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 ОПИС КЊИГЕ ПОШТОВАНА ДЕЦО (1954) 

 

Знаменита књига Душана Радовића, под насловом Поштована децо, објављена је 

1954. године, у Београду, издање Дечје књиге. Нашли смо је у Легату Сокић (сликарке, 

академика Љубице Цуце Сокић) у Народној библиотеци Србије. 

На задњој корици, још, стоји: уредник Загорка Лилић, тираж 2.000, „Штампање 

завршено новембра 1954 године“ у Графичком предузећу „Бранко Ђоновић“, петоцифрени 

број телефона. 

(У августу те године родио се и писац ове белешке. Већ три месеца спадао саму 

„Поштовану децу“. После толико деценија, уверен сам у то и данас.) 

Књига је више била сликовница: формат 23 х 27 см, меке корице, кламовано (са две 

жичице). 18 необележених страна. 

Садржај: Лав, Писмо за ловца, Цар Јован, Да ли ми верујете, Позив, Тужна песма, 

Молба, Бумбар, Плави зец. Укупно девет песама – све антологијске. 

У књизи Смешне речи (1961), Радовић ће се још распевати: Деца воле, Звезде, Кад 

је био мрак, Замислите, Тарам... Радовићеве књиге имају тако мало страна, а тако много 

садржаја. 

Поштована децо илустровао је Ђорђе Милановић. Цртежи, као да су дечји, а с 

карактерима одраслих. Имају нијансу карикатуре и духовитости, као и песме. Слобода 

ликовног израза најављује Радовићев укус из Полетарца двадесетак година доцније.  Као 

да илустратор зна и песме и теме које ће Душан доцније написати. На тим цртежима све је 

у покрету, као што је у покрету Душков језик. Душков језик је језик одраслих, интонација 

и синтакса дечја. Као да је неко модернизовао Змајеве илустрације и пресвукао ликове са 

слика у одела педесетих године 20. века.  

Песме се догађају у урбаном свету, тако и одело: понешто је преостало од 

предратне гардеробе и господства. Госпођа Клара са својим мачкама, мачке са машнама, 

на јастуцима од жуте свиле. Мотив смрти има лирско-емотивну димензију, али сведочи 

истину до које је песнику било посебно стало 



Стрип се пробија и у илустрације и у песме. 

Текст наговештава звук радија, слика брзину телевизије – Радовић је одавно писац 

медија. 

Плави зец се отима торбаку илустрације – неће у слику. (Песма је аутопоетичка.) 

Јова постаје цар, један дечко се сваког дана умива, дечак Миша неће да спава, као 

толики јунаци Змаја, Ршума, Црнчевића... Бумбар и зец су претече Зоолошког врта 

Београд... 

Добра књига је велико обданиште. У девет песама, као у девет соба, налазимо 

хартију из цртанке, бајку и басну, Африку, Кошутњак и Избиште, брод који плови до 

Јамајке и Кине. Плави зеца прави друштво Јежурки Јежићу, рођеном неколико година 

раније у „шуми, широм, без стазе, пута“... У поезији широм, на стази и на путу. 

 

 

 


