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Сиви Вук, принц Џек и 
ватрена птица

Препричао Алан Гарнер

Једном давно, јако давно, ни близу, ни далеко, ни високо, 
ни ниско, на месту где се седам река среће, живео један 
краљ. Био је то краљ каменог дворца. Имао је три сина, а 
име најмлађег је било принц Џек.
Краљ је имао башту, а око ње зид. А у башти је стајало 
дрво. Стабло му је било златно, и златне му гране, и 
гранчице, и лишће, а и јабуке су на њему расле златне. И 
не беше ни једног трена у коме краљ каменог дворца није 
имао страже око чудесног дрвета.
Једне ноћи, у глуво доба, у башту се спусти музика.

Та је музика имала крила,
слатка ко песма вила је била.

И људи сви и звери и цвеће
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у снове утонуше веће.
И створови разни и приказе

што земљом не газе,
по земљи целој и свуда баш,

у сан утонуше, да знаш,
и сневали сви су дубоким дугим сном

од сласти донете музиком том.

Следећег јутра, краљ је шетао својом баштом и видео да 
на дрвету нема златне јабуке.
– Ко је украо моју златну јабуку? – упитао је краљ каменог 
дворца.
– Нико – одговори капетан гарде. – Стражарили смо 
целе ноћи.
– Нисте – узврати краљ и посла све стражаре у ропство, 
да раде у рудницима соли заувек.
– Дакле – рече краљ – ко ће од мојих вољених синова 
чувати моје дрво? Даћу му пола краљевства одмах, а све 
по мојој смрти, том сину који улови овог крадљивца.
– Ја ћу држати стражу, оче – изјави најстарији син. Те је 
ноћи седео у башти, леђима ослоњен о дрво.
У глуво доба, усред таме, у ситан сат, преко зида спусти 
се музика.

Та је музика имала крила,
слатка ко песма вила је била.

И људи сви и звери и цвеће
у снове утонуше веће.

И створови разни и приказе
што земљом не газе,
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по земљи целој и свуда баш,
у сан утонуше, да знаш,

и сневали су дубоким дугим сном
од сласти донете музиком том.

Најстарији син утонуо је у сан.
Следећег јутра, краљ је шетао по својој башти и видео да 
је још једна златна јабука узета с дрвета.
– Ко је украо моју златну јабуку? – упитао је краљ каменог 
дворца. – Ко је крадљивац тај?
– Нико, оче – одговори најстарији син. – Чувао сам је 
целе ноћи.
– Онда ћу је ја чувати ове ноћи – рече средњи син. 
Следеће вечери сео је у башту и ослонио се на дрво.
У глуво доба, у тами ноћи, у ситан сат, у башту дође 
музика.

Та је музика имала крила,
слатка ко песма вила је била.

И људи сви и звери и цвеће
у снове утонуше веће.

И створови разни и приказе
што земљом не газе,

по земљи целој и свуда баш,
у сан утонуше, да знаш,

и сневали су дубоким дугим сном
од сласти донете музиком том.

И други син утонуо је у сан.
Следећег јутра краљ је ушетао у башту и видео да је још 
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једна јабука узета са дрвета.
– Ко је украо моју златну јабуку? – упитао је краљ каменог 
дворца. – Ко је лопов?
– Нико, оче – одговорио је други син. – Чувао сам је целе 
ноћи.
– Онда ћу ја стражарити – рекао је принц Џек. Следеће 
ноћи сео је у башту, ослонио се леђима на дрво. Извадио 
је нож из појаса и поставио га између своје ноге и земље, 
врхом на горе, а ногу је ставио на тај врх.
У глуво доба, у тами ноћи, у ситан сат, у ноћ свих ноћи, 
музика се спусти на башту.

Та је музика имала крила,
слатка ко песма вила је била.

И људи сви и звери и цвеће
у снове утонуше веће.

И створови разни и приказе
што земљом не газе,

по земљи целој и свуда баш,
у сан утонуше, да знаш,

и сневали су дубоким дугим сном
од сласти донете музиком том.

Нога принца Џека гурнула је бодеж и крв је капнула на 
земљу, али он уснуо није.
Тада је долетела ватрена птица, са очима од кристала, 
преко зида, преко баште и право на дрво.
А принц Џек гурнуо је ногу на бодеж и још једна кап 
његове крви капнула је на земљу, али он уснуо није.
Ватрена птица стуштила се на најнижу грану дрвета и 
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кљуном дохватила јабуку.
Принц Џек извукао је бодеж из своје ноге, а трећа кап 
његове крви пала је на земљу. Бацио се да ухвати ватрену 
птицу, али га је рана ослабила, па је успео да зграби само 
једно перо из њеног репа пре него што је одлетела.
Принц Џек умотао је перо у свој шал и поново сео поред 
дрвета.
Следећег јутра, краљ је шетао по својој башти и видео да 
је поново узета јабука са дрвета.
– Ко је украо јабуку? – повикао је краљ каменог дворца. 
– Ко је лопов?
– Ватрена птица, оче – одговорио је принц Џек. - Нисам 
спавао. На земљи су три капи моје крви. А ово је перо, 
погледај – одмотао је свој шал, а башту је обасјала 
пламена светлост.
Краљ каменог дворца рекао је: – То је ватрена птица.
Затим се обратио својим старијим синовима: – Идите. 
Дајем вам свој благослов. Донесите ми ватрену птицу, па 
ћу оно што сам раније обећао дати ономе ко ми ту птицу 
донесе.
Синови су примили очев благослов и одјахали.
– Оче, допусти да и ја пођем – замолио је принц Џек.
– Не могу да изгубим све синове – успротивио се краљ. 
Принц Џек вратио се у своју собу да размисли; затим је 
отрчао у шталу, узео свог коња, зауздао га и оседлао и 
одјахао.
Јахао је близу и далеко, високо и дубоко, по ливадама и 
путељцима и путевима и шумама и мочварама, кратко 
и дуго, све док није стигао до широког поља, до зелене 
ливаде, до отворене равнице. На ливади је стајао камени 
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стуб, а у њему су биле уклесане речи:

Право крени, глад и хладноћу упознај,
десно крени, живот задржи, коња изгуби,
лево крени, коња задржи, живот изгуби!

– Драги коњу – рече принц Џек и крену на десну страну.
Јахао је цео дан. Јахао је два дана. Јахао је три дана. Онда, 
у мрачној шуми, срете Сивог Вука.
– Зар ниси прочитао камен? – проговори Сиви Вук. И 
зграби коња, искида га на комаде и прождра. Затим оде.

Принц Џек корачао је цео дан. Корачао је два дана. 
Корачао је три дана, док није постао толико уморан да се 
то не да испричати у причи. Тада му је Сиви Вук поново 
пришао.
– Прилично си храбар – казао му је. – Стога ћу ти помоћи. 
Појео сам твог верног коња, па ћу ти платити службом. 
Узјаши ме и реци где да те одведем. Путеви су отворени 
мудрима, а нису затворени ни лакомисленима.
И тако је принц Џек узјахао Сивог Вука.
Сиви Вук ударио је о влажну земљу и потрчао, изнад 
дрвећа, испод облака, а сваки корак дужио је по миљу. 
Од удара његових шапа стене су летеле, гране су нове 
избијале, језера су се изливала и мешала са жутим 
песком, а шуме су се савијале ка земљи. Принц Џек је 
ускликнуо, зазвиждао, змије и гује су засиктале, славуји 
су запевали, а звери у ланцима почеле да ричу. Сиви Вук 
зауставио се када је стигао до зида.
– Сада, принче Џек – саопштио му је – сјаши с мене 
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Сивог Вука, попни се преко зида и уђи у башту. То је 
башта краља бакарног двора. У тој башти налазе се три 
кавеза. У првом кавезу је врана. У следећем је чавка. У 
златном кавезу је ватрена птица. Узми ватрену птицу, 
умотај је у свој шал и врати се. Али немој, немој никако, 
немој узимати златан кавез.
Принц Џек попео се преко зида, прошао поред првог 
кавеза, па поред другог и ставио ватрену птицу у свој 
шал. Али златни кавез је био прелеп. Подигао га је и кроз 
целу башту и цело краљевство зачуо се звекет звона и 
титрај харфи; пет стотина стражара дотрча, зграби га и 
одведе га краљу бакарног замка.
– Зашто си украо ватрену птицу? – упита га краљ.
– Ватрена птица је украла златне јабуке мом оцу – 
одговорио је принц Џек. – А он је краљ.
– Да си прво дошао код мене, дао бих ти ватрену птицу 
са почастима – узвратио је краљ бакарног замка. – Али 
ти си дошао као лопов. Шта ће бити с тобом када по 
свим краљевинама разгласимо да је син твога оца у моје 
краљевство донео срамоту?
– Срамота је велика – сагласио се принц Џек. – Нема за 
мене више места на коме бих имао части.
– Онда ћу ти пружити једну прилику, зато што си био 
искрен према мени – казао му је краљ. – Ако одјашеш 
у три пута по девет земаља и из десетог краљевства ми 
доведеш коња са златном гривом, вратићу ти твоју част 
и са задовољством ћу ти поклонити ватрену птицу.
Пет стотина стражара повело је принца Џека до ивица 
баште и избацило га напоље. Сиви Вук му је пришао.
– Ниси, и ни не би, као што сам ти рекао – прекорио 
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га је. – Али ово још није невоља. Невоља ће тек доћи. Ја 
имам само један папак и овчији образ, и то ће морати да 
буде довољно.
Принц Џек и Сиви Вук појели су папак и овчији образ. 
Затим је принц узјахао Сивог Вука, а овај је ударио о 
влажну земљу и потрчао, изнад дрвећа, испод облака, 
а сваки корак мерио му је миљу. Од удара његових 
шапа стене су летеле, гране су нове избијале, језера су 
се изливала и мешала са жутим песком, а шуме су се 
савијале ка земљи. Принц Џек је ускликнуо и зазвиждао, 
змија и гуја су засиктале, славуји су запевали, а звери у 
ланцима почеле су да завијају.
Сиви Вук зауставио се код штала од белог камена.
– Сјаши са мене Сивог Вука – казао је – и пођи у штале са 
зидовима од белог камена. То су штале краља гвозденог 
дворца. Узми коња са златном гривом. Али немој, 
нипошто немој, никада немој узети златне узде.
Принц Џек ушао је у штале белих зидова и узео коња 
са златном гривом. Али су златне узде биле исувише 
лепе да би их оставио. Узео их је у руку и истог трена 
гром је затутњао кроз штале, а пет стотина коњушара је 
дотрчало и повело га код краља гвозденог дворца.
– Зашто си украо коња са златном гривом? – упитао је 
краљ.
– Зато што је ватрена птица украла златне јабуке мог оца 
– одговорио је принц Џек. – А он је краљ. Затим сам ја 
украо ватрену птицу, али су ме ухватили, баш као и сада.
– Да си се прво мени обратио, ја бих ти дао коња са 
златном гривом, уз почасти – прекорео га је краљ 
гвозденог двора. – Али ти си дошао као лопов. Како ће 



126

то изгледати када по свим краљевинама разгласим да је 
син твога оца донео срамоту у моје краљевство?
– Моја срамота је велика – казао је принц Џек. – На свету 
нема места на којем бих још имао части.
– Пружићу ти прилику зато што си био искрен према 
мени – одлучио је краљ. – Ако прејашеш преко три пута 
по девет земаља, иза десетог краљевства, и доведеш ми 
принцезу Јелену Прекрасну, чија је кожа тако нежна да 
се види како испод ње бију дамари, вратићу ти твоју част 
и са великим задовољством ћу ти дати коња са златном 
гривом.
Пет стотина коњушара одвело је принца Џека до врата 
штала са зидовима од белог камена, где су га избацили 
напоље. Сиви Вук му је пришао.
– Ниси и не би, као што сам ти рекао – казао је. – Али још 
нисмо у невољи. Невоља ће тек доћи. Имам само један 
папак и овчији образ, и то ће морати да буде довољно.
Принц Џек и Сиви Вук појели су папак и овчији образ. 
Затим је принц узјахао вука, а овај је ударио у влажну 
земљу и потрчао, изнад дрвећа а испод облака, и сваки 
му је корак дужио миљу. Од удара његових шапа 
летеле су стене, избијале нове гране на дрвећу, језера 
су се изливала и мешала са жутим песком, а шуме су се 
савијале до земље. Принц Џек је ускликнуо и зазвиждао, 
змија и гуја су засиктале, славуји су запевали, а звери у 
ланцима почеле су да завијају.
Сиви Вук стао је пред златном оградом баште принцезе 
Јелене Прекрасне, испод чије су нежне коже текли 
дамари.
– Сјаши с мене Сивог Вука – наредио је. - Врати се назад 
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дуж пута којим смо дошли и сачекај ме у пољу са зеленим 
храстом.
И принц Џек га је послушао.
А Сиви Вук - он је остао.
Када је пало вече, принцеза Јелена Прекрасна ушла је у 
башту, а дамари су јој текли под нежном кожом. Сиви 
Вук ускочио је у башту, зграбио је и отрчао. Јурио је у 
поље са зеленим храстом, где га је чекао принц Џек. 
Принцеза Јелена Прекрасна брзо је обрисала сузе кад га 
је угледала.
– Зајаши ме – наредио је Сиви Вук – и држи принцезу у 
наручју.
Принц Џек је узјахао Сивог Вука и држао принцезу 
Јелену Прекрасну у свом наручју, а Сиви Вук трчао је 
како само вук трчи у причи, док нису стигли до штала од 
белог камена, које су припадале краљу гвозденог дворца 
са коњем са златном гривом. Али када су стигли, принц 
Џек је већ био заљубљен у принцезу Јелену Прекрасну и 
она у њега, а Сиви Вук је то видео.
– До сад сам ти много послужио – казао је Сиви Вук. 
– Послужићи ти и сада. Ја ћу бити принцеза Јелена 
Прекрасна, а ти ћеш ме одвести краљу, који ће ти дати 
коња са златном гривом. Тада узјаши коња и одјаши 
далеко. А када помислиш на мене Сивога Вука, ја ћу ти 
доћи.
Сиви Вук ударио је по влажној земљи и претворио се у 
лажну принцезу, принц Џек га је одвео у штале белих 
зидова, а принцеза Јелена Прекрасна остала је напољу.
Када је видео лажну принцезу, краљ гвозденог замка 
био је задовољан и даривао је коња са златном гривом 
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принцу Џеку са радошћу, а уз то и златне узде и вратио 
му је част. Принц је изјахао из штала са белим зидовима 
на коњу са златном гривом и ставио принцезу Јелену 
Прекрасну у седло испред себе и одјахао.
Лажна принцеза, Сиви Вук, остаде један дан у краљевој 
палати. Остаде два дана. Остаде три дана. Онда упита 
краља за дозволу да се прошета по башти. Краљ је 
наредио слушкињама да прате лажну принцезу у шетњи. 
И док су шетали, принц Џек, негде издалека, јашући, 
повика: – Сиви Вуче! Сиви Вуче! Ја сада мислим на тебе!
Лажна принцеза, шетајући по башти са слушкињама, 
скочи као Сиви Вук преко баштенског зида и потрча 
као што само вукови у причама трче, док не стиже код 
принца Џека.
– Узјаши мене Сивог Вука – рече – и пусти да принцеза 
Јелена Прекрасна јаше коња са златном гривом.
И тако су наставили даље.
На крају, после дуга или кратка времена, дођоше до 
палате краља бакарног дворца, који је имао ватрену 
птицу.
– Драги пријатељу! Сиви Вуче! – рече принц Џек. – 
Служио си ме много. Послужи ме још једном.
– Послужићу те још једном – сложио се Сиви Вук. Ударио 
је шапама по влажној земљи и постао лажни коњ, па га је 
принц Џек узјахао и ујахао у палату.
Када је краљ бакарног замка видео Лажног коња, био је 
веома задовољан, па је принцу Џеку поклонио ватрену 
птицу у златном кавезу, а вратио му је и част.
Принц Џек је напустио палату и отишао на место на 
коме га је принцеза Јелена прекрасна чекала са коњем са 
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златном гривом, па су појахали према палати оца принца 
Џека, краља каменог дворца. Ушли су у мрачну шуму.
Принц Џек се сетио и повикао: – Сиви Вуче, Сиви Вуче! 
Мислим на тебе сада!
Сиви Вук се појавио истог трена. Рекао је: – Принче, ово 
је место на коме смо се срели. Ја Сиви Вук платио сам за 
твог коња. Више ти нисам слуга – скочио је у густиш и 
нестао.
Принц Џек је јецао и јахао коња са златном гривом 
држећи златне узде, принцеза Јелена Прекрасна седела 
је испред њега, држећи златни кавез и у њему ватрену 
птицу у наручју.
Јахали су један дан. Јахали су два дана. Јахали су три дана. 
Али било да је пут био дугачак или кратак, уморили су 
се и када су стигли до угравираног камена на зеленој 
ливади, наслонили су се на њега да се одморе и уснули.
Док су спавали, два старија брата вратише се са својих 
залудних лутања и када су видели принца Џека са 
ватреном птицом у златном кавезу, и коњем са златном 
гривом и златним уздама, и принцезу Јелену Прекрасну, 
испод чије су нежне коже текли дамари, расекли су 
принца Џека на четири дела и бацили та четири дела ка 
четири ветра, и узели ватрену птицу и коња са златном 
гривом и принцезу Јелену Прекрасну са собом и повели 
их назад у краљеву палату.
Краљ каменог дворца био је срећан што види своје синове 
и што може да чува ватрену птицу у златном кавезу. Два 
брата вукла су сламчице и први је добио принцезу Јелену 
Прекрасну, а други је узео коња са златном гривом и 
наређено је да се спреми свадба.
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А принц Џек лежао је мртав по путевима и стазама и 
шумама и мочварама, тамо на зеленој ливади, исечен на 
четири дела.
Лежао је један дан. Лежао је два дана. Лежао је три дана. 
А у шуми, Сиви Вук је нањушио месо и знао је да је то 
месо принца Џека. Отишао је тамо где су његови делови 
били разбацани. Тамо је дошла врана безобразног кљуна 
и безобразних канџи, са своје двоје деце, да се нахране 
месом. Али Сиви Вук је скочио и шчепао је једно од њене 
деце.
– Сиви Вуче, сине вука – проговорила је врана – немој 
појести моје дете. Немој му откинути непромишљену 
малу главу. Не узимај га са овог блиставог света.
– Црна врано, кћери вранина – одговорио је Сиви Вук 
– учини шта ти тражим, па ти нећу повредити чедо. 
Прелети за мене преко Стаклене планине, до Зденца 
воде смрти и Зденца воде живота. Донеси ми те воде и ја 
ћу пустити твоје чедо. Ако ли ми не донесеш, откинућу 
му његову младу и непромишљену главу. Узећу га са овог 
блиставог света.
– Учинићу ти – одговорила је врана. И одлетела је преко 
краја света, преко Стаклене планине и вратила се са 
водом смрти и водом живота.
Сиви Вук покидао је вранино дете на комадиће. Попрскао 
је воду смрти преко њега и делићи се саставише. 
Попрскао га је водом живота и вранино дете се пробуди, 
протресе се и одлете.
Сиви Вук попрскао је делове тела принца Џека водом 
смрти. И делови се саставише. Попрскао га је водом 
живота. Принц Џек се протегнуо, зевнуо и упитао: – 
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Колико сам дуго спавао?
– Да, принче драги, и спавао би заувек да није било 
мене Сивог Вука. Дуга коса, кратка памет. Узјаши ме, 
јер твој брат треба да се ожени са принцезом Јеленом 
Прекрасном на данашњи дан.
Принц Џек узјахао је Сивог Вука, а он се одби од влажне 
земље и потрча, више од дрвећа, ниже од облака, а сваким 
кораком прелазио је миљу. Од удара његових шапа 
летеле су стене, избијале су гране, језера су се изливала 
и мешала са жутим песком, а шуме су се повијале ка 
тлу. Принц Џек је ускликнуо, зазвиждао, змија и гуја 
су засиктале, славуји су певали, звери у ланцима су 
завијале, целим путем ка палати краља каменог дворца.
Принц Џек сјахао је са Сивог Вука усред венчања и када 
га је угледала живог, принцеза Јелена Прекрасна му 
је притрчала и заједно су испричали краљу све што се 
десило.
Краљев бес био је попут реке у олуји и он је прекинуо 
венчање, старијег сина је претворио у перача судова, а 
другог сина у кравара и до краја њихових дана хранио их 
је само млеком од бубашваба. А принц Џек и принцеза 
Јелена Прекрасна венчали су се исте вечери. На свим 
странама они који плачу плакали су, они који кличу 
клицали су, а они што певају певали су.
Принц Џек је рекао: – Сиви Вуче! Сиви Вуче! Како да 
ти се одужим? Остани са мном заувек. Никада ти ништа 
неће недостајати. Од сада заувек можеш да луташ мојим 
земљама. Нико неће испалити стрелу на тебе. Нико ти 
неће поставити замку. Узми са собом све животиње које 
желиш. Ходај сада мојим земљама заувек.
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– Задржи своја стада и своја крда за себе – одговорио је 
Сиви Вук. – Много је оних који гаје свиње и овце као и 
ти. Ја, Сиви Вук, имаћу месо, без изазивања проблема 
овде. Прича је испричана. Живи дуго, принче Џек. Живи 
срећно. Али мене више нећеш видети – и Сиви Вук 
ударио је о влажну земљу и ишчезао.
Принц Џек и принцеза Јелена Прекрасна живели су у 
љубави и миру, живели су срећно и дуго; и ако још нису 
умрли, и даље су живи и хране кокошке звездама.
Али Сивог Вука више нису видели, али ти можда хоћеш. 
А ако га видиш, шта онда?


