зи ва ња де -
тињ ства и про бле ма на ко је се то ком од ра ста -
ња на и ла зи. Де тињ ство и од ра ста ње глав на су
те ма ових ро ма на, а све оста ло на ла зи се на се -
кун дар ној оси то ка при по ве да ња. 

Ма ри ја Мо ди ља ни и Са зве жђе ви о ли на ро ма -
ни су са сна жним обе леж јем вре ме на – ис ку -
ство од ра ста ња ко је те ма ти зу ју обе ле же но је
„тра у мом про ис те клом из те ко ви на па три јар -
ха та” (Бо жић 2018: 96). Рат не де ве де се те ре ме -
те ток од ра ста ња њи хо вих про та го нист ки ња.
Жи вот им се на гло ме ња услед рас па да Ју го сла -
ви је и су ко ба про и за шлих из те си ту а ци је. При -
ка зу је се са зре ва ње ко је се од ви ја у сен ци ра та
и њи ме би ва обе ле же но. Рат не не да ће од ви ја ју
се си мул та но са од ра ста њем и до во де до ње го -
вог убр за ња, што по ни шта ва уобичајен раз вој -
ни ток. Бли зи на смр ти и де струк тив не сли ке
рат них су ко ба пред ста вља ју „нај ин тен зив ни је
ис ку ство од ра ста ња и са зре ва ња” (Gor dić-Pet -
ko vić 2017: 52), јер де те би ва при ну ђе но да се,
иа ко не спрем но, су о чи са не прав дом и злом и
да поч не да раз ми шља као од ра с ла осо ба. Деч -
ји свет, „чи ји су те ме љи са зда ни на оп ти ми зму”
(Crn ko vić 1971: 149), би ва по го ђен и из ме њен
по тре сним сце на ма ко је оста вља ју ду бок траг у
све сти мла де осо бе. 

Обе ју на ки ње са вре мен ске дис тан це ожи -
вља ва ју сво ја се ћа ња на де тињ ство и на гу бит -
ке ко је им је рат до нео. Ро ман Ма ри ја Мо ди ља -
ни у сво јој по за ди ни са др жи тран сфор ма ци ју
дру штва на кон рас па да СФРЈ. Ма ри ја опа сност
нај пре ви ди да ле ко од вла сти те зо не си гур ности
и за њу је рат „от по чео и до га ђао се на те ле ви -
зи ји” (Алек сић 2012: 77). По сле ди це не ми ра
осе ти ле су се не ко ли ко го ди на ка сни је – ни ске
пла те, као по сле ди ца ин фла ци је, во де у све оп -
ште си ро ма штво. Услед уништених иде а ла и су -

о ча ва ња са су ро вом ствар но шћу де ве де се тих
го ди на, Мо ди од лу чу је да оде из зе мље, и то је
нај ве ћа пре крет ни ца у Ма ри ји ном од ра ста њу.
Рат, не ста ши ца и не из ве сност у овом ро ма ну
сру ши ли су љу бав ну ве зу, чвр сто при ја тељ ство
и ве ру у умет ност као иде ал.

Кроз пр ву по ло ви ну ро ма на Са зве жђе ви о ли -
на по на вља се да на сту па ју те шка и не ја сна вре -
ме на, и те ре чи углав ном из го ва ра де да Аћим,
нај му дри ји у Ти ја ни ном окру же њу. Оне у чи -
тао цу бу де ти ња ју ћи страх да ће до ћи до пре о -
кре та у Ти ја ни ном срећ ном од ра ста њу. Не ма -
шти на, дво го ди шња ин фла ци ја и оп шта не ста -
ши ца, као и у прет ход ном ро ма ну, на зи ру се у
по за ди ни зби ва ња. Ти ја на успе ва да са чу ва
срећ но де тињ ство, упр кос ста њу у зе мљи. Рат у
њен жи вот до но си ко нач ни по раз ка да Ана оде
у Ниш у то ку НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди -
не. Ти ја на јед ном ре че ни цом са оп шта ва шта се
до го ди ло: „Ви ше се ни ка да ни смо сре ле на ја -
ви” (Алек сић 2020: 162). У гра да ци ји деч јих гу -
би та ка у ова че ти ри ро ма на, она гу би нај ви ше
јер за у век оста је без нај бо ље при ја те љи це и не -
раз двој ног са пут ни ка кроз од ра ста ње. Тим гу -
бит ком она на гло пре ла зи у свет од ра слих. 

Деч ја ви зу ра

При по ве да чи це у ро ма ни ма Ве сне Алек сић
опи су ју до га ђа је у ко ји ма су са ме уче ство ва ле,
а вр ло рет ко си ту а ци је у ко ји ма ни су би ле при -
сут не. На тај на чин чи та лац из пр ве ру ке мо же
да спо зна и до жи ви ви зу ру де те та. До га ђа ји из
јед но став не сва ко дне ви це уз ди жу се до из у зет -
но сти (в. Љу шта но вић 2009: 383), јер за де те до -
би ја ју но во зна че ње. Ре флек ту ју ћи зби ва ња из
деч је пер спек ти ве, Ве сна Алек сић од ра слом чи -
та о цу от кри ва но ву ди мен зи ју ствар но сти.
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У овим ро ма ни ма при сут но је по и сто ве ћи -
ва ње објек тив не ствар но сти са све том бај ки и,
че шће, стри по ва и фан та стич них ро ма на, ка -
рак те ри стич но за деч ју ма шту. Де ца књи жев ну
фик ци ју до жи вља ва ју као ре ал ност и тру де се
да у њој на ђу слич но сти са сво јим жи во том. Да -
ни ца иде а ли зу је Лар га Вин ча, ју на ка из исто и -
ме ног стри па, и за ми шља га као свог бу ду ћег
му жа. За мај ку го во ри да је њен Кај, по ве зу ју -
ћи ње ну из не над ну не жност са де ча ком за ле ђе -
ног ср ца из бај ке Сне жна кра љи ца. У На ђи ном
од ра ста њу стрип та ко ђе игра ва жну уло гу, те
свом псу од лу чу је да дâ име Ди лан, по стри пов -
ском ју на ку Ди ла ну До гу, пре но се ћи део стри -
па у соп стве ну ре ал ност. За Ма ри ју је љу бав
Ада ма и Мо ди иде ал на јер је њих дво је под се -
ћа ју на Ара гор на и Ару е ну, ју на ке из три ло ги је
Го спо дар пр сте но ва. У ро ма ну Са зве жђе ви о ли -
на Ти ја на стрип пре но си у сво ју сва ко днев ну
игру – гу сто др ве ће у обли жњем пар ку та ко по -
ста је Дар квуд ска шу ма, у ко јој се од ви ја рад ња
За го ра. Де ве то го ди шња Ти ја на на при јем ном
ис пи ту у шко ли за та лен то ва ну де цу три на став -
ни це по ре ди са три ма до брим ви ла ма, а се бе са
прин це зом, повлачећи па ра ле лу из ме ђу бај ке
и ствар но сти.

Деч ји до жи вљај ствар но сти мо же се пре по -
зна ти кроз игру, јер се де ца, ими ти ра ју ћи бу ду -
ће жи вот не уло ге, игра ју жи во та. Де ча ци ма су
оми ље не играч ке ау ти ћи и ала ти, док се де вој -
чи це игра ју лут ка ма или у игри по ста ју ку ва ри -
це. Што је ви ше де та ља на играч ки, ве ћа је шан -
са да ће де те мо ћи да се иден ти фи ку је са ствар -
ним објек том или осо бом ко ју пред ста вља. Кад
год се игра, Да ни ца опо на ша тре нут ну ствар -
ност сво је по ро ди це, ка ко би кроз игру лак ше
раз у ме ла и при хва ти ла пр о бле ме ко ји по тре са -
ју по ро ди цу. Она чак спро во ди екс пе ри мент и
под во дом за др жа ва дах, же ле ћи да са зна ка ко

је бе би би ло пет на ест ми ну та без ва зду ха, не -
све сна да се бе мо же до ве сти у опа сност. Ка да
чу је ро ди тељ ску сва ђу, Да ни ца од ла зи у со бу да
играч ка ма до де ли уло ге љу ди и сме сти их у
кон крет ну си ту а ци ју из жи во та. У игри су до га -
ђа ји јед но став ни и не ма ту жног ис хо да на кра -
ју. Игра је на чин од бра не и уте хе. Не ку вр сту
уте хе играч ка пред ста вља и у ро ма ну Са зве жђе
ви о ли на. Ти ја на чу ва тра го ве де тињ ства ко ји се
пре по зна ју у пла стич ном ко њи ћу Бе ла ни. Реч
је о спе ци фич ној ве зи с пред ме том. Де ца обич -
но по себ но во ле јед ну играч ку јер је ве зу ју за
до ба нај ра ни јег де тињ ства, ка да су би ли без бри -
жни и за до вољ ни. То је раз лог за што је Ти ја на
но си сву да са со бом и на на сту пи ма је др жи у
џе пу, до свог те ла. 

На ра ци ја у пр вом ли цу до при но си то ме да
се ма ње па жње по све ти оним ли ко ви ма и си -
туа ци ја ма ко је де те сма тра ма ње ва жним. У ро -
ма ну Кр о ко дил пе ва при су тан је лик Лу ки ног
де мент ног пра де де, Об ра да. Из пер спек ти ве
одра слог чи та о ца, де мен ци ја је озби љан и му -
чан про блем за по ро ди цу, по себ но ка да ста рац
не ста не у хлад ној но ћи. Тој си ту а ци ји у ро ма -
ну се не по све ћу је ве ли ка па жња, јер се пер -
ципи ра из Да ни чи ног угла. Њој је исте ве че ри
не стао пас и за њу је то про блем, док се де да
Об ра до ва бо лест узи ма здра во за го то во, као
уоби ча је на по ја ва. 

Деч ји на чин раз ми шља ња, за сно ван на на ив -
ном по гле ду на свет и до слов ном ту ма че њу по -
ја ва, нај ре пре зен та тив ни ји об лик до би ја кроз
На ђи но при по ве да ње. На ђа све што чу је ви зу а -
ли зу је и схва та бу квал но, та ко да сва ка сце на
ко јој при су ству је у ње ној све сти има пот пу но
дру га чи ји сми сао. На кон по вла че ња во де, усле -
ди ло је чи шће ње ку ће. Ујак је ре као да тре ба
оста ви ти ку ћу да се осу ши, а На ђа је од мах за -
ми сли ла ку ћу за ка че ну шти паљ ка ма за ко но -
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пац. Ова кав на чин пер цеп ци је иза зи ва ко ми чан
ефе кат. На ђа на сто ји да га се осло бо ди, али је
упра во до слов но по и ма ње ре чи оно што је и да -
ље ве зу је за свет де тињ ства. 

Код све че ти ри де вој чи це на зи ре се те жња за
при па да њем све ту од ра слих. Сва ка од њих се бе
у јед ном мо мен ту ви ди као ста ри ју не го што је -
сте и жа ли „што не по се ду је од ли ке кон вен цио -
нал не ле по ти це” (Бо жић 2018: 95). У Да ни чином
слу ча ју ова те жња се ма ни фе сту је у обла че њу
ма ми не оде ће и пре ру ша ва њу у Ала ди но ву де -
вој ку. На ђа же ли да се по на ша што зре ли је, а
ње ну же љу пот кре пљу је то што је отац на зи ва
ти неј џер ком. Ма ри ја иш че ку је од ра слост због
фи зич ких про ме на и че зне за „два фан та стич -
на из ра шта ја” (Алек сић 2012: 17). Ти ја на ста -
вља ше ши рић за по се ту би о ско пу, али је де ча -
ци за дир ку ју, по ре де ћи га са сак си јом. Из пер -
спек ти ве ра њи ве де вој чи це на пра гу пу бер те та
ше ши рић је из гле дао као аде кват но обе леж је
де во ја штва. Ње на не си гур ност ода је да и да ље
ни је спрем на да се од рек не де те та у се би. 

Ко нач но са зре ва ње

Про ме не до ко јих до во ди од ра ста ње при сут -
не су у фи зич ком из гле ду, ка рак те ру, на чи ну
ми шље ња и од но су пре ма дру гим љу ди ма. Ме -
ња се и спе ци фич на деч ја ви зу ра. У де тињ ству
је де те по вла шће но у од но су на од ра сле због на -
ив ног по и ма ња ствар но сти, а „од ра ста ње је не -
ка вр ста де гра да ци је” (Ла ла то вић 2018: 88) јер
се де ца уда ља ва ју од све та ма ште, све ви ше се
су о ча ва ју ћи са су ро во шћу жи во та. Ро ма ни ма
Ве сне Алек сић за јед нич ки је на гли пре кид де -
тињ ства, а ко нач но са зре ва ње или пре ла зак на
на ред ни ни во зре ло сти убр за но се од ви ја. Ју на -
ки ња на кра ју сва ког ро ма на схва та не из бе -

жност сме не до га ђа ја ко ји су до тле до ве ли и
њен жи вот се на ста вља у не про ме ње ном об ли -
ку, су прот но тра ди ци о нал ном хо ри зон ту оче -
ки ва ња ко ји у ро ма ну за де цу и мла де под ра зу -
ме ва сре ћан крај. 

Да ни ца сво ју зре лост по ка зу је из не на ђу ју ће
ра но. Бри га о мла ђем бра ту ва жан је ко рак у
ње ном са зре ва њу. Оче ва из да ја пре крет ни ца је
у Да ни чи ном од ра ста њу. Због из да је се ме ња
од нос пре ма Сај мо ну и Да ни ца из ла зи из фа зе
„иде а ли зо ва ња оца” (Пе ши кан-Љу шта но вић
2017: 86), ко ја је пред ста вља ла глав ни осло нац
у ње ном де тињ ству. Фор ми ра на је но ва сли ка о
оцу, ко ја де гра ди ра до та да шњу. Да ни ца од би ја
ње гов по клон јер се из гу бље но по ве ре ње не мо -
же на док на ди ти ма те ри јал ним ства ри ма. Ова
фа за де тињ ства сим бо лич ки се пре ки да и гу -
бље њем оче вог на дим ка ре зер ви са ног са мо за
њу. Не ка да шњег Сај мо на она по чи ње да осло -
вља ва са „та та”. Два круп на до га ђа ја ко ји по тре -
са ју по ро ди цу ути чу на убр за ва ње Да ни чи ног
са зре ва ња. Крај ро ма на је сре ћан ко ли ко и ту -
жан. Не де ша ва се ни шта што би од јед ном по -
ни шти ло про бле ме и не са вр ше но сти, већ се
жи вот на ста вља по ра зи ма и по бе да ма у Да ни -
чи ним „ра то ви ма”.

Спе ци ја лан број стри па о Ди ла ну До гу, ко ји
Те то за по кла ња На ђи, од но си бу ји ца, и то је
сим бо лич ки по че так ра стан ка са де тињ ством.
Упр кос про ме на ма у ка рак те ру, ко је је све ви -
ше одва ја ју од де тињ ства, На ђа и да ље за др жа -
ва сво ју де чач ку по ја ву. Тек ка да ви ди сво ју фо -
то гра фи ју у ха љи ни, у њој ко нач но на сту па
про ме на ко ја до во ди до то га да се од ре ди пре -
ма се би и оно ме што за и ста је сте. Ка да оста не
са ма, она по сма тра и пре вр ће по ру ка ма сво ју
пр ву сук њу, за ми шља ју ћи се бе као де вој ку. Же -
љу за де во јач ком по ја вом, ко ју су дру ге про та -
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го нист ки ње у ро ма ни ма Ве сне Алек сић отво ре -
но по ка зи ва ле, На ђа је скри ва ла, ко ри сте ћи де -
чач ко по на ша ње као ме ха ни зам од бра не ко ји је
девојчицу чу вао од ње не пу бер тет ске ра њи во -
сти. За ње но ко нач но са зре ва ње кљу чан је пре -
ста нак „от по ра пре ма со ци јал ним при ти сци ма”
(Ла ла то вић 2018: 89), а сти ца ње зре ло сти та ко -
ђе се убр за но од ви ја. Крај овог ро ма на нај ви ше
на ли ку је срећ ном. На ђа од у ста је од пу бер тет -
ског не за до вољ ства, при хва та свој пол и по мир -
љи во ула зи у адо ле сцен ци ју.

Ма ри ја је све сна фи зич ких про ме на ко је јој
до но си од ра ста ње и ра до их при хва та. Свој
иден ти тет гра ди ла је по угле ду на Мо ди, а ка да
Мо ди оде, она пр ви пут оста је су о че на са ма са
со бом и ње на пред ста ва о све ту се ме ња. Мо ди
је при мље на на ака де ми ју јер на ње ним цр те -
жи ма ни су про на шли ни чи је ути ца је. На ме ће
се пи та ње да ли је Ма ри ја с од ра ста њем по ста -
ла сво ја. Име Ма ри ја Па пић, ко је је угле да ла на
пр вом ме сту на ли сти кан ди да та на при јем ном,
још ду го јој се при ви ђа, као по твр да вла сти тог
иден ти те та и су о ча ва ња са са мом со бом. Она је
оства ри ла успех, а не Мо ди, што зна чи да је до -
шло вре ме да из гра ди по зи тив ну сли ку о се би.
То је ко на чан ко рак ка пре ла ску у свет од ра -
слих. Ве сна Алек сић у овом ро ма ну при ка зу је
зах тев но ти неј џер ско тра га ње за лич ним иден -
ти те том и оства ре ње иден ти те та као по твр ду
зре ло сти.

Ти ја на се већ са де вет го ди на одва ја од по ро -
ди це, што ути че и на ње но ра ни је са зре ва ње.
Крај јед не ета пе од ра ста ња, као и у ро ма ну До -
ђи на јед но чуд но ме сто, сим бо лич ки је пред ста -
вљен кроз за вр ше так се ри је стри по ва. Ти ја нин
на чин раз ми шља ња ра но се уда ља ва од деч је
ви зу ре, а ко нач но са зре ва ње на сту па на гло, су -
о ча ва њем са Ани ном тра гич ном смр ћу, 1999.

го ди не. Крај ро ма на вра ћа нас у са да шњост
при по ве да чи це, ко ја још ту гу је због по тре сног
од ра ста ња. 

За кљу чак

Те ма од ра ста ња по е тич ка је кон стан та у
ства ра ла штву Ве сне Алек сић. Овим ра дом по -
ку ша ли смо да ус по ста ви мо ве зу из ме ђу ње на
че ти ри ро ма на, ко ја се за сни ва на пра ће њу
одра ста ња де вој чи ца у раз ли чи тим окол но сти -
ма. Слич ност у ре а ли за ци ји те ме по чи ва на
струк ту ри ли ко ва чи је се од ра ста ње при ка зу је.

Уста но вље но је да је у ро ма ни ма за де цу Ве -
сне Алек сић тре ну так са зре ва ња увек по ве зан
са не ким иза зо вом, би ло да је реч о по ро дич -
ним пр о бле ми ма, би ло о пр о бле ми ма ко лек ти -
ва у ко јем де те бо ра ви. Од ра ста ње је у сва ком
ро ма ну пред ста вље но као убр за ње у зби ва њи -
ма и пр о ме на ма ко је до во де до на глог пре ки да
де тињ ства и пре ла ска на на ред ни сту пањ зре -
ло сти. 

За јед нич ки име ни тељ ода бра них ро ма на је -
сте ау то би о граф ско при по ве да ње ко је од ра жа -
ва пер спек ти ву де це и мла дих, и на тај на чин
из деч јег угла при ка зу је тра у ма тич на ис ку ства
кроз ко ја пр о та го нист ки ње про ла зе. Деч ја ви -
зу ра до при но си ду хо ви то сти и уки да мо гу ћу
па те ти ку и сен ти мен тал ност, те чи ни ове ро -
мане „при влач ни ма и са ста но ви шта од ра слог
чи та о ца” (Пе ши кан-Љу шта но вић 2017: 86). Ле -
по та и те жи на од ра ста ња при ка зу ју се об је ди -
ње но. Не улеп ша ва се ствар ност и не за ма гљује
по сто је ће ста ње ка ко би се кре и ра ла иди лич на
пред ста ва о де тињ ству, већ се са гле да ва све у -
куп на сли ка деч јег жи во та. Ве сна Алек сић
нала зи ба ланс у при ка зи ва њу по тре сних до га -
ђа ја. Ужа се ко лек тив них не да ћа не опи су је у
пот пу но сти, већ са мо у оној ме ри у ко јој су пре -
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суд но ути ца ли на сти ца ње зре ло сти, оста вља ју -
ћи про сто ра и ста ри јем чи та о цу да схва ти по -
за ди ну зби ва ња и усло ве у ко ји ма се од ра ста ње
од ви ја ло.

Пре ма ре чи ма До си те ја Об ра до ви ћа, „мла да
је ду ша по доб на ме ком вос ку”. Сва ко про чи та -
но де ло до но си но во ис ку ство и ути че на об ли -
ко ва ње лич но сти. Да нас се на од ра ста ње де це и
мла дих де лу је на раз ли чи те на чи не. Пи сац ко -
ји се обра ћа де ци на ла зи се пред ди ле мом да ли
да по вла ђу је деч јем уку су и зах те ви ма мо дер -
ног вре ме на или „да иде ко рак да ље [...], да бу -
де мен тал на ве жба ис те за ња и раз ги ба ва ња”
(Ћо ро вић-Бу трић 2004: 60). Ве сна Алек сић у
сво јим ро ма ни ма об је ди њу је оба зах те ва деч јег
сен зи би ли те та. Од ра ста ње су о ча ва са те шким,
али ипак пре мо сти вим иза зо ви ма, исто вре ме -
но га сме шта ју ћи у кон текст са вре ме ног де тињ -
ства. Ова де ла олак ша ва ју су срет са ствар ним
про бле ми ма ко ји се пре по зна ју и у жи во ти ма
при по ве да чи ца. Ро ма ни Ве сне Алек сић мо гу да
по слу же као до бар пу то каз на тр но ви том пу ту
са зре ва ња, што оправ да ва ње но ме сто ме ђу нај -
бо љим на шим пи сци ма за де цу и мла де.
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Je le na N. VE SIĆ

THE TO PIC OF GRO WING UP IN VE SNA
ALEK SIĆ’S NO VELS FOR CHIL DREN

Sum mary

Ve sna Alek sić’s no vels and short sto ri es are at the
very top of con tem po rary li te rary pro duc tion in ten ded
for chil dren. By analyzing her fo ur no vels: Ma ri ja Mo di -
lja ni (Ma ria Mo di gli a ni), Do đi na jed no čud no me sto (Co -
me to a Stran ge Pla ce), Kro ko dil pe va (The Cro co di le Sings)
and Sa zvež đe vi o li na (Con stel la tion of vi o lins), we sho uld

show dif fe rent types of the ma ti za tion of gro wing up, pri -
ma rily fe ma le, in the pro se of this wri ter. The ap pro ach
to re se arch will be pro ble ma tic and will in clu de the
analysis of cer tain aspects of the phe no me non of gro wing
up that are pre sent in the stu died no vels.

It was con clu ded that the to pic of gro wing up is a con -
stant in Ve sna Alek sić’s work and that in her no vels gro -
wing up is shown as a sud den in ter rup tion of child hood
due to a tra u ma tic ex pe ri en ce and the tran si tion to the
next sta ge of ma tu rity. Due to the cre di ble de pic tion of
chil dren’s li ves and ma tu ra tion, the se no vels are va lued
as qu a lity re a ding for young, but al so for adult re a ders.

Keywords: Ve sna Alek sić, chil dren’s no vel, cha rac ter,
fa mily, ma tu ra tion, mo ti va tion
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СА ЖЕ ТАК: Ка да је реч о са вре ме ном из да ва штву за
де цу сва ка ко да је не из о ста ван и ве ли ки део по све ћен
сли ков ни ца ма (већ одав но не са мо за оне нај мла ђе).
По ред то га што пред ста вља ју сво је вр сну играч ку у ру -
ка ма де це нај ра ни јег уз ра ста, уво де ћи их у свет бај ки
и по е зи је, сли ков ни це отва ра ју вра та и ве о ма ва жним
те ма ма, и то не са мо у сми слу естет ске и пе да го шке
по ру ке и по у ке до ко је се чи та њем и гле да њем до ла зи.
Са вре ме не сли ков ни це, на и ме, не дво сми сле но ну де и
са др жа је ко ји се до ско ра ни су пла си ра ли де ци ра ног
уз ра ста, ни на тај, ни ти на не ки дру ги на чин. У овом
ра ду по ка за ће мо ка ко је те ма ин клу зи је ин тер пре ти -
ра на у еди ци ји „По себ ни при ја те љи” (2019) из да вач ке
ку ће Пче ли ца из Чач ка. У че ти ри сли ков ни це де ци се,
ка ко у на сло ви ма и сто ји, при бли жа ва ју ста ња сла бо -
ви до сти, на глу во сти, ау ти зма и па ра ли зе. Рад ана лизи -
ра на чин на ко ји се де ца уво де у ову те му, од нос према
ин клу зи ји, али и ме сто сли ке и тек ста ових сли ков ни -
ца у па ра диг ми ко ја про мо ви ше ин клу зив но дру штво.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин клу зи ја, де ца пред школ ског
узра ста, сли ков ни ца, еди ци ја „По себ ни при ја те љи”

Пр ве књи ге са ко ји ма де те ула зи у пра ву ин -
тер ак ци ју је су сли ков ни це, оне су део од ра ста -
ња. Нај пре, у функ ци ји играч ке, слу же за под -
сти ца ње раз во ја мо то рич ких спо соб но сти, а
затим пер цеп тив них (чу ло ви да, слу ха, до ди ра
– раз ли чи те сли ков ни це у ко ји ма при каз до ма -

ће жи во ти ње, на при мер, пра ти и звук ње ног
огла ша ва ња, али и ма те ри јал ко ји тек сту ром
под се ћа на њен те ле сни по кри вач) и на по слет -
ку ин те лек ту ал них – игра ду ха, ма ште и ства -
ра ла штва (в. До тлић – Ка ме нов 1996: 317–320).
Ка ко се ме ња функ ци ја књи ге, та ко се ме ња и
уло га илу стра ци је – од глав не, у књи га ма за са -
свим ма лу де цу, где тек ста го то во и да не ма1, до
то га да про ши ру је, об ја шња ва, ин тер пре ти ра
или са мо де ко ри ше текст у ко јем се по ја вљу је
(Bod mer 1992: 72). Фанг де фи ни ше уло гу илу -
стра ци је и да је увид у ње не раз ли чи те функ ци -
је у пер цеп ци ји тек ста (Fang 1996). Илу стра ци -
ја мо же мно го то га до да ти са мом тек сту; она
осна жу је ко му ни ка ци ју са чи та о цем – мо же до -
дат но осве тли ти вре ме и ме сто рад ње, као и
атмос фе ру; мо же до дат но об ја сни ти исто риј ски
или кул тур ни кон текст; мо же до пу ни ти ин фор -
ма ци је о из гле ду ли ко ва, али и о њи хо вом ка -
рак те ру; мо же до дат но про ду би ти и раз ви ти
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рад њу при ка зу ју ћи шта се де си ло; мо же чак да
дâ раз ли чи те тач ке по сма тра ња и ти ме чи та о -
ца укљу чи у ток рад ње (Исто: 131–136). Овај
аутор сма тра и да је, за хва љу ју ћи, пре све га, ду -
бо кој све сти јав но сти о зна ча ју де тињ ства за да -
љи раз вој, али и раз во ју кри ти ке књи жев но сти
за де цу (као и ин те ре су на у ке за њу), те на прет -
ку у штам пар ству и тех но ло ги ји ре про ду ко ва -
ња сли ке, књи жев ност за де цу до жи ве ла из у зе -
тан по раст бро ја до бро илу стро ва них сли ков ни -
ца (Исто: 130).

Крај XX и по че так XXI ве ка унео је из ве сне
про ме не у сли ков ни це за де цу, нај ви ше услед
тр жи шних зах те ва иза зва них све ве ћим ути ца -
јем раз ли чи тих ди ги тал них сред ста ва, ко ји је
учи нио да се из да ва чи бо ре за деч ју па жњу ти -
ме што књи га за де цу, а нај ви ше сли ков ни ца,
те жи све ве ћој ин тер ак тив но сти, у по је ди ним
си ту а ци ја ма ви ше ли че ћи на ви део-игру, ре кло
би се, а све ма ње на књи гу. Књи жев ност за де цу
да нас је сте 

са мо је дан сег мент, са мо јед но сред ство у све
зах тев ни јем све ту сред ста ва за еду ка ци ју и игру
– по ред ви ше не го икад ма што ви тих и мно го -
број них игра ча ка, стри по ва, цр та них и игра них
фил мо ва, те ком пју те ра и ком пју тер ских игри ца
ко је пре те да за се не све оста ло (Јо ва нов 2011: 46). 

Ме ђу тим, јед на од нај зна чај ни јих про ме на, на
пр ви по глед не то ли ко уоч љи ва, ти че се са мог
са др жа ја и од но си се на ула зак та бу и зи ра них
те ма по пут ра та, смр ти, мен тал них бо ле сти,
зло ста вља ња де це (Kümmer ling-Me i ba u er 1996:
250) у сли ков ни це на ме ње не нај мла ђи ма.2 Ку -
мер линг-Мај ба у е ро ва до овог за кључ ка до ла зи
пра те ћи из да ва штво на сај му деч јих књи га у
Бо ло њи, као и на сај му књи га у Франк фур ту,
пред ви ђа ју ћи да ће се ове те ме уста ли ти и ра -
ши ри ти и ван европ ског тр жи шта и на ду жи
вре мен ски пе ри од (Исто: 249). Мно го број на

изла га ња на по след њој, 15. Ме ђу на род ној кон -
фе рен ци ји „Де те и књи га” (The 15th In ter na ti o -
nal Child and the Bo ok Con fe ren ce – CBC), одр -
жа ној он лајн ове го ди не у Бер ли ну (24–26. мар -
та)3 по твр ди ла су ње на пред ви ђа ња – те ме
попут Хо ло ка у ста, гу ла га, пре и спи ти ва ње исто -
ри је, сек су ал не ори јен та ци је и слич но за сту -
пље не су у сли ков ни ца ма за пред школ ски и ра -
ни школ ски уз раст и пло дан су из вор за раз ли -
чи те вр сте ин тер ди сци пли нар них про у ча ва ња
(по ред на у ке о књи жев но сти, ту су и лин гви -
стика, деч ја пси хо ло ги ја, пе да го ги ја, исто ри ја
умет но сти, те о ри ја сли ка, на ра то ло ги ја, ког ни -
тив не сту ди је и та ко да ље). Ме ђу овим те ма ма
на шла се и ин клу зи ја ко ја, иако се о њој много
писало и расправљало, и промовисана је у са -
вре ме ном дру штву, па и за ко ни ма Ре пу бли ке
Ср би је,4 још увек, на жа лост, при па да те ма ма
ко је се у књи жев но сти за де цу тек сти дљи во по -
ма ља ју. У при лог овој тврд њи го во ри и чи ње ни -
ца да је текст по све ћен те ми бо ле сти у књи жев -
но сти за де цу, у ко јем се раз ма тра и при су ство
осо ба са по те шко ћа ма као ју на ка књи жев них
де ла (Jean Webb, Helth, Sick nes and Li te ra tu re for
Chil dren) свр стан у оде љак „Un map ped Ter ri to -
ri es” (Нео пи са не /Не по зна те/ те ри то ри је) у јед -
ном од нај зна чај ни јих збор ни ка по све ће них
књи жев но сти за де цу (The Edin burgh Com pa nion
to Chil dren’s Li te ra tu re, eds. Clémen ti ne Be a u va -
is, Ma ria Ni ko la je va). 

Циљ сли ков ни ца из еди ци је „По себ ни при ја -
те љи”, ко је су у фо ку су ана ли зе ово га ра да, је -

СЛИКОВНИЦА – КОРАК КА ИНКЛУЗИВНОМ ДРУШТВУ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   79

2 Оста ле тен ден ци је ко је на ве де на ау тор ка уо ча ва је су: ма -
те ри јал ност (опи пљи вост) и ин тер ак ци ја, при ме на мо дер них
уре ђа ја, раз вој но вих хи брид них фор ма та, ви ше је зич не сли -
ков ни це, сли ков ни це за од ра сле и, на кра ју, ди ги тал не сли -
ков ни це.

3 Ви ше о про гра му ове кон фе рен ци је у: Зо рић 2021, као и
на: <https://www.cbc2020.org/pro gram/in dex.html.>

4 О ово ме ви ше у по то њим ре до ви ма.



сте да се чи та о ци ма при бли же де ца ко ја су дру -
га чи ја. Реч је о сли ков ни ца ма ко је сво јим са др -
жа јем про мо ви шу ин клу зив но дру штво, а на -
ста ле су у са рад њи Го ра на Мар ко ви ћа, ау то ра
тек ста, и илу стра то ра Алек се Јо ва но ви ћа (Ча -
чак: Пче ли ца из да ва штво ДОО, 2019). На зив се -
ри ја ла ових сли ков ни ца са др жи из раз „по себ -
ни” чи ме се чи та о ци ма су ге ри ше да је реч о
нео бич ним при ја те љи ма, а и по знат нам је због
из ра за „де ца са по себ ним по тре ба ма”. Иа ко, ка -
ко ће ка сни је би ти по ка за но, овај из раз не мо -
ра ну жно би ти у ве зи са де цом-ју на ци ма из
ових при ча, по треб но је, ве ру је мо, с об зи ром на
те му, по вод и, ка ко се ви ди, ко но та ци ју, да ти
од ре ђе на тер ми но ло шка по ја шње ња. Из раз „по-
себ не по тре бе” се пре ма кон цеп ци ји ин клу зи је
из бе га ва, с јед не стра не за то што има не га тив -
ну ко но та ци ју – у сва ко днев ном го во ру по при -
мио је зна че ње „за о стао” (Hi gas hi de 2015), али
и због ко ри шће ња аде кват не и при хва тљи ве
тер ми но ло ги је у скла ду са кон цеп ци јом. По -
бор ни ци ин клу зи је, ин клу зив ног обра зо ва ња5

ис ти чу да се из раз „по себ не по тре бе” не ко ри -
сти јер су сва де ца људ ска би ћа и сва људ ска би -
ћа има ју исте, људ ске по тре бе, a она због сво је
спе ци фич но сти или „дру га чи јо сти”, од но сно
раз ли чи то сти у раз во ју, уче њу и функ ци о ни са -
њу има ју по тре бе за до дат ном по др шком у про -
це су вас пи та ња и обра зо ва ња (Ve li šek-Braš ko
2015). У овим сли ков ни ца ма реч је, да кле, о де -
ци ко ја при па да ју осе тљи вим, од но сно ра њи -
вим гру па ма6. У ин тер на ци о нал ним и на ци о -
нал ним из во ри ма и струч ној ли те ра ту ри, за де -
цу ко ја при па да ју овим гру па ма сре ће се из раз
„друк чи ји” (Gran din 2005; At two od 2008; Jen sen
2010; Ve li šek-Braš ko – Mi ra žić Ne met 2018; Da -
bić 2019). Друк чи ји зна чи раз ли чит, ко ји не ма
исте осо би не, ко ји се не по ду да ра са оним са
чим се упо ре ђу је (РСА НУ 1966: 772). Овај израз

не ети ке ти ра осо бе из ра њи ве гру пе, са мо ука -
зу је на то да осо ба по не че му ни је ти пич на, а не
по сто ји ни опо зит ко ји би био ети ке ти ра ју ћи у
од но су на де цу чи ји се раз вој од ви ја на оче ки -
ван на чин (Ve li šek-Braš ko – Svi lar 2019), као
што је то слу чај са тер ми ни ма нор ма лан : не -
нор ма лан. Сто га је за де цу ко ја има ју не ке
смет ње у уче њу, раз во ју, има ју ин ва ли ди тет,
или су пак да ро ви та, те им је по треб на до дат на
по др шка у вас пи та њу и обра зо ва њу, при хва -
тљив из раз „друк чи ји”. Пра вил ник о бли жим
упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду -
ал ни обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред -
но ва ње (Слу жбе ни гла сник РС, 74/2018) одредиo
је ко јој је де ци по треб на до дат на по др шка и
класификоваo их у раз ли чи те гру пе. Сли ков ни -
це из еди ци је „По себ ни при ја те љи” при ка зу ју
де цу са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том,
ко јој је по треб на до дат на по др шка у про це су
уче ња и раз во ја. Сва ка сли ков ни ца ба ви се
одре ђе ном смет њом или ин ва ли ди те том, те су
те ме: смет ње из спек тра ау ти зма, па ра ли за,
оште ће ње слу ха и оште ће ње ви да.

При че из жи во та јед не Са ње, јед не Ми ле,
јед ног Ни ко ле и јед ног Фи ли па чи та о ци ма пре -
но се њи хо ви кућ ни љу бим ци – мач ка Ава, по -
ни Сте ла, пас Лео и ку нић Зо ја. У деч јем све ту
по се до ва ње кућ ног љу бим ца ва жан је до га ђај.
Жи ве ћи са жи во ти ња ма и бри ну ћи о њи ма, де -
те спо зна је да оне ни су са мо играч ке већ жи ва
би ћа с осе ћа њи ма и по тре ба ма, чи ме учи да
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5 У Ре пу бли ци Ср би ји је од 2009. за ко ном де фи ни са но
ква ли тет но обра зо ва ње за сва ко де те, од но сно ин клу зив но
обра зо ва ње (За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи -
та ња, Сл. Гла сник РС, 72/2009).

6 Син таг ма „ра њи ве гру пе” об у хва та ве ли ку и хе те ро ге ну
ску пи ну ли ца. При пад ност овој гру пи за ви си од три кри те -
ри ју ма, a то су: сте пен со ци јал не угро же но сти, сте пен укљу -
че но сти у дру штво или ис кљу че но сти из дру штва, као и изло -
же ност дис кри ми на ци ји (Jo va no vić 2014).



успо ста вља и раз ви ја од нос са жи во ти њом (Ve -
li šek-Braš ko 2016). Ау тор ове еди ци је очи то
пре по зна је и ис ти че уло гу жи во ти ња у жи во ти -
ма де це, по себ но оне са смет ња ма у раз во ју и
ин ва ли ди те том7 – во дио је ра чу на уз ко је де те
ће би ти ко ји кућ ни љу би мац. Код сва ког де те та
ускла дио је по тре бе за по др шком са спе ци фич -
но сти ма и мо гућ но сти ма од ре ђе не жи во ти ње:
Са ња, де вој чи ца са ау ти змом, има мач ку; Ни -
ко ла, ко ји је сла бо вид – пса; Фи лип, са оште ће -
њем слу ха – ку ни ћа; а Ми ла, са па ра ли зом – по -
ни ја. Сва ка жи во ти ња са ма об ја шња ва за што је
баш она до бра и ко ри сна8 за сво је де те9 – мач -
ка ра се меј кун је ма зна, па мет на и во ли де цу, а
и Са њин отац ка же да је она уз Аву мно го опу -
ште ни ја; пас по ма же сла бо ви дим осо ба ма при -
ли ком кре та ња на отво ре ном, баш као што је
Лео, по ву кав ши по во дац, спре чио Ни ко лу да
иза ђе на ко ло воз то ком шет ње; ја ха ње је тре -

нинг ко јим се ја ча ју но ге и це ло те ло и по ни
Сте ла је срећ на и по но сна што мо же да по мог -
не сво јој Ми ли; ку ни ћи ко му ни ци ра ју по кре ти -
ма уши ју и луп ка њем о под, чи ме ша љу ви бра -
ци је ко је мо гу да осе те и они са оште ће ним слу -
хом, те је та ко и Зо ја ја ким уда ра њем зад њим
но га ма Фи ли пу скре ну ла па жњу на отво ре ну
сла ви ну у ку па ти лу и уми ва о ник из ко јег се
пре ли ва во да.

Ове жи во ти ње ни су са мо све зна ју ћи на ра то -
ри ко ји пре но се све што се у жи во ту њи хо вих
ма лих вла сни ка де ша ва; оне су глав ни ју на ци
ових сли ков ни ца, јер чи та лац пу тем њи хо вих
ре ак ци ја и емо ци ја, пу тем њи хо вог до жи вља ја
ствар но сти са зна је шта се де ци до га ђа. Исто -
вре ме но, на на слов ној стра ни, на ме сту где се
сто ји на слов еди ци је, у сти ли зо ва ном ср цу на -
ла зи се оти сак ша пе. Ако то ме при дру жи мо и
чи ње ни цу да се сва ка од ових при ча за вр ша ва
кон ста та ци јом љу бим ца ка ко су он и „ње го во”
де те „по себ ни при ја те љи ко ји за јед но де ле ту гу
и ра дост”, од но сно, ка ко за кљу чу је Са њи на
мач ка Ава, „ја (сам) део ње ног све та, и да сам
ње на по себ на при ја те љи ца”, с пра вом мо же мо
по ми сли ти и ка ко су ово при че о кућ ним љу -
бим ци ма као по себ ним при ја те љи ма де це из
осе тљи вих гру па. 

Бу ду ћи да до бро по зна ју сво ју де цу, од љу би -
ма ца са зна је мо мно го о деч јем жи во ту, па чак
и о до га ђа ји ма из вр ти ћа, ко ји ма љу бим ци сва -
ка ко не при су ству ју. Те ин фор ма ци је у пот пу -
но сти се укла па ју у окви ре пре по зна тљи вих ка -
рак те ри сти ка10 ко је пред ста вља ју ка ко ја ке
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7 По сто је по да ци и ис ку ства ко ји ука зу ју на то да жи во -
тиње мо гу под сти цај но де ло ва ти на раз вој де це, и у том
правцу се раз ви ја и пе да го шка ди сци пли на зо о пе да го ги ја
(Ера ко вић 2006). 

У ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју уве ли ко се при ме -
њу је и зо о те ра пи ја – те ра пи ја уз по моћ жи во ти ња, где су жи -
во ти ње по ста ле ко те ра пе у ти у ра ду с ма ли ша ни ма. Зо о те -
рапи ја не под ра зу ме ва из ле че ње ста ња, ин ва ли ди те та или
не ког дру гог здрав стве ног про бле ма, већ по бољ ша ње оп штег
ста ња осо бе кроз дру же ње са жи во ти ња ма. Ова те ра пи ја мо -
же по бољ ша ти ква ли тет жи во та, ума њи ти на пе тост, де ло ва -
ти сми ру ју ће, раз ви ја ти фо кус па жње, ора спо ло жи ти осо бу.
Ви ше о зо о те ра пи ји в. Ера ко вић 2006. и Ан тић 2016.

8 По ред ин фор ма ци ја ко је ну ди текст сли ков ни ца, на кра -
ју сва ке да то је об ја шње ње ути ца ја жи во ти ња на до бро бит де -
те та са кон крет ном по те шко ћом. Ови де ло ви да ти су у фор -
ми струч ног са ве та и не чи не ин те грал ни део сли ков ни це.
На ме ње ни су они ма ко ји де ци чи та ју, ка ко би осна жи ли сво -
је ком пе тен ци је и та ко лак ше и бо ље де ци при бли жи ли са -
др жај сли ков ни ца, те сто га ни су укљу че ни у на шу ана ли зу.

9 Ова кав од нос по се си је учи њен је све сно, уз алу зи ју на
цр та ни филм Тај ни жи вот љу би ма ца (The Sec ret Li fe of Pets,
Il lu mi na tion En ter ta in ment, 2016) у ко јем жи во ти ње о сво -
јим вла сни ци ма го во ре „мој чо век” (my hu man).

10 Као и ин фор ма ци је о ути ца ју жи во ти ња, и кра так пре -
глед ових ка рак те ри сти ка дат је у ин фор ма тив ном тек сту на
кра ју сва ке сли ков ни це.

Ви ше о ка рак те ри сти ка ма де це из раз ли чи тих осе тљи вих
гру па, ка ко о њи хо вим ја ким стра на ма та ко и о они ма ко је
им пред ста вља ју по те шко ће в. Ve li šek-Braš ko – Mi ra žić Ne -
met 2018.



стра не, та ко и по те шко ће ко је до жи вља ва ју де -
ца с од ре ђе ним смет ња ма. Си ту а ци је с ко ји ма
жи во ти ње упо зна ју чи та о це ре а ли стич не су и
не по се ду ју еле мен те бај ке или ба сне – љу бим -
ци су не ми по сма тра чи или уче сни ци у оно ли -
кој ме ри у ко ли кој жи во ти ње то у сва ко днев ном
деч јем жи во ту мо гу би ти.

При ча Са њин свет го во ри о де вој чи ци са ау -
ти змом, с ко јом нас упо зна је мач ка Ава. Смет -
ње из спек тра ау ти зма11 ути чу пр вен стве но на
ко му ни ка ци ју и со ци јал ну ин тер ак ци ју де те та,
као и на има ги на ци ју – што се на гла ша ва као
„три ја да по те шко ћа” (Han nah 2007). Са ња, Ави -
на де вој чи ца из при че, при ка за на је са пре по -
зна тљи вим ка рак те ри сти ка ма де це из спек тра
ау ти зма, са од ре ђе ним те шко ћа ма у ве зи са ин -
тер ак ци јом и ко му ни ка ци јом са дру ги ма из
окру же ња и у ве зи са со цио-емо ци о нал ним ре -
ак ци ја ма. Ни са ма Ава ду го ни је си гур на у то
ка кав је од нос де вој чи ца раз ви ла пре ма њој, ни
да ли га уоп ште има – Са ња рав но ду шно по сма -
тра ка да јој Ава ба ца оми ље ну лут ку у ба ру, са
же љом да иза зо ве би ло ка кву ре ак ци ју, ма кар и
љут њу. Мач ка опи су је ка ко су се њих две збли -
жа ва ле по ла ко, ко рак по ко рак, да би се по вере -
ње и при ја тељ ство раз ви ло ка да су, за јед нич ки
пра ве ћи бу ку, оте ра ле не баш оми ље ну ком ши -
ни цу. Ава чи та о ци ма по ка зу је и ко је су Са њи не
ја ке стра не, шта је то што во ли да ра ди – а то је
цр та ње. Чи та о ци са зна ју да су цр те жи ле пи и
нео бич ни јер је и Са ња ле па и нео бич на, а ор га -
ни зо ва на из ло жба на зва на је Са њин свет јер је
она де вој чи ца ко ја има свој по се бан свет. Да кле,
ис ти че се и пот цр та ва „друк чи јост”, од но сно
раз ли чи тост, уз на гла ша ва ње да је то оно што
Са њу чи ни из у зет ном, али и при хва ће ном ме -
ђу дру га ри ма из вр ти ћа и од ра сли ма из ши ре
око ли не. Ава је на из ло жби схва ти ла да је она
истин ски део Са њи ног све та, бу ду ћи да је де вој -

чи ца ру ком по ка за ла на цр теж мач ке и пр ви
пут из го во ри ла Ави но име. Иа ко има по те шко -
ће у со цио-емо ци о нал ној ко му ни ка ци ји, Са ња
је сво ју спо ну са око ли ном по ка за ла пу тем сво -
јих цр те жа.

Нео би чан ду ет из исто и ме не сли ков ни це, ка -
ко чи та о ци са зна ју, чи не пас Лео и де чак Ни ко -
ла, ко ји има оште ће ње ви да12. Лео нам об ја ш -
ња ва да је ње гов де чак сла бо вид и да но си на о -
ча ре, а по не кад и фла стер за очи – што, ка ко
пас при ме ћу је, углав ном ни је при јат но – че сто
иде на ле кар ске кон тро ле и ра ди ве жбе за очи.
При ча ју ћи о свом де ча ку, Лео по ка зу је да Ни -
ко ла има ис так ну те ка рак те ри сти ке и по те шко -
ће у сва ко днев ном функ ци о ни са њу и дру же њу
са вр шња ци ма, ко је су уоч љи ве код сле пе и сла -
бо ви де де це. Он иде у вр тић и во ли да се игра
са дру га ри ма, али је због сла бо ви до сти че сто
спор и по ма ло не спре тан, па га де ца за дир ку ју.
Но, Лео је по но сан на Ни ко лу јер то код де ча ка
не бу ди не тр пе љи вост, на про тив – ка ко је ње го -
ва по те шко ћа зах те ва ла да раз ви је оста ла чу ла,
по себ но чу ло до ди ра, Ни ко ла се по ка зао нај бо -
љим у игри ту ту ми ша (ћо ра ве ба ке); ка да је јед -
но од де це па ло, бу ду ћи да због по ве за пре ко
очи ју не ви ди, Ни ко ла је при шао и по мо гао му
да уста не. По ка зао је не са мо дру га ри ма већ и
чи та о ци ма ка ко оче ку је да се по сту пи пре ма
ње му (али и сви ма оста ли ма) у слич ној си ту а -
ци ји. Лео да ље об ја шња ва ка ко се ње гов де чак
кре ће у за тво ре ном про сто ру и по зна тој сре ди -
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11 Бу ду ћи да се ове сметње могу ис по ља ва ти на раз ли чи -
те на чи не – од бла гих до из ра же них фор ми, у ли те ра ту ри и
сва ко днев ном го во ру нај че шће се ко ри сти из раз „спек тар ау -
ти зма”, ка ко би се ука за ло на раз ли чи те ни вое функ ци о нал -
но сти у ко ји ма се оне могу појавити.

12 Оште ће ње ви да мо же да се ис по љи као сла бо ви дост или
сле пи ло ко је по сто ји од ро ђе ња или на сту па ка сни је. Нај ви -
ше се од ра жа ва на са мо стал но сна ла же ње у про сто ру и са -
мо стал но оба вља ње сва ко днев них жи вот них ак тив но сти.



ни, а глав ни по моћ ник у то ме му је упра во он –
Лео. Пра ви парт не ри у игри они су је ди но ле -
ти, ка да се за јед но ку па ју, али и ка да Ни ко ла
сви ра кла вир, а Лео га пра ти сво јим за ви ја њем.
За хва љу ју ћи до бром слу ху и раз ви је ном чу лу
до ди ра, осе ћа ју ћи дир ке под пр сти ма, Ни ко ла
је бр зо на пре до вао у му зич кој шко ли и по чео
са кон церт ним на сту пи ма. Овај нео би чан ду ет
де ли тре му пред из ла зак на би ну, али и ра дост
на кон успе шног кон цер та. 

По роди ца ви ле ња ка при ча је о Ми ли, де војчи -
ци са фи зич ким ин ва ли ди те том13, па ра лизом.
Ми ла се кре ће по мо ћу ин ва лид ских ко ли ца.
По ни Сте ла се у ње ном дру штву до бро осе ћа јер
јој у пот пу но сти ве ру је, до жи вља ва ју ћи је као
по себ ну при ја те љи цу. Сте ла је све сна да је та кво
при ја тељ ство рет ко и да не мо гу сва де ца да га
оства ре. По ни по ма же Ми ли чи је но ге ни су
сна жне и по крет не, због че га се игра се де ћи, а
кре ће се по мо ћу ко ли ца, те је ја ха ње за њу и те
ка ко ва жан тре нинг. Уз то, Ми ла упор но и хра -
бро ве жба, по пут гим на сти ча ра, што ни је, ка ко
све до чи Сте ла, ни ма ло ла ко ни при јат но. Ми лу
до жи вља ва као упор ну, хра бру, кре а тив ну де -
вој чи цу, ко ја има те шко ће са мо у си ту а ци ја ма
ка да, услед про бле ма са кре та њем, не мо же да
уче ству је у не ким игра ма са дру гом де цом. Сте -
ла је Ми ли по себ но за хвал на јер је де вој чи ца
до жи вља ва као не из о став ног чла на по ро ди це –
за хва љу ју ћи кре а тив но сти, али и упор но сти,
Ми ла је сми сли ла ка ко да и Сте лу укљу чи у ма -
скен бал у вр ти ћу: ње на по ро ди ца би ла је по ро -
ди ца ви ле ња ка, а Сте ла је би ла њи хов јед но рог
и, уз све оп ште оду ше вље ње, ка ко све до чи Сте -
ла, до би ли су на гра ду за нај бо љи ко стим. 

Ку нић Зо ја љу би мац је ма лог ша хи сте из
исто и ме не сли ков ни це. Њен де чак Фи лип је де -
те са оште ће њем слу ха14 и но си слу шни апа рат.
Бу ду ћи да од ро ђе ња не чу је до бро, а ни апа рат

не омо гу ћу јe са свим чист звук, Фи лип те шко и
ма ло друк чи је го во ри, ка ко при ме ћу је Зо ја. Због
све га то га он оте жа но пра ти дру га ре у ко му ни -
ка ци ји и у игри. Иа ко се они тру де да го во ре
спо ри је и ја сни је, као и да га укљу че у сво је ак -
тив но сти, Зо ја сма тра да по не кад баш и не ма ју
раз у ме ва ња за Фи ли па, као он да ка да је јед на
де вој чи ца ин си сти ра ла да пле ше са њим, а он
му зи ку не чу је. Ипак, нај ви ше се дру жи са де -
цом која и са ма не чу ју до бро, са којом, као и
са сво јом по ро ди цом, ко му ни ци ра на зна ков -
ном је зи ку. Зо ја нам пре но си да је ја ко до бар у
ша ху и да по бе ђу је свог де ку. Ус пео је чак да на
тур ни ру по бе ди де ча ка ко ји му се ру гао због
слу шног по ма га ла. Исти на, при зна је Зо ја, на
кра ју се и Фи лип ње му ма ло ру гао, али са мо за -
то да би га на у чио ка ко то ни је у ре ду. 

Да би ове сли ков ни це би ле до жи вље не на
одго ва ра ју ћи на чин, ва жно је да ти од го во ре на
пи та ња: Чи ја је при ча ис при ча на, од но сно чи ја
при ча ни је ис при ча на? (We ip pert – Dom ke –
Apol 2018: 3). Су штин ски, Са њи на, Ми ли на,
Ни ко ли на и Фи ли по ва при ча је та ко ја у овим
сли ков ни ца ма ни је ис при ча на. Ре ци пи јент (би -
ло од ра сли чи та лац, би ло де те ко јем се чи та) не
зна о че му они раз ми шља ју, ка ко се осе ћа ју; не
упо зна је се са уну тра шњим све том де це-ју на ка
ових сли ков ни ца – ин фор ма ци је до би ја из „тре -
ће ру ке”. 
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13 Фи зич ки ин ва ли ди тет мо же да по сто ји од ро ђе ња или
да је сте чен у ра ном или ка сни јем уз ра сту. Нај че шће се ја -
вља као не до ста так јед не или обеју руку или ногу, или као
те шко ћа при ко ри шће њу тих екстремитета, или као ком би -
но ва не те шко ће (нај че шће као по сле ди ца це ре брал не па ра -
ли зе или бо ле сти, по вре да итд.).

14 Оште ће ње слу ха мо же да се ис по љи као на глу вост или
глу во ћа ко ја по сто ји од ро ђе ња или на ста је ка сни је. Ди рект -
но се од ра жа ва на раз вој го во ра, ко ји мо же пот пу но да из о -
ста не или да се не пот пу но раз ви је (за ви сно од сте пе на оште -
ће ња и уз ра ста ка да се то оштећење јави).



На пр во чи та ње, ова ко по ста вљен од нос мо -
же да иза зо ве не до у ми цу по пи та њу по ру ке ко -
ју сли ков ни це упу ћу ју, ако се у њи ма ис ти че да
де ца из осе тљи вих гру па нај бли же при ја те ље
има ју упра во у љу бим ци ма с ко ји ма „де ле ту гу
и ра дост” и у дру же њу с њи ма за до во ља ва ју сво -
је со цио-емо ци о нал не по тре бе. Овим се, сма -
тра мо, по сред но ис ти че про блем со ци ја ли за ци -
је де це из осе тљи вих гру па. Осим си ту а ци ја
опи са них у сли ков ни ци – ими ти ра ња и ру га ња
због но ше ња слушног апа ра та, за дир ки ва ња
због ло шег ви да, не мо гућ но сти уче ство ва ња у
за јед нич ким игра ма и по сма тра ња са стра не,
бур них ре ак ци јa на до дат не и нео че ки ва не, че -
сто пот пу но слу чај нe на дра жа јe – до дат но се
ис ти че чи ње ни ца да су ова де ца при лич но те -
шко при хва ће на у вр шњач ким гру па ма и ши -
рој за јед ни ци. По ста вља њу љу бим ца у уло гу
све зна ју ћег при по ве да ча, ве ру је мо, ни је се при -
бе гло ис кљу чи во ра ди афир ми са ња по тре бе за
кућ ним љу бим цем у жи во ту де це из осе тљи вих
гру па, већ и да би се до дат но ис та кло че сто од -
су ство дру ге де це (осим бра ће и се ста ра) у њи -
хо вој не по сред ној око ли ни. То нам су ге ри шу и
пра те ће илу стра ци је на ко ји ма се де ца по ја -
вљују је ди но у вр ти ћу, по не кад са мо као де кор
у ситуацијама у ко ји ма се при су ство де це оче -
ку је (Са ња, Ни ко ла), рет ко као парт не ри у игри
(Фи лип). Из у зе так је у из ве сној ме ри де вој чи ца
Ми ла за ко ју њен по ни Сте ла ка же да има мно -
го при ја те ља са ко ји ма, бу ду ћи ма што ви та,
сми шља и кре и ра за ни мљи ве пред ме те за игру,
али да је ту жна јер не мо же да уче ству је у свим
за јед нич ким ак тив но сти ма, по пут ига ра у ко ји -
ма се ко ри сти лоп та, ка ко нам су ге ри ше цр теж.

Сма тра мо да чи та ње ли те ра ту ре ко ја про мо -
ви ше иде о ло ги ју15 би ло ко је вр сте (а про ме на
дру штве не па ра диг ме у ве зи са осо ба ма са по -

те шко ћа ма сва ка ко спа да у до мен иде о ло ги је),
да би би ла пра вил но схва ће на и ко ли ко је мо -
гу ће осло бо ђе на иде о ло шких учи та ва ња, зах те -
ва ства ра ње та ко зва ног тре ћег про сто ра (Third
Spa ce). Овај „про стор” омо гу ћа ва дис тан цу и
раз ви ја ње соп стве не сли ке, без упли ва пр вог
про сто ра – оно га што се чи ни „при род ним” и
за сни ва се на „здра вом ра зу му” – и дру гог про -
сто ра – оног што је на у че но, што је екс пли -
цитна иде о ло ги ја (We ip pert – Dom ke – Apol
2018: 5). Нео п ход но је на пра ви ти ја сан кри тич -
ки отклон од при ка за не си ту а ци је. Ту је уло га
вас пи та ча и ро ди те ља, од но сно оно га ко ји де -
те ту чи та, не мер љи ва, по го то во ка да је реч о ра -
ном уз ра сту. По треб но је под ста ћи ма лог ре ци -
пи јен та да про ми сли о оно ме што чу је/ви ди и
ту су, ка да је реч о овим сли ков ни ца ма, од ра -
слом ме ди ја то ру дра го це ни по ме ну ти ин фор -
ма тив ни тек сто ви, да ти на кра ју, јер 

дру штве но из гра ђе на схва та ња и не спо ра зу ми,
кон тро верз на при ро да не ких те ма, раз ли чит сте -
пен по за дин ског зна ња, као и емо ци је по пут но -
стал ги је и/или ем па ти је мо гу ути ца ти на то ка ко
чи та о ци кри тич ки ко му ни ци ра ју са овим тек сто -
ви ма у Тре ћем про сто ру (Исто: 20). 

Уко ли ко не ма тог тре ћег про сто ра, ка ко код де -
те та та ко и код од ра слог ко ји му чи та, пру жа се
ла жна сли ка ко јом се не до при но си раз во ју
пра вог ин клу зив ног дру штва и ла жна сли ка о
све ту уоп ште. С тим у ве зи ва ља се се ти ти оно -
га што је Алек сан дра Мар ја но вић, из ме ђу оста -
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15 По је ди ни про у ча ва о ци књи жев но сти за де цу сма тра ју
да се та вр ста књи жев но сти не мо же осло бо ди ти иде о ло шких
упли ва бу ду ћи да је од ра сли пи шу за де цу, те она про мо ви -
ше од ре ђе не дру штве не вред но сти, као и на чи не де ло ва ња и
по на ша ња у дру штву, па се ко ри сти као об лик со ци ја ли за ци -
је (ви ше о ово ме в. We ip pert – Dom ke – Apol 2018).



лог, ре кла о сли ков ни ци (а за хва љу ју ћи њој вас -
пит но-обра зов ни рад код нас ушао „у европ ске
то ко ве”): 

Ми ни смо ни све сни то га у ко ли кој ме ри по -
не кад по сма тра мо љу де и зби ва ња на на чин за
ко ји смо са зна ли у то ра но до ба на стра ни ца ма
на ших пр вих књи га (Мар ја но вић 1962: 45–46).

У сва кој од ових при ча при ка за но је и ин клу -
зив но обра зо ва ње ове де це. Са ња, Ни ко ла, Ми -
ла и Фи лип де ца су са смет ња ма у раз во ју и по -
ха ђа ју вр ти ће за јед но са де цом ти пич ног раз во -
ја, укљу че ни су у гру пу вр шња ка, уче ству ју у
ак тив но сти ма, игра ју се за јед но (или јед ни по -
ред дру гих, ка да је реч о Са њи, али сво јим уче -
шћем сва ка ко по др жа ва ју и про ши ру ју ње ну
игру). У вр ти ћи ма је при ка за на ин клу зив на
прак са, вас пи та чи це ко је су сен зи би ли са не,
спрем не за ин ди ви ду а ли за ци ју у игри и уче њу,
и ко је при ла го ђа ва ју ме то де, сред ства и на чин
ра да са де те том и са де цом. Код Фи ли па, на
при мер, због на глу во сти спо ри је се при ча и не
су ви ше гла сно или се ор га ни зу ју ак тив но сти и
игре у ко ји ма и он уче сту је и та да је ве о ма сре -
ћан, као што су игре са лоп том или пра вље ње
фи гу ра од пла сте ли на. Дру ги при мер је код
Ми ле, ко ја ко ри сти ин ва лид ска ко ли ца, али је
ве о ма кре а тив на и уме да пра ви за ни мљи ве
пред ме те за игру и за ба ву са дру га ри ма. Ни ко -
ла, ко ји има про блем са ви дом, во ли да слу ша
за ни мљи ве при че, те је и на ве де но да ужи ва са
оста лом де цом ка да им вас пи та чи ца чи та, док
се са Са њом, де вој чи цом са ау ти змом, вас пи та -
чи ца игра коц ка ма, што и дру га де ца ко ри сте за
игру. 

Ин клу зив ност вр ти ћа (Ве ли шек-Бра шко –
Сви лар 2020) у при ча ма „По себ ни при ја те љи”,
по ред ин клу зив не прак се и ин клу зив не по ли -

ти ке, огле да се и у ин клу зив ној кул ту ри. Ова
кул ту ра под ра зу ме ва при хва та ју ће и сен зи би -
ли са но окру же ње, по што ва ње раз ли чи то сти и
са рад њу вр ти ћа и по ро ди це, од но сно парт нер -
ство ро ди те ља и вас пи та ча. По ро ди це су у све
че ти ри при че вр ло бри жне пре ма сво јој де ци,
пру жа ју ћи им не се бич ну по др шку, и на гла ше -
на је ак тив на уло га свих чла но ва по ро ди це у
жи во ту вр ти ћа и де це. Илу стра ци ја ма су при -
ка за не си ту а ци је у ко ји ма ро ди те љи за бри ну то
се де код ле ка ра, за до вољ но и с осме хом на ли -
цу уче ству ју у за јед нич ким ак тив но сти ма по пут
при пре ма ња обро ка или пра вље ња ко сти ма, ра -
до и без за др шке по др жа ва ју деч је па си је и
инте ре со ва ња, па чак и сит не не ста шлу ке.

У кон тек сту ин клу зи је нај ва жни је је да де те
из ра њи ве гру пе не бу де угро же но, ис кљу че но
и дис кри ми ни са но. Нео п ход но је за ла га ти се за
до бро бит сва ког де те та, па та ко и оног ко јем је
по треб на до дат на по др шка. Оно тре ба да се
осе ћа до бро, да бу де при хва ће но у окру же њу,
да ра ди оно што мо же и уме (Го ди не уз ле та,
2018). У причама из едиције „По себ ни при ја те -
љи” мо же мо пре по зна ти све ди мен зи је до бро -
би ти. При ка за не су си ту а ци је у ко ји ма се де ца-
-ју на ци при ча мо гу осе ћа ти срећ но и за до вољ -
но, јер су део сво је за јед ни це, јер су у свом
окру же њу до брa и успе шнa, без об зи ра на сво -
ју „друк чи јост”, од но сно раз ли чи тост. Ме ђу -
тим, по сто ји у овим сли ков ни ца ма још је дан
слој – у овој еди ци ји друк чи ја де ца по ста ју сво -
је вр сни су пер хе ро ји: Са њи је ор га ни зо ва на по -
себ на из ло жба, Фи лип је по бе дио на ша хов ском
тур ни ру, Ни ко ла је имао кон церт, а Ми ла је са
по ро ди цом до би ла на гра ду на ма скен ба лу и ве -
о ма је кре а тив на. То са јед не стра не де лу је по -
зи тив но – де ца са ин ва ли ди те том и смет ња ма у
раз во ју мо гу у од ре ђе ним до ме ни ма би ти вр ло
успе шна и та лен то ва на. Та кве по ру ке мо гу ули -
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ти на ду, во љу и по кре ну ти ам би ци ју код чи та о -
ца/гле да о ца сли ков ни це („То мо гу и ја”, „И ја
ћу ус пе ти”). Ме ђу тим, ва жно је на гла си ти да
де цу из ра њи вих гру па не тре ба пред ста вља ти
као су пер хе ро је, јер ови су пер хе ро ји из при ча,
по ред смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, по се -
ду ју и та ле нат, та ко да се мо же ре ћи да су деца-
-ју на ци при ча дво стру ко друк чи јa (Ve li šek-Braš -
ko – Svi lar 2019). Та ко се мо же ства ра ти и не ка
вр ста не на ро чи то по жељ не по зи тив не дис кри -
ми на ци је – да де ца мо гу би ти при хва ће на са мо
ако су та лен то ва на. (Мо ра ју ли би ти та лен то ва -
на да би би ла при хва ће на?)

*      *
*

У це ли ни гле да но, по ду хват ча чан ског из да -
ва ча вре дан је па жње, по го то во што је реч о
ква ли тет но штам па ним и деч јем уз ра сту при -
ме ре ним илу стра ци ја ма – ја сних бо ја и об ли ка
– ко је се до бро на до ве зу ју на зна че ња тек ста и
до при но се ње го вом лак шем раз у ме ва њу и при -
хва та њу од стра не нај мла ђих ре ци пи је на та, те
ма лим чи та о ци ма омо гу ћа ва ју да и пот пу но са -
мо стал но пра те и раз у ме ју све што се де ша ва.
Ме ђу тим, и у илу стра ци ја ма и у тек сту при сут -
на је од ре ђе на, ве ру је мо не на ро чи то по жељ на,
пре те ра на иде а ли за ци ја по је ди них аспе ка та
ин тер пер со нал них од но са усме ре них са мо на
друк чи је де те, без при ка зи ва ња по ро дич не сва -
ко дне ви це и ње ног уса гла ша ва ња са де те то вим
по тре ба ма. Ли те рар но вред ни ји тек сто ви, ве ру -
је мо, у ве ћој би ме ри до при не ли деч јем схва та -
њу фе но ме на раз ли чи то сти и уво ђе њу де те та у
свет у ко јем је ин клу зи ја ну жан и сва ко дне ван
об лик по на ша ња. Та ко ђе, да би тај циљ био у
пот пу но сти по стиг нут, по жељ но је да при ча бу -
де ис при ча на и из угла де те та с по те шко ћа ма

ко је при том не по се ду је не ки по се бан та ле нат
чи је би га ис по ља ва ње и успе шност у том ис по -
ља ва њу чи ни ли за па же ним чла ном за јед ни це.
Ти ме би, сма тра мо, би ла про мо ви са на истин -
ска при хва ће ност и рав но прав ност.
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Mi le na S. ZO RIĆ
Oti lia J. VE LI ŠEK-BRAŠ KO

PIC TU RE BO OK – A STEP TO WARDS 
AN IN CLU SI VE SO CI ETY

Sum mary

When it co mes to mo dern pu blis hing for chil dren,
cer ta inly an in di spen sa ble and lar ge part is de di ca ted to
pic tu re bo oks (for a long ti me, not only for the youn gest
ones). In ad di tion to be ing a kind of toy in the hands of
the youn gest chil dren, the pic tu re bo oks in tro du ce them
to the world of fa iry ta les and po e try, they open the do -
or to very im por tant to pics, not only in terms of aest he -

tic and pe da go gi cal mes sa ge and mo ral les sons le ar ned
that co me by re a ding and watching. Con tem po rary pic -
tu re bo oks une qu i vo cally of fer con tent that was not pre -
sen ted to young chil dren un til re cently, ne it her in this
way nor in any ot her way. In this pa per, we will show how
the to pic of in clu sion is in ter pre ted in the edi tion Po seb -
ni pri ja te lji (Spe cial Fri ends, 2019) by the Pu blis hing hou -
se Pče li ca from Ča čak. In the fo ur pic tu re bo oks, chil -
dren, as sta ted in the ti tles, are in tro du ced to vi sual and
he a ring im pa ir ment, au tism, and pa ralysi s. The pa per
analyzes the way in which chil dren are in tro du ced to this
to pic, the at ti tu de to wards in clu sion, but al so the pla ce
of the se pic tu re bo oks ima ge and text in the pa ra digm
that pro mo tes an in clu si ve so ci ety.

Keywords: in clu sion, preschool chil dren, pic tu re
book, Spe cial Fri ends edi tion
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СА ЖЕ ТАК: Пре ма деч јем пер цеп тив ном мо ду, сва -
ка сли ка у бо ји је уз бу дљи ва, она пред ста вља же љу и
по тре бу, али је при мар ни за хват мо гу ће мо де ло ва ти ка
ша ре ном об ли ку-зна ку, из бо ром чул них под сти ца ја
ко ји раз и гра ва ју ма шту, раз ви ја ју ви зу ел ну ком би на -
то ри ку и ми шље ње и у бу ђе њу емо ци о нал но сти има ју
по се бан удео то пли не. Мо де ло ва ње до брог гра фич ког
ис ку ства у про це су вас пи та ва ња по гле да и естет ског
до жи вља ја чи та ња усло вље но је ни зом: ау тор тек ста –
ау тор илу стра ци је – ар те факт/књи га – де те. Из ме ђу
де те та и књи ге че сто на сту па ју од го вор ни по сред ни ци.
У овом тек сту ба ви ле смо се (с)ли ков ним иза зо ви ма
Ко сте Ми ло ва но ви ћа, Попa Д. Ђур ђе ва, Бо ри са Ку зма -
но ви ћа и Ма ри це Ки цу шић, иза бра ним на осно ву пу -
ног ли ков ног до га ђа ја у об ли ко ва њу књи ге. Са свим слу -
чај но, ода бра ни на сло ви и њи хо ви ау то ри до бит ни ци
су на гра да у ка те го ри ји илу стра ци је књи ге за де цу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: књи га, де те, илу стра ци ја, Ко ста
Ми ло ва но вић, Поп Д. Ђур ђев, Бо рис Ку зма но вић, Ма -
ри ца Ки цу шић

Књи га је пред мет. Књи га је зе ле ни слон. Или
ко ма рац ко ји сур лом про би ја уча у ре но крв но
зрн це. „Као мно го стру ко де ло”, књи га је „све -

док и уче сник”, услов чо ве ко вог раз во ја и „нај -
ви ши об лик мо ћи ре ги стро ва ња и пам ће ња”
(Гро зда нић 2007).

Књи ге су у не ким слу ча је ви ма, до на ших да -
на, не са мо са др жа јем већ и по себ ним опред ме -
ће њем по ста ле култ ни пред ме ти, осве шће ни ли -
цем пред ње стра не (ко ри ца), ко је се по себ ним
оп хо ђе њем, по ка зу ју у по себ ни при ли ка ма (Bog -
da no vić 2005: 127).

Би ло да ре чи па да ју с не ба са све тим књи га ма у
чи ну по ет ског на дах ну ћа или су по ку пље ни
тра го ви го во ра у про ла зу, у све ту књи ге, ов де на
зе мљи, њи хо ви твор ци озбиљ но се игра ју сло је -
ви ма сво је и на ше има ги на ци је.

Књи га ни је са мо пи смо. Сли ка се увек ста ра
да утвр ди сво је пр вен ство у си сте му гра ђе ња
ми шље ња. У ви зу ел ној кул ту ри, пре но ше ње
инфор ма ци ја од усме ног пре да ња, до га ђа ја
упри ли че ног из ме ђу го вор ни ка и слу ша ла ца,
кроз ви зи бил но слу ша ње сли ко ви тих до га ђа ја,
пи са ње и илу ми на ци ју, мо же до слов но, у пр во -
бит ном по ступ ку бе ле же ња уре зи ва њем гра фе -
ма, на ли ко ва ти из о ра ва њу пра зни не по ља и се -
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ја њу сли ков них сим бо ла. Књи га по чи ње на ко -
ри ца ма. Ли це књи ге, пре ма Бог да но ви ћу (2005),
пред ста вља пр ви ви зу ел ни зов и из глед уну тра -
шњег са др жа ја. Илу ми на то ри, ми ни ја ту ри сти
или илу стра то ри, за пра во су пр ви де гу ста то ри
књи жев ног тек ста и по сред ни ци у ко му ни ка -
циј ском тран сфе ру зна ња и зна че ња из ме ђу
тек ста и чи та о ца. Илу стра ци ја при па да ка те го -
ри ји ин тим ног ли ков ног са деј ства ре чи и сли -
ке у кон тек сту умет ни ко вог чи на, у про це су
амал га ми за ци је сли ке и тек ста, ма сов не ди -
стри бу ци је и упо тре бе. Ли ков на до пу на књи ге
или ли ков ни тран скрипт ње ног са др жа ја ко ри -
сти тех ни ке, ве шти не и не ми нов но за нат ско
уме ће у об ли ко ва њу цр те жа, сли ке, гра фи ке,
фо то гра фи је или мул ти ме ди ја. Умет ник у ма -
сов ном дру штву при хва та усло ве у ко ји ма
ствара.

Оно што по ве зу је ли ков не ау то ре у овом
избо ру сли ка не по е зи је пред ста вља њи хов однос
пре ма про сто ру књи ге, це лом јед ном све ту на
бе лој стра ни ци. По зи ци о ни ра ње ка дро ва, об ли -
ко ва ње ка рак те ра и осо бе ност ли ков ног из ра за
би ли су услов за из бор у пр вом кон так ту са њи -
хо вим ли ци ма, пру жа ју ћи ујед но и од го вор на
пи та ње: „Шта ти во лиш да гле даш?”

Ви зу ел ност сти ха

Ди фе рен ци јал на од ли ка по е зи је у од но су на
про зу је сте пр вен стве но њен гра фич ки об лик.
Фор ма сти ха пред ста вља бит ну ком по нен ту у
струк ту ри пе сме и њо ме пе сник мо же да се
игра, као и ње ном са др жи ном. 

Деч је пе сни штво по ка зу је жи во ин те ре со ва ње
за по ет ску реч ко ја об ли ци ма и гра фич ким се -
квен ца ма пре до ча ва пред мет о ко јем се го во ри.

Реч је о пе снич ком је зи ку у сво јој ви дљи во сти,
ико ни за ци ји и по себ ном аран жма ну слов ног си -
сте ма, по Ни ко ли Гр ди ни ћу, о фор мал ном ма -
нири зму. Је зик ба зи ран на ви зу ел ном ко ду,
спрет но об је ди ње ње ин тер сли ков ног (ли ков ног)
и ин тер тек сту ал ног (књи жев ног) по ступ ка, уно -
се естет ску ди мен зи ју у штам пар ски из глед тек -
ста и ства ра ју ви зу ел не сен за ци је (Пе тро вић
2012: 48).

Чи ње ни ца је да нај мла ђи чи та о ци ре чи пре тва -
ра ју у сли ку и да ни су увек у мо гућ но сти да је -
зик осе те ау ди тив ним пу тем. Оту да по тре ба за
гра фич ким ре ше њи ма, би ло кроз ви зу е ли за ци -
ју по ет ског тек ста са мом фор мом сти хо ва, би -
ло пу тем илу стра ци је као по моћ ног (до пун -
ског) сред ства. 

Ико нич ни и мо тив ски зна ко ви, жи ве и чед не
асо ци ја тив но сти, као и ефек ти дру гих ли ков но-
-гра фич ких ди сци пли на – сво је вр сни гра фич ки
ег зи би ци о ни зам (што под се ћа на ви зу ел не ефек -
те pop-art умет но сти), пре тва ра ју по е зи ју у вер -
бал но сли кар ство и де ко ра тив ну књи жев ну реч
(Пе тро вић 2008: 395).

Лу кић се у „Бај ци о со ли те ру” по и грао ви зу ел -
ним из гле дом сти ха, па је реч со ли тер да та свих
пет пу та у вер ти кал ној гра фич кој кон струк ци -
ји, што асо ци ра на ви си ну и из дво је ност ви -
шеспрат ни ца. Се ман ти ка по ет ског дип ти ха
Сло бо да на Ста ни ши ћа, са чи ње ног од „Тан ке
пе сме” и „Де бе ле пе сме”, усло вља ва гра фич ки
об лик сти хо ва, те је у слу ча ју пр ве у сва ком ре -
ду да та са мо по јед на реч, а у слу ча ју дру ге по -
чи ње се ве ли ким бро јем ре чи ко је се ка сре -
дини пе сме сма њу ју до јед не (јер је док тор за
сти хо ве са ве то вао ди је ту, али ка ко је би ла глад -
на и но ћу кри шом је ла, по че ла је по но во да се
де бља), да би се по но во по сте пе но по ве ћа вао
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број ре чи до кра ја, што је ре зул ти ра ло гра фич -
ким об ли ком пе шча ног са та. Рас по ред ре чи у
сти хо ви ма пе сме „Воћ ке” Ђу ре Да мја но ви ћа
под се ћа на об лик шљи ве или ја бу ке, док сти -
хови Лу ки ће ве „Окру гле пе сме” обра зу ју кру -
жни цу.

Де јан Алек сић не сум њи во је је дан од успе -
шни јих вир ту о за ме ђу са вре ме ним пе сни ци ма
за де цу. У ње го вој збир ци Ја ну ар у жи ра фи чи -
та мо пе сме за сно ва не на фо но ло шким и лек -
сич ким игра ма, пе сме са ви ше се ман тич ких
сло је ва и оне ко је на го не де те на до дат но про -
ми шља ње. Ху мор као кон стан та ње го ве по е ти -
ке и те ка ко је при су тан у овој збир ци. Илу стра -
ци је Ко сте Ми ло ва но ви ћа и ви зу ел ност сти хо -
ва у уској су ве зи са се ман ти ком пе сме. На при -
мер, зна чењ ска ком по нен та пе сме „Охо-хо”
(„Не ма ру пу – ма да је сте шу пље”) до дат но је
ис так ну та илу стра ци јом – за пи сом азбу ке ко јој
не до ста је сло во о, као и ани ми стич ким при ка -
зом чо веч је фи гу ре (Чи ка Гли ше) ко ји гла ву

(сре ди шњи део те ла) др жи у ру ка ма. Упо тре ба
ма лих и ве ли ких сло ва и за гра да у пе сма ма
„(Д)рем фа за” и „Кључ на вест” чи не фо но ло -
шку игру ин три гант ни јом и тран спа рент ни јом
за де те-ре ци пи јен та. Ре цеп ци ја пе сме „Цик-
-Цак” не до вољ но је оства ре на уко ли ко се чи та
без уви да у илу стра ци ју и гра фич ки рас по ред
сти хо ва. Цик и Цак та ко се ре ги стру ју као две
за себ не ин ди ви дуе (иро нич но спо је не сим бо -
лом цр ти це) ко је не мо гу да хо да ју у па ру, те се
сто га оти сци њи хо вих сто па ла раз два ја ју, а сти -
хо ви су рас по ре ђе ни у цик цак на две стра ни це.
У пе сми „Ја друк чи је све на зва ти мо гу” цр теж
је уком по но ван у гра фич ки при каз сти хо ва,
или обр ну то. Ро ти ра ње дру ге стра ни це ове пе -
сме, ка ко би њен вер ти кал ни при каз био чи -
тљив, мо же би ти ве о ма за ни мљи во де ци, док за
зре ли јег чи та о ца то мо же пред ста вља ти до дат -
ну смер ни цу (по ред на сло ва) да још јед ном
про ми сли о зна че њу пе сме и пре и спи та њен
сми сао. Алек сић сво јим по ет ским оства ре њи -
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ма пру жа увид у нео гра ни че не мо гућ но сти игре
и от кри ва нам ма ги ју је зи ка ко ја нас из не на ђу -
је и фа сци ни ра, као и зец из ше ши ра са Ми ло -
ва но ви ће ве илу стра ци је.

Поп Д. Ђур ђев игра се гра фич ким и се ман -
тич ким аспек ти ма пе сни штва, афир ми шу ћи
чи та о чев ис ку стве ни хо ри зонт оче ки ва ња, изне -
ве ра ва ју ћи га или по твр ђу ју ћи у нео бич ним
спо је ви ма и ком би на ци ја ма. Асо ци ја ци је, кон -
тра сти, де та љи, ко мен тар, дво знач но сти или
иро ни ја че сти су кон струк тив ни еле мен ти ње -
го ве по е зи је. Ње го ве сли ке не ка да су ла ко чи -
тљи ве, а не ка да је по треб но из ве сно пред зна ње
или уме шност у по ве зи ва њу сиг на ла.

По ред је зич ког, Ђур ђев се нај ви ше слу жи зна -
ков ним/ви зу ел ним ко дом и то са ци љем да код
чи та о ца про из ве де од ре ђе ни звук и зву ча ње ко -
ји ће до при не ти што бо љем раз ре ше њу по ста -
вље ног пе сни ко вог за дат ка, од но сно до ве сти чи -
та о ца до „пра ве” пе сме (Гру јић 2019: 63).

При то ме, он ко ри сти је зич ке игре, сли ке и сли -
чи це, ло го ти пе и гра фич ке сим бо ле и ком би ну -
је их с тех ни ка ма ко ла жа, стри па, ре бу са и сл.
Пе сме Попa Д. Ђур ђе ва пра ве су го вор но-сли -
ков не мо зга ли це ко је ин три ги ра ју чи та о ца, ста -
вља ју ћи га у по зи ци ју са и гра ча или ко а у то ра,
што од го ва ра јед ном од нај бит ни јих зах те ва ко -
ји се упу ћу ју књи жев ним тек сто ви ма за де цу –
да бу ду ди ја ло шки и да илу стру ју отво рен кому-
ни ка циј ски про цес са сво јим ре ци пи јен ти ма.
Ви зу ел ност у овим пе сма ма усло жње на је ра -
зно вр сним игров ним ком би на ци ја ма ко је творе
пе снич ки про се де Попa Д. Ђур ђе ва, као што су 

ин тер ме ди јал ност, ко ла жност, ин тер тек сту ал -
ност, крип то грам ске по став ке, мо за ич ност, па -
лимп сест ност, асо ци ја тив не се ман тич ке си ту а -
ци је, ком би но ва ње или ре ком би но ва ње већ по -

сто је ћих ли те рар них де ла за де цу и за мла де,
спе ци фи чан од нос пре ма тра ди ци о нал ној књи -
жев но сти, по се бан вид иро ни је и па ро ди је (Сто -
лић 2015: 35).

По е зи ја ко ја се гле да от кри ва нам ра зно вр сне
ме ђу од но се и ком би на ци је, ана ло ги је слич но -
сти по об ли ку, игре огле да ла, на из глед не спо -
ји ве ли ни је и фи гу ре у игри, лу ди стич кој и лу -
цид ној исто вре ме но. Пе сма-сли ка „Окре ни сре -
ћан број” асо ци ра на ру лет и број те ле фо на, те
мо же има ти ви ше за ни мљи вих по за дин ских ин -
тер пре та ци ја. „Же на-па ук”1 ни је су пер хе рој,
већ хе кла ми љее. Сти хо ви „Пу сти пу же ро го ве”
илу сто ва ни су ко ла жом-син те зом му фло на и
пу жа. Чи та лац-гле да лац Поп Ђур ђе вље ве по е -
зи је нај че шће мо ра сам да до не се за кљу чак и
ре ши за го нет ку, јер пе сник рет ко, као нпр. у пе -
сми „Санг бан глтин глтан глрод”, пру жа до дат не
ин фор ма ци је и по ја шње ња2. Не сум њи во је да
сли ка (илу стра ци ја) не рет ко до дат но ис ти че се -
ман ти ку књи жев ног тек ста, пре ва зи ла зе ћи
огра ни че ња вер бал ног из ра за. 

До се за ње ле пог и је дин стве ног из ра за, tête-
-à-tête, син те за ре чи и сли ке, је дан се стрин ски
однос, има ју, да кле, за ис ход умет ност јед не исте
гра ма тич ке ка те го ри је, пе сни штво ко је пре ла зи
у сли кар ство, а сли кар ство у пе сни штво (Пе тро -
вић 2019: 74).

Из ме ђу ди зај на и/из ме ђу умет но сти

Илу стра ци ја је упи са на у ре ги стар при ме ње -
них умет но сти и ди зај на. Огла ша ва ју ћи се по -
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1 Уз на слов је до да та фу сно та: Spi der wo man.
2 Фу сно та уз пе сму ка же: „Ко не раз у ме ову реч, тај ни је

чи тао пе сме Ду ша на Ра до ви ћа.”



ма ло са мар ги не, илу стра ци ја књи ге „фор ми -
ра ла је свој свет, по ма ло одво јен од дру гих ви -
зу ел них је зи ка и ви ше по ве зан са књи жев ним
све том” (Mast nak 2009: 166–167; пре ма Вла хо -
вић Фи ли пов 2014: 102). Њен на чин из ра жа ва -
ња усло вљен је „тек стом или по ру ком на ко ју
се од но си, с естет ском, де скрип тив ном, или с
функ ци јом до дат ног ин фор ми са ња” (Вла хо вић
Фи ли пов 2013: 14), од го ва ра ју ћи кли јен ту и ко -
ри сни ку. У све ту по ја ча них ви зу ел них са др жа -
ја, бу ду ћи у окви ри ма гра фич ке ин ду стри је,
илу стра ци ја је све при сут на. Илу стра тор мо же
да при па да и ре ду ау тен тич них ли ков них ства -
ра ла ца свој стве не умет нич ке ви зи је. 

„Ште дљи ва ви ља мов ка”3

(Поп Д. Ђур ђев, По е зи ја ко ја се гле да)

Пе сник на ла зи сво ју пре чи цу до пу ног сми -
сла у ду ху гра фич ког ди зај на и пла кат ском
при сту пу ого ље не фор ме са ин дек си ра ним зна -
че њем. Ла пи дар ност сло бод не фор ме пу та без
из ла за и би о морф не си ја ли це ла ко мо гу да про -
ме не ме ста у си сте му ви зу ел них ко му ни ка ција.

„Ра до ви на млеч ном пу ту” на ста вља ју се
мле ве њем је зич ке ма се млеч ним зу би ма ко ји

се ло ме на ин стру мен та лу. Cut-out по е ти ка
„дар-мар” упри зо ре них ар хи ва, ускла ди ште них
от па да ка не ка да го то вих пред ме та, из гра ди ла
је звуч ни свет ре чи ко је се ко тр ља ју са гла вом
у ка ве зу. „Про на ђи уље за!” у гру пи ре чи, пој мо -
ва, об ли ка или пред ме та зах тев је без број них
ига ра у жан ру мо зга ли ца. Као на мер но по ста -
вље не гре шке, уље зи не при па да ју глав ном то -
ку, по ро дич ној гра ни, жу ља ју као ка мен у ци пе -
ли, уно се не ред, пре ме ћу, по зајм љу ју, ме та мор -
фи шу знак и зна че ње, у не зна њу и не до у ми ци
о пра вил ној упо тре би, гре шке у сва ко днев ним
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3 „Ште дљи ва ви ља мов ка” при па да је згру по е зи је ко ја се гле -
да и Поп Ђурђевљевим песмама без речи. 

4 Пла кат за пред ста ву За са да ниг де пре ма драм ском тек -
сту Ане Ла сић, у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту. Ау -
тор пла ка та је Сла ви мир Сто ја но вић, гра фич ки ди зај нер, ви -
зу ел ни умет ник и илу стра тор, и сам тво рац књи жев ног ли ка
Син ги Лум бе у књи га ма за де цу. До ступ но на: <http://www.
sla vi mir sto ja no vic.com /po sters/> 

„За са да ниг де”4

(Сла ви мир Сто ја но вић, пла кат)



пре пи ска ма са дру штве них мре жа или јед но -
став не (не)на мер не пра во пи сне гре шке, ове ри -
мо ва не за го нет ке Дра га не Мла де но вић по кре -
ћу раз ми шља ње и буд ност мла дог чи та о ца ко ји
„не хо ће” или „не у ме”. По и гра ва ње ре чи ма и
зву ком, увр та ње, из вр та ње и на о па ко чи та ње
има ју уло гу уз бу њи ва ча
мо жда них ви ју га, успа ва -
них ре кла ма ма за но ви
па кет са бр жим про то -
ком. Уче ње је зи ка, гра ма -
ти ке и пра во пи са кре ће
се ау то стра дом из све че -
ти ри ко мо ре, у ак тив ном
гле да њу hor ror va cui ме -
те жа бо ја, тек сту ра (као
на сти ке ру), до ми нан ти,
кон тра ста сва ке вр сте, и
ја сно опре де ље ног цр те -
жа (као у бу ква ру).

„Ки ло и по асо ци ја ци -
ја” по све ће них пе сни ку
Во ји сла ву Де спо то ву, пе ра чу са пу на, и ни зу ње -
го вих асо ци ја ци ја у ди да ска ли ја ма на тре нин -
гу по е зи је („та шна ма ши на цве ће ма ра ма” –
De spo tov 1974: 9), по чи ње ни зом „Ве че ра за ко -
мар це”: 

аутобус село
село бака
бака крофне
крофне лопта
лопта дивиденда
дивиденда фудбал 
фудбал жмурке
жмурке камата
камата вече
вече комарци
комарци за вечеру
вечера кревет

а он да се на ста вља у ви ду про стор них екс це са
и ви зу ел них про во ка ци ја Сте ва на Кне же ви ћа са
за ум ним про та го ни сти ма фан та стич них ли ков -
них склопова, на ко је би мо гла да се по зо ве и са -
ма ви зу ел на опре ма књи ге. Сте ван Кне же вић и
сам има свој ре че нич ни низ у по ет ском нацрту:

за гла ве без те ла, ди на мич но пре о бли ко ва не
над ре а ли стич ке асам бла же, са ек се ри ма уме -
сто ко се и лут ка-очи ма, ак тив не акро ба те у су -
пи од сло ва и све же по врт не ре ми ни сцен ци је
на Ђу зе пеа Ар ћим бол да (Gi u sep pe Ar cim bol do),
при ре ђе не ди ги тал ним апа ра том/ала том у ру -
ка ма Бо ри са Ку зма но ви ћа.

(Ре)де фи ни са не као сли ков ни ца у би бли о -
граф ској кла си фи ка ци ји, Дар-мар фо то граф -
ске илу стра ци је и ко ла жне кон струк ци је ау то -
ра ове пред мет не фан та сти ке на ста ју на тра гу
лич них пре фе рен ци ја и из ра жај ног „чи та ња”
да да и стич ких ко ла жа из зе ни ти стич ког кру га
„бар ба ро ге ни ја”. Гла во бо ље с јед ним „не” са чи -
ње не су као утвр ђе ње од деч јих од ри ца ња, „Ж”
пад(еж)а са за пе тља ног је зи ка, док „азе љу”
одма ра зе бру на се ма фо ру. 
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KOMARCI

NA STOLU ZELENA FLAŠA SA CRVENOM CUCLOM LJUDSKE 
GLAVE IZA FLAŠE OKNO VOZA U OKNU PROLAZI NJIVA 
DRVO SELO PLANINA OBLAK MESEC NA VAŠARU ZELENI 
SLON I MALA EVA SA BALONOM BELIM EVAA NE VOLI 
ZELENOG SLONA SA CRNIM TOČKOVIMA VOLI CRVENA 
KOLICA SA BELIM TOČKOVIMA BRKATA DEVOJKA CRNA 
BRITVA OSTRVO NA BELOM OBLUTKU BELI OBLUTAK 
OSTRVO CIGANKA BUBNJAR AUTOMOBILI ŽIVOTINJE 
U NJIMA LJUDI NEKADA SU LJUDI ŽIVELI U ŽIVOTINJAMA 
AUTOMOBILIMA SADA SU SE TOLIKO SMANJILI DA 
ŽIVE KAO PARAZITI U TELIMA VILINIH KONJICA 
KAD KONJIC UGINE PARAZIT SE PRETVORI U UČAURENO 
KRVNO ZRNCE KOJE MI PROBIJAMO SVOJOM SURLOM

Avgust, 1979 



Бо рис Ку зма но вић
(Дра га на Мла де но вић, Дар-мар)

Сте ван Кне же вић
(„Ства ри: дах, ни ца ње, раст, до дир, се ћа ње”5)

Са знај на сли ков ни ца, бе де кер са пу та по
Срби ји, сво јим сфу ма том ми ри ше на узор на се -
ћа ња про бу ђе на сно ви ђе њи ма бај ко ви тих при -
зо ра Де се Ке реч ки-Му стур ко ја су обе ле жи ла
де тињ ство не ко ли ких ге не ра ци ја. Ан то ло гиј ску
збир ку бај ки на ро да Ју го сла ви је ис пу ња ва ле су
ви зи је ви ла, „Ди вља на”, ца ре вих кће ри, ца ре ва,
кра љи ца, ди во ва и ђа во ла, уде ну тих у фи ли -
гран ске сно ве ста рих рас цве та них ве зо ва јед ног
осо бе ног по ет ског уни вер зу ма. Де ле ћи са њом
пре ко по треб ну на ив ност при зо ра, Ма ри ца Ки -
цу шић осва ја ат мос фе ру про жи вље ног тек ста

бе ле же ћи ме ста, гр ле ћи то по ни ме у ви ње та ма
раз глед ни ца са пу то ва ња. Ово лир ско сли кар -
ство во де них ла зу ра ди ше у га ми се ла Ли по ли -
ста, на кри лу кра гу ја сро че ног у сти ху Си ме о -
на Ма рин ко ви ћа. То пла Бач ка, цвет на Ти са,
„див” Го ли ја(т) „кô да спа ва”, на Руд ни ку цве -
то ви кô „мно го сре бр них па ра”, а Ја го ди на се у
ја го ду са кри ла. У ла кој ри ми сва ког кра ја, исто -
ри ја и мит, ле ген де и ју на ци, ви но ва ло за и хај -
дуч ка тра ва, там бу ра и са бор тру бе, као чврст
за гр љај Бе ле Да ме и Цр ног Фан то ма, Ти мок се
ули ва у Ду нав а Ду нав у Цр но мо ре. По ет ски
во дич кроз Ср би ју са др жи све еле мен те до бро
об ли ко ва не сли ке у пе сма ма за де цу. Сли ка има
тон (ри там сти ха), тон (бо је ни слој) и тон (ми -
ри сну под ло гу), до стат не за гра ђе ње по зи тив -
ног деч јег ис ку ства у чи та њу ли ков не на ра ци је
и усва ја њу ли ков ног је зи ка.

Ко гле да?

Гле да ју упа ље не очи ин тер нет пре тра жи -
вача. Чи та ње и гле да ње у про бу ђе ном ста њу
пре по ру чу је се игра чи ма ра чу нар ских игри -
ца, ужи ва о ци ма са вре ме ног вир ту ел ног све та
брзих пре гле да, ко ри сни ци ма и твор ци ма но -
во го во ра у ди ги тал ним апли ка ци ја ма. По сред -
ни ци и во ди чи на пу ту до књи ге при па да ју још
увек све ту па пир них сен за ци ја у до ди ру са тек -
сту ром и ми ри сом штам пе и од го вор ни су у по -
ступ ци ма ства ра ња и пре по зна ва ња ква ли те та
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5 Фо то гра фи ја ра да Сте ва на Кне же ви ћа са из ло жбе „Ства -
ри: дах, ни ца ње, раст, до дир, се ћа ње”, одр жа не у Га ле ри ји
До ма омла ди не Бе о гра да (ДОБ) 1981. го ди не. Фотографија
је поклон Славољуба Мирковића документацији Факултета
ликовних уметности у Београду. Сте ван Кне же вић (1940–
1995) био је про фе сор на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у
Бе о гра ду. До ступ но на: <http://www.stu di o lo flu. rs/port fo lio_
pa ge/ste van-kne ze vic-ga le ri ja-do b-1981/?lang= lat.> 



хап тич ког ис ку ства и са др жај них, ли ков них и
умет нич ких вред но сти.

Есте ти ка ства ра ња за де цу пред ста вља по се -
бан иза зов у про це су илу стро ва ња књи га, под -
ра зу ме ва ју ћи до вољ ну ко ли чи ну на ив но сти и
бли ско сти деч јем све ту и за др жа ва ју ћи свој
умет нич ки ин те гри тет и до след ност ли ков ном
из ра зу ко ји не упа да у опа сно сти и зам ке ко -
мер ци јал не јед но лич но сти. Смрт књи ге у чвр -
стим ко ри ца ма не на зи ре се, а њен жи вот у
умет но сти под гре ва ју об ли ци ау тор ских ли сто -
ва, умет нич ке све ске или днев нич ки за пи си у
ма ну ел ној фор ми. Ди ги тал ни про сто ри тек ће

ство ри ти но ве мо гућ но сти у об ли ко ва њу књи -
ге, ње ној тех нич кој и тех но ло шкој ре а ли за ци ји
и то упра во у оном де лу у ко јем се она по сма -
тра и ства ра као це ло ви то умет нич ко де ло.
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Де са Ке реч ки-Му стур
(Бај ке на ро да Ју го сла ви је)

Ма ри ца Ки цу шић 
(Си ме он Ма рин ко вић, Пу то ва ње по Ср би ји)
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WHAT DO YOU LI KE TO WATCH?
FI NE ART SPA CES OF CON TEM PO RARY

CHIL DREN’S BO OK

Sum mary

Ac cor ding to chil dren’s per cep tual mo de, every co lor
pic tu re is ex ci ting, it is a de si re and a need. Ho we ver, it is
pos si ble to mo del the pri mary ap pro ach to the co lo ur ful
form-symbol by cho o sing sen sory sti mu li that play on
the ima gi na tion, de ve lop vi sual com bi na to rics and thin -
king, and of fer spe cial warmth to chil dren’s emo ti o nal
awa ke ning. Mo del ling a good grap hic ex pe ri en ce in the
pro cess of edu ca tion of the vi ew and aest he tic ex pe ri ence
when re a ding, is con di ti o ned by the fol lo wing re la ti ons:
aut hor of the text – aut hor of the il lu stra tion – ar ti fact /
bo ok – child. Re spon si ble in ter me di a ri es of ten act bet -
we en the child and the bo ok. In this pa per we de alt with
the (ar ti stic) chal len ges of Ko sta Mi lo va no vić, Pop Đur -
đev, Bo ris Ku zma no vić and Ma ri ca Ki cu šić, se lec ted on
the ba sis of a full ar ti stic event in the ir bo ok de signs.
Qui te co in ci den tally, the se lec ted ti tles and the ir aut hors
ha ve won awards in the ca te gory of chil dren’s bo ok il lu -
stra tion.

Keywords: bo ok, child, il lu stra tion, Ko sta Mi lo va no -
vić, Pop Đur đev, Bo ris Ku zma no vić, Ma ri ca Ki cu šić
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви по ло жа јем књи ге и из да ва -
штва у са вре ме ном окру же њу и усло ви ма до ми на ци је
тр жи шне кул ту ре. Пре и спи ту је се ме сто књи ге из ме -
ђу еко ном ске и естет ске вред но сти, и да је при каз по -
ја ве раз ли чи тих об ли ка из да ва штва, као и од но са уре -
ђи вач ке по ли ти ке пре ма раз ли чи тим функ ци ја ма
књи ге. Рад по ку ша ва да де фи ни ше основ не ка рак те -
ри сти ке уре ђи вач ких по ли ти ка са вре ме не бе ле три сти -
ке за де цу, са освр том на од нос из да ва ча у Ср би ји пре -
ма овој ка те го ри ји об ја вљи ва ња, као и да пред ста ви не -
ке од те мат ских окви ра при сут них у бе ле три сти ци за
де цу на при ме ру из да вач ке ку ће Pro po lis Bo oks. Текст
се освр ће и на уло гу из да ва ча у раз во ју чи та лач ке пи -
сме но сти као осно ве за кри тич ко и кре а тив но про ми -
шља ње ствар но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: књи жев ност, де ца, књи жев ност за
де цу, из да ва штво, Pro Po lis Bo oks, бе ле три сти ка, чи тао -
ци, ре цеп ци ја

Увод

Са вре ме ни свет по ста вља пред чи та о ца иза -
зо ве са ко ји ма се у прет ход ним вре ме ни ма није
су сре тао. Да на шњи чо век окру жен је из о би љем
са др жа ја и ин фор ма ци ја, по чев ши од ме ди ја,
пре ко ре кла ма и мо бил них апли ка ци ја, до дру -
штве них мре жа. Иза сва ке по ру ке са ко јом се
су сре ће мо то ком да на на и ла зи мо на при чу.

При ча је сву да око нас и од ра слом чо ве ку ни је
ла ко да ус по ста ви дис тан цу, раз лу чи ва жно од
не ва жног или да у мо ру са др жа ја уо чи естет ске
вред но сти. У том ин фор ма ци о ном ко ло пле ту
од ра ста ју и де ца, од ма лих но гу на вик ну та на
бр зи ну и сли ке. Њи ма је да нас да ле ко те же да
одр же па жњу, те је за то раз ви ја ње кул ту ре чи -
та ња и чи та лач ке пи сме но сти од из у зет ног зна -
ча ја.

Књи га из ме ђу естет ске и тр жи шне 
вред но сти

По сто ји не ко ли ко фак то ра ко ји ути чу на
раз вој чи та лач ке кул ту ре и ства ра ње чи та лач -
ких на ви ка код де це. На пр вом ме сту то је по -
ро ди ца, за тим шко ла и би бли о те ке, ме ди ји, као
и до ступ ност и ра зно вр сност књи жар ске по ну -
де. Овај по след њи сег мент уско је ве зан упра во
са из да вач ком де лат но шћу, с об зи ром на то да
и књи жа ри и из да ва чи има ју исте или слич не
ци ље ве. Деч је књи ге увек су би ле штам па не у
ве ли ким ти ра жи ма јер је де те си гу ран по тро -
шач, ка ко је још осам де се тих го ди на про шлог
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ве ка уви ђао Ми лан Црн ко вић, раз ми шља ју ћи о
по сто ја њу деч је књи жев но сти:

Дјеч је књи ге по сти жу ве ли ке на кла де, раз гра -
на та ко мер ци јал на ин ду стри ја ди љем сви је та зна
да је ди је те си гу ран по тро шач па из да ва чи већ
одав но не сум ња ју у по сто ја ње дјеч је књи жев но -
сти (1982: 3).

Мо жда се упра во из ове те зе ра ђа и сум ња у
вред ност књи га на ме ње них де ци, јер ако књи -
гу по сма тра мо ис кљу чи во као про из вод, ње на
еко ном ска вред ност не мо ра да бу де сра змер -
на естет ској. С дру ге стра не, хи пер про дук ци ја
у из да вач кој де лат но сти до ве ла је до то га да се
књи га ма ње це ни. По ну да је да ле ко ве ћа од по -
тра жње, а ако то ме при до да мо раз не дру ге са -
др жа је ко ји при вла че па жњу, схва та мо да су за
кри зу чи та ња од го вор ни под јед на ко сви чи ни -
о ци ко ји уче ству ју у жи во ту јед не књи ге. 

У да на шњем све ту сло бод ног тр жи шта, књи -
га се че сто по сма тра као ро ба, као го тов про из -
вод за ко ји је, по ред тек ста и естет ске ди мен зи -
је, ва жан и спо ља шњи из глед, па и тре нут на по -
пу лар ност. По сма тра но на овај на чин, књи га
као ме диј из јед на че на је са про из во дом и ње го -
вом ла ко мер љи вом тр жи шном вред но шћу.
Што се ти че деч јих књи га, овај про блем је још
очи глед ни ји. Деч ја књи га на ла зи се го то во на
сва ком ко ра ку. Књи жа ре, су пер мар ке ти, бен -
зин ске пум пе, улич не те зге, ки о сци – све су то
ме ста на ко ји ма на и ла зи мо на ша ре на из да ња,
спрем на да уђу у деч је жи во те. На ста ла са ци -
љем да оства ре еко ном ску до бит, та су из да ња
че сто пу на штам пар ских, пра во пи сних и гра -
ма тич ких гре ша ка, обо га ће на јар ким илу стра -
ци ја ма ко је при вла че па жњу, не упу ћу ју ћи ни на
ка кве естет ске вред но сти ни ти пак књи жев но-
-умет нич ко схва та ње де ла. Упра во она су и нај -
до ступ ни ја ро ди те љи ма ко ји, упр кос нај бо љим

на ме ра ма, не успе ва ју да у мо ру са др жа ја ода -
бе ру ону пра ву књи гу и де те ту обез бе де умет -
нич ки до жи вљај. Не рет ко, из да ња ко ја ни су
про шла озби љан уред нич ки рад ла ко су до ступ -
на де ци и кроз школ ске ак тив но сти. На ова ква
из да ња че сто упо зо ра ва ју са ми ро ди те љи, та ко
да шко ле ка сно уви ђа ју на чи њен про пуст у те -
мат ском и стил ском ода би ру1. Ипак, не пра вед -
но би би ло ре ћи да је из да вач ка де лат ност за де -
цу усме ре на са мо на ве ли ке ти ра же и про да ју.
По сто је и оне из да вач ке ку ће ко је сво јом уре -
ђи вач ком по ли ти ком до при но се ства ра њу ши -
рег кру га чи та ла ца, па зе ћи да сво је пла но ве
ускла де са по тре ба ма нај мла ђих и по ну де им
де ла про ве ре них умет нич ких вред но сти. Та кве
из да вач ке ку ће да нас се су сре ћу са но вим иза -
зо ви ма, по ку ша ва ју ћи да се при ла го де и на ђу
но ве на чи не афир ми са ња књи ге као ме ди ја.
Иа ко се че сто го во ри о угро же но сти књи ге у но -
вом до бу, не мо же се ре ћи да по сто је ре ал ни
раз ло зи за та кав став. Књи га ни ка да ни је би ла
угро же на, а си гур но то ни је ни да нас. Али да би
та ко оста ло, по треб но је оси гу ра ти ње но по сто -
ја ње и у бу дућ но сти. Кри за чи та ња, на ста ла
услед об у зе то сти ин фор ма ци ја ма и ви зу ел ним
са др жа ји ма, очи глед на је код од ра слих, а још
ви ше код де це. За то из да вач ке ку ће ко је се
одлу че да об ја вљу ју књи ге на ме ње не де ци има -
ју од го во ран и те жак за да так да ство ре про стор
у ко ме ће нај мла ђи чи та о ци на ћи по вод да се
књи зи – пр вен стве но као тек сту и естет ској ка -
те го ри ји – при бли же и оста ну јој при вр же ни.

Књи ге (не)на ме ње не де ци

Деч ју књи жев ност чи не књи ге ко је су пи са -
не без на ме ре да их де ца чи та ју, као и оне ко је
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су на ста ле упра во са том на ме ром. Од оних
првих, не ке су сво ја пр ва из да ња до жи ве ла у
прет ход ном ве ку, а на кло ност мла дих чи та ла -
ца за до би ле спон та но и не пла ни ра но. Мно штво
та квих при ме ра на ла зи мо у Еди ци ји „Пла ва
пти ца” (1980), ко ја са др жи ве ли ки из бор кла -
сич не књи жев но сти, а ве ћи на тих де ла на ста ја -
ла је без на ме ре да их чи та ју де ца, иа ко су те -
ма ти ком и сти лом при ла го ђе на деч јем уз ра сту
и упра во су та ко и при ву кла ову чи та лач ку пу -
бли ку. С дру ге стра не су књи ге пи са не за де цу,
и њих је да нас у из да вач кој про дук ци ји нај ви -
ше. Ве ћи на из да вач ких ку ћа да нас об ја вљу је
упра во књи ге на ста ле са на ме ром да их чи та ју
нај мла ђи чи та о ци. Пи сци и из да ва чи вр ло до -
бро зна ју шта при вла чи деч је око, у че му ма ли -
ша ни ужи ва ју те уре ђи вач ку по ли ти ку при ла -
го ђа ва ју зах те ви ма и оче ки ва њи ма пу бли ке. Са
јед не стра не, то зна чи си гур ну про да ју књи га.
Са дру ге пак стра не, ова кав на чин са гле да ва ња
из да вач ке по ли ти ке мо же ла ко да до ве де до за -
не ма ри ва ња умет нич ког аспек та и естет ске
вред но сти књи ге. У том сми слу ја вља се пи та -
ње шта се до би ја по ди ла же њем чи та лач ком
уку су и да ли се на тај на чин мо же до ћи до
одго во ра на пи та ње о ме сту ко је књи жев ност
за у зи ма у са вре ме ном окру же њу и ис ку ству чи -
та ла ца. Да ли је основ на функ ци ја књи ге за де -
цу за ба ва, или она има за да так да де те ту по -
нуди вред но сти умет нич ког де ла као естет ске
или етич ке ка те го ри је? Из да вач ка про дук ци ја
при лич но је ра зно вр сна али у на ме ри да се
оства ре у тр жи шном сми слу из да вач ке ку ће
мар ги на ли зу ју уло гу књи ге у кул тур ном и
умет нич ком сег мен ту. Ве ћи на из да ва ча па жњу
по све ћу је из да њи ма ко ја ће де цу нај пре за ин -
те ре со ва ти та ко што ће их за ба ви ти, или им
омо гу ћи ти по сти за ње јед ног од мно го број них
вас пит них пси хо ло шко-пе да го шких ци ље ва.

Из о би ље на ко је на и ла зи мо у књи жа ра ма, с
дру ге стра не, не ми нов но до но си и ква ли тет.
По сто је из да вач ке ку ће ко је сво јим уре ђи вач -
ким по ли ти ка ма у пот пу но сти слу же де ци и
њи хо вој по тре би за пи са ном реч ју. Ови из да ва -
чи нај че шће су спе ци ја ли зо ва ни ис кљу чи во за
деч ју ли те ра ту ру, а њи хов про грам при ла го ђен
је де ци и њи хо вим по тре ба ма.

Ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
из да ва штва за де цу

Деч ју књи жев ност об ја вљу ју под јед на ко и
мла ди и ста ри ји пи сци. За па жа се и рав но мер -
но при су ство му шких и жен ских ау то ра, чак се
мо же ре ћи да су спи са те љи це број ни је не го у
би ло ко јем дру гом сег мен ту књи жев ног ства ра -
ла штва. У свом ода би ру, из да вач ке ку ће углав -
ном се опре де љу ју за пи сце ко ји су у све ту књи -
жев но сти по твр ђе ни као ау то ри зна чај них де -
ла. Че сто су то до бит ни ци нај пре сти жни јих
награ да у све ту и сво јим до мо ви на ма, пре во ђе -
ни на број не је зи ке, у ми ли он ским ти ра жи ма,
рас про да тим ши ром све та. По сто ји не ко ли ко
ка рак те ри сти ка ко је уо ча ва мо у уре ђи вач кој
по ли ти ци ве ћи не из да вач ких ку ћа. На пр вом
ме сту то је до ми на ци ја пре вод не књи жев но сти
за де цу, што мо же би ти у скла ду са зах те ви ма
тр жи шта, јер је број до ма ћих ау то ра ко ји пи шу
за де цу скро ман. Услед ути ца ја ви зу ел не кул ту -
ре, илу стро ва ни ро ман или гра фич ка но ве ла
ме ђу жан ро ви ма за у зи ма зна чај но ме сто, за
раз ли ку од нпр. по е зи је ко ја се ве о ма рет ко
обја вљу је. Се ри ја ли су још јед на од ли ка са вре -
ме не про дук ци је за де цу: не рет ко пр ви део ко -
ји до стиг не ве ли ке ти ра же по вла чи за со бом и
дру ги, тре ћи итд., што сва ка ко ве зу је чи та о ца
за књи гу и ли ко ве, те га од са да шњег ла ко пре -
тва ра и у бу ду ћег куп ца. 
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Да нас је нај мла ђе чи та о це те шко ани ми ра -
ти јер су за о ку пље ни ви зу ел ним ме ди ји ма, а
књи га мо ра би ти та ква да се укло пи у њи хо ву
пер цеп ци ју све та. Чи ни се да ма ли ша ни не ма -
ју до вољ но стр пље ња. Они оче ку ју ак ци ју, ху -
мор и нео бич ност ко јом ће осве жи ти сво ју сва -
ко дне ви цу. При мет но је да су гра фич ке но ве ле
(илу стро ва ни ро ма ни) или ле по ди зај ни ра не
књи ге, ко је по ред тек ста са др же и илу стра ци је,
чи та ни је. Илу стро ва ни ро ман по след њих го ди -
на зна ча јан је чи ни лац књи жев не про дук ци је за
де цу. На гра ни ци из ме ђу стри па и књи жев но -
сти, илу стро ва ни ро ма ни обич но из ла зе у не ко -
ли ко на ста ва ка, а се ри ја ли до сти жу огром не
тира же. Је дан од при ме ра је Том Гејтс – Мој са -
вр ше ни свет (2016) бри тан ске ау тор ке Лиз Пи -
шон (Liz Pic hon). За књи гу Мој са вр ше ни свет
(2011), пр ву у ни зу аван ту ра ко је пра те де се то -
го ди шњег де ча ка, Лиз Пи шон ви ше пу та је
овен ча на при зна њи ма, од ко јих је нај пре сти -
жни је На гра да „Ро алд Дал” за 2011. го ди ну. Мој
са вр ше ни свет пре ве ден је на че тр де се так је зи -
ка, а до са да је об ја вље но пет на ест на ста ва ка,
док је код нас пре ве де но је да на ест. То мов до -
жи вљај све та про јек то ван је кроз не ти пич не ли -
ко ве из ње го ве нај у же око ли не. Све о че му пи -
ше у свом днев ни ку про јек ци ја је ис кљу чи во
ње го вог до жи вља ја. Он је про ниц љи ви по сма -
трач око ли не, ма ли кре а ти вац ко ји во ли да црта
и сви ра. Све стан је све га што га окру жу је, свих
пра ви ла и про пи са ко је упор но кр ши, има ју ћи
по тре бу да на тај на чин из ра зи сво ју сло бо ду.
На срп ском тр жи шту из два ја се још је дан илу -
стро ва ни ро ман за де цу у на став ци ма: Днев ник
Шо њав ка (2017, Из да вач ка ку ћа Де ре та). Ве о ма
слич ни, и је дан и дру ги се ри јал де ци ста рој
изме ђу осам и два на ест го ди на пру жа ју за ба ву
и при ли ку да се иден ти фи ку ју са ли ко ви ма ко -

ји има ју исте или слич не про бле ме као и ма ли
чи та о ци. У овим књи га ма не ма скри ве них по -
ру ка, све се де ша ва бр зо а при чу пра те илу стра -
ци је и гра фич ка ре ше ња ко ја зна чај но олак -
шава ју чи та ње. Гра фич ке но ве ле пред ста вља ју
је дан од ва жних сег ме на та бе ле три стич ке про -
дук ци је за де цу и увек су ве за не и за еле мен те
поп кул ту ре, као и за ко мер ци ја ли за ци ју ли ко -
ва и мо ти ва. Че сто из ла зе у на став ци ма ко ји
под сти чу ин те ре со ва ње чи та о ца за но ве до го -
дов шти не ли ка са ко јим се де те ла ко иден ти -
фику је.

Из да ва штво за де цу у Ср би ји

Из да вач ка де лат ност за де цу у Ср би ји сва ка -
ко за у зи ма ва жан сег мент чи та лач ког и кул тур -
ног про сто ра, ко ји је по след њих го ди на све очи -
глед ни је мар ги на ли зо ван, ка ко у ме диј ској
сфе ри, та ко и у обла сти ма јав них ин сти ту ци ја
ко је сво је по сто ја ње за сни ва ју упра во на раз ви -
ја њу чи та лач ке пу бли ке. Стра те ги ја об ја вљи ва -
ња бе ле три стич ке књи жев но сти за де цу у пот -
пу но сти је у ру ка ма из да ва ча чи ја се тр жи шна
ори јен ти са ност уви ђа у ве ћи ни са мо стал но
штам па них из да ња. Из да ва штво у Ср би ји кра -
јем XX и по чет ком XXI ве ка до жи ве ло је на гли
раз вој, ко ји је усле дио на кон стаг на ци је и за тва -
ра ња зна чај них из да вач ких ку ћа ко је су би ле у
вла сни штву др жа ве. То ком пр вих го ди на тран -
зи ци о ног пе ри о да, осно ва не су мно ге из да вач -
ке ку ће ко је и да нас по слу ју. Ка да по гле да мо
па но ра му из да ва ча у Ср би ји, мо же мо их по де -
ли ти у три гру пе: оне ко ји се ба ве ис кљу чи во
књи жев но шћу за од ра сле, из да вач ке ку ће ко је
об ја вљу ју за од ра сле, али има ју и еди ци је на ме -
ње не де ци, и из да вач ке ку ће ко је су се спе ци ја -
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ли зо ва ле ис кљу чи во за деч ју ли те ра ту ру. Да нас
су пре по зна тљи ве три та кве ку ће: Кре а тив ни
цен тар, Пче ли ца и Pro Po lis Bo oks. Не ки из да -
ва чи, све сни по сто ја ња по тре бе за не го ва њем
мла ђе чи та лач ке пу бли ке, по ред књи га на ме -
ње них од ра сли ма, усме ри ли су сво је ак тив но -
сти и на књи ге за де цу. Из да вач ка ку ћа Ар хи пе -
лаг, по ред не ко ли ко еди ци ја за од ра сле, има и
по себ ну би бли о те ку деч је књи жев но сти – „Ма -
ли Ар хи пе лаг”. Сли чан про цес за па жа мо и код
дру гих из да ва ча, па су пре по зна тљи ве еди ци је
„Ма ла Ла гу на” и „Вул кан чић”, као и књи ге на -
ме ње не нај мла ђи ма из да ва ча Evro Bo ok. Су -
про тан смер раз во ја по ка за ла је Из да вач ка ку -
ћа Оди се ја ко ја је, иа ко пре те жно об ја вљу је
деч ју ли те ра ту ру, по че ла да из да је и књи ге за
од ра сле. 

Те мат ски окви ри бе ле три сти ке за де цу:
при мер из да вач ке ку ће 

Pro Po lis Bo oks

Pro Po lis Bo oks осно ван је 2005. го ди не и
обја вљу је књи ге на ме ње не свим уз ра сти ма деце.
Пре ма уз ра сним ка те го ри ја ма ова ку ћа де фи -
ни са ла је еди ци је за де цу до шест го ди на – ко ја
тек от кри ва ју по јам књи ге и про цес чи та ња; за -
тим књи ге за пред школ ски уз раст са че сто при -
сут ном ин тер ак тив ном, кре а тив ном и еду ка -
тив ном функ ци јом; сле ди еди ци ја на ме ње на
уче ни ци ма основ не шко ле и то од по че та ка чи -
та ња до два на ест го ди на, у ко ји ма су глав ни ли -
ко ви жи во ти ње, зна чај не лич но сти, ви ле, зма -
је ви, ча роб ња ци, ју на ци еп ске фан та сти ке и
дру ги; на кра ју, Pro Po lis Bo oks об ја вљу је и књи -
ге на ме ње не де ци ста ри јој од три на ест го ди на,
а ме ђу њи ма су фу ту ри стич ки и пу то пи сни ро -

ма ни и де ла ко ја по ста ју са пут ни ци чи та о ци ма
у од ра ста њу и тра же њу соп стве ног иден ти те та.
Иа ко је по де ла пре ма уз ра сним ка те го ри ја ма
нај јед но став ни ја, што се ти че ре цеп ци је, ни шта
ни је стро го де фи ни са но и од ре ђе но уз ра стом.
Та ко књи ге на ме ње не де ци до два на ест го ди на
мо гу би ти за ни мљи ве и они ма пре ко три на ест,
и обр ну то. У том сми слу, мо жда је аде кват ни ја
по де ла на осно ву те мат ске опре де ље но сти пи -
сца да у књи жев ном де лу об ра ди од ре ђе но пи -
та ње.

По сма тра ју ћи бе ле три сти ку на ме ње ну де ци
ста ри јој од де вет го ди на, ко ја мо гу са мо стал но
да чи та ју, уо ча ва мо да из да вач ка де лат ност Pro -
Po lis Bo oks-а об у хва та књи ге ко је те мат ском
разно ли ко шћу пра те раз вој не фа зе од ра ста ња.
У про дук ци ји ове из да вач ке ку ће мо гу се на ћи
де ла ко ја има ју пр вен стве но за бав ну функ ци ју,
за тим она ко ја на ма што вит на чин по ка зу ју пу -
те ве у тра га њу за иден ти те том и про на ла же њу
на чи на за ре ша ва ње про бле ма, књи ге у чи јој
осно ви на ла зи мо фор му бај ке, као и ро ма ни са
еле мен ти ма жан ров ске књи жев но сти. Pro Po -
lis Bo oks пр вен стве но об ја вљу је пре вод ну бе ле -
три сти ку за де цу, а до ми нан тан об лик књи жев -
ног ства ра ла штва је ро ман. Те мат ски окви ри
бе ле три сти ке на ме ње не де ци у овој из да вач кој
ку ћи пра те са вре ме не то ко ве књи жев но сти.
Књи ге на ме ње не по че ци ма са мо стал ног чи та -
ња пу не су ак ци је, ху мо ра и нео бич но сти, са
еле мен ти ма фан та сти ке или нат при род них по -
ја ва ко је се до пу њу ју еле мен ти ма поп кул ту ре.
Јед на од та квих књи га је и Кли нац Нор ма лац
(2018) ау то ра Гре га Џеј мса (Greg Ja mes) и Криса
Сми та (Chris Smith). Они су кроз до го дов шти -
не глав ног ју на ка на за ни мљив и де ци при јем -
чив на чин да ли ана ли зу од но са ро ди тељ –де те.
Иа ко је стил пи са ња при ме рен де ци, књи га го -
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во ри о ме ђу соб ном раз у ме ва њу и ути ца ју ко ји
ро ди те љи сво јим из бо ри ма има ју на од ра ста ње
де це, те је у том сми слу мо гу чи та ти и ро ди те -
љи ко је пи сци овог се ри ја ла под се ћа ју на ва -
жност ослу шки ва ња емо тив ног све та де це. У
пе ри о ду ка да ви ше ни је то ли ко ма ли да не ра -
зу ме шта се де ша ва у све ту око ње га, али ни са -
мо ста лан у до но ше њу од лу ка, глав ни ју нак
Марк уви ђа за ви сност од мај ке, по сла ко јим се
она ба ви и ње них из бо ра. И ро ма ни Деј ви да Со -
ло мон са (Da vid So lo mons) о де ча ку ко ји спа -
сава свет слич ни су Клин цу Нор мал цу. Сво јом
ак ту ел но шћу, они су ла ки за чи та ње и за ни -
мљи ви због уз бу дљи вог при по ве да ња пр от ка ног
ху мо ром. Ове књи ге по твр ђу ју да су де ци по -
треб не ве ли ке при че и хе ро ји од ко јих за ви си
оп ста нак све та. По тре бан им је бег од ре ал но -
сти, али и са гле да ва ње те ре ал но сти из дру гог
угла. Оп шта ме ста стри па и на уч но-фан та стич -
не кул ту ре по слу жи ла су ау то ру за кре и ра ње
рад ње и ка рак те ри за ци ју ли ко ва. Спо ми њу ћи
га ле ри ју Мар ве ло вих су пер хе ро ја, пр ва књи га,
Мој брат је су пер хе рој (2018), у од ре ђе ном сми -
слу је сте омаж стрип-кул ту ри. То је упо зна вање
са стри пом, ње го вом исто ри јом и уло гом ко ју
је имао у са вре ме ном све ту. Дру га књи га се ри -
ја ла, под на зи вом Мо ја на став ни ца је ван зе ма -
љац (2019), и да ље се на до ве зу је на стри пов ну
ико но гра фи ју, али у цен тар па жње по ста вља ви -
део-игру. То је при ча о са вре ме ним гу та чи ма
вре ме на ме ђу ко ји ма су нај о па сни ји ри ја ли ти
пр о гра ми ко ји сем не га тив них емо ци ја пу бли -
ци не до но се ни шта до бро. У ка те го ри ју се ри ја -
ла на ме ње них уз ра сту до два на ест го ди на свр -
ста ва се и при ча о по ро ди ци Ва лен тајн. Ро ђе на
под срећ ном зве здом (2019) пр ва је у ни зу књи га
ау тор ке Хо ли Смејл (Holly Sma le), ко ја иза се -
бе већ има успе шан се ри јал под на зи вом Штре -

бер ка. Пи та ње ко је ау тор ка по ста вља чи та о ци -
ма је сте да ли суд би на по сто ји и чи ме је пред -
о дре ђе на. Глав на ју на ки ња су о ча ва се са уса -
мље но шћу и упу шта у по тра гу за лич ном сло -
бо дом. Сте ре о ти пи и по гре шне прет по став ке,
уоб ли че не на мет ну том ви зи јом љу ба ви, са ко -
ји ма се су сре ће у фил мо ви ма, до во де ју на ки њу
до за кључ ка да свет ни је иде а ли зо ва на сли ка,
што јој по ма же на пу ту са мо спо зна је. Књи га је,
по пут ве ћи не са вре ме них ро ма на, стил ски и са -
др жај но при ла го ђе на мла ди ма и де ци, ла ко се
чи та и оби лу је еле мен ти ма са вре ме не кул ту ре.
На мо мен те де лу је да је текст оп те ре ћен атри -
бу ти ма филм ског је зи ка, алу зи ја ма на по тро -
шач ки свет и астро ло шким ту ма че њи ма ко је
на ла зи мо у увод ним ре до ви ма ско ро сва ког по -
гла вља, док, са дру ге стра не, ху мор на ко ме
аутор ка ин си сти ра до при но си чи тљи во сти и ди -
на ми ци је зич ког из ра за.

У про дук ци ји Pro Po lis Bo oks-а мо гу се на ћи
и де ла ко ја пре и спи ту ју осе тљи ве те ме, на први
по глед не при ме ре не де ци. У ро ма ну Ку ћа на
пи ле ћим но га ма (2019) ау тор ке Со фи Ан дер сон
(Sop hie An der son), у чи јој је осно ви бај ка о Ба -
ба Ја ги, опи су је се ди хо то ми ја жи во та и смр ти.
По тра га за иден ти те том и сло бо дом, ра до зна -
лост, те ма при ја тељ ства, не ми ре ње са по ре -
клом ко је од ре ђу је суд би ну, не за до вољ ство али
и по тре ба за си гур но шћу – све су то те ме ко је
су на мо тив ски дру га чи ји на чин об ра ђе не у овој
књи зи у ко јој нас књи жев ни ца под се ћа да чак и
смрт мо же да ин спи ри ше чо ве ка да при гр ли
жи вот. Те мом смр ти ба ви се и Пи тер Банзл (Pe -
ter Bunzl) у ро ма ну Бе смрт но ср це (2019). Банзл
во ди чи та о це у вик то ри јан ску Ен гле ску, су о -
чава ју ћи их са фи ло зоф ским питањима о томе
има ли бес ко на чан жи вот сми сла и да ли ства -
ра њем ме ха но и да (или ве штач ке ин те ли ген ци -
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је да нас) са ми уче ству је мо у кре и ра њу јед ног
но вог жи вог би ћа.

Ро ман Остр во Чу ва ра олу је (2018) Ке трин
Дојл (Cat he ri ne Doyle) кроз еле мен те фан та сти -
ке об ра ђу је те ме по ре кла, тра ди ци је, по ро дич -
них од но са, али и не при хва ће но сти, уса мље но -
сти, од ба че но сти и хра бро сти. Дој ло ва се у
овом ро ма ну, ко ји пра ти фи зи о но ми ју бај ке,
по и гра ва ар хе тип ским еле мен ти ма пу шта ју ћи
глав ног ју на ка да се су о ча ва са сво јим стра хо -
ви ма, под све шћу, сно ви ма и се ћа њи ма. Ау тор -
ка ана ли зи ра ко лек тив но не све сно и кро ји при -
чу са тип ским ли ко ви ма у чи јем дру штву пу -
тује мо кроз про стор и вре ме у ко ји ма чо век
пока зу је сво ју по тре бу да кон тро ли ше при -
родне си ле и вре ме. Круг ро ма на на ста лих по
узо ру на бај ке, са фор мал ним и стил ским ка -
рак те ри сти ка ма ове фор ме, до пу њен је де ли ма
че шке књи жев ни це Лен ке Бро дец ке (Len ka Bro-
decká) и По ља ки ње До ро те Те ра ков ске (Do ro ta
Te ra kow ska). У по тра зи за Зве здом (2018), илу -
стро ва ни ро ман Лен ке Бро дец ке, убра ја се, пре -
ма ре чи ма из да ва ча, у аван ту ри стич ке кри -
мибај ке о зло чи ни ма и љу ба ви, у ко ји ма су до -
ми нант не те ме при ја тељ ство, љу бав, ода ност и
до сто јан ство. Кроз при чу о по тра зи за из гу бље -
ним вред но сти ма, Бро дец ка под се ћа чи та о це да
сва ко до бро тре ба чу ва ти и не го ва ти. О ле по ти,
умет но сти и до бро ти го во ри и Те ра ков ска у ро -
ма ну Огле да ло го спо ди на Грим са (2017). Опи су -
ју ћи аван ту ре цр ве но ко се де вој чи це ко ја се на -
шла у не ствар ној зе мљи, ау тор ка пи ше о то ме
шта се де ша ва ка да вла дар ска са мо во ља и по -
хле па пре ђу гра ни це ра зу ма. Сли ка то та ли тар -
ног ре жи ма, о ко јем са зна је мо из при че чу -
десних ли ко ва, слич на је др жав ном уре ђе њу
какво и да нас по сто ји у не ким зе мља ма. Те ра -
ков ска пи ше о то ме до че га до во ди по кло ни -

штво и нео гра ни че на вла да ви на јед ног чо ве ка,
да би на кра ју при че глав на ју на ки ња са зна ла
да су сви по је ди нач но од го вор ни за свет у ко ме
жи ве.

Ро ма ни на ме ње ни ста ри јем уз ра сту по се ду -
ју жан ров ске ка рак те ри сти ке књи жев но сти за
мла де. У овом кру гу из два ја се Аква ма рин (2018)
не мач ког пи сца Ан дре а са Еш ба ха (Andre as
Eschbach). Ко ри сте ћи еле мен те дис то пи је, Еш -
бах об ра ђу је уни вер зал не те ме по пут пи та ња
иден ти те та, кла сних по де ла, раз ли чи то сти и то -
ле ран ци је, кри ви це и мо ра ла. При ча ју ћи о но -
вом све ту, пи сац под се ћа чи та о це на пи та ња са
ко ји ма се да нас, у вре ме ну но вих тех но ло ги ја,
су сре ће мо из да на у дан: о при ват но сти, ге нет -
ском ин же ње рин гу, еко ло ги ји и свим етич ким
аспек ти ма ко јe ове по ја ве по вла че са со бом.
Књи гу Не где дру где да ле ко од све га (2016) Ур су -
ле Ле Гвин (Ur su la Le Guin) Аме рич ко би бли о -
те кар ско удру же ње пре по ру чи ло је у ка те го ри -
ји омла дин ског ро ма на. Де ло о мла ди ма ко ји
про ла зе кроз про цес од ра ста ња и оса мо ста љи -
ва ња ко му ни ка тив но је и до пу шта чи та о цу да
се ла ко иден ти фи ку је са глав ним ли ком. Ба већи
се пи та њи ма по тра ге за иден ти те том, кон флик -
та на ре ла ци ји ро ди тељ –де те, стра ха и кон фор -
ми зма, зна ме ни та књи жев ни ца пи ше о ва жно -
сти раз ви ја ња асер тив ног по на ша ња и сло бод -
не во ље, упр кос сре ди ни ко ја на раз не на чи не
по ку ша ва да из вр ши ути цај на глав ног ју на ка. 

За кљу чак

Де ца пра те са вре ме ну бе ле три стич ку про -
дук ци ју за хва љу ју ћи пр вен стве но ро ди те љи ма,
док се из бор књи га у обра зов ном си сте му нај -
че шће сво ди на школ ску лек ти ру. Ову по зи ци -
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ју књи ге у обра зов ном сми слу до не кле ме ња ју
не за ви сни еду ка то ри и са ме из да вач ке ку ће,
ор га ни зу ју ћи ра ди о ни це чи та ња, где на стру чан
на чин упо зна ју де цу са но вим из да њи ма. Да нас
је о ре цеп ци ји и мар ке тин гу те шко го во ри ти
као о одво је ним сег мен ти ма. Уко ли ко из у зме -
мо струч не ча со пи се на ме ње не деч јој књи жев -
но сти, про ми шља ње о деч јим књи га ма че сто се
сво ди на афир ма тив не тек сто ве ко ји углав ном
има ју про мо тив ну уло гу. За јед но са на гра да ма,
они ути чу на то ко ли ки ће би ти до сег по је ди -
них из да ња. Ови тек сто ви, об ја вљи ва ни у раз -
ли чи тим ме ди ји ма – ра ди ју, те ле ви зи ји, пор -
тали ма, бло го ви ма, не дељ ни ци ма – мо гу да
олак ша ју ре цеп ци ју и по мог ну у од лу чи ва њу за
ко ју књи гу ће се де те опре де ли ти, али им циљ
ни је да ути чу на са му ат мос фе ру у јав ном про -
сто ру, као ка да је у пи та њу књи жев на кри ти ка.
Из да ва штво у XXI ве ку не под ра зу ме ва са мо
оства ри ва ње уре ђи вач ке по ли ти ке ко јој је циљ
да об ја ви књи гу, већ и нео п ход не ме ха ни зме ко -
ји уче ству ју у пла си ра њу књи ге ка ко би она сти -
гла до што ве ћег бро ја чи та ла ца. Ова кав при -
ступ под ра зу ме ва и раз ви је не стра те ги је мар -
ке тин га: ре кла ми ра ње, од но сe са ме ди ји ма или
плат фор ме на дру штве ним мре жа ма.

У бли ској ве зи са до ми на ци јом ви зу ел не кул -
ту ре и упо тре бом раз ли чи тих ме диј ских ва ри -
јан ти у пла си ра њу и про мо ви са њу са др жа ја
сто ји и про ми шља ње о мо гу ћим аспек ти ма раз -
ви ја ња књи ге у бу дућ но сти. Да нас из да вач ке
ку ће мо ра ју да се по тру де ка ко би до пр ле до чи -
та ла ца. Кроз ра ди о ни чар ски рад и не по сре дан
кон такт, или пу тем дру штве них мре жа, оне ме -
ња ју на чин ре цеп ци је. А упра во ди ги тал ни мо -
де ли ко му ни ка ци је мо гу да на го ве сте пут ко јим
ће књи га до би ти но ва об лич ја. Из да вач ке ку ће
у Ср би ји још увек ни су ма сов но по че ле да обја -

вљу ју елек трон ске књи ге, рет ки су и при ме ри
мул ти ме ди јал них из да ња или књи га ко је кроз
ви део-игру упо зна ју чи та о це са ју на ци ма и са -
др жа јем књи ге. Чи ни се да је упра во у ова квим
ви до ви ма из да ва штва бу дућ ност, али то зах те -
ва и но ва зна ња, пер спек ти ву и сред ства. На
кра ју, би ло да је реч о штам па ним књи га ма или
не ким дру гим ди ги тал ним об ли ци ма књи ге,
текст на ста вља да вр ши функ ци ју књи жев но-
-умет нич ког де ла. С об зи ром на то да жи ви мо
у вре ме ну ме ди ја, пред у слов за ме диј ску пи -
сме ност је сте она чи та лач ка. На и ме, чи та ње
ни је са мо се би циљ, а од де це се оче ку је да про -
ми шља ју о про чи та ном и да оно што про чи та ју
укло пе у окви ре соп стве ног по сто ја ња. Чи та -
њем књи ге, ин тер пре та ци јом са др жа ја и пре не -
се них зна че ња ак ти ви ра ју се ми са о ни про це си
ко ји во де ка от кри ва њу сми сла, по и сто ве ћи ва -
њу, као и ди ја ло гу са со бом, па са мим тим и
дефи ни са њу соп стве ног иден ти те та. Чи та њем
штам па не, мул ти ме ди јал не или е-књи ге раз ви -
ја ју се го вор и је зик, али и кри тич ко и ло гич ко
ми шље ње. Де ца су у при ли ци да пре по зна ју или
осе те естет ске ка те го ри је и до жи ве књи жев но-
-умет нич ки са др жај, а сло бо да ко ју из да вач ке
ку ће има ју у ор га ни зо ва њу сво је уре ђи вач ке
по ли ти ке пре вас ход но ће ути ца ти на то да ли
ће књи ге би ти ефе мер на за ба ва или ће им се ге -
не ра ци је вра ћа ти и на кон рас про да тог пр вог
ти ра жа. 
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CHA RAC TE RI STICS OF MO DERN 
PU BLIS HING FOR CHIL DREN AND 
ITS THE MA TIC FRA ME WORKS ON 

THE EXAM PLE OF PRO PO LIS BO OKS 
PU BLIS HING HO U SE

Sum mary

This pa per exa mi nes the po si tion of the bo ok and pu -
blis hing in the con tem po rary en vi ron ment and the con -
di ti ons of the do mi nant mar ket cul tu re. It ob ser ves the
bo ok bet we en its eco no mic and est he tic va lue and shows
the oc cur ren ces of dif fe rent forms of pu blis hing, as well
as the re la ti ons bet we en the edi to rial po licy and dif fe -
rent fun cti ons of the bo ok. The pa per tri es to de fi ne the
ba sic cha rac te ri stics of mo dern pu blis hing for chil dren
and the at ti tu de of Ser bian pu blis hing ho u ses to wards
pu blis hing chil dren’s li te ra tu re. On the exam ple of the
Pro Po lis Bo oks, a Ser bian pu blis hing ho u se, so me the -
ma tic fra me works are gi ven in which con tem po rary fic -
tion for chil dren ope ra tes. Af ter a the ma tic re vi ew, a
brief con clu sion was gi ven on the pu blis hers’ ro le in the
de ve lop ment of re a ding li te racy as ba sis for cre a ti ve con -
tem pla tion of re a lity.

Keywords: li te ra tu re, chil dren, chil dren’s li te ra tu re,
pu blis hing, Pro Po lis Bo oks, fic tion, re a ders, re cep tion
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Od „tri fr ta lja Kra lja” do fr talj-pri če. Ali, sa mo
po bro ja nju wit ho ut spa ce.

Sve jed no, Duš ko Ra do vić je za sa dio „Do bro ju -
tro, de co” u ve li ko mo re zvu ka Ra di ja Be o grad.

Za sa dio je reč.
Ka ko je la ko!?
Znam(o) sve o re či ma: ka ko se tvo re, ko je sve

vr ste re či po sto je, ka ko se si ste ma ti zu ju – do bro,
to baš i ni je reč ko ju bi uče ni ci ko ji uče lek ci ju
(osnov na ško la, osmi raz red) mo gli da pri hva te
kao neš to što im je bli sko. 

A re či su, pre sve ga, tu da nam bu du bli ske. Jer,
ako nam ni su bli ske, mo ra će mo da ih uči mo na -
pa met, a kad reč ta ko učiš, la ko ti po beg ne, la ko
se za bo ra vi.

Reč „po be gu lja” ja vlja se u svim do bi ma ži vota. 
Kad si ma li, naj pre reč ne raz u meš, pro le ti ti

is pred no sa, ne po zna ta i ne u hva tlji va. Ne znaš joj
zna če nje, ni kad je ne ko ri stiš, na praš nja vi la se...
Kad si ma lo sta ri ji, baš te bri ga za re či – po go to -
vo pi sa ne – skra ću ješ ih jer ne maš kad da se za -
ma ja vaš svim slo vi ma: „nzm...”, „nmg...”, „vrvtn
ne ću do ći u šk”...

(Tač ke sam ja do da la: au to ri ma ovih skra ći va -
nja va žni je su dru ge stva ri.)

Ali, kad ih au to ri skra ći va nja iz go vo re, sko ro
uvek ih ka žu ce le.

Ce le! 
Iz go vo re ne re či!
Je li reč sa mo on da reč kad se iz go vo ri, kad se

ču je, kad iz le ti, kad se ro di kao ma lo no vo bi će ko -
je ula zi u svet?!

Je li reč slo vo ili zvuk?
Je li ista reč i ona ko ja je ka za na i ona ko ja je

za pi sa na?
Ka za na je sta ri ja, po la ko je na sta ja la, ob li ko va -

la se, kao be lu tak u po to ku... 
Još kad ču je sa mu se be! Iz ne na di se, kao kad

se pr vi put ogled neš u ogle da lu...
Reč po reč, pra zni na po pra zni na (with spa ce),

za rez pa mno go ta ča ka...
Uvek mi je le po da ka žem tač ku na ra di ju. Do -

bro zvu či: po ve deš po sled nje slo vo u re či za ru ku
i iza đeš. 

Za tvo riš vra ta. 
To je tač ka – na ra di ju. U va zdu hu. Tač ka izgo -

vo re na.
I eto, imaš sve: 
– re či, 
– slo va, 
– šum, 
– tač ku, 

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   107

* una tra ske@g mail.com 

Ve sna M. ĆO RO VIĆ BU TRIĆ*
Obra zov ni pro gram za de cu, mla de i po ro di cu, Ra dio Be o grad
Be o grad
Re pu bli ka Sr bi ja

RE ČI I RA DIO:
ŠE ZDE SET ŠEST GO DI NA EMI SI JE

„DO BRO JU TRO, DE CO”

UDC 654.197:37-053.4
Pri mlje no: 30. 7. 2021. 

Pri hva će no: 10. 8. 2021.



– „Ve sna a a aa!!!” (ne ko me zo ve), 
– imaš ki kot, 
– imaš u(z)dah... (ne za bo ra vi da di šeš!!!),
– imaš pri ču. 
Ra dij sku.
A, kad ka žeš PRI ČA, na ra di ju, vi še ni si sam.
Već imaš ne kog ko mi sli na te be. 
Sa one nje ne stra ne je pi sac ko ji je u nju upi -

sao i te be i se be. Bez te be, ni on ne ma taj deo se -
be ko ji je u pri či osta vio. 

S ove pri či ne stra ne si ti, ko ji pri ču slu šaš ili či -
taš. 

Tek ta da pri ča je ce la. 
Na ša pri ča je, sa mo ta ko, ce la. 
Ali ona je i krat ka. 
Lep še bi, mo žda, bi lo da se ka že – o, kad bi sa -

mo mo glo! – da je pri ča ma la. 
Ali, kad mo že pe snik da ka že pe smi da je naj -

ma nja, „ma nja od zr na ma ka”, mo žda mo že mo i
mi pri či da ka že mo da je ma la!?

Zbog če ga nam je va žna ma la pri ča?

Pa, jer ma lo – a to ma lo je pet mi nu ta – mo že
da ugo sti ve li ko: u na šu ma lu pri ču sta ne i ceo
život!

Šta će ma lom slu ša o cu pri ča piš čev ceo ži vot?
Pa, mo žda su na še „ma le” pri če u stva ri ma pe.

Ili pu to ka zi: kad ne znaš KA KO, ti se se tiš pri če.
Evo, na pri mer, ali sa mo na pri mer: la ko je kad

je u pri či lep tir. Mo žda „vra bac” iz „Do bro ju tro,
de co”, ili ska ka vac ili la sta... svi oni le te. Le te i
ume sto te be, ako do la ze iz do bre pri če. Ali, šta da
ra diš ako ti, ume sto do brih le ta ča, u pri ču uše ta
zec, na pri mer? Ili još bo lji „na pri mer”: slon?!

Haj de! Ka ži, ka ži sad! Šta ćeš sa slo nom!?
Niš ta lak še: se di mu na le đa, ra ši ri ma pu i le ti.

Ko ka že da slon ne le ti!?
Na ša pri ča ne ma gra ni ca! Zbog to ga je ve li ka

jer sta je u ma lo. U ma lih pet mi nu ta!
Še zde set šest go di na emi si je „Do bro ju tro, de -

co”. 
Še zde set šest go di na po pet mi nu ta!?
Je li to ve li ko ili ma lo?
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Pri kaz
UDC 06.05GRIGOR VITEZ“2020“

Pri mlje no: 13. 7. 2021.
Pri hva će no: 21. 7. 2021.

NA GRA DE „GRI GOR VI TEZ” 
ZA 2020. GO DI NU

Kao čla no vi struč nog po vje ren stva, pom no
smo pre gle da li, pro či ta li i vred no va li 136 knji ga i
sli kov ni ca pri spje lih na na tje čaj Na gra de „Gri gor
Vi tez” za 2020. go di nu, osni va ča i or ga ni za to ra
Sa ve za druš ta va „Na ša dje ca” Hr vat ske. U pro -
duk ci ji pre vla da va ju pro zni tek sto vi, dječ ji i ado -
le scent ni ro ma ni, a dram ski tek sto vi i sti ho vi ma -
nje su za stu plje ni. Na šu oso bi tu po zor nost pri vu -
kla je im pre siv na i bo ga ta pro duk ci ja sli kov ni ca,
me đu ko ji ma se ci je li niz na slo va is ti če, ne sa mo
iz vr snoš ću ilu stra ci je i vi zu al ne pre zen ta ci je, već
i kva li te tom sli kov nič kog tek sta. Sto ga smo sa za -
do volj stvom u uži iz bor za Na gra du za knji žev ni
tekst uvr sti li i ne ko li ko sli kov nič kih tek sto va.
Kva li te tom i kvan ti te tom pro duk ci je i ove se godi -
ne po seb no is ti ču ma li na klad ni ci, po gla vi to u ka -
te go ri ji sli kov ni ce. Zbog spe ci fič ne si tu a ci je u
hrvat skom na klad niš tvu, ve lik broj hr vat skih
auto ra osni va vla sti te iz da vač ke ku će u ko ji ma pi -
še, ilu stri ra, sni ma ani mi ra ne fil mo ve, ali se ba vi
i pro mo ci jom i ad mi ni stra ci jom. Zbog ne do stat -

ka di stri bu cij ske i dru ge lo gi sti ke oni ci je nom ne
mo gu na tr žiš tu kon ku ri ra ti ve li kim iz da va či ma.
Me đu tim, ti ma li he roj ski (sa mo)iz da va či ite ka -
ko kon ku ri ra ju ve li ki ma i to u po lji ma kva li te te,
en tu zi ja zma i emo tiv ne po sve će no sti svo jim pro -
iz vo di ma. Sli kov ni ca-knji ga jest pro iz vod i pod li -
je že za ko ni ma pro iz vod nje i pro da je, ali ona je i
ori gi nal no umjet nič ko dje lo i ne mo že se tre ti rati
kao ro ba. Ipak, či ni se (na daj mo se), ve li ke na -
klad nič ke ku će po la ko za po či nju oži vlja va nje svo -
je pro duk ci je su rad njom s no vim, mla dim i ta len -
ti ra nim ilu stra to ri ma, ali i eta bli ra nim knji žev ni -
ci ma ko ji su svo ju afir ma ci ju ste kli kao pi sci za
od ra sle, a sa da se po ja vlju ju s ori gi nal nim tek sto -
vi ma za dje cu.

Već du gi niz go di na čla no vi Struč nog po vje -
ren stva Na gra de „Gri gor Vi tez” po ku ša va ju uka -
za ti na pro blem ne do stat ka tim skog ra da broj nih
struč nja ka u pro ce su stva ra nja i vred no va nja kva -
li tet ne sli kov ni ce, na če lu s ured ni kom, te se to
po na vlja po istom obra scu. Ured nič ka in stan ci ja
pod ra zu mi je va kom pe ten ci ju na vi še ra zi na: od
do brog oda bi ra i ko or di na ci je ti ma knji žev ni ka i
ilu stra to ra (bri ga o us kla đe no sti nji ho vog sti la i
iz ri ča ja), do ko or di na ci je ti ma ko rek to ra i lek to ra
(bri ga o či sto ći i toč no sti je zi ka) ka ko bi se za do -
vo ljio pro ces ob li ko va nja tran spa rent nih kri te ri -
ja ko je dječ ja li te ra tu ra i ilu stra ci ja tre ba ju za do -
vo lja va ti da bi sti gle do ru ku, gla vi ca i sr ca svo jih
kraj njih ko ri sni ka – dje ce. Uza sve pro ble me koji
pra te hr vat sko na klad niš tvo za dje cu i mla de, li -
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je po je vi dje ti po ja vu ne kih no vih mla dih i ta len -
ti ra nih au to ra, i u knji žev noj i u ilu stra tor skoj
pro duk ci ji, kao i po tvr du kva li te te već afir mi ra -
nih au to ra, ali i ra zu mje ti one eta bli ra ne au to re
ko ji su se mo žda ma lo, pod te re tom spo me nu tih
pro ble ma, umo ri li i ni su ove go di ne za bli sta li u
svom pu nom sja ju. 

Na gra du „Gri gor Vi tez” za knji žev ni tekst za
dje cu u 2020. do bi la je An dri ja na Gr gi če vić za
tekst sli kov ni ce Što sam sve na u čio do ško le (i to
sâm) ko ju je ilu stri ra la Van da Či žmek, a ob ja vi la
Ibis gra fi ka. An dri ja na Gr gi če vić u dječ ju knji žev -
nost ula zi 2016. go di ne dram skim tek stom Sto no -
ga Go ga, na gra đe nim „Ma lim Ma ru li ćem” (tre ća
na gra da). Nje zi na dva slje de ća dram ska tek sta za
dje cu ta ko đer osva ja ju na gra de: Uš ti ma mac „Ma -
log Ma ru li ća” (ta ko đer tre ća na gra da), a Te čaj fi -
lo zo fi je za Ble si vje tra i Na o pa ko ka „Te nu” (pr va na -
gra da). An dri ja na Gr gi če vić au to ri ca je i dvo je zič -
ne sli kov ni ce Po tra ga za pra vom čo ko la dom ko ju je
ilu stri ra la Ma ja Bi on dić. Ova, u za gre bač kim knji -
žni ca ma teš ko do stup na sli kov ni ca us pješ no se di -
stri bu i ra bli že nje zi nom na klad nič kom sr cu, u So -
li nu, Spli tu i oko li ci, i to ne sa mo u knji žni ca ma,
ne go (i) u tr go vi na ma čo ko la de, uz čo ko la de, a
po ne kad i uz zvu ko ve gra mo fon ske plo če od čo -
ko la de. Go di ne 2020., ka da je zbog pan de mi je ci -
je li svi jet go to vo stao, An dri ja na Gr gi če vić ob ja -
vi la je dva tek sta za dje cu, ro man Sr co hvat u na -
kla di Hr vat skog druš tva knji žev ni ka za dje cu i
mla de, te u tan de mu s ilu stra to ri com Van dom Či -
žmek sli kov ni cu Što sam na u čio do ško le (i to sâm). 

Ova slikovnica istra žu je pa ra doks na ja vljen u
nje zi nom na slo vu, a sa dr žan u pi ta nji ma: Mo že li
se uop će iš ta zna ti bez ško le? A ka mo li pri je ško -
le? I to ta ko da učiš sâm? Kroz niz du ho vi tih, brit -
kih i po sve ori gi nal nih dječ jih raz ma tra nja o
ključ nim oso ba ma, stva ri ma i po ja va ma iz sva ko -

dnev nog ži vo ta, ona pri ka zu je što sve di je te mo -
že sâmo na u či ti o svi je tu. (Sa mo)uče nje se pri tom
po ka zu je u svim svo jim slo bo dar skim ob li ci ma:
kao uče nje neo p te re će no go to vim zna nji ma, kao
in ter pre ta tiv no neo b u zda no, uvi jek otvo re no no -
vim tu ma če nji ma i ra zu mi je va nji ma na iz gled po -
zna tog. Trans ge ne ra cij ski sim bo li proš lo sti, po put
go ble na i crno-bi je lih fo to gra fi ja, ta ko u ovoj sli -
kov ni ci po sta ju mar ke ri po vi je snih epo ha, go blen -
skog do ba u ko jem su se ro di li djed i ba ka te crno-
-bi je log svi je ta ma me i ta te, dok ju nak iz pred -
škol  ca pre ra sta u ori gi nal nog uče nja ka. 

U sli kov ni ci Što sam na u čio do ško le (i to sâm)
oči gled ne se isti ne oču đu ju sli je dom dječ je lo gi ke
sli kov nič kog ju na ka, i obr nu to, nje go va se lo gi ka
oču đu je oči gled nim isti na ma. Pri mje ri ce, uvi di da
ro di te lji ni su ro đa ci ili da Me do ni je živ i da ne
no si pre zi me ju na ka, po sta ju pred me ti ču đe nja i
po vod tu ma če nja, dok uvi di da se čo ko la da to pi
iz van fri ži de ra, da je stru ja opa sna za dje cu i da
se svi jet sli kov ni ca raz li ku je od stvar nog svi je ta
vo de ka za ključ ci ma da se svi jet di je li na sli kov -
ni ce i za pra vo, čo ko la da ču va iz van fri ži de ra da bi
se po sti gli fi na kre ma sta bra da i br ko vi, a stru ja
pro tje ru je iz do mo va da bi se dje ca mo gla igra ti
bez stra ha. Pre po zna tlji ve ilu stra ci je Van de Či -
žmek s iz ra že nim kon tu ra ma, ko je kao da oži vlju -
ju ge o me trij ske li ko ve, svo jom pred met noš ću na
ru bu ap strak ci je u sto pu pra te i vi zu al no na do -
gra đu ju sa mo svoj nu lo gi ku sa mo u kog predškol -
ca, ostva ru ju ći do slov nu sim bi o zu s tek stom. Što
sam na u čio do ško le (i to sâm) iz nim na je, od lič no
na pi sa na i ilu stri ra na sli kov ni ca ko ja isto dob no
ra ču na s au to nom nim dječ jim či ta te ljem, ali i
za dru ga či ju, dječ ju per spek ti vu za in te re si ra nim
odra slim.

Na gra du „Gri gor Vi tez” za knji žev ni tekst za
mla dež u 2020. go di ni do bi la je Eli za be ta Kon čić
Tr lek za ro ma na Poš ta za Li, ob ja vljen u na kla di
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Hr vat skog druš tva knji žev ni ka za dje cu i mla de.
Dok vam ne tko ne ka že, ne po vje ri ili čak na pi še
u knji zi, jed no stav no ne vje ru je te ko li ko je dje ce
ne sret no u svom naj sret ni jem ži vot nom raz do blju
– dje tinj stvu. Ta kva knji ga je Poš ta za Li Eli za be -
te Kon čić Tr lek. Dje voj či ca Li sku pi la je dva na est
go di na i šest raz re da, ali ne ma ma mu, ne ma ta tu,
ima sa mo te tu Na du i pri vre me ni stan u pri vre -
me noj biv šoj zgra di Do ma za ne zbri nu tu dje cu.
I već to, ta biv ša svr ha ku će u ko joj ži vi, ša lje sna -
žnu po ru ku či ta te lju: bu di opre zan kad go vo riš o
dje voj či ci Li. Jer, ona ima poš ta ra, ima že lje da joj
poš tar do ne se bi lo što što bi pred sta vlja lo kop ču
iz me đu Li i nje ne proš lo sti, Li i nje ne bu duć no sti.

Pri ča o ta kvoj dje voj či ci mo že se is pri ča ti sa -
mo na po se ban na čin. A au to ri ca je taj na čin pro -
naš la. I to bes kraj no pa žlji vo, s mje rom, pu na na -
dah nu ća i ra zu mi je va nja, ali bez pa te ti ke i krup -
nih ri je či ka kve od ra sli obič no ko ri ste za slič ne
pri če ko je su po ku pi li us put. Zbog to ga ži vot na
pri ča dje voj či ce iz gle da bli sko, ra zu mlji vo, na dah -
nu to i dra go. Nje žno, pri je sve ga. Ona, ma la Li,
pu tu je sa ti ma au to bu som do ško le, ali sa mo onda
kad ne gdje u gra di vu zap ne. Što ka že au to ri ca ti -
me? Ma la Li ni je obič no di je te i u nje zi nu dje tinj -
stvu ne ide sve kao pod ma za no. Ona ima pri ja te -
lje oko se be, ali sa mu se be još tra ži. Uz put to ga
tra ga nja, kao liš će uz po zna te joj sta zi ce, ona na -
la zi lju bav za te tu Na du; ona ta ko đer ot kri va da
od ra sli, pri mje ri ce za pri ču va žan go spo din Krop,
ni su uvi jek u pra vu. I ta ko, ni za njem sli či ca jed -
ne sud bi ne au to ri ca nam uve ća va sli ku o njoj, da -
ju ći mo guć nost da sam či ta telj shva ti o če mu se
tu ra di. Bez upo tre be gru bih me di cin skih i slič -
nih iz ra za. Ma la Li ni je bo le sna, ni je od ba če na,
ni je pred me tom podsmje ha. Ona je, jed no stav no,
di je te sud bi ne ko je po ne kad ni je naj sret ni je. I što
je po seb no va žno, je zik au to ri ce je dječ ja pri ča,
ona ko ka ko naj mla đi iz me đu se be iz mje nju ju

osje ća je i sum nje, sno ve i stvar nost. I još va žni je
– ni jed no ga tre nut ka ta pri ča ni je tu žna.

Do bit ni ca Na gra de „Gri gor Vi tez” za ilu stra ci -
ju za mla đu dob dje ce za 2020. go di nu je Ha na
Vrca za ilu stra ci je u sli kov ni ci Lord se vra ća ku ći,
au to ri ce tek sta Ire ne Ze le ne i na klad ni ka Knji ge
u cen tru, te sli kov ni ce Mi (ni)smo sa mi au to ri ce
tek sta Al me Pon gra šić, a u na kla di Kre a tiv ne
mre že. Ha na Vr ca no va je zvi je zda na svo du
hrvat ske ilu stra tor ske sce ne. Po za ni ma nju je gra -
fič ka di zaj ne ri ca, a svo ju di zaj ner sku vo ka ci ju
vješ to ko ri sti i u ilu stri ra nju knji ga i sli kov ni ca.
Su ve re no vla da ci je lim vi zu al nim po ljem knji žne
stra ni ce ta ko da svo jim mi nu ci o znim cr te ži ma do -
da je ko lo ri stič ke ak cen te, kon tra punk ti ra ih s
veli kim obo je nim plo ha ma, a ti po gra fi jom sklad -
no za o kru žu je, gra fič ki i ko lo ri stič ki, cje lo kup nu
kom po zi ci ju. Pre pli ću ći gra fič ki di zajn i ilu stra ci -
ju, au to ri ca je stvo ri la au ten ti čan i pre po zna tljiv
ilu stra tor ski iz ri čaj. Na gra da „Gri gor Vi tez” za
ilu stra ci ju za mla đu dob dje ce za slu že no je pri -
zna nje ko je je Ha na za vri je di la cr te ži ma i cje lo -
kup nim gra fič kim ob li ko va njem u sli kov ni ca ma
Mi (ni)smo sa mi i Lord se vra ća ku ći.

Sli kov ni ca Mi (ni)smo sa mi na sta la je pre ma
ide ji mla de ta len ti ra ne au to ri ce Al me Pon gra šić,
ko ja je ujed no i au to ri ca tek sta sli kov ni ce, i dio je
Pro jek ta sen zi bi li za ci je dje ce i ro di te lja za pra va
na do sto jan stven ži vot svih bi ća na pla ne tu Ze -
mlji. Na mje ra Pro jek ta je da se, uz ra di o ni ce, pre -
da va nja i su sre te lju di i ži vo ti nja, dio sred sta va od
pro da je sli kov ni ce do ni ra u vi du li je ko va i hra ne
azi li ma za ži vo ti nje di ljem Hr vat ske. Ne sum nji vo
vri je dan pro jekt za do bio je na vri jed no sti još i vi -
še uz vi zu al ni iden ti tet ko jeg či ne maj stor ske ilu -
stra ci je Ha ne Vr ce.

Zbi va nje se od vi ja unu tar jed nog azi la za na -
puš te ne ži vo ti nje, a pro ta go ni sti su ci je la ple ja da
pse ćih li ko va ko ji se, u pr vom li cu, obra ća ju či ta -
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te lju (i gle da te lju). Osta vlje ni, iz ne vje re ni i na puš -
te ni od lju di – svo jih vla sni ka, oni nam pri ča ju o
svo jim stra ho vi ma, sa mo ći, tu zi i na di da će pro -
na ći svoj dom i mje sto u okri lju ne ke obi te lji. Maj -
stor sku ka rak te ri za ci ju li ko va Ha na Vr ca upri zo -
ri la je vješ tim cr te ži ma ko ji ma do da je vi zu al ne
ko do ve i sim bo le nji ho vih ras po lo že nja, pro te ka
vre me na, gla sa nja i kre ta nja. Na kon cu, na po -
sljed njoj stra ni ci sli kov ni ce vi di mo (uz jed nog
psa) i dva li ca odu še vlje nih dje voj či ca za ko je se
pret po sta vlja da će udo mi ti pri ka za nog psa iz azi -
la, te po nji ho vim iz ra zi ma shva ća mo da udo mlja -
va nje psa ne no si sre ću i lju bav sa mo na puš te nom
psu već i da se sre ća nas, lju di, uve ća va jer smo u
svo joj naj du bljoj bi ti (ipak!?) osje ćaj na i bri žna
bi ća.

U sli kov ni ci Lord se vra ća ku ći, ta ko đer mla de i
ta len ti ra ne au to ri ce tek sta Ire ne Ze le ne, na i la zi -
mo na po sve druk či ju si tu a ci ju. Lord je raz ma že -
ni pas ko ji u svom do mu i obi te lji ima po vlaš te ni
sta tus. On je okru žen svim mo gu ćim pri vi le gi ja -
ma i udob no sti ma: „... ima vla sti tu so bu s ve li kim
kre ve tom i go le mim te le vi zo rom, svog osob nog
še ta ča, ku ha ri cu spe ci ja li zi ra nu za pse ću hra nu,
vla sti tog ve te ri na ra i kla u na ko ji ga je za ba vljao.
Ali Lord je bio ta ko raz ma žen da mu je, bez ob zi -
ra na sve to, bi lo do sad no. I za to je jed nog da na
od lu čio po bje ći”.

Na kon što je, ne spu tan, ne ko vri je me uži vao
trč ka ra ju ći na o ko lo, Lord shva ća da se iz gu bio. 

Nje go vi uro đe ni in stink ti osla blje ni su udob -
no sti ma nje go vo ga ras koš nog do ma i na či nom
živo ta pa ne zna na ći put ku ći, a ni ti hra nu, a gla -
dan je. Iz ne na da, su sre će ulič nog mač ka ko ji pri -
pa da jed nom po sve dru gom svi je tu u ko jem ži vo -
ti nje ne ma ju svoj dom, a to zna či ni vla sni ka koji
im da je ime. Mač ka se jed no stav no zo ve Mač ka!
Za hva lju ju ći svo joj sna la žlji vo sti i okret no sti ko -
ju joj na me će ži vot na uli ci, Mač ka po ma že Lor -

du pro na ći nje gov dom, a sret nim ras ple tom zbi -
va nja i sa ma bi va u nje mu udo mlje na. Ta ko posta -
je vi dlji vo da i ova sli kov ni ca, ko ja na o ko za po či -
nje po sve dru gim okru že njem ne go ona u sli kov -
ni ci Mi (ni)smo sa mi, za sre diš nji mo tiv ima te mu
udo mlja va nja ži vo ti nja.

Cr no-bi je le cr te že i ti jek zbi va nja ilu stra to ri ca
Ha na Vr ca po ve zu je sku pom obo je nih toč ki ca ko -
je u raz li či tim bo ja ma, ve li či na ma i gru pa ci ja ma
struk tu ri ra ju vi zu al na zbi va nja: od pred li sta, iz
stra ni ce u stra ni cu, do za li sta, su dje lu ju ći ta ko u
sklad noj vi zu al noj in ter pre ta ci ji ove za ni mlji ve
pri če.

Na gra du „Gri gor Vi tez” za ilu stra ci ju za sta ri -
ju dob dje ce u 2020. do bio je Do mi nik Vu ko vić za
ilu stra ci je u sli kov ni ci Svje tla na i sni o le tu na klad -
ni ka Ma la zvo na. Cje li na tek sta i ilu stra ci je u Vu -
ko vi će voj sli kov ni ci gra fič ki je i pro stor no do bro
urav no te že na, bez šte te po cr te že ko ji pra te te mu
dje voj či ce za lju blje ne u znan stve na ot kri ća. Stil -
ski vr lo he te ro ge ni, u kom po zi cij ski i per spek tiv -
no pot pu no slo bod nom ras po re du na for ma tu
stra ni ca (je dan cr tež/pri zor če sto ide na dvi je stra -
ni ce sli kov ni ce), cr te ži sim bo lič ki pod cr ta va ju
otvo ren i ne u kro ćen duh dje voj či ce želj ne zna nja,
či ja maš ta jed na ko ta ko slo bod no lu ta i le ti kao i
maš ta znan stve ni ka či jim se iz u mi ma sli kov ni ca
ba vi (Fa ust Vran čić, Sla vo ljub Pen ka la, Her man
Po toč nik). Sva ka ta bla cr ta na je dru ga či jim ko lo -
ri tom i pra ti at mos fe ru pri če. U noć nom di je lu
rad nje, cr te ži su vr lo za tam nje ni, s tam nom pod -
lo gom, i to do da je sli kov ni ci at mos fe ru fan ta sti -
ke i za čud nog. Sva ka stra ni ca sli kov ni ce pre pu na
je ma lih cr ta nih de ta lja ko ji nas uno se u pri ču; pri
li sta nju sva ka nas no va stra ni ca neo če ki va no
izne na đu je li kov nim rje še njem i do pu nja va njem
pri če bez po na vlja nja cr tač kih ša blo na s pret hod -
ne stra ni ce. Lik dje voj či ce cr tan je ta ko đer vr lo
uvjer lji vo: či ta telj za i sta osje ća ko li ko je ma la
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Svje tla na hip no ti zi ra na i fa sci ni ra na zna noš ću, i
na toj ra zi ni ot kri va mo ši re sim bo lič no zna če nje
lajt mo ti va o le tu: osob nom/me ta fo rič kom i iz u -
mi telj skom/do slov nom, me ha nič kom.

Ova je sli kov ni ca kom ple tan umjet nič ki pro iz -
vod ko ji mo že cje lo vi to pred sta vlja ti Hr vat sku na
na ci o nal noj i me đu na rod noj sce ni dječ je knji ge,
ob je di nju ju ći po pu lar nu zna nost i be le tri sti ku.
U tom smi slu, če tvr ti ve li kan ko ji je pred sta vljen
bi o gra fi jom na kra ju knji ge, po red Pen ka le, Vran -
či ća i Po toč ni ka, sa svim lo gič no i za slu že no je i
Do mi nik Vu ko vić.

Ma nu e la А. VLA DIĆ-MAŠ TRU KO*
Ma ri ja na А. HA MER ŠAK**

Iva KÖRBLER***
Isa bel la MA U RO****

Vla do RA JIĆ***** 

При каз
UDC 821.163.41-34(082.2)(049.32)  

При мље но: 27. 9. 2021.
При хва ће но: 2. 10. 2021.

НЕО БИЧ НА И РЕТ КА 
АН ТО ЛО ГИ ЈА
(Ле ген да о до бру – ан то ло ги ја при ча 
и ле ген ди, из бор и пред го вор Гор да на 
Ма ле тић, Bo o kland, Бе о град, 2020)

Осим што је по зна та као вр стан при по ве дач
и ро ман си јер, као пе сни ки ња и пу то пи сац, као
пре во ди лац и уред ник мно гих из да ња, Гор да на
Ма ле тић осве до че ни је по зна ва лац и пр о у ча ва -
лац књи жев но сти за де цу и мла де. Под ње ним
окри љем на ста ле су ка пи тал не ан то ло ги је и
избо ри раз ли чи тих жан ро ва и вр ста, као што
су: Ан то ло ги ја срп ске ба сне (2005; дру го, до пу -
ње но из да ње 2014), Пти це оста ни це – ан то ло -
ги ја срп ске умет нич ке бај ке (2008), Не мо гу ће
при че – aнтологија фан та стич не при че за де цу
(2009), Игра чи на сме шној жи ци – ан то ло ги ја
ху мо ри стич не при че за де цу (2010), Ре ци та тор -
ска чи тан ка – пе сме за ре ци то ва ње у шко ли
(2011), Шум ска бај ка – ан то ло ги ја при ча о жи -
во ти ња ма (2012), Сме јан ка – нај не о бич ни је и
нај сме шни је при че и пе сме за де цу (2015), Ни је
чо век, ни је чи гра – из бор ау тор ских за го нет ки
(2019), Та јан стве не по тра ге – де тек тив ске и
та јан стве не при че за де цу (2019) итд. Као што
се мо же при ме ти ти, не рет ко је реч о жан ро -
вима за де цу и мла де ко ји су до са да ма ње пр о -
у ча ва ни (сме шне при че, де тек тив ске при че,
аутор ске за го нет ке). Том ни зу дра го це них изда -
ња при па да и ан то ло ги ја при ча и ле ген ди Ле -
ген да о до бру, ко ја већ сво јим на сло вом им пли -

НЕОБИЧНА И РЕТКА АНТОЛОГИЈА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   113

* ma nu e la.vla dic @gmail.com 
** mar ham @i ef.hr
*** li o nes sivy@gmail.com
**** isa bel la.ma u ro@kgz.hr 
***** vla do.ra jic@zg.t-co m.hr 



ци ра су шти ну и те ма ти ку ко јом се ба ви. На и -
ме, прин цип до бра на ла зи се у осно ви ско ро
сва ке при че, на род не или умет нич ке, на овај
или онај на чин, са не на ме тљи вом етич ком по -
ру ком и сли ком о су ко бу до бра и зла.

У ис црп ном и лу цид ном „Пред го во ру” да ти
су ге не за, основ не ка рак те ри сти ке и дру ге на -
по ме не о овом из бо ру, ко ји за по чи ње на род ним
при ча ма и ле ген да ма („У ца ра Тро ја на ко зје
уши”, „Там ни ви ла јет”, „Ви со ки Сте фан”, „Све -
ти Са ва гра ди про зо ре”, „Ка ко је не ста ло прав -
де на зе мљи” и друге). Ука зу ју ћи на основ не по -
е тич ке и те мат ске од ли ке усме не ле ген де, Гор -
да на Ма ле тић је у свом из бо ру по ве зу је са тзв.
ау тор ском ле ген дом, ко ја „до зво ља ва се би да се
ба ви све тов ним, јед но став ним, сва ко днев ним
мо ти ви ма” (стр. 5). Са на гла ском на ра зли ци
из ме ђу ре ал ног и ире ал ног у струк ту ри ле ген -
де, у „Пред го во ру” се апо стро фи ра ју срод но сти
и раз ли ке са бај ком, као и чи тав низ дру гих са -
др жај них и жан ров ских спе ци фич но сти. У том
кон тек сту осве тље на је ле ген дар на при ча ко ја
има 

ве ли ки ди ја па зон мо ти ва и по ла зи од по зна тих
пој мо ва – ге о граф ских, би о ло шких, би о граф -
ских, оно ма стич ких, да би их, у по тра зи за њи хо -
вом су шти ном, на до гра ди ла на спе ци фи чан на -
чин (стр. 5). 

По ме ну та ко ре ла ци ја и жан ров ско пре пли -
та ње бај ке, ле ген де и ле ген дар не при че чи не
овај из бор по себ ним и за ни мљи вим из ви ше
раз ло га, а пре све га због то га што је зна лач ки
ура ђен. Ми то ло шка ди мен зи ја, ути ца ји и ре ми -
ни сцен ци је из свет ског и до ма ћег фол кло ра ле -
ген да ма и при ча ма да ју по се бан пе чат, драж и
ства ра лач ку ин вен тив ност. Об ра да исто риј ских
и псе у до и сто риј ских те ма, са ар ти стич ком на -
до град њом, фан та стич ким обр ти ма и по вре ме -

ним ху мо ри стич ким мо ти ви ма, де лу је при ма -
мљи во и ма што ви то, на ро чи то у при ча ма Ти о -
до ра Ро си ћа, Ра ше По по ва, Дра га на Ла ки ће ви -
ћа, Зо ри це Ку бу ро вић, Бо жи да ра Пе ше ва и
дру гих са вре ме них пи са ца.

Ан то ло ги ја (сто пет стра на) об у хва та се дам
ре пре зен та тив них ле ген ди из на ше усме не књи -
жев но сти и ви ше од че тр де сет из пи са не, у вре -
мен ском ра спо ну од кра ја XIX ве ка до да нас.
Ти ме је по стиг нут од ре ђен пре сек и увид у ову
вр сту жан ров ског ства ра ла штва, по свом са ста -
ву ве о ма бо га тог и ра зно вр сног. Из бор умет -
нич ких при ча за по чи ње Ј. Ј. Зма јем („Ру жа”), а
за вр ша ва се при чом „Му зи ка има уши” Де ја на
Алек си ћа. Ра ди се, да кле, о хро но ло шком кри -
те ри ју му, што је мо жда и нај при хва тљи ви је ме -
то до ло шко ре ше ње у кон ци пи ра њу из бо ра ова -
кве вр сте. Јед на од основ них на ме ра и ци ље ва
при ре ђи ва ча је, пре све га, да по ка же ме ђу соб -
но пре пли та ње, срод но сти и раз ли ке из ме ђу на -
род не (усме не) и пи са не (умет нич ке) ле ген де и
та ко осве тли мо гућ ност пи са ца „да у ма ни ру
ста рих при ча про го во ре о нај ра зли чи ти јим, па
и оним нај ду бљим, нај вред ни јим ства ри ма”
(стр. 8). По је ди ни на сло ви иза бра них при ча до -
вољ но су ин ди ка тив ни и упу ћу ју чи та о ца на
жанр и вр сту. На при мер: „Све ти Са ва и бо га ти
га ван” Бо жи да ра Ко ва че ви ћа, „При ча о бе лом
леп ти ру” Зла те Ви да чек, „Ле ген да” Бран ка В.
Ра ди че ви ћа, „Ле ген да о Иса у гу ри ној смр ти”
Ла зе Ла зи ћа, „Ви лин ска па кост” Ра ше По по ва,
„Све ти Са ва спа са ва пше ни цу” Де ја на Та ди ћа,
„Се дам Вла ши ћа” Ти о до ра Ро си ћа, „Ле ген да о
до бру” Дра га на Ла ки ће ви ћа итд. За сту пље ни су
пи сци раз ли чи тих ге не ра ци ја и сти ло ва, во ка -
ци ја и стил ског усме ре ња, али је сви ма за јед -
нич ка од ли ка то што се у при ча ма и ле ген да ма
ба ве су ко бом до бра и зла, од но сно три јум фом
прав де, исти не и љу ба ви.
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Гор да на Ма ле тић уло жи ла је у овој про је кат
за ви дан труд и ис тра жи вач ки рад, пом но про у -
ча ва ју ћи при че и ле ген де о до бру у на шој усме -
ној и пи са ној књи жев но сти за де цу и мла де, по -
чев од Зма ја па до са вре ме них ау то ра. О то ме
све до чи и спи сак ко ри шће них из во ра и ли те ра -
ту ре дат на кра ју књи ге. Она је по ка за ла да је
ис тра жи вач по себ ног ко ва и осе ћа ња за оне
теме, жан ро ве и вр сте ко ји по мно го че му за -
слу жу ју па жњу али су до са да ипак би ли на
мар ги ни на шег ин те ре со ва ња. Не спор но је да
ан то ло ги ја има етич ку и по уч ну ди мен зи ју и да
ће де ци, ро ди те љи ма, вас пи та чи ма и на став ни -
ци ма, чи та о ци ма уоп ште, по слу жи ти као до бар
из вор при ме ра у ко ји ма је са чу ва на ве ра да до -
бро увек по бе ђу је зло, без об зи ра на све жи вот -
не по те шко ће и пре пре ке. 

Ми лу тин Б. ЂУ РИЧ КО ВИЋ*

При каз
UDC 821-93-2(082.2)(049.32)

При мље но: 28. 9. 2021.
При хва ће но: 5. 10. 2021.

ПУ ТУ ЈУ ЋЕ ПО ЗО РИ ШТЕ
(Ми лу тин Ђу рич ко вић: Ср це од сви ле – 
ан то ло ги ја свет ске дра ме за де цу и мла де,
Bo o kland, Бе о град, 2020)

Пр ва ан то ло ги ја драм ских тек сто ва из свет -
ске књи жев но сти за де цу и мла де на на шим
про сто ри ма не дав но је иза шла из штам пе у
изда њу Bo o kland-а, под на сло вом Ср це од сви -
ле. Бо га то ис ку ство пи сца и из вр сно по зна ва ње
књи жев но сти по мо гли су др Ми лу ти ну Ђу рич -
ко ви ћу да ве о ма успе шно са чи ни ода бир драм -
ских тек сто ва и са ста ви ко хе рент ну и пре -
гледну ком по зи ци ју ан то ло ги је, упр кос те шко
до ступ ном ма те ри ја лу и ма лом бро ју пре во да
де ла стра них ау то ра на срп ски је зик1.

У Ср цу од сви ле мо же мо про чи та ти че тр де -
сет два драм ска тек ста из раз ли чи тих зе ма ља,
раз ли чи тог оби ма, сти ла и фор ме. Та ко има мо
при ме ре сцен ских бај ки („Со вред ни ја од зла -
та” – Љу бо мир Фел дек, „Прин це за Ту паи” – Ту -
ту Ду та, „Је да на е сто го ди шња ста ри ца” – Ду ми -
тру Кру ду, „Ле ген да о Та ма ра ки ју” – Ха и фа
Фер си), по ет ских драм ских тек сто ва („Гра ди -
нар” – Ра бин дра нат Та го ре, „Ноћ лу ном оза ре -
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1 На кра ју ан то ло ги је на ве де ни су сле де ћи пре во ди о ци:
Па нос Аси мо пу лос, Но ра Бе зе ра, Ма ја Ву ко тић, Му ниб Де -
ла лић, Зо ри ца Ђо кић, Ди ја на Ђу рич ко вић, Ду шан Ђу ри шић,
Не вен Зељ ко вић, Цве та Ко тев ска, Да ја на Ла за ре вић, Сло бо -
дан Ла зић, Гор да на Ми ли во је вић, Зо ран Пет ко вић, Игор Пе -
тро вић, Да вид С. Пи ја де, Љу би ца Рај кић, Ра да Ри стић-Ра јић,
Ти бор Се кељ, Си ни ша Тер зић, То дор То шић, Злат ко Црн ко -
вић и Го ра Ши ло вић.



на” – из на род не књи жев но сти Ја па на, „Ве чер -
њи раз го вор” – Аб Ви сер, „Ба ла да о ма лом тргу”
– Фе де ри ко Гар си ја Лор ка), крат ких игро ка за-
-ди ја ло га („Чуд на де вој чи ца и на сме ја на ста ра
да ма” – Ма ри јан Лар сен, „Си Ке ба јан са ди ба -
на ну” – из на род не књи жев но сти Ин до не зи је,
„Ја сам тво ја сре ћа” – Ја ро ни мас Ла у ци јус, „У
ства ри, не мам” – Ал фред Швај герт), при год них
ко ма да („Ви лин но во го ди шњи по клон” – Еми -
ли Пул сон, „Ве ли ки па кет” – Ле о полд Су хо дол -
ча нин) и мо но дра ма-мо но ло га („Игра” – Едвин
Мо ма неј, „Не во ља” – Ојар Ва ци је тис, „Ја је за
ужи ну” – Мо ни ка Еспар за). Спој драм ских тек -
сто ва за де цу ко ји по ти чу из на род не књи жев -
но сти и оних умет нич ких (не ки ау то ри по зна -
ти ји су по свом про зном и по ет ском ства ра -
лаштву не го по драм ском, нпр. Ра бин дра нат
Та го ре и Ефра им Ки шон), као и би бли о граф ска
и хро но ло шка не де тер ми ни са ност по је ди них
тек сто ва, го во ре у при лог иде ји ко ју за го ва ра
при ре ђи вач ан то ло ги је, а то је не под во ји вост
деч је књи жев но сти и књи жев но сти за од ра сле,
по др жа ва ју ћи ста но ви ште да се књи жев ност за
де цу мо ра са гле да ва ти у окви ри ма све у куп не
свет ске књи жев но сти.

Те ме и мо ти ви драм ских де ла ко ја су се на -
шла у овој ан то ло ги ји оче ки ва но су ве о ма ра -
зно вр сни: сва ко днев ни жи вот де це и од ра слих,
деч је ди ле ме и про бле ми, за љу бљи ва ње, вер -
бал ни и фи зич ки су ко би, пре ва зи ла же ње пре -
пре ка, оства ри ва ње ци ља, усва ја ње по жељ них
лек ци ја и ви до ва по на ша ња итд. Та ко ђе, ли ко -
ви са ко ји ма се чи та лац су сре ће ве о ма су ра -
знородни: де ца, од ра сли, жи во ти ње, клов но ви,
на род ни ју на ци, ми то ло шка и бај ко ви та би ћа.
Ху мо ри стич не ком по нен те из ра зи то су при сут -
не, те у овим драм ским тек сто ви ма от кри ва мо
нај че шће ла га ни, раз га љу ју ћи ху мор (до сет ке и
вер бал не игра ри је: „Ле пљив про блем” – Те ре за

Пејс, „Ма ми ни леп ти ри” – Ду шан Ђу ри шић,
„Три Сне шка” – Ми лан Па влик), али и зрео ху -
мор ап сур да („По ште ни на ла зач” – Ефра им Ки -
шон), или пак гор ки или опо ми њу ћи („Про -
давац пру то ва” – Му са Па ли, „Ту жан крај” –
Видое Под го рец). По ред ху мо ра, еви дент ни
еле мен ти ан то ло ги је је су и ма шта, по ет ско на -
дах ну ће, игров но и по уч но, чи не ћи да естет ски
и пе да го шки зах те ви, ко ји се нај че шће упу ћу ју
књи жев но сти за де цу, на стра ни ца ма Ср ца од
сви ле оства ре за јед нич ко по сто ја ње. 

Оно што ову ан то ло ги ју чи ни по себ но при -
влач ном је сте ра зно лик по тен ци јал за из во ђење
ње них драм ских ко ма да. Ме ђу њи ма на ла зи мо
оне по год не за кра ће драм ске фор ме (ре ци та -
ле и ске че ве: „Сун це и књи га” – Ели са ве та Ба -
гр ја на, „Ју ко ва ђач ка књи жи ца” – Ле ло Тун гал),
за по зо ри ште жи вог глум ца („Змај” – Ма ри ја
Еле на Со фи ја, „Шко ла” – Едвард Гор дон Крег,
„Сун си но се ме ни кад не уми ре” – Лу си ја на На -
ран хо) и за лут кар ско по зо ри ште (ги њол, ма ри -
о не те, по зо ри ште сен ки, по зо ри ште у цр ном,
ру ке-лут ке и сто но по зо ри ште: „Зе лен ка па” –
Јо а на Ви лин ска, „Ле ген да о Та ма ра ки ју” – Ха -
и фа Фер си, „Жмур ке” – Та тја на Ка ра ма њен ко,
„Ти си жи вот” – Ве ри ца Ко фу, „Три Сне шка” –
Ми лан Па влик).

У крат ком „Уво ду” при ре ђи вач је обра зло -
жио основ не ка рак те ри сти ке свог по ду хва та,
на гла ша ва ју ћи да је ово јед на од рет ких и згод -
них при ли ка „да се бар уне ко ли ко упо зна мо са
ге не зом, раз во јем, по е ти ком, те ма ти ком и дру -
гим ства ра лач ким осо бе но сти ма овог жан ра,
ко ји је у све ту ве о ма раз у ђен и бо гат” (стр. 5).
По ред „Уво да”, „Реч ни ка ма ње по зна тих ре чи”
и „Име ни ка пре во ди ла ца”, на кра ју су на ве де -
ни ко ри шће ни „Из во ри и ли те ра ту ра”. Драм ски
тек сто ви пи са ца и по је ди ни драм ски при ло зи
из на род не књи жев но сти рас по ре ђе ни су по
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азбуч ном ре до сле ду зе ма ља – од Ал ба ни је,
Арген ти не, Бе ло ру си је, Бо сне и Хер це го ви не,
Бу гар ске, па до Че шке, Шкот ске и Шпа ни је.
По себ ну вред ност и за ни мљи вост ан то ло ги је
пред ста вља чи ње ни ца да се нај ве ћи број при ло -
га пр ви пут по ја вљу је на срп ском је зи ку, а са мо
не ко ли ко њих већ је по зна то из за јед нич ких и
са мо стал них из да ња (Лор ка, Та го ре, Ки шон).
Та ко ђе, за сту пље ни су и драм ски пи сци из ре -
ги о на, од но сно из бив ших ју го сло вен ских ре пу -
бли ка: Ран ко Па вло вић (БиХ), Ду шан Ђу ри шић
(Цр на Го ра), Ви дое Под го рец (Се вер на Ма ке до -
ни ја), Ле о полд Су хо дол ча нин (Сло ве ни ја) и Ве -
ри ца Ко фу (Хр ват ска).

При ре ђи ва чу је би ло ве о ма ва жно да ан то -
ло ги ја пред ста ви је дин ствен дра ма тур шки и
идеј но-те мат ски свет за де цу и мла де. На по -
слет ку, на ме ње на је ве о ма ши ро ком чи та лач -
ком кру гу: пред школ ској де ци, шко лар ци ма,
адо ле сцен ти ма, као и уни вер зи тет ским про фе -
со ри ма, на став ни ци ма, учи те љи ма, вас пи та чи -
ма, ме то ди ча ри ма, прак ти ча ри ма, драм ским
умет ни ци ма, ре ди те љи ма и свим љу би те љи ма
књи жев но сти за де цу и од ра сле. С об зи ром на
то да се из бо ри драм ске књи жев но сти за де цу
не су сре ћу на ро чи то че сто, по треб но је још јед -
ном ис та ћи по се бан зна чај Ср ца од сви ле, не са -
мо у кон тек сту књи жев но сти за де цу, већ и у
књи жев но сти и кул ту ри уоп ште. 

Је ле на П. ВЕЉ КО ВИЋ МЕ КИЋ*

При каз
UDC 821.511.141-93-31.09 Rojik T.(049.32)

При мље но: 23. 9. 2021.
При хва ће но: 31. 9. 2021.

АКО ОТВО РИШ СЛА ВИ НУ, 
НЕК ТИ ЈЕ ЧА ША ВЕЋ 
ИС ПОД ЊЕ! 
– О КЛИ МАТ СКОЈ ФИК ЦИ ЈИ 
СУ ША ТА МА ША РО ЈИ КА
(Ro jik Tamás: Szárazság, Ti los az 
Á Könyvek, Bu da pest, 2020)

Кли мат ска фик ци ја ре ла тив но је нов ли те -
рар ни жа нр, по го то во у књи жев но сти за де цу и
мла де. Овај жа нр (енгл. cli ma te fic tion, по пу лар -
но cli-fi), фо ку си ран пр вен стве но на кли мат ске
про ме не, по стао je глав ни тренд у из да ва штву
на ен гле ском го вор ном под руч ју то ком по след -
ње де це ни је XX ве ка. Из гле да да са да већ по ла -
ко осва ја и дру ге књи жев но сти.

Мла ди ма ђар ски пи сац, Та маш Ро јик (Tamás
Ro jik, 1988), на и ме, про шле го ди не об ја вио је
свој ро ман за мла де под на сло вом Су ша (Szá-
razság, 2020). Ро јик је, ина че, основ не сту ди је
за вр шио на Уни вер зи те ту у Се ге ди ну, на Од се -
ку за ма ђар ски је зик и исто ри ју, а ма стер сту -
ди је у Бу дим пе шти, где је сте као ди пло му на -
став ни ка. Тре нут но жи ви и ра ди у Бу дим пе шти.
До сад је об ја вио не ко ли ко ро ма на и број не но -
ве ле.

Су ша нас во ди у не та ко да ле ку бу дућ ност, у
пе де се те го ди не на шег ве ка; у тих три де се так
го ди на свет се при лич но про ме нио. Ма ђар ска,
као и це ла пла не та, бо ри се са по сле ди ца ма

АКО ОТВОРИШ СЛАВИНУ, НЕК ТИ ЈЕ ЧАША ВЕЋ ИСПОД ЊЕ! – О КЛИМАТСКОЈ ФИКЦИЈИ СУША ТАМАША РОЈИКА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/04   117

* je le na.velj ko vic.me kic @a ka de mi ja nis.ed u.rs 



кли мат ске ка та стро фе: са не ста ши цом во де, са
екс трем но ви со ким тем пе ра ту ра ма, са ура га -
ни ма. 

На сна зи су и но ви за ко ни и низ огра ни че ња;
њих сви мо ра ју стрикт но да по шту ју, ина че сле -
де оштре ка зне. На при мер, сва ки члан по ро ди -
це сме да се ту ши ра пет на е стак ми ну та не дељ -
но; за пра ње зу ба сле ду је де ци ли тар во де по
осо би; за ис пи ра ње то а лет не шкољ ке ко ри сти
се ис кљу чи во већ упо тре бље на во да. У ова квим
усло ви ма же не су се од ре кле ду ге ко се, све су
под ши ша не на крат ко. Др жа ва у шко ла ма сва -
ком уче ни ку не дељ но обез бе ђу је пет ли та ра во -
де бес плат но; ако до ђе до пре ко ра че ња, си стем
до дат не тро шко ве на пла ћу је ро ди те љи ма. Де ца
су, ина че, чи по ва на, та ко да од ра сли мо гу да
пра те сва ки њи хов по крет.

Ни фло ра ни фа у на ни су она кве ка кве су не -
ка да би ле. Не ке биљ не и жи во тињ ске вр сте пот -
пу но су ис тре бље не; ин се ка та ви ше не ма. Љу -
ди ве о ма рет ко до ла зе до пра ве хра не, већ је ду
„енер гет ске шни те”. За то има ју сла би ју ви ли цу
и сит ни је зу бе; људ ска вр ста је на пу ту да се
пот пу но пре о бра зи. Ме ња ју се и на ви ке и оби -
ча ји. Та ко је Ус крс (на ма ђар ском húsvét, што
до слов но зна чи „узи ма ње ме са”) по стао нај ве -
ћи пра зник, по што љу ди та да за сил не нов це
по ку ша ва ју се би да при у ште, ако не шун ку,
онда бар пра во ме со. Сла ви се уз пре је да ње и
ва тро мет, те пра зник ви ше ли чи на не ка да шњи
до чек Но ве го ди не. А због не сно сних вру ћи на
по по днев на си је ста по ста ла је не из бе жна.

При род но, у ова квој бу дућ но сти и тех ни ка је
уз на пре до ва ла. До ду ше, још су у упо тре би и
ста ро мод ни та бле ти, али ту су и „рад не ста ни -
це” са по де си вим мо ни то ром; спра ва се по кре -
ће гла сом, као и све ма ши не, а рет ко на до дир.
Они од ра сли ко ји мо гу да га при у ште, јер је ве -
о ма скуп, има ју на ру ка ма угра ђен ви ше на мен -

ски им плант са мо ни то ром. Имућ ни ји гра ђа ни
во зе „са мо хо де”, ау то мо би ле ко ји се по кре ћу и
иду са ми, без руч ног упра вља ња. Сву да уо ко ло
ле те дро но ви, а у упо тре би су и ро бо ти ан дро -
и ди. Због ових по то њих до ста љу ди оста ло је без
по сла. По сто ји и по себ на тра ка за гла ву по мо -
ћу ко је по је ди нац мо же да сту пи у вир ту ел ни
свет итд. Мо же мо, ме ђу тим, при ме ти ти да Та -
маш Ро јик у опи си ма ових тех нич ких до стигну -
ћа не пре те ру је са на уч ном фан та сти ком; не ка
од њих већ су и са да у упо тре би, део су на шег
жи во та, а оста ла се у овој за ми шље ној бу дућ -
но сти чи не не ка ко ствар ним.

На да ље, у ро ма ну Су ша ма ђар ско дру штво у
ве ли кој је ме ри по де ље но. У цен тру Бу дим пе -
ште жи ве при ви ле го ва ни, ко ји ужи ва ју раз не
по вла сти це, а на пе ри фе ри ји, о тро шку др жа -
ве, жи во та ре „џа ба ле ба ро ши”. Од њих се за уз -
врат оче ку је сле па по слу шност. У оба ве зи су да
се ја ве на ду жност у би ло ком хит ном слу ча ју;
на рав но, би ће жр тво ва ни у пр вим ре до ви ма
уко ли ко до ђе до еко ло шке ка та стро фе или
изби ја ња ра та.

Вла да, да кле, јед на уз не ми ру ју ћа, тмур на,
по ма ло ор ве лов ска ат мос фе ра. 

Ро ман је, ина че, до бро кон ци пи ран. Са сто ји
се од три де ла, а сва ко по гла вље по чи ње не ким
„до ку мен том”, не би ли се ствар ност пот кре пи -
ла до ка зи ма. То су, на при мер, из во ди из ра зних
за кон ских ака та, ре ци мо, о по тро шњи во де или
про тив ши ре ња па ни ке; за тим но вин ски члан -
ци, по пут оног о по по днев ној си је сти у он лајн
вер зи ји Не дељ ног ма га зи на; текст ре кла ме (за
вир ту ел ну тра ку) или про па ганд ни ма те ри јал
из три де се тих го ди на (ко ји ве ли ча „енер гет ске
шни те”, аги ту ју ћи про тив пра ве хра не); од ло -
мак из уџ бе ни ка за основ но школ це са од ред -
бама о упо тре би во де; из ве штај о ко ри шће њу
андро и да и слич но.

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ
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У пр вој гла ви упо зна је мо ак те ре ро ма на, та -
ко ђе и глав ног ју на ка, по ма ло чуд ног гим на зи -
јал ца Да ни ја. Он се не укла па у сво ју сре ди ну;
ћу тљив је и ин тро вер тан; ни је на ро чи то ре чит
те је стал но на ме ти школ ских дру го ва. Из раз -
ре да га при хва та је ди но Ани ко, са ко јом за јед -
нич ки ра ди на цр та њу стри па. 

Пи сац фи но во ди ту љу бав ну нит, при чу ко -
ја се раз ви ја из ме ђу ово дво је ти неј џе ра. Од Да -
ни је вог не го до ва ња на по чет ку („Она ми је са -
мо при ја те љи ца”, од бру си ће ро ди те љи ма ко ји
се чу де што де вој ку до во ди ку ћи), пре ко слу чај -
них до ди ра и по гле да, па до пр вог по љуп ца на
кра ју ро ма на.

Ро јик се слу жи и филм ском тех ни ком. Ње -
гов спи са тељ ски по сту пак умно го ме под се ћа
на сце на ри ја фил мо ва ка та стро фе, где на кон
пред ста вља ња ју на ка сле ди не ки зло слут ни
знак. У Су ши, јед но га ју тра, по сле пра ња зу ба
Да ни по оби ча ју ис под сла ви не под ме ће ча шу.
Ме ђу тим, уме сто уо би ча је ног сле до ва ња во де
из ла зи све га пар ка пи. На кон кључ не ре че ни це
– „Не ма во де” – рад ња кре ће вр то гла во да се
убр за ва.

Дру ги део ро ма на пре пун је аван ту ра, уз бу -
ђе ња и ак ци је.

Услед не ста ши це во де уво де се озбиљ не ре -
стрик ци је. На сна гу сту па по ли циј ски час: са -
мо по ли цај ци, ле ка ри и ме ди цин ско осо бље, ва -
тро га сци и чи ста чи от пад них во да сме ју да иду
на по сао. У шко ла ма је на ста ва при вре ме но
обу ста вље на. Ни у рад ња ма во да ви ше не мо же
да се ку пи. Хит на по моћ има пу не ру ке по сла;
услед де хи дра ци је љу ди па да ју у не свест; они
ко ји су по ку ша ва ли да пи ју из Ду на ва или Ти се
до би ли су тро ва ње.

На пе ри фе ри ји гра да из би ја по бу на; „џа ба -
ле ба ро ши” на ви ше ме ста про би ја ју по ли циј ски

кор дон, хр ле ћи пре ма цен тру Бу дим пе ште.
Сле де пљач ка и оти ма чи на.

Да ни је ви, као при ви ле го ва ни, ус пе ли су да
са ку пе за ли хе во де. Од по бу ње ни ка се скри ва ју
у по дру му. Да ни успе ва да се из ву че кроз про -
зор и бе жи од њих „са мо хо дом”, не би ли до шао
код Ани ко (ко ја се скло ни ла код ро ди те ља на
фар му у око ли ни Пе чу ја), јер је де вој ка у опа -
сно сти. 

Та маш Ро јик у рад њу уво ди и но ве ак те ре,
по пут Алек са, ам би ва лент ног ли ка сум њи ве
про шло сти. Ипак, он по ма же глав ним ју на ци -
ма у бек ству, све док не стра да од ру ку по бу -
њени ка.

Ани ко и Да ни по том па да ју у ша ке злим на -
уч ни ци ма. О њи ма и њи хо вом не де лу из ве шта -
ва од ло мак из „уџ бе ни ка за исто ри ју” са по чет -
ка XVI по гла вља ро ма на Су ша. На уч ни ци су,
на и ме, још че тр де се тих го ди на по бе гли са на -
цр ти ма вла сти тог изу ма – спа со но сне ма ши не
за де сти ла ци ју во де. Ни кад ни су про на ђе ни, а
њи хо во де ло про гла ше но је ве ле и зда јом.

На ше ју на ке на кра ју из ба вља Да ни јев ујак
Зол тан, „по ли ца јац за за шти ту жи вот не сре ди -
не”; он је ре жим ски чо век; ни је у пра вом сми -
слу ре чи до у шник, али има за ду же ње да пра ти
оне ко ји зло у по тре бља ва ју при род не ре сур се.

Тре ћи део ро ма на, да кле, до но си из ве сно
раз ре ше ње. Зли ков ци су ка жње ни, Да ни и Ани -
ко (бу ду ћи да про на ла зе од бе гле на уч ни ке)
про гла ше ни су хе ро ји ма, а љу ди ће по мо ћу ма -
ши не за де сти ла ци ју до ћи до во де.

Ипак, ово дво је гим на зи ја ла ца осе ћа ју гор -
чи ну; мо ра ју да ћу те о све му што су ви де ли и
до жи ве ли, а за уз врат до би ја ју до бре сти пен ди -
је, ко је им омо гу ћа ва ју сту ди ра ње на нај бо љем
фа кул те ту у др жа ви. За пра во, ре жим их је обо -
је ис ко ри стио у про па ганд не свр хе. Ми ни стар
за очу ва ње жи вот не сре ди не „об ра ди ће” их, на -
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ла жу ћи им шта пред ка ме ра ма, у ТВ еми си ји
уприличеној њима у част, сме ју а шта не сме ју
да ка жу.

По сле ове аван ту ре и на ши ју на ци се ме ња -
ју, кре ћу ћи по ла ко пу тем од ра ста ња. Тек по во -
дом те ле ви зиј ске еми си је са зна ће мо њи хо во
пу но име и пре зи ме. Да ни се све до кра ја спо -
ми ње по на дим ку, а Ани ко са мо по име ну; сад
зна мо да се он зо ве Да ни јел Арањ, а ње го ва дру -
га ри ца пре зи ва се Фел ди. На да ље, Ани ко ће се
оши ша ти, по пут од ра слих же на. (На по чет ку
ро ма на она још но си ду гу ко су; та да жи ви у
ђач ком до му „за фри зер ке и ма ни кир ке за ве -
штач ке нок те”, где има ју до дат на сле до ва ња
воде.)

Да ни и Ани ко по ма ло су збу ње ни; по ста ли су
и опре зни, по што се од сад сва ки њи хов ко рак
пра ти. Не зна ју шта ће ка сни је би ти са њи ма.
Оно што је си гур но, и оно што им пре о ста је, је -
сте да и да ље цр та ју.

Ова дис то пи ја, по ред сна жне еко ло шке по -
ру ке, на го ни и на раз ми шља ње. То је ујед но
узбу дљив аван ту ри стич ко-кри ми на ли стич ко-
-љу бав ни ро ман. Пи сац је ус пео да на аде ква -
тан, до па дљив и ин те ре сан тан на чин чи та о ци -
ма при бли жи те му кли мат ских про ме на и њи -
хо вих мо гу ћих по сле ди ца по мла ду (а мо жда и
не та ко мла ду) чи та лач ку пу бли ку. Су ша је до -
жи ве ла ве ли ки успех, та ко да је ау тор већ на -
пи сао и на ста вак, под на сло вом Из да ја (Árulás).
Књи га је об ја вље на ове го ди не (2021), код истог,
бу дим пе штан ског из да ва ча (Ti los az Á Köny-
vek).

Ани ко Ч. УТА ШИ*

При каз
UDC 821.163.41-93-3.09 Radović M.(049.32)

При мље но: 8. 9. 2021.
При хва ће но: 14. 9. 2021. 

РАДОВИЋЕВ ПО ЕТ СКИ 
КО ЛО ПЛЕТ СТВАР НО СТИ 
И МА ШТЕ О ЈЕД НОМ СЛАВ НОМ
ТА ВА НУ
(Ми ло је Ра до вић: Ка ко је је дан та ван 
по стао сла ван, Ре сав ска би бли о те ка 
Сви лај нац, Сви лај нац, 2021)

У сво јој рас при ча ној, али пре ци зно струк ту -
ри ра ној по е ми Ка ко је је дан та ван по стао сла -
ван, Ми ло је Ра до вић гра ди свој стве ну по ет ску
ана то ми ју из ра зи те ви тал но сти, про ис те кле из
укр шта ја фан та зи је и ствар но сти, ко ји се те -
мељи на ре ин кар на ци ји све та пред мет но сти и
њего вом ди на мич ном укљу чи ва њу у жи вот у
онтоло шком сми слу. Прем да се и у прет ход ној
Ра до ви ће вој по е ми (Ма ла при ча о ве ли кој Жи -
чи, 2019) очи та ва ју дис крет ни ме та фи зич ки
нано си ко ји ма се ус по ста вља де ли кат на ве за
изме ђу све то ва са ове и оне стра не, исто риј ска
по тка о град њи сред њо ве ков не све ти ње до при -
но си до ми нант ном си ту и ра њу зби ва ња у ре ал -
но окру же ње. У Ку хињ ским пе сма ма (2020),
као сво је вр сном по ет ском ка та ло гу ку хињ ског
инвен та ра ко ји са би ра мно го шта од за бо ра вље -
не и де ци не по зна те ар ха ич не и ру стич не лек -
си ке, ка рак те ри стич не за ста рин ске куј не, свет
пред мет но сти ни је ожи вљен, ди на ми чан и у
интер ак ци ји као што је у по е ми о јед ном слав -
ном та ва ну, већ се ства ри ма спо ра дич но при -
пи су ју тек од ре ђе на он то ло шка свој ства (чеп
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ко ји се скри ва у џе пу, ку хињ ске кр пе ко је све
трпе, ту чак ко ји го во ри, ти гањ ко ји има то плу
гла ву, те гле ко је од ла зе на од мор то ком ле та...).
Слич не по е тич ке мо де ле на ла зи мо и у Ра до ви -
ће вој про зи ко ја ма хом из ра ста на при зо ри ма
и ли ко ви ма из жи во та сва ко дне ви це, усло жње -
не ме сти мич ним ин кар на ци ја ма по ја ва и пред -
ме та (па ра диг ма тич на је, на при мер, у „При чи
за Лен ку” из збир ке Про дав ци сме ха (2011),
пред ста ва ве тра ко ји су ши веш, тре се ја бу ке,
рас па љу је ва тру, пре во зи обла ке, пра ви та ла се,
гу ра бро до ве и сло је ве ма гле ва ља у вла жни дô, у
тач но вре ме отва ра сва ки пу по љак и под ши ша
сва ки ма сла чак). 

Ра до ви ће ва пе снич ка ствар ност, ме ђу тим,
ниг де ни је та ко из да шно из ма шта на као у по е -
ми Ка ко је је дан та ван по стао сла ван, у ко јој је
би ра ни по ет ски ам би јент пре тво рен у раз о бру -
че но про стран ство уки ну тих гра ни ца из ме ђу
све та објек ти ви те та и под руч ја има ги на ци је,
али је пит ком за чи та лач ко са вла да ва ње чи ни
из ра зи то пра вил на ком по зи ци ја. Сход но жан -
ров ским ка рак те ри сти ка ма по е ме као лир ско-
-еп ске вр сте, уз мар кант но пе сни ко во ста ра ње
о сти ху, ри ми и ме ло ди ји, из ра зит је и ути сак о
на ра тив ном им пул су у раз ви ја њу при че, као и
по се за ње за по је ди ним струк тур ним чи ни о -
цима драм ског тек ста и ди на ми ком драм ске
рад ње у ко ју је као про та го ни ста уве ден је дан
оте ло вље ни та ван. Том ути ску до при но се не ко -
ли ки еле мен ти. Нај пре, оче ви дан је ја сно оцр -
тан ком по зи ци о ни оквир, од но сно про ло шка и
епи ло шка реч ко јом се огла ша ва лир ски на ра -
тор, чи ји ја вља ње пер ци пи ра мо као екви ва лент
гла су све зна ју ћег при по ве да ча у јед ном про -
зном тек сту. Про лог или ти „при ча пре при че”,
ка ко лир ски на ра тор ис ти че, тран спа рент но је
уво ђе ње чи та о ца у ми ну ци о зно гра ђе ну по ет -
ску ствар ност, та ко су ге стив но сли ка ну да се у

го то вом сва ком сти ху осе ћа ње но не у пит но
упо ред но по сто ја ње са све том објек ти ви те та. То
је по ет ски про стор уну тар ко јег ожи вља ва је дан
са свим оби чан та ван као про та го ни ста, ати пи -
зи ран то ком чи та вог то ка при че на чи јем ис те -
ку је ње го ва пред ста ва у пот пу но сти ре кон стру -
и са на, пре о бра же на у сли ку јед ног, са да по све
нео бич ног та ва на. 

Увод ном фор му лом, уста ље ном на по чет ку
усме них бај ки, по ред ин тен зи ви ра ња на ра тив -
ног то на, чи та лац се уво ди у има ги нар но би ти -
са ње та ва на, док се по чет на мар ка ци ја ње го ве
обич но сти пре ва зи ла зи на го ве шта ва њем ње го -
вих над на рав них свој ста ва и су пер и ор ног зна -
ња ка рак те ри стич ног за ју на ке бај ки и фан та -
стич них при ча: 

Био јед ном је дан са свим оби чан та ван. 
Жи вео је на ле пој згра ди у Сви лен гра ду. 
По ред ње га су жи ве ле сто лет не ли пе, 
А љу ди су ужи ва ли у њи хо вом хла ду. 
При сло њен уз ли пи но ми ри сно ли це, 
Тик ис под бр бљи вих те ле фон ских жи ца, 
Пре кра ћи вао је та ван ску до са ду 
Бро ја њем обла ка, љу ди и пти ца. 
Знао је он њи хо ве тај не нај ве ће: 
Ко ли ко у ла сти ном гне зду има ја ја, 
Ко ли ко ко ра ка љу де де ли од сре ће, 
Кад ће ле то да од ле ти из кра ја, 
Ко је ко ме и за што ку пио цве ће, 
Ко шта од њих хо ће, а ко шта не ће.

По чет на те за о ду бо ком про жи ма њу и су жи -
во ту ре а ли ја и фик ци је у Ра до ви ће вом пе снич -
ком све ту, од но сно за хва та њу из ствар но сти и
ка сни јем по ет ском оне о би ча ва њу, очи та ва се
већ у увод ним сти хо ви ма. Та ко, ствар но сни то -
по ним Сви лај нац код Ра до ви ћа до би ја свој по -
е ти зо ва ни пан дан Сви лен град, у ко ји су усе ље -
ни ак те ри пер со ни фи ко ва них осо би на, од но сно
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свој ста ва при ро ђе них љу ди ма: ли па ми ри сног
ли ца, бр бљи ве те ле фон ске жи це, та ван ко јег
опсе да до са да, по спа на шер па, те пих пра шња вог
гла са... Та ман ка да се чи ни да је раз бо ко ре на
ма шта пе снич ког су бјек та у це ло сти овла да ла
про сто ром пе сме, ис кр са ва ју обр ти у ви ду
изме шта ња из пре де ла уо бра зи ље и на глих по -
вра та ка пред мет ној ствар но сти, не рет ко ак ти -
ви ра них као местâ под у ке ко јом се објек ти визу -
је има ги нар ни кон структ пе сме. То су сво је вр -
сни ди гре сив ни пунк то ви, упо сле ни као ме ста
де ми сти фи ка ци је по ет ске ме та ствар но сти (и)ли
тач ке ус по ста вља ња ди рект не ко му ни ка ци је
лир ског на ра то ра са чи та о ци ма, као у сти хо -
вима:

Де цо, да би сте раз у ме ли при чу ко ја сле ди, 
А чу ти је, ве руј те ми, за и ста вре ди, 
Ве о ма је ва жно да зна те да су та ва ни 
Сви од о зго ко си, а од о здо рав ни...

У кон тек сту по ме ну тог еду ка тив ног сло ја Ра -
до ви ће вог пе ва ња, сли ко вит је при мер да ва ња
де таљ них упу та о свр си та ва на: 

Та ва ни, тре ба и то ре ћи, по сто је 
Да се у њих од ла жу су ви шне ства ри 
И дру ге ко је се још у та кве не бро је: 
По це па на обу ћа, по не ки ор ман ста ри, 
Јор га ни, ће бад, ја сту ци, ду ше ци. 
Те пих ко ји ће мо жда не ка да за тре ба ти. 
Играч ке ко је се не до па да ју де ци. 
И сто ко ји се на да да ће се вра ти ти 
Ње го вим дру га ри ца ма сто ли ца ма. 
За тим, шер пе, пра зне те гле и фла ше, 
И још мно го што шта од не по треб но сти на ше.

На кон екс по зи ци је кон цен три са не на ка рак -
те ри за ци ју про та го ни сте, ожи вља ва се ве о ма
уз бу дљив свет та ван ских ста нов ни ка нео че ки -
ва не бо дро сти, с об зи ром на при пад ност дре -

мљи вом ам би јен ту та ва на ко јем се по сло вич но
при пи су је мо но то ни ја. Удру же ни у жи вом по -
ли ло гу, реч по реч, они раз от кри ва ју ат мос фе -
ру свог та ван ског су жи во та: 

„Шта се ов де де ша ва, ко то гла сно ка шљу ца?”,
По спа но про сло ви шер па кр за ва. 
„Шта, шта је? Опет се пи ја на фла ша гу ши”, 
За гр ме на шер пу те пих пра шња вим гла сом. 
„Ма ка ква фла ша! Озе бли јор ган шту ца”, 
Про сик та ду шек не где из при крај ка. 
„Ућу ти већ јед ном, про сти ство ре! 
Од ра не зо ре зво цаш без пре стан ка” [...]

Пред ста ва ди на мич но сти ам би јен та и креп -
кост жи те ља овог скри ве ног ку та у ле пој згра ди
у Сви лен гра ду упот пу ње на је ау тен тич ним ли -
ков ним пот пи сом Пе ђе Трај ко ви ћа, ко ји до -
носи ан тро по мор фи зо ва не при ка зе та ван ског
инвен та ра, у крет њи и до ди ру, док се не ка да -
шња за то мље ност про сто ра слу ти је ди но у
пати ни ко ло ри та. У по рет ку овог ми кро све та,
та ва ну је до де љен по вла шће ни ста тус и ау то ри -
та тив ност на ко ју та ван ски жи те љи ре а гу ју по -
бу ђе ном па жњом: 

Та ван стро го по гле да ста на ре до сад не 
И вр шном гре дом гла сно за пуц ке та. 
Јор ган се про тре се, на је жи и сле ди.
Фла ша ко ја је хте ла не што да зуц не,
При др жа се за шер пу да не пад не...

Раз ви је на у рит му за ко ни то сти драм ске рад -
ње, при ча о та ва ну кул ми ни ра „све ча ном та -
ван ском бе се дом”: 

Сви ма од да нас не ка је на зна ње.
Не ћу да бу дем сва ком та ва ну сли чан,
Јер ја сам ство рен да бу дем нео би чан.
Ви ше не ћу да слу шам ва ше бр бља ње...
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Хо ћу да бу дем до бар, кô што су де ца,
Хо ћу да по ста нем на да ле ко сла ван.
Хо ћу да бу дем вр ло на чи тан и учен.
Со ба ма ис под ме не у све му ра ван.

Овим се ре а фир ми ше не ти пич ност та ва на,
али и раз от кри ва но ва пе снич ка ствар ност, на -
по ре до ег зи сти ра ју ћа са жи во том на та ва ну,
бли ска све ту објек тив но сти, прем да усло жње -
на ви та ли зо ва њем пред мет них чи ни ла ца тог
но вог све та – књигâ на по ли ца ма јед не би бли о -
те ке, ухва ће них у жи вом над ме та њу и ра спри: 

А кад се сти ша на та ва ну по ле ми ка, 
Пре не го ју тро сва ну и дан до ска ку та, 
У со ба ма ис под та ван ских ста нов ни ка, 
На ста де не ка ква чуд на рас пра ва и ви ка... 
Нај пре се чуо ти хи жа мор, ко шка ње не ко. 
А он да тан ки гла сић за ва пи јет ко: 
„Скло ни се са ме не, де бе ли ство ре! 
Мак ни се са мо га пре не жно га ли ца. 
Де ца се ње му ра ду ју чим га ви де. 
Она о ме ни сва ко га да на го во ре, 
Ја сам њи хо ва оми ље на сли ков ни ца” [...]

Ту се пред чи та о цем отва ра свет књи га и би -
бли о те ке, на сли кан из ну тра, сво јом су шти ном,
зна њем ко је ну ди. По ред сли ков ни це из ко је
„де ца о јед ној ва жној бу би уче”, ту су и реч ни -
ци, „нај ва жни ји чу ва ри ре чи”, ен ци кло пе ди ја
што чу ва „на пи са но зна ње це ло га све та”, ан то -
ло ги је у ко ји ма „жи ве нај леп ше пе сме”, ро ма -
ни, бај ке, ба сне, по сло ви це, сви у бор би за ме -
сто ко је им при па да. Па ра док сал но, еле ме нат
за пле та у жи во ту би бли о те ке, од но сно те скоб -
ној књи шкој ко ег зи стен ци ји на би бли о теч ким
по ли ца ма, где „зна ње ви ше не мо же ни да ди -
ше”, би ва упра во та ну шна сли ков ни ца, пот це -
ње на и од ба че на од озбиљ не ли те ра ту ре. Пре -
по зна тљи ви Ра до ви ћев ко ло плет ствар но сти и

ма ште вр ху ни у тре нут ку укљу чи ва ња би бли о -
те ка ра у та ван ско-би бли о теч ки игро каз ко ји на -
по кон до би ја и сво је раз ре ше ње, а та ван сво ју
но ву свр ху: 

Та ван, уз ма ло ма ште, љу ба ви и во ље, 
За на пи са ни би свет по стао ме сто бо ље. 
Он ће, сло жно за кљу чи ше би бли о те ка ри, 
По ста ти дру га ку ћа сви лен град ској де ци, 
Нај ва жни ји део у овој као и у сва кој би бли о те ци.

Епи лог је, да кле, ства ра ње ве ли ког деч јег
оде ље ња у ма лој сви лен град ској би бли о те ци,
огла ше но две ма уни вер зал ним порукама ду бо -
ке ми са о но сти: „Цео је свет јед на би бли о те ка. /
У њој за сва ко га ме ста има...”, и: „Од чи та ња се
ра сте... од чи та ња се ра сте”. 

Ра до ви ће ва по е ма Ка ко је је дан та ван по -
стао сла ван на нај бо љи на чин об је ди њу је есен -
ци јал не то но ве ње го вог пе снич ког гла са. Уме -
шност у осми шља ва њу ма гич ног све та пе сме,
иза тка ног ма штар ским, ко ли ко и ствар но сним
ни ти ма, за во дљи вог по пут ча ро ли је за ши ром
отво ре но де ти ње око и ср це, ов де до би ја пун во -
лу мен, за о кру жу ју ћи пу но ту до сег ну ту по е мом
Ма ла при ча о ве ли кој Жи чи, до ду ше на јед ном
по све дру га чи јем те мат ском по љу. Чи ни се да
је упра во по е ма, сво јом хе те ро ге но шћу и не -
спу та ним за ма хом, иде а лан про стор за нео б у -
зда ни Ра до ви ћев ма не вар зби ље и фан та зи је
као ком пле мен тар них еле ме на та ко ји се на до -
пу њу ју, да ју ћи ње го вој по е ти ци ау тен ти чан ква -
ли тет. Ра до ви ћев чи та лац све док је ра ђа ња све -
то ва у ко ји ма је све мо гу ће, пе сни ков са у че -
сник у игри без гра ни ца ве чи тог де те та. У овом
освр ту не сме мо пре ви де ти ни Ра до ви ће во ду -
бо ко раз у ме ва ње и ем па ти ју са чи та о ци ма, ван -
ре дан дар да се у свет за гле да очи ма де те та и
удах не му жи вот у ко ји ће де те спон та но и ра -
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до сно за ко ра чи ти, по чи њу ћи да га раз от кри ва.
По ред то га што афир ми ше из ра зи то ху ма не,
бла го род не по ру ке, на су шна је Ра до ви ће ва по -
тре ба и да де цу под у чи, при во ли књи зи и зна -
њу, на у чи их чо ве ко љу бљу и то ле ран ци ји, усме -
ри их на пу те ве љу ба ви из ко је се ра ђа сва ко
оби ље и ле по та, она ко ка ко се ро ди ло деч је оде -
ље ње сви лен град ске би бли о те ке.

Дан ка З. СПА СО ЈЕ ВИЋ*

При каз
UDC 821.163.41-93-31.09 Marković G.(049.32)

При мље но: 31. 7. 2021.
При хва ће но: 18. 8. 2021.

БО ЈЕ ДРУ ГАР СТВА
– РО МАН ЗА ТИ НЕЈ ЏЕ РЕ 
КАО СЛИ КА СА ВРЕ МЕ НОГ 
ДРУ ШТВА И АК ТУ ЕЛ НИХ 
ПРО БЛЕ МА
(Го ран Мар ко вић: Бо је дру гар ства, 
Пче ли ца, Ча чак, 2021)

Из Из да вач ке ку ће Пче ли ца сти же нам но ви
ро ман за ти неј џе ре – Бо је дру гар ства, ау то ра
Го ра на Мар ко ви ћа. Има ју ћи у ви ду да је Мар -
ко вић ви ше од две де це ни је ак тив но при су тан
у све ту књи жев но сти за де цу као успе шан из да -
вач, а по след њих го ди на и као ау тор про блем -
ских и вас пит но-еду ка тив них сли ков ни ца, не
чу ди ње гов ау тор ски ис ко рак у ком плек сни ју
фор му као што је ро ман. Ни је то са мо до каз
спи са тељ ске ево лу ци је, већ истин ске по тре бе
за сло же ни јом фор мом ко ју у овом слу ча ју дик -
ти ра те ма. Ње гов ро ман Бо је дру гар ства ре зул -
тат је ду го го ди шњег ба вље ња пе да го шким ра -
дом, нај ра зли чи ти јим те ма ма у књи жев но сти
за де цу, али и упу ће но сти у ак ту ел не про бле -
ме ти неј џер ске по пу ла ци је. Мар ко ви ћев ро ман
врло жи во, ау тен тич но и, што је нај ва жни је,
отво ре но осли ка ва жи вот да на шњих ти неј џе ра,
про го ва ра ју ћи о алар мант ним про бле ми ма са
ко ји ма се су о ча ва ју: дис кри ми на ци јом, пред ра -
су да ма и вр шњач ким на си љем. Без ис кљу чи -
вости и јед но ди мен зи о нал ног пред ста вља ња
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реал но сти, из ро ма на као су прот ност про бле -
ми ма про си ја ва ју и њи хо ва мо гу ћа ре ше ња: то -
ле ран ци ја, раз у ме ва ње, при ја тељ ство и љу бав.
Ме ђу тим, осло ба ђа ју ћи се та буа и на сле ђе них
пре ду бе ђе ња, у же љи да осли ка ствар ну по за -
ди ну ових про бле ма, пи сац у ро ма ну кре и ра
мно го ши ри ам би јент у ко ме се као ак те ри не -
ких си ту а ци ја и до га ђа ја ла ко мо гу пре по зна ти
и од ра сли. 

Те ма ро ма на Бо је дру гар ства је дис кри ми на -
ци ја и са њом уско по ве за но вр шњач ко на си ље.
Ако је је дан од за да та ка књи жев но сти, а по себ -
но књи жев но сти за де цу и мла де, пре по зна вање
про бле ма у ствар но сти и пре вен тив но ука зи ва -
ње на њих, он да овај ро ман ис пу ња ва тај за да -
так. На и ме, глав ни ли ко ви и на ра то ри у Бо ја ма
дру гар ства, Вик тор и Мар ко, осми шље ни су по
прин ци пу су прот но сти. Док је Мар ко ти пич ни
ти неј џер са још ти пич ни јим школ ским и љу бав -
ним про бле ми ма, као оп штим местима жи во та
сва ког ње го вог вр шња ка, ње гов друг Вик тор је
по мно го че му спе ци фи чан. За раз ли ку од Мар -
ка ко ји тре ни ра фуд бал, он се ба ви мо дер ним
пле сом; од ли ку је се суп тил ним и еле гант ним
по кре ти ма ко ји се ту ма че ви ше као жен ски не -
го му шки, и во ли љу би ча сту бо ју. Ка да Вик тор
ку пи љу би ча сти ра нац, ба лон сте ре о тип них
пред ра су да и кон зер ва тив не по де ле на му шке и
жен ске бо је, му шко и жен ско по на ша ње на про -
сто екс пло ди ра, а он по ста је пред мет дис кри -
ми на ци је и вр шњач ког на си ља, са мо за то што
се усу дио да бу де дру га чи ји. За раз ли ку од на -
сил них вр шња ка са на сле ђе ним за блу да ма и
пред ра су да ма пре ма дру га чи ји ма од се бе, Мар -
ко при хва та Вик то ра са свим ње го вим осо бе но -
сти ма. Ме ђу тим, и тај се од нос раз ви ја и ме ња.
У ро ма ну је при ка за на ево лу ци ја Мар ко вог ли -
ка, ње го во по сте пе но про на ла же ње и де фи ни -
са ње лич них емо ци ја и ста во ва кроз упо зна ва -

ње Вик то ра. Упра во на Мар ко вом при ме ру дат
је ре цепт за пре вен ци ју дис кри ми на ци је: да би -
сте раз у ме ли дру ге, мо ра те их упо зна ти. Ако се
тај не ко раз ли ку је од вас, то зна чи да се и ви
раз ли ку је те од ње га. 

По ред Мар ка и Вик то ра, у Бо ја ма дру гар ства
при сут на је чи та ва га ле ри ја ли ко ва: ти неј џе ри,
њи хо ви ро ди те љи, на став ни ци, ба ке и де ке.
Иако је ак це нат на вр шњач ком на си љу, ло гич -
но је да се за пи та мо ка ко је до ње га до шло. У
ро ма ну је то пи та ње са свим суп тил но, али не -
дво сми сле но ја сно по ста вље но. Не ра ђа ју се де -
ца са пред ра су дом о му шким и жен ским бо ја ма,
по сло ви ма, по на ша њу... То ме их уче од ра сли,
јер су у дру штву та кви сте ре о ти пи при хва ће ни
као до бри и по жељ ни. Зна чи – дис кри ми на ци -
ја и вр шњач ко на си ље мно го су ши ри и озбиљ -
ни ји со ци јал ни про бле ми, ко ји по ре кло има ју
у тра ди ци о нал ним та бу и ма. Ау тор је ли ко ве
пред ста вио ве што, са упо ри штем у пси хо ло -
шко-со ци јал ној мо ти ва ци ји. По ред Мар ка, чији
је лик од по чет ка до кра ја при ка зан у про це су
ево лу ци је и емо ци о нал ног са зре ва ња, и Вик то -
ра, ко ји по ку ша ва да схва ти се бе, сво је емо ци -
је, али и да се из бо ри за мо гућ ност оства ре ња у
дру штву ко је га не при хва та, нај у пе ча тљи ви ји
и нај у спе ли ји лик је на сил ник Сла вен. Ис пр ва
гра ђен као ти пич ни ал фа муж јак, Сла ве нов лик
на кра ју по твр ђу је пра ви ло да жр тве на си ља и
са ме по ста ју на сил ни ци. Иа ко ни је при сут но
као те ма, по ро дич но на си ље про ву че но је као
ва жан мо тив ко ји об ја шња ва Сла ве но во по на -
ша ње. И по ред то га што на сту па као до ми нан -
тан и са мо у ве рен, он је са мо пре пла ше ни де -
чак, и сам жр тва на си ља, али не вр шњач ког не -
го по ро дич ног. Иа ко је Сла вен у ро ма ну глав ни
не га ти вац, ње гов лик ни је при ка зан јед но ди -
мен зи о нал но: он ни је у пот пу но сти лош. На лик
ствар ном жи во ту, ни ов де не по сто је ап со лут ни
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хе ро ји и ан ти хе ро ји, но си о ци ис кљу чи во по -
зитив них и ис кљу чи во не га тив них осо би на.
Поред то га што чи та о ци мо гу раз ви ти из ве сно
раз у ме ва ње и про на ћи оправ да ње за Сла ве ново
не га тив но по на ша ње, бу ду ћи да је и сам жр тва
на си ља, у јед ној од за вр шних сце на у ро ма ну, у
ко јој ис по ља ва из у зет ну хра брост и по жр тво ва -
ност, овај лик осва ја сим па ти је чи та ла ца. У тре -
нут ку ка да се Вик тор, због сво је не про ми шље -
но сти и оп се си је, на шао у ствар ној жи вот ној
опа сно сти Сла вен му не се бич но при ска че у по -
моћ. Тим по ступ ком он ис ка зу је до бро ту ко ју у
се би но си, али и свест да су ства ри оти шле пре -
да ле ко.

До ми нан тан жен ски лик у ро ма ну је Та ма -
ра, па мет на, ле па и по пу лар на де вој чи ца, али
исто та ко и прав до љу би во им пул сив на, отво ре -
на и за штит нич ки на стро је на пре ма Вик то ру,
ње ном при ја те љу и парт не ру у пле сној шко ли.
Љу бав ко ја се ра ђа из ме ђу ње и Мар ка ни је са -
мо не из о став ни део за пле та ка рак те ри стич ног
за ти неј џер ске ро ма не, већ и је дан од по кре тач -
ких мо ти ва ко ји ути чу на про ме не у Мар ко вом
ли ку. Због Та ма ре и же ље да јој се сви ди, Мар -
ко на сто ји да по ста не бо љи: по чи ње да чи та
књи ге, на сто ји да уна пре ди сво је го вор не
вешти не, све стан соп стве не не спо соб но сти у
иска зи ва њу емо ци ја и ми сли, тру ди се да бу де
бо љи ђак. Али, Та ма ра пред ста вља и глас ра зу -
ма ко ји га осве шћу је у од но су пре ма Вик то ру,
ука зу ју ћи му на нео п ход ност при хва та ња и по -
што ва ња раз ли чи то сти. Би ло је до вољ но да у
ње му про бу ди тај ху ма ни осе ћај па да до из ра -
жа ја до ђе без мер на до бро та ко јом Мар ков лик
зра чи.

Ком по зи ци ја ро ма на Бо је дру гар ства за слу -
жу је не ко ли ко ре чи. Раз ли ка из ме ђу фа бу ле и
си жеа, ко ју су ис ти ца ли ру ски фор ма ли сти, по -
себ но Вик тор Шклов ски, у овом ро ма ну има

бит ну функ ци ју. На и ме, са др жај де ла, тј. при -
ча о при ја тељ ству дво ји це по мно го че му раз -
ли чи тих де ча ка мо гла је би ти ис при ча на на го -
то во без број на чи на, у за ви сно сти од ау тор ске
на ме ре. Све стан мо гућ но сти ра зно ли ког ком -
по но ва ња и рас по ре ђи ва ња мо ти ва, пи сац фор -
ми ра ком по зи ци ју ко ја пре но си ин фор ма ци је
ком пле мен тар не са те мат ско-мо тив ским сло -
јем ро ма на. На и ме, де ло је по де ље но на по гла -
вља, од ко јих сва ко по чи ње кон траст ном ре че -
ни цом у од но су на по след њу ре че ни цу прет ход -
ног по гла вља. На при мер: Ја не во лим љу би ча -
сту бо ју. / Ја во лим љу би ча сту бо ју. Или: Во лео
бих да сам као Мар ко. / Не бих во лео да сам као
Вик тор. По ред то га, Мар ко и Вик тор су за себ -
ни на ра то ри, чи је се при че сме њу ју из по гла -
вља у по гла вље, гра де ћи та ко ком плет ну сли ку
де ша ва ња. Зна чењ ски сми сао ком по зи ци је за -
сно ва не на ова квом кон траст ном сме њи ва њу
пр вих и по след њих Мар ко вих и Вик то ро вих ре -
пли ка свој пун ка па ци тет оства ру је у по след -
њем по гла вљу. На и ме, њи хо ве по след ње ре -
плике сли ва ју се у јед ну: Ти си мој нај бо љи друг.
/ И ти си мој нај бо љи друг. На тај на чин по сти -
же се по ен та ево лу ци је њи хо вих ли ко ва и њи -
хо вог од но са: иа ко раз ли чи ти, Мар ко и Вик тор
те раз ли ке пре ва зи ла зе и по ста ју нај бо љи при -
ја те љи. Раз у ме ва њем, ме ђу соб ним по што ва -
њем и ува жа ва њем, из гра ди ли су бо гат и сна -
жан при ја тељ ски од нос, као што се и њи хо ве
при че, упр кос то ме што има ју од нос те зе и
анти те зе, ме ђу соб но до пу ња ва ју, тво ре ћи ста -
бил ну це ли ну ро ма на. С дру ге стра не, иа ко је у
слу ча ју ова квих те ма те шко не за у зе ти став,
аутор је одо лео ис ку ше њу и остао нем. Ни ти ку -
ди, ни ти хва ли, јед но став но је сво јим ју на ци ма,
Мар ку и Вик то ру, пре пу стио да бу ду гла со ви
сво је ге не ра ци је. За раз ли ку од књи жев но сти за
од ра сле у ко јој се мо ра ли са ње сма тра ана хро -
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ним за ве шта њем ра ни јих епо ха и од ли ком ло -
шег уку са, књи жев ност за де цу, пре све га због
сво јих пе да го шких усме ре ња, још се ни је осло -
бо ди ла по тре бе за екс пли цит ним за у зи ма њем
са ве то дав ног и етич ког ста ва. У том кон тек сту,
ро ман Бо је дру гар ства на пра вио је зна ча јан по -
мак сво јом по ли фо ни јом и по ли пер спек ти -
визмом као не из о став ним по ступ ци ма при ка -
зи ва ња и ра све тља ва ња сло же не ствар но сти.
Ни јед но ви ђе ње ствар но сти ни је ап со лут но
исти ни то. Тек скла па њем раз ли чи то пер спек -
ти ви зо ва них при ча до би ја мо сли ку за ко ју мо -
же мо ре ћи да се при бли жи ла оно ме што зо ве -
мо исти ном.

И по ред мо дер не по ша сти екс трем не жар го -
ни за ци је у књи жев но сти и по тре бе сла би јих и
осред њих пи са ца да се на тај на чин до дво ра ва -
ју мла ди ма, упр кос то ме што ни ка ко не мо гу да
ис пра те ак ту ел ни сленг ко ји се ме ња го то во на
ме сеч ном ни воу, ро ман Бо је дру гар ства у ка -
рак те ри за ци ји ли ко ва функ ци о нал но ко ри сти
са вре ме ни срп ски је зик са свим ње го вим ва ри -
је те ти ма, а по себ но они ма на ста лим као по сле -
ди ца со ци јал ног, пол ног и ста ро сног ра сло ја ва -
ња. Да кле, то ни је ове шта ли је зик пра шња вих
књи га, стран и не бли зак да на шњим ти неј џе ри -
ма. То је са вре ме ни раз го вор ни стил, спон тан,
ги бак у сво јој при ла го дљи во сти, уљу дан и спо -
со бан да из ра зи ком плек сне уну тра шње све то -
ве, још увек не де фи ни са не и збр ка не емо ци је,
раз ми шља ња и ста во ве мла дих. Иа ко је је зик
овог ро ма на по ли фо ни чан, у ње му ла ко рас по -
зна је мо иди о лек те. Сва ки од ју на ка има свој
спе ци фи чан је зик са ла ко пре по зна тљи вим обе -
леж ји ма, а то по себ но ва жи за на ра то ре – Мар -
ка и Вик то ра. У Мар ко вом слу ча ју си ту а ци ја је
још за ни мљи ви ја. Ње гов иди о лект, у по чет ку
огра ни че ног во ка бу ла ра, јед но став не син так се,
оп те ре ћен уз ре чи ца ма, ан ти но ми ја ма и про -

бле ми ма је зич ког уоб ли ча ва ња ми сли и осе ћа -
ња, с вре ме ном се ме ња, као и сам Мар ко. Под
Вик то ро вим ути ца јем Мар ко по чи ње да чи та, а
ти ме и ње гов је зик са зре ва – по ста ју ћи бо гат,
мо ћан и функ ци о на лан. На тај на чин ау тор
импли цит но при сту па по пу ла ри за ци ји чи та ња
и на Мар ко вом при ме ру по ка зу је по зи тив не
ефек те ове пле ме ни те ак тив но сти.

Оп ти ми стич но ве ру је мо да ће ро ман Бо је
дру гар ства сам се би про кр чи ти пут и при ву -
ћи па жњу ге не ра ци је ко ја од ра ста уз Тик Ток,
Инста грам, че то ва ње и скро ло ва ње фо то гра фи -
ја. То ме ће сва ка ко до при не ти и ре а ли стич не и
ди на мич не илу стра ци је ака дем ског сли ка ра и
илу стра то ра Иго ра Кр сти ћа, ко је су у функ ци -
ји пре по зна ва ња и иден ти фи ка ци је мла дих чи -
та ла ца, на вик ну тих на ви зу ел не са др жа је, са
ли ко ви ма овог ро ма на. Ме ђу тим, Бо је дру гар -
ства и те ка ко мо гу би ти и ли те ра ту ра за од ра -
сле. Не са мо да ће их под се ти ти на њи хо во
одра ста ње, на вре ме ка да се на дис кри ми на ци -
ју, то ле ран ци ју и вр шњач ко на си ље ни је обра -
ћа ло пре ви ше па жње, већ ће их по ну ка ти да се
за пи та ју у че му смо као дру штво за стра ни ли и
шта се, ако ни шта дру го, у окви ру по ро ди це и
ин ди ви ду ал ног вас пи та ња мо же учи ни ти ка ко
би нам де ца од ра ста ла здра ви је, ква ли тет ни је и
срећ ни је.

Алек сан дра С. БО ЈО ВИЋ*
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ТАЈ НЕ МОР СКИХ ДУ БИ НА
(Ни ко ли на Зо бе ни ца: Моћ но око, 
Асо глас, Звор ник, 2021)

Ни ко ли на Зо бе ни ца про фе сор ка је ко ја уз
са вре ме ну ње мач ку књи жев ност пре да је и ње -
мач ку књи жев ност за дје цу, те ме то ди ку на ста -
ве ње мач ке књи жев но сти. Та ко ђе, ба ви се пре -
во ђе њем. Моћ но око њен је пр ви ро ман за дје цу
и већ по при ро ди ње них ин те ре со ва ња за дјеч -
ју књи жев ност и бај ку (у сво јим на уч ним ра до -
ви ма ау тор ка се по себ но ба ви ла бај ка ма бра ће
Грим) ври је дан је па жње чи та лач ке и струч не
пу бли ке.

Ро ман Моћ но око при па да оном ши ро ком
под руч ју књи жев но сти за дје цу ко је, пре ма Ма -
ри ја ни Ха мер шак, об у хва та „зо о те ме, зо о ме та -
фо ре и зо о лек се ме”, ко је се об ли ку ју у скла ду
са кул тур но и исто риј ски усло вље ним пред ста -
ва ма о „жи во ти ња ма и жи во тињ ском” (Ha mer -
šak 2015: 30), и то с на гла ше ним але го риј ским
еле мен ти ма, ко ји суд би ни ри би ца при да ју еле -
мен те па ра бо ле о на ла же њу вла сти тог мје ста у
ко лек ти ву, о при хва та њу, кон тро ли са њу и кул -
ти ви са њу вла сти тих по тен ци јал но асо ци јал них
им пул са.

У из ма шта ном сви је ту мор ских ду би на, по -
че так при че сми је шта се у мир но на се ље ри би -
ца. Хар мо ни ју сва ко дне ви це је ди но на ру ша ва
дје чак-ри би ца по име ну Бо јан, ко ји по сје ду је
нео бја шњи ву моћ – ка да је љут или би је сан, из

очи ју му вр ца ју не кон тро ли са не, смр то но сне
вар ни це. Бо јан се, сто га, су о ча ва с про клет -
ством ма ле сре ди не: бу ду ћи нео би чан по сво -
јим нат при род ним спо соб но сти ма ко је, уз то,
но се ре ал не не во ље и опа сно сти, он би ва мар -
ги на ли зо ван и од ба чен. Ди на ми ка ко ја оби -
љежа ва чи тав ро ман на гла ше на је већ у пр вом
по гла вљу, ка да Бо јан сво јим вар ни че њем слу -
чај но по ври је ди јед ну ри би цу. Та да кул ми ни ра
ње го во осје ћа ње кри ви це, али и сви јест о су ви -
шно сти и од ба че но сти. Мар ки ран као ве ли ка
опа сност за за јед ни цу, Бо јан од ла зи из на се ља
ри би ца, и ти ме по чи ње ње го ва аван ту ра. 

То пос пу та ва жан је за раз вој си жеа ро ма на
Моћ но око. Он по ве зу је про стор по зна тог (ри -
бље на се ље) и не по зна тог сви је та, ко ји на се ља -
ва ју дру ги, дру га чи ји по на чи ну ег зи сти ра ња.
Од ла зак на пут, тј. сам про цес пу то ва ња, до би -
ја сим бо лич ка и ме та фо рич ка зна че ња: то мо -
же би ти ју на ко ва по бу на про тив сва ко дне ви це
ма ле сре ди не, али и пут са мо пре по зна ва ња, са -
мо са вла да ва ња, про ла зак кроз број на ис ку ше -
ња и опа сно сти, ва жне за од ра ста ње, са зри је ва -
ње и на пре дак ју на ка.

На су прот овој при чи о ма лој за тво ре ној цје -
ли ни и ње ном од но су пре ма по је дин цу, дру ги
на ра тив ни ток по кре ће озбиљ ни ји про блем, ва -
жан за цје ло ку пан из ма шта ни сви јет Зо бе ни чи -
ног ро ма на. Го то во у ма ни ру хо рор при ча, ри -
бља на се ља оп сје да ју гла си не о Не ви дљи ви ма
ко ји од во де не ста шне ри би це. Не ви дљи ви има -
ју ста тус злих, нат при род них би ћа за ко ја се вје -
ру је да мо жда и уби ја ју ри би це – ни јед на се ни -
ка да ни је вра ти ла ку ћи. Упра во ова кав не ста нак
ри би це Ве ре под ста као је ње ног бра та Ве дра на
да се оти сне у по тра гу за њом.

Укр шта њем пу те ва Бо ја на и Ве дра на, два на -
ра тив на то ка ста па ју се у је дин стве ну при чу,
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чи ју ре љеф ну струк ту ру гра де еле мен ти ро ма -
на по тра ге, пи кар ског и кри ми на ли стич ког ро -
ма на, при ла го ђе ни чи та о ци ма мла ђег школ -
ског уз ра ста за ко је је, ина че, про дук ци ја ро ма -
на при лич но оскуд на. Ми сте ри о зна от ми ца де -
фи ни ше при ро ду Бо ја но вог и Ве дра но вог кре -
та ња. Бо ја нов од ла зак од ку ће, мо ти ви сан од ба -
че но шћу дру га чи јег, али и кри ви цом оно га ко
је сте учи нио не што ло ше, пре ра ста у по тра гу
ко ја има крај њи циљ – да про на ђе Ве ру. Пут та -
ко до би ја но ви ври јед но сни аспект – пле ме нит
је по ци љу ко јем те жи, али и по тен ци јал но опа -
сан и по гу бан по ју на ке. Они се кре ћу пре ма на -
се љу Не ви дљи вих, та мо гдје свје тлост од ла зи,
пре ма за ла ску сун ца тј. у ноћ, у не по зна те мор -
ске ду би не ко је на ста њу ју опа сне гра бљи ви це.
У об ли ко ва њу овог пу та ва жна је и вре мен ска
од ред ни ца, пут се оства ру је као хро но топ. Ноћ,
као дио днев ног ци клу са, на ја вљу је зло коб но
ври је ме дје ло ва ња про тив ни ка, не ла год ну и
мрач ну ат мос фе ру. 

Ли ко ви ан та го ни ста, Не ви дљи вих, пред ста -
вље ни су као би ћа ко ја не чи не са став ни дио
мор ског сви је та. На су прот ри би ца ма, они су
хи ме рич на вр ста – има ју ри бљу гла ву и ти је ло
са чи ње но од мно штва пи па ка (нај слич ни је
хобот ни ци), и про из во де ку гли це по мо ћу ко -
јих ма ни пу ли шу ри ба ма. Не ви дљи ви се хра не
риби ца ма да се не би хра ни ли јед ни дру ги ма,
кон тро ли шу број но во ро ђе них у сво јој вр сти и
не посједују готово ни на го вје штај емо ци о нал -
не ин те ли ген ци је. Вид ег зи сти ра ња Не ви дљи -
вих при је ти да у пот пу но сти уни шти раз ли читу
вр сту – ри бе. Моћ но око овим по при ма и од ре -
ђе на свој ства ан ти у то пиј ског фан та стич ног ро -
ма на: пред ста вља се сли ка јед ног ефи касног,
али мо рал но не при хва тљи вог си сте ма ег зи сти -
ра ња, а за плет се гра ди кроз бор бу по је ди на ца
– Бо ја на, Ве ре и Ве дра на – про тив вла сти (Не -

ви дљи ви), али и де пре со на ли зо ва них по да ни ка
(оста ле ри би це). 

Су штин ски, при ча Зо бе ни чи ног ро ма на ва -
ри ра ар хе тип ску бор бу из ме ђу до бра и зла.
Сви јет мор ских ду би на ври јед но сно је по ла ри -
зо ван: Не ви дљи ви су фи зич ки, на у ком и хлад -
ним, из о па че ним ин те лек том до ми нант ни у
одно су на ри бе. Ипак, за хва љу ју ћи Бо ја ну и ње -
го вом моћ ном оку од нос се ми је ња. У ро ма ну
Ни ко ли не Зо бе ни це око има ши рок ври јед но -
сни оп сег. По ред фи зич ке над мо ћи над про тив -
ни ци ма, оно је но си лац по зи тив них си мо бо лич -
ких зна че ња, па сти че моћ са гле да ва ња ду хов -
них и мо рал них исти на мор ског сви је та. Бо јан
ће про на ћи сна гу да овла да и сво јим фи зич ким
спо соб но сти ма и ап стракт ним зна че њи ма ока,
на ла зе ћи са гла сје два ју при вид но су прот них
по ло ва. 

Овај про цес до во ди ју на ка ро ма на у по тен -
ци јал ну ве зу с ис ку ше ни ком ко ји про ла зи кроз
об ред пре ла за. Бо јан, та ко гле да но, про ла зи све
бит не фа зе об ре да. Се па ра ци ју мо же озна ча ва -
ти ње го ва раз ли чи тост и со ци јал на из оп ште -
ност, од ла ском из на се ља по чи ње ли ми нал на
фа за, ко ја кул ми ни ра Бо ја но вим овла да ва њем
вла сти тим мо ћи ма и бор бом про тив Не ви дљи -
вих, док фа зу агре га ци је – по нов ног укљу чи ва -
ња у за јед ни цу, са но вим ста ту сом – оли ча ва ју
по бје да и по вра так. Ана лог но ју на ку бај ке, Бо -
јан про ла зи кроз успје шан про цес ини ци ја ци је.
Он се у сво ју за јед ни цу вра ћа као зре ла је дин -
ка ко ја по зна је и кон струк тив но ко ри сти вла -
сти те ква ли те те, би ва при хва ћен у за јед ни ци,
иден ти тет ски се де фи ни ше као ју нак чи ји је по -
ду хват био спа со но сан за чи тав мор ски сви јет.

У ро ма ну Моћ но око сви по зи тив ни ли ко ви
пси хо ло шки су раз ви је ни. Кроз уну тра шња
про ми шља ња от кри ва се сло же на струк ту ра
њи хо вих лич но сти. Бо јан, ре ци мо, че сто раз ми -
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шља о жи во ту ко ји је на пу стио, о мо гу ћим по -
сље ди ца ма тог од ла ска, о вла сти тој кри ви ци, о
дје ду Не бој ши... Ка рак те ри за ци ја ли ко ва, у нај -
ве ћем ди је лу, по ду да ра се са зна че њем име на
ко ја они но се, по твр ђу ју ћи и ов дје ста ру из ре -
ку: No men est omen. Ве дран уно си ра дост у Бо -
ја нов жи вот – он је, ина че, пр ви при ја тељ ко јег
је Бо јан ика да имао, ње го ва нај ве ћа по др шка на
иза зов ном пу ту овла да ва ња мо ћи ма. Кроз овај
лик об ли ку је се иде ја о ва жно сти при ја тељ ства
и о ну жном ње го ва њу то га да ра. Ве ра чвр сто
вје ру је да бор ба про тив Не ви дљи вих ни је бе -
сми сле на. Лик Ве ре осна жу је иде ју о прав ди ко -
ја, ипак, мо же би ти до сти жна.

У об ли ко ва њу по зи тив них ли ко ва ро ма на на -
гла ша ва се њи хо ва са мо свој ност и ау тен тич -
ност. Они ни су са мо фи гу ре ко је оли ча ва ју по -
зи тив не осо би не или ху ма ни стич ке ври јед но -
сти. Кроз ове ли ко ве ре флек ту ју се и стра хо ви,
сум ње, љу бо мо ра, его и зам, не про ми шље ност
итд. Све ово по сред но, али сна жно мо же дје ло -
ва ти на ма лог чи та о ца, на во де ћи га на кри тич -
ку са мо ре флек си ју. На при мјер, Бо јан осје ћа
за вист пре ма брат ско-се стрин ској љу ба ви Ве ре
и Ве дра на, ко ју он ни ка да ни је ис ку сио; Ве дра -
на у пр ви мах за пра во ни је бри га за дру ге за ро -
бље не ри би це осим Ве ре, и не же ли да се бо ри
про тив Не ви дљи вих, а због Ве ри не твр до гла во -
сти Ве дран стра да. Ово при да је ли ко ви ма про -
ду бље ност и пла стич ност и бит но је за то што су
сви ли ко ви ро ма на ан тро по морф ни, пред ста -
вља ју ћи але го ри ју људ ских сла бо сти, те жњи,
од но са, иде ја итд. Кроз при чу о сви је ту ри ба и
Не ви дљи вих, Зо бе ни ца под сти че ди је те-чи та о -
ца да се су о чи са вла сти тим осо би на ма, и по зи -
тив ним и не га тив ним.

Ро ман Моћ но око жан ров ски мо же да се ока -
рак те ри ше као сло же на при по ви јед на фор ма у
ко јој се ста па ју и про жи ма ју упли ви раз ли чи -

тих жан ро ва. При ча о мор ском сви је ту мо же се
ви ше стру ко до ве сти у ве зу са ау тор ки ном и чи -
та о че вом ствар но шћу. Стил ро ма на чист је и
све ден. То ме на ро чи то до при но си на чин на
који су кон стру и са не ре че ни це – пре ци зно,
једностав но и екс пре сив но. Екс пре сив ност се
пости же у крат ким, уче ста лим ди ја ло зи ма и
ефект ним ко ри шће њем ин тер пук циј ских зна -
ко ва ко ји до ча ра ва ју сна жне емо ци је ли ко ва.
Ком по зи ци ја ро ма на за сни ва се на но се ћем на -
ра тив ном то ку, на ста лом ста па њем два ју ма њих
– Бо ја но ве и Ве дра но ве при че. По вре ме не епи -
зо де угла вом су ве за не за основ ни на ра тив ни
ток и до при но се ре љеф но сти ро ма на – раз ви ја -
ју на ра тив и у ње га уно се но ве ври јед но сне
аспек те и сл.

Ро ман Ни ко ли не Зо бе ни це Моћ но око гра ди
уз бу дљи ву при чу са мно штвом зна чењ ских сло -
је ва, ко ји дје те ту-чи та о цу (и не са мо ње му), по -
ред из ма шта них тај ни мор ских ду би на, кроз
аван ту ру, за го нет ку и по тра гу, тре ба да от кри ју
и оно по тен ци јал но ва жни је – што се скри ва у
ње му са мом.

Кри сти на Н. ТО ПИЋ*
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АЛЕК САН ДРО ВИЋ, Ма ри ја (1972) ди пло ми ра -
ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду. У зва њу про фе со ра стру -
ков них сту ди ја за ужу на уч ну област Је зик и књи -
жев не на у ке и пе да го ги ја др жи кур се ве ром ског
јези ка, књи жев но сти за де цу на ром ском је зи ку и
ме то ди ку раз во ја го во ра на ром ском је зи ку. За по -
сле на је на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за
вас пи та че „Ми ха и ло Па лов” у Вр шцу. Ње на на уч на
ин те ре со ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу кри тич ке
ре цеп ци је ром ске књи жев но сти и књи жев но сти за
де цу на ром ском је зи ку. Об ја ви ла је мо но гра фи ју
Ба ци ла сам ја бу ку у пећ – ром ске еп ско-лир ске и лир -
ске пе сме – ста ри ја и но ва бе ле же ња: кла си фи ка ци ја,
те ме, зна че ња (2012), сли ков ни це за де цу на ром -
ском је зи ку: Mun ri fa mi li ja: pin tu ra ko lil pe rro ma ni
čhib pa le čha vo ra ka tar 6 dži 7 berš (2016), Či ka lo si kljol
te gi na vel (2020), као и низ ра до ва у збор ни ци ма и
на уч ним ча со пи си ма о ром ском је зи ку и књи жев -
но сти. Чла ни ца је Од бо ра за про у ча ва ње жи вота и
оби ча ја Ро ма у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но -
сти. 

ma lek san dro vic@yahoo.com

АЛЕК СИЋ, Де јан (Кра ље во, 1972), пе сник, драм -
ски пи сац и ства ра лац књи жев них де ла за де цу, ди -
пло ми рао је на Од се ку за срп ску књи жев ност и је -
зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Об ја вио
је де сет збир ки по е зи је, књи гу дра ма, је дан ро ман и
пре ко два де сет књи га за де цу. До бит ник је број них
зна чај ни јих књи жев них на гра да за по е зи ју: „Вас ко
По па”, „Ме ша Се ли мо вић”, Зма је ва на гра да, На гра -
да Ма ти це срп ске, „Бран ко Миљ ко вић”, На гра да
СА НУ из Фон да „Бран ко Ћо пић”, „Ми ро слав Ан тић”,

„Ри сто Рат ко вић”, Про све ти на на гра да, „Ма ти ћев
шал”, „Бран ко ва на гра да”. По е зи ја му је превођена
на де се так европ ских је зи ка, а по себ не књи ге пе са -
ма об ја вље не су на шпан ском, пољ ском, фран цу -
ском, сло ве нач ком и ма ке дон ском. За дра му Ви на
и пин гви на 2010. до де ље на му је Пе ки ће ва сти пен -
ди ја. Као ау тор књи га за де цу за сту пљен је у чи тан -
ка ма и оба ве зној лек ти ри за основ ну шко лу. Дво -
стру ки је до бит ник на гра да „По ли ти кин за бав ник”
и „Не вен”, на гра де Зма је вих деч јих ига ра за из у зе -
тан до при нос ли те ра ту ри за де цу, на гра де Ме ђу на -
род ног сај ма књи га у Бе о гра ду, као и следећих:
„Плави чуперак”, „Змајев штап”, „Раде Обреновић”,
Награда Града Ниша за књижевност за децу, „Златно
Гашино перо”, „Доситејево перо”, Награда Радио
Београда, и ме ђу на род них при зна ња „Ма ли принц”
и Whi te Ra vens. Ра ди као глав ни и од го вор ни уред -
ник Из да вач ке де лат но сти По ве ља, у На род ној би -
бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни” у Кра ље ву. 

alek sic_po e zi ja@yahoo.com 

BOG DAN, Bru no (1999.) stu dent je ju žno sla vi sti -
ke te et no lo gi je i kul tur ne an tro po lo gi je na Fi lo zof -
skom fa kul te tu u Za gre bu od 2018. go di ne. Ro đen u
ma lom me đi mur skom mje stu Gor nji Hraš ćan, imao je
pri li ke slu ša ti lo kal ne le gen de i ka zi va nja o po zo ju što
je mo ti vi ra lo stva ra nje pri ka za o ro ma nu Zmaj is pod
sta rog gra da Kru no sla va Mi ku la na. Od dje tinj stva se
ba vi fol klo rom i fol klor nim stva ra laš tvom te je ak ti van
član u naj bo ljem ama ter skom fol klor nom an sam blu iz
Hr vat ske, FA Ivan Go ran Ko va čić iz Za gre ba. Nje go vi
knji žev ni in te re si te me lje se na lo kal nim le gen da ma i
fol klo ri stič kim pri ča ma gdje au tor tra ži ele men te na -
rod nih pje sa ma i obi ča ja. Osim umjet nič kog vo đe nja
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fol klor ne sku pi ne iz Ne de liš ća, au tor svo je is ku stvo
stje če vo lon ti ra njem u Mu ze ju Me đi mur ja u Ča kov cu
te na ra znim fol klo ri stič kim pro jek ti ma u žu pa ni ji.
Pri kaz „Me đi mur ski zmaj iz me đu tra di ci je i su vre me -
no sti” pr vi je ta kav rad ovo ga au to ra, na pi san uz po -
moć i smjer ni ce Zvon ka Ko va ča, pro fe so ra na Fi lo zof -
skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Za gre bu. Bru no Bog dan
ži vi u Za gre bu i Gor njem Hraš ća nu. 

bru no slu zbe ni@g mail.com  

БО ЈО ВИЋ, Алек сан дра (1984) за вр ши ла је
основ не сту ди је срп ског је зи ка и књи жев но сти на
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу и
ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди ла је као про -
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти, за тим је би ла
уред ник у Из да вач кој ку ћи Пче ли ца, а тре нут но је
вла сник Аген ци је за лек тор ске услу ге Ор то граф, по -
сред ством ко је са ра ђу је са ви ше из да вач ких ку ћа.
До бит ник је На гра де ча со пи са Ула зни ца за есеј Два
би ћа по е зи је: „Брод” и „Раз ја сни ца” Во ји сла ва Ка ра -
но ви ћа (2007), „Ди со ве на гра де” за есеј Ан ти но мич -
ност мо гу ћих све то ва као слут ња ле по те (2009), На -
гра де УЛУ ПУДС-а за нај бо љу еди ци ју за де цу у 2015.
го ди ни за еди ци ју „Ма ле књи ге о ве ли ким љу ди ма”,
На гра де ча со пи са Ула зни ца за есеј Књи жев ност Vs.
ин сти ту ци је зла – О ан га жо ва но сти у де ли ма Ви де
Ог ње но вић и Да ни ла Ки ша (2016) и На гра де „Не вен”
у обла сти по пу лар не на у ке за књи гу Ма ри ја Ки ри
(2017). Ау тор је ви ше књи га за де цу из обла сти по -
пу лар не на у ке, а сво је при ка зе и есе је об ја вљу је у
струч ним ча со пи си ма ко ји се ба ве пи та њи ма књи -
жев но сти, умет но сти и кул ту ре. 

xme de jaX @gma il.com  

ВА СИ ЛЕ ВА, Оља (1989) ди пло ми ра ла је, ма сте -
ри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на гру пи за Срп ску књи -
жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма. Са -
рад ник је во де ћих кул тур них ин сти ту ци ја и књи -
жев них ча со пи са у зе мљи и ино стран ству. Као уче -
сник број них окру глих сто ло ва и на уч них ску по ва
об ја ви ла је ве ли ки број ра до ва ко ји су пре све га по -

све ће ни пр о у ча ва њу срп ске књи жев но сти XX ве ка.
Ин те ре со ва ња су јој пре вас ход но ве за на за пр о у ча -
ва ње са вре ме не по е зи је и есе ји сти ке, про зе XX века,
књи жев но сти за де цу. За по сле на је на Фи ло ло шко-
-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу, у Цен тру за
пр о у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти. Жи ви у Бе о граду. 

o.va si le va06@gmail.com 

ВЕ ЛИ ШЕК-БРА ШКО, Оти лиа (1975) ро ђе на је
у Но вом Са ду где је за вр ши ла основ ну шко лу на ма -
ђар ском је зи ку и сред њу ме ди цин ску струч ну шко -
лу. Ди пло ми ра ла је 2003, ма стер рад од бра ни ла
2007. на Од се ку за пе да го ги ју, а док то ри ра ла Ме то -
ди ку на ста ве на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду (2014). Ау тор je и ко а у тор че ти ри мо но гра фи -
је и ве ћег бро ја на уч них и струч них ра до ва и чла на -
ка из обла сти пе да го ги је и ме то ди ке. По себ на под -
руч ја ње ног ин те ре со ва ња су: ин клу зи ја, ра на интер-
вен ци ја, пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње, деч -
ја игра, ин те гри са на ме то ди ка и про јект ни при ступ.
Ра ди ла је у пред школ ској уста но ви у ја сли ца ма, у
основ ној шко ли као пе да гог и на Учи тељ ском фа -
кул те ту у Су бо ти ци, као аси стент на ма ђар ском на -
став ном је зи ку. Тре нут но је про фе сор на Ви со кој
шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча
у Но вом Са ду, за ужу на уч ну област Пе да го шке на -
у ке. Члан је број них пе да го шких удру же ња, ре цен -
зент у ви ше ча со пи са, ау тор и ре а ли за тор акре ди -
то ва них се ми на ра, члан на ци о нал них и ин тер на ци -
о нал них про је ка та, као и рад них гру па МПНТР-а и
са рад ник Уни це фа. Уда та је, мај ка дво је де це.

oti lia.ve li sek@g mail.co m

ВЕЉ КО ВИЋ МЕ КИЋ, Је ле на (1981) ди пло ми -
ра ла је на сме ру Те о ри ја књи жев но сти и оп шта књи -
жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и
док то ри ра ла на мо ду лу Те о ри ја књи жев но сти на
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу.
Жи ви у Пи ро ту и ра ди на Ака де ми ји тех нич ко-вас -
пи тач ких стру ков них сту ди ја – Од сек Пи рот, у зва -
њу про фе со ра стру ков них сту ди ја. Об ја вљу је на учне
ра до ве, при ка зе и кри ти ке у те мат ским збор ни ци -
ма и на уч ним ча со пи си ма, нај че шће из обла сти
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књи жев но сти за де цу. Ње на на уч на ин те ре со ва ња
усме ре на су и ка књи жев ним тек сто ви ма и пи сци -
ма из пи рот ског кра ја. 

vmje le na@yahoo.com

VER DO NIK, Ma ja (1962.) iz van red na je pro fe so -
ri ca na Uči telj skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Ri je ci, gdje
pre da je ko le gi je iz pod ruč ja dječ je knji žev no sti i me -
dij ske kul tu re. Re dov ni stu dij hr vat skog je zi ka i knji -
žev no sti za vr ši la je na Pe da goš kom fa kul te tu u Ri je ci
1986. go di ne, ma gi stri ra la je na Fi lo zof skom fa kul te -
tu u Za gre bu 1998., a dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa -
kul te tu u Ri je ci 2008. te mom „Grad sko ka za liš te lu ta -
ka u Ri je ci i hr vat ska lut kar ska sce na (1960.–2004.)”
i ste kla aka dem ski stu panj dok to ri ce hu ma ni stič kih
zna no sti. Pred met znan stve nog in te re sa Ma je Ver do -
nik su dječ ja knji žev nost, me dij ske tran spo zi ci je knji -
žev nih dje la na mi je nje nih dje ci i mla di ma, te po vi jest
ri ječ ko ga lut kar stva. Po pis nje nih ob ja vlje nih ra do va i
dru gih ak tiv no sti do stu pan je na po ve zni ca ma: 

https://por tal.uni ri.hr/Port felj/800
https://www.bib.irb.hr/pre gled/znan stve ni ci/
300095?au tor=300095 
mver do nik @u ni ri.hr

ВЕ СИЋ, Је ле на (1997) ро ђе на је у Ру ми, где је
за вр ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми ра -
ла је 2020. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но -
вом Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик,
на кон че га је про гла ше на за нај бо љег студен та Фило-
зоф ског фа кул те та и сту ден та ге не ра ци је Уни вер зи -
те та у Но вом Са ду у обла сти ху ма ни стич ких на у ка.
На истом фа кул те ту за вр ши ла је ма стер ака дем ске
сту ди је, 2021, од бра нив ши ма стер рад „Те ма од ра -
ста ња у ро ма ни ма за де цу Ве сне Алек сић”, под мен -
тор ством проф. др Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић.

je le nan ve sic @gmail.co m

VI HER, Ja smin ka (1970.) vi še od dva de set pet go -
di na ra di kao uči te lji ca raz red ne na sta ve. Di plo mi ra la
je na Uči telj skom fa kul te tu u Za gre bu gdje je ste kla
zva nje ma gi stre pri mar nog obra zo va nja. U zva nju je
uči te lji ce sa vjet ni ce i vo di te lji ca je Žu pa nij sko ga struč -

nog vi je ća uči te lja raz red ne na sta ve Gra da Za gre ba.
Men to ri ca je stu den ti ma Uči telj skog fa kul te ta, stu den -
ti ma pe da go gi je Fi lo zof skog fa kul te ta u Za gre bu i pri -
prav ni ci ma uči te lji ma raz red ne na sta ve pri po la ga nju
dr žav nih struč nih is pi ta. Au to ri ca je ni za na stav nih li -
sti ća i za da ta ka za vred no va nje obra zov nih po stig nu -
ća uče ni ka pri mar nog obra zo va nja, me to dič kih, struč -
nih i pri ruč ni ka za una pre đi va nje na sta ve, ni za struč -
nih i po pu lar no-struč nih čla na ka te znan stve nog ra da
iz pod ruč ja hu ma ni stič kih zna no sti. Pi še sce na ri je za
na sta vu u emi si ji „Ško la na Tre ćem” ko ja se sva ko -
dnev no, ti je kom CO VID-19 pan de mi je pro iz vo di i emi -
ti ra na pro gra mu Hr vat ske ra di o te le vi zi je. Odr ža la je
niz struč nih pre da va nja i ra di o ni ca za uči te lje raz red -
ne na sta ve. 

ja smin ka.vi her @sko le.hr 

VLA DIĆ-MAŠ TRU KO, Ma nu e la (1962.) od ra sla je
u Za dru, ško lo va la se u Za gre bu gdje je 1985. go di ne
di plo mi ra la sli kar stvo na Aka de mi ji li kov nih umjet no -
sti, u kla si pro fe so ra Fer di nan da Kul me ra. Struč no se
usa vr ša va la na stu dij skim bo rav ci ma i sti pen di ja ma u
Hr vat skoj i ino zem stvu. Pri re di la je tri de set i dvi je sa -
mo stal ne iz lo žbe i su dje lo va la na broj nim skup nim
izlo žba ma u Hr vat skoj i ino zem stvu. Uz pro fe si o nal ni
umjet nič ki rad ba vi se prak tič nim i is tra ži vač kim ra -
dom u pod ruč ju dječ jeg li kov nog stva ra laš tva. Go di ne
1995. osni va „Li kov ni stu dio za dje cu i mla de Me la”, a
2014. udru gu „Ar te In su la” za in ter kul tu ral ni di ja log.
Au to ri ca je broj nih mul ti me di jal nih pro je ka ta za dje -
cu i od ra sle. Su ra đu je s broj nim kul tur nim in sti tu ci -
ja ma i od goj no-obra zov nim usta no va ma na osmiš -
ljava nju i vo đe nju pe da goš kih pro gra ma ve za nih uz
kul tur ne sa dr ža je. Na pi sa la je i ilu stri ra la če tr na est
au tor skih sli kov ni ca te ilu stri ra la broj ne sli kov ni ce
hrvat skih i stra nih knji žev ni ka za dje cu te ob ja vlji va -
la ilu stra ci je u hr vat skim i stra nim ča so pi si ma. Su dje -
lu je na me đu na rod nim struč nim sku po vi ma te po -
vreme no ob ja vlju je ese je iz pod ruč ja umjet no sti i
struč ne član ke s te mom ilu stra ci je. Na kon što je, u
pro duk ci ji Za greb fil ma, re ži ra la svoj pr vi ani mi ra ni
film pre ma svo joj pr voj au tor skoj sli kov ni ci Pu žić sli -
kar, pri pre ma se za re a li za ci ju svog dru gog au tor skog
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ani mi ra nog fil ma. Pre ma nje noj au tor skoj sli kov ni ci
Oto i Va len ti na Ka za liš te lu ta ka Za dar upri zo ri lo je
2021. go di ne isto i me nu lut kar sku pred sta vu. Za svoj
umjet nič ki rad pri mi la je vi še na gra da i pri zna nja. Čla -
ni ca je Hr vat skog druš tva li kov nih umjet ni ka i Hr vat -
skog druš tva pi sa ca. Ži vi i ra di u Za dru.

ma nu e la.vla dic @gmail.com 

ВЛА ХО ВИЋ, Сен ка (1985, Но ви Сад) ви зу ел на
је умет ни ца, илу стра тор ка и ди зај нер ка књи га, и
аутор ка струч них књи га и тек сто ва о илу стра ци ји.
На Гра фич ком од се ку Ви со ке тех нич ке шко ле у Но -
вом Са ду ди пло ми ра ла је при ме ње ну фо то гра фи ју,
где је и спе ци ја ли зи ра ла илу стра ци ју књи ге. Ма стер
рад на те му „Ви део-илу стра ци ја књи ге” од бра ни ла
је на Ака де ми ји умет но сти у Бе о гра ду. Ау тор ка је
се дам књи га: че ти ри струч не, у обла сти илу стра ци -
је (на срп ском и ен гле ском) и три умет нич ке, у ко -
ји ма је об је ди ни ла ау тор ски текст, илу стра ци ју и ди -
зајн. До бит ни ца је УЛУ ПУДС-ове  на гра де за нај бо -
љу књи гу у обла сти те о ри је ви зу ел не ко му ни ка ци је
на Сај му књи га у Бе о гра ду и Го ди шње на гра де УЛУ -
ПУДС-а за ства ра ла штво у 2017. го ди ни. Ау тор ка је
из ло жбе и про јек та „Са вре ме ни срп ски илу стра то -
ри књи га за де цу” (Bibiana, Бра ти сла ва 2019; СКЦ,
Бе о град 2020). Осно ва ла је и ду ги низ го ди на ор га -
ни зо ва ла ме ђу на род ни Фе сти вал илу стра ци је књи -
ге Bo o kILL Fest. Би ла је чла ни ца ме ђу на род ног жири-
ја Би је на ла илу стра ци је у Бра ти сла ви и ви ше пу та
учесница ме ђу на род ног сим по зи ју ма овог би је на ла.
Гра фич ки је об ли ко ва ла пре ко пет сто ти на књи га,
углав ном у окви ру из да вач ке де лат но сти Ба нат ског
кул тур ног цен тра, где ра ди као умет нич ка ди рек -
тор ка. Има ла је око три де сет са мо стал них из ло жби
сли ка, фо то гра фи ја и илу стра ци ја. Уче ство ва ла је и
на број ним ко лек тив ним из ло жба ма у зе мљи и ино -
стран ству. Чла ни ца је УЛУ ПУДС-а и Ма ти це срп ске.

vla ho vic sen ka@g mail.com 

ГЛА МО ЧАК, Са ша (1969) ди пло ми рао је и ма -
ги стри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са -
ду. Ра ди у Гим на зи ји „Кре а тив но пе ро” у Бе о гра ду.
Ба ви се про у ча ва њем књи жев но сти, по себ но ме то -

ди ке књи жев но сти и књи жев но сти за де цу. Ко а у тор
је пу бли ка ци је Род у чи тан ка ма и на ста ви срп ског
је зи ка у основ ној шко ли (2008), пет збир ки за да та ка
за раз ви ја ње чи та лач ке пи сме но сти, збир ке за да та -
ка за за вр шни ис пит у основ ном обра зо ва њу и При -
руч ни ка за уво ђе ње род не пер спек ти ве у на ста ву срп -
ског је зи ка за пр ви ци клус обра зо ва ња (2019). 

sgla mo cak@g mail.com

ГРУ ЈИЋ, Та ма ра (1977) ди пло ми ра ла је, ма ги -
стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те -
ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, на Од се ку за срп ску
књи жев ност и је зик. У зва њу је про фе со ра стру ков -
них сту ди ја за на уч ну област Фи ло ло шке на у ке:
Срп ски је зик и књи жев ност. Др жи кур се ве из обла -
сти срп ског је зи ка, кул ту ре из ра жа ва ња и књи жев -
но сти за де цу на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја
за обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди, на свим ни во -
и ма сту ди ја. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на
су ка про у ча ва њу по е ти ке и кри тич ке ре цеп ци је
књи жев но сти за де цу, те ме ђу од но са књи жев но сти
за де цу, тра ди ци о нал не кул ту ре и усме не књи -
жевно сти. Об ја вљу је ра до ве у књи жев ној пе ри о -
дици и уче ству је на на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе -
мљи и ино стран ству. Об ја ви ла је мо но гра фи је На -
род на књи жев ност у ви ђе њу Све ти сла ва Сте фа но ви -
ћа (2006) и Зма је во пе сни штво за де цу и усме нок њи -
жев на тра ди ци ја (2010). Од 2010. го ди не уред ни ца
је ча со пи са Збор ник ВШССОВ, у из да њу Ви со ке
шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча
у Ки кин ди. Од 2020. члан је Уре ђи вач ког од бо ра ча -
со пи са Де тињ ство Ме ђу на род ног цен тра књи жев -
но сти за де цу Зма је ве деч је игре у Но вом Са ду. Жи -
ви у Ки кин ди. 

ta ma ra gru jic77@gmail.com

GUP TA, Bra jesh Ku mar „Me wa dev” is a re ci pi ent
of the Pre si dency of the In ter na ti o nal Pri ze De Fi ni -
bus Ter rae – IV edi tion in me mory of Ma ria Mon te du -
ro (Italy). He has been awar ded an ho no rary doc to rate
“Doc tor of Li te ra tu re” (Doc tor ho no ris ca u sa) from The
In sti tu te of The Eu ro pean Ro ma Stu di es and Re se arch
in to Cri me aga inst Hu ma nity and In ter na ti o nal Law –
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Bel gra de (The Re pu blic of Ser bia) and from “Bra zil
Inter na ti o nal Co un cil Co ni pa and It mut In sti tu te”. He
has re ce i ved Ut tar Pra desh Gau rav Sam man, 2019. Pre -
sently he acts as III° Sec re tary-Ge ne ral of The World
Union of Po ets of The Hi story of The World Union of
Po ets for The Year 2021 (3rd Sec re tary-Ge ne ral of the
World Union of Po ets, in or der of ti me, sin ce De cember
30, 2017 un til De cem ber 31, 2021). He is the aut hor of
8 bo oks and he is an as si stant pro fes sor at Eklvaya Ma -
ha vidyal aya, Ban da (U. P.) In dia. Vi sit him at: www.
me wa dev.co m

clsa mlor@g mail.com

ДЕН КО ВА, Јо ван ка (1974) ди пло ми ра ла је, ма -
ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул -
те ту у Ско пљу. У зва њу ре дов не про фе со ри це за ужу
на уч ну област Књи жев ност за де цу др жи кур се ве из
књи жев но сти за де цу, европ ске ци ви ли за ци је, ма ке -
дон ске кул ту ре и ци ви ли за ци је и ма ке дон ске књи -
жев но сти XIX ве ка, на Фи ло ло шком фа кул те ту и
Фа кул те ту обра зов них на у ка у Шти пу (Уни вер зи тет
„Го це Дел чев”, Штип). Осим број них ра до ва у те -
матским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма (пре -
ко сто де ве де сет), об ја ви ла је и скрип те, прак ти ку -
ме, е-књи ге: Ре а ли стич на ма ке дон ска про за за де ца
и мла ди (2014) и Ска зно вид но то во ма ке дон ска та
про за за де ца и мла ди (2015), као и штам па не књи -
ге: Не кол ку на враќањ а кон дет ство то (2017), Чу де -
сно то и ре а ли стич но то во про за та на Гли гор По -
повски (2020) и Фан та сти ка та во ма ке дон ска та
кни жев ност за де ца и мла ди (2021). Жи ви у Шти пу,
Ре пу бли ка Се вер на Ма ке до ни ја. 

jo van ka.den ko va @ugd.edu .mk

ДЕ СПО ТО ВИЋ, Ју ли ја на (1989) основ не и ма -
стер сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шко-умет нич -
ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. На истом фа кул те ту
упи са ла је док тор ске ака дем ске сту ди је Срп ски је -
зик и књи жев ност, 2015. го ди не. У зва ње ис тра -
живач-при прав ник иза бра на је ју на 2018. и од та да
је у рад ном од но су у Цен тру за про у ча ва ње је зи ка и
књи жев но сти на ФИ ЛУМ-у. Ње на на уч на ин те ре со -
ва ња усме ре на су ка про у ча ва њу са вре ме ног срп -

ског је зи ка, на ро чи то син так се, се ман ти ке и сти ли -
сти ке. На уч не ра до ве об ја ви ла је у мно гим те мат -
ским збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма. Уче ствује
на ме ђу на род ним и на ци о нал ним на уч ним ску по -
ви ма.

ju li ja na.ste va no vic @fi lum.kg.ac.rs 

ДРА ГУ ТИ НО ВИЋ, Дра га на (1974) ди пло ми ра -
ла је и док то ри ра ла на Фа кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду. У зва њу про фе со ра стру ков них сту -
ди ја ра ди на Ака де ми ји тех нич ко-вас пи тач ких стру -
ков них сту ди ја у Ни шу – Од сек Пи рот. Ау тор је и
ко а у тор струч них тек сто ва из обла сти ли ков них
умет но сти, ли ков ног вас пи та ња и обра зо ва ња, као и
ли ков них ра ди о ни ца и про је ка та у до ме ну ли ков не
пе да го ги је и обра зо ва ња де це и мла дих. Ан га жо ва -
на је у при пре ми и ре а ли за ци ји по зо ри шних пред -
ста ва на ме ње них де ци пред школ ског уз ра ста. Као
ли ков ни умет ник до са да је оства ри ла се дам на ест
са мо стал них и из ла га ла на ве ћем бро ју ко лек тив них
из ло жби у зе мљи и ино стран ству. Је дан је од осни -
ва ча и пред сед ни ца Удру же ња ли ков них и при ме -
ње них умет ни ка „Но ва арт сце на” у Пи ро ту. 

dra ga na.dra gu ti no vic @a ka de mi ja nis.edu .rs

ЂУ РИЧ КО ВИЋ, Ми лу тин (1967) ди пло ми рао и
ма ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти -
ни, а док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Источ ном Са ра је ву. Обе те зе су из обла сти књи жев -
но сти за де цу. Пе сник је и пи сац за де цу, књи жев ни
кри ти чар и пу бли ци ста. Об ја вио је ше зде сет жан -
ров ски раз ли чи тих књи га за де цу и од ра сле и при -
ре дио три де сет из да ња из на ше и свет ске књи жев -
но сти. Ње го ва књи га за де цу о бли зан ци ма до жи ве -
ла је пе де сет се дам из да ња ши ром све та. До бит ник
је не ко ли ко књи жев них на гра да у зе мљи и све ту, са -
рад ник мно гих ли сто ва и ча со пи са, осни вач и пред -
сед ник Ин сти ту та за деч ју књи жев ност у Бе о гра ду.
Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и Удру же ња
но ви на ра Ср би је. Ра ди на Ака де ми ји вас пи тач ко-
ме ди цин ских стру ков них сту ди ја – Од сек у Алек -
син цу. Жи ви у Бе о гра ду.

mdju ric ko vic@yahoo.com
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EŠIĆ, Ši mo ro đen је 1954. kao sed mo di je te u ru -
dar skoj po ro di ci, u Bre za ma kod Tu zle (BiH). Svo jim
knji žev nim dje lom, a i kul tur nim an ga žma nom go di -
na ma do pri no si afir ma ci ji i raz vo ju dječ je knji žev no -
sti u BiH i u re gi ji. Za stu pljen je u lek ti ri za osnov nu
ško lu u BiH, u broj nim an to lo gi ja ma, iz bo ri ma i udž -
be ni ci ma u BiH i re gi o nu, te u an to lo gi ji Eg zil i u lek -
si ko nu Ko je ko u Nje mač koj. Knji ge su mu pre ve de ne
na nje mač ki, en gle ski, šved ski, ma ke don ski, slo ve nač -
ki, ta li jan ski, bu gar ski i al ban ski je zik, a po je di nač ne
pje sme i pri če na broj ne dru ge je zi ke. Vi še stru ko je na -
gra đi van: Na gra da Druš tva pi sa ca BiH „Naj bo lja dje -
či ja knji ga u BiH” – za knji gu Iz mi sli o ni ca u se lu Pri če -
vac (Sa ra je vo), Na gra da „Zlat no Ga ši no pe ro” za iz u -
ze tan do pri nos ve dri ni de tinj stva (La za re vac, Sr bi ja),
„Vi je nac sta re ma sli ne” za pje snič ki opus (Bar, Cr na
Go ra), Na gra da „Na si ha Ka pi džić-Ha džić” (Ba nja Lu -
ka), Na gra da „Ma li princ” za stva ra lač ki do pri nos raz -
vo ju dje či je knji žev no sti u Bo sni i Her ce go vi ni (Tu zla),
Na gra da za po e zi ju „Cri kve nič ko sun ce” (Cri kve ni ca,
Hr vat ska), Na gra da za po e zi ju „La Bo he mi na” (Ham -
burg, Nje mač ka), Spo men-pla ke ta Gra da Tu zle – naj -
vi še pri zna nje piš če vog rod nog gra da (Tu zla), Na gra -
da Udru že nja iz da va ča i knji ža ra BiH za ži vot no dje lo
u dje či joj knji žev no sti za knji gu Ka ko se cr ta sun ce (Sa -
ra je vo), Na gra da „Kra lji ca Ka ta ri na” za pod u zet niš tvo
u kul tu ri (Mo star) i broj ne dru ge, a tri pu ta je no mi -
ni ran i za na gra du „Astrid Lind gren Me mo rial Award”,
naj vi še svjet sko pri zna nje za dje či ju knji žev nost (Štok -
holm, Šved ska). Osni vač je i vla snik iz da vač ke ku će
Bo san ska ri ječ (Tu zla) i osni vač Me đu na rod nog dječ -
jeg fe sti va la „Ve ze ni most”, na ko me se do dje lju je re -
gi o nal na na gra da „Ma li princ” za naj bo lju dječ ju knji -
gu. Slo bod ni je umjet nik. Ži vi u Tu zli i u Vu per ta lu
(Nje mač ka).

ver la ge sic@t-on li ne.de 

ЖИ ВА ЉЕ ВИЋ, Со ња (1963) ди пло ми ра ла је на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Од се ку за ју -
го сло вен ске и оп шту књи жев ност. Ра ди ла је као лек -
тор у По бје ди и уред ник у из да вач кој ку ћи Но ва
књи га, а 2007. по кре ће Из да вач ку ку ћу Гли го ри је
Ди јак у ко јој је и да нас глав ни уред ник. Об ја ви ла је

три књи ге по е зи је (Ва си левс, Но ри та, Јед на од Шу -
ма но ви ћа), мо но гра фи је Цр на го ра зе мља ле ген ди,
Цр на Го ра под кри ли ма ор ла и га ле ба, Бар, на дви је
ча роб не оба ле. Пе сме су јој за сту пље не у ви ше ан то -
ло ги ја, а мо но гра фи је пре ве де не на ви ше је зи ка.
При ре ђи вач је и уред ник број них из да ња. Ау тор је
про јек та „Пи сци јед ни дру ги ма” (ле та 2020, при ло -
зи два де сет и осам ау то ра из ре ги о на), чи ји је ре зул -
тат и књи га Ја бу ке у ма гли. Жи ви у Под го ри ци. 

so nja @gli go ri je di jak.co m

ZA LAR, Di a na (1965.) ro đe na je u Spli tu, gdje je
za vr ši la gim na zi ju i ni žu gla zbe nu ško lu. Di plo mi ra la
je 1990. Ju go sla ven ske je zi ke i knji žev no sti na Fi lo zof -
skom fa kul te tu u Za gre bu, gdje je i ma gi stri ra la (1994.)
i dok to ri ra la (2002.) na pod ruč ji ma hr vat ske dječ je po -
e zi je i fan ta stič ne knji žev no sti za dje cu. Re do vi ta je
pro fe so ri ca na Uči telj skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Za -
gre bu, gdje ra di od 1990. go di ne, pre da ju ći ko le gi je iz
svjet ske i hr vat ske dječ je knji žev no sti. Naj vi še je za ni -
ma su vre me na knji žev na sce na za dje cu, a po sljed njih
go di na po se bi ce se ba vi i sli kov ni com. Au to ri ca je sve -
u či liš nog pri ruč ni ka za ino zem ne stu den te If Tre es
Could Walk, Po ems and Sto ri es from Cro a tian Chil dren’s
Li te ra tu re, te knji ga Po e zi ja u zr ca lu na sta ve, Po tje ho vi
ho lo gra mi – Stu di je, ese ji i kri ti ke, su a u to ri ca knji ga Sli -
kov ni ca i di je te I i II, Iz let u mu zej na ma la vra ta – pre -
ma te o ri ji sli kov ni ce. Au to ri ca je znan stve nih i struč nih
ra do va, vi še an to lo gi ja, po go vo ra i pred go vo ra, re cen -
zen ti ca znan stve nih i struč nih iz da nja. Čla ni ca je
Druš tva hr vat skih knji žev ni ka, Na ci o nal nog vi je ća za
hr vat sku dječ ju knji gu pri IBBY-ju, Hr vat ske udru ge
is tra ži va ča dječ je knji žev no sti, ured niš tva ča so pi sa
Libri & Li be ri. Su a u to ri ca je či tan ki za osnov nu ško lu.
Uda ta je i maj ka tro je dje ce.

di a na.za lar @ufzg.hr , di a na.za lar@g mail.co m

ЗО РИЋ, Ми ле на (1980) ди пло ми ра ла је, ма ги -
стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул тету
у Но вом Са ду на Ка те дри за срп ски је зик и лин гви -
сти ку. Про фе сор ка је стру ков них сту ди ја на Ви со -
кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас -
пита ча у Но вом Са ду где др жи кур се ве из обла сти
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фи ло ло шких на у ка и ме то ди ке. Би ла је ан га жо ва на
у на ста ви на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те -
та у За гре бу (2005/2006) и на Ин сти ту ту за за пад не
и ју жне сло вен ске је зи ке Уни вер зи те та у Вар ша ви
(2006–2008). Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на
су на раз вој го во ра де це пред школ ског уз ра ста, је -
зик књи жев но сти за де цу, али и на књи жев не је зи ке
Ср ба у XVI II и XIX ве ку, по себ но на исто риј ску лек -
си ко гра фи ју и лек сич ка ис тра жи ва ња. По ред број -
них ра до ва у те мат ским збор ни ци ма и на уч ним ча -
со пи си ма, об ја ви ла је мо но гра фи ју Сла ве ни зми у ра -
ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (2018), при -
ре ди ла Је сте ство сло ви је Па вла Кен гел ца (2015) и
Улог ума че ло ве че ско га Кар ла фон Екар тсха у зе на у
пре во ду Па вла Со ла ри ћа (2019), и је дан је од ау то -
ра Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка ко ји на ста је у окви -
ру исто и ме ног про јек та Ма ти це срп ске. Жи ви и ра -
ди у Но вом Са ду. 

mi le na_zo ric_ns @yahoo.com 

ИГ ЊА ТОВ ПО ПО ВИЋ, Ива на (1974) ди пло ми -
ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. У зва њу про фе со ра
стру ков них сту ди ја ра ди на Ви со кој шко ли за обра -
зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду и на основ ним сту -
ди ја ма пре да је Кул ту ру го во ра, Сцен ску умет ност и
Књи жев ност за де цу (ко ју др жи и у Вр шцу на Ви со -
кој шко ли за вас пи та че), а на ма стер сту ди ја ма држи
пред ме те Дра ма и по зо ри ште – раз вој од ан ти ке до
да нас, При ме на сцен ског из ра за у вр ти ћу, Дра ма и
по зо ри ште за де цу и пред школ ско де те. На уч на
инте ре со ва ња усме ре на су јој ка дра ми и сцен ском
из ра зу, као и ка про у ча ва њу књи жев но сти за де цу.
До са да је са сту ден ти ма при пре ми ла пре ко три сто -
ти не кра ћих пред ста ва (кла сич них, лут кар ских и у
обли ку ка ми ши бај те а тра), с ко ји ма су уче ство ва ли
на Зма је вим деч јим игра ма, као и у Спо мен-збир ци
Па вла Бе љан ског у окви ру ма ни фе ста ци је „Ноћ му -
зе ја”. Осим број них ра до ва у те мат ским збор ни ци -
ма и на уч ним ча со пи си ма, об ја ви ла је и мо но гра -
фи је: Ли ко ви у срп ској екс пре си о ни стич кој дра ми
(2009), Ин ту и тив ни свет Ран ка Мла де но ви ћа (дра -
ма ти чар ски и кри ти чар ски рад Ран ка Мла де но вића)

(2011; го ди не 2014. за ову књи гу до би ла је Сте ри ји -
ну на гра ду за те а тро ло ги ју „Јо ван Хри стић”), Ран ко
Мла де но вић – Дра ме (2014), а као ко а у тор пот пи су -
је Ака дем ско по зо ри ште „Про ме на” Ака де ми је умет -
но сти у Но вом Са ду (2019). Од 2020. члан је Уре ђи -
вач ког од бо ра Де тињ ства. Жи ви у Но вом Са ду.

ig nja to vi va na@yahoo.com 

ИЛИЋ, Бра ни сла ва (1978) ди пло ми ра ла је на
Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског
фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше и об ја вљу је књи жев -
не при ка зе, кри ти ку, есе је и по е зи ју. Уре ђу је пор тал
за књи жев ност и кул ту ру чи та ња Sin hro.rs. На гра ђи -
ва на је за есе је на кон кур си ма „Ула зни ца”, „Ди со во
про ле ће”, „Тра гом На ста си је ви ћа”. Об ја ви ла је књи -
гу пе са ма Из ме ђу зна ко ва (2018). Жи ви и ра ди у
Срем ској Ми тро ви ци.

ili bra ni sla va@g mail.com 

ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, Ма ри ја на (1992). Основ не и ма -
стер ака дем ске сту ди је срп ске књи жев но сти за вр -
ши ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду,
где је 2016. од бра ни ла ма стер рад на те му „Еле мен -
ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро ман -
ти зма”, за ко ји је од ли ко ва на „Бран ко вом на гра дом”
Ма ти це срп ске. Тре нут но је на док тор ским сту ди ја -
ма срп ске књи жев но сти у Но вом Са ду. Уче ство ва ла
је на ви ше до ма ћих и ме ђу на род них ску по ва. За јед -
но са Ве ли ми ром Мла де но ви ћем при ре ди ла је те -
мат о Лу ју Ара го ну у ча со пи су Све ске (2017). Лет њи
се ме стар школ ске 2017/18. го ди не про ве ла је у Ха -
леу (Не мач ка) као сту дент на раз ме ни (Mar tin-Lut -
her-Universität). Уче ству је у три на уч на про јек та:
Аспек ти иден ти те та и њи хо во књи жев но об ли ко ва -
ње у срп ској књи жев но сти (Фи ло зоф ски фа кул тет у
Но вом Са ду), Пи сци пред стан дард ног пе ри о да књи -
жев ног је зи ка и њи хо ва де ла (Из да ва ње тран скри бо -
ва них де ла пи са ца тог пе ри о да уз струч не ко мен та -
ре и реч ник – Ма ти ца срп ска) и Лек си кон срп ских
пи са ца (Ма ти ца срп ска). Од апри ла 2017. сти пен ди -
ста је Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја. Члан је Ма ти це срп ске од ма ја 2017, а члан
са рад ник од ју на 2020. го ди не. Ра до ве об ја вљу је у
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пе ри о ди ци. Ак тив но пи ше за он лајн ча со пис Култ.
Обла сти ин те ре со ва ња: хо рор, фан та сти ка, хо рор
фан та сти ка, срп ска књи жев ност XIX ве ка, филм.
Жи ви на ре ла ци ји Но ви Сад – Пе ру ћац.

ma ri ja na maj che@g mail.co m

КА ЛАЈ ЏИ ЈА, Је ле на (1986) ро ђе на је у Па кра -
цу, у За пад ној Сла во ни ји. Шко ло ва ла се у До њем
Ми ла нов цу, Сме де ре ву, а Фи ло зоф ски фа кул тет на
Ка те дри за срп ску књи жев ност и је зик по ста ром
про гра му за вр ши ла у Но вом Са ду. На ис тој ка те дри
од бра ни ла је ма стер рад на те му „Књи жев на сли ка
Бе о гра да у ’Ан то ло ги ји бе о град ске при че’ Алек сан -
дра Јер ко ва” под мен тор ством др Сло бо да на Вла ду -
ши ћа. Би бли о те кар ством се ду го ба ви ла во лон тер -
ски, а за тим и про фе си о нал но, нај пре у Град ској
библи о те ци у Но вом Са ду, а по том у На род ној би -
бли о те ци „Фи лип Ви шњић” у Би је љи ни, гдjе и са да
ра ди. У би бли о те кар ству се ба ви нај ви ше ис тра жи -
ва њи ма но вих на чи на чи та ња. Иза се бе има два дво -
је зич на би бли о теч ка при руч ни ка: Под кро вом књи -
ге: дру штве на од го вор ност у окви ру по сло ва ња јав них
би бли о те ка (у ко а у тор ству са Бо ја ном Гру јић, Но ви
Сад, 2014) и Кре а тив на кон зу ма ци ја кул ту ре: но ви
мо ду си чи та ња (Би је љи на, 2018). Његујући љу бав
пре ма на у ци о књи жев но сти, тра га њу за раз ли чи -
тим ма ни фе ста ци ја ма гра да у књи жев но сти, об ја -
вљу је тек сто ве и при ка зе у књи жев ној пе ри о ди ци
(Ле то пи су Ма ти це срп ске, Све ска ма, Де тињ ству и
дру ги ма), збор ни ци ма, што са на уч них кон фе рен -
ци ја, или пак по све ће них од ре ђе ним ау то ри ма („Ле -
те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа”, „Чи та ње Ар ка ди -
је” Сла ви це Га ро ње, „Ви зи је сиг на ли зма...”), те пор -
та ли ма Но ви По лис и ча со пис Култ. Тре нут но ње но
ин те ре со ва ње кре ће се у по љу ис тра жи ва ња сли ков -
ни ца и гла сног чи та ња. Ро ди тељ ка је Ири не, Јо ва на
и Маг да ли не ко је има са су пру гом Иго ром.

je la.knji ga@g mail.com

КАМ БЕ РО ВИЋ, Је ле на (1984) основ не сту ди је
за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду, на Ка те дри за ибе риј ске сту ди је. За -
по сле на је као про фе сор шпан ског је зи ка у Кар ло -

вач кој гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма. У то ку
свог ра да сти ца ла је но ве и уса вр ша ва ла по сто је ће
ком пе тен ци је ва жне за уна пре ђи ва ње обра зов но-
-вас пит ног ра да, а ин те ре со ва ње је усме ри ла на ме -
то ди ку на ста ве шпан ског је зи ка и књи жев но сти.
Уче ство ва ла је на ви ше до ма ћих и ме ђу на род них
ску по ва из обла сти хи спа ни сти ке. Као члан Удру же -
ња про фе со ра шпан ског је зи ка Ср би је уче ство ва ла
је у не ко ли ко ме ђу на род них про је ка та и по ха ђа ла
кур се ве струч ног уса вр ша ва ња у Шпа ни ји. Тре нут -
но је ко ор ди на тор ме ђу на род ног про јек та „Ера -
змус+” за школ ска парт нер ства за раз ме не у Кар ло -
вач кој гим на зи ји.

je le na.kam be ro vic@yahoo.com

КЉА ЈИЋ, На та ша (1981) ди пло ми ра ла је, одбра -
ни ла ма стер рад и док то ри ра ла на Фи ло ло шком
факул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ра ди ла је у бе -
о град ским основ ним и сред њим шко ла ма као про -
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти и школ ски
библи о те кар. То ком ака дем ске 2012/2013. го ди не
би ла је ан га жо ва на као са рад ник у на ста ви на пред -
ме ту Ме то ди ка на ста ве срп ске књи жев но сти и је зи -
ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се
из у ча ва њем ме то ди ке на ста ве срп ске књи жев но сти
и књи жев но сти за де цу и до са да је об ја ви ла три де -
се так ра до ва и при руч ни ка: Срп ски је зик и књи жев -
ност 1 – при руч ник за на ста ву књи жев но сти за први
раз ред гим на зи ја и сред њих струч них шко ла (Но ви
Ло гос, 2014), Асо ци ја ци је у на ста ви срп ског је зи ка и
књи жев но сти (Klett, 2014), Кви зо ви у на ста ви срп -
ског је зи ка и књи жев но сти (Klett, 2016), Срп ски је -
зик и књи жев ност 5 (Klett, 2018), Срп ски је зик и
књи жев ност 6 (Klett, 2019) и Срп ски је зик и књи жев -
ност 7 (Klett, 2020). Сво је ра до ве об ја вљу је у ча со -
пи си ма Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти,
Де тињ ство, Књи жев ност и је зик и На ста ва и уче ње.
Го ди не 2015. до би ла је тре ћу на гра ду на кон кур су
„Час за углед” Из да вач ке ку ће Еду ка ко ји је об ја -
вљен у исто и ме ном збор ни ку за пред мет ну на ста ву.
Ре а ли за тор је не ко ли ко акре ди то ва них се ми на ра и
ве би на ра за на став ни ке. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

na ta senj ka@g mail.co m
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KO VA ČE VIĆ PE TRO VIĆ, Bo ja na (1971) do cent -
ki nja je pri Od se ku za ro ma ni sti ku i uprav ni ca Ibe ro -
a me rič kog cen tra Fi lo zof skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u
No vom Sa du. Sve ni voe stu di ja za vr ši la je na Fi lo loš -
kom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Be o gra du, gde je 2017.
dok to ri ra la na te mu „Tra ga nja za iden ti te tom u de lu
Kar lo sa Fu en te sa”. Ob ja vi la je oko pe de set na uč nih
čla na ka i ese ja o knji žev no sti i kul tu ri La tin ske Ame -
ri ke i Špa ni je i pre vo di lač kim is tra ži va nji ma, de se tak
po gla vlja u knji ga ma i jed nu mo no graf sku pu bli ka ci -
ju. Kao pre da vač, go sto va la je na Uni ver zi te tu u Ve ra -
kru su, UNAM-u i Uni ver zi te tu u Gva da la ha ri (Mek si -
ko) i na broj nim evrop skim uni ver zi te ti ma, a dr ža la je
pre da va nja na Ha ve ri jan skom uni ver zi te tu u Bo go ti
(Ko lum bi ja), Dr žav nom uni ver zi te tu u Rio de Ža ne i -
ru (Bra zil), Ko le džu Re dli u Oks for du i dr. Ba vi se knji -
žev nim, sud skim, si mul ta nim i kon se ku tiv nim pre -
vođe njem i član je Udru že nja knji žev nih pre vo di la ca
Sr bi je. Pre ve la je oko tri de set knji ga hi spa no a me rič -
kih i špan skih au to ra i pri re di la vi še an to lo gi ja. Ko or -
di na tor je is tra ži vač ke rad ne gru pe CI BAM-CLAC SO
„La tin ska Ame ri ka i Bal kan: kul tur ne i druš tve ne ve -
ze”, ko ja oku plja pe de se tak is tra ži va ča iz pre ko dva de -
set ze ma lja.

bo ja nakp@ff.un s.ac .rs 

KÖRBLER, Iva (bi o gra fi ja ni je do sta vlje na)

ЛА ЛА ТО ВИЋ, Је ле на (1994) за вр ши ла је основ -
не и ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту, где
је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Ау тор ка је де -
сет на уч них ра до ва у обла сти сту ди ја пе ри о ди ке,
омла дин ске и адо ле сцент ске књи жев но сти, те фе -
ми ни стич ке књи жев не кри ти ке. Књи жев ну кри ти ку
об ја вљу је у ча со пи су По ља и на пор та лу Bo o kvi ca. У
ко а у тор ству са Хри сти ном Цве тин ча нин Кне же вић
об ја ви ла је При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог
је зи ка (2019). Чла ни ца је Управ ног од бо ра Ау то ном -
ног жен ског цен тра. За по сле на је у Институту за
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду.

je le na.la la to vic @i kum.or g.rs 

МА ЂА РЕВ, Ми лан (1962) ди пло ми рао је, ма ги -
стри рао и док то ри рао на Фа кул те ту драм ских умет -
но сти у Бе о гра ду. Ра ди као пр о фе сор стру ков них
сту ди ја на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за
обра зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди, где пре да је низ
пред ме та и де се так го ди на во ди Им про сту дио.
Истра жу је спон та ност, кре а тив ност и из ра жај ност
глу ма ца, не глу ма ца и пле са ча. Об ја вио је књи ге:
Кре а тив на дра ма у Шко зо ри шту, Те а тар по кре та
Јо же фа На ђа, Па ра лел на исто ри ја те а тра, При ме -
ње но по зо ри ште у Вој во ди ни од 2000. до да нас (је дан
од три ау то ра), и два ро ма на у при ча ма, При че и Но -
ве при че. По зо ри шни је кри ти чар, дра ма тург, ре ди -
тељ, во ди тељ пси хо дра ме, драм ски пе да гог и пре во -
ди лац са сло ве нач ког је зи ка. 

mma dja rev@g mail.com 

MA NOJ LO VIĆ, Vla di mir ro dio se, od ra stao, ško -
lo vao i ži vi u Be o gra du. Za vr šio je Aka de mi ju za po -
zoriš te, film, ra dio i te le vi zi ju – od sek TV re ži je. Još
to kom stu di ja sa ra đu je sa Te le vi zi jom Be o grad i ne ko -
li ko li sto va (Su sret, Jež, Knji žev ne no vi ne itd.). Po za vr -
šet ku stu di ja, kao slo bo dan umet nik, po či nje in ten ziv -
ni ju sa rad nju sa TV Be o grad i to sa deč jom, za bav nom
i na uč nom re dak ci jom. Po sle ne ko li ko go di na za poš -
lja va se kao ured nik, pr vo u Re dak ci ji za bav nog pro -
gra ma, gde ure đu je, sa ra đu je na sce na ri ju i po vre me -
no re ži ra se ri ju „Reč po reč”, a za tim pre la zi u Re dak -
ci ju pro gra ma za de cu gde osta je ceo svoj rad ni vek.
Pi sao je dra me za de cu Be li no so rog, Mu sa iz cir ku sa i
Iza zi da (po sled nje dve sam je i re ži rao) i vi še epi zo da
se ri je „Usi ja ne gla ve”. Naj du že je ra dio na do ku men -
tar noj se ri ji za de cu „Avan tu ra”, na sled ni ci „Dvo gle -
da”, i sto ti na ma dru gih emi si ja – kao ured nik, sce -
narista i re di telj. U po zo riš tu „Duš ko Ra do vić”, kao
kore di telj sa Vla di mi rom An dri ćem, ra dio je dve pred -
sta ve: Ka ko su na sta le ru žne re či i Dve oba le (na gra da za
naj bo lju pred sta vu na fe sti va lu u Ko to ru), a u po zo riš -
tu „Pi no kio” re ži rao lut kar ske pred sta ve Baj ke mog de -
tinj stva, Pal čić i Ve li ka dok tor ska baj ka. Za pro zno-poet -
sku knji gu Maj mu no ljup ci do bit nik je Na gra de „Ne -
ven” 2013. go di ne.
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МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, Је ле на ро ђе на је 1988. у
Кла до ву. Ра ди ла је као лек тор срп ског је зи ка на Ја -
ге лон ском уни вер зи те ту у Кра ко ву. Тре нут но је
доцент на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи -
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је
2016. са ра дом на те му „Ба рок у бе ле три стич ком
опу су Ми ло ра да Па ви ћа”. До бит ник је на гра да „Бо -
ри во је Ма рин ко вић” за 2014. и „До си те је во злат но
пе ро” 2018. го ди не. Чла ни ца је уред ни штва Ле то -
пи са Ма ти це срп ске. Об ја ви ла је две струч не књи ге:
Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам: пул си ра ње сиг на ли зма
(Бе о град, 2016) и Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске
књи жев но сти: ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи -
жев но сти (Но ви Сад, 2018), те пе снич ку књи гу Без
дла ке на ср цу (Бе о град, 2020). 

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

MA U RO, Isa bel la (1974.) di plo mi ra la je hr vat ski
je zik i knji žev nost 2000. te knji žni čar stvo 2002. go di -
ne pri Fi lo zof skom fa kul te tu u Za gre bu. Od 2003. za -
po sle na je u Knji žni ca ma gra da Za gre ba na dječ jim i
od ra slim odje li ma, na po slo vi ma di plo mi ra nog knji -
žni ča ra. Ti je kom go di na, bi la je uklju če na u raz li či te
pro jek te: vo di te lji ca ra di o ni ca in for ma cij ske pi sme no -
sti, čla ni ca re dak ci je tri bi ne „Knji žev ni pe tak”, čla nica
pro gram skog i or ga ni za cij skog od bo ra na ci o nal ne ma -
ni fe sta ci je „Noć knji ge”, ko or di na to ri ca na ci o nal nog
pro jek ta iz lo žbi fo to gra fi ja „Ka dar za či ta nje”. Od 2016.
go di ne vo di te lji ca je pro jek ta „Pro gram pred sta vlja nja
hr vat skih ilu stra to ra” u Ga le ri ji Ku po la Grad ske knji -
žni ce u Za gre bu. Od 2018. vo di te lji ca je Hr vat skog
cen tra za dječ ju knji gu, u Hr vat skoj sek ci ji IBBY-ja
(The In ter na ti o nal Bo ard on Bo oks for Young Pe o ple)
pri Knji žni ca ma gra da Za gre ba.

isa bel la.ma u ro@kgz.hr  

МИР ЧЕ ТИЋ, Пре драг (1978) ди пло ми рао je и
док то ри рао на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те -
о ри ју књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер -
зи те та у Бе о гра ду. На Ка те дри је пре да вао пред ме -
те: Пре глед оп ште књи жев но сти 1 и 2, Дан те 1 и 2,
Ита ли јан ски еп, Дис курс мо дер не дра ме и Пост мо -
дер ни стич ка про за. Об ја вио је књигe 3 + 3, есе ји о

дра ми, по зо ри шту и фил му (Ва ље во, 2016) и E(сте)-
ти ка Оска ра Вајл да (Слу жбе ни гла сник, Бе о град,
2017). Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Схва -
та ње умет но сти у кри тич ким огле ди ма и при ка зи -
ва ње умет но сти у про зи Оска ра Вајл да” од бра нио је
2015. го ди не. Од 2003. до 2008. уре ђи вао је ру бри -
ку „Адап та ци ја” у Сту дент ском ча со пи су за књи жев -
ност и те о ри ју књи жев но сти txt – ча со пис је до био
На гра ду Гра да Бе о гра да за ства ра ла штво мла дих у
обла сти на у ке, 2004. го ди не.

pre drag.mir ce tic @fil.bg.ac.rs

ОГНЕ НОВ СКИ, Са шо ро ђен је 1964. у Би то љу.
Основ но и сред ње обра зо ва ње за вр шио је у род ном
гра ду. На Фа кул те ту за драм ске умет но сти Уни вер -
зи те та Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја ди пло ми рао је на
Одсе ку глу ме (1987). Исте го ди не за по шља ва се као
глу мац у На род ном по зо ри шту у Би то љу где игра
тач но сто ти ну уло га у ко ма ди ма свет ске и до ма ће
дра ма тур ги је. Го ди не 2002. ма ги стри ра на Ин сти ту -
ту за со ци о ло шка и по ли тич ко-прав на ис тра жи ва -
ња, од сек Ко му ни ка ци је и ме ди ји, а 2017. на Ин сти -
ту ту за ко му ни ка ци је и ме ди је Прав ног фа кул те та
Уни вер зи те та Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја док то ри ра на
те ми „Oдноси са јав но шћу ме ди ја у Ма ке до ни ји”.
Ра дио је на Пе да го шком фа кул те ту уни вер зи те та
Св. Кли мен та Охрид ског у Би то љу, као аси стент на
пред ме ти ма Кул ту ра го во ра и Лут кар ство и сцен ска
игра, и био ан га жо ван као про фе сор на пред ме ту
Сцен ска реч на Сла вјан ском уни вер зи те ту „Га ври ло
Ро ма но вич Дер жа вин”. Уче ство вао је на број ним
сим по зи ју ми ма и кон фе рен ци ја ма (у Ге те бор гу,
Ослу, Ми ла ну, Лон до ну, Со фи ји, Ско пљу, Охри ду,
Би то љу, Кру ше ву итд.). На пи сао је ви ше од пе де сет
ра до ва из обла сти ко му ни ко ло ги је, од но са са јав -
ношћу, пе да го ги је, књи жев но сти, кул ту ро ло ги је и
те а тро ло ги је. Ау тор је књи га: Ла ви на (1995), Пло до -
ви па кла (2014), Пу стињ ски цвет (2015), Шу ма
(2018), Ме ња ње про шло сти (по е зи ја, 2019), Твр ђа ва
(дра ме, 2016), Обич на бај ка (2002), Ча роб ни ком пас
(дра ме за де цу, 2012) и ро ма на Си ви трг (2019) и
Тур не ја (2020). Пре во ђен је на срп ски, ен гле ски,
арап ски и ал бан ски је зик. Ба вио се и пре во ђе њем са
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срп ског, бу гар ског и ен гле ског. Члан је Ма ке дон ског
на уч ног дру штва, Ин тер на ци о нал ног по зо ри шног
ин сти ту та и Ме ђу на род не асо ци ја ци је по зо ри шних
кри ти ча ра. Ба вио се и пи са њем сце на ри ја и ре жи -
ра њем за те ле ви зи ју. Пи ше по зо ри шне, филм ске и
књи жев не ре цен зи је. У књи жев ној мре жи „Re a ding
Bal kans” оства ру је књи жев ну ре зи ден ци ју у Ти ра ни,
Ал ба ни ја. Осни вач је и пред сед ник удру же ња за раз -
вој умет но сти и мул ти кул ту рал но сти „Пе рун ар тис”
(Би тољ). Ра ди на раз во ју књи жев но сти и мул ти кул -
тур них вред но сти. Уред ник је ме ђу на род ног књи -
жев ног ча со пи са Књи жев ни еле мен ти. 

sa soo5394@gmail.com

OPA ŠIĆ, Ma ja (1983.) di plo mi ra la je hr vat ski je zik
i knji žev nost i po vi jest na Fi lo zof skom fa kul te tu Sve -
u či liš ta u Ri je ci. Dok to rat zna no sti ste kla je 2013. na
Fi lo zof skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Za gre bu. Od stu -
de no ga 2007. do lip nja 2016. ra di la je kao znan stve ni
no vak-asi stent, a po tom kao po sli je dok to rand na Fi lo -
zof skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Ri je ci. Kao do cen ti ca
ra di na Uči telj skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Ri je ci od
srp nja 2016. go di ne. Do bit ni ca je Na gra de za na stav -
nu iz vr snost Sve u či liš ta u Ri je ci 2019. go di ne. Ob ja vi -
la je tri de se tak znan stve nih ra do va i su dje lo va la na tri -
de set me đu na rod nih kon fe ren ci ja i sku po va. U svom
se znan stve nom ra du ba vi te ma ma iz pod ruč ja hr vat -
sko ga stan dard no ga je zi ka i to lek si ko lo gi je, fra ze o lo -
gi je, je zič no ga po su đi va nja kao i te ma ma ve za ni ma uz
po u ča va nje i uče nje Hr vat sko ga je zi ka.

mo pa sic @u ni ri.hr 

ПА ВЛО ВИЋ-БО ГО ЈЕ ВИЋ, Сне жа на (1960). Ро -
ђе на је у Не го ти ну. Сту ди ра ла је свет ску књи жев -
ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше
по е зи ју за де цу и од ра сле. Пе сме је об ја вљи ва ла у
ча со пи си ма Деч ји од го вор, Ки шо бран, Ри зни ца, Сло -
ва на стру ју и на Ра ди ју Бе о град. Об ја ви ла је по е му
Кад оде ноћ и до ђе дан у елек трон ској еди ци ји „Књи -
га на дар”. Члан је ре дак ци је ча со пи са Сло ва на
стру ју. Жи ви у Бе о гра ду.

sve zna la@g mail.com 

ПА НИЋ МА РАШ, Је ле на (1976) ди пло ми ра ла је
срп ско-свет ску књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул -
те ту у Бе о гра ду, а ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. У зва њу ван -
ред не про фе со ри це за ужу на уч ну област Књи жев -
ност пре да је Књи жев ност за де цу на Учи тељ ском
фа кул те ту у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту ре а ли -
зу је и из бор ни пред мет по све ћен са вре ме ном срп -
ском ро ма ну за де цу и мла де, као и из бор ни пред -
мет на ма стер сту ди ја ма по све ћен са вре ме ним при -
сту пи ма про у ча ва ња књи жев ност за де цу и мла де.
На уч на ин те ре со ва ња су усме ре на ка са вре ме ној
срп ској књи жев но сти за де цу, као и ути ца ју аван -
гард не стил ске фор ма ци је на књи жев ност за де цу.
По ред ра до ва у ча со пи си ма и те мат ским збор ни ци -
ма об ја ви ла је и мо но гра фи је Град и страст, на ту -
ра ли стич ки еле мен ти у срп ском мо дер ни стич ком
ро ма ну (2009), Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан -
ског (2017) и Пе ва ње и при по ве да ње, пу те ви мо дер -
ни зма у срп ској књи жев но сти за де цу (2019). Од
2019. чла ни ца је Уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Де -
тињ ство. Жи ви у Бе о гра ду.

je le na.pa nic @uf.bg .ac .rs 

ПАН КОВ, Ми лош ди пло ми рао је на Од се ку за
срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те -
та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, а сте пен ма ги стра
(2006) и док то ра лин гви стич ких на у ка (2016) сте -
као на истом фа кул те ту, на кон што је од бра нио тезу
под на зи вом „Дис курс рат ног из ве шта ва ња: ме диј -
ска ре пре зен та ци ја ло кал них рат них су ко ба у Ју го -
сла ви ји од 1991. до 1995. го ди не”. Од 2009. до да нас
об ја вио је ви ше на уч них ра до ва у ме ђу на род ним и
до ма ћим ча со пи си ма и збор ни ци ма, као и књи гу
Дис курс рат ног из ве шта ва ња (Фон да ци ја ака де ми -
ка Бо гу ми ла Хра ба ка – ВА НУ, Но ви Сад, 2019).
Обла сти ње го вог на уч ног ин те ре со ва ња су: дис курс
ме ди ја, по ли тич ки дис курс, дис курс и род, ин тер -
кул ту рал ност, би бли о те кар ство, ро мо ло ги ја. За по -
слен је у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду као
библи о те кар, ру ко во ди лац Ин фор ма ци о но-ре фе -
рал ног цен тра са Чи та о ни цом. Са рад ник је Жен ских
сту ди ја и ис тра жи ва ња из Но вог Са да.

mi lo span kov@g mail.co m
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ПА ПИЋ, Вла ди мир (1998) сту дент је Од се ка за
ком па ра тив ну књи жев ност са те о ри јом књи жев но -
сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но -
вом Са ду. За до са да шње ре зул та те у то ку сту ди ја до -
бит ник је На гра де „Бо ри во је Ма рин ко вић” (за нај -
бо љи сту дент ски рад из ста ри јих обла сти срп ске
књи жев но сти, ко ју до де љу је Од сек за срп ску књи -
жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом
Са ду), као и „Из у зет не на гра де за успех у то ку сту -
ди ја (за оства ре ну про сеч ну оце ну 10,00)”, ко ју до -
де љу је Уни вер зи тет у Но вом Са ду, за ака дем ску
2017/18. го ди ну. Упо ре до са сту ди ја ма, у еми нент -
ним ча со пи си ма об ја вљу је ра до ве из раз ли чи тих
обла сти књи жев но сти, с по себ ним освр том на на ци -
о нал ну и свет ску књи жев ност ста ри јих епо ха, као и
ње не од је ке у са вре ме ној књи жев но сти. Жи ви у Но -
вом Са ду.

vla da pa pic98@gmail.com

ПЕ РИЋ, Вла ди мир (1976) док то ри рао је 2013.
на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев -
цу са те мом „Ау то би о граф ска, со ци јал на и по е тич -
ка мар ги на да да и зма Дра га на Алек си ћа”. Има на -
уч но зва ње на уч ни са рад ник (од 2020). За по слен је
у Му зич кој шко ли „Др Ми ло је Ми ло је вић” у Кра гу -
јев цу као про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти.
Ње го ва на уч на ин те ре со ва ња пре вас ход но су ве за -
на за про у ча ва ње по е ти ке да де, као и за ме то ди ку
на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти. Осим број -
них ра до ва у те мат ским збор ни ци ма и на уч ним ча -
со пи си ма, са Аном Штр бац об ја вио је ме то дич ки
при руч ник Clil: ам би јент и про је кат у на ста ви срп -
ског/ен гле ског је зи ка и књи жев но сти (Clil: Am bi en ce
and pro ject ba sed le ar ning in te ac hing the Ser bian/
/English lan gu a ge and li te ra tu re, 2020). Уре дио је те -
мат ча со пи са На сле ђе (М51) бр. 14/2 (2009) под на -
зи вом „Kњижевност и лу ди ло”. Од 2013. го ди не уре -
ђу је ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру
Кора ци (М53). Уре ђи вао је Ста ње ства ри, ча со пис
за раз ли чи те ви до ве умет нич ког из ра жа ва ња (1997–
2001). Члан је жи ри ја за књи жев ну на гра ду „Ме ша
Се ли мо вић”. Жи ви у Кра гу јев цу.

vla di mir pe ric99@gmail.com 

ПЕ РИЋ, Дра го љуб (1976) ди пло ми рао је и ма -
ги стри рао на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а док тор ску
ди сер та ци ју од бра нио на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду 2013. го ди не. Тре нут но ра ди на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду као ван ред ни про фе -
сор за ужу на уч ну област Срп ска и ју жно сло вен ске
књи жев но сти са те о ри јом књи жев но сти (кур се ви
веза ни за на род ну књи жев ност, књи жев ност за де цу
и хо рор фан та сти ку). Осво је не на гра де: „Пр ва књи -
га Ма ти це срп ске” за нај бо љи ру ко пис из обла сти
есе ји сти ке и кри ти ке (2005) и пр ва на гра да за кри -
ти ку на књи жев ном кон кур су „Ан дра Га ври ло вић”
(2008). При мар на област ис тра жи ва ња му је фол -
кло ри сти ка. Ба ви се по е ти ком усме не књи жев но сти,
са ку пља њем вер бал ног фол кло ра, књи жев но шћу за
де цу, еп ском и хо рор фан та сти ком, као и ме то дич -
ком ин тер пре та ци јом жан ро ва на род не књи жев но -
сти. Ау тор је ви ше од сто ти ну на уч них ра до ва и при -
ка за, као и три мо но гра фи је – Тра гом древ не при че
(2006), Те ри о морф ни ју на ци сло вен ске епи ке (2008),
По е ти ка вре ме на срп ских усме них еп ских пе са ма
(2020). Члан је ре дак ци ја ча со пи са Mons Au re us (од
2003) и Ме то дич ки ви ди ци (од 2019). Жи ви у Но вом
Са ду.

dra go ljub.pe ric@ff.un s.ac .rs 

ПЕ ТРО ВИЋ, Би ља на (1973) ди пло ми ра ла је и
за вр ши ла ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул -
тету у Бе о гра ду, на Гру пи за срп ску књи жев ност и
је зик са оп штом књи жев но шћу. Ра ди као би бли о те -
кар ка у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да Бе о гра -
да. Ин те ре су ју је ис тра жи ва ње књи жев но сти за де -
цу и мла де, књи жев на ре цеп ци ја и раз вој чи та лач -
ких на ви ка код де це. Ра до ве об ја вљу је у ча со пи су
Де тињ ство и струч ним ча со пи си ма из обла сти би -
бли о те кар ства. Жи ви у Бе о гра ду.

pe tro vic.bp@gmail.com

ПЕ ТРО ВИЋ, Игор (1981) ди пло ми рао је, ма ги -
стри рао и док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту
у Ни шу, на де парт ма ну за ан гли сти ку. Од 2011. за -
по слен је у Ви со кој шко ли за вас пи та че стру ков них
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сту ди ја у Алек син цу, ко ја од 2019. по ста је део Ака -
де ми је вас пи тач ко-ме ди цин ских стру ков них сту ди -
ја. У зва ње про фе со ра стру ков них сту ди ја иза бран
је 2015. го ди не. Обла сти ње го вог ра да и ин те ре со -
ва ња су ме то ди ка на ста ве стра них је зи ка у ра ном
уз ра сту и ан гло фо на књи жев ност за де цу. Ба ви се и
пре во ди ла штвом. У ви ше на вра та био је уче сник са -
ве то ва ња у окви ру Зма је вих деч јих ига ра. Члан је
ор га ни за ци о ног од бо ра Кон фе рен ци је „Вас пи тач у
XXI ве ку”, и уред ни штва ча со пи са ПОНС. Жи ви у
Со ко ба њи са су пру гом и два си на.

igor.p@vsva spi tac ka.edu.rs 

ПЕШИКAН-ЉУШТAНОВИЋ, Љи ља на. Од 1994.
за по сле на на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са -
ду, 1. ок то бра 2020. од ла зи у пен зи ју. У зва ње ре дов -
ног про фе со ра иза бра на је 2010. го ди не. Об ја ви ла
је пре ко две ста ра до ва у струч ној и на уч ној пе ри о -
ди ци, пре све га из обла сти из у ча ва ња ју жно сло вен -
ског и бал кан ског књи жев ног фол кло ра и ин тер ди -
сци пли нар них сту ди ја о ре флек си ма тра ди ци о нал -
не усме не књи жев но сти и мит ско-об ред не прак се
бал кан ских на ро да у срп ској и ју го сло вен ској дра -
ма тур ги ји и по зо ри шту, књи жев но сти за де цу, као и
је дан број ра до ва о са вре ме ном ур ба ном фол кло ру.
Ау тор ка је сле де ћих мо но гра фи ја и при ре ђе них
књи га: По сло ви и да ни срп ске пе снич ке трaдиције
(са Зо јом Ка ра но вић); Змaј Де спот Вук – мит,
историјa, песмa; Стaнaјa се ло зaпaли. Огле ди о усме -
ној књи жев но сти; Бо ри сав Стан ко вић, Изaбрaнa
делa; Усме но у писaном; Кaд је билa кнежевa вечерa?;
Лир ске на род не пе сме; Го спо ђи Али си ној де сној но зи;
Еп ске на род не пе сме; Без очи ју ка но са очи ма. На род -
не пе сме сле пих же на (са Ма ри јом Кле ут, Све тла ном
То мин и На та шом По ло ви ном); За точ ник пе те си -
ле. Фан та стич на про за Зо ра на Жив ко ви ћа; Гла вит
ју нак и оста ла го спо да (са Мир ја ном Де те лић и Ли -
ди јом Де лић), Пи шем ти при чу. До би ла је сле де ће
на гра де: Злат на по ве ља срп ске књи жев но сти, из
фон да Aлександра Aрнаутовића за уку пан рад
(2009); Сте ри ји на на гра да за те а тро ло ги ју „Јо ван
Хри стић”, за књи гу Кад је би ла кне же ва ве че ра
(2009); На гра да „Си ма Цу цић”, ко ју до де љу је Ба нат -

ски кул тур ни цен тар, за нај бо ље де ло из обла сти
изу ча ва ња књи жев но сти за де цу, за књи гу Го спо ђи
Али си ној де сној но зи (2013); Ви тез срп ске књи жев -
но сти, ко ју до де љу је оп шти на Ча је ти на (2018); „Ка -
пе тан Ми ша Ана ста си је вић”, ко ју до де љу је Ме ди ја
ин вент и на гра ду Ђор ђе Јо ва но вић, ко ју до де љу је
исто и ме на би бли о те ка (2020); На гра да Ву ко ве за ду -
жби не за на у ку, за књи гу Пи шем ти при чу (2021).

jo lji lja@g mail.co m

ПЛА О ВИЋ, Ире на ро ђе на је у Бе о гра ду 1992. го -
ди не. За вр ши ла је Фи ло ло шку гим на зи ју, смер за
ита ли јан ски је зик, као и Срп ску књи жев ност и је зик
са ком па ра ти сти ком на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду, где са да ра ди као аси стент на пред ме ти -
ма из обла сти сред њо ве ков не књи жев но сти. Тре нут -
но је на док тор ским сту ди ја ма. Об ја ви ла је три зби -
р ке по е зи је.

ire na.pla o vic @gmail.com 

ПО ЛИЋ, Стра хи ња (1989), ди пло ми рао је и од -
бра нио ма стер рад на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе -
о гра ду на Сме ру за срп ску књи жев ност и је зик, где
је упи сао и док тор ске сту ди је. Ан га жо ван је као аси -
стент на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду на пред -
ме ту Књи жев ност за де цу и мла де. Об ја вио је ви ше
ра до ва у на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. По ља
ње го вог на уч ног ра да су: исто ри ја књи жев но сти,
књи жев ност за де цу, те о ри ја жа нр о ва. Жи ви у Бе о -
гра ду. 

stra hi nja.po lic @uf.bg .ac .rs 

PO ŽGAJ, Pe tra (1994.) di plo mi ra la je kom pa ra tiv -
nu knji žev nost i an gli sti ku na Fi lo zof skom fa kul te tu
Sve u či liš ta u Za gre bu. Na Po sli je di plom skom dok tor -
skom stu di ju zna no sti o knji žev no sti, te a tro lo gi je i
dra ma to lo gi je, fil mo lo gi je, mu zi ko lo gi je i stu di ja kul -
tu re na Sve u či liš tu u Za gre bu ra di na di ser ta ci ji po -
sve će noj po pu lar nim ča so pi si ma za mla de ko ji su se u
raz do blju od sre di ne pe de se tih do kra ja se dam de se tih
go di na proš lo ga sto lje ća ob ja vlji va li u Hr vat skoj, raz -
ma tra ju ći ih u kon tek stu ras pra va o mla di ma i po pu -
lar noj kul tu ri u su vre me noj ju go sla ven skoj pe ri o di ci.
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Ob ja vi la je ne ko li ko ra do va u znan stve nim ča so pi si ma
po sve će ni ma knji žev no sti i kul tu ri, a us to je ure di la
dva iz da nja Ča so pi sa za kul tur nu i knji žev nu te o ri ju „k.”,
po sve će na rad nič koj knji žev no sti i kul tu ri te dje vo jač -
kim stu di ji ma.

ppo zgaj@ffzg.hr

ПРА ЛИ ЦА, Ма ја (1995), ма стер вас пи тач у пред -
школ ској уста но ви „Ма ли ча роб њак”, основ не (2019)
и ма стер сту ди је (2020) за вр ши ла је на Учи тељ ском
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ма сте ри ра ла је
на пред ме ту Књи жев ност за де цу и мла де. Има ви -
ше го ди шње ис ку ство у ра ду са де цом. Жи ви у Ка -
чаре ву.

pra li ca ma ja95@gmail.com

РАД МИ ЛО ВИЋ, Го ри ца (1992) ди пло ми ра ла је
и ма сте ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. За -
по сле на је као хо но рар ни са рад ник на про јек ту Лек -
си кон пи са ца срп ске књи жев но сти у Ма ти ци срп ској.
Пи ше по е зи ју, про зу, по зо ри шну кри ти ку и на уч не
ра до ве. На уч на ин те ре со ва ња: ства ра ла штво Ми ло -
ша Цр њан ског, са вре ме на срп ска дра ма и по зо ри -
ште, деч ја књи жев ност. Об ја ви ла је књи гу по е зи је
Стри жи ма ску, ко нак не маш (2017). 

go ri ca rad mi lo vic212@gmail.com

RA JIĆ, Vla do (1951.) ro đe nje, osnov no i gim na zij -
sko ško lo va nje oba vio je u Po že gi, a stu dij i ma gi ste rij
na Prav nom fa kul te tu u Za gre bu. Dru gi dan na kon po -
sljed njeg is pi ta za po slio se u Vje sni ku i ta mo uz ne ko -
li ko vi še go diš njih i mje seč nih pre ki da za vr šio no vi nar -
sku ka ri je ru, do ži vjev ši nje ne vr hun ce i du bi nu pa do -
va. Naj du blji pad do go dio se 2012. ka da isti oni koji
1940. go di ne osni va ju gla si lo jav nog na ro da ga se te
iste no vi ne. Na rod se po sli je sna šao i bez Vje sni ka. Sva
je sre ća da je no vi nar Ra jić po čeo ra di ti na vri je me pa
mu je na kon li kvi da ci je rad no ga mje sta osta lo još sa -
mo tri mje se ca do pen zi je. Sve osta lo spa da u uspo me -
ne. Na vik nut na mno go pi sa nja, mla di umi ro vlje nik
pri hva tio se knji žev no sti i do sad ob ja vio šest knji ga.

Na gra de je do bio za obje dječ je knji ge: „Gar daš” za
Ljeto va nje s čo vje kom ko ji ni je moj ta ta i „Gri gor Vi tez”
za Mač ku s če tvr tog ka ta. Na pi sao je još ne ko li ko
knjiga, ali je sve to u fa sci kla ma, ob ja va ne ide, pa ne
ide. Eto!

vla do.ra jic@zg.t-co m.hr 

РИ МАР (РА МАЧ), Ме ла ни ја ро ђе на је 1958. у
Ру ском Кр сту ру. У род ном ме сту за вр ши ла је основ -
ну шко лу и гим на зи ју на ма тер њем, ру син ском је -
зи ку. Ди пло ми ра ла је на При род но-ма те ма тич ком
фа кул те ту – смер ге о гра фи ја, у Но вом Са ду. Пр ву
зби р ку по е зи је Ју тар ње но ви не (Ран ши но ви ни) за
од ра сле об ја ви ла је 1983, а за тим по чи ње да пи ше
пе сме, крат ке при че и бај ке за де цу. Об ја вље не су јој
збир ке пе са ма: Ле то код де де (Ље то у ђи да, 1987),
Су на шцев сан (Слу неч ков сон, 1991), Шап ну ла ми је
пти ца (По шеп та ла ми пти ца, 1999), Пер тла и чво -
рић (Шну р ка и гу жљик, 2008) и Звер чи це у азбу ци
(Жви р ки у азбу ки, 2013) и Ко ка ко хо ће (Хто як сце,
2021), све на ру син ском је зи ку. Зби р ка при ча и бај -
ки Сказ ков за глав чок (2001) пре ве де на је и об ја вље -
на и на срп ском, под на сло вом Бај ки но ја сту че
(2007), а 2012. из да та је књи га при ча и бај ки Чи лаш,
а без прин ца. По ред зби р ке крат ких при ча за нај мла -
ђе на ру син ском је зи ку Воз на ка нап (Гайзи бан на
шпарґу, 2016), штам па не су и књи ге на срп ском: На
кри ли ма ма ште (про за) и Кец из удва ра ња (по е зи -
ја). За сту пље на је у ан то ло ги ји по е зи је за де цу Облак
на вр ху то по ле (Хма ра на вер ху то полї) и ан то ло ги -
ји при ча Пут у свет (Дра га до шве та), у бу ква ру, чи -
тан ка ма и уџ бе ни ци ма на ру син ском, у лек ти ри за
че твр ти раз ред на ру мун ском је зи ку, и у де сет ан то -
ло ги ја по е зи је, про зе и драм ских сли чи ца за де цу на
срп ском је зи ку. Пе сме и при че пре во ђе не су јој и на
укра јин ски, ру ски, сло вач ки, ру мун ски, ма ке дон ски
и бу гар ски. За ча со пис за де цу За град ка, чи ја је одго -
вор на уред ни ца, пре во ди са вре ме не сти хо ве и при -
че срп ских књи жев ни ка. Са чи ни ла је из бор пе са ма
пе де сет нај по зна ти јих ау то ра, а Ме ђу на род ни цен -
тар књи жев но сти за де цу Зма је ве деч је игре об ја вио
је двоје зич ну (срп ско-русин ску) књи гу Да ли ми веру -
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је те – Чи ми ве ри це (2013). Члан је Дру штва књи жев -
ни ка Вој во ди не. Жи ви и ства ра у Пе тро ва ра дину.

me la ni ja ri mar@g mail.co m

РЕ БР О ЊА, На ди ја (Но ви Па зар, 1982) док тор -
ка је књи жев них на у ка и до цент ки ња на Де парт ма -
ну за фи ло ло шке на у ке Др жав ног уни вер зи те та у
Но вом Па за ру. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре -
на су ка ком па ра тив ној бал ка но ло ги ји, има го ло ги -
ји, са вре ме ној књи жев но сти ју жно сло вен ских на ро -
да у ком па ра тив ном кон тек сту (где као ком па ра тив -
на по ља пре све га узи ма ори јен тал не књи жев но сти,
шпан ске и хи спа но а ме рич ке књи жев но сти). Об ја ви -
ла је пре ко че тр де сет на уч них ра до ва у ко ји ма се,
сем на бро ја них обла сти, ба ви ла и књи жев но шћу за
де цу. Ау тор ка је на уч не мо но гра фи је Дер виш или
чо век, жи вот и смрт. Ре ли гиј ски под текст ро ма на
„Дер виш и смрт” Ме ше Се ли мо ви ћа (Слу жбе ни гла -
сник, Бе о град, 2010). Као на уч ник-ис тра жи вач бо -
ра ви ла је на Уни вер зи те ту у Бе чу (2009) и Уни вер -
зи те ту у Гра на ди (2010–2011). Одр жа ла је не ко ли -
ко го сту ју ћих пре да ва ња о са вре ме ној књи жев но сти
ју жно сло вен ских на ро да на уни вер зи те ти ма у Па -
на ми (на шпан ском). Го во ри ен гле ски, шпан ски и
тур ски, слу жи се ру ским и по зна је арап ски је зик.
Об ја вље не књи ге по е зи је: Плeс мoримa (НБ Дoситej
Oбрaдoвић, Нoви Пaзaр, 2008); Флaмeнкo утoпиja
(Пoвeљa, Крaљeвo, 2014); Al fa, Alef, Elif (из бoр из
пoeзиje нa шпaнскoм jeзику, Alea Blan ca, Gra na da,
España, 2011); Fla men co utopía (пoeзиja нa шпaнскoм
jeзику, Al cor ce Edi ci o nes – Gor rion Edi to rial, Me xi co
City, Me xi co, 2017); Bor ge s’in Gözlerinden (пoeзиja
нa турскoм jeзику, Ge ce Ki ta plı ğı, An ka ra, Türkiye,
2018); Фла мен ко уто пи ја (пoeзиja нa мaкeдoнскoм
jeзику, PNV Pu blis hing, Скoпje, 2020).

na di ja_r@ yahoo.com

RO IĆ, Sa nja (1953.) di plo mi ra la je, ma gi stri ra la i
dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu Sve u či liš ta u Za -
gre bu, gdje pre da je ta li jan sku knji žev nost i kul tu ru na
Od sje ku za ta li ja ni sti ku. Pro u ča va in ter kul tu ral na i
ima go loš ka ju žno sla ven sko-ta li jan ska pro ži ma nja, mi -
grant sku knji žev nost, od nos knji žev no sti i zna no sti,

knji žev nost za dje cu i mla de. Ob ja vi la je oko tri sto ti -
ne ra do va u ča so pi si ma i zbor ni ci ma, ure di la mo no -
gra fi je i zbor ni ke i ob ja vi la pet mo no gra fi ja o te ma ma
iz ta li jan ske knji žev no sti i kul tu re te ve ći broj pri je vo -
da. Vo di la je znan stve no-is tra ži vač ke pro jek te i usa -
vrša va la se na vi še evrop skih sve u či liš ta, a na Fre ie
Universität u Ber li nu pre da va la je i is tra ži va la kao sti -
pen di sti ca za kla de Ale xan der von Hum boldt. Su dje lo -
va la je s re fe ra ti ma na znan stve nim kon gre si ma u
broj nim evrop skim ze mlja ma, Sje di nje nim Ame rič kim
Dr ža va ma (Prin ce ton i Phi la delp hia) i In di ji (Del hi).
Do di je lje na su joj pri zna nja za pro mo ci ju ta li jan ske
kul tu re. Su dje lu je na Sa ve to va nju o knji žev no sti za de -
cu u No vom Sa du, kon ti nu i ra no od 2013. a od 2020.
čla ni ca je ure đi vač kog od bo ra ča so pi sa De tinj stvo. Ži -
vi u Za gre bu.

sa nja.ro ic @gmail.co m

СА КИЋ, Ибро (1979) ди пло ми рао је и ма сте ри -
рао Срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду, као и При ме ње но по зо ри -
ште на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. Ба ви се
при ме ње ним по зо ри штем и драм ском пе да го ги јом
у ра ду са де цом, мла ди ма и од ра сли ма. Осни вач је
Те а тра мла дих Ми шо лов ка у Но вом Са ду. Осим
прак тич ног ра да у свом ма тич ном те а тру, оства рио
је са рад њу на до ма ћим и ме ђу на род ним про јек ти -
ма из обла сти при ме ње ног по зо ри шта са број ним
ор га ни за ци ја ма, ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма кул -
ту ре, као фа ци ли та тор драм ских про це са и ре ди -
тељ. Док то ранд је на Фа кул те ту за ме ди је и ко му -
ника ци је у Бе о гра ду, на тран сди сци пли нар ним сту -
ди ја ма са вре ме не умет но сти и ме ди ја, на ко ји ма се
ба ви те о риј ским ра дом – пи та њи ма пар ти ци па ци је
и раз во ја пу бли ке, као и лич ног раз во ја ре ци пи је на -
та кроз драм ски и по зо ри шни рад. Жи ви у Но вом
Са ду.

bi bis.is@gmail.com 

SLAV SKA, Mag da le na (1981) dok tor je hu ma ni -
stič kih na u ka. Od 2012. go di ne ra di na Uni ver zi te tu u
Vroc la vu (Polj ska). Čla ni ca je Cen tra za is tra ži va nje
knji žev no sti za de cu i mla de. Dok to ri ra la je s te mom
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„Au to bi o graf ska pro za ge ne ra ci je ju go no stal gi ča ra” i
2013. ob ja vi la knji gu pod istim na slo vom (Pro za au to -
bi o gra fic zna po ko le nia ju go no stal gików, Wrocław, 2013).
Nje na na uč na in te re so va nja usme re na su ka pro u ča -
va nju hr vat ske i srp ske knji žev no sti za de cu i nje ne re -
cep ci je u Polj skoj. Re zul ta te svo jih is tra ži va nja ob ja -
vi la je u mno gim mo no gra fi ja ma i ča so pi si ma kao što
su: Sla vi ca Wra ti sla vi en sia, Stu dia Lit te ra ria Uni ver si -
ta tis Ia gel lo ni cae Cra co vi en sis, Sla via Me ri di o na lis, Prze -
kład y Li te ra tur Słowi ańskich, Sve ske, De tinj stvo, In ter -
na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Re se arch.

mag da le na.slaw ska @u wr.edu.pl

СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Те о до ра (1999) сту дент ки ња је
за вр шне го ди не основ них сту ди ја ком па ра тив не
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер -
зи те та у Но вом Са ду. Као сти пен ди ста про гра ма
„Ера змус+” про ве ла је се ме стар на Уни вер зи те ту у
Ген ту. Ње на на уч на ин те ре со ва ња усме ре на су на
деч ју књи жев ност, на уч ну фан та сти ку, пост ху ма ни -
стич ку те о ри ју и те о ри ју ро да. По ред књи жев но сти,
ин те ре су ју је филм и је зи ци. Теч но го во ри ен гле ски
и ита ли јан ски, а тре нут но учи ки не ски и хо ланд ски
је зик. Об ја вљи ва ла је тек сто ве у он лајн ча со пи су
Култ.

sli jep ce vic.te o do ra@g mail.co m 

SLUNJ SKI, Kri sti na (1987.) di plo mi ra la je raz red -
nu na sta vu na Uči telj skom fa kul te tu u Ča kov cu te
dok to ri ra la na Fi lo zof skom fa kul te tu u Za gre bu te -
mom „Utje caj po pu lar ne kul tu re na su vre me ni hr vat -
ski dječ ji ro man”. Re do vi to ob ja vlju je znan stve ne i po -
et ske ra do ve u hr vat skim i me đu na rod nim ča so pi si ma
i zbor ni ci ma.

slunj ski.kri sti na@g mail.com 

СПА СО ЈЕ ВИЋ, Дан ка (1982) основ не и ма стер
ака дем ске сту ди је за вр ши ла је на Ка те дри за срп ску
књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. По чев од 2010.
го ди не за по сле на је у На род ној би бли о те ци „Сте фан
Пр во вен ча ни” у Кра ље ву као би бли о те кар, а од
2018. ан га жо ва на као ру ко во ди лац Слу жбе за раз -

вој и ма тич не по сло ве. Ау тор је пет на ест струч них
ра до ва из обла сти књи жев не кри ти ке и би бли о теч -
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, об ја вље них у струч -
ној пе ри о ди ци и те мат ским збор ни ци ма. У окви ру
пр о јек та „Ве ли ки рат и књи жев ност”, ко ји је по -
држа ло и су фи нан си ра ло Ми ни стар ство кул ту ре и
ин фор ми са ња РС, ау тор је из ло жбе „Срп ска књи -
жев ност у Пр вом свет ском ра ту”, а у окви ру пр о јек -
та „Кра ље ви да ни у На род ној би бли о те ци Сте фан
Пр во вен ча ни Кра ље во”, та ко ђе уз по др шку по ме -
нутог ми ни стар ства, ко а у тор је из ло жбе „Сте фан
Пр во вен ча ни у књи жев но сти и исто ри о гра фи ји”.
Жи ви у Кра ље ву.

dan ka mi ka ric @gmail.com 

СТАМ БО ЛИЋ, Иси до ра Ана, ро ђе на 1992. у
Зре ња ни ну, основ не ака дем ске сту ди је за вр ши ла је
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом
Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Ма -
сте ри ра ла је 2016. го ди не на те му „Мо тив ђа во ла у
срп ским сред њо ве ков ним апо кри фи ма”, код мен -
тор ке доц. На та ше По ло ви не. На тре ћој је го ди ни
док тор ских сту ди ја, ра де ћи на док тор ској те зи ко -
ја се ти че де мо но ло ги је срп ских сред њо ве ков них
апо кри фа. По ља ин те ре со ва ња су јој срп ска сред -
њовеков на књи жев ност са ак цен том на пре вод ну
апо криф ну књи жев ност, као и ве зе по е ти ке сред њо -
веков не књи жев но сти са мо дер ним про зним и лир -
ским оства ре њи ма.

isi do ra.ana@g mail.com

SKO ČIĆ, Pe tra (1996.) ma gi stri ra la je na Uči telj -
skom fa kul te tu u Ri je ci 2020. i ti me ste kla zva nje ma -
gi stre pri mar nog obra zo va nja. Do bit ni ca je Rek to ro ve
na gra de za iz vr snost Sve u či liš ta u Ri je ci 2020. go di ne.
Tre nut no ra di kao uči te lji ca raz red ne na sta ve u pro -
du že nom bo rav ku u Osnov noj ško li Ve ži ca u Ri je ci.

pe tra.sko cic @gmail.com 

СТЕ ФА НО ВИЋ, Је ле на (1969) ди пло ми ра ла је
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри ра -
ла на Род ним сту ди ја ма Уни вер зи те та у Но вом Са -
ду. Тре нут но ра ди у Срп ској до пун ској шко ли у Љу -
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бља ни. По себ на област ње ног ин те ре со ва ња је уво -
ђе ње род не пер спек ти ве у ту ма че ње књи жев них де -
ла у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти у основ -
ној и сред њој шко ли. По ред раз ли чи тих ра до ва из
обла сти књи жев но сти, по себ но књи жев но сти за де -
цу и ме то ди ке на ста ве књи жев но сти, об ја ви ла је
књи гу Сви ле на ко жа и пи ле ће ср це (2017) за ко ју је
до би ла Бе Фем при зна ње за до при нос фе ми ни стич -
ком обра зо ва њу (2018). Ко а у тор ка је пу бли ка ци је
Род у чи тан ка ма и на ста ви срп ског је зи ка у основ ној
шко ли (2008), три зби р ке за да та ка за раз ви ја ње чи -
та лач ке пи сме но сти и При руч ни ка за уво ђе ње род не
пер спек ти ве у на ста ву срп ског је зи ка за пр ви ци клус
обра зо ва ња (2019).

jel stef@gmail.com 

СТО ЈА НО ВИЋ, Ло ла (1993) ди пло ми ра ла је и
ма сте ри ра ла срп ску књи жев ност на Фи ло ло шком
фа кул те ту у Бе о гра ду, где је тре нут но сту дент док -
тор ских ака дем ских сту ди ја. Аси стент је за пред мет
Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти на
Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се из у ча ва -
њем срп ске књи жев но сти (мо дер ним те о риј ским
кон цеп ци ја ма и ин тер ди сци пли нар ним ис тра жи ва -
њи ма), као и ме то ди ком на ста ве срп ске књи жев но -
сти у школ ском обра зо ва њу и вас пи та њу. Ау тор је
ви ше ра до ва у ча со пи си ма и збор ни ци ма у зе мљи и
ино стран ству. Жи ви у Бе о гра ду.

lo la.sto ja no vic @uf.bg.ac.rs 

ТО ПИЋ, Кри сти на (1994) основ не и ма стер сту -
ди је за вр ши ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но -
вом Са ду – Од сек за срп ску књи жев ност и је зик.
Студенткиња је треће године докторских академ -
ских студија на Групи за језик и књижевност на
Филозофском факултету у Новом Саду и стипен -
дисткиња Министарства просвете, науке и техноло -
шког развоја Републике Србије. 

kristinatopic550@gmail.com

ТРАЈ КО ВИЋ, Пе ђа (1956), пе сник, драм ски пи -
сац, пре во ди лац, са ти ри чар и илу стра тор, об ја вио
је пе де се так књи га по е зи је за децу, са ти рич не по е -

зи је, драм ских тек сто ва и пре во да нон сенс по е зи је.
Ау тор је не ко ли ко де се ти на по зо ри шних и ра дио
дра ма и драм ских ми ни ја ту ра. Илу стро вао је пар
сто ти на књи га дру гих пи са ца. Уре ђи вао је и илу -
стро вао књи жев не ча со пи се Го ро цвет, Ри зни ца и
Сло ва на стру ју. До бит ник је ве ли ког бро ја на гра да
и при зна ња у свим обла сти ма у ко ји ма је ства рао.
Жи ви у Ја го ди ни.

ci ka pe dja@g mail.co m

ТРО ПИН, Ти ја на (1977). Док то ри ра ла је на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду са те зом „Те о риј -
ски аспек ти пре во ђе ња књи жев но сти за де цу са
стано ви шта сту ди ја кул ту ре” (2015), об ја ви ла мо но -
гра фи ју Мо тив Ар ка ди је у деч јој књи жев но сти (Ин -
сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2006) и
ви ше де се ти на ра до ва у пе ри о ди ци. По ље ње ног ра -
да об у хва та пре све га по е ти ку пре во ђе ња за де цу и
фан та стич ну књи жев ност. Пре во ди с не мач ког и
енгле ског. За по сле на је у Ин сти ту ту за књи жев ност
и умет ност у Бе о гра ду.

ti ja na@g mail.co m 

TU ŠEK, Mar ti na ro đe na je 1996. u Ri je ci. Di plo -
mi ra la je 2020. go di ne na Uči telj skom fa kul te tu Sve -
u či liš ta u Ri je ci, te mom „Knji žev no stil ska obi ljež ja te -
ra pe ut skih pri ča” i ste kla aka dem ski na ziv ma gi stre
pri mar nog obra zo va nja. Go di ne 2015. za vr šet kom
sred nje Gra đe vin ske teh nič ke ško le u Ri je ci stje če zva -
nje di zaj ne ri ce unu traš nje ar hi tek tu re. Nje zi no pod -
ruč je in te re sa pro te že se od sa mog ra da s dje com do
dječ je knji žev no sti te na po sljet ku do oku ugod nog pro -
sto ra za bo ra vak dje ce. Tre nu tač no je za po sle na kao
od ga ja te lji ca u Dječ jem vr ti ću Hloj ki ca u Del ni ca ma.

tu sek mar ti na911@gmail.com

ЋО РО ВИЋ БУ ТРИЋ, Ве сна ро ђе на je у Зе му ну
1958. го ди не. Са Фи ло ло шког фа кул те та из и шла је
с ди пло мом про фе со ра ју го сло вен ских књи жев но -
сти и срп ско хр ват ског је зи ка (1981). У Ра дио Бе о -
град при мље на је 1983, а на Те ле ви зи ју Бе о град, у
Обра зов ни про грам, из ра ди ја пре ла зи 1993. го ди -
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не. У Ра дио Бе о град се вра ти ла – на ме сто од го вор -
не уред ни це Обра зов ног про гра ма за де цу и мла де
и по ро ди цу (2003). Ту је и да нас. На пи са ла је и уре -
ди ла књи ге: Џеп но пи ле (1989), Шта је уну тра
(1995), Ули ца на љу ља шки (1999) – На гра да „Не вен”,
Ку ћа на кон цу (2000), Би ћу сно во сла гач (2001) – На -
гра да „Си гри друг” за мо но дра му за де цу (са Сло бо -
да ном Бе шти ћем), Оста ви ти код Ру же (2003) – На -
гра да „Ра де Обре но вић” за ро ман за де цу, До бро ју -
тро де цо (2004) – са Јо ва ном Љу шта но ви ћем и Бра -
ти сла вом Ми ла но ви ћем, Ви дим те – не ви дим те
(2005) – крат ке при че, Уна тра шке (2007), Жу то је
пла во (2008), Знам (2011), Ц, ц, ц (2017) – улич не
при че (за од ра сле), Жи вот де вој чи це Ма ла ди не сме -
стио се у Из ми сли цу (2018) – На гра да „Гор да на Бра -
јо вић”, Бон го и дру жи на рет ких кућ них љу би ма ца
(2019). До бит ни ца је На гра де „Сун ча ни сат” Цен тра
за кул ту ру „Сир ми јум” из Срем ске Ми тро ви це. Го -
ди не 2021. до би ла је На гра ду Зма је вих деч јих ига -
ра за ства ра лач ки до при нос са вре ме ном из ра зу у
књи жев но сти за де цу.

una tra ske@g mail.com 

УКО, Са ва (1990) ди плом ске и ма стер сту ди је за -
вр шио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду,
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Ба ви се
про у ча ва њем срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти и
умет но сти, деч је књи жев но сти, као и ре цеп ци је срп -
ске сред њо ве ков не кул ту ре у са вре ме ној деч јој књи -
жев но сти. Ра до ве об ја вљу је у ча со пи су Де тињ ство.
Сво ја ис тра жи ва ња пре зен то вао је на ви ше на уч них
и сту дент ских кон фе рен ци ја у зе мљи и ино стран -
ству. Жи ви у Но вом Са ду.

sa va.uk o1@gmail.com

УТА ШИ, Ани ко (UTA SI, Anikó) (1966) ди пло -
ми ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на ка те дри за Ма -
ђар ски је зик и књи жев ност. Ра ди као про фе сор на
Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње
вас пи та ча у Но вом Са ду. На ста ву из во ди на основ -
ним сту ди ја ма на ма ђар ском (Ма ђар ски је зик; Кул -

ту ра го во ра ма ђар ског је зи ка; Ма ђар ска књи жев -
ност за де цу; Ме то ди ка раз во ја го во ра ма ђар ског је -
зи ка и Ме то дич ка прак са раз во ја го во ра ма ђар ског
је зи ка) и срп ском је зи ку (Тра ди ци о нал не кул ту ре у
Вој во ди ни; Ма ђар ски је зик – по чет ни и Ма ђар ски
је зик – по чет ни 2), те на ма стер сту ди ја ма на срп -
ском је зи ку (Сли ков ни це за де цу као ви зу ел на књи -
жев ност). Струч не и на уч не ра до ве пи ше и об ја вљу -
је на срп ском, ма ђар ском и хр ват ском је зи ку. Ба ви
се и умет нич ким пре во ђе њем. Ње на зби р ка пре во -
да но си на слов Ennyi min den (Ötven magyar gyer me -
kvers) / Ко ли ко то га (Пе де сет ма ђар ских пе са ма за
де цу) (2010). До бит ни ца је сле де ћих књи жев них на -
гра да: Пла ке те „Си ма Цу цић” (2011) и Пр ве на гра -
де Пре во ди лач ког кон кур са „Нан дор Ги он” (2012).
Жи ви у Но вом Са ду.

ani ko u ta si@g mail.com  

HA MER ŠAK, Ma ri ja na vi ša je znan stve na su rad -
ni ca In sti tu ta za et no lo gi ju i fol klo ri sti ku u Za gre bu
te na slov na do cen ti ca Sve u či liš ta u Za gre bu. Di plo mi -
ra la je 2000. go di ne kom pa ra tiv nu knji žev nost i op ću
lin gvi sti ku na Fi lo zof skom fa kul te tu u Za gre bu. Dok -
to ri ra la je 2008. go di ne na is to me fa kul te tu s te zom
„Tvor be dje tinj stva i pre o bra zbe baj ke u hr vat skoj
dječ joj knji žev no sti”. Au to ri ca je knji ge Pri ča li ce: o po -
vi je sti dje tinj stva i baj ke (Za greb, 2011) te su a u to ri ca
knji ge Uvod u dječ ju knji žev nost (s Du brav kom Zi ma,
Za greb, 2015). Sa Su za nom Mar ja nić ure di la je zbo r -
nik Fol klo ri stič ka či tan ka (Za greb, 2010), a s Ivom Ple -
še i Ana-Ma ri jom Vu ku šić zbo r nik Pro iz vod nja baš ti ne
(Za greb, 2013). S Emi nom Bu žin kić ure di la je zbo r nik
ra do va Kamp, ko ri dor, gra ni ca: stu di je iz bje gliš tva u su -
vre me nom hr vat skom kon tek stu (Za greb, 2017) ko ji je
ob ja vljen i u pri je vo du na en gle ski je zik (Za greb –Min -
hen, 2018). U hr vat skim i ino zem nim ča so pi si ma i
knji ga ma ob ja vlju je znan stve ne i struč ne ra do ve iz
pod ruč ja is tra ži va nja mi gra ci ja, po vi je sti i an tro po lo -
gi je dje tinj stva i dječ je knji žev no sti, po vi je sti knji ge.
Vi še go diš nja je vanj ska su rad ni ca Fi lo zof skog fa kul te -
ta Sve u či liš ta u Za gre bu, ne ka daš nja su rad ni ca Sve -
uči liš ta u Du brov ni ku, čla ni ca raz li či tih ured niš tva i
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vi je ća te su rad ni ca ni za aka dem skih, ak ti vi stič kih i
dru gih ini ci ja ti va. Su ra đi va la je na broj nim znan stve -
nim i dru gim pro je k ti ma, a tre nut no je an ga ži ra na na
ne ko li ko znan stve nih bi la te ral nih pro je ka ta te kao vo -
di te lji ca pro jek ta Eu rop ski re žim ire gu la ri zi ra nih mi gra -
ci ja na pe ri fe ri ji EU: od et no gra fi je do poj mov ni ka
(ERIM, 2020–2024) Hr vat ske za kla de za zna nost.

mar ham @i ef.hr

ХА МО ВИЋ, Ва лен ти на (1970), ван ред ни је про -
фе сор на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду за пред -
мет Увод у ту ма че ње књи жев но сти. На истом фа -
кул те ту др жи и курс Сли ка де те та у срп ској књи жев -
но сти XX ве ка и Ту ма че ње Би бли је. Ди пло ми ра ла
је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком
фа кул те ту у Бе о гра ду, у обла сти са вре ме не срп ске
књи жев но сти. При ре ђи вач је де ла пи са ца за де цу:
Шко ла ис под сто ла Мир ја не Сте фа но вић (2004) и
Ма ли жи вот Ду ша на Ра до ви ћа (2004). Об ја ви ла је
мо но гра фи је: Два пе сни ка пре врат ни ка (Учи тељ ски
фа кул тет, Бе о град, 2008), Не пре кид но де тињ ство
(Зма је ве деч је игре, Но ви Сад, 2015) и По е ти ка чи -
стог да ха. На ив на књи жев ност Ми ло ва на Да ној ли ћа
(Слу жбе ни гла сник, 2018). За мо но гра фи ју Не пре -
кид но де тињ ство до би ла је на гра ду „Си ма Цу цић”
(2016) за нај бо љу књи гу у обла сти на у ке о књи жев -

но сти за де цу. Члан је ре дак ци је ча со пи са Де тињ -
ство. Жи ви у Бе о гра ду.

va len ti na.ha mo vic @gmail.co m

HOR ŽIĆ, He le na (1991.), di plo mi ra la je 2018. go -
di ne na Uči telj skom fa kul te tu u Za gre bu s te mom di -
plom sko ga ra da „The Child Chim ney Swe ep in En glish
Chil dren’s Li te ra tu re”, a tre nu tač no se ba vi is tra ži va -
njem hr vat ske dječ je knji žev no sti 1920-ih go di na. Ra -
di u Osnov noj ško li Kaj ze ri ca kao uči te lji ca raz red ne
na sta ve te od aka dem ske go di ne 2021./2022. kao vanj -
ski su rad nik na Uči telj skom fa kul te tu u Za gre bu na
ko le gi ji ma dječ je knji žev no sti i prak se u na sta vi en gle -
sko ga je zi ka. Ta ko đer, men to ri ca je stu den ti ma na me -
to dič kim vje žba ma iz pred me ta Hr vat ski je zik i Gla -
zbe na kul tu ra. Iz la ga la je na me đu na rod nim znan stve -
nim kon fe ren ci ja ma o knji žev no sti u Osi je ku, Za dru i
So fi ji. Čla ni ca je Hr vat ske udru ge is tra ži va ča dječ je
knji žev no sti (HIDK) od 2017. go di ne, a od ta da vo lon -
ti ra u taj niš tvu ured niš tva znan stve no ga ča so pi sa Li -
bri & Li be ri. Od lip nja 2019. taj ni ca je Cen tra za is tra -
ži va nje dječ je knji žev no sti i kul tu re (CIDKK) na Uči -
telj skom fa kul te tu u Za gre bu. Od pr vog bro ja, 2020.
go di ne, su dje lu je u ure đi va nju ča so pi sa Li bri & Li be ri
kao mla da ured ni ca (Ju ni or Edi tor).

hho r zic1@gmail.com 
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У ча со пи су Де тињ ство об ја вљу ју се из вор ни и
пре глед ни на уч ни ра до ви, крат ки на уч ни члан ци,
на уч на гра ђа, на уч на кри ти ка и при ка зи, ин фор ма -
тив ни при ло зи и, са мо из у зет но, струч ни члан ци. У
свим слу ча је ви ма реч је о тек сто ви ма ко ји све до че
о ва жно сти ра зно ли ких ме то до ло шких по ла зи шта и
ис хо ди шта у са вре ме ном чи та њу књи жев ног на сле -
ђа, као и но ве на уч не и бе ле три стич ке про дук ци је
за де цу; осве тља ва ња рит мо ва у чи та лач кој и кри -
тич кој ре цеп ци ји деч је књи ге; ба вље ња иза зо ви ма
пре вод не књи жев но сти; ком па ра тив них ис тра жи ва -
ња; из у ча ва ња пе ри о ди ке за де цу; кул ту ро ло шког
ста ту са књи жев но сти за де цу и мла де; ин тер ди сци -
пли нар них и ин тер ме ди јал них (филм, стрип, по зо -
ри ште, елек трон ски текст, сли ков ни ца, ани ма ци је,
лут кар ство, адап та ци је књи га) при сту па. За се бан
део тра ди ци је ча со пи са је сте и об ја вљи ва ње ра до ва
са Са ве то ва ња о књи жев но сти за де цу.

Ре цен зи ра ње

Сва ки рад про ла зи уред нич ко и два ано ним на ре -
цен зент ска чи та ња, али прет ход но тре ба да бу де
уре ђен пре ма на ве де ном упут ству. Ре дак ци ја за др -
жа ва пра во да пре уред нич ког чи та ња вра ти ау то ру
текст уко ли ко ни је уре ђен пре ма упут ству.

Ре цен зен ти мо гу да оце не рад на три на чи на: 
1. пре по ру чу је се за об ја вљи ва ње, 
2. пре об ја вљи ва ња нео п ход не су до пу не и до ра -

де, и 
3. не пре по ру чу је се за об ја вљи ва ње. 

У свим слу ча је ви ма, осим ка да рад до би је две по -
зи тив не ре цен зи је, ре дак ци ја ча со пи са за др жа ва
пра во да рад вра ти на да љу до ра ду, да га у пот пу но -
сти од би је или да за тра жи ми шље ње тре ћег ре цен -
зен та. 

О при хва та њу или од би ја њу тек ста ау тор ће би -
ти оба ве штен у ро ку од шест ме се ци од да на до ста -
вља ња при ло га на раз ма тра ње. 

Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је го ди -
ну да на од при је ма ко нач не вер зи је ру ко пи са.

Фор мат, је зик, пи смо

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве ко је бу ду сла ли
ре дак ци ји Де тињ ства опре ма ју на сле де ћи на чин:

1. Фонт: Ti mes New Ro man;
2. Ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, а са же -

так, кључ не ре чи, под но жне на по ме не, из во -
ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме 10 pt;

3. Раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
4. На по ме не: у дну стра не, ис кљу чи во ар гу мен -

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на
основ ни текст;

5. За на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд).

Тек сто ви пи са ни на срп ском је зи ку, екав ским
или ије кав ским на реч јем, тре ба да бу ду пи са ни ћи -
ри ли цом. 

Стра на име на ау то ра ко ји се спо ми њу у тек сту
тре ба да бу ду тран скри бо ва на и ис пи са на ћи ри ли -
цом, а при ли ком пр вог по ме на тре ба да бу ду ис пи -
са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и пи смом.
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При ли ком хар вард ског на чи на на во ђе ња, пре зи -
мена ау то ра у за гра да ма та ко ђе тре ба да бу ду ис пи -
са на на је зи ку и пи сму на ко ји ма је из вор ник. По је -
ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч но-струч них
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму.
Сви ци та ти на срп ском је зи ку тре ба да бу ду пи са ни
ћи ри ли цом. 

На из ри чит зах тев ау то ра, или, из у зет но, из
прак тич них раз ло га ве за них за тех нич ко уре ђе ње и
пре лом тек ста, текст на срп ском је зи ку мо же би ти
об ја вљен и ла ти ни цом.

У Де тињ ству се при ме њу је Пра во пис срп ско га је -
зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та
Пи жу ри це и тек сто ви тре ба да бу ду пи са ни у скла -
ду с њи ме.

Тек сто ви мо гу би ти об ја вље ни и на стра ном је -
зи ку и пи сму ко је ни је ћи ри ли ца.

Еле мен ти ра да (оба ве зан ре до след)

Име, сред ње сло во и пре зи ме ау то ра: име ку рент,
сред ње сло во и пре зи ме вер зал, на по чет ку ра да у
ле вом бло ку;

Уз пре зи ме зве зди цом озна чи ти и у фу сно ти на -
ве сти е-mail адре су;

Име ин сти ту ци је у ко јој је ау тор за по слен, име
гра да у ко ме се ин сти ту ци ја на ла зи, име зе мље, у
ле вом бло ку;

На слов ра да: вер за лом (ве ли ка сло ва), цен три -
ран, ве ли чи на сло ва 12 pt;

Са же так;
Кључ не ре чи;
Основ ни текст;
Из во ри; ци ти ра на ли те ра ту ра: вер за лом, цен три -

ра но;
Ре зи ме.

Са же так и кључ не ре чи

На по чет ку ра да на ла зи се са же так (на чин пи са -
ња: СА ЖЕ ТАК:). Са же так би тре ба ло да са др жи пре -

ци зно од ре ђе не спо знај не и ин тер пре та тив не ци ље -
ве ра да, са же то де фи ни са не по ступ ке и ме то де и ре -
зул та те ра да. Са же так не тре ба да бу де ду жи од 900
зна ко ва с раз ма ци ма.

По сле са жет ка сле де кључ не ре чи (на чин пи са -
ња: КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:). У Кључ ним ре чи ма мо же би -
ти до 10 ре чи и пој мо ва.

Ци ти ра не фор ме

1. На сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми -
њу у ра ду тре ба да бу ду у ита ли ку;

2. Ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во -
да („...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру -
ким зна ци ма на во да (’...’); по жељ но је ци -
тирање пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу);
уколи ко се ци ти ра пре ве де ни рад, у од го ва ра -
ју ћој на по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат -
ке о ори ги на лу; до след но се при др жа ва ти јед -
ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња;

3. Кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста,
ду жи ци та ти се из два ја ју из основ ног тек ста
(уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју.

Ци ти ра ње ре фе рен ци

Ре фе рен це се ин те гри шу у текст на сле де ћи на -
чин:

1. Упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (Јо ва но вић
1995);

2. Упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (Опа -
чић 2011: 133–145); 

3. Упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је:
(Де ре тић 20044: 82);

4. Упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте
годи не: (Чај ка но вић 1994а: 34), (Чај ка но вић
1994а: 93);

5. Упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (Ve lek – Vo -
ren 1991: 52–55); 

6. Сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким
ре дом: (Чај ка но вић 1985; 1994);
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7. Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од
два ау то ра, у па рен те зи се на во ди пре зи ме
првог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то -
ра за ме њу ју скра ће ни цом и др. / et al.: (Ку ли -
шић и др. 1998);

8. Ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти -
ран, у па рен те зи ни је по треб но на во ди ти ње -
го во пре зи ме, нпр.: 

Упра во та по зи ци ја из ме ђу пи са ца, чи та ла -
ца, кри ти ча ра и свих оних ко ји се књи жев но -
шћу за де цу и мла де ба ве на раз ли чи те на чи -
не чи ни књи жев ност за де цу мно го ком плек -
сни јим по љем но што се то мо же на пр ви по -
глед чи ни ти, на во ди и Пи тер Хант (2002).

9. Ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то -
ра, по дат ке о сва ком сле де ћем ра ду одво ји ти
тач ком и за пе том, нпр.: (Ван Ге неп 2005; Проп
2013).

Ци ти ра на ли те ра ту ра

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:

1. Мо но граф ска пу бли ка ци ја (је дан ау тор):
Јо ва но вић, Сла ви ца. По е ти ка Ду ша на Ра до ви -
ћа. Бе о град: На уч на књи га – ко мерц, 2001.

2. Мо но граф ска пу бли ка ци ја (ви ше ау то ра):
Ve lek, Re ne, Ostin Vo ren. Te o ri ja knji žev no sti.
Be o grad: No lit, 1991.

3. Се риј ска пу бли ка ци ја:
Опа чић, Зо ра на. Од ра ста ње у мул ти кул ту рал -
ним сре ди на ма у срп ској књи жев но сти за де -
цу и мла де. Де тињ ство 4 (2009): 55–64.

4. Рад у збор ни ку ра до ва:
Ма тиц ки, Ми о драг. Стра но у усме ној/на род ној
исто ри ји (пе сма и пре да ње). Ми о драг Ма тиц -
ки (ур.). Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е -
вроп ским књи жев но сти ма. Бе о град: Ин сти тут
за књи жев ност и умет ност, 2006, 159–165. 

5. Реч ник:
РМС: Реч ник срп ско га је зи ка. Но ви Сад: Ма ти -
ца срп ска, 2007.

6. Пу бли ка ци ја до ступ на on-li ne:
При мер мо но граф ске пу бли ка ци је: 
Step hens, Ja mes. Irish Fa iry Ta les. <http://www.
sur la lu ne fa irytels.com/bo oks/ire land/ja mes ste -
phens.html.> 02. 09. 2010.

При мер пе ри о дич не пу бли ка ци је:
Пе ши кан Љу шта но вић, Љи ља на Ж. „Са нак снио

са мо у че ђа че”: лик у функ ци ја ђа ка у усме ним
епским пе сма ма Ву ко ве зби р ке.

<http://zma je ve de cje i gre.org .rs/wp-con tent/uplo -
ads/2019/12/De tinj stvo-1-2018..pd f> 12. 10. 2020.

Ли те ра ту ра

На кра ју ра да да је се по пис ци ти ра них из во ра и
ли те ра ту ре (на чин пи са ња: ИЗ ВО РИ, ЛИ ТЕ РА ТУ РА,
цен три ра но). У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом
нај пре се на во де (пре ма азбуч ном ре ду пре зи ме -
на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим
(пре ма абе цед ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви
об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи са ним ла ти -
ницом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог
уву че ни су за 1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра -
гра фа.

Ре зи ме на стра ном је зи ку

По сле по пи са ли те ра ту ре, на са мом кра ју тек ста,
до ла зи ре зи ме на стра ном је зи ку. Он мо ра са др жа -
ти: име и пре зи ме ау то ра, на слов ра да, из ме ђу на -
сло ва и тек ста озна ку да је реч о ре зи меу (на при -
мер, ако је ре зи ме на ен гле ском: Sum mary), текст
ре зи меа (ко ји не сме пре ћи де сет од сто укуп ног тек -
ста).

По струк ту ри Ре зи ме тре ба да бу де сли чан Са -
жет ку: да са др жи пре ци зно од ре ђе не спо знај не и
ин тер пре та тив не ци ље ве ра да, са же то де фи ни са не
по ступ ке и ме то де и ре зул та те ра да. Ре зи ме мо же
би ти ши ри од Са жет ка и до се за ти до 10% укуп ног
оби ма ра да.
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По сле ре зи меа сле ду ју кључ не ре чи.
Ре зи ме и кључ не ре чи мо ра ју би ти пре ве де не на

је дан од сле де ћих је зи ка: ен гле ски, фран цу ски, не -
мач ки и ру ски.

Обим тек ста

До ста вље ни ра до ви мо гу би ти укуп ног оби ма до
30.000 ка рак те ра. У из у зет ним слу ча је ви ма раз ма -
тра ју се и при ло зи чи ја се ду жи на не укла па у за да -
те окви ре.

Кри ти ке и при ка зи

Тек сто ви ко ји су кри ти ке и при ка зи при ре ђу ју се,
ка да је реч о фор ма ту, је зи ку и пи сму, на прет ход но
опи сан на чин. 

Ка да је реч о оба ве зним еле мен ти ма ра да, текст
тре ба да са др жи на слов (вер за лом, цен три ра но) и
под на слов у за гра ди у ком су сви по да ци о при ка за -
ном де лу (ау тор, на слов, ме сто из да ња, из да вач, го -
ди на). 

На кон тек ста да је се име и пре зи ме ау то ра. Уз
пре зи ме ау то ра ве зу је се зве зди ца и у фу сно ти на -
во ди е-mail адре са.

Ди на ми ка при ма ња тек сто ва

Ра до ви се при ма ју то ком це ле го ди не. 
За бро је ве 1 и 2 рок је до 1. фе бру а ра, за број 3

рок је до 1. ју на, за број 4 рок је до 1. ок то бра.
Ра до ви се до ста вља ју на адре су: 
ca so pis de tinj stvo@g mail.co m 

Ре дак ци ја Де тињ ства
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U ča so pi su De tinj stvo ob ja vlju ju se iz vor ni i pre -
gled ni na uč ni ra do vi, krat ki na uč ni član ci, na uč na gra -
đa, na uč na kri ti ka i pri ka zi, in for ma tiv ni pri lo zi i, sa -
mo iz u zet no, struč ni član ci. U svim slu ča je vi ma reč je
o tek sto vi ma ko ji sve do če o va žno sti ra zno li kih me to -
do loš kih po la ziš ta i is ho diš ta u sa vre me nom či ta nju
knji žev nog na sle đa, kao i no ve na uč ne i be le tri stič ke
pro duk ci je za de cu; osve tlja va nja rit mo va u či ta lač koj
i kri tič koj re cep ci ji deč je knji ge; ba vlje nja iza zo vi ma
pre vod ne knji žev no sti; kom pa ra tiv nih is tra ži va nja;
izu ča va nja pe ri o di ke za de cu; kul tu ro loš kog sta tu sa
knji žev no sti za de cu i mla de; in ter di sci pli nar nih i
inter me di jal nih (film, strip, po zo riš te, elek tron ski
tekst, sli kov ni ca, ani ma ci je, lut kar stvo, adap ta ci je knji -
ga) pri stu pa. Za se ban deo tra di ci je ča so pi sa je ste i obja-
vlji va nje ra do va sa Sa ve to va nja o knji žev no sti za decu.

Re cen zi ra nje

Sva ki rad pro la zi ured nič ko i dva ano nim na re cen -
zent ska či ta nja, ali pret hod no tre ba da bu de ure đen
pre ma na ve de nom uput stvu. Re dak ci ja za dr ža va pra -
vo da pre ured nič kog či ta nja vra ti au to ru tekst uko li -
ko ni je ure đen pre ma uput stvu.

Re cen zen ti mo gu da oce ne rad na tri na či na: 
1. Pre po ru ču je se za ob ja vlji va nje; 
2. Pre ob ja vlji va nja neo p hod ne su do pu ne i do ra -

de; i 
3. Ne pre po ru ču je se za ob ja vlji va nje. 

U svim slu ča je vi ma, osim ka da rad do bi je dve po -
zi tiv ne re cen zi je, re dak ci ja ča so pi sa za dr ža va pra vo da

rad vra ti na da lju do ra du, da ga u pot pu no sti od bi je ili
da za tra ži miš lje nje tre ćeg re cen zen ta. 

O pri hva ta nju ili od bi ja nju tek sta au tor će bi ti oba -
veš ten u ro ku od šest me se ci od da na do sta vlja nja pri -
lo ga na raz ma tra nje. 

Rok za ob ja vlji va nje pri hva će nih ra do va je go di nu
da na od pri je ma ko nač ne ver zi je ru ko pi sa.

For mat, je zik, pi smo

Mo li mo sa rad ni ke da tek sto ve ko je bu du sla li re -
dak ci ji De tinj stva opre ma ju na sle de ći na čin:

1. Font: Ti mes New Ro man;
2. Ve li či na slo va: osnov ni tekst 12 pt, a sa že tak,

ključ ne re či, pod no žne na po me ne, iz vo ri, ci ti ra -
na li te ra tu ra, re zi me 10 pt;

3. Raz mak iz me đu re do va: 1,5;
4. Na po me ne: u dnu stra ne, is klju či vo ar gu men ta -

tiv ne; pr vi red uvu čen 1,5 cm u od no su na osnov -
ni tekst;

5. Za na gla ša va nje se ko ri sti ita lik (ne bold).

Tek sto vi pi sa ni na srp skom je zi ku, ekav skim ili ije -
kav skim na reč jem, tre ba da bu du pi sa ni ći ri li com. 

Stra na ime na au to ra ko ji se spo mi nju u tek stu tre -
ba da bu du tran skri bo va na i is pi sa na ći ri li com, a pri -
li kom pr vog po me na tre ba da bu du is pi sa na u za gra di
ori gi nal nim je zi kom i pi smom. Pri li kom har vard skog
na či na na vo đe nja, pre zi me na au to ra u za gra da ma ta -
ko đe tre ba da bu du is pi sa na na je zi ku i pi smu na ko ji -
ma je iz vor nik. Po je di ne re či i iz ra zi mo gu bi ti, iz na -
uč no-struč nih po tre ba, pi sa ni na ori gi nal nom je zi ku i
pi smu. Svi ci ta ti na srp skom je zi ku tre ba da bu du pi -
sa ni ći ri li com. 
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Na iz ri čit zah tev au to ra, ili, iz u zet no, iz prak tič -
nih raz lo ga ve za nih za teh nič ko ure đe nje i pre lom tek -
sta, tekst na srp skom je zi ku mo že bi ti ob ja vljen i la ti -
nicom.

U De tinj stvu se pri me nju je Pra vo pis srp sko ga je zi ka
Mi tra Pe ši ka na, Jo va na Jer ko vi ća i Ma ta Pi žu ri ce i tek -
sto vi tre ba da bu du pi sa ni u skla du s nji me.

Tek sto vi mo gu bi ti ob ja vlje ni i na stra nom je zi ku i
pi smu ko je ni je ći ri li ca.

Ele men ti ra da (oba ve zan re do sled)

Ime, sred nje slo vo i pre zi me au to ra: ime ku rent,
sred nje slo vo i pre zi me ver zal, na po čet ku ra da u le -
vom blo ku;

Uz pre zi me zve zdi com ozna či ti i u fu sno ti na ve sti
e-mail adre su;

Ime in sti tu ci je u ko joj je au tor za po slen, ime gra da
u ko me se in sti tu ci ja na la zi, ime ze mlje, u le vom bloku;

Na slov ra da: ver za lom (ve li ka slo va), cen tri ran, ve -
li či na slo va 12 pt;

Sa že tak;
Ključ ne re či;
Osnov ni tekst;
Iz vo ri; ci ti ra na li te ra tu ra: ver za lom, cen tri ra no;
Re zi me.

Sa že tak i ključ ne re či

Na po čet ku ra da na la zi se sa že tak (na čin pi sa nja:
SA ŽE TAK:). Sa že tak bi tre ba lo da sa dr ži pre ci zno
odre đe ne spo znaj ne i in ter pre ta tiv ne ci lje ve ra da,
saže to de fi ni sa ne po stup ke i me to de i re zul ta te ra da.
Sa že tak ne tre ba da bu de du ži od 900 zna ko va s raz -
ma ci ma.

Po sle sa žet ka sle de ključ ne re či (na čin pi sa nja:
KLJUČ NE RE ČI:). U Ključ nim re či ma mo že bi ti do 10
re či i poj mo va.

Ci ti ra ne for me

1. Na slo vi po seb nih pu bli ka ci ja ko ji se po mi nju u
ra du tre ba da bu du u ita li ku;

2. Ci ta ti se da ju pod dvo stru kim zna ci ma na vo da
(„...”), a ci tat unu tar ci ta ta pod jed no stru kim
zna ci ma na vo da (’...’); po želj no je ci ti ra nje pre -
ma iz vor nom tek stu (ori gi na lu); uko li ko se ci tira
pre ve de ni rad, u od go va ra ju ćoj na po me ni na -
vesti bi bli o graf ske po dat ke o ori gi na lu; do sled -
no se pri dr ža va ti jed nog od na ve de nih na či na ci -
ti ranja;

3. Kra ći ci ta ti (2–3 re da) da ju se unu tar tek sta, du -
ži ci ta ti se iz dva ja ju iz osnov nog tek sta (uvu če -
ni), sa iz vo rom ci ta ta da tim na kra ju.

Ci ti ra nje re fe ren ci

Re fe ren ce se in te gri šu u tekst na sle de ći na čin:
1. Upu ći va nje na stu di ju u ce li ni: (Jo va no vić 1995);
2. Upu ći va nje na od re đe nu stra nu stu di je: (Opa čić

2011: 133–145); 
3. Upu ći va nje na od re đe no iz da nje iste stu di je:

(De re tić 20044: 82);
4. Upu ći va nje na stu di je istog au to ra iz iste go di ne:

(Čaj ka no vić 1994a: 34), (Čaj ka no vić 1994a: 93);
5. Upu ći va nje na stu di ju dva au to ra: (Ve lek – Vo -

ren 1991: 52–55); 
6. Stu di je istog au to ra na vo de se hro no loš kim re -

dom: (Čaj ka no vić 1985; 1994);
7. Uko li ko bi bli o graf ski iz vor ima vi še od dva au to -

ra, u pa ren te zi se na vo di pre zi me pr vog au to ra,
dok se pre zi me na osta lih au to ra za me nju ju skra -
će ni com i dr. / et al.: (Ku li šić i dr. 1998);

8. Ako je iz kon tek sta ja sno ko ji je au tor ci ti ran, u
pa ren te zi ni je po treb no na vo di ti nje go vo pre zi -
me, npr.: 

Upra vo ta po zi ci ja iz me đu pi sa ca, či ta la ca,
kri ti ča ra i svih onih ko ji se knji žev noš ću za de -
cu i mla de ba ve na raz li či te na či ne či ni knji žev -
nost za de cu mno go kom plek sni jim po ljem no
što se to mo že na pr vi po gled či ni ti, na vo di i Pi -
ter Hant (2002).

9. Ako se upu ću je na ra do ve dva ju ili vi še au to ra,
po dat ke o sva kom sle de ćem ra du odvo ji ti tač kom
i za pe tom, npr.: (Van Ge nep 2005; Prop 2013).
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Ci ti ra na li te ra tu re

Li te ra tu ra se na vo di na sle de ći na čin:
1. Mo no graf ska pu bli ka ci ja (je dan au tor):

Jo va no vić, Sla vi ca. Po e ti ka Du ša na Ra do vi ća.
Beo grad: Na uč na knji ga – ko merc, 2001.

2. Mo no graf ska pu bli ka ci ja (vi še au to ra):
Ve lek, Re ne, Ostin Vo ren. Te o ri ja knji žev no sti.
Be o grad: No lit, 1991.

3. Se rij ska pu bli ka ci ja:
Opa čić, Zo ra na. Od ra sta nje u mul ti kul tu ral nim
sre di na ma u srp skoj knji žev no sti za de cu i mla -
de. De tinj stvo 4 (2009): 55–64.

4. Rad u zbor ni ku ra do va:
Ma tic ki, Mi o drag. Stra no u usme noj/na rod noj
isto ri ji (pe sma i pre da nje). Mi o drag Ma tic ki (ur.).
Sli ka dru gog u bal kan skim i sred njo e vrop skim knji -
žev no sti ma. Be o grad: In sti tut za knji žev nost i
umet nost, 2006, 159–165. 

5. Reč nik:
RMS: Reč nik srp sko ga je zi ka. No vi Sad: Ma ti ca
srp ska, 2007.

6. Pu bli ka ci ja do stup na on-li ne:
Pri mer mo no graf ske pu bli ka ci je: 
Step hens, Ja mes. Irish Fa iry Ta les. <http://www.
sur la lu ne fa irytels.com/bo oks/ire land/ja mes -
step hens.html.> 02. 09. 2010.

Pri mer pe ri o dič ne pu bli ka ci je:
Pe ši kan Ljuš ta no vić, Lji lja na Ž. „Sa nak snio sa -

mou če đa če”: lik u funk ci ja đa ka u usme nim ep skim
pe sma ma Vu ko ve zbir ke.

<http://zma je ve de cje i gre.org .rs/wp-con tent/uplo -
ads/2019/12/De tinj stvo-1-2018..pd f> 12. 10. 2020.

Li te ra tu ra

Na kra ju ra da da je se po pis ci ti ra nih iz vo ra i li te -
ra tu re (na čin pi sa nja: IZ VO RI, LI TE RA TU RA, cen tri -
ra no). U tek sto vi ma pi sa nim ći ri li com naj pre se na vo -
de (pre ma azbuč nom re du pre zi me na au to ra) ra do vi
ob ja vlje ni ći ri li com, a za tim (pre ma abe ced nom re du
pre zi me na au to ra) ra do vi ob ja vlje ni la ti ni com; u tek -
sto vi ma pi sa nim la ti ni com re do sled je obr nut; svi re -
do vi osim pr vog uvu če ni su za 1,5 cm upo tre bom tzv.
„vi se ćeg” pa ra gra fa.

Re zi me na stra nom je zi ku

Po sle po pi sa li te ra tu re, na sa mom kra ju tek sta, do -
la zi re zi me na stra nom je zi ku. On mo ra sa dr ža ti: ime
i pre zi me au to ra, na slov ra da, iz me đu na slo va i tek sta
ozna ku da je reč o re zi meu (na pri mer, ako je re zi me
na en gle skom: Sum mary), tekst re zi mea (ko ji ne sme
pre ći de set od sto ukup nog tek sta).

Po struk tu ri Re zi me tre ba da bu de sli čan Sa žet ku:
da sa dr ži pre ci zno od re đe ne spo znaj ne i in ter pre ta tiv -
ne ci lje ve ra da, sa že to de fi ni sa ne po stup ke i me to de i
re zul ta te ra da. Re zi me mo že bi ti ši ri od Sa žet ka i do -
se za ti do 10% ukup nog obi ma ra da.

Po sle re zi mea sle du ju ključ ne re či.
Re zi me i ključ ne re či mo ra ju bi ti pre ve de ne na je -

dan od sle de ćih je zi ka: en gle ski, fran cu ski, ne mač ki i
ru ski.

Obim tek sta

Do sta vlje ni ra do vi mo gu bi ti ukup nog obi ma do
30.000 ka rak te ra. U iz u zet nim slu ča je vi ma raz ma traju
se i pri lo zi či ja se du ži na ne ukla pa u za da te okvi re.

Kri ti ke i pri ka zi

Tek sto vi ko ji su kri ti ke i pri ka zi pri re đu ju se, ka da
je reč o for ma tu, je zi ku i pi smu, na pret hod no opi san
na čin. 

Ka da je reč o oba ve znim ele men ti ma ra da, tekst
tre ba da sa dr ži na slov (ver za lom, cen tri ra no) i pod na -
slov u za gra di u kom su svi po da ci o pri ka za nom de lu
(au tor, na slov, me sto iz da nja, iz da vač, go di na). 

Na kon tek sta da je se ime i pre zi me au to ra. Uz
prezi me au to ra ve zu je se zve zdi ca i u fu sno ti na vo di
e-mail adre sa.

Di na mi ka pri ma nja tek sto va

Ra do vi se pri ma ju to kom ce le go di ne. 
Za bro je ve 1 i 2 rok je do 1. fe bru a ra, za broj 3 rok

je do 1. ju na, za broj 4 rok je do 1. ok to bra.
Ra do vi se do sta vlja ju na adre su: 
ca so pis de tinj stvo@g mail.co m 

Re dak ci ja De tinj stva
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