
 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 











 

 

 



 

Jovanka Denkova1 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FABLENESS IN WORKS OF GROZDANA OLUJIK AND 
SLAVKA MANEVA 

Abstract: The paper makes a comparative analysis of fableness, miraculous in the work of 
Grozdana Olujic and Slavka Maneva. The subject of analysis are taken into their collections, 
"Sedefna ruza" and "Dzvezdeni perničinja". The purpose of the paper is to identify 
commonalities that these stories have with a tale as a genre in general, and then to make a 
comparison between the two tales writers. In the comparative analysis will dwell on what 
followed their literary works approaches, but also what is the difference. Her author fairy, 
Grozdana Olujic linking with the fate of the individual given in a real context, and carrying 
profound messages which indicates multiple layers of the fairy tale, and Slavka Maneva a 
greater extent rely on the folk tale. 

Key words: fairy, Grozdana Olujik, Slavka Maneva. 

 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СКАЗНОВИДНОТО ВО ДЕЛОТО НА 
ГРОЗДАНА ОЛУЈИЌ И СЛАВКА МАНЕВА  

 

Апстракт: Во трудот се прави компаративна книжевна анализа на сказновидното, 
чудесното во творештвото на Гроздана Олујиќ и Славка Манева. Притоа, како предмет 
на анализа се земени нивните збирки, „Седефна ружа“ и „Ѕвездени перничиња“. Целта 
на трудот е да се утврдат допирните точки кои овие сказни ги имаат со сказната како 
жанр воопшто, а потоа и да се направи споредба меѓу сказните кај двете писателки. При 
компаративната анализа ќе се задржиме на она по што нивното книжевно творештво се 
доближува, но и по што се разликува. Својата авторска сказна, Гроздана Олујиќ ја 
поврзува со судбината на поединецот, дадена во еден реален контекст, и пренесувајќи 
длабоки пораки со што се укажува на повеќеслојноста на сказната, а Славка Манева во 
поголема мера се потпира на народната сказна.   

Клучни зборови: сказна, Гроздана Олујиќ, Славка Манева.  

 

Сказните во науката за народната литература се сметаат за најстар вид на усна 
проза, покрај приказните за животните. Познати и под терминот фантастични и 
волшебни народни приказни, сказните настанале на интернационални простори, 
од ирационалните основи на верувањето и митот. Во науката на литературниот 
фолклор дури постојат мислења дека треба да се прави дистинкција помеѓу 
терминот „сказна“ и „фантастична народна приказна“, бидејќи може да се 
направи разграничување помеѓу светот на сказната, кој е чудесен, а во кој 
желбите на јунаците, главно, се остваруваат, и тој на фантастичната приказна, 
во кој јунаците неретко остануваат само со нереализираните свои копнежи, 
мечти и настојувања. Се смета дека појавата на народните сказни се однесува 
кон времето кога човекот бил на излегување од родовското општество. Треба да 
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се предочи и мислењето дека сказните се развиле од митовите, односно од 
приказните за животните, при постоење на  поразвиената митологија- кон крајот 
на периодот на дивјаштвото. Застапеноста на бројни ликови на животни во 
сказните ја аргументираат оваа претположба. Во споредба со приказните за 
животните сказните стојат на повисоко уметничко ниво, што е несомнено доказ 
дека се одраз на подоцнежното време, припаѓајќи му на поразвиеното 
општество.2 Сказните за деца, како еден посебен вид книжевност, се едни од 
најбројните, во нив доминира чудното. Писателот е тој кој одлучува колку 
длабоко ке нурне во длабочината на една сказна и кога е време читателот да 
земе здив и да исплива кон реалноста. Не секој може, и ја разбира книжевноста 
за деца. Некој само се обидува, а некој успешно својата замисла и својата 
фантазија ја запишува на лист хартија. Едни од тие личности ко по своето 
долгогодишно творење се познати и ценети се српската писателка Гроздана 
Олујиќ и македонската писателка-Славка Манева.  
За Гроздана Олујиќ3 светот на сказните, како свет на чудата не е одвоен од 
реалниот живот, туку тие два света меѓусебно се испреплетуваат. Во своите 
сказни таа трага по ронките на добрината кои се скриени длабоко некаде во 
секое човечко суштество, не губејќи надеж притоа дека ќе ги најде, па дури ни 
тогаш кога со неговите чувства  постапки ќе завладеат силите на злото. Во 
нејзините сказни, човекот е само привремено поколебан пред силите на злото и 
неправдата, но никогаш не е победен, бидејќи соништата за добрината, 
убавината и нежноста, се посилни од омразата, лукавството и смртта.4 Бидејќи 
сказните не се ништо друго освен пат до нашето самоосознавање, тие ни даваат 
можност да научиме нешто за себе. А добрите сказни не се врзани за ниту една 
возраст и не треба автоматски да ги ставаме на детските полици.5 Во 
длабочината на сказните, како и во длабочината на човечките животи, постои 
еден распон меѓу животот и смртта, меѓу стравот и љубовта, а самиот живот нè 
поттикнува на барање на сопствениот пат и токму тоа човеково искуство е 
прикажано уметнички во приказните за она што нè прави среќни или тажни, 
меланхолични или занесени, во сказните кои нè прикажуваат и кои пред нас ги 
поставуваат важните и големи прашања...6 Таа се обидела во сказните да ја 
внесе содржината на вечните теми на животот и човекот. Иако го користела 
традиционалниот модел на бајка, и тука се пројавила како персонален наратор, 
со смисла за слика и сцена, за лик и карактер, за дијалог и монолог. Човекот во 
сказните на Гроздана Олуиќ е во постојана потрага по вредностите. Тие не 
можат да се најдат ни во времето, ни во просторот. Вредностите се во 
човековите копнежи за слободата, среќата и задоволствата.7 Ова е сосема во 
согласност со тврдењето на Драган Лукић кој, зборувајки за сказната, заклучува 
дека таа, во основа е реалистична приказна, во која се зборува за реални 
човекови копнежи, па според тоа, сказната содржи реална мисла и дава реална 
слика за развојот на човековото општество. 8 Гроздана Олуиќ на сказната и 
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говорот на нејзините јунаци гледа како на најосновна, и истовремено, како на 
исконска потреба на човекот да се искажат, па затоа и таа, со своето творештво, 
се обидува да го надгради нивниот говор.9  Зборувајќи за сказните на Гроздана 
Олујиќ, од содржинска гледна точка, Зорица Турјачанин издвојува три тематски 
групи на сказни. Во првата е мотивот на уметникот кој со своето дело се 
приближува кон чистите извори на светлината. Овде уметниците тешко се 
вклопуваат во тривијалноста и сивилото на малите животи, обележани со 
себичност и отсуство на идеал и полет. Вториот тематски круг ги опфаќа бајките 
кои го покажуваат човековиот напор за достигнување на посветли сфери од 
животот и постоењето, љубовта, среќата, пријателството. Третата група се 
бајките кои зборуваат за погрешното раѓање или желбата да се открие или 
сочува идентитетот, како и настанокот на одделни предмети или суштества, а 
овде го сместува и мотивот на преобразбите.10 Од друга страна, пак, Александар 
Јовановиќ, смета дека во нејзината прва книга сказни, насловена како „Седефна 
роза“, тематската оска ја прават – љубовта, природата и измисленото, потоа 
зборува за говорот на човековата самотија, потребата да се промени нешто во 
сопствениот живот. Исто така, Јовановиќ истакнува дека многу од нејзините 
сказни се поврзани со мотивот/феноменот на водата, односно бајковитиот 
предел во кој се одвиваат настаните е овој праелемент на секоја приказна, на 
она што го создава и овозможува животот.11 При внимателен разглед на 
сказните на Гроздана Олујиќ од збирката Седефна роза12, евидентно е дека 
Гроздана Олујиќ била привлечена од сказните од типот на Андерсен. Тврдејќи 
дека чудото е насекаде околу нас, таа всушност ја приближувала приказната кон 
реалноста и кон детето, кое откривајќи ја поврзаноста на битијата и предметите, 
се обидува, како што би кажал Бруно Бетелхајм „да разбере извесна поврзана 
смисла во збирката...на свои чувства“.13 Можеби токму од тие причини, во 1994 
година, Светската академија за култура и уметност ја прогласила нејзината бајка 
„Измамникот и смртта“ за најдобра бајка на светот, а во образложението стоело 
дека нејзиниот писател „ја познава душата на детето, чудото на приказната и 
магијата на зборовите“.14 Можеби затоа, разгледот на сказните на Олујиќ ќе го 
започнеме токму од оваа сказна. Како што вели Александар Јовановиќ, во оваа 
сказна за измамникот кој ја измамува смртта и ѝ се потсмева „го откриваме 
збунетиот и несигурен човек, подготвен на ризик и неизвесност, ранлив и желен 
за љубов.15  Тоа е човек кој решава „да биде најдобар во својот занает“ и шета 
по светот настојувајќи да ја усоврши својата вештина. И точно, лековерните, 
лесно паѓаат во неговата замка, а тој несебично ги дели парите добиени со 
измама. Но, токму во неговата вештина, една мајка го гледа спасот на болниот 
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син. И, следува најголемиот предизвик на измамникот – да се измами смртта. На 
тој пат, соочувајќи се со натчовечки физички и психички предизвици, за добро на 
некој друг, а не за себе,  измамникот ги победува фантастичните животни и 
суштества и ги спасува невините и беспомошните. Токму тоа е пораката на 
сказните на Олујиќ, „на себичните многу патишта отворени, но оној најважниот- 
патот до човечкото срце и љубовта – останува затворен сè додека не се 
променат. Таква е сказната „Месечевиот цвет“, приказна за момчето од 
градскиот солитер - Ведран, кој лекот за својата деформираност мора (се 
разбира, по совет на мудриот старец) на врвот на Сребрената гора. Повторно 
еден митски елемент, патувањето кон местото каде се наоѓа спасот. 
Митолошкиот слој укажува на неверојатен сплет на настани, на необични средби 
на луѓето од реалниот живот со животни и фантастични јунаци, какво што е 
џуџето.16 На тоа патување Ведран мора да се промени, да почне да се однесува 
со почит кон природата и кон животните. Таквиот однос кон подобри промени и 
психички и физички ќе го преобрази, па во моментот кога го наоѓа толку бараниот 
лек, месечевиот цвет, Ведран е маѓепсан од неговата убавина: „Само да ја 
испружи раката, би го откинал стеблото на Месечевиот цвет и како убавец би 
шетал по светот. Но, како да ја испружи раката кога знае каква болка ќе му 
нанесе на цветот? Како да го убие Месечевиот цвет? Како да бега сам од себе, 
момчето се сврте и почна да трча низ планината...“. Олујиќ им порачува на 
најмладите да се борат не само за свое, туку и за општо добро, и тогаш 
задолжително следува заслужената награда, како во сказната „Изгубениот клуч“, 
каде момчето трагајќи по клучот на изгубеното богатство, ќе ископа бунар во 
својот двор, наспроти увереноста на сите дека попусто се мачи. Неговата 
потрага ќе им ја даде толку посакуваната и потребна вода и ќе ја преобрази 
целата околина. На овој начин, како што истакнува и Зорица Турјачанин, 
сказната може да се согледа и како „терапевтско средство и фактор за 
постигнување на драгоцена внатрешна рамнотежа“.17 А пак, Гроздана Олујиќ, 
оди и понатаму во оваа дефиниција, дека сказната „му помага на детето да дојде 
до својата скриена суштина, да постигне зрелост и внатрешен мир, поврзувајќи 
го својот личен, поединечен идентитет со сеопштото, архетипското, чии корени 
се наоѓаат во основата на секоја сказна“.18 Според Карл Густав Јунг, јунакот на 
сказната, симболично кажано, трага по себе, со помош на својата имагинација, 
за на крај да стане свесен за својот идентитет.19 Од друга страна, Олујиќ зборува 
и за луѓе кои во својата себичност, желбата за вечна младост и убавина, го носат 
проклетството на таа желба до својата смрт, па и до вечноста, како во сказните 
„Огледало“ и „Царицата и птицата зевалица“.  Во збирката има и една група 
сказни во кои Олујиќ зборува за ликови кои копнеат да бидат различни, поинакви, 
да се разликуваат од другите. Тоа се ликови кои не се помируваат со ситуацијата 
и амбиентот во кој се, било да не се чувствуваат како на свој терен или меѓу 
свои, било да се оттурнати и од оние од кои се разликуваат. Овде, во прв ред, 
станува збор за сказната „Седефна роза“ по која е насловена збирката, каде 
розата копнее да го напушти морето и да го запознае животот на копно, а кога 
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тоа ќе стане невозможно и во срцето ќе и се насели една длабока тага од која ќе 
се создаде најубавиот бисер што некој некогаш го видел, таа доспева на копното, 
но го губи она на што толку му се радувала и го чувала под срцето. Во сказната 
„Глуварче“, глуварчето наоѓајќи се меѓу сончогледите, постојано е во конфикт со 
нив затоа што не сака да ги следи, да ја следи традицијата да се следи патот на 
Сонцето. Наспроти тоа, неговиот поглед постојано е насочен кон висините, кон 
месечината и небото. Тоа е поглед на човекот кој не се задоволува со обичното 
и секојдневното, човек кој трага по поинакви, вистински вредности. Таква порака 
носи и сказната „Капката и цветот“, приказна за љубопитната капка која копнее 
да го запознае светот, напуштајќи го оној кој живее за неа, па по долготрајното 
патување да сфати дека нејзиното срце е таму од каде што тргнала. Или, 
сказната „Крилестиот Белко“, приказна за крилестата мравка, поттурнувана од 
своите само затоа што е поразлична. И, на крај, овде е и сказната „Белутак“ за 
малото каменче кое сака да го сочува докрај својот идентитет.  

Фантастични суштества се сместуваат и во сосема реален и актуелен амбиент 
во сказната „Брегот на светлината“ каде болното дете кое секојдневно венеe 
пред очите на лекарите и мајка си, одеднаш почнува да оздравува, а сето тоа 
благодарение на секојдневните игри со џуџето Мицко кое се појавува од 
пукнатината во собата. Во оваа сказна, освен другар, џуџето се јавува и во улога 
на анѓел на смртта, чие постоење мора да остане тајна, во спротивно ќе исчезне, 
а со тоа ќе го поведе и болното дете на брегот на светлината, како што на крај и 
се случува. Но, трагичниот крај на детето не се сугерира експлицитно, па 
заминувањето се сфаќа како возбудливо патување. Всушност, најчесто сказните 
на Олујиќ не завршуваат песимистички, туку во нив преовладува оптимизмот и 
покрај навестениот трагичен крај. Таква е и сказната „Маријан и Сребренка“ каде 
се воспоставува пријателство меѓу момчето Маријан и рибата Сребренка, која 
нему и на неговиот дедо им го преобразува бедниот живот во комотен, но и 
покрај тоа, љубомората на дедото кој чувствува како рибата да му ја краде 
љубовта на внукот, ќе придонесе да го загуби внукот: „Сепак, меѓу рибарите не 
престанува да кружи приказната дека во ноќите со полна месечина, од морето 
изронува сребрена риба, на чиј грб јава момче со долга, и од сонцето и 
брановите избледена коса“. И сказната „Црвените булки“ во основа завршува 
оптимистички. Во неа е присутен и мотив на саможртвата на мајката за доброто 
на своето чедо, која за неговата среќа ќе појде и до Сончевата мајка, ќе слугува, 
ќе ги издржи сите маки, и ќе се врати на земјата во вид на облак, кој засекогаш 
ќе остане во близината на синовиот дом: „Попусто ветровите се обидуваа да го 
однесат облакот со себе. Облакот им одолеваше и на промената на годишните 
времиња и на ветровите. Понекогаш, во зора и на зајдисонце, луѓето можеа да 
го видат како се спушта толку ниско и изгледаше како да ѕирка низ прозорецот 
на куќата“.  

Во трудот ќе се разгледува збирката сказни „Ѕвездени перничиња“20 од Славка 
Манева21, која и самата за оваа книга вели: „Во мојата книга вам, драги деца, 
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секој месец ќе ви подари по една сказна, а тринаесетта ви е подарок од мене.“ 
Како што  и самата авторка најавува во книгата, таа е составена од низа раскази 
за сите месеци во годината, и секој од месеците ни подарува по една сказна. 
Последната, односно тринаесетата сказна е подарок од авторката.  

Компаративната книжевна анализа на сказните на Славка Манева, 
покажува дека и во нив е присутен мотивот на метаморфозата и тоа во сказните 
„Сказна за жалната врба“ и „Сказна за цвеќето омајниче“. Преобразбата, толку 
богато обработувана во сказните, е една од најзастапените митолошки теми, 
што сведочи за блиската поврзаност на сказната со митот. Во бајката, како и во 
митот, секој член во синџирот човек -животно-растение-предмет, може да се 
преобрази во друг член.  Очовечувањето на животните и природата произлегува 
од прастарото анимистичко сфаќање на Космосот, како севкупно единство на 
живиот и мртвиот свет. Оттаму, границата меѓу еден и друг облик, па дури и кога 
се работи за животот и смртта, не е непремостлива, туку, со помош на 
определена магиска постапка, таа лесно се минува.22 Преку метаморфозите, низ 
густата бајковита мрежа се гледаат доживувањата на имагинарните јунаци, 
привидно се запираат нивните судбини, се отсликува нивниот немушт говор. 23 

Друга особина на сказните е антропоморфозирањето на природна појава – 
олицетворување на Сонцето, Месечината,  ѕвездите, ветрот, молњата. 
Карактеристично е дека овие олицетворувања на небесните тела и природните 
појави сказната ги претставува како пријатели на трудовиот човек, што е во 
согласност со неговата секојдневна зависност од сончевата топлина, неопходна 
за просперитетот на неговиот земјоделски труд.24 Карактеристично е дека овие 
олицетворувања на ..(...)... и природните појави сказната ги претставува како 
пријатели на трудовиот човек, што е во согласност со секојдневната негова 
зависност од нив.25 Кај Олујиќ, овој мотив е присутен во сказните „Црвени булки“, 
„Златокоса“, „Изгубениот клуч“, „Ѕвездата во чии гради нешто чукаше“ и др, а кај 
Манева во сказната „Сказна за ѕуницата“ е прикажано создавањето, поточно 
метаморфозата  во ѕуница, виножито. 

Како интернационални народни умотворби, народните сказни содржат низа 
идентични мотиви, без оглед на географската оддалеченост на земјите и 
народите на кои има припаѓаат. Меѓу тие заеднички мотиви спаѓаат оние за 
„живата вода“, за немуштиот јазик и др. Од нив особено популарен е мотивот за 
немуштиот јазик, кој е застапен и во македонските народни сказни, како и во 
уметнички преобликуваните сказни и кај соседните народи. Од секогаш меѓу 
луѓето живеело верувањето дека животните, птиците, растенијата, предметите, 
природните појави можат да комуницираат со само на нив познат јазик, со 
шумови и звуци, неразбирливи за човековото уво.26 Традицијата на немуштиот 
говор можеме да ја побараме во најраниот период од развојот на човековата 
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цивилизација. Луѓето од секогаш сакале да го разбираат и говорат немуштиот 
јазик. Мечтаењето за ова некогаш било одраз на суеверие, за со тек на времето, 
тоа да стане мечтаење за нереалното и фантастичното.27 Овој мотив е еден од 
најстарите, бидејќи одразува верување во моќта на говорот од страна на 
човекот, со тоа што народниот раскажувач го обдарил обичниот, прост работен 
човек да го разбира јазикот на животните.28 Исто така, желбата да се разбере 
говорот на животните може да се смета и како „трага од желбата на ловецот од 
првобитната заедница да има потполна власт над животните“.29 Секако, и овој 
мотив нашол свое место во сказните на Олујиќ и Манева, што секако е 
преземено од народната сказна. Кај Олујиќ... Кај Манева, овој мотив е поврзан 
со вербата во магиската моќ на зборот, односно во вид на формула за клетва 
или само проколнување во „Сказна за жална врба“ каде, по искажаната лага од 
страна на сестрата кон братот, таа се претвора во жална врба. Ова секако е 
поврзано и потекнува од митологијата, а овој митолошки слој се огледа и во 
сказната „Месечевиот цвет“ од Олујиќ, зашто Ведран три години мора да му 
слугува на господарот на билките затоа што на извесен начин ја "осквернавил" 
природата покажувајќи непочитување кон неа. Во сказната „Ѕвездата во чии 
гради нешто чукаше“ иако се работи за едно неантропоморфно суштество –
ѕвезда, во текот на дејството на сказната ѕвездата како да презема улога на 
самовила која се вљубува во прекрасната песна на овчарчето и секоја вечер се 
симнува покрај езерото да ја слуша неговата занесна музика. Митолошкиот слој 
кај Манева се огледа во сказната од месецот јуни „Сказна за светулките“ каде 
девојката не можела да ја издржи тортурата и побегнала во шумата. Била 
премногу воодушевена од светлината и убавините во природата. Кога дознал 
татко ѝ ја преколнал да стане ноќна самовила. Така и се сторила. Самовилата 
се спријателила со инсектите и им помагала, а тие секогаш и велеле: „Бабо 
самовило, ти си најголемата мајсторка за крпење пеперужни крилца и затоа 
многу те сакаме“. Еден ден од месечината побарала сончево зрнце за да им 
помогне на бубалките и пеперутките и да ја испочитува татковата волја: „Прости 
ми, татко, но сепак ова го правам зашто сакам да помогам во невола, како 
што ме учеше и ти додека беше жив“. Самовилите се мошне популарни ликови 
во македонските народни сказни. Тие најчесто се јавуваат како непријатели на 
човекот, но во овој случај девојката која е проколната да стане самовила  и да 
им помага на своите  пријатели (инсектите). Овој мотив кај Манева е присутен и 
во сказната „Сказна за сребрениот меч“ каде синот-јунак, за да ѝ ја исполни 
желбата на болната мајка мора да се бори и со едно митолошко суштество- 
змејот: „Мајко, го оржав ветувањето! Си дојдов дома да ве одведам сите во 
царскиот дворец зашто станав царски зет! А сега, раскажи ми се како стигна, 
ама до врв рид“. И во оваа сказна е претставен старецот како мудрец, од кој 
момчето бара помош за неговата мајка. Особено чести и популарни се мотивите 
според кои обичниот, сиромашниот човек со својата умност и досетливост успеа 
да дојде дури до царскиот престол. Волшебните, чудотворните предмети, 
секако, спаѓаат меѓу најкарактеристичните елементи на народната сказна. Се 
смета дека обилната застапеност на чудотворните предмети во сказната е плод 
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на дамнешното верување на човекот во магиските обреди, кои тој ги извршувал 
со помош на различни материјални реквизити.30   

Неизоставно е да се спомене и мотивот на чудотворната вода кој се среќава во 
сказните кај двете авторки. Кај Олујиќ Кај Манева, овој мотив се среќава во 
сказната „Измамникот и смртта“, каде јунакот-измамникот треба да украде вода 
од чудотворниот извор за сое да го спаси животот на болното дете. Во сказната 
„Изгубениот клуч“, пак,  јунакот трага по клучот од изгубениот град со богатство, 
за да го пронајде во својот двор изворот со вода, а неговата "чудотворност" се 
релативизира и демитологизира со тоа што се укажува дека водата е сосема 
обична, но нејзината необичност е во тоа што го оживеала сиот тој претходно 
пуст предел. На тој начин, водата дала живот на жителите од тој крај, иако не 
сторила никакво волшебно дело. И кај двете авторки се среќаваат 
задолжителните јунаци, цареви, царици и принцези, но во сосема малку сказни. 
Така, кај Манева овие јунаци се среќаваат во сказната „Сказна за вџашената 
принцеза“ за „Сказна за сребрениот меч“ каде јунакот за награда што го спасил 
народот од напаста, ја добива царската ќерка, што е сосема вообичаен мотив, 
според кој обичниот, сиромашниот човек со својата умност, храброст и 
досетливост успева да дојде до царскиот престол, најчесто преку женидба со 
царевата ќерка. Кај Олујиќ, овие ликови се среќаваат во сказната „Царицата и 
птицата зевалица“ каде е присутен и мотивот за желбата за вечна младост и 
бесмртност кај царицата, а потоа и во сказната „За папагалите и овците“ која е 
осуда на покорноста и понизливоста на поданиците во малото царство. Друг 
типичен лик од сказните е џуџето, кој кај Манева се среќава во  сказната „Сказна 
за малото полско џуџе“ кое барајќи поубав дом, сфаќа дека го изгубил 
најубавиот: „Што ми требаше да правам одаја во зелка? - си помислило тоа. 
Поарно ќе ми беше да си останев во татковата куќа, иако во неа дува ветар“. 
Во митологијата џуџињата личат на луѓето, но претпочитаат да живеат под земја 
или на планинските предели. Обично тие се пониски од луѓето, крупни со долга 
брада. На џуџињата им се препишуваат способноста да гледаат во мрак и други 
видови приспособувања за да живеат под земја. Тука тие го собираат 
богатството составено од злато, сребро и скапоцени камења, и го поминуваат 
нивното време во ковање на скапоцено оружје. Тие се познати рудари и ковачи, 
но исто така се вешти и во било кој друг занает. Кај Олујиќ џуџето како лик се 
среќава во сказната „Брегот на светлоста“ каде авторката на џуџето Мицко му 
дава улога на ангел на смртта кој другарува со болното дете до неговите 
последни мигови, а потоа го носи на брегот на светлината. Јунаците во сказните 
живеат во општеството и најчесто, одвоени или сами за себе, размислувајќи за 
невидливите сили кои носат ненадејни несреќи или пресврти.31  

Уште еден друг лик од сказната е присутен кај Манева, а го нема кај Олујиќ. 
Тоа е ликот на лошата маќеа – волшебничка (митолошки елемент). „Сказна за 
гугутката“ раскажува за нереализираната љубов на двајца млади кои 
потекнуваат од царски семејства. Како пречка меѓу нивната љубов застанала 
мајката на момчето, која е претставена како маѓесничка, која е дел од 
митолошките суштеста и е поврзана со чудотворните предмети (во овој случај 
чајот) што таа ѝ го ставила на својата снаа, а таа се престорила во гугутка. Таа 
везден демнела на прозорецот на нејзиниот сопруг и нејзиното дете. Името 
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гугутка го добила по гукањето на нејзиното дете: „Гу – гу- гу! – а од дворецот и 
одговарало нејзиното дете: - „Гу –гу-гу“! Сказната не крие дека постои зло, 
старост, болест, завист, смрт, омраза. Но, мудро, таа веќа на следниот чекор 
додава дека доброто е посилно од злото, дека благородноста ја победува 
нечовештината, а љубовта ги победува омразата и смртта.32  

Дрвото како книжевен симбол е присутен и во двете збирки. Кај Олујиќ во 
сказната „Измамникот и смртта“ дрвото е јасен, а под него е изворот со 
чудотворната вода која може да му го спаси животот на болното дете. „Со 
својата положба и постоење, дрвото претставува врска меѓу небото и земјата. 
Поврзаноста на коренот со земјата се означува изворот на своето раѓање и со 
тоа човекот непосредно се поврзува со тој извор. Со вертикалната исправеност 
и насоченост кон небото, дрвото го означува својот копнеж кон изворот на 
светлината. Токму во тоа се состои и основната карактеристика на човекот кој 
свесно тежнее како на духовен, така и на интелектуален план.33 Вака е опишано 
дрвото кај Олујиќ: „расте џиновски јасен, поврзувајќи го рајот со пеколот. 
Крошната му допира до седмото небо, а корењата се спуштиле до срцето на 
земјата. Под тие корења врие изворот на животот. Оној кој ќе се напие макар 
една голтка — ќе се ослободи од болести, од староста и ќе живее сè додека  
животот не му здосади“. Кај Манева дрвото како симбол се спомнува во 
„Сказната за жалната врба“ и е поврзан со мотивот на метаморфоза на сестрата 
во жална врба заради сторениот грев, лагата кон брата си. „Сказновидното, 
магиското, митското и фантастичното како структурални елементи на сказната, 
се длабоко всадени во неа и го претставуваат коренот на животот на нејзиниот 
текст“.34 

Од направената контрастивна книжевна анализа на сказновидното во 
творештвото на Гроздана Олујиќ и Славка Манева, евидентно е дека и двете 
авторки поаѓаат од елементите на народната сказна, но понатаму, нивната 
постапка на преобликување на сказната се разликува. За Олујиќ е 
карактеристично тоа што таа повеќе се свртува кон проблемите на обичниот 
човек, нејзината сказна како да е поприземна, па согласно тоа и не ги користи 
типичните реквизити од инструментариумот на сказната, или барем не во оној 
типичен сказновиден лик. Со тоа нејзината сказна носи длабоки егзистенцијални 
пораки кои можат да ги разберат и возрасните. За разлика од неа, во 
разгледаните сказни на Славка Манева како да се наменети за децата, пораката 
која ја носат се дава во поотворен вид, и таа повеќе се потпира на елементите 
на народната сказна. 
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