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ИСТОРИЈА ДОГАЂАЈА

• 21. октобра 1941. у једном од највећих геноцида у 

Крагујевцу у Улици Вука Караџића, немачке трупе 

стрељале су преко 7300 припадника недужног народа од 

којих су половина била деца.

Крвава бајка описује суров 20. век и акције 20. века. Други 

светски рат је један од најсуровијих догађаја у историји који 

многи народи памте по томе што су изгубили много 

најмилијих у борби за своју домовину. Повод за стрељање 

били су немачки губици које су они имали 16. октобра у 

борби са четницима и партизанима.



ИСТОРИЈА ДОГАЂАЈА

• Немци су у овој борби изгубили 10 војника, док је њих 26 
било рањено. Стрељање је отпочело 19. октобра у 
околним селима: Маршићу, Мечковцу и Грошници, јер су 
села, како су Немци говорили, била легло бандита. 

• Тог дана је стрељано 415 људи и 21 човек је успео да 
побегне. Немачким трупама то није било  довољно и тада 
је донета одлука да се стрељање настави у Крагујевцу. 

• Исте вечери Крагујевац је био блокиран, а 20. октобра, 
извршено је хапшење више хиљада грађана, међу којима 
је било више стотина ђака. 
Ујутро, у 7 часова,  21. октобра, из топовских шупа Немци 
су почели да изводе групе и да их одводе на стрељање. До 
14 часова све је било готово и скоро сви људи су били 
мртви.



СЛИКЕ СТРЕЉАЊА У 

КРАГУЈЕВЦУ И ДОКУМЕНАТА 

ЖРТАВА



Како је настала крвава бајка

Постоји интервју са Десанком Максимовић у 
којем она прича о томе како је настала бајка.
,,Била сам пошла да видим има ли каквих објава и шта се ради пред мојом 
бившом школом, Првом женском гимназијом, у Београду, одакле сам 
почетком рата пензионисањем уклоњена. 
,,Знате ли шта се догодило у Крагујевцу?“ 
– „Ваљда каква хапшења, вешања?“ 
Не помињајући масовна стрељања одраслих, старац ми је саопштио како 
су Немци упали у гимназију и са часова одвели неколико разреда на 
стрељање. Затим се брзо удаљио не рекавши ни збогом, као да је изишао 
из једне собе у другу и као да ће се за који час вратити. 
Често сад мислим како је тај човек сатворац песме која се, док је он још 
говорио, родила у мени. 
Да сам о догађају дознала преко радија или новина зацело би песма била 
сасвим друкчија, не би никла тако у магновењу, као што се отме вапај или 
кане суза. Било ми је као да ми је каква птица донела тај страшни глас, ако 
не јединој мени, оно првој мени.“



Десанка Максимовић

• Десанка Максимовић је рођена 16. маја 1898. код Ваљева у 

селу Дивци. Преминула је у Београду 11. фебруара 1993. 

Била је српска песникиња и академик Српске академија 

наука и уметности. 

Ишла у Ваљевску гимназију, студирала је Филозофски 

факултет Универзитета у Београду. Била је удата за Сергеја 

Сластикова, није имала децу. 

Најважнија дела су Крвава бајка, Предосећање, Стрепња, 

Пролећна песма, Покошена ливада и још многе. 



Крвава бајка

https://www.youtube.com/watch?v=Xeaqzxu2_CU&ab_channel=SHOTR3000


Крвава бајка
Књижевни род: лирика  

Књижевни род: родољубива песма са елегичним елементима.

Тема: основана је на историјском догађају који се десио у октобру 1941. у 
Крагујевцу. 
Крвава бајка има 7 строфа од којих се 3 од њих понављају а између њих су 
строфе које описују мученичку смрт. 
Храбро држање ђака док су корачали у своју, ничим заслужену, смрт -
претворило их је од мученика у јунаке. Њихова смрт се преобразила у вечни 
живот, а њихов земаљски живот и његов трагичан завршетак - у крваву бајку, 
опомену свим будућим генерацијама. 
Зашто је бајка крвава сасвим је јасно, али се поставља питање зашто је бајка. 
Одговор је зато што бајка асоцира на нешто нестварно. Просто је 
невероватно да се у двадесетом веку у савременом друштву догоди толики 
масакр недужних цивила. 



• Зато Десанка Максимовић и започиње ову песму стиховима: 

Било је то у некој земљи сељака
На брдовитом Балкану…?

(Није битно у којој земљи се одиграо овај злочин, већ сама чињеница да се уопште 
догодио)..

• У наредним стиховима дат је опис дечака који су умрли мученичком смрћу:

• Исте су године
Сви били рођени,
Исто су им текли школски дани,
На исте свечаности
Заједно су вођени,
Од истих болести сви пелцовани,
И сви умрли у истом дану.

• Овим стиховима Десанка Максимовић додатно појачава трагику немилог догађаја. 
Убијени ђаци су  били само деца, која су седела у школским клупама, 
мучећи муку са задацима и верујући у бољу, светлију будућност.

• У стиховима:

И чинило се сваком
Да ће дуго,
Да ће врло дуго,
Трчати испод свода плава,



Мотивске целине: три дела песме, сваки почиње рефреном

Рефрен је као бајка, намењена свима, бајка јер је невероватно да се то 

дешава у свету људи. 

Јунаци бајке су слични јунацима ове трагедије. 

Догађај је исувише нестваран и човек не може да поверује да је тако 

нешто могуће у свету људи. 

У песми се не помињу историјски конкретне чињенице, јер се такви 

злочини дешавају сваког дана широм планете.



• Детињство и младост једне генерације су били исти, па су се 
и у смрти изједначили.

• 55 минута пре – дечаци су пуни наде у живот, читава 
будућност је пред њима. Мисли и осећања су слична, а они 
пуни наде у живот, али отргнути из њега.

• Дечаци су пошли на стрељање мирно. Храбри су и 
поносни, свесни своје судбине и нестали су у нашим 
мислима. Узели су се за руке, сложни су. Мир и понос је 
супротстављање непријатељу – он очекује плач и молбе.



• Идеја: Бесмисао рата и страдања. Никада човек 
не би смео дозволити да у њему надвлада нечовек.

Стилске фигуре: контраст – антитеза, епитети 
(примери)

Версификациона анализа: слободни стих.

Врста лирике: родољубива уметничка поезија. са 
јаким елегинчним осећањима.



ИНТЕРВЈУ СА ЈЕДИНОМ 

ПРЕЖИВЕЛОМ ЖРТВОМ

• Злочин у Крагујевцу је преживело 27 људи, али је само 
један од њих остао жив дуже од годину дана. Тај човек 
је Драгољуб Јовановић. Он је дао интервју о злочину у 
крагујевцу: ,,Немци су нас поређали у полукруг и 
почели да пуцају. Размишљао сам само о томе ако ме 
не потрефи у главу, преживећу. Добио сам 12 хитаца у 
ногу и када су војници отишли окренуо сам се и видео 
мајку. Мајчин поглед заболео ме је више од свих 12 
хитаца. Рекла ми је да купим дрвене ноге и да се 
сакријем од Немаца”.

Интервју

https://www.youtube.com/watch?v=NJAM2jci74U&ab_channel=BratislavUrakovi%C4%87









