
,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ 

2. Издвој главне ликове: 

Звезда, чобанин, месец, мајка звезда... 

3. Објасни због чега су се посвађале звезде. Размисли на који грчки мит који смо помињали 

на часу се подсећа повод за свађу звезда: 

Звезде су се посвађале око тога која је најлепша, најнежнија и најблиставија. То се исто 

догодило и у грчком миту у ком су се посвађале Хера, Атина и Афродита око лепоте, 

желећи јабуку. Наводно је њихова свађа била повод за Тројански рат. 

4. Шта закључујеш о изванредној лепоти на основу прочитаног у бајци Гроздане Олујић, 

као и у народној бајци ,,Златна јабука и девет пауница”? Каква је судбина изванредно 

лепих бића? 

Бића која су изванредно лепа се увек издвоје од свих осталих по томе, а касније се 

испостави да имају веће срце и да знају да воле. 

5. Опиши ноћни језерски амбијент и издвој детаље који су, по твом мишљењу, посебно 

упечатљиви. Размисли каква је функција описа ноћног амбијента. 

,,Како је тиха, како глатка била површина воде! Како блиставе и нежне гране врба, врхови 

трава, лет свица!“ У првој реченици се говори како је све било смирено, баш као да се 

очекује неки битан и важан тренутак. Делује као да је природа чинила све што је могла да 

њихов састанак буде што лепши. 

6. Како изгледа сусрет Звезде и Чобанина? Шта је очарало Звезду, а шта Чобанина? Да 

би употпунио разумеваље и лепоту описаног, пронађи и прочитај мит о Орфеју. 

Звезда је чула звук фруле и прикрала се месту одакле је он долазио. Ту је угледала 

чобанина како седи и свира. Младић је знао да не сме да се окреће и гледа, али Звездина 

лепота и њено присуство били су превелики да би успео да јој одоли. Управо то га је и 

очарачало. Звезду је очарало свирање младића које је било лепше и умилније од било 

каквог звука, толико да се  њега ,,шума задржава глас, а небо се звездама осу“. Мотив 



свирања које успева да зачара девојку је исти као и у миту у Орфеју, па се може сматрати 

и интернационалним. Звуци које је Орфеј правио имали су исто дејство на окружење, баш 

као што имају и чобанинови.  

7. Објасни и опиши промене које се догађају Звезди. Како се Чобанин мења? 

Звезда постаје све блиставија, сија више него пре и све је ужаренија. На крају, у њеним 

грудима први пут почиње нешто да куца. Због тако видљивих промена мајка јој не 

дозвољава да више виђа чобанина. Од туге и чежње за звездом које дуго нема младић 

седи, кости му постају све тање, а он све тужнији. 

8. Чега се Звезда одрише да би била са Чобанином? Какав је твој став о њеном избору? 

Одриче се своје породице, односно своје небеске лепоте, својих сестрица, мајке. По мом 

мишљењу, добро је поступила јер је следила своје осећаје и срце. 

9. Размисли о упозорењу Звездине Мајке. Шта нам ова бајка говори о љубави? Зашто 

Чобанинову фрулу могу да чују они који воле? 

Звездина Мајка се брине за њу, јер примећује какве се промене њој дешавају и стрепи за 

трагичан исход тога. Чобанинову фрулу могу да чују само они који воле зато што је он ту 

музику стварао из срца. Љубав може превазићи све границе, без обзира ко смо и шта смо, 

ако је довољно јака.  

10. Упореди своје знање о народној и уметничкој бајци. Размисли и истакни сличности и 

разлике између та два типа бајки. 

И у једној и другој врсти бајки постоје натприродне и фантастичне појаве, устаљени 

почетак и завршетак, стални помагачи, бројеви, препреке које се требају превазиђи да би 

се стигло до циља, као и породични односи (маћеха према пасторки, старија браћа према 

најмлађем). Разлика је у томе што се у уметничкој бајци бајка приближава психолошкој 

причи, користе се оригиналнији мотиви. Такође, догађај о коме приповеда ауторска бајка 

често је само привидно чудесан или фантастичан и може се објаснити на рационалан 

начин (јунак је, на пример, све сањао). То значи да ти чудесни догађаји заправо јесу одраз 

реалних појава у животу. 



11. Издвој најзначајније мотиве у бајци ,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало“. 

Мотив надметања који се види на почетку бајке, затим мотив сусрета звезде и чобанина, 

мотив свирања фруле који има чудесан утицај (интернационални мотив), мотив љубави 

звезде и чобанина. 

12. Уколико те ова бајка подстакла и да се ликовно изразиш, нацртај Звезду и Чобанина. 

13. А када завршиш са припремом за час, откриј назив слике која стоји као илустрација 

за овај чланак и име њеног аутора. Напиши пар утисака о слици. Сматраш ли да је она 

адекватна за ову бајку 

Аутор овог дела је Винсент ван Гог, а дело је Starry night over the Rhone (Звездано небо 

изнад Роне). Сматрам да је слика адекватна за ову бајку јер има безброј звезда на њој које 

сијају и делују као да се надмећу у томе, баш као што се говори на почетку бајке.  

 

 

 


