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Апстракт: Загонетка се у Раичковићевом опусу среће као жанровски 

образац који се интерполира у нови текст, што захтева формалну 

модификацију. Фокус на типолошком обрасцу истиче пишчев креативни 

однос према овом облику. У опусу намењеном одраслима о њеном 

присуству говоримо с опрезом. Посреди је више интерпретативна 

позиција него пишчева поетичка самосвест. У опусу намењеном деци 

игриви потенцијал овог облика конвенира циљаној публици делујући на 

интелигенцију и машту, али и уводећи у сложен и богат свет 

књижевности. 

 

Кључне речи: загонетка, образац загонетке, поступци модификације 

матрице, Раичковићево књижевно дело за одрасле и за децу 
 
 
Интерферирајући процеси између усмене и писане књижевности у 
науци о књижевности релативно су чест предмет разматрања. 
Најфреквентнија истраживања усмеравају се на мотиве те језички 
и стилски слој поетског текста. Љиљана Пешикан Љуштановић 
један је од малог броја аутора који указују и на друге 
интерферирајуће аспекте издвајајући жанрове и утицај народне 
културе на писани текст. (Пешикан-Љуштановић 2009). Она је и 
један од ретких проучавалаца усмене књижевности који обраћа 
пажњу и на књижевност за децу иако је утицај усменог наслеђа на 
овај тип писма препознат и као једна од њених одлика, бар кад је 
реч о српској књижевности намењеној најмлађима: „Однос према 
усменој књижевности изузетно је значајан за настанак, развој и 
рецепцију српске књижевност и за децу“. (Пешикан Љуштановић 
2013: 77) Интерференција: усмено–писано у књижевности за децу 
чини нам се утолико битнијом уколико се, поред њеног одређењау 
односу на посебну психолошку структуру детета, посебну 
онтологију детета и детињства те њихов специфичан социјални 
статус, (Vuković 1996: 26) пажња скрене и на чињеницу да  је дете 
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током једног дужег периода одрастања неписмено, односно да је 
усмени рецепијент.  

Рад се фокусира на присуство загонетке у опусу Стевана 
Раичковића, односно на поступке интерференције овог жанра и 
његове трансформације у новом тексту – у његовим делима за 
одрасле и посебно у делима за децу. Јосип Кекез указује на 
преузимање и премоделирање технике у интерферирајућим 
процесима, као и на аспект одбацивања матрице, (1988: 8) а 
Андријана Кос- Лајтман на слојевитост овог типа дискурса, на 
његову разнородност и мултифункционалност. Ауторка истиче 
значај лудичког аспекта интерференције усмене књижевности и 
књижевности за децу издвајајући онај моменат игре који пружа 
задовољство, то јест забављачку функцију. (2008)  
Полазећи од тезе да је језик мита у основи каламбурски – звучни, а 
не значењски дозив, веза која спаја аспект ознаке елиминишући 
означено из структуре језичког знака, (De Sosir 1969) да би тек 
потом развијао ка значењу, па и слици и пренесеном смислу, Олга 
Фрејденберг се осврће и на кратке говорне форме усмене 
књижевности, чак и на говорни обрт. (1987) Посебно, као и Јолес, 
(1978)  истиче обредни карактер загонетке. На тај се начин може 
објаснити и њено  присуство у другим усменим жанровима, 
поговото онима који попут бајке, интензивније чувају митски 
фундус. Оба аутора подсећају на потенцијално кобни исход 
загонетања по невештог одгонетача. И та се димензија ове 
когнитивно-имагинативне игре, заједно с њеним обредним 
карактером и митском основом, изгубила из модерне свести, па и 
из књижевности, где у новије време постаје превасходно језички и 
мисаони изазов, речју – „играрија духа“.1 (Lalević 1972, 553–586) 

Загонетку (гонеталицу) Радмила Пешић и Нада Милошевић 
Ђорђевић дефинишу као традиционалу говорно-мисаону игру: 
„Састоји се од метафоричког или непосредног, вишесмисленог 
питања које има само један одговор признат у традицији. /.../ 
Већина загонетки заснива се на чињеничком упоређивању. 
Природа ствари посматрана је из једне, увек изненађујуће 
перспективе, и открива се поређењем. Живописна слика 
загонетног предмета, појаве или бића поставља се према 
одгонетљају у једнострани однос по сличности. Иако је однос 
вишестран, одгонетљај мора уочити само тај један однос. /.../ Речи 

                                                 
1
Треба имати на уму специфичну употребу термина Олге Фрејденберг. 

О загонетки видети и: Латковић 1982, Сикимић 1996. Везом загонетке и 
мита бавили су се и: Detelić i Ilić 2006, Cook1986. 
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загонетке ретко се употребљавају у значењу обичног говора – нису 
једнозначне, те се тако отварају могућности за многострана 
тумачења. (1996: 86)  Ауторке истичу присуство жанра у писаној 
књижевности, као и загонетке које нису усменог порекла, а затим 
условљеност врстом културе и подручја, лексичким фондом и 
говорном средином. 
 На издвајању једне особине инсистира и Снежана 
Самарџија: „За разлику од поређења у формулама поезије и 
пословицама, загонетке интензивније укрштају два појмовна низа. 
Опис се не темељи само на релацини живо/неживо, 
човек/природа, већ се ова опозиција разлаже при истицању једне 
одлике по којој су слични елементи свих живих бића 
(живо/неживо).  Неретко се и сам човек и делови његовог тела 
упоређују са одликама појма о којем се загонета. Било да се 
инсистира на негацији или се нижу одлике,  у основи конструкције 
је управо поређење. Једноставном компарацијом се истичу 
сличности међу различитим појмовима, однос разлике међу 
носиоцима сличних особина. (2007, 149) 
 Обредни карактер загонетања не оставља нови текст без 
слојевитости значења: „Механизми компарације не одражавају 
само путеве уметничке стилизације, већ и основ елементарних 
психолошких процеса. Оформљени изрази указују на опажање и 
разумевање човековог места у природи и друштвеним оквирима. 
(Самарџија 2007, 150) Због тога се загонетка (у стиху) може 
тумачити и као лирска песма: „Велика скупина загонетки, на 
пример, блиска је магловитој стилизацији самозатворене, 
недокучиве песме, чудесним обрисима неухватљивог тренутка 
стварања и фантастичним просторима /.../ многобројним 
загонеткама смисао и поступак стилизације открива тек 
одгонетка.“, (Самарџија 2007, 192) нпр.: „Лети птица кроз облак, / у 
те птице велик кљун; / и у кљуну девет сел', / И у сели' један кнез.“ 
(Кантар; Самарџија 1995, 99) 
 Снежана Самарџија скреће пажњу на формалне особености 
жанра у условима усмене комуникације. Загонетка почиње 
формулативним питањем,  које најављује процес загонетања. 
„Средишњи члан је загонетна формулација, стилизована на 
различите начине, од игре речима, преко набрајања особина и 
поређења до фигуративног описа или сведене нарације усмерене 
на конкретан појам. Управо се одгонетке односе на природу, 
флору, фауну, на самог човека, делове тела  и низ предмета из 
сфере материјалне културе.  Загонетке су срочене у прозном 
облику и у стиху, при чему се метричка организација и ритам 
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уклапају у систем асоцијација које учествују у одгонетању. 
Ангажована су сва чула, али су искоришћена и готово сва стилска 
средства, у широком распону од епитета до паралелизма, 
метафоре, метонимије, алегорије.“ (Самарџија 1995, 91–92) 

Олга Фрејденберг истиче поступке прикривања значења 
такође: „Загонетка је 'прерушавала' значење и заваравала њиме 
/.../ Загонетка је, слично метафори, говорила једно, а мислила на 
друго: она је, као трик, подметала тобожње значење које намерно 
није одговарало правом. Али она је поставила себи за циљ оно што 
није било својствено метафори – 'открити' скривено, право 
значење и 'сазнати' непознато. А раздвајање два истоветна 
значења на једно право и на друго слично јесте заједничка црта 
загонетке, метафоре и поређења. /.../ Да би загонетка формално 
постала метафора, довољно је да одбаци питање и одговор. /.../ 
Свака метафора садржи у себи поређење и загонетку. /.../ Свака 
метафора чува у себи загонетку зато што она мора разумевати, 
одгонетати, зато што метафора не изражава два дословна значења 
као појам, и на крају, зато што се сав њен језик темељи на 
алегорији и говори на свој начин: формално – сликом која је 
изражена архаичним језиком, садржински – појмом. /.../ У 
загонеци два различита низа значења означавају једно исто, а у 
метафори две истоветности имају различито значење.“ (1987, 236–
237)  

Иако је у усменој књижевности овај облик већи и 
занимљивији продор имао у приповетки,  у књижевности 
намењеној најмлађима подједнако је, ако не и више, присутна и у 
поезији. Без обзира на тип писма, плодотворнији приступ усмерава 
се не толико на конкретан предложак, колико на типолошки 
образац – слика или рудимент нарације, што сажето посредују 
пренесено значење и тумачење скривеног смисла – те начин на 
који  се у новом контексту формално мења или ресемантизује. 
Загонетком у  књижевности за децу Јована Јовановића Змаја и 
Бранка Ћопића посебно су се бавиле Тамара Грујић (2010) и 
Снежана Шаранчић Чутура (2013) и обе су дошле до готово 
истоветног закључка – да се процеси интерференције загонетке у 
књижевно дело писане књижевности намењено детету очитују као 
интерполирање конкретног усменог предлошка с једне стране, али 
и усвајање поступка обликовања те креативан однос према њему с 
друге.  

С опрезом се, затим, може говорити и о улози баштињене 
матрице и поступка загонетања у обликовању заплета у прозним 
облицима, поготово ако се има у виду тумачење обрасца које се 
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фокусира на тајна знања, од значаја у обредима иницијације. Јолес 
их, на пример, разрешава на фону шифрованих исказа који 
проверавају да ли је испитаник спреман за улазак у изабрани круг 
посвећеника, дакле и као кључ за више сфере. Приповетка, 
посебно када садржи елементе фантастике, често тематизује 
необично питање или услов, да би успешно решење водило ка 
вишим сферама – како Јолес и тумачи овај „једноставни облик“, 
док је поезија, поготово лирска, осим што је често везана за обред 
који и условљава њене структурне елементе, и наглашеније 
лапидарна. Стеван Раичковић је у том смислу ближи традицији 
књижевности за децу. Такво је тумачење, свакако, примерено 
усменом наслеђу, али не и књижевности за децу, у којој улога овог 
облика у структури новог текста није формулна и ваља је 
разумевати од текста до текста. (Jolles 1978)  

У књижевном стваралаштву Стевана Раичковића, како за 
децу тако и за одрасле, овај се жанр среће као аспект 
интерференцијских процеса  било у виду непосредног прихватања, 
аналогије (мимеза), било у виду креативног преобликовања, 
трансформације (модификација, инверзија, негација, па и 
пародија).За писца таквог креативног замаха какав је Раичковићев 
наслеђе је пре свега збир поступака обликовања, знање 
књижевности и знање (песничког) језика. (Потић 2019) 
Интерференција усмено–писано у његовој модернистичкој 
поетици подразумева креативни отклон, доминацију новог текста 
те потискивање предлошка. Више него конкретан предложак, у 
њему је присутан типолошки образац –  апстрактни скуп 
обликотворних механизама и њима адекватан смислотворни 
аспект текста,  и то пре свега интерполиран у веће, песничко или 
прозно дело. Критеријуми за поређење с обрасцем загонетке јесу 
лапидарност, сликовитост, померање значења – најчешће 
посредством метафоре или неке друге фигуре речи, (Škreb et all. 
1986) као и увид општијег карактера.2 

                                                 
2
Не може се сваки херметичан израз, заснован на наглашено 

индивидуалном доживљају карактеристичном за овог писца, упоредити 
са загонетком. Парадигматичан пример такве херметичности која се не 
доводи у везу с обрасцем загонетке јесте чувени сонет слојевитог 
значења, „Камена успаванка”. (3: 21) 
Сви наводи из Раичковића дати су према издању његових Сабраних дела 
(1998). Цела књижевност за децу је у књизи 8 и на њу се више нећемо 
позивати. Позивање на дела ѕа одрасле примењује принцип број књиге: 
број стране, као у примеру „Камене успаванке“. 
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Термин: загонетка, појам загонетања и типолошки образац 

загонетке у својим делима за децу Стеван Раичковић употребљава 
на три начина – у колоквијалном значењу тајанства и  
непознанице; парцијално,  као поступак обликовања исказа слике 
или сегмента нарације; и системски, као поступак обликовања 
целине текста. Писац је, затим, понајвише склон  
интерференцијском односу трансформације: модификације и 
инверзије жанра како на формалном, тако и на семантичком плану 
новог текста, што је и одлика његовог креативног приступа овом 
облику народне књижевности. С обзиром на  специфичности овог 
жанра  у условима усмене комуникације, тј. на питање и одговор, 
аналошко прихватање обрасца у новом тексту готово да није 
могуће па га, као ни пример непосредне инерполације предлошка 
нисмо нашли  
 Колоквијална употреба термина: загонетка и појма 
загонетања у овом је опусу изузетно честа. Навешћемо тек 
неколико примера. „Између насеља и града чија су имена 
загонетке / Које неко поставља“; („Људи се буде без оружја“, 1: 20) 
„Хтео би да објасни свом граду загонетку која је / Још из дубина 
времена постављена“; („Балкон“ 1: 27); „Одгонетам где сам“. 
(„Точак за мучење, 5.“ 3:189). У писаној књижевности овај појам 
може садржати и алузију на стваралачки процес те поетичком 
димензијом надградити типолошки образац:  „Као да загонетку 
поставља неком опалом листу / Или згужвалој хартији“; („У сасвим 
утишалој“ 1: 37) На ефектан неологизам: неодгонетка упућује се 
тим  пре што овај тип лексике није карактеристика Раичковићевог 
стила: „Осетио сам како се она неодгонетка око мог нареченог 
ослонца, изнебуха, преко једног случајног и магновеног прозора, 
широко раскрилила“. („Облаци над Торонтом“, 5: 278–279) Зато и 
делује интензивније. 
Позивање на конкретни предложак у новом тексту захтева 
модификацију: формално декомпоновање и промену службе 
структурних елемената, при чему се мора да очувати неки његов 
препознатљиви моменат у функцији детреминатора, који 
омогућује детектовање. У песми „Шездесетшести сонет Виљема 
Шекспира“ (11: 18) среће се метафора: „моја свећа – која је већ 
увелико изједала саму себе“ ремоделује конкретну загонетку у 
пословичну мисао о пролазности живота, па и деструкцији као 
принципу бића. Ако традиција познаје само једно признато 
значење загонетке, отварање метафоре ка вишезначности 
надграђује матрицу, а детерминатор је у исто време и 
индетерминатор – он омогућује детектовање, али и дестабилизује 
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значење. Ту службу добија мотив свеће која изједа саму себе као 
скривени цитат загонетке: „Сједи маца на полици, / у жутој 
оковици, / сама своме јаду слути, сама своје месо једе. (Свећа)“ 
(Самарџија 1985: 385). 

Потискивање и модификација конкретног предлошка срећу 
се и у Раичковићевим делима за одрасле. Целину песме 
„Хербаријум“ (3: 172) усмерава полисемантичност: „Стојим, зналац 
трава, покрај влати худе / Изникле одједном на стаклу, ван груде. 
// О, како се помно, не признавши семе / Загледала: не у сунце но 
у време. // Никада та влат неће увенути, нити / Њен стас може 
икад ветар свити. // До свог краја неће знати за кап кише, / Ни за 
свој цвет (мада, ко да већ мирише). // Одаваће, тако, цели живот 
дуги / Мирис свог удеса: не бити ко други.“ Алегорија у првом 
стиху другог дистиха упућује на мотив са слике насловом песме те 
насловом и поднасловом целине „Триптихон, О сликарским 
стаклима Славе Бгојевића“, (3:170) као и напоменом која 
објашњава како су „ови стихови“ настали. (3: 172) Предложак 
алегорије је загонетка под бројем 34: „Какви сам, такви сам, / ако 
сам млад, остајем млад; / ако сам стар, остајем стар; / ако сам 
ружан, остајем ружан; / очи имам, а не видим; / уши имам, а не 
чујем; / уста имам, а не говорим; / и никада не једем.“ (Самарџија 
1985) Предложак је декомпонован тако што  је мотивски комплекс 
аутентичан и развијенији,  али је задржана основна идеја у 
функцији детерминатора. „Играрија духа“ обрасца добија поетичку 
димензију, која је надграђује и моделује парадоксални статус 
уметничког дела, засталог негде између живота и смрти. Тај мртви 
артефакт без икаквог додира с билом живота, ускраћен за пуно, 
чулно урањање у биће, јесте сетна и химнична слика вечности, 
мртве вечности. 
 Типолошки образац загонетке транспонован као поступак 
обликовања исказа и песничке слике одликје песму „Птица“. (1:15) 
Она се моделује као низ алегоријских и метафоричких исказа, које 
обликује ова наслеђена матрица. Стихови: „Куда птицо? / Тамо где 
је пусто и бело?“ поимениченим придевима посредују 
потенцијалну вишезначност будући да се они могу тумачити као: 
небо, смрт, веза смрти и трансцендента, али и укидање оностраног 
хоризонта. Одгонетку налазимо у изабраном интерпретативном 
контексту што модификује образац будући да традиција признаје 
само један одговор. Птица је симбол поезије, али и веза између 
две сфере бића на линији просторне вертикале, (Biderman 2004, 
317–319) што и омогућује различите интерпретативне позиције: 
трансцендентну, танатичку, егзистенцијалистичку, укључујући и 
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митски и фолклорни хармоничан свет као минус поступак. 
Могућност тумачења мотива птице у поетичком контексту, 
непознатом баштини, даљи је корак у иновирању преузетог 
обрасца. Песник користи преимућство вишеслојних, па и 
амбивалентних симбола те значењски не детерминише, самим 
тим ни не омеђује песму повлачећи оштру разлику између 
слојевитости савремене уметности и фолклора –  посебно његовог 
готово канонизовано уређеног света, премда саму слику моделује 
посредством фолклорне матрице.  
 Мотив ломности из финалног сегмента, ипак, помера песму 
ка танатичкој интерпретативној опцији па се одгонетка 
посредована тропом:  пусто и бело с нешто више извесности може 
тумачити као смрт, или пак као виђење пустоши испражњеног 
неба. Метафоричне перифразе: „Шако перја, тачко неба“ примери 
су ауторске загонетке – слика пренесеног знањеча и један 
признати одговор. Образац се ипак надграђује потенцијалном 
вишезначношћу песничке слике. Она може сугерисати маленост, а 
тумачи се и на фону симболичке синегдохе: птица као појединачно 
биће пред несагледивом величином космичког простора, који се 
опет разумева у зависности од интерпретативне позиције. 
Паралелни поетички смисао, и он одређен контекстом 
интерпретације, додатно надграђује образац. Алегорија заснована 
на метафори и синегдохи: „О, случајно одапета, / Из мог ока, / 
Ломна стрело!“ највеће је удаљавање од наслеђене матрице. 
Визуелно изједначавање птице и стреле већ по себи је јасан 
образац загонетке. Мотив ока је синегдоха човека, још уже: његове 
унутрашње сфере као јединог легитимног вида бића. Унутрашњи, 
креативни принцип човека ствара свет и искључива је могућност 
његовог постојања. Ово, у основи модерно схватање јесте и 
антитеза затвореног фолклорног и митског модела света, на чијим 
формалним принципима креативни механизам песника разграђује 
баштињени доживљај стварности. Базична функција типолошког 
обрасца загонетке у стваралаштву Стевана Раичковића јесте 
функција маске. Она управо на формалним принципима једног 
затвореног модела света и канонизоване семантике жанровске 
матрице отвара њиховазначења поигравајући се не само 
наслеђеним елементима него и, указујући на његову слојевитост, 
потенцијано бесконачну способност раслојавања, и смислом као 
таквим. Лудички аспект Раичковићевих текстова обликованих 
обрасцем загонетке одређујемо као игру погађања, која скидајући 
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маске с низова тропа који прикривају или затамњују 
мултипликована значења, настоји да их „одгонета“, раслојава.3 

Упитни облик реченице: „Стави руку на лево: Можда то 
детлић куца у шупљем дубу?“ („Случајно питање“, 1: 21) јесте 
семантичка негација обрасца. Појам који загонета јесте слика 
детлића који куца у шупљем дубу, а она је троп у тропу, алегорија 
састављена од две метафоре (детлић, шупљи дуб). Управо то 
низање тропа, као и у случају пословице, (Детелић 1985) омогућује 
вишезначност, омогућује маскирање смисла као вид креативне 
модификације матрице, док готово саморазумљива алегорија 
усмерава ка модерном, песимистичном доживљају света и 
модерног човека који је, с распадом велике приче, изгубио и 
сопствени смисао. Троп: „Нико ти није крив / Што си у грудима 
понео птицу /.../ Нико ти није крив / Што носиш у грудима птицу“ 
тумачи се као образац загонетке такође. Као и претходна 
алегорија, и овај троп одгонетку тражи и у ванјезичком контектсу, 
што га интензивније приближава усменој комуникацији, самим  
тим и баштињеној матрици, док га мотив птице и 
полисемантичност симбола као таквог од њега удаљавају. Кратка 
се форма умножава, уланчава у низ, и развија ка песничкој слици 
која обликује целину песме. Текст се обликује као низање тропа у 
тропу, стога и као низ исказа насталих на обрасцу загонетке. Таква 
мултипликација структурних елемената жанра још један је вид 
његове надградње будући да усмена књижевност подразумева 
једнократни чин загонетања. Модификација типолошког обрасца 
огледа се стога најпре на формалном, а потом и на структурном 
плану. Посматрајући контекст песме, финални мотив: груди јесте и 
одгонетка метафоричког мотива: шупљи дуб, што прати и 
структуру овог жанра усмене књижевности, след који поставља 
загонетку и одгонетку која јој следи. 

Очекивани моменат надградње жанра јесте семантички 
будући да је финални сегмент „одгонетнуо“ иницијални, али само 
на линији тематско-мотивске површине. Он при томе није омеђио 
и затворио смисао тропа, чије ће значење зависити од изабране 

                                                 
3
Ако  је у делима за одрасле другостепене важности, чин комуникације 

између оног ко поставља загонетку и оног ко је одгонета добија на 
значају, чак и као подразумевани перформативни чин. Андријана Кос-
Лајтман овој проблематици прилази с методичког аспекта, а о лудизму у 
књижевности говори као о слободи која настоји превладати или 
превредновати устаљене моделе, колико и забавности. (2008) О игри у 
Раичковићевој књижевности за децу видети и: Потић 2015. 
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интерпретатвине опције такође. На тај начин и сама одгонетка 
навлачи маске и замагљује, отвара, уместо да – као што би 
традиција захтевала – конкретизује семантику загонетних слика, да 
би песма деканонизовала, инвертовала образац поштујући (бар 
привидно) след његових структурних сегмената. Семантика 
симболичког мотива птице креће се у широком распону од људске 
тежње за трансцендентом до поетичког певања, у широком 
симболичком дијапазону који га прати, а семантичка 
индетерминисаност основна је одлика Раичковићевог приступа 
овом жанру  усмене књижевности у делима намењеним одраслим 
читаоцима. О овом сегменту његовог стваралашта, ипак, говоримо 
с опрезом. Образац загонетке мање се односи на стваралачку 
самосвет писца и његову интерференцијску поетику, а више на 
нашу изабрану интерпретативну позицију, колико и на наслеђене 
менталне и језичке матрице, које и обликују песнички језик и 
песничку слику.  

Универзални обрасци мишљења у сликама можда су још 
важнији у књижевности за децу. Будући да је тај когнитивни 
принцип и фаза у интелектуалном развоју малишана, (Pijaže i 
Inhelder 1982) сликовитост тропа лако допире до детета и активира 
његов унутрашњи, духовни потенцијал тим више што загонетка 
подразумева игру између онога ко поставља питање онога ко 
одгонета. Како често потичу из богатог фонда наслеђених симбола, 
њихова је универзалност и семантичка,   што песничку слику чини 
смисаоно пријемчивом и најмлађима. Загонетка – слика и њено 
посредовано значење, формулисани као питање и одговор – и због 
тог иманентних момената комуникацијског чина и мале игре срећу 
се у књижевности за најмлађе, посебно у поезији. Латентан 
лудички аспект жанра може привући пажњу малишана, али 
деловати и подстицајно на  његов интелект и његову машту, 
испуњавајући на тај начин императив модерне књижевности за 
децу и њене критике, које стоје на становишту да естетка и 
педагошка димензија текста ваља да буду у равнотежи, а да 
књижевно дело најбоље „подучава“ наводећи малишане да, 
разумевајући и тумачећи га, сами долазе до његових значењских 
слојева. (Марковић 1991) 

И неколико Раичковићевих песама за децу враћа се овом 
жанру усмене књижевности било да интерполира конкретан 
предложак, било да поетски текст или неки његов сегмент 
обликује посредством типолошког обрасца загонетке. Његово 
својство игривости одразило се посебно на имагинативни лудизам, 
који је обележио рукопис овог песника у делу његовог опуса 
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намењеног деци. Због тога су његове песме обликоване на 
принципима игриве имагинације испољиле висок степен 
инвентивности не само у односу на баштињену матрицу већ и  по 
себи.Издвојићемо ипак нешто интензивиније структурно 
декомпоновање типолошког обрасца. У песми „Чудан брег“ 
(Гурије) он се преиначава најпре тако екстензијом његове кратке 
формекоја постаје базични поступак обликовања, што захтева и 
структурну модификацију. Песма поставља три питања, али само 
друга два загонетају. Одговор на прво подразумева и одговор на 
друго, док је друго питање и појам који се загонета. Прва 
одгонетка позиционира се као и у предлошку, одмах иза загонетке 
– тачније као њен финални мотив, што је и структурна позиција 
друге, с тим што њено решење није експлицитно већ се обликује 
метонимијском заменом узрока и последице, дакле као још једна 
загонетка.  Целина песме, тако,  моделује се као низ загонетки, 
односно као низ тропа у тропу, с том разликом што он у пословици 
омогућава ширење значења, док у „Чудном брегу“ доприноси 
сложености стваралачког поступка, сликовитости, па самим тим и 
занимљивости песме. Она се моделује на два плана – лудичком и 
дескриптивном. Први се односи на циљану публику, замишљени 
дечји аудиторијум, док други у бити загонета. 

Прва строфа и део друге описују зимски пејзаж и дају 
алиби тајни, која је и позив на мисаону игру загонетања и 
одгонетања: „Далеко, далеко, / Где је Дунав теко, / Смрзнуто је 
све. / На обали целој, / Сада сасвим белој, / Није као пре. // Веје. 
Веје. Веје. / Колибица где је? / Завејо је снег!“ Песничка слика 
омогућује да се постави прва загонетка у другом делу друге 
строфе: „Кад би гледо когод, / Да л би видо штогод? / Видео би 
брег.“ След од питања до метафоре јесте и прва, имплицитна 
загонетка у овој песми, она за коју смо констатовали да одгонетку 
даје чином загонетања. Како је сама загонетка имплицитна, ни 
њена одгонетка не може бити експлицитна. Обликована као 
метафора, дакле као нова загонетка, она је и увод у нову игру, у 
нови чин загонетања. След питања, с друге стране, тежи мимези 
усмене комуникације, док је и она игра између лирског субјекта и 
аудиторијума, игра у игри, или игра која ствара нову игру, један 
мали бескрај. 

Три иницијална стиха која следе, зато, формулисана су као 
нови низ питања: „Брег обичан није? / Неку тајну крије? / Нешто је 
над њим?“ Двоплански карактер песме утицао је и на њихову 
двојаку улогу у моделовању текста. Питања су реторичка јер су у 
бити наставак игре, и на лудичком плану песме она повећавају 
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напетост аудиторијума. На формалном пак плану  њихова функција 
у обликовању поетског текста јесте дескриптивна. Следи и сама 
одгонетка: „Док снег веје, веје, / Гурије пећ греје, / Па се вије дим!“ 
Финална узвична реченица је стилски маркирана будући да је сам 
исказ констатација, која би захтевала потврдну форму. 
Емоционална тоналност узвичне реченице потврдног значења 
израз је њене двопланске функције такође. На дескриптивном 
плану она формулише одгонетку, док на лудичком плану сугерише 
(логичну) радост откровења тајне, која се у градацијском низу све 
бржих питања, све интензивнијег повећања напетости 
аудиторијума, разоткрива у наглом, тим и ефектнијем обрту 
одгонетке. 

Целина поеме Гурије моделује се на исти начин – као 
замишљено причање замишљеном дечјем аудиторијуму, као 
непрекидни низ двопланског усложњавања поступака 
обликовања, што сведочи и о поетичкој самосвести Стевана 
Раичковића и његовим настојањима да се приближи и прилагоди 
онима којима је дело и намењено. Таква је и песма „Чудна слика“. 
Обе песме  у наслову имају исти епитет. Ако се двоплански 
карактер Гурија односи на лудички план поетског текста, на игру за 
коју се очекује да заинтересује циљану публику, епитет: чудан 
тежи онеобичавању као начину да се она заинтригира те 
подстицајном деловању на њену имагинацију и нерационалне 
видове сазнања.  Управо је комуникацијски, игриви аспект 
типолошког обрасца загонетке омогућио писцу да текст обликује 
на две равни. Он функционише и као минус поступак и позива на 
игру из позиције неизреченог и у оним Раичковићевим песмама и 
причама које се не моделују као питање и одговор већ 
посредством дескрипције, песничке слике, нарације. Сви су ти 
поступци обликовања у извесној мери искошени, бар донекле 
измештени из рационалног доживљаја света и својом 
имагинативношћу, баштињеном од речене матрице, активирају 
машту малишана. 

У песми „Чудна слика“ образац се декомпонује разлагањем 
његове лапидарности. Текст моделују три стварносне слике, које у 
бити постављају питања иако нису формулисана у упитном облику: 
„“Насред једног чудног рама / Указа се слика нама: / кроз кишу 
што пада, пада, / Лети птица понад града.“ Све три слике садрже 
посредоване исказе, које тропима постављају загонетку. Образац 
се модификује и финалном строфом, одгонетком: „Још да додам: 
слику ову / Сви сем мене прозор зову.“ Одгонетка је, као и често у 
књижевности за децу, део целине текста, а не посебан структурни 
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елемент позициониран изван ње. Поред структурног преиначења, 
образац се трансформише и другачијим доживљајем света, 
перспективом из које се он посматра, па самим тим и загонета. За 
разлику од (привидно) неутрално-објективног народног 
загонетача, који изведеном умотворином посредује колективни, 
фолклорно-митски светоназор, „Чудна слика“ се моделује из 
позиције индивидуалне имагинативности, чији преображајни 
потенцијал упућује на дете као на лирски субјект ове песме. 

Опис насловног лика песме „Јездимир“: „Ни поп није био, 
ни сликар: а носио је брадицу“  може се тумачити као формално 
прихватање обрасца загонетке и као његова значењска, хуморна 
инверзија која се постиже преиначењем функције. Пандан типа: 
„Ни брадвом брадвито, ни сврдлом сврдлито, а све рупа до рупе.“ 
јесте народна загонетка која се и исцрпљује у свом типолошком 
обрасцу очекиваном одгонетком: „сат у кошници“. Наведени стих 
сегмент је песме усмерене на хуморни карактер, а образац 
загонетке постаје поступком обликовања лика. Хуморна 
карактеризација лика указује на раскорак од уобичајеног схватања 
да је брада спољашња одлика занимања, док је Јездимирова с тог 
становишта несврховита, дакле кицошка. Образац загонетке као 
поступак обликовања лика у народној приповетки у бити 
мотивише радњу будући да је она у фокусу усмене прозе. Такву 
функцију преузима и песник па овом матрицом прати фокус, 
смешног јунака. Подређивање типолошког обрасца базичном 
поступку новог текста основа је Раичковићеве поетике 
прикривања, а куриозитет песме „Јездимир“ огледа се у томе што 
матрицу разлаже прихватајући њен стваралачки механизам. 

Потенцијални образац загонетке у песми „Лето“ 
наглашеном акустичком компонентом додирује се и с брзалицом: 
„Стаде камичак / Под чичак. // Чичак се мали / Под храст свали. // 
Храст се размрдо / Па под брдо. // А брдо пак / Под облак.“ Песма 
тематизује хуморно надигравање сунца с ових пет анимистичких 
ликова, а њен наведени финални сегмент хуморним низом мотива 
обликује не до краја транспарентни, звуком донекле замагљени 
смисао, што би требало да покрене когнитивни механизам детета. 
Утолико се и говори о вези с обрасцем загонетке у овој песми. С 
друге пак стране, њоме се ништа не загонета, стога ни не одгонета, 
већ она кулминира финалним хуморним мотивом подвале. 
Затамњеност значења подвале постиже се преузимањем поступка 
брзалице, чији акустички низ потискује семантички слој текста. 
Пренебрегавање звучне логике „Лета“ истиче његов  наративни 
след, а с њим и ланац узајамне помоћи који се шири међу 
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становницима природе. Они се здружују у напору да се склоне од 
обесног сунца, док је сама њихова активност обликована на начин 
близак и занимљив малишанима – као игра надмудривања. Овај 
поетски текст  парцијалном формалном мимезом те укрштањем 
поступака загонетке и брзалице преобликује матрицу. Акустички и 
наративни уместо дескриптивно-сликовног поступка предлошка 
потискује питање, а задржава  тензију лако нејасног смисла 
загонетке схваћене као „играрија духа“ па се текст обликује и тако 
да истакне игривост имагинације лирског субјекта/детета 
наглашавајући и забављачку функцију инерференције усмено – 
писано у књижевности за децу, како то наглашава и Кос-
Лајтманова. 

„Лето“ пак има још један потенцијалан значењски низ.  
Загонетан наративни след тежи овладавању перспективом детета. 
Песму обликује метонимијска замена просторног и временског 
реда, карактеристичног за народну поезију, која апстрактност 
виших сфера своди на конкретнији спацијални поредак и 
отеловљује их симболима. Због тога се метонимијска стратегија 
разуме и као мимеза песрпективе из које деца посматрају и 
разумевају свет. Утолико је песма инверзија обрасца јер док се он 
креће од имагинације ка објективности виших сфера колективног 
мишљења, нови текст обликује слику објективне стварности 
преображене индивидуалним унутрашњим доживљајем. Други 
усмени предложак, брзалица, моделује нонсенсни звучни низ, док 
нови текст не прелази границу алогичности. Он обликује просторну 
вертикалу градирајући је индивидуалним симболима, од камичка 
као ознаке земље, преко храста или осе света, до планине и 
облака чија је семантика везана за небо. Песма „Лето“ на 
непретенциозан и хуморан – малишанима приступачан начин 
посредује озбиљан симболички садржај и визију целине света, 
утемељену ипак и у народној традицји.  

Стратегија метонимијске замене простора и времена, која 
градира и тако интензивира напетост ишчекивања финалног 
мотива, моделује песничку слику којом се завршава песма 
„Скелеџија“. Песма тематизује облапорну јурњаву лирског субјекта 
до кумове куће, при чему се разоткривање разлога толике журбе 
све време пролонгира. Када се, пратећи логички след, он коначно 
досегне,  песма добија обрт који га разграђује песничком сликом и 
још једном одлаже разрешење. Спацијални низ обликован је на 
типолошком обрасцу загонетке: „Стара шума / И у шуми кућа кума. 
// И у кући сто. / И на столу во. // И у волу џигерка. / У џигерки 
пиперка. // У пиперки љуто семе /.../ Већ ме сврби теме.“ Мимеза 
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обрасца је формална, док се он на структурном плану преиначава 
обухватањем „одгонетке“ целином загонетне слике. Гозбени 
мотив „одгонетке“ и хуморне стратегије обликовања песме 
померају њен смисао ка карневалском доживљају, коме је 
подређен и типолошки образац загонетке, што је још једна 
могућност његове примене у новом тексту. 

Песма „Дружина под сунцем“ моделује се посредством 
хуморног низа непознаница и питања, што се  може тумачити као 
образац загонетке такође, прецизније као његова инверзија. 
Преиначење матрице је тројако. Њена кратка форма се разлаже 
најпре поступцима нарације и каталога, а затим и обликовањем 
текста посредством три питања. Приповедање и каталог обухватају 
цео иницијални сегмент поетског текста и имају задатак да, 
минуциозношћу нагомилавања детаља, пробуде интересовање и 
повећају напетост код циљане публике. На тај се начин чин 
постављања загонетке пролонгира и позиционира у финални 
сегмент новог текста, што најпре изокреће типолошки образац, да 
би се он погом и негирао изостанком експлицитне одгонетке, која 
се сугерише контекстом целине песме. 

Ова шаљива песма тематизује животињско-људску 
дружину после целог дана проведеног под сунцем и почиње да 
загонета почев од иницијалног стиха медијалног сегмента  тако 
што понавља иницијални каталог: „Ал сунце кад ујутру / Просу 
зраке меке: / Ниси мого из дружине / Препознати неке.“  У новој 
структурној позицији каталог се обликује дескриптивним 
поступком, који припада комплексу ретардације као базичној 
стратегији ове песме. Животиње су остале исте: „Бела овца оста 
бела...“ Низ описа наговештава да се нешто ипак променило, али 
не открива шта, тако да не само што интензивира напетост 
очекивања, већ контрастом и разрешење „мистерије“. Стратегија 
ретардације омогућава и да се сама загонетка позиционира у 
финални сегмент новог текста, а она је тек увод у даље 
разграђивање, тачније изокретање матрице. 

Загонетка је формулисана тако да се не разрешава, већ се 
финализује новим питањем па се песма моделује удвајањем 
обрасца: „Ал ко оно сада слази / На Дунав низ бели пут? // Прво 
неки дечак иде: / Индијанац? Трба чак? // Мили Трба белим путем 
/ Црвен као рак ил мак. // За њим иде неки старац: / Откуд Црнац 
изненада? // Сав се црни Трбин деда, / Бели му се само брада...“ 
Прва одгонетка односи се са на то ко се променио, а друга 
разрешава ко су Индијанац и Црнац. Одговор на обе загонетке је у 
бити исти – Трба и деда, а удвајање се обрасца очитује као 



100 Folia linguistica et litteraria 

 
привидно, моделовано тек да још мало повећа тензију и још мало 
продужи игру погађања. Ако типолошки образац у првом реду 
посредованим значењем сугерише скривену везу унутрашњег и 
спољашњег, док је њен лудички аспект тек форма, у песми 
„Дружина под сунцем“, али и у већини Раичковићевих поетских 
текстова који интерполирају загонетку,звуковни, сликовни и 
мисаони аспект обрасца су обједињени чином игре погађања. 

Као двојаки отклон од предлошка – модификација и 
инверзија – може се тумачити и песма „Румени мак“. Она 
тематизује анимистички оживљени лик мака као алегорију 
радозналог детета, које је желело: „Да се доскита / До брда чак.“ 
Песник на наративном плану обликује модел загонетке у 
загонетки, али садржи и исказе посредног значења, који се са 
становишта ове матрице могу тумачити као загонетке-тропи. Прва 
је загонетка моделована нарацијом: „Ал житна лука / Чим преста, 
чим / Једна се рука спусти над њим.“ Метафора: житна лука може 
се подвести под овај типолошки образац јер открива скривену везу 
између мотива њиве и још једне метафоре: лука, упућујући на 
њено посредовано значење заштићености. Наративна стратегија је 
елиптична. Почев од медијалног сегмента она не довршава 
епизоду, већ се фокусира на фрагменте радње, што интензивира 
херметичност медијалне и финалне строфе у функцији друге 
наративне загонетке: „А глас малени / Шушну ко шаш: / 'Гле цвет 
румени! / Баш добро, баш.“ При томе се и метонимија: глас 
малени те поређење: шушну ко шаш могу подвести под овај 
образац.  

Начин на који се моделује одгонетка јесте сложенији. 
Елиптичност нарације и херметичност средишњег сегмента текста 
разрешавају се елиптичношћу финалног наративног фрагмента и 
херметичношћу финалне песничке слике. Загонетка се одгонета 
новом загонетком: „У град из траве / Крену тад чак / Сред косе 
плаве / Румени мак.“ И она пак садржи потенцијалну алегорију, 
која сугеришући скривену везу између руменог мака и руменог 
лица, моделује лик девојчице.  Мистерија се открива 
контекстуално: јунакиња је узбрала цвет и закитила се. Изостанак 
експлицитне одгонетке и њено моделовање посредством нове 
загонетке инвертује образац системски, не изокреће само његов 
формални већ и његов семантички аспект.  Инвертује се моменат 
скривене повезаности између појма који се загонета и исказа 
посредног значења, а с њим се и форлкорно-митски модел света, 
заједно с његовом латентном обредном претњом, изокреће у 
карневалски веселу слику детињства. Искази посредног значења, 
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на које се указује као на потенцијалне загонетке-тропе, додатно 
усложњавају интерференцијску стратегију трансформације, али 
омогућују и потенцијало значењско удвајање овог поетског текста. 

Карневалску димензију песме „Румени мак“ не моделују 
само слика детињства и поигравање наслеђеним обликом, већ у 
њој учествује и прикривени образац бајке. Сиже песме, одлазак и 
прекршај, улазак у забрањену зону и последице прате наративну 
линију ове народне приче. (Prop 1982) Иницијална епизода јесте 
мимеза обрасца. Заплет и расплет пак елиптично се стапају у једну 
епизоду, а развијају се на два плана – на наративној равни и на 
равни скривеног значења, што је моменат модификације обрасца.  
Са становишта прве линије девојчица је наносилац штете и откида 
цвет, а јунак-мак због авантуристичког духа бива кажњен 
лишавањем живота.  Она дакле подражава сиже предлошка, али 
до момента расплета, када изводи преокрет и укида моменат 
срећног краја, што би била стратегија негирања бајке као такве.  

Линија прикривања смисла пак радњу обликује донекле 
другачије. Она не укида расплет, него га елипитично изједначава 
са заплетом. Откинути мак завршава у коси девочице, која више 
није наносилац штете већ чаробни помагач јер доводи до тога да 
јунак досегне нови облик живота, еквивалентан Проповој 
метаморфози. Како је посреди и једна од финалних епизода 
народне бајке, она у овој песми сажима срећан крај, Пропово 
венчање, моделујући  сублимну слику света. (Liti 1994) Утолико 
овај поетски текст са становишта семантичког плана, награђујући – 
не кажњавајући јунака за прекршај, јесте и инверзија типолошког 
обрасца. Песма „Румени мак“ разоткрива се као сложена игра 
наслеђеним жанровима. Она се весело поиграва загонетком јер 
обликује удвојени модел загонетке у загонетки, чији се образац 
потенцијално мултипликује и загонеткама-тропима. Песников 
приступ обрасцу бајке лудички је такође. Он текст обликује тако да 
ову наслеђену матрицу доводи до смисаоне колизије градећи 
расцеп између наративне линије и равни скривеног значења 
непрестано активирајући имагинативни потенцијал циљане 
публике и весело преиспитујући његове когнитивне границе. 

Финална строфа показаће да ни потенцијалне загонетке-
тропи нису интерполиране тек сликовитости ради, већ да имају и 
семнтичку мотивацију. Завршна алегорија заснована је најпре на 
метонимији типа замене узрока и последице, да би мотив 
руменила додатно меатофорички изједначио ова два лика, стопио 
их у један облик бића. Мотив новог облика живота, бајковити и 
митски преображај, води ка новом друштвеном статусу, венчању и 
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хармоничној слици света.  Стапајући различите видове постојања, 
загонетке-тропи корелирају једном од темељних идеја 
Раичковићевог доживљаја стварности, исконским јединством бића 
и света. Зато је овај образац: троп који изједначава не само 
категорију живог с категоријом неживог, већ чешће човека с неким 
феноменом природе и космоса и обрнуто – изузетно фреквентан у 
овом опусу. То исконско јединство у пишчевом стваралаштву за 
децу моделује карневалску слику детињства као константу његовог 
рукописа. Карневалска гротеска, која препорађа и обнавља, 
обликује се и на таквом обрасцу. (Bahtin 1978, 373) Стеван 
Раичковић у књижевности за децу прилагођава њену матрицу 
најмлађима те потискује моменат изобличавања фокусирајући се 
на изједначавање човека с околином. Било да на тај начин 
постиже поетичне или хуморне ефекте, декомпоновани предложак 
делује из позиције одсуства (Lotman 1976) сугеришући идеју 
обнављања и карневалски веселу визију детета.  

У пишчевом се опусу среће и један посебан тип формално-
семантичке модификације матрице који не поставља питање, али 
привидним нонсенсом или оксимороном тежи извесној 
херметичности и упитности. Стихови песме без наслова 
интригирају оксимороном: „Не видимо ни ми ништа чврсто, јасно. 
/ Иако је рано, личи већ на касно.“ (3, 91) Нагомилавање придева и 
прилога затамњује смисао вршећи функцију постављања питања, а 
службу одгонетке добија мотив у другом стиху овог дистиха: магла. 
Нови текст има пандан у загонеци: „Кад га видиш, онда га не 
видиш, а кад га не видиш, онда га видиш. (Мрак)“ (Самарџија 1985: 
19) и њеном привидном апсурду, који изневерава очекивање и 
обликује стварносну слику. 

Поигравање звуком и смислом даље разлаже семантички 
слој текста у песми за децу „Питалица“: „Једна шума зелена / 
Препуна је јелена. // Све до глога глог. / Све до рога рог. // Рог се 
на глог натаче. / Јелен даље не маче. // Јелен риче. / Глог се миче. 
// А можда се миче рог? / Можда риче глог?“ (8, 285) Овај поетски 
текст хуморно изокреће и жанр загоетке и жанр питалице будући 
да су питања у финалном сегменту реторичка и немају другу сврху 
до да обликују комику ситуације.  Метафоричко изједначавање 
облика прати акустичка игра интензивирајући ефекте хуморне 
слике јелена који се заплео у грање. Смеховно искошена 
стварносна ситуација припада поступцима оба усмена жанра 
такође, али их модификује усмерењем ка језичком и логичком 
лудизму без великих значењских претензија.  Духовито 
имагинативна, ова песма се приближава карневалској линији 
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Раичковићевог опуса намењеног најмлађима и може се тумачити 
као изругивање страха или као мотив веселе смрти. (Bahtin 1978) 
Изостанак одгонетке/одговора условљен је изостанком суштинског 
питања па „Питалица“ не нуди решења и затвара се веселом 
реториком, апологијом естетско-лудичког принципа блиског 
понајпре народном хумору, а не обрасцима загонеткеи питалице. 
Изокретање ових усмених жанрова у песми „Питалица“ највећи је 
степен креативног удаљавања од предложака.4 

Упутићемо за крај и на пример негације типолошког 
обрасца загонетке из дела опуса намењеног одраслима. Иронијски 
исказ у песми „Румунски ноктурно 1989–1990“, посвећеној 
нетипично за ову матрицу, конкретном историјском догаћају. 
Лирски субјект песме је: „Гледао како пуцају једни / На друге // 
(Они / Са рупама на својим заставама // И они / Са заставама у 
својим рупама)“. (4: 148) Однос који ваља уочити јесте апсурд, што 
пориче не само жанр загонетке и фолклор као такав, већ и 
стварносни свет на који се односи. О примени загонетке у 
Раичковићевом стваралаштву за одрасле, ипак, говоримо с 
опрезом. Мање него на поетички самосвестан циљ Стевана 
Раичковића, такав приступ упућује пре свега на нашу 
интерпретативну позицију. 
Типолошки образац загонетке у књижевности за децу, међутим, у 
овом типу писма, фреквентан је и као аспект пишчевог 
интерференцијског односа према усменојкњижевности. Она се 
својим лудичким потенцијалом приближава циљаној публици, 
активира интелигенцију и машту детета те га постепено уводи у 
богат и сложен свет књижевности доприносећи колико 
сликовитости, толико и мисаоности новог текста. Без магијско-
ритуалног какартера, Раичковићеве песме моделоване на обрасцу 
загонетке појавише су „играрија духа“, игра погађања која, 
крећући се кроз маске акустичког и сликовног  слоја текст те кроз 

                                                 
4
Овај поетски текст отвара и могућност сагледавања гротеске у 

књижевности за децу Стевана  Раичковића. Гротескним елементом 
загонтеке исцрпно се бавила Снежана Шаранчић Чутура. (2017) Ауторка 
као посебан тип гротеске у загонеци издваја гротескни ефекат који бива 
видљив  тек када се она одгонетне и када се слика споји с решењем. 
Утисак спајања диспаратних елемената изостаје, а загонетка се 
визуализује као својеврсни хибрид у духу дечје „грађевинске“ слагалице 
остварујући пародијски, хуморни, профани вид бића и указујући на 
„укорењен принцип загонетања као провокативног демистификовања 
управо путем процеса (привремене) мистификације.“ (Шаранчић Чутура 
2017: 26) 
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низове тропа, трага за његовим значењима. За њега је баштињена 
матрица поље поигравања наслеђем: реториком и песничким 
језиком, жанром, моделовањем нарације или песничке слике. 
Стеван Раичковић је иновативним и креатвивним односом према 
обрасцу загонетке испољио пуну меру своје стваралачке 
самосвојности. 
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SENSE AND MASKS - A RIDDLE IN STEVAN RAIČKOVIĆ‘S OPUS 

A riddle in StevanRaičković’s work comes into existence primarily as a 
pattern interpolated in a new text, which demands formal 
modification. Research focus at typology pattern underlines Raičković’s 
creative approach to tradition. In the opus aimed at adults, we are 
more cautious when speaking about its presence – it is more about our 
own interpretative position then the author’s poetic self-
consciousness. In the opus aimed at children, a playful potential of the 
genre has been adjusted to the supposed audience, developing their 
intelligence and imagination, but also introducing themto the complex 
and magnificent world of literature.  
Keywords: riddle, pattern of a riddle, devices of modification, Stevan 
Raičković’s works for adults and for children 

 
 
 
 
 
 

 


