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Несташан и бучан хумор за децу

По сто је љу ди ко ји се ра ђа ју са рет ко ле пом осо би ном да у све му про
на ђу зр но сме шног и да го то во све си ту а ци је у жи во ту окре ну на 
смех. У овом ква ли те ту, а мо жда и од брам бе ном ме ха ни зму, ле жи 
пре тва ра ње гор ких тре ну та ка у сме шне си ту а ци је, окре та ње зби
ље на ша лу, што олак ша ва жи вот, те не ким љу ди ма по ста је стил жи
во та и пи са ња. Ху мор је сва ка ко до бар на чин за успе шно пре жи вља
ва ње и ле че ње ду ше. А ко се јед ном на ху мор на вик не, тај му, чи та
њем или пи са њем, оста је ве ран за у век. И иако се о ње му мо жда нај
ма ње, или с ома ло ва жа ва њем го во ри, јер се ве зу је за за ба ву, си гур
но је да га љу ди во ле и тра же. Ба вље ње ху мо ром мо же мо ока рак те
ри са ти као ле пу ин те лек ту ал ну игру ко ја тра жи ви сок ни во од ре
ђе них осо би на у чи ји ред спа да ју, осим сми сла за сме шно, и од ре ђе
на ме ра, моћ за па жа ња и до бро вас пи та ње. У сва ком слу ча ју, ху мо
ри сти на пи та ње шта је ху мор нај бо ље од го ва ра ју сво јим де ли ма.

Књи жев ни ца Ва си ли јаВас ка Ју кић Мар ја но вић (Ву ко вар, 1935 
– Бе о град 2013) ре кла је: „Ху мор је ису ви ше жи ва хан да би се мо гао 
ука лу пи ти не ком ко нач ном де фи ни ци јом, тим пре што је јед на од 
ње го вих бит них осо би на да не тр пи ка лу пе.“* И још ово: „Ху мор је 
то ли ко озби љан да онај ко то не мо же да схва ти озбиљ но мо ра да 
ис пад не сме шан.“** У свом из ла га њу под на зи вом „Ху мор наш на
су шни“ на окру глом сто лу пр ве го ди не Фе сти ва ла ху мо ра за де цу 
у Ла за рев цу (1989), чи ји је би ла идеј ни тво рац, она је ху мор од ре
ди ла као бит ну осо бе ност на шег чо ве ка. Он је на тај на чин ус по ста
вљао рав но те жу из ме ђу пра вих и из ви ка них вред но сти што ус по
ста вља ју се бе из над чо ве ка. У ри мо ва ној про зи „Не ста шни и буч ни“ 

* Зборник радова са културне манифестације „Дани хумора за децу“, Дом кул
ту ре „Спасенија Цана Бабовић и Матична библиотека „Димитрије Туцовић“, Ла за
ре вац, 1989.
** Наведено дело.
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при ме ти ће: „Бај ке у жи во ту, у це ло сти не по сто је. У сва ку бај ку и 
не ки ђа во не зван ђи пи, па је пре тво ри у ствар ност ко ја, ма лома
ло, па за шкри пи.“ Ова књи жев ни ца има ла је слу ха за то „шкри па
ње“, про на ла зи ла га и ша ли ла се на ње гов ра чун. За то се осве до чи
ла као вр стан ху мо ри ста и са ти ри чар чи ји су вр ца ви ху мо ри стич
ки за пи си из вор не пре су шног сме ха. 

Вас ка Ју кић Мар ја но вић нај ви ше је пи са ла за де цу, али се 
бри љант но ис ка за ла и као афо ри сти чар, епи гра ма ти ста и пе сник 
за од ра сле. Ко је, као пи сац ових ре до ва, имао сре ћу да у не кој од 
ше стих, сед мих, осмих и де ве тих де ка да про шлог ве ка ре дов но чи
та но ви не и ча со пи се у ко ји ма је са ра ђи ва ла – ис пу ња вао је сво је 
да не ве дри ном. За јед но са сво јим су пру гом Алек си јем Мар ја но ви
ћем, са ти ри ча ром и ху мо ри стом, ко ји је у књи жев но сти ко ри стио 
псе у до ним Алек Мар ја но, нај ви ше је об ја вљи ва ла у ча со пи си ма и 
ли сто ви ма: „Јеж“, „Ма ли Јеж“, „По ли ти ка екс прес“ и „По ли ти ка за 
де цу“, као и у ча со пи су за де цу „Змај“, „ТикТак“ и дру гим. У „Зма
ју“ је де це ни ја ма уре ђи ва ла ху мо ри стич ку ру бри ку „Ср да шце, смеј 
се“, а би ла је и по кре тач ча со пи са „Огле дал це“ (1968). Пр ва је код 
нас об ја ви ла „Ан то ло ги ју срп ске афо ри сти ке за де цу“ 1989. го ди не.

Књи жев ни рад овог брач ног па ра пре пли тао се на нај бо љи 
на чин. Осим што су се њи хо ва име на на ла зи ла на истим стра на ма 
но ви на и ча со пи са, и њи хо ве збир ке епи гра ма, афо ри за ма, ху мо
ре ски и пе са ма има ју за јед нич ки пе чат ви спре ног ду ха, упр кос 
аутен тич ној по е ти ци и из ра зу сва ког од њих. Озби љан и ми са он, 
иро ни чан, сар ка сти чан и па ро ди чан, ни кад ла кр ди ја шки на стро
јен, Алек си је Мар ја но вић имао је по глед на свет ко ји је но сио убо
ји ту оштри цу. Ње гов ла пи да ран ис каз по ста вио је из у зет но ви сок 
кри те ри јум у на шем ху мо ру, ка ко у естет ском, та ко и у је зич ком 
сми слу. Као ве ли ки по зна ва лац за на та и је зи ка, сво је епи гра ме и 
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епи та фе, афо ри зме и са ти рич ну по е зи ју и про зу Мар ја но вић је до
вео до са вр шен ства у збир ка ма: „При ват но гро бље“ и „Но во при
ват но го бље“, у „Шту рим ми ни ја ту ра ма“, „Ли ри ци из ма га ре ће клу
пе“ и дру гим. За де цу је об ја вио књи ге лу цид них сти хо ва и про зе: 
„Ен ци мен ци кло пе ди ја“, „Два да бра у три ча бра“, „При че са кра јем 
на по чет ку“, „Чуј сад ово“ и ко ме ди ју „Ше пр тља“. Сво ја ис тра жи ва ња 
у обла сти исто риј ског раз во ја до ма ћег ху мо ра об ја вио је 1982. го
ди не у књи зи „Јед на сме шна исто ри ја“. У њој је ука зао на ста ри ну 
на шег пи са ног ху мо ра, ње го ву флек си бил ност и вред ност. Мар ја
но вић је про на шао и за бе ле жио име на 126 ху мо ри стич ких ли сто
ва ко ји су из ла зи ли у Ср би ји од 1850. го ди не, чак и у ро во ви ма за 
вре ме Пр вог свет ског ра та. Овај дух пре нео се и на њи хо вог си на 
Бо ди на Мар ја но ви ћа (1963–1991). Он је об ја вио збир ку афо ри за ма 
и са ти рич них при ча „На род је над гла сан“ (1989).

Пр ва на ша же на са ти ри чар, Вас ка Ју кић Мар ја но вић, ис та кла 
се упра во сво јим ра дом на ху мо ру и са ти ри. Као и њен су пруг, и она 
је по сти гла из у зет но ви сок стил у пи са њу са ти ра за од ра сле. Ту су се 
ње ном из о штре ном оку при дру жи ва ли ве о ма раз ви јен сми сао за 
раз у ме ва ње дру штве них по ја ва и њи хо во до во ђе ње у ве зу, спо соб
ност по ве зи ва ња чи ње ни ца, ту ма че ња ге не зе од ре ђе них по ја ва, 
до га ђа ја, оби ча ја, њи хо ве исто риј ске под ло ге и не ми нов но сти. То 
су би ле те ме ње них ин те ре со ва ња у де ли ма ко ја је об ја вљи ва ла, 
али и у раз го во ри ма, ко је је во ди ла као од ли чан ко зер. И људ ске 
на ра ви и ка рак те ри њој су би ли ве чи та ин спи ра ци ја. 

Ко ли ко је у сво јим епи гра ми ма и афо ри зми ма за од ра сле 
има ла убо ји ту жа о ку, то ли ко је њен ху мор за де цу не зло бив и рас
ко шан. Не спу та на и сво ја, она је и у ху мо ри стич кој по е зи ји, про зи 
и драм ским тек сто ви ма за де цу има ла пре по зна тљив пе чат. Све 
што је пи са ла увек је би ло ду хо ви то, лу цид но, је зич ки бес пре кор
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но. Као што ће се из овог из бо ра ви де ти, ње не пе сме за де цу оди шу 
ве дри ном и не пре су шним вр ца вим ху мо ром од пр ве до по след ње 
стра ни це. Уз то, пу не су не жно сти и раз у ме ва ња за осе тљи во деч
је би ће. На пи са ла је то ли ко ве ли ки број ова квих оства ре ња да њен 
до при нос ху мо ру за де цу сло бод но мо же мо упо ре ди ти са оним ко
ји су да ли на ши нај ве ћи ху мо ри сти. Ипак, да на шње не до вољ но 
по зна ва ње ње них де ла ле жи у чи ње ни ци да су она, сти ца јем окол
но сти, у ве ли кој ме ри оста ла у пе ри о ди ци и да ни су ка сни је са би
ра на и пу бли ко ва на у збир ка ма.

Иза све га што је Вас ка Ју кић Мар ја но вић на пи са ла сто ји ве ли
ко по зна ва ње де те та. По тре ба за игром, кре та њем и не спу та но шћу 
би ла је у цен тру ње ног за ни ма ња. Она је до бро оце њи ва ла оно 
што се у њи хо вим жи во ти ма де ша ва ка да ови из о ста ну. И са ма за
др жав ши де те у се би, обра ћа ла им се кроз сво ју игру. Деч је би ће, 
од но си у по ро ди ци, шко ла, игре, све се то сте кло у ње ним ве се лим 
пе сма ма и при ча ма у ко ји ма су лич но и ро ди тељ ско ис ку ство жи
во при сут ни. Би ло ка кав не склад у деч јем жи во ту био је за Вас ку 
из вор не пре су шног сме ха. На ро чи то јој је сме та ла те жња за ука лу
пљи ва њем де це, у ко ју од ра сли та ко ла ко упад ну, на су прот деч јој 
бор би за аутен тич ност. Ве се лу игру ни шта ма ње не ква ре ни се
бич ни дру го ви, стар ма ли, его цен три ци, као и они ко ји су ле њи и 
ло ши, јер у жи во ту по сто је и та кви. И ова не ми нов на пре по зна ва
ња и су че ља ва ња за њу су би ла из вор ин спи ра ци је.

За сме ја ти де те био је за њу пре вас ход ни за да так. Смех је сма
тра ла ле ко ви тим и ко ри сним. Због то га је при бе га ва ла ху мо ру ко
ји је из ње спон та но из ла зио. Ње не иде је и да нас су за др жа ле уни
вер зал ност и све жи ну. Драм ски за плет ње них игро ка за, али и при
ча, пе са ма и афо ри за ма че сто је ле жао у ко ли зи ји из ме ђу деч јих 
оба ве за и же ља за игром и не ста шлу ком. За то је ла кон ски ре кла: 
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„У јед ном ста ву сва су де ца зду шна / при род но је да не кад бу ду и 
не по слу шна“. Има ла је раз у ме ва ња за те не ста шлу ке и пре по зна
ва ла је спон та не тра га лач ке на по ре ко ји се из ра жа ва ју упра во 
кроз игру. Вред но је опи си ва ла деч је зеб ње да не ће од го во ри ти оче
ки ва њи ма у шко ли, бри ге да ли ће оства ри ти сво је же ље кроз хо би
је, спорт, пр ве љу ба ви. Пи са ла је о до са ди ки шних да на што се ја
вља због не мо гућ но сти де те та да се игра и о све му у ње го вом жи
во ту што му ква ри ра дост и за до вољ ство. То ва жи и за пе сме о пр
вим за љу бљи ва њи ма. Оне опи су ју деч ју на ив ност, збу ње ност у са
свим но вим си ту а ци ја ма ко је им из не на да до но си од ра ста ње, не
спрет ност де це, али и чи сто ту и ле по ту пр вих љу ба ви.

Сва ка књи жев на вр ста ко јом се ба ви ла за Вас ку је би ла под
јед на ко ва жна. Не са мо ху мо ри стич ка по е зи ја, не го и ма ле фор ме, 
као што су афо ри зам, за го нет ка или скеч из раз су сво је вр сног је зич
ког ар ти зма. Ори ги нал ни и све жи, они ука зу ју на под јед на ку при
ље жност ко ју је при да ва ла све му што ра ди. Сто га су све вр сте ко је 
је за сту па ла ори ги нал не, све же и раз и гра не, до бро про ми шље не, 
је зич ки ис прав не и ри мо ва не са мно го ду ха.

Де ца су ва зда упо сле на ве ли ким за дат ком упо зна ва ња све та у 
ко ме су. Вас ка је би ла по бор ник здра вог жи во та де це у при ро ди. Као 
њен осве до че ни љу би тељ, на пи са ла је ве ли ки број пе са ма и ри мо
ва них при ча у ко ји ма ис ти че по тре бу де те та за ба вље њем у при
ро ди. И ту је ње но оштро око до шло до из ра жа ја. Пе сни ки ња је за па
жа ла и на о ко нај сит ни је по је ди но сти у при ро ди и по зна ва ла им зна
че ње. Ње на по е зи ја оби лу је опи си ма ко ји пле не чи та о ца сво јом ле
по том и ори ги нал но шћу. Она при ме ћу је „збу ње ни“ ве трић у ше ва
ру, пач ји „бу ле вар“, раз дра га ност би ља у про ле ће. Кроз ње не пе сме 
про ми чу је лен ски ро го ви, вуч је пре те ће очи, кри ла пти ца, тра го ви 
жи во ти ња. Ри то ви, ре чи це и ве ли ке ре ке жи ве сво јим фан та стич
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ним жи во том, зи ми пу ни сан ти ле да, а у про ле ће ро мо ра ожи вље не 
во де. Ко ри сте ћи ме та фо рич ни је зик, пер со ни фи ка ци ју и оно ма то пе
је, пе сни ки ња опи су је сме не го ди шњих до ба ко је до но се со бом раз
ли чи те, сит не и круп не, до га ђа је – од на слу ћи ва ња про ле ћа и дру
гих но вих го ди шњих до ба, до ра ста на ка са њи ма и но вих по че та ка. 
Она је пре не ла де ци све што је та мо чу ла и ви де ла: ру ме не за ла ске 
сун ца, жу то ли сне ме ћа ве, ве тро ва пе ву ше ња и шкри па ња, ша пу та ња 
и гр го та ња во де, ри бље двор це од му ља, цве та ње пе шча них ада. Свет 
ко ји је опи си ва ла пре пун је би ља ка ко је се стал но тран сфор ми шу: 
ло квањ, дре нак, љу би чи це, ма слач ци, бе ле ра де, тра ва, и са ми су, 
као и де те, у по кре ту и у рас те њу. Ве о ма ле пе по ја ве пред ста вља ју 
жи во ти ње у по кре ту у свом ста ни шту и при род ном окру же њу, пи
то ме и ди вље. Ме две ди, зе че ви, срн да ћи, па и ли си це и ву ко ви, 
ула зе у ње не пе сме, баш као и оми ље не до ма ће жи во ти ње.

Пе сни ки ња по сма тра ка ко це ла при ро да ути че на сва ко га и ка
ко се све ме ња из да на у дан. Је сен је по год на за ма шта ње, испо ве да
ње, ого ва ра ње, зи ма за при ча ње при ча, про ле ће за од ла зак у при ро
ду а ле то за нео б у зда не игре. „Ура нио дан, мо ра да по жу ри / да би ви
део ка ко цве та ју бо жу ри“, ре ћи ће. У ле то се ма слач ци за не су па поч
не да им се му ти у гла ви. Млад ме сец ли чи на на сме ја на уста не бе
ска, а ја та зве зда за ви ру ју кроз про зор у деч је со бе. Пе ва ју ћи о де ча чи ћу 
ко ји се тек ро дио, ка за ће: „И ува же ни Ми лић Ми лић не са мо што је до
био пе ле не / до био је ме сец и зве зде, ра сти ње, из во ре, пти це, је ле не...“

И зи ма је ни шта ма ње ле па за опи си ва ње. За пе сни ки њу су 
та да ви со ки бо ро ви до сто јан стве ни стар ци са бе лим бра да ма а 
вит ке вр бе ко је се над но се над ре ку по ста ју ба ле ри не. У то вре ме и 
шу ме пе ва ју гла сом ве тра, док ди во ко зе од ре ђу ју по бед ни ка у ме
две ђем зим ском хр ка њу. Све је пу но при ти ша не ра до сти, али и 
буч них из ла за ка на снег ко ји до но си по себ не игре и за ба ве.
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Ова по е зи ја је ди на мич на, упр кос лир ском мо мен ту ко ји за др
жа ва при мат. Драм ски ефе кат аутор ка по сти же по ста вља њем сце не 
и ат мос фе ре, а за тим и ис ти ца њем су ко ба све до ко нач ног рас пле та. 
У ри мо ва ним при ча ма и пе сма ма при ча ли ца ма, Вас ки ни ли ко ви 
по пра ви лу су бун тов ни ци. Њих ву ку не ми ри да бе же од ку ће – као 
што ће учи ни ти де ца, али слич не иде је има ју, осим њих, и ждре бад, 
зе че ви, пе тло ви, ма чо ри. Је дан ме те ор у ње ној по е зи ји по ста је 
„зла то вла си ре па ти пут ник“, док се ки то ви пре тва ра ју у жи ве ла ђе. 
У по е зи ји у ко јој Се вер на зве зда за дре ма и за бо ра ви да све тли, бу ба
ма ре ле те као ша ре не за ста ви це, где је ту на ри ба мр зо вољ ка, а пе
тло ви ду вач ки ор ке стар ко ји сви ра без но та, ма ли чи та лац се до бро 
осе ћа и дра га му је при сност и ле по та све га што га окру жу је. Ве
дри на и ра дост иси ја ва ју из ових сти хо ва и за то их де ца за до вољ
но и ра до при ма ју и да нас, мно го го ди на по сле њи хо вог на стан ка. 

И са ма не ка да глу ми ца и ре ди тељ, Вас ка Ју кић Мар ја но вић је
дан део свог ства ра ла штва за де цу по све ти ла је дра ми. На пи са ла је 
ве ли ки број јед но чин ки, ске че ва и ри мо ва них драм ских при ча. 
Ова оства ре ња су об ја вљи ва на и као по себ не књи ге, и у ча со пи си
ма, али су ко ри шће на за драм ско из во ђе ње у шко ла ма из ру ко пи са. 
Они тек тре ба да се об је ди не и по ја ве као це ли на.

Из бор ко ји је пред чи та о цем ре пре зен та ти ван је за ства ра ла
штво ове књи жев ни це. Због оби ма пу бли ка ци је, ни је би ло мо гу ће 
об у хва ти ти це ло куп но ње но ства ра ла штво у обла сти ма ко је је нај
ви ше за сту па ла. Сва ка ко да је због то га нео п ход но об ја ви ти још је
дан из бор ње них де ла. Ипак, књи га ко ја је пред на ма ја сно по ка зу
је ви спре ност ду ха, ве дри ну, ху мор и ле по ту по е зи је Ва ске Ју кић 
Мар ја но вић.

Гордана Малетић





Срећно детињство

И срећно детињство има понеке тешкоће,
све можеш, само не оно што ти се баш хоће:
немој да једеш зелено воће,
школску ограду никако не прескачи,
пре супе се не једу колачи,
заобилази барице, не гужвај одећу,
у несташлуцима не играј никакву улогу, а не водећу...

Ако ми једног дана ова правила више досаде,
предложићу да ме као цветак у саксију посаде.
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НЕСТАШЛУЦИ И КРИВЕ ДРИНЕ
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Неприкосновено

У једном ставу сва су деца здушна:
природно је да некад буду и непослушна!

Необичан гутач

У Италији свако дете
воли да гута шпагете,
у Чешкој сва деца која трче пешке
воле да гутају кнедличке чешке.

А знате ли шта гута првачић Јова?
Он гута велика и мала слова.

Најдужа реченица

Јесте ли упознали малу Цвету
која пише најдужу реченицу на свету?
Не покушава она враголије да прави,
само заборави тачку да стави.



18

Грешкава оловка

Ђак првак овако маму теши:
„Ја знам правилно да пишем слова,
само моја оловка греши.

А требало би деци, док су мања,
да се купују оловке са више знања.
Мојој оловци је знање прилично плитко,
и ни једно слово не исписује читко.“

Штедиша
Витомир тврди да само зато
што је штедљив ђак,
сваке јесени
носи оцене на поправак.

Тиха опомена

Када децу грде, нека одрасли говоре тише,
неки одрасли ни од своје деце нису научили више.


