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Стручне
информације

ЈЕДАН МОДЕЛ ОБРАДЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ
„ЂАВО И ЊЕГОВ ШЕГРТ“
У ПРВОМ РАЗРЕДУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Пред читаоцима је опис тока
часа обраде народне приповетке
„Ђаво и његов шегрт“ у првом разреду средње стручне школе. Књижевнотеоријско знање о народној приповеци допуњено је аналитичком интерпретацијом у функцији тумачења текста и препознавања порука у свим његовим нивоима. Образовни и функционални задаци на часу обраде наведене приповетке су следећи: упознавање и понављање форме, структуре и симбола народне приповетке; препознавање уметничке улоге
фантастичних мотива; препознавање преплитања и усаглашавања
фантастичних мотива и животне стварности; увођење ученика у
технику тумачења симбола у тексту кроз стручну литературу; уочавање посредних критичких елемената социолошког типа. Навикли
на препричавање, ученици често
не знају да уроне у широка тајанства народног стваралаштва и у
умеће тумачења текста, па их у том
смислу треба подстицати и усмеравати. Ова јединствена приповетка
је савршена као модел за обуку те
врсте и активно учешће ученика у
анализи дела и препознавање универзалних порука као што су: да би

се зло победило – мора се упознати
и препознати у нама самима, али и
у другима; грешке се могу и морају
исправити; до циља се не долази
лако; помоћ увек стиже у правом
тренутку, али је треба заслужити.
***
У Чајкановићевом зборнику
Стара српска религија и митологија прочитати одредницу баба и
ђаво.
У нашој школској библиотеци
Чајкановићевих зборника нема,
а из градске се не смеју износити,
па је овај задатак могуће урадити
само у сарадњи са нашим градским
библиотекарима, који ће помоћи
ученицима.
Ученици су обавештени да на
час донесу уџбенике или Вукову збирку Српске народне приповијетке, јер су нам за тумачење неопходни одломци текста.
Подсећам ученике да смо током обраде народне фантастичне
приче Дјевојка бржа од коња уочили план приповедања и план тумачења. Предлажем да и овога пута
применимо тај метод и откријемо шта тајанствени слој тумачења
дела нуди као поруку и поуку. Мо-

лим ученика, члана наше драмске
секције, да прочита приповетку.
Заједно слушамо следећи текст:
Ђаво и његов шегрт
(Одломци)
Био један човек, па имао јединца сина. Овај син рече једанпут
оцу: „Бабо, шта ћемо радити? Ја
овако не могу живети; него идем у
свет да учим какав занат. Видиш
како је данас: који зна најмање заната, тај сваки боље живи од свакога тежака.“ Отац га је дуго одвраћао говорећи му да и у занату
има бриге и труда, и како би оставио оца сама! Али кад се син не дадне никако одвратити, најпосле му
допусти отац да иде да учи занат.
Онда се он дигне у свет да тражи
заната. Путујући тако удари на
једну воду, а идући покрај те воде
срете се с једним човеком у зеленим хаљинама, па га човек запита
куда иде, а он му одговори: „Идем
у свет да тражим мајстора каквог да учим занат.“ Онда му рече
онај човек у зеленим хаљинама: „Ја
сам мајстор, ходи к мени па учи занат кад ти тако срце иште...“ То
је био ђаво. Он одведе дете у своје
дворе и преда га једној старој баби
да га учи, па се опет врати на овај
свет... И тако прођу три године
дана, и кад би год мајстор запитао
дете шта је научило, оно би му сва-
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гда одговорило да није ништа. Најпосле га запита ђаво још једном:
„Јеси ли штогод научио?“ А дете му
одговори: „Нисам ништа, него сам
заборавио и оно што сам пре знао.“
Онда се ђаво расрди па му рече:
„Кад ти досад ниси ништа научио,
нећеш никад ништа ни научити,
него иди бестрага куд те очи воде
и ноге носе.“ Дете, које је већ добро
ђаволски занат изучило било, одмах скочи на воду и стане пливати ка крају, и испливавши изиђе
на брег и отиде к своме оцу. Отац
како га угледа, далеко истрча пред
њ говорећи: „Где си, сине, забога!“ А
син му одговори: „Учио сам занат.“
Иза тога прође неко време и дође
вашар у оближњему једноме селу.
Тада рече син оцу: „Бабо, хајдемо
на вашар.“ Отац му одговори: „А с
чим ћемо, синко, кад немамо нигде
ништа?“ – „Ти за то немаш бриге“,
одговорио му син, и пођу на вашар.
Идући тако путем, син рече оцу:
„Кад будемо близу вашара, ја ћу се
створити леп коњ, што га неће
бити у целом вашару. Сав вашар
чудиће му се. А мој ће мајстор доћи
да купи коња, и што год зацениш
он ће дати. Али се немој шалити
да му даш улар, него кад новац примиш, одмах ми улар скини с главе па
удари њиме о земљу.“ Кад дођу близу вашара, дете се претвори у коња
што га нигде нема. Старац поведе
коња по вашару, а сав се вашар слеже око њега, па се сви стадоше згледати, јер нико не сме ни да запита
пошто је. Кад али ето ти мајстора: створио се Турчин, па завио
чалму око главе, а спустио хаљине
до земље. Кад дође, а он рече: „Ја ћу
тога коња купити. Говори, старче,
пошто је.“ Што је год старац заискао, Турчин му одмах извади готове
новце без речи. Старац, кад прими
новац, скине с коња улар, па њиме
о земљу. У тај мах нестане и коња
и купца. Старац, дошавши кући с
новцем, затече и сина код куће. Кад
после неког времена дође други ва-
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шар, онда син опет рече оцу: „Хајдемо, бабо, на вашар.“ Отац му већ
није хтео ништа говорити, него
одмах пође с њим. Кад су били близу вашара, син рече оцу: „Ја ћу се
сад створити једна трговина: шатра пуна робе, што је на вашару
неће бити лепше и богатије. Ни њу
неће моћи нико купити, а мајстор
ће мој доћи, и платиће што год зацениш. Али не шали се, не даји му
кључева у руке, него кад новац примиш, удри кључевима о земљу.“
Тако и буде: кад се он створи лепа
трговина, сав се вашар стане дивити. Али ето ти мајстора, опет
се створио Турчин као и пре, па
пита старца: „Пошто?“ Колико је
год старац заценио, толико је Турчин одмах платио, а старац кад
прими новце, удари кључевима о
земљу. У тај час нестане и трговине и купца, него од трговине створи се голуб, а од Турчина створи се
кобац, па потерај голуба! Док су се
они вијали овамо онамо, царева кћи
била изишла пред двор па их гледала, а голуб уједанпут стрелимке девојци на руку, па јој се претвори у прстен на руци. Онда кобац
падне на земљу, па се створи човек,
те отиде к цару и понуди му се да
га прими у службу: служиће га три
године дана, а ништа на свету не
иште, ни хране ни пића ни одела,
само да му цар да онај прстен с девојчине руке. Цар га прими и обећа
се да ће му дати. Тако је онај служио
а девојка прстен носила, и врло јој
је био мио, јер је дању био прстен а
ноћу леп момак пак јој говорио: „Кад
дође време да ме узму од тебе, не дај
ме никоме у руке, него удри мноме
у земљу.“ Кад се наврше три године
дана, дође цар ка кћери својој, пак
је стане молити да му да прстен.
Онда она као срдито баци прстен
на земљу; прстен прсне, а од њега се
проспе ситна проја, а једно зрно откотрља се под цареву чизму; а слуга
се уједанпут створи врабац, па наврат нанос стане проју зобити, и

кад сва зрна позобље, пође да и оно
последње испод цареве чизме кљуне,
али од зрна уједанпут постане мачак, па врапца за врат.

После изражајног читања (читање приповетке траје пет минута)
и кратке паузе, питам ученике:
Договорили смо се да приповетку прочитате код куће, али сада
смо је сви заједно доживели. То је,
ипак, довољно да се успостави исконска атмосфера приповедача и
слушалаца као модел трајања и
преношења народне мудрости. Да
ли вам је интересантна и необична ова приповетка? Да ли сте је
потпуно разумели? Има ли неких
нејасних, чудних места? Да ли вам
се, ипак, допада? Шта мислите, да
ли вам лепота слика и брзо смењивање кадрова, динамичан и ефектан крај помажу или сметају да
препознате њено право значење?
Слушам ученике који врло
спонтано коментаришу младићеву сналажљивост и лукавост, истичући напете ситуације на вашару,
помоћ и оданост оца и цареве кћери и вртоглаву брзину претварања
у борби за живот и опстанак.
Упозоравам ученике да планом
приповедања, односно препричавањем, нису исцрпени сви нивои
анализе текста. Препричавање указује на то да добро познају текст,
али не и оно што текст, као допуну
и додатну информацију, може још
да им пружи. Тиме наговештавам
значај онога што следи и поступно
их уводим у анализу. Зато питам:
Зашто син одлази од куће и оставља оца самог? Шта су узроци,
али и оправдани разлози његовог
незадовољства? Чему се нада? Шта
жели да постигне? Шта мислите –

колико има година? Да ли је, можда, ваш вршњак? У овој приповеци
син се назива дететом. И ви сте у
првом разреду средње школе у којој
изучавате занат три године, као
и јунак ове приповетке, и нисте
деца, али нисте ни одрасли људи,
а ипак сте у оном узрасту када се
озбиљно бира будуће занимање, најчешће за цео живот. Да ли га разумете?
Желим атмосферу блискости и
идентификацију са јунаком и бројним питањима успевам да усмерим ученике ка следећем закључку: лако препознају паралелу и
претпостављају да се ради о узрасту од петнаестак година. И они
су тада одлучивали о томе коју ће
средњу школу уписати, у ком месту, који образовни профил, смер,
занимање. Разумеју да је у свим
временима препознатљива чежња
младих људи за бољим животом.
Школовање (учење заната) истовремено је школа живота која често подразумева одлазак од куће и
одвајање од сигурности породичног дома. Савремени тренутак није
ни по чему другачији – и некада и
сада ситуације и изазови су исти.
Бајковита шароликост и бројна животна чудеса ипак су инсталирана на темељима сурово сиромашног дечаковог живота – закључујемо заједно.
Ако млад човек одлази од куће,
одваја се од породичне заштите,
буде препуштен сам себи, на кога
или шта прво наилази? Каква искушења живот поставља пред
младог човека? Да ли им се може
лако одолети? Како је настала пословица: Узео га ђаво под своје?
Разговор добија на интензитету, јер ученици брзо наводе све не-

воље са којима се сусрећу – од превоза, скупих подстанарских соба,
до финансијских проблема. Нерадо одговарају да су новим ситуацијама помало недорасли, још
млади и незаштићени и често наивни у убеђењу да ће невоље само
њих заобићи. И баш тад их ,,узме
ђаво под своје“. Знају да са њим
иду под руку кад пију, кад се коцкају, кад пуше итд. Нису им непознати ни појмови, ни ситуације.
Потпуно им је све јасно и истичу да
их ђаво ,,гњура“ од првог тренутка
кад прихвате сарадњу са њим.
Да ли сада разумете кога је дечак на свом самосталном путу првог срео? Ако ђаво носи препознатљиву зелену доламу и налази се
поред воде – да ли то значи да људи,
ипак, знају кад греше? Знају и препознају опасност – а ипак је прихватају! Предлог ђавола да дечаку
буде мајстор ,,дете једва дочека и
пође са њим“ (ученици проналазе
цитат у приповеци). Да ли вам то
делује као непромишљен потез, као
погрешна одлука? Да ли сте се уплашили за дечаков живот? Да ли је
тада, на неки начин, нестао његов
пређашњи живот? Кад нема или
мисли да нема избора, млад човек
може лако да постане жртва. Знаци упозорења су више него јасни:
вода има површину и дно – горњи
и доњи свет, светло и таму. Кад
се каже да неко уме добро да плива
или да се сналази као риба у води –
значења нису само буквална. Ђаво
је ту на свом терену. Ипак, дечак је
одлучно кренуо за њим. Шта тада
почиње?
Ученицима је лако да препознају да су у приповеци присутни
фантастични, симболични елементи. То је, на пример, одлазак у подводни свет и живот у њему. Али

неки односи су другачији него у
бајкама. Дечак у том свету среће
бабу која га искрено упозорава
на опасност, али га истовремено
упућује на то како може да се спасе.
Какву функцију имају ликови
баба у приповеткама и бајкама?
Позитивну или негативну? Каква
је баба у бајци Златна јабука и девет пауница? Ко је Баба Рога? Баба
Јага?
Кад ученици почну да набрајају
све зле бабе, прозивам ученике добровољце који су били у библиотеци и прочитали задате одељке.
По Чајкановићу, старост жене се
доводи у везу са склоности ка магијским радњама и злу. Они, такође, износе изненађујуће податке
да је ђаволова мајка ,,баба која помаже ђаволовом ученику да се врати на горњи свет“. Предусретљива
и милостива, она подучава ученика како да занат научи, а да се спасе
ђавола и оде од њега.
Да ли је могуће још неко допунско објашњење? Да ли се у приповеци спомиње дечакова мајка? Да ли
му недостаје? Зашто је одмах поверовао баби и послушао је? Да ли
је у њој архетип мајке, заштитнице, помагачице? Отишао је од
рођеног оца, а сада слуша непознату бабу. Шта обично млади мисле
о старијима? Најчешће потцењују
њихово искуство и мудрост, најблаже речено. Да ли је у њему прорадио инстинкт којим је у њој препознао једини путоказ, знак поред
пута, спас?
Одговори су озбиљнији и смисленији, спорије стижу. Ученици
препознају дечакову потребу за
оданошћу, јер се он ни са оцем није
растао у свађи. Од куће није отишао озлојеђен и зао. Жели подрш-
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ку и довољно је паметан да препозна и прихвати помоћ кад се већ
уплео у ђавоља посла.
Да ли је изучио ђавољи занат? Шта уопште значе ,,ђавоља
посла“? Да ли су то уобичајена
знања и вештине? Шта се под тим
занатом, уопште, подразумева?
Одувек је то било нешто нечасно, магијско, непоштено, прљаво, подмукло, лукаво... одговарају
гласно, скоро сви истовремено.
Да ли је младић као ученик био
лукавији од свог мајстора самим
тим што је порицао да је било
шта научио? Одувек се говорило да
се прави занат од мајстора ,,краде“. Да ли је овај мајстор поверовао
да његов ученик баш ништа не зна?
Да ли је то већ прва младићева победа?
Ученици су убеђени да је
мајсторов ученик постао тако лукав да је и сопственог мајстора преварио, па га се он, очекивано, отарасио, а баш то је младић и хтео. То
тумачимо као његов први искорак
ка самосталном животу.
Син се враћа оцу и каже му да
је изучио занат, али не каже какав. Да ли је отац радознао? Зашто није? Да ли се држање његовог
сина променило? Да ли је самоуверен? Да ли изгледа као млад човек
који зна шта хоће? Да ли је оцу лакше да слуша оваквог сина? Да ли
због тога отац слуша и ради баш
оно што син од њега тражи? Да ли
се због њихове одличне сарадње све
добро завршило?
Осећам да су ученици на сигурном путу да oвладају планом тумачења текста. Старом оцу је боље,
јер је син преузео бригу о домаћинству и истичу да су план, договор и
слога најважнији за успех.
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Како се понаша отац кад други пут иду на вашар? Пронађите у
тексту ту реченицу.
,,Сада отац већ више ништа ни
не пита...“ – чујем ускоро одговор
који тражим.
Како се ђаво прерушио? Младић
је прво диван коњ, а затим раскошна шатра. Ђаво не жали пара да
купи оно до чега му је стало. Зашто? Шта је за ђавола мера ствари?
До одговора да је то материјално богатство долазим подсећањем
на Ромеов дијалог са апотекаром:
,,Отров дајем ја теби“ – рекао је Ромео, дајући новац апотекару.
Да ли син брине о оцу? Он је сада
старац који без речи слуша свога
сина. Али да ли син може без њега?
Да ли му је отац неопходан у пресудним тренуцима? Шта би се догодило са младићем да му отац није
тако одано помогао? Да ли би директно угрозио његов живот? Да ли
то неки родитељи, ипак, раде? Да
ли препознајете вредност и значај
овог универзалног мотива сагласја
и споразумевања између оца и сина?
Отац му помаже. Он јесте помагач, али не онај чудесно моћни
помагач, који, као у бајкама, јунаку вишеструко узвраћа за учињену услугу. Отац помаже одано и искрено, као сваки прави отац који
воли своје дете. Само таква љубав
и оданост могу да буду човеково
магијско средство успеха.
Син и отац су се обогатили.
Шта недостаје? Зашто мудри народни приповедач не завршава овде
причу? Може ли само новац да учини човека срећним? Колико народни приповедач цени младићеву упорност, ако му припрема свадбу са
царевом ћерком? Младићу су потребни помагач и заштита. Да ли

то може вечно да буде његов отац?
Да ли се по природном току ствари
млади, када заволе другог, одвајају
од родитеља? Бежећи стреловито од мајстора ђавола, младић
заштиту налази у љубави цареве
кћери. Да ли и она одано сарађује
са њим, као и његов отац? Да ли
прецизно следи његова упутства,
стрепећи за његов живот? Да ли је
и љубав чудо и чини чуда?
Без љубави, помоћи, подршке и
оданости нема ни успеха ни победа
– лако закључујемо заједно.
Волела бих да ми ученици одговоре на тешко питање које повезује
све значењске нивое приповетке.
Да ли народни приповедач
осуђује младића због заната који
је научио и вештина које поседује?
Како се живело тада? Зашто је он
напустио оца, кога воли? Какав је
то живот био и како се, уопште,
живело тада, када су у животу могли да опстану само они који знају
ђавоља посла? Да ли је то критика
друштвеног живота? Има ли тих,
ђавољих, особина данас у нама?
У већој или мањој мери – мудрују моји ученици. По потреби,
кажу.
Да ли вам са часове веронауке звучи познато стих из Библије: ,,Лукави као змије, безазлени као голубови“? Зашто дете треба да научи шта је зло? Како да се
бори против нечега што не познаје
и не препознаје? Да ли мислите да
је породично јединство, а пре свега спремност родитеља да прихвате напредовање, а затим и доминацију деце – уобичајено? Да ли се
родитељи лако одричу своје статусне предности? Где су та тачка
или широко поље престројавања
родитељске позиције у сараднички

однос? Када, и да ли, родитељи осете тренутак када их њихово дете
дивно надраста? Како то схватају и
прихватају? Да ли је успех њиховог
детета, истовремено, и њихова радост – или горка спознаја о почетку њиховог краја? Зашто се плаше
снаге своје деце, па упорно покушавају да их обезвреде и склоне из
круга деловања и одлучивања? Живот није фер и родитељи се, често,
на животном путу сусрећу са искушењима и недаћама за која немају
и не знају решења. Ако млађи знају
и виде пут – треба ићи за њима. То
је, изгледа, на овим нашим просторима, најтеже.
Зато је ова приповетка драгоцена – мудрују моји ђаци.
У завршном делу часа сумирамо закључке.
Да ли се отац у овој приповеци
супротставља сину или га слуша
без поговора?
Ова приповетка даје савршен
модел разрешења свих проблема, а
то је склад, сарадња и договор генерација, па само тако једна породи-

ца и један народ могу да напредују,
кроз сагласје смене генерација, кад
томе дође време и зрелост.
Да ли вам се намеће паралела са
познатим оцем и сином, Симеоном
Немањом и његовим сином Растком, Светим Савом? До каквих је
висина досегла њихова слога и до
каквих резултата?
Да ли можете храбро да закорачите даље, до оних висина на којима су они које називамо Оцем и Сином? Од приче о ђаволу и шегрту –
до Оца и Сина – има ли универзалније поруке и за нас и за свеколико
човечанство? Ова савршена формула стигла је и до нас, упакована
у временску капсулу приповетке,
свима доступне.
На крају часа делим ученицима фото-копију новинске странице
са стрипом који је настао по мотивима ове приповетке и предлажем
да свако од њих нацрта своју таблу
стрипа за следећи час, са мотивом
који је на њега оставио најснажнији утисак.
Пре него што звони, предлажем ученицима да на додатној на-

стави овом интерпретативном методом обрадимо народну приповетку „Усуд“, а да они, као припрему,
прочитају и библијску причу о виноградарима. Позвали бисмо и нашег вероучитеља на час.
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