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САЖЕ ТАК: У раду се испи ту ју ауто по е тич ки ста во -
ви Љуби во ја Ршу мо ви ћа у вези са схва та њем при ро де
и уло ге песнич ког дело ва ња. Ршу мо ви ће ве „песме о
песми” тран сгре си ра ју про сто ре ства ра ла штва за децу
и одра сле, доти чу ћи се на тај начин неде љи вог пое тич -
ког остат ка, одно сно самог изво ри шта Ршу мо ви ће вог
песнич ког гла са, оног у ком су зато мље ни основ ни
под сти ца ји њего вог књи жев но у мет нич ког дело ва ња.
Пита ња која Ршу мо вић пред сво ју песму поста вља у
бити су фун да мен тал на и опште по зна та ства ра лач ка
пита ња, али пре ло мље на кроз лич ну умет нич ку опти -
ку. То пое тич ко (само)раз от кри ва ње оства ру је се и
кроз екс пли цит не комен та ре, а видљи во је и раза су то
у мно гим дели ма, како оним за одра сле (Роша ви анђео,
Сјај на пра гу, Песме ули чар ке, Зов тетре ба) тако и за
де цу (Зау ва ри), па се у раду испи ту ју ауто по е тич ки
иска зи у неко ли ким Ршу мо ви ће вим песнич ким књи -
га ма. Посеб на пажња посве ће на је песма ма који ма се
про бле ма ти зу ју е(сте)тич ка пита ња умет нич ког ства -
ра ња.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Љуби во је Ршу мо вић, импли цит на
пое ти ка, Роша ви анђео, наив на пое зи ја, песнич ки су -
бјект

Упу сти ти се у аван ту ру чита ња са наме ром
да се утвр де опште ства ра лач ке коор ди на те
књи жев ни ка чије се дело про те же кроз раз ли -
чи те жанр о ве, родо ве и медиј ске фор ма те; кроз
деце ни је, па и из јед ног века у дру ги; које је
наме ње но деци, одра сли ма или и деци и одра -
сли ма – изра зи то је тежак зада так. Ства ра -
лаштво Љуби во ја Ршу мо ви ћа опи ре се, ма
коли ко се тру ди ли, све о бу хват ној визу ри која
пре тен ду је на резул тат јед не син те зе. Један од
(можда) могу ћих начи на досе за ња неких од
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сржних места њего вог песнич ког бића под ра зу -
ме вао би пом ни је бавље ње ауто по е тич ким пе -
сма ма. Ршу мо ви ће ве „песме о песми” тран с -
гре си ра ју про сто ре ства ра ла штва за децу и
одра сле, доти чу ћи се на тај начин неде љи вог
пое тич ког остат ка, одно сно самог изво ри шта
Ршу мо ви ће вог песнич ког гла са, оног у ком су
зато мље ни основ ни под сти ца ји њего вог књи -
жев но у мет нич ког дело ва ња. И такво чита ње,
међу тим, пред ста вља осо бен иза зов и тра жи
додат ну позор ност: Ршу мо ви ће ва пое зи ја сва је
у мена ма, про ти ву реч но сти ма, пока зу ју ћи трај -
ну скло ност ка само пре и спи ти ва њу. Њено мно -
го лич је у зна ку је непре кид ног „надигравањ[a]
са собом и чита о ци ма” (Vite zo vić 1988: 175).
Поку шај рас кри ва ња упо ри шних тача ка Ршу -
мо ви ће ве песнич ке кон цеп ци је сто га зах те ва да
тумач нијед ног тре нут ка не зане ма ри њену
(ауто)иро нич ност. Реч је о пое зи ји у којој се
пре по зна је нескри ве на интен ци ја ка деми сти -
фи ко ва њу сва ког песнич ког дела ња, па и соп -
стве ног: било да раз го ва ра са сво јом (крај ње
про за ич ном) музом („Раз го вор са музом”), или
да се изра зи то непо е тич но изја шња ва о соп -
стве ној или туђој пое зи ји („Ја Виље му Шек спи -
ру и он мени”), Ршу мо вић чин јасан отклон од
неа у тен тич не и арти фи ци јел не пое зи је.

Пита ња која Ршу мо вић пред сво ју песму по -
ста вља у бити су фун да мен тал на и опште по зна -
та ства ра лач ка пита ња, али пре ло мље на кроз
лич ну песнич ку опти ку. Лише ни пре тен ци о зно -
сти и песни ци ма нима ло рет ког уобра же ња о
вели чи ни сво је пое зи је, песни ко ви одго во ри
по ста ју зна ко ви ти уви ди у њего ву пое ти ку.

Вла ди мир Мила рић ће, пишу ћи о Ршу мо ви -
ће вој пое зи ји за децу, рећи да њего ва песма „не
сли ка свет са пози ци ја школ ских исти на, његов
угао посма тра ња је леви угао” (1988: 110). Иза -
брав ши пози ци ју којом се одба цу је адул то цен -

три зам тра ди ци о нал не пое зи је за децу – прем -
да се истин ска могућ ност таквог реше ња с пра -
вом може оспо ра ва ти – Ршу мо вић се опре де -
љу је за визу ру која ће што је могу ће бли же
упри зо ри ти инфан тил ни дожи вљај све та. Тај
леви угао на изве стан начин субли ми ра и пе -
снич ку пози ци ју њего вог цело куп ног песни -
штва. Он про ис ти че из пева ња које се (макар
при вид но) одри че адре са та.1 Ршу мо ви ћев им -
пли цит ни чита лац није узра сно нити иску стве -
но пред о дре ђен – од њега се тра жи изве сна
наив ност, одно сно јед на врста непа тво ре не ра -
до зна ло сти и искре не фасци на ци је собом и све -
том која је ујед но и основ на пола зни ца Ршу мо -
ви ће вог пева ња. Реч је о пој му наив но сти како
га раз у ме и ана ли тич ки сагле да ва Мило ван
Даној лић у свом есе ју „Наив на песма”: он се не
одно си на пуко ура чу на ва ње деч је пси хе у
умет нич ки свет дела, већ на пори ну ће у „деч је
уоп ште” (2011: 35). Ову карак те ри сти ку при ме -
ћу је и Дра ган Бошко вић: „Песни штво Љуби во -
ја Ршу мо ви ћа тра жи оно дечи је у нама, ону
неви ну нео збиљ ност коју смо дав но изгу би ли”
(Бошко вић 2019: 277). Сход но томе, услов „пра -
во вер ног” чита ња ове пое зи је почи ва у при хва -
та њу те наив но сти и ува жа ва њу поет ске визу ре,
на њој засно ва не. Ова кав избор песнич ког гла -
са дале ко је при хва тљи ви ји у доме ну песни -
штва за децу. Док се напу шта ње адул то цен трич -
ног пева ња у дели ма за мла де данас чини са -
свим оправ да ним (па и нужним), у дру гим де -
ли ма Ршу мо ви ће вим оно задо би ја обе леж је
сво је вр сног бре ме на. При гр лив ши наив ну визу -
ру, Ршу мо вић је учи нио да се њего вој пое зи ји
при пи ше карак тер „нео збиљ но сти”, пру жив ши
јој у исти мах могућ ност да на нео зби љан начин
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пева о „озбиљ ним” тема ма. Такав поет ски из -
бор несум њи во је допри нео и књи жев но и сто -
риј ском ста ту су Ршу мо ви ће вог дела које, но -
ше но инер ци јом увре же них ста во ва, пре до ми -
нант но бива одре ђе но као оно наме ње но деци
и мла ди ма.2

Са јед не стра не, такво песнич ко реше ње оди -
ста фигу ри ра као бре ме, нај пре у погле ду књи -
жев но кри тич ке рецеп ци је Ршу мо ви ће вих песа -
ма: сво јим пое тич ким око сни ца ма оне опо ни -
ра ју маги страл ним токо ви ма срп ске пое зи је
дру ге деце ни је 20. века.3 Па ипак, са дру ге стра -
не, ова кво реше ње поста је и сво је вр стан заклон
од ње, одно сно све стан песнич ки избор да се
пева под крин ком нео збиљ но сти. Ова пози ци ја
видљи ва је у мно гим Ршу мо ви ће вим песма ма
и екс пли цит ним пое тич ким иска зи ма: 

И што је још важни је – ја се ужа са вам да бу -
дем озби љан, одра стао, при знат књи жев ник...
озби љан гра ђа нин Бео гра да, озби љан човек (Ršu -
mo vić 1988: 204–205). 

У наве де ном иска зу, Ршу мо вић се поступ но
огра ђу је од вред но сних ква ли фи ка ци ја које се
по пра ви лу при пи су ју песнич кој про фе си ји:
озбиљ но сти, одра сло сти (зре ло сти), афир ма ци -
је књи жев ног рада, тиме још јед ном пот цр та ва -
ју ћи „леви угао” сво је ства ра лач ке пара диг ме.
Таква инфан тил на нео збиљ ност видљи ва је и у
ауто по ет ском комен та ру из песме „Ведри на”:
„Два-три сти ха пуна сете / Нави ру у моје чело
/ Мање човек више дете / Ја у живот гле дам
сме ло” (Ршу мо вић 2012: 18). Сти хом „Мање
човек више дете” Ршу мо вић непо сред но мар -
ки ра сво ју песнич ку пози ци ју. Језгро ви ти исказ
сажи ма песни ко во опре де ље ње за наив ни до -
жи вљај све та. И прем да је немо гу ће у цело сти
одстра ни ти из себе обе леж је „озбиљ но сти”4 – он

је делом „мање човек” – Ршу мо ви ће вом пое зи -
јом доми ни ра дети ња нео збиљ ност која му, пре
све га, дозво ља ва неу та жи ву радо зна лост и сме -
лост да се о све му пита и да све дово ди у пита -
ње, укљу чив и себе. Послед њи наве де ни стих из
„Ведри не” нагла ша ва да се упра во тим начи ном
песни ку обез бе ђу је могућ ност да „у живот гле -
да[м] сме ло”.

Да је поме ну та „крин ка нео збиљ но сти” Ршу -
мо ви ће ва поет ска пола зни ца, пока зу ју и неки
дру ги темат ски кру го ви њего вог опу са. У наиз -
глед „недеч јим” песма ма, али сасвим наив ним
у већ упо тре бље ном даној ли ћев ском зна че њу
речи, Ршу мо вић испе ва сво ју сати рич ну и ерот -
ску темат ску лини ју, понај ви ше оку пље ну око
зби р ки Зов тетре ба (1977, потом и допу ње ног
изда ња 1987) и Обад (1987). Иако је у њима
видљив отклон од деч је пое зи је, пре вас ход но у
доме ну тема ти ке, оне почи ва ју на исто вет ном
прин ци пу у чијој је осно ви спре га хумо ра и
игре. Да је то заи ста тако, потвр ђу ју Ршу мо ви -
ће ве песме за децу у који ма је више него очи -
глед на сати рич на нота која је, опет, у овим
песма ма знат но зао штре ни ја.

Дакле, Ршу мо ви ће во (само)раз от кри ва ње не
башти ни се само у екс пли цит ним комен та ри -
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2 Изу зе так у овом сми слу могла би пред ста вља ти песнич -
ка књи га Сјај на пра гу, у којој се Ршу мо вић можда и понај -
ви ше одма као од себи свој стве ног наив ног дожи вља ја све та
и при бли жио песнич кој лини ји којој при па да ју поје ди не зби -
р ке Мило са ва Теши ћа, Рај ка Петр о ва Нога, Мати је Бећ ко -
ви ћа и дру гих песни ка ове гене ра ци је (в. Лукић 1982).

3 При ме ра ради, Јован Дере тић у сво јој Исто ри ји књи -
жев но сти о Ршу мо ви ћу пише као о искљу чи во деч јем песни -
ку (в. Дере тић 2007: 1183). 

4 У поје ди ним ауто ре флек сив ним песма ма Ршу мо вић не
пори че повре ме ну скло ност ка ова квом начи ну пева ња, али
је у тим слу ча је ви ма по пра ви лу ауто и ро ни чан. При бли жа -
ва ње пате ти ци и песнич ком мани ри зму Ршу мо вић у песми
„Жега” само кри тич но опи су је као „срља ње у роман ти зам”
(Ršu mo vić 1979: 14).



ма или у јед ној песнич кој књи зи: оно је видљи -
во и раза су то у мно гим дели ма за одра сле (Ро-
ша ви анђео, Сјај на пра гу, Песме ули чар ке, Зов
тетре ба), о који ма ће у овом раду бити понај -
ви ше речи, али и за децу (реци мо, ауто би о -
граф ски слој у рома ну Зау ва ри). Нај пре, оно је
омо гу ће но кроз апсо лут ну пер со на ли за ци ју пе -
снич ке речи.

Ауто по е тич ке песме Љуби во ја Ршу мо ви ћа
нема ју про кла ма тор ски карак тер. Оне нема ју
облич је лир ског мани фе ста нити пре тен ду ју да
у цело сти пре до че ауто ров ства ра лач ки кре до,
те се пре могу раз у ме ти као дубо ко личан до -
жи вљај песни штва у јед ном спе ци фич ном тре -
нут ку. Како у насло ви ма, тако и у самим пе -
снич ким сли ка ма и начи ном умет нич ке арти -
ку ла ци је, Ршу мо ви ће ве песме недво сми сле но
откри ва ју да је реч о ауто ру који тре нут ку писа -
ња при сту па попут импре си о ни стич ког сли -
кара: он се на изве стан начин супрот ста вља ма -
нири ма „ака дем ске” књи жев но сти, ства ра ју ћи
сво је спон та не запи се, без фор мал них по став -
ки,5 ште дрим пои гра ва њи ма сти хом и јези ком.
Сна га тре нут ка као песмо тво рач ког им пул са
видљи ва је у мно гим насло ви ма њего вих песа -
ма и песнич ких књи га, у који ма Ршу мо вић не -
по сред но обзна њу је под сти ца је за њихов на ста -
нак. Међу илу стра тив ни јим при ме ри ма сва ка -
ко је зби р ка Песме ули чар ке (1983), чије су пе -
сме наста ле као резул тат кре а тив не и асо ци ја -
тив не игре гра фи ти ма, рекла ма ма и дру гим
врста ма нат пи са на које је песник нехо ти це
наи  ла зио: 

Ја сам те песме, насло ве песа ма, фото гра фи -
сао по ули ца ма, поред путе ва, на кућа ма, и после
испод тих насло ва писао песме. (...) Волим доку -
мен тар ност, у фак ти ма тра жим поет ско (Pavlo -
vić, пре ма Popo vić 1988: 282).

У осно ви тако интим но засно ва не визу ре по -
чи ва тежња за одго во ри ма на пита ња о при ро -
ди песнич ког дела ња. Тек здру же не, ове песме
раз от кри ва ју нај ва жни је теме који ма се песник
изно ва вра ћа. Ршу мо вић, међу тим, избе га ва
сва ки вид уни вер за ли зо ва ња про це са умет нич -
ког ства ра ња. Њего ва инти ми стич ка пое зи ја
није обли ко ва на са циљем да се раз у ме као
сажи ма ње ната ло же ног живот ног иску ства које
тежи уни вер зал но сти.6 Песник пола зи од себе
и, по пра ви лу, у завр шним сти хо ви ма песа ма,
вра ћа се себи. Тако су под сти ца ји за наста нак
песме нај че шће суге ри са ни већ насло вом или
првим сти хо ви ма.7 Непре тен ци о зност сти хо ва
оси гу ра ва стал на (ауто)иро нич на нота која нат -
кри љу је гото во све пое тич ке песме.8 Исто вре -
ме но, таква пози ци ја на изве стан начин додат -
но леги ти ми зу је песни ко ву сати рич ност јер
ова кве кри тич ке жао ке није лишио ни самог
себе: осло бо ђен осор но сти и само љу бља, без
има ло задр шке, Ршу мо вић је јед на ко осу ђу ју -
ћи и пре ма себи и према дру ги ма.

Јед на од таквих песа ма носи наслов „Зашто
о себи” (Ršu mo vić 1979: 29–32). Песнич ки ма -
нир сасвим је на тра гу пре по зна тљи вог Ршу -
мови ће вог умет нич ког пот пи са: одба цив ши
хер ме ти зам, у лир ском тки ву песме „Зашто о
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5 У песми „Мораш бити недо вр ше на стре ла”, поред мета -
фо ре из насло ва, Ршу мо вић апо стро фи ра да песма мора
бити „неми ло срд но крња”, налик живо ту (Ršu mo vić 1979:
55).

6 За раз ли ку од њих, Ршу мо ви ће ве сати рич не песме су,
сасвим при род но, испе ва не са насто ја њем да се изре че на
дру штве на кри ти ка посма тра у сво јој уни вер зал но сти.

7 „Зашто о себи”, „Само кри ти ка”, „Какав сам ја у све ту
који ме окру жа ва”, „При ло зи за ауто би о гра фи ју”, „Један мој
мате ри ја ли зам” итд.

8 „Вели ка иде ја / на памет ми пала / раз би ла ми гла ву /
зато сам буда ла” („Тра же ње оправ да ња прво”); „Ја осе ћај
имам ста лан / да сам мал киц / ненор ма лан” („Упо знај себе
да би се више волео” – Ршу мо вић 1977).



се би” Ршу мо вић испи су је интим ну диле му о
е(сте)тич ком фун да мен ту соп стве ног писа ња.
Лише ну сва ке мисти фи ка ци је9 и без има ло
роман тич ног пато са, песму сачи ња ва јед но -
ставан уну тра шњи моно лог. Наслов је сасвим
амфи бо ли чан и откри ва да постоји двоструки
адресат: песма пред ста вља опо ру, непо сред ну
дисек ци ју песнич ког бића пре до че ну чита о ци -
ма, али и – себи самом. Сто га је „Зашто о себи”
и обзна на чита о цу и интим ни лир ски моно лог,
заи ста сажи ма ју ћи мно ге видо ве Ршу мо ви ће -
вог пе снич ког (само)обра чу на ва ња. Ток песме
дат је у обли ку соли ло кви ју ма из ког и про из -
ла зи спе ци фич на дина ми ка песме. Сти хом „да
будем паме тан не желим” лир ски субјект про -
бле ма ти зу је соп стве ну песнич ку пози ци ју, су -
прот ста вља ју ћи песнич кој искре но сти и не -
зави сно сти лажну и при твор ну пое зи ју. Реч
„паме тан” упо тре бље на је пејо ра тив но: она
упу ћу је на про му ћур ност, про ра чу на тост, тен -
ден ци о зност у пе ва њу. Писа ти „памет но” у
овом кон тек сту зна чи писа ти по дик та ту дру гог
– на тала су акту ел них умет нич ких трен до ва, у
сагла сју са офи ци јел ном иде о ло ги јом, са хори -
зон том оче ки ва ња публи ке и кри ти ке, украт ко:
са анти ци па тив ном све шћу о пожељ ном и по -
год ном начи ну писа ња. След стве но томе, писа -
ти памет но ујед но зна чи и изне ве ри ти себе,
одно сно лиши ти песму аутен тич но сти про ис -
те кле из ослу шки ва ња соп стве ног бића. Дра ма -
тич ност ова квог (само)пре и спи ти ва ња огле да
се у нескри ве ној коле бљи во сти лир ског гла са.
Почет ној тврд њи дови тљи во је атри бу и ра на
упит на реч ца, са свим јој про ме нив ши сми сао –
почет на одлуч ност пре ра ста у сум њу: „Да ли /
да будем паме тан желим” (кур зив – С. П.). Крај
песме у зна ку је дослед не и вер не при вр же но -
сти искре ном пева њу, па у том сми слу доно си
и крај песни ко ве диле ме: „Нећу / Немоћ ми

моја пре ча”. Напо слет ку, лир ски субјект закљу -
чу је да се пе ва ти може само о себи / из себе,
одно сно из дуби не соп стве ног песнич ког језгра
(„Оно што нај бо ље знам / То сам ја сам”), као
једи ној и пое зи је вред ној аутен тич ној ства ра -
лач кој мо гућ но сти. Тако је у њој на пита ње
зашто о себи утка но и финал но спро ве де но
песнич ко – зато. Оно се при хва та по нало гу
нужно сти песнич ке исти не, а бре ме које такав
избор носи про жи ма ће и дру ге Ршу мо ви ће ве
сти хо ве, па се рефлек си исте иде је пре по зна ју
у дру гим пе сма ма, попут „Сло бод не вожње”.
Лир ски глас поно сно исти че: „Сло бо дан сам да
одлу чим / којом рутом којим путем”, али такав
избор носи „бри гу под шишка ма” и сво је вр сну
уса мље ност, па чак и ишча ше ну пози ци ју нео -
збиљ но сти јед ног шаљив џи је: „И кезим се још
ке зије / Ко чупа вац из кути је” (Ršu mo vić 1983:
12–13). У наве де ним сти хо ви ма сло бо да избо -
ра тво ри амби ва лент ну пози ци ју песнич ког
субјек та: мо гућ ност да се сме је дру гом („кезим
се још кези је”), али и да сâм буде исме јан (син -
таг ма „чупа вац из кути је” у свој семан тич ки
дело круг при зи ва деч ју играч ку, лик паја ца или
клов на). Изве сно је да се у овим сти хо ви ма пре -
по зна је и рефлекс вред но сне дис кре ди та ци је
књи жев но сти за децу у књи жев ној јав но сти,
коју пе сник осе ћа. Можда упра во отуд и Ршу -
мо ви ће во уво ђе ње њему свој стве них нео ло ги -
за ма и пре по зна тљи вих огре ше ња о мор фо ло -
шку нор му карак те ри стич ну за песме попут
„Ода кле су дели је”.

Пово дом искре но сти у Ршу мо ви ће вој пое зи -
ји нео п ход но је још јед ном пот цр та ти да је она
упе ре на и ка њој самој. Наве де на пози ци ја из
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9 „Писа ње песа ма за мене није ника кав нат при род ни чин,
ника ква мисте ри ја. Пишем ’кад ми сед не меч ка у гла ву’”
(Ršu mo vić 1988: 204).



песме „Сло бод на вожња” још више поја ча ва
увек при сут не песни ко ве сум ње у сми сле ност
и свр сис ход ност ства ра ња, у којој се соп стве но
дело повре ме но само ди скре ди ту је, карак те ри -
шу ћи га као „без ве зи је” („читам сво је без ве зи -
је”). Овај еле мент при ме тан је и у дру гим пе -
сма ма: „Сва ко нешто / може бити нешти је / Ал
никад ништа / Од бешти је” („Закљу чак”); „Пер -
со на је моја фина / Ал ме ква ри око ли на // Тако
ква ран сла бо марим / да ли неког и ја ква рим”
(„Какав сам ја у све ту који ме окру жа ва”). По -
во дом зби р ке Роша ви анђео Мило ван Вите зо вић
ће иста ћи да је реч о осо бе ном песнич ком сен -
ти мен ту: 

Роша ви анђео је нај ви ше битан ги ка, а Ршу мо -
вић битан гик! Има ту поша ли це и више од по-
шали це. Има руга ња и више од руга ња – спрд ње.
И више од спрд ње – дија ло га са живо том! (Vite -
zo vić 1988: 175–176). 

Вите зо ви ћев нео ло ги зам изгра ђен је на пре -
по зна тљи вом суфик су који при зи ва кла сич не
лите рар не фор ме, али и са наме ром да ука же
на осо бе ност Ршу мо ви ће ве лири ке: нерет ко
нехај на и нон ша лант на у арти ку ла ци ји песнич -
ких сли ка, она је изра зи то само све сна и при -
хва та да буде поша ли ца, руга ње и спрд ња – дру -
ги ма и себи самој. Искре ност пре ма соп стве -
ном пева њу10 наро чи то је при мет на у песми
„Зашто о себи”, у којој се песнич ко иску ство
сагле да ва у сво јој ого ље но сти и без пре тен зи ја
да опе ва тзв. вели ке теме:

Па зато вели ке теме
Егзал та ци је и тео ре ме
О суд би на ма Бога и наци је
Оста вљам дру гим писци ма
Ја ћу басне о пси ма
О јазав ци ма и лиси ца ма

О вуко ви ма и овца ма
Све оно што не доли ку је
Дру гим писци ма и писи ца ма

Живо ти ње ме се тичу (Ršu mo vić 1979: 32).

Наве де ни сти хо ви илу стру ју дво стру ку иро -
ни ју – ка „вели кој пое зи ји” и ка себи – а послед -
њи стих, „живо ти ње ме се тичу”, анто ним ски
при зи ва чове ка као основ ну тему која се откри -
ва у але го риј ском сло ју басне. Њего ве теме ни -
су мале ни мање, већ искре но непре тен ци о зне
и ускла ђе не са песни ко вим сен зи би ли те том.

И језик у Ршу мо ви ће вој пое зи ји све сно при -
сва ја ого ље ни, наиз глед непо е тич ни говор сва -
ко дне ви це. Тра же ћи у њима аутен тич ну мело -
ди ју и непо сре дан додир са ствар но шћу, Ршу -
мо вић се у мно гим песма ма ради је опре де љу је
за „банал не рече ни це (...) / Јер се чешће чују
где људи гово ре / Од оних нави клих на ква зи -
по ет ске лово ре” (Ršu mo vić 1979: 83).

Мисао о свр сис ход но сти иза бра ног начи на
пева ња неиз о став но при зи ва и пита ња који ма
се пре и спи ту је сми сао песнич ког пози ва уоп -
ште. Кон се квент но томе, важна тема у њима
јесте однос живо та и пое зи је. Њена уни вер зал -
ност није могла оста ти ван песнич ких тема Љу -
би во ја Ршу мо ви ћа. Неу мит ност про ла зно сти
живо та и веч ност пое зи је, у свој њихо вој опреч -
но сти, jaвљају се и у песма ма попут „Пи шем
песме у реду”, „39”, „Писмо из Љуби ша” и др. 

Пое зи ја и живот, пре ма Ршу мо ви ћу, понај -
ви ше су у зна ку рази ла же ња. То, нарав но, у
исто ри ји иде ја није нови на. „Ars lon ga – vita bre -
vis”, сен тен ца коју и он сâм вари ра („ја ста рим
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10 У поје ди ним сти хо ви ма ауто и ро нич ност задо би ја инто -
на ци ју неу гла ђе не и оштре само о су де, као у песми „Кари је -
ра која вре ђа сва ког кари је ри сту” – „Кари је ра мери речи /
па ми каже АЈД НЕ СЕРИ” (Ršu mo vić 1977: 43).



пола ко / оне уоп ште не ста ре”), пред ста вља по -
ла зи ште којим се дола зи до подроб ни јег про -
ми шља ња песнич ког пози ва. Спре га живо та и
пое зи је иска зу је се на два начи на који би се
могли опи са ти као песнич ки живот и живот
песни ка. Прва син таг ма пред ста вља ла би спе -
ци фич ну визу ру у којој се свет дожи вља ва и
опа жа у тре нут ку ства ра ња – у свом тота ли те -
ту, дају ћи чове ку пуно ћу живо та и дубљи сми -
сао посто ја ња, а дру га покри ва чисто егзи стен -
ци јал ни аспект песни ко вог живо та, одно сно
песни ка у сва ко дне ви ци.11 Иако су песнич ки
живот и живот песни ка у сво јој осно ви опреч -
ни, они исто вре ме но одре ђу ју Ршу мо ви ће ве
песнич ке субјек те. Пое зи ја се наме ће као нуж -
ност која про ис хо ди из песнич ког ослу шки ва -
ња живо та. Да је реч о сило ви том уну тра шњем
нало гу да се пева ти мора и да се мора увек,
пока зу ју и сти хо ви песме „39”. Саме ра ва ју ћи
чуд но ва тост живот них путе ва,12 Ршу мо вић се
нај пре доти че напи са них песа ма и пре по зна -
тљи вих сти хо ва: „Питам се ко би напи сао МИШ
ЈЕ ДОБИО ГРИП” и „Ко би сми слио оно ТЕЛЕ -
ФОН СЛО НИ РА” (Ršu mo vić 1983: 10, 11). Уз то,
у Ршу мо ви ће вој пое зи ји пре по зна је се иде ја да
је песнич ко биће увек у зна ку веч не дихо то ми -
је изме ђу ства ра ња поет ских све то ва и про -
живља ва ња соп стве ног живо та.13 У песми „Та
вршид ба” успо ста вље на је опо зи ци ја изме ђу
живо та и песни штва; из аспек та чове ко вог
посто ја ња у све ту лир ски субјект закљу чу је:
„Кроз живот сам про ле тео / У живо ту нисам
био” (Ршу мо вић 2012: 16), али иза њега оста ју
песме, бри жљи во и пре да но ства ра не, попут
вршид бе: „То веја ње пле ве сит не / То је ова
песма гнев на”. Мета фо ри за ци ја писа ња нерет -
ко се пред ста вља кроз физич ке радо ве у пољу,
нпр. у сти хо ви ма: „Сејем речи жар ће нићи”.
Таквим избо ром песнич ких сли ка пое зи ја задо -

би ја карак тер есен ци јал ног људ ског добра, а на
тај начин атри бу и ра јој се и живо то дав на вред -
ност која чове ку обез бе ђу је тра ја ње.

Тре ћи моме нат у Ршу мо ви ће вим „песма ма
о песми” у вези је са тема ти за ци јом лир ских
дија ло га. То су, налик оста лим песма ма ауто -
по е тич ког карак те ра, нај пре дија ло шки фор му -
ли са не (ауто)рефлек си је у који ма аутор пре ис -
пи ту је соп стве на гле ди шта на пое зи ју.

Песма „Раз го вор са музом” почи ва на кла -
сич ном поступ ку инво ка ци је, али реа ли зо ва -
ном у паро диј ском кљу чу. Уме сто узви ше ног
тона пуног пато са, раз го вор одли ку ју про за ич -
ност и коло кви јал ност. Депа те ти за ци ја зази ва -
ња музе дестру и ра роман ти зо ва ну пред ста ву о
песнич кој инспи ра ци ји и настан ку песме –
при се ти мо се и да сâм Ршу мо вић у јед ном
интер вјуу сво ју инспи ра ци ју опи су је духо ви том
фра зом „кад ми меч ка сед не на гла ву”. Сва ки
песни ков зазив (да се пева о при ро ди, о епским
тема ма, о љуба ви) пони шта ва се рефрен ским
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11 Песнич ки дожи вљај све та лир ски се пре до ча ва кроз
мета фо ри за ци ју гла го ли ма кре та ња. Опо зи ци ја песнич ко –
непе снич ко под ра зу ме ва два посве раз ли чи та сти ла живо та,
два супрот на бив ство ва ња: наспрам аутен тич ног, песнич ког
дожи вља ја све та који заста је над нај ра зли чи ти јим мани фе -
ста ци ја ма живо та – јавља се неа у тен тич на, испра зна егзи -
стен ци ја која, про тр ча ва ју ћи кроз живот, оста је ускра ће на
за све ко ли ка живот на иску ства и тако се ута па у соп стве ну
ефе мер ност. Песнич ки дожи вљај све та у Ршу мо ви ће вој пое -
зи ји семан ти зо ван је кроз гла го ле хода ња, застај ки ва ња,
лага ног кора ча ња, а насу прот њему испра зност неа у тен тич -
не егзи стен ци је озна че на је гла го лом трча ња, као у песми
„Човек који трчи”.

12 Ауто би о гра фи зам у пое зи ји Љуби во ја Ршу мо ви ћа
пред ста вља јед ну од њених нај у оч љи ви јих пое тич ких кон -
стан ти. Јед но од лајт мо тив ских места њего ве пое зи је јесте
лик Сте ва на Брња из Гости ља, мешта ни на који му је у детињ -
ству спа сао живот, и који је поет ски упри зо рен у неко ли ци -
ни песа ма и лир ских запи са.

13 „Живот не чека. И шта је живот уоп ште / шака лепих
сти хо ва и недо ку чи вих тај ни” („39”).



одго во ром: „Ах глу по сти моја Муза рече”. Па -
ро диј ски уоб ли че на песма раз от кри ва уну тра -
шњу неси гур ност и веру у песни ко ву вла сти ту
моћ пева ња.

Фигу ра дија ло га са песни ци ма, као маска за
лич на пре и спи ти ва ња, уоча ва се и у песми „Ја
Виље му Шек спи ру и он мени”.14 У непо сред ном
и директ ном обра ћа њу Шек спи ру лир ски
субјект запра во раз ма тра сво је песнич ке сум -
ње. „Гња ве ћи” Шек спи ра лир ски глас духо ви то
про ми шља о сми слу соп стве ног писа ња, њего -
вој трај но сти и одо ле ва њу про ла зно сти, али се
доти че и чисто егзи стен ци јал не рав ни, одно сно
мате ри јал не кори сти од њега: „Имао си живот
лову / лаке жене тешке теме” (Ršu mo vić 1979:
74). У ова ко испе ва ном дија ло гу уоча ва се већ
поме ну та тема песнич ког живо та и живо та
песни ка. Наро чи то је зани мљи ва вари ја ци ја у
Шек спи ро вом одго во ру на пита ње шта оста је
иза њега. У рефрен ској стро фи: „Имам име /
врло моје / не гња ви ме / Љуби во је” (75), мини -
мал на изме на раз от кри ва сум њу у тра ја ње кроз
умет ност, па се у наред ним рефрен ским стро -
фа ма реч „врло” заме њу је речи ма „лепо” и,
напо слет ку, „можда”. Послед ња стро фа рас -
крин ка ва пра ву при ро ду дија ло га: он је под -
стак нут сада шњим тре нут ком, одно сно вре ме -
ном лир ског субјек та. На песни ко ва запит ки ва -
ња Шек спир духо ви то одго ва ра:

Биће леба за нас дво је
Заје дљи ви Љуби во је
Све док у том тво ме добу
Тако цене моју робу

Па се пре вр ну у гро бу (75).

Фра зе о ло ги зам „пре вр ну ти се у гро бу” у
струк ту ри песме фигу ри ра као духо ви та, али и

јет ка поен та којом се изри че оштар и кри ти чан
став пре ма еро ди ра ним вред но сти ма савре ме -
ног све та.15

* * *

Ства ра ње пое зи је не може се, а Ршу мо ви ће -
ва пое зи ја нам то пока зу је, води ти прин ци пом
како тре ба, већ – како се уме, јер се само тако
истин ски и може писа ти. Раз ре ше ње те диле ме,
нарав но, не лиша ва песни ка вечи тог само о бра -
чу на ва ња, али га у бити мири са нај о снов ни јим
нало гом пое зи је.
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Stra hi nja D. POLIĆ

WHY ABO UT MYSELF 
– POE TRY OF (SELF)REC KO NING 

OF LJU BI VO JE RŠU MO VIĆ

Sum mary

The paper exa mi nes the auto po e tic aspects of Lju bi -
vo je Ršu mo vić’s poe try regar ding the under stan ding of
the natu re and role of poe tic acti vity. Ršu mo vić’s “songs
abo ut songs” tran sgress the spa ces of lite ra tu re for chil -
dren and adults, thus touc hing the indi vi si ble poe tic rem -
nant, or the very sour ce of Ršu mo vić’s poe tic voi ce, the
one in which the basic sti mu li of his lite rary and arti stic
work are sup pres sed. The que sti ons that Ršu mo vić puts
befo re his poems are, in essen ce, fun da men tal and well-
known cre a ti ve que sti ons, but bro ken thro ugh per so nal
arti stic optics. Spe cial atten tion is paid to poems that
pro ble ma ti ze the issu es of arti stic cre a tion.

Keywords: Lju bi vo je Ršu mo vić, impli cit poe tics, Pock -
mar ked angel (Roša vi anđeo), nai ve poe try, poe tic subject
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САЖЕ ТАК: У раду се ана ли зи ра пое ти ка Љуби во ја
Ршу мо ви ћа, интер ме ди јал ног и мул ти ме ди јал ног ка -
рак те ра. Рад ука зу је на ино ва тив ност и ори ги нал ност
Ршу мо ви ће вог песнич ког изра за, у којем спа ја њем
вер бал ног и визу ел ног, одно сно игром и заба вом, укр -
шта њем раз ли чи тих меди ја, песник успе шно одго во ра
на раз ли чи те иза зо ве савре ме ног доба и дру штва.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Љуби во је Ршу мо вић, сли ка, текст,
кому ни ка ци ја, дете, меди ји

Визу ел ни, па и звуч ни еле мен ти који пра те
песнич ки текст дожи ве ли су пуну екс пан зи ју
поја вом масов них меди ја, нај пре нови на, по -
том фил ма, ради ја, теле ви зи је и интер не та.
Медиј ски садр жа ји и пору ке, који ма је човек
дана шњи це сва ко днев но изло жен, ути ца ли су
„не само на фор ми ра ње потро шач ког духа, већ
и доми нант ног стил ског изра за савре ме не епо -
хе” (Опа чић 2007: 17). Посеб но је теле ви зи -
ја, поста ју ћи „шко ла мили о на” (Радо вић 2008:
617), допри не ла екс пан зи ји сли ке и визу ел но -
сти1, а књи гу за децу при бли жи ла тзв. „медиј -
ском син кре ти зму” – син кре ти зму с визу ел ним,
с ико нич ким – „што јесте јед на од бит них осо -
би на књи жев но сти за децу” (Љушта но вић 2004:
43). Како наво ди Јован Љушта но вић, ако се

пође од прет по став ке да деца кому ни ка ци ју
лак ше успо ста вља ју сли ком и гово ром него
текстом и да више воле кон крет не, „визу ел не”
обли ке кому ни ка ци је, „доби ја се прин цип има -
нен ци је који књи жев ност за децу несум њи во
гура пре ма син кре ти зму” (2004: 43). Све уоч -
љи ви је при су ство диги тал них тех но ло ги ја у
сва ко днев ном живо ту ства ра раз ли чи те фор ме
у књи жев но сти за децу, а „везе изме ђу ’ста рих’
и ’нових’ меди ја се успо ста вља ју неве ро ват ном
брзи ном и врло често дају нео че ки ва не резул -
та те” (Кола ко вић – Токин 2014: 15). 

Лите ра ту ра за децу у 20. и 21. веку пред ста -
вља само један сег мент, само јед но сред ство у
све зах тев ни јем све ту сред ста ва за еду ка ци ју и
игру – поред машто ви тих и мно го број них игра -
ча ка, стри по ва, црта них и игра них фил мо ва, те
ком пју те ра и ком пју тер ских игри ца, који, више
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1 Теле ви зи ја је допри не ла и екс пан зи ји визу ел не пое зи је

која је анга жо ва на јер „сво јом визу ел ном суге стив но шћу
акту а ли зу је про бле ме све та у коме живи мо” (Bog da no vić
2005: 260). Услед интен зив ног раз во ја меди ја, па тако и
њихо вог успо ста вља ња веза у умет но сти, инте р ме ди јал ност
у 20. веку дожи вља ва екс пан зи ју. Про у ча ва њу инте р ме ди јал -
но сти знат но је допри не ла тео ри ја интер тек сту ал но сти, пре -
ма којој је сва ко дело пове за но са неким рани јим дели ма.



него ика да рани је, пре те да засе не све оста ло,
књи гу наро чи то. Књи га је рав но прав на у трци
с вре ме ном, јер „сама сли ка све та коју та дела
доно се јесте чул но кон крет на” (Љушта но вић
2004: 43), допа дљи ва и довољ но иза зов на ма -
лом чита о цу. 

На ства ра ње нових кул тур них потре ба ути -
чу нове дру штве не окол но сти, наро чи то брз
раз вој диги тал них меди ја, те самим тим дола -
зи и до при ла го ђа ва ња новом реци пи јен ту који
је типи чан пред став ник модер ног потро шач ког
дру штва: радо знао, нестр пљив, осе тљив, пово -
дљив, изло жен раз ли чи тим медиј ским садр жа -
ји ма. Интер ме ди јал ност2, као „широк дија па -
зон укр шта ја у вели ком бро ју обла сти” (Кола -
ко вић – Токин 2014: 15), поста је обе леж је новог
доба, а наро чи то књи жев но сти за децу. Ново
вре ме доне ло је 

број не умет нич ке напо ре да се пре ко ра чи пре ко
гра ни ца сти ло ва, жанр о ва, умет но сти и нау ке,
умет но сти и ствар но сти, па и пре ко гра ни ца
меди ја. Мул ти ме ди јал ност и интер ди сци пли нар -
ност су сре ди шне теме дана шње нау ке о књи жев -
но сти (Љушта но вић 2004: 44).3

Погла вље мул ти ме ди јал но сти у срп ској књи -
жев но сти за децу, али и успо ста вља ња пара -
дигме „интер ак тив не везе медиј ске кул ту ре и
књи жев но сти” (Опа чић 2009: 12) запо чи ње
Душан Радо вић4, а тим ста за ма наста вља Љуби -
во је Ршу мо вић.

Негу ју ћи спе ци фич ну пое ти ку засно ва ну на
одли ка ма медиј ског изра жа ва ња, карак те ри -
стич ну „по пое ти ци брзе, римо ва не досет ке:
брзом рит му, уче ста лој рими, језич кој инвен -
тив но сти и упо тре би слен га и аргоа” (Опа чић
2007: 17), Љуби во је Ршу мо вић пости же висок
сте пен ори ги нал но сти. Попут Душа на Радо ви -
ћа, и Ршу мо вић је „вели ки песник медиј ског

син кре ти зма” (Љушта но вић 2004: 44). Поред
лите рар ног аспек та, овом песни ку под јед на ко
је важан и ауди тив ни, јер су мно га њего ва дела
изве де на као радио-дра ме5, потом и визу ел ни –
нај пре ликов ни, што је видљи во у њего вим
бога то илу стро ва ним књи га ма, у који ма се ме -
ша ју и пре пли ћу раз ли чи те ликов не тех ни ке и
жан ро ви. Ршу мо вић је склон „хибрид ним фор -
ма ма”, које обје ди њу ју при чу у сли ка ма и које
кроз пове за не секвен це пра те рад њу, а затим и
кроз игра ну струк ту ру, у виду позо ри шних
пред ста ва и ТВ сери ја ла, рађе них по сце на ри -
ји ма овог песни ка.

Сво јом првом песнич ком зби р ком, Ма шта
ми рече (1971), Љуби во је Ршу мо вић запо чи ње
бор бу са „сва ко днев ним теро ром еко ном ске
про па ган де” (Ilić 2008: 157), ста вља ју ћи на ко -
ри це раз ли чи те пре по зна тљи ве реклам не сим -
бо ле потро шач ке кул ту ре и одре ђу ју ћи циљ ну
гру пу којој је зби р ка наме ње на. То су деца која
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2 Интер ме ди јал ност се одре ђу је као један од чети ри обли -
ка појав но сти меди ја, „у физи о ло шком сми слу, када медиј
оз на ча ва кому ни ка ци је: ауди тив ни, визу ел ни, так тил ни, ол -
фак тив ни, те њихов међу соб ни однос” (Мар ко вић 2010: 31). 

3 „Раз во јем модер них тех но ло ги ја инте р ме ди јал ност се
пре тва ра у мул ти ме ди јал ност (Hrvat ska enci klo pe di ja).

Мул ти ме ди јал ност „дозво ља ва да се на исти начин коди -
ра ју глас, пода ци и сли ке, те он омо гу ћа ва и њихо ву симул -
та ну обра ду: то је оно што се нази ва мул ти ме ди ја” (Iris 1999:
29). Више виде ти у: Kle ut 2012: 161–174.

Коре не мул ти ме ди јал но сти може мо тра жи ти у часо пи -
си ма, јер су они први масов ни кому ни ка ци о ни медиј који је
кори стио мул ти ме ди ју: текст, илу стра ци ју, сли ке. Мул ти ме -
ди јал ност нала зи сво ју при ме ну у ско ро свим обла сти ма дру -
штве ног дело ва ња.

4 Поред теле ви зи је, за Душа на Радо ви ћа везу ју се и радио
и штам па, што је наро чи то допри не ло њего вој попу лар но -
сти у медиј ском све ту, али и успо ста вља њу пара диг ме
„интер ак тив не везе медиј ске кул ту ре и књи жев но сти” (Опа -
чић 2009: 12).

5 Љуби во је Ршу мо вић на ста ни ци Радио Бео град свој
лите рар ни рад успе шно угра ђу је у еми си је „Уто рак вече – ма
шта ми рече”, „Субо том у два” и „Весе ли уто рак”.



мно го зна ју, која при па да ју урба ној, град ској
сре ди ни, одра ста ју уз попу лар не брен до ве и
меди је, „и само ликов но реше ње наслов не стра -
не асо ци ра на мали екран” (Јова но вић 2000:
247). Децу којој се Ршу мо вић обра ћа Алек сан -
дар Јова но вић бли же одре ђу је: 

Она су, поред теле ви зо ра, упу ће на на био -
скоп, нови не, књи ге, зави сно од тем пе ра мен та и
афи ни те та. Било да чита ју или гле да ју шунд па
и оно што то није, деца има ју зајед нич ку осо би -
ну: њих је тешко изне на ди ти (2000: 247). 

Јези ком који деца раз у ме ју, укљу чу ју ћи ме -
диј ску кому ни ка ци ју, Љуби во је Ршу мо вић се
ви ше од педе сет годи на обра ћа новим гене ра -
ци ја ма и та кому ни ка ци ја је уза јам на, дво -
смерна. 

У вре ме екс пан зи је меди ја, песник упу ћу је
дете на књи гу: 

Ове песме не вре де ни 
пре би је не паре док их не 
про чи таш. 
Мртва сло ва на папи ру. 
Али, оно што оста не у 
теби после чита ња (нека сли ка, нека игра, 
нека музи ка), 
то је њихо ва вред ност. 
Ако не оста не ништа – 
опет ништа 
Изви ни те на смет њи.

Позив који је упу тио малом чита о цу, акту е -
лан је и данас. 

„Пра ви (...) при мер (...) интер ме ди јал ног
спо ја” (Дамја нов 2014: 34), књи га Још нам само
але фале, доно си екс пли ци тан медиј ски израз у
спо ју тек ста са илу стра ци јом. Књи га коју су Љу -
би во је Ршу мо вић и Душан Петри чић обја ви ли
1974. годи не6 садр жи седам на ест хумор но ин -

то ни ра них песа ма и сли ка у који ма се ала при -
ка зу је у раз ли чи тим ситу а ци ја ма (сиро ма шна,
тужна, на лан цу, она која једе нева ља лу децу,
која про жди ре цар ске кће ри, она по име ну
Тере за, затим парад на, боле сна, аспи да Коса -
на, Баба Рога и тако даље). Све песме и ситу а -
ци је при ка за не су на ори ги на лан начин, зани -
мљи во, духо ви то, еду ка тив но, раз ли чи тим ви -
зу ел ним тех ни ка ма, тако да одр жа ва ју пажњу
и под сти чу чита о ца на оче ки ва ње нове при че у
виду интер ме ди јал не мини ја ту ре. Аутор и илу -
стра тор успе ли су да при ка жу „раз ли чи те врсте
одно са изме ђу тек ста и сли ке” (Дамја нов 2014:
38), а пре зен то ва ни су и „раз ли чи ти начи ни
фор ми ра ња зна че ња дело ва ња тих одно са”
(Исто), који допри но се пот пу ни јем и увер љи ви -
јем дожи вља ју књи жев ног дела: 

Иако раз ли чи ти по начи ну на који оства ру ју
зна че ње цели не, сви ови одно си има ју јед но
зајед нич ко свој ство – сли ка и текст јед не цели не
увек су бар дели мич но у одно су симе три је
(Исто), 

а то је симе три ја која допри но си упот пу ња ва -
њу чита о че вог дожи вља ја. 

Визу ел ни и вер бал ни део увек [су] рав но прав -
ни јер оства ру ју зајед нич ки циљ – успо ста вља ње
пот пу не зна чењ ске цели не, до које се дола зи
про це сом тран сме ди ја ци је (Исто: 38–39). 

Ова кве књи ге увек су инте ре сант не јер моти -
ви шу на раз ми шља ње, откри ва ње нових зна че -
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6 Одмах по обја вљи ва њу, ова публи ка ци ја иза зва ла је
вели ку пажњу јав но сти; доби ла је при зна ња за илу стра ци је
и умет нич ко-тех нич ку опре му књи ге – Злат но перо Бео гра -
да (1972), Награ ду „Невен” (1973), прву награ ду за сли ков -
ни цу на Сај му књи га исте годи не, као и награ де за нај леп шу
књи гу за децу и мла де на све ту, у Лај пци гу (1974) и Москви
(1975). 



ња и под сти чу раз вој ког ни тив них функ ци ја
код деце. У песми „Запис о парад ној ажда ји”
сли ка умно го ме упот пу њу је текст, при ка зу ју ћи
ажда ју као бале ри ну која на парад ном вози лу
изво ди пиру е ту, јер се про сла вља пра зник рада.
Ажда ји но поре кло наро чи то је нагла ше но ви -
зуел ним еле мен том: она у усти ма држи пше ни -
цу и куку руз, а у руци срп, као обе леж је кра ја
из којег дола зи („у Бео град је допу то ва ла јед на
ажда ја / из пасив ног кра ја”). Песма „Кад ажда -
ја није у добр ом ста њу” при ка зу је боле сну
ажда ју која на јед ној сли ци скру ше но мери тем -
пе ра ту ру, док је на дру гој у без из ла зној ситу а -
ци ји, у ишче ки ва њу да јој се на пању одру би
гла ва („Кад ажда ја није у добр ом ста њу / тре ба
се одмах побри ну ти за њу, / па или је посла ти у
Врњач ку Бању, / или јој одсе ћи гла ву на пању”).
Илу стра тор се на дру гој сли ци пои гра ва чита о -
цем, пру жа ју ћи му мо гућ ност да ажда ји одсе че
гла ву. Овај стих по себ но је издво јен – при ка за -
не су испре ки да не лини је и мака зе, као путо каз
да дете заи ста то и учи ни. Песма „Баба Рога”
доно си црну сли ку на којој је текст испи сан
белим сло ви ма, а на дру гој стра ни нала зе се
обри си два стра шљи ва ока. Ова ква сли ка у
функ ци ји је иза зи ва ња стра ха и језе, а обрт
наста је у тек сту ал ној фор ми, када се хра бри
дечак пита да ли Баба Рога уоп ште посто ји,
нагла ша ва ју ћи да „[у]главном она се мене
боји”. У песми „Два акре па” опи са на је љубав
изме ђу две ажда је, док визу ел ни еле ме нат
упот пу њу је тек сту ал ну фор му: ажда је су при -
ка за не као на сли ка ма у деч јим спо ме на ри ма.
Песник и илу стра тор рав но прав ни су како у
песнич ком тако и у визу ел ном изра зу, не дозво -
ља ва ју ћи да се ије дан од њих намет не, нити
угро зи овог дру гог. Не би ли изне на ди ли чи -
таоца, слу же се раз ли чи тим сред стви ма: пои -
гра ва ју се писмом, кон тра стом, кори сте при чу

у сли ка ма, стрип сти хо ве, нео че ки ва не обр те.7

Таква коре спон ден ци ја и међу соб но допу ња ва -
ње ауто ра могу ћи су само у усло ви ма када су
обо је умет нич ки оства ре ни. Тада чита ње и
(раз)гле да ње књи ге јесте пра ва аван ту ра коју не
може да заме ни нијед на видео-игри ца.

Душан Радо вић пише о вели ком тален ту
мла дог Душа на Петри чи ћа и о томе „са коли ко
је актив ног духа и кре а тив не стра сти” (2008:
455) илу стро вао две Ршу мо ви ће ве књи ге – Још
нам само але фале и Неви дљи ву пти цу: 

У њима тан ко, кул ти ви са но перо неу мор но
везе бога те, сли ко ви те при зо ре, откри ва ју ћи све -
му нове могућ но сти, непо зна те стра не, нове раз -
гра на те везе, ори ги нал не, непред ви дљи ве спо је -
ве и обр те (Исто). 

Коли ко је Радо вић веро вао Петри чи ћу толи -
ко му је веро вао и Ршу мо вић, јер је илу стра цију
„реха би ли то вао маштом, ори ги нал но шћу иде -
је и, пре све га, актив ним, коа у тор ским уче -
шћем у ства ра њу књи ге” (Исто). Радо вић је у
Петри чи ћу пре по знао умет ни ка који може да
пра ти писца у свим њего вим зами сли ма. Њего -
ве су илу стра ци је пра ви „ликов ни дога ђа ји”
који има ју моћ да вра те „радост очи ма и духу”
а чита о ца охра бре у „уве ре њу да се не испла ти
попра вља ти свет” (Исто) пошто је леп ше и боље
гра ди ти нови. Сво јим радом на почет ку кари је -
ре, па све до данас, Петри чић потвр ђу је да је
„један од аутен тич них гра ди те ља тог новог све -
та” (Исто).

Успе шна сарад ња Душа на Петри чи ћа и Љу -
би во ја Ршу мо ви ћа оства ру је се дуги низ годи -
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7 У песми „Пола ауто мо би ла” (Ршу мо вић 1975) Петри -
чић дослед но пра ти текст и стра ни цу оста вља без јед не поло -
ви не: „Пошто није имао довољ но нов ца да купи цео ауто мо -
бил Ниџа Васић из Беле Палан ке купио је пола ауто мо би ла.”



на.8 Поред Још нам само але фале, Петри чић је
илу стро вао и Ршу мо ви ће ве књи ге Ко је ово, Не-
ви дљи ва пти ца, Видо ви те при че, Вид из Талам -
ба са, Шум ку ла у шкрип цу. 

Већ при првом погле ду на кори це ових књи -
га зна се да су њихо ви тво р ци упра во Ршу мо -
вић и Петри чић. Буду ћи да су обо ји ца ауто ра
„људи из меди ја”, пре све га људи теле ви зи је, а
потом и штам пе, одно сно све та књи га, визу ел -
ни иден ти тет који Петри чић негу је лако се
укла па с Ршу мо ви ће вом књи жев ном пре по зна -
тљи во шћу. 

Илу стра ци је, као посеб не умет нич ке фор ме,
састав ни су део деч јих књи га који ма се раз ви -
ја ју ког ни тив не спо соб но сти деце. Илу стро ва -
не књи ге Љуби во ја Ршу мо ви ћа при ме ри су пра -
вих књи га за децу, налик сли ков ни ци – али од
сли ков ни ца зах тев ни јих – са склад но уком по -
но ва ним визу ел ним и језич ким кодо ви ма.
Такве књи ге омо гу ћу ју дете ту 

да у раном узра сту стек не сли ку о све ту у коме
се нала зи, и да се суо чи са првим спо зна ја ма, да
пове зу је одре ђе не фено ме не и да, у изве сном
сми слу, на инфан тил ном нивоу „систе ма ти зу је”
сво ја зна ња о све ту (Ради кић 2010: 128). 

Љуби во је Ршу мо вић то добро зна и зато у
њего вим књи га ма илу стра то ри има ју врло ва -
жну уло гу.9 Они су хете ро ге ни по годи шту, раз -
ли чи тог ака дем ског и гра фич ког опре де ље ња,
те су раз ли чи те и њихо ве пое ти ке, као и њихо -
ви ликов ни домаш(т)аји. Ина че, сам писац је
сли ко вит и језгро вит, тако да илу стра ци ја,
одно сно визу ел но, често слу жи томе да се поја -
ча иона ко сна жан ути сак који оста вља поет ско.

Љуби во је Ршу мо вић у вели кој мери сво ју по -
пу лар ност дугу је и меди ји ма. Поред тога што је
био запо слен на ста ни ци Радио Бео град, ка сни -
је и на теле ви зи ји, затим био уред ник неко ли -

ко деч јих листо ва и часо пи са и сво је вре ме но
водио вео ма гле да не и попу лар не путо пи сне
еми си је, Ршу мо вић је и у еми си ја ма и сери ја -
ли ма за нај мла ђе, као глу мац, сце на ри ста, во -
ди тељ, оста вио јак аутор ски траг.

Њего ве песме пона вља ју деца по заба ви шти -
ма, уче их деча ци и девој чи це школ ског узра ста,
реци ту ју их одра сли свих уку са и зани ма ња. Та -
кву попу лар ност није дожи вео није дан наш по -
сле рат ни песник. Један од узро ка те сна жне екс -
пан зи је јед не песнич ке речи тре ба виде ти и у про -
дор но сти теле ви зи је, пре ко које су ове песме, у
при влач ној музич кој обра ди, први пут биле пону-
ђе не ширем слу ша ла штву (Даној лић 2004: 224). 

Љуби во је Ршу мо вић је у осмој деце ни ји 20.
века, у злат ној ери теле ви зи је, био све при су тан
и врло попу ла ран. Њего ве песме су због сво је
ме ло дич но сти нашле пут и до нај по зна ти јих до -
ма ћих ком по зи то ра попу лар не музи ке. Тако су
се као ком по зи то ри и изво ђа чи Ршу мо ви ће вих
песа ма, махом с мно го успе ха, оку ша ли нај по -
зна ти ји пред став ни ци попу лар не музи ке – Вој -
кан Бори са вље вић, Миња Субо та, Вла да Див -
љан, Зоран Рам бо сек, Алек сан дар Кораћ, Срђан
Гој ко вић Гиле, Јован Ада мов, Радо слав Гра јић
и мно ги дру ги, а медиј ски их је про мо ви сао и
изво дио деч ји хор РТВ Бео град „Коли бри”. 

Врху нац свог теле ви зиј ског ства ра ња Ршу мо -
вић је пости гао сери јом Фазо ни и форе. Током
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8 О овој сарад њи Ршу мо вић каже: „Душко Петри чић и ја
нисмо тим, ми смо више један пар исто ми шље ни ка у јед ној
врсти напо ра да се детињ ство деци – нашим чита о ци ма и
гле да о ци ма учи ни срећ ни јим и радо сни јим.” 

9 Јасна Јова нов сма тра да о важно сти илу стра ци је у књи -
га ма за децу гово ри и чиње ни ца да се име илу стра то ра обич -
но нала зи одмах до име на ауто ра тек ста. Уто ли ко је посао
илу стра то ра иза зов ни ји, али исто вре ме но и одго вор ни ји,
наро чи то када тре ба илу стро ва ти песме за децу (2011: 52). 



два де сет и јед не годи не, са вели ком еки пом сни -
мио је 155 еми си ја. Сви су заво ле ли њего ве Ве-
сти из несве сти, Миру Кара но вић, Ала па чу и ње-
не саве те девој чи ца ма Сла ђа ни, Леи Лабу до вић,
сестра ма Нена до вић... (Попов 2015: 5–6).

Фазо ни и форе један су од нај по пу лар ни јих
игра них сери ја ла, сни ман у неко ли ко циклу са.
Ова игра на струк ту ра, укљу чу ју ћи све настав -
ке, била је при сут на на ТВ екра ни ма ско ро че -
ти ри деце ни је. 

У фор ми крат ког игра ног жан ра, на тра гу
енгле ских сит ко ма, при ла го ђе них нашем под -
не бљу и деч јем узра сту, у овом сери ја лу Ршу -
мо вић је оства рио успе шну син те зу игра ног
(драм ског, одно сно визу ел ног) и књи жев ног (то
јест писа ног). Тако је обје ди нио меди је, добив -
ши ревер зи бил ну реак ци ју и из јед но ди мен зи -
о нал ног тек ста (који укљу чу је само чуло вида)
анга жо вао и сва оста ла деч ја чула, пре све га
слух. 

Може мо рећи да је однос медиј ског и књи -
жев ног јези ка у Ршу мо ви ће вом слу ча ју дво сме -
ран: као што је језик теле ви зи је и реклам них
огла са ути цао на стил ско и фор мал но обли ко ва -
ње њего ве пое зи је, на исти начин је аутор пока -
зао уме ће да соп стве ни умет нич ки израз начи ни
сада већ живом кла си ком савре ме не теле ви зиј -
ске кул ту ре (Опа чић 2007: 17). 

Након гото во три деце ни је, Љуби во је Ршу -
мо вић се одлу чу је да овај ТВ сери јал пре то чи у
књи гу и новим гене ра ци ја ма чита ла ца изно ва
пода ри неке ста ре, а и осве же не фазо не и форе.
Кон цеп циј ски, књи ге Фазо ни и форе (Ршу мо вић
2018, 2019, 2020, 2022) доста под се ћа ју на ТВ
сери ју из које су и про ис те кле. Секвен це су
углав ном обра ђе не у дија ло шкој фор ми, у виду
вица или ске ча. Сери јал књи га Фазо ни и форе

оби лу је бога том ликов ном опре мом и живим
боја ма који у вели кој мери пра те тек сту ал ни
део. Аутор илу стра ци ја Алек сан дар Стој шић
тру ди се да визу ел ним еле мен ти ма буде бли зак
мла дим чита о ци ма и да илу стра ци јом пра ти
лите рар ни пред ло жак.

Визу ел ни еле мен ти у Фазо ни ма и фора ма не
осла ња ју се на књи жев ну или ликов ну тра ди ци -
ју. Стој шић је ори ги на лан и не угле да се на илу -
стра то ре који код нас пред ста вља ју сино ни ме
попу лар не кул ту ре.10 Сери јал Фазо ни и форе,
без обзи ра на меди јум у којем живи, под јед на -
ко је попу ла ран и акту е лан и гле да о цу и чита о -
цу 21. века. 

Дело Љуби во ја Ршу мо ви ћа у пот пу но сти је
мул ти ме ди јал ног карак те ра, а „зна чај се огле -
да не толи ко у ком би но ва њу речи, сли ка и зву -
ка коли ко у пове зи ва њу жанр о ва који су прет -
ход но наста ли у дру гим меди ји ма” (Kle ut 2012:
171). Дело овог песни ка успе шно одо ле ва свим
иза зо ви ма савре ме ног доба и нала зи пут до сво -
је публи ке.

Ршу мо вић се убра ја у књи жев ни ке који су
под јед на ко инспи ра тив ни свим узра сти ма, а,
пока за ло се, и разним умет ни ци ма – од ком по -
зи то ра, пре ко илу стра то ра, до реди те ља. Јед -
ном реч ју, лако ћа Ршу мо ви ће вог писа ња и ра -
зу мљи вост њего вог тек ста допри но се не само
оми ље но сти овог писца већ, што је у дана шње
вре ме можда и важни је, њего вој вели кој чита -
но сти, слу ша но сти и гле да но сти.
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10 Раст ко Ћирић, илу стра тор Поли ти ки ног забав ни ка,
Добро сав Боб Жив ко вић, илу стра тор Кре а тив ног цен тра,
или Бра ни слав Керац и Гра ди мир Сму ђа, као пред став ни ци
срп ске стрип сце не. Стој шић се не насла ња ни на шко лу
теле ви зиј ске ани ма ци је у којој је запа же ну уло гу имао
Душан Петри чић, а поред њега и Душан Вуко тић, Јошко
Мару шић и Вељ ко Бикић. Више виде ти у: Љушта но вић 2011:
79–81; Мале тић 2011: 74–79. 
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MUL TI ME DIA IN THE WORKS 
OF LJU BI VO JE RŠU MO VIĆ

Sum mary

The paper analyzes the inter me dial and mul ti me dia
poe tics of Lju bi vo je Ršu mo vić. The work points to the
inno va ti ve ness and ori gi na lity of Lju bi vo je Ršu mo vić’s
poe tic expres si on, in which the poet suc cessfully re -
sponds to vari o us chal len ges of modern times and society
by com bi ning ver bal and visual, play and enter ta in ment,
and by com bi ning dif fe rent media.
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САЖЕ ТАК: У раду се, на при мје ру рома на Вид из
Талам ба са (Намор за омла ди ну) (2014), раз ма тра ју Ршу -
мо ви ће ви поку ша ји да се темом путо ва ња кроз ври је -
ме ино ви ра савре ме ни срп ски роман за дје цу. Ишчи -
та ва њем пишче вих вре мен ских игра ри ја, дола зи се до
дихо то ми је у језич ким игра ма, које расло ја ва ју чита -
ње пре ма раз ли чи тим узра сним кате го ри ја ма, све до
одра слог чита о ца, а, на дру гом нивоу, ври је ме пре о -
бра жа ва ју у про стор. Ове дру ге језич ке игре кори сте
се при ло зи ма за ври је ме у функ ци ји откљу ча ва ња но -
вих ври је ме про стор них дого дов шти на, успо ста вља ју -
ћи везив но тки во међу гла ва ма рома на. Тако Ршу мо -
вић вре мен ском току сим бо лич ки при ла же сва ко ја ке
рукав це. Видо ви тим при ча ма (2013), Видом из Талам -
ба са, те Шум ку лом у шкрип цу: басно слов ним бај ко ва -
њем (2017), он оства ру је про зни сери јал и жан ров ски
усло жња ва чита ње. Ово усло жња ва ње јесте и пара жан -
ров ско, упра во због вра то ло ми ја у вре ме ну, које ће
јуна ци зајед но про ћи захва љу ју ћи Љубу, бра ту из Бу -
дућ но сти, који посје ду је спо зна ју и про шлог и буду ћег
па тиме поста је носи лац осо би на чароб ног помоћ ни -
ка. Ршу мо ви ће ву дис то пи ју на осо бен ниво дово ди
хро но топ ска ври јед ност вре ме на (Бах тин) које се пре -
о бра жа ва у про стор – чуде сна Баква доби ја уло гу вре -
мен ске маши не из кла сич них путо ва ња кроз ври је ме.
У кљу чу тума че ња Мари је Нико ла је ве, ово би зна чи ло
да ври је ме и про стор поста ју два вида исте апстрак ци -
је. Иако Ршу мо вић обли ку је лине ар ни вре мен ски низ,
овај рад ће поку ша ти да пока же тек сту ал но ври је ме
као при о ри тет но ври је ме чита ју ћег субјек та, јер се
јуна ци, пре ла зе ћи у будућ ност и вра ћа ју ћи се из ње,

не пре но се у сада шњост као реа ли тет већ сти жу у фан -
та стич ни сви јет Талам ба са – на њего ве Сло бод не тери -
то ри је, одно сно поље књи жев но сти. 

КЉУЧ НЕ РИЈЕ ЧИ: хро но топ, дис то пи ја, тек сту ал -
но ври је ме / чита ју ће ври је ме, језич ке игре, при ло зи
за ври је ме, откљу ча ва ње вре ме на, вре мен ски токо ви,
Ршумoвић, Талам бас

Увод

Дис то пи ја Љуби во ја Ршу мо ви ћа Вид из Та-
лам ба са (Намор за омла ди ну), из 2014. годи не,
нема за осно ву путо ва ње у Будућ ност ради
срећ ног поврат ка у срећ но ври је ме Сада шњо сти.
То оста је ире ле вант ним у одно су на епи ло шко
пита ње које јуна ци и поста вља ју: „Да ли је уоп -
ште потреб на хра брост да се нешто воли више
него што се већ воли?” (Ршу мо вић 2014: 911).
Како је одго вор потвр дан, а Будућ ност нуди до -
па дљи ве, зано сне ства ри, рје ше ња и начи не, ро -
бо ти ку и холо гра ме, заум на пои ма ња кључ них
ври јед но сти које човје ка чине човје ком – љуба -
ви, сло бо де, при ја тељ ства, поста вља се пита ње
рева ло ри за ци је кон тек ста у којем оне почи ва -
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ју. Сам кон цепт вре ме на оту да није ни мани пу -
ла тив но ни син кре тич ко ври је ме већ је то про -
стор. Како се одла зак из Талам ба са про жи вља -
ва као про мје на про сто ра, Будућ ност фигу ри -
ра као било које мје сто које има сво је нор ме и
зна ме ни то сти, јуна ци ма пот пу но непо зна те, а
реа го ва ња на њих и при ку пље на иску ства биће
осно ва истра ге ка дис то пи ји коју Будућ ност
пред ста вља. Тако ће Будућ ност, као тек сту ал ни
кон структ, узе ти фор му тек сту а ли зо ва ног про -
сто ра, има нент ног пое ти ци игре Љуби во ја Ршу -
мо ви ћа. Пред ста ва о мул ти пли ко ва ним пара -
лел ним све то ви ма (Пеши кан-Љушта но вић 2018:
24) може, дака ко, важи ти и за овај роман, јер
осим сво је при мар не дис то пич но сти он јесте
фан та сти чан, чак и науч но фан та сти чан, али и
басно вит, бај ко вит. У поли фо ни ји свих мно го -
стру ко сти које покри ва, сви је то ви које подр жа -
ва јед но вре ме но се пре та чу у једин стве но иску -
ство глав ног јуна ка, а то је, у скла ду са нео д ра -
сти вом поли ти ком Љуби во ја Ршу мо ви ћа, иде -
ја о књи жев но сти као једи ном ври је ме про сто -
ру кадром да има трај но дје тињ ство, сто га и
трај ну љепо ту. Путо ва ње кроз ври је ме неће,
дакле, усло ви ти оче ки ва ну оне о би че ну аван -
туру са сво јим сај бер еле мен ти ма, којих овдје
умно го ме има, него ће бити мета тек сту ал ни
знак за очи та ва ње основ них пое тич ких наче ла
која Ршу мо вић годи на ма његу је, па и на овај
сасвим савре мен, али и про до ран начин. 

Талам бас је и сам дис то пи чан: то је басно ли -
ки про стор књи жев не ствар но сти који, на сву
сво ју нео бич ност, има и Сло бод ну тери то ри ју у
којој посто је основ на пра ви ла: забра њен је при -
ступ лов ци ма, ајку ла ма и бесним гли ста ма. Ви -
ду у госте дола зи упра во први забра ње ник, који
нагла ша ва поре ме ћај порет ка у Талам ба су, да
изви је сти да је ајку ла уте кла у шуму и кре ће се
као Шум ку ла која је про гу та ла Бесну гли сту и

сада бје сни, напре ду ју ћи и ка Сло бод ној тери -
то ри ји. Заплет у пар редо ва доче ку је рас плет
у пар редо ва, у које је интер по ли ра на чита ва
глав ни ца дје ла која пред ста вља путо ва ње у
Будућ ност. А то је још један мае стра лни при по -
вје дач ки зицер у којем је глав на тема скрај ну -
та на мар ги ну, док се интер ме цо дожи вља ва као
крун ска око сни ца рад ње. Оче ки ва но је, можда,
да ловац рије ши ствар, но, како је пре пад нут (а
још из Видо ви тих при ча зна мо да он при па да
Ршу мо ви ће вим јуна ци ма инвер то ва них осо би -
на), а и нала зи се на њему забра ње ном про сто -
ру, дје чак Вид одго ва ра му пара диг мат ски за
све пое тич ке еле мен те које писац кори сти не
би ли пока зао суве ре ни тет дје те та као глав ног
пола зи шта за мно га сво ја писа ни ја. Вид каже:

Имаш два ока, лево и десно, два уха, лево и де -
сно, и два мозга, мали и вели ки, а само јед ну глу -
пу иде ју како да реши мо овај лага ни про блем!
(10).

Украт ко, одра сли ће наћи логич ко рје ше ње,
али и заком пли ко ва ти лага ни про блем, а дије те
ће наћи нео бич но рје ше ње и – игра ти се. У том
нео бич ном јесте могућ ност да се читав роман
оства ри на нивоу ком би на то ри ке свје то ва. На
нивоу ишчи та ва ња вре мен ских игра ри ја, до -
лази се до дихо то ми је и у језич ким игра ма. Те
је зич ке игре расло ја ва ју чита ња рефе рент но
ра з ли чи тим узра сним кате го ри ја ма, све до од -
ра слог чита о ца. Посто је оне дру ге – ква ли та -
тив не игре – које ври је ме пре о бра жа ва ју у про -
стор. Мето до ло шки хете ро ге но устрој ство Бу -
дућ но сти нали ку је на будућ ност која рефе ри ра
на логич ну, под ра зу ми је ва ну про шлост, али
Вид са сво јом шум ском дру жи ном ипак дола зи
из Талам ба са који при па да дјеч јем и живо тињ -
ском порет ку игре. И то је пре по зна тљи ва Ршу -
мо ви ће ва инвен тив ност, јер је „вре ме ном успио
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да изгра ди сво ју вла сти ту пое ти ку – пое ти ку
игре” (Риста но вић 1997: 165). 

Зато Љуб, који дола зи из Будућ но сти и њи -
хов је водич, дје лу је пара док сал но: има зна ње
и постав искон ског пре тка иако је уисти ну по -
то мак, одно сно брат из будућ но сти. На овај на -
чин, Љуби во је Ршу мо вић 

успо ста вља кому ни ка ци ју изме ђу пред ме та и
бића неспо ји вог сми сла и зна че ња и оформ љу је
пое ти ку игре као свој основ ни кон сти ту тив ни
еле мент. [...] Рекон струк ци ја објек тив ног сви је -
та је неза ми сли ва, јер игра бес ко нач но тра је и
увла чи све више лица и пред ме та (Idri zo vić 1984:
201). 

Спек тар јуна ка све је обим ни ји (од холо -
грам ске библи о те кар ке до Кине за на сло ну). У
јед ном тре нут ку, епи зо дич ност јуна ка замје њу -
је њихо во све у куп но одсу ство из Видо ве прат -
ње; они намах неста ју у ома њим екс кур зи ја ма
по Будућ но сти, оста вља ју ћи интер по ли ра ну
сре ди шњу при чу без јуна ка, она ко како и Та -
лам бас оста вља ју испра жњен док се Шум ку ла
при пи то ми. Тај калам бур који се укла ња оста -
вља екс трем ну пра зни ну и јуна ци има ју могућ -
ност за рефлек си ју: у њој Вид суми ра и сво ју
заљу бље ност у Ају или однос пре ма пре ци ма и
потом ци ма и уми ру је сен за ци о нал ност Будућ -
но сти у којој се зате као. Након упо зна ва ња
мно  штва пра ви ла Будућ но сти, оби ча ја, јуна ка,
Вид и дру жи на вра ћа ју се нетом пошто Шум ку -
ла напу сти Сло бод ну тери то ри ју, дака ко, успје -
шно изми је ње на, при пи то мље на (чак сади и
орхи де ју!), под сје ћа ју ћи их какав је (лијеп и
неза мјен љив!) Талам бас који су при вре ме но
оста ви ли, нарав но, поно во у језич ким и семан -
тич ким ало ги ја ма. Заси ће ност, која би у неком
сми слу могла да дотак не кар не вал ску шаре но -
ли кост јуна ка, пра зни се у корист тек сту ал но -

сти и тада Будућ ност при зи ва Библи о те ку, као
уни вер зум вје ре у опста нак, упр кос хра ни у пи -
лу ла ма или нестан ку воде на пла не ти. „Све је
то запи са но у књи га ма, које су над жи ве ле Про -
шлост, и које ће над жи ве ти и Будућ ност” (26).

Желе ћи да зау ви јек оста не дије те, Ршу мо вић
се и овдје буква ли стич ки држи те кри ла ти це,
„узми чу ћи од ствар но сти, при бли жа ва се дјеч -
јој јави” (Idri zo vić 1984: 206), а дјеч ја јава до -
зво ља ва упра во пре та ка ња вре ме на, симул та на
тра ја ња, и, дака ко, под ра зу ми је ва на ишча ше ња
која стро го бра не при ступ обја шње њи ма. Измје -
шта ње из ври је ме про сто ра (Niko la je va 2003:
138) дис то пи је Талам ба са у дис то пи ју Будућ но -
сти поста вља пита ње ври је ме про сто ра ван дис -
то пиј ске кон струк ци је, што Ршу мо вић не до -
зво ља ва више до сар ка стич ним пец ка ли ца ма о
поли ти ци и срп ском мен та ли те ту, ста вља ју ћи
тако сам текст и тек сту ал ну игру на чело, чвр -
сто његу ју ћи „пан ка ли стич ки однос пре ма књи -
жев но сти” (Петр о вић 2001: 442).

Тек сту ал но ври је ме као игра дјеч јег 
под ра зу ми је ва ња

Дис то пи је пре по зна ју поре ме ћа је вре ме на у
раз ли чи тим вари ја бла ма, а то је у дјеч јој књи -
жев но сти још и поја ча но: 

Може бити реч о пори ца њу ире вер зи бил но сти
вре ме на, о гра на њу и уви ше стру ча ва њу вре мен -
ских токо ва, о пара лел ним, међу соб но опреч -
ним, вре мен ским токо ви ма, о успо ра ва њу вре -
мен ског тока, сме шта њу рад ње у древ ну про -
шлост или дале ку будућ ност и сл. (Пеши кан-
-Љушта но вић 2018: 25). 

Но, чита лач ко усло жња ва ње у Виду из Та-
лам ба са је и пара жан ров ско, упра во због вра то -
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ло ми ја у вре ме ну које ће зајед но про ћи захва -
љу ју ћи Љубу, који посје ду је зна ње и про шлог и
буду ћег па ће бити носи лац осо би на чароб ног
помоћ ни ка.

Оно што ће Ршу мо ви ће ву дис то пи ју изве сти
на ниво дру га чи јег јесте хро но топ ска ври јед -
ност (Бах тин) вре ме на које се пре о бра жа ва у
про стор – чуде сна Баква узи ма уло гу вре мен -
ске маши не из кла сич них упо ред них хро но пор -
та ци ја, што би у кљу чу тума че ња Мари је Нико -
ла је ве зна чи ло да ври је ме и про стор поста ју два
вида исте апстрак ци је (Nikolajeva 1988: 64).
Иако се Ршу мо вић, нао чи глед, кре ће лине ар -
ним вре мен ским низом, чиње ни ца је да пре во -
зно сред ство којим Љуб дола зи из Будућ но сти
јесте ап стракт но (њему није потреб на Баква,
као што ни Петру Пану није потре бан прах),
али су штин ски важно за појам сло бо де, осно ву
пое ти ке игре којој је Ршу мо вић досље дан: 

– Била је то Мисао, нешто као јака Жеља, о
којој су песни ци пева ли као о сја ју у оку наше
мај ке! Та Мисао ме је узе ла у наруч је и доне ла
ова мо! (20). 

Међу тим, Баква је и њему потреб на за по -
вра так. Баква је лини ја / тач ка / чароб ни пред -
мет 

кој[и] дели Сада шњост од Будућ ности. Та лини ја
је згу сну та у Тач ку, и доле те ла је са мном на Сло -
бод ну тери то ри ју. Без ње не бих могао да се вра -
тим у Будућ ност. Мора мо је наћи, јер без ње ни
ви не бисте могли са мном! (22).

Само у чароб ном сред ству Бакве, која има
спо соб ност да само стал но доле ти и изгу би се,
да се тран сфор ми ше из лини је у тач ку, а пред -
ста вља ула зак у хро но пор та ци ју, и која упр кос
све му томе ипак не про го ва ра, иако се мо -

же при пи то ми ти, уоча ва мо умно го стру че ност
вре ме на и про сто ра, јер потје ра за Баквом
инси сти ра на тра га њу на осам стра на сви је та, а
када се сти шће, сти сне се у тач ку као нај леп ша
мисао:

– Све тле ћа Баква у мојим рука ма има моћ да
згу сне Вре ме, јер све тле ћа Бакви на лини ја не
може се упи са ти на сне гу већ само на земљи –
обја сни Љуб ово чуд но пона ша ње При ро де (29).

На дубљој рази ни, Ршу мо вић ево ци ра ми -
сао, умјет ност бара та ња мисли ма – књи жев ност
као про та го ни сту те се тек сту ал но ври је ме
оправ да ва про сто ром. Мачак Ш, Вра бац, Волу -
ха ри ца, соко Тре си га ћа, Пух, Веве ри ца... сви
они има ју жељу да сазна ју нешто из будућ но -
сти и то ће им се опит но откри ти. Насу прот
живо ти ња ма, ста нов ни ци будућ но сти су Буду -
ћа ни што пока зу је ауто но ми ју про стор ног ин -
те гри те та, а могу бити холо гра ми, или робо ти,
а за поне ке може мо посум ња ти да су и обич на
жива бића. Инвер зи је су уче ста ле: мач ке и пси
су удру же ни, сло бо да је бити у затво ру, без о -
бра зов на инсти ту ци ја носи назив Раша Попов и
слич но. Љуб обја шња ва: 

Ми у Будућ но сти смо слич ни вама, може мо
да гле да мо кроз Про шло Вре ме као и ви! Тако
сам ја видео да се мој брат Вид спре ма да побег -
не од куће, због неког озбиљ ног раз ло га, и дошао
сам да му помог нем! (20). 

Будућ ност је и ври је ме које дола зи и про стор
који се оби ла зи. Ври је ме није лине ар но, јер
Љуб обја шња ва дру жи ни да посто ји више врста
будућ но сти и опи су је их ква ли та тив ним, ври -
јед но сним кате го ри ја ма: 

Лепа Будућ ност је она коју сви људи желе.
Леп ша Бу дућ ност је она коју људи оства ре сво -
јим вред ним радом, сво јим поште њем и добро -
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том, и која је вред ни ја од Лепе Будућ но сти, мо -
жда зато што се нај че шће дога ђа у обли ку изне -
на ђе ња. Неиз ве сна Будућ ност је она која се оти -
ма свим пла но ви ма и прог но за ма, и која може да
буде Тешка, може да буде Муч на, али и Тра гич -
на. Боља Будућ ност је она која се оба ве зно мери
са Про шло шћу и Сада шњо шћу. У Бољу не верују
сви. Они који веру ју зову се Опти ми сти, а они
који не веру ју – Песи ми сти (20–21); 

... или пак мјер ним: 

... још у Про шло сти пре наше Про шло сти, љу-
ди су поче ли да муче Пла не ту Земљу (105);

... концерт класичне музике, који су (слепи
мишеви, прим. аут.) изводили трљањем својих
крила и пиштањем које је, чинило се Виду, имало
моћ да продире кроз кожу, вукући за собом неко
далеко бивше Време (92); 

Вид није знао да посто ји „крат ко” вре ме. Ако
посто ји „крат ко”, онда мора да посто ји и „дугач -
ко” вре ме! Сат, чуд на спра ва, зна за то, врти се
укруг и тако мери Вре ме. Не зави си од крат ког
и дугач ког. Сат пока зу је окру гло Вре ме (81 – подв.
аутор ка). 

Видо ва поми сао да би могао да поста не ча -
сов ник пре но си га из фик ци је у ствар ност (81).
Та ствар ност је књи жев на и ту је рје ше ње свих
мудро ли ја ком би на то ри ке циклич них еле ме на -
та у лине ар ном току, пре сје че ном вари ја бла ма
дога ђај но сти која не тежи рје ше њу акци је, већ
спо зна ји љепо те.

Из рече ни це у рече ни цу пршти поли фо но
зна чењ ско тки во којем се на јед ној рази ни ки -
ко ћу дје ца, а на дру гој одра сли. Дис пер зи ја иде
од села ка гра ду и обрат но (од Љуби ша ка Бео -
гра ду, дака ко), али и од поли тич ке сли ке сви је -
та, уже реги је, али нада све као кри ти ка наци о -
на (на при мје ру одва жно сти Врап ца који ће се
пона ша ти као сели ца да не би гла до вао остан -

ком, као и већи на Срба). У Виду из Талам ба са
Ршу мо вић је успио да задр жи стал не и пре по -
зна тљи ве моти ве њему има нент не пое ти ке, али
и да сај бер гене ра ци ји догра ди све еле мен те
њеног уни вер зу ма. У ентро пи ји ова два доби ја
се чита ју ћи хро но топ, који јед но вре ме но по -
кре ће и сти му ли ше теме, од пра во слав ног гено -
ма (пољу бе се три пута; Онај Са Три Сло ва2; сва -
ко себе лије чи и сва ко уми је и може да лије чи
дру гог боле сни ка ако затре ба, а посто је „леко -
ви те моли тве за сва ку болест, зна чи у Будућ -
ности се сви моле за сва ко га” – 35), пре ко еко -
ло шке сви је сти (неста нак воде, жал људи из
цркве), до поли тич ких жао ка.

Баква је кључ за ула зак у ври је ме, али она је
рас те гљи ва тач ка која се може саби ти и ста ти у
Љубов ков че жић. Она је ухва тљи ви про стор
који се може изгу би ти, као пред мет који је све
оно што ври је ме није, а јесте кључ вре ме на као
и нази ви гла ва у књи зи: Нека да, Нај пре, Онда,
Потом, У међу вре ме ну, Након, Тек, Пре, Међу -
тим, Затим, Тада, Нека ко, После, Одмах, Нека -
да, Убр зо, Сада, Тек, Већ, Кат кад, Наврат-нанос,
Изне на да, Нај зад. Сва ка од ових рије чи нала зи
се у посљед њој рече ни ци гла ве која прет хо ди
оној која ће пони је ти њено име. У гла ви која
прет хо ди ова ријеч је под навод ни ци ма, али не
у функ ци ји насло ја ва ња зна че ња, већ биље ге да
је наред на вре мен ска ета па откљу ча на. Вели -
ки шаре ни гло бус, Видов рођен дан ски поклон,
нај ве ћа је атрак ци ја талам ба ске Сло бод не тери -
то ри је, све док се не поја ви Љуб. Како Вид по -
во дом рођен дан ске жур ке бје жи од куће, дакле
сте као је зре лост, зани мљи во је то да му гло бус
испа да из Будућ но сти и да му тамо није више
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2 „И немој те се изне на ди ти, сва име на у Будућ но сти су
од три сло ва! Али, само Један се зове Онај Са Три Сло ва. Онај
упра вља нашим суд би на ма, ства ра ју ћи вели ка чуда. Ми,
обич ни Буду ћа ни, ства ра мо мала, обич на чуда” (30).



потре бан. Ова кав ула зак у ври је ме, у којем се
позна ти глоб одба цу је као непо тре бан, акти ви -
ра све машто ви те еле мен те сна ла же ња – позна -
та пра ви ла више не важе. Тако ђе, „фан та стич -
на бића из бај ки ста вље на су у обич не, сва ки -
да шње ситу а ци је” (Риста но вић 1997: 162), као
и обр ну то, упра во да би се сви свје то ви које нам
пру жа пусти ли низ поље дјеч је маште. Гло бус по
којем ће се кре та ти јесте про стор Будућ но сти,
која осим гео граф ски пре по зна тљи вих топо са
(дје до ва кућа) има инсти ту ци је у дис то пиј ској
боји дома но ви ћев ског типа (без о бра зов на шко -
ла), али и ква ли та тив на расло ја ва ња буду ћег,
које је има нент но ври је ме чита о ца. 

Не само семан тич ки, „ано ма ли је зна че ња
ко је наста ју као резул тат раз ли чи тих врста на -
ру ша ва ња вер ба ли за ци је лек сич ке или гра ма -
тич ке семан ти ке уну тар језич ког систе ма стан -
дард ног јези ка” (Кеба ра 2020: 143) поста ју мо -
гућ ност кон струк ци је више свје тов ног пои ма ња,
какво могу има ти дје ца. Ту није ријеч само о
симул та ни зму, већ о ком би на то ри ци, исто доб -
ном тра ја њу поче сто искљу чу ју ћих моме на та,
који ишча шу ју оче ки ва на фабу ла тив на низа ња.
Вид, реци мо, бира да се не боре про тив Шум -
ку ле, да и не бје же од ње, само да оду са Сло -
бод не тери то ри је како би јој омо гу ћи ли да је
лије по при пи то ми, „уз дело ва ње прин ци па ме -
та је зич ке рефлек си је као бит ног свој ства деч је
говор не пара диг ме као и лек сич ко-семан тич -
ким ано ма ли ја ма”. Тако се оче ки ва но суда ра са
нео че ки ва ним, и подр жа ва ју ћи игру 

два ју раз ли чи тих систе ма: деч јег гово ра и умет -
нич ког гово ра (овдје расло је ног на умјет нич ки у
сфе ри дјеч је књи жев но сти и сати рич ни у кон тек -
сту одра слог реци пи јен та – прим. аут.) раз би ја -
ју сте ре о ти пе ауто ма ти зо ва не пер цеп ци је говор -
них иска за (Кеба ра 2020: 144).

Оно што се деша ва у кон струк ту јези ка
поста је садр жи на у моде ло ва њу дис то пиј ске
ствар но сти, „језич ку игру гра ди поступ ком
струк тур но-семан тич ке тран сфор ма ци је уста -
ље них једи ни ца (...) испу ња ва ју ћи их новим
семан тич ким садр жа јем” (Исто: 148). При ло зи
за ври је ме и начин у функ ци ји су откљу ча ва ња
нових ври је ме про стор них дого дов шти на, али и
везив ног тки ва међу гла ва ма, као да је ријеч о
про зном вијен цу. Тако Ршу мо вић сим бо лич ки
при ла же вре ме ну мно го ја ке рукав це. Посје ти -
о ци ма је у Будућ но сти све непред ви ди во, оту -
да „[п]ове ре ње је нај вред ни је и нај це ње ни је
осе ћа ње у Будућ но сти. Сти че се искре но шћу”
(32). Важно је уочи ти писа ње вели ким сло вом
свих вре мен ских одред ни ца и људ ских ври јед -
но сти, рије чи кључ них за кре та ње по Будућ но -
сти. Као дио про се деа фан та сти ке, не посто ји
њихов траг у Будућ но сти, јер оне њој не при па -
да ју, те и саме фигу ри ра ју као духо ви или холо -
гра ми: „’Након’ неко ли ко кора ка они се сто пи -
ше с пу тем на коме се више нису могле виде ти
ни њи хо ве сто пе, а ни сен ке” (33). Тако ђе, у
будућ но сти све ради у сво је врије ме, јер је оно
надо ла зе ће и, као такво, ако није уре ђе но, при -
је ти да поста не неври је ме, а не ври је ме. Зани -
мљи во је искљу чи ва ње рије чи супер која у „Бу -
дућ но сти уоп ште не посто ји. Било би добро да
је одмах забо ра виш” (31).

Пре по зна тљи ви тре ну ци дис то пи је сва ка ко
су сце не са мач ком Ш који из оби ча ја да сви
има ју тро слов но име поста је мачак Шлб. Kада
га ухап се, што је ујед но и кри ти ка савре ме ног
поли ти кан тства, пси и мач ке су у брат ству и
једин ству, а људи сами себи раде о гла ви, одно -
сно боре се за сво ја пра ва која сами угро жа ва -
ју (36). Водич је Радо зна лост, за коју Шлбо ва
мач ки ца из Будућ но сти никад није чула, а бје -
жи се од Доса де (41). Без о бра зов на уста но ва
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зове се Раша Попов, без о бра зов ни дирек тор је
пре ру шен, ни бож је ни вра же име се не изго ва -
ра, јер

[н]аш вас пит но -о бра зов ни систем је пре неко ли -
ко деце ни ја запао у вели ку кри зу: про из во дио је
претерано добру и дисци пли но ва ну децу, фину и
уљуд ну, неспо соб ну за ствар ни, реал ни живот
(45). 

И, даље се ређа ју дис то пиј ске инвер зи је савр -
ше не будућ но сти: нај ве ћа је сло бо да бити за -
кљу чан (50), на половини згра де лифт скре ће
уде сно, чуде сни апа ра ти личе на четво ро но жне
живо ти ње, лече се ком плек си сит не вред но сти,
Волу ха ри ца, која пре ми ре од стра ха од новог,
див ни рецепт само по у зда ња пла ти ће јед ним
па ром истих шар га ре па (53) итд.

Сви при мје ри воде на кра ју до Видо вог су -
сре та са библи о те ком будућ но сти – вир ту ел -
ном библи о те кар ком симп то ма тич ног име на –
Евом. Та библи о те ка је инвер зи ја уста ље ног
порет ка, јер овдје књи ге чита ју људе – (не)ста -
ло је ври је ме писа ња!; почив ши вели ка ни књи -
жев но сти, као жива библи о те ка (Радо вић, Да -
ној лић, Раич ко вић, Ћопић...), Сарад ни ци Сун -
ца, поја вљу ју се у дија ло гу са дје цом, акти ви ра -
ју ћи ври је ме као Вјеч ност, и „живе и даље са
сво јим дели ма” (85) само у кон тек сту тек сту -
а ли зо ва ног вре ме на које може и мора бити и
про стор, и мора и може бити истин ска сло бо да
јер дије те њиме упра вља сво јим глав ним оруж -
јем – маштом! 

Све тече, све се мења, оста ју само тре пе ре ња,
која се зову Вре ме (81); 

Оне драгоцене књи ге у Библи о те ци у ства ри
не посто је у ствар но сти, оне су с оне стра не реал -
но сти. Ни њима вул кан ска лава не може ништа
(105).

Ври је ме у Будућ но сти има дије ло ве дана и
дане у недје љи, што ће рећи да позна та мје ре -
ња вре ме на функ ци о ни шу. Да би се Будућ ност
ипак оне о би чи ла, она акти ви ра сво је про стор -
не димен зи је:

Дању су путо ва ли, оби ла зи ли нај у да ље ни је
кра је ве Будућ но сти, оне у који ма су људи поно -
во живе ли у пле ме ни ма, хра ни ли се биљ ном хра -
ном и живе ли сто три де сет годи на, у про се ку (58). 

Поста вља се пита ње шта се деша ва ноћу и да
ли одла зак у нај у да ље ни је дије ло ве чини и по -
вра так про шло сти која акти ви ра архај ске нави -
ке и ври јед но сти:

Јед не сре де су одлу чи ли да посе те глав ни град
Будућ но сти, који је на свим мапа ма био обе ле -
жен зна ком Шкор пи је. Када су сти гли било је већ
од одју три ло, оно вре ме када сви Буду ћа ни има -
ју оба ве зну шет њу гра дом. Ули це су биле препуне
жи во та. Људи су раз го ва ра ли са живо ти ња ма,
живо ти ње са биљ ка ма, а биљ ке саме са собом (59). 

Назна чи мо неко ли ке хро но топ ске еле мен те
– будућ ност као ври је ме има глав ни град, ври -
је ме одју тру је, а Буду ћа ни има ју оба ве зне шет -
ње јер се, како смо рани је чита ли, све ради у
сво је ври је ме, да би убр зо та Будућ ност доби ла
и широк ауто-пут по име ну: „Ка још леп шој
Будућ но сти на Злат ној пла ни ни” (64), којим их
води „нај бо љи робот-водич у целој будућ но сти.
Напра вљен [је] по угле ду на север но а ме рич ке
Инди јан це и зове се Вине ту” (65)... Вине ту је
поно во реми ни сцен ци ја на кла си ке дјеч је аван -
ту ри стич ке књи жев но сти. Дис пер зив ност путе -
ва и про ти ца ња вре ме на немјер љи ви су и неу -
хва тљи ви, упра во зато што се кон стант ном ус -
по ста вља њу порет ка супрот ста вља ју раза ра чи
систе ма који су њего ви састав ни дије ло ви. Оту -
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да се пара жан ров ски моби ли тет акти ви ра као
једи но рје ше ње, као јасна упут ни ца да је једи -
ни про стор сло бо де – књи жев ност, што на јед -
ном мје сту писац отво ре но и про ка зу је: 

– Још јед на заблу да ваше прља ве нара ви, која
не раз ли ку је књи жев не жанр о ве. Ово што вам ја
при чам је бај ка, није реа ли стич на при ча (73). 

Нестал ност вре ме на које зави си од сје ћа ња
поста је гото во дефи ни ци ја, након свих вра то -
ло ми ја. Сје ћа ње је могу ће само у писа њу и оту -
да би мала пое ти ка вре ме на гла си ла ова ко:

„Сада” се не раз ли ку је мно го од „Нека да”, али
чини ми се да посто ји неко ли ко важних дета ља
о који ма се мора увек и поно во раз ми сли ти.
„Сада” се дога ђа у сада шњем Вре ме ну, које зове -
мо Сада шњост. „Нека да” се дого ди ло у Нека да -
шњо сти, Вре ме ну које зове мо – Про шлост. „Са -
да” може мо да види мо чулом вида, дакле очи ма.
„Нека да” не може мо да види мо чулом вида већ
чулом неви да, дакле оним што зове мо – Сећа ње!
„Сада” има шан су да у Будућ но сти, дакле током
Вре ме на, поста не „Нека да”, а „Нека да” има шан -
су да током вре ме на поста не „Ника да”, уз оби ла -
ту помоћ Забо ра ва (80–81).

Како и ову књи гу пра те илу стра ци је Душа на
Петри чи ћа, гдје је поно во на дје лу тран сме ди -
ја ци ја као пре во ђе ње садр жа ја зна ков них си -
сте ма са јед них на дру ге (пре ма Сухо ру, види
Дамја нов 2014: 33), осо би то поја ча на сај бер еле -
мен ти ма Будућ но сти, важно је уочи ти фун к ци -
је илу стра ци ја. Ини ци јал јесте прво сло во нази -
ва гла ве (при лог који се нала зи у посљед њој
рече ни ци прет ход не гла ве, назив је наред не,
али и прва ријеч њена), а наве ли смо да су у
пита њу кљу че ви вре мен ских капи ја. Оту да сва -
ка илу стра ци ја поста је инте грал ни и висо ко -

функ ци о нал ни дио тек ста, досљед но пра те ћи
Ршу мо ви ће ву пое ти ку ало гич них посље до ва ња,
тран сме ди јал них раз мје на, те ће илу стра ци је
бити мно го више од деко ра. Ана лог но сли ков -
ни ци, и овдје се зна че ња дуал них при по вје да ча
(ликов ног и вер бал ног) посре ду ју дина мич но,
па кљу че ви доби ја ју посве нове обли ке. Оту да,
изу зет но, за Петри чи ће ве ини ци ја ле важи да је
он овдје сли ков ни при по вје дач који „у скла ду
са свој стви ма гра ђе дис кур са, исто доб но нуди
успо ред не при по вјед не ниске, који ма при вла -
чи и усмје ра ва чита те ље ву позор ност” (Naran -
čić Kovač 2015: 177). Када је пои ма ње вре ме на
у пита њу, а у више навра та пока за но је да је оно
про стор ног карак те ра, тре ба уочи ти да се у
ини ци ја ли ма осим гра фе ме нала зи глав ни мо-
тив гла ве, али да је поза ди на висо ко дис то пич -
на, пра зна, што инси ну и ра на кре та ње у сви је -
ту сло ва, па ће оба при по вје да ча пока за ти тек -
сту ал но ври је ме у двој ном дикур су. 

Закљу чак

Тек сту ал но ври је ме при о ри тет но је ври је ме
чита ју ћег субјек та, јер се јуна ци у и из Будућ -
но сти не тран спо ну ју у Сада шњост као реа ли -
тет већ у фан та стич ни сви јет Талам ба са, па,
још уже, на њего ве Сло бод не тери то ри је... Ва -
жни је пита ње је да ли таква хра брост може про -
ми је ни ти ту будућ ност, а одго вор је – па, не. Јер
ће их она доче ка ти. Вид и њего ва басно ли ка
дру жи на не вра ћа ју се у Талам бас да про ми је -
не Про шлост, одно сно њихо ву Сада шњост, само
да је воле више, што ће додат но потвр ди ти до -
пу стом да Шум ку ла, која је за ври је ме њихо вог
одсу ства спо зна ла љепо ту Талам ба са и отво ри -
ла срце за љубав, тако стек не и пра во да буде у
њој. 
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Ршу мо ви ћев је поду хват да се у путо ва њу
кроз ври је ме, нери јет ко у дјеч јој књи жев но сти,
поста ве стан дар ди ино ва тив ног у савре ме ном
срп ском рома ну за дје цу: „... [д]ехидрираној
про зи [Љубивоје Ршу мо вић – прим. аут.] су -
прот ста вља се вла сти тим изра зом, укр шта њем
народ ног с модер ним, обил ном маштом и осе -
ћа њем за ритам и при ро ду детињ ства” (Петро -
вић 2001: 438). Оно што пак овај роман чини
посеб ним јесте повра так. Повра так не у реа ли -
тет већ у бај ко ви ту фик ци о на ли за ци ју, пре ци -
зни је басно ви ту, која нас сми је шта у чита лач -
ко ври је ме при јат но сти тра ја ња тога чита ња.
„Ако бај ке рефлек ту ју архај ску мисао, фан та -
сти ка поста је одраз мисли пост мо дер ног човје -
ка који је раз ди је љен, расут у амби ва лент ној
сли ци сви је та” (Niko la je va 2003: 140 – прев.
аутор кин). Дубо ко свје стан вре ме на у којем
ства ра, буд но пра те ћи све про мје не током са -
мог свог више де це ниј ског при сног кон так та са
дје цом, Ршу мо вић у Виду из Талам ба са рефлек -
ту је неко ли ке уста ље не или, боље, оче ки ва не
момен те дјеч јег рома на са потком вре мен ског
измје шта ња какви су робо ти ка, вир ту а ли тет
(Вид се пита чак да није њего ва сим па ти ја Аја
исто холо грам), али и јед но дубо ко дис то пиј ско
сати рич но, до дома но ви ћев ско-нуши ћев ских
инвер зи ја биро крат ских, али и гео по ли тич ких,
па и исто риј ских чиње ни ца (мачак Ш као заро -
бље ник поста је шеф поли ци је, јуна ци у јед ном
тре нут ку пје ва ју хим ну СФРЈ, Гото ва ни ја је але -
го ри ја Срби је и слич но). Оно пак што поста је
има нент ни носи лац новог јесте тек сту а ли зо ва -
ње хро но то па. Тако ће на поте зу бити мето до -
ло ги ја која ће ври је ди ти за ствар ност коју је
сам текст ство рио. Као такав, бора вак у Будућ -
но сти детро ни зу је се као бора вак у било ком
књи жев ном елдо ра ду, са ције ном да се воли
више оно што се већ воли, а то је Талам бас,

„Сада” јуна ка који су мето ни ми ја књи жев но сти
саме. У увод ном нара ти ву Видо ви тих при ча,
дија лог изме ђу Вида и Чво р ка, можда ће поста -
ви ти ства ри у сво је ври је ме. Јер вече (ври је ме)
непри ја тељ је гле да ња у даљи ну, Вид спа ва ње
(сања ње) разу ми је као гле да ње у дуби ну, а
„дуби на је мно го леп ша од даљи не” (Ршу мо вић
2013: 11). Љепо та је глав ни прин цип Ршу мо ви -
ће вог ства ра ња који похра њу је у Текст, те ску -
пља ју ћи сузе сеља на у цркви Будућ но сти он
гра ди мост којим даљи ну (ври је ме про сто ра)
ми је ња дуби ном (књи жев не неу ки ди во сти /
Вјеч но сти3).
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Jele na S. KALAJ DŽI JA

TEX TU AL TIME IN DYSTO PIA – LJU BI VO JE
RSU MO VIC’S VID FROM TALAM BAS 

(VID IZ TALAM BA SA)

Sum mary

The paper deals with Ršu mo vić’s inten tion to brin -
gin no va ti o nin the topic of time tra ve ling in Ser bian con -
tem po rary novel, a topic very often found in chil dren’s
lite ra tu re. Vid form Talam bas (Vid iz Talam ba sa) from
2014, is a novel in which we could fol low an idea of mul -
ti le vel play during rea ding, addres sing both young and
adult rea ders, and which thro ugh uses lan gu a ge games
of mul ti ple sig ni fi can ce brings abo ut the meta morp ho -
sis of pla ce. Using adverbs of time in fun ction of unloc -
king new time pla ces adven tu res, makes a stron ger con -
nec tion bet we en chap ters. Thus, the wri ter symbo li -
callyadds to time a lot of dif fe rent stre ams. Ena bling rea -
ding in more levels acti va tes para gen re, using tem po ral
dis pla ce ment thanks to Vid’s brot her from futu re, Ljub,
who car ri es the know led ge of past and futu re, hen ce,
being the magic hel per. This dysto pia is dif fe rent because
of the chro no to pic value (Bac htin) of time that is trans -
for med to pla ce. Magi cal Bakva repla ces the clas si cal
time mac hi ne that con firms Maria Nico la je va’s under -
stan ding of time and pla ce as two sides of the same
abstrac tion. Alt ho ugh Ršu mo vić masks line ar time, the
paper shows tex tu al time as pri o rity, as the time of rea -
ding subject. Hero es are not get ting back to the Pre sent
from the Futu re, but end up in Talam bas which is fan ta -
stic/lite rary, and not the real world, or to be exact it is
the Free Zone. 

Keywords: chro no to pos, dysto pia, tex tu al time / rea -
ding time, lan gu a ge games, unloc king of time, simul ta -
neo us times, Ršu mo vić, Talam bas
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САЖЕ ТАК: У овом раду поку ша ће мо да ука же мо на
осо бе ност драм ских бај ки Љуби во ја Ршу мо ви ћа: Сне -
жа на и седам пату ља ка, Успа ва на лепо ти ца, Цар ски
рез, У цара Тро ја на коз је уши, Извол те у бај ку са Црвен -
ка пом и Извол те у бај ку са Пепе љу гом – у који ма аутор
вари ра позна те моти ве, бога те ћи свој израз мело дич -
ном и римо ва ном рече ни цом, али и уно се ћи хумор, уз
моти ве из савре ме ног све та, како би дете могло да се
иден ти фи ку је с њима. Иако аутор не одсту па од уста -
ље ног пои ма ња, по којем би бај ке тре ба ло децу да нау -
че разли ци изме ђу добра и зла, он сво је драм ске бај ке
обли ку је са спе ци фич ног ста но ви шта по којем нас
савре ме ни свет учи да није све црно и бело. Иде ја
води ља Ршу мо ви ће вих драм ских бај ки јесте ста но ви -
ште да изме ђу бај ке и живо та гото во и нема раз ли ке,
јер „бај ка је живот или је живот бај ка”. С каквим год
се неда ћа ма сусре та ли – мото сва ке Ршу мо ви ће ве
драм ске бај ке јесте да је љубав покре тач, сна га и циљ
све га вред ног на овом све ту. И упра во тај пози тив ни
став, оба сјан љуба вљу и сво је вр сном живот ном ведри -
ном, која про ис ти че из раз и гра но сти Ршу мо ви ће вих
дра ма, јесте оно што их чини зани мљи вим и бли ским
деци.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: драм ска бај ка, вари ра ње моти ва,
хумор, живот, љубав, добр о та

Бај ке су битан чини лац одра ста ња сва ког де -
те та, јер на посре дан начин раз ви ја ју етич ка и
естет ска осе ћа ња. Сма тра се да бај ке под сти чу

децу на усва ја ње зна чај них живот них вред но -
сти: поште ња, добро те, пле ме ни то сти, хра бро -
сти, емпа ти је, тру да... Бру но Бетел хајм (Bru no
Bet tel he im) у свом Зна че њу бај ки (2015) исти че
да бај ке под сти чу дете да веру је у себе и соп -
стве не сна ге, али и да моти ви шу упор ност у
оства ри ва њу одре ђе ног циља. Оне деци нуде
еле мен те за спо зна ју евен ту ал них про бле ма
који их тиште, за пра вил но реше ње одре ђе них
пита ња важних за њихо во емо ци о нал но и инте -
лек ту ал но сазре ва ње и ста би ли зо ва ње као лич -
но сти, а све то у сигур ној атмос фе ри фик ци је
кроз коју се лако учи како да се иза ђе на крај с
амби ва лент ним у себи и дру ги ма. Кроз бај ке се
оно што је застра шу ју ће лако савла да ва, а то
пома же деци да се носе и избо ре са стра хом,
срџ бом и тугом – у „без бед ном” окру же њу у
одно су на ствар не ситу а ци је и свет. 

Уз бај ке, битан чини лац одра ста ња сва ког
дете та тре ба ло би да буде и сцен ска умет ност,
као једи ни облик умет но сти у ком посто ји ди -
рек тан кон такт изме ђу поши ља о ца пору ке
(умет ни ка) и њеног при ма о ца (гле да о ца). Да -
нас, када се све више гово ри о оту ђе но сти поје -
дин ца, упра во та жива веза може да ути че на
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чове ка (у нашем слу ча ју – дете) и, поред естет -
ског осе ћа ња, про бу ди у њему и дубо ке емо ци -
је, емпа ти ју која дово ди до духов ног раз во ја
лич но сти и њеног бога ће ња.

Драм ски писци скло ни су упо тре би бај ки као
пред ло жа ка за драм ска дела (пого то во када је
реч о тек сту за децу) или пак при бе га ва ју писа -
њу сцен ских бај ки – што умно го ме оси гу ра ва
добар при јем код мла де публи ке. Ово не изне -
на ђу је 

када се зна да бај ка у себи садр жи све прет по -
став ке за зани мљи ву пред ста ву: има јасну и узбу -
дљи ву рад њу, сукоб је дра ма ти чан и засно ван на
лако пре по зна тљи вом суда ру добра и зла, лико -
ви се одмах иден ти фи ку ју, а све је сазда но не -
жним поет ским тка њем (Ђокић 1991: 148).

На овај пое ти чан и, доне кле, кла си чан и не -
пот пун осврт Љуби ше Ђоки ћа може мо надо ве -
за ти тврд ње Нова Вуко ви ћа, који исти че да је
бај ка нај ва жни ји облик књи жев но сти када су
деца у пита њу и да нај по пу лар ни је пред ста ве за
децу (Петар Пан и Пла ва пти ца) дугу ју сво ју
попу лар ност чиње ни ци да су у „сушти ни при -
че с бај ко ви том атмос фе ром” (Vuko vić 1989:
34), а не зато што су сцен ски успе ле или што
при па да ју драм ском роду, одно сно да „и у кру -
гу драм ских тек сто ва и у њихо вој реа ли за ци ји
дије те ипак нај ра ди је тра жи нео бич ну при чу,
посеб но бај ку” (Isto). Тео рет ски се на ову тврд -
њу насла ња и став да „сусрет дете та с позо ри -
штем почи ње од бај ке” (Усти нов 1980: 33).

С обзи ром на то да су деч јем пои ма њу ствар -
но сти бли ски игра и има ги на ци ја којом дожи -
вља ва ју, али и гра де соп стве не све то ве, деца се
лако иден ти фи ку ју са све том изгра ђе ним у бај -
ци која је „инспи ра тив на под ло га за ира ци о нал -
но про ми шља ње све та” (Геор ги јев ски 1987: 34),
а такав начин про ми шља ња свој ствен је деци.

Милен ко Миса и ло вић под вла чи да је сцен -
ска бај ка „у свет ским раз ме ра ма, основ но сцен -
ско богат ство деч јих позо р ни ца” (Misa i lo vić
1991: 81). Ова чиње ни ца не изне на ђу је ако зна -
мо да сцен ска бај ка у себи углав ном носи „пое -
ти за ци ју неке морал не тен ден ци је, с јед не стра -
не, а с дру ге ука зу ју и на неку кон крет ну живот -
ну исти ну или тежњу” (Isto: 82). 

У изве сној мери нај јед но став ни је пои ма ње
бај ки јесте да оне пред ста вља ју скуп колек тив -
ног људ ског иску ства, све до че ње о људ ској сла -
бо сти и спу та но сти, као и о сна зи људ ског ума,
кре а тив но сти, који води ка про на ла же њу сред -
ста ва који ма се људ ска сна га у пре ва зи ла же њу
пре пре ка може уве ћа ти. Сцен ске дра ма ти за ци -
је бај ки, али и саме сцен ске бај ке, пру жа ју исте
такве могућ но сти дете ту, хра бре ћи га да сме ли -
је сту па у свет који га окру жу је. Пре власт прав -
де у бај ка ма омо гу ћа ва деци да „обо га ћу ју, на -
до гра ђу ју и пре о бра жа ва ју насил нич ку и не -
пра вед ну ствар ност” (Isto) све та који их окру -
жу је.

1. Драм ске бај ке Љуби во ја Ршу мо ви ћа

Љуби во је Ршу мо вић – песник, борац за пра -
ва дете та и аутор култ них еми си ја за децу на
Теле ви зи ји Бео град (Хиља ду зашто, Хај де да
расте мо, Дво глед и Фазо ни и форе), зна ча јан део
свог ства ра лач ког живо та про вео је у Позо ри -
шту „Бошко Буха” где је шесна ест годи на (од 1.
јуна 1986. до авгу ста 2002) био управ ник. Упра -
во се у овом нај ста ри јем1 позо ри шту за децу на
овим про сто ри ма укр шта ју бај ке и сцен ска
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1 Упо тре би ли смо израз нај ста ри је, јер је изра сло из По-
вла шће ног позо ри шта за децу „Рода” (опшир ни је у: Зора
Вука ди но вић, Роди но позо ри ште, 1996).



умет ност, јер бај ка пред ста вља глав ну репер -
тоар ску лини ју сце не за децу у „Бухи”.

На све ча но сти пово дом седам де сет годи на
од осни ва ња „Бухе”, одр жа ној 13. окто бра 2020,
Ршу мо вић је пору чио: 

Дра ги дру га ри, кад вам душа мира иште, жу -
ри те у позо ри ште! Лепо те се уже ли те, пуну салу
насе ли те. Не посто ји дру га сила, бај ка вас је
одга ји ла. Рас кош вида, пра зник слу ха, Позо ри -
ште „Бошко Буха”.

Овим је сје ди нио есен ци ју сми сла позо ри -
шта – духов ну лепо ту и мир, јер сва ка добра
пред ста ва иза зи ва у гле да о цу одре ђе на осе ћа -
ња кроз која се душа про чи шћа ва на путу ка
конач ном испу ње њу и бла жен ству, али и нагла -
сио зна чај бај ке у живо ту сва ког поје дин ца.
Про ми шља ју ћи зна че ње бај ке, а доне кле и дају -
ћи кључ за драм ске бај ке које је напи сао, Ршу -
мо вић откри ва раз лог бавље ња бај ком, одно сно
њеног при ла го ђа ва ња за сце ну, пошто је

бај ка огле да ло ствар ног живо та, што под ра зу ме -
ва игру, умет ност, аван ту ру, радо зна лост, све
при ла го ђе но узра сту мла дих људи, том добу када
се њихо ва лич ност фор ми ра (ПББ 20202: 76).

Бај ка, као фор ма која посто ји сто ти на ма го -
ди на (одре ђе на дра ма тур шка струк ту ра тек ста,
утвр ђе ни карак те ри лико ва, оба ве зна побе да
добра над злом, уста љен језик), не даје мно го
про сто ра драм ском писцу. Оно што дра ма ти ча -
ри могу да ура де, исти че Ршу мо вић, јесте да

удах ну душу, да је хумо ром опле ме не, да је, тако
нео бич ну, учи не још нео бич ни јом, савре ме ном
мла дом чове ку зани мљи вом. Да се позо ве у по -
моћ пое зи ја, па да, раме уз раме са музи ком,
осве тли драм ску хар мо ни ју бај ке, уз помоћ реди -
тељ ске визи је (ПББ 2020: 76–78).

Упра во у новим вер зи ја ма ста рих моти ва,
пре у зе тих из бај ки, савре ме но дете тре ба да
про на ђе нешто с чим се може иден ти фи ко вати. 

За овај рад кори шће не су Ршу мо ви ће ве
драм ске бај ке (из руко пи са Ста ре бај ке за нову
децу3): Сне жа на и седам пату ља ка, Успа ва на ле-
по ти ца, Цар ски рез, У цара Тро ја на коз је уши,
Извол те у бај ку са Црвен ка пом и Извол те у бај -
ку са Пепе љу гом.4

Први сусрет с овим драм ским бај ка ма у чи -
та о цу5 буди осе ћај да оне – теку. Нема суви -
шног задр жа ва ња ни дугих дија ло шких паса жа.
Лако ћу им даје при су ство риме и сон го ва који
пре ки да ју дија ло шке паса же те се сти че ути сак
да је спон та на игра из живо та пре не та на сце -
ну. То се нај бо ље види у над му дри ва њу Сне жа -
не и Лов ца у шуми, раз ма тра њу пату ља ка ко је
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2 Позо ри ште „Бошко Буха”: 70 годи на (у раду ће бити
кори шће на скра ће ни ца: ПББ 2020).

3 Љуби во је Ршу мо вић, Ста ре бај ке за нову децу (и јед на
нова на ста ру тему) – до ове зби р ке руко пи са аутор ка ових
редо ва дошла је захва љу ју ћи проф. др Зора ни Опа чић. За рад
је кори шће на поме ну та зби р ка јер она обу хва та све дра ме
које су биле и посеб но обја вљи ва не, уз дра му Цар ски рез –
која до сада није публи ко ва на ни изво ђе на. Изда ња Ршу мо -
ви ће вих дра ма по изда ва чи ма: Деч је нови не (Гор њи Мила -
но вац) – Успа ва на лепо ти ца (1990); Позо ри ште „Бошко Бу-
ха” (Бео град) – Успа ва на лепо ти ца (2001), У цара Тро ја на
козје уши (2001); Про ме теј (Нови Сад) – Успа ва на лепо ти ца,
У цара Тро ја на коз је уши (2000); Пче ли ца (Чачак) – Извол -
те у бај ку са чика Ршу мом (Црвен ка па, Успа ва на лепо ти ца,
Пепе љу га, Сне жа на) (2019), Извол те у бај ку са Сне жа ном
(2016), Извол те у бај ку са Пепе љу гом (2015), Извол те у бај ку
са Црвен ка пом (2014).

4 Изво ђе ња поме ну тих дра ма на сце ни Позо ри шта „Бо-
шко Буха”: Успа ва на лепо ти ца, аутор Љуби во је Ршу мо вић,
режи ја Милан Кара џић, 16. новем бар 1990; У Цара Тро ја на
козје уши, а. Љуби во је Ршу мо вић, р. Милан Кара џић, 8. фе-
бру ар 1999; Сне жа на и седам пату ља ка, а. Љуби во је Ршу мо -
вић, р. Милан Кара џић, 21. фебру ар 2005. (ПББ 2010, 62–
69; ПББ 2020, 212–222).

5 Наве де не драм ске бај ке у овом су раду посма тра не само
као драм ски тек сто ви, без поре ђе ња са њихо вим изво ђе њем
на сце ни. 



и шта је Сне жа на – у чијем кре ве ту спа ва и из
чијег тањи ра једе (што мотив ски под се ћа на
бај ку Зла то ко са и три медве да). При сут но је и
у комич ном при ка зу цара Тро ја на с тор бом на
гла ви и њего вом пре га ња њу с „пошиљ ка ма”
(њего вом децом) из Рима. Затим, у њего вом
над му дри ва њу с Деци ба лом око тога шта све
овај као самац уме да ради, па ће Тро ја ну по -
ста ти пра ља (мотив ски, ова одлу ка нема реал -
ног осно ва у самој дра ми, али је упо тре бље на,
веру је мо, како би се на сме шан начин при ка за -
ло пони же ње пора же ног непри ја те ља). У Цар -
ском резу спон та на је игра бли за на ца, као и сва -
ка игра над му дри ва ња бра та и сестре у ствар -
ном живо ту. Ипак, некад сестра зна да пора ди
бра ту о гла ви, када је овај изнер ви ра, али то
чини нон ша лант но, као да у руку узи ма тор би -
цу, а не пуп ча ну врп цу коју обмо та ва бра ту око
вра та. Лако ћа је при сут на и када се Зори ца/
Ружи ца, изнер ви ра на, намер но боц не на вре те -
но и уто не у сан, али и када Црвен ка па без бри -
жно пра ти Вуко ва упут ства о томе где у шуми
има којег расти ња, или кад отац дели суд би ну с
Пепе љу гом, попри ма ју ћи одли ке папу чи ћа...
Све су то обли ци игре, зани мљи ве и при влач не,
јер како је иста као Ршу мо вић,

[и]гра је импе ра тив детињ ства, [...] она је сред -
ство да се допре до деч јег све та. Она мора бити
сат ка на од нео че ки ва них, сме шних и про во ка -
тив них лек сич ких и сми са о них еле ме на та... без
фоли ра ња, које деца брзо пре по зна ју (Ршум да -
ни 2007: 93).

Уво ђе ње лико ва Тан да ра и Ман да ра, у Извол -
те у бај ку са Црвен ка пом и Извол те у бај ку са
Пепе љу гом, додат но пот цр та ва луди стич ки мо -
ме нат, при су тан како у Ршу мо ви ће вој пое зи ји
за децу тако и у њего вом драм ском ства ра ла -
штву. Свет испу њен рит мом и игром речи ма,

игром и нон сен сом, Ршу мо вић под у пи ре ре -
чима „тан да ра ман да ра броћ” (као Радо ви ће ва
игра у песми „Тарам”). Поме ну та два лика
нема ју посеб но зна че ње али их дожи вља ва мо
првен стве но као заба вља че, нека да шње доми -
шља те вашар ске жон гле ре који пози ва ју на
игру и маме гле да о ци ма осмех. 

Сти че се ути сак да је Ршу мо вић сво јим
драм ским бај ка ма, на првом месту, желео да
заба ви децу, заго ли ца им машту и поди ђе њихо -
вом дожи вља ју све та који их окру жу је, али и да
у текст дис крет но утка одре ђе не морал не поу -
ке (о чему ће бити речи касни је). Уко ли ко тео -
риј ски поку ша мо да одре ди мо Ршу мо ви ће ве
сцен ске бај ке, оне се сва ка ко укла па ју у номен -
кла ту ру коју је Бра ни слав Кра вља нац изнео у
сво јој Анто ло ги ји срп ске дра ме за децу (2001),
при па да ју ћи четвр том пери о ду наше драм ске
књи жев но сти за децу (од 1994), где доми нан тан
жанр, у репер то ар ској ори јен та ци ји драм ског
позо ри шта за децу, пред ста вља бај ка (као и у
тре ћем пери о ду), а драм ска оства ре ња усме ре -
на су у три прав ца: „ка роман ти чар ској, комич -
ној и [...] иро нич ној врсти” (Кра вља нац 2001:
13). Основ ни роман ти чар ски еле мент у Ршу мо -
ви ће вим сцен ским бај ка ма сва ка ко је потен ци -
ра ње љуба ви, као основ не покре тач ке силе све -
та. Комич ни еле мен ти при сут ни су и у дија ло -
шким паса жи ма, али и у визу ел ним реше њи ма
(Тро јан с тор бом на гла ви, снис хо дљи ви Вук,
нон ша лант на сестра бли зна ки ња која моћ но
вла да пуп ча ном врп цом, Кока Луда ча...), док се
иро ниј ски еле мен ти махом огле да ју у намер -
ном одсту па њу од оче ки ва ња ка који ма нас бај -
ке воде (Грда ни но име слу жи јој про тив уро ка,
Сне жа нин принц одла зи од ње у момен ту када
га је прона шла, Ружи ца се из ина та убоде на вре -
те но, Црвен ка пи не сестре могу да се пона ша ју
како им се прох те, Тро ја но ва деца при ка за на су
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као пошиљ ке из Рима, док му син Фе ликс, услед
недо стат ка очин ске фигу ре у живо ту – мач
заме њу је игла ма за штри ка ње и тако даље).

2. Савре ме ни моме нат и пре пли та ње 
позна тих моти ва

При ли ком поста вља ња бај ке на сце ну, драм -
ски писац сусре ће се с про бле мом – с јед не
стра не је оно архе тип ско, што сва ка бај ка садр -
жи: позна ти одно си међу лико ви ма и уста ље ни
завр ше так, а с дру ге – савре ме ни чита лац који
сво јим сазна њи ма често пре ва зи ла зи одно се
успо ста вље не у бај ка ма. Како је Алек сан дар
Попо вић навео – тешко је наћи нешто што у
бај ка ма већ није рече но (опшир ни је в. Попо вић
у ПББ 2020: 75). Због тога писац драм ске бај ке
инспи ра ци ју мора да тра жи у свом уну тар њем
све ту, у савре ме ном тре нут ку и све ту око себе
(опшир ни је в. Димић у ПББ 2020: 79).

Када је реч о Сне жа ни и седам пату ља ка,
Ршу мо вић даје пре ци зну карак те ри за ци ју ли -
ко ва, при сту па ју ћи им крај ње раци о нал но и
тач но исти чу ћи шта је којим ликом хтео да
пока же. На при мер, за патуљ ке се не зна да ли
су ствар ни или само плод Сне жа ни не маште,
али су ту да би деца с њима могла да се иден ти -
фи ку ју и како би одсли ка ли седам деч јих ка -
рак те ра (нпр. Пла чи ша је кењ кав, пер со ни фи -
ку ју ћи осо бе „које пла чу само када их неко гле -
да и чује” – 66). Грда на (Сне жа ни на маће ха)
сујет на је и зла, а аутор се пои гра ва зна че њем
њеног име на (које је пре у зео из Дизни је вог
црта ног фил ма Успа ва на лепо ти ца) – роди те љи
су је тако назва ли како би рас те ра ли уро ке. 

Огле да ло доби ја одли ке живог бића. Оно ше -
та по сце ни и про ми шља сво је поступ ке – гри -
зе га што кон стант но лаже Грда ну, те се попут
Шек спи ро вог Хамле та пре и спи ту је:

Не знам да л’ да мрзим себе, или волим!? Кад
бих бар могло да се само у себи огле дам, да
видим да ли од лажи поста јем ружни је!? А туж -
ни је поста јем, сигур но, мно го тужни је! (14).

Овим аутор на посре дан начин упу ћу је на чи -
ње ни цу да лаж ника да није добра и да чове ка
чини духов но ружним.

Уве ден је и Бунар жеља ког Сне жа на моли за
пра ву љубав, али он не испу ња ва жеље док се
у њега не уба ци неки вре дан пред мет. Овим
„сим па тич ним” мате ри ја ли стич ким интер ме -
цом Ршу мо вић изно си народ ну мудр ост да ни -
шта није бес плат но, те да човек око све га тре ба
да се потру ди. Сво је вр сни еле мент изне на ђе ња
пред ста вља жабац Кре ка (мотив пре у зет из бај -
ке Принц жаба), кога аутор кори сти како би у
дра му унео еле мент хумо ра, али и иро нич ног
изне на ђе ња. Сим па тич но је и деци бли ско дру -
гар ско Кре ки но испи ти ва ње каквог мом ка Сне -
жа на жели – висо ког, пла во ко сог, бога тог и ле -
пог, па када сазна да ништа од тога није нужно,
Кре ка закљу чу је да она жели њега. Сне жа нин
дру гар ски пољу бац пре тва ра га у сму ше ног
Прин ца. Да принц о коме девој чи це машта ју
није увек она кав каквог желе, Ршу мо вић нам
откри ва кроз лик у вре ме ну и про сто ру несна -
ђе ног Прин ца, који збу ње ну Сне жа ну оста вља
уз опа ску да не тра жи она њега, већ ће он наћи
њу, кад дође вре ме. Овим је уста ље на шема у
бај ка ма, по којој изне над ни сусрет дво је мла -
дих дово ди до љуба ви на први поглед, ресе ман -
ти зо ва на и гро теск но при ка за на.

У дра му је уткан став да је бит но да буде мо
лепи оно ме ко се нама сви ђа. Сне жа на је при -
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6 Сви цита ти кори шће ни у овом раду пре у зе ти су из не -
обја вље ног руко пи са Љуби во ја Ршу мо ви ћа Ста ре бај ке за
нову децу (и јед на нова на ста ру тему) и биће озна че ни само
бро јем стра не у загра ди.



ка за на као зане се на љубав ним машта ри ја ма,
али и вред на, често и као учи те љи ца (пре ко које
аутор упу ћу је поу ке): патуљ ке тера да перу зубе
– да би им били здра ви, да се обла че – да би
били лепи, да доруч ку ју како би били креп ки,
да вежба ју, али и мудра, јер: „Живот је дра ма,
сре ћа је сла ма, хва ла ти, Боже, што си и с на -
ма!” (34). Принц, иако наиз глед паси ван, на
кра ју ће оди гра ти сво ју уло гу и пољу би ти Сне -
жа ну, а све се завр ша ва срећ но, уз песму којом
се круг нара во у че ни ја затва ра – не може сва ко
сва ко ме бити леп, али је нај бит ни је да буде мо
лепи оно ме кога воли мо. 

У Успа ва ној лепо ти ци Ршу мо вић се махом
држи опи са лико ва и про сто ра из позна те вер -
зи је исто и ме ног Дизни је вог црта ног фил ма. Та -
ко је Сте фан (отац Ружи чин) – мрша ви краљ;
Амбро зи је (Хуберт из Дизни је ве вер зи је) – они -
жи, дебе љу шка сти вла дар сусед не кра ље ви не,
Злоћ кин двор је мрач но зда ње, а Ружи ца одра -
ста у шум ској коли би, у дру штву три виле. Ви -
зу ел но пове зу ју ћи сво ју дра му с Дизни је вом
вер зи јом бај ке, с којом се деца често сусре ћу,
Ршу мо вић је мла дим гле да о ци ма драм ску рад -
њу учи нио при јем чи ви јом. Он свој печат ста -
вља надо гра ђу ју ћи већ позна те лико ве и дода -
ју ћи неке нове, спо ред не. Владар сусед ног кра -
љев ства – Амбро зи је – при ка зан је као човек од
крви и меса: 

Кад краљ воли шалу
Он има двор ску буда лу!
А кад воли раки ју дуда чу
Има дво р ску луда чу!
Кад се напи је дуда че
Луђи је од сво је луда че!
Ха, ха! (48–49).

Уво ђе њем Коке, дво р ске луда че, и Ристе
Леу ти сте који нас под се ћа на тру ба ду ра, пот цр -

та ва се вре ме одви ја ња ове роман тич не коме -
ди је – цени мо да је у пита њу вите шко доба и
сред њи век. Кока је ту да иза зо ве смех али и да
под ву че Амбро зи је ву људ скост, оли че ну у скло -
но сти добр ој капљи ци. Хри сти во је (Риста Леу -
ти ста) као сен ка пра ти Фили па кроз живот –
„који је бај ка, или беше кроз бај ку која је жи -
вот”. Упра во ово пита ње, о пове за но сти живо та
и бај ке, уче ста ло је у Ршу мо ви ће вим драм ским
бај ка ма, чиме се реци пи јен ти ма уса ђу је пози -
ти ван став пре ма живо ту – без обзи ра на пре -
пре ке у живо ту, јер, оне ће се пре бро ди ти, по -
што бај ке мора ју има ти сре ћан крај.

Даро ви ма које Ружи ца доби ја од вила Ршу -
мо вић изла зи из сте ре о ти па дари ва ња мале
прин це зе лепо том и звон ким, умил ним гла сом
(што је девој ци нека да било довољ но7). Биља на
Зори цу дару је лепо том, уз љуп кост и срдач ност.
Жива на јој покла ња мудрост и зна ње, па Ршу -
мо вић под вла чи: „... лепо та и мудрост, нај ја че
силе, / Да ти зави де и добре виле!” (52).

И Злоћ кин лик је пре тр пео изме не. Сте фан
јој се обра ћа у нади да би он и кра љи ца Ана
могли доби ти дете, али је вила после тога забо -
ра вље на. Тако при ка за на, она се при кљу чу је
злим лико ви ма који су омо гу ћи ли да кра љев -
ски пар дође до потом ства, али када се дете
роди зауз врат тра же нешто што је тешко оства -
ри во (мада овде наи ла зи мо на про кли ња ње
дете та због роди тељ ске несмо тре но сти). Тако -
ђе, Злоћ ка је и чувар ка колек тив ног сећа ња те
откри ва и поза ди ну одно са међу лико ви ма –
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7 У Успа ва ној лепо ти ци Шар ла Пероа (Char les Per ra ult),
виле дару ју кне ги њу: „Нај мла ђа јој даде као дар да буде нај -
леп ше ство ре ње на све ту; дру га да има духа као анђео, тре -
ћа да све што чини има пре кра сну љуп кост; четвр та да савр -
ше но игра; пета да пева као сла вуј; шеста да нај бо ље сви ра
на свим врста ма инстру ме на та” (2008: 44). Све ове врли не
биле су пожељ не и оче ки ва не код двор ских дама Перо о вог
вре ме на.



Амбро зи је је рани је био Сте фа нов љути непри -
ја тељ. На тај начин Ршу мо вић осно ве бај ке сме -
шта у реал ни је окру же ње, одно сно изно си чи -
ње ни цу да су бра ко ви изме ђу деце зава ђе них
вла да ра доно си ли дуго роч ни ји мир њиховим
краљевинама. Пред ста вљен на овај начин, лик
Злоћ ке за мла де гле да о це не доби ја на пуно ћи
– она је неко због кога ће Ружи ца стра да ти.
Међу тим, из пер спек ти ве одра слог гле да о ца
она нади ла зи при ка зе злих вила у бај ка ма и
попри ма изве сне црте људ ско сти.

Зани мљив лик у Ршу мо ви ће вој Успа ва ној ле-
по ти ци јесте кра љи ца Ана, при ка за на као жена
са ста вом која ужи ва јед на ка пра ва као и њен
муж (краљ), а то јој је омо гу ће но захва љу ју ћи
поре клу – три бабе су биле зача ра не, један деда
је умео да про ри че будућ ност, а сама Ана вла -
сни ца је поро дич ног наслед ства – злат не пре -
сли це и вре те на. Кра љи ца Ана изла зи из уста -
ље ног при ка за мај ке кроз без гла сно физич ко
при су ство (као у Дизни је вом црта ном фил му,
али и Перо о вој вер зи ји Успа ва не лепо ти це8).
Она је мате ри ја ли ста чије је поре кло при ка за -
но кроз хипер бо лу, чиме се на сим па ти чан на -
чин ука зу је на честа пре те ри ва ња у бај ка ма.
Ана је злат ну пре сли цу и злат но вре те но насле -
ди ла од јед не зача ра не баке и њих ће покло ни -
ти Зори ци за шесна е сти рођен дан. Да ипак бри -
не о без бед но сти сво је ћер ке изне то је кроз
хипер бо лич ну чиње ни цу да су вре те но и пре -
сли ца затво ре ни иза седам чароб них бра ва, које
отва ра ју чароб не, нон сен сне речи: „Зуба та жа -
ба, збу ње на баба, зеле но јато, Зори це зла то, зла -
то не гори, мени се отво ри!” (78). Кад их чује,
те речи ће Злоћ ки ном пома га чу Гаври омо гу -
ћи ти да дође до вре те на које ће одне ти у шум -
ску коли бу и покло ни ти га Ружи ци. На овај
начин Ршу мо вић отва ра про стор за вари ра ње
позна тог тока рад ње и при ка зи ва ње ина ће ња

заљу бље не девој ке. Тако ће пре пир ка изме ђу
Ружи це и вила, које јој наре ђу ју да забо ра ви
сво ју љубав из шуме, ову под ста ћи да се намер -
но убо де на вре те но и заспе. 

Сва ђа одра слих, на кра ју дра ме, око тога
чије ће име носи ти прво ро ђе но мушко дете –
бај ку усме ра ва ка ствар ном живо ту и окол но -
сти ма. Ипак, све је зао кру же но Зори чи ном и
Фили по вом сре ћом, уз хор ску песму у којој се
вели ча љубав. 

У Извол те у бај ку са Црвен ка пом, Ршу мо вић
надо гра ђу је лик мај ке – она је налик патри јар -
хал ним бал кан ским жена ма – тешко јој је без
мужа, кога је прет ход не зиме у шуми појео вук
(одмах у почет ку, вук се апо стро фи ра као зао и
опа сан, њего во се име не изго ва ра, али се прет -
ња осе ћа и сви зна ју о коме је реч), јади ку је што
није роди ла бар јед ног деча ка иако јој Црвен -
ка па у све му пома же (при ка за на тако, мај ка не
побу ђу је пози тив на осе ћа ња). Жали се и на баку
која се јуна чи и жели да сама бора ви у шуми,
да јој нико не сме та – при чему се откри ва уста -
ље ни однос изме ђу све кр ве и сна је. Црвен ка пу
осло вља ва са сине – чиме је ока рак те ри сан
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8 Перо о ва вер зи ја Успа ва не лепо ти це гло ри фи ку је лик и
моћ кра ља. У Дизни је вој барем сре ће мо визу ел ни моме нат
када краљ (након обја ве ста ре виле да ће се девој чи ца на свој
шесна е сти рођен дан убо сти на вре те но и умре ти) грли пре -
стра вље ну кра љи цу, а затим наре ђу је да се сва вре те на у кра -
љев ству спа ле. У Перо о вој вер зи ји – краљ изда је указ којим
се, под прет њом смрт не казне, сви ма забра њу је да у кући
има ју вре те но. Краљ се пење у кулу у којој се кне ги ња оне -
све сти ла након убо да на вре те но, наре ђу је да је одне су у нај -
леп шу ода ју и поло же на кре вет; добра вила одо бра ва све
што је он пред у зео пре њеног дола ска и затим зача ра ва све у
дво р цу, осим кра ља и кра љи це, да се кне ги ња, након буђе ња
из сто го ди шњег сна, не би осе ћа ла уса мље но! Дакле – зане -
ма ре на је мај чин ска љубав; жена је ту да на свет доне се
потом ство и ту се њена уло га завр ша ва, али краљ мора оста -
ти вла дар до кра ја – исти на, оста ло је неја сно шта се с њима
деси ло по изла ску из зам ка, али се у Перо о вој бај ци они
више не поја вљу ју. 



типич ни патри јар хал ни однос и нара тив. Уве -
де не су и три сестре, три ман гу па – Зелен ка па,
Пла во ка па и Жуто ка па, чији лико ви пот цр та ва -
ју Црвен ка пи ну вред но ћу и послу шност. Мај ка
се теши да је боље да се у мла до сти „изду ва ју”,
што пред ста вља сво је вр сну роди тељ ску му -
дрост.

При сусре ту с Вуком, Црвен ка па није упла -
ше на, он јој је чак и сим па ти чан. Кроз овај
однос Ршу мо вић ука зу је на „заво дљи вост” све -
га што је мла ди ма ново и што их под сти че на
нова сазна ња и откри ћа. Некад и зло може
наву ћи крин ку беза зле но сти, па и Вук тепа и
замуц ку је, како би се уми лио Црвен ка пи. Мај -
чин савет Црвен ка пи није имао ефек та на -
спрам Вуко ве допа дљи во сти:

Мај ка: Не швр љај шумом ко тута-мута!
Црвен ка па: Е сад сам ствар но ко рис љута!

Попу је ми, ко некој бле си! 
Шта може у шуми да ми се деси?
Ништа! (225).

На кра ју Црвен ка па пева поуч ну песму за
роди те ље, која на тре ну так делу је пара док сал -
но:

Црвен ка па: Децу која слу ша ју сво је маме
Не тре ба никад оста вља ти саме.
Деца која слу ша ју има ју жеље
Да стек ну нове при ја те ље.
Деца која слу ша ју, она меде на,
Желе да срет ну, макар, Вука.
Да се игра ју, макар једе на,
Али спа се на само ће и мука!
Деца која су нор мал на и здра ва,
Хоће све да зна ју и да куша ју.
Досад но им да буду слат ка и пра ва!
Зашто кажња ва те децу која слу ша ју?
(246).

Дакле, све о бу хват но сагле да на нара во у че ни -
ја ука зу ју на то да су истра жи ва ња деци свој -
стве на, а роди тељ ска бри га неће их сачу ва ти од
иза зо ва – деца се мора ју сама избо ри ти с њима.

Извол те у бај ку са Пепе љу гом изла зи из окви -
ра уста ље ног моти ва самом чиње ни цом да отац
прав да сво ју потре бу за женид бом, али се и
зала же за добро бит сво је ћер ке. Немо ћан је
поред Маће хе, пред којом се пре тва ра у обич -
ног послу шни ка (хекла, нази ва ју га Лењим Га -
шом, што је асо ци ја ци ја на Зма је ву песму, за -
пре ће но му је да ће поста ти дво р ска луда кад
Маће хи на ћер ка поста не кра љи ца и тако даље).
Сестре су озна че не сло ви ма С. и М. и тај начин
дезин ди ви ду а ли зо ва не, но чини се да је ово ме
циљ упра во исти ца ње њихо ве зло бе – јед на ће
оши ша ти Пепе љу гу (естет ски – оду зи ма јој се
лепо та, мито ло шки – оду зи ма јој се сна га да се
бори за себе9), а и јед на и дру га уда ри ће јој
шамар. Моти вом мла ди це липе, коју отац с
пута доно си Пепе љу ги, Ршу мо вић чвр шће везу -
је бај ку за ово под не бље, буду ћи да се липо во
дрво у тра ди ци ји Јужних Сло ве на сма тра за
све то. Сле де уста ље ни моти ви – на мај чи ном
гро бу, Пепе љу га заса ђе ну мла ди цу зали ва суза -
ма, а голу би ца ће јој помо ћи у оства ри ва њу
жеље да оде на бал, ску пља њу про су тог жита,
раз от кри ва њу соп стве ног иден ти те та и уда ји за
прин ца. Нови на у Ршу мо ви ће вој вер зи ји Пепе -
љу ге јесте физич ки опис Прин ца:

Пепе љу га: Пре леп је, висок, плав и зго дан!
Није уобра жен, Бла го ро дан! (306),

но голу би ца је ипак саве ту је да буде опре зна,
јер и кра ље ви су људи. На овај начин, еле мент
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људ ско сти при пи сан је ина че узви ше ном бићу
какви су прин че ви у бај ка ма, пре ко којих сиро -
ма шне девој ке желе да се уздиг ну на дру штве -
ној лестви ци.

Драм ску бај ку У цара Тро ја на коз је уши Ршу -
мо вић вре мен ски и про стор но пре ци зно одре -
ђу је – 2. век н. е., у Гор њој Мези ји, на Дуна ву,
код Ђер да па. Лико ви су пред ста вље ни са свим
врли на ма и мана ма. Аутор се освр ће и на исто -
риј ског Мар ка Улпи ја Тра ја на за кога наво ди да
је послед њи рим ски импе ра тор који је водио
осва јач ке рато ве. У наро ду је он познат као цар
Тро јан с козјим уши ма – прет по ста вља се да су
му при пи си ва не због паган ског поре кла и њего -
вих про го на хри шћа на. Од самог почет ка је
при мет но да је Ршу мо вић народ ну бај ку У цара
Тро ја на коз је уши узео само као мотив ску осно -
ву. Уз освр та ње на исто риј ске чиње ни це и пе -
сму про ро чи це Коша ве, Ршу мо вић изно си став
да у бај ка ма има више исти не него у исто риј -
ским ана ли ма, чиме ука зу је на изво ре бај ки у
мито ви ма и леген да ма, али сво јој дра ми даје и
сво је вр сну леги тим ност.

Поен ту коју смо већ сре та ли у његовим драм-
ским дели ма – да су љубав и добр о та покре та -
чи све га – Ршу мо вић ће и овде наве сти као бит -
ну у раз во ју Тро ја но вог лика, од комич ног и
иском плек си ра ног (због козјих уши ју на гла ви
носи тор бу) до изле че ног (када при гр ли сво ју
децу и над вла да соп стве ну охо лост). Међу тим,
сада се уво ди и тре ћи еле мент – исти на. Про -
ро чи ца Коша ва исти че да је исти на нај моћ ни -
ја, а у север ној Мези ји она је 

у три срца: у срцу воде, у срцу ватре 
и у срцу дете та!
[...]
Вода је живот, ватра је љубав, а дете... 
Дете је добро та! (169).

У дра му коју пот кре пљу је исто риј ским чи -
ње ни ца ма аутор уво ди две теме свој стве не са -
вре ме ном све ту – еко ло ги ју и род ну опре де ље -
ност. У том кон тек сту зани мљив је лик Зма ја
Баба ка ја – првог еко ло га на овим про сто ри ма.
Он чува Дунав од пре гра ђи ва ња и пре мо шћа ва -
ња, те је с Тро ја ном у кон стант ном суко бу јер
овај под сти че ино ва ци је. С дру ге стра не, Змај
Баба кај шти ти Дунав не допу шта ју ћи да се у
њему уто пи зла осо ба, да га не би упр ља ла. 

С обзи ром на то да је Тро јан опсед нут осва -
ја њи ма и да дуго изби ва од куће, што га дово ди
у везу са мно гим савре ме ним оче ви ма који ма
је оства ри ва ње на послов ном пла ну и сти ца ње
мате ри јал них доба ра при о ри тет у одно су на
поро ди цу, деца су га жељ на. Недо ста так очин -
ске фигу ре Фелик са је навео да попри ми жен -
ске скло но сти (игле за штри ка ње заме њу ју му
копље, а жен ске хаљи не мушку оде ћу). Озбиљ -
ност ситу а ци је аутор поку ша ва да убла жи кроз
смех и сте ре о тип но пои ма ње скло но сти ка пое -
зи ји – Тро јан се пона да – биће песник, али нема
дара. Теме еко ло ги је и род не опре де ље но сти у
Ршу мо ви ће вој дра ми јесу покре ну те, али оста -
ју на повр шин ском нивоу, у свој ству сим па тич -
не завр зла ме. 

Ршу мо вић је у дра му увео и деч ју дру жи ну
(Вучих на – бер бе ри нов унук, Прво је и Дру го је
– бра ћа, и Зла та – спрет на девој чи ца, која сво -
јом виспре но шћу, окрет но шћу и дру же њем са
деча ци ма нео бич но под се ћа на Луњу из рома -
на Орло ви рано лете Бран ка Ћопи ћа), која зајед -
нич ки реша ва про бле ме, али и при хва та при -
до шли це из Рима – Фелик са и Фели си ју, Тро ја -
но ву децу. Дра ма тече логич ним током, до мо -
мен та када Вучих на (коме су од љуба ви пре ма
Фели си ји изра сла кри ла) одла зи на Зма јев двор
у обла ци ма (јер је овај однео Фелик са и Фели -
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си ју, слич но бај ци Чар дак ни на небу ни на зе-
мљи). Драм ски нео сно ва но, вари ра ју ћи мотив
из мита о Орфе ју и Еури ди ки, змај чи ћи саве ту -
ју Вучих ну и Фели си ју да се јед но од дру гог
окре ну и да пођу, уко ли ко желе поно во да се
виде. Сусрет дво је заљу бље них при лич но је
неспре тан, а затим сце не почи њу брзо да се
сме њу ју (Вучих на је иско пао рупу, изго во рио
тај ну о козјим уши ма, изни кла је зова и наста -
ла сви ра ла, тај на је откри ве на, ама зон ска кра -
љи ца Пен те си ле ја дово ди Деци ба ла пред Тро -
ја на, Тро јан мора да се над не се над Дунав и
загле да се у воду не би ли вра тио сво ју децу,
пусти ће сузу и она ће опле ме ни ти воду, што ће
рас те ра ти зле духо ве, оче ва љубав вра ти ће
Фелик са и Фели си ју, на оба ли се сви ску пља ју,
па и Тро ја но ва жена Хер ни ја која је охо ла пре -
ма сви ма, а Тро јан јој због тога ста вља козје
уши). Чини се да је Ршу мо вић увео у дра му
мно го лико ва, што неми нов но води ка раз ву че -
но сти рад ње. Брзим сме њи ва њем дога ђа ја, не -
кад и нео сно ва ним, дра му је учи нио мање отег -
ну том и свео је у вре мен ски опсег при хва тљив
деци.

Све се завр ша ва Коша ви ном и Пен те си ле ји -
ном песмом у којој се вели ча љубав – бит но је
да се дâ сво је срце и при ми туђе, јер једи но
језик љуба ви спа са ва све у при ро ди. 

При мет но је да је у бај ка ма са позна тим ју -
на ки ња ма – Сне жа ном, Успа ва ном Лепо ти цом,
Црвен ка пом и Пепе љу гом – Ршу мо вић остао у
окви ри ма позна тих пред ло жа ка из елек трон -
ских меди ја (осла ња ју ћи се махом на Дизни је -
ве вер зи је), дода ју ћи незнат не изме не у виду
лико ва или еле ме на та хумо ра, чиме је мла дој
публи ци омо гу ћио лак ше пои сто ве ћи ва ње са
дра мом. Хумор, уз риму коју у сво јим драм -
ским бај ка ма вешто кори сти, Ршу мо ви ћев је

основ ни и нај зна чај ни ји еле мент којим заво ди
публи ку. Сне жа на се вер бал но над и гра ва с Кре -
ком о томе каквог мом ка жели, а онда је Принц
нон ша лант но оста ви након пољуп ца, збу ње ну,
па ће се опет поја ви ти над њеним одром, опхр -
ван болом; тако ђе, и Грда ни но тума че ње име -
на – није ружна, већ је такво име доби ла про -
тив уро ка – у публи ци иза зи ва смех (Сне жа на и
седам пату ља ка). Успа ва на лепо ти ца упра во ху -
мо ром изла зи из окви ра доми нант ног осла ња -
ња на Дизни је ву вер зи ју. Поре кло кра љи це Ане,
њен укле ти посед – злат на пре сли ца и вре те но,
скри ве ни у шкри њи под бесми сле ном ман тром,
Ружи ца која се из ина та уба да на вре те но или
пре пир ка бабе и деда о томе како ће се дете зва -
ти – све то пред ста вља „боц ка ње” публи ке, мо -
жда не толи ко оне нај мла ђе, коли ко ста ри је –
да се насме ју и иско ра че из уста ље ног тока бај -
ке. У кома ду Извол те у бај ку са Црвен ка пом –
када је ста ри ја публи ка у пита њу, сим па ти чан
је однос мај ке пре ма Црвен ка пи. У њему се
огле да однос типич не гор шта ки ње пре ма жен -
ском дете ту (јер нема сина), али је тако ђе за -
нимљив и урне бе сан Вуков начин заво ђе ња
Црвен ка пе на стран пу ти цу. Сагле да ва ју ћи све
позна те моти ве које Ршу мо вић кори сти у сво -
јим сцен ским бај ка ма – Извол те у бај ку са Пепе -
љу гом оста је нај бле ђа и без изра зи те важно сти
– осим лико ва Тан да ра и Ман да ра који се поја -
вљу ју и у Извол те у бај ку са Црвен ка пом. Дакле,
када се сагле да ју поме ну те чети ри сцен ске бај -
ке, сти че се ути сак да се хумор, у њима при су -
тан, дефи ни тив но осла ња на асо ци ја тив ност те
је сто га разу мљи ви ји ста ри јој публи ци. Када је
реч о драм ској бај ци У цара Тро ја на коз је уши –
чини се да је Ршу мо вић имао жељу да поред
забав них еле ме на та увр сти и оне еду ка тив не.
Међу тим, услед вели ког бро ја лико ва, а вре -
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мен ске огра ни че но сти дра ме, изгле да да у сво -
јој иде ји није успео и сви дога ђа ји чине се шту -
ро опи са ни, а одно си међу лико ви ма на момен -
те диску та бил ни. Ипак, оста ли су сим па тич ни
хумор ни еле мен ти – Тро јан с тор бом на гла ви,
Феликс и Фели си ја при ка за ни као паке ти из
Рима, Фелик со ва род на опре де ље ност, Тро ја но -
ва опчи ње ност Пен те си ле јом, Тро ја но во нага -
ђа ње с Деци ба лом.

2.1. Само свој ни жен ски лико ви

Када је реч о Ршу мо ви ће вим драм ским бај -
ка ма, нај у пе ча тљи ви ји помак, у одно су на по -
ре дак утвр ђен у бај ка ма, јесте начин при ка зи -
ва ња пози тив них жен ских лико ва. Мај ке има ју
свој глас и став, а прин це зе нису пасив не уче -
сни це при че који ма се деша ва зло, док чека ју
прин ца да их изба ви, већ су само свој не, некад
и раз ма же не девој ке које сво јим ста во ви ма
умно го ме под се ћа ју на оне које сва ко днев но
сре ће мо. Све се то вешто и с мером пре пли ће
са моти ви ма при сут ним у позна тим бај ка ма,
али и дру гим књи жев ним дели ма.

Нај у пе ча тљи ви је жен ске лико ве сре ће мо у
Ршу мо ви ће вој Успа ва ној лепо ти ци. О поре клу
кра љи це Ане и њеном наслед ству већ је било
речи. Она све сно и без дво у мље ња крши кра ље -
ву наред бу о уни шта ва њу вре те на, чува ју ћи
сво је поро дич но насле ђе. Јогу на ста Ружи ца по
сва ку цену жели да оства ри сво ју љубав ну при -
чу с незнан цем из шуме, а када се то не деси –
намер но се боц не на вре те но. Ту је и лик дво р -
ске луда че Коке, који нема пан дан у позна тим
бај ка ма и у Ршу мо ви ће вој Успа ва ној лепо ти ци
слу жи да би пот цр тао Амбро зи је ву људ скост,
про сто ду шност и скло ност ка пићу. При ка за на

као галам џи ја, уз карак те ри сти ке дво р ске луде,
Кока је разу мљи ви ја одра слој него деч јој пу -
бли ци.

У Извол те у бај ку са Црвен ка пом, Ршу мо вић
надо гра ђу је лик Мај ке, као патри јар хал не бал -
кан ске жене, несрећ не што нема мушко дете.
Бака, која је у бај ци немоћ на ста ри ца, а раз лог
њеног борав ка у шуми није пре до чен, у Ршу мо -
ви ће вој дра ми при ка за на је као твр до гла ва,
нам ћо ра ста ста ри ца. Она изи гра ва хај ду ка (та -
ко је види Мај ка) и жели да буде сама у шуми,
где јој нико не сме та. Овим одно сом, Ршу мо -
вић кроз хумор осли ка ва савре ме ни однос све -
кр ве и сна је. 

Зла та (У цара Тро ја на коз је уши), виспре на и
окрет на, спрем на је да се бори за сво ју љубав –
Фелик са. Насу прот њој, при ка за ној као дете из
наро да, јесте Фели си ја, ћер ка импе ра то ро ва,
вас пи та ва на у Риму. Њен лик гра ђен је по угле -
ду на прин це зе из бај ки, које су углав ном па -
сив не. У лику Пен те си ле је, ама зон ске кра љи це,
гло ри фи ко ва не су жен ска лепо та, одлуч ност,
хра брост и спрет ност.

Ова кви жен ски лико ви ука зу ју на Ршу мо ви -
ће ву потре бу да сво је драм ске бај ке пове же са
савре ме ним добом, али и да лико ви ма дâ жи -
вост, одсту па ју ћи од уста ље ног прин ци па из
бај ки где су пози тив ни жен ски лико ви махом
пасив ни. 

3. Цар ски рез – фан та сти ка из реал ног 
окру же ња

Дра ма Цар ски рез нема осно ву у некој позна -
тој бај ци, али им је бли ска због сво је чуде сно -
сти – рад ња се одви ја у мами ном сто ма ку, а
глав ни акте ри су још неро ђе ни бли зан ци. Реди -
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тељ ски је врло зах тев на, јер се у дида ска ли ја -
ма наво ди да се драм ска рад ња одви ја иза
танке заве се од тила. Лико ви одра слих (мај ка,
отац и лекар) физич ки се не поја вљу ју, већ је
аутор осми слио да се гла со ви чују „спо ља” и да
раз го вор буде при ка зан у обла чи ћи ма на за -
веси. 

На овом месту ћемо заста ти, како бисмо
ука за ли на нео бич ну идеј ну слич ност изме ђу
Ршу мо ви ће вог Цар ског реза и фил ма Гле ко то
гово ри10 (Look Who’s Tal king, 1989). У овом награ -
ђи ва ном и попу лар ном филм ском оства ре њу,
глав ног јуна ка пра ти мо од мами ног сто ма ка, а
затим и по рође њу. Беба изно си сим па тич не,
нека да и иро нич не ста во ве (које одра сли не
чују) о живо ту и људи ма које „упо зна је”, док
поку ша ва себи да про на ђе савр ше ног оца. Док
се филм бави беби ним погле дом на живот и
деша ва ња у њему, код Ршу мо ви ћа има мо при -
ка за не две стра не. С јед не је зани мљив поглед
бли за на ца (деча ка и девој чи це) на свет који још
нису упо зна ли, а с дру ге су ста во ви роди те ља о
деци коју оче ку ју. Тата ће, због беби ног рита ња,
закљу чи ти да ће неко бити фуд ба лер, па одмах
хита да купи лоп ту. С дру ге стра не, мама набра -
ја вита ми не и мине ра ле које тре ба узи ма ти у
труд но ћи и у којим намир ни ца ма их има, те се
овај сег мент дра ме може тума чи ти и као сво је -
вр сни беде кер здра ве труд нич ке исхра не.

При мет но је да Ршу мо вић у дра ма ма ко -
ристи асо ци ја ци је на сво је песме, а овде се
поја вљу је и успа ван ка за децу – „Јед ног зе -
леног дана”, чија мело ди ја уми ру је бебе у
мајчином сто ма ку. Цела „гужва” наста је због
бра то вог убе ђе ња да је он ста ри ји, јер ће се
ро ди ти први (самим тим, аутор му даје више
„зна ња”), али ће цити ра ти Душка Радо ви ћа: „Ја
ви ше волим мами ну сестру, она ми је тет ка, а

моја сестра ми није ништа”. С дру ге стра не,
сестра је при ка за на као пра ва прин це зи ца, прз -
ни ца. 

Сагле да на у цели ни, дра ма ода је ути сак из -
ве сне хер ме тич но сти и нара тив ног при ка за су -
сре та два ју све то ва – деч јег, пуног зна ти же ље и
нон ша лан ци је, и све та одра слих – првен стве но
маме и тате који сво ја оче ки ва ња и стра хо ве
про јек ту ју на неро ђе ну децу. Начи ном на који
је осми шље на, дра ма Цар ски рез изла зи из
окви ра уста ље ног сцен ског при ка за и отва ра
про стор за уво ђе ње нових меди ја у реа ли за ци -
ју драм ског изво ђе ња.

4. Закљу чак

Ари сто тел је твр дио да је свр ха позо ри шта
да заба ви и поу чи. Упра во то чини и Ршу мо вић
сво јим драм ским дели ма. Заба ван је начин на
који аутор вари ра позна те моти ве, бога те ћи
свој израз мело дич ном и римо ва ном рече ни -
цом, али уно се ћи и хумор, јер „хумор је нека
врста лепог кљу ча, којим се откљу ча ва ју душе
публи ке” (Мићу но вић 2008: 68). Када су поу ке
у пита њу, њих не мањ ка али су нена ме тљи ве.
Тако наи ла зи мо на рече ни це: „Шума је шума,
не смет ни с ума” (Сне жа на и седам пату ља ка,
35), „Дука ти су за оне глу пе, који могу да се
купе, и који исти ну гово ре у погре шно вре ме”
(У цара Тро ја на коз је уши, 179), „Пут је пун без -
да на, лити ца, чука... / А можеш нале те ти и на...”
(Извол те у бај ку са Црвен ка пом, 242) – при че -
му, не име ну ју ћи реал ну опа сност, аутор оста -
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вља про стор за дома шта ва ње раз ли чи тих иза -
зо ва и опа сно сти које сва ко днев ни живот носи. 

Очи глед на је пове за ност Ршу мо ви ће вих
драм ских бај ки с посту ла ти ма у самим бај ка -
ма: раз ли ка изме ђу добра и зла, зло се може
побе ди ти добрим, тре ба се супрот ста ви ти опа -
сно сти ма, па и оним непре мо сти вим, јер се
мета фо рич ни мостић увек ука же. Дакле, аутор
не одсту па од уста ље ног пои ма ња бај ке као
књи жев не врсте која децу тре ба да нау чи разли -
ци изме ђу добра и зла. Међу тим, савре ме ни
свет нас учи да није све црно или бело, а тим
ста вом Ршу мо вић боји сво је драм ске бај ке.
Тако ће њего ва Злоћ ка помо ћи кра љу и кра љи -
ци да доби ју дете (Успа ва на лепо ти ца), Отац,
иако се оже нио Маће хом, ипак шти ти сво ју
ћер ку (Пепе љу га), нису сва деца добра и послу -
шна (Црвен ка па), Тро јан је гра ди тељ и визи о -
нар, на момен те и пра ви мушка рац заљу бљен у
Ама зон ку, али и отац из 21. века који ће свог
сина при хва ти ти чак и ако овај поста не транс -
ве стит и песник склон штри ка њу (У цара Тро ја -
на коз је уши) итд.

Нит која пове зу је обра ђе не Ршу мо ви ће ве
дра ме јесте запи та ност над диле мом – да ли је
бај ка живот или је живот бај ка. На тај начин
аутор пот цр та ва Њего ше ву мудр ост: „Чашу ме -
да још нико не попи што је чашом жучи не загр -
чи, / Чаша жучи иште чашу меда, смје ша не нај -
лак ше се пију.” На моди фи ко ван начин, ово ће
изја ви ти и Злоћ ка у Успа ва ној лепо ти ци. Тако -
ђе, аутор не про пу шта да у сва кој драм ској бај -
ци нагла си да је љубав покре тач, сна га и циљ
све га вред ног на овом све ту. И упра во тај пози -
тив ни став, оба сјан љуба вљу и сво је вр сном
живот ном ведри ном која про ис ти че из раз и гра -
но сти Ршу мо ви ће вих дра ма, јесте оно што их
чини зани мљи вим и бли ским деци.
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Iva na S. IGNJA TOV POPO VIĆ

DRA MA FAIRY TALES 
BY LJU BI VO JE RŠU MO VIĆ

Sum mary

In this paper, we will try to point out the par ti cu la -
rity of Lju bi vo je Ršu mo vić’s dra ma tic fairy tales: Snow
Whi te and the Seven Dwarfs (Sne ža na i sedam patu lja ka),
Sle e ping Bea uty (Uspa va na lepo ti ca), Cae sa rean Sec tion
(Car ski rez), Goat Ears of the Empe ror Tro jan (U cara Tro -
ja na kozje uši), Here’s a Fairy Tale with Lit tle Red Riding
Hood (Izvol te u baj ku sa Crven ka pom) and Here’s a Fairy
Tale with Cin de rel la (Izvol te u baj ku sa Pepe lju gom) – in
which the aut hor vari es known motifs, enric hes his
expres si on with a melo dic and rhyming sen ten ce, but
also brings humor with motifs from the modern world so

that the child can iden tify with them. Alt ho ugh the
author does not devi a te from the esta blis hed notion that
fairy tales are the re to teach chil dren the dif fe ren ce bet -
we en good and evil, his dra ma tic fairy tales are sha ped
by the fact that the modern world teac hes us that
everything isn’t black or whi te. The main idea of Ršu mo -
vić’s dra ma tic fairy tales is to point out the fact that there
is almost no dif fe ren ce bet we en a fairy tale and life,
becau se “a fairy tale is life or life is a fairy tale”. Wha te -
ver adver sity we enco un te red, the mot to of every Ršumo -
vić dra ma tic fairy tale is that love is the mover, strength
and out co me of everything valu a ble in this world. And
that posi ti ve atti tu de, illu mi na ted by love and a kind of
sere nity in life, which stems from the playful ness of Ršu -
mo vić’s play, is what makes them inte re sting and rela ta -
ble to chil dren. 

Keywords: dra ma tic fairy tale, vari a tion of moti ves,
humor, love, kind ness
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САЖЕ ТАК: У раду ће бити речи о јед ној од кључ них
пое тич ких лини ја у ства ра ла штву Љуби во ја Ршу мо ви -
ћа – теми поврат ка детињ ству, одно сно зави ча ју, на
при ме ру рома на Зау ва ри. Ука за ће мо на раз вој ове идеј -
не око сни це Ршу мо ви ће вог ства ра ла штва од првих
песа ма које носе исти наслов као овај роман, а које су
се поја вљи ва ле у часо пи си ма шезде се тих годи на про -
шлог века. Aнализираћемо при по ве дач ке поступ ке
који илу стру ју пишче ву тежњу ка поврат ку коре ни ма
и изво ру соп стве ног бића, као што су: деч ји говор и
илу стра ци је, хумор, деч ја фока ли за ци ја, деца као про -
та го ни сти при че и др., кори сте ћи се пое тич ким одред -
ни ца ма наив не песме и наив не при че.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: детињ ство, зави чај, Зау ва ри, ху -
мор, деч ја фока ли за ци ја, мета тек сту ал ност, интер тек -
сту ал ност, деч ји говор, аван ту ри стич ки роман

Од самих поче та ка свог ства ра лач ког пута и
обја вљи ва ња песме „Зау ва ри”, која носи исти
наслов као и роман настао гото во пет деце ни ја
касни је, Љуби во је Ршу мо вић је део свог пое -
тич ког раз во ја усме рио ка зави чај ној тема ти ци
и поврат ку коре ни ма свог бића. У овом раду
ћемо фено ме ну детињ ства у Ршу мо ви ће вом
ро ма ну при сту пи ти не као пре вас ход но узра -
сном одре ђе њу већ као сво је вр сном ста њу све -
сти, одно су пре ма све ту и начи ну дожи вља ва -
ња соп стве не лич но сти и ствар но сти. Задр жа ти
деч је у себи, на шта упу ћу ју, реци мо, М. Антић

(2015: 45), А. Сент Егзи пе ри (Anto i ne de Saint-
-Exu pery) (Сент Егзи пе ри, у Ршу мо вић 2011: 5)
и мно ги дру ги писци, под ра зу ме ва ста ње поја -
ча не осе тљи во сти и има ги на тив но сти.

Пери од роман ти зма од вели ког je зна ча ја за
схва та ње фено ме на детињ ства јер су у њему
поста вље ни теме љи њего вом модер ном схва та -
њу, што ће посеб но бити изра же но у књи жев но -
сти 20. века. У том пери о ду, у посеб ну везу до -
во де се детињ ство и умет нич ко ства ра ње, јер се
као њихо ва спој на тач ка уоча ва ју „неспу та на
машта, под све сни живот, ира ци о нал на сно ви -
ђе ња, пре ло мље на сли ка ствар но сти, наро чи то
ново виђе ње ства ри1” (Хамо вић 2015: 28). Оно
што је зајед нич ко пое ти ци роман ти зма и схва -
та њу детињ ства, као извор ног пери о да чове ко -
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1 О томе гово ри и Шарл Бодлер (Cha r les Pie r re Bau de la i -

re): „Дете види све као ново; оно је увек зане се но. Ништа није
слич ни је оно ме што се нази ва инспи ра ци јом, него радост с
којом дете упи ја фор му и боју. Смео бих ићи и даље; твр дим
да инспи ра ци ја има неке везе с нава лом крви, и да сва ку
узви ше ну мисао пра ти сла би ји или јачи нер вни потрес који
се рас про сти ре све до малог мозга. Гени ја лан човек има јаке
нер ве; код дете та су они сла би. Код јед ног, разум је зау зео
знат но место; код дру гог, осе тљи вост зау зи ма ско ро чита во
биће. Али гени је је само вољом поно во нађе но детињ ство,
детињ ство сада обда ре но, да би се изра зи ло, мушким орга -
ни ма и ана ли тич ким духом који му омо гу ћу је да сре ди сав
мате ри јал који је и нехо ти це наго ми лан. Тој дубо кој и весе-



вог живо та, јесте и „дава ње узви ше ног сми сла
банал ном; уоби ча је ном – тајан стве ни изглед;
позна том – досто јан ство непо зна тог; конач ном
– при вид бес ко нач ног” (Gluš če vić 1967: 10). Та -
ко ђе, пое ти ци роман ти зма одго ва ра и дина -
мич ност, сли ва ње вре мен ских пер спек ти ва у
јед ну цели ну, што се све може пре по зна ти и у
Ршу мо ви ће вим Зау ва ри ма, на при мер, на са -
мом кра ју када се глав ни јунак нађе у Кра ље -
ви ни Зау ва ри ма и изне на да се вра ти у про -
шлост, пред ви ди соп стве ну будућ ност, а све то
му се дога ђа у сада шњем тре нут ку. Пре тога је,
у виду јед не изра зи то сим бо лич ке, дина мич не
аван ту ре, про шао кроз про цес реин те гра ци је
соп ства – или пси хо ло шког опо ра вља ња2 од све -
га, па и самог живо та, дола зе ћи, на тај начин,
до хар мо ни је, која је јед на од кључ них роман -
ти чар ских тежњи (Isto: 32–38). 

Са пое ти ком модер ни зма наив на књи жев -
ност и песма-дете поста ће кључ ни тер ми ни
који обе ле жа ва ју вид ства ра ла штва наме њен
како мла ђој тако и ста ри јој публи ци, јер се
данас све више инси сти ра на ука зи ва њу на нео -
дво ји вост ових две ју гра на књи жев не умет но -
сти. Мило ван Даној лић у свом есе ју о „Наив ној
песми” посеб ну пажњу посве ћу је упра во пој му
песма-дете, који сма тра нај ва ља ни јим реше -
њем када је у пита њу дефи ни са ње самог нази -
ва песме која није одре ђе на искљу чи во наме -
ње но шћу деч јој чита лач кој публи ци, већ јед -
ним посеб ним свој ством наив ног, искон ског,
неу пр ља ног погле да на свет: „Уре ђен и осми -
шљен свет могућ је једи но као тежња, одно сно
кон струк ци ја наив не све сти, на коју је дете при -
род но упу ће но” (Даној лић 2004: 42). 

Дово ђе ње у ред и осми шља ва ње ства ри, макар
и по цену неве ро ват них импро ви за ци ја, за дете
има сми сао савла ђи ва ња хао са у који је рође њем
гур ну то; то је њего ва насу шна потре ба. За одра -

слог, пак, то је једи но уте шно сагла сје до којег
успе ва да се вине (Исто). 

Та тежња деч је пси хе ка хар мо ни ји, уре ђе -
но сти, а самим тим и бесмрт но сти, сушти на је
песме-дете та, одно сно наив не песме. Фено мен
детињ ства, као пери од чове ко вог живо та у ко -
јем доби ја прве инфор ма ци је о све ту, који, по -
ред ста ро сти, посма тра живот и смрт из јед не
нат пер спек ти ве, омо гу ћа ва дете ту да свет до -
жи ви у њего вој пуној извор но сти и поста вља му
теме ље буду ће, одра сле лич но сти. Иако се пе -
ри од детињ ства често пове зу је са ста њем крај -
ње без бри жно сти, сигур но сти и сло бо де, то није
увек тако, што Ршу мо вић и пока зу је, како у
свом рома ну Зау ва ри тако и у цело куп ном опу -
су. Воде ћи мотив глав ног јуна ка рома на за по -
вра так у дане детињ ства и соп стве ни зави чај
није искљу чи во моно то ни ја сва ко днев ни це од -
ра слог чове ка, већ при род на тежња чове ка за
соп стве ним оце ло вље њем. Упра во су ово основ -
не карак те ри сти ке дела тзв. гра нич не књи жев -
но сти, која су наме ње на „деци и осе тљи ви ма”,
како, на при мер, Дани ло Киш исти че у под на -
сло ву сво јих Раних јада. „Осе тљи ви су вели ка
деца или одра сли који с посеб ним сен ти мен том
чита ју и при ма ју књи жев не тек сто ве у чијем се
сре ди шту нала зи мито ло ги ја про ху ја лог детињ -
ства” (Пија но вић 2014: 9). Ову мито ло ги ју Ршу -
мо вић ће ожи ве ти у сво јим Зау ва ри ма, у који -
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лој радо зна ло сти тре ба при пи са ти уко чен и живо тињ ски
екста ти чан поглед деце пред новим, ма шта оно било, лице
или пеј заж, све тлост, позла та, боје, тка ни не које се пре ли -
вају, усхи ће ње лепо том коју улеп ша ва тоа ле та” (Бодлер
1954: 45).

2 „Дакле, опо ра вља ње (под ву кла Н. Ш.) је као неко вра ћа -
ње детињ ству (под ву кла Н. Ш.). Човек који се опо ра вља, као
дете, има у нај ве ћем сте пе ну спо соб ност да се живо инте -
ресу је за ства ри, чак на изглед нај три ви јал ни је” (Бодлер
1954: 44). 



ма под јед на ко ужи ва ју и деца и ста ри ји осе тљи -
ви чита о ци, јер први на њих про јек ту ју тре нут -
не дожи вља је детињ ства, а дру ги се тог пери о -
да живо та при се ћа ју са дозом ностал ги је. Ршу -
мо вић исти че оно што је запа зио и Раст ко Пе -
тро вић у свом есе ју „Мла дић ство народ ног ге -
ни ја” – свест о мит ском и пра и звор ном које је
у осно ви колек тив ног несве сног чита вог чове -
чан ства, а које, вра ћа ју ћи му се на раз ли чи те
начи не, изме ђу оста лог и путем умет но сти,
ства ра осе ћај цело ви то сти (Петро вић 2008: 5–
83). Исто је и на инди ви ду ал ном пла ну сва ког
поје дин ца који има потре бу за соп стве ним оце -
ло вље њем, вра ћа њем соп стве ним изво ри ма
оли че ним у детињ ству.

Коли ко су игра и има ги на ци ја свој стве ни
дете ту, толи ко су нео п ход ни и одра сли ма, пого -
то во они ма који су окре ну ти било којем виду
умет но сти. Пишу ћи о суче ља ва њу ста во ва Бог -
да на Попо ви ћа и Мар ка Ристи ћа, Љушта но вић
изно си кључ но Ристи ће во запа жа ње о уза јам -
но сти и слич но сти детињ ства и кре а тив но сти:
„Игра је истин ски прин цип кре а ци је, а наче ло
пое зи је и наче ло детињ ства је у сушти ни исто”
(Ристић, у Љушта но вић 2012: 84). Сушти на ква -
ли те та ства ра ла штва наив ног3, а не сен ти мен -
тал ног песни ка, запра во је „наив ност, зачу ђе -
ност и деч ја отво ре ност пре ма све ту” (Даној лић
2004: 47) која се не може опо на ша ти. Позна та
су над ре а ли стич ка окре та ња заум ном, све ту
има ги на ци је, нат чул ног, снов ног и инфан тил -
ног, а са дру ге стра не оштра кри ти ка раци ја и
све сног кре и ра ња песме. То исти че и Јован
Љушта но вић: 

У аван гар ди дете бива откри ве но као уни вер -
зал ни кул тур ни сим бол, а детињ ство као пра -
основ и пра по че так, деч ји говор и мишље ње про -
гла ша ва ју се за „нул ту тач ку кул ту ре” од недо -
врше ног бића, до изгна ни ка од мета фи зич ког,

по ста ло је биће еле мен тар ни је, извор ни је и више
од одра слих (Љушта но вић 2012: 82).

Слич ног је ста ва био и Ста ни слав Вина вер,
рекав ши да одра сле нај ви ше уни шта ва „бри га
бре ме”, док дете не носи у себи тај терет, па чак
ни страх који је једи ни свој ствен чове ку као
бићу, а то је страх од смр ти, а за шта је одли чан
при мер исказ јед ног од деча ка – јуна ка из рома -
на Зау ва ри на кон ста та ци ју да дете уми ре:
„Лажеш! Дете не може да умре!” (Ршу мо вић
2011: 76). Овај фено мен деч јег погле да на смрт -
ност уоча ва и Милен ко Пајић у „Сја ју детињ -
ства”: 

Страх од смр ти дуго је за мене био појам о
коме сам поне што напа бир чио у књи жев но сти и
на часо ви ма исто ри је. Тек сам касни је, у живо -
ту, добро нау чио ту стра шну, неиз бе жну и нео п -
ход ну лек ци ју (2013: 379). 

Једи но човек веру је у смрт ност, и сто га, кад
би знао „за све што га чека / не би се ни рађо /
у виду чове ка” (Ршу мо вић 2013: 55). Ако бисмо
се води ли Шиле ро вом кла си фи ка ци јом песни -
ка на наив не и сен ти мен тал не, и ако бисмо ту
кла си фи ка ци ју пре не ли на про зу (по ана ло ги -
ји наив на песма : наив на при ча/роман), могли
бисмо рећи да при по ве дач Зау ва ра, а ујед но и
отац тро ји це деча ка4 са који ма кре ће у аван ту -
ру, пред ста вља сен ти мен тал ног при по ве да ча
који је у ста њу нерав но те же са самим собом и
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3 Иде ју о дистинк ци ји наи ван : сен ти мен та лан песник
Даној лић је пре у зео из Шиле ро вог (Schil ler) дела Uber nai ve
und sen ti men ta lische Dic htung (Даној лић 2004: 47).

4 Чар ли, био лог, са тро ји цом сино ва кре ће на аван ту ри -
стич ко путо ва ње у очев зави чај; при том је, нарав но, сва ко
морао има ти неко „аван ту ри стич ко име” – тако је Мар ко
постао Комар, Милан је добио име Кими, а Нико лу су про -
зва ли Цар.



у „кон стант ној тежњи за потра гом за собом и
при ро дом” (Хамо вић 2015: 72). При по ве дач –
јунак тра га за сво јим језгром, за сво јим изво -
ром, јер се осе ћа одво је ним од њега – њего во
путо ва ње у род но место тежња је ка обје ди ње -
њу соп стве не лич но сти, а то пости же на „моде -
ран” начин, „про ми шље но”, осве шће но упо тре -
бља ва ју ћи „свој тале нат”, раз ли чи тим поступ -
ци ма мета тек сту ал но сти и псе у до фак то гра фи -
је. При по ве дач ка само свест и само ра зо бли ча -
ва ње, кроз посту пак мими кри је, у Зау ва ри ма
дово де до наго ми ла ва ња „кул ту ро ло шког бала -
ста” (Исто: 73), којег наив ни при по ве дач тежи да
се осло бо ди. 

Шезде се те годи не 20. века посеб но су зна чај -
не за даље пре вред но ва ње наив не књи жев но -
сти, на челу са Гри го ром Вите зом, који у први
план исти че упра во зна чај аван гард них прет -
ход ни ка – Раст ка Петро ви ћа, Мар ка Ри сти ћа,
Вуча, Дедин ца, за афир ма ци ју наив не књи жев -
но сти, јер је сви ма њима било зајед нич ко виђе -
ње „игре као суштин ског момен та де тињ ства и
јед но став но сти као нај ве ће врли не и иза зо ва
наив не песме” (Vitez 2011: 80).5 И Да ној лић,
тако ђе, у поме ну том есе ју исти че зна чај над ре -
а ли стич ког иску ства за раз вој деч је песме, који
се огле да у 

тежњи ка вра ћа њу ка почет ку, ка прво бит ном
набо ју речи, те, још, пре зир пре ма Лите ра ту ри,
Пое зи ји, као дру штве но при зна тим и уста но вље -
ним видо ви ма кул ту ре (Даној лић 2004: 60). 

То су речи који ма се „ква ри” књи жев ни је -
зик, али зато су оне „сме шне и чуд не” и при па -
да ју сва ком детињ ству, „неиз го вор љи ве су, зача -
ра не и опој не у сво јој нера зу мљи во сти” (Ћосић
1965: 9), на чему су посеб но инси сти ра ли „Ра -
ст ко и Вина вер и над ре а ли сти” (Исто). Наив на

песма тежи да про бу ди дете у сва ком чове ку, па
тако и у самом песни ку. Након овог пери о да,
пре ко еле ме на та апсур да и модер ни зма у про -
зи за децу, на књи жев но и сто риј ском пла ну раз -
во ја про зе уоч љи во је окре та ње ка пост мо дер -
ни стич кој инте р тек сту ал но сти и мета тек сту ал -
но сти, што је изра же но у Ршу мо ви ће вом рома -
неск ном делу – Зау ва ри ма. Тако ђе, она тен ден -
ци ја која се одно си на уно ше ње озбиљ них тема
у савре ме ну наив ну пое зи ју, важи и за „наив ну
при чу”6, а Љуби во је Ршу мо вић је то пока зао у
свом рома ну, где, изме ђу оста лих, покре ће пи -
та ње Бога, смр ти, осо ба са инва ли ди те том и др.
Пита ња и мишље ња у вези са овим озбиљ ним
тема ма дата су из деч је пер спек ти ве, а то је
потвр да пишче ве мисли да је „дије те чоек само
мали” (Ршу мо вић 1982: 28), дају ћи му на тај
начин гото во рав но прав ну пози ци ју у одно су на
одра сле са циљем пот пу ни јег раз во ја њего ве
деч је лич но сти, а потом и одра сле. Зато песник
пору чу је: 

Дете мораш да посма траш 
Ал му немој на пут ста ти 
Што га пре чове ком сма траш 
Пре ће човек и поста ти (Ршу мо вић 1999: 5). 

Деца нека да пока зу ју жељу да што пре уђу у
свет одра слих, а одра сли пак обрат но – да што
је дуже могу ће задр же дете у себи. Веро ват но
је чове ко ва лич ност оли че ње ових две ју супрот -
них тежњи. У коли ко су тесној спре зи дете и
одра стао човек, све до чи и И. С. Кон (Игорь
Семёнович Кон):
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5 Види и: Опа чић, Зора на. Два и по века срп ске књи жев -
но сти за децу и мла де. Уре ди ла Зора на Опа чић. Анто ло ги ја
књи жев но сти за децу I. Нови Сад: ИЦ Мати це срп ске, 2018,
17–53.

6 Више о овом пој му виде ти у: Пија но вић, Петар. Наив на
при ча. Бео град: СКЗ, 2005.



Одра стао човек не може да се вра ти у напу -
ште ну земљу свог детињ ства, свет дечи јих дожи -
вља ја му често изгле да тајан ствен и затво рен.
Исто вре ме но, сва ки одра стао човек носи сво је
детињ ство, тач ни је, њего во насле ђе у себи и не
може, чак и кад то жели, да га се осло бо ди. Са
сво је стра не, дете не може ни физич ки, ни пси -
хич ки да егзи сти ра без одра слих; њего ве мисли,
осе ћа ња и дожи вља ва ња су про из вод све та и
живо та одра слих. Пара докс изра жен фор му лом
„дете је отац чове ка” пона вља се у нау ка ма о дру -
штву: дру штво не може себе да спо зна ако не
схва ти зако ни то сти свог детињ ства, и не може да
схва ти свет детињ ства ако не позна је исто ри ју и
осо бе но сти кул ту ре одра слих (Kon 1991: 37). 

Трај ност моти ва Зау ва ра поти че од Ршу мо -
ви ће вих нај ра ни јих обја вље них запи са и дела.
У „Бор би” он исти че сво ју опсе си ју детињ ством,
као нај све тли јим пери о дом чове ко вог живо та,
које ће утка ти и у пое ти ку рома на Зау ва ри: 

Бити дете – то је мој иде ал, и мој све ти циљ!
То је моја нео ства ре на жеља, моја тра гич на кри -
ви ца, мој ком плекс. Сва ки сат, сва ки дан живо та
одва ја ме од тог иде а ла. Сва ко ново иску ство
баца ме још даље од детињ ства. Ја растем, ја сам
одра стао, ја сам „чика”, ја се све више ста вљам
на ону дру гу стра ну, ја сам све више један од
одра слих! А одра сли нису дора сли деци, ни у
чему. Одра сли нема ју више шан се за пое зи ју,
нема ју шан се за игру! Одра сли су, пото ну ли у
лави рин те одно са, искон ских неких иску ста ва,
нај че шће веков них, неких исти на, махом конач -
них! Има ли шта тужни је од конач них исти на?!
Нема више шан си за радо зна лост! Нема више
оног зова на неиз ве сна путо ва ња, у аван ту ре!
(Ršu mo vić 1988: 34).

Ршу мо вић у јед ном од сво јих запи са каже:
„Не могу и не желим да забо ра вим детињ ство”
(1988: 52) и кре ће да му се вра ћа. Тај пут запо -

чи ње још 1961. годи не, у часо пи су Данас, пе -
смом „Зау ва ри” у којој наја вљу је зави чај ну те -
ма ти ку, касни је неза о би ла зну лини ју њего вог
ства ра ла штва. У тој песми он каже да је то „чуд -
на земља”, „без каме на” у којој су пре де ли у
сун цу без сен ки (солар на сим бо ли ка касни је ће
се увек вези ва ти уз зави чај ну тема ти ку и дане
детињ ства), земља мира, која се кре ће и оста је,
како каже лир ски субјект: „У мојој сржи на пу -
ту”, али иде ка црној мисли и наја вљу је умор,
као и побе ду над забо ра вом, а упра во ће ову
темат ску лини ју про ду жи ти у зби р ци песа ма
Сјај на пра гу, у којој се кре ће од исто и ме ног
насло ва циклу са, па све до послед њег који носи
назив: „Умор ме доди ру је руком”. Овом сим бо -
ли ком земље без каме на, непре ста но оба сја не
сун цем, суге ри ше свој дожи вљај детињ ства и
зави ча ја, а умор и црну мисао везу је за одми -
ца ње од тог нај све тли јег живот ног пре де ла. У
Пое ти ци про сто ра Гастон Башлар (Gaston Ba -
che lard) сма тра да је поред куће, која је, као
језгро пси хо ло шке сигур но сти, при сут на у под -
све сти сва ког поје дин ца, у чове ко вом бићу на -
зоч на и непре ста на тежња за кре та њем и путем,
те цити ра ју ћи сти хо ве песни ки ње Мар се лин
Деборд-Вал мор (Mar ce li ne Des bor des-Val mo re)
исти че кључ но место којим аргу мен ту је сво је
виђе ње „пое ти ке пута”: „Одве ди те ме, путе ви!”
(Деборд-Вал мор, у Baš lar 2005: 33). Тај пут је
нео п хо дан да би се дошло до „фено ме но ло ги је
окру глог” (Isto: 213), одно сно до зао кру жи ва ња
бића, до њего ве једин стве но сти и цели не. Упра -
во томе и тежи глав ни јунак Зау ва ра. Њему је
фик тив но путо ва ње до Кра ље ви не Зау ва ри,
запра во, само начин да се вра ти сво јој „кући”,
у којој „сања ре ћи”, при по ве дач – јунак поно во
про на ла зи „интим ност про шло сти” (Isto: 63).
У пое ми „Сном да јој одо ле вам” из часо пи са
Види ци (1963), у послед њем делу лир ски су -
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бјект уво ди стра жи лов ски мотив „загр ља ја див -
ље тре шње у зави ча ју” до којег га дово ди ветар.
Свој повра так детињ ству, зави ча ју, он наста вља
у свом првом рома неск ном оства ре њу ауто био -
граф ског карак те ра – Има те ли Ршу ма? (1983).
Овај роман нове ли стич ке ком по зи ци је увод је
за Зау ва ре, наста ле гото во три де сет годи на
касни је, не само по сво јој тема ти ци већ и на
фор мал ном пла ну – реч је о циклу су при ча
кроз које пра ти мо суд би ну глав ног јуна ка који
се у мисли ма вра ћа у зави чај, одно сно мла да -
лач ки пери од. Жан ров ска поли ва лент ност (еле -
мен ти ауто би о гра фи је, днев ни ка, путо пи са,
есе ја, пое зи је), мета тек сту ал ност (на самом
кра ју рома на један чита лац ула зи у библи о те -
ку и тра жи Ршу ма, док у Зау ва ри ма гото во сви
јуна ци нешто пишу, чак се поја вљу је и сег мент
„деч је књи жев не кри ти ке” из пера мла дог Ко -
ма ра), као и интер ме ди јал ност неке су од пре -
по зна тљи вих пое тич ких одли ка Ршу мо ви ће вог
рома на. 

Роман Зау ва ри оче ки ван је наста вак лини је
Ршу мо ви ће ве зави чај не тема ти ке. Обја вљен је
2011. годи не, кад и збир ка при ча Кућа са окућ -
ни цом, која се, опет, надо ве зу је на песнич ку
зби р ку наста лу три де сет годи на рани је – Сјај на
пра гу, упот пу ња ва ју ћи је и обја шња ва ју ћи у
насло ви ма гене зу сти хо ва. О рома ну ће сам
писац рећи сле де ће: 

После 60 годи на, у мени „Зау ва ри” живи као
сим бол срећ ног одра ста ња, мета фо ра која ми
пома же да про ник нем и схва тим уни вер зал не
фено ме не и тај не детињ ства. Пут до Кра ље ви не
Зау ва ри данас је пра ва аван ту ра, кроз коју деца
поста ју људи, а људи деца (Ршу мо вић 2012: 273).

И као што ће се виде ти у самом рома ну, де -
ца, тро ји ца сино ва глав ног јуна ка – нара то ра,
током чита вог путо ва ња са оцем, сре ћу ћи раз -

ли чи те људе и оби ла зе ћи разна места, пола ко
ће упо зна ва ти живот и сти ца ти зре лост, а њихов
отац ће се, уз њих, вра ти ти у вла сти то детињ -
ство.

Роман Зау ва ри састо ји се од три де сет седам
при ча, про ло га „Уки ру кук” (с под на сло вом:
„Уме сто ула зни це у при чу”) и епи ло га „Јарк”
(„Уме сто изла зни це из при че”) мета тек сту ал ног
карак те ра, што суге ри ше прсте на сту ком по зи -
ци ју рома на и асо ци ра на круг „од колев ке до
гро ба”, тема ти зо ван у делу. Под на слов („Доку -
мент о сре ћи”) и мото рома на већ наго ве шта -
ва ју њего ву тема ти ку: „Ја дола зим из детињ -
ства, тамо је мој зави чај” (Сент Егзи пе ри, у
Ршу мо вић 2011: 5). У про ло гу, којим нас нара -
тор уво ди у при чу, кре та ње вре ме на уна зад
пред у слов је за ула зак у свет детињ ства, у којем
јунак сти же до свог зави ча ја, села Љуби ша у
око ли ни Зла ти бо ра. О Љуби шу Ршу мо вић гово -
ри још 1985. годи не у Илу стро ва ној Поли ти ци:
„Зла ти бор је цен тар све та, пре сто ни ца васи о не.
Све оста ло је уну тра шњост. Ностал ги ја” (Ršu -
mo vić 1988: 64), поре де ћи сво је род но место са
ули ца ма Бео гра да (исто чини и у Кући с окућ -
ни цом у којој са поно сом исти че да је Љубиш
испи сан на кар ти Југо сла ви је већим сло ви ма
него Бео град), у који ма чак и јесен дола зи мно -
го рани је. Ршу мо вић ће рећи: 

Што смо ста ри ји, све чешће се освр ће мо, тра -
же ћи поре кло и извор. [...] Тра га ње за поре клом
је и вели ка лите рар на ризни ца и иза зов, а не
само пука ностал ги ја и радо зна лост (Исто: 74). 

Чини се да је као про дукт тога настао и ро -
ман Зау ва ри, али и чита ва зави чај на лини ја у
Ршу мо ви ће вом ства ра ла штву. Глав ни јунак и
нара тор, про фе сор и док тор био ло ги је, отац
тро ји це деча ка, у исто вре ме је на дво стру ком
путо ва њу: јед но је про спек тив но, путо ва ње кроз
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про стор, а дру го, ретро спек тив но, у мисли ма,
у којем отац иде ка сво јој про шло сти, тј. ка
свом изво ру. Вра ћа ју ћи се у зави чај зајед но са
сино ви ма, отац изно ва про жи вља ва и соп стве -
но детињ ство. То се нај бо ље види у опи си ма са
самог кра ја рома на: сто је ћи поред сво је род не
куће, при по ве дач, иако сада одра стао човек,
осе ћа онај мирис зави ча ја и дожи вља ва га исто
као када је био дете, рекав ши: 

И ваздух који овде дишем има неку дра гост,
коју нема ју дру ги вазду си. Камен изнад куће ми
је као брат рође ни. Кад бих га зов нуо, чини ми
се да би ми се ода звао (Ршу мо вић 2011: 253). 

Вра ћа ње инстинк тив ном, извор ном, непа -
тво ре ном у рома ну Зау ва ри при ка за но је у
крат кој умет ну тој але го риј ској при чи „Буба ма -
ри ја да”, о живо ту буба ма ра, које 

не иду у шко лу, јер и без ње зна ју све што им је
потреб но: да бро је до 7 и тако избр о је тач ке на
сво јим леђи ма који ма пла ше непри ја те ље, да
зна ју да лете за сво јим мисли ма, зна ју које су
биљ не ваши уку сне за јело, и то им је довољ но
зна ња за цео живот. Уоп ште им не сме та што не
зна ју да сви ра ју кла вир и да гово ре фран цу ски
(Исто: 85–86).

Овим се пока зу је Ршу мо ви ће ва „анти по уч -
ност”, као после ди ца пове ре ња у дете, све сно
сво јих жеља и тале на та које одра сли не сме ју
да гуше. Одлич на илу стра ци ја овог прин ци па
при ка за на је у Зау ва ри ма у лику учи те љи це која
Кими ја, јед ног од тро ји це деча ка, не кажња ва
ако не ура ди дома ћи из мате ма ти ке јер је он
оку пи ран црта њем које му добро иде, те му
мате ма ти ка у том слу ча ју није потреб на. Учи -
те љи ца га све сно пушта да сле ди кре а тив ну,
умет нич ку нит. Чини се да за тим нај ви ше жали

нара тор, био лог и науч ник, који на умет нич кој
сли ци не може да види ништа дру го до пре сли -
ка ну ствар ност, а нима ло маште. Милан Пра -
жић у свом есе ју гово ри о посто ја њу и оног што
је „чуд но, лепо, добро и сме шно” (1972: 172),
које тре ба да про на ђе сво је место у кре а тив ној
и умет нич кој стра ни људ ског духа, а све што
није тако тре ба да буде пред мет инте ре со ва ња
фило зо фи је или при род них нау ка, у који ма су
разум и логи ка нај и зра же ни ји. Цити ра ју ћи ре -
чи јед ног песни ка, Пра жић исти че зна чај ма -
ште у људ ском духов ном живо ту: „Мисли мо ли
само разу мом, осу ши ће мо свет” (2002: 33). 

Вео ма важно место у Зау ва ри ма зау зи ма по -
зи ци ја при по ве да ча, за чије обли ко ва ње Ршу -
мо вић кори сти посту пак мими кри је ауто и спо -
вед ног гла са. У при по ве дач ком гла су уоч љи ва
је дво стру кост у про це су само ра зо бли ча ва ња.
Ршу мо ви ћев нара тор је на први поглед раци о -
на лан, стро го науч ног погле да на свет, док је
њего ва пра ва при ро да, запра во, супрот на. Ма -
ска раци о нал ног при род ња ка лако је раз гра -
дљи ва, пошто само путо ва ње у зави чај и детињ -
ство јесте суштин ска свр ха физич ког и сим бо -
лич ког пута. Тако ђе се поста вља пита ње зашто
би један био лог био члан књи жев ног жири ја и
читао деч је саста ве, а још више зашто би њего -
ва стру ка била само изго вор да се пишу и казу -
ју песнич ке и поет ске меди та ци је о биљ ном и
живо тињ ском све ту. Исти посту пак при кри ве -
ног при по ве да ча кори сти и Момо Капор у Беле -
шка ма јед не Ане, рома ну Испо ве сти и др.7 Упра -
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7 У Беле шка ма јед не Ане ауто и спо вед ни при по ве дач, про -
го ва ра ју ћи из пер спек ти ве глав не јуна ки ње, запра во, изно -
си сво ја живот на и пое тич ка наче ла, при том се вра ћа ју ћи у
јуна ки њи но рано детињ ство које се накнад но пре о бли ку је.
„Анин поглед на свет, систем вред но сти и говор нису сасвим
јед на ки пишче вим, али су доста слич ни” (Пија но вић 2014:
154), „То је ствар ност о којој Ана све до чи сама собом – као
јуна ки ња, при по ве дач и комен та тор” (Исто: 157).



во је то посту пак којим се слу жи и ауто и спо вед -
ни при по ве дач Ршу мо ви ће вих Зау ва ра, скри ва -
ју ћи се иза маске при род ња ка. Попут фик тив -
не ауто ро ве двој ни це – сту дент ки ње Лене, пре -
ко које писац Испо ве сти, кроз посту пак мими -
кри је „аутор ске само све сти” (Хамо вић 2012:
80), изра жа ва сво ја основ на пое тич ка наче ла и
поглед на свет, скри ва ње књи жев ног ства ра о ца
у Зау ва ри ма иза лика био ло га има исто вет ну
функ ци ју – да оне о би чи и дис тан ци ра ауто ра
од соп стве них ста во ва. То дру го, фик тив но ја
јавља се као пишчев alter ego који га наво ди на
само и спи ти ва ње. Кроз то маски ра но дру го ја
аутор ски глас, запра во, тежи за „иде ал ним чи -
та о цем” (Негри шо рац 2012: 46) који ће њего во
ства ра ла штво под ри ва ти и пре и спи ти ва ти у
окви ру самог дела. 

Један од важних сег ме на та Ршу мо ви ће вог
рома на јесте и пита ње деч јег јези ка, одно сно
тра га ње за јези ком детињ ства, извор ном, наста -
си је ви ћев ском „матер њом мело ди јом”, која се
одра слом јуна ку – нара то ру јавља у часо ви ма
машта ња толи ко живо, да он почи ње да гово ри:
„ђе ћеш”, уме сто „куда ћеш”, „ђечур ли јо” уме -
сто „дечур ли јо” или „аван ту ри сти”, као до тада,
и др. При по ве дач почи ње, запра во, да про го ва -
ра јези ком свог род ног кра ја, села Љуби ша по -
крај Зла ти бо ра, и гово ром сво је поро ди це, као
што се може запа зи ти и у зби р ци при ча Кућа са
окућ ни цом на број ним мести ма: када мешта ни
про го ва ра ју о при по ве да че вом оцу, Мика и лу,
кажу: „Нема Мика и ло дру га посла, него се за -
мла ћу је пра ве ћи ђеци коси шта” (Ршу мо вић
2011: 24); или када се Мика и ло обра ћа уче -
ници ма локал не шко ле са „ђецо” (Исто: 115).
И оста ли чла но ви при по ве да че ве фами ли је у
гово ру кори сте ије кав ско јото ва ње, типич но за
део запад не Срби је, ода кле поти че и сам писац.
Тај дија ле кат ски обо јен говор, онај којим се

гово ри ло у пишче вом детињ ству, неми нов но
нас вра ћа у нај ра ни је пери о де њего вог живо та
и про сто ре ода кле је поте као. То и јесте основ -
на функ ци ја упо тре бе локал но обо је ног гово ра
у Зау ва ри ма. У рома ну је очи гле дан поме ну ти
при кри ве ни ауто и спо вед ни тон хомо ди је ге тич -
ког при по ве да ча који се, изме ђу оста лог, откри -
ва и пре ко јези ка род ног кра ја, који овде, самим
тим што се везу је за дав ни пери од, доба детињ -
ства, задо би ја црту извор но сти, наста си је ви ћев -
ске матер ње мело ди је. Ова мело ди ја слич на је
извор ном, деч јем гово ру који је, запра во, умет -
нич ки, „афек ти ван, коре нит и колек ти ван”
(Ша ран чић Чуту ра 2019: 468) и који, буду ћи да
пред ста вља „наив ни и инту и тив ни поглед на
свет” (Исто), ства ра о ца – умет ни ка дово ди до
„исти не бива ња” (Наста си је вић, у Шаран чић
Чуту ра 2019: 468) себе, дру гих и чита вог све -
та. Већ наслов Зау ва ра ука зу је на типич ну реч
за Ршу мо ви ћев род ни крај и озна ча ва неко де -
ло које ће се добрим вра ти ти. Сто га ће он у
пред го во ру зби р ци при ча Кућа са окућ ни цом
иста ћи:

Било је то вра ћа ње емо тив ног дуга поре клу и
зави ча ју, али и поку шај да бла го које су роди те -
љи мени даро ва ли пре не сем даље, сво јим сино -
ви ма, и још даље, сво јим чита о ци ма. Наме ра вао
сам, дакле, да сачу вам и спо јим два раз ли чи та
начи на мишље ња, два сти ла вас пи та ња, два етич -
ка и есте тич ка обра сца (Ршу мо вић 2011: 3). 

Поред тога што укр шта два јези ка (говор ста -
ри јих и мла ђих гене ра ци ја), Ршу мо вић то чини
и са два раз ли чи та сти ла вас пи та ња и погле да
на свет. У Зау ва ри ма ће ова тема бити при ка за -
на као сукоб гене ра ци ја, када, на при мер, отац
ево ци ра успо ме не из тинеј џер ских дана: за
њега је нај ве ћа глу пост била пред вој нич ка обу -
ка, док је Кими ју глу пост „кад се жва ка зале пи
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за прсте” (Исто: 53). Још пре пола ска у Аван ту -
ру, отац је сино ви ма рекао да ће сво је дожи вља -
је са путо ва ња запи си ва ти у беле жни це. Тада је
Милан одго во рио да ће прву рече ни цу у беле -
жни ци, одно сно мото, назва ти „прво реч”. Оца,
при по ве да ча, пред вод ни ка аван ту ре, ово је асо -
ци ја тив но дове ло до пита ња деч јег јези ка, „нај -
и звор ни јег јези ка који посто ји” (Исто: 19). Пре -
ко тог јези ка, отац – при по ве дач жели да се вра -
ти у соп стве но детињ ство, да се уда љи од сво је
„стру ке и нау ке”, којом је „затр пан”. Он изно -
си став да „језик чува наро де, а не нау ка”, и
самим тим, буду ћи да је пое зи ја циљ сва ког је -
зи ка, он, као науч ник, био лог, даје пред ност
умет но сти, пое зи ји, извор ном, спон та ном. При-
том исти че да је упра во деч ји језик нај бли жи
пое зи ји (Исто). При по ве дач ће иско ри сти ти
сва ку при ли ку, нека да чак и без кон крет ног
пово да, да истак не свој живот ни cre do, пре ма
којем је Реч поче так и осно ва све га, јер: „У
почет ку беше Реч, и Реч беше у Бога, и Бог
беше Реч” (Исто: 41). Та Реч, језик, упра во је
оно што чове ка вра ћа свом изво ру, зави ча ју.

Већ поме ну та мета тек сту ал ност ско ро да је
основ на карак те ри сти ка овог рома на, буду ћи
да сви јуна ци пишу или про ми шља ју о књи жев -
ном ства ра ла штву. То се, изме ђу оста лог, може
виде ти и у Царе вим при мед ба ма на Чар ли је ву
„Оду копри ви”, од којих прва гла си: „Песма не
ваља” (Исто: 102). Често ће сино ви комен та ри -
са ти оче ву песнич ку (не)вешти ну и недо ста так
емо ци о нал но сти и спон та но сти у ства ра њу.
Упра во ту се уоча ва спој инте лек ту ал но сти и
иро ни је. Чар ли, отац, у јед ном тре нут ку ће и
сам при зна ти да не раз у ме како сли кар на сли -
ци види емо ци ју, а не мисао. У три де сет четвр -
тој при чи, у дија ло гу изме ђу сли ка ра и био ло -
га, скри вен је, запра во, есеј о одно су изме ђу
умет но сти и нау ке. Писац, често, из раз ли чи -

тих пер спек ти ва, покре ће неке од кључ них те -
ма сво је импли цит не пое ти ке, и то посред но.
Или гово ри из угла науч ни ка, сли ка ра, или пак
из инфан тил не пер спек ти ве. Када гово ри о оз -
биљ ним тема ма као што су смрт или умет ност,
често то убла жа ва деч јом фока ли за ци јом.

Поред мета тек сту ал но сти, Ршу мо вић као
по ступ ке у гра ђе њу при че кори сти и: мул ти ме -
ди јал ност, пре све га, у виду број них илу стра ци -
ја, интер тек сту ал ност (алу зи ја на Дефо о вог Ро-
бин зо на, која није слу чај на, јер је и ово роман
аван ту ри стич ког карак те ра, и иако је Ршу мо -
ви ће ва робин зо ни ја да коп не на, циљ је исти –
тра га ње за собом и повра так у зави чај), али и
тра ве сти ју у ода ма три ви јал ним местима (кре -
чани), биљкама (коприви). Мул ти ме ди јал ност
овог Ршу мо ви ће вог рома на при род на је после -
ди ца теле ви зиј ског карак те ра њего ве ране пое -
зи је, што уоча ва и Љушта но вић: „Теле ви зиј ско
поре кло Ршу мо ви ће ве пое зи је оста ви ло је ду -
бок траг и на гра фич ком изгле ду и укуп ном
песнич ком иден ти те ту књи ге (Ма шта ми рече
– Н. Ш.)” (Љушта но вић 2009: 321). Интер тек -
сту ал ност се оства ру је и кроз сусре те са позна -
тим модер ним писци ма и песни ци ма који или
пишу за децу, попут Раше Попо ва и Душка
Радо ви ћа, или су позна ти по окре ну то сти зави -
чај ној тема ти ци, попут Радо ва на Белог Мар ко -
ви ћа. Овај посту пак може се дове сти у везу и са
рома ном Има те ли Ршу ма?, у којем Ршу мо вић
и запо чи ње лини ју интер тек сту ал них веза, те се
у њему спо ми њу риме „Миће Даној ли ћа, Бран -
ка Миљ ко ви ћа и Сте ве Раич ко ви ћа” (Ršu mo vić
1983: 118). Даној лић и Миљ ко вић при па да ју
покре ту модер ни зма/нео на дре а ли зма, којем је
и Ршу мо вић био накло њен, док је Раич ко вић,
изра зи ти лири чар, песник „при ро де”, сро дан
Ршу мо вој „русо ов ској” пое ти ци бога тој „народ -
ном мета фо ри ком и при род ним вита ли змом”
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(Љушта но вић 2009: 320). Ршу мо вић ће сво ју
импли цит ну пое ти ку нај бо ље пока зи ва ти из де -
ч је пер спек ти ве, као када Кими каже да се „за
пе сни ка не учи, тј. нема шко ле за то” (Исто:
168). Цар ће чак, оду ше вље но, у сво ју све ску
пре пи са ти чита ву песму под насло вом „Шта су
писци” Раше Попо ва, у којој је поло жај спи са -
те ља вид но деми сти фи ко ван, и у којој последња
стро фа, на при мер, гла си: „Писци су писци /
Тана ни ко бре зе / Пишу нам о све му / Ал не ма -
ју везе” (Исто: 146). У свом „рома неск ном путо -
пи су” (Радо њић 2012: 111) Ршу мо вић ће опи -
са ти сусре те сво јих јуна ка са број ним по зна тим
и мање позна тим лич но сти ма и пре де ли ма на
путу до Кра ље ви не Зау ва ра, одно сно Љу би ша.
Гото во ката ло шки, од погла вља до по гла вља,
Ршу мо вић књи жев но обли ку је топо гра фи ју, те
се поред поме ну тих места и лич но сти сусре ћу
и: Дра го слав Шеку ла рац, олим пиј ски руко ме -
таш Милан Лаза ре вић, дизај нер Ра де Ран чић из
Гор њег Мила нов ца, сли кар Божо Ко ва че вић,
ауто ме ха ни чар Дра ги ша Кру нић, Љи жа ни; ју -
наци посе ћу ју и библи о те ку у Љигу, Је лен До,
мана сти ре срп ске Све те горе, Поже гу, Бо ро ву
гла ву. Сви ови људи и сва ова места по бро ја ни
су и утка ни у дело како би били сачува ни од
забо ра ва и како би се иста као зна чај при по ве -
да че вог зави ча ја, ула зе ћи тако у јед ну вели ку
„зави чај ну енци кло пе ди ју” и зао кру жу јући те -
му реко нек тив ног про пу то ва ња глав ног јуна ка. 

Игра речи типи чан је посту пак којим се
обли ку је хумор у овом рома ну и фор мал на
одли ка која, пре ко речи, вра ћа при по ве да ча у
детињ ство, па ће тако нана бити и биљ ка, али и
Нана, при по ве да че ва мај ка, док ће мла деж, по -
ступ ком буква ли за ци је тро па, иза зва ти хумор -
ни ефе кат када син каже да отац носи брко ве
због мла де жа испод носа, а дотад се та реч ко -
ри сти ла да озна чи омла ди ну. Фено мен хумо ра

у књи жев но сти за децу у вези је са деч јим по -
гле дом на свет и дожи вља јем реал но сти. Милан
Пра жић у свом есе ју „О хумо ру и ства ра ла штву
за децу” обја шња ва сми сао хумо ра са онто ло -
шког ста но ви шта, исти чу ћи његов зна чај у књи -
жев но сти за нај мла ђе.8

Гото ва да нема стра ни це у Зау ва ри ма на
којој није при сут на нека врста хумо ра и која не
иза зи ва смех како код мла ђе, тако и код ста ри -
је публи ке. На при мер, када Цар каже да се он
и бра ћа не купа ју у купа ћим гаћа ма, већ „само
у гузи” (Ршу мо вић 2012: 175), то пока зу је пове -
за ност деч јег погле да на свет са извор ним и
неис ква ре ним, које не зна за сра мо ту и стид,
нити за пра ви ла у дру штву. Тако ђе, хумор је
пока за тељ непо мир љи во сти изме ђу све та одра -
слих и деце, њихо вог „тра гич ног нера зу ме ва ња”
(Хамо вић 2015: 111), одраз деч јег погле да на
све суро во сти које могу сна ћи одра слог и којих
је одра сли непо сред но све стан, док дете чак и
у нај ве ћим живот ним неда ћа ма нала зи неки
ведри ји сми сао. Реци мо, када на путо ва њу у
Зау ва ри ма срет ну девој чи цу са сло мље ном де -
сном руком, Кими ће рећи да је она „намер но
ста ви ла десну руку у гипс, да би могла с нама
да се руку је левом, од срца!” (Ршу мо вић 2011:
192). Сли чан је при мер са чове ком којем је
бом  ба раз не ла десну ногу, а Кими га упи та да
ли ће му „изра сти” дру га. 
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8 „Сми сао (или пред о дре ђе ност) за хумор у деци, дакле,
про из и ла зи из њихо ве ’прво ро ђе но сти’ која доспе ва у свет
што су га веко ви људ ског рада већ обли ко ва ли. Суо ча ва ју ћи
се са нескла дом тог све та, дете у њему непре кид но нала зи
огро ман број ’сме шних’ ства ри, на које непре ста но реа гу је
сме хом. Тиме оно ’кри ти ку је’ ствар ност која је уде ше на на
’нера зу мљив’ начин. Ако дакле одри че мо дете ту ону врсту
кри тич ких моћи које посто је, раз ви је не, у одра слом чове ку,
не може мо му одре ћи кри тич ку спо соб ност у пот пу но сти. Та
спо соб ност се, нај лак ше и нај при род ни је, мани фе сту је пре -
ко сми сла, пре ко потре бе за хумо ром” (Пра жић 2002: 44).



Хумо ром су про же та број на важна мета фи -
зич ка и егзи стен ци јал на пита ња, као што је
пита ње Бога или смр ти. Мла дић без ноге је,
веро ват но, зажму рио у тре нут ку екс пло зи је и
није могао виде ти Бога који му је оду зео само
ногу, али не и читав живот, док сам при по ве дач
као одго вор на пита ње о томе како Бог изгле да,
веро ват но не би имао аде ква тан одго вор. На
овом месту се пита ње посто ја ња Твор ца оста -
вља отво ре ним, што пред ста вља јед ну од глав -
них диле ма мисли у 20. веку. Пого дан је тре -
нутак да се овде освр не мо на јед ну од важни -
јих Ршу мо ви ће вих пое тич ких одли ка, а то је
„непри хва та ње иди лич не сли ке” (Љушта но вић
2009: 327) насу прот општим уве ре њи ма и оче -
ки ва њи ма у књи жев но сти за децу, а што се при -
ме ћу је, као што смо пока за ли, у Зау ва ри ма, али
и у број ним њего вим рани јим песма ма: „Др”,
„Иза првог угла” и сл. Он оства ру је и у овом
рома ну спој „хумо ри стич ког и тра гич ног”
(Исто: 328). Ипак, и та гор ка сазна ња о људ ском
живо ту нису пре пре ка деч јем опти ми зму и
здра вом деч јем хумо ру, чак и када се гово ри о
нај ве ћем фено ме ну људ ског посто ја ња – о смр -
ти, јер ће у јед ном тре нут ку Комар упи та ти уја -
ка да ли људи могу да „мањ ка ју” (Ршу мо вић
2012: 233) као и сто ка. Сам спој ових речи из
раз ли чи тих реги ста ра – узви ше ног и ниског –
иза зи ва коми чан ефе кат, тј. ефе кат црног ху -
мо ра.

Поред наве де них, још неки од вео ма успе лих
умет нич ких посту па ка који при по ве да чев израз
вра ћа ју ка детињ ству јесу интер по ла ци је бај ки,
при ча, песа ма, фик тив них интер вјуа, често
изми шље них и запи са них на лицу места. По -
тре ба да се гото во сва ки деча ков запис или Чар -
ли је ве песме нађу илу стро ва ни и при ка за ни
као засе бан текст у тек сту, или да се за гото во
сва ку биљ ку и живо ти њу које се поме ну у делу

наве де и њихов латин ски, стру чан назив, све до -
чи о још јед ном изу зет но модер ном, запра во,
пост мо дер ном при по ве дач ком поступ ку псе удо -
доку мен тар но сти. 

Још јед но зна чај но место у рома ну Зау ва ри,
које се про вла чи од њего вог почет ка до самог
кра ја, чине ћи сво је вр сну лајт мо тив ску струк ту -
ру, јесте мотив фло ре и фау не. Поред тога што
се лир ско у рома ну огле да у број ним лир ским
паса жи ма у виду засеб них песа ма, као што је
„Ода копри ви” и мно ге дру ге без насло ва, оно
је при сут но и у раз ли чи тим опи си ма при ро де,
пре де ла, живо ти ња и биља ка. Пове за ност деце
са биљ ним и живо тињ ским све том пока за тељ је
њихо вог дожи вља ја све та као јед не хар мо нич -
не цели не свих живих бића у којем вла да емпа -
ти ја. Пси хо ло шко пои сто ве ћи ва ње деце и
живо ти ња уочио је Тихо мир Петро вић, цити ра -
ју ћи увид Н. Вуко ви ћа: 

Зајед нич ко (деци и живо ти ња ма) је често
осје ћа ње неси гур но сти, стра ха и потре бе да буду
зашти ће ни. Слич не су им, тако ђе, и реак ци је:
начин како изра жа ва ју задо вољ ство, љут њу, по -
тре бу за игром и слич но. По неким мишље њи ма,
опет, дје ца се често осје ћа ју немоћ ном и збу ње -
ном, па у живо тињ ском сви је ту тра же и нала зе,
неку већу ком пен за ци ју. Живо тињ ско дру штво
дје те ту пома же да успо ста ви пси хич ку рав но те -
жу која је у дру штву са људи ма деста би ли зо ва на
или разо ре на (Петро вић 2005: 143). 

Међу тим, дру га спо на изме ђу деце и жи -
вотињ ског све та огле да се у тој при ми тив ној,
извор ној стра ни посто ја ња, када се живи јед но -
став но и води инстинк ти ма, а не при мар но све -
шћу и разу мом. Деч ја опти ка у овом аспек ту
вео ма под се ћа на песнич ку, одно сно 

тај живи, делу ју ћи дух чове ка не обу хва та само
раци о на ли зо ва не кате го ри је све сне мисли, већ

ПОВРАТАК ДЕТИЊСТВУ У РОМАНУ ЗАУВАРИ ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03   55



цело куп ни пси хич ки склоп и меха ни зам, то јест
и пре свест и свест и под свест, то сазна ва ње не
може бити само раци о нал но, већ је и инту и тив -
но (Ристић 1934: 77). 

У Зау ва ри ма се пева „Ода копри ви”, спо ми -
њу се крпе љи, мач ке, пси, бале гар, буба ма ра,
зми ја, жаба, вук, кра ва и др.; нана/мен та, ма -
сла чак, дуд, храст, и сви они доби ја ју под јед на -
ко зна чај но место у рад њи дела, као и оста ли
јуна ци. Русо ов ско окре та ње при ро ди, као једи -
ном неу пр ља ном изво ру посто ја ња, видљи во је
не само у овом Ршу мо ви ће вом рома ну, већ и у
лир ским песма ма наста лим мно го пре рома на:
„Др”, „Вук и овца”, „Басна кра сна без о па сна”,
„Ода ност је псе ћа”, „Гаји те пат ке”, „Десет ра -
сних паса”, „Кад не води кера”, „Песма о гуски
и мра ву а поме ну ће мо и тра ву” и многим дру -
гим. Ршу мо ви ће во вели ча ње живо тињ ског све -
та иде до те мере да се, на при мер, у при чи
„Кућа мала уку ћа ни т’је сни” из зби р ке Кућа са
окућ ни цом чак зида нова шта ла за сто ку, а не
рено ви ра вид но оста ре ла кућа. Све то је у скла -
ду са основ ном пое тич ком лини јом овог Ршу -
мо ви ће вог рома на, а то је повра так зави ча ју и
де тињ ству као језгру соп стве не лич но сти, са
„ани ми стич ким мишље њем срод ним деч јем”
(Љу шта но вић 2009: 324), које дово ди до антро -
по мор фи за ци је, те апо ло ги је фау не, као јед не
од кључ них пое тич ких одли ка чита вог Ршу мо -
ви ће вог опу са.

На самом кра ју рома на, у свет детињ ства, у
којем се у мисли ма нашао глав ни јунак, одра -
сли ма је стро го забра њен улаз. То је тре ну так
када се поно во дожи вља ва и види уну тра шњим
очи ма онај „сјај на пра гу”, када „Сун це иза Бор -
ков ца” лир ски субјект ове збир ке оста вља само -
ме себи, а из којег ће га сим бо лич но изве сти
вен ча ње са прин це зом Ани ком, њего вом супру -

гом. На тај начин укр шта ју се и деч ји свет, свет
прин че ва и прин це за и тре ну так одра ста ња који
сим бо лич ки, као тре ну так инди ви ду а ци је сва -
ког поје дин ца, пред ста вља вен ча ње. Зани мљи -
во је да и на почет ку рома на, као један од глав -
них моти ва за пола зак у Кра ље ви ну Зау ва ре,
јесте, запра во, замо ре ност живо том одра сле
осо бе, науч ни ка који довр ша ва сво ју сту ди ју о
„Биљ ним врста ма на повр ши Пони ка ва и Ста -
па ра” (Ршу мо вић 2011: 7). Пред сам крај Аван -
ту ре, у селу Расна код Поже ге, отац и сино ви
одла зе код локал ног шума ра где сазна ју да
злат ни бор гото во изу ми ре, и да је и сам Зла ти -
бор по њему добио име. Сим бо ли ка овог бора
посеб но је важна за цело куп ну иде ју рома на
буду ћи да једи ни начин да се ова гото во изу мр -
ла биљ на врста „ожи ви” јесте кале мље ње мла -
дих гран чи ца пре о ста лог при мер ка злат ног бо -
ра на беле бори ће. Дакле, мла де гран чи це су
помо гле ста рој врсти да пре жи ви. Ова крат ка
при ча о злат ном бору јесте пара бо ла којом при -
по ве дач про го ва ра о сме ни гене ра ци ја, али и о
зна ча ју и начи ну очу ва ња поро ди це и тра ди ци -
је: пре ко нај мла ђих пото ма ка. На тај начин се
и ста ри ји под мла ђу ју, поста ју деца, а деца ста -
са ва ју у људе. Дру штве ну моти ва ци ју овог фе -
но ме на Мир ја на Сте фа но вић види у

про це су руше ња гра ни ца изме ђу све та одра слих
и деце – бежа ња, тера ња, одво ђе ња и заво ђе ња
деце у свет одра слих и одра слих у свет деце тра -
је запра во већ бли зу два сто ле ћа у свет ској кул -
ту ри (уоч љи во пара ле лан са раз во јем модер не
тех но ло ги је), а код нас се у послед њих пет на е -
стак годи на, упра во од момен та у којем поста је -
мо инду стриј ски, урба но па и умет нич ки ажу р -
ни у пра ће њу раз ви је ног све та, изу зет но интен -
зи фи ци ра (Сте фа но вић 2009: 29). 

Укр шта ју ћи све три вре мен ске пер спек ти ве,
пишу ћи о Кра ље ви ни Зау ва ри ма из детињ ства,
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при по ве дач ће се вра ти ти у пери од када ће
сазна ти да се жени, као и то да су њего ви сино -
ви већ одра сли. У њего вом бићу директ но се
суче ља ва ју про шлост, некад и у обли ку при вид -
не будућ но сти из про шле пер спек ти ве (као што
је слу чај са сазна њем о женид би), и сада шњост,
у чијем тре нут ку наста је чита ва при ча. Сто га
бисмо овај роман могли сма тра ти „наив ним” из
оне пер спек ти ве из које Петар Пија но вић опи -
су је „наив ну при чу”, ону у којој 

дете сво јим рецеп тив ним моћи ма пре по зна је
ствар ност, док одра стао чита лац у том истом све -
ту тра жи и нала зи сво је изгу бље но вре ме, сво ју
ностал ги ју као наро чи ти сен зи би ли тет бив шег
дете та. На тој разли ци дожи вљај них иску ста ва
или на иску ству раз ли ке исто га тек сту ал ног
пред ло шка опсто ји и наив на при ча (Пија но вић
2005: 15). 

Мотив поврат ка у зави чај, зна ча јан још од
Хоме ро ве Оди се је, скри ва у себи богат семан -
тич ки потен ци јал. Зави чај може пред ста вља -
ти и:

реал ни про стор јед ног субјек та, обич но из вре -
ме на њего ве ране мла до сти, (1) који се у про сто -
ру опсер ви ра ња осми шља ва и у про сто ру моде -
ло ва ног зави чај пред ста вља као свој, (2) који се
емо тив но (не)дожи вља ва, (3) коме се субјект
повре ме но вра ћа, физич ки или вир ту ал ни, мне -
мо рич ки, из дру гог реал ног про сто ра и вре ме на,
ства ра ју ћи поступ ци ма помје ра ња, тран спо зи ци -
је, реин кар на ци је... дру го сте пе ни, осми шље ни,
изми шље ни, изма шта ни, има ги нар ни про стор,
про стор про сто ра, про стор хете ро то пи ја (Тошо -
вић 2018: 18). 

Оно што Тошо вић наво ди, са тео риј ског ста -
но ви шта про ми шља ју ћи о овом фено ме ну, пре
све га у пое ти ци Бран ка Ћопи ћа, може се при -

ме ни ти и при ме ти ти и у Ршу мо ви ће вој пое ти -
ци, у којој је зави чај но-зау вар ска лини ја при -
сут на, као што је већ поме ну то, од самих поче -
та ка њего вог ства ра ла штва, да би у Зау ва ри ма
дости гла свој про зни врху нац. Зави чај на тема -
ти ка у овом рома ну реал но је засно ва на, али
садр жи и еле мен те има ги нар ног про сто ра оног
тре нут ка када се зави чај но село пре тва ра у Кра -
ље ви ну Зау ва ре, „про стор про сто ра” (Исто). То
при ме ћу је и Тошо вић: „У моде ло ва њу зави ча ја
уви јек оста је неки реал ни про стор али на овај
или онај начин помје рен, извр нут, изо кре нут”
(Исто). Зау ва ри су бај ко ви та кра ље ви на, са сво -
јим Кра љем и прин це зом, а као један од јуна ка
поја вљу је се и Кри ла ти Гуштер, „мини стар за
Дожи вља је” (Ршу мо вић 2011: 266). Да би се
дошло до Кра ље ви не Зау ва ра, одно сно иде ал -
ног, зави чај ног места, први пред у слов је хро но -
ло шко изо кре та ње на првим стра ни ца ма рома -
на, у виду хода вре ме на уна зад. Тако ђе, да би
ушао у Кра ље ви ну, јунак не сме да има више од
два на ест годи на, јер би му онда била вра ће на
ула зни ца, тако да је и у том слу ча ју вре мен ски
ход уна зад већи, о чему све до чи и сле де ћа
рече ни ца: „Без бри жни дани у Кри ла тој Кра ље -
ви ни текли су не доти чу ћи се Сва ко днев ног
вре ме на” (Исто: 268). Прин цип инвер зи је при -
ме тан је и на језич ком пла ну, у про ло гу и епи -
ло гу рома на: уки ру кук од „куку ри ку” и јарк од
„крај”. Тач ка Путо ва ња у зави чај у којој се сви
спа ја ју – и ста ри и мла ди – сим бо лич ки је при -
ка за на при чом о злат ном бору. Ршу мо вић, ули -
ва њем вре мен ских, про стор них и гене ра циј -
ских рав ни у јед но, изно си у свом рома ну иде -
ју над вре ме на и нат про сто ра. У Зау ва ри ма на
пусто ло ви ну путо ва ња отац, при по ве дач – јунак
и сино ви гле да ју дру га чи јим очи ма, а исто важи
и за чита о це. „Пут путу је а пут ник се вра ћа”
(Ршу мо вић 1982: 21) наслов је и при че из Куће
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с окућ ни цом који уокви ру је и садр жи ну Зау ва -
ра, илу стру ју ћи кључ ну тему цело куп ног Ршу -
мо ви ће вог ства ра ла штва – повра так детињ ству,
одно сно зави ча ју. У истој овој зби р ци песник ће
на више места иста ћи зна чај чува ња „уга р ка
детињ ства” и наде „да ћеш се вра ти ти / И опет
бити мали / Поред буб ња ре // Чувај Зау гли ну /
Свог поре кла / Од арте ри о скле ро зе / Која на -
пада поврат ке” (Исто: 40). Над ре а ли стич ки
импулс ових Ршу мо ви ће вих сти хо ва више је
него очи гле дан, он се насла ња на ону вечи ту
чове ко ву тежњу за поврат ком у ста ње мира и
бла же не без бри жно сти, а које се једи но може
чисто дожи ве ти у „интра у те рин ском живо ту”
(Ристић 1934: 70). Једи но доба које је нај бли же
таквом живо ту и нај ви ше под се ћа на њега јесте
детињ ство, сто га је тај повра так пре ко потре бан
јер је и сам песник све стан да је „мла дост див -
но доба” и да је ште та што не „тра је све до гро -
ба” (Исто: 42). Мото зби р ке Сјај на пра гу гла си:
„У мој зави чај путу је се раз ми шља њем” (Ршу -
мо вић 1982), што све до чи о потре би маски ра -
ног ауто и спо вед ног при по ве да ча за реко нек ци -
јом и уце ло вље њем соп стве ног бића. И када је
тај пут физич ки, он попри ма сим бо лич ки и
мета фи зич ки карак тер. 
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RETURN TO CHILD HOOD 
IN THE NOVEL THE KING DOM OF ZAU VA RI

(ZAU VA RI) BY LJU BI VO JE RŠU MO VIĆ

Sum mary

In this paper, with the help of poe tic deter mi nants of
nai ve song and story, we have tried to show the poe tic
gene sis of the phe no me non of retur ning to child hood
and home land from Ršu mo vić’s first works to the late
novel The King dom of Zau va ri (Zau va ri). Also, we addres -
sed the issue of chil dren’s spe ech in the novel and in
gene ral as one of the most impor tant ways to reach the
sour ce of being and the world thro ugh an adven tu re of
tra vel that is both physical and spi ri tual. Besi des exa mi -
ning the con tent aspect of the novel, we sho wed some
impor tant, modern for mal pro ce du res such as: inter me -
di a lity, meta tex tu a lity, inter tex tu a lity, mul ti me dia, and
pse u do-docu men tary, which are woven into The King -
dom of Zau var’s storytel ling pro cess and which hel ped
the aut hor illu stra te his basic idea of retur ning to his
roots.

Keywords: child hood, home land, The King dom of Zau -
va ri, humor, chil dren’s foca li za tion, meta tex tu a lity, inter -
tex tu a lity, chil dren’s spe ech, an adven tu re novel
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САЖЕ ТАК: Пред мет ово га рада је пре сек акту ел не
књи жев не про дук ци је, сагле да не на кор пу су књи га
при спе лих на кон курс за награ ду „Мале ни цвет”. На -
сто ја ће мо да издво ји мо пре о вла ђу ју ће тен ден ци је и
да, посма тра ју ћи песнич ки језик, фор му и зна чењ ску
раван поет ског тек ста, поста ви мо дела у кон текст мо -
дер не срп ске књи жев но сти за децу.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: акту ел на књи жев на про дук ци ја,
пре о вла ђу ју ће тен ден ци је, песнич ки језик, фор ма и
зна чењ ска раван поет ског тек ста, модер на срп ска књи -
жев ност за децу

Пред мет ово га рада јесте пре сек акту ел не
про дук ци је срп ске књи жев но сти за децу. Иза -
бра ни кор пус чине књи ге при спе ле на кон курс
за Награ ду гра да Ниша за књи жев ност за децу
и мла де, позна ту и као „Мале ни цвет”, за 2020.

годи ну.1 Жири је добио четр де сет чети ри књи -
ге, од којих роман Оке ан од Папи ра Зора на Пе -
нев ског има шест дело ва. У кон ку рен ци ји су би -
ле песнич ке и про зне књи ге, али није дан наслов
из обла сти дра ме за децу. У иза бра ном кор пу -
су, који чине дела наме ње на деци раз ли чи тог
узра ста, доми ни ра роман. Иако њиме нису обу -
хва ће не баш све књи ге за децу обја вље не 2020.
годи не, он ипак пред ста вља репре зен та тив ни

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03

Души ца М. ПОТИЋ*
Ака де ми ја тех нич ко-вас пи тач ких стру ков них сту ди ја 
Ниш – Одсек Пирот 
Репу бли ка Срби ја

ИСКУ ШЕ ЊА ЈЕД НО СТАВ НО СТИ –
ПРЕ СЕК СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ ЗА ДЕЦУ 

У 2020. ГОДИ НИ

Ори ги нал ни науч ни рад
UDC 821.163.41.09“2020“

При мље но: 23. 1. 2022.
При хва ће но: 1. 3. 2022. 

НОВА ИСТРАЖИВАЊА 

* dusi ca po tic@yahoo.com
1 Књи ге је посла ло два де сет седам изда ва ча, од којих два

обја вљу ју само по јед ног писца, а три насло ва изла зе у изда -
њу ауто ра. Награ ду су поде ли ли Алек сан дра Јова но вић за
роман Црна пти ца и Срђан В. Тешин за зби р ку црти ца Лука
каже.

На књи ге из иза бра ног кор пу са неће мо упу ћи ва ти у тек -
сту, већ спи сак изво ра даје мо на кра ју рада. Код цита та наво -
ди мо само број стра не у загра ди.



узо рак теку ће про дук ци је и пру жа реле вант ну
гра ђу за кри тич ки осврт.

Насто ја ће мо да издво ји мо тен ден ци је које
међу при спе лим оства ре њи ма пре о вла да ва ју,
гото во као воде ће, те да их поста ви мо у књи -
жев но и сто риј ски кон текст модер не срп ске књи -
жев но сти за децу. Истра жи ва чи су већи ном са -
гла сни када је реч о одли ка ма модер них дела
наме ње них нај мла ђи ма, а Јован Љушта но вић
те осо би не сажи ма као више стру ку игру: парт -
нер ску игру песнич ког субјек та с децом – зами -
шље ним чита о ци ма, игру у јези ку те пои гра ва -
ње књи жев ним фор ма ма и уста ље ним књи жев -
ним врста ма (2021: 180). Љушта но вић обу хва -
та све чети ри базич не коор ди на те књи жев ног
дела: сли ку све та, песнич ки језик, књи жев ну
фор му и мета по е тич ност, а то су и аспек ти с
којих ћемо посма тра ти иза бра не насло ве. 

Парт нер ска игра импли ци ра писца који се
дете ту не обра ћа са ста но ви шта одра слог чове -
ка, што не под ра зу ме ва само одсу ство тра ди ци -
о нал не поу ке, посеб но оне која се делу наме ће
изван њега самог. Она се одно си и на спе ци фи -
чан, деч ји поглед, обе ле жен одсу ством кри тич -
ког мишље ња и скло но шћу хумо ру, пара док су,
апсур ду, нон сен су, као на ини ци јал ну тач ку мо -
де ло ва ња сли ке све та. Осло ба ђа ње мишље ња
раци о нал но сти и логи ке одра слих води и ка
осло ба ђа њу изра за, што је, посеб но у пое зи ји,
резул ти ра ло висо ким умет нич ким доме ти ма на
пла ну лудич ког одно са пре ма јези ку, зву ку и
сми слу поет ског тек ста. Раз ли ка изме ђу пои -
гра ва ња књи жев ним фор ма ма и уста ље ним
књи жев ним врста ма јесте и раз ли ка изме ђу
син хро ног и дија хро ног при сту па. Фор мал ни
екс пе ри мент у срп ској књи жев но сти за децу
није фре квен тан у про зи, али зато има ван ред -
не резул та те у пое зи ји, док је однос пре ма књи -
жев ном насле ђу, пре вас ход но пре ма уста ље -

ним обли ци ма усме не књи жев но сти гото во ста -
л ни пра ти лац оства ре ња у доме ну сва три књи -
жев на рода. Сва ка наве де на став ка импли ци ра
кре а ти ван, па и ино ва ти ван ства ра лач ки замах,
због чега модер ну срп ску књи жев ност за децу
чини сјај на бро ја ни ца добрих и аутен тич них
књи жев ни ка.

Скре ну ће мо нај пре пажњу на две изда вач ке
тен ден ци је које се одра жа ва ју и на књи жев ност.
Прва је обја вљи ва ње књи жев них дела у настав -
ци ма и дело ви ма, пре све га као мар ке тин шки
потез и одјек зби ва ња на свет ској сце ни. Кола -
те рал на корист више дел них насло ва јесте под -
сти ца ње чита лач ких нави ка нај мла ђих, што је
сва ка ко добро до шло. Ова ква ори јен та ци ја, ме -
ђу тим, зах те ва од писца да зао кру жи сва ки сег -
мент цели не, као и њу саму, што није увек јед -
но ста ван зада так. На том испи ту пала је мла да
књи жев ни ца Дра га на Мла де но вић. После увод -
ног упо зна ва ња са наслов ним патуљ ком и де -
вој чи цом Лау ром, њена при ча Госпо дин Оли вер
исцр пљу је се немо ти ви са ним борав ком јуна ка
код роди те ља, при чему губи и нара тив ну нит и
ком по зи ци о ни оквир, што се неми нов но одра -
зи ло и на модел све та. Крај њи ути сак који она
оста вља јесте недо вр ше ност, или нека врста на -
цр та за текст на коме тек тре ба ради ти.

Иста кућа обја вљу је и Једре њак у куку ру зу
Злат ка Васи ћа, при чу за мла ђу децу тако ђе, за
коју бисмо рекли да може доби ти настав ке. Ма -
ли једре њак и њего ва нео бич на дру жи на одла -
зе у аван ту ру, из које изла зе захва љу ју ћи зајед -
ни штву и доми шља то сти па кре ћу пут сун ца.
Јед но став ност и непре тен ци о зност нису пре -
пре ка да ова весе ла при ча раз ви је зна чењ ске
сло је ве, па ни да се евен ту ал но наста ви новом
пусто ло ви ном. Васић једи ни у иза бра ном кор -
пу су дело теме љи на пое ти ци игре у нај бо љој

ИСКУШЕЊА ЈЕДНОСТАВНОСТИ – ПРЕСЕК СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ
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тра ди ци ји наше књи жев но сти за децу.2 Нај сло -
же ни је дело ово га типа јесте шесто том ни Оке -
ан од папи ра Зора на Пенев ског. Овај фан та сти -
ч ки роман демон стри ра како раз ли чи те типо -
ве фан та сти ке, тако и пои гра ва ње жан ро ви ма
и жан ров ским кон вен ци ја ма, а има ју ћи у виду
сло же ност њего вог јези ка и рефлек си је, пред -
ста вља зах тев но чита лач ко шти во наме ње но
ста ри јој деци. Осци ли ра ју ћи изме ђу два реа ли -
те та, насе ље на разно ли ким бићи ма и испу ње -
на мно штвом сим бо ла, Пенев ски про мо ви ше
зна ње/чита ње као нај ви ши иде ал. Оке ан од па-
пи ра пред ста вља „дра го це ни помак, жељ но иш -
че ки ван, у савре ме ној про дук ци ји срп ског фан -
та стич ног рома на за децу” (Перић 2021: 184).

Дру га тен ден ци ја одно си се на обја вљи ва ње
више књи га у сезо ни. Тада се оне рецеп циј ски
поти ру и, по пра ви лу, јед на мора да буде лоши -
ја. Писа ње за децу само делу је јед но став но јер
је у крат кој фор ми, која наиз глед обе ћа ва брз
рад, али ипак нужно мора обу хва ти ти све што
јед но књи жев но дело тре ба да садр жи. Већ смо
поми ња ли при чу Госпо дин Оли вер Дра га не Мла -
де но вић, а она обја вљу је и успе ли ји роман Све
што (ни)сам желе ла. У књи зи посве ће ној акту -
ел ној теми, непо зна том виру су који је напао
пла не ту, Мла де но ви ће ва дис то пи ју изо кре ће
хумор ним акцен ти ма, а жан ров ске еле мен те
деструк ци је и гро те ске дово ди до иви це паро -
ди је, што инди ци ра њен књи жев ни дар. Брзи на
при по ве да ња, међу тим, реа ли зу је се на ште ту
емо ци о нал но-миса о ног про ду бљи ва ња, а фина -
ли зу је изне над ним (немо ти ви са ним) рас пле -
том. Уме сто две књи ге, од којих је јед на сла ба а
дру га има сла бо сти, аутор ки је потреб ни ји био
рад на тек сту. Веру је мо и да би агил ни је струч -
но, уред нич ко и кри ти чар ско усме ре ње пота -
кло ову мла ду књи жев ни цу да аде кват ни је раз -
ви је нео спор ни тале нат.

Дру ги писац са две књи ге јесте Маја Ц. С.3

Она обја вљу је при чу Дечак који није желео да
поса ди дрво и нове лу Дечак и вила. Аутор ка
негу је аутен ти чан модел све та чуде сно сти, пое -
тич но сти и нежно сти, са емо ци о нал ним распо -
ном који – исти ни за вољу – поне где пре ла зи у
сла ду ња вост и пате ти ку. Њен одне го ва ни језик
пра ћен је вешто вође ном рад њом и ком пакт -
ном ком по зи ци јом. Све те лепе осо би не њеног
ства ра лач ког руко пи са, међу тим, нису успе ле
да поти сну очи глед ност еко ло шке тен ден ци је
при че па Дечак који није желео да поса ди дрво
не одми че мно го од непо пу лар не про зе „с те -
зом”. Дечак и вила пак одво де ћи уса мље ног,
сен зи бил ног деча ка у вилин ски свет, раз от кри -
ва сфе ру чуде сног, не само као ома мљу ју ћи већ
и као неи де а ли зо ва ни про стор у коме се и нат -
при род на бића носе с неда ћа ма. Пре по зна ју ћи
себе у њихо вим нево ља ма, мали јунак се у
ствар ни живот вра ћа обре ме њен новим сазна -
њи ма. Нај ве ћи про блем ове нове ле јесте поме -
ну та пре те ра на емо ци о нал ност, реа ли зо ва на
махом у мак си ма ма које поен ти ра ју епи зо де,
док је поуч на тен ден ци ја обли ко ва на посред но.
Озбиљ ни ји рад на тек сту, који чека Дра га ну
Мла де но вић уко ли ко кани нади ћи доме те теку -
ће про дук ци је, чини нам се јед но став ни јим пу -
тем пре ва зи ла же ња ства ра лач ких мана. Оне су
код Маје Ц. С. део њеног схва та ња књи жев но -
сти и зах те ва ју темељ но пре о сми шља ва ње пое -
тич ке кон цеп ци је, од дидак тич ких еле ме на та
ка педа гошкој раз вој но сти књи жев но сти за децу.

Један од нај про бле ма тич ни јих аспе ка та у
иза бра ном кор пу су јесте песнич ки језик, чак и
у књи га ма висо ког умет нич ког доме та. Јед на од
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њих је збир ка при ча Мале боги ње Сање Дома зет
и Слав ка Кру ни ћа. Јуна ки ње ових фан та стич -
ких при ча су девој чи це нео бич них нави ка и
скло но сти те њихо ве заштит ни це виле. Сва ка
при ча пред ста вља суо ча ва ње с неким живот -
ним про бле мом. Раз ре ше ње сти же из доме на
фан та сти ке, али на начин весе лих деч јих непо -
доп шти на па је хумор ни тон њихо ва спе ци фич -
ност. Сања Дома зет зача ра ва свет јези ком, а
коре спон ден ци ја изме ђу тек ста и сли ке чини и
од саме књи ге умет нич ки пред мет. Аутор ки на
ком плек сна рече ни ца и рас ко шан вока бу лар,
међу тим, непре мо сти ва су пре пре ка чак и за
ста ри ју децу. Дома зе то ва је пре не бре гла јед ну
од основ них прет по став ки књи жев но сти за децу
– при ла го ђа ва ње циљ ној публи ци (Mar ko vić
1991), што је није оме ло да напи ше изу зет ну
зби р ку, али при ча за одра сле. Има ју ћи на уму
има ги на тив ност аутор ке, њену сен зи бил ност за
иско ше ни деч ји поглед на свет и спе ци фи чан
хумор, веру је мо да би сво ђе њем песнич ког је -
зи ка има ла шта да пону ди и мали ша ни ма. 

Оно што нај ви ше пада у очи, тач ни је: боде
очи, међу тим, јесте непо што ва ње нор ме књи -
жев ног јези ка. Књи ге оби лу ју недо пу сти вом
коли чи ном гра ма тич ких гре ша ка на свим ниво -
и ма јези ка. Чини нам се да је у томе нај да ље
оти шла Сне жа на Гњи дић у рома ну Одбе гла ма-
ма. Аутор ка као да тежи да опо на ша говор брб -
љи вог деча ка, па је стил делом раз го вор ни, а
рече ни це су дуге и неја сне. Како је тај лик и на -
ра тор, збр ка је општа. Такво опре де ље ње ком -
би ну је се с писа ним јези ком те лек си ком из
раз ли чи тих сло је ва, што резул ти ра и дис хар мо -
нич но шћу:

Док сам се пео уз сте пе ни це и ва дио кљу че ве
из џепа на дугач ком лан цу, осе тио сам како је
дом пра зан и како се мама још није вра ти ла и
одјед ном ме је обу зе ла нека ква зеб ња. А тек када

сам ушао у стан и сусрео се са чуд ном тиши ном,
одјед ном сам се толи ко раз бу дио да ми није више
пада ло на памет да се стро ва лим у кре вет (9–10).

Про бле ми јези ка не одно се се само на гра -
ма тич ку пра вил ност већ и на стил ска искли зну -
ћа. Угље ша Шај ти нац у Биће јед ном пока зу је
изве сну стил ску моно то ни ју, која је могла и ве -
шти је да се при ме ни. Буду ћи да је овај роман
дис то пи ја и да тема ти зу је свет андро и да који су
над вла да ли људе, стил ска моно то ни ја је, уме -
сто насу мич ног поја вљи ва ња, могла да поста не
сред ство карак те ри за ци је андро ид них лико ва,
чак и посту пак који би интен зи ви рао модел
оне о љу ђе ног све та. На тај начин би овај, ина че
вео ма добар роман добио још један ква ли тет.4

Мно го су, међу тим, чешћа дела пре пу на тзв.
џоке ра, изра за који могу да заме не сва ки садр -
жај зато што сами по себи не зна че ништа. У
иска зи ма као што су: ствар или: ства ри се де-
ша ва ју не би било ничег лошег када би се упо -
тре бља ва ли функ ци о нал но и с мером. Дани јел
Јова но вић само је један од вели ке већи не ауто -
ра који их упо тре бља ва ју: „Бра ћа нису увек до -
бра ствар” (13), а њего ва Госпо ди но ва кућа тек
јед на од књи га у који ма је „ствар” нај фре квент -
ни ја лек се ма.

Тен ден ци ја реду ко ва ња јези ка кул ми ни ра
жар го ном. Повре мен и мање-више функ ци о на -
лан у пое зи ји, он је неиз о став ни пра ти лац реа -
ли стич ке про зе у којој су воде ћи лико ви тинеј -
џе ри. Посре ди је један од про ве ре них начи на
повла ђи ва ња чита лач кој публи ци. Уме сто да
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4 Не спа да мо у оне истра жи ва че који заго ва ра ју да у књи -
жев но сти за децу, као и у било ком виду умет нич ког изра за,
нешто не сме и нешто мора (не сме нега ти ван, мора пози ти -
ван садр жај) па нам ни пишче во опре де ље ње за акту ел ну
дис то пи ју – узгред буди рече но: добро до шла нови на у нашим
дели ма за нај мла ђе – није пре пре ка да га пози тив но оце -
нимо.



по ну ди само свој ност, па и ино ва ци ју, жар гон –
посеб но у ком би на ци ји са џоке ри ма – не зах те -
ва чита лач ки анга жман.5 Јед но ли чан и уни фор -
ман,6 а изу зет но фре квен тан, кре ће се ка некој
врсти зајед нич ког, типи зи ра ног изра за. Тако се
и сама умет ност речи опа сно реду ку је, око шта -
ва и појед но ста вљу је, и то у оно ме што је су -
штин ски одре ђу је. Та поја ва почи ње да поме ра
савре ме ну срп ску књи жев ност за децу ка полу
који се еуфе ми стич ки одре ђу је као „жан ров -
ски”. Чиње ни ца да се модер на срп ска књи жев -
ност за децу дефи ни ше и као кре а ти ван и лу ди -
ч ки однос пре ма јези ку,7 те да се „уни фор ми за -
ци ја” јези ка и сама по себи и књи жев но и сто риј -
ски сагле да ва као регре сив на поја ва, при вид но
се чини про бле мом дру го ра зред ног зна ча ја
пред општим падом умет нич ког ква ли те та.

Пара лел но с типи зи ра ним јези ком фор ми ра
се и јед на типи зи ра на рома неск на фор ма, по -
себ но у реа ли стич ким рома ни ма у који ма је
глав ни лик тинеј џер ка. Она је сва ка ко бун тов -
на, али и – типич но за наше вре ме – урба на,
инте ли гент на и иро нич на. Рад ња се одви ја тако
што девој чи ца, обич но мимо сво је воље, одла -
зи на одмор оста вља ју ћи код куће нераз ре шен
љубав ни однос, у који се може уме ша ти и дру -
га ри ца (супар ни ца). Почет ни отпор мења се у
при хва та ње нове сре ди не када она уви ђа неке
живот не исти не, вра ћа се и раз ре ша ва про блем
са сим па ти јом. Вео ма брза рад ња, као у аме -
рич ким тинеј џер ским фил мо ви ма, усло вља ва
исто тако брз (читај: немо ти ви сан), оба ве зно
холи вуд ски сре ћан крај.8 Било да девој чи ца
невољ но одла зи код деде на село (Моје зве зда но
небо Ане Крстић), или код бабе у Црну Гору
(Кли ше Ане Марић), или да сања соци ја ли стич -
ко детињ ство сво јих роди те ља (Гене рал на про ба
Вио ле те Алек сић) фабу ла се у сва ком од ових
рома на одви ја по том обра сцу. Под ле же јој чак

и роман У потра зи за Буди ми ром Нико ле те Но -
вак буду ћи да садр жи и фан та стич ки еле мент,
заго нет не зна ко ве детек тив ског рома на, чак и
подра жа ва ње теле фон ских пору ка као новог
вида дија ло га или неке врсте вир ту ел ног ска за.

У наве де ним дели ма пре о вла да ва хро ни чар -
ско при по ве да ње, поти ску ју ћи кла сич ни раз вој
рад ње. Про за хро ни чар ског типа под ра зу ме ва
неки сто жер ни појам на коме ће се пре ла ма ти
вре ме и дога ђа ји. У наве де ним рома ни ма такво
семан тич ко тежи ште изо ста је, а нара тив не ли -
ни је која би води ла од екс по зи ци је до рас пле та
иона ко нема. У овом типу рома на „ства ри се
деша ва ју” зато што их је при по ве дач испри по -
ве дао, а не зато што су после ди це одно са изме -
ђу дога ђа ја и лико ва. Ако се има у виду изра зи -
то поти сну та дескрип тив на ком по нен та, јасно
је до које се мере књи жев ност реду ку је – не
само у јези ку него и у поступ ку те тако још
више поме ра ка поме ну тој „жан ров ској” одред -
ни ци. Писац за децу сва ка ко зна да је јед но став -
ност нео п хо дан начин при ла го ђа ва ња ког ни -
тив ним спо соб но сти ма дете та, али је исто тако
нео п ход но да раз ли ку је јед но став ност од повр -
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5 Самим тим, не може пози тив но да ути че на говор ни раз -
вој дете та, изу зет но битан за његов цело куп ни раз вој (Vasić
1980). На таквој књи жев но сти ста са ва ју и буду ћи писци, а о
њеним после ди ца ма суви шно је и гово ри ти.

6 Он је при томе и пара док са лан буду ћи да се жар гон ква -
ли фи ку је као машто вит (Kat nić-Bakar šić 1999).

7 Нпр. Опа чић 2011: 35–36.
8 Ту поја ву Јован Љушта но вић одре ђу је као инфан тил ну

уто пи ју, што пра ти и илу зи ја њеног оства ре ња (2004: 141). И
он гово ри о дина мич ним зби ва њи ма, чија лаба ва међу соб на
веза води ка дегра да ци ји фабу ле. Сасвим слич но нашим за -
кључ ци ма, и аутор ука зу је на три ви јал ну књи жев ност, а
рома не поре ди с тинеј џер ским сери ја ма с оба ве зним хе -
пиен дом. У огле ду „Раз гра на ва ње рома на” (1998), Љушта но -
вић ука зу је и на про бле ма ти чан песнич ки језик те ком по -
зици о не мањ ка во сти, као и на дели мич но пре ва зи ђе ну пое -
тич ку кон цеп ци ју срп ске књи жев но сти за децу у акту ел ном
тре нут ку (2004).



шно сти.9 На тај начин, као и дела која нуде го -
то ва идеј на реше ња,10 мали ша не лиша ва ју бла -
го де ти које им књи жев ност може пону ди ти јер
она анга жу је цело ку пан уну тра шњи свет чита -
о ца па га зато и раз ви ја више него било шта
дру го. А после ди це...

С дру ге пак стра не, ни бри жљив рад на језич -
ко-стил ској ком по нен ти тек ста није гаран ци ја
ква ли те та, пого то во ако је само она носи лац
естет ског еле мен та дела. У том сми слу може мо
ука за ти на Јани ча ра Алек сан дра Мари чи ћа и
поет ску про зу Вила Роса Вио ле те Јовић. Обе
књи ге су пока за ле висок ниво језич ке кул ту ре,
али и сла бо сти на дру гим рав ни ма поет ског
тек ста. И оне се теме ље на поме ну том, реду ко -
ва ном хро ни чар ском при по ве да њу па теже да
кохе рент ност постиг ну ком по зи ци о ним пона -
вља њи ма, при чему Мари чић пона вља и дело -
ве тек ста. Несва ки да шња тема, живот ни пут ја -
ни ча ра, омо гу ћи ла је Мари чи ћу коли ко-толи -
ко зани мљи ву рад њу, али Вила Роса, оби мом
пре ве ли ким за поет ску про зу и ком по зи ци о ним
пона вља њи ма, не успе ва увек да избег не мо -
ното ни ју. Про ми шље но рас по ре ђе на пона вља -
ња у тек сту мањег оби ма пак могла су дело ва -
ти као рит мич ки сиг нал и дати један ква ли тет
више има ги на тив но сти и лир ском сен зи би ли -
те ту ово га дела.

Јани ча ру, затим, недо ста је и темељ на иде ја
која би обли ко ва ла модел све та па је пита ње
умет нич ког ста ту са овог насло ва ипак про бле -
ма тич но. Није све што је напи са но у фор ми
рома на или у сти ху нужно и књи жев ност.11 Јо -
ви ће ва испо ља ва сасвим супрот ну осо би ну. Она
идеј ну лини ју пре на гла ша ва па у акту ел ном
тре нут ку наше књи жев но сти за децу вео ма по -
пу лар на (дакле: и потро ше на) мисао о пре те ра -
ној зао ку пље но сти дана шњег дете та вир ту ел -
ним све том, сто га и о уда ље но сти од при ро де и

живо та, нара ста до тен ден ци је која поти ску је
естет ски моме нат.12 Кон ци пи ра на као зами -
шље но путо ва ње по при ро ди, Вила Роса чиње -
ни цу оту ђе но сти у сусре ту са при ро дом моде -
лу је као чудо, наста вља ју ћи нај бо љу тра ди ци ју
Десан ке Мак си мо вић и њеног виђе ња све та као
чаро ли је (Опа чић 2019) те чове ка/дете та који
са њом кому ни ци ра и сво јом има ги на тив ном и
ира ци о нал ном димен зи јом. И тај, нај бо љи ас -
пект ове про зе међу тим, пре о кре нут је још јед -
ним кли ше ти ра ним, при томе не баш ни нај мо -
ти ви са ни јим пози вом на сања ње, којим се она
и фина ли зу је. 

Рома ни Где је исток Мили ја не М. Јова но вић
и Када и сун це мја у че Ели за бе те Геор ги ев пак
пока зу ју дру гу врсту ком по зи ци о них про бле ма.
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9 Виде ти нпр.: „[С]авремени песни ци усло жња ва ју и гра -
на ју кон цепт пева ња /.../ те се наив на песма раз у ме ва као пут
од јед но став но сти ка сло же ној и више слој ној сли ци све та /.../
То уозби ље ње не зна чи да овај кор пус песа ма напу шта ре -
цеп циј ске могућ но сти чита ла ца, јер би се тиме изне ве ри ла
сама при ро да песме за децу. У беза зле но сти и сло бод ном
духу мла дог бића отва ра се могућ ност да се про го во ри о сло -
же ним тема ма, уз задр жа ва ње везе са непо сред ним иску -
ством” (Опа чић 2018: 36).

10 Дете-чита лац не ста па се пасив но са сли ка ма, мисли -
ма и емо ци ја ма које му дело нуди. Оно од њих пола зи и
тран фор ми ше их уз помоћ свог духов ног и душев ног дожи -
вља ја све та. Оно ства ра лач ки чита јер уз свет који му нуди
књи жев но дело оно обра зу је и свој свет. Више него токо ви -
ма пишче вих речи, дете-чита лац иде путем сво јих мисли,
осе ћа ња и машта ња. Пут до раз у ме ва ња књи жев ног дела
мора да гра ди сам писац, али не тако што ће бити пот пу но
про хо дан, него тако што ће у тој муко трп ној изград њи рачу -
на ти на ства ра лач ке сна ге малог чита о ца (Пра жић 1968: 18).

11 Слич но томе, Добро чин ство Мили во ја Фор ги ћа јесте
сти хо ва на био гра фи ја Михај ла Пупи на, добро до шло еду ка -
тив но шти во, али не и књи жев ност.

12 Модер ност у књи жев но сти за децу, насу прот томе, јесте
„један мали рас кид са песмом педа го шке пре ди лек ци је” и
„рас кид с песмом која дола зе ћи из Арка ди је нуди гото ве
моде ле зва нич не школ ске вере”. Она „сво ју миси ју види у
самом посто ја њу, у умно жа ва њу ига ра, у умно жа ва њу доди -
ра са ства ри ма” (Мила рић 2009: 138).



Бира ни језик Геор ги е ве, с ори ги нал ним и ма -
што ви тим реше њи ма (о чему све до чи већ и на -
слов њеног рома на) пра те аутор кин има ги на -
тив ни потен ци јал, емо ци о нал ност те фина и
жива усред сре ђе ност на детаљ. Она је, међу -
тим, пла ти ла дуг првог рома на. Њено оства ре -
ње састо ји се од две темат ско-мотив ске цели не
које пове зу је ани ма ли стич ки лик, маца. Одла -
зак из зашти ће но сти куће у којој се ома ци ла,
као крај првог дела, сто ји у одно су кон тра ста с
њеном миси јом у дру гој цели ни, где она поста -
је заштит ник. Маца се сели код боле сне девој -
чи це и тре ба да под стак не њену вољу за живо -
том. Функ ци о нал ни ји кон траст дао би и јед ну
додат ну димен зи ју овом рома ну, чије хро ни -
чар ско при по ве да ње пока зу је све сла бо сти које
смо и наво ди ли. Боле сно дете, не тако чест лик
у савре ме ној срп ској књи жев но сти за децу, про -
бле ма ти ка је која хума ну пору ку чини очи глед -
ном, а иде а ли зо ва ни лик ани мал не јуна ки ње
поме ра и ка иде а ли за ци ји уоп ште, пре ла зе ћи
поне где и у пате ти ку. 

Јасан педа го шки аспект дела за нај мла ђе
јесте пре по зна тљи ва пое тич ка осо би на Ели за -
бе те Геор ги ев. Мили ја на М. Јова но вић вас пит -
но-обра зов ну димен зи ју свог рома на мање екс -
пли ци ра, а више посре ду је рад њом те осо би на -
ма и поступ ци ма лико ва. И Где је исток, међу -
тим, скла па се из два, међу соб но нара тив но
неза ви сна дела које пове зу ју исти лико ви. У
првом делу деча ци нала зе ста ри цу и одво де је
кући, где она поста је члан поро ди це. И у овом
је слу ча ју сама тема таква да нагла ша ва хума -
ну иде ју, која при томе не делу је увер љи во, што
у делу реа ли стич ке про ве ни јен ци је није пред -
ност. Дру гим речи ма, и Јова но ви ће ва екс пли -
цит но иде а ли зу је,13 прем да нагла ше ни је, поче -
так рома на, што ће рећи и да њего ве цели не
нису хар мо нич не. Његов дру ги део бли жи је
тра ди ци о нал ном рома ну колек ти ва. Акту ел ну

тему ази ла на та аутор ка моде лу је с вид ном спи -
са тељ ском вешти ном. Јасно изди фе рен ци ра ни
лико ви и жива нара ци ја ком пи лу ју се с интро -
спек ци јом, јед но став ним и јасним изра зом те
емо ци о нал ним дис кур сом, да би финал ни део
рома на дра ма тич ним сце на ма давље ња и опра -
шта ња од новог дру га кул ми ни рао ефект ном
завр шни цом. Ком по зи ци о не мањ ка во сти, ме -
ђу тим, као и код Геор ги е ве, пре о вла да ва ју над
лепим осо би на ма њихо вих руко пи са. И пово -
дом ова два рома на може мо иста ћи зна чај
стру ч ног, уред нич ко-кри ти чар ског усме ре ња,
као инстан ци које обли ку ју књи жев ну сце ну и
чине део књи жев ног живо та.

Послед ња одли ка теку ће про дук ци је на коју
ћемо скре ну ти пажњу јесте рене сан са поуч но -
сти, као регре сив ни моме нат раз вој ног лука
срп ске књи жев но сти за децу. Она посеб но нега -
тив но делу је у пое зи ји буду ћи да је песма,
нужно кра ћа и лапи дар ни ја од про зног тек ста,
издва ја и поста вља у први план. Песнич ке збир -
ке у иза бра ном кор пу су, изра зи то лоше, нај сла -
би ји су сег мент кор пу са.14 У њима је непо сред -
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13 „Нор мал но дете је биће има ги на ци је и сло бод них чула,
оно је изван мора ла и изван обу зда но сти кон вен ци ја ма /.../
Спрем но је, пре све га, на чисту лите ра ту ру и игру, што усло -
вља ва чиње ни цу да у деч јој књи жев но сти нај ве ћи удео има
естет ска вред ност. На дру гом месту нала зи се спо знај на
вред ност, док бисмо етич ку поста ви ли тек као тре ћу. Етич ка
вред ност често се, наи ме, зло у по тре бља ва: дете тре ба одга -
ја ти тако да, уз дру го, и морал но расте, али прак са пре вас -
ход но ука зу је на про цес који дете пре о бли ку је у ’иде ал’, што
зна чи да га кон вен ци ја ли зу је, кана ли зу је и – кастри ра”
(Погач ник 2009: 64).

14 Како заи ста нема мо о њима шта да каже мо, наве шће -
мо их: Пау ко ва мре жа Бор ке Чуч ко вић, Ми нај мла ђи исти ну
зна мо Соње Мило ва но вић, Тра го ви на души Весне Пешић,
Рајич њак Бран ка Вуко ви ћа, Кли ко но ги у доба коро не Злат ка
Јури ћа, Пукао ме пубер тет Јеле не Анђе ло вић Антић, Лет у
машто лет Миља на Сан ди ћа, Капу тић за про мр зле пти це
Весне Радо вић. Мла да лач ке песме у збир ци Немој да ми пре -
тиш само ћом Нико ле Бла го је ви ћа нису и пое зи ја за децу па
их нисмо ни раз ма тра ли.



но нау ко ва ње нај ви ше дошло до изра жа ја – не
само као редук ци ја зна чењ ског/сазнај ног сло ја
књи жев ног дела већ и као корак уна зад. Поја ва
новог поет ског духа, каже Ново Вуко вић, зна -
чи ла је дру га чи ји при ступ ком по нен та ма књи -
жев но сти за децу, 

пое зи ја је изби ла у први план, оста вља ју ћи педа -
го шке и дру ге импли ка ци је прак тич но неви дљи -
вим, одно сно дају ћи им фор му у којој се не нару -
ша ва умјет ност дје ла. /.../ Естет ска и педа го шка
ком по нен та у дје лу не мора ју бити опо нент не,
већ се мора ју нала зи ти у некој врсти орган ске
сим би о зе. Код нај бо љих писа ца је тако. Опо нент -
не поста ју само ако се угро зи пози ци ја при о ри -
те та, одно сно ако се дје ло не схва ти као пре вас -
ход но естет ски фено мен, коме је апсо лут но при -
мар на свр ха да дје лу је у том сми слу (Vuko vić
1996: 47, 49). 

Из тог се ску па лоших сти хо ва, често и без
иде је на нивоу поје ди нач ног тек ста и по пра -
вилу без кон цеп ци је на нивоу зби р ке – о јези ку
и фор мал ним искли зну ћи ма да ни не гово ри -
мо, издва ја ју: Сто но га Елви ра тра жи педи ки ра
Мир ја не Була то вић, Деч је зврч ке и завр зла ме
Алек сан дра Коци ћа, Да ли лаје мор ски пас Србе
Трај ко ви ћа и О живуљ ка ма, трав ка ма и слич -
ним став ка ма Србе Таки ћа. Ова чети ри песни -
ка осва ја ју спе ци фи чан деч ји поглед на свет као
пози ци ју пева ња, што резул ти ра хумор ним и
машто ви тим рас ко ра ком у одно су на начин ми -
шље ња одра слих. Њихо ву фину сен зи бил ност
за сфе ру детињ ства, међу тим, пра ти нагла шено
неу јед на чен умет нич ки домет песа ма у збир ка -
ма Коци ћа, Трај ко ви ћа и Таки ћа па би стро жим
кри те ри ју мом избо ра тек сто ва који ће ући у
зби р ку – и аутор ским и уред нич ким кри те ри -
ју мом – доби ли сви, а пре све га мала пу бли ка.

Не само што сво ди семан ти ку дела, поуч -
ност импли ци ра и схва та ње дете та које се вра -

ћа нега тив ној онто ло ги ји детињ ства (Крам бер -
гер 2009). Ове чети ри песнич ке књи ге издва ја -
мо из још јед ног раз ло га. Њихо во дете осва ја
свет и савла да ва живот и као акти ван агенс
моде ла све та и кон цеп та детињ ства. Те рав ни
поет ског тек ста моде лу ју се као и сва ки зна чењ -
ски план у сва ком узо р ном књи жев ном делу:
про из ла зе из одно са њего вих струк тур них сег -
ме на та, а не дири го ва не ста во ви ма изван њега
самог, макар се они одно си ли и на схва та ње
дете та, бит но одре ђе но кул тур ним кодом. Фре -
квент ни ја је, међу тим, супрот на пое тич ка ори -
јен та ци ја. Једи ни иско рак ка драм ској фор ми у
иза бра ном кор пу су, драм ска пое ма Ново го ди -
шња бај ка Гор да не Пешић, бениг ни ји је при мер
њеног пред став ни ка. Машто ви та, с изди фе рен -
ци ра ним ани ма ли стич ким лико ви ма – што у
ова ко крат ком оства ре њу није лако пости ћи,
али и стил ским искли зну ћи ма и поне ком гра -
ма тич ком гре шком, она се фина ли зу је тра ди -
ци о нал ни јом кон цеп ци јом детињ ства као про -
сто ра зашти ће но сти. Реци мо – сим па тич но.
Ако је то неки есте тич ки кри те ри јум.

Ради кал ни израз при сту па иде а ли зо ва ној
сли ци дете та с пози ци ја супер и ор но сти одра -
слих, при ме ра ради, јесте песма „Радост живо -
та” Бран ка Вуко ви ћа (9). Оно се ини ци јал но
поре ди са бићи ма при ро де и тако поста вља у
кон текст савр шен ства непа тво ре ног живо та, а
екс пло зи ја радо сти као начин њего вог посто ја -
ња у одно су је кон тра ста пре ма све ту одра слих,
тужном све ту. На виши, иде ал ни сте пен поста -
вље на сли ка детињ ства кул ми ни ра сти хо ви ма
бли ским Зма ју и роман ти чар ској књи жев но сти
за децу: „Дије те чед но кад се сми је / сви јет кроз
игру разу ми је, / кад је буд но – оно сања, / с
анђе ли ма раз го ва ра.” Ана хро на сли ка детињ -
ства, уоста лом, није резер ви са на само за пое -
зи ју. Сре ће се, на при мер, и у рома ну Циле, раз -
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ма же но пиле, или Ко не мисли него срља, оба ве -
зно и надр ља Јови це Тишме. Циле је нека врста
кочо пер ног Пино ки ја, али Тишмин роман, ли -
шен Коло ди је ве (Car lo Col lo di) игри во сти и
ком по но ван од шемат ски струк ту ри ра них епи -
зо да, није баш нај при влач ни је шти во. Про за
ипак нуди више могућ но сти да се доци ра ње
посре ду је темом, рад њом, лико ви ма, док су и
дела из иза бра ног кор пу са са сво је стра не испо -
љи ла вели ку темат ску разно ли кост, као и инте -
ре со ва ње за акту ел ну ствар ност. Поред поми -
ња них тема: јани ча ра, боле сти, сиро ма штва и
ази ла на та, коли ко и непо зна тог виру са, може
се ука за ти на још неке рома не. 

Урош Риста но вић у делу Вивид тема ти зу је
про цес одра ста ња из пози ци је јед не изо штре не
ситу а ци је, живот не опа сно сти, после које више
ништа не може бити исто. Мушки днев ник 4,
Зве зда ни дани Душа на Пеј чи ћа, слич но томе,
фоку си ра се на гру пу деча ка и на смрт њихо вог
дру га. У рома ну НМВЗ Ката ри на Крста јић децу
поста вља пред низ заго не та ка због којих кре ћу
у потра гу, да би се испо ста ви ло како је тра га ње
у бити пут до соп стве них иден ти те та. Сва та
дела, међу тим, одби ја ју наве де ним про бле ми -
ма: било језич ким искли зну ћи ма, гра ма тич ким
гре шка ма или ком по зи ци о ним про пу сти ма, а
Вивид и пре на гла ше ним интро спек тив ним мо -
мен том. Није мно го дру га чи ји ни роман Мар и
Хуа на Све тла не Жива но вић, посве ћен деч јој
нар ко ма ни ји, с тим што је нау ко ва ње у њему
нескри ве но: 

Само нај се бич ни је кука ви це тра же излаз у
дро га ма, хра бри људи се суо че са про бле мом,
раз ми шља ју о реше њи ма и нала зе реше ња. Ни -
јед ном чове ку живот није лак и сви тре ба да се
бори мо, ако не због себе, онда због људи који нас
воле (130).

Додај мо низу и Дани цу Бого је вић те њено
про зно оства ре ње Загр ли месец, које се бави
дете том с посеб ним потре ба ма, а укла па у тип
тинеј џер ског рома на.

Нај бли жа педа го шком садр жа ју, а нај да ља од
нау ко ва ња јесте при по вет ка наме ње на мла ђој
деци, Аван ту ра на види ку Биља не Мар ко вић
Јеф тић. У њој хумор и машта обли ку ју све ни -
вое поет ског тек ста, почев од комич ног пара
глу пог и памет ног сео ског миша, супрот ста вље -
ног чуд ном рођа ку, ком пју тер ском мишу, па
све до три раз ли чи та иди о лек та карак те ри стич -
на за ове јуна ке. И аутор ка при бе га ва попу лар -
ној теми деч је зао ку пље но сти ком пју те ри ма те
уда ља ва ња од при ро де и живо та, али не пола -
ри зу је свет на црно и бело. Она импли ци ра став
да и од јед не и од дру ге стра не тре ба узе ти оно
нај бо ље. Пред ност ће ипак дати крви и месу,
пого то во ако оно мири ше на ком ши ји не коба -
си це. Комич на и инте ли гент но забав на при по -
вет ка кул ми ни ра епи зо дом у којој сео ски ми -
ше ви мора ју да под не су жртву не би ли се
њихов рођак пре тво рио у пра вог миша и нај зад
про бао те коба си це. У дра ма тич ном рас пле ту,
из кога ће јуна ци иза ћи јед на ко неста шног и
весе лог духа, текст издва ја латент ну, сада већ
тешку, али топлу при чу о при ја тељ ству, као је -
дан од нужних усло ва неса ло ми вог живо та.
Дете ће за зна чењ ским лини ја ма Аван ту ре на
види ку, као и Једре ња ка у куку ру зу, мора ти да
тра га само, акти ви ра ју ћи свој укуп ни духов ни
потен ци јал (Хант 2013: 22–249).

Ако Биља ни Мар ко вић Јеф тић потро ше на
те ма није пред ста вља ла пре пре ку, у мно гим
дру гим дели ма није тако. Тема се испо ста ви ла
и као мач с две оштри це јер сам ода бир, као у
слу ча ју Геор ги е ве и Јова но ви ће ве, наме ће (ху -
ма ну) поу ку. Зна чењ ска раван поет ског тек ста
на тај начин покре ће се изван њега самог тако
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да је он потвр ђу је, да би у Мару и Хуа ни, као и
у Деча ку који није хтео да поса ди дрво нара стао
до уна пред зада те тезе. Инте ре со ва ње за реал -
ни живот и њего ве поно ре, сва ка ко, не пот па да
под иде а ли зо ва не при сту пе сли ци дете та, али
могло се оти ћи и корак даље, ка про ду бље ни јој
карак те ри за ци ји лико ва те ка спе ци фич ној деч -
јој визу ри, која би ствар ност сагле да ла из оне -
о би че ног угла и моде ло ва ла иско ше ну, зато не
и мање исти ни ту сли ку све та. Тога у већи ни
наве де них насло ва нема. Има само мање или
више недво сми сле но поу чи тел ног садр жа ја, ко -
ји мла ду публи ку тре ба да упо зо ри на про бле -
ме и да је усме ри на пра ви пут.

Иско ше на пер спек ти ва из које се посма тра
ствар ност није свој ство само дете то вог начи на
мишље ња већ и фан та сти ке. На том се тра гу
кре ћу але го риј ски рома ни Био гра фи ја јед ног пса
Оли ве ре Оље Јел кић и Јарац Живо та и девет
вучи ћа Мила на Мрда ља Мрђе. Јел ки ће ва из по -
зи ци је живо ти ње сагле да ва изо па че но сти, его -
цен трич ност и агре си ју савре ме не циви ли за ци -
је, само до вољ не и уда ље не од првих и послед -
њих ства ри. Зов дивљи не који маг нет ски вуче
њеног Осмог ка непа тво ре ном живо ту и сло бо -
ди добио би изо ста вља њем фре квент них мак -
си ма, који ма се фан та сти ка и але го ри ја сужа -
ва ју у недво сми сле ни наук. Насу прот озбиљ ној
и тешкој аутор ки, Мрдаљ пише хумо ри стич ки
роман о јар цу који, попут Нуши ће вог магар ца,
бежи у свет – делом зато што је сит и напит, а
делом и зато што се упла шио каса пи на. Почетна
амби ва лен ци ја увод је у низ нео че ки ва них дога -
ђа ја, али и али би за удво јен став нара то ра. Он
иро ниј ски пре и спи ту је и аван ту ри стич ки дух и
опор ту ни зам, и удоб ност људ ског окру же ња –
над којим виси касап ски нож, и иди лич ну лепо -
ту сло бод не шуме – где вре ба ју поги бе љи искон -
ског лан ца исхра не. Зани мљи ву зами сао при -

по вед но успо ра ва ју интро спек ци је и дескрипци -
ја, чије би реду кова ње допри не ло ди на мич ности
рад ње, самим тим и умет нич ком доме ту дела.

И ова два рома на кре ћу се у пре по зна т -
љивим окви ри ма наше књи жев но сти за децу, да
би два награ ђе на дела иско ра чи ла изван њих.
Срђан В. Тешин је зби р ком црти ца Лука каже
обли ко вао сли ку ствар но сти упра во укр шта ју -
ћи деч ју визу ру и логи ку одра слих, или како
писац каже: „Лука је толе ран тан и допу шта да
се сва ко испо ља ва на свој начин, а ја увек певам
исту песму” (87). Дија лог изме ђу оца и сина те
лик памет ног деча ка једи но је што нали ку је Са -
ро ја но вом (Wil li am Saroyan) рома ну Тата ти
си луд, лир ском раз гло бља ва њу видљи вог и ње -
го вом изо кре та њу у ства ра лач ко-миса о но биће
све та. Теши но ве само стал не црти це темат ски
се шире усло жња ва ју ћи и емо ци о нал ни и зна -
чењ ски реги стар. Кре ћу ћи се од нежно сти и
хумо ра до лаке иро ни је, аутор је низ раз ли чи -
тих епи зо да обу хва тио иде јом љуба ви и сло бо -
де и пону дио књи гу каквих нема мно го ни у
свет ској књи жев но сти за децу.

Црна пти ца Алек сан дре Јова но вић роман је
о смр ти, која је као тема у нашој савре ме ној
књи жев но сти за децу, па и у нашим ста во ви ма
о њој, поти сну та. Вра ћа ју ћи, зајед но с Вла ди -
ми ром Вуко ма но ви ћем Рас те гор цем, на књи -
жев ну сце ну јед ну од чети ри вели ке теме умет -
но сти речи, Јова но ви ће ва моде лу је лик тинеј -
џер ке која се суо ча ва с губит ком оца. Нима ло
налик супер де вој чи ца ма из опи са них тинеј џер -
ских рома на, Жеља је сен зи бил на и рањи ва, а
тешку живот ну ситу а ци ју реша ва на типич но
деч ји начин, беже ћи у свет маште. Она има ги -
ни ра свет мртвих, опо јан али и уса мљен, све
дубље ура ња у њега и све је мање при сут на у
живо ту, да би у одсуд ном тре нут ку пре ва зи шла
тана тич ки порив и отр гла се. Ова мла да аутор -
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ка пише сна жан роман који се, про жет сим бо -
ли ком и катар зич ном дра ма тич но шћу, емо ци -
о нал но и сми са о но усло жња ва те, као и Лука
каже, пред ста вља истин ски допри нос срп ској
књи жев но сти за децу.

Ако се вра ти мо на поче так, на Љушта но ви -
ће во одре ђе ње одли ка модер не књи жев но сти за
децу као више стру ке игре: парт нер ске игре
песнич ког субјек та с децом – зами шље ним чи -
та о ци ма, игре у јези ку те пои гра ва ња књи жев -
ним фор ма ма и уста ље ним књи жев ним врста -
ма, наме ће нам се изве сно поме ра ње иза бра ног
кор пу са ка раци о на ли за ци ји дис кур са, под
чиме под ра зу ме ва мо коли ко редук ци ју ире ал -
ног, толи ко и лудич ког дис кур са, као после ди -
цу повла че ња деч је тач ке гле ди шта у функ ци ји
сто жер ног момен та моде ла све та поет ског тек -
ста. Уки да ње спе ци фич но деч јег погле да на
свет пак јесте и пре не бре га ва ње јед не од су -
штин ских карак те ри сти ка модер ног дис кур са
наме ње ног нај мла ђи ма. Доне кле сли чан закљу -
чак одно си се и на пое тич ку раван дела, која у
иза бра ном кор пу су није доби ла важни ји про -
стор, буду ћи да је однос пре ма тра ди ци ји битан
моме нат модер ни те та. Одсту па ње од осо би на
модер ног писма, она ко како их је кано ни зо ва -
ла нау ка, не мора бити нега тив но по себи нити,
књи жев но и сто риј ски посма тра но, зна чи ти ко -
рак уна зад. Могли бисмо упу ти ти на евен ту ал -
не нове тен ден ци је савре ме не срп ске књи жев -
но сти за децу. Сма тра мо, међу тим, да је с четр -
де се так ана ли зи ра них насло ва о про ме ни пое -
тич ке пара диг ме ипак пре у ра ње но гово ри ти. 

Ваља скре ну ти пажњу на две чиње ни це које
се, ипак, не тичу само дија хро ни је и кон ти ну и -
те та него и умет нич ке вред но сти. Визу ра дете -
та, њена раз ли ка у одно су на схва та ња одра -
слих, као и ефек ти које тај рас ко рак пости же,
јесте бит модер не књи жев но сти за децу, коли -

ко и њених есте тич ких доме та. То спе ци фич но
гле ди ште осва ја ју само истин ски добри писци
па се закљу чак о ква ли те ту поми ња них насло -
ва наме ће сам по себи. Дру га чиње ни ца тиче се
пове за но сти с усме ном тра ди ци јом, што је и
јед на од пре по зна тљи вих карак те ри сти ка на -
ших дела наме ње них мали ша ни ма. Одсу ство те
везе из вели ког бро ја ана ли зи ра них дела ука зу -
је доне кле и на скло ност ка дис кон ти ну и те ту,
али и на окре та ње од ства ра лач ких иску ста ва
народ не књи жев но сти, која су има ла пло до но -
сан и умет нич ки вре дан ути цај на срп ске писце
за децу. Пред ност коју теку ћа про дук ци ја даје
типи зи ра њу и пре не бре га ва ње ства ра лач ке са -
мо свој но сти, међу тим, пре ва зи ла зе окви ре
књи жев не исто ри је и одли ке које она пре по зна -
је као модер не те дово ди у пита ње сам умет -
нич ки суп страт као такав. Он се пре по зна је као
кре а тив но било, а не као шаблон. Како раз го -
вор о дели ма наме ње ним дете ту не може да
зане ма ри њихов педа го шки ути цај, „ствар” по -
ста је дале ко озбиљ ни ја, а раз ме ре потен ци јал -
них после ди ца нара ста ју уне до глед.

Рези ме прет ход них раз ма тра ња није пре ви -
ше опти ми сти чан. Нека ко се само по себи раз -
у ме да теку ћу про дук ци ју чине пре све га дела
про сеч не вред но сти, а да се ква ли тет ни ји на -
сло ви „не дога ђа ју” сва ко га дана. С те тач ке гле -
ди шта, ако се из четр де се так насло ва издво ји -
ло шест заи ста добрих оства ре ња, Сто но га Ел-
ви ра тра жи педи ки ра, Једре њак у куку ру зу, Биће
јед ном, Оке ан од папи ра, Аван ту ра на види ку,
Лука каже и Црна пти ца, нема места неза до -
вољ ству. Про блем, међу тим, није у бро је ви ма
већ у вели ком рас ко ра ку у умет нич ким доме -
ти ма изме ђу седам наве де них књи га и добр ог
дела оних које смо поста ви ли међу про сеч не.
Исти ни за вољу, мора се рећи да неке од њих
нису чак ни про сеч не. Коли ко и писци, књи -
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жев ни живот чине уред ни ци и кри ти ча ри, по -
сле ни ци који би тре ба ло да усме ре и про фи ли -
шу ства ра лач ке тен ден ци је, па узрок сила зне
ква ли та тив не лини је наше теку ће књи жев не
про дук ци је за децу јесу и они, не само ауто ри.
Њена узла зна пута ња одго вор ност је свих нас
који се бави мо књи гом за децу.
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TEMP TE TI ONS OF SIM PLI CITY 
– AN OVER VI EW OF SER BIAN LITE RARY
PRO DUC TION FOR CHIL DREN IN 2020.

Sum mary

The subject of this paper is an over vi ew of the cur -
rent lite rary pro duc tion based on the body of books sub -
mit ted for the Lit tle Flo wer award com pe ti tion. We shall
seek to sin gle out pre va i ling ten den ci es and by obser ving
the lan gu a ge, form, and the seman tic level of the poe tic
text, pla ce the works in the con text of modern Ser bian
lite ra tu re for chil dren. 

Keywords: cur rent lite rary pro duc tion, pre va i ling ten -
den ci es, lan gu a ge, form and seman tic level of the poe tic
text, modern Ser bian lite ra tu re for chil dren
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САЖЕ ТАК: Ауто би о граф ски роман са темом де -
тињ ства вео ма је ком пли ко ва на књи жев на фор ма, за
коју се може рећи да је уне ко ли ко, наро чи то из сти ли -
стич ке и рецеп циј ске визу ре, и пара док сал на. Ини ци -
јал ни порив за писа ње ова квог дела јесте сва ка ко ауто -
би о граф ски, да се запам ти и пре не се нешто из соп -
стве ног живо та што аутор сма тра важним. Писац оби -
ч но жели да изно ва кре и ра емо ци је, дожи вља је, узбу -
ђе ња и спо зна је на начин нај бли жи оно ме како их је
пер ци пи рао као дете. Са дру ге стра не, сама фор ма
рома на под ра зу ме ва изра зи ту арти стич ку вешти ну и
неспу та но пои гра ва ње оним што Дубрав ка Угре шић
нази ва „фикшн–факшн” (фик ци ја –фак ти). Тако ђе, са -
ма пози ци ја писца јесте флук ту и ра ју ћа и у три ја ди
„ја–пи шем –жи вот”, али и у одно су пре ма јуна ку, са
којим је час пои сто ве ћен (кон со нан тан), час уда љен
(дисо нан тан). У овом раду егзем плар но ћемо ана ли зи -
ра ти дело Петра Жебе ља на Јед ном у Пер ле зу у кон тек -
сту ауто би о граф ских рома на за децу који су у првој
деце ни ји 21. века нерет ко били награ ђи ва ни.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: ауто би о граф ски роман, Јед ном у
Пер ле зу, награ де

Ауто би о граф ски роман раз ли ку је се од ауто -
би о гра фи је по сте пе ну фик ци о на ли за ци је садр -
жа ја, али и по начи ну нара тив но-стил ске лите -
ра ри за ци је те врсте про зе. То зна чи, да, иако је
по ауто би о граф ском уго во ру1 јасно да аутор при -

по ве да о вла сти том живо ту, он није стрикт но
фоку си ран (а после дич но ни огра ни чен) на
изно ше ње пре ци зне фак то гра фи је, већ тежи да
на раз ли чи те начи не, чак могу ће и поли ди скур -
зив но, уоб ли чи гра ђу из ствар но сти. Гра ђан ска
лич ност писца који се обра ћа деци, по при ро -
ди ства ри, нити је наро чи то бит на, нити иза зов -
на мла дом чита о цу, јер је мало веро ват но да га
деца уна пред позна ју и толи ко обо жа ва ју да се
зани ма ју за његов при ват ни или јав ни живот (то
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1 Тер мин ауто би о граф ски уго вор (спо ра зум) пре у зет је из

књи ге Фили па Леже на (Phi lip pe Leje u ne) Ауто би о граф ски
уго вор. Аутор „наво ди два могу ћа начи на на који се може
успо ста ви ти иден тич ност име на ауто ра, приповjедача и ли -
ка: први је импли ци тан, тј. путем ауто би о граф ског уго во ра
(упо ра ба таквог насло ва који не оста вља ника кву сум њу да
прво лице упу ћу је на име ауто ра, нпр. Пови јест мог живо та,
или пак таквим обли ко ва њем почет ка тек ста да је чита тељ
увје рен да ’ја’ у тек сту упу ћу је на име на кори ца ма књи ге), а
дру ги је екс пли ци тан, тј. путем име на лика (и при по вје да -
ча) које је исто као на кори ца ма књи ге. Као што посто ји
ауто би о граф ски уго вор (спо ра зум), тако може доћи и до
рома неск ног уго во ра (спо ра зу ма) – оби ље жа ва га неи ден тич -
ност (аутор и лик нема ју исто име) и потвр да фик тив но сти
(углав ном путем под на сло ва роман на кори ца ма). Лежен
напо ми ње да је, за раз ли ку од рома на, који импли ци ра рома -
неск ни спо ра зум, при по вјед ни текст нео д ре ђен и допу шта
оба спо ра зу ма – ауто би о граф ски и рома неск ни (фик тив ни)”
(Kos Lajt man 2011: 41). 



би једи но могао бити слу чај са идо ли ма мла дих
из све та музи ке, фил ма или спор та). Сто га су
такви тек сто ви реле вант ни ји по начи ну обра де
и узбу дљи во сти садр жа ја, а и при по ве да чу је
важни ји сада шњи аутор који потвр ђу је сво ју
ства ра лач ку кре а тив ност „него тада шњи лик са
сво јом про шло сти” (Kos Lajt man 2011: 91). Ан -
дри ја на Кос-Лајт ман ове рома не чак сма тра
псе у до а у то би о граф ским, јер су фоку си ра ни на 

сви јет који покри ва ју сво јом рефе рен ци јал но -
шћу, док је особ но иску ство ауто ра уви јек у дру -
гом пла ну, редо ви то више или мање заму ће но у
тек сту ал ној појав но сти (Isto: 90).

Однос изме ђу ауто ра, нара то ра и лика јесте
ком плек сан, повре ме но чак и ком пли ко ван,
пошто је субје кат при по ве да ња ујед но и његов
обје кат. У књи жев ним обли ци ма у који ма се
тема ти зу је вла сти то детињ ство нара тор обич но
гово ри у првом лицу и носи, као и лик, име
ауто ра, али гото во нужно посто ји дис тан ца
изме ђу ауто ра и лика, јер је осо ба која пише
одра сла и има изме њен поглед на свет. То се
одлич но види у Нуши ће вој Ауто би о гра фи ји
(1989), која се по мно гим еле мен ти ма пре тва -
ра не само у коме ди ју, већ и у сати ру, па чак и
паро ди ју, као и у сег мен ти ма у дели ма Ива на
Цан ка ра (1963), Лазе Лаза ре ви ћа (2011) и Боре
Стан ко ви ћа (2006), кроз које ови писци казу ју
коли ко им је тај пери од живо та био тра у ма ти -
чан, али га јасно одва ја ју од свог акту ел ног
хаби ту са. Једи на два при ме ра где се лик – нара -
тор – писац иде ал но покла па ју јесу днев нич ки
запи си Ане Франк (1960) и тран скрипт са суђе -
ња мало лет ној Кри сти ја ни Ф. уоб ли че ни у књи -
зи Ми деца са ста ни це Зоо (2004)2. То су рет ки
слу ча ји пра вог ауто ди је гет ског дис кур са у ко -
јем су обје ди ње ни иден ти те ти лика, при по ве да -

ча и ауто ра. У већи ни дела, када се при по ве да
о детињ ству, оства ру је се исто риј ско (био граф -
ско) при по ве да ње, у којем је аутор исто вре ме -
но и при по ве дач, али се не покла па са ликом
(који је дете), или пак хомо ди је гет ска фик ци ја,
у којој су исто вет ни нара тор и лик, а раз ли ку ју
се од ауто ра3. 

То зна чи да је ауто би о граф ски роман о де -
тињ ству врста мемо ар ске про зе која гово ри о
неком про шлом ја (про шлом бит ку), које се
лите рар но ожи вља ва, са раз ли чи тим наме ра ма.
Те интен ци је могу при мар но бити естет ске – да
се ство ри дело висо ке умет нич ке вред но сти, за
шта се као пред ло жак кори сти вла сти ти живот
(на при мер Башта сље зо ве боје /1990/), затим,
да се аутор кроз њега интро спек тив но пре и спи -
та (на при мер „Десе ти ца”, „Шва би ца”, „Уве ла
ружа”...), или да се умет нич ким сред стви ма у
тек сту ове ко ве че неки ауто ру важни дога ђа ји и
дожи вља ји, као и успо ме не на дра ге људе, мада
кључ на за наста нак ова квих тек сто ва може
бити и потре ба да се успо ста ви кому ни ка ци ја
са децом пре ко тема које су њима бли ске. Сва
фик тив на ауто би о граф ска дела jeсу ком бина -
цијe ових функ ци ја, само се раз ли ку ју по томе
која од њих им је у првом пла ну (што може у
бит но ме да ути че на лите рар ну вред ност ис -
при по ве да ног).

С аспек та фор ме, мора мо иста ћи да су нека
дела овог типа ком по но ва на и тако што су на
раз ли чи те начи не и у нејед на ком сте пе ну естет-
ски уоб ли ча ва на при ме ном целог спек тра лите -
рар них тех ни ка. Изу зет но сло жен при мер ауто -
би о граф ске про зе, апсо лут но поли ди скур зив -
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2 Под усло вом да при хва ти мо да је Кри сти ја не Ф. ствар -
ни аутор иако је у пита њу њен усме ни исказ.

3 Ово је деч јој кни жев но сти при ла гође на Жане то ва класи -
фи ка ци ја при по вед них типо ва с обзи ром на однос аутор –на-
ра тор –лик (упо ре ди Kos Lajt man 2011: 34).



не, с поме ша ним уло га ма ауто ра, при по ве да ча,
импли цит ног чита о ца, нара те ра, лика/лико ва,
који је мак си мал но уда љен од „репро дук тив не
има ги на ци је сећа ња” (Baš lar 1969: 23) и бли зак
акси о ло ги ји општих вред но сти, нала зи мо у ро -
ма ну Оста ви ти код Руже Весне Ћоро вић-Бу -
трић (Награ да „Раде Обре но вић”, 2003). То је
пра ви псе у до а у то би о граф ски роман, при по ве -
дан чак у тре ћем лицу, у којем је при мат дат
есте ти ци фор ме и фено ме ну одра ста ња девој -
чи ца као основ ној теми, док је лич на при ча
оста ла у дру гом пла ну (тек као неки уда ље ни
гарант аутен тич но сти да тај про цес заи ста тако
изгле да јер га је неко у реал но сти про жи вео). И
у рома ну Небо над цир ку сом Рато ми ра Дамја -
но ви ћа (Награ да „Раде Обре но вић”, 2004) при -
ча о вла сти том детињ ству насто ји да се при ка -
же у поли ди скур зив ној тех ни ци, док је у дели -
ма Јед ном у Пер ле зу Петра Жeбељана (Награ да
„Невен”, 2002) и У трку за јеле ном Ради во ја
Боги ће ви ћа (Награ да „Раде Обре но вић”, 2004)
уоб ли че на тек као „нара тив но-стил ска лите ра -
ри зо ва на ауто би о гра фи ја” (Kos Lajt man 2011:
82), с већим или мањим пони ра њем у дубин ске
естет ске сло је ве.

Већ сама рето ри ка насло ва нај че шће ди -
рект но наго ве шта ва ком чла ну три ја де „ја–пи -
шем –жи вот” аутор у књи зи посве ћу је нај ви ше
пажње:

Про ма тра ју ћи ауто би о граф ске тек сто ве у том
сви је тлу, с обзи ром на спе ци фич ну тро чла ност
тер ми на, изу зет но су зани мљи ва истра жи ва ња
која ука зу ју на то да су тије ком повје сног раз во -
ја жан ра мје ња ли место и јачи ну нагла ска на сва -
ком од поје ди них дије ло ва три ја де (ја/пишем/
живот) – ауто ри анти ке и сред њо ве ко вља ста вља -
ли су нагла сак на састав ни цу живот (’ја пишем
свој живот’) насто је ћи да га чим вјер ни је и
исцрп ни је испри ча ти; аутор из раз до бља рене -

сан се, баро ка и роман ти зма на састав ни цу ја (’ја
пишем свој живот’) ста вља ју ћи у први план себе
као инди ви дуу, док би модер ну ауто би о гра фи ју
карак те ри зи рао нагла сак на члан пишем (’ја
пишем свој живот’), тј. на истра жи ва њу и про -
пити ва њу раз ли чи тих при по вед них посту па ка и
стра те ги ја /усп. Зла тар 1998: 7/ (Kos Lajt man
2011: 23).

У овом раду, посве ће ном ауто би о граф ском
рома неск ном писа њу у књи жев но сти за децу,
егзем плар но ћемо ана ли зи ра ти дело Петра Жe-
бељана Јед ном у Пер ле зу у кон тек сту рома на
награ ђе них у првој деце ни ји 21. века. У овој
књи зи оства рен је несва ки да шњи спој доку мен -
та ри стич ког при сту па у ства ра ла штву и фик ци -
о на ли за ци је и емо тив не субјек ти ви за ци је ис -
при по ве да ног. У насто ја њу да се један свет и
начин живо та који су на изма ку, а до којих му
је интим но вео ма ста ло, сачу ва ју од забо ра ва,
Жебе љан их је пре то чио у узбу дљи во шти во
које „захва та пре сан живот, пре но си аутен тич -
не дога ђа је и сли ке” (Жебе љан, пре ма Љушта -
но вић 2003: 72), али их и дома шта ва и лир ски
„искри вљу је” све док не наста ну „крат ке при че,
меда љо ни, као низ капи росе на дугом пови је -
ном листу рого за у рано јутро” (Исто). У три ја -
ди ја–пи шем –жи вот, Петар Жебе љан под јед на -
ко је успе шно обу хва тио сва ки од чла но ва.

Петар Жебе љан, Јед ном у Пер ле зу

Петар Жeбељан, нови нар и писац, рођен је
1939. годи не у Пер ле зу. Од 1966. до 2004. био
је уред ник станице Радио Београд, где је првен -
стве но кре и рао обра зов не еми си је за децу, али
се бавио и инфор ма тив ним, доку мен тар ним,
до ку мен тар но-музич ким и забав ним про гра -
мом. Добит ник је више награ да за ради о фо ниј -
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ска дела, као и награ де Зма је вих деч јих ига ра
2000. годи не за уна пре ђи ва ње савре ме ног ства -
ра ла штва за децу. Прву књи гу, Јед ном у Пер ле -
зу, обја вио је 2002. и она је овен ча на годи шњом
награ дом „Невен” за књи жев ност наме ње ну
деци и мла ди ма. Ница ње душе (2005) и Ждра ло -
ви над Пер ле зом (2011) темат ски се надо ве зу ју
на ово дело, пошто је у њихо вом фоку су живот
људи у банат ској рав ни ци у про шло сти, као и
изград ња дети ње лич но сти у тој атмос фе ри. 

Јед ном у Пер ле зу оби мом је неве ли ко књи -
жев но дело, које жан ров ски није лако одре ди -
ти. Изде ље но је на два де сет чети ри крат ке, са -
мо стал но насло вље не нове ле, које се уоб ли чу -
ју око неке кон крет не теме, а зани мљи во је да
је гото во уз сва ку, у изда њу Народ не књи ге,
умет ну та и одго ва ра ју ћа црно-бела фото гра фи -
ја која би тре ба ло да осна жи пара диг му исти -
ни то сти и доку мен тар но сти. 

Петар Жeбељан је испри чао сво ју при чу у 24
сли ке. Боље је рећи – у 24 фото гра фи је јер ова
збир ка на сво јих сто ти нак стра ни ца доно си упра -
во атмос фе ру поро дич ног албу ма: дога ђа је и
људе „ухва ће не” док иду за сва ко днев ним посло -
ви ма, зате че не у тузи, изне на ђе не у гру бо сти,
поне где наме ште не за „сли ка ње” пред кули са ма
од ћили ма, у све ча ним при ли ка ма, у ста ву досто -
јан стве них и стро гих дома ћи на, као на ста рим
фото гра фи ја ма које у књи зи мести ми це пот кре -
пљу ју сећа ња, увек из визу ре ћутљи вог посма тра -
ча – деча ка који се ни као одра стао човек не
одре ђу је пре ма њима, чвр сто решен да испри ча
КАКО ЈЕ БИЛО. Али сећа ње зна да пре ва ри. На
фак та пад не пати на и доку мен тар на про за не -
при мет но пре ђе у умет ност (Мišić 2002). 

Мишић поста вља пита ње у који би жанр би -
ло нај при клад ни је свр ста ти ово дело те као ре -
ше ње нуди „збир ку пове за них умет нич ких ре -
пор та жа”, „збир ку при ча” и „књи гу сећа ња”.

Ме ђу тим, закљу чу је, иако све при че, гле да но
спо ља, јесу ожи вље не сли ке из (хипо те тич ког
или ствар ног) поро дич ног албу ма, оне се су -
штин ски раз ли ку ју јед на од дру ге по томе да ли
су о њима при ка за ни дога ђа ји, или је пак дата
пано рам ска сли ка про сто ра (пеј за жа), вре ме на,
дру штве них при ли ка..., те са тим у вези јесу
обли ко ва не и као раз ли чи те врсте епских нара -
тив них фор ми. 

Наслов на син таг ма – Јед ном у Пер ле зу – носи
јасну назна ку гла гол ског обли ка који изо ста је.
Међу тим, то намер но ели ди ра ње отва ра могућ -
ност чита о цу да раз у ме син таг му на два начи -
на који су ком пле мен тар ни, али не и јед но знач -
ни, као: „било (је) јед ном у Пер ле зу”, у сми слу
исти ца ња исти ни то сти оно га о чему се при по -
ве да, и „беја ше јед ном у Пер ле зу”, чиме се по -
тен ци ра дав но свр ше но вре ме које из дана шње
пер спек ти ве делу је гото во бај ко ви то. Сем вре -
ме на, нагла сак је и на месту – у Пер ле зу – те је
основ на нит дела кон сти ту и са на на пре ци зно
одре ђе ном хро но то пу уну тар којег се сме шта и
„хро но топ детињ ства” Петра Жeбељана. У овом
делу, за раз ли ку од Боги ће ви ће вог рома на, дру -
штве но окру же ње у одре ђе ном исто риј ском пе -
ри о ду има истак ну ту уло гу. То није, макар из
визу ре дете та, издво је на (гор штач ка) буко лич -
ка зајед ни ца на рубу (и буквал ном и сим бо лич -
ком) урба ни те та, већ реал ни опис „послед ње
деце ни је сада већ у пот пу но сти докон ча не ере
патри јар хал ног и ауто ри тар ног устрој ства у
нашој земљи” у којој се чвр сто држа ло до „по -
став ке хри шћан ског мора ла и људ ске све ти ње”
(Лазић 2002: 68).

Лаза Лазић у јед ном пасу су пре ци зно сажи -
ма вер ти ка ле Жeбељанове књи ге:

Ово лите рар но дело је врста лир ског мемо а -
ра, књи га за децу, песма у про зи, вели ка пое ма
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рав ни це, ностал гич ни напев о земљи и оби ча ји -
ма, боја ма и атмос фе ри јед ног при ти ша ног жи -
во та којег више нема, етно граф ски запис, лек -
сич ки мај дан, исто риј ско све до чан ство, лич на
испо вест, књи жев но-умет нич ко вра ћа ње дуга
поро ди ци и зави ча ју, а у цели ни она је: спо ме ник
нашим дура шним пре ци ма који су кроз неко ли -
ко веко ва упо р но чува ли и сачу ва ли дух и веру,
говор и посту пак, морал и поште ње, суштин ске
и непо ко ле бљи ве вред но сти јед ног ста рог, ради -
ног, трпе љи вог и чести тог наро да. Ова књи га је
вер на сли ка, пуна душе, сео ског банат ског кра ја
по завр шет ку Дру гог свет ског рата, послед њи
сни мак вој во ђан ске, аутен тич не, муко трп не, ује -
д но иди лич не ствар но сти; он садр жи дах чисто -
те и наив ност све та који је нагло ишче зао у циви -
ли за циј ској про ме ни и под тра гич ном наје здом
гра ди ла ца Новог порет ка (2002: 68). 

Петар Жeбељан, по свој при ли ци, није имао
старт ну зами сао у ком лите рар ном „кљу чу” же -
ли да се изра зи у овој књи зи, већ је допу стио да
се њего ви запи си, засно ва ни на афек тив ном
сећа њу, спон та но раз ви ја ју док не постиг ну
инди ви ду ал ну пуно ћу и зао кру же ност. Тако
наста ле само стал не нове ле надо ве зу ју се јед на
на дру гу, али се не нижу ни по вре мен ској вер -
ти ка ли, ни по хије рар хи ји дога ђа ја, већ прак -
тич но сто је напо ре до јед на са дру гом, с обзи -
ром на то да је једи ни кри те ри јум за ода бир и
обра ду изве сне теме био ауто ров лич ни (емо -
тив ни) однос пре ма дожи вље ном. Лир ски и
роман тич ни аспе кат доби ја пре ва гу над еп -
ским, тако да се ово дело на кра ју, и изме ђу
оста лог, кон сти ту и ше као бил дунгс роман у
којем се пока зу је како јед на тана на и хипер сен -
зи бил на душа изни че и фор ми ра се у усло ви ма
који нису ни иде ал ни, нити њој сасвим накло -
ње ни.

У првој нове ли, нара тор, који је иден ти чан с
ауто ром, сећа се како је његов ста ме ни деда

пла као када му је, непо сред но након рата, један
Рус, сав одр пан и пијан, насред пута, упе рив ши
у њега ауто мат и под се тив ши га да га је он осло -
бо дио, насил но оду зео оми ље ног Вите за и у
заме ну му дао свог изглад не лог коња Риђа на.
Деда је, што је бивао ста ри ји, све чешће при чао
ту при чу разним људи ма, са све круп ни јим
суза ма у очи ма. Ина че, деда није био нима ло
сен ти мен та лан, што је про из ла зи ло из њего ве
архе тип ске и соци јал не при пад но сти патри јар -
хал ном све ту. Он је поро дич ну задру гу од два -
на ест чла но ва, које је рат сате рао у малу кућу,
орга ни зо вао и њоме упра вљао. Сино ве је рас -
по ре дио да се бри ну за њиве и сто ку, а уну ке
Петра и Мила на возио је на коли ма да зајед но
са њим над гле да ју радо ве. Ако би се руч но бра -
ње куку ру за или неки дру ги посао оду жио,
водио би их по мла ка ма и шева ри ма уз реку, да
се игра ју и посма тра ју ждра ло ве, што је за деча -
ка био пун сине сте зиј ски те гото во нат чул ни
дожи вљај: 

На ту њихо ву дре ку одго ва ра ла је наша Чар -
на бесним рза њем. Ждра ло ви се узне ми ре и од -
ле те. Гле дао сам за њима и видео како су за со -
бом пову кли у небо јед но дуго звуч но уже у које
су били упле те ни њихо во клик та ње и Чар ни но
рза ње. Про те за ло се оно иза њих и неста ја ло у
све тло сти сун ца које је запа да ло за дале ке њиве
нео бра ног куку ру за (Жeбељан 2002: 10).

Иако сасвим мали, он је имао спо соб ност
уоча ва ња дру штве них нијан си и неправ ди, те је
у њего вом сећа њу сем узбу ђе ња око локо мо би -
ле и могућ но сти да „газду је” које ће ком шиј ско
дете моћи да посма тра њен рад из дво ри шта,
остао и муко тр пан рад над ни ча ра из Босне (то -
ком вршид бе), наро чи то пле ва ро шки ња, које су
по читав дан арга то ва ле, углав ном за хра ну и
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пиво. Но, ауто ро во пам ће ње често је чул но и
толи ко му је важно и све же да успе ва и лите -
рар но да га уоб ли чи тако да чита лац може и
сам да га иску си. То се нај ви ше одно си на беле -
же ње уку са: дома ћи бом бо ни од рас то пље ног
шеће ра са ора си ма, два режња помо ран џе,
ком пот од бре са ка, „цар ске” ташке деде Симе
При би ша, воће из уја ко вог врта, кра де не коба -
си це у Сеф ке ри ну, сла до лед у Беч ке ре ку, тазе
хлеб у Зему ну... Јед на ко су важни и ауди тив ни
надра жа ји који дају пун сми сао неком дога ђа -
ју: пева ње на све ча ри ма, врте па ши о Божи ћу,
там бу ра шка бан да Мар ка Фра ји ћа који је о
Гали ци ји певао „загрц ну тим кри ком”, гла сом
сле ђе ним још у Првом свет ском рату, на Гали -
циј ском фрон ту, „тамо где је стра да вао и мла -
ди Чар но је вић, јунак јед ног од рома на Мило ша
Црњан ског” (Жeбељан 2002: 21). 

Три нове ле, „Тет ка Души чи ни штен де ри”,
„Опрост гре ха” и „Стра да ње Томе Соје ра”, Же -
бе ља нов су омаж важној лек ти ри. Први је са -
свим импли ци тан – гово ри о посе ти малог Пе -
тра и њего ве мај ке гра ђан ском све ту, суви ше
тихом, уред ном и тајан стве ном, атмос фе ри
налик пру стов ској, из које ће дечак поне ти се -
ћа ње на ком пот од бре са ка, штен де ре са аспа -
ра гу си ма и бра та сту ден та меди ци не, који је
сли као олов ком мере ћи про пор ци је (дечак је
закљу чио да сту ди ра ти зна чи ради ти упра во то
што је сто је ћи у тој про сто ри ји кри шом, непри -
ме ћен, видео). У „Опро сту гре ха” ево ци ра се
ситу а ци ја слич на оној из Андри ће ве „Књи ге”, а
„Стра да ње Томе Соје ра” више стру ко је: деча ку
се бра ни да се зано си књи га ма, јер су оне, у
поре ђе њу са физич ким радом, бес ко ри сне, за -
тим се на њего ве аван ту ре, скит ње и игре ин -
спи ри са не књи гом не гле да бла го на кло но, да би
се на кра ју испо ста ви ло да деда баш из те књи -
ге цепа мека не листо ве и у њих зави ја дуван. 

Однос деча ка и деде ком пли ко ван је јер они
и по уро ђе ном сен зи би ли те ту и по вре ме ну
рође ња при па да ју раз ли чи тим све то ви ма. Деда
је хла дан, неу мо љив и бизар но „прак ти чан” у
одно су пре ма живо ти ња ма. Тако на бру та лан
начин „уми ру је” (пре би ја и веша) керу шу Зељу
само зато што се отки ну ла с лан ца, а малом
Сата на и лу, којег је сам покло нио уну ку када је
псић био вели чи не дла на, ста вља вре ло јаје у
чељуст и обмо та ва је врп цом како би га казнио
за кра ђу из коко шињ ца. Тај пас је дању везан, а
ноћу ћушнут на буњи ште и нико се са њим не
дру жи сем мач ке. Али он ноћу гле да, а дечак
то зна, пут сазве жђа Каси о пе је, искре не гла ву
и тихо цви ли док зве зде не поч ну да гасну и
бле де: 

Отку да да се сва ке вече ри усред сре ди на исту
стра ну неба и да сати ма гле да ту ску пи ну зве зда
– не знам?! Као да је само пре ко јед не зве зде из
тог гро зда, оне која неста је у пла ви ча стом сја ју и
која му је све вре ме свог уми ра ња сла ла пору ке,
њему кога одне куд и одне кад зна и који јој је бли -
зак по само ва њу и стра да њу и по мно го чему
дру гом што чини грким и псе ће и зве зда не и људ -
ске живо те и тра ја ње (Жeбељан 2002: 60). 

То дете, које посма тра „стра да ње у само ћи
јед не зве зде и јед ног пса да би их уред но сло -
жи ло у мит” (Алек сић 2002: 69), јесте исто оно
које се са смр ћу сусре ће емпа ти шу ћи с аго нал -
ним кон цем дивљих и дома ћих живо ти ња на
који њего ва сре ди на ни не обра ћа пажњу, сма -
тра ју ћи све то при род ним током ства ри. Али у
њего вој све сти жаба пола ко, бит но спо ри је него
у реал но сти, уми ре у утро би зми је, јер деча ка
то толи ко потре са да је сли ка гута ња жабе јед -
на од два де сет чети ри нај жи вље у њего вом се -
ћа њу и након гото во пола века, јед на ко као и
раста нак од оми ље не коби ле (и дру га ри це Мал -

НОВА ИСТРАЖИВАЊА

78 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03



чи ке) – „Ника да нисам про чи тао тако нешто,
њего ва брза и сна жна коби ла раз бо ли се и пред
смрт насло ни деча ку гла ву уз гла ву!” (Попов,
пре ма Алек сић 2002: 70).

У завр шним епи зо да ма (углав ном су три или
чети ри пове за не истом темом), Жебе љан беле -
жи сво је посе те рођа ци ма. Иако су, ухва ће ни у
сли ку, инте ре сант ни и коло рит ни, обе ле же ни
неким дра гим сусре ти ма и дога ђа ји ма који се
могу пре при ча ва ти, у ствар но сти су ти „изле -
ти” били изну ђе ни. Деча ка нико није питао ни
куда, ни када, ни да ли уоп ште жели да путу је,
већ су га упу ћи ва ли да посе ди три неде ље са
мај ком у Сеф ке ри ну, након завр шет ка пољ ских
радо ва, а уме сто деде морао је да оби ла зи деда-
-стри ца како би се одр жа ва ли при сни поро дич -
ни одно си. Све што се на тим одре ди шти ма
деша ва ло било је оче ки ва но и пред ви дљи во,
мада за дете и то могу бити дубо ке сен за ци је
(на при мер, туча у сео ској кафа ни, за сла ву,
вожња деда-стри че вим так си фија ке ром, сла -
до лед, ватер по ло и жен ска љубо мо ра у Беч ке -
ре ку, вред не реду ше које спре ма ју ђако ни је на
свим тим мести ма и тако даље). Међу тим, сви
ти дога ђа ји нису важни по себи јер наста ју у
кон тек сту „поро дич ног вре ме на” – напро тив,
аутор је при вр жен само оним тре ну ци ма када
успе ва да напра ви отклон од њега, те да кроз
соп стве ну при зму про ву че оно што беле же ње -
го ва чула. Ипак,

за њега уте ме ље ног сило ви тим при ли ка ма пао р -
ске суд би не и обру бље ног кул ту ро ло шки фили -
гра ном и наго ном ка духов но сти, а угро же ног
поли тич ким наси љем и чуди ма новог вре ме на,
нема опа сно сти (Алек сић 2002: 69), 

јер њего ва инди ви ду а ци ја иде путем само спо -
зна је вла сти те емо тив не раз ли чи то сти у одно -
су на сре ди ну и вре ме. Испо ве да ју ћи се кроз

ову при чу, аутор се након низа годи на вра ћа
одре ђе ним уну тра шњим сен за ци ја ма и осве -
тље њи ма која су му дала сна гу и хра брост да се
избо ри за „соп стве ну вер зи ју” (почев ши од бит -
ке за шко ло ва ње). Лир ска орга ни за ци ја при че
мето ни миј ска је заме на за сна жна осе ћа ња из
детињ ства, чиме се и на сим бо лич ком и на ли -
те рар ном нивоу деза ву и ше и декон стру и ше
пре  до ми на ци ја епског, тра ди циј ског (дога ђај -
ног и патри јар хал ног) моде ла из којег и аутор
и његов лик поти чу.

Нај ди рект ни ји резул тат све га тога јесте да се
три ја да аутор –на ра тор –лик обје ди њу је у надо -
блич ју умет ни ка који је „повла ште но биће јер
живи поли фо но” (Šop 1994: 47). Тако је, исто -
вре ме но,

Петар Жeбељан онај дечак који гле да са 
фото гра фи је. Вла сник Сата на и ла и Каси о пе је.
И писац ове књи ге.
И у њој апсо лут но пам ће ње.
И љубав непре глед на као рав ни ца...
Као да нема кра ја... (Алек сић 2002: 69).

Упр кос томе што се уда ља ва од кла сич не хе -
рој ске матри це, глав ни лик изра ста у јуна ка.
Њего ве супер мо ћи јесу luci da inter val la, који
чине да сам себе дожи вља ва над моћ ним над
гру бо шћу сре ди не и вре ме на. Гото во маги чан
при мер у текст тран спо но ва ног таквог осе ћа ња
јесте при по вет ка „Над ни ча ри”, у којој ста ри
Симо При биш нуди деча ци ма да им напра ви
„цар ске” ташке у заме ну за рад на њего вом
има њу. Деча ци се после тог посла осе ћа ју пре -
ва ре ним, јер је ста рац суви ше оте зао са јелом
(да би им, како они виде, про ду жио рад), дао им
све га два, доду ше вели ка, ташка, те им на кра -
ју испри чао при чу о томе како сре ће виле, што
су они дожи ве ли као намер ну стар че ву афек та -
ци ју, обма ну и пот це њи ва ње њихо вог рада и
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узра ста. Једи но је Петар оти шао ода тле сре ћан,
јер је ста ри При биш видео да је дечак посе бан,
да он „уну тра пла че” и да ће једи ни поно во
доћи (да помог не и да машта јер од тих могућ -
но сти веће пла те ни нема). На фону раз ли чи -
тих дожи вља ја, ова реа ли стич ка при ча транс -
фор ми ше се у пра ву вилин ску, и заи ста, уз
„Сата на и ла”, заслу жу је да само стал но буде увр -
ште на у анто ло ги је.

У завр шној нове ли, „Мири су опа лог ора хо -
вог лишћа”, у први план је изве ден поли тич ки
аспект, при су тан као поза дин ски у свим при ча -
ма. Одре ђе ни исто риј ско-кул ту ро ло шки тре ну -
так, те дру штве на тран зи ци ја, а не детињ ство,
испо ста ви ће се на кра ју, кључ ни су хро но топ -
ски оквир у рома ну. Сме на систе ма толи ко је
ради кал на да се пре ки да ју све везе са све том
који је посто јао рани је. У оном сег мен ту у којем
доно си еман ци па ци ју, сигур но је да је та про -
ме на пози тив на, али сама чиње ни ца да она
дола зи спо ља, дакле не као ево лу тив на, већ као
рево лу ци о нар на, те да пре ки да и оне мо гу ћа ва
кон ти ну ум живо та који су људи сами гра ди ли,
пре ма свом аутен тич ном иску ству и потре ба -
ма, недвој бе но је мар ки ра као агре сив ну. У тек -
сту је она при ка за на сим бо лич ки, посред ством
заме не јед ног дрво ре да дру гим – та ста бла (ду -
да, кесте на, јаво ра, липа, ора ха) сађе на су или
чупа на пре ма хте њу и потре ба ма људи потак -
ну тих дру штве ним или еко ном ским мода ма.
Међу тим, на кра ју оста је увек само оно што
јесте сушти на: мирис ора ха, који се као вечан
носи из детињ ства и сли ка банат ског сеља ка
који, кад дође у поље

коме нема кра ја на све чети ри стра не и ста не сам
и успра ван на сво ју њиву, осе ти да је сна жан,
чист и сло бо дан. И то упр кос свим нево ља ма које
су у дру гој поло ви ни 20-ог века при ти ска ле село
и њега (Жeбељан 2002: 102). 

Овај лир ски роман окон ча ва се рече ни цом у
којој аутор откри ва сво ју аук то ри јал ну пози ци -
ју, леги ти ми шу ћи се као човек на пра гу ста ро -
сти који ће се уско ро вра ти ти у свој (ана хро ни)
Пер лез.

Петру Жeбељану је 

тре ба ло хра бро сти за ову књи гу. И људ ске и спи -
са тељ ске. Људ ске – да отво ри један нео че ки ва но
суров свет детињ ства изни као из паор ско-спар -
тан ског вас пит ног кодек са, а спи са тељ ски да се
у вре ме ком пју тер ске књи жев но сти испри ча јед -
на пот пу но лич на, пома ло спо ра и ста рин ска
при ча о одра ста њу. Коме? Вршња ци ма који су и
сами скрај ну ли у сећа ње или мла ди ма који не би
ни зна ли да је ма ко растао ЈЕД НОМ У ПЕР ЛЕ -
ЗУ? (Мишић 2002).

Пита ње наме не оправ да но је поста вље но. О
овом рома ну и дру гим дели ма Жeбељановим са
искре ним оду ше вље њем писа ли су Раша По -
пов, Лаза Лазић, Весна Алек сић, Весна Ћоро -
вић-Бутрић, Љуби во је Ршу мо вић... Но, да ли је
„Неве нов” жири био у пра ву када је сво јом на -
гра дом кате го ри сао Јед ном у Пер ле зу у књи жев -
ност за децу и мла де, тешко је про це ни ти. Маја
Мишић сма тра да је нева жно да ли ће ову
писме ну књи гу ста ри ји пре по ру чи ти мла ди ма,
или мла ди одра сли ма, јер – и јед но и дру го је и
могу ће и веро ват но.

Закљу чак

Јед но од насто ја ња савре ме них рома на за
децу јесте да сва ко дне ви цу учи не поет ском, има -
ги на тив ном, да јој дају ста тус изу зет ног и зани -
мљи вог. Ако је при том реч о лич ној сва ко дне ви -
ци и соп стве ном иску ству, такви рома ни доби ја -
ју озна ку ауто би о граф ског дела. Пита ње јесте
због чега би чита лац био заин те ре со ван да сазна
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поје ди но сти пишче вог живо та, какву драж може
про на ћи у ишчи та ва њу пишче вих сећа ња, ако се
зане ма ри потен ци јал на могућ ност вас пи та ва ња
на туђем иску ству, као и могућ ност да дато иску -
ство заба ви (Шаран чић-Чуту ра 2006: 19). 

Тре ћа опци ја јесте да се реци пи јен ти ма по -
ну ди ствар но умет нич ко дело у којем је при ват -
ни живот инкор по ри ран у садр жи ну само као
еле ме нат гра ђе. То су псе у до а у то би о граф ски
рома ни, који би при мар но били ока рак те ри са -
ни као аван ту ри стич ки, рома ни дру жи не, пси -
хо ло шки, бил дунгс, хумо ри стич ни, пост мо дер -
ни... Тако ђе, могли би се поја ви ти и у фор ми
рома на инфан тил не уто пи је, уко ли ко аутор
кори сти лик којим жели да пре зен ту је соп стве -
ни омла дин ски узраст, али из оног угла из којег
би он био бли зак дана шњим тинеј џе ри ма. У
том слу ча ју била би нај ва жни ја кому ни ка тив на
функ ци ја која се успо ста вља изме ђу раз ли -
читих гене ра ци ја, а не фак то гра фи ја или сти -
ли стич ко уоб ли ча ва ње. Нај ди рект ни ји при -
мер за ово запа жа ње нала зи мо у књи зи Сло бо -
да на Ста ни ши ћа Љубав зва на радио (награ ђе ној
2010), у којој аутор бира упра во оне поје ди но -
сти које су кон стан та пси хо со ци јал ног иску ства
у одре ђе ном пери о ду одра ста ња (заљу бљи ва ње,
дока зи ва ње у спољ ном све ту, при ја тељ ства, ко -
ке ти ра ње са све том одра слих). Међу тим, ни он
не успе ва да изне дри пра во шти во за тинеј џе -
ре, упр кос свом тален ту за језик и спе ци фич ној
духо ви то сти, јер се често пре да је лич ном задо -
вољ ству сећа ња, губе ћи реци пи јен та из вида.

Зани мљи во је да се након 2000. годи не поја -
вљу је вели ки број дела са темом вла сти тог
детињ ства. Гле да но из угла кван ти те та, чак се
чини да ауто би о граф ско писа ње дола зи на ме -
сто псе у до и сто риј ских рома на (лич на повест у
неку руку заме њу је инте ре со ва ње за колек тив -

ну). Ова врста дела има две основ не интен ци је:
да се спу шта њем у дуби ну про шло сти и доти -
ца њем тре зо ра сећа ња поно во сје ди ни мо са
оном врстом сре ће и вита ли те та која је карак -
те ри стич на само за детињ ство, или пак да се
раз ра чу на мо са бол ним иску стви ма из про шло -
сти. 

Међу тим, изу зет но је зани мљи ва уло га жи -
ри ја који је у бит но ме ути цао да се деси екс пан -
зи ја ове тема ти ке у рома ни ма баш у овом пери -
о ду. Упра во они су „доне ли пре су ду” да су на -
гра ђе ни рома ни деч ји, иако је тај став вео ма
диску та би лан. Жири ји их све виде као дела у
који ма ауто ри (у одра слом пери о ду) иду ка из -
во ри ма недо сти жне сре ће, те су уве ре ни да ће
ком пју тер ска гене ра ци ја са зани ма њем пра ти -
ти нешто што они виде као „пра во детињ ство”.
И то не би била погре шна про це на, под усло -
вом да су ауто ри заи ста при ла го ди ли сво ја пи -
са ња кон крет ном жан ру тру де ћи се да зао би ђу
„репро дук тив ну има ги на ци ју сећа ња и пред -
ност дали кре а тив ној има ги на ци ји ства ра ња
сли ка” (Baš lar 1969: 23), одно сно умет нич ком
обли ко ва њу. А пошто то није сасвим постиг ну -
то, нај ве ро ват ни је сто га што и није била при -
мар на наме ра ауто ра, та дела се рецеп циј ски
бит но раз ли ку ју од, реци мо, Баште сље зо ве боје
Бран ка Ћопи ћа и Дје ча ка са Уне (1983) Ран ка
Рисо је ви ћа.

Сва три рома на награ ђе на у првој дека ди 21.
века (Јед ном у Пер ле зу, У трку за јеле ном и Небо
над цир ку сом) темат ски су обу хва ти ла одре ђе -
ни пери од у колек тив ној пове сти нашег дру -
штва у којем је доми нан тан ент ноп си хо ло шки
модел заме њен инди ви ду ал ним, а њихо ви ауто -
ри, пре ко чијих се леђа, на овај или онај начин,
мање или више бол но, та про ме на деси ла, по -
ни ра ли су у детињ ство у одре ђе ним кри зним
момен ти ма (депре си је /Рато мир Дамја но вић/,
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пра га ста ро сти /Жебе љан/) или да потвр де сво -
је укуп но живот но задо вољ ство (Боги ће вић –
чији је роман једи ни пра ви деч ји, мада не баш
нај срећ ни је ком по но ван). 

Директ но или мање директ но веза но за ова
дела, тек мора мо да забе ле жи мо да су жири ји
већ у првој поло ви ни дека де поче ли да фаво ри -
зу ју про зу у којој је гра ни ца изме ђу књи жев но -
сти за децу и одра сле поста ла вео ма поро зна
пошто се кроз њу рефлек ту је „уозби ље ње де -
тињ ства наспрам инфан ти ли за ци је све та одра -
слих” (Ради кић 2010: 51).
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Anki ca M. VUČ KO VIĆ

PETER ŽEBE LJAN’S ONCE IN THE PER LEZ
(JED NOM U PER LE ZU) IN THE CON TEXT 

OF AUTO BI O GRAP HIC NOVELS WITH 
THE TOPIC OF CHILD HOOD

Sum mary

An auto bi o grap hi cal novel with a child hood the me is
a very com pli ca ted lite rary form, which can be said to be
somew hat para do xi cal, espe ci ally from a stylistic and
recep tion point of view. The ini tial urge to wri te a work
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like this is cer ta inly auto bi o grap hi cal, to remem ber and
con vey somet hing from one’s own life that the aut hor
con si ders impor tant. The wri ter usu ally wants to rec reate
emo ti ons, expe ri en ces, exci te ments and, cog ni ti ons in a
way that is clo sest to how he per ce i ved them as a child.
On the other hand, the very form of the novel impli es a
dis tinct arti stic skill and unre stra i ned play with what
Dubrav ka Ugre šić calls fic tion-fac tion (fic tion-facts).
Also, the very posi tion of the wri ter is fluc tu a ting in the

triad “I-wri te-life”, but also in rela tion to the hero, with
whom he is alter na tely iden ti fied (con so nant), alter na -
tely dis tant (dis so nant). In this paper, we will analyze the
work of Petar Žebe ljan Once in Per lez (Jed nom u Per le zu)
in the con text of auto bi o grap hi cal novels for chil dren
that were often awar ded in the first deca de of the 21st

cen tury.
Keywords: auto bi o grap hi cal novel, Once in Per lez (Jed -

nom u Per le zu), awards
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САЖЕ ТАК: Циљ овог рада јесте да на при ме ру пе -
снич ке зби р ке Рођен као змај Дра га на Хамо ви ћа при -
ка же моду се тран спо но ва ња фол клор не гра ђе у савре -
ме ној срп ској књи жев но сти за децу и мла де. Упо ред -
ном ана ли зом раз ли чи тих зма је вих функ ци ја у поме -
ну тој збир ци и народ ној књи жев но сти, аутор рада у
ширем тра ди циј ском кон тек сту раз ма тра раз ли чи те
обли ке Хамо ви ће вог лир ског дија ло га са усме ном тра -
ди ци јом и њихо ву пове за ност са песни ко вим раз у ме -
ва њем пое зи је, одно сно њене сушти не и зна ча ја. По -
себ на пажња посве ће на је начи ни ма на које се еле мен -
ти народ не тра ди ци је пре о бра жа ва ју, паро ди ра ју и
сао бра жа ва ју са хори зон том оче ки ва ња мла дих чита -
ла ца.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Рођен као змај, Дра ган Хамо вић,
фол клор, змај, савре ме на пое зи ја за децу и мла де, ди -
ја лог са тра ди ци јом

[И]стинска, сржна пое зи ја може једи но
бити испе ва на на јези ку детињ ства.

(Дра ган Хамо вић, 
Оче ва одшкри ну та вра та)

Увод или о змај-књи зи

У фол клор ној тра ди ци ји мно гих наро да ши -
ро ко је рас про стра ње но веро ва ње у зма је ве.
Функ ци је, осо би не, изглед, као и родо ви и жан -

ро ви у који ма се ова бића јавља ју разно ли ки су
и вари ра ју не само на нивоу раз ли чи тих већ и
уну тар поје ди нач них кул ту ра. Као важне зма -
је ве карак те ри сти ке у нашој тра ди ци ји нај че -
шће се исти чу антро по мор фи зам, спо соб ност
лете ња и огње ви тост (СМР: 152–154). Са тим у
вези инди ка тив но је иста ћи и ста но ви ште В.
Чај ка но ви ћа да „[...] змај није исто што и Dra -
сhe, Lind wurm, dra co, како то пре во ди Вук у
Рјеч ни ку. Змај, она кав какав је у срп ским на -
род ним песма ма и при по вет ка ма, може се сма -
тра ти, углав ном, за срп ску спе ци јал ност” (1994:
404). 

Упра во на тра гу поме ну тих фол клор них
пред ста ва о зма ју у нашој тра ди ци ји јесте и
цен трал ни лир ски субјект збир ке Рођен као змај
(2019)1 Дра га на Хамо ви ћа. То се може при ме -
ти ти већ и на визу ел ном нивоу, одно сно у начи -
ну кре и ра ња лика зма ја на илу стра ци ја ма Мла -
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ми це дора ђе не” (Хамо вић 2019: 98).



де на Анђел ко ви ћа. Ликов но уре ђе ње ове зби р -
ке на наро чит начин и на више нивоа усло вља -
ва рецеп ци ју самог дела: „Савре ме на тума че ња
илу стра ци ју не тре ти ра ју више као ста тич но
дело, већ као ’визу ел ни’ текст”, који кре и ра
„нове моде ле чита ња и дожи вља ја илу стро ва -
ног садр жа ја” (Сте ва но вић 2019: 73; в. и Нодел -
ман 2013). У наро чи том кари ка ту рал ном сти -
лу, Анђел ко ви ће ве илу стра ци је на одли чан
начин успе ва ју да одра зе сје ди ње ност раз ли чи -
тих сло је ва ове зби р ке: фол клор ног, ауто би о -
граф ског и песнич ког. Посе бан аспект ових
илу стра ци ја чини хумо ри стич но пред ста вље ни
лик самог Дра га на Хамо ви ћа. Под сти цај за ова -
кво ликов но обли ко ва ње сва ка ко про ис ти че из
дубљих поет ских раз ло га, али и анег до те чији
опис про на ла зи мо на клап на ма зби р ке:

Наслов Рођен као змај је, међу нама рече но,
шифра. Могу је откљу ча ти знал ци енгле ског [...]
ако пре ве ду наслов са срп ског: ’Born as a Dra gon’.
Dra gon или Дра ган, нема нека кве раз ли ке [...]
Песник то зна из прве руке. Када је, јед ном, срео
гру пу мла дих Енгле за те изго во рио сво је име,
они су, сви одре да, сме ју ћи се чини ли покрет
руке од носа, као да куља пла мен. Прво је поми -
слио да они то њему нешто због дужи не носа...
Сада пак зна да је то било због нара ви – одмах су
пре по зна ли ко се запра во нала зи пред њима...
(Хамо вић 2019)2.

За све о бу хват ни је раз у ме ва ње ове збир ке
нео п ход но је украт ко се освр ну ти и на орга ни -
за ци ју циклу са. Збир ка Рођен као змај пред ста -
вља сво је вр сно мета фи зич ко путо ва ње глав ног
лир ског субјек та (зма ја), од рође ња, пре ко лута -
ња у савре ме ном све ту, све до поврат ка кући,
које се раз ви ја кроз шест лир ских циклу са:
„Змај из окр ша ја”, „Змај у поку ша ју”, „Змај ски
зало гај”, „Змај ски загр љај”, „Земља зма је ва”,

„Змај се вра ћа кући” и „Змај без кра ја”. Оквир -
не песме од посеб ног су зна ча ја јер чине мета -
лир ски и ауто по е тич ки комен тар важан за це -
ли ну зби р ке, којим се пове зу ју уло га песни ка и
зма ја. Тако на почет ку збир ке, у песми „Зма јев
про глас”, песник-змај обја вљу је: 

Свет је поље пре пу но буча ња и аче ња: 
Ја посто јим, борим се – про из во дим зна че ња. 

Ма шта радио, макар и не писао, 
Ства рам при чу зна чај ну, обли ку јем сми сао (5). 

Овај лир ски лук наста вља се све до послед -
ње песме („Књи га зва на змај”). У пове зи ва њу
мито ло шког бића изу зет не сна ге и књи ге може -
мо ишчи та ти наро чит поет ски став о корек тив -
ној уло зи књи жев но сти у дана шњем све ту, у
чему, као део чита лач ке зајед ни це, уче ству је мо
сви зајед но: 

Змај је јунак, жива усплам те ла књи га 
Од мно го лето ва, пита ња, под ви га! 

Ова ску па књи га, чуве на и ста ра, 
(Нео п ход на све ту у ком има ква ра!) 

Рас кло пи се сама када сила од ала 
Нагр не – јер мисли да је над вла да ла! 
[...] 

А читач што пом но ура ња у књи гу 
Све док је, пома гач у змај ском под ви гу! (95).

У даљем току рада, истра жи вач ку пажњу
посве ти ће мо две ма уло га ма зма ја уну тар ове
збир ке и ширег тра ди циј ског кон тек ста – то су
змај заштит ник и змај љубав ник. У окви ру њих
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ана ли зи ра ће мо раз ли чи те стил ске и интер тек -
сту ал не поступ ке (однос пре ма бај ков ном садр -
жа ју, пре да њи ма, народ ним песма ма), начи не
тран спо но ва ња фол клор не гра ђе, њеног укр -
шта ња са савре ме ним и мета фи зич ким тема -
ма, као и ауто по е тич ке сег мен те, у који ма се
уло ге зма ја и песни ка изјед на ча ва ју.

Змај заштит ник

За раз ли ку од мно гих кул ту ра и тра ди ци ја, у
нашим народ ним веро ва њи ма зма је ви су нај че -
шће бића са пози тив ним карак те ри сти ка ма.3

Како Н. Љубин ко вић наво ди, њихо ва уло га је да
шти те зајед ни цу од непри ја те ља и чува ју уста -
ље ни мир и ред, или обез бе ђу ју кишу. Зма је ви
се често пои сто ве ћу ју и са зду ха чи ма, те њихо -
ва уло га поста је да се боре про тив ала које
пред во де гра до но сне обла ке, а нерет ко им по -
ма жу: Све ти Или ја, Све ти Ђор ђе или Све ти
Аран ђео. Ова ко схва та ни, зма је ви пред ста вља -
ју део божан ске све те вој ске и ста ра ју се за
добро бит срп ског наро да (1996: 175).

Упра во на овом тра гу јесте и пара тек сту ал -
ни сег мент на почет ку зби р ке Рођен као змај,
пре у зет из Вуко вог Срп ског рјеч ни ка (1852), ко -
ји на обо ду лир ског тек ста чита о цу пру жа ва -
жан фол клор ни оквир за раз у ме ва ње збир ке: 

За алу се мисли да има од ажда хе осо би ту
духов ну силу те леди и води обла ке и град наво -
ди на љети ну. За зма ја пак мисли се да је као
огње вит јунак, од које га у леће њу огањ одска че и
све тли (1977: 3). 

Поста вља њем овог сег мен та за епи граф књи -
ге запра во се на сво је вр стан начин бира тра ди -
ци ја, одно сно из кор пу са фол клор них веро ва -
ња сужа ва се спек тар зма је вих функ ци ја и од -

лу чу је се за оне које су песни ку бли ске, чиме се
исто вре ме но уокви ру је и сам хори зонт ре цеп -
ци је.

Бор ба зма ја са ала ма тема ти зу је се у раз ли -
чи тим циклу си ма поме ну те збир ке. У песма ма
као што су „Змај ски огањ”, „Бој зма ја са ала ма”,
„Змај Бран ко”, као и лир ском трип ти ху „Змај
заштит ник”, зма јев лик вео ма је бли зак фол -
клор ним пред ста ва ма. У архе тип ском пола ри -
те ту изме ђу сила добра и зла, космо са и хао са,
зма је ви три јум фу ју над ала ма и вра на ма, доно -
се ћи људи ма бла го де ти: 

Мрче небе са и гром се раз ла ма, 
Сти же ала у џа са глад ним ала ма! 

Утом ево зма ја, сева од вата ра, 
Але поти ску је из нашег ата ра. 
[...] 

Из захвал но сти, а не по при си ли 
Наши су пре ци зма ја узви си ли (68).

У кор пу су бор бе зма је ва са неча сти вим сила -
ма посеб но су зани мљи ве оне песме у који ма се
мит ски под текст укр шта са еле мен ти ма сва ко -
дне ви це и попу лар не кул ту ре. Јед на од таквих
је и „Тај на ала (седам нула нула)”, која се из -
два ја и по томе што је једи на у збир ци у цели -
ни испе ва на из пер спек ти ве непри ја те ља, те је
зма је ва фигу ра оне о би че на захва љу ју ћи про ме -
ње ном лир ском субјек ту. Обрт у овој песми
огле да се у томе што се зма је ва сна га дово ди у
везу са фил мо ви ма о Џеј мсу Бон ду, што може -
мо раз у ме ти као пре во ђе ње мит ског у сва ко -
днев ни реги стар, како би се сао бра зи ло са хо -
ри зон том раз у ме ва ња мла ђих гене ра ци ја.

НОВА ИСТРАЖИВАЊА
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Осла ња ње на раз ли чи те сло је ве тра ди ци је,
али и отва ра ње ка савре ме ним тема ма и сва ко -
днев ним при зо ри ма, на дина ми чан начин очи -
ту је се у песми „Змај у град ском зглоб ном ауто -
бу су”. Зма је ве спо соб но сти овде се тести ра ју
иза зо вом који под ра зу ме ва воже ње ауто бу са,
што се поста вља у исту раван са њего вим не -
беским бор ба ма. Из угла про дук тив них моде -
ла кори шће ња поет ског јези ка, посеб но је за -
ним љи ва реа ли зо ва на мета фо ра ауто бу са, који
се по физич ким карак те ри сти ка ма поре ди са
„згло б ним ажда ја ма” чију „утро бу дуп ке испу -
не” нер во зни људи. Пове зи ва њем тзв. хар мо ни -
ка-ауто бу са и мит ског бића карак те ри стич ног
по сво јој зми јо ли ко сти (в. СМ: 1–2) и про ждр -
љи во сти / карак те ри сти ка ма гми за ва ца гута ча
(в. Тру ба рац Матић 2012: 111–123) оства ру је се
наро чи то успе ло песнич ко оне о би ча ва ње мит -
ског бића, које има уло гу да деа у то ма ти зу је
уста ље ну пер цеп ци ју и поста ви фол клор ну фи -
гу ру у сасвим нови кон текст, али и да се исто -
вре ме но, по прин ци пу сло бод них асо ци ја ци ја,
при бли жи деч јем пои ма њу све та.

У песми „Змај на мре жи” мит ски сукоб изме -
шта се у диги тал ну раван. У хумор ној песми ко -
ја за тему има при ла го ђа ва ње зма је ва савре ме -
ном све ту, што укљу чу је и ком пју тер ске вешти -
не, тема ти зу је се и пола ри тет две ју супрот ста -
вље них сила: „Дуж мре же и але сва шта нешто
реже / – Али без њих нема опште рав но те же”
(22). Упра во у овом песнич ком поступ ку може -
мо назре ти начин на који песни ци тзв. постра -
до ви ћев ске ета пе раз во ја4 успе ва ју да инкор по -
ри ра ју мета фи зич ке теме, кре ћу ћи се од кон -
крет ног пој ма бли ског деч јем иску ству ка
општи јој рав ни. Тако ђе је зани мљи во иста ћи и
да се, гото во на фау стов ском тра гу, але дожи -
вља ва ју као један од нео п ход на два прин ци па
како би се у уни вер зу му одр жао општи ко -

смички поре дак, чиме се доне кле деста би ли зу -
ју пред ста ве о нео п ход но сти три јум фа добра и
иско ре њи ва ња зла зарад васе љен ског скла да.

Фол клор на гра ђа може се сао бра зи ти са деч -
јим хори зон том оче ки ва ња и кори шће њем па -
ро диј ских посту па ка. За то као нај бо љи при мер
из ове збир ке може послу жи ти песма „Змај и
јунак”. У њој змај обја вљу је да не жели више да
буде пре пре ка јуна ку, те пред ла же мир не пре -
го во ре, што је сасвим у супрот но сти са њего вим
функ ци ја ма утвр ђе ним у тра ди ци ји. Хумо ри -
стич ним пои гра ва њем пола ри зо ва ним анта го -
ни змом изме ђу лико ва бај ке, води се песнич ки
дија лог са жан ров ским матри ца ма ове фол -
клор не фор ме, те јунак песме пору чу је: 

Важи, уки ни мо тај бор бе ни мотив, 
У пра ву си, зма је, немам ништа про тив! 
И крај ње је вре ме да ста ви мо тач ку 
На бес крај ну при чу змај ску и јунач ку, 
Доста беше од нас – за лек ти ру ђач ку (20). 

Мета лир ским закључ ком и завр шет ком са
хумор ним кљу чем отва ра се поет ски про стор за
раз ли чи та изне ве ра ва ња хори зон та оче ки ва ња.
Пре во ђе њем и сво је вр сним сни жа ва њем мит -
ских анта го ни за ма у раван сва ко днев них ђач -
ких про бле ма са лек ти ром запра во се деа у то -
ма ти зу је рецеп ци ја и отва ра ју могућ но сти за
раз ли чи те игре обр ну тих пер спек ти ва, вео ма
бли ске деч јој пер цеп ци ји све та.

Још један од начи на на који се фол клор на
гра ђа у овој збир ци сао бра жа ва са пое ти ком
књи жев но сти за децу и мла де јесте кори шће ње
хумо ра. Песма „Кад змај оре дру мо ве” пред ста -
вља сво је вр сни лир ски дија лог са народ ном
песмом „Ора ње Мар ка Кра ље ви ћа” (СНП II, бр.

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ РОЂЕН КАО ЗМАЈ ДРАГАНА ХАМОВИЋА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03   87

4 О пое тич ким осо бе но сти ма постра до ви ћев ске ета пе у
раз во ју пое зи је за децу и мла де в. Опа чић 2018: 298–314.



73). Раз ли ка је, међу тим, у томе што у њој змај
има функ ци ју нашег про сла вље ног епског јуна -
ка, док је ала ма доде ље на уло га Тура ка. Зани -
мљи во је напо ме ну ти и то да посто је слич на
веро ва ња и у фол клор ној тра ди ци ји. В. Чај ка -
но вић, на при мер, наво ди беле же ња С. Тро ја -
но ви ћа о веро ва њу у Шума ди ји да су Тур ци але,
а Срби зма је ви (1994: 397). При су ство фол -
клор них еле ме на та и интер тек сту ал них веза са
усме ном пое зи јом у овој песми може мо пра ти -
ти на више нивоа. Поред тога што је испе ва на
у епском десе тер цу, у сре ди шту лир ске струк -
ту ре Хамо ви ће ве песме про на ла зи мо дија лог
карак те ри сти чан за народ ну пое зи ју: 

„Зма је, мори, дру мо ве не ори.” 
Реже але, ско ро про ла ја ле. 
„Тише, але, да не будем гори, 
Трза те ми нер ве дотра ја ле!” 
„Немој, море, пут нико не оре, 
Јер ала ма то је маги стра ла!” (72). 

Међу тим, лир ска ситу а ци ја у овој песми раз -
ре ша ва се на дру га чи ји, поет ском дис кур су де -
ч је књи жев но сти аде кват ни ји начин – уме сто
суро ве ликви да ци је про тив ни ка, змај и але у
овој песми воде пре го во ре. Пошто „[с]ве што
вред ни рата тру дом ство ри / Трпа ала у про -
стран ства сала!” (72), змај им пред ла же стро ги
пост и дије ту. Карак те ри сти ка мит ског бића,
као што је неза си тост код ала, очу ва на и у уста -
ље ним изра зи ма као што је „Хало неси та” (СМ:
559), овде се, исто вре ме ним акти ви ра њем бу -
квал них и пре не се них зна че ња, у хумор ном
кљу чу реко ди ра и дово ди у везу са савре ме ним
све том и пита њи ма нутри ци о ни зма. Ово је још
један начин на који песник уво ди сло же не фи -
ло зоф ске про бле ме и при бли жа ва их деч јем
иску ству. Упра во крај песме поста вља пита ња о
сми слу посто ја ња5 уко ли ко се сушта стве не ка -

рак те ри сти ке одстра не: „То је тако: шта би била
ала / Без свог масног, тешког капи та ла. / А пра -
зан је, скроз без садр жа ја – / Небор бе ни живот
зма ја” (72).

Мета фи зич ке теме од посеб не су важно сти
и у дру гим песма ма из ове збир ке, какво је лир -
ско оства ре ње под нази вом „Еко лог”, карак те -
ри стич но по кори шће њу раз ли чи тих фор му ла -
ич ких изра за и стил ских фигу ра из фол клор не
тра ди ци је, попут: „Мили Боже, чуда вели ко га”
или „Што молио [...] домо лио”. Уло га зма ја за -
штит ни ка у овој песми се очи ту је на дру га чи ји
начин. Укр шта њем сва ко дне ви це (акту ел но пи -
та ње зашти те живот не сре ди не) и сло је ва на -
род не тра ди ци је, акти ви ра ју се раз ли чи ти мета -
фи зич ки ком плек си, песнич ке сли ке из кон -
крет них пре ра ста ју у сим бо лич не, а сама фи -
гу ра зма ја изра ста не само у заштит ни ка од
разли чи тих неча сти вих сила већ и чува ра ду -
хов но сти: „Змај се тру ди (а напо ри су стра -
шни)! / Да про чи сти ваздух уну тра шњи. [...] /
Даруј, Боже, дара вели ко га, / Мак ни с душе
насла ге од смо га” (27–28).

Уло га зма ја покро ви те ља про те же се како на
син хро ну, тако и на дија хро ну раван. При вид -
но одсу ство зма је ва из раци о на ли зо ва не сва ко -
дне ви це обја шња ва се потре бом да се ово рет -
ко и изу зет но биће укло пи у наш свет, за шта је
нео п ход но да ути ша свој огањ и скло пи кри ла,
што је слу чај у песми „Рођен као змај”. Међу -
тим, зма је ва помоћ сти ћи ће у кључ ном тре -
нутку: „Час да се пока же дру ги ма одго ди / За
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5 Пита ње сушти не посто ја ње чини јед но од тежи шних
око сни ца ове збир ке. Са тим у вези тре ба наве сти и песму
„Змај и зве зде”, у којој змај са стра хом про ми шља пита ње
свог места у све ту. Посеб но инте ре сант на у вези са овом
песмом, из аспек та теме рада, јесте и чиње ни ца да почет ни
стих ове песме („Осу се небо зве зда ма”) запра во пред ста вља
инкор по ри ра ни стих из песме „Изје ден овчар” (СНП I, бр.
362).



заплет одсуд ни, дога ђај погод ни, // Кад буде
пита ње бити или не бити / Сви ма ће откри ти
про фил зма је ви ти” (6).

На поме ну тој поет ској лини ји уло ге зма ја
заштит ни ка нала зи се и песма „Змај осва ја Кај -
мак ча лан”. У реал не исто риј ске дога ђа је, какав
је Бој на Кај мак ча ла ну 1916, песник упли ће и
фан та стич не еле мен те – змај, зајед но са солун -
ским рат ни ци ма, сту па на боји ште и отва ра
вра та сло бо ди. Ова песма уско је пове за на и са
схва та њем о зашти ти Срби је коју зма је ви обез -
бе ђу ју, као и зма је ви тим јуна ци ма, о чему ће
више речи бити у наред ном сег мен ту рада.

Змај љубав ник

У кон тек сту сло вен ске мито ло ги је јед но од
стал но потен ци ра них обе леж ја зма је ва јесте
њихо ва похо тљи вост (СМ: 209), па у раз ли -
читим жан ро ви ма про на ла зи мо ску пи ну врло
бли ских функ ци ја које се везу ју за ова мит ска
бића, а које, у одно су на зајед ни цу, могу бити
оце ње не као пози тив не или нега тив не. 

У збир ци Дра га на Хамо ви ћа Рођен као змај
читав један циклус („Змај ски загр љај”) као ос -
но ву има фол клор ни под текст засно ван пре
све га на поме ну тим веро ва њи ма о зма је ви ма
љубав ни ци ма. Ваља на овом месту напо ме ну ти
да су ерот ски и љубав ни моти ви, у скла ду са
узра стом којем су песме наме ње не, фил три ра -
ни кроз комич ни реги стар, чиме се акце нат пре
све га ста вља на зани мљи ве обр те и језич ке до -
ско чи це. Ипак, дупло дно наив не песме, одно -
сно сло је ви лир ске тво ре ви не чије „[...] пра во
зна че ње мла ђи чита о ци могу само инту и тив но
да наслу те, али у пот пу но сти га могу раз у ме ти
тек са зре ли јим узра стом” (Опа чић 2011: 15),
омо гу ћа ва и посто ја ње сво је вр сног ерот ског

крип то грам ског кода, те ста ри ји чита о ци иза
раз и гра них римо ва них сти хо ва могу назре ти и
моти ве који се могу одно си ти на либи до и сек -
су ал ну потен ци ју мит ског бића.

Песма „Вишња” из поме ну тог циклу са пред -
ста вља сво је вр сну пре ра ду народ не лир ске пе -
сме (СНП I, бр. 315), карак те ри стич ну по ла -
сцив ним моти ви ма и сим бо ли ма плод но сти. У
фоку су овог лир ског оства ре ња нису зма је ви
љубав ни под ви зи, већ је поме ну та тема ти ка из
фол клор ног под тек ста послу жи ла као лир ски
амби јент. Зани мљи во је иста ћи да је Хамо ви ће -
ва песма изгра ђе на по прин ци пу минус-поступ -
ка, јер змај, сво је вр сни лир ски резо нер ове
песме, на бер би не зати че мла ди ћа и девој ку,
већ само њихо ве кор пе са малом коли чи ном
виша ња, те се исхо ди шна тач ка лир ског сижеа,
баш као и у народ ној песми, нала зи у љубав но-
-ерот ској аван ту ри дво је мла дих.

У окви ру циклу са „Змај ски загр љај” може мо
издво ји ти и кор пус песа ма у који ма је тежи ште
на одно су зма ја и зма ји це, мито ло шког лика
који се спо ра дич но јавља у нашој народ ној тра -
ди ци ји6. Док у песми „Пат ња зма ја из моје га
кра ја” није нагла ше но да ли је пред мет жуд ње
смрт ни ца или фан та стич но биће, у песма ма
као што су „Љубав ни јади зма је ви”, „Зма ји ца и
змај” и „Зма јев одго вор зма ји ци” исти че се зма -
је ва накло ност пре ма зма ји ци. Раз лог за овај
избор сва ка ко тре ба тра жи ти и у рецеп циј ском
хори зон ту, јер избо ром дру гог фан та стич ног
бића, јед на ког по сна зи и изу зет но сти, откла -
ња ју се потен ци јал не алу зи је на непри ме ре не
одно се, док се са дру ге стра не отва ра ју могућ -
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6 „Поми ња ње зма ји ца у јужно сло вен ским бај ка ма и пре -
да њи ма углав ном је спо ра дич но и (попут девој ке која ста вља
помич не беле ге) оне углав ном пре у зи ма ју тип ску уло гу
пома га чи ца, освет ни ца или заштит ни ца мушког срод ни ка,
зма ја” (Пеши кан Љушта но вић 2012: 49).



но сти да се осе ћа ња са обе стра не иска жу јед -
на ким интен зи те том. О дија лек ти ци мушко-
-жен ских одно са све до чи и послед ња песма из
овог циклу са – „Зма јев одго вор зма ји ци”. У
наро чи тој флук ту а ци ји бинар них одно са и сте -
ре о ти па, као што су нежно-жен ско пре ма гру -
бо-мушко, змај при ме ћу је да се „[...] мушко [...]
жен ски однос мења” (54). Жен ска воља поре ди
се са ломље њем каме на, а корак са четом саму -
ра ја. У том све тлу, при су ство лика зма ји це
може мо раз у ме ти као јача ње жен ске пози ци је
у све ту, што омо гу ћа ва и пре и спи ти ва ње сте ре -
о ти па и куша ње „змај ског само љу бља”, али и
као сво је вр сну љубав ну игру, чија је зани мљи -
вост упра во у томе што у сва ком тре нут ку јед -
на стра на може да пре тек не и пре о кре не сво ју
пози ци ју.

Песма „Љубав ни јади зма је ви”, чији оквир
пред ста вља зма је ва испо вест о чежњи за дра -
гом, посеб но је зани мљи ва из угла ерот ских
крип то гра ма. Важно је напо ме ну ти да се сна -
жан змај ски либи до („Напро сто ја нисам нада -
рен / Пре ду го да будем рас па рен, / Осе тим се
као поло ван...” – 51) овде пре ме шта у стил ско-
-мотив ски реги стар на тра гу кли ше и зи ра не љу -
бав не лири ке како би се сао бра зио са узра стом
реци пи је на та: „Секун де ми као сто ле ће, / Про -
па дам, тре нут но нево љен...” (Исто). На слич ној
поет ској лини ји, сада из обр ну те (зма ји чи не)
пер спек ти ве, јесте и песма „Зма ји ца и змај”.
Порив и чежња за дра гим, али у овој инте пре -
та тив ној пара диг ми и зма ји чи на путе на стра на,
толи ко су сна жни да лир ски субјект поме ра
паме ћу. Инте ре сант но је при ме ти ти и то да
жеља за посе до ва њем дра гог нара ста до те мере
да је зма ји ца спрем на (и довољ но хра бра) да се
и сама суо чи са алом како би дра гог има ла са -
мо за себе. На тај начин, љубав не и ерот ске
жеље поста ју довољ но сна жне да про ме не и

одре ђе не функ ци је зацр та не у тра ди ци ји, каква
је зма је ва бор ба са ала ма.

У окви ру ком плек са моти ва о зма ју љубав -
ни ку у нашој тра ди ци ји може мо издво ји ти и
посе бан кор пус који се тиче рође ња чуде сног
(зма је ви тог) јуна ка. У епским био гра фи ја ма не -
ких од нај чу ве ни јих јуна ка наше тра ди ци је
беле же се и поме ни о змај ском поре клу, па у
песми „Милош Оби лић змај ски син” (Петра но -
вић III, 24) про на ла зи мо раз ви јен ката лог јуна -
ка чуде сног поре кла, међу који ма су, поред
Мило ша Оби ли ћа, и Мар ко Кра ље вић, Змај
Огње ни Вук, Љути ца Бог дан, Реља Бошња нин,
Бано вић Секу ла и Бано вић Стра хи ња. За тему
овог рада инди ка тив но је поме ну ти и веро ва ње

[...] да су деца рође на са зма јем мушког пола. Та
су се деца рађа ла с нат при род ним осо би на ма и
са изу зет ном сна гом. Веро ва ло се да су то људи
које нико не може савла да ти, а били су и нео бич -
но мудри. Ова ква су веро ва ња сва ка ко била
повод што су гла со ви ти јуна ци поред сво га име -
на има ли и нади мак „змај” (Зече вић 1981: 70).

Рође ње зма је ви тог јуна ка важна је тема и у
Хамо ви ће вој збир ци. Помен зма је ви тих јуна ка
про на ла зи мо у песми „Змај над пољем Косо -
вом”, у чијем лир ском сре ди шту се нала зи ин -
тер тек сту ал ни дија лог са широ ким луком ко -
сов ске тра ди ци је: од народ них песа ма све до
пое зи је Мила на Раки ћа и Вас ка Попе.

Песма „Змај-јуна чи на” на сво је вр стан начин
пред ста вља хер ме не у тич ки кључ целе збир ке,
јер се упра во у њој саби ра ју раз ли чи те зма је ве
функ ци је при сут не у дру гим лир ским циклу си -
ма. Иако у овој лир ској тво ре ви ни тако ђе мо -
же мо про на ћи ерот ске крип то гра ме о одно су
зма ја и „извр сне госпе” и њихо вог „сло же ног
љубав ног начи на”, у лир ском фоку су ипак се
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нала зи рође ње чуде сног дете та, којем се потом
наме њу је уло га покро ви те ља, јер ће оно бра ни -
ти „[...] од пљач ке и оти ма чи на / Заво је ва ча и
људ ских спла чи на, / Подло сти, лажи и под ме -
та чи на, / Од про ста клу ка, тј. про ста чи на...” (8).
Са тим у везу може се дове сти и семан тич ка
дво стру кост у самом насло ву збир ке, који може
озна ча ва ти рође ње пра вог зма ја / зма је ви тог
јуна ка, али и потај ног херо ја који је рођен са
изу зет ним спо соб но сти ма.7 На овај начин, кор -
пус зма је ви тих јуна ка шири се из магиј ско-
-фол клор не сфе ре у про фа ну сва ко дне ви цу, из
дија хро ни је ка син хро ни ји. На том тра гу је и
ката лог зма је ви тих јуна ка из песме „Земља зма -
је ва”: 

Тре ба зна ти, на кра ју кра је ва, 
Срби ја ужи ва зашти ту зма је ва. [...] 

Змај од Срби је, син цара Лаза ра, 
Док сил ник раза ра – све изно ва ства ра. 

И Змај деспот Вук и Змај од Ноћа ја 
Бра не од нево ља, дижу из оча ја. [...] 

Већ сто ле ћи ма, кроз ове кра је ва, 
Деца окри ла те од песме Зма је ве. 

По земљи Срби ји, рају од раје ва, 
Тиња ју очи потај них зма је ва (64). 

На овом месту важно је посеб ну пажњу по -
све ти ти уво ђе њу деце, љуби те ља песа ма чика
Јове Зма ја, у лир ски ката лог. Овим песнич ким
поступ ком, са јед не стра не, ода је се наро чи та
пошта „осни ва чу срп ске књи жев но сти за децу”
(Опа чић 2011: 11), а са дру ге, упра во на тра гу
чита ве пое ти ке збир ке Рођен као змај, даје се
мета лир ски комен тар на тему чита ња и пре и -
мућ ства које оно доно си нај мла ђим чита о цима.

Закључ на раз ма тра ња или о змај ској 
има ги на ци ји

Као што смо пока за ли у прет ход ним сег мен -
ти ма рада, фол клор ни под текст пред ста вља јед -
но од кључ них интер пре та тив них исхо ди шта за
раз у ме ва ње збир ке Рођен као змај. Хамо вић на
умет нич ки вео ма успео начин, бли зак лири ча -
ри ма постра до ви ћев ске ета пе у раз во ју срп ског
песни штва за децу и мла де, успе ва да пре о бли -
ку је раз ли чи ту фол клор ну гра ђу и укр сти је са
моти ви ма из сва ко дне ви це 21. века, при бли жа -
ва ју ћи народ ну тра ди ци ју хори зон ту раз у ме ва -
ња нових гене ра ци ја. У том погле ду инте ре -
сант но је иста ћи и поет ске везе изме ђу зби р ке
Рођен као змај и Још нам само але фале Љуби во -
ја Ршу мо ви ћа8, које гра де сво је вр стан поет ски
лук савре ме не срп ске пое зи је за децу и мла де.
Обе ове збирке фол клор ну гра ђу тран спо ну ју
кори шће њем хумор ног потен ци ја ла који изви -
ре из суо ча ва ња мит ских бића и са вре ме ног
све та. Међу тим, док је у Ршу мо ви ће вом пе -
снич ком бести ја ри ју му један од доми нант них
песнич ких посту па ка нон сенс, који, из вр ћу ћи
све(т) нао пач ке, пока зу је лице и на лич је савре -
ме ног субјек та, Хамо ви ћев поет ски уни вер зум
је у мањој мери под врг нут овом ти пу умет нич -
ке тран сфор ма ци је. Песни ко во по што ва ње тра -
ди ци је усло ви ло је то да је лир ска доми нан та
пре све га усме ре на на интер тек сту ал на пои гра -
ва ња на раз ли чи тим ниво и ма (те мат ско-мотив -
ском, жан ров ском и стил ском), па и насу прот
раз ли чи тим и често дис па рат ним зма је вим
функ ци ја ма које изви ру из народ не тра ди ци је,
Хамо вић у изве сном сми слу успе ва да оства ри
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један рела тив но кохе рен тан поет ски свет, што
је у скла ду и са иде јом води љом ове збир ке о
уло зи зма је ва да свет чине бољим и склад ни јим
местом.

На кра ју би ваља ло украт ко се освр ну ти и на
избор Дра га на Хамо ви ћа да као сре ди шњег
лир ског про та го ни сту сво је збир ке поста ви ми -
то ло шко биће какво је змај. Овај избор може на
први поглед оду да ра ти од хори зон та оче ки ва -
ња дана шње нај мла ђе публи ке, којој, услед тех -
но ло шке екс пан зи је која усло вља ва и про ме ну
погле да на свет, па самим тим и на типо ло шки
дру га чи је раз у ме ва ње фан та стич ног, раз ли чи -
ти фол клор ни и мито ло шки сло је ви тра ди ци је
могу бити дале ки и неја сни, или пак све де ни на
комер ци ја ли зо ва не пред ста ве. Ипак, чини се
да, насу прот раци о на ли зо ва ној и деса кра ли зо -
ва ној сва ко дне ви ци, инте ре со ва ње за ова мито -
ло шка бића не јења ва. То може мо дове сти у ве -
зу и са виђе њи ма Хор хеа Луи са Бор хе са (Jor ge
Luis Bor ges), изне тим у пред го во ру Књи ге о из-
ми шље ним бићи ма:

Непо знат нам је ина че сми сао зма ја, као што
не зна мо ни сми сао васе ље не, али има нече га у
њего вом изгле ду што одго ва ра машти људи, те се
сто га змај јавља у разним раз до бљи ма и на сва -
ко ја ким мести ма (2019: 12). 

И заи ста, делу је да ана то ми ја зма ја на из -
вестан начин одра жа ва струк ту ру архе тип ске
има ги на ци је, па нам се посто ја ње овог бића
чини исто вре ме но бли ским и фасци нант ним,
наро чи то у пери о ду детињ ства, када је машта
јед на од основ них визу ра кроз које посма тра мо
и дожи вља ва мо свет. У овом нима ло наив ном
све ту9, упра во наив ни поглед на ствар ност, уз
пра вог води ча какав је змај, може савре ме ном
дете ту, али и одра слом чита о цу, помо ћи да пре -

ва зи ђе окви ре сва ко дне ви це и узле ти на кри -
ли ма изу зет но сти. На тај начин, наслов ни јунак
зби р ке Рођен као змај, змај-песник, изра ста у
вред ну фигу ру савре ме не пое зи је за децу и
мла де, која омо гу ћа ва да тра ди ци ја пре тра ја ва
у новом, изме ње ном обли ку.
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TRAN SFOR MING FOLK TRA DI TION 
IN THE COL LEC TION OF POEMS 

BORN AS A DRA GON (ROĐEN KAO ZMAJ) 
BY DRA GAN HAMO VIĆ

Sum mary

The aim of the paper was to show the tran smis sion
modes of fol klo re heri ta ge in con tem po rary chil dren’s
lite ra tu re, based on Dra gan Hamo vić’s col lec tion of
poems Born as a Dra gon (Rođen kao zmaj). By com pa ring
dif fe rent dra gon’s fun cti ons in the men ti o ned col lec tion
and the ones from folk lite ra tu re, the aut hor of this
paper con tex tu a li zes this topic in a wider con text of tra -
di tion and exa mi nes the dif fe rent forms of Hamo vić’s
dia lo gue with the fol klo re tra di tion and the ir con nec tion
to the poet’s under stan ding of poe try, its essen ce and
mea ning. Spe cial atten tion was paid to the ways of
transfi gu ring, parodying, and making the hori zon of
exap ta ti on sui ta ble for the young rea ders.

Keywords: Born as a Dra gon (Rođen kao zmaj), Dra gan
Hamo vić, fol klo re, dra gon, con tem po rary chil dren’s poe -
try, dia log with tra di tion
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САЖЕ ТАК: Уз тео риј ска раз ма тра ња о дефи ни ци ји
и схва та њу попу лар не кул ту ре, овај рад има за циљ да
ука же на њену пове за ност са књи жев но шћу оног што
није и оног што не може бити фан та зи јом. Рад ће се
поза ба ви ти фан та зи јом кроз при зму деч је књи жев но -
сти и нео прав да не пола ри за ци је на озбиљ ну и мање
озбиљ ну лите ра ту ру. Да еле мен ти попу лар не кул ту ре
про жи ма ју жан ро ве, пока за ће ана ли за књи жев ног се -
ри ја ла о Хари ју Поте ру бри тан ске спи са те љи це Џоа не
Роу линг. Кроз при ме ре из свих седам књи га поме ну -
тог сери ја ла рад ће обухватити теме као што су: зна -
чај систем ских нор ми и (не)пошто ва ње истих, очи -
глед ни и мање очи глед ни нивои суко ба доми нант них
и под ре ђе них, инклу зи ја и акти ви зам. Поред кон крет -
них при ме ра, у фоку су ће бити и сам кул тур ни фено -
мен Хари ја Поте ра, како у окви ри ма кон зу ме ри зма,
тако и ути ца ја на мно го број не инду стри је и кон цепт
деч је књи жев но сти као такве.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: попу лар на кул ту ра, Хари Потер,
Џоа на Роу линг, деч ја књи жев ност, фан та зи ја, фан та -
стич на књи жев ност

1. Попу лар на кул ту ра и умет ност 
живље ња

Раз у ме ва ње пој ма попу лар не кул ту ре, а са -
мим тим и њего ва дефи ни ци ја, само по себи је
иза зо ван зада так. На путу ка раз у ме ва њу овог
пој ма, нео п ход но је опре де ли ти се за јед но од

мно гих зна че ња пој ма кул ту ра, али и за јед но
од зна че ња пој ма попу лар но. То зна чи да ће
сама кул ту ра1 нека да бити ока рак те ри са на као
дру штве но насле ђе, нека да као пона ша ње које
се учи и уве жба ва, нека да као сим бо лич ка
прак са, нека да као све то зајед но, а некад ће
пак попри ми ти неку дру гу фор му. Џон Фиск
(John Fiske), аме рич ки фило зоф и исто ри чар,
нагла ша ва да је глав ни раз лог ком плек сно сти
пој ма кул ту ре чиње ни ца да је кул ту ра пре све -
га про цес, жив и без кра ја – про цес настан ка и
сме њи ва ња зна че ња бит них за одре ђе но дру -
штво (1989: 1).

Појам попу лар но тако ђе је више зна чан. Тео -
ре ти чар Реј монд Вили јамс наво ди три његова
зна че ња. Пре ма првом, попу лар но је оно што
се допа да вели ком бро ју људи, дру го зна че ње
везу је се за кул ту ру супрот ну висо кој кул ту -
ри, док тре ће гово ри о кул ту ри који су људи
про из ве ли сами за себе (Wil li ams 1976). Тако
попу лар но може поста ти оно што сто ји насу -
прот висо ког, елит ног, али и насу прот ква ли тет -
ног и достој ног. Попу лар но је и оно што је
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народ но, нека да масов но, колек тив но, али и
јеф ти но – ниско.

Ако је суде ћи пре ма пуким пој мов ним дефи -
ни ци ја ма, могао би се сте ћи ути сак да је попу -
лар на кул ту ра она која при па да наро ду, кул ту -
ра маса (због чега је мно ги тео ре ти ча ри пои -
сто ве ћу ју са масов ном кул ту ром) и да је, као
таква, мање вред на од свог анто ни ма – тако зва -
не висо ке кул ту ре која не при вла чи вели ки број
људи већ про бра ну публи ку. Међу тим, про шло
је више од века од Метјуа Арнол да (Mat thew
Arnold) и њего ве, до тада пре о вла ђу ју ће тео ри -
је засно ва не на тада шњим акту ел ним иде о ло -
ги ја ма и кла сним поде ла ма бри тан ског дру -
штва. Арнолд је засту пао став да, уко ли ко кул -
ту ру посма тра мо као нешто нај бо ље што чове -
чан ство може да пону ди, мисли, иде је и актив -
но сти под ре ђе не рад нич ке кла се нису репре -
зен та тив не, нису од зна ча ја и не носе вред ност.
Самим тим, кул ту ра као про из вод тих иде ја
била би изу зет но ниске вред но сти. Оно што је,
по Арнол ду, реле вант но, јесу миса о ни про из во -
ди дру штве но доми нант них сила – ари сто кра -
ти је и сред ње кла се. Упра во су ово сло је ви дру -
штва који су кри те ри ју ме одре ђи ва ња вред но -
сти иде ја и поста вља ли, па самим тим и одлу -
чи ва ли о при пад но сти „висо кој” или „ниској”
кул ту ри (Dolby 2003: 259).

Међу тим, данас је виђе ње попу лар не кул туре
знат но дру га чи је. Поде ле су и даље засту пље не,
попу лар на кул ту ра и сада је кул ту ра под ре ђе -
них, али не и бес по моћ них. Узи ма ју ћи оно што
им доми нант ни систем даје, без при сту па кул -
тур ним ресур си ма за про из вод њу зна че ња, хи -
је рар хиј ски недо ми нант ни гра де сво ју кул ту ру
и начин функ ци о ни са ња у оно ме што им је на -
мет ну то. Та врста отпо ра кроз сва ко днев но
функ ци о ни са ње поста је вред ност сама по себи,
поста је умет ност живље ња (Fiske 1992: 28).

2. Књи жев ност немо гу ћег

С обзи ром на то да еле мен ти попу лар не кул -
ту ре про жи ма ју како умет но сти у ужем сми слу,
тако и умет ност живље ња, могу ће је ода бра ти
раз не прав це истра жи ва ња. Овај рад бави ће се
жан ром оног што није и оног што не може бити
фан та зи јом. Можда је један од нај бо љих уво да
у фан та зи ју као под жа нр фан та сти ке2 дала Роу -
зма ри Џек сон (Rose mary Jac kson), бри тан ска
ака дем ки ња и спи са те љи ца:

Фан та зи ја, како у књи жев но сти тако и ван ње,
огром на је и заво дљи ва тема. Њена пове за ност
са маштом и жељом учи ни ла ју је тешком за
арти ку ла ци ју и дефи ни са ње, и заи ста изгле да да
њена вред ност лежи упра во у том отпо ру дефи -
ни ци ји и сло бо дар ском, еска пи стич ком ква ли те -
ту. Књи жев на фан та сти ка чини се осло бо ђе ном
мно гих кон вен ци ја и огра ни че ња реа ли стич ни -
јих тек сто ва (2015: 1).3

Виђе ње фан та зи је као сво је вр сног поку ша ја
да се у модер ном добу одр жи тра ди ци ја бај ки и
сага, у који ма се темат ски поста вља катар зич -
ни сукоб изме ђу Добра и Зла у есен ци јал ним
обли ци ма, резул ти ра ло је комер ци јал ним успе -
хом и про фи том. Међу тим, упра во је попу лар -
ност сте че на код шире публи ке један од аргу -
ме на та којим се обја шња ва нео до бра ва ње ака -
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2 Фан та сти ка у ширем сми слу може се поде ли ти на три
под жан ра – науч ну фан та сти ку, фан та зи ју (епску фан та сти -
ку) и хорор (мрач ну фан та сти ку).

3 У ори ги на лу: “Fan tasy, both in lite ra tu re and out of it, is
an enor mo us and seduc ti ve subject. Its asso ci a tion with ima -
gi na tion and with desi re has made it an area dif fi cult to arti cu -
la te or to defi ne, and indeed the value of fan tasy has see med to
resi de in pre ci sely this resi stan ce to defi ni tion, in its free-flo a -
ting and esca pist qua li ti es. Lite rary fan ta si es have appe a red to
be ‘free’ from many of the con ven ti ons and restra ints of more
rea li stic texts” (Jac kson 2015: 1).



дем ских књи жев них кру го ва и став да је фан та -
стич на књи жев ност три ви јал на, дети ња ста и са -
мим тим при род но погод на за нај мла ђу пу -
блику.

Ако бисмо издва ја ли одли ке деч је књи жев -
но сти, неке од нај и стак ну ти јих биле би: јед но -
ста ван језик, више рад ње и дија ло га а мање
опи са, глав на уло га доде ље на дете ту, еле мен ти
поу ке и пору ке вас пит ног карак те ра, и нарав -
но – сре ћан крај. Чиње ни ца је да фан та стич на
књи жев ност дели неке од ових карак те ри сти ка.
Када се томе дода ју магиј ски еле мен ти, фор му -
ли ше се аргу мент да фан та зи ја јесте, или би бар
тре ба ло да буде наме ње на деци која, захва љу -
ју ћи недо стат ку иску ства и зна ња о све ту око
себе, пред ста вља ју „лак шу и лако вер ни ју” мету,
те да је не би тре ба ло сма тра ти „озбиљ ном”
лите ра ту ром. Ипак, то би зна чи ло повр шно за -
не ма ри ти оби ље сим бо ли за ма, мета фо ра, але -
го ри ја, дру штве них комен та ра, суп тил них или
мање суп тил них кри ти ка и ана ли за које ови
жан ро ви пре но се на мање буква лан начин, и
одра сли ма често недо ку чив. Нема сум ње да
фан та зи ја може мно го да пону ди нај мла ђој пу -
бли ци, али је њена пону да важна и потреб на и
одра сли ма.

3. Хари Потер и попу лар на кул ту ра

Фено мен „деча ка који је пре жи вео”

Бри тан ска изда вач ка кућа Блум збе ри (Blo -
om sbery) обја ви ла је 26. јуна 1997. годи не, у
кате го ри ји деч је лите ра ту ре, роман прве нац
спи са те љи це Џоа не К. Роу линг (Joan ne K. Row -
ling), Хари Потер и камен мудро сти4. Два де сет
и чети ри годи не, седам књи га пре ве де них на
седам де сет три јези ка, и осам фил мо ва са укуп -

ном зара дом од ско ро осам мили јар ди дола ра
касни је, Хари Потер је фено мен који је пре ва -
зи шао не само свет књи жев но сти, већ и гене ра -
циј ске и кул ту ро ло шке гра ни це, уткав ши свој
уни вер зум у исто ри ју попу лар не кул ту ре.

Мало је оних који нису чули при чу о деча ку
који одра ста без роди те ља, оста вљен на милост
и неми лост не тако бри жних тет ке и тече све
док на свој једа на е сти рођен дан не откри је да
је чароб њак. Он поста је део новог, магич ног
све та Хогворт са, шко ле за вешти це и чароб ња -
ке, откри ва пра ву исти ну о смр ти роди те ља, и
кре ће на пут само спо зна је, при ја тељ ства, љуба -
ви, али и конач не бор бе изме ђу Добра и Зла. Уз
Хари ја, мно го број ни чита о ци, мла ђи и ста ри ји,
пои сто ве ћу ју се са Добр ом и раду ју када Зло
доби је оно што му сле ду је (Bla ke 2002: 97).

Филм, као и књи га, сру шио је све рекор де,
како у про фи ту тако и у инте ре со ва њу. План за
про мо ци ју био је добро саста вљен, а сви су же -
ле ли свој део Хари Потер кола ча. Mer chan di -
sing, одно сно роба која носи лик глав них јуна -
ка или на њих асо ци ра, доби ја пот пу но ново
зна че ње. Играч ке, видео-игре свих фор ма та,
албу ми сли чи ца, и мно ги дру ги про из во ди из
уни вер зу ма Хари ја Поте ра пре пла ви ли су свет.
Од темат ског пар ка у Оре го ну до ску по ва по-
тер ма ни је који се данас одр жа ва ју ско ро у сва -
ком гра ду, ода ним кон зу мен ти ма све је на до -
хват руке. На путу ка сла ви, Хари Потер је,
изгле да, постао и мар ке тин шки чароб њак.

Ода брав ши Хари ја Поте ра, чита о ци су ода -
бра ли зајед ни цу којој желе да при па да ју, а жеља
за при пад но шћу и фор ми ра њем те зајед ни це
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Pot ter and the Phi lo sop her’s Sto ne, док је у Сје ди ње ним Аме -
рич ким Држа ва ма про ме њен у: Harry Pot ter and the Sor ce rer’s
Sto ne.



знат но је екс пли цит ни ја од оне која наста је као
после ди ца „висо ке умет но сти” (Fiske 1992: 147).
За обо жа ва о це, сери јал Џоанe Роу линг био је
само пола зна тач ка за про дук ци ју соп стве ног
зна че ња које почи ва на „нау че ним лек ци ја ма и
откри ве ним иден ти те ти ма” (Sche e ler 2017: 84).

Пре ма речи ма Хен ри ја Џен кин са (Henry Jen-
kins), неке од нај у пе ча тљи ви јих одли ка пост ми -
ле ни јум ског порет ка jeсу и начи ни на које
пору ке поте кле из попу лар не кул ту ре обли ку -
ју поли тич ку рето ри ку и покре те (2012: 208).
Иако Роу лин го ва не пише екс пли цит но о дру -
штве ним про бле ми ма и поли тич ким ситу а ци -
ја ма нефик тив ног све та, она гово ри о тема ма
које га про жи ма ју. На тај начин, чита о ци који
су нај че шће искљу че ни из зва нич них дру штве -
них токо ва доби ја ју при ли ку да ства ра ју нови
систем вред но сти на коме ће се засни ва ти њи -
хо ва пози ци ја заго ва ра ња и акти ви зма (Fiske
1989). Они који има ју огра ни чен при ступ кул -
тур ним ресур си ма за про из вод њу зна че ња сна -
шли су се ком би ну ју ћи ново ство ре на зна че ња
изно ва и изно ва и укљу чу ју ћи их у сво ју сва ко -
дне ви цу, поста ју ћи актив ни про из во ђа чи зна -
че ња а не само пасив ни кон зу мен ти.

Пра ви ла и раз ло зи за њихо во 
крше ње

Неке од нај че шћих асо ци ја ци ја на маги ју
јесу моћ осло бо ђе на пра ви ла и одго вор но сти,
као и сло бо да посту па ња без после ди ца и стра -
ха од ауто ри те та. Међу тим, свет Хари ја Поте -
ра јесте свет маги је али не и свет ано ми је. Дру -
штве не нор ме пре суд не су за одр жа ва ње порет -
ка. Под буд ним оком нај ви ше ауто ри та тив не
инстан це, Мини стар ства маги је, вешти це и ча -
роб ња ци живе по одре ђе ним пра ви ли ма.

Чароб њач ко дру штво је уре ђен систем који
посто ји и функ ци о ни ше напо ре до са људ ским,
неча роб њач ким, али у тај но сти. Нор мал ци, осо -
бе нема гич ног поре кла, не сме ју сазна ти за
посто ја ње маги је. Уко ли ко до тога дође, чароб -
њак или вешти ца који извр ше пре ступ губе пра -
во на бавље ње маги јом. Поред тога, мало лет на
лица не сме ју да кори сте маги ју изван Хогворт -
са, под прет њом трај ног изба ци ва ња из шко ле.
Ова два, у вели кој мери фун да мен тал на пра ви -
ла, Хари крши у тре ћој (Затво ре ник из Аска ба -
на) и четвр тој књи зи (Ватре ни пехар). Оба пута
прво бит но бива опту жен за крше ње пра ви ла,
али убр зо и осло бо ђен опту жби, услед дока за
да је у пита њу био посту пак за „опште добро”
(на при мер, у четвр тој књи зи Хари кори сти
маги ју како би свог нор мал ског рођа ка Дадли -
ја зашти тио од напа да магич ног бића). Дакле,
сле по пошто ва ње пра ви ла дове ло би до тра гич -
них после ди ца.

Отпор као тема и можда нај сна жни ја кри ти -
ка ауто ри те та дола зи у виду пете књи ге (Ред Фе-
ник са). Хари је озна чен као мета напа да систе -
ма који га види као стуб око кога би се могли
оку пи ти сви они који жуде за про ме на ма. Си -
стем, оли чен у Мини стар ству маги је, доми -
нант на је сила која насто ји да одр жи посто је ће
ста ње, док је у овом слу ча ју Хари цен трал на
фигу ра покре та који насто ји да про ме ни однос
моћи. У пара но ич ном стра ху од побу не која би
се из Хогворт са могла про ши ри ти, мини стар
маги је одлу чу је да ђаке не тре ба учи ти прак -
тич ној маги ји и у скла ду са тим доно си вели ки
број про прат них декре та (попут оног да се за -
бра њу је оку пља ње и удру жи ва ње уче ни ка). Иро -
нич но, уче ни ци Хогворт са, и поред напо ра Ми -
ни стар ства да дис кре ди ту је Хари ја, упра во њега
издва ја ју као једи ног који би могао да им пре -
не се зна ње које им је ускра ће но. Тако наста је
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Дам блдо ро ва арми ја – прво бит но нефор мал на
гру па за уче ње одбрам бе них вешти на, а касни -
је глав ни стуб отпо ра сила ма зла.

У сва кој инстан ци крше ња пра ви ла, било да
је казна у неком обли ку усле ди ла или не, резул -
тат је био пози ти ван и пло до но сан – живот је
спа сен, Зло осу је ће но, при ја тељ ство скло пље -
но. Супрот ста вља ње ауто ри те ту, пре ма речи ма
Џона Фиска, има потен ци јал да буде про гре сив -
но, а нај че шће то и јесте. Упра во поку ша ји да
се зао би ђе намет ну та дисци пли на, нор ма, хије -
рар хи ја, отва ра ју про стор за оквир у ком дола -
зи до напрет ка (Fiske 1989: 163). Хари Потер
није изу зе так.

(Не)магич на (не)јед на кост

Јед на од тема са нај гла сни јим одје ком јесте
пита ње раз ли ка, сте ре о ти па, пред ра су да и дис -
кри ми на ци је до којих дово де супрот ста вље не
пози ци је и дру штве ни инте ре си на који ма је
систем чароб њач ке зајед ни це изгра ђен. Бор ба
доми нант них и под ре ђе них упра во је оно на че -
му, по Фиску, почи ва попу лар на кул ту ра (1992:
28). Кон флик ти про жи ма ју свих седам књи га о
Хари ју Поте ру – кла сне и расне раз ли ке пре ра -
ста ју у пред ра су де и напо слет ку дис кри ми на -
ци ју, про гре сив но се зао штра ва ју ћи у сва ком
настав ку. Како јуна ци при че расту и сазре ва ју,
они поста ју све сни ји себе, свог окру же ња и уло -
ге која им је апри о ри доде ље на, упо зна ју ћи и
прав ду и неправ ду.

Роу лин го ва у сво ју при чу уво ди мно штво ча -
роб ња ка раз ли чи тих узра ста, наци о нал но сти,
поре кла и магич них спо соб но сти. Мање засту -
пље не али сва ка ко важне јесу и нељуд ске ма -
гич не врсте, попут кућ них виле ња ка, тро ло ва,
гобли на, кен та у ра и диво ва. У порет ку који није

огле да ло већ рефлек си ја људ ског све та, при -
пад ност врсти и кла си од кључ ног је зна ча ја.
Чароб њач ка зајед ни ца је мул ти кул ту рал на али
дубо ко поде ље на отров ном иде о ло ги јом о крв -
ном ста ту су као мери вред но сти и усло ву за
при пад ност одре ђе ној кла си. 

Вред но ва ње крв ног ста ту са почи ва на нара -
ти ву „ми про тив њих” и прет по став ци да су осо -
би не усло вље не гене ти ком и уро ђе не свим чла -
но ви ма јед не гру пе (Bar rat 2012: 79). Крв ни
ста тус пред ста вља доми на ци ју и моћ – како
дру штве ну, тако и ону буквал ну, магиј ску. Чи -
сто крв ни чароб ња ци (са пот пу ним чароб њач -
ким педи гре ом) на врху су лестви це и пред ста -
вља ју висо ку кла су магич не зајед ни це. Међу -
тим, иако је соци о е ко ном ска супер и ор ност чи -
сто крв них чароб ња ка у зајед ни ци нео спор на, уз
неко ли ко изу зе та ка, уве ре ње да поре кло одре -
ђу је спо соб но сти опо вр га ва се од прве до по -
след ње стра ни це.

Чла но ви поро ди ца Визли, иако сви чисто кр -
в ни чароб ња ци, чије се спо соб но сти не дово де
у пита ње, нала зе се на дну соци о е ко ном ске
хије рар хиј ске лестви це. Њихов при ја тељ ски
став пре ма нор мал ци ма (људи ма нема гич ног
поре кла) и нор мал ско-рође ни ма (са пре ци ма
нема гич ног поре кла) чини их „издај ни ци ма
крви”, чароб ња ци ма недо стој ним свог крв ног
ста ту са и, самим тим, под вр га ва их ели ти зму и
разним обли ци ма дис кри ми на ци је од стра не
дру гих чисто крв них чароб ња ка.

Лик Дра ка Мал фо ја пред ста вља кри ти ку ви -
со ке кла се, лик моћ ни ка који је рође њем сте -
као богат ство и доми нан тан поло жај. Међу тим,
Мал фој посе ду је моћ коју је ство рио неко дру -
ги. Било каква про ме на струк ту ре моћи оста -
ви ла би њега, њего ву поро ди цу, али и мно ге
чисто крв не чароб ња ке на милост и неми лост
сопстве ним спо соб но сти ма. Њего ву мржњу пре -
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ма Хари ју, Рону и Хер ми о ни уве ћа ва њихо во
насто ја ње да пре и спи та ју свет у чијим погод но -
сти ма он ужи ва.

Насу прот њему сто ји Хер ми о на, вешти ца не -
ма гич ног поре кла која сво је мно го број не успе -
хе може при пи са ти искљу чи во соп стве ном тру -
ду. Иако ника да није била при пад ни ца висо ке
кла се, свој отпор уко ре ње ној иде о ло ги ји засни -
ва на лич ном зала га њу и тален ту. Попут Хер -
ми о не, и Хари је ва мај ка, Лили Потер, била је
нор мал ско-рође на, и, као и Хер ми о на, нај та -
лен то ва ни ја вешти ца сво је гене ра ци је. Раз ли ка
изме ђу Хер ми о не и Лили је у посто ја њу тј.
одсу ству поро дич не подр шке. Док Хер ми о ни -
ни роди те љи пошту ју њену „дру гост” (Scha fer
2000: 53), Лили можда има подр шку роди те ља,
али је рође на сестра сма тра „нака зом”. Упра во
ће ова кав став Лили не сестре Пету ни је у вели -
кој мери касни је ути ца ти на Хари је во детињ -
ство.

Пред став ник Зла, Мрач ни госпо дар, Вол де -
мор, упо ри ште је и носи лац дис кри ми на тор них
вред но сти и кључ на фигу ра покре та „чишће ња”
чароб њач ке врсте. Како по свом рође њу није
био при пад ник доми нант не кла се, под ре ђе ност
коју је целог живо та осе ћао поја ча ва њего ву
жељу за доми на ци јом, а самим тим и за раз ли -
ко ва њем од оних који ма је при па дао. Поред
тога што Вол де мор жели да буде део висо ке
кла се, он тако ђе жели да је под ре ди, над ви си,
пре ма ши и кон тро ли ше. Ипак, њего ва моћ и
ста тус који ће сте ћи ника да неће про из ла зи ти
из поро дич не исто ри је, коли ко год се тру дио да
је истак не, већ увек и искљу чи во из њего вих
лич них спо соб но сти које су иза зи ва ле страх,
пре него при хва та ње и лојал ност. На тај начин,
он пред ста вља кон тра дик тор ни спој жеље за
екс тре ми за ци јом ста рог порет ка која нужно
под ра зу ме ва њего ву коре ни ту про ме ну. 

Удру же ње бора ца за пра ва виле ња ка 
(У. Б. П. В.)

Тре ћа кла у зу ла Кодек са о кори шће њу чароб -
них шта пи ћа гла си: „Нијед ном нељуд ском ство -
ре њу није дозво ље но да носи или кори сти ча -
роб ни шта пић” (Row ling 2000: 84). У порет ку у
ком се ско ро сва моћ, дру штве на и магиј ска,
нала зи у рука ма чароб ња ка и вешти ца, за не -
људ ска ство ре ња нема мно го места. Ове врсте
нису само под ре ђе не већ ско ро пот пу но обес -
пра вље не и мар ги на ли зо ва не. Роу лин го ва је
ство ри ла свет у коме се кућ ни виле ња ци ра ђају
у роп ству и до кра ја живо та слу же јед ној ча роб -
њач кој поро ди ци, диво ви се сма тра ју инхе рент -
но злим, тро ло ви глу пим, вуко дла ци опа сним,
гобли ни недо стој ним. Они живе у поста вље ним
окви ри ма сте ре о ти па, мар ги на ли за ци је и ско -
ро пот пу не искљу че но сти из дру штве них то -
кова. 

Први лик који отво ре но гово ри о про бле му
дис кри ми на ци је нељуд ских врста, кроз изра зи -
то нега ти ван став пре ма роп ству кућ них виле -
ња ка, јесте Хер ми о на Грејн џер. И сама осе ћа -
ју ћи како је то бити ниже вред но ван на осно ву
поре кла и при пад но сти одре ђе ној дру штве ној
гру па ци ји, њен осе ћај емпа ти је и пове за но сти
са кућ ним виле ња ци ма под сти че је да реа гу -
је: осни ва Удру же ње бора ца за пра ва виле ња ка
(У. Б. П. В.) али убр зо схва та да њена тема при -
вла чи тек мало број ну публи ку. Хер ми о ни на
акти ви стич ка делат ност засни ва се на темељ ној
про ме ни систе ма која би поче ла од саме осно -
ве – прав ног ста ту са и укљу че но сти у доно ше -
ње одлу ка. Међу тим, све сна је да су коре ни ди -
с кри ми на ци је и мар ги на ли за ци је дубо ки те
одлу чу је да актив но ради на про ме ни уте ме -
љеног нара ти ва. Чароб ња ци, чак и Хари и Рон,
доне кле су све сни неправ де која се одви ја али
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је она у тој мери нор ма ли зо ва на да сви бира ју
да је игно ри шу јер би их поку шај про ме не на -
вео на изла зак из зоне ком фо ра, про ме ну по -
рет ка и систем ских вред но сти.

Осло бо ди ти виле ња ка зна чи покло ни ти му
неки одев ни пред мет. Из пер спек ти ве попу лар -
не кул ту ре, то има додат ну димен зи ју – оде ћа
је начин при ка зи ва ња дру штве них зна че ња
(Fiske 1989: 2), а поро бље ним виле ња ци ма оде -
ћа није дозво ље на, баш као ни актив но уче шће
у дру штве ним про це си ма.

За раз ли ку од кућ них виле ња ка, гобли ни су
у вели кој мери све сни неправ де коју трпе и
често се супрот ста вља ју намет ну том ауто ри те -
ту. Тако се у више навра та поми њу побу не го -
бли на, често крва ве и са мно го жрта ва, првен -
стве но иза зва не неза до вољ ством нижим ста ту -
сом који има ју у одно су на чароб ња ке. Иако им
није дозво ље но да носе и кори сте чароб ни шта -
пић, про тив чега гла сно про те сту ју, гобли ни
могу да кори сте маги ју и има ју сво је заду же ње,
више чинов нич ко него сер вил но – бри гу о
Грин гот су, чароб њач кој бан ци. Поно сни на сво -
је насле ђе, сма тра ју се у нај ма њу руку јед на ким
чароб ња ци ма те отво ре но тра же већа пра ва и
пошто ва ње. Међу тим, гобли ни нису увек при -
ка за ни као „добри” па нико од лико ва који има -
ју акти ви стич ке тен ден ци је не пози ва на њихо -
во осло ба ђа ње (чак ни Хер ми о на). При мер је
гоблин Грип хук који у Рели кви ја ма смр ти сто -
ји као при мер и доказ мани пу ла тив не при ро де
гобли на и мржње коју гаје пре ма чароб ња ци ма. 

Што више одре ђе ни лик оте ло вљу је дру га чи -
је или деви јант не дру штве не вред но сти, то су му
већи изгле ди да поста не жртва или зли ко вац.
Жртве су они који оте ло вљу ју вред но сти и карак -
те ри сти ке под ре ђе них дру штве них гру па (Fiske
1992: 135).

Међу мно гим мар ги на ли зо ва ним гру па ма у
све ту Хари ја Поте ра, гобли ни су пре ви ше ради -
кал ни да би били „попу лар ни”, те не нала зе
мно го саве зни ка ни међу чароб ња ци ма ни међу
чита о ци ма.

Као и у ствар ном све ту, и упр кос рас по ло жи -
вој маги ји, Хари није увек успе вао да иска же
раз у ме ва ње и при хва та ње дру гих на пра ви на -
чин. Ипак, посма трао је и слу шао, поста вљао
пра ва пита ња и учио. Успо ста вио је неку врсту
сим би от ског одно са са ско ро сва ком сте ре о ти -
пи зо ва ном, под ре ђе ном гру па ци јом. Од вешти -
це нор мал ског поре кла, Хер ми о не, полу ди ва
Хагри да, кућ ног виле ња ка Доби ја, вуко дла ка
Рему са, гобли на Грип ху ка, интер ак ци ја са сва -
ким од ових бића за Хари ја је зна чи ла ново
при ја тељ ство, зна ње, сна гу, али и корак бли же
конач ној побе ди над Злом. Роу лин го ва на сим -
бо ли чан начин при ка зу је два при сту па – раз ли -
чи тост без инклу зи је која хра ни пред ра су де и
одр жа ва sta tus quo иза зи ва ју ћи нера зу ме ва ње,
неза до вољ ство и угње та ва ње, и раз ли чи тост са
инклу зи јом која охра бру је осла ња ње на оне ко -
ји су дру га чи ји, откри ва ју ћи и негу ју ћи њихо ве
сна ге, гра де ћи мосто ве који не почи ва ју на сте -
ре о ти пи ма и на кра ју дово де до пози тив не про -
ме не суштин ски лошег систе ма.

4. Како је Хари Потер про ме нио 
деч ју књи жев ност

Сасвим је јасно да је Хари Потер постао фе -
но мен који про жи ма нај ра зли чи ти је дру штве -
не поре. Ути цај сери ја ла је толи ки да је поста -
ло вео ма тешко све о бу хват но раз мо три ти његов
пун досег. Било би лако поми сли ти да су попу -
лар на кул ту ра и књи жев ност оду век биле ово
што су данас. Међу тим, Хари Потер је заи ста
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про ме нио свет, а јед ну од нај ве ћих про ме на
пре тр пе ло је упра во схва та ње деч је књи жев но -
сти.

При ча о деча ку чароб ња ку није од почет ка
била пред о дре ђе на за успех. Раз лог – фан та зи -
ја се не про да је, деч ја књи жев ност није испла -
ти ва. Чини се да је дода ва ње еле мен та маги је у
вели кој мери ути ца ло на поста вља ње фан та зи -
је као доми нант ног жан ра у деч јој књи жев но -
сти. Међу тим, није се на томе зау ста ви ло. И на -
кон Хари ја Поте ра који јој је на неки начин
„про кр чио” пут до публи ке, фан та сти ка је задр -
жа ла сво је место, у већој или мањој мери ме -
ња ју ћи тема ти ку и при ла го ђа ва ју ћи се уку си -
ма публи ке. При ме ра ради, Сумрак сага у први
план исти че гот ску књи жев ност, док су Игре гла -
ди отво ри ле вра та при ча ма о дис то пиј ској бу -
дућ но сти.

Сва ки од ових све то ва посте пе но поста вља и
обја шња ва сво ја пра ви ла те више није довољ но
испри ча ти при чу на неко ли ко сто ти на стра на.
Роу лин го ва сво јим сери ја лом поме ра гра ни це
које су до тада јасно про пи си ва ле да су „при че
за децу” крат ке и јед но став не. При ме ра ради, у
бри тан ском изда њу, прва књи га сери ја ла, Камен
мудро сти, бро ја ла је две ста два де сет три стра -
ни це, док их је послед ња, Рели кви је смр ти, има -
ла шестсто седам. Сва ка од књи га из сери ја ла
била је „дужи не за одра сле”, уз ком плек сан
сплет лико ва и дога ђа ја, али то није ума њи ло
њихо ву попу лар ност већ их је учи ни ло инте ре -
сант ни јим шти вом како за децу, тако и за одра -
сле. Пре ма пода ци ма и рецен зи ја ма које редов -
но обја вљу је Буклист (Boo klist)5, дужи на рома -
на за децу узра ста изме ђу осам и два на ест годи -
на пора сла је за 37% изме ђу 1996. и 2006, а за
чак 115% изме ђу 2006. и 2016. годи не (She mro -
ske 2016). Ауто ри попут Бри ја не Шемро ски

(Bri a na She mro ske) сма тра ју да је за то у вели -
кој мери заслу жан упра во Хари Потер.

Гра ни це изме ђу чита лач ких ста ро сних кате -
го ри ја пот пу но су неста ле а Хари Потер је про -
ме нио начин на који одра сли посма тра ју књи -
ге за децу, али и начин на који деца чита ју књи -
ге. Тако ће одра сли ужи ва ти у раз во ју лико ва и
дру штве ним комен та ри ма који ма су рома ни,
пого то во касни ји настав ци, про же ти, док ће
мла ђи ужи ва ти у фан та стич ним, еска пи стич -
ким еле мен ти ма који ма ове књи ге оби лу ју.
Кросгене ра циј ском успе ху сери ја ла допри не -
ла је и чиње ни ца да сами јуна ци одра ста ју и
мења ју се зајед но са чита о ци ма. Ово им пру жа
при ли ку да се поза ба ве мно гим нема гич ним
тема ма које су важне за раз ли чи те ста ро сне
гру пе, гра де ћи још сна жни ји осе ћај пове за но -
сти са чита о ци ма. Та пове за ност усло ви ла је
ства ра ње пра ве зајед ни це. Јер оно што је упе -
ча тљи во није начин на који публи ка чита књи -
ге о Хари ју Поте ру, већ начин на који их воли,
о њима при ча и укљу чу је их у сва ко днев ни жи -
вот. Хари Потер зајед ни ца умно го ме је ути ца -
ла и на схва та ње и попу ла ри за ци ју гик кул ту -
ре6 (енг. geek), успо ста вља ју ћи пози ци ју за ни -
ца ње нових кул тур них зна че ња, карак те ри стич -
них само за њу.

Роу лин го ва пре и спи ту је и дубо ко уко ре ње -
не нара ти ве деч је књи жев но сти. Она пока зу је
да Добро и Зло нису једи не супрот ста вље не
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5 Boo klist је публи ка ци ја Аме рич ког библи о те кар ског
удру же ња (Ame ri can Library Asso ci a tion) у којој се обја вљу -
ју рецен зи је и кри тич ке про це не књи га и ауди о ви зу ел них
мате ри ја ла за публи ку свих узра ста.

6 Гик је тер мин који поти че из слен га и прво бит но се
кори стио за опис екс цен трич них осо ба које се не укла па ју у
масу; у сада шњој упо тре би, гик обич но озна ча ва струч ња ка,
енту зи ја сту за одре ђе ни хоби или инте лек ту ал но зани ма ње.
Више о гик кул ту ри у: Geek-art: an ant ho logy: art, design, illu -
stra tion & pop cul tu re (Oli vri 2014).



стра не. Добро није увек и искљу чи во Добро.
Добро нисмо увек „ми”. Роу лин го ва при ка зу је
сукоб под ре ђе них, оних који нема ју при ли ку да
иска жу свој револт, са доми нант ним сила ма у
дру штву које ту при ли ку не желе да им пру же.
При ча о Хари ју Поте ру је и бор ба за пра ва, бор -
ба за глас, бор ба за при ли ку, бор ба за дру штве -
но зна че ње. Кроз лико ве Хари ја Поте ра, Хер -
ми о не Грејн џер и Рона Визли ја публи ка је до -
би ла неког свог, оног ко ула зи на њихов терен,
кре ће у бор бу и побе ђу је.

Мно го је систе ма про ме ње но од прве публи -
ка ци је Каме на мудро сти, обја вље не 26. јуна
1997. годи не. У уни вер зу му Хари ја Поте ра, ча -
роб њач ки поре дак про тре сен је до сржи, а у
нашем, нема гич ном уни вер зу му, про ме ње на су
пра ви ла деч је књи жев но сти, фан та зи је као
жан ра, мар ке тин га и про фи та бил но сти. Мно го
је зајед ни ца успо ста вље но и одр жа но на иде ја -
ма про ме не, раз ли чи то сти и соли дар но сти.
„Дечак који је пре жи вео” над жи вео је све те
систе ме, угра дио се у зајед ни це, и сасвим си -
гур но обез бе дио сво је место међу херо ји ма по -
пу лар не кул ту ре.
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Lju bi ca V. DAR KO VIĆ

HARRY POT TER REFLEC TED 
IN POPU LAR CUL TU RE

Sum mary

The com plex rela ti on ship bet we en popu lar cul tu re
and its nume ro us con su mers is undo ub tedly reflec ted in
the con flict of firmly roo ted valu es and the ir modern
chal len ges. The world of lite ra tu re is only one of the bat -
tle fi elds in which the con flict takes pla ce. This paper
employs the o re ti cal con si de ra ti ons on the defi ni tion and
under stan ding of popu lar cul tu re in order to point out to
its con nec tion to one spe ci fic lite rary gen re – the fan ta -
stic lite ra tu re of the impos si ble. Fan tasy, in this paper, is
seen thr o ugh the prism of chil dren’s lite ra tu re and the
unju sti fied pola ri za tion to seri o us and less seri o us lite -
ra tu re. An analysis of the Harry Pot ter book seri es writ -
ten by the Bri tish wri ter Joan ne K. Row ling will show

that ele ments of popu lar cul tu re per me a te gen res.
Through exam ples taken from all seven books of the
men ti o ned seri es, the paper covers topics such as the
impor tan ce of syste mic norms and the refu sal to comply
with them, as well as the obvi o us and less obvi o us levels
of con flict bet we en the domi nant and the sub or di na te,
bet we en inclu sion and acti vism. In addi tion to con cre te
exam ples, the focus is pla ced on the cul tu ral phe no me -
non that Harry Pot ter has beco me, both wit hin the cul -
tu re of con su me rism, as well as thr o ugh its impact on
nume ro us indu stri es and the con cept of chil dren’s lite -
ra tu re as such, whi le at the same time sha ping a who le
gene ra tion of rea ders. The phe no me non of such a reach
can not be neglec ted by the cri tics, spar king deba tes
about the rela ti on ship and/or iden ti fi ca tion of the popu -
lar and the worthy. A radi cal chan ge in the defi ni tion of
popu la rity in the con text of cul tu ral value has ope ned
the door to oppor tu ni ti es of analyzing new ele ments
from a per spec ti ve spe ci fic to popu lar cul tu re. 

Keywords: popu lar cul tu re, Harry Pot ter, J. K. Row -
ling, chil dren’s lite ra tu re, fan tasy, fan ta stic lite ra tu re

ХАРИ ПОТЕР У ОГЛЕДАЛУ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03   103



САЖЕ ТАК: Тихо мир Осто јић пред ста вља важну фи-
гу ру срп ске кул ту ре с кра ја XIX и прве две деце ни је
XX века. На том тра гу се у раду посма тра њего во шко -
ло ва ње у Срп ској пра во слав ној вели кој гим на зи ји,
посред ством ђач ког Днев ни ка, писа ног у пери о ду од
1881. до 1884. годи не, који се до данас чува у Руко пи -
сном оде ље њу Мати це срп ске. При ме ћу је се да Осто -
јић већ као гим на зи ја лац раз ви ја скло ност ка тема ма
које се тичу књи жев но сти, позо ри шта, музи ке, поли -
тич ке сце не, наци о нал не све сти итд. У раду је дат
осврт на неке од лич но сти о који ма Осто јић у свом
Днев ни ку оста вља зани мљи ва све до чан ства, као и на
исто риј ске дога ђа је који су обе ле жи ли њего ве гим на -
зиј ске дане. Тако ђе, раз ма тра ју се и паса жи о њего вим
првим лите рар ним радо ви ма и лек ти ри. Рад пред ста -
вља поку шај да се ожи ви забо ра вље ни део опу са Тихо -
ми ра Осто ји ћа, с акцен том на оним тема ма које ће
обе ле жи ти њего во пото ње дело, како би се расве тлио
још један репре зен та тив ни днев нич ки текст срп ске
књи жев но сти и аутен тич на сли ка про шло сти. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Тихо мир Осто јић, Днев ник, руко -
пис, Ново сад ска гим на зи ја, Нови Сад

Укуп но анга жо ва ње Тихо ми ра Осто ји ћа, за -
по че то још у гим на зиј ским дани ма, беле жи не -
ко ли ко чво ри шних места, умно го ме одре ђе них
суд би ном пре чан ских Срба. Након губит ка оца,
у раном детињ ству, он са мај ком дола зи у Нови
Сад, што је ујед но и пола зна тач ка даљег Осто -

ји ће вог раз во ја и обра зо ва ња, дубо ко уко ре -
њеног у тра ди ци ји Срп ске пра во слав не вели ке
гим на зи је, док ће се као крај ња тач ка тог пута
поно во ука за ти јед на обра зов на инсти ту ци ја,
Фило зоф ски факул тет у Ско пљу, чији ће бити
први декан. У распо ну изме ђу тих две ју тача ка,
Тихо мир Осто јић оста ће запам ћен као више -
стру ко зна чај на лич ност срп ске кул ту ре. По за -
вр ше ном шко ло ва њу, он поста је и про фе сор
исте гим на зи је, секре тар Мати це срп ске, уред -
ник Лето пи са Мати це срп ске, док сво јим радом
заду жу је и Коло мла дих Срба, Срп ску чита о ни -
цу у Новом Саду, Срп ско народ но позо ри ште,
вечер њу шко лу Ново сад ске трго вач ке омла ди -
не итд. Било би непра вед но рећи да је Осто јић
скрај ну та фигу ра срп ске књи жев но сти, али је,
ипак, јасно да понов но саста вља ње „бес крај ног
спи ска” заслу га и пуко кон ста то ва ње био граф -
ских еле ме на та неће сачу ва ти дело од забо ра -
ва, нити при зва ти пажњу тума ча. Зато би било
пожељ но, још јед ном, кре ну ти од ране фазе
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хо ми ра Осто ји ћа” у окви ру пред ме та Ауто би о гра фи је, мемо -
а ри и днев ни ци у срп ској књи жев но сти XIX и XX века, за
вре ме мастер сту ди ја срп ске књи жев но сти, под мен тор ством
проф. др Зори це Хаџић.



Осто ји ће вог ства ра ла штва, које ће одре ди ти
ње гов укуп ни рад, и тиме озна чи ти отклон од
доса да шње прак се, те се задр жа ти на кон крет -
ни јем про блем ском пољу. 

Наи ме, како се још из вре ме на ђач ког живо -
та Тихо ми ра Осто ји ћа могу про на ћи ски це оног
кор пу са тема који ма ће се бави ти до смр ти,
потреб но је вра ти ти се њего вим беле шка ма које
су репре зен та тив но све до чан ство како о школ -
ским дани ма, тако и о живо ту и духу гим на зи -
је, цен тру новог кул тур ног живо та у Срба. При -
том, као наро чи та чита лач ка посла сти ца, јав -
ља ју се и годи шњи Изве шта ји о раду гим на зи -
је. Сва ко подроб ни је бавље ње њеном исто ри јом
и гале ри јом зна ме ни тих ђака (као што су, на
при мер, бра ћа Јак шић) и про фе со ра (Сте ван
Лекић, Све то зар Сав ко вић, Васа Пуши брк, Ђор -
ђе Мага ра ше вић, Јован Грчић итд.) наво ди на
тра го ве и прва беле же ња о посто ја њу Осто ји ће -
вог Днев ни ка. Упра во ће Јован Грчић, његов
учи тељ, са којим ће му се живот више стру ко
укр шта ти2, у сво јим Пор тре ти ма с писа ма (ви -
де ти: Грчић 1924) писа ти, изме ђу оста лог, и о
оним дело ви ма Днев ни ка у који ма мла ди ђак,
са дубо ким пошто ва њем и захвал но шћу, гово -
ри о свом добро тво ру. На истом месту, Грчић
ће неке од тих одло ма ка укљу чи ти у сво ју књи -
гу, док ће оста ви ти и напо ме ну да је удо ви ца
Тихо ми ра Осто ји ћа рани је пову кла дозво лу за
штам па ње овог руко пи са. Нешто ширу сли ку
даје Три ва Мили тар, исти чу ћи оно што је у
Днев ни ку под ра зу ме ва ни интим ни тон, али и
његов општи зна чај: 

За упо зна ва ње Осто ји ће вог ђач ког живо та као
и при ли ка у тада њој ново сад ској срп ској гим на -
зи ји, а у изве сној мери и општег дру штве ног жи-
во та у Новом Саду нај ви ше пода та ка пру жа ме-
ђу тим његов Днев ник. Осто јић је у свој Днев ник
запи си вао дака ко понај ви ше оно што се одно си -

ло да његов интим ни и ђач ки живот, али је упи -
си вао и мно га сво ја запа жа ња о разним пита -
њима, дога ђа ји ма и људи ма не само у вези са ње-
го вим ђако ва њем него и са општим при ли ка ма
тада њег поли тич ког, кул тур но-науч ног, лите рар -
ног и дру штве ног живо та (Мили тар 1965: 96).

Мили тар сачи ња ва и крат ки пре глед „јуна -
ка” Осто ји ће вог Днев ни ка, издва ја школ ске и
ван школ ске актив но сти који ма је ђак зао ку -
пљен, комен та ри ше његов однос пре ма лите -
рар ним фено ме ни ма, музи ци, глу ми, позо ри -
шту, Новом Саду, али и оду ше вље ње род ним
Семи клу шем3. Ова кви путо ка зи наво де нас на
испи ти ва ње оних нити које ће спа ја ти мисао
Осто ји ћа ђака са пото њим опсер ва ци ја ма о раз -
ли чи тим епо ха ма срп ске књи жев но сти, кул тур -
ним миље и ма и ауто ри ма који су им при па да -
ли. Поред тога, наро чи то се издва ја моћ мла дог
Осто ји ћа да уочи бит не дру штве но-исто риј ске
пре ло ме, где изра жа ва боја зан због колек тив не
егзи стен ци јал не угро же но сти, док актив но и
кри тич ки пра ти поли тич ку сце ну. 

Душан Ива нић зау зи ма сле де ћи угао посма -
тра ња лич но сти Тихо ми ра Осто ји ћа:

Он је нека врста пан да на или так ма ца Јова ну
Скер ли ћу: што је Ске р лић за про у ча ва ње срп ске
књи жев но сти био међу Срби ма у Кра ље ви ни Ср -
би ји, то је Тихо мир Осто јић међу Срби ма Ау -
стро у гар ске царе ви не (2016: 205). 

Тиме се Осто јић недво сми сле но сме шта у
ред оне суб вер зив не стру је тума че ња књи жев -
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2 Ана ли зи ра ју ћи пре пи ску учи те ља и уче ни ка, Мили вој
Ненин дола зи до зани мљи вих запа жа ња о успо ни ма и падо -
ви ма у њихо вом при ја тељ ству. На јед ном месту уоча ва и
изве сну заме ну уло га, када се Осто јић поста вља као учи тељ,
саве тују ћи о неким пита њи ма свог добро тво ра (више: Ненин
2016: 38–52). 

3 Данас Осто ји ће во.



но сти у чијој опти ци дело није могло да посто -
ји као одво је на цели на, која пру жа могућ ност
еска пи зма и оту ђе ња од ствар но сти, него нужно
упу ћу је на њу. На овом месту честа су и лака
при кла ња ња тези о анга жо ва ној књи жев но сти,
као дру гој крај но сти, која је мно го стру ко зло -
упо тре бље на, па и осу је ће на, наро чи то када се
дове де у везу са радом Јова на Скер ли ћа. Но,
важни јим се чини пита ње Осто ји ће вог виђе ња
ова квих кон це па та књи жев но сти, места где он
засту па потре бу за про жи ма њем, одно сно ме -
ста где се раз ви ја његов аутен ти чан сен зи би ли -
тет, који не посма тра ове кате го ри је као крај -
но сти које се искљу чу ју. Чини се да му то није
било наро чи то бли ско ни у мето до ло шкој ми -
сли, а ни као, стро го узев, исто ри ча ру књи жев -
но сти. Прем да он наги ње оној „шко ли” с кра ја
XIX века, самим поче ци ма нау ке о књи жев но -
сти и пози ти ви стич ком при сту пу, мора се при -
зна ти изве сна „попу стљи вост” и ува жа ва ње
оних аспе ка та књи жев ног дела који се не могу
прав да ти „пози тив ним” чиње ни ца ма, наро чи то
када се у обзир узме њего ва Исто ри ја срп ске
народ не књи жев но сти I4 из 1910, одно сно Исто -
ри ја срп ске књи жев но сти, пост хум но обја вље на
1923. годи не. При сут ност пози ти ви зма, као ме -
то да, у раду Тихо ми ра Осто ји ћа пита ње је које,
сва ка ко, заслу жу је наро чи ту пажњу и зах те ва
засеб но бавље ње и про у ча ва ње, како би се
испи та ле гра ни це оно га што се код њега нази -
ва индук тив ним мето дом, и при ме се оно га што
су одли ке позни је ета пе пози ти ви зма. Реч ју, то
је само јед на у низу веза које се могу пову ћи
изме ђу Скер ли ћа и Осто ји ћа, док су у кон тек -
сту оно га о чему ће бити речи, а што је идеј ни
темељ зачет још у ђач ким дани ма, пре суд не оне
тач ке доди ра које могу бити име но ва не као
трај на бри га о наро ду, њего вом про све ћи ва њу,
буђе њу наци о нал не све сти. То не под ра зу ме ва

исто род ност њихо вих закљу ча ка нити апсо лут -
но сла га ње, него, пре, дело ва ње у окви ру садр -
жа ја који ма је прет по ста вље но добро наро да5.

Ова кво дели мич но ски ци ра ње само је увер -
ти ра у испи ти ва ње коре на оних инте лек ту ал -
них ста во ва који ће обе ле жи ти Осто ји ћев пото -
њи рад, наро чи то по поврат ку у Нови Сад, на -
кон сту ди ја. Чита њем Днев ни ка Тихо ми ра Ос -
то ји ћа могу ће је сте ћи увид у посте пе но и сло -
же но раз ви ја ње опти ке кроз коју ће Осто јић,
кри ти ци склон, посма тра ти све оно што се зби -
ва на интим ном, али и општем, дру штве ном
пла ну, и у пери о ду од 21. сеп тем бра 1881. до 4.
маја 1884. годи не о томе оста вља ти запи се.
Можда није зго рег упра во на овом месту ука за -
ти на гре шку коју Три во Мили тар пра ви у рани -
је цити ра ном тек сту, наво де ћи као датум када
Осто јић почи ње да пише Днев ник 27. сеп тем -
бар, док већ на првој стра ни, као „наслов” и
„под на слов”, сто ји запи са но и руком мла дог
ђака укра ше но: „Мој днев ник. Почео сам га пи -
са ти 21. сеп тем бра 1881. год.”6 (РОМС, инв. бр.
М. 5901, 1). Тако ђе, гре шка посто ји и код наво -
ђе ња дату ма послед њег беле же ња. Мили тар пи -
ше: 9. јул 1883, што се касни је пре но си и кроз
тек сто ве дру гих ауто ра. Наи ме, Осто јић не за -
вр ша ва Днев ник 1883, како се јавља у лите ра -
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4 Реч је о шапи ро гра фи са ним Осто је ви ће вим беле шка ма
из 1910, а затим и из 1917. годи не, које су прет хо ди ле Исто -
ри ји срп ске књи жев но сти, пост хум но обја вље ној.

5 Дија лог Скер ли ћа и Осто ји ћа, као два исто ри ча ра књи -
жев но сти, плод но је поље за интер пре та ци ју низа тек сто ва,
међу који ма се, за ову при ли ку, егзем плар ним чини онај који
доно си, мада суп тил но изре че не, ипак оштре кри ти ке Скер -
ли ће вог про гра ма и тума че ња књи жев но сти, насло вљен: „Јо -
ва на Скер ли ћа ’Срп ска књи жев ност у XVI II веку’” (више:
Осто јић 1965: 53–61).

6 У овом раду, језик цити ра них одло ма ка Осто ји ће вог
Днев ни ка није ускла ђен са савре ме ном пра во пи сном нор -
мом. Наве де ни текст вер но одра жа ва ста ње у руко пи су, без
интер вен ција аутор ке рада на њему.



тури, него 4. маја 1884. годи не. Пажљи вом чи -
та о цу неће про ма ћи да се послед ња днев нич ка
беле шка завр ша ва на, ујед но и послед њој нуме -
ри са ној, 109. стра ни, док при род но сле де ћа,
110, али нену ме ри са на, носи само неко ли ко
реда ка који су запра во запис, нешто налик под -
сет ни ку на важне дату ме, а у овом слу ча ју гово -
ре о рође њу кће ри њего вог „госпо ди на”, Јова на
Грчи ћа, који у Днев ни ку сва ка ко има посеб но
место. Као датум рође ња Осто јић наво ди 3. јун
(чак не ни јул, како беле жи Мили тар) 1883, а
одмах испод и крште ња, 9. јун. Како је то по -
след њи запи сан датум, а нала зи се и на послед -
њој стра ни, мала непа жња може одве сти за -
кључ ку да је тог дана Осто јић пре стао да пише
днев ник. Но, при ме ра ради, и рани је, на стра -
ни 101, након запи са из авгу ста, сле ди исказ о
10. јуну и дога ђа ју чији један део гла си: „10.
јуна у неде љу 1883. годи не пре не се не су све ча -
но кости песни ка омла ди не Бран ка Ради че ви -
ћа из Беча у Срем ске Кар лов це на Стра жи ло -
вач ки вис (одсад ’Бран ков вис’). Сла ва му”
(РОМС, инв. бр. М. 5901, 101). Већ наред на
беле шка вра ћа чита о це у август исте годи не.
Оно што је тако ђе карак те ри стич но за ова кве
„умет ну те” иска зе о важним при ват ним или
јав ним зби ва њи ма јесте да само на тим мести -
ма дату ми нису под ву че ни, како то Осто јић
ина че чини, па и на визу ел ном пла ну Днев ни ка
оста вља траг пре ла ска на запи се о сле де ћем
дану. Скре та ње пажње на овај екс цес тех нич ке
при ро де има за циљ да се, ипак, јасно и пре ци -
зно, одре ди вре мен ски пери од када Тихо мир
Осто јић пише свој ђач ки Днев ник, а што је, ђач -
ким јези ком рече но, за вре ме шестог, сед мог и
осмог раз ре да гим на зи је, када, на кра ју, Осто -
јић узви ку је да с нестр пље њем чека мату ру. 

Тихо мир Осто јић запо чи ње свој Днев ник јед -
но став ним уво дом испо вед ног тона, обја шња -

ва ју ћи сво је виђе ње тог „посла” и изра жа ва ју -
ћи жељу да у њему истра је:

Већ сам одав на наме ра вао да пишем днев ник,
али досад нисам никад могао стал но да изве дем
сво ју наме ру; јер или бих почео, али не бих довр -
шио или не бих имао вре ме на да га пишем или
ако и имам вре ме на није човек увек рас по ло жен
за писа ње днев ни ка. Но одсад ћу озбиљ ни је да се
зау змем око ово га посла. Жртво ва ћу сва ки дан
или сва ки дру ги, тре ћи дан по јед но четврт сата
писа њу овог днев ни ка. И тако у име божи је почи -
њем днев ник (РОМС, инв. бр. М. 5901, 3).

Сам увод није једи но место на којем Осто јић
апо стро фи ра хар ти ју пред собом, гово ре ћи о
са мом чину писа ња, те мало касни је, опет,
каже: „Паси ја је то писа ти тако днев ник! Ту мо -
гу све испо ве ди ти као сво ме при ја те љу. Ја сам
се баш заљу био у њега” (РОМС, инв. бр. М.
5901, 6). Посто ји, дакле, код мла дог ђака, жеља
не само за испо ве да њем, него, на ширем пла ну,
и пра ће њем „моде”, оно га што носи дух вре ме -
на, када овај жан ров ски спе ци фи чан део књи -
жев не гено ло ги је озна ча ва један од нај жи вљих
видо ва лите рар ног изра за. Тако се Осто јић
укљу чу је у тра ди ци ју писа ња днев ни ка, оста -
вља ју ћи низ ауто би о граф ских исе ча ка из школ -
ских дана, који, кон тек сту а ли зо ва ни, доби ја ју
ста тус све до чан ства прво га реда. Све у вези са
гим на зи јом коју је поха ђао поста је, запра во,
при мар на гра ђа њего вог испо ве да ња, с обзи ром
на то да је она важна пре крет ни ца на путу инте -
лек ту ал ног раз во ја и сазре ва ња. Пита ња која се
тичу гим на зи је, њене про шло сти, суд би не, оно
што негде доти че нерв самог обра зо ва ња, опле -
ме њи ва ња, про све ћи ва ња, мла ди Осто јић про -
жи вља ва врло интен зив но, про пу шта ју ћи све
кроз фил тер лич ног иску ства. Дати кри тич ки
освр ти кат кад су пра ве мале рас пра ве које ин -
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фор ми шу чита о це о њего вом све стра ном анга -
жма ну још за школ ских дана, где се и замет ну -
ло семе стра сног инте ре со ва ња за све што одре -
ђу је и обе ле жа ва наци о нал ну суд би ну. Шта ви -
ше, рет ке су епи зо де које су стро го усме ре не ка
уну тра шњем. Осто ји ћев поглед пре те жно сеже
ка ширем пла ну, и он чешће раз ма тра оно што
се тиче и њего вих бли жњих, или, како је већ
истак ну то, оно што је део колек тив ног инте ре -
са. Тиме, импли цит но, све до чи о систе му вред -
но сти и идеј ном теме љу засно ва ном на изво ри -
ма наци о нал не поли ти ке и жељи да се затре
незна ње које је сред ство „да се народ одр жи у
покор но сти”.7 Мла ди ђак, даље, уви ђа да шко -
ла није довољ на мера за сасе ца ње коре на ма -
сов ног незна ла штва. Он, нај зад, каже, тиме ода -
ју ћи прве зна ке свог тем пе ра мен та:

Не може се то све у шко ли нау чи ти. Врло лудо
раде наши ђаци што се у све му осла ња ју на шко -
лу. Оно исти на, бог и душа, у шко ли се уда ра
темељ и осно ва, ту се ули ва ју први пој мо ви у
мла ђа не душе. Али се у шко ли не може све пре -
да ва ти ни све нау чи ти. Мора човек себи и ван
шко ле при би ра ти зна ња и нау ке (РОМС, инв. бр.
М. 5901, 8).

Када се иска зи попут овог дове ду у везу са
Осто ји ће вим прак тич ним анга жма ном, они до -
би ја ју на дра го це но сти, јер сво ју потвр ду нала -
зе у ствар но сти. Оно што Осто јић изво ди као
закљу чак о неком про бле му, и тамо где нуди
визи ју потреб ног кре та ња, нај че шће је резул тат
актив ног дела ња на начин какав опи су је. У том
сми слу, није тешко запа зи ти са каквом посве -
ће но шћу, кат кад и усхи ће њем, Осто јић гово ри
о музи ци, кла ви ру, хору, свим актив но сти ма
које се уз то везу ју, попут при ред би и све ча них
бесе да, дожи вља ва ју ћи их и као лич ни успех и
раз лог за дику и понос чита ве гене ра ци је. Са

дру ге стра не, бива и киван и узне ми рен ако у
тим при ли ка ма уочи немар, несо лид ност, или,
као у јед ном кон крет ном слу ча ју, узи ма ње у
хор оних које ту не дово ди глас, него име роди -
те ља. На поје ди ним мести ма, не пре те ра но
исцрп но, али са изве сним акси о ло шким потен -
ци ја лом, Осто јић комен та ри ше и сво ју лек ти -
ру, која је нешто налик малом риту а лу пред
спа ва ње, где често пра ви сим па ти чан гест, те
„оба ве шта ва” Днев ник да га напу шта како би чи-
тао. Тих дана беле жи да баш по њего вом „густу”
пише, и да „врло леп штил има” немач ка аутор -
ка позна та под псе у до ни мом Мар лит, а више
пута ће је поме ну ти у Днев ни ку, те наво ди и
име на дела која су му „инте ре сант на”, поне -
где мало „раз ву че на”, док за нека не нала зи
„замер ке”: Im Schil lin gshof, Amt manns Magd,
Die zwe i te Frau, Im Hau se des Com mer zi en rat hes
(РОМС, инв. бр. М. 5901, 4). Поред лек ти ре ко -
јом је зао ку пљен, Осто јић негу је наро чи ту љу -
бав пре ма музи ци. Одлом ци днев ни ка у који ма
се осврће на сво је сви ра ње и нај дра же кома де,
беле же и гору ћу жељу:

(...) а ја ћу да се одам све тој музи ци. Ах, боже
само да ми се та жеља испу ни да се могу уса вр -
ши ти у кла ви ру и у ком по но ва њу. Оно оста ло је
моја бри га. Ја осе ћам да имам дара за музи ку
(...), та ја бих цео свој век посве тио наро ду и му -
зи ци. Ах, жељо пуста (РОМС, инв. бр. М. 5901, 9).

Са јед на ким узбу ђе њем гово ри, одмах затим,
и о Месе че вој сона ти, коју сви ра, уз све ће на
кла ви ру, јед не вече ри, и беле жи да му је то „нај -
ми ли ји комад на све ту”:
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7 Тихо мир Осто јић, изме ђу оста лог, оста вља и допри нос
осве тља ва њу исто ри је Вели ке гим на зи је, где гово ри о раз ли -
чи тим сло је ви ма њеног наци о нал ног зна ча ја у Новом Саду
као кул тур ном цен тру угар ских Срба (више: Осто јић 1910).



Кад је сви рам осо би то овај први део, чисто сав
оба мрем од, од... не знам ни сам од чега. Ох,
боже та див на је! Див на! Не знам само како може
човек тако што год ство ри ти, та то је божан стве -
ном лепо том зада ну то. Ја мислим, да би и нај ве -
ћи гре шник морао заста ти и пасти на коле на кад
би чуо ове небе сне зву ко ве. Та тај Бето вен мора
да није био човек (РОМС, инв. бр. М. 5901, 11).

Ова кви паса жи откри ва ју јед но наро чи то
осе ћа ње и ста ње егзал ти ра но сти пред „све том
музи ком”, које је упра во ствар „над град ње”,
него ва ња духа, „вас пи та ва ња уку са” какво се не
пру жа у шко ли. Све о чему Осто јић рефе ри -
ше као зане се ни, књи го љу би ви гим на зи ја лац,
одсли ка ва лич не афи ни те те и непо сре дан до -
дир са нау ком или умет но шћу. Већ оно што
стро го при па да школ ским дужно сти ма, он у
раз ли чи тим рас по ло же њи ма при хва та и, кри -
тич ки настро јен, обра ђу је. Склон је ана ли зи,
оштро ум ним закључ ци ма и недво сми слен у
сво јим опре де ље њи ма. Тамо где посто је напо -
ри да се, реци мо, сатре мађар ска пре си ја, он
тра жи узо ре у бор ци ма за наци о нал не инте ре -
се, узви ку је „живио Миле тић”, и с гор чи ном
обја вљу је да је Гер ман иза бран за патри јар ха,
иако је, пре ма гла со ви ма, побе дио патри јарх
срп ски, Арсе ни је V Стој ко вић. Цар то не потвр -
ђу је, а Осто јић запи су је: „Ди ћеш ти про тив
силе?” (РОМС, инв. бр. М. 5901, 49). Ова кво
инте ре со ва ње за јав ни живот, које је више од
радо зна ло сти и зна ти же ље, није типич на сли ка
јед ног „шесто школ ца”, али је рани знак зре ли -
јег Осто ји ћа, рефор ма то ра тог истог јав ног жи -
во та. У раз ли чи тим сло је ви ма, почев од осо бе -
ног, карак тер ног, пре ко дру штве ног и анга жо -
ва ног, испо ста вља се да су годи не про ве де не у
гим на зи ји, након што га је Јован Грчић при мио
у сво ју кућу, темељ њего вог иден ти те та уоп ште,
а да је дело вао у раз ли чи тим сфе ра ма јавног

живо та и под сти цао њихов раз вој пока зу ју и ње -
го ве, и данас сма тра не вред ним и успе лим, сту -
ди је о писци ма XVI II и XIX века, које су, ујед -
но, и ван ред не кул ту ро ло шке сли ке вре ме на.

На сто ти њак стра на шири се лепе за, како је
већ рани је истак ну то, мно го ли ких садр жа ја ко -
ји су чини ли живот јед ног гим на зи јал ца, и које
је он усва јао негде на пре се ку рав ни јасних ути -
ца ја и идо ла у које је веро вао, и оно га што пред -
ста вља само стал ну кри тич ку мисао. Не тре ба
инси сти ра ти на гени ју „мла ђа не душе”, него са
сим па ти јом посма тра ти сазре ва ње и инте лек -
ту ал но буђе ње, које вари ра од наив но сти и за -
не се ња штва до озбиљ но сти и луцид но сти. Ваља
поћи за гене зом иде ја које ће свој одјек про на -
ћи у оно ме што је „јасно дефи ни сан и бри жљи -
во изра ђен про грам јав ног анга жма на ’оду ше -
вље ног про све ти те ља’, кри ти ча ра и исто ри ча ра
срп ске књи жев но сти и кул ту ре” (Ћуко вић 2017:
39). Тако је његов рад, изме ђу оста лог, дота као
и важна пита ња глу ме и позо ри шта, пишу ћи,
нај пре, кри ти ку за лист Позо ри ште, док је ка -
сни је постао члан, а потом и пред сед ник Позо -
ри шног одсе ка Дру штва за Срп ско народ но по -
зо ри ште (ДСНП). Зала жу ћи се за бољи поло жај
позо ри шта у дру штву, пишу ћи о њему и њего -
вим про бле ми ма, изне дри ће и Пра ви ла за позо -
ри шну дру жи ну и одр жа ти низ јав них пре да ва -
ња са пола зном иде јом о вас пи та њу публи ке.
Вера у позо ри ште јасно се види у ђач ком Днев -
ни ку, где мла ди ученик испо ве да с каквом же -
љом одла зи на „сва ко пар че”, осим када им ди -
рек тор забра ни, јер пред ста ва „није за њих”. Ка -
да се кори це Днев ни ка отво ре са зад ње стра не,
мо же се про на ћи и спи сак пред ста ва о који ма,
до ду ше, Осто јић сва ка ко пише под одре ђе ним
да ту ми ма, од децем бра 1881. до фебру а ра 1882.
годи не. Комен та ри шу ћи саме пред ста ве, Осто -
јић не забо ра вља да поме не и глум це, ожи вља -
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ва ју ћи у кадро ви ма сце ну тада шњег позо ри шта
и тво р це њего ве исто ри је. Пред њим игра ју
Ружић, Добри но вић, Дими три је вић, Рај ко вић -
ка, а гле да Мари ју Стју арт, Ђура ђа Бран ко ви -
ћа, Мари ју и Маг да ле ну, Ромеа и Јули ју, Очи ну
мазу, Чове ка без пред ра су де, Зво на ра Бого ро ди -
чи не цркве, као и пред ста ве Тра жи се вас пи тач
и Еј, људи, што се не жени те, док се нај ви ше
радо вао Кости ће вом Пери Сеге дин цу. На неким
мести ма рефе ри ше врло живо пи сно. Тако 20.
јану а ра 1882. годи не пише:

Јуче је био св. Јован; као обич но било је мло -
го њих који су чести та ли. Био је и Добри но вић па
сам се том при ли ком и упо знао с њиме. Тако смо
се сме ја ли с њиме. Доћи ће нам на св. Саву на
ручак. (...) На Бого ја вље ње је био ’Иван Црно је -
вић’ од Л. Кости ћа. Заи ста, може мо се поно си ти
да има мо тако што год у нашој књи жев но сти. То
је јед но од нај леп ших пар ча ди што сам видио. Па
што је фабу ла лепа (изгра ђе на је по нар. песми
Женид ба Мак си ма Црно је ви ћа) па што је тра ге -
ди ја див но изве де на ал што су речи, мисли, сти -
хо ви лепи. Сушта пое зи ја! Сад ће ско ро бити и
његов дру ги ремек ’Пера Сеге ди нац’. Тако се
раду јем (РОМС, инв. бр. М. 5901, 48–49).

Касни је, 9. фебру а ра, и о том „реме ку” оста -
вља запис, да је „дик ци ја див на”, „сти хо ви ле -
пи”, а сце на и карак те ри „на свом месту”. Да -
кле, и када је реч о позо ри шту, раз ли ку је се
неко ли ко сло је ва њего вог осе ћа ња лепог и умет-
нич ки реле вант ног. Осто јић, уз кри тич ки жар,
оста вља и дра го це не импре си је, дола зе ћи са са -
мих пред ста ва, и раз ли ку ју ћи у њима лите рар -
ни слој и пред ло жак, њего во ова пло ће ње на
сце ни, и оно што би била осо бе на умет нич ка
интер пре та ци ја, сат ка на од низа дета ља који му
не про ми чу. Он гово ри о суге сти ји, моћи глум -
ца да делу је, док се деша ва да комен та ри ше

неке извед бе у кљу чу рани јих, тог истог глум -
ца, и нуди један шири сте пен пер цеп ци је и кри -
тич ке обра де8. Позо ри ште оста је за Осто ји ћа
„вас пи тач” публи ке, при чему ће и касни је сво -
ју писа ну реч томе посве ти ти, баве ћи се пита -
њи ма позо ри шта све до смр ти (више: Кова чек
1965: 231–252). 

Да посто ји реле вант ни основ за испи ти ва ње
веза изме ђу оно га што је јав ни рад и првот не
иде је и зами сли, уве ре ња и опре де ље ња лич не
при ро де, све до че и дело ви Днев ни ка који чита -
о це одво де пра во у учи о ни це гим на зи је. Поред
сит них ђач ких мука због сти пен ди је, дома ћих
зада та ка, поред дру го ва ња са Милу ти ном Јак -
ши ћем за којег каже да ће бити „какав фило -
зоф”, Осто јић гово ри и о трај ној зави сно сти
гим на зи је од мађар ског фак то ра, што њега не
оста вља немим, па у јед ној ситу а ци ји испо ве да
дирек то ру шко ле, Васи Пуши бр ку, како је про -
шло чита ње песме „На св. Саву”:

Текст није писан она ко по мађар ској вољи па
га је зазор но пева ти. Песма одно сно текст је ина -
че на свом месту, језик је, мало кан да ста рин ски,
али је родо љу би ва. Но ми се мора мо, тј. наша
гим на зи ја мора се ипак мало уздр жа ва ти од су -
ви шег родо љу бља. Дирек тор опет вели да ћемо
ми та ’туга љи ва’ места моћи избе ћи. То је већ
суви ше од Мађа ра да нам не дају ни наше рође -
не песме пева ти. Па дао би Бог да је, то једи на
неправ да од њих пре ма нама Срби ма (РОМС,
инв. бр. М. 5901, 10).

Ова кво рас по ло же ње негде је и при ро дан
одраз дру штве но-исто риј ских окол но сти, али
се оно код Осто ји ћа јавља и тамо где је раз о ча -
ран сво јим про фе со ри ма који, или под ле жу си -
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8 При ме ра ради: „Ружић = Ружић”, као да је испу њен хо -
ри зонт оче ки ва ња.



ли без при го во ра, или их одли ку је немар према
осве шћи ва њу наци о нал ног иден ти те та, општа
попу стљи вост, игно ран ци ја и опор ту ни зам. Ре -
вол ти ран темом за „писме не рад ње срп ског је -
зи ка”, а о чему нам све до чи и Изве штај о Срп -
ској вели кој гим на зи ји у Новом Саду9 из школ ске
1881/82. годи не, он наво ди сле де ће:

Мени се чини да тај Мага ра ше вић не зна ни -
шта. Он не нала зи није дан зада так срп ски рђав
него да сви ма ’врло добро’ и ’добро’. Мага ра ше -
вић пази само на гра ма тич ке погре шке и то на
такве само које мора ју сва ком на први поглед
пасти у очи. Сми сао, син так са то њему као да је
све јед но. Па онда какве нам зада ће зада је! Сад
смо доби ли ’Рат Тула Хости ли ја са Албан ци’. Ту
се не огле да ника ква само стал ност мисли у та -
квим зада ћа ма. Ту се про сто огле да штил. А дру -
го зар нема мо ми, ако ћемо баш из исто ри је, срп -
ске исто ри је? (РОМС, инв. бр. М. 5901, 37).

Инси сти ра ње на само стал но сти мисли и на -
ци о нал но уте ме ље ном иден ти те ту, кул ми ни ра
у јед ном хра бром тек сту који Осто јић насло -
вља ва: „Зада ци срп ске инте ли ген ци је”, а који се
овде наво ди пре ма изво ру из Руко пи сног оде -
ље ња Мати це срп ске:

Ми не живи мо као у каквом лет њи ков цу да се
може мо ода ва ти заба ви и разо но ди. Ми живи мо
као у опсед ну том гра ду. Непри ја тељ свим сила -
ма насто ји да се одре че мо себе да му се пре да -
мо. (...) Шта може бити зада так инте ли ген ци је и
књи жев ни ка. (...) Мора мо зна ти чему хоће мо да
народ обу чи мо, чему тре ба да га учи мо, упра во
чему га мора мо учи ти пре ма потре би при ли ка и
вре ме на (РОМС, инв. бр. М. 5.936). 

Уз јасан фокус на „уче њу наро да”, Осто јић
даље рас пра вља о срп ском сеља ку, сред њем ста -
ле жу, а као извор свег зла наво ди „неспо соб ност

наше инте ли ген ци је”, док је тежња држа ве „де -
струк ци ја наше га народ ног тела”. Посеб ну опо -
ме ну упу ћу је књи жев ни ци ма:

У књи жев но сти је дар инди ви ду а лан све и сва.
Може ли удру же ње тај дар пове ћа ти а лоши ји
дар осна жи ти? Не! Може само спу та ти полет
веће га дара а фор мал но дати већи углед мањем
дару, већи али неза слу жен. Удру же ње може сво -
јим угле дом да поре ме ти пра ву вред ност вели -
чи на (РОМС, инв. бр. М. 5.936).

Иде ја „удру жи ва ња” бли ска је Осто ји ћу још
од ђач ких дана, док се, дове де на у везу са овим
тек стом, може раш чла ни ти на нај ма ње два чи -
ни о ца – удру же ње као облик вишег сазна ња и
удру же ње као неу мо љи ва полу га моћи. У Днев -
ни ку пише да је Милу тин Јак шић, као сед мо -
шко лац (Осто јић је тада у шестом раз ре ду)
поже лео да осну је ђач ко дру штво: „Наме ра то -
га дру штва биће да му чла но ви чита ју и пишу
члан ке, рас пра ве, песме итд. Ти члан ци и песме
даће се кри ти ци па ће се онда кри ти ка чита ти
у скуп шти ни” (РОМС, инв. бр. М. 5901, 27), на -
кон чега повла чи пара ле лу са јед ним таквим
ма ђар ским дру штвом, сма тра ју ћи да оно није
зре ло, и прко сно твр де ћи: „Ми ћемо то боље
ради ти” (РОМС, инв. бр. М. 5901, 28). Позна то
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9 Наи ме, Изве шта ји не илу стру ју само настав ни про грам,
него пру жа ју дета љан увид у рад гим на зи је. Некад се на
самом почет ку јавља ју науч ни радо ви про фе со ра или јав не
бесе де, док је могу ће пра ти ти и ста тус пред ме та, број пред -
ви ђе них часо ва (за срп ски знат но мање него за мађар ски и
немач ки), оце не уче ни ка по раз ре ди ма, њихо ве сти пен ди је,
покло не и при ло ге добро тво ра итд. Оно чиме се Осто јић „не
хва ли” у Днев ни ку, а чита се из Изве шта ја, јесте да увек по -
сти же врхун ске резул та те, закључ но са испи том зре ло сти
када и пре ста је да води Днев ник. Тако ђе, откри ва ју се и име -
на про фе со ра који су му пре да ва ли, док се на јед ном месту
беле жи и при ма ње Јова на Грчи ћа за редов ног и стал ног про -
фе со ра од 22. сеп тем бра 1882. годи не. Посто је и места о
Мага ра ше ви ћу (више: Изве шта ји... 1882).



је да је Тихо мир Осто јић био члан ђач ке дру -
жи не „Сло га”, о чему пише у свом Днев ни ку,
про ду бљу ју ћи тиме лич ни план сти ца ња зна ња,
па оно ме што се ради у шко ли, а допу њу је код
куће, при кљу чу је јед ну зајед нич ку актив ност,
што је, у њихо вом слу ча ју, иле гал но-лите рар ни
скуп, где чла но ви дру штва мора ју да „сло жним
сила ма пора де око књи ге, око свог изо бра же -
ња, око нау ке, око изо бра же ња и напрет ка на -
род ног” (РОМС, инв. бр. М. 5901, 28). Пред крај
Днев ни ка, тако ђе, беле жи: „Сло га! то је сада
моја изре ка! ’Сло га’ је ђач ко дру штво, осно ва -
но у Кар лов ци ма. Кар лов ча ни су га пре не ли у
Нови Сад, а ми смо га у Н. Саду под мла ди ли и
дали му поле та” (РОМС, инв. бр. М. 5901, 102).
Тај мла да лач ки иде ал нашао је свој пан дан у
зре лом Осто ји ће вом инте лек ту ал ном раду, ка -
да је и изре као сво је уве ре ње да је то „зада так”
свих инте лек ту а ла ца и њихов дуг наро ду. 

Потреб но је вра ти ти се, још јед ном, оно ме
што у ђач ком живо ту Тихо ми ра Осто ји ћа, који
опи су је у свом Днев ни ку, успо ста вља аде кват ну
рав но те жу изме ђу тема које су од књи жев ног
или наци о нал ног зна ча ја и који ма он при сту па
кри тич ки, и оних епи зо да које су сва ко днев не,
живот не и емо тив но обо је не. Без њих, могла би
се пре по зна ти изве сна „поза” у писа њу, док се
рачу на њем и са јед ним и са дру гим доби ја ком -
плет ни ја и рас ко шни ја сли ка уну тра шњег жи -
во та. На при ват ном пла ну, две су фигу ре који -
ма Осто јић посве ћу је наро чи ту пажњу, и о који -
ма гово ри са изра зи том љуба вљу и пошто ва -
њем. О првој, Јова ну Грчи ћу, у Днев ни ку нај че -
шће рефе ри ше кроз писма која раз ме њу је са
„госпо ди ном”, док је он у Будим пе шти ради по -
ла га ња про фе сор ског испи та. Дру га је, сва ка ко,
њего ва мај ка, која дола зи са њим у Нови Сад и
са којом ће живе ти и у годи на ма док пише
Днев ник, када она, након напу шта ња слу жбе

код срп ске добро твор ке Мари је Тран да фил,
пре ла зи, тако ђе, у Грчи ће ву кућу. Њего ва при -
вр же ност мај ци вео ма је изра же на, као и бри га
за њу: „Сиро та моја мати! она се мучи и ради,
па све за љубав мени. Какво пони же ње! (...)
Откад је дошла код госпо ди на неста ло јој је ба -
рем те про кле те титу ле ’слу шки ња’” (РОМС,
инв. бр. М. 5901, 13). Овим тоном нежно сти и
нада ље гово ри о мај ци, те из мно гих иска за
поста је јасно да је она све при сут на у њего вом
живо ту. Посто је све до чан ства да је и касни је,
као већ про фе сор гим на зи је, ста но вао са мај -
ком. Оста ли „лико ви” су или епи зод ног карак -
те ра, где их поми ње као уче сни ке неких дога -
ђа ја (оку пља ња, шет њи, бало ва, све ча них бесе -
да, бер би), или им, напро сто, посве ћу је поне ки
редак, као што то чини када поми ње неког из
гале ри је вели ка на срп ске књи жев но сти, попут
Доси те ја, Ђуре Јак ши ћа, Јова на Јова но ви ћа
Зма ја и Бран ка Ради че ви ћа. Зма ја и упо зна је, и
сво је прве лите рар не радо ве обја вљу је у Неве -
ну, о којем, тако ђе, пише, пру жа ју ћи и пор трет
самог песни ка и живе ути ске са њихо вих сусре -
та. Тако у јед ном нео бич ном тону и с оштрим
закључ ком поми ње и Ватро сла ва Јаги ћа, услед
писа ња рада о одно су Вука и Доси те ја („Зато
читам од Јаги ћа ’Заслу ге Вука Ст. Кара џи ћа’.
Не вре ди ско ро ништа” – РОМС, инв. бр. М.
5901, 63), не зна ју ћи тада да ће по одла ску на
сту ди је у Беч с про фе со ром раз ви ти при ја тељ -
ски однос, док ће његов рад бити умно го ме
усме рен Јаги ће вим уче њем (више: Кле ут 1974:
149–168).

Како је у мла до сти узо ре видео у пре да ном
и истрај ном раду сво јих про фе со ра, нашав ши
се „пред кла си ци ма срп ске књи жев но сти” и
пред наро дом којем жели да помог не, тако
касни је Тихо мир Осто јић поста је истим узо ром
у очи ма сво јих ђака, јер је успео, на путу који
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га је из Будим пе ште и Беча поно во водио у Но -
ви Сад, сада као про фе со ра, да реч ју и де лом
посве до чи мла да лач ке иде а ле:

Нај зад, у осмом раз ре ду, дошао нам је Осто -
јић за настав ни ка фило зоф ске про пе дев ти ке. (...)
Насто јао је, првен стве но, да у нама раз ви је сми -
сао за раз ми шља ње и само ста лан рад, и тога ради
повре ме но нас је пози вао да само стал но обра ди -
мо неку тему и на часу рефе ри ше мо, и том при -
ли ком би се, по њего вој ини ци ја ти ви, раз ви ла
диску си ја изме ђу рефе рен та и дру гих уче ни ка па
и њега (Мале тин 1965: 128).

Осто јић про фе сор, каквог га пам ти Мар ко
Мале тин, успе шно пра ви отклон од све га оно -
га што је Осто јић ђак пре зрео, постав ши један
од нај у глед ни јих инте лек ту а ла ца Новог Сада,
цен тра кул тур ног живо та, и оста вив ши пото -
њим гене ра ци ја ма у ама нет „задат ке”, који су
упра во оно место где је Тихо мир Осто јић нај -
ак ту ел ни ји.
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Mili ca R. SOFIN KIĆ

FOL LO WING TIHO MIR OSTO JIĆ’S 
DIARY – THE STU DENT MANU SCRIPT

Sum mary

Recently, the history of lite ra tu re has rega i ned inte -
rest in Tiho mir Osto jić, an impor tant cul tu ral figu re from
late 19th and early 20th cen tury. His The Diary (1881-
1884) writ ten thro ug ho ut his scho o ling, pre ser ved in
manu script even to the pre sent day, and the edu ca tion it
talks abo ut, are the subject of this paper. Even as a stu -
dent, he sho wed inte rest in mat ters of lite ra tu re, the a -
tre, music, poli tics, nati o nal con sci o u sness, etc. The pa -

per also focu ses on some curi o us notes on some indi vi -
du als and histo ri cal moments that mar ked his time. Also,
the paper deals with para graphs regar ding his first lite -
rary works, the rea ding he had done and plays he had
seen, as an impor tant part of his for ma ti ve expe ri en ce of
the world of lite ra tu re. The paper analyses his cri ti que of
social pro blems and insti tu ti ons sha ping public life. The
paper is an attempt to bring back to life a part of the
author’s for got ten works, focu sing on his futu re subjects.
Anot her well-writ ten jour nal and an aut hen tic view of
the past is what Ser bian lite ra tu re gains with brin ging
The Diary of Tiho mir Osto jić to the cen ter of its atten -
tion.

Key words: Tiho mir Osto jić, The Diary, manu script,
Novi Sad’s Gram mar School, Novi Sad
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САЖЕ ТАК: Закон ско уре ђе ње основ них и сред њих
шко ла у Хаб збур шкој монар хи ји кра јем 18. и почет -
ком 19. века усло вља ва и наста нак првих срп ских шко -
ла у Вој во ди ни. Раз вој шко ла пра ти ло је и осни ва ње
школ ских библи о те ка у тешким кул тур но-исто риј ским
и поли тич ким усло ви ма. Рад пра ти исто риј ску пер -
спек ти ву и раз вој првих школ ских библи о те ка у Срем -
ским Кар лов ци ма, Сом бо ру и Новом Саду.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: срп ске шко ле, школ ске библи о те -
ке, Вој во ди на, Хаб збур шка монар хи ја, 18–19. век

О првим школ ским библи о те ка ма у Вој во ди -
ни нема пуно пода та ка. Раз ло зи за то су мно го -
број ни, пре све га јер не посто ји довољ но поу -
зда них изво ра о њихо вом настан ку, уло зи и ути -
ца ју на раз вој про све те, иако су оне оду век би -
ле део вас пит но-обра зов ног систе ма. У окви ру
Хаб збур шке монар хи је Срби су од аустриј ских
и угар ских вла да ра, за сво је заслу ге, добиjaли
раз не при ви ле ги је, изме ђу оста лог и при ви ле -
ги ју да отва ра ју основ не шко ле. После два неу -
спе шна поку ша ја патри ја р ха Арсе ни ја III да
доби је дозво лу за осни ва ње шко ла, Срби ма је
1727. годи не, Цар ским рескрип том, конач но
одо бре но осни ва ње нижих и виших шко ла. 

У првој поло ви ни 18. века ста ње срп ских
шко ла у Вој во ди ни било је вео ма лоше. Наста -

ва је била цркве но-вер ског карак те ра, није било
струч но оспо со бље них учи те ља јер није посто -
ја ла ни учи тељ ска шко ла, а до дола ска руских
учи те ља у Срем ске Кар лов це није било ни књи -
га ни уџбе ни ка. Дозво лу за отва ра ње прве сред -
ње шко ле добио је тек митро по лит Мој си је Пе -
тро вић и она је поче ла са радом 1728, у Срем -
ским Кар лов ци ма. 

У том пери о ду, шко ле су по јези ку и карак -
те ру наста ве биле основ не сло вен ске (мале и
гра ма тич ке) и латин ске (ниже гим на зи је). Њих
је у Хаб збур шкој монар хи ји нај ви ше осни ва ла
пра во слав на црква, која се и сма тра ла нај од го -
вор ни јом за њихов рад. Цари ца Мари ја Тере зи -
ја рефор ми са ла је шко ле у царе ви ни, уз помоћ
пру ског педа го га Фел би ге ра (Johann Ignaz von
Fel bi ger) и 1774. годи не доне ла Општу школ -
ску уред бу за немач ке нор мал не, глав не и три ви -
јал не шко ле (Костић 1978: 12). Цари ца је 1776.
пот пи са ла и Школ ски устав (Schulsystem), којим
се од учи те ља тра жи одго ва ра ју ћа ква ли фи ка -
ци ја, при пад ност като лич кој или пра во слав ној
вери, спо соб ност да пре но си зна ња уче ни ци ма
и да се пре ма про пи са ним уџбе ни ци ма при др -
жа ва настав ног пла на и про гра ма. Исте годи не
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донеcен је и први срп ски школ ски закон, Устав
за или р ске три ви ал не мале шко ле у Теми швар -
ском Бана ту, у чијој је изра ди уче ство вао и
Тодор Мири јев ски, тада шњи управ ник срп ских
шко ла у Теми швар ском Ба на ту. Закон је доне -
ла Илир ска двор ска депу та ци ја (Кири ло вић
1926: 134), и на тај начин је, са дозво лом беч -
ког дво ра, уда рен темељ систе мат ском осни ва -
њу срп ских шко ла. Закон је при ме њи ван и на
пра во слав не шко ле у Вој ној гра ни ци, зајед но са
уред ба ма и новим школ ским зако ни ма у Бана -
ту, Тами шком Бана ту и Угар ској. 

Основ не шко ле нази ва не су зајед нич ким
име ном – „нор мал не”, тј. нор ми ра не су пре ма
сво јој орга ни за ци ји. Уну тар тог систе ма раз ли -
ко ва ла су се три типа основ них шко ла: 

1. Ниже (три ви јал не) или сео ске шко ле –
дво ра зред не, са јед ним учи те љем и јед ним
до два раз ре да ђака (узра ста од шест до
два на ест годи на);

2. Више (глав не) – тро ра зред не и четво ро ра -
зред не, по варо ши ма и гра до ви ма, са два-
-три учи те ља и дирек то ром;

3. Више окру жне „нор мал не шко ле”, попу -
лар но назва не „нор ме”, слу жи ле су за
углед у наста ви, при пре му нових и доква -
ли фи ка ци ју зате че них учи те ља у одре -
ђеним школ ским окру зи ма (Гаври ло вић
1999: 7–28).

У свим шко ла ма, поред оба ве зних уџбе ни ка
све тов ног карак те ра, кори сти ле су се и цркве -
не књиге, из обла сти веро на у ке и цркве но сло -
вен ског јези ка. Митро по лит Нена до вић осно -
вао је школ ски фонд из кога се финан си рао рад
шко ла, а изме ђу оста лог и набав ка књи га. На -
бав ком и шире њем школ ских књи га бави ли су
се епи ско пи, епар хиј ски слу жбе ни ци и разна
дру га лица (Денић 2010: 265). 

Шко ле нису има ле библи о те ке, али с обзи -
ром на то да је основ на мисао рефор ме била
побољ ша ње обра зо ва ња, добри уче ни ци били
су, нпр., награ ђи ва ни књи га ма а сиро ма шни су
доби ја ли књи ге на кори шће ње. Чедо мир Денић
исти че да „у посло ва њу око набав ке, део бе и
чува ња и план ског кори шће ња књи га заче те су
позајм не библи о те ке” (2010: 266). За орга ни зо -
ва ну набав ку уџбе ни ка и дру гих књи га биле су
заду же не жупа ни је, маги стра ти, вој не коман де
и школ ске коми си је. Пошто у шко ла ма није
посто ја ла посеб на про сто ри ја за школ ску би -
бли о те ку, учи те љи су књи ге чува ли нај че шће у
сво јим ста но ви ма, у посеб ним школ ским сан -
ду чи ћи ма – kaestchen – и они су били оба ве зна
школ ска опре ма кра јем 18. века (Денић 2010:
270–275).

После аустриј ско-фран цу ског рата, 1810.
годи не наста вље не су школ ске рефор ме у Цар -
ству и Урош Несто ро вић је поста вљен за над -
зор ни ка свих пра во слав них шко ла (Јако вље вић
2015: 510). Цар Јосиф II дао му је дозво лу за
уво ђе ње тзв. тре ћег таса у пра во слав не цркве.
Овај порез био је наме њен за школ ске потре бе,
а јед на од њих била је и осни ва ње школ ске књи -
жа ре, отво ре не 1815. у Буди му, која је има ла
искљу чи во пра во да про да је школ ске књи ге
(Денић 2010: 278). 

После мађар ске рево лу ци је 1848/49. годи не,
фор ми ра се Вој вод ство Срби ја и Тами шки Ба -
нат, а 1856. за дирек то ра свих срп ских шко ла у
Вој вод ству поста вљен је Ђор ђе Нато ше вић. Он
је сма трао да су за раз вој шко ла потреб на и
савре ме на настав на сред ства, као и библи о те -
ке, те поред бого слу жбе них и тео ло шких књи -
га тре ба наба вља ти и оне све тов ног карак те ра. 

Савет висо ког кра љев ског угар ског наме сни -
штва донео је 1866. годи не одлу ку да су епар -
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хиј ске вла сти, заду же не за упра ву над пра во -
слав ним шко ла ма, дужне да годи шње одр же
три учи тељ ска збо ра, на који ма ће се рас пра -
вља ти о важним про свет ним пита њи ма и раз -
ме њи ва ти иску ства (Школ ски лист, 1866). Исте
годи не одр жан је и први Учи тељ ски збор у Но -
вом Саду. Изме ђу оста лог, одлу че но је да се у
Новом Саду осну је „школ ска библи о те ка” и да
се она издр жа ва тако што ће сва ки уче ник (изу -
зев сиро ма шних) мора ти да пла ти за школ ску
библи о те ку годи шњи „десе так”, а сва ки учи тељ
јед ну или више форин ти сва ке годи не. Библи о -
те ка је доби ла име „школ ска библи о те ка” и
пла ни ра но је да у фон ду, поред „педа го гич них”
књи га, садр жи и „повре ме не листо ве садр жая
педа го гич ног и беле три стич ног” (Г. Љ. 1866:
129–131).

Школ ска библи о те ка отво ре на је почет ком
1867. годи не, а потвр да њеног посто ја ња је
овал ни печат на коме је писа ло: „Библи о те ка
срб. Народ ни шко ла у Новом Саду” (Денић
2010: 283–284). 

Пре ма ста ти сти ци изне тој у Гла су исти не
(1889), у школ ској 1886/87. годи ни било је
16.538 шко ла у Угар ској (од тога 2.147 пра во -
слав них), а у 6.690 шко ла посто ја ле су учи тељ -
ске и деч је књи жни це. Школ ска Уред ба из 1872.
годи не, коју је при хва тио и Школ ски савет у
Кар лов ци ма, про пи су је како ће се ства ра ти
и води ти школ ске библи о те ке. На тај начин,
инсти ту ци ја школ ске библи о те ке уве де на је као
закон ска оба ве за, а зва ње школ ског библи о те -
ка ра као допун ско заду же ње учи те ља (Исто:
286). Пре ма Изве шта ју о раду Школ ског саве та
за 1890–1901. годи ну, четр на ест цркве них опш -
ти на има ло је сво је школ ске библи о те ке, али о
њима нема опшир ни јих пода та ка.

Нај ста ри ја школ ска библи о те ка јесте она у
Гим на зи ји у Срем ским Карловцима, основаној

1791, што је и годи на ос ни ва ња библи о те ке. У
тада шњој срп ској штам пи она се поми ње као
„Библи о те ка Кар ло вач ке гим на зи је” (1830),
„Гим на зи ал на библи о те ка” (1830/31), „Библи -
о те ка Гим на зи је кар ло вач ке” (1844) (Дур ко вић-
-Јак шић 1963: 76). Први по ме ни библи о те ке
јавља ју се тек од 1852, у првим штам па ним
Изве шта ји ма и Про гра ми ма шко ле. Књи жни
фонд се углав ном попу ња вао покло ни ма, и у
пери о ду од осни ва ња до 1853. годи не библи о -
те ка је има ла све га три ста девет на ест књи га. Од
педе се тих годи на 19. века књи ге се наба вља ју
план ски и у већем бро ју, првен стве но захва љу -
ју ћи одлу ци Упра ве Гим на зи је да библи о те ка
сва ке годи не доби ја три ста фо рин ти за сво је
потре бе. Библи о те ци су књи ге покла ња ли не
само дирек то ри и про фе со ри шко ле, као и дру -
ге зна чај не лич но сти тог вре ме на, него и наше
зна чај не инсти ту ци је, попут Мати це срп ске,
Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ске ака де ми -
је нау ка и тако даље (Легац-Рикић 2011: 29–30). 

Библи о те ка је 1872. годи не поде ље на на два
библи о теч ка фон да: Учи тељ ски и Уче нич ки.
Уче нич ка библи о те ка фор ми ра на је од дупли -
ка та Про фе сор ске библи о те ке, и фонд су углав -
ном чини ли уџбе ни ци. У школ ским изве шта ји -
ма су се од 1853. редов но штам па ли и спи ско -
ви при но вље них књи га, али је први Спи сак
књи жни це саста вљен тек школ ске 1892/93. го -
ди не. Ота да су спи ско ви редов но штам па ни
(на укуп но сто седам де сет осам стра на, сва ке
школ ске годи не), а школ ске 1906/07. иза шла је
и допу на Спи ска, и за Учи тељ ску и за Уче нич ку
библи о те ку. Гим на зиј ски библи о те кар Ђор ђе
Мага ра ше вић изра дио је ката лог библи о те ке и
он је обја вљен 1905, под насло вом: „Спи сак
књи га у књи жни ци Срп ске вели ке гим на зи је
кар ло вач ке” (Исто: 48–49). Из ката ло га се види
да је фонд Учи тељ ске књи жни це био сре ђен по
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стру ка ма – настав ним пред ме ти ма, а дода те су
и публи ка ци је из обла сти педа го ги је, енци кло -
пе ди је и Pro gram ma ta (про гра ми и изве шта ји
Гим на зи је). Фонд Уче нич ке књи жни це поде љен
је на беле три сти ку, забав не и науч не књи ге, а
посеб но су попи са ни поли тич ки и књи жев ни
часо пи си (Исто: 57). Штам па ни спи ско ви и
ката лог ука зу ју на то да је библи о те ка била
поде ље на на три цели не: Учи тељ ску књи жни цу,
Уче нич ку књи жни цу и Поли тич ке и књи жев не
листо ве. Тако ђе, посто ја ла је и при руч на про -
фе сор ска библи о те ка, као и библи о те ке ђач ких
дру жи на, од којих је нај зна чај ни ја била библи -
о те ка књи жев не дру жи не „Стра жи ло во” (Тодо -
ро вић 1991: 20). Шезде се тих годи на про шлог
века, дола зи до сарад ње Библи о те ке Мати це
срп ске и Кар ло вач ке гим на зи је. Спо је не су
Учи тељ ска и Уче нич ка библи о те ка, и оне данас
чине гим на зиј ску Спо мен-библи о те ку. Рад на
струч ној обра ди, реста у ра ци ји и зашти ти фон -
да завр шен је тек у пери о ду 1988–1991. годи не.
Фонд је инвен та ри сан, сре ђен по настав ним
пред ме ти ма и лич ним библи о те ка ма. Књи ге су
сме ште не по фор ма ту и ката ло ги зо ва не по ме -
ђу на род ним стан дар ди ма (Исто: 30–31). Библи -
о те ка је, као цели на, про гла ше на за спо ме ник
кул ту ре. Фонд библи о те ке данас чини 18.198
књи га и 8.481 годи ште пери о ди ке. Осим тога,
библи о те ка чува и вели ки број зна чај них руко -
пи са из 16. века. У Спо мен-библи о те ци Кар ло -
вач ке гим на зи је чува ју се књи ге на срп ском и
хрват ском јези ку (7.199 публи ка ци ја), латин -
ском (982), немач ком (8.313, од којих је добар
део писан готи цом), грч ком (156), руском (372),
чешком и сло вач ком (269), сло ве нач ком (10),
бугар ском (11), фран цу ском (393), мађар ском
(192), ита ли јан ском (88), енгле ском (206) и ру -
мун ском (седам). Од нај вред ни јих књи га на срп -
ском, срп ско сло вен ском и сла ве но серб ском,

може мо издво ји ти прва изда ња Вуко вих дела
штам па них у Бечу – Пје сна ри цу (1823) и Писме -
ни цу (1814), прва изда ња Првог и Дру гог срп ског
рјеч ни ка (1818, 1852), Дани чи ће ве Акцен те
(1896) штам па не у Загре бу, Нови Срп ски буквар
(1854) штам пан у Бечу, Исто ри ју сла ве но-серб -
ско га наро да (1833) Мило ва на Вида ко ви ћа – је -
д ну од првих књи га штам па них у ново о сно ва -
ној Кња жев ско-срп ској типо гра фи ји, Исто ри ју
наро да срб ско га (1848) Дими три ја Дави до ви ћа,
штам па ну у Бечу, Педа го ги ју и мето ди ку за учи -
те ље (1816) Јова на Бечи ћа итд. У Уче нич кој
књи жни ци, у делу „Беле три сти ка и забав не
књи ге”, пре те жно нала зи мо насло ве који су чи -
ни ли школ ску лек ти ру, поуч не књи ге, при по ве -
сти, рома не, дра ме, песме, међу који ма су Ан -
дер се но ве (H. C. Ander sen) бај ке, дела Мило ва -
на Вида ко ви ћа, Гого ља (Н. В. Го голь), Бока ча
(G. Boc cac cio), Песме Ђуре Јак ши ћа, Песме Бран-
ка Ради че ви ћа, Гор ски вије нац Петра Петр о ви -
ћа Њего ша. Међу посеб ним рари те ти ма су са -
чу ва не две руко пи сне књи ге из 16. века, затим
Мала гра ма ти ка Авра ма Мак си мо ви ћа из 1823.
годи не, пет србу ља из 16. века – Четво ро је ван -
ђе ље из 1562. годи не штам па но у Мрк ши ној
цркви, Бео град ско четво ро је ван ђе ље из 1552,
књи ге на латин ском и грч ком из 17. века (Ле -
гац-Рикић 2011: 59–67). Посе бан зна чај има ју
и чети ри библи о те ке – цели не: Тео до ра Радиче -
ви ћа, Јова на Жива но ви ћа, Паје Мар ко ви ћа Ада-
мо ва и Гер ма на Анђе ли ћа (Исто: 70). Међу нај -
вред ни јим књи га ма, изме ђу оста лог, нала зи се
и Вол ни јев хер ба ри јум (Her ba ri um Wol nu anum1),
нај ста ри ја бота нич ка збир ка у Срби ји, наста ла
око 1797, која садр жи 7.000 при ме ра ка биља ка
(Мале шев и др. 2021: 7).
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1 Andrej Rap hael Volný (1759–1827), сло вач ки бота ни чар,
мине ро лог, про фе сор и дирек тор Кар ло вач ке гимна зи је у
пери о ду 1798–1816. године.



Када се сом бор ска Пре па ран ди ја пре се ли ла
из Сен тан дре је у Сом бор, 1817. годи не, захва -
љу ју ћи Уро шу Несто ро ви ћу у њој је осно ва на
библи о те ка, после оне у Кар ло вач кој гим на зи -
ји и бого сло ви ји нај ста ри ја школ ска библи о те -
ка у срп ском наро ду. На Несто ро ви ћев зах тев,
пре ко Висо ког кра љев ског већа у Угар ској, 2.
јуна 1817. обја вљен је цар ски декрет о осни ва -
њу библи о те ка у сом бор ској и арад ској пре па -
ран ди ји. Фор ми ра на је добро вољ ним при ло зи -
ма у књи га ма и нов цу, углав ном бога тих сом -
бор ских гра ђа на, а 

зада так библи о те ке је био да при ку пи књи ге,
уџбе ни ке и школ ску лек ти ру у довољ ном бро ју и
ста ви их на рас по ла га ње уче ни ци ма Пре па ран -
ди је, који нису у могућ но сти да их сами купу ју
(Гаври ло вић 1978: 72). 

Током првих годи на посто ја ња, библи о те ка се
јавља под разним име ни ма: Народ на срб ска
библи о те ка (1818), Сом бор ска народ на серб ска
библи о те ка (1818, 1820), Народ на библи о те ка
(1818, 1821) и Библи о те ка народ на при Иншти -
ту ту педа го ги че ском у Сом бо ру (1825) (Дур ко -
вић-Јак шић1963: 76). 

Библи о те ка је фонд попу ња ва ла купо ви ном
и покло ни ма углед них про фе со ра и гра ђа на
Сом бо ра. Мати ца срп ска је 1842. покло ни ла
библи о те ци по један при ме рак сво јих изда ња
и тако се фонд књи га писа них срп ским јези -
ком уве ћао (Сте па но вић – Сте па но вић Мило -
шев 2014: 386). 

Од школ ске 1854/55, књи ге су се изда ва ле
уче ни ци ма, који су при ли ком упи са и доби јања
све до чан ства упла ћи ва ли по јед ну форин ту за
библи о теч ки фонд. Тако је библи о те ка, сво јим
сред стви ма, могла да наба вља нова изда ња или
да се на њих прет пла ти (Вуки че вић 1856; 1858).

Почет ком 20. века библи о те ка је сре ђе на, а
књи ге су уве де не у лисни ката лог. Фонд су ве -
ћи ном чини ла педа го шка изда ња, при ро до пи -
сне и при ро до слов не књи ге, књи жев на дела,
као и зна тан број бого слов ских, исто риј ских и
земљо пи сних насло ва. Библи о те ка је доби ја ла
и часо пи се и листо ве, махом педа го шког карак -
те ра, мада су се у њој могли наћи и они поли -
тич ки. Редов но су сти за ли: Школ ски лист, Срп -
ски Сион, Нови вас пи тач, Про свет ни гла сник,
Учи тељ, Magyar Pae da go gia, Néptanitók Lapja,
Hiva ta los Közlöny, Про свје та, Луча, Мagyar Nyel-
vör, Jahr buch der Natur wis sen schaft, Pae da go gia
Jahr buch, Zeitschrift der Schul-Geo grap hie, Magyar
Tanitóképzö, Лето пис, Срп ски Митро по лиј ски
гла сник, Zeitschrift für Pädagogische Psycho lo gie
und expe ri men ta el le Pädagogik и др. Школ ски из -
ве шта ји (Изве штај о срп ској пра во слав ној учи -
тељ ској шко ли у Сом бо ру, 1914) редов но су до -
но си ли и запи се о при но вље ним књи га ма и ра -
ду библи о те ке. У Сом бо ру су библи о те ку могли
да кори сте искљу чи во про фе со ри Мушке и
жен ске учи тељ ске шко ле. У овом пери о ду осно -
ва не су и две ђач ке дру жи не – „Нато ше вић”
(1900) и „Пре ход ни ца” (1902), дру жи на уче ни -
ца, које су има ле и сво је ђач ке библи о те ке, а
фонд је попу ња ван купо ви ном, путем чла на ри -
не и добро вољ них при ло га (Сте па но вић – Сте -
па но вић Мило шев 2014: 397–398). 

Данас се сачу ва ни део ове библи о те ке нала -
зи на Педа го шком факул те ту у Сом бо ру. У би -
бли о те ци се књи ге нека да шње Пре па ран ди је
чува ју у фон ду „Ста ре и рет ке књи ге” и у њему
се нала зи 521 штам па на, као и неко ли ко руко -
пи сних књи га на цркве но сло вен ском, сла ве но -
серб ском и срп ском јези ку. Тако ђе, у фон ду се
нала зи и 1.729 књи га на срп ском (штам па них
изме ђу 1868. и 1920), као и 125 насло ва часо -
пи са (504 годи шта или 4.863 све ске). Поред
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срп ских, ту су и књи ге на немач ком (1.084),
мађар ском (148), руском (118), латин ском (61),
фран цу ском (22), чешком и сло вач ком (10),
грч ком (чети ри), бугар ском (три), и по две на
ита ли јан ском и румун ском јези ку. Део нај дра -
го це ни јих изда ња кон зер ви ран је пре неко ли ко
годи на у Библи о те ци Мати це срп ске у Новом
Саду. Нај ста ри ја књи га у фон ду је путо пис на
фран цу ском јези ку, Nou ve au Voyage D’Ita lie,
Avec un Memo i re con te nant des avis uti les à ceux qui
vou dront fai re le mesme voyage из 1694, штам пан
у Хагу, а од посеб ног зна ча ја је и при ме рак фо -
то тип ског изда ња Миро сла вље вог јеван ђе ља, који
је шко ли покло нио краљ Алек сан дар Обре но -
вић (Милин ко вић и др. 2018: 99–101). Међу
нај ста ри јим књи га ма нала зе се Кати хи зис Јо -
ва на Раји ћа (1774), штам пан у Бечу на сла ве -
но срп ском, румун ском и немач ком јези ку, Бу-
квар Павла Сола ри ћа (1812), штам пан у Вене -
ци ји, у штам па ри ји Дими три ја Тео до си ја, при -
ме рак Совје та здра ва го разу ма Доси те ја Обра -
до ви ћа (1806), штам пан у Буди му, Писме ни ца
серб ско га јези ка Вука Кара џи ћа (1814), штам па -
на у Бечу. Тако ђе, у фон ду се нала зи и Руч на ја
књи га за учи те ље, у пре во ду Тодо ра Јан ко ви ћа,
иза шла у Бечу 1776. годи не, у две све ске и дво -
је зич но. Ова књи га била је основ ни уџбе ник на
нор мал ним теча је ви ма у Нор ми. У постав ци су
и књи ге Авра ма Мра зо ви ћа, Руко вод ство ка сла-
вен ски гра ма ти ци (Будим, 1800), Руко вод ство
ка нау ци числи тел нои (Будим, 1810), Поу чи -
тел ни мага зин за децу (Будим, 1817), Руко вод -
ство ка сла вен ском кра сно реч ју (Будим, 1821),
Руко вод ство ка пољ ско му и дома ће му стро је ни -
ју (Будим, 1822), као и јед на руко пи сна књи га
на латин ском јези ку из 1818. годи не. У Спо мен-
-соби Пре па ран ди је чува се за библи о те ку вео -
ма зна ча јан инвен та р ни попис из 1832, под на -
зи вом Cat ha lo gus Bibli ot he cae Insti tu ti Nati o nis

Illyricae Pae da go gi ci die 15 Julii 1832. jux ta seri em
D. D. offe ren ti um alp ha be ti cam con sig na tus. Сачу -
ван је и попис књи га из 1843, одно сно 1848, на
латин ском: Cat ha lo gus Libro rum in Bibli ot he cae
Regii Insti tu ti Pae da go gi ci Illyrici exsi sten tu im.
Овај ката лог чува се у Архи ву САНУ, у Срем -
ским Кар лов ци ма (Фонд Вари ја) (Сели хар 2018:
89–98).

После више го ди шњег насто ја ња углед них
Срба, у Новом Саду је 1816. отво ре на гим на зи -
ја. Неко ли ко годи на касни је, 1819, захва љу ју ћи
гим на зиј ском про фе со ру Павлу Шафа ри ку, по -
че ло је саку пља ње књи га за школ ску библи о те -
ку, која је за уче ни ке све ча но отво ре на тек
1822. годи не. Свој фонд је уве ћа ва ла захва љу -
ју ћи покло ни ма и прет пла том. За кори сни ке је
била отво ре на сва ког утор ка и субо те после
под не. Упо р но шћу Павла Шафа ри ка, библи о -
те ка је доби јала на поклон књи ге из вели ких
европ ских цен та ра. Први библи о те кар био је
гим на зиј ски про фе сор Мој си је Игња то вић,
заду жен за саку пља ње, попи си ва ње и изда ва ње
књи га (Дур ко вић-Јак шић 1963: 78–79). Један
део фон да уни штен је за вре ме бом бар до ва -
ња Новог Сада, у рево лу ци ји 1848/49. годи не.
Услед тешког раза ра ња, шко ла је наста ви ла са
радом тек 1852. а спа се ни фонд (око 1.140 све -
за ка) уве ћа вао се купо ви ном и покло ни ма.
Патро нат, заду жен за гим на зиј ске посло ве,
одре дио је да се за обно ву библи о те ке из Гим -
на зиј ског фон да одво ји већа сво та нов ца (Пе -
рић 2018: 19–23). Мно ги су се ода зва ли на по -
зив гим на зи је да се библи о те ци дони ра ју или
про да ју књи ге, тако да је фонд до 1910. уве ћан
на 10.687 књи га и пери о дич них публи ка ци ја.
Фонд је био поде љен на уче нич ки и про фе сор -
ски. Током Првог свет ског рата уни ште не су
две тре ћи не уче нич ке библи о те ке и две и по
хиља де књи га из про фе со р ске (Исто: 35–40). За

НОВА ИСТРАЖИВАЊА

120 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03



вре ме оку па ци је у Дру гом свет ском рату, би -
бли о те ка је по тре ћи пут пре тр пе ла раза ра ње,
када је спа ље но 20.000 књи га. Патро нат је ус -
пео да сачу ва 11.050 књи га, које су због изу зет -
не вред но сти касни је пре да те Библи о те ци Ма -
ти це срп ске на чува ње (Исто: 35–40). 

У првој поло ви ни 18. века, када су пре чан -
ски Срби Цар ским рескрип том доби ли дозво лу
за осни ва ње шко ла, почи ње систе мат ски рад на
обра зо ва њу буду ћих гене ра ци ја Срба у Хаб -
збур шкој монар хи ји. Иако су у Монар хи ји по -
сто ја ли одре ђе ни држав ни инте ре си за над гле -
да ње обра зо ва ња, власт је у том пери о ду била
под ути ца јем про све ти тељ ства, што се одра зи -
ло и на модер ни за ци ју школ ства, тако да су
про ме не у одно су пре ма пот чи ње ним наро -
дима и њихо вом обра зо ва њу биле неми нов не
(Мар ко вић 2016: 9). Вели ки зна чај у кул тур ном
и наци о нал ном пре по ро ду оди гра ле су гим на -
зи је у Срем ским Кар лов ци ма и Новом Саду, као
и Учи тељ ска шко ла – Пре па ран ди ја у Сом бо ру.
Ове инсти ту ци је, схва та ју ћи зна чај књи ге у
обра зо ва њу мла дих гене ра ци ја, посеб ну пажњу
посве ти ле су фор ми ра њу школ ских библи о те -
ка. Оне су се раз ви ја ле зајед но са шко ла ма, а
део њихо вих фон до ва, иако стра дао у рат ним
пусто ше њи ма, сачу ван је до данас. Фон до ви су
били при ла го ђе ни настав ним пла но ви ма и про -
гра ми ма и посе до ва ли су књи ге на свим европ -
ским јези ци ма, што може бити пока за тељ ши -
ри не обра зо ва ња које су тада шњи уче ни ци сти -
ца ли. Бри гу о библи о те ци води ли су про фе со -
ри и упра ва шко ла, а фон до ви су били поде ље -
ни на уче нич ке и настав нич ке. Пошто ва ла су се
тада шња пра ви ла обра де и ката ло ги за ци је, а
пре ко сачу ва них ката ло га има мо увид у разно -
ли кост фон да. Данас, библи о те ке Кар ло вач ке
гим на зи је и Педа го шког факул те та, наста ле у
тешким дру штве но-исто риј ским и поли тич ким

усло ви ма, све до че о про шло сти нашег обра зо -
ва ња и про све ти тељ ској миси ји срп ских настав -
ни ка и учи те ља, као и о зна ча ју књи ге за пер -
ма нент но обра зо ва ње буду ћих гене ра ци ја.
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Kаrla K. SELI HAR

THE FIRST SCHOOL LIBRA RI ES IN 
VOJ VO DI NA UNDER AUSTRO-HUN GA RIAN

RULE

Sum mary

The legal regu la tion of pri mary and secon dary scho -
ols in the Hab sburg monarchy at the end of the 18th and
the begin ning of the 19th cen tury bro ught abo ut the
emer gen ce of the first Ser bian scho ols in Voj vo di na. The
deve lop ment of scho ols was accom pa nied by the esta blis -
hment of school libra ri es in dif fi cult cul tu ral, histo ri cal,
and poli ti cal con di ti ons. In school libra ri es, at the end of
the 18th cen tury, the emp ha sis was on church lite ra tu re,
and later, under the influ en ce of the reforms of the Enlig -
hten ment, secu lar lite ra tu re began to be acqu i red. Libra -
ri es reple nis hed the ir funds with gifts and pur cha ses.
Gram mar scho ols foun ded in Srem ski Kar lov ci, Novi Sad
and Som bor were of gre at impor tan ce in the cul tu ral and
nati o nal revi val of the Ser bian peo ple. The paper fol lows
the histo ri cal per spec ti ve and deve lop ment of the first
school libra ri es in Srem ski Kar lov ci, Som bor, and Novi
Sad. The se libra ri es deve lo ped toget her with the scho ols,
and part of the ir funds, alt ho ugh destroyed in the deva -
sta tion of the war, have been pre ser ved to this day.

Keywords: Ser bian school, school libra ri es, Voj vo di -
na, Hab sburg monarchy, 18th/19th cen tury
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САЖЕ ТАК: У раду се пред ста вља ју могућ но сти за
кори шће ње сли ков ни ца у наста ви срп ског јези ка у
мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле. Кор пус рада чини
десет сли ков ни ца позна тих срп ских писа ца за децу.
При ме ном лин гви стич ког и сти ли стич ког кри те ри ју -
ма ана ли зи ра мо језич ку гра ђу сли ков ни ца, која може
послу жи ти као лин гво ме то дич ки текст за обра ду садр -
жа ја из обла сти јези ка или као под сти цај за разно вр -
сне језич ке игре. Ана ли за пока зу је да сли ков ни ца мо -
же наћи сво ју при ме ну и у под у ча ва њу срп ском јези -
ку у тре ћем и четвр том раз ре ду основ не шко ле, иако
се нај че шће кори сти у почет ној наста ви чита ња и пи -
са ња.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: сли ков ни ца, срп ски језик, лин гво -
ме то дич ки текст, језич ке игре, мето ди ка срп ског јези -
ка и књи жев но сти

Увод

Сли ков ни це које одли ку је богат језич ки
израз, упот пу њен зани мљи вим илу стра ци ја ма,
при вла че пажњу не само мла ђе већ и ста ри је
деце. Често садр же адап ти ра ни текст књи жев -
ног дела, уз низ пове за них сли ка којим је иска -
за на фабу ла, па деци слу же за симу ли ра ње
чита ња, кроз које се под сти че раз вој ране пи -
сме но сти (Мићић 2019: 173). Кроз зајед нич ко
чита ње сли ков ни ца буди мо инте ре со ва ње за

књи гу и писа ну реч од нај мла ђег узра ста, моти -
ви ше мо децу да поже ле да нау че сло ва како би
могла сама да чита ју, али се тиме не исцр пљу -
ју могућ но сти кори шће ња сли ков ни ца у раду
на раз во ју гово ра и уче њу јези ка. За раз вој ране
медиј ске писме но сти важно је про ми шље но ко -
ри шће ње раз ли чи тих медиј ских садр жа ја за
децу, у које се свр ста ва ју и сли ков ни це, а поред
раз у ме ва ња при че пажњу тре ба посве ти ти и
усва ја њу јези ка меди ја, у које спа да и једин ство
вер бал ног и визу ел ног кода (Спа сић 2021: 78).
У раду ћемо пред ста ви ти могућ но сти за кори -
шће ње сли ков ни ца у наста ви срп ског јези ка у
мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле, с посеб ним
освр том на кори шће ње сли ков ни це као лин гво -
ме то дич ког тек ста и као под сти ца ја за раз ли чи -
те видо ве језич ких ига ра.

Пре глед доса да шњих истра жи ва ња

Стра не сту ди је нови јег дату ма осве тља ва ју
уло гу сли ков ни ца у вас пит но-обра зов ном раду
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у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле, са раз ли -
чи тих аспе ка та, као што су уче ње уче ња (Ellis
2016) или раз вој визу ел не и мул ти мо дал не пи -
сме но сти (Batič 2021), а исти цан је и ути цај
сли ков ни ца на ког ни тив ни и језич ки раз вој де -
це на раз ли чи тим раз вој ним ступ ње ви ма (Küm-
mer ling-Mei ba u er – Mei ba u er 2015). Ука за но је
на чиње ни цу да је за ефи ка сно и кре а тив но
кори шће ње сли ков ни ца у наста ви јези ка нео п -
ход но да сту ден ти – буду ћи пре да ва чи буду тео -
риј ски и прак тич но при пре мље ни за осми шља -
ва ње таквих актив но сти (Naran čić Kovač 2016).
Насу прот тра ди ци о нал но схва ће ној наста ви чи -
та ња и писа ња сто ји савре ме ни при ступ ширег
схва та ња пој ма писме но сти, у окви ру ког се
сли ков ни ца не кори сти само за чита ње већ и за
тума че ње илу стра ци ја у њој, чиме се раз ви ја
ви зу ел на писме ност, док се кроз кори шће ње
диги тал них ала та могу кре и ра ти игро ли ки са -
др жа ји који ма се допу њу је актив ност зајед нич -
ког чита ња сли ков ни це (Ellis 2016: 28). Савре -
ме не сли ков ни це нису наме ње не искљу чи во
мла ђој деци, зажи ве ле су и диги тал не сли ков -
ни це, а одра сли ма су наме ње не хибрид не фор -
ме сли ков ни ца инспи ри са не стри пом, позо -
риштем или фото гра фи јом (Kümmer ling-Mei -
ba u er 2015).

У дома ћој лите ра ту ри, нови ја истра жи ва ња
ука зу ју на хибрид ност сли ков ни це, ана ли зи ра -
ју ћи нара тив на, ликов на и струк ту р на обе леж -
ја умет нич ких сли ков ни ца (Zahar –Viher 2021;
Калај џи ја 2021; Opa šić – Sko čić 2021). Ана ли зи -
ра на је уло га сли ке и тек ста у сли ков ни ца ма
које про мо ви шу инклу зив но дру штво (Зорић –
Вели шек-Бра шко 2021). Естет ски дожи вљај чи -
та ња књи га за децу које пред ста вља ју говор но-
-сли ков не мозга ли це и пое зи ју која се гле да, у
којој је нон сенс додат но истак нут илу стра ци -
јом, ана ли зи ран је у сту ди ји о ликов ним про -

сто ри ма савре ме не књи ге за децу (Дра гу ти но -
вић – Вељ ко вић Мекић 2021).

Мето до ло ги ја истра жи ва ња

Кор пус рада чини десет сли ков ни ца живо пи -
сних илу стра ци ја у који ма се нала зе песме и
при че позна тих срп ских писа ца за децу. У пита -
њу су афир ми са ни ауто ри (М. Антић, Д. Мак -
си мо вић, Б. Ћопић, Б. Црн че вић, Б. Цвет ко вић,
П. Трај ко вић) и дела бога тог језич ког изра за ко -
ја су увр ште на у читан ке и анто ло ги је књи жев -
но сти за децу. Сли ков ни ца је син те тич ки жанр
у ком се укр шта ју вер бал ни и ликов ни израз, те
се може про у ча ва ти са раз ли чи тих аспе ка та.
При ме ном лин гви стич ког и сти ли стич ког кри -
те ри ју ма ана ли зи ра мо језич ку гра ђу сли ков ни -
ца, која може послу жи ти као лин гво ме то дич ки
текст за обра ду садр жа ја из обла сти јези ка или
пак под сти цај за разно вр сне језич ке игре.

Сли ков ни ца као лин гво ме то дич ки текст 
у наста ви срп ског јези ка

Кор пус овог истра жи ва ња чине поет ске сли -
ков ни це, које делу ју на машту, књи жев ни укус
и раз вој љуба ви пре ма књи зи, а ујед но под сти -
чу говор ни раз вој и има ју естет ску функ ци ју
(Đor đev – Novi čić 2020: 28). Поред побро ја них
функ ци ја, сли ков ни це могу наћи сво је место и
у наста ви јези ка у нижим раз ре ди ма основ не
шко ле.

Лин гво ме то дич ки текст (мето дич ки пола зни
текст или језич ки пред ло жак) тре ба да буде
„заси ћен језич ком поја вом која се изу ча ва, али
и цело вит, зани мљив, кра так и разу мљив, при -
ла го ђен узра сту и језич ком иску ству уче ни ка”
(Јоцић 2011: 29). Иза бран је по мето дич ким
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кри те ри ју ми ма и садр жи мето дич ку апа ра ту ру
у виду рад них зада та ка, пита ња и суге сти ја (Де -
шић 1995: 330). Веза ни лин гво ме то дич ки текст
чини кра ћи текст, (басна, кра ћа при ча или но -
вин ска вест), док неве за ни текст чине поје ди -
нач не рече ни це (Цве та но вић и др. 2017: 644).

Уче ни ци који у првом раз ре ду има ју поте -
шко ћа у чита њу, нема ју раз ви је ни ју спо соб ност
чита ња и раз у ме ва ња про чи та ног ни у четвр -
том, што даље води лоши јим школ ским постиг -
ну ћи ма (Оцо ко љић 2016: 462), па је сто га нео -
п хо дан кре а тив ни при ступ наста ви почет ног
опи сме ња ва ња. У окви ру почет ног опи сме ња -
ва ња, сли ков ни це нала зе сво ју при ме ну зато
што су у пита њу кра ћа дела, јед но став ног језич -
ког изра за, а про жи ма ње сли ке и при че додат -
но моти ви ше мла ђе уче ни ке. Сли ков ни ца Луц -
ка ста азбу ка Едвар да Лира (Трај ко вић 2021)
уво ди децу у свет сло ва кроз песме наста ле по
моти ви ма пое зи је Едвар да Лира. Песме из ове
сли ков ни це пред ста вља ју потен ци јал не лин гво -
ме то дич ке тек сто ве за уоча ва ње сло ва азбу ке
која се обра ђу ју у првом раз ре ду, кроз чита ње
машто ви тих сти хо ва. Две шаљи ве песме у сли -
ков ни ци Ушло куче у сан ду че (Трај ко вић 2021)
погод ни су лин гво ме то дич ки тек сто ви за уоча -
ва ње сло ва Ч и пре пи си ва ње речи које га са -
држе. 

Осим за уве жба ва ње чита ња, сли ков ни це у
наста ви срп ског јези ка у нижим раз ре ди ма ос -
нов не шко ле под сти чу уче ни ке на само стал но
изра жа ва ње и пру жа ју могућ но сти за уче ње
уви ђа њем, кроз само стал но уоча ва ње језич ких
поја ва, за при ме ну сте че них гра ма тич ких зна -
ња на зани мљи вим при ме ри ма и за раз вој спо -
соб но сти раз у ме ва ња про чи та ног. Мор фо ло -
шки раз ви так деце мла ђег школ ског узра ста
под сти че мо тако што их упу ћу је мо да у тек сту
сли ков ни це уоче раз ли чи те обли ке исте речи,

док син так сич ком раз вит ку допри но си уоча ва -
ње гра фич ке посеб но сти рече ни це као основ не
једи ни це тек ста, као и уоча ва ње раз ли чи тих ко -
му ни ка тив них функ ци ја рече ни це (Popo vić –
Novo vić 2020: 16).

Сли ков ни це могу послу жи ти као лин гво ме -
то дич ки текст у увод ном делу часа, при ли ком
обра де нових настав них садр жа ја за уче ње уви -
ђа њем, у фор ми груп ног рада. Уз одго ва ра ју ћа
пита ња и задат ке уче ни ци пре ли ста ва ју сли ков -
ни цу и уоча ва ју одре ђе ну језич ку поја ву. При -
ли ком обра де настав не једи ни це „Управ ни и
неу прав ни говор” уче ни ке тре ћег раз ре да мо -
же мо поде ли ти у чети ри гру пе и сва кој гру пи
дати по јед ну сли ков ни цу у којој се јавља управ -
ни говор. Након што уче ни ци у кру гу пре ли ста -
ју сли ков ни це Љути то мече (Црн че вић 2004),
Вашар у Стр мо глав цу (Ћопић 2021), Насме ја ни
свет (Антић 2015) и Зун за ри на пала та (Цвет -
ко вић 2015), учи тељ им даје смер ни це како да
у тек сту про на ђу управ ни говор. Илу стра ци је
додат но при вла че пажњу и чине зада так за -
нимљи ви јим, уче ни ци су боље моти ви са ни и
актив ни ји, а ујед но ће боље упам ти ти је зич ку
поја ву коју су само стал но уочи ли. Када са уче -
ни ци ма четвр тог раз ре да обра ђу је мо не про -
мен љи ве речи, може мо им пону ди ти већи број
сли ков ни ца, за рад у пару, и замо ли ти их да
ода бе ру две стра не, а потом текст са тих стра -
на пре пи шу у све ску, под ву ку све про мен љи ве
речи и про чи та ју речи које нису под ву кли. Илу -
стра ци је ради, у сли ков ни ци Пут око села уче -
ни ци ће на почет ним стра на ма под ву ћи про -
мен љи ве речи:

Имао је сељак Рака врло мно го коко ша ка.
Сва ка кока сне се јаје, а он ску пља па про да је.
Само јед на кока бела није Раки јаје сне ла, јер је
тај но гне здо сви ла и ту сво ја јаја кри ла (Цвет ко -
вић 2018: 6–7).
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Учи тељ ће потом обја сни ти да речи које нису
под ву че не (врло, мно го, а, само, јер, и, ту) ника -
да не мења ју свој облик, те се зову непро мен -
љи ве речи.

За про ве ру усво је но сти гра ма тич ких садр жа -
ја, сли ков ни цу може мо при ка за ти на про јек то -
ру и уче ни ци ма поде ли ти настав не листо ве са
зада ци ма. За утвр ђи ва ње зна ња о роду и бро ју
при де ва, уче ни ци ма тре ћег раз ре да може мо
при ка за ти стра ни це сли ков ни це Маче у џепу
које пле не пастел ним боја ма и нежним илу -
стра ци ја ма Б. Дими тров ске. Уче ни ци ма даје мо
зада так да при де ве из сти хо ва Д. Мак си мо вић
пре пи шу у табе лу и попу не је тако што ће у
одго ва ра ју ће коло не упи са ти род и број при -
дева:

Доне ло јед ном с про ле ћа
неко неста шно ђаче
у школ ској тор би са књи га ма
и бело мале но маче (Мак си мо вић 2015: 5).

Уче ни ци могу откри ва ти уста ље не језич ке
изра зе тако што ће у гру па ма пре ли ста ва ти
сли ков ни це Насме ја ни свет и При ча о ваљу шку.
У сли ков ни ци Насме ја ни свет, у песми „Први
снег”, про на ћи ће стих „Про тр чао ко без гла ве”
(Антић 2015: 8), а у песми „Цир кус” сти хо ве:
„И док се дла ном о длан лупи, | настао нови цир -
кус у шупи” (Исто: 10). У сли ков ни ци При ча о
ваљу шку про на ћи ће сле де ће при ме ре упо тре -
бе уста ље них изра за: „Ко без гла ве даље срља,
ван села се отко тр ља, поба уч ке, поба у шке оде
даље ко из пушке” (Цвет ко вић 2017: 11)

Када дела школ ске лек ти ре која су публи ко -
ва на у виду сли ков ни це кори сти мо као лин гво -
ме то дич ки текст у наста ви гра ма ти ке, оства ру -
је мо циље ве из обла сти Гра ма ти ке, Писа ног
изра жа ва ња и Књи жев но сти, али и из обла сти

Вешти на чита ња и раз у ме ва ња (Авра мо вић
2016: 176). Час обра де школ ске лек ти ре Јеже ва
кући ца Б. Ћопи ћа или Љути то мече Б. Црн че -
ви ћа може се учи ни ти зани мљи ви јим тако што
се уче ни ци ма пону ди сли ков ни ца. Како бисмо
код уче ни ка првог раз ре да раз ви ја ли спо соб -
ност раз у ме ва ња про чи та ног и спо соб ност при -
ме не сажи ма ња, као јед не од важних стра те ги -
ја уче ња, након пре ли ста ва ња Јеже ве кући це
уче ни ци ма ћемо за дома ћи зада так дати да у
пару изра де пла кат који би послу жио као ре -
кла ма за драм ско изво ђе ње ове пое ме. Позо ри -
шни пла кат, поред насло ва дела и име на ауто -
ра, тре ба да садр жи и спи сак лико ва, као и илу -
стра ци ју, коју уче ни ци могу нацр та ти по узо ру
на илу стра ци је Д. Павли ћа у сли ков ни ци из
еди ци је „Пусто ло ви не” (Ћопић 2000). Љути то
мече кра се ведри црте жи Добро са ва Боба Жив -
ко ви ћа, који је 2004. годи не добио Награ ду
„Невен” за нај бо љу илу стра ци ју. Једин ство тек -
ста, боје и сли ке допри не ће пам тљи во сти сти -
хо ва и моти ви са ти уче ни ке за опи си ва ње уну -
тра шњих осо би на глав ног лика. Уче ни ци ће у
сли ков ни ци про на ћи обја шње ња непо зна тих
речи, дода так на кра ју књи ге и зани мљи во сти
о писцу (Црн че вић 2004). Исто вет на мето дич -
ка апа ра ту ра посто ји и у дру гим изда њи ма у
окви ру еди ци је „Пусто ло ви не” Кре а тив ног цен -
тра. 

Нови је истра жи ва ње пока зу је да учи те љи
нај че шће моти ви шу уче ни ка за чита ње лек ти -
ре усме ним путем, док су моти ва ци ја визу ел -
ним путем и моти ва ци ја кроз игру сла би је за -
сту пље не (Odža – Mudrov čić 2018: 159). Упо тре -
ба сли ков ни це бога тог језич ког и ликов ног из -
ра за у окви ру обра де школ ске лек ти ре пред ста -
вља одли чан под сти цај за само стал но усме но и
писа но изра жа ва ње уче ни ка, у виду пре при ча -
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ва ња, писа ња школ ских саста ва или опи си ва ња
лика пре ма зада том пла ну опи си ва ња.

Раз во ју мета је зич ке све сти допри не ће мо ако
од уче ни ка затра жи мо да пре бро је речи у ре -
чени ци или да пре бро је рече ни це у кра ћем
одлом ку. Текст „Како сам нау чио да читам”,
обја вљен у сли ков ни ци Љути то мече, кра так је,
духо вит и јед но ста ван за раз у ме ва ње па ће уче -
ни ци моћи да само стал но уоче да се текст
састо ји од пет рече ни ца. Након чита ња тек ста
„Како је наста ла песма ’Љути то мече’” уче ни -
ци могу из сва ке рече ни це издво ји ти прве речи,
чиме се раз ви ја један аспект лек сич ке све сти
(Вуко ма но вић Рас те го рац 2021: 76).

Сли ков ни ца као под сти цај 
за језич ке игре

Песме које се могу визу ел но пред ста ви ти
пола зи ште су за фоно ло шке игре, игре рит ма и
риме, игре сло го ви ма или пак лек сич ке, кроз
које бога ти мо деч ји реч ник (Спа сић 2021: 65).
Мето да рада на тек сту у наста ви јези ка под ра -
зу ме ва чита ње и рад са књи гом или дру гом
врстом штам па ног мате ри ја ла (Цве та но вић и
др. 2017: 645), а сли ков ни ца уз текст нуди и
илу стра ци је које при вла че деч ју пажњу. 

Фигу ре дик ци је у књи жев но сти за децу пру -
жа ју под сти цај за раз вој пра вил не арти ку ла ци -
је и спо соб но сти дис кри ми на ци је гла со ва. Када
у гово ру школ ске деце посто је оми си је и суп -
сти ту ци је гла со ва, када дете не пре по зна је фо -
на циј ску сли ку гла са, дола зи до поте шко ћа и
код писа ња ових гла со ва (Sto lić – Mura to vić
Dro bac 2017: 110). Иако се у гово ру већи не деце
фоно ло шке спо соб но сти раз ви ја ју до пола ска у
шко лу, неке аспе к те фоно ло шког раз во ја тре -
ба поспе ши ва ти и у нижим раз ре ди ма основ не

шко ле. Спо соб ност дис кри ми на ци је фоне ма и
мани пу ла ци је њима, као и спо соб ност пре по -
зна ва ња и ства ра ња рима раз ви ја мо кроз језич -
ке игре и у гово ру деце мла ђег школ ског узра -
ста. Као под сти цај за фоно ло шке игре могу нам
послу жи ти сли ков ни це као што су Зун за ри на
пала та (Цвет ко вић 2015), Луц ка ста азбу ка
Едвар да Лира (Трај ко вић 2021) или Ушло куче
у сан ду че (Трај ко вић 2021).

Језич ка гра ђа из ода бра них сли ков ни ца пру -
жа могућ ност за вође не игре гра ђе ња сли ко ви -
тих име но ва ња. Сли ко ви та име но ва ња места и
лико ва у књи жев но сти за децу исти чу њихо во
доми нант но свој ство, а ујед но има ју и функ ци -
ју оне о би че ња тек ста, при вла че ња пажње мла -
дих чита ла ца, често уз ноту хумо ра (Мак си мо -
вић 2010: 157–158). У игри гра ђе ња речи нај пре
пола зи мо од семан тич ке ана ли зе кенин га2 и
анто но ма зи ја3 које уоча ва мо у тек сту сли ков -
ни це. Изми шље ни нази ви гра до ва, про зир не
мо ти ва ци је, који ма се исти че упо ри шна тач ка
рад ње, често су по струк ту ри изве де ни це или
сло же ни це које за мотив ну реч има ју опи сни
при дев (Спа сић 2012: 144). Након што усво је
основ на зна ња о име ни ца ма и опи сним при де -
ви ма, уче ни ци дру гог раз ре да могу уз учи те ље -
ву помоћ ана ли зи ра ти кенин ге и анто но ма зи је
из сли ков ни ца са чијим су се садр жа јем прет -
ход но упо зна ли. Зун за ри на пала та сме ште на је
насред села Кри во до ла (Цвет ко вић 2015: 1), док
се несва ки да шњи вашар одр жа ва у гра ду Стр -
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2 Кенинг je троп који под ра зу ме ва заме ну вла сти те или
зајед нич ке име ни це опи сном песнич ком кон струк ци јом (Си -
ме он 1969: под „кенинг”, накнад но име но ва ње у виду поет -
ске пери фра зе или дескрип тив не мета фо рич не сло же ни це
– Wales 2000: под „ken ning”).

3 Анто но ма зи ја је упо тре ба лич ног име на уме сто зајед -
нич ког, као и упо тре ба зајед нич ког име на или пери фра зе
уме сто лич ног име на (Кова че вић 2000: 77).



мо глав цу (Ћопић 2021: 4). Након што у испи са -
ним нази ви ма Кри во дол и Стр мо гла вац4 под ву -
ку опи сне при де ве, даро ви ти уче ни ци могли би
пре по зна ти и име ни це које су у овим нази ви ма
сакри ве не. Када са уче ни ци ма откри је зна че ње
ових нео бич них нази ва места, учи тељ их под -
сти че да само стал но осми сле нове нео бич не на -
зи ве и да потом нацр та ју свој зами шље ни град
или село. Зун за ри на пала та нуди низ лико ва
чија се име на могу тума чи ти. Пред уче ни ке
тре ба поста ви ти зада так да откри ју у којим
име ни ма посто ји рима (Миц ко Све би гриц ко,
Кре ке ту ша Пуни гу ша, Зечи њак Купу шњак), као
и да про на ђу име на и пре зи ме на (Зун за ра и
Зујић Зука, Медо Меде њак) у који ма посто ји
исти поче так (Цвет ко вић 2015). Ана ли зом анто -
но ма зи је Јежур ка Јежић из Јеже ве кући це, уче -
ни ци првог раз ре да уво де се у лек сич ку игру у
којој осми шља ва ју сли ко ви та име на за лиси цу,
вука и медве да, пре ли ста ва ју ћи сли ков ни цу
како би се под се ти ли глав них осо би на лико ва
које тре ба да истак ну у име ну. 

Ства ра лач ки зада ци кроз које се уче ник акти-
ви ра, под сти че да нешто истра жи, откри је, из -
дво ји или да изме ни струк ту ру тек ста допри но -
се откла ња њу нега тив не ауто су ге сти је пре ма
чи та њу, као пси хо ло шке пре пре ке коју у кре а -
тив ној наста ви нај лак ше неу тра ли ше мо кроз
покрет, игру или глу му (Илић 2010: 7). Сли ков -
ни це су и добар под сти цај за сцен ско при ка зи -
ва ње дра ма ти зо ва ног тек ста, јер илу стра ци је у
њима пру жа ју иде је за назна ке кости ма и сце -
но гра фи ју. 

У окви ру про јект не наста ве, учи те љи могу са
децом истра жи ва ти раз ли чи те теме и обра ђи -
ва ти их кроз кори шће ње драм ских игара, што
пру жа број не могућ но сти за међу пред мет но
пове зи ва ње. Након зајед нич ког чита ња сли ков -
ни це која се укла па у тему про јек та, на рас по -

ла га њу су нам раз ли чи те драм ске тех ни ке, као
што су ста за саве сти, вру ћа сто ли ца, нара тив -
на пан то ми ма, писмо, теле фон ски раз го вор, гла -
сне мисли, карак тер на зиду, замр зну те сли ке,
вође на машта5. У окви ру обра де школ ске лек -
ти ре Јеже ва кући ца, након чита ња пое ме Б.
Ћопи ћа у настав ци ма и пре ли ста ва ња сли ков -
ни це, упо тре бом тех ни ке карак тер на зиду
омо гу ћи ће мо уче ни ци ма да кроз само стал но
анга жо ва ње при ку пе инфор ма ци је о лико ви ма,
ана ли зи ра ју их и боље раз у ме ју. Илу стра ци је у
сли ков ни ци пру жи ће уче ни ци ма првог раз ре -
да визу ел не инфор ма ци је на осно ву којих ће, у
груп ном раду, сачи ни ти визу ел ни дија грам за
осо би не Јежур ке Јежи ћа, лиси це, вука и медве -
да. Упо тре бом тех ни ке вру ћа сто ли ца про ду би -
ће мо ра з у ме ва ње пона ша ња твр до гла вог мече -
та у пе сми „Љути то мече” тако што на часу
обра де школ ске лек ти ре у тре ћем раз ре ду један
од уче ни ка седи на вру ћој сто ли ци у уло зи
љути тог ме че та и одго ва ра на пита ња учи те ља
и уче ни ка. 

Коре ла циј ско-инте гра тив ни систем тума че -
ња књи жев них дела у наста ви се нај при род ни -
је оства ру је кроз пове зи ва ње покре та, пле са,
музи ке, деко ра, сце не са књи жев ном умет но -
шћу (Илић 2011: 10). Кре а тив на дра ма, као
про цес у учи о ни ци чији су глав ни циље ви са -
рад ња, раз вој кри тич ког мишље ња и реша ва ње
про бле ма (Leš nik 2017: 264), може да се надо -
ве же на чита ње сли ков ни це. Кори шће ње кре а -
тив не дра ме у обра зов ном раду зах те ва од учи -
те ља да осми сли струк ту ру актив но сти, пред ви -
ди обра зов не циље ве и да гру пу деце води кроз
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4 У овом кенин гу зајед нич ка име ни ца стр мо гла вац, напи -
са на вели ким почет ним сло вом, поста је име гра да (Спа сић
2012: 144).

5 Драм ске тех ни ке опи са не су у књи зи При ча у игри, игра
у при чи (Bojo vić 2012: 12 14).



читав драм ски про цес, док деца одре ђу ју у ком
ће се прав цу рад ња одви ја ти (Isto: 262). 

Раз во ју кре а тив но сти уче ни ка допри но си
кори шће ње вер бал них и невер бал них језич ких
ига ра (укр ште ни це, асо ци ја ци је, заго нет ке, ре -
бу си, мими ка, пан то ми ма), као и кори шће ње
хумо ра у наста ви, јер духо ви тост зах те ва раз -
ви је ну спо соб ност дивер гент ног мишље ња, из -
ла же ње из под руч ја позна тог и изна ла же ње но -
вих, нео че ки ва них веза међу пој мо ви ма (Tom -
čić 2019: 312). Вер бал ни хумор у сли ков ни ца -
ма Кре а тив ног цен тра из еди ци је „Пусто ло ви -
не”, које су део нашег кор пу са, под сти че уче -
нич ку кре а тив ност, коју на раз ли чи те начи не
могу изра зи ти у „Пусто лов ном додат ку”, у ком
ће наћи изме њен завр ше так дела или под стицај
да кре а тив но изра зе свој дожи вљај дела кроз до-
пу ња ва ње духо ви тог црте жа. Сли ков ни ца Пут
око села садр жи при ло ге Б. Цвет ко ви ћа из По-
ли ти ке за децу, у виду ребу са и шаљи вих црте -
жа који пра те њего ве при че и песме (Цвет ко -
вић 2018: 30–31).

Додат но, кре а ти ван учи тељ може под ста ћи
уче ни ке да изра зе сво је виђе ње лико ва из сли -
ков ни це кроз невер бал не игре (мими ку и пан -
то ми му). Кроз игру допу ња ва ња сти хо ва учи -
тељ раз ви ја спо соб ност римо ва ња. С обзи ром
на чиње ни цу да је раз вој спо соб но сти римо ва -
ња код сед мо го ди шња ка интен зи ван, а наста -
вља се и код осмо го ди шња ка (Gli go ro vić i dr.
2018: 25), игре римо ва ња тре ба у првом и дру -
гом раз ре ду основ не шко ле често кори сти ти.
Симул та но уоча ва ње дета ља на сли ци и про на -
ла же ње речи које се риму ју под сти че мо ако
уче ни ци ма дамо зада так да на илу стра ци ји у
сли ков ни ци про на ђу пој мо ве чији се нази ви
риму ју. У сли ков ни ци Ушло куче у сан ду че уче -
ни ци ће уочи ти да се риму ју речи куче, сан ду -
че, мече, маче, шоче и пти че, које чине ланац

римо ва них речи а он се даље може про ду жа ва -
ти гла го ли ма које ће уче ни ци уочи ти на кра ју
сти хо ва (кли че, сри че, миче, моче, точе, сте че,
ума че, потла че, гугу че). Раз во ју фонем ске све -
сти допри не ће про на ла же ње паро ва речи које
се раз ли ку ју само у јед ној фоне ми (куче –лу че,
моче–точе, мече–маче, шоче–точе). Фоно ло шке
игре и игре риме тре ба интен зив ни је кори сти -
ти у наста ви срп ског јези ка у првом разреду
основ не шко ле, јер се тиме уна пре ђу ју пред ве -
шти не чита ња. 

Језич ке игре орга ни зо ва не као инди ви ду ал -
ни рад с даро ви том децом омо гу ћа ва ју нам да
додат но анга жу је мо децу која успе шно и са ла -
ко ћом реа ли зу ју задат ке и пока зу ју додат но ин -
те ре со ва ње за језич ке садр жа је (Спа сић 2022:
11). Ако даро ви тим уче ни ци ма пону ди мо сли -
ков ни цу и уна пред при пре мље не настав не ли -
сто ве са зада ци ма у који ма се тра жи да уоче
одре ђе не језич ке кате го ри је у језич ком изра зу
сли ков ни це, зао ку пи ће мо њихо ву пажњу и под -
ста ћи их на само стал но откри ва ње језич ких и
стил ских одли ка књи жев ног дела.

Након чита ња и пре ли ста ва ња сли ков ни це,
раз гле да ња илу стра ци ја и њихо вог опи си ва ња,
може мо уче ни ци ма пону ди ти јед но став не ди -
ги тал не садр жа је које смо кре и ра ли уз кори -
шће ње обра зов них интер ак тив них и мул ти ме -
ди јал них моду ла. У окви ру сај та Језич ке игре6,
пону ди ли смо при ме ре игри ца кре и ра них по -
мо ћу бес плат ног ала та Lear ning Apps, у који ма
кори сти мо језич ку гра ђу из сли ков ни ца које
чине кор пус овог рада. Кроз диги тал не садр жа -
је уче ни ци тре ћег раз ре да могу одре ди ти лице,
број и род заме ни ца у рече ни ца ма из сли ков -
ни ца При ча о ваљу шку и Зун за ри на пала та или
пре по зна ва ти речи истог или слич ног зна че ња,
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речи пре не се ног зна че ња и речи ума ње ног зна -
че ња у сти хо ви ма из Јеже ве кући це. 

Медиј ско одра ста ње не мора се све сти на
нега тив но дело ва ње меди ја кроз агре сив не са -
др жа је и оне који нису при ла го ђе ни узра сту
деце (Љајић 2018: 74). Нај а де кват ни ји одго вор
на иза зо ве савре ме не медиј ске кул ту ре лежи „у
раз у ме ва њу и обли ко ва њу хума ног и еман ци -
па тор ског сме ра медиј ске рево лу ци је, у аутен -
тич ном кре и ра њу медиј ског садр жа ја” (Вуле -
тић – Андев ски 2017: 188). Уме сто неква ли тет -
них и неа де кват них медиј ских садр жа ја, кори -
шће њем бес плат них диги тал них ала та могу се
кре и ра ти језич ке игре које за свој под сти цај
има ју сли ков ни це и слу же утвр ђи ва њу настав -
них садр жа ја у наста ви срп ског јези ка.

Закљу чак

Књи жев на дела позна тих срп ских писа ца у
сли ков ни ца ма бога тог ликов ног и вер бал ног
изра за пру жа ју мно го број не могућ но сти за кре -
а тив ни при ступ у наста ви почет ног чита ња, гра -
ма ти ке и сти ли сти ке у нижим раз ре ди ма. Гра -
ђа из ода бра них сли ков ни ца омо гу ћа ва да се на
мето дич ки аде ква тан начин при сту пи језич ким
садр жа ји ма, и то у функ ци ји почет не писме но -
сти, лин гво ме то дич ког тек ста или језич ких ве -
жби и ига ра. Једин ство језич ког и визу ел ног
изра за у сли ков ни ца ма моти ви ше уче ни ке да
откри ва ју гра ма тич ке кате го ри је, пра во пи сна
пра ви ла и основ не еле мен те струк ту ре књи жев -
ног тек ста.

Као лин гво ме то дич ки текст сли ков ни це се
могу кори сти ти у увод ном делу часа, за откри -
ва ње језич ких поја ва, чиме уче ни ци ма омо гу -
ћа ва мо да само стал но про ми шља ју језич ке
садр жа је и уче путем уви ђа ња. Кроз чита ње

сли ков ни це у кру гу може мо орга ни зо ва ти утвр -
ђи ва ње зна ња као груп ни рад уз задат ке од -
штам па не на настав ним листо ви ма. Језич ке
игре које про ис хо де из језич ких и стил ских
одли ка књи жев ног дела пред ста вље ног у сли -
ков ни ци погод не су за завр шни део часа, као
облик инди ви ду ал ног рада с даро ви тим уче ни -
ци ма, а могу се реа ли зо ва ти и уз помоћ бес -
плат них диги тал них ала та, чиме ујед но раз ви -
ја мо и диги тал ну писме ност уче ни ка.

Једин ство тек ста, боје и сли ке у сли ков ни ца -
ма допри но си већем анга жо ва њу уче ни ка при
уве жба ва њу чита ња, само стал ном уоча ва њу је -
зич ких поја ва, раз у ме ва њу про чи та ног, пру жа
под сти цај мор фо ло шком и син так сич ком раз -
вит ку, моти ви ше уче ни ке на само стал но изра -
жа ва ње и ана ли зу књи жев ног дела. Има ју ћи у
виду раз ли чи та поља упо тре бе сли ков ни ца у
настав не свр хе, сли ков ни це са дели ма канон -
ских ауто ра књи жев но сти за децу и мла де тре -
ба чешће кори сти ти у кре а тив ној наста ви срп -
ског јези ка и књи жев но сти у нижим раз ре ди ма
основ не шко ле. 
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Jele na LJ. SPA SIĆ

PIC TU RE BOOKS IN THE TEAC HING 
OF THE SER BIAN LAN GU A GE IN THE LOWER

GRA DES OF PRI MARY SCHOOL

Sum mary

This paper pre sents the pos si bi li ti es for the use of pic -
tu re bo oks in the teac hing of the Ser bian lan gu a ge in the
lower gra des of pri mary school. The cor pus used for this
rese arch con sists of ten pic tu re books with color ful illu -
stra ti ons which con tain songs and sto ri es by famo us Ser -
bian wri ters for chil dren. Pic tu re book is a synthe tic gen -
re in which ver bal and arti stic expres si on inter sect, and
can be stu died from dif fe rent aspects. By applying the
lin gu i stic and stylistic cri te ria, we analyze the lin gu i stic
mate rial from the pic tu re books, which can ser ve as a lin -
gu i stic-met ho di cal text for pro ces sing con tent in the
field of lan gu a ge or as an incen ti ve for vari o us lan gu a ge
games. The analysis shows that the pic tu re book can find
its appli ca tion in the teac hing of the Ser bian lan gu a ge in
the third and fourth gra de of pri mary school, alt ho ugh
it is most often used in the ini tial teac hing of rea ding and
wri ting.

Keywords: pic tu re book, Ser bian lan gu a ge, lin gu i stic-
met ho di cal text, lan gu a ge games, met ho do logy of Ser -
bian lan gu a ge and lite ra tu re
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„АКО ИМА РАЈА, 
И ОН ЈЕ БИБЛИ О ТЕ КА”
(Љиља на Пеши кан-Љушта но вић: 
Иза Алиси ног огле да ла. Типо ло шки огле ди о
фан та стич ном рома ну за децу, Андри ћев
инсти тут, Андрић град – Више град, 2021)

Након књи га есе ја које су делом (Усме но у
писа ном, 2009; Пишем ти при чу, 2020) или у
пот пу но сти (Госпо ђи Али си ној десној нози, 2012)
биле посве ће не књи жев но сти за децу, као и сту -
ди је посве ће не фан та сти ци (Заточ ник пете
силе, 2016) Љиља на Пеши кан-Љушта но вић се
сво јом нај но ви јом књи гом изно ва вра ћа тере ну
на коме се пре се ца ју та два поља инте ре со ва -
ња: фан та стич ној књи жев но сти за децу. 

Пре све га тре ба рећи да је ова књи га осми -
шље на и изве де на као зао кру же на, ком пакт на
цели на, што дола зи до изра жа ја кад се поје ди -
на погла вља упо ре де с прво бит ним вер зи ја ма
обја вље ним у пери о ди ци или збор ни ци ма –
овде је гра ђа про ши ре на, ујед на че на и пове за -
на. У пет погла вља ове сту ди је, аутор ка сагле -

да ва фан та стич ни роман за децу са пет раз ли -
чи тих аспе ка та: пре ко лика, вре ме на, хро но то -
па пута, про сто ра тј. хро но то па дома и, конач -
но, про сто ра као таквог. Путем ових аспе ка та,
одре ђу је се спе ци фич на типо ло ги ја која се мо -
же при ме ни ти на изу зет но обу хва тан кор пус
гра ђе – од кла си ка у теме љи ма овог жан ра
(Е. Т. А. Хоф ман и Луис Керол) пре ко кла си ка
20. века, у распо ну од Дожи вља ја Незнај ка и
њего вих дру го ва Нико ла ја Носо ва до Хро ни ка
Нар ни је К. С. Луи са, па све до савре ме них ауто -
ра, било да су у пита њу Нил Геј мен, Даја на Вин
Џоунс, или Звон ко Тодо ров ски, Урош Петро вић
и Ива на Нешић. Разно лик избор дела, на који
се и аутор ка освр ће у уво ду, током раз ра де пре -
тва ра се у кохе зив ни фак тор – поје ди на по -
главља се, са раз ли чи тих ста но ви шта, вра ћа ју
истим рома ни ма, изно ва их осве тља ва ју ћи и
пове зу ју ћи у нешто дру га чи је цели не.

У првом и нај ду жем погла вљу моно гра фи је,
Љиља на-Пеши кан Љушта но вић бави се ликом
у фан та стич ном рома ну за децу, пола зе ћи од
тезе да се овај жанр на под руч ју фан та сти ке
издва ја упра во осо бе но шћу сво јих јуна ка и да
је иден ти тет про та го ни ста њего ва dif fe ren tia spe -
ci fi ca: они су нај че шће деца или мла ди, а „у сва -
ком слу ча ју не-одра сли јуна ци”. И тамо где су
про та го ни сти нељуд ска бића (демо ни или има -
ги нар не чове ко ли ке расе попут хоби та), или у
слу ча је ви ма кад су стар ци под мла ђе ни до де -
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чач ког узра ста (Вир све то ва Мине Тодо ро вић),
они пока зу ју карак те ри стич не деч је црте и осо -
би не; сем тога, про ла зе кроз слич не раз вој не
ситу а ци је као и деч ји чита о ци, али лите рар но
и сим бо лич ки зао штре не – сазре ва ње, соци ја -
ли за ци ју, савла да ва ње стра хо ва и упо зна ва ње
како себе, тако и сво је зајед ни це. Нагла ше но је
и то да су про та го ни сти већи ном деча ци или
мла ди ћи, уз важне изу зет ке попут Керо ло ве
Али се, док је у поје ди ним нови јим дели ма при -
сут но изве сно пре и спи ти ва ње род не пер спек -
ти ве (често уз повра так ста ри јим схе ма ма, како
се пока зу је на при ме ру Про зо ра зеле ног бље ска).
Као њихо ва пре суд на одли ка издва ја се мар ги -
на ли зо ва ност: сем што су мар ги на ли зо ва ни са -
мим сво јим узра стом, про та го ни сти су често
деца из дис функ ци о нал них или непот пу них
поро ди ца, повре ме но изме ште ни из свог при -
мар ног про сто ра (било обич ним пре се ље њем,
било пре ла же њем у секун дар ни фан та стич ни
свет) и, конач но, нерет ко посе ду ју неку осо би -
ну која их издва ја, било да су у пита њу физич -
ке мане или нат при род не моћи. Како аутор ка
пока зу је, са такве почет не пози ци је јуна ци нај -
че шће успо ста вља ју кон такт с оно стра ним и
про ла зе неку врсту иску ше ња, пона вља ју ћи ос -
нов ну струк ту ру обре да пре ла за: „у струк ту ри
већи не фан та стич них рома на за децу јасно се
опа жа сепа ра ци ја, пери од лими нал не нео д ре -
ђе но сти и понов на агре га ци ја једин ке” (63).

Такав закљу чак при род но покре ће тему дру -
гог погла вља: вре ме „изме ђу без вре ме не иди ле
и при ви ле го ва ног вре ме на одра ста ња”. Осла ња -
ју ћи се на раз ли чи та дефи ни са ња пери о да де -
тињ ства, али и вре ме на као таквог, аутор ка
пише о хете ро ге ном, субјек тив ном и фраг мен -
тар ном вре ме ну у фан та стич ној про зи за децу,
нагла ша ва ју ћи да је вре ме одра ста ња нај че шће
„слич но при мар ном про сто ру, обли ко ва но...

као реал но упо ри ште с којег се сагле да ва ју мо -
гу ћи поре ме ћа ји општег вре мен ског тока” (77).
Фан та стич ни модус при по ве да ња омо гу ћу је
писци ма да зами сле и испи та ју раз не вер зи је
вре ме на – успо ре ног или чак зау ста вље ног,
кру жног, или са упо ред ним или дивер гент ним
токо ви ма у раз ли чи тим све то ви ма. Изо би ље
могућ но сти кон цеп ту а ли за ци је вре ме на одра -
жа ва се и у број ним ана ли за ма, углав ном дела
срп ских ауто ра – у овом погла вљу то су Ива на
Нешић и Мина Тодо ро вић, али и Урош Петро -
вић. Оно стра но, фан та стич но вре ме тече дру -
га чи је од лине ар ног, али се с њиме може пове -
за ти пре ко субјек тив не пози ци је про та го ни сте.
Тако, код Мине Тодо ро вић под мла ђи ва ње јуна -
ка носи и функ ци ју вре ме пло ва који им омо гу -
ћу је да попра ве вла сти те гре шке, али и ускла -
ђи ва ње са вели ким, спо рим рит мом живо та
који тра је сто ти на ма годи на. У дели ма Уро ша
Петро ви ћа, издва ја се опре ка изме ђу „вели ког”
(мит ског или исто риј ског) и „малог” (људ ског,
живот ног, поје ди нач ног) вре ме на. Пока зу ју ћи
да сви ови писци детињ ство обли ку ју као „дина -
мич ни вре мен ски ток”, Љиља на Пеши кан-Љу -
шта но вић сту па и у поле ми ку с кон цеп ти ма
Ма ри је Нико ла је ве, пре све га иде јом да мало
дете живи у апсо лут ној сада шњо сти и да се ини -
ци ја циј ски напре дак сво ди нај пре на суо ча ва -
ње са смр ћу и сек су ал но шћу, нагла ша ва ју ћи
уме сто тога опти ми стич ки и сазнај ни потен ци -
јал одра ста ња.

Сле де ћа три погла вља међу соб но су још те -
шње пове за на јер се баве (вре ме)про стор ним
одно си ма у фан та стич ном рома ну за децу. Тре -
ће погла вље, посве ће но хро но то пу пута, пред -
ста вља мост изме ђу ана ли за вре ме на и ана ли -
за које се усред сре ђу ју на моти ве про сто ра: пут,
наи ме, осим пове зи ва ња раз ли чи тих и супрот -
ста вље них места у про сто ру или чак раз ли чи -

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ

134 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03



тих све то ва, пред ста вља и суо ча ва ње јуна ка с
вла сти том будућ но шћу (уко ли ко је дете) или
про шло шћу (ако је одра стао). Пут је вред но сно
амби ва лен тан, одно сно, у зави сно сти од све то -
ва које пове зу је и функ ци је коју игра у јуна ко -
вом сазре ва њу, он може бити мар ки ран и нега -
тив но и пози тив но – као хро но топ суо ча ва ња са
вла сти тим мана ма и сла бо сти ма или као пут
иску ше ња који ини ци јант пре ла зи. Као пред мет
ана ли зе у овом погла вљу издва ја се Оке ан на
кра ју путељ ка Нила Геј ме на, као једи ни засту -
пље ни роман у коме се про та го ни ста не суо ча -
ва с будућ но шћу него са про шло шћу, како лич -
ном тако и мит ском, у сусре ту сим бо лич ког и
ствар ног.

На сли чан начин, четвр то погла вље бави се
домом и про сто ри ма иску ше ња. Дом је при -
мар ни про стор који се мора напу сти ти да би се
раз ви ла при ча. У фан та стич ним рома ни ма за
децу, може се тре ти ра ти као под тип при мар ног
све та и онда када при па да секун дар ном, попут
хобит ске рупе Бил ба Багин са. Разно ли ки про -
сто ри дома покри ва ју широк опсег, од заштит -
нич ког до пре те ћег, али их спа ја суштин ска ста -
тич ност: „Изме ђу куће као ста тич ног про сто ра
и јуна ка као дина мич не кате го ри је ства ра се
читав низ про тив реч них, по мно го чему амби -
ва лент них рела ци ја” (149), док про ме не јуна ка,
њего ве пси хе и пози ци је у све ту који га окру -
жу је, усло вља ва ју и про ме не њего вог ста ни шта.

Конач но, послед ње, пето погла вље зао кру -
жу је тему про сто ра у фан та стич ном рома ну за
децу. Љиља на Пеши кан-Љушта но вић овде се
усред сре ђу је на однос при мар ног и секун дар -
ног све та, маги је и ствар но сти, и пока зу је да
они често нису јасно раз дво је ни, већ пре пле те -
ни и изу кр шта ни, као у рома ну Три на ест часов -
ни ка Џеј мса Тер бе ра, данас код нас пома ло за -
бо ра вље ном. На сли чан начин оства ру је се и

упад секун дар ног све та, одно сно њего ве маги -
је, у при мар ни свет обич не ствар но сти, и у
Петом леп ти ру Уро ша Петро ви ћа и у Зелен ба -
би ним даро ви ма Ива не Нешић. Нагла ша ва се да
раз ли чи ти ауто ри уво де разно род не типо ве мо -
ти ва ци је, поне кад се осла ња ју ћи на моти ве нау -
ч не фан та сти ке и хоро ра, а не само кла сич не
фан та сти ке за децу. И поред широ ко раз гра на -
тих „пост мо дер них хете ро то пи ја”, у нашој књи -
жев но сти за децу не напу шта ју се вред но сни и
сми са о ни систе ми, не рела ти ви зу ју се и не обе -
сми шља ва ју при по вед не и струк тур не кон вен -
ци је рома на за децу. И даље важе основ не вред -
но сти, попут соли дар но сти, при ја тељ ства и љу -
ба ви. Конач но, обли ко ва ње про сто ра у фан та -
стич ном упо ре до допри но си и обли ко ва њу ју -
на ка у коме се укр шта ју при мар ни и секун дар -
ни све то ви. У рома ни ма за децу, оно се нужно
пове зу је с раз во јем и пре о бра жа јем јуна ка, а
про стор фан та стич ног одра жа ва струк ту ру об -
ре да пре ла за, као што је поме ну то већ у првом
погла вљу. Поврат ком на ту тезу, коју бисмо мо -
гли назва ти и око сни цом ове моно гра фи је,
Љиља на Пеши кан-Љушта но вић успе шно зао -
кру жу је још јед ну ета пу свог истра жи ва ња фан -
та сти ке.

Тија на Д. ТРО ПИН*

„АКО ИМА РАЈА, И ОН ЈЕ БИБЛИОТЕКА”
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PRE MA NOVOM POGLA VLJU 
U PRO U ČA VA NJU DJEČ JE 
KNJI ŽEV NO STI
(Beri slav Maj hut: Hrvat ska dječ ja 
knji žev nost okre će list, Mati ca hrvat ska,
Zagreb, 2022.)

Novom knji gom Beri sla va Maj hu ta, Hrvat ska
dječ ja knji žev nost okre će list, u izda nju Mati ce hr-
vat ske, nasta vlja se auto rov sustav ni rad na istra -
ži va nju povi je sti hrvat ske dječ je knji žev no sti, kao
i pre i spi ti va nju teo rij skog okvi ra iz kojeg se taj
(done dav no) mar gi na li zi ra ni dio hrvat ske knji -
žev ne pro duk ci je nekri tič ki sagle da va. Da su knji -
žev no po vi je sne i meto do loš ke pre o ku pa ci je nu-
žno ispre ple te ne kada se radi o tom pod ruč ju
istra ži va nja Maj hut obra zla že kroz niz tek sto va
od kojih je dio u poneš to dru ga či jem obli ku pret -
hod no obja vljen u časo pi si ma ili pred sta vljen na
znan stve nim sku po vi ma. Oku plje ni u zajed nič ku
publi ka ci ju, oni ne samo da daju pano ram ski uvid
u povi jest hrvat ske dječ je knji žev no sti na teme lju
pom no iza bra nih knji žev nih feno me na – uvi jek
smješ te nih u nji hov povi je sni i soci o kul tur ni kon -
tekst – već for mi ra ju i svo je vr snu meto do loš ku
čitan ku. U njoj se argu men ti ra no obra zla že potre -
ba za pre i spi ti va njem pre vla da va ju ćeg mode la
pri stu pa hrvat skoj dječ joj knji žev no sti, osno va -
nog na sku pu nepro pi ta nih tvrd nji koje su se po-
na vlja njem u nizu rado va svih vrsta pre tvo ri le u
svo je vr snu dog mu. Kao i sva ka dog ma, i ova do-

sljed no pri kri va svoj dog mat ski karak ter te je,
pred sta vlje na kao skup činje ni ca, pro u zro či la
broj na iskri vlja va nja, devi ja ci je i sli je pe toč ke u
nao ko objek tiv nom pri stu pu hrvat skoj dječ joj
knji žev no sti. To je rezul ti ra lo, s jed ne stra ne,
uvri je že nom meto do lo gi jom upit ne vje ro do stoj -
no sti, a s dru ge okol noš ću da se velik dio hrvat -
ske dječ je knji žev no sti ne pre po zna je kao rele van -
tan objekt znan stve nog istra ži va nja, izu zev malog
dije la knji žev ne pro duk ci je koji odgo va ra zahtje -
vi ma reduk tiv ne opti ke. Takvo sta nje stva ri suge -
ri ra no je već na omo tu knji ge, gdje je neko li ko
naslov ni ca sta ri jih publi ka ci ja nami je nje nih dje -
ci pri ka za no na otrg nu tom listu, tek malom frag -
men tu knji žev ne povi je sti koji je izvu čen na povr -
ši nu i rasvi je tljen. Okru žu je ga pot pu na pra zni na
još neis tra že nih povr ši na – ter ra incog ni ta hrvat -
ske dječ je knji žev no sti – što još uvi jek čeka na
mapi ra nje, pro u ča va nje, tuma če nje, kon tek stu a -
li za ci ju i vred no va nje. 

U pogla vlju „Devi ja ci je i neis tra že na pod ruč ja
hrvat ske dječ je knji žev no sti” Maj hut ih, osla nja -
ju ći se na kar to graf sku meta fo ru, nazi va „bije lim
pod ruč ji ma”. Neis tra že na su i pra zna ne samo
zato što ih istra ži va či nisu uoči li ili nisu sma trali
zna čaj ni ma jer se radi lo, pri mje ri ce, o pro iz vo di -
ma tako zva ne tri vi jal ne knji žev no sti, već i sto ga
što su ih usli jed vla sti tih ide o loš kih uvje to va no sti
namjer no zao bi la zi li. Nave de nu poja vu autor će,
kori ste ći se ovaj put astro nom skom ter mi no lo gi -
jom, nazva ti „crnim rupa ma” koje nasta ju jer „(...)
vanj ske okol no sti pre sud no dje lu ju na viđe nje
poja va unu tar same dječ je knji žev no sti” (32). Kla -
ster tvrd nji, oka me njen iz raz li či tih ide o loš kih
raz lo ga, u kojem su, pri mje ri ce, defi ni ra na prven -
stva, sto žer ne figu re, prve i ključ ne poja ve u
hrvat skoj dječ joj knji žev no sti (Hrvat ski peda goš -
ko-knji žev ni zbor, kao ključ na insti tu ci ja u nje -
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nim počet ci ma, Ivan Fili po vić kao nje zin začet -
nik, Fili po vi ćev Mali tobo lac kao prvo dje lo) gra -
vi ta cij skom silom odvla či pažnju istra ži va ča od
nje go ve inten di ra ne puta nje i uzro ku je skre ta nje
pre ma opće pri hva će nom epi ste mič kom pono ru.

Iako tvrd nja o nemi nov nom utje ca ju vanj skih
okol no sti na istra ži va ča sva ka ko ima širu pri mje -
nu od pro ble ma ti ke pro u ča va nja hrvat ske dječ je
knji žev no sti, za nju je poseb no zna čaj na, pose bi -
ce ako se u obzir uzme da su upra vo izvanj ski
čim be ni ci u naj ve ćoj mje ri pre šu će ni u uvri je že -
nim sin te za ma povi je sti hrvat ske dječ je knji žev -
no sti koja se sagle da va la kao izo li ra no polje, ne-
tak nu to druš tve nim utje ca ji ma i doga đa ji ma, ka-
ko to autor doka zu je u dru gom pogla vlju, nazva -
nom „Tre ba li nam nova povi jest hrvat ske dječ je
knji žev no sti?”. Ovdje Maj hut poka zu je kako je
posto je ća knji žev no po vi je sna para dig ma sači nje -
na od nepro pi ta nog sklo pa sta vo va i vri jed no sti, s
naj vi še auto ri te ta usu sta vlje nog u rado vi ma Mi-
la na Crn ko vi ća, koji je raz voj hrvat ske dječ je
književ no sti sagle da vao uz pot pu no isklju či va nje
izvanj skih okol no sti koje su utje ca le na nje gov
tijek. Autor pri zna je važnost Crn ko vi će vog podu -
hva ta, koje mu je u vri je me pisa nja ključ nih rado -
va bilo iznim no sta lo da polju hrvat ske dječ je knji -
žev no sti osi gu ra auto nom ni sta tus, no činje ni ca
da su ide o loš ka ogra ni če nja te osla nja nje na estet -
ski kri te rij za uklju či va nje ili isklju či va nje poja va
iz knji žev ne histo ri o gra fi je stvo ri li osi ro ma še nu i
iskri vlje nu, u konač ni ci netoč nu sli ke povi je sti
hrvat ske dječ je knji žev no sti kakva danas, u demo -
krat skom i plu ra li stič kom druš tvu, više ne može
zado vo lja va ti. 

Narav no, to nije slu čaj samo s nave de nim kon -
struk tom povi je sti hrvat ske dječ je knji žev no sti. U
pogla vlju naslo vlje nom „Peri o di za ci ja hrvat ske
dječ je knji žev no sti s motriš ta čita telj ske publi ke

i naklad ni ka” autor poka zu je kako je povi jest
hrvat ske dječ je knji žev nost većin ski obra đi va na
par ci jal no, obič no sa sta ja liš ta odre đe nog žan ra,
te da su iznim no rijet ki poku ša ji nje zi na pri ka-
ziva nja u tota li te tu. U povi je snim pre gle di ma
hrvat ske knji žev no sti nami je nje ne odra sli ma za
dječ ju se knji žev nost obič no ne nala zi mje sta, što
se dje lo mič no može obja sni ti činje ni com da se
radi o dva pove za na, ali zaseb na enti te ta, koji se
ne mogu sve sti na zajed nič ke stil ske naziv ni ke te
dru ga či je odra ža va ju druš tve ne pro mje ne, sto ga
zah ti je va ju i vla sti te peri o di za ci je. Za raz li ku od
posto je ćih kri te ri ja cije pa nja knji žev no sti na raz -
do blja koja su se obič no nala zi la u čim be ni ci ma
pro duk ci je (autor i nje go vo dje lo), Maj hut pred -
la že peri o di za ci ju koja bi se teme lji la na dru gim
sastav ni ca ma knji žev ne tran sak ci je: distri bu ciji
(naklad ni ci) i recep ci ji (čita te lji). Na taj se način
u povi je sni nara tiv o hrvat skoj dječ joj knji žev no -
sti uklju ču ju i druš tve ne i teh no loš ke sil ni ce čiji
su je utje ca ji nemi nov no for mi ra li. 

Tako kon ci pi ra na povi jest hrvat ske dječ je knji -
žev no sti seže mno go dalje u vre me nu od uvri je -
že nih, koje isko ne hrvat ske lite ra tu re za dje cu
pro na la ze u 19. sto lje ću, te kao godi nu počet ka
nje nog prvog raz do blja utvr đu je 1527. godi nu ka-
da je u Mle ci ma obja vlje na prva pozna ta hrvat ska
gla golj ska počet ni ca nami je nje na dje ci. Pre ma
Maj hu tu, poče tak je to više od dvje sta pede set
godi na dugog raz do blja „Namjen ske dječ je knji -
ge (1527-1796)” u kojem se knji žev na pro duk ci ja
za dje cu uglav nom (ali ne isklju či vo) svo di la na
počet ni ce, kate ki zme i moli tve ni ke. Kra jem 18.
sto lje ća zapo či nje raz do blje „Zabav ne dječ je knji -
ge (1796-1844)” kojeg karak te ri zi ra jasni je raz -
gra ni ča va nje pouč nog i zabav nog sadr ža ja, kao i
obja vlji va nje dje la teme ljem ini ci ja ti va pisa ca koji
uglav nom sami ula žu sred stva za izda va nje, što je
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rezul ti ra lo naklad nič kom dje lat no sti bez zajam -
če nog kon ti nu i te ta. Takva se situ a ci ja mije nja u
tre ćem raz do blju – „Kon ti nu i ra no obja vlji va nje
dječ jih knji ga (1844-1880)” – koje se kao takvo
pro fi li ra zahva lju ju ći poja vi finan cij ski dovolj no
sna žnih poje di na ca i usta no va čiji se inte re si us-
mje ra va ju u naklad niš tvo. Naklad ni ci nepre ki nu -
ti tijek pro iz vod nje osi gu ra va ju izda va njem nizo -
va knji ga i peri o dič kih publi ka ci ja – dječ jih časo -
pi sa – koji će se zajed no s nagrad nim knji ga ma
distri bu i ra ti u ško la ma putem pro daj ne mre že
uči te lja, što će u tom raz do blju nado mje sti ti još
uvi jek neraz vi je no tržiš te. Ono se poči nje jasni je
for mi ra ti u raz do blju „Slo bod no tržiš te dječ jih
knji ga (1880-1918)” kada se u zna čaj ni joj mje ri
poči nju pro iz vo di ti sli kov ni ce, knji ge koje su bile
nami je nje ne dje ci predškol ske dobi pa se sto ga
nisu mogle distri bu i ra ti unu tar pro svjet nih insti -
tu ci ja. Nakon Prvo ga svjet skog rata tržiš te se
dodat no diver zi fi ci ra, publi ka ci je pojef ti nju ju, a
pro na la ze se i dru gi nači ni da knji ga posta ne
dostup ni ja čita te lju, kao što je pro da ja u (jef ti nim,
pet pa rač kim) sve sci ma izvan knji žar skih lana ca,
sto ga „Dije te kao nepo sred ni kupac dječ je knji ge
(1919-1945)” poseb no obi lje ža va peto raz do blje.
Uz poseb nu važnost tra u ma tič nog rat nog isku -
stva, u ovom je raz do blju zna ča jan i utje caj novih
medi ja, poput fil ma i stri pa, na knji žev nu poe ti -
ku te nape tost izme đu tri vi jal ne i viso ke knji žev -
no sti. Slje de će raz do blje, „Revo lu ci o nar na dječ ja
knji žev nost (1945-1952)” radi kal no će pre ki nu ti
raz voj ni tijek hrvat ske dječ je knji žev no sti te ju do
kraj no sti sta vi ti u slu žbu domi nant ne ide o lo gi je.
Ide o loš ki moti vi ra no ponov no vred no va nje te fil -
tri ra nje (ne)poćud nih dje la i pisa ca popra će no je
stva ra njem teo ri je dječ je knji žev no sti koja je, skri -
va ju ći svoj karak ter pre žit ka iz nekog dru gog vre -
me na, osta la dje lat na u histo ri o gra fi ja ma i teo ri -
ja ma i do danas. U sed mom raz do blju – kojeg

nazi va „Dječ ja knji žev nost u uvje ti ma komu ni -
stič kog reži ma (1952-1991)” – Maj hut detek ti ra
sma nji va nje ide o loš kog pri ti ska, opre zno popuš -
ta nje pred nava lom pri je vod ne lite ra tu re i zapad -
ne kul tu re u dječ ju i omla din sku knji žev no sti, no
ne bez bri ge oko nji ho vog štet nog utje ca ja i tri vi -
ja li za ci je. Posljed nje i aktu al no raz do blje pred sta -
vlja „Hrvat ska dječ ja knji žev nost na rezer vnim
polo ža ji ma (od 1991.)” za koje je ključ na demo -
kra ti za ci ja druš tva te vrto gla vi uzlet novih teh no -
lo gi ja, poput tele vi zi je, vide o i ga ra, inter ne ta i vir -
tu al nih svje to va, koje se natje ču s knji žev noš ću
za svo je mla de kon zu men te, sto ga se ona ponov -
no mora repo zi ci o ni ra ti u odno su na dru ge medi -
je i druš tve ne dje lat no sti.

Nasta vlja ju ći temu povi je sti pro u ča va nja hr-
vat ske dječ je knji žev no sti u pogla vlju naslo vlje -
nom „Uvo đe nje kole gi ja o dječ joj knji žev no sti u
aka dem sko obra zo va nje”, autor ana li zi ra počet ke
sustav nog, insti tu ci o na li zi ra nog bavlje nja pred -
me tom u 19. sto lje ću, poja vu pro u ča va nja lite ra -
tu re za dje cu u peda goš kom kon tek stu, dugo go -
diš nje raz ma tra nje iste goto vo isklju či vo u okvi -
ri ma meto di ke nasta ve knji žev no sti te današ nju
pozi ci ju gdje se ona i dalje ponaj vi še pou ča va kao
dio kuri ku lu ma uči telj skih fakul te ta. 

Među tim, upra vo u pre o sta lim pri lo zi ma u ko-
ji ma ana li zi ra poje di ne poja ve u hrvat skoj dječ joj
knji žev no sti, bilo na sin kro nij skoj ili dija kro nij -
skoj rav ni, Beri slav Maj hut suve re no demon stri -
ra plo do no snost bavlje nja dječ jom knji žev no sti s
knji žev no znan stve nog sta ja liš ta, pose bi ce kad joj
se pri stu pa uzi ma ju ći u obzir među o vi snost knji -
žev nog i dru gih druš tve nih polja. Pogla vlje „Hrva -
ti i Musli ma ni: naj sta ri ja tema i nje zin raz voj u
hrvat skom povi je snom roma nu za dje cu i mla dež
do 1945.” bavi se tre ti ra njem tema i moti va veza -
ni ma uz islam, počev ši s prvim hrvat skim dječ jim
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povi je snim roma nom sre di nom 19. sto lje ća pa sve
do danas, raz li či tim per cep ci ja ma i knji žev nim
repre zen ta ci ja ma musli ma na, u raspo nu od pri -
ka za Osman li ja kao mono lit ne pri jet nje do tole -
rant nog odno še nja spram islam ske kul tu re i ori -
jen tal ne dru go sti, sve veza no uz neu ral gič ne toč -
ke odno sa Isto ka i Zapa da što se povrat no odra -
ža va lo na knji žev ne postup ke. Zane ma re nim se
pak oni rič kim aspek ti ma i nji ho voj funk ci ji u cje -
li ni domi nant no rea li stič kog pri po vi je da nja jed -
nog od naj e mi nent ni jih figu ra u povi je sti hrvat -
ske dječ je knji žev no sti 20. sto lje ća autor bavi u
tek stu „Fan ta sti ka u ranim dječ jim roma ni ma
Mate Lovra ka”. 

U pogla vlju naslo vlje nom „Dje vo jač kim srci -
ma: naklad nič ke cje li ne iz dva de se tih godi na 20.
sto lje ća” raz mo tre na je i pro ble ma ti zi ra na još jed -
na „činje ni ca” iz povi je sti hrvat ske (ovo ga puta)
ado le scent ske knji žev no sti sli je dom čega autor
nje zi ne počet ke detek ti ra goto vo dva de se tak godi -
na pri je dje la koje se sma tra nje zi nim prvim re-
pre zen tan tom. Maj hut poka zu je kako je više na-
klad ni ka u dva de se tim godi na ma pokre nu lo izda -
va nje cije lih bibli o te ka veći nom (ali ne isklju či vo)
pri je vod ne lite ra tu re nami je nje ne dje voj ka ma.
Zbog zna čaj ne pro duk ci je takvih publi ka ci ja u
krat kom vre men skom raz do blju može se zaklju -
či ti da je posto ja la čita telj ska potre ba i raši re na
potra žnja za tom vrstom lite ra tu re, teme lje nom
na sen ti men tal nom pri po vi je da nju, s iden ti te tom
koji je tek tre ba lo potvr di ti u odno su na svo je
impli cit ne čita te lji ce. To se posti za lo dvo ja ko, ko-
ri ste ći se nara tiv nim stra te gi ja ma koji ma su pro -
ta go ni sti ce takvih dje la jasno pozi ci o ni ra ne kao
ne-više-dje ca, ali još-ne-odra sle, ali i sta vlja njem
nagla ska na posto je će rod ne ulo ge koje su se u
nekim dje li ma u pot pu no sti afir mi ra le, no u dru -
gi ma pre i spi ti va le i pro ble ma ti zi ra le. 

Nao ko tran sgre siv ni ele men ti u tako đer ve-
ćinski pri je vod nim dje li ma, popu lar ni ma posli je
1918. godi ne, obra đu ju se i u pogla vlju „Nestaš -
na dje ca u hrvat skoj dječ joj knji žev no sti nakon
Prvo ga svjet skog rata”. Tuma če nje pra ve eks plo -
zi je tema vra go la ste dje ce u roma ni ma, stri pu, sli -
kov ni ca ma, mari o ne ta ma, autor će pro na ći u dru-
š tve nim potre ba ma – humor potak nut dječ jim ne-
staš no sti ma omo gu ćio je odu šak od sive sva -
kodne vi ce i tra u ma tič nih isku sta va nasta lih za
vri je me Veli kog rata. Za nje zi nu popu lar nost u
pri po vjed nim tek sto vi ma jed na ko je tako važan
pro dor novih medi ja i kon ku rent skih aktiv no sti
koje se u to vri je me tak mi če za dječ je slo bod no
vri je me, zbog čega je za knji žev nost bilo važno da
zako ra či na zabav nu stra nu.

U posljed nja dva pogla vlja u knji zi – „Dati ra -
nje Kugli je vih izda nja” te „Na tra gu Duka to va
član ka iz 1903. ’Robin son Cru soe’ u hrvat ski jem
pri je vo di ma” Maj hut daje, u prvom, pri kaz nastan -
ka i povi je sti naklad nič ke dje lat no sti kult ne za-
gre bač ke knji ža re Kugli i model pre ma kojem je
mogu će okvir no utvr di ti godi ne Kugli je vih neda -
ti ra nih izda nja pomo ću naklad nič kih bro je va, a u
poto njem pre gled pri je vo da i pri la god bi Robin so -
na Cru so ea od nje go ve prve poja ve u hrvat skom
kul tur nom pro sto ru – „robin so na di” Mlaj ssi Ro-
bin son Joac hi ma Hein ric ha Cam pea u Vra ni će -
vom kaj kav skom pri je vo du iz 1796. godi ne. 

Hrvat ska dječ ja knji žev nost okre će list oku plja u
okvi ru jed ne knji ge tek sto ve koji istra žu ju povi je -
sne i ide o loš ke osno ve znan stve nog bavlje nja
hrvat skom knji žev noš ću za dje cu te one koji te-
ma ti zi ra ju niz manje pozna tih ili nepo zna tih knji -
žev nih feno me na, uz nagla ša va nje značaja među -
o vi sno sti i povrat ne spre ge knji žev nih postu pa ka
i čim be ni ka iz druš tve nog i povi je snog okru že nja.
Dosljed no demon stri ra ju ći koli ko je za pro u ča va -
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nje knji žev no sti važan ne samo tekst, već i kon -
tekst, ali i kon ti nu i ra no pre i spi ti va nje vla sti te
istra ži vač ke pozi ci je, Beri slav Maj hut svo jom po-
sljed njom knji gom upu ću je na novo pogla vlje u
istra ži va nju hrvat ske lite ra tu re nami je nje ne dje -
ci i mla di ma. Sude ći pre ma zna čaj nom bro ju no-
vi jih stu di ja na koje se u knji zi refe ri ra, čini se da
doi sta svje do či mo nje go vom uspješ nom otva ra -
nju.

Daria MIKU LEC*

Науч на кри ти ка
UDC 061:821.163.41-93.09“2021“

При мље но: 19. 7. 2022. 
При хва ће но: 26. 7. 2022.

НОВИ ПРИ СТУ ПИ 
И ПРО У ЧА ВА ЊА
(Књи жев ност за децу и мла де на раз ме ђи 
два миле ни ју ма – Међу на род ни науч ни
скуп и збор ник радо ва, Бео град 
– Пара ћин, 2021)

Међу на род ни науч ни скуп под нази вом
„Књи жев ност за децу и мла де на раз ме ђи два
миле ни ју ма” (Lite ra tu re for chil dren and youth at
the bor der of the mil le ni um), у орга ни за ци ји Ин -
сти ту та за деч ју књи жев ност из Бео гра да и
Књи жев ног клу ба „Мир ко Бање вић” из Пара ћи -
на, одр жан је онлајн, 8. окто бра 2021. годи не, у
Кул тур ном цен тру Пара ћин. При ја вље но је
шесна ест радо ва, које је рецен зент ска коми си -
ја одо бри ла за обја вљи ва ње у темат ском збор -
ни ку.

Темат ски збор ник Књи жев ност за децу и мла -
де на раз ме ђи два миле ни ју ма (Бео град – Пара -
ћин, 2021, 207 стр.), у изда њу поме ну тих орга -
ни за то ра, уре дио је проф. др Пре драг Јашо вић,
који у „Увод ној речи” обја шња ва гене зу овог
про јек та и њего ву свр хо ви тост. Пре ма њего вим
речи ма, 

радо ви су раз ли чи тих тема и садр жи на тако да у
доброј мери „покри ва ју” широ ку тему која је
дата наслов ним зна ком. Наслов ни знак ску па и
самог збор ни ка је више одред ни ца која је тре ба -
ло да пру жи јед ну ства ра лач ку и истра жи вач ку
шири ну ауто ри ма за први скуп, да омо гу ћи сво -
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је вр стан инте лек ту ал ни залет орга ни за то ри ма, а
и самим ауто ри ма како би сви смо гли сна ге да
пре ва зи ђу тешко ће први не и наста ве даље са
радом истом сна гом и са још већим енту зи ја -
змом. Орга ни за то ри су захвал ни сви ма који су
се ода зва ли пози ву на сарад њу, са искре ном же -
љом и надом да ће и наред не годи не овај науч ни
скуп опста ти и поста ти тра ди ци о на лан (Јашо вић
2021: 7).

Осим радо ва из Срби је, збор ник доно си при -
ло ге ауто ра из Црне Горе, Босне и Хер це го ви -
не, Бугар ске, Руму ни је, Север не Маке до ни је и
Перуа. 

Увод ни текст пред ста вља при лог проф. Тихо -
ми ра Петро ви ћа, који ана ли тич ки и педант но
раз ма тра „Моти ве и теме у књи жев но сти за де -
цу”, при чему нагла ша ва да је књи жев ност за
децу наста ла из пре по зна ва ња вла сти те пред -
мет но сти и чиње ни це да је позор ност при чита -
њу нај пре усме ре на на оно нај у оч љи ви је: 

Ини ци јал на тач ка и прво вред но сно мери ло,
која задр жа ва рела тив ну пред ност у поре ђе њу са
књи жев но шћу за одра сле, гра ђа је темељ на есте -
тич ка валид ност и импре сив на игра која детер -
ми ни ше однос мла дих пре ма беле три стич ком
дис кур су (7). 

Пози ва ју ћи се на дома ће и стра не тео ре ти -
ча ре, Петро вић исто вре ме но про бле ма ти зу је
неко ли ко аспе ка та и уче ста лих моти ва: ствар -
ност, детињ ство, дете, при ро ду и сл.

Баве ћи се ком па ра тив ним при сту пом, одно -
сно „Фан та сти ком и науч ном фан та сти ком у
књи жев но сти за децу и мла де”, проф. Мио мир
Милин ко вић исти че да се фан та сти ка запо де ва
асо ци ја ци ја ма рели ги о зно-мито ло шких пра -
сли ка колек тив не и инди ви ду ал не све сти и под -
све сних наго на, тран спо но ва них у пси хо ло ги ју

вол шеб них поја ва и реал них и ире ал них јуна -
ка. Фено мен над на рав ног и чуде сног тран сфор -
ми ше се у непо бит ну сушти ну људ ске сва ко дне -
ви це у којој се чове ков труд може испла ти ти, а
награ да заслу жи ти. Пој мо ви науч ног и фан та -
стич ног не сла жу се у све му, првен стве но услед
чиње ни це да је нау ка иску стве но про вер љи ва
кате го ри ја, а фан та сти ка плод људ ске маште
који не оба ве зу је на дока зи ва ње исти не. Пре ма
Милин ко ви ће вим запа жа њи ма, визи о нар ски
карак тер науч не фан та сти ке и футу ри стич ка
димен зи ја њених кон крет них садр жа ја омо гу -
ћа ва ју наста нак аутен тич ног књи жев ног жан ра
који пра ти и под сти че екс пан зив ни раз вој чо -
векoвих науч них достиг ну ћа.

Дани ца Сто лић раз ма тра „Два хро но то па у
бај ко ви тој про зи Маје Цвет ко вић Соти ров”, ко -
ји су као два раз ли чи та дис кур са успе шно орга -
ни зо ва ни у једин стве ну умет нич ку цели ну.
Пре по зна ти су моде ли арха ич ног хро но то па:
оквир ни модел бај ке, сен тен ци је, има ги нар ни
хро но топ, улан ча ва ње нара ци је, поја ча на уло -
га бро је ва, осо би то бро ја три, хро но топ пута и
путо ва ња, хро но то пи чан лик, дело круг пома га -
ча и сред ста ва. Са дру ге стра не, савремeни хро -
но топ чине: дина мич ни дија лог, амби јен тал на
ствар ност савре ме ног доба, кори шће ње науч не
апа ра ту ре у виду фусно та, лите ра ту ре на кра ју
књи га, акту ел ни изра зи, англи ци зми и сл. 

Софи ја Кале зић (Црна Гора) бави се ства ра -
ла штвом Андри ја не Нико лић за децу и мла де,
утвр ђу ју ћи при том да у рома ни ма ове савре ме -
не спи са те љи це доми ни ра мно штво тема и мо -
ти ва, међу који ма је посеб но зани мљив бли зак
однос деце и живо тињ ског све та. Тако ђе, уоч -
љи ве су стил ско-пое тич ке одли ке басне, наро -
чи то у рома ни ма о кућ ном љубим цу Флук и
Флук и Кана.
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Јован ка Ден ко ва (С. Маке до ни ја) осве тља ва
„Жил вер нов ску фан та сти ку Тома Арсов ског”
пред ста вље ну у рома ни ма Под вод ни град (1992),
Зена, ћер ка зве зде (1988), Арис или прва љубав
(1989) и Кри стал на пла не та (1990).

Мони ка Еспар ца Пати њо (Перу) пред ста вља
фан та стич не жанр о ве у деч јој књи жев но сти 21.
века („Тhе fan ta stic gen re in chil dren’s lite ra tu -
re in the 21st cen tury”). Она сма тра да већи на
истра жи ва ча пове зу је жанр фан та сти ке са ви -
ле ња ци ма и вила ма, али данас је дошло до ево -
лу ци је оно га што је опште по зна то као жанр
фан та сти ке у књи жев но сти за децу 21. века. Он
зао ку пља пажњу чита ла ца широм све та, јер
отва ра свет деч је маште са јуна ци ма који су
често полу људ ски, полу нат при род ни, попут ву -
ко дла ка, 

[г]обли на и виле нема, јер су дана шњи чита о -
ци све више зах тев на публи ка која насто ји да се
иден ти фи ку је са осе ћа њи ма и емо ци ја ма лико -
ва који поста ју њихо ви херо ји и вели ки при ја те -
љи у има ги нар ном све ту где је нада покре тач
исто ри је (79).

У зајед нич ком раду, Шеј ла Кадри ба шић и
Суад Хаса но вић (Босна и Хер це го ви на) раз ма -
тра ју „Зна чај мето ди ке дје чи је књи жев но сти за
раз вој инклу зив не школ ске кул ту ре”. Наи ме,
они сма тра ју да због спе ци фич не при ро де ос -
тва ри ва ња у јези ку, књи жев ност тре ба да тема -
ти зу је све појав но сти живо та и да на тај начин
раз ви ја инклу зив ну кул ту ру обра зо ва ња. Деч ја
књи жев ност може да тема ти зу је инклу зи ју на
начин дру га чи ји од оног при ме ре ног струч ној
лите ра ту ри, која кори сти спе ци фич ну тер ми -
но ло ги ју и као таква није наме ње на широј по -
пу ла ци ји. Циљ рада је про бле ма ти зо ва ње ин -
клу зи је и могућ но сти побољ ша ња начи на њене

пре зен та ци је у књи жев но сти за децу. Пра ви лан
мето дич ки при ступ при реа ли за ци ји садр жа ја
у деч јој књи жев но сти у вели кој мери детер ми -
ни ше индекс инклу зив но сти потре бан за оства -
ри ва ње потре ба свих уче ни ка без обзи ра на по -
је ди нач не спо соб но сти. Овај ком плек сан и за -
ни мљив рад састо ји се од неко ли ко идеј но-те -
мат ских цели на: 

1. „При ступ про бле му”, 
2. „Акту а ли за ци ја афек тив не димен зи је об -

ра зо ва ња”, 
3. „Однос књи жев но сти и инклу зи је – глас о

’Дру ги ма’ и глас ’Дру гих’”, 
4. „Уло га настав ни ка у про мо ци ји инклу зив -

не школ ске кул ту ре”, 
5. „Настав не мето де као темељ ни фак тор

про во ђе ња инклу зи је путем дје чи је књи -
жев но сти”,

6. „Мул ти кул ту рал на дје чи ја књи жев ност –
чита њем пре ма (у)позна ва њу ’Дру гог’”,

7. „Закључ на раз ма тра ња”.

Сава Ста мен ко вић (Бугар ска) ука зу је на „Пр -
ву љубав, губи так и одра ста ње у рома ну Пле ши
на мом гро бу и фил му Лето ’85”. Роман Dan ce
on My Gra ve (1982) бри тан ског ауто ра Ејда на
Чејм бер са сма тра се пио нир ским, јер је први
пут један роман за мла де за глав ног јуна ка
имао геј тинеј џе ра. Роман је поно во дошао у
жижу јав но сти 2020, због филм ске адап та ци је
фран цу ског сце на ри сте и реди те ља Фран соа
Озо на под нази вом Été 85. У раду се ана ли зи ра
како су дво ји ца ауто ра при ка за ли прву, тра гич -
ну љубав шесна е сто го ди шњег Хала и њего во
одра ста ње. Аутор закљу чу је да је Озон дели -
мич но про ме нио глав ни лик, ума њу ју ћи му
ком плек сност коју има у књи зи, али је зато
саму при чу вешто визу ел но обо га тио. У кра ћем
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делу рада дотак ну то је и пита ње хомо сек су ал -
но сти и дру штве не стиг ме у рома ну и фил му.
Иако хомо фо би је гото во да нема у овим дели -
ма, сам исход суђе ња глав ном јуна ку све до чи о
њој. Упр кос таквој, бла гој иде а ли за ци ји ста ња у
дру штву, ова дела оста ју зна чај на за репре зен -
та ци ју геј попу ла ци је у савре ме ној омла дин ској
књи жев но сти и фил му.

Маг да ле на Думи тра на (Руму ни ја) тума чи
„Књи жев ност за децу као иде о ло шко боји ште”
(„Chil dren’s lite ra tu re as an ide o lo gi cal bat tle -
field”). Рад се бави темат ским покре том који је
зажи вео послед њих деце ни ја у обла сти књи жев -
но сти за децу. При ме ћу је се да ути цај иде о ло -
ги је на књи ге за децу расте, али можда не у пра -
вом сме ру. Основ на тема члан ка одно си се на
хит ност која дола зи из оних сег ме на та дру штва
заин те ре со ва них за про ме ну иден ти те та лич но -
сти, на осно ву про ме не био ло шког пода тка –
ана том ског и физи о ло шког.

При лог Андри ја не Нико лић (Црна Гора) по -
све ћен је „При по вје дач ком сви је ту за дје цу Ву -
ка Мини ћа”. Аутор ка се, пре све га, бави крат -
ком про зом овог црно гор ског писца, темат ски
поде ље ном на рурал ну и урба ну. Иако су при -
че рела тив но крат ке, у њима се осе ћа пати на
дав них вре ме на, нато пље на сећа њи ма из пиш -
че вог живо та, али и детињ ства њего ве ћер ке
којој су посве ће ни број ни насло ви. „Оно што
обје ди ња ва све при че при по вјед ног ства ра ла -
штва Вука Мини ћа јесу роди тељ ска љубав, за -
шти та и поу чан крај гото во сва ке при че” (123).

„При ро да као песнич ки мотив у ства ра ла -
штву за децу Гри го ра Вите за” назив је рада Сла -
ђа не Милен ко вић, у коме се ана ли зи ра и ука -
зу је на зна чај моти ва при ро де у Вите зо вој пое -
зи ји, као доми нан тан у њего вом ства ра ла штву,
и његов ути цај на дете које живи у модер ном
све ту. Оста ле моти ве, при сут не у Вите зо вим

песма ма, тако ђе при ка за не у раду, гото во оба -
ве зно сле ди мотив при ро де и зато је он зна ча -
јан за интер пре та ци ју. Кроз ана ли зу три песме
обра ђе ни су моти ви: дуге, пти це, шуме и поља,
живо ти ње, месе ца и сун ца. При лог чине сле де -
ће идеј но-темат ске цели не:

1. „Увод”,
2. „Ства ра ла штво Гри го ра Вите за”,
3. „Књи жев на кри ти ка о песма ма Гри го ра

Вите за”,
4. „При ро да као песнич ки мотив у ства ра ла -

штву за децу Гри го ра Вите за”,
5. „Ана ли за песа ма Шума спа ва, Шеви на ју-

тар ња песма и Дуга”,
6. „Закљу чак”.

Милу тин Ђурич ко вић свој је рад посве тио
„Нео че ки ва ним обр ти ма у крат ким при ча ма
Милен ка Матиц ког”, које има ју обе леж ја неиз -
ве сно сти и непред ви ди во сти у сми слу сасвим
изне на ђу ју ћег кра ја, супрот ног оче ки ва ном.
Основ на одли ка ова квог при по ве да ња је, пре
све га, бога та објек ти ви зи ра ност, луцид ност
духа и стал на потре ба за игром и акци јом, при -
сут на у без ма ло сва кој при чи. Пре ма Ђурич ко -
ви ће вим запа жа њи ма, „Матиц ки је ство рио ци -
клу се врло узбу дљи вих, нео бич них и зани мљи -
вих при ча под јед на ко при влач них и деци и
омла ди ни раз ли чи тих узра ста” (164).

Баве ћи се „Пое ти ком детињ ства у пое зи ји за
децу Радо ми ра Андри ћа”, Пре драг Јашо вић на
при ме ру неко ли ко анто ло гиј ских песа ма пока -
зу је и дока зу је ори ги нал ност Андри ће вог пева -
ња за децу. Реч је о песни ку који је пола века
при су тан у срп ској пое зи ји а нешто кра ће у
пое зи ји за децу. Без обзи ра на пер ма нент ну
ства ра лач ку назоч ност, услед песни ко ве неза -
ин те ре со ва но сти да се њего ве књи ге нађу на
писа ћем сто лу акту ел них кри ти ча ра изо ста ле
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су шире опсер ва ци је о њего вом песни штву. У
нови је вре ме, међу тим, та сли ка се мења. По -
сто ји неко ли ко темат ских књи жев них часо пи -
са, чак и јед на лин гви стич ка сту ди ја о њего вом
песни штву за одра сле, али о кор пу су ства ра ла -
штва за децу таквих радо ва има вео ма мало,
што сва ка ко није про пор ци о нал но њихо вом
ква ли те ту. Зато се у овом раду скре ће пажња на
зна чај, зна че ње и пое тич ку вред ност Андри ће -
вог песни штва за децу и мла де. 

Вио ле та Нико лић раз ма тра „Адап та ци ју де -
ла Јаза вац пред судом у кон тек сту раз во ја гово -
ра у пред школ ској гру пи”. Пола зе ћи од наве де -
ног, рад се бави пита њи ма говор ног ства ра ла -
штва деце, ути ца ји ма вас пи та ча и окру же ња,
као важних фак то ра, на раз вој гово ра, уло гом
књи жев них тек сто ва за децу, као и адап та ци јом
дела Јаза вац пред судом Петра Кочи ћа у функ -
ци ји раз во ја гово ра. Ова адап та ци ја ство ри ла је
књи жев ну фор му бли ску деци, дока зу ју ћи мо -
гућ ност да адап та ци ја носи сна жне обра зов не
пору ке које се тичу деце, али под сти че и пре и -
спи ти ва ње самих роди те ља. Лико ви живо ти ња
бли ски су и при јем чи ви деци. У овом при ме ру
деца уче о одно си ма у поро ди ци и дру штву, као
и могу ћим после ди ца ма које могу наста ти ус -
лед погре шних избо ра. Тако ђе, овај рад моти -
ви сан је тежњом да се нагла си важност посма -
тра ња дете та као поје дин ца, са број ним потен -
ци ја ли ма који се, у зави сно сти од усло ва, могу
изра зи ти или поти сну ти. У раду се исти че на
које аспек те раз во ја се ути че при ла го ђа ва њем
књи жев них дела, са кон крет ним при ме ри ма.
Струк ту ру овог зани мљи вог при ло га сачи ња ва -
ју сле де ће темат ске цели не:

1. „Увод”,
2. „Дефи ни са ње пој ма говор, језик, говор но

ства ра ла штво и језич ке игре”,
3. „Књи жев ност и вас пи та ње”,

4. „Адап та ци ја тек ста Јаза вац пред судом”,
5. „Ути цај адап та ци је књи жев ног дела на ра -

з вој гово ра”,
6. „Закљу чак”.

Анђе ла Марин ко вић осве тља ва „Пое зи ју за
децу Томи сла ва Неди ћа”, при пад ни ка сред ње
гене ра ци је ства ра ла ца за мла де, који је у по -
след њих неко ли ко годи на обја вио три запа же -
не књи ге песа ма (Смеј те се, децо, Загр ље на раз -
би бри га, Радуј се), избо рив ши се при том за ау -
тен ти чан и осо бен израз као спој тра ди ци о нал -
ног и модер ног, одно сно духов ног и урба ног.
Кроз крат ку ана ли зу њего вих репре зен та тив -
них песа ма, ука зу је се на глав не идеј но-темат -
ске одли ке, изве сне ути ца је и естет ско-умет -
нич ке доме те, који пред ста вља ју знат но осве -
же ње и пое тич ки помак у нашој савре ме ној
пое зи ји за децу и мла де.

Послед њи при лог у збор ни ку пред ста вља рад
Луке Мити ћа „Драм ски еле мен ти и пер со ни -
фи ка ци ја у при ча ма за децу Душа на Радо ви ћа”.
Наи ме, аутор исти че да је Радо вић оства рио
зна ча јан помак ка модер ним тен ден ци ја ма и
посту ла ти ма у књи жев но сти за децу. Како је
позна ти ји и зна чај ни ји као песник, Радо ви ће ве
крат ке при че оста ле су, на неки начин, у сен ци
и дру гом пла ну. Оно што је спе ци фич но у књи -
жев но сти овог ауто ра јесте чиње ни ца да се еле -
мен ти драм ског и упо тре ба стил ских фигу ра
пре по зна ју и у про зним и у песнич ким оства -
ре њи ма исто вре ме но. Овим радом се нај ви ше
инте ре со ва ња пока зу је за драм ске и стил ске
прет по став ке у про зном дис кур су углед ног кла -
си ка за децу и мла де.

Међу на род ни науч ни скуп „Књи жев ност за
децу и мла де на раз ме ђи два миле ни ју ма”, у
орга ни за ци ји Инсти ту та за деч ју књи жев ност из
Бео гра да и Књи жев ног клу ба „Мир ко Бање вић”
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из Пара ћи на, пру жио је нова и дра го це на са -
зна ња о број ним аспек ти ма, тема ма и пита њи -
ма из дома ће и свет ске књи жев но сти за децу, а
темат ски збо р ник са овог ску па у вели кој мери
обо га ћу је науч но-струч ну лите ра ту ру и пери о -
ди ку из обла сти савре ме не књи жев но сти за
мла де.

Милу тин Б. ЂУРИЧ КО ВИЋ*

При каз
UDC 821.163.41-31.09 Knežević Ivašković M.(049.32)

При мље но: 12. 7. 2022. 
При хва ће но: 20. 7. 2022.

БУБЕ У ГЛА ВИ
(Mil ka Kne že vić Ivaš ko vić: Tara kan, 
NNK Inter na ti o nal, Beo grad, 2021)

Још од поја ве Селе ни ће вог рома на При ја те -
љи (1980), Косан чи ћев венац у Бео гра ду мар ки -
ран је у срп ској књи жев но сти као топо ним од
изу зет ног зна ча ја. Гене за нео бич ног одно са из -
ме ђу дво ји це мушкар ца, а наро чи то при ча о ди -
на сти ји Хаџи слав ко вић и њихо вој поро дич ној
кући у коју су, уз број на фами ли јар на трве ња,
угра ђе не и неду жне жртве, заслу жне су за асо -
ци ја ци је о укле то сти. Место на ком се сусти чу
дру го сти које се нај пре међу соб но фасци ни ра -
ју, а затим суда ра ју и суко бља ва ју у жељи да се
дока жу као истин ски пола га чи пра ва на про -
стор који би тре ба ло одбра ни ти од пре те ћег
ути ца ја, потвр ди ло је поме ну те осо бе но сти у
рома ну Тара кан Мил ке Кне же вић Ива шко вић.
Тара кан је, поред Награ де „Раде Обре но вић”
коју доде љу је жири Зма је вих деч јих ига ра,
овен чан и при зна њем Поли ти ки ног забав ни ка
за нај бо ље дело наме ње но мла ди ма у 2021.
годи ни. Након Црне пти це Алек сан дре Јова но -
вић, про шло го ди шњег лау ре а та ове награ де, и
роман Мил ке Кне же вић Ива шко вић о одра ста -
њу про го ва ра на сли чан начин – неу леп ша но и
без уви ја ња, тума че ћи и рас пли ћу ћи све оне
боја зни и недо у ми це са који ма се суо ча ва ју
мла ди на пра гу адо ле сцен ци је. Још јед но везив -
но тки во ових рома на почи ва на жан ров ској
шаре но ли ко сти чија је функ ци ја демон стра ци -
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ја ком плек сно сти тема око којих су дела изгра -
ђе на. Из те лепе зе, обе аутор ке издва ја ју хорор
као наро чи то дело тво ран у при ка зи ва њу демо -
на који се очи та ва ју како на пла ну лич них мора
тако и на пла ну упли ва оно стра ног.

Урба на при по вест, која је исто вре ме но и ре -
ми ни сцен ци ја на пери од из мла до сти глав ног
јуна ка Михај ла Кра чу на, мемен то је јед ног вре -
ме на које је зна чај но ути ца ло на радо зна лог
нара то ра. Реч је о лету 1988. које је из пер спек -
ти ве три де сет годи на ста ри јег Михај ла спле том
раз ли чи тих окол но сти про ме ни ло ток сазре ва -
ња не само деча ка који сту па у гим на зиј ски жи -
вот, већ и њего вих бли жњих, па и поје ди на ца из
шире око ли не. Одра ста ње на које рав но прав но
ути чу филм ски хорор кла си ци и деди не при че
про же те мисте ри о зним дета љи ма веза ним за
исто ри ју Бео гра да, нај ве ћим је делом усме ре -
но на спо зна ва ње и пои ма ње оно стра ног из раз -
ли чи тих угло ва. Међу тим, када се енти тет из
таквог кор пу са оса мо ста ли и заку ца на вра та
поро ди це Кра чун, Миша поста је све стан чиње -
ни це да прет њу неће вешти реди тељ оте ра ти,
већ да и деца могу бити уче сни ци нерав но прав -
не бор бе са више стру ко над моћ ни јим непри ја -
те љем. Про фе сор Мухар, дедин гост и коле га из
сту дент ских дана, од рани јих посе ти ла ца поро -
дич ног дома издва ја се несно сним смра дом ко -
ји буди асо ци ја ци је на тру леж и гро бље, али и
изра же ном заин те ре со ва но шћу за дедин саку -
пљач ки про је кат беле же ња све до чан ста ва о бео-
град ским лагу ми ма. Како Миша и његов мла ђи
брат Игњат при ме ћу ју, посе те архе о ло га, који
носи нео би чан накит у виду масив ног ока испод
краг не и навод но истра жу је иско пи не древ ног
Егип та, у све већој мери нару ша ва ју деди но
здра вље: „Тада сам, тек, пре по знао искли зну ће
које је захва ти ло нашу поро ди цу” (58). Згод но
за поја ву ова кве при до шли це јесте и вре ме,

буду ћи да је pater fami li as одсу тан због рада на
гра ђе вин ском задат ку у Либи ји, те сит ни це које
деча ци при ме ћу ју, попут поцр не лих заво ја на
Муха ро вим нога ма из којих се осло ба ђа ју црви -
ћи, оста ју ско ро па упра зно изго во ре на упо зо -
ре ња, упу ће на мај ци. Тек са све очи глед ни јим
коп ње њем нај ста ри јег чла на поро ди це, који се
кре ће као „меха нич ка лут ка”, очи ју попут „про -
зо ра у дру ги свет” (37), и она при ме ћу је да се с
уче ста ли јим посе та ма чове ка у црном погор -
ша ва деди но пси хич ко и физич ко ста ње. Потвр -
ду сум њи да је њего ва збу ње ност, а затим губи -
так сећа ња и пам ће ња у директ ној вези са Му -
ха ро вим похо ђе њем куће на Косан чи ће вом
вен цу, пре стра вље ни Кра чу ни доби ја ју од вре -
ме шне Руски ње Олге, која деди ног новог при -
ја те ља нега тив не енер ги је пре по зна је као дав -
на шњег винов ни ка несре ће неко ли ко бео град -
ских поро ди ца, изме ђу оста лог – и њене.

Пара лел но са поја вом Муха ра, у Мишин жи -
вот ула зи „шар ман тан позер и веро ват но ла -
жов” (46), нови момак у гра ду који се пред ста -
вља као Ана тол. Однос изме ђу дво ји це деча ка
од почет ка је амби ва лен тан – иако Ана тол осу -
је ћу је њего ве при че и насто ја ња да се пока же
као зани мљив саго вор ник, што је нео про сти во
када је при сут на сим па тич на Нена, Миша ипак
осе ћа одре ђе ну врсту при вр же но сти овом нео -
бич ном деча ку. Интри ги ра га њего ва поја ва и
иако наво ди да је сигур но „живот неког са се -
дам на ест мно го узбу дљи ви ји и леп ши” (80), пре
све га због вели ког зна ња и број них инфор ма -
ци ја који ма рас по ла же, Миша детек ту је и Ана -
то ло ву скло ност ка ижи вља ва њу на живо ти ња -
ма и нака зно сти у пона ша њу које му се не допа -
да ју. „Може ли се заво ле ти чудо ви ште?” (138),
пита ње је које себи поста вља сва ки пут када
осе ти жељу да вре ме про во ди са мисте ри о зним
мом ком који је пред њим и Неном убио пацо ва
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тре ска ју ћи га о огра ду. Осим што га иза зи ва да
чини оно му се не допа да, како би га под ста као
на дока зи ва ње, Ана тол Миши даје кори сне
саве те, од којих је нај ва жни ји сти ца ње зна ња
кроз чита ње. „Књи ге су му отво ри ле нови свет”
(157), те Миша сво ју нову глад хра ни и дели ма
која пре ва зи ла зе његов узраст, откри ва ју ћи моћ
речи у њихо вом нај са вр ше ни јем обли ку.

Роман Тара кан свр ста ва се у низ оних дела
за децу и мла де које савре ме на кри ти ка пре по -
зна је као важне за раз у ме ва ње пре о бли ко ва ња
жан ра – где је пре те ће (нај че шће оно стра но)
хума ни зо ва но, поне кад са циљем да се стра -
вични моме нат убла жи у све сти дете та које се
са рома ном сре ће. Међу тим, у рома ну Мил ке
Кне же вић Ива шко вић, као и у поме ну тој Црној
пти ци Алек сан дре Јова но вић, ово пре о бли ко -
ва ње резул тат је исти ца ња људ ских сла бо сти и
стра хо ва, које, дове де не до парок си зма, у вели -
кој мери ути чу на про ме ну пона ша ња јуна ка. У
конач ни ци, и Ана тол се откри ва као оста так
нека да шњег бића које је задр жа ло тек толи ко
људ ско сти и емо ци ја да заво ли дру гу осо бу и да
схва ти како би тре ба ло пре ки ну ти одав но по -
тро ше ни живот и пре пу сти ти се неми нов но сти
нестан ка.

Уну тар Тара ка на раз ли ста ва ју се број не људ -
ске неса вр ше но сти и гре шке, које четрнаес -
тогодишњaково око – дру га чи је од оног на Му -
ха ро вим гру ди ма, али под јед на ко важно за ток
рома на – при ме ћу је и интер пре ти ра како нај -
бо ље уме. Миши не опсер ва ци је израз су раз ми -
шља ња деча ка који сту па у свет одра слих, и он
то, захва љу ју ћи окол но сти ма и прет ња ма које
зах те ва ју његов анга жман и мудр ост, чини по -
ма ло убр за но. Он, осим у деди ном пона ша њу,
чуд не про ме не при ме ћу је и сву да око себе.
Утих ну ће пти ца или одсу ство Муха ро ве сен ке,
као и отво ре но непри ја тељ ство изме ђу њега и

пса Готи ја, врсном позна ва о цу хорор кине ма -
то гра фи је ја сни су пока за те љи како су на делу
неке више силе. Када му отац каже да „не по -
сто ји ништа нат при род но. Посто је само ства ри
и поја ве чије нам је поре кло непо зна то. И оне
су део при ро де” (129), љуби тељ Кро нен бер го -
вих и Арђен то вих фан та зма го ри ја, захва љу јући
који ма је у видео-клу бу добио нади мак „стра -
во ку сац”, осе ћа да се – иако је „страх углав ном
ира ци о нал но осе ћа ње” – „пла ши с реал ним
раз ло гом” (83). Због нај не ве ро ват ни јих окол но -
сти које, спле те не око Муха ро вих и Ана то ло вих
делат но сти, директ но ути чу на без бед ност целе
поро ди це Кра чун, по узо ру на тинеј џер ске хо -
рор фил мове, Миша оку пља „брат ство лузе ра”
(201), како би ства ри што пре вра тио на сво је
место и рас крин као тај ну чуд но ва тих узур па -
то ра Ко сан чи ће вог вен ца.

Миши ни комен та ри доти чу и оне сфе ре које
су нај че шће закло ње не од осо ба њего вог узра -
ста, међу који ма се издва ја ју педо фи ли ја, врш -
њач ко и поро дич но наси ље и про ми шља ња о
исто пол ној љуба ви. Мил ка Кне же вић Ива шко -
вић вео ма суп тил но сли ка про бле ме који су
могу ћи у сва кој живот ној доби, кори сте ћи пер -
спек ти ву мла ђег адо ле сцен та који зна довољ но
да раз у ме шта је погре шно, а шта не и чему би
одлуч но тре ба ло ста ти на пут. Све ове неда ће
сво је уоб ли че ње нала зе у осо ба ма које Миша
упо зна је лета 1988, што се може тума чи ти поја -
вом озбиљ них тема са који ма ће се дечак на
свом ини ци ја циј ском путу суо чи ти. Њего ва
боја зан да је Ана тол хомо сек су а лац обја шње на
је одсу ством пред ра су де, али при су ством стра -
ха због незна ња како иска за ти неза ин те ре со ва -
ност а не повре ди ти дру гу осо бу. С дру ге стра -
не, њего ву пасив ност током мал тре ти ра ња дру -
га ри це на школ ском ход ни ку осу ђу је Каћа „ко -
ја би могла да буде филм ски двој ник Бате Жи -
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во ји но ви ћа” (187), уско ро нај бо ља при ја те љи ца
и актив ни члан Миши ног аут сај дер ског тима.

При ча о деди ној сестри која је као пет на е -
сто го ди шња ки ња умр ла с реч ју „тара кан” на
усна ма и све чешће и нео бич ни је мани фе ста -
ци је бубо ли ких ство ре ња кул ми на ци ју доби ја -
ју у олуј ној ноћи током које Игњат неста је.
Конач ни обра чун изме ђу Мише и енти те та који
је желео да га раз дво ји од поро ди це, а потом
нау чи да вешто као он пли ва у уса мље но сти,
мај стор ски је напи са на епи зо да о искон ској
бор би добра и зла која је наро чи то инте ре сант -
на због ком плек сно сти репре зен та лошег. 

Као што је око на Муха ро вој коп чи извор
моћи коју, попут прсте на из чуве не Тол ки но ве
три ло ги је, доби ја онај ко зача ра ни пред мет ста -
ви на себе, тако оруж је за финал но уни ште ње
при па да оном ко, пре ма тра ди ци о нал ном пои -
ма њу, посе ду је пре ди спо зи ци је да због изу зет -
но сти свог поре кла злу ста не на пут. Мил ка
Кне же вић Ива шко вић сво ја зна ња о жан ру хо -
рора вешто интер по ли ра у при чу коју зао кру -
жу ју зна ње као вели ки капи тал, при ја тељ ство
као одбрам бе но оруж је, љубав као непре су шни
из вор моћи и поро ди ца као нај сна жни ји облик
зајед ни це. Без обзи ра на то да ли при па да ју
непо зна том обли ку живо та или дру гој стра ни
која се бра ни од „црних оке а на тиши не” и сна -
жних „осе ћа ја ништав но сти” (249), и иако су
ста нов ни ци јед ног дру га чи јег гра да из рани јег
вре ме на, јуна ци рома на Тара кан леги тим ни су
жите љи и савре ме ног доба у коме и даље посто -
је сва ка кви демо ни, али и пра ви херо ји.

Мари ја на С. ЈЕЛИ САВ ЧИЋ* 
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ВАТРА ЗА ОДА ГНА ВА ЊЕ
ДЕМОНA
(Мла ден Мило са вље вић: Ола ли је, 
Бедем књи ге, Бео град, 2021)

Мла ден Мило са вље вић један је од савре ме -
них књи жев них ства ра ла ца чији је опус у нај -
ве ћој мери обе ле жен инте ре со ва њем за фол -
клор ну фан та сти ку, чему све до чи његов дуго -
го ди шњи уред нич ки рад у часо пи су Ома ја, али
и рома ни Кал југа и Језа ва. Сто га не чуди то што
је Мило са вље ви ћев прве нац у обла сти књи жев -
но сти за децу, пое ма Ола ли је, директ но надах -
нут јед ним народ ним оби ча јем, који Срп ски
мито ло шки реч ник опи су је на сле де ћи начин: 

Оби чај пред Вели ке покла де, уочи Ивањ да на,
Петров да на, Спа сов да на или Ђур ђев да на, када је
мла ђи свет палио лиле (осу ше на бре зо ва или
тре шње ва кора која се меће у про цеп), бацао их
увис, пре све га пре ко торо ва, или их је носио око
њих и по селу. Ноше ње и баца ње лила пра ће но је
разним пови ци ма [...] а оби чај се завр ша вао пе -
смом и игром. У неким кра је ви ма на покла де су
пали ли гоми ле сла ме (негде их зову ола ли је),
које би затим деца, мом ци и девој ке пре ска ка ли
„ради здра вља”. Сви ови оби ча ји, који су се изво -
ди ли у сумрак, изра жа ва ју прво бит но насто ја ње
да се ватром и виком ода гна ју демон ска бића.

Чита лац, упу ћен у зна че ње нази ва, може се
зате ћи збу њен након првог чита ња дела – јер, у
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њему ни тра га од „ола ли ја” нема! Па ипак, ау -
то ров ода бир насло ва нипо што није слу ча јан.
Оби чај паље ња ватре ради зашти те од демо на
пред ста вља сим бо лич ку сли ку основ не иде је
пое ме, у којој се при по ве да ње јавља као живо -
твор на сила која савла да ва страх. Наи ме, неи -
ме но ва ни дечак, глав ни лик, нала зи се суо чен
са дво стру ким про бле мом: поро дич ним сва ђа -
ма („Стра шна је кућа у којој плам ти / уме сто
ватре у топлој пећи / глас роди те ља што стал но
виче”) и исме ва њем око ли не због стра ха који
поро дич ни про бле ми иза зи ва ју („Пре да дох ли -
стак, на њему сама / два кри ва рет ка, као два
тра га, / а тамо сто ји – тата и мама [...] Уча пред
сви ма читô је састав / мене је тешка гута ла
тама”). Као једи но место на којем се осе ћа без -
бед но – јер без бед ност му не нуде ни шко ла, ни
роди тељ ска кућа – јавља се дедин дом, у који
одла зи након што му учи тељ наре ђу је да напи -
ше нови састав на тему „Шта вас све пла ши /
шта вам је јези во, шта вам је стра шно”. Пре пла -
ше ном деча ку, који није у ста њу да се сети ни -
чег стра шни јег од поро дич них сва ђа, деда при -
ча стра вич ну при чу из мла до сти.

Деди ној при чи при па да цен трал но место у
пое ми, што је јасно назна че но и гра фич ким
уре ђе њем књи ге. Наи ме, док је нај ве ћи део пое -
ме дат на белој под ло зи, и пра ћен црно-белим
илу стра ци ја ма, сег мент који се одно си на деду
дат је у обр ну тој схе ми боја, тако да је кори -
шће на црна под ло га, што је усло ви ло и изме не
у илу стра ци ја ма које су при чу поста ви ле у пун
кон траст са ствар но шћу. Ако попреч но погле -
да мо затво ре ну књи гу, виде ће мо како се изме -
ђу две беле тра ке нала зи јед на там на; визу ел ни
иден ти тет тако одра жа ва тро дел ну ком по зи -
цију књи ге: страх – стра шна при ча – раз ре ша -
ва ње стра ха. Ово пред ста вља гра фич ки оти сак

сим бо лич ких „ола ли ја”, које код Мило са вље ви -
ћа запра во одра жа ва ју дија лек тич ки тро у гао
теза –ан ти те за –син те за.

Аутор заго ва ра тезу пре ма којој је уло га
стра шне при че у томе да пру жи уте ху пред
ствар ним, ово зе маљ ским стра хо ви ма; с дру ге
стра не, они су ти који нам омо гу ћа ва ју да ту
при чу на првом месту уоп ште и дожи ви мо, а да
се заи ста не пре стра ши мо. Сто га се син те за
огле да у чиње ни ци да при ча поста је сво је вр сни
поли гон за савла да ва ње реал ног стра ха, што јој
даје уло гу ватре из народ ног оби ча ја. Мило са -
вље вић се тиме доти че вео ма важног пита ња, а
то је зна чај усме ног ства ра ла штва у вас пи та њу,
обра зо ва њу и фор ми ра њу лич но сти. Деда сво -
ју при чу пре но си уну ку, који је пре тва ра у гра -
ђу за састав („Сву ноћ је дечак мар љи во писô /
деди ну при чу на папир метнô / шарô, додавô,
једва је дисô. / Срце све више било му срет но”),
што исто вре ме но пред ста вља и кон ти ну и тет
тра ди ци је и њену про теј ску при ро ду (нека да
усме на при по вест поста је запи са на). 

Ипак, оно што пред ста вља пре пре ку таквом
тума че њу јесте чиње ни ца да деди на при ча није
пове за на са деча ко вим про бле мом. Деда при -
по ве да о свом сусре ту са црном свад бом, ноћу
у шуми, који се раз ре ша ва тако што се, уме сто
да се укљу чи у сла вље, пре кр сти, и тиме спа си.
О демон ској при ро ди тог дога ђа ја све до чи чи -
ње ни ца да се, након буђе ња, зати че на бре сту,
са коби љом гла вом у рука ма (коњ је сено ви та
живо ти ња и пси хо помп). Ово ни на који начин
не пред ста вља сим бо лич ко раз ре ше ње деча ко -
вог стра ха, и реше ња која се наме ћу – посто је
стра шни је ства ри од роди тељ ске сва ђе, или:
осло ни се на вишњу помоћ – нису довољ на да
би се пре о крет у деча ко вом рас по ло же њу нара -
тив но моти ви сао.
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Сим бо ли зам „ола ли ја” тре ба ло би да буде
одре ђе ни ји; ова ко, раз ре ше ње стра ха не делу је
убе дљи во, до реша ва ња поро дич них про бле ма
запра во не дола зи (сем деди не изја ве „поздра -
ви сво је, реци им ово: / ако те буду ћушка ли
опет / стра шно ћу да им очи там сло во”, која не
пред ста вља пра ву интер вен ци ју), а писа ње са -
ста ва на осно ву деди не стра шне при че, уме сто
раз го во ра о поро дич ним про бле ми ма, не може
се вред но ва ти пози тив но, већ као еле мент тра -
ди ци о нал ног поти ски ва ња деч јих – и мушких –
осе ћа ња, одно сно пови но ва ње дру штве ној нор -
ми. Чини се да је ово плод ауто ро вог недо вољ -
ног про ми шља ња сим бо ли зма и зна че ња соп -
стве ног дела, које узро ку је недо вољ ну веру
чита о ца у тума че ње које се само наме ће. Ипак,
и без обзи ра на то, Ола ли је пред ста вља ју вре дан
допри нос срп ској књи жев но сти за децу, као јед -
но од рет ких дела која се баве темом раз ре ша -
ва ња деч јег стра ха.

На овом месту, Мило са вље ви ће ву илу стро -
ва ну пое му вре ди упо ре ди ти са вео ма слич ним
оства ре њем, Стра хо ви том књи гом Уро ша Пе -
тро ви ћа и Алек се Гаји ћа (Лагу на, 2019). Овај
гра фич ки роман тако ђе се бави стра хом, а кри -
ла ти цом „Да се нисмо пре па да ли, можда бисмо
пре пада ли” изра жа ва се аутор ски однос пре ма
фено ме ну стра ха. Петро ви ће ва про за доно си
нам колек ци ју разно род них стра хо ва који ма је
био изло жен као дете – Бела неде ља (покла де),
песма о зецу, филм Ђор ђа Кади је ви ћа Леп ти -
ри ца, итд. – али, поред тога, тема ти зу је и осе -
ћа ња која нису инди рект но пове за на са стра -
хом, као што су туга и несре ћа. Ово некри тич -
ко меша ње раз ли чи тих типо ва стра ха са дру гим
осе ћа њи ма – јер, стра хо ви од поја ва из окру же -
ња не могу се поре ди ти са стра хом од дела
почи ње них са наме ром да упла ше – чи ни да

Стра хо ви та књи га буде раз у ђе на на идеј ном
пла ну, а пону ђе но раз ре ше ње – у реду је пла -
ши ти се и то је нео п ход на шко ли ца каље ња осе -
тљи ве мла де душе – делу је меха нич ки.

Насу прот томе, Ола ли је су темат ски и идеј -
ни хомо ге не, а њихо ве мане пред ста вља ју само
плод недо вољ ног про ми шља ња и раз ра ђи ва ња
одлич не пре ми се. Иако напи са на у тра ди ци о -
нал ној фор ми римо ва них катре на и пра ће на
руди мен тар ним илу стра ци ја ма које ево ци ра ју
изда ња школ ских лек ти ра, пое ма делу је све жи -
је и упе ча тљи ви је од испе гла ног, али недо ми -
шље ног гра фич ког рома на чији су нај ве ћи адут
неве ро ват не илу стра ци је Алек се Гаји ћа. Ово
нам пока зу је како се успе шност тре ти ра ња
неког про бле ма у (деч јој) књи жев но сти не мо -
же мери ти модер но шћу фор ме или инте гра ци -
јом поли ме ди јал них еле ме на та, већ пре све га
сми шље ним и про дор ним раз ма тра њем деч јег
дожи вља ја све та, у чему је Мило са вље вић мно -
го успе шни ји од Петро ви ћа.

Дела као што су Стра хо ви та књи га и Ола ли -
је, као и реак ци ја публи ке на њих, све до че о
вели кој потре би чита лач ке публи ке свих узра -
ста за при ча ма које се баве деч јим стра хо ви ма.
Усме на тра ди ци ја – која је код оба ауто ра оли -
че на поклад ним моти ви ма, с тим да су они код
Мило са вље ви ћа пози тив но коно ти ра ни – пред -
ста вља савр шен дода так ова квој књи жев но сти,
с обзи ром на то да јој је инхе рент на обра зов но-
-вас пит на уло га, и када се упо тре би на пра ви
начин, не пред ста вља изво ри ште стра ха већ
искон ског меха ни зма отпла ши ва ња. Ово, на -
рав но, не зна чи да сва ка при ча која се бави деч -
јим стра хо ви ма мора посег ну ти за тра ди ци јом
и колек тив ним, али ипак пред ста вља важан пу -
то каз ства ра о ци ма који желе да про бле ма ти зу -
ју ову тему, која у кор пу су срп ске књи жев но сти
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још није репре зен то ва на у мери у којој би, суде -
ћи пре ма њеном зна ча ју и чита лач ком инте ре -
со ва њу, тре ба ло да буде. Ова књи жев ност ће,
као што рече Петар Бра кус, да одго во ри „на сва
пита ња која јој је живот поста вио, као и на оно
нај те же које јој је поста ви ла сфин га-пита ли ца
кад јој је рекла да јед ном једи ном реч ју одго во -
ри: ’Које је живо биће на нашој пла не ти срећ -
но’? [...] ’Отпла ше но!’”.

Милош МИХА И ЛО ВИЋ*

При каз
UDC 821.163.41-93.31.09 Mihailović M.(049.32)

При мље но: 13. 5. 2022. 
При хва ће но: 10. 6. 2022.

ВЕЛИ КО „МЛА ДУН ЧЕ” 
(Милош Миха и ло вић: Мла дун че, 
Пче ли ца изда ва штво, Чачак, 2022)

Милош Миха и ло вић, писац два рома на и
књи ге при ча, опро бао се и у књи жев но сти за де -
цу. Нај ра ни јим дели ма, рома ни ма Зеон (2013)
и Ерејa (2015), аутор нам се пред ста вља као
писац ори јен ти сан ка фан та стич ки обли ко ва -
ној про зи, а поме ну та тен ден ци ја при мет на је
и у кра ћим фор ма ма које дола зе нешто касни -
је, обје ди ње не у Књи зи огле да ла (2020). У доса -
да шњем ства ра ла штву, дакле, Миха и ло вић кре -
и ра дела раз ли чи тог опсе га и жан ров ског опре -
де ље ња, са оба ве зном нијан сом фик ци о нал ног
и има ги на тив ног у сижеј ној струк ту ри, те је
пре ме ра ва ње соп стве них спи са тељ ских спо -
собно сти и тра же ње аде кват ног изра за јасно
истак ну та поја ва којој аутор наста вља да при -
сту па у ведр ом и кре а тив ном мани ру. Нај пре,
тре ба ре ћи да се у рома ну Мла дун че аутор пои -
гра ва мо гућ но сти ма рома неск ног оства ре ња и
тести ра ња њего вих гра ни ца. Под окри љем фор -
ме ро ма на, у већој мери се уоча ва жан ров ски
флуид  но обли ко ва на при ча о два мече та, која
поку ша ва ју да спа су свој чуде сни свет. На том
пла ну, у роман су инкор по ри ра ни раз ли чи ти
обли ци кази ва ња, од све зна ју ћег при по ве да ча
који се нерет ко директ но обра ћа самом чита о -
цу, пре ко дија ло га нај ра зли чи ти јих ство ре ња
(која зна ју и не зна ју „зајед нич ки језик”), све до
изра зи то емо тив но инто ни ра не „Песме пти ца”.
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Ефект ност орга ни за ци је раз ли чи тих токо ва
рад ње и обли ка изра жа ва ња у логич ну цели ну
постиг ну та је напо ме на ма испод бро ја погла -
вља, које јед на ко суми ра ју дога ђа ња у књи зи и
под сти чу чита о че ву радо зна лост. Овај се посту -
пак пока зао свр сис ход ним, буду ћи да је олак -
шао пра ће ње, на момен те кон фу зног, сле да
дога ђа ја. Чини се да су више стра ност тема ти ке
и пер спек ти ва гово ра, коју жанр рома на нуди,
на овом месту иско ри шће не на нај бо љи могу -
ћи начин. Миха и ло вић рачу на са пое ти ком
ети о ло шког пре да ња, аван ту ри стич ког рома на,
епске саге и басне. У том кон тек сту, чини се
бли ским Уро шу Петро ви ћу и њего вим рома ни -
ма, писа ним у зна ку нових сазна ња, енци кло -
пе диј ских зани мљи во сти и пре пре ка које тре ба
и про жи ве ти и пре ва зи ћи. Ипак, аутор мести -
мич но декон стру и ше позна те моде ле, пои гра -
ва ју ћи се струк ту ром и функ ци ја ма народ не
бај ке, или пак изне ве ра ва ју ћи ток саме рад ње.
Поме ну ти сег мен ти места су спе ци фич ног, ра -
фи ни са ног хумо ра који заслу жу је посеб ну па -
жњу – због изра же ног сен зи би ли те та за доса да -
шњу тра ди ци ју књи жев но сти за децу.

Успе шно сти реа ли за ци је рома на допри но се
и очи глед не рефе рен це на народ ну тра ди ци ју,
општу кул ту ру, али и на Њего ша и Орве ла. По -
ме ну те рефе рен це функ ци о ни шу као про то -
текст самог дела, те са собом носе нове могућ -
но сти чита ња. Сто га, лик Ста ре Лије није слу -
чај но обли ко ван као лука ва видар ка која ома -
мљу је сво јим супа ма, као што ни вуко ви нису
слу чај но они који, у чопо ру, дела ју на стра ни
зла. На теме љи ма уни вер зал не сим бо ли ке, Ми -
ха и ло вић обли ку је јуна ке сво је чароб не шуме,
тако да се они кон стант но нала зе на тана ној
међи савре ме ног и арха ич ног. Коми ка дола зи
до изра жа ја упра во у овим спо је ви ма, те Ста ру
Лију нала зи мо као вла сни цу „кне длар ни це и

нудлар ни це”, где су у пону ди „супле мен ти и
пилу ле за лилу ле”. Запа жа мо да је хумор добро
функ ци о на ли зо ван, те у окви ру гото во истог
пасу са наи ла зи мо на шале наме ње не раз ли чи -
тим узра сти ма. Начи ном орга ни за ци је рече -
нице и темељ ним осли ка ва њем лико ва, књи га
инспи ри ше на понов на чита ња током одра ста -
ња. Није то само позна та фра за о томе како
неке књи ге мора мо чита ти изно ва да бисмо их
дру га чи је раз у ме ли, него упра во иде ја која је у
књи жев но сти за децу кључ на – писа ње за одра -
ста ње, а поне кад и за одра сле.

Опи си Исто ка и Мла дун че та нај у пе ча тљи -
вија су места, где ауторска особеност Мило ша
Ми ха и ло ви ћа изби ја у први план. Гото во они -
рич ки, оне о би че ни пре де ли и еле мен ти фан та -
сти ке пре по зна тљи ве су озна ке њего вог доса да -
шњег ства ра ла штва, допри но се ћи маги ји уну -
тар хар мо ни је рома на. Извор даје сна гу пре де -
лу, кому ни ци ра са живо ти ња ма до изјед на ча ва -
ња са етром живо та, пред ста вља ју ћи почет ну и
крај њу тач ку аван ту ре, виђе ну као епи цен тар
све та. У шуми, покре ну тој маги јом, зато функ -
ци о ни ше и засе бан дог мат ски систем, на чијем
челу сто ји Вели ко Мла дун че, као оте ло тво ре ње
мета фи зич ког, или чак божан ског. Свет живо -
ти ња на тај начин пари ра људ ском све ту, буду -
ћи да се јавља ју хије рар хиј ске титу ле, систе ми
обра зо ва ња, трго ви не, нау ке и зашти те. На исти
начин, сасвим је логич но да је ства ра лац чита -
вог шум ског позна тог космо са упра во Мла дун -
че, дакле древ но мече. Посеб но је зна чењ ски
важно то што је медвед, као ство ри тељ и покре -
тач све та, запра во дете, одно сно мла да недо ра -
сла једин ка која веру је у уто пи стич ки свет љу -
ба ви и сло ге. Сазна њем о нару ша ва њу иди лич -
не зами сли чита лац се упо зна је са про бле мом
који усло вља ва даља дело ва ња и пусто ло ви не
два мече та. При да ју ћи живо ти ња ма људ ске осо -
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би не и поступ ке, Миха и ло вић можда није чита -
о ци ма пону дио сли ку до сада неви ђе ног све та,
али је тај свет и те како обо га тио ино ва тив ним
умет нич ким поступ ци ма и савре ме ним одно -
сом пре ма дете ту. На тај начин, чита лац је уве -
ден у фан та стич ки обли ко ван еко си стем живо -
ти ња и њего ве зако ни то сти као да је кро чио
кроз орман који води у Нар ни ју. 

Књи га Мла дун че има и јасну педа го шку црту,
спро ве де ну кроз уло ге ста ри јих, мудрих људи и
саве та које они пру жа ју. Лико ви ма гото во опре -
ч них јуна ка, Јежа Нако је жа, про му ћур ног учи -
те ља и изда ва ча, зара же ног боле шћу про све ти -
тељ ства, и Ста ре Лије, видар ке окре ну те сплет -
ка ре њу и спра вља њу напи та ка од разних тра ва,
Миха и ло вић јед на ко покри ва сег мен те инсти -
ту ци о на ли зо ва ног и нефор мал ног, „живот ног”
уче ња и шко ле. На тај начин про мо ви ше пози -
тив не моде ле пона ша ња, упу ћу ју ћи саве те и
језгро ви те, гото во посло вич не пору ке о нео п -
ход но сти међу соб не љуба ви, мира и сло ге. У та -
квим при ме ри ма, кроз јуна ке про го ва ра аутор
сам, гла сом одра сле осо бе, те на сла би је раз ра -
ђе ним мести ма чита лац задо би ја осе ћај гово ра
„с виси не”.

Роман про бле ма ти зу је кон цеп те веган ства,
јед на ко сти уну тар лан ца исхра не, при ват них
часо ва, па и пасив но сти пред нару ша ва њем
основ них пра ва. Миха и ло вић тако у домен тра -
ди ци о нал них вред но сти уво ди нове пој мо ве,
исто вре ме но их под вр га ва ју ћи кри ти ци. Пре и -
спи ту ју ћи фено ме не и иде је које нуди модер но
дру штво, аутор даје чита о цу могућ ност само -
стал не рее ва лу а ци је позна тог и оста вља доста
сло бод ног про сто ра за раз ми шља ње. Лико ви су
изра зи то нијан си ра ни и до тан чи на уни кат ни,
те сва ки од њих води бор бе у соп стве ном ми -
кро ко смо су. Тако је полар ни медвед Меде ни,
услед тога што је „дру га чи ји”, нужно непри ла -

го ђен сво јој сре ди ни, па и нор ма ма које она
зах те ва, од шко ле до зим ског сна. За раз ли ку од
њега, Меда је бун тов ник, при ча ли ца неспу та не
при ро де која живи у скла ду са прин ци пом car -
pe diem, али они се гото во про то тип ски допу њу -
ју упра во у погле ду међу соб них раз ли чи то сти.
Мла да Лији ни ца супрот ста вља лич на морал на
наче ла оном што јој нала жу насле ђе ни фак то -
ри и тра ди ци ја, док се Дуб на, краљ веве ри ца,
бори да одр жи свој углед и зна чај сво је поро ди -
це, под но се ћи нео п ход не жртве. Зани мљи во је
посма тра ти и језич ке игре на пла ну лек си ке,
буду ћи да се аутор врло доми шља то пои гра ва
хори зон том оче ки ва ња чита ла ца. При мет не су
инвер зи ја и декон струк ци ја фра зе о ло ги за ма,
као нај е фект ни је реа ли за ци је поме ну тог, па
тако зна мо да за воћ ком тре ба само „пру жи ти
шапу”, а да је супом нај леп ше „окре пи ти њу -
шки це”. На истом пла ну, реч „дапа че” у очи -
глед ној је вези са паче том Дин ки јем, док је
сасвим логич но иска зи ва ње увре де син таг мом
„сто ко пач ја”. Оно ма сти ка је тако ђе у слу жби
хумо ра, те се јелен, пот пу но разу мљи во, мора
пре зи ва ти Боди ро гић, док вуко ви доби ја ју име -
на Репо је и Шапо је, по сво јим карак те ри стич -
ним атри бу ти ма. 

Бор ба са непри ја те љем доби ја димен зи ју спа -
са ва ња све та чија енер ги ја почи ва на тра ди ци -
ји и вери у искон ско добро, оли че но у моћи ма
Исто ка. Због тога иде ја коју роман нуди – „када
спа са ва мо дру ге, спа са ва мо и себе” – више -
стру ко доби ја на зна ча ју, како у погле ду еко ло -
шког спа са соп стве ног живот ног про сто ра, тако
и у оства ри ва њу јед на ког, хар мо нич ког живо та
за све. Наве де но је пра ће но успут ним, али нео -
п ход ним, сазре ва њем сва ке једин ке, путем пре -
ва зи ла же ња гра ни ца соп стве них могућ но сти.
На тај начин, пози ци ја ини ци ја ци је кроз коју се
при ли ком сазре ва ња мора про ћи изјед на ча ва
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се са побе дом добра над злим, уче шћем у фи -
нал ној бици за Исток. Прин ци пи функ ци о ни са -
ња поста вље ни су тако да је свет морао бити
спа љен и рас кло пљен, да би се водом, као су -
прот ним еле мен том, реге не ри сао. Дакле, уни -
ште ње слу жи као услов понов ног ства ра ња.

Чита ње рецент ног рома на Мило ша Миха и -
ло ви ћа оста вља ути сак добре осми шље но сти,
како у погле ду нијан си ра ња лико ва, тако и кроз
уво ђе ње дигре сив них токо ва рад ње и сли ке пеј -
за жа. Узев ши за основ ну тему рома на живо тињ -
ски свет у нево љи, писац успе ва да пре ва зи ђе
огра ни че ња рани јих оства ре ња и позна тих то -
по са. Могу ће замер ке одно си ле би се нај пре на
пома ло нести му ла ти ван крај, којим се реша ва
про блем одно са изме ђу помо ћи маги је и сна ге
соп стве ног тру да, а затим и на посто ја ње нере -
ше них засеб них сце на ри ја и патро ни зу ју ћег
обра ћа ња. Ипак, има ју ћи у виду књи жев ну вре -
д ност рома на, може мо кон ста то ва ти да завре -
ђу је чита лач ку пажњу. Рома ном Мла дун че Ми -
лош Миха и ло вић оства рио се као писац за децу,
али на тра гу њего ве доса да шње пое ти ке, уте ме -
ље не у тра ди ци је срп ске фан та сти ке. 

Лен ка С. НАСТА СИЋ*

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ

154 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/03

* lena na sta sic @gmail.com






