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ДИДАКТИЧНОСТ И ПОУЧНОСТ У ПЕСМАМА И ПРИЧАМА  
ЗА ДЕЦУ СТЕВАНА В. ПОПОВИЋА

Резиме: Стеван В. Поповић (1845-1918) заузима значајно место у српској књижевности 
за децу ХIХ века. Писао је песме и приче, али је његов највећи допринос у састављању 
и објављивању збирки намењених деци. Први је у српској књижевности за децу приредио 
збирку песама Венац песама (Пешта, 1872), основао библиотеку Дечији свет, а потом из-
давао збирке мешовитог карактера којима је захватио песме, приповетке, различите прозне 
саставе, као и дела из народне књижевности. Његове приповетке за децу карактерише дидак-
тичност. Често су то наративне наставне јединице којима је Стеван В. Поповић зашао у сис-
тем образовања. Прозна дела су му директна поука коју сугерише деци на врло једноставан 
начин и на очигледном примеру. Поучност и дидактичност је била карактеристика не само 
Поповићевог прозног стваралаштва, већ је у то време била наглашено обележје и других 
стваралаца у области књижевности за децу.
Кључне речи: Стеван В. Поповић, књижевност за децу, збирке за децу, песма, прича, ди да-
ктичност, наративна наставна јединица.
 

Један од вредних послeника међу Србима у Угарској у другој половини 
XIX века био је и Стеван В. Поповић, човек необичне енергије, који је окупљао 
раднике нa свим пољима културног живота и усмеравао их ка једном циљу - ја-
чању српског народа на његовом путу ка бољој будућности. Распростро је По-
повић своја интересовања у области књижевности, образовања, политике и из-
даваштва. 

Иако се школовањем определио за права, судбина га је одвела на пут вас-
питања и образовања омладине, што је он с љубављу и одушевљењем радио. 
Као ђак Карловачке гимназије поучавао је децу млађег узраста и стицао дра-
гоцена искуства у образовању нe помишљајући тада да ће му то бити животно 
опредељење. Као директор Српске основне школе у Будиму, надзорник српских 
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школа Будимско-бачке дијецезе и као надзорник Текелијанума, могао је свој пе-
дагошки рад да преточи у практичан у директном контакту са омладином. Није 
се задовољио само својим редовним послом, већ је ширио просвету у српском 
народу путем листова које је издавао, уређивао и преводио. Свеском за педа-
гогију Школа и живот, коју је штампао још 1868. године, указао је на значај 
васпитања и образовања за напредак једног народа. Прву збирку песама за децу 
Венац песама издао је у Пешти 1872.

Стеванa В. Поповићa је, као и Јована Јовановића Змаја, др Ђорђе Натоше-
вић приволео да пише за децу. О томе сам Поповић каже: „Прави творац српске 
новије дечје књижевности - јесте неумрли и велики српски педагог др Ђорђе На-
тошевић Ба/ба. Он је извео и Чика - Јову Змаја и мене на то поље наше књижев-
ности, побудио и одушевио нас је да пишемо за српску децу, а утро пута том 
нашем раду - препорођајем српске напредне школе.1“

Значајно је да је Поповић први у нашој књижевности за децу сачинио 
антологије песама и приповедака, да је понудио деци литературу у којој је ди-
дактичност била превасходни циљ. Млада читалачка публика добила је своју 
литературу. Поред дидактичности, његове збирке носиле су обележје снажног 
родољубља. Поповић у својој прози и поезији поетизује природу, животињски 
свет, рад, уз поруке: “како ко ради, онако му и бива” и “добро се добрим враћа”. 

О потреби књижевних дела за одраслију децу Поповић је писао у Српс-
ким илустрованим новинама2, у рубрици Књижевност, указујући на јаз између 
књижевних дела за децу и књижевних дела за одрасле, као и на недостатак књи-
га за омладину од 12 до 15 година. На размишљање о потреби књижевних дела 
намењених деци навела га је књига Петра Деспотовића Живот Димитрија Об-
радовића, који је у калуђерству прозван Доситије, која је приређена за српску 
омладину. Поповић је био мишљења да ће омладина књигу радо прихватити, јер 
је и дечији лист Радован, који је он издавао 1876. године, био радо читан, баш 
због записа о Доситејевом животу. Оваквим мишљењем Поповић се показао као 
добар познавалац тадашњих прилика у нашој књижевности. 

У Српској народној школи, у приказу књиге Дечији свет, он истиче значај 
књижевности за васпитање и образовање деце: „У напреднијих народа, срет-
нија су и деца. Знање и образованост, што деца добијају по школама допуњује 
и развија у њих ваљана дечија књижевност. У целој нашој књижевности једва 
има десет књига писаних за децу, што их можемо мирном савешћу дати у дечије 
руке. Крајње је време да систематски отпочнемо књигом развијати српску децу 
– будући српски народ”.3

Поповић у збиркама за децу објављује прозу и поезију уз лепе илустра-
ције, како би допунио васпитање и образовање српске деце занимљивим поукама 
1 Стеван В. Поповић, О себи, Поводом педесетогодишњице Змајевог рада, Бранково коло, 1899, стр. 

753.
2 Стеван В. Поповић, Живот Димитрија Обрадовића који је у калуђерству назван Доситије, од Петра 

Деспотовића, Српске илустроване новине, Нови Сад, 1882, бр. 17.
3 Стеван В. Поповић, Српска народна школа, 1871, стр. 347.
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и практичним знањем. Збирка Венац песама садржи песме са темама: о богу, 
при роди, животу, врлинама, српству, слободи. Занимљивом поетском причом, де-
чи јим језиком, даје се поука значајна за образовање и васпитање малених чита-
лаца. 

Поповић је објавио још неколико антологија песама за децу: Божићни дар, 
Велики српски декламатор, Српски декламатор, Мале гусле и антологију припо-
ведака Мали свет. Поводом православних празника објавио је пригодне збирке: 
Полаженик, Бадњак и Божић, које су садржајем указивале на значај православ-
них празника, па су и временски подешене да се појаве пред празник. 

Збирке Слике и прилике, Дан и ноћ, Дани одмора, Дечије радовање, Радо-
ван и Бисер цвеће су мешовитог карактера. Илустрације у њима имале су поред 
естетске и поучну вредност. Поповић их је, као и Змај, узимао из страних дечјих 
листова, углавном немачких, а покушао је и са оригиналним илустрацијама које 
је једно време радио Миливој Мауковић. 

Стеван В. Поповић се кретао у оквирима преузетим мотивски и идејно из 
стране књижевности за децу, али је значајно да је своје збирке оплеменио делима 
из народне књижевности, српском народном поезијом, загонеткама, пословица-
ма и баснама, које је посебно ценио због поучности. У збирке је уврстио дела 
различитих аутора, којима је заједничка једноставност облика и просветитељско 
- педагошка функција. 

Већи број Поповићевих приповедака је литерарно анемичан, сасвим под-
ређен васпитном и дидактичком ефекту, али и поред тога његово мајсторско опи-
сивање природе, пејзажа Фрушке Горе, фасцинантних слика појединих птица, 
достижу кулминацију у доживљавању појединих ситуација. 

У низу приповедака за децу Поповић је моралистичан и дидактичан. Делио 
је своје јунаке на добре и лоше, њихове поступке на добре и рђаве. Прозни радови 
су му слични. Начин приповедања му је исти, а присутна је и поучно - васпитна 
тензија приповедања. Прозни текстови који су чисто образовног карактера имају 
задатак да покажу учитељима како на једноставан и лак начин треба да поучавају 
децу. Као надзорник српских школа није се могао у свом књижевном раду оте-
ти васпитно-образовном циљу. Упоређујући добре и лоше поступке деце, он не 
кажњава дете које је учинило нешто лоше, он једноставно слика добар поступак 
стављајући га наспрам лошег, истиче поуку и оставља детету да се определи за 
добро или лоше, представљајући му шта доноси једно, а шта друго. Ситуација је 
увек конкретна, дете је често до те мере конкретизовано да му је наведено име и 
презиме. Оно је у различитим ситуацијама; стављено је у однос према природи, 
према животињама, другој деци, родитељима, браћи, сестрама, учитељу. Припо-
ветке за децу Стевана В. Поповића карактерише развученост радње, тенденција 
и моралисање. Оне поучавају у сазнајном и моралном смислу, а васпитавају у 
рационалном, религијском и националном духу. Краћи прозни текстови су чисто 
образовног карактера (о воденој пари, о лану, пиринчу, кртини, кредицама), као и 
моралног (како се понаша дете док руча, како се опходи са родитељима).
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Приповетке за децу Стевана В. Поповића су углавном образовног каракте-
ра, неизбежно поучне, док је мањи број са бледуњавим садржајем, сведен често 
на описе ситуација. У приповетке образовног карактера, које су практичне нара-
тивне наставне јединице, могу се сврстати: Пролеће, Мој орао, Слеп а види, Бе-
ла креда, Наш мали добротвор, Славку о славују, Громобран, У пролеће, Далеки 
пут, Голубови, Ласта, Птичије гнездо, О муви, Муња, Коров, Горњак, Сунчеви 
зраци, Водена пара, Облаци, Ветар у соби, Орлово гнездо и др. Овим приповет-
кама Поповић залази у систем образовања и на једноставан, практичан, и деци 
приступачан начин, објашњава природне појаве и свет који их окружује.

У поучним приповеткама у којима доминира моралисање често се у на-
слову препознаје поука: У добру се не понеси, Свака тица на свом гнезду најјача, 
Паметнији попушта, Не свети се, Говори истину, Не хвали дан пре вечери.

Поука је наглашена и у насловима цртица: Дете које воли својега учитеља, 
Дете које не воли својега учитеља, Дете које се учтиво понаша за столом, Дете 
које се рђаво понаша за столом, Дете које воли свога брата, Дете које је непри-
стојно. 

Поповић се остваривао у прози у много већој мери него у поезији. Педа-
гошки рад уткао је у књижевна дела тежећи да све што напише буде у служби 
педагошке идеје, да буде применљиво у животу. 

Највећи број песама објавио је у Венцу песама, а потом у збиркама Слике и 
прилике и Полаженик. Песмама је захватао различите теме: природу, животиње, 
родољубље, рад. Природа је његова љубав и он је опева весело, разиграно по-
себно у песми Волим, која асоцира на Змајев дитирамб природи Ала је леп овај 
свет. У песмама Шума и У шумици песник се сједињује са природом, носи је у 
себи, што у њему кулминира неизмерном радошћу. Описивао је природу песмом 
и причом, наглашавајући њена обележја, спајајући лепо и корисно. У Поповиће-
вим песмама о животињама: Дете и рода, Мрав, Тица, Рајко и рибица, Живини, 
Крадљивац и псето, маркиране су особине тих животиња уз поуку коју деца тре-
ба да препознају и прихвате: рода одлази у топлије крајеве зими; мрав је вредан и 
брижан; птица чува своје гнездо и храни младе; рибица је мудра; пас је веран. 

Поповићеве родољубиве песме Домовина и Јунак испуњене су емотивним 
набојем љубави према домовини и слободи и могу се сматрати његовим најлеп-
шим песмама. Уз снажно родољубиво осећање присутна је поука да ће у борби 
за слободу јунак поносно дати живот уз сазнање да ће вечно живети кроз свој 
јуначки подвиг. 

Песме Рано, рани, Ковачу и Моје село објавио је Поповић у збирци Слике и 
прилике. Поука је присутна, песник указује да је рано устајање добро за здравље 
и успешан посао, да рад човека снажи, да слога људи доприноси срећи целог на-
рода. Круна свих песникових жеља је да се радост и срећа пренесе на цео његов 
народ: „Добри Бог ће дати/к’о што моје село/Бит’ ће Српство цело!”
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Песме Христос се роди! Наш поздрав српској деци, Тичице у зиму, Мајс-
тор од заната и Сестрица и брата, различите по тематици објављене су под 
псеудонимом Браца Радован у збирци Полаженик. 

Као што је у Поповићевој поезији наглашена дидактичност, она је неиз-
бежна и у његовој прози. Његове приповетке за децу су наративне наставне једи-
нице којима је Поповић зашао у систем образовања. Прозна дела за децу су му 
директна поука коју сугерише деци на врло једноставан начин и на очигледном 
примеру. Поучност и дидактичност је била карактеристика не само Поповићевог 
прозног стваралаштва, већ је у то време била наглашено обележје и других ства-
ралаца у области књижевности за децу тог времена. 

Приповетке образовног карактера са темом о животињама: Ласте, Голу-
бови, Бој петлова, Црвендаћ и Птичије гнездо, имају за циљ обогаћивање дечјих 
сазнања. Уз живописну илустрацију ласте, гнезда и ластавића, приповедач опи-
сује начин живота ласта, градњу гнезда и оданост породици. Прича Голубови 
сведена је на опис голубова, њихов начин живота, лет, а нарочито уредност, која 
се препоручује деци. Бој петлова је приповетка о храбрости и срчаности петла. 
Петао је приказан и као отац и као домаћин, као борац и весник јутра. Динамична 
је и узбудљива борба петлова, која је све бешња уз белу и крваву пену, по угледу 
на борбу јунака у народним епским песмама. То је прави двобој, где победник 
поносно кукуриче, бије крилима и јури побеђеног непријатеља. Наглашена је 
поука приповетке да је човек најјачи на свом огњишту, да је снажно везан за њега 
и да га брани по цену живота. 

Приповетком Птичије гнездо постављено је питање тајне природе, постанка 
и настанка живота на Земљи. Способност птице, посебно зебе, да начини гнездо 
је за човека тајна, то је савршенство, уметност, а приповедач тврди да иза све-
га стоји творац, стоји Бог, да се у свему што нас окружује види његова воља и 
његова рука. Одговор на сва питања налази у постојању Бога и у изразу његове 
воље, што показује присутност религиозног духа, како у његовим причама, тако 
и у песмама. 

Моралисање у Поповићевим приповеткама Каранфил и Пусти пужу ро-
гове долази до пуног изражаја. Оне поучавају да човек мора бити стрпљив како 
би дочекао праве плодове свога рада и да претерана тврдоглавост може да га 
уништи. 

Поповић низом догађаја у причи Хоћемо сами себи да заповедамо доказује 
да деца не могу бити без надзора родитеља. Паметнији попушта је приповетка 
са поуком да свађа никоме добра не доноси. У добру се не понеси, а у злу се не 
поништи, поука је приче Не свети се!, у којој се уз низ порука потврђују правила 
у животу: не треба вређати човека који је сиромашнији, никад се не зна на кога 
ће невоља наићи, бољи је један пријатељ у злу, него стотине у добру. И овај пут 
није изостала поука “ко добро чини, добру се и нада”. 

Деда и унуци је поучна приповетка у којој деда унуцима на примеру пуног 
класа, који се савија, и празног, који усправно стоји, оцењује вредност човека 
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који иде високо уздигнуте главе и човека који иде погнуте главе. Поштуј ста-
рост је поучна приповетка у којој приповедач даје предност извршењу врлина. 
Није довољно стећи знање, треба га применити у животу што је приказано на 
примеру Јелина и Спартанаца; Јелини проповедају поштовање старијих, а Спар-
танци то чине.

Поповић је у своје збирке уврстио загонетке, питалице, народне припо-
ветке и басне, афирмишући народну књижевност и указујући на њену дидактич-
ност. Поучност народне приповетке Седам прутова потврђена је пословицама: 
Сложна браћа кућу граде, а несложна је руше. Где је слога ту је и божији благо-
слов. Где је слога, ту је и снага. Само слога Србина спасава! 

Кратка прича Неједнаки пути, више пута је објављивана, јер је уредник 
сматрао веома поучном за образовање младих људи. Супротстављајући деци два 
различита пута, и две различите судбине као исходиште тих путева, он им не 
сугерише за који да се определе, напротив, оставља им да сами одлуче шта је за 
њих боље и корисније. 

Приповеткама Горњак, Сунчеви зраци и Муња, Поповић децу образује и 
поучава причајући на прихватљив начин о зимском ветру горњаку, моћи сун-
чевог зрака и опасности од грмљавине. То су наративне наставне јединице које 
поред поучности имају за циљ и примену стечених знања у одређеној животној 
ситуацији.

Поучним приповеткама У добру се не понеси, Добар брат, Буди задово-
љан, Права се мука не да сакрити, Мајстор Куцкало, Поповић упознаје децу са 
различитим ситуацијама у људском животу. Указујући на променљивост живота, 
као и да богатство није услов за срећу, он наглашава да су здравље, рад и пош-
товање највреднији за човека и да је срећан човек онај, који не жели оно што му 
не треба. 

Поучност је истицао и пословицама под насловом Кад радиш, уз обја-
шњења: Рано рани (здравије је и више се уради), Учи у младости (човек је вред-
нији што више зна, живот је кратак), Не скањуј се (уради данас, а не сутра, што 
данас пропустиш никад не стижеш), Уради ваљано (што радиш, уради ваљано), 
Буди сталан (ко сто послова почиње ни један не дочиње, ко мисли да зна све, тај 
не зна ништа ваљано, несталан човек није поуздан), Сврши па се одмори (после 
умора сладак је одмор). Кратким поучним цртицама које у самом наслову садрже 
позитивну, или негативну особину детета. 

Стеван В. Поповић је писао и поучно практичну прозу у којој деци пружа 
сазнања на једноставан и занимљив начин. Приповетком Лан приповедач поуча-
ва децу како се гаји лан, шта се производи од њега, како се добија текстил, и како 
се прави хартија. Приповетка се завршава импресивном сликом књиге која гори у 
ватри, а пламен се диже до неба. Испричана је прича од лана до плама, од биљке 
до књиге, од зрна до пепела, од земље до неба, од почетка до краја. Пиринач је 
наративна наставна јединица која децу детаљно упознаје са биљком пиринач (где 
расте, како се гаји, како Кинези гаје пиринач, како изгледа засејан пиринач, како 
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њива под пиринчем изгледа ноћу, кад се коси, како стиже у продавницу). Наводе 
се и које све врсте пиринча постоје и како се употребљава у исхрани. Ова припо-
ветка спаја корисно и забавно и образац је учитељима у поучавању деце.

Поповић на интересантан и деци прихватљив начин, прича бајковиту при-
чу У добру се не понеси о сиромашном младићу који је нашао чудотворни прстен 
што му је омогућило да учини дела којима се обогатио. У причу је уткано раз-
мишљање краља који је изгубио рат и дошао до сазнања да човек не може рећи 
да је срећан док не остари, да не може бити срећан док не зна како ће умрети и 
да богатство није услов за људску срећу, већ да је срећан онај човек који је задо-
вољан собом и оним што има. 

У наративној наставној јединици Вук Бранковић и Вук Стефановић Ка-
раџић, Поповић је испричао занимљиву историјску причу о настанку и нестанку 
српске државе, истичући слогу као услов опстанка свог народа. У другом делу 
приповетке посвећеном култури српског народа и православној вери истиче зна-
чај народног језика за развој српске књижевности: „То благо народно нико није 
могао лепше прикупити, одабрати и вештије издати, него што је Вук учинио”4. 

Дидактичност ове историјске приче истакнута је завршном реченицом: 
„Па учите, српска децо, непрестано учите; негујте књигу своју народну, пазите 
као очи у глави веру православну!”5

Узимајући у обзир бројне збирке песама и приповедака за децу види се да 
је обиман рад Стевана В. Поповића на дечијој књижевности српској имао за циљ 
утемељење књижевних дела за читалачку публику млађег узраста уз васпитно-
образовну функцију којој је била подређена. Поповићеве приповетке су са тен-
денцијом која се огледа у поуци, али и у стицању нових сазнања. 

Иако Недић тврди да су у то време писци цењени, не по вредности књи-
жевног дела, већ по обиму свог опуса, не можемо а да не потврдимо, већ понегде 
изречена мишљења, да је Стеван В. Поповић утемељио српску књижевност за 
децу, да је издао прве српске антологије песама за децу и да је цео свој радни век 
посветио васпитању и образовању деце. Као педагошки радник био је мишљења 
да је најважнији задатак државе да омогући правилно васпитање и образовање 
омладине у складу са временом у којем живи, да од нивоа образованости народа 
зависи његов напредак и боља будућност, али да је најдрагоценији део народа 
његов подмладак, који се мора васпитавати и образовати у свом националном 
духу. С тога су песме и приповетке, које је уносио у збирке, пре свега, поучне, 
ди дактичне и, по правилу, национално обојене. 

Богат књижевни опус Стевана В. Поповића, са више од стотину прича 
за децу, које су како смо навели поучно-дидактичне, примерене често настав-
ним садржајима, као и оцене које су изрекли проучаваоци Милан Шевић, Сима 
4 Стеван В. Поповић, Полаженик, божићни дар српској деци од Браца Радована у Новом Саду, 

Издање и штампа М. Димитријевића, 1886, стр. 97.
5 Стеван В. Поповић, Полаженик, божићни дар српској деци од Браца Радована у Новом Саду, 

Издање и штампа М. Димитријевића, 1886, стр. 97.
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Цуцић, Драгољуб Јекнић, Слободан Ж. Марковић, Тихомир Петровић, дају нам 
за право да предложимо да његово дело из области књижевности за децу буде 
заступљено у наставним садржајима српског језика и књижевности у нижим раз-
редима основне школе, како би деца употпунила своја знања из области српске 
дечије литературе друге половине XIX века.
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Summary: Stevan V. Popovic (1845-1918) has an outstanding place in Serbian 19th century litera-
ture for children. He wrote poems as well as stories. However, his greatest contribution lies in col-
lecting and publishing collected works for children. He was the first in Serbian children literature 
to edit the collected poems Poem Sequence (Pest, 1872), and to found a library named Children 
World. After that, he published several collected works of mixed character that included poems, 
stories, and different prose essays, as well as works from folk literature. His children stories are 
characterised by didacticism. These often represent narrative teaching units by which Stevan V. 
Popovic entered into the system of education. His prose works often provide children with direct 
instructions suggestively given in a very simple manner accompanied by evident examples. Edify-
ing and didactical element was not only the characteristic of Popovic’s prose writing; this was an 
emphasized characteristic of other writers of children literature at that time. 
Key words: Stevan V. Popovic, literature for children, collected works for children, poem, story, 
didacticism, narrative teaching unit.


