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ЈО ВАН ЉУ ШТА НО ВИЋ

КЊИ ЖЕВ НОСТ ЗА ДЕ ЦУ –  
ИСТО РИ ЈА И ВРЕД НО СТИ

Сва ка књи жев на ан то ло ги ја је сте, по при ро ди ства ри, плод 
лич них афи ни те та са ста вља ча. Ипак, они из бо ри ко ји су ре зул тат 
ис тра жи вач ког и кон цеп ту ал ног прег ну ћа би ва ју и ви ше од то га: 
не сум њи во ути чу на кон сти ту и са ње књи жев ног ка но на и има ју и 
од ре ђе на књи жев но и сто риј ска и тра ди циј ска зна че ња. Чи ни нам се 
да це ла Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
те жи том ви шем ан то ло ги чар ском ци љу: же ли да мо де лу је књи жев
ни ка нон и да по стиг не од ре ђе ни књи жев но и сто риј ски и кул тур но
и сто риј ски сми сао. Њен дух на свој на чин по твр ђу је и дво том ни 
из бор Зо ра не Опа чић Ан то ло ги ја књи жев но сти за де цу I–II, ко ји 
об у хва та по е зи ју, лир скоеп ска де ла и кра ћу про зу за де цу. 

Ру ко пис Ан то ло ги је Зо ра не Опа чић на стао је као ре зул тат 
огром ног на по ра да се пред ста ви и вред ну је до бар део срп ске књи
жев но сти за де цу са гле да не у исто риј ској пер спек ти ви. (На род на 
књи жев ност, дра ма и ро ман, у ова кав из бор, по при ро ди ства ри, 
ни су мо гли ући.) У овом из бо ру на шла су се де ла 108 пи са ца. За
сту пље ни су ау то ри срп ског го вор ног под руч ја из раз ли чи тих 
ре ги о на не ка да шње Ју го сла ви је, ко ји ства ра ју на срп ском је зи ку 
и при па да ју срп ској кул ту ри, без об зи ра на то где жи ве и пи шу.

При ступ ан то ло ги чар ке при мар но је књи жев но и сто риј ски. 
Она је же ле ла да по ка же раз вој ни лук срп ске књи жев но сти за де цу 
ду жи од два и по ве ка и да ти ме ис так не ме сто књи жев но сти за 
де цу у раз во ју срп ске кул ту ре. Мо же се сло бод но ре ћи, ма да је у 
но вој, постструк ту ра ли стич кој књи жев но те о риј ској ми сли иде ја 
кон ти ну и те та сна жно оспо ре на, да се у ан то ло гиј ском из бо ру Зо
ра не Опа чић ја сно ви ди не са мо раз вој већ и на пре дак срп ске књи
жев но сти за де цу: на ра ста ње бро ја пи са ца и де ла, усло жња ва ње 
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ње ног жан ров ског и по е тич ког си сте ма, ње на есте ти за ци ја, те про
ме на ме ста књи жев но сти за де цу у по ли си сте му књи жев но сти и 
у по ли си сте му кул ту ре. 

У пред го во ру сво је ан то ло ги је ау тор ка ја сно по ка зу је да срп
ска књи жев ност за де цу на ста је као по сле ди ца про све ти тељ ског 
„дру штве ног кон струк та де тињ ства”, да су њен на ста нак и раз вој 
те сно по ве за ни с раз во јем школ ског си сте ма, и да оп ште при хва
ће не иде је о де те ту и де тињ ству не сум њи во бит но ути чу на по е
ти ку и кул тур ни по ло жај ли те ра ту ре за де цу. Исто риј ски при ступ 
Зо ра не Опа чић је сте упра во по ку шај да се при ка же та сло же на и 
ди на мич на, у вре ме ну про мен љи ва, спре га со ци јал но ета бли ра них 
иде ја о де те ту и де тињ ству и по е тич ких иде ја на ста лих уну тар 
књи жев но сти као ау то ном ног си сте ма. Ау тор ка у свом пред го во ру 
раз ре ша ва чи тав низ пи та ња ко ја про из ла зе из спе ци фич не при ро
де исто риј ског иден ти те та књи жев но сти за де цу. Из ме ђу оста лог, 
по ка зу је, ре ци мо, да је аван гар да сво јим од но сом пре ма де тињ ству 
као јед ном од ан тро по ло шких пра и зво ра кул ту ре и ства ра ла штва 
уоп ште бит но про ме ни ла по е ти ку и кул тур ни по ло жај срп ске 
књи жев но сти за де цу.

Зо ра на Опа чић сво је са гле да ва ње књи жев но сти за де цу по нај
ви ше уте ме љу је у кру гу по е тич ких иде ја ко је су се у срп ској књи
жев но сти у пу ној ме ри ар ти ку ли са ле кра јем пе де се тих и по чет ком 
ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка. То су иде је о књи жев но сти 
ко ја на ста је у од но су из ме ђу од ра слих и де це и ни је ве за на са мо за 
деч ју пу бли ку већ, под јед на ко, и за спе ци фич ну вр сту сен зи би ли
те та, ко ја под ра зу ме ва ста ње ду ха и осе ћа ње све та и код од ра слих 
(то је књи жев ност за де те у чо ве ку, али и за чо ве ка у де те ту). Дру
гим ре чи ма, то је књи жев ност за де цу и осе тљи ве, или у скла ду 
с озна чи те љи ма ко је је по нај ви ше про мо ви сао Ми ло ван Да ној лић, 
на ив на пе сма / при ча. Ау тор ка та ко пој мо ве на ив на књи жев ност, 
на ив на пе сма и на ив на при ча ко ри сти као ре ла тив но чвр сте тер ми не.

Зо ра ни Опа чић је ста ло, пре све га, да при ка же „ре пре зен та
тив ност на ци о нал ног ства ра ла штва за де цу и мла де у књи жев но
и сто риј ском сми слу”, да ус по ста ви ди ја хро ниј ску вер ти ка лу и 
оцр та тра ди циј ски низ у ко ме је вред но сни фо кус до не кле по де љен 
из ме ђу по је ди них пе снич ких и про зних де ла и пи са ца зна чај них за 
кон сти ту и са ње тог тра ди циј ског ни за. Та по де ље ност је из ра зи ти
ја код из бо ра пи са ца за де цу из 18. и 19 ве ка, при че му је, ве ру јем, 
кул тур ни ста тус пи сца че сто био би тан ко ли ко и вред ност иза бра
ног де ла. За то је ово, го то во под јед на ко, ан то ло ги ја пи са ца ко ји 
тво ре ди ја хро ниј ски низ срп ске књи жев но сти за де цу ко ли ко и 
из бор нај леп ших пе са ма, еп сколир ских де ла и при ча, по ау то р
ки ном из бо ру и уку су. Основ ни прин цип пре ма ко ме је овај из бор 
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ор га ни зо ван је сте ге но ло шки, док се исто риј ски при ступ ау тор ке 
огле да у хро но ло шком ре ду уну тар ге но ло шког под руч ја, за сно
ва ном на го ди на ма ро ђе ња пи са ца. 

Зо ра ни Опа чић, слу ти се, по себ но је ста ло да укљу чи и ка но
ни зо ва не пи сце ко ји су се са мо спо ра дич но или по сред но ба ви ли 
књи жев но шћу за де цу, или за хва та ли те му де тињ ства. За то се у овој 
ан то ло ги ји по ја вљу ју пе сме и про за и Бран ка Ра ди че ви ћа, и Ђу ре 
Јак ши ћа, и Во ји сла ва Или ћа, и Алек се Шан ти ћа, и Вла ди сла ва 
Пет ко ви ћа Ди са, и Ста ни сла ва Ви на ве ра, и Оска ра Да ви ча, и Бра
ни сла ва Ну ши ћа, и Иве Ан дри ћа... Ова кав из бор се на раз ли чи те 
на чи не укла па у це ли ну ан то ло ги је. По је ди на де ла ових пи са ца 
на шла су се у ан то ло ги ји на осно ву иде је да на ив на пе сма и на ив-
на при ча не по зна ју тра ди ци о нал не гра ни це из ме ђу „књи жев но сти 
за де цу” и „књи жев но сти за од ра сле”, али, исто вре ме но, и на осно ву 
јед не вр сте пе да го шког им пул са: да се пе сме и при че ка но ни зо
ва них пи са ца, као и од ре ђе не те ме и зна че ња, ну жно по ну де де ци, 
без об зи ра на то ка кав је њи хов по ло жај пре ма прет по ста вље ном 
по е тич ком сре ди шту деч је књи жев но сти и пре ма деч јој ре цеп ци ји. 
На при мер, та кав кри те ри јум се слу ти у ан то ло ги чар ки ном би ра њу 
„Све тлих гро бо ва” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. У овој Зма је вој пе сми, 
ма ко ли ко она би ла из у зет на по сво јим пле ме ни тим иде ја ма, па то
су и осе ћа њу тра ди ци је, не ма ни ка квог не по сред ног од но са пре ма 
де ци и де тињ ству. Пре ма кри те ри ју му по ко ме је она иза бра на, у 
ову ан то ло ги ју мо гла су да бу ду увр ште на и мно га дру га де ла из 
књи жев ног ка но на.

Из бор по е зи је Зо ра не Опа чић до но си но во са гле да ва ње срп
ске по е зи је за де цу 19. ве ка, и то је ње гов не сум њи ви ква ли тет. Уз 
Зма је ве пе сме, по е зи ја за де цу Лу ке Ми ло ва но ва, Бран ка Ра ди че
ви ћа и Љу бо ми ра Не на до ви ћа би ла је и ра ни је пре по зна ва на и 
ис ти ца на, али у овом из бо ру ја сно се из два ја ју и као ино ва тив не 
и умет нич ки вред не и пе сме Ива на Сун де чи ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, 
Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка. Ту спа да и круг пи са ца ко ји су пред ста
вље ни са по јед ном, евен ту ал но две пе сме (Ми та По по вић, Сте ван 
В. По по вић, Пе тар Де спо то вић, Ми та Не шко вић, Ми лан Ку јун џић 
Абер дар), и те пе сме успе шно до пу ња ва ју тра ди циј ски низ срп ске 
по е зи је за де цу 19. ве ка ка кав је са гле да ван у до са да шњим ис тра
жи ва њи ма.

Ова ан то ло ги ја на нов на чин ин тер пре ти ра по е зи ју за де цу 
из ме ђу два свет ска ра та. Двој ство из ме ђу зма јев ског на сле ђа и 
но вих аван гард них тен ден ци ја, ко је је и до са да опа жа но, Зо ра на 
Опа чић ком плек сни је и ре љеф ни је при ка зу је. Она, на при мер, ука
зу је на од ре ђе не ве зе из ме ђу аван гард не по е ти ке и по е зи је Бра не 
Цвет ко ви ћа. Из у зе тан до при нос Алек сан дра Ву ча, у скла ду са 
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ге но ло шком кла си фи ка ци јом ан то ло ги чар ке, оста вљен је за по гла
вље „Лир скоеп ска де ла”.

По е зи ја за де цу по сле Дру гог свет ског ра та на гло се раз гра
на ва и чи ни се да у том из о би љу, уз књи жев но и сто риј ске кри те ри
ју ме, сна жни је до ла зи до из ра жа ја и ан то ло ги чар кин укус. У овај 
из бор увр шће но је че тр де се так пе сни ка, и то је, не сум њи во, ре пре
зен та ти ван круг ау то ра мо дер не по е зи је за де цу. Уну тар тог ши ро
ког кру га, Зо ра на Опа чић с раз ло гом по твр ђу је већ ус по ста вље ни 
ка нон мо дер не по е зи је за де цу. След стве но то ме, нај за сту пље ни ји 
су пе сни ци Ду шан Ра до вић, Ми ло ван Да ној лић и Љу би во је Ршу
мо вић. Ипак, пра ви књи жев но и сто риј ски до при нос овог из бо ра 
је сте зна чај на за сту пље ност кру га пе сни ка ко ји су пе ва ње за по че ли 
то ком или по сле се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. У по стра
до ви ћев ском пе ри о ду ис так ну то ме сто има по е зи ја Дра го ми ра 
Ђор ђе ви ћа, а, по бро ју иза бра них пе са ма, не што ве ћи зна чај при дат 
је и Вла ди ми ру Ан дри ћу, Мо ши Ода ло ви ћу и Де ја ну Алек си ћу. 
Ти ме ова ан то ло ги ја ја сно вред ну је и са вре ме ну по е зи ју за де цу и 
по ка зу је кон ти ну и тет мо дер ног пе ва ња до на ших да на.

Уз жан ров ско двој ство ко је јој је пред ло жио из да вач, по е зи ја 
и кра ћа про за, ан то ло ги чар ка је с раз ло гом уве ла и тре ћу ка те го
ри ју: „Еп сколир ска де ла”. Реч је о ду жим де ли ма раз ви је ни јег 
си жеа у сти ху, или о ком би на ци ји про зе и сти хо ва. Ова ква де ла 
сво јом ду жи ном и фак ту ром иза зи ва ју од ре ђе не жан ров ске не до
у ми це. Из бор Зо ра не Опа чић не до но си ко нач но ре ше ње мо гу ћих 
жан ров ских рас пра ва, али ипак ја сно мар ки ра бит но жан ров ско 
под руч је у ко ме су оства ре ни из у зет ни пе снич ки ре зул та ти у срп
ској књи жев но сти за де цу. При по вед но шћу, раз ви је ним си же ом, 
али и по сво јим игров ним струк ту ра ма и ду хо ви то сти, ова ду жа 
пе снич ка и пе снич копро зна де ла че сто су до но си ла ино ва ци је у 
срп ску књи жев ност за де цу: но ве по ступ ке и про ме ње ну сли ку 
све та. И у овом по гла вљу ан то ло ги је по ву чен је исто риј ски лук од 
пр ве по ло ви не 19. ве ка, од Ђач ког ра стан ка Бран ка Ра ди че ви ћа 
до на ших да на, до Те гле ће сре ће По па Д. Ђур ђе ва и Не жне пе сме 
о не жном ве тру Ду во љу бу Де ја на Алек си ћа. При ка зан је у пот пу
но сти по е тич ки пре лом ко ји ова де ла уно се у схва та ње де тињ ства, 
у са гле да ва ње од но са де те та и све та и у сло бод но, по вре ме но над
ре а ли стич ко ко ри шће ње пе снич ких сли ка за че тих у по е ма ма 
Алек сан дра Ву ча. 

Исти мо дел, ком би на ци ју жан ров ског и хро но ло шког при
сту па, Зо ра на Опа чић је ко ри сти ла у дру гој књи зи сво је Ан то ло-
ги је, би ра ју ћи кра ћу про зу. Ме ђу тим, већ на пр ви по глед ви ди се да 
раз вој срп ске крат ке про зе за де цу ни је ана ло ган раз во ју по е зи је. 
На при мер, ин ди ка тив но је да у из бо ру по е зи је пе сма ма Ду ша на 
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Ра до ви ћа прет хо ди 29 пе сни ка, а у из бо ру про зе ње го вим при ча ма 
са мо 12 при по ве да ча. Исти на, и у та квом „раз ре ђе ном” тра ди циј
ском ни зу има вред них ан то ло ги чар ских на ла за, као што су, на 
при мер, бај ке Јо ва на Су бо ти ћа. Без об зи ра на то, тра ди циј ски низ 
срп ске про зе за де цу до вре ме на мо дер не књи жев но сти за де цу по
сле Дру гог свет ског ра та, упр кос огром ном на по ру Зо ра не Опа чић 
да га ре кон стру и ше, оста је не у мит но оску дан и фраг мен та ран. То 
по твр ђу ју и иза бра не при че Бра ни сла ва Ну ши ћа и Иве Ан дри ћа, 
ко је су се на шле, за хва љу ју ћи по рет ку за сно ва ном на да ту му ро
ђе ња, у ра ном пе ри о ду при по ве да ња за де цу, а сна жно од ска чу по 
сво јим умет нич ким вред но сти ма, и, сем то га, не при па да ју на ив ној 
при чи у ужем сми слу ре чи, већ су, сво јом те ма ти за ци јом де тињ ства, 
на ње ној гра ни ци.

На дру гој стра ни, про зна про дук ци ја по сле Дру гог свет ског 
ра та бо га та је и ра зно ли ка, па је ан то ло ги чар ки пру жи ла мно го 
ши ре мо гућ но сти из бо ра и пу ну естет ску са тис фак ци ју. Од Бран ка 
Ћо пи ћа до Иго ра Ко ла ро ва ни жу се при че че тр де се так пи са ца. 
Бран ко Ћо пић је ту са сво јим из у зет ним ау то би о граф ски ин то ни
ра ним при ча ма о де тињ ству, пре све га из Ба ште сље зо ве бо је, док 
је нај ве ћи део ње го вих при ча о жи во ти ња ма и фан та стич них при
ча остао по стра ни. Из бор из при ча Ду ша на Ра до ви ћа по га ђа срж 
пи шче ве по е ти ке: игру, ап сурд и осо бе но раз у ме ва ње све та де тињ
ства. Цен трал на фи гу ра овог из бо ра је, сва ка ко, Гро зда на Олу јић, 
чи јих де сет бај ки у овом из бо ру ну де чи та о цу сву ле по ту ње ног 
сти ла, фан та сти ку, лир ску сим бо ли ку и уни вер зал на зна че ња.

Тра ди циј ска ли ни ја игре и осе ћа ња ап сур да про ду жа ва се од 
Ра до ви ћа до са вре ме них пи са ца Де ја на Алек си ћа и Иго ра Ко ла ро
ва. Та ко ђе, у ан то ло ги ји је успе шно ре кон стру и са на и ре а ли стич
ка тра ди циј ска ли ни ја. За по че та још у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, 
из ра зи то вас пит но ори јен ти са ним при ча ма, по др жа на из ме ђу два 
ра та и не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та про зом Је ле не Бил
би је, ре а ли стич ка при ча од осам де се тих го ди на два де се тог ве ка 
до би ја из ра зит лир ски иден ти тет и ба шти ни иде је о ау то но ми ји 
де тињ ства. Не што за сту пље ни ји ау то ри из до ме на ове про зне по
е ти ке је су: Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Ве сна Ћо ро вић Бу трић и 
Ве сна Алек сић.

У из бо ри ма и од лу ка ма ове ан то ло ги је у це ли ни от кри ва се 
и сва ра зно ли кост и све бо гат ство са вре ме не срп ске по е зи је и кра ће 
про зе за де цу, али и не сум њив на уч ни ау то ри тет, труд и та ле нат 
Зо ра не Опа чић. Она нам у сво јој ан то ло ги ји пре зен ту је спе ци фи
чан, сло жен и раз у ђен, и уз то из у зет но жив слој срп ске књи жев
но сти и срп ске кул ту ре. Ов де оства ре ни об у хват, исто риј ски при
ступ, усред сре ђе ност на тра ди циј ски низ, уво де не ку вр сту ре да 



и сми сла у жи ву, че сто из у зет но за ни мљи ву, али ипак дис пер зив
ну гра ђу. У ан то ло гиј ском на по ру Опа чи ће ве има не чег ко смо го
ниј ског – ства ра ња по рет ка из ха о са. Овај син те тич ки на пор, без 
об зи ра на апри ор на жан ров ска и дру га огра ни че ња, у мно гим 
аспек ти ма да је пот пу ни ју сли ку срп ске књи жев но сти за де цу од 
по сто је ћих исто ри ја овог књи жев ног под руч ја.

На рав но, у овом из бо ру има свих про тив реч ја ко ја, по при ро ди 
ства ри, пра те ову вр сту прег ну ћа, по чев од кон цеп ту ал них и ме то
до ло шких до оних ко ја на ста ју због лич них уве ре ња и лич ног уку
са. Про стор срп ске књи жев но сти за де цу је сте то ли ко ве ли ки да 
су мо гу ћи и дру га чи ји кри те ри ју ми, дру га чи ји из бо ри, дру га чи је 
кре и ра ње књи жев ног кон тек ста. Ан то ло ги чар ски при ступ срп ској 
књи жев но сти за де цу, по сво јој при ро ди, не мо же би ти ни шта 
дру го до по глед кроз ка ле и до скоп у ко ме се бо је сва ки пут сло же у 
дру га чи ју сли ку. Зо ра на Опа чић је ту сли ку сло жи ла на свој на чин.*

* Реч на про мо ци ји Де ве тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп-
ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској, у Но вом 
Са ду, 6. ју на 2018. го ди не.
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