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Зорана З. Опачић 

КАНОНСКА АНТОЛОГИЈА 

 

Век од Радовићевог рођења изједначава се са веком модерне српске поезије за децу. 

Насупрот томе, готово четири деценије од његовог одласка (тачније, 38 година) означиле 

су прелом или усек у њеној периодизацији, па се модерна књижевност раслојава на  

Радовићево доба и пострадовићевско доба.  

Важност антологија је стратешка и утиче на процесе канонизације и реканонизације. О 

томе сведоче и антологије Богдана Поповића, Зорана Мишића и Миодрага Павловића. У 

пољу књижевности за децу Радовићева антологија заузима посебно, канонско место и 

нема јој пандана. Њен вредносни критеријум и данас има пуни легитимитет а чињеница да 

је сачињавао велики песник, ментор и уредник на крају свог животног и професионалног 

пута, као својеврсну синтезу сопствених песничких и естетских уверења даје јој посебну 

вредност. Тон предговора испуњен је потребом да се критички сагледа све оно што је 

било, што је довело да тадашњег тренутка и да се „сведу рачуни“. Радовић је осетио да се 

један континуитет певања за децу заокружио, испунио, од Змаја до Ршумовића и да следи 

неки другачији, у којем он прозире могуће знаке развоја.  

Година је 1984-та, доба позног социјализма, уочи распада заједничке државе. Ипак, и 

поред југословенских оквира у којима се српска књижевност за децу деценијама развија, 

стешњена у националне кључеве и социјалистичке обзоре, што утиче на бројне антологије 

југословенске поезије, Радовић инсистира на националном одређењу у наслову и у 

корпусу1. Добро је познато да нас је напустио пре него што је предао рукопис у целини, па 

је Бећковић од двадесетак ненумерисаних листова бележака обликовао предговор који се 

и данас сматра једним од кључних текстова за разумевање Радовићеве поетике и односа 

према поезији за децу а Јосић Вишњић је написао библиографске одреднице.
2
 Избор и 

распоред песама су већ постојали и нису мењани. Иако се Радовић бавио и свим другим 

родовима и жанровима, определио се за антологију поезије, у којој су се најпре 

одигравали најкрупнији и најевидентнији поетички преломи и промене (одломке из 

лирско-епских дела укључује у свој избор). (Упоредо са њим, исте године Слободан Ж. 

Марковић саставља антологију српске приче за СКЗ, што је вероватно условило и 

Радовићев избор.) 

Концепт је неуобичајен: антологија није рашчлањена на етапе или поглавља („Нисам 

разумео антологије са поднасловима”) и није организована хронолошки (једне уз друге се 

                                                           
1
 Ту није усамљен, о чему сведоче Пражићева и Миларићева антологија из 1975. 

2
 Бећковић у напомени наглашава да су његове интервенције биле минималне: „мени је остао обрнути 

задатак: да покушам искористити готово сваку реч из бележака Душана Радовића, а да не додам ниједну 

своју”. 
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налазе песме из различитих векова). Такође, Радовића не занима статус и значај самог 

аутора, већ квалитет песме („Нисам мислио толико на писце колико на песме”). Статус 

аутора је другоразредни у односу на текст песме (даје се ситније, италиком испод сваке 

песме и у садржају), помало налик начелу Богдана Поповића у Антологији новије српске 

лирике. Ипак, као што је и Поповић имао своје „омиљене песнике“, има их и строги 

Радовић: главни јунак ове антологије је Змај, заступљен са 42 песме. За њим следи 

Ршумовић са 26 песама, Лукић са 18, Данојлић са 17, Ерић са 11 и тако редом.  

За Радовића ова антологија јесте прилика да бар приближно одреди и сопствено место у 

луку националне поезије за децу. У овој тачки песник и антологичар се на неки начин 

супротстављају: са једне стране ту је становиште да је „неукусно кад приређивач уврсти у 

антологију и своје стихове” (Поповић 2001:1), а са друге стране чињеница да је без 

његових песама немогуће замислити било какав избор у српску поезију за децу. 

Антологичар се определио за компромис: укључио је свега једанаест својих песама, што 

нимало не одговара његовом реалном значају у систему српске поезије за децу. Био је, 

дакле, строжи према себи него према другима.  

Занимљиво је начело структурирања антологије. У времену у којем нису биле чврсто 

успостављене периодизацијске етапе развоја (или су биле условљене различитим 

критеријумима; на пример, Воја Царић у својој Антологији савремене поезије за децу 

1961. за почетак савремене књижевности узима 1944. годину, везујући је за Ћопићев 

прелазак у Београд и уредништво у Пионирима) Радовић се одлучује да одабере једини 

неупитни критеријум: узрасни – па песме распоређује од најранијег узраста ка периоду 

изласка из детињства. У предговору се ипак назире да је имао свест о две етапе: на 

почетку стоји Змајево певање за децу, према коме Радовић има велико поштовање (чиме 

искључује читав корпус предзмајевске поезије) а модерна поезија по његовом мишљењу 

почиње после Другог светског рата а њен најзначајнији представник је Ршумовић (чиме се 

искључује улога надреалиста у успостављању модерног духа, и, још важније, миноризује 

се сопствени значај). Вуча Радовић очигледно сматра издвојеним примером а не 

представником засебне етапе у развоју: „Нови елемент, који је унео Вучо у књижевност за 

децу, је интелигенција. То је одлика модерне поезије. Велика интелектуална 

комбинаторика у односу на дескриптивну литературу” (Радовић 1980: 15). Драгоцена су 

Радовићева начела о одликама „добре песме“ и у пуној мери су и данас важећа. Једнако су 

драгоцени и критички ставови о лошој поезији за децу. 

*** 

Шта се десило после Радовића и његове антологије? Распад заједничке државе, ратови, 

књижевност за децу престала је да буде значајан чинилац системске бриге државних 

институција и прешла на ветрометину тржишта, што јој није донело нимало добра. 

Међутим, и поред свих угрожавајућих околности, нису надвладали лоши песници и 

песници естраде на које се Радовић критички осврће у свом предговору. Њих, дакако, има, 

и то у лепом броју, баш као и некад, али дух модерности који је Радовић успоставио 
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наставио је да постоји и развија се. Тада етаблирани (Влада Андрић, Ршумовић) и мање 

етаблирани песници које је он видео као језгро будућег песништва (Влада Стојиљковић, 

Мошо Одаловић, Ђуро Дамјановић и др.) – данас углавном имају статус значајних, па и 

канонских представника модерне поезије (место и значај Ршумовића и Андрића су јасно 

утврђени, Одаловићев статус је суштински вреднован тек у 21. веку, по Дамјановићу носи 

име важна награда у Републици Српској а Стојиљковићево место неоправдано је 

занемарено и тек му предстоји ваљана ревалоризација).  

Пострадовићевско доба (које сада траје бар колико и Радовићево доба, ако не и мало дуже) 

наслања се на Радовићево дело и плодотворно га развија (мислим, дакако, на добре 

песнике, не на оне друге) – неретко инвоцирајући и интертекстуално зазивајући његове 

препознатљиве мотиве, стил, па и његову личност „страшног лава“. Радовић би вероватно 

имао чиме да буде задовољан кад би имао хипотетички онострани задатак да састави 

проширено издање своје антологије. Међутим, у новом веку поезија је изгубила свој 

примат у односу на прозу. И шире: статус књижевности за децу (и књижевности уопште) 

умногоме је изгубио место које би морао да заузима у националној култури. Радовић је 

могао да наслућује да ће у будућности деца мање читати а много више гледати, али није 

могао знати у којој ће мери владати криза читања, криза образовања и криза културе.   

 

 

 

 


