
АСКА И ВУК
Иво Андрић

Приповетка  Аска и вук објављена је у деветој књизи  Сабраних дела 
Иве Андрића, која носи наслов Деца. Наслов књиге довољно говори сам за 
себе: у њој је објављено тринаест приповедака о деци и за децу.  Својом 
темом, структуром и значењем приповетка Аска и вук убраја се у једну од 
најбољих Андрићевих приповедака.

То  је  прича  о  овчици  Аски  која  одраста  на  Стрмим  Ливадама,  а 
немирна и радознала природа једном ће је удаљити од стада и довести пред 
вука.  Изненађена сусретом, престрашена и збуњена,  Аска је схватила да 
мора  да  учини  неки  покрет  не  би  ли одвратила  пажњу вука  од  његове 
крвожедне намере. Заиграла је своју игру која је зачудила вука, освојила га 
и занела.  Игра је трајала дуго,  била је све динамичнија и лепша, вук  је  
очаран, његова опрезност је попустила и то га је коштало живота. Аска се 
опоравила,  постала је чувена балерина, поставила је свој  балет „Игра за 
живот“ и дочекала дубоку старост.

У причи се преплићу елементи басне и бајке.  Јунаци су животиње 
које поступају као људи: рађају,  подижу и васпитавају децу; школују се;  
стварају; уживају у уметности игре. Прича се завршава срећно по главну 
јунакињу.  Нарација има тон бајке („После је живела дуго и срећно“). На 
крају је наглашена порука о вредности и функцији уметности.

Говор приче Аска и вук изразито је симболичан:
ВУК = зло, смрт;
АСКА  =  човек  који  се  својом  уметношћу  (својим  стваралаштвом) 

отима од смрти;
ИГРА = стварање;
ЖИВОТ =  постојање  кроз  остварено  дело,  трајање  кроз  уметност, 

уметничко дело.

Структура приче

1. Увод
Ово се десило у овчијем свету на Стрмим Ливадама.

2. Аскина ћуд
Првих дана јагње је ишло за мајком.



3. Аска жели у балетску школу
Једнога дана, кад је завршила са добрим успехом разред...
И једнога дана десило се оно чега се Аја увек прибојавала.

4. Лице у лице са страшним вуком
Аска је са одличним успехом завршила прву годину балетске школе...
Последњи покрет могао је бити само игра.

5. Аскина игра
Тако, као у мучном сну, девојчица је учинила први покрет.
Знање изневерило, школа не уме ништа више да јој каже...

6. Игра изнад школа и познатих правила – чудо невиђено
И Аска је кренула у игру изнад школа...
Она је живела а он је уживао.

7. Чобани избављају Аску
Кад су чули болни мекет овце Аје...
Аскина лепа глава висила му је, као мртва, низ лево раме.

8. Радост на Стрмим Ливадама
Велика је била радост на Стрмим Ливадама.
Аска је оздравила и постала послушна ћерка и добра ученица...

9. „Игра са смрћу“ или „Игра за живот“
По свету се писало...

10. Епилог
После је живела дуго и срећно, постала играчица светског гласа, и  
умрла у дубокој старости.
И данас, после толико година, игра се тај њен чувени балет у ком 
уметност и воља за отпором побеђују свако зло па и саму смрт.

Аскина игра

Тренутак  сусрета  Аске  и  вука  Андрић  је  психолошки  уверљиво 
приказао. У том тренутку сусрели су се лепота природе и зло, „младо, бело 
и лепо“ јагње и стари,  олињали вук  искежених зуба,  смртна опасност и 
жеља за животом:

Аска је тога дана била нарочито ведра и живахна (...) Занесена  
свежином дана и лепотом сочне траве,...

(...)
Бело  и  светло  и  тихо.  Слаба  видљивост  и  потпуна  тишина  

стварале су зачаран предео у ком простор и даљина нису имали мере  
и у ком је време губило своје значење.

Сусрет Аске и вука деловао је подједнако изненађујуће: Аска је била 
престрашена:



Крв се у Аски следила и ножице су под њом одрвенеле. Присећала 
се да треба да дозове своје, и отварала је уста, али гласа није било.  
Али смрт је пред њом била, невидљива а једина и свагдашња, грозна и  
невероватна у својој грозоти.

И вук је био изненађен сусретом:

Изгледало  је  да  са  неверицом,  уколико  вукови  познају  неверицу,  
посматра  шиљеже  и  да  се  са  сумњом,  јер  за  сумњу  су  вукови  
способни, и са страхом од замке пита како је овако младо, бело и  
лепо, могло залутати чак овамо и доћи му такорећи под зуб.

Суочена са смрћу, Аска је осетила да јој је остало мало времена. То је 
подстакло и „дало снаге за покрет, али то није био покрет одбране, јер за 
њега није била способна. Последњи покрет могао је бити само – игра“. Она 
се не брани снагом, јер је нема, него игром, магијом и лепотом балета.

Аскина игра је дошла сасвим природно и спонтано у тренутку суоча-
вања са смрћу. Осетивши ужасан страх који одузима моћ говора и покрета, 
свесна  да  је  остало  „нешто  мало  времена“,  у  њој  је  сазнање  да  мора 
учинити последњи покрет,  а он је могао бити само игра.  И заиграла је. 
Њена игра није ишла лако: одрвенеле ноге и блокирана свест споро су се 
опуштали. Она чини неколико покрета, скромних и убогих услед смртнога 
страха, али довољних да за који тренутак зауставе изненађеног вука:

И  кад  је  једном  почела,  Аска  их  је  низала  један  за  другим,  са  
ужасним осећањем да не сме стати, јер ако између једног и другог  
покрета  буде  само  секунд  размака,  смрт  може  ући  кроз  ту  
пукотину.

Аскина игра има следећи ток:

1. Одбрана и одржање живота;

2. Игра као одбрана од смрти (то је свест да се живи док тече игра,  
као што је Шехерезада, јунакиња из  Хиљаду и једне ноћи, казивала приче 
одлажући смрт);

3. Игра као лепота, уметност („Преко зелених чистина...“);

4. Игра као избављење и просветљење;

5. Лепота је универзална и свачија, уметност осваја и сједињује.

Аска  је  играла  да  одржи  (одбрани)  живот.  Али  научено  се 
исрпљивало,  понављање  фигура  је  непривлачно  –  „знање  изневерило, 
школа не уме ништа више да јој каже, а ваља живети и, да би се живело, 
– играти“.



Тада  је  Аска  кренула  у  игру „изнад  школа  и познатих  правила, 
мимо свега што се учи и зна“. Она је почела да ствара игру, своју игру, 
какву свет, откад постоји, није видео:

Преко  зелених  чистина,  преко  уских  пролаза,  између  сивих  и  
тешких букових дрвета, по глатком и смеђем ћилиму од лишћа које  
се  годинама слаже једно  на  друго,  играла  је  овчица  Аска,  чиста,  
танка, ни још овца ни више јагње, а лака и покретна  као бела врбова  
маца коју носи ветар, сивкаста кад би ушла у прамен танке магле, а  
светла,  као  изнутра  обасјана,  када  би  се  нашла  на  чистини  
преливеној  сунцем. А за њом је,  нечујним корацима и не одвајајући  
погледа од ње, ишао матори курјак, дугогодишњи и невидљиви крвник  
њеног стада.
Игра  постепено обузима  вука:  прво је  изненађен,  потом радознало 

прати Аску и њен балет, најзад зачуђен. За њега је то необична, смешна, 
луда  и  забавна  игра;  он  одлаже  свој  наум  да  убије  јагње  („Да  се  прво 
нагледам овог чуда  невиђеног“),  и  то  одлагање се стално продужава  до 
„свршетка игре, кад видим цело чудо до краја“. Аскина игра се наставља:

Аска није мислила ништа. Само је из свог малог тела, које је било  
саткано од чистих сокова животне радости и осуђено на неминовну  
и  непосредну  смрт,  извлачила  неочекивану  снагу  и  невероватну  
вештину и разноликост покрета. Знала је само једно: да живи и да  
ће живети док игра, и што боље игра. И играла је. То није више била 
игра, него чудо.

Вукова  обузетост  игром  је  све  снажнија,  чуђење  се  претвара  у 
дивљење, а она је обезнанила „вука толико да га је ова изгубљена овчица, 
мртва од страха од смрти, вукла за собом као да га води на невидљивој али 
чврстој  узици,  везаној  за  невидљиву  алку  која  му  је  протурена  кроз 
њушку“.  Он је изгубио осећај за време и простор,  заборавио је на своју 
решеност да узме крв и месо овог јагњета, креће се месечарски, уз стално 
одлагање: „Да видим још овај покрет, па још овај“. А Аска:

Сто живота осећала је сада у себи мала Аска, а све њене снаге  
употребила је да продужи један једини, свој живот, који је била већ  
прегорела. 

(...)
Њено тело се више није  замарало,  а  њена игра је  сама из  себе  

стварала нове снаге за нову игру. И Аска је играла. Изводила је све  
нове и нове фигуре, какве не познаје школа ниједног учитеља балета.

Свежина и новина Аскине игре све више је одушевљавала вука да се 
у њему јавља жеља да  се  игра понови.  Очаран игром,  вук  будно  прати 
покрете да не  би изгубио  ништа од игре:  „У њему (је)  све више места 



заузимала игра и потискивала све остало“.  Док је Аска живела кроз игру, 
вук је уживао у игри.  У тој занесености Аскином игром, вук је заборавио 
на место, време и опасности. Чобани су могли да виде чудо: „У смелим и 
правилним пируетама овчица Аска прелази зелену чистину, а за њом, на 
одстојању од неколико  корака,  клипше крупни  олињали вук,  и  оборене 
њушке,  сав у погледу, повлађује репом“. Он се, сав претворио у поглед, 
потпуно посветио игри, несвесно подражавајући њене покрете“.

Игра је, тако, наткрилила живот и превазишла га: живот престаје, пре-
кида се; игра траје, она је бесконачна, неуништива.

Прича  о  Аски  и  вуку  је  алегоријска  прича  о  стваралаштву  и 
уметности,  о  месту  и  значају  уметности  у  животу  јединке.  Ово  је  
алегоријска прича зато што је у првом плану казивање о Аскином сусрету 
са вуком и њеном напору и труду да се избави из опасне ситуације и сачува 
живот. У другом плану је похвала стварању и уметности, истицање њенога 
места  у  оплемењивању и  просветљавању,  у  испуњавању и  улепшавању 
живота. Алегорија уопште није скривена: она је видљива, о уметности се и 
изричито говори; ово је алегоријска прича само зато што су уметност и 
лепота  смештени у овчији свет,  и  што је  уметник  (стваралац)  оличен у 
овчици Аски која живи у стаду на Стрмим Ливадама.

Уметничко  у  Аски  истакнуто  је  на  самом  почетку  ове  приче 
казивањем о њеној необичној ћуди: „Волело (је) да лута путевима које је 
само  налазило,  да  тражи  одвојену  пашу  на  удаљеним  местима“.  Њено 
самостално лутање (трагање за новим и особеним) јесте духовни портрет 
уметника који трага и проналази сопствене стваралачке путеве.  Једна од 
Аскиних  доминантних  особина  је  радозналост.  То  је  битна  особина 
ствараоца (уметника) који посматра, истражује, проверава, открива. 

У причи су заступљена два става према уметности:
– стада, кога предочава Аја упозоравајући кћер Аску,
– Аске, која не може да одоли унутрашњем зову.
Ајин став је израз става друштва које нема разумевања за уметност 

нити за уметника који живи у своме свету стваралачких визија:

Доказивала је да нико у њиховој породици није био друго до мирна  
овца домаћица. Уметност је, говорила је мајка, несигуран позив који 
нит храни нит брани онога ко му се ода. Пут уметности уопште 
је неизвестан, варљив и тежак, а игра је понајтежа и најварљивија  
од свих уметности, чак озлоглашена и опасна ствар.Тим путем није  
пошла  ниједна  овчица  из  добре  куће. И  све  тако.  –  Шта  ће,  
најпосле, казати цео овај наш овчији свет кад чује да је моја ћерка  
пошла управо тим путем?

У Ајиним „аргументима“ против игре (уметности) препознаје се став 
људскога друштва према уметности: одувек је друштво имало презрив и 
омаловажавајући однос према уметнику и његовој уметности. Уметност је 



несигуран позив јер не обезбеђује  материјални опстанак,  а материјални 
опстанак  се  не  може  обезбедити  у  друштву  које  не  мари  за  уметност.  
Уметност  не храни јер не обезбеђује  материјалне услове – уметници су 
одувек  живели  сиромашно,  чак  и  бедно.  Пут  уметника  (његов  живот) 
неизвестан је и тежак јер никако не може да опстане у друштву које има 
негативан однос према уметности.  Уметност често бива  озлоглашена и 
опасна  ствар,  јер  је  таквом  проглашавају  властодршци бојећи  се  њене 
истине и моралног дејства. Бављење уметношћу не ужива никакав углед па 
нико „из добре куће“ не посвећује  свој живот уметности.  И најзад, став 
средине утиче на опредељивање против уметности јер се увек мисли на то 
„шта ће казати свет“.

Ови Ајини аргументи су аргументи стада (друштва) а не њени. Она 
изговара наведене речи упозорења кћери као брижна и добра мајка која 
жели  да  заштити  дете  од  ризичног  живота  и  скривених  опасности.  У 
суштини,  она  има  разумевања  за  Аскино  опредељење  јер  „игра  је 
најплеменитија од свих вештина, једина код које се служимо искључиво 
својим рођеним телом“. То разумевање проистекло је из дубоке материнске 
љубави:  мајка,  насупрот  стаду,  стаје  на  страну  свога  детета.  Снажна 
Аскина воља да учи  балет,  да се посвети уметности и лепоти,  утиче  на  
мајку и њен став према уметности.

Аскина игра („чудо невиђено“) дело је уметниково: ново, особено и 
невиђено, које надживљава уметникову ограничену (кратковеку) егзистен-
цију и остаје да траје у свим временима и постаје својина свих, па и оних 
који нису имали афинитета за уметност (вук).

Уметност неодољивом снагом лепоте оплемењује и продуховљује – 
вук је опчињен Аскином игром и креће се за њом несвесно, месечарски, 
заборављајући на првобитну намеру и на стварност. Сада више није крво-
жедни вук, него занесени и очарани уживалац у лепоти игре, уметничкој 
лепоти.

Да  се  појединац  уметнички  испољи,  неопходна  је  изузетна, 
стваралачка ситуација:

Ми и не знамо колико снаге и какве све могућности крије у себи  
свако  живо  створење.  И  не  слутимо  шта  све  умемо.  Будемо  и  
прођемо,  а  не сазнамо шта смо све могли бити и учинити.  То се  
открива само у великим и изузетним тренуцима као што су ови у  
којима Аска игра игру за свој већ изгубљени живот.
Могућности јединке су притајене и неиспољене, оне се буде само у 

ретким ситуацијама када започиње стваралачки процес у току кога настаје 
уметничко дело: песма, прича, слика, балет.

Пут  уметника  је  тегобан  и  напоран,  уметност  обузима  цело  биће, 
троши га, исцрпљује. Пример Аске и њене игре то најбоље показује: док је  
играла  (стварала  покрете  и  фигуре),  била  је  чила  и  свежа;  када  је  игра 
престала, она се онесвестила од исцрпљености, дуго је боловала и споро се 



опорављала.
Да су стваралаштво и уметност доминантна тема приче  Аска и вук 

потврђују и завршне речи:

И данас, после толико година, игра се тај њен чувени балет у ком  
уметност и воља за отпором побеђују свако зло, па и саму смрт.

У њима је и ПОЕНТА, порука ове Андрићеве приче.

Писац и дело

Иво Андрић (1892–1975) се убраја у најзначајнија имена српске књи-
жевности – песник, приповедач, романсијер и есејиста. Од 1921. до 1941. 
године радио у дипломатској служби у Риму, Бриселу, Женеви, Букурешту, 
Грацу,  Паризу,  Мадриду  и  Берлину.  Рат  од  1941.  до  1945.  проводи  у 
Београду, повучен, ништа не објављује. Чим је рат завршен објавио је три 
романа. Добитник је Нобелове награде за књижевност 1961. године. 

Поезија:  Ex  Ponto (1918),  Немири (1920).  Приповетке:  Пут  Алије 
Ђерзелеза  (1920),  Приповетке I – III (1924, 1931, 1936),  Нове приповетке 
(1948),  Прича  о  везировом  слону (1948),  Лица  (1960),  Жена  на  камену 
(1962), Кућа на осами (1976). Романи: На Дрини ћуприја (1945), Травничка 
хроника (1945),  Госпођица  (1945),  Проклета  авлија  (1954),  Омер-паша 
Латас (1976).  Медитативна  проза:  Знакови  поред  пута  (1976),  Свеске 
(1981). 

Питања, задаци, вежбе

1. Пажљивим читањем текста приповетке уочите и испишите речи и 
синтагме које указују на особине Аске и вука.

АСКА ВУК
добро, лепо и паметно дете искусан, стар и дрзак
расејано страшан
2. Учитељица је рекла Аји да је Аска даровито дете и могло би да 

буде први ђак, „само да није ЖИВО и РАСЕЈАНО“.
Како разумете ову реч „расејано“? Зашто је Аска расејана? 




