
Интервју са Слободаном Станишићем 

,,Одакле Вам инспирација да се посветите писању књига о јунацима и 

владарима средњовековне Србије?“,било је прво питање нашег разговора. Писац ми је 

тада описао његов боравак на фестивалу у Бору где му је пришла једна старија госпођа 

и прекорила га да он, као српски дечји писац, не би смео дозволити да наша деца 

читају о страним јунацима, као што је на пример Хари Потер, а притом не знају ништа 

о историјским личностима њихове отаџбине. Након тога је настала књига ,,Душан, 

принц Сунца“, а по узору на њу и цео серијал ,,Живот српских средњовековних 

владара“. Овај серијал је врло брзо постао изузетно познат па су издавачи тражили да 

се прилагоди деци млађег узраста, која захтевају више илустрација и лакши текст. Тако 

је настао серијал ,,Деца читају српску историју“, а писац је потом наставио да допуњује 

обе едиције. 

Занимљива је чињеница да све књиге говоре о детињству и младости јунака. 

Најбољи пример је књига ,,Симонида“ чији се садржај завршава након што јунакиња 

напуни десет година. То Станишић објашњава: ,,Пишем деци, њих занимају детињство 

и младост“. 

На питање: ,,Деца верују ономе што читају, колико се због тога морате држати 

истине?“, писац је одговор окренуо на шалу: ,,Јунаци, године и догађаји су стварни али 

нико није записао имена животиња а не могу их оставити безимене.“ ,, Наравно, то су 

моје књиге па могу да измаштам целокупну садржину, иако се стварно трудим да буду 

поуздане.“ 

У књизи ,,Витезови Душана силног“ ослања се и на народну епску песму 

,,Женидба Душанова“, док му углавном за писање треба више енциклопедија, 

школских књига и претраге по архивама. Једном приликом је наставник историје, чије 

ми име није напоменуо, ишчитао све његове књиге историјске садржине и потврдио да 

се ученици могу њима послужити приликом изучавања ових тема, што доказује 

њихову поузданост. 

 

За крај ми је открио две досад необјављене чињенице. Прва, да је до сада 

написао тачно 126 књига за децу, и друга, да тренутно ради на изради новог наслова. 

                                                                            (Тијана Тривуновић) 


