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ПОКУШАЈ ГЕНЕАОЛОШКОГ САГЛЕДАВАЊА ИСТОРИЈСКОГ 
РОМАНА КАО ЖАНРА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

Резиме: У периоду од друге половине 20. века роман као жанр заузима видно место и у 
књижевности за децу. Модерни српски роман у литератури за најмлађе тумачен је у оквиру 
целокупног прогресивног развоја овог жанра у српској књижевности, када је почело да се 
говори о „времену романа“. Дата језгровита формулација изражава доминирајући положај 
овог жанра који је, испољивши снагу и виталност, показао не само да се налази у непреста-
ном развоју, већ и да је кадар да удовољи захтевима условљеним развитком идејно-естетских 
критеријума савремене књижевности
Полазећи од претпоставке да и роман у књижевности за децу треба сагледавати у окви-
ру општег развитка овог жанра, не занемарујући особености литерарног стваралаштва за 
најмлађе, аутор је покушао да у овом раду укаже на неке од могућности виђења развојног 
пута српске књижевности за децу пажњу посветивши романима са историјском тематиком 
у литератури за најмлађе. 
Кључне речи: књижевност за децу, жанр, роман, историја
 

На историјску природу жанра упућују савремена књижевнотеоријска истра-
живања. Познавање жанрова намеће се као неминовност ваљаног промишљања, 
јер су они у структури књижевног дела елеменат традиције, без које би ствара-
лачки процес био тешко замислив. Вредности проучавања жанрова садржане су у 
чињеници што ова проучавања скрећу пажњу на унутрашњи развитак књижевности, 
на књижевну генетику. С друге стране, поред овог дијахронијског приступа, када 
је о жанровима реч, не треба занемарити ни њихову зависност од времена, тачније, 
не смемо пренебрегнути њихов активан дијалог са својим временом и културом. 
Стога је за теорију жанра од изузетног значаја сагледавати је са становишта новог 
жанра, као што је роман. Уоченим протејским карактером, својом несводљивошћу 
само на категорију епског, роман се широко отворио животу, упијајући елементе 
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различитих области науке и културе. Задржавајући у својој основи антагонистички 
спој – и лично искуство и неспутану стваралачку имагинацију, роман је у исти мах 
и стварност и нестварност, и истина и фикција. 

Улазећи у корпус теорије романа дочекује нас сазнање да недостаје зајед-
нички именитељ који би теорије објединио и упутио нас на полазиште. Одређења 
романа на која наилазимо указују на неке од његових битних одлика, али ни 
једно од њих потпуно не дефинише роман као жанр. Поменуту препреку у сфе-
ри књижевне теорије срећемо и у сфери књижевне историје. Роман је релативно 
млада појава међу књижевним облицима, није признат у класичним поетикама све 
до скоро 19. века и никада није учествовао у хармонији жанрова. Због тога је чак 
био третиран као жанр који дестабилизује и угрожава друге жанрове увлачећи их 
у своју унутрашњу конструкцију. Осим тога, у односу према другим жанровима 
испољио је агресивност и у 20. веку се поставља као средишњи жанр. 

Да бисмо разумели овај жанр који се налази у непрестаном развоју оду-
пирући се свим поетским канонима, не смемо да занемаримо његово порекло. 
Фолклорни корени романа примарно су полазиште за уочавање природе овог 
жанра, посебно ће истицати знаменити М. Бахтин. Поменути аутор нудећи убед-
љиво виђење природе романа, његово жанровско порекло препознаће у епској 
традицији и у богатој области народног стваралаштва. У самом зачетку тај 
успостављени народно -језички фамилијарни однос са светом у основи је рома-
на и то је важан предуслов романескног стварања европских народа. Несводљив 
само на категорију епског, роман је синтетички књижевни жанр, а примарни раз-
лог његовог постојања налази се у настојању да представи живот. 

Наше литерарно стваралаштво није имало удела у настанку нити трансфор-
мацијама романа као жанра, па се морало донекле ослањати на утицаје и узоре, што 
се одражавало на само стваралаштво. Стога је у тумачењу романа као жанра и у 
општој и у дечјој књижевности остала присутна тежња да се у нашем литерарном 
стваралаштву виде развојне линије романа великих европских књижевности, при 
чему је у сагледавањима настанка и развоја овог жанра и у српској књижевности за 
децу превласт добило схватање о његовом убрзаном развоју. 

У средишту савремених књижевнотеоријских дискусија је роман и оне прате 
и сагледавају нове путеве његовог даљег развоја. Издвојена је основна вокација ро-
мана, усмерена на приказивање човека у друштву и изналажење на кључна питања 
савременог живота. Наши приповедачи, усвојивши тековине и поступке модерног 
европског романа и повезујући их са националном књижевном традицијом, својим 
стваралаштвом доприносе богаћењу и разумевању своје савремености. Експанзија 
романа као жанра посебно је уочљива 70-тих година 20. века, када су се отвориле 
неслућене могућности коришћења свих историјских искустава жанра. 

 ***
За роман као жанр је карактеристично сударање времена на пресецима 

савремености: савременост као полазиште не искључује приказивање епске про-
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шлости. Епска прошлост ушла је у свет велике књижевности, али је и нашу лите-
ратуру обогатила слика древног овековечена и савременом уметничком речју. И 
наши су романописци, подразумевајући и писце за децу, у националној историји 
– како прошлој тако и савременој – налазили богату и важну грађу. Многи су 
приповедачи постајали свесни тог значајног, готово судбоносног деловања на 
стварност кроз предања, приче и народне песме. 

У 19. веку историјски роман израста у жанр јер је постало извесно да по-
ред приповедне имагинације захтева и посебан начин обликовања. Појава овог 
жанра везана је за романтизам и његовим творцем сматра се енглески писац Вал-
тер Скот. Популарност историјског романа у великим европским књижевностима 
условила је интересовања и у српској књижевности за ову специфичну књижевну 
врсту, али су та настојања да се литерарно стваралаштво обогати делима чија је 
тема национална средњовековна прошлост остала без запаженијих резултата. 

У том погледу се наше стваралаштво за најмлађе не разликује од српске 
књижевности у целини, јер већина покушаја романа са темама из прошлости 
остаје без значајнијег успеха. Сагледавајући генезу романа и у овако кратким 
цртама, овај моменат може бити необичан, посебно имајући у виду да је у об-
ласти народног стваралаштва српски народ створио велику епску књижевност 
која је могла бити изванредна подлога даљим књижевноуметничким виђењима 
прошлости нашег народа. 

Уколико пажњу усредсредимо на литературу за децу, овoме је можда до-
принео и известан неспоразум, јер се критеријум намене дела уско везивао за 
дечје ликове, којих је далеко ређе у делима која обрађују историјске теме. Од 
издвојеног момента далеко је значајнији начин приказивања историјских јунака 
и догађаја, односно да описано начином приказивања буде блиско младом читао-
цу и његовим рецепцијским одликама, док је сасвим споредно да ли су ликови 
описиваних јунака одрасли или деца, на шта је указао својевремено М. Чаленић 
(Чаленић, 1975). Перспектива и начин приповедања далеко више одређују об-
лике романа и утичу на избор читалачке публике него сам избор тематике или 
намера деловања. 

Наша даља размишљања када је реч о роману као жанру у литератури за 
најмлађе, посебно оном са историјским темама, омеђена су сазнањем да у овој 
области стваралаштва све до друге половине 20. века нисмо имали формирану 
традицију, већ је постојала „само нит разноврсних и различитих степена оства-
рених континуитета“ (Марковић, 1982). Сагласно наведеној тврдњи, у овом 
раду можемо само издвојити представнике овог жанра у српској литератури за 
децу, чија појава гради известан след романа са историјским темама у ствара-
лаштву за децу, обогаћујући жанровске потенцијале романа у целини. 

У српској књижевности за децу број романа са историјским темама није 
велики. Док су поезија и приповедна проза имале континуирани развој, роман 
је каснио, и у нашој литератури за најмлађе сагледаван је као релативно млада 
епска форма. Настанак првих романа у српској књижевности за децу подстакнут 
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је преводима из страних књижевности: почевши од превода Стефана Живковића 
Доживљаја Телемаха, Одисејева сина (1814) па до најчитанијих књига српског 
средњег века – Александриде и Илијаде, да би потом уследили преводи пред-
ставника историјског романа од којих издвајамо дела француског романописца 
Александра Диме (1803-1870) Три мускетара, Краљичин ђердан и Гроф Монте 
Кристо; затим пољског књижевника Хенрика Сјенкијевича Кроз пустињу и пра-
шуму и Огњем и мачем (1884). На оба поменута писца извршио је утицај Валтер 
Скот (1771-1832) шкотски романописац и аутор бројних историјских романа у 
којима је идеализовао националну прошлост Енглеске, али и подарио реалистич-
ки грађене портрете историјских личности. У овом контексту могли бисмо по-
менути и Твенов роман Краљевић и просјак који првенствено и није био намењен 
деци али који је прихватила дечја и омладинска публика, а затим и Јенки на двору 
краља Артура и Личне успомене Иване од Јорка, мање погодних деци. Имајући 
у виду наведене значајније преводе романа из страних књижевности, разумљиво 
је и што су се међу првим романима у нашој књижевности за децу појавили 
покушаји да се удовољи захтевима читалачке публике и понуде дела са темом из 
прошлости. 

Први романи инспирисани тематиком из националне историје у српској 
књижевности за децу су Кнез Градоје и Рајко од Расине Чедомиља Мијатовића 
(1842-1932) српског државника, дипломате и књижевника друге половине 19. ве-
ка. Занимљив може бити и податак да је име првог Дикенсовог преводиоца на 
српски језик име Елодије Мијатовић, пореклом Енглескиње и жене нашег тада 
цењеног књижевника Чедомиља Мијатовића, која је међу првима превела на ен-
глески језик неке српске народне приповетке (1874) и песме (1881). 

Мада у поднаслову Мијатовићевих романа стоји да су:приповетке, сма-
трамо да их можемо поменути као прве романе у којима писац покушава да 
оживи митове и легенде српске прошлости. И за овог писца карактеристичан 
је однос идеализације прошлости. Уосталом, реч је о периоду у којем доминира 
родољубива поетска реч, у којем се слави национално осећање и велича јуначка 
српска прошлост. Роман Рајко од Расине дочарава судбину младог сељака из 
околине Крушевца, заправо последњег потомка старе племићке породице који 
избавља мађарску грофицу из турског ропства и том приликом доживљава бројне 
пустоловине. Иконија, везирова мајка проговара о судбини мајке чијег су сина 
одвели у јаничаре, да би касније постао велики везир и царев зет. Избором теме 
из живота нашег народа под Турцима писац дочарава један од најтежих момената 
упамћених у историји и познат као данак у крви. Потом и један од мотива косов-
ске легенде Мијатовић ће обрадити у трећем свом роману Кнез Градоје. Присутна 
тема из средњег века, као и начин њене обраде, допринели су да ова романтична 
повест има највише романескног у себи и да се приповедач одвоји од наглашено 
идеализаторског односа према прошлости. Ипак, како примећује Јован Деретић, 
Мијатовић није своја дела са историјском тематиком успео да подигне на степен 
књижевне уметности, а као разлоге овог неуспеха, по мишљењу овог књижевног 
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историчара треба потражити у оним истим разлорима који су условили неуспех 
и других наших писаца који су писали дела с темом из наше историје средњег 
века: недовољним познавањем прошлости, посебно недовољним познавањем 
живота којим су живели наши преци (Деретић, 1981). На овај важан моменат 
својевремено је указао и Љубомир Недић говорећи о тешкоћама са којима се 
суочавају писци историјских романа: „ Наша прошлост је врло мало испита-
на, ми не знамо какви су били домови наших старих, нити знамо како су се они 
одевали ни какво им је било оружје, а нарочито мало познајемо њихов домаћи 
живот. А познавати све то, то је за писање историјског романа од врло велике 
важности; без тога се не може писати“. (Недић, 1895)

Роман Хајдук Станко (1896) Јанка Веселиновића (1862-1905) обрађује 
догађај из српске историје 19. века, догађај који није временски далеко удаљен 
па је и приказивана стварност књижевног дела романописцу била далеко ближа. 
Најзначајнији догађај новије српске историје Први српски устанак Веселиновић 
обрађује фабулом у чијој је основи историјска грађа, али даље богатећи роман 
сликама из прошлости старог мачванског села, као и вештим начином грађења 
ликова. Тиме је слика устаничких догађаја устукнула пред романескно датим 
приказима живота нашег живља битно одређеног патријахалним односима. У 
овај роман са историјском темом Веселиновић је унео и динамичне, акционе але-
менте који дочаравају мотив заваде два побратима око исте девојке. 

Први светски рат није оставио значајнији траг у овој области, изузимајући 
Српску трилогију Стевана Јаковљевића и Дан жести Растка Петровића, дела која 
обрађују повлачење српске војске преко Албаније, али која не припадају српској 
књижевности за децу. Као изузетак Драгомир Јекнић наводи роман Михајла 
Сретеновића Црни дани (1922) написаног у форми успомена једног гимназисте, 
дванаестогодишњег дечака који је доживео Први светски рат и окупацију Србије. 
Поменути критичар наглашава да се ради о почетничком тексту, значајном као 
„првом српском роману за младе.“ (Јекнић, 1988) 

За разлику од Првог, Други светски рат ће као тема донети обимнију про-
дукцију романескне прозе делима Арсена Диклића, Бранка Ћопића, Мирка 
Петровића, Душана Костића, Далеко је Сунце Добрице Ћосића и других. 
Њихови романи су имали заједнички “вредносни центар“, послужимо се изразом 
Михајла Бахтина, и мада су у основи инспирисани историјским догађајем из бли-
ске прошлости нашег народа, њихова дела усмерена су на приказивање односа 
човека са друштвом, што је условило сужење видова стварности исказаном у 
овим литерарним остварењима намењеним деци. Наглашене ратне и револуцио-
нарне тематике романи поменутих писаца граде један од најважнијих магистрал-
них линија у српској књижевности за децу 20. века. 

Посматрано са становишта развоја романа као жанра, у четвртој деценији 
прошлог века роман добија обележја доминирајуће врсте и у српској литератури 
за децу. Поменута експанзија романа доноси и извесна преиспитивања поетике 
жара романа почевши од тога да ли дела за младе треба да буду реалистична у 
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својој основи или не, као и да ли и у којој у којој мери удео фантастичног треба да 
буде присутан, па све до момената који јасно указују на захтеве савременије дечје 
читалачке публике. У књижевности за децу овај период се издваја као период 
бурног развоја романа као жанра. То је период када су настајала бројни романи, 
и који је књижевна критика означила као „време романа “ у нашој књижевности. 
Ипак, књижеви историчари који су се бавили романом за децу овог периода забе-
лежили су и велику сличност насталих дела, што је водило и извесној тематско-
мотивско униформности и једноличности(Црнковић, 1967). 

Историјске романе Славомира Настасијевића (1904-1983) критикала је 
протумачила као пишчев напор за својеврсном обновом историјког романа у вре-
мену у којем је постало извесно да је виднији интерес за овом врстом прохујао 
заједно са раздобљем романтике. Настасијевићеви историјски романа са темом 
из српске средњовековне историје узбудљиве су приче, али и приче које носе 
снагу комуникације са народном епиком: Деспот Стефан (1960), Витезови 
кнеза Лазара (1963), Стефан Душан, Тешко побеђенима. Поред поменутог ци-
клуса поменимо и његове обимније историјске романе намењене омладинској 
читалачкој публици Александар Велики 1-2(1961), Јулије Цезар (1964), Хани-
бал анте портас 1-2 (1958), а потом и роман Устанак у Зети (1987). Дела 
овог приповедача одликује савремени приступ историјским темама, како у на-
чину обраде, тако и по успелом удубљивању у историјске периоде, од којих се по 
мишљењу Д. Јекнића посебно издвајају романи Легенда о Милошу Обилићу и 
Гвапо (1957) у којем дочарава далеку прошлост. Настали романи имали су своју 
читалачку публику у времену шесте деценије 20. века јер сједињују узбудљиву 
фабулу са историјским чињеницама. 

Схватање да литература за децу не треба да буде школско васпитно штиво, 
обогатило је животном тематиком и мотивима романсијерска дела за најмлађе, 
доприносећи да роман постане до краја века водећи жанр и у овој области 
књижевног стваралаштва. Продубљена је поетска представа детињства и размак-
нуте су границе уметничких виђења различитих области. Већина романа наста-
лих у овом периоду ослања се на тековине реалистичког приступа, неретко су то 
и дела прожета мноштвом етнографских записа који појачавају веродостојност 
исказаног. С друге стране, ови романи кореспондирају са доминирајућом поет-
ском конвенцијом, израженим савременијим односом наратора и детета, којом 
је осведочен захтев да исприповедано буде занимљиво, необично, начином и из-
разом блиско детету. Да би задовољили дечју радозналост и интересовања, лите-
рарни путеви одводили су неретко наше приповедаче у потрагу за пустоловним 
садржајима, необичним, авантутистичким доживљајима, исказаним романтичар-
ским полетом у представљању националних јунака. 

У том смислу су илустративни и романи Анте Станичића (1909-1991) 
које је књижевна критика по тематским карактеристикама убрајала у круг аван-
туристичких романа. Међутим, на постојање историјске окоснице у својим де-
лима не само да је писац указивао, већ је пронађена значајна историјска грађа 
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која о томе сведочи. Тако је у роману Мали Пират (1956) историјска личност 
Али Коса, у роману Бамбусов штап (1959) конте Вицко Бујовић, а у роману 
Ратни брод Велика султанија (1964) упознајемо Петра Желалића, личност 
такође знану историји. Историјски лик конта Бескуће Станичић је обрадио у 
истоименом роману (1987), а постојање брода Немирна био је повод писцу да 
овом последњем бокељском једрењаку посвети истоимени роман (1991). Поред 
историјске грађе, писац је свесно уносио легенде и предања која подстичу нацио-
нална осећања. Однос писца према историјској грађи је слободан. Несумњиво 
богатство извора, чињеница и докумената не спутава А. Станичића да ту грађу 
оживи и динамизује. Историјски догађаји и личности, мада значајни као литерар-
ни предложак, сагледавани су из једне шире, романескне перспективе, и та грађа 
била је романописцу више инспирација него ослонац у грађењу аутентичног 
уметничког дела. Оживљавајући уметничким поступцима историјске мотиве и 
предања инспирисана стварним јунацима и догађајима из прошлости, Станичић 
је крчио пут нашим прозаистима, који ће се надахњивати историјским коренима 
нашег народа. 

Национално-патриотски корени у основи су интересовања наших писаца 
за историјске теме. У овај круг дела чија је тема усмерена ка прошлости може-
мо убројити и остварења Тиодора Росића (1950) Долина јоргована (1991) и Го-
сподар седам брегова (1993) који дочаравају српску властелу из доба Немањића. 
По Х. Георгијевском, Росићеве романе одликује, поред легендарно-историјског 
казивања, динамична фабула, развијен сиже и особен хронотоп. 

Мач кнеза Стефана (1993) Драгана Лакићевића (1954) тематски је окре-
нут такође ка српској прошлости у време турске најезде, као и дело Светлане 
Велмар-Јанковић (1932) Књига за Марка (1998) које садржи приче о српским 
племићима, почевши од детињства Светог Саве, потом о Стефану Дечанском, 
Душану Силном, славном кнезу Лазару и легендарном јунаку Краљевићу Марку. 
Иако није реч о роману, сматрали смо оправданим да поменемо и ово дело по-
знате књижевнице, јер у контексту савремених стремљења литературе за децу 
ова дела начелно отварају једну нову страницу у њеном развоју, доносећи веома 
ефектно контрасно сучељавање реалистичког и фантастичног типа мотивације у 
градњи слике света. 

Не занемарујући нашу народну традицију, легенде, приче и предања, сав-
ремени романописци приповедање оплемењују напорима властите имагинације, 
и настављају ту чаровиту игру причања о времену прошлом. У наведеним де-
лима је историја артикулисана а роман постаје веза међу временима, чиме се 
указује нова жанровска варијанта романа коју прате и промене на нивоу припо-
ведачке структуре. Осим тога, делима ових аутора настављен је континуитет ро-
мана са историјском подлогом чиме се жанровски богати ово значајно раздобље 
у развоју наше књижевности за децу. Тиме се показује да се савременом мла-
дом читаоцу може предочавати историја начином који је занимљив и њима при-
ступачан. У српској књижевности за децу романи са историјском тематиком 
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настављају живот као самостална појава литерарног процеса и као саставни део 
романа као жанра, доприносећи иновативности и креативним успонима српске 
књижевности за децу. 

литература

1. Бахтин, М. (1981): О роману, Београд: Нолит. 
2. Гиљњн, К. (1970): Књижевност као систем, Београд: Нолит. 
3. Деретић, Ј. (1981): Српски роман 1800-1950, Београд: Нолит. 
4. Јекнић, Д. (1994): Српска књижевност за децу, Београд: МАК. 
5. Јекнић Д. (198): Рат у романима за дјецу, Детиљство, 1-2.
6. Марковић, С. Ж. (1982): Записи о појавама у књижевности за децу, Београд: 

Научна књига. 
7. Петровић, Т. (2001): Историја српске књижевности за децу, Врање: Учи-

тељски факултет. 
8. Чаленић, М. (1975): Књижевност за децу, Београд: Интерпрес. 
9. Црнковић, М. (1967): Дечја књижевност, Загреб: Школска књига. 

Summary: Since the second half of the XX century novel, as a genre, has occupied a prominent 
position in literature for children. Modern Serbian novel in literature for the youngest has been 
interpreted within the general progressive development of this genre in Serbian literature since the 
notion “the days of novel” has come into use. The stated concise formulation reflects the dominant 
position this genre has and which has, by expressing its power and vitality, showed not only that it 
is constantly developing but that it is also able to satisfy the requirements set by the development 
of idea-aesthetic criteria of modern literature. 
Starting with the hypotheses that novel in literature for children should also be interpreted within 
the general development of this genre, not ignoring the characteristics of literary work for the 
youngest, the author has tried to point out with this paper to some of the possibilities of interpreting 
the road that Serbian literature for children has been going through, focusing on historical novels 
in literature for children. 
Key words: literature for children, genre, novel, history.


