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На род на при по вет ка
Дје вој ка бр жа од ко ња

Лепота је видљива, али недостижна и незадржива; не
да се ухватити, не може се украсти, нема се за што

купити, нити се може од људи отети ни од Бога
измолити; као привиђење је нестварно и кратковеко, а
 драже од свега што је живо, стварно и на дохват руке.

Иво Андрић

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Про чи та ли сте ве ли ки број на род них при по ве да ка, као на при мер: Све, све, 
али за нат, Дје вој ка ца ра над му дри ла, Не му шти је зик, Усуд и др. При се ти-

те се њи хо вих осо би на. Док чи та те на род ну при по вет ку Дје вој ка бр жа од ко ња, 
раз ми сли те шта је у њој мо гу ће, а шта не мо гу ће. Посебну пажњу обратите на 
лик девојке. Запазите детаље о њеном пореклу, изгледу и каквом свету припа-
да, а каквом њени просци који прихватају трку да би дошли до златне јабуке и 
освојили девојку.

Би ла је не ка ка ђе вој ка ко ја ни је ро ђе на од оца и мај ке, не го је на-
чи ни ле ви ле од сни је га из ва ђе на из ја ме без да ње пре ма сун цу илињ-
ско ме, вје тар је ожи вио, ро са је по до ји ла, а го ра ли шћем обу кла и 
ли ва да цви је ћем на ки ти ла и на ре си ла. Она је би ла бје ља од сни је га, 
ру ме ни ја од ру жи це, сјај ни ја од сун ца, да се та ке на сви је ту ра ђа ло 
ни је ни ти ће се ра ђа ти. Она пу сти глас по сви је ту да ће у тај и тај дан 
на то ме и то ме мје сту би ти тр ки ја, па ко ји је мла дић на ко њу пре те че, 
да ће би ти ње го ва. Ово се у ма ло да на раз гла си по све му сви је ту, те 
се про са ца ску пи хи ља де на коњ ма да не знаш ко ји је од ко је га бо-
љи. И сам ца рев син до ђе на тр ки ју. Ђе вој ка ста не на би ље гу и сви 
про си о ци на ре де се на коњ ма, а она из ме ђу њих без ко ња не го на 
сво ји јем но га ма, па им он да ре че: „Ја сам она мо ста ви ла злат ну ја бу ку, 
ко ји нај при ђе до ње до ђе и узме је, ја ћу би ти ње го ва, а ако ја пр ва к 
њој до ђем и узмем је при је вас, зна ди те да ће те ви сви мр тви на оно 
мје сто оста ти, не го па зи те до бро што чи ни те.” 

Ко ња ни ци сви се по гле да ју и сва ки се у се бе узда ше да ће за до-
би ти ђе вој ку, па ре ко ше из ме ђу се бе: „Зна мо оди ста да не ће она ни-
јед но ме од нас на но га ма од бје ћи, не го не ко од нас, а ко, то гај ће бог 

без да ње – без дна

на ре си ла – укра си ла, оки ти ла 

тр ки ја – тр ка, над ме та ње у тр
ча њу

би љег (бе лег) – цр та као озна
ка стар та или ци ља 

на ре де – спре ме, при пре ме
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и сре ћа да нас по мо ћи”. Те та ко кад ђе вој ка ру ком о ру ку пље сну, сви 
по те ко ше у је дан трен. 

Кад је би ло на по пу та, бог ме ђе вој ка одво ји ла бје ше, јер пу сти 
не ка ква ма ла кри ла ис под па зу ха. У то уко ри је дан дру го га, те при  о ши-
ну ше и обо до ше ко ње, и при сти го ше ђе вој ку. Кад она ви ђе, из ва ди 
јед ну дла ку из гла ве, те ба ци, и они исти час уз ра сте стра шна го ра да 
не зна до ше про сци ђе ће ни ку да ће, но та мо-ам о те за њом, а она опет 
да ле ко им одво ји ла, а они обо ди ко ње и опет је сти го ше. А кад ђе вој-
ка ви ђе злу и го ру, пу сти јед ну су зу – док бук ну ше стра шне ри је ке, те 
се за ма ло сви не по то пи ше. За ђе вој ком ни ко ви ше не при ста ја ше до 
са мо га ца ре ва си на, те он плиј на ко њу, те за њом, али по што ви ђе да 
му је ђе вој ка од ма кла, за кле је три пу та име ном бож јим да ста не, и 
она ста де на оно ме мје сту на ко је му се на ђе; он да је он ухва ти, те за се 
на ко ња вр же и пре пли ва на су хо, па се упу ти јед ном пла ни ном до ма, 
али кад до ђе у нај ви со чи ју пла ни ну, оба зре се, кад ли му ђе вој ке не ма.

Из вор: Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Срп ске на род не 
при по вјет ке, Про све та, Бе о град, 1969.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Како сте доживели ову народну приповетку? 
d Одакле потиче лепота девојке? Од чега су је виле начиниле? Протума-

чите симболику преузету из природе у стварању портрета девојке.
Какав ефекат има лирско јединство нарације и дескрипције у грађењу 

чудесне лепоте ове девојке?
d Запазите поредбене, хиперболичне и градативне стилске поступке у 

стварању бајковите лепоте девојке, која има вилинска својства и натпри-
родне моћи. 

d Какав је позив – изазов упутила девојка младићима и најавила награду 
која их очекује?

d О чему говори масовни одзив просаца да не знамо који је од кога бољи? 
Зашто се одазивају девојчином изазову и зашто су спремни да се за њу 
жртвују?

d На почетку тркије (трке) девојка је поставила сурове услове. Зашто 
нико није одустао? Поред самоуверености шта је још одржало просце на 
окупу? Због чега су се надали срећи и успеху? Шта су превидели?

d Шта значи заједничка мета – златна јабука? 
d Како тече трка? Колико пута девојка користи чаробна средства са хи-

перболочним дејством да успори просце?
d Како је царев син успео да задржи девојку? Коју то магијску реч изго-

вара три пута? Сетите се још неких дела народне књижевности где број три 
има посебну моћ.

по те ко ше – по ју ри ше, на гло кре ну ше

злу и го ру – ве ли ку не во љу 

вр же – сме сти, по са ди
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d Зашто је девојка на крају морала да стане и сачека царева сина? 
d Смисао ове приповетке нећемо тражити у њеном дословном значењу. 

Девојка је из нестварног света, али се прича о њој конкретизује помоћу сли-
ка и бића из стварности и маште. Какву функцију у овој бајковитој причи 
има алегорија?

d Протумачите симболику простора највисочије планине где девојка 
нестаје.

d Шта вас подсећа на бајку? Како се бајке завршавају? 
d Како тумачите загонетан крај приповетке?
d Разграничите реалне и фантазијске представе у овој приповеци.
d Размислите зашто се човек одaзива лепоти и зашто је спреман да се 

за њу жртвује.
d Са смислом ове приповетко повежите мото – Андрићеву мисао са 

почетка лекције.

ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

На род на при по вет ка је већа про зна врста на род ног ства ра ла штва са 
раз ви је ном фа бу лом. Пре но си се усме ним пу тем, не кад и по сред ни штвом 
пи са не књи жев но сти. Рас про стра ње на је и у при ми тив ним и ви со ко ци-
ви ли зо ва ним сре ди на ма. На уч на про у ча ва ња по чи њу у XIX ве ку као не-
по сред на по сле ди ца раз вит ка ком па ра тив не фи ло ло ги је.

Си сте мат ско са ку пља ње и про у ча ва ње при по ведака код Ср ба по чи ње 
од Ву ка Ка ра џи ћа.

Вукова подела приповедака на жен ске (фан та стич не) и му шке (ре а ли-
стич ке) до пу ње на је кла си фи ка ци јом на вр сте. Ме ђу фан та стич не убра-
ја ју се бај ке, ле ген дар не при че и услов но при че о жи во ти ња ма и ба сне; 
у ре а ли стич не – но ве ле, ша љи ве при че и анег до те. На су прот ка те го ри ји 
при по ве да ка, из два ја се та ко ђе об у хват на ка те го ри ја пре да ња (ле ген де о 
ме сти ма и лич но сти ма, ска ске и ка же)...

 Дјевојка бржа од  коња је при по вет ка ко ју је Вук Ка ра џић до био од 
Ву ка Вр че ви ћа. Ка зи ва ње се раз ви ја у склад ном умет нич ком окви ру, од 
чу де сног на стан ка де вој ке до ње ног чу де сног не стан ка. По чи ње за се њу-
ју ћим, по ет ски ве о ма функ ци о нал ним опи сом ње не не ствар не ле по те, 
да би се за вр ши ло оп се ном, из не над но, али не и из не на ђу ју ће. У пр о жи-
ма њу пре да ња, ко је не до зво ља ва без бол но ме ша ње ово зе маљ ског све та 
са оно зе маљ ским, и бај ке за ко ју је то јед но став но и при род но, ка зи ва ње 
до би ја по себ ну дра ма тич ност у не из ве сно сти ис хо да так ми че ња, људ-
ској упор но сти ца ре вог си на и ње го вој бор би са сти хи јом, као и у уза-
луд но сти по бе де. 

(Према: На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, На род на књи жев ност) 

Ве ли ки зна чај ко ји има култ при ро де 
у на шој на род ној ре ли ги ји ис по ља ва се 
у пред ста ва ма о ми то ло шким би ћи ма. 
Ве ро ва ло се да је све ко ли ка при ро да 
на се ље на ра зним ду хо ви ма. Нај зна чај
ни је ме сто ме ђу њи ма при па да ло је ви
ли. Го то во да не ма дру гог мит ског ли ка 
ко ји та ко че сто су сре ће мо у на род ној 
пе сми, при ча ма и по сло ви ца ма. На род
на пре да ња их опи су ју као мла де же не, 
из у зет не ле по те, ви со ке и вит ке, ду ге 
и рас пле те не ру се ко се ко је им па да ју 
низ ле ђа. Но, ви ле ни су при па да ле са
мо све ту при ро де већ и све ту љу ди. У 
на род ној по е зи ји по зна та је Мар ко ва 
по се стри ма ко ја му по кла ња чу ве ног 
Шар ца и чи ни га не по бе ди вим на мег
да ни ма.

(Ду шан Бан дић, На родна ре лиги ја 
Ср ба у 100 пој мо ва) 

ЗАНИМЉИВОСТ

Шта су при по вет ке?
Ка ко је Вук Ка ра џић по де лио на род не при по вет ке? ПРО ВЕ РИ ТЕ ЗНА ЊЕ


