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Слика детињства у наивној поезији 
и прози Милована Данојлића

Резиме: У раду указујемо на сасвим специфичан положај феномена детињства у Да-
нојлићевом опусу и ићи ће се ка препознавању оних модела говора и мишљења који ће бити 
у најужој вези са изворношћу у најширем смислу. Песников концепт наивне песме тумачи се 
као својеврсни песнички програм који је у многим својим сегментима превазишао просторе 
књижевности за децу, те се у раду усредсређујемо на Данојлићево целокупно дело.

Кључне речи: детињство, наивна књижевност, наивни певач, дечји архетип, лирски 
роман, одрастање, учење.

1Један од основних постулата пројекта на-
ивне поезије Милована Данојлића садржан је у 
усредсређењу на књижевни израз којим ће се 
активирати „дечје у природи и човеку“. Уко-
лико се крене од слике света у његовој поезији 
за децу, сасвим специфичну по тематским рас-
понима које садржи, а на њу се, добрим делом, 
наслања и песникова завичајна сага у неколици-
ни такозваних лирских романа, видећемо да ће 
се детињство активирати у оном оквиру који је 
садржан у ауторовом концепту дечје песме као 
начина да се стигне до плурализма различитих 
видова детињства: детињства речи, детињства 
поезије, детињства света, као и до феномена де-
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тињства самог.2 Детињство се, стога, перципира 
као феномен са снажном призивалачком моћи 
који избија из различитих нивоа књижевних 

2  Теоријски нацрт „Наивне песме“ Милован Данојлић 
је најпре објавио у књизи Лирске расправе 1967. године, 
потом под називом „Један књижевни облик“ у књизи 
Онде поток онде цвет 1973. године, да би се 1976. године 
појавило прво издање књиге есеја о књижевности за децу 
Наивна песма. Најважнији аспекти тога нацрта у вези 
су са конституисањем песничког израза „незамисливе 
једноставности“, „непосредне изворности емоције“ са 
„чистим лирским визијама“ које се труде да донесу „чисте 
суштине“, то јест „поезију у првобитном стању“. Данојлић 
је мишљења да се наивна (дечја) песма обраћа детету као 
сопственом пандану и због тога своје име не дугује толико 
деци колико детињству уопште – детињству света, па и 
детињству саме поезије.
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структура, чинећи својим положајем својеврсну 
тематско-смисаону вертикалу/хоризонталу која 
резонира дуж читаве Данојлићеве поетике. Уз-
дигнуто на ниво свеопштег принципа, као ба-
зични архетип за разумевање сложеног развоја 
индивидуалног и колективног духа, детињство 
ће се откривати у неколико темељних претпо-
ставки, те се о њему може говорити са неколи-
ко нивоа.

Кренемо ли, најпре, од онога што се може 
назвати детињством света, видећемо да се оно 
конституише кроз митске матрице, најприсут-
није у Данојлићевим песничким књигама Родна 
година, Како живи пољски миш, као и у прозним 
фикцијама – у романима Година пролази кроз 
авлију, Балада о сиромаштву, Учење језика. У 
њима се разазнаје шилеровска представа о при-
роди као „неокрњеној“ појави, врло блиској на-
шој меланхоличној представи „изгубљеног де-
тињства“ (Фридрих Шилер би идилични рурал-
ни свет у овом роману окарактерисао као пре-
мештање „позорнице из вреве грађанског жи-
вота у прости пастирски сталеж“, у доба „пре 
почетка културе“, односно у „детиње доба људ-
ског рода“ (Šiler, 2007: 253)). Кретање јунака кроз 
шумовите пределе, кроз свет водâ и биља, као и 
изузетна перцептивна снага у доживљајима та-
наних промена природе сједињују се са њего-
вим осећањем космичких пространстава. У том 
смислу, опис куће и окућнице, шталâ и одајâ, 
дворишта и врта у романима Година пролази 
кроз авлију или Балада о сиромаштву има своју 
космолошку симболику, и упућује на архајску 
слику првобитног људског станишта, уређеног 
на принципу древних знања. Насупрот муње-
витој технолошкој захукталости савремене ци-
вилизације, овде се успоставља динамика кон-
стантног реда и склада, а готово сви догађаји у 
овим романима стављени су у временски оквир 
који се доживљава просторно и конкретно, што 
указује на блиске додире између човека и при-
роде, на њихову органску повезаност и срас-
лост. Земљораднички живот људи и живот при-

роде мере се истим мерилима, истим догађаји-
ма, имају исте интервале, неодвојиви су један од 
другог, дати су у једном, како Бахтин каже, „не-
дељивом чину рада и свести“ (Bahtin, 1989: 352). 
Обредни карактер тога односа показује се кроз 
смену годишњих доба, цикличном кружењу које 
човек преводи у раван свога света и у коме се 
наслућује оно што је Растко Петровић називао 
дубоким „међусобним симболизовањем“. Свет 
се тако показује у својој базичности, првобит-
ности и наивном духу, сасвим анахроно у одно-
су на постмодерно доба у коме настаје ова проза. 

Врло слично разумевање природе као са-
мосврховите егзистенције, у чијој се појавно-
сти увек изнова указује настајање света у ма-
лом, види се и у Данојлићевим дечјим песмама, 
нарочито у поменутим збиркама Родна година и 
Како живи пољски миш (овај се карактеристичан 
поступак може препознати и у његовој „одрас-
лој“ поезији – збирка Чистине то најбоље по-
казује). У њима се архетип детињства остварује 
кроз слику биља и растиња, чијим се клијањем, 
растом и бујањем сугестивно предочава фено-
менологија „почетка, заметка, будућег развоја“ 
(Trebješanin, 2011: 46). Песникови поступци, ми-
кроскопски усмерени ка једва видљивим пре-
ображајима у флоралном свету (нарастању тра-
ва, листању грана и дрвећа, ницању и развоју 
баштенског поврћа) метафорично показују ево-
луцију света на основу појединости, издвојених 
делова из једне и јединствене целине. Песнички 
поступци су, притом, саображени изразу наи-
вног певача, из чега произлази утисак и да је и 
сама поезија, или сам песнички облик, сведена 
на своју првобитну основу, видљиву у једностав-
ности, конкретности и сликовитости. 

Такође, у Данојлићевој наивној поезији 
и прози активира се „нулто“ (дечје) стање и на 
плану језика. У поезији се, иако ретко, иде ка 
језичкој игривости и нонсенсу, категоријама 
блиским поетици инфантилизма (у песмама „Ја-
кови по свету“, „Седмица радна“ из збирке Фу-
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руница јогуница, у називу за Дечју републику – 
Бауаујомба из збирке Како спавају трамваји, у 
неколицини песама збирке Песме за врло памет-
ну децу итд.) Много сложенији однос према јези-
ку успостављен је у прозним записима у којима 
се, готово са психолингвистичких становишта, 
приповедачева свест усредсређује на порекло је-
зика, на начин на који се језик и мишљење скла-
пају у јединствену целину, као и на проблем ње-
гове комуникативности (најприсутније у рома-
нима Змијин свлак, Година пролази кроз авлију, 
Учење језика). У сећањима из детињства ожи-
вљавају се инфантилне језичке игре, заумне је-
зичке формуле из којих се помаљају запретене је-
зичке матрице – оне приповедачу служе као екс-
перименталне вежбе којима се прати настајање 
слике ни из чега (овакве моменте наивни припо-
ведач неретко осећа као надношење над бездан 
непојамности). Та је тежња највидљивија у рома-
ну Учење језика, који нас својим симболичним 
називом усмерава ка разумевању језика као све-
општег културног и животног кôда или језич-
ког система чија је комуникативна снага много 
шира од простих речи. Тајни знаци природе, не-
мушти језик животиња, кретње, гестови и гласо-
ви што их чује од људи, нејасни звуци и проме-
нљиви ритмови који потичу још из примарног 
животног простора, све је то део онога што пет-
наестогодишњи јунак ове прозе доживљава као 
јединствени збир тајног језика света.

Учење тога језика се, притом, појављује 
као процес постепеног усаглашавања говора и 
мишљења, чије се линије развоја додирују, сус-
тичу и преплићу, уклапајући се у целину попут 
мозаика. Отуда се у овом роману силази у најни-
же пределе људског духа, креће се од најраније 
свести о себи не би ли се дошло до онога што се 
наговештава насловном синтагмом – учење јези-
ка; наиме, оно није само усвајање говора људи и 
природе, већ оно почиње и пре самих речи, па и 
пре мишљења. „То што јесте ту је пре мене, и пре 
мишљења [...] Видим како се шта зове, имена ис-
пливавају из ствари“ (Danojlić, 2008: 7) – рећи ће 

приповедач у роману, чиме се ставља до знања да 
се дете не посматра само као animal educandum 
већ и као animal symbolicum, чиме се сугерише и 
сложеност културе коју дете усваја. Чини се да 
је овим усредсређењем на предисторију људског 
бића Данојлић отишао за корак даље у своме на-
стојању да проникне у неименовано и невидљи-
во, што је један од најважнијих темеља његове 
поетике. Из истог су настојања и ауторова не-
престана интересовања за старе и одбачене речи 
које самују „изван живота и времена“ и чувају 
„спомен на првобитну свежину постојања“, што 
се види у оживљавању народних израза, архаи-
зама и историзама. Данојлићев однос према је-
зику, дакле, произлази из најдубљег уверења да 
је у њему похрањен комплетан културни и ци-
вилизацијски кôд једног народа, те ће се управо 
преко тога медијума силазити у најдубље преде-
ле индивидуалног и колективног духа.

Коначно, Данојлићеве наивне поезија и 
проза усредсређују се и на стање свести дете-
та. Генерацијски распон којем се аутор обраћа 
обухвата време од основношколског периода до 
адолесцентског доба те се, у складу са тим, кон-
ституишу песнички и прозни облици вишестру-
ких тематско-стилских усмерења. Већ у првој 
песничкој збирци, Како спавају трамваји, по 
врло широко захваћеној слици света, наслућују 
се различити узрасни адресати.3 Поступци који 
су у основи поезије намењене млађој деци (мада 
ће се аутор ограђивати од било какве референ-
цијалне функције своје поезије) воде ка аними-
зму, антропоморфизму, хиперболизацији, хумо-
ру. То је она поезија у којој ветрови скитају, са-
пуни се купају, сунце пуши, руча или вечера, во-
зови и трамваји спавају, годишња доба се при-
крадају и играју са људима, судопере иду у опере 
итд. У исто време, у појединим песмама успоста-
вља се симболистичка слика света која призива 
нешто старије искуство но што је дечје (сума-
3  Иако је аутор уверења да се књижевна дела за децу 
обраћају деци од седам до четрнаест година, чињеница да је 
међупростор његове наивне песме знатно шири од задатог 
оквира.
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траистичко повезивање простора, сугестивност 
песничких слика, оностраност која се појављује 
кроз предмете и слике), а са тематским преусме-
рењем на природу у збирци Родна година дечји 
субјект је, практично, истиснут из непосред-
ног појмовног света ове поезије. С друге стране, 
постоји читав низ песама у којима се активирају 
сваковрсни тематски потенцијали, упућени врло 
експлицитно одређеној читалачкој публици. То 
је, свакако, онај корпус песама које је аутор на-
менио врло паметној деци, те ће се, у складу са 
тим, појавити врло широк обим мотива који за-
поседа простор дечје поезије – од филозофског 
чуђења над космичким пространством и запи-
таности о смислу људског постојања, преко со-
цијално-политичких алузија и разбијања исто-
ријско-националних митова, до врло оштре са-
тиричне слике света. Овај корпус песама пока-
зује колико је растегљив оквир наивне поезије и 
колика је могућност различитих смисаоних ни-
воа који кореспондирају са дечјом свести.

Но врло важан сегмент Данојлићеве књи-
жевности представља његово усредсређење на 
живот детета – младог човека, који је на прагу сво-
га оформљења. Тематизовање дечјег света начето 
је још у збирци Како спавају трамваји кроз врло 
интензивно усмерење на одбрану аутономије жи-
вота деце, чији се замишљени социјални поредак 
експлицитно даје кроз димензију прогласа Дечје 
републике. Одрастање јунакâ ове поезије одвија 
се у специфичним друштвено-историјским окол-
ностима, са још нерашчишћеним статусом дете-
та унутар уже и шире друштвене заједнице. Так-
ве прилике додатно подупире песнички триптих 
о Пепи Крсти, нарочито породични оквир њего-
вог тегобног и болног сазревања. Већ у овим пе-
смама показаће се да ће се Милован Данојлић 
концентрисати око феномена одрастања, што ће 
бити једно од основних везивних линија између 
поезије за децу и његових романа о детињству 
(први у низу циклично структурираних романа о 
детињству представља роман Змијин свлак, обја-
вљен 1979. године, а последњи – Добро јесте жи-

вети – појавиће се 2010. године). Том се феноме-
ну прилази из сасвим специфичне позиције ау-
тора, чија се фигура вешто уградила у песнички 
и романескни свет, чинећи да се добар део овог 
књижевног корпуса чита као двоструко кодира-
ни текст. Полазећи од властитог дечачког иску-
ства, укључујући у ову прозу мноштво аутобио-
графске грађе, аутор је сачинио фикцију саздану 
по мери сопствене сензибилности. Отуда се по-
вести у овим романима неће заснивати на дина-
мичним и узбудљивим авантурама, већ на дубо-
ко интимним доживљајима, независно од тога да 
ли ће они бити подстакнути друштвено-поли-
тичким околностима, породично-социјалним уп-
ливима или феноменима из непосредног рурал-
но/урбаног окружења. Траума одрастања се по-
казује кроз континуирано самеравање односа из-
међу властитог бића и света, који се у различитим 
својим манифестацијама доживљава као препре-
ка коју треба разумети и превазићи.

Митска аура овога феномена као нехро-
нолошког, идеалног стања које се непреста-
но одиграва у нашем духу, како је о њему пи-
сао Бенедето Кроче, може се видети у једном са-
мозагледаном солилоквијуму приповедача ро-
мана Балада о сиромаштву: „Уђеш у сну, изађеш 
у сну, не памтиш кад си ушао, не видиш да си 
изишао; накнадно се досећаш да си био, и пи-
таш се ниси ли од неког другог чуо то што пам-
тиш. Детињство. Уистину почиње тек кад прође, 
и одвија се, до краја живота, унатраг. Никад не 
престаје, само се, од неког времена, мора при-
гушивати“ (Danojlić, 2000: 125). Тако посматра-
но, детињство се конституише као базични ар-
сенал архетипских слика, као спој још увек не-
разложених чулних и менталних пројекција које 
се нуде савременом човеку, његовој нарушеној 
духовној равнотежи. Због тога се тај примарни 
облик људског постојања, који се налази „испод 
појмовно-логичке мреже“ (Petković, 2000: 241), 
наметнуте културом, у Данојлићевом делу пока-
зује као кључни генератор његовог личног саз-
ревања и књижевног деловања.
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Summary
This paper is on the specific position of the phenomenon of childhood on the opus of Danojlic 

and we are recognizing those models of speech and contemplation, which are closely connected to 
the source in its widest sense. The poet’s concept of naïve poem is interpreted as a unique poet’s 
programme, which in many segments is far beyond area of literature for children, so we are focusing 
at the whole literary work of Danojlic.

Key words: childhood, naïve literature, naïve poet, child archetype, lyrical novel, growing-up, 
learning, buildings novel.


