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Тра ди ци ја бај ки и на род них пре да ња са на ма је од пам ти ве ка. Бај ке се 
мо гу на ћи у свим кул ту ра ма, а нео бич но слич не при че че сто ће на-

ста ти на раз ли чи тим стра на ма све та. Без об зи ра на њи хо во по ре кло, бај ке 
мо гу би ти ве се ле или ту жне, мо гу нас упла ши ти или ора спо ло жи ти, мо гу 
би ти мрач не или ве дре, или све то за јед но.

За јед нич ка нит ко ја по ве зу је све бај ке је сту осе ћа ња, стра хо ви, ра до сти, 
на де и сно ви ко ји су нам свима заједнички. Би ло да се стра хо ви из ра жа-
ва ју кроз су срет са гро зном ве шти цом или се ра дост до жи вља ва у по нов-
ном бу ђе њу прин це зе, бај ке се ба ве осе ћа њи ма и ис ку стви ма ко ја су нам 
сви ма по зна та. Сва ко од нас тра га за сво јом лич ном бај ком са срећ ним 
кра јем. 

У овој збир ци пред ста вље не су кла сич не при че из ра зно вр сних из во ра, 
од уче них ра до ва бра ће Грим, бри тан ских на род них при ча, ма ште Дан ца 
Хан са Кри сти ја на Ан дер се на и двор ских при по ве сти Фран цу за Шар ла Пе-
роа. Ка кво год да им је по ре кло, ове бај ке су оми ље ни део од ра ста ња и уче-
ња о ра до сти ма и опа сно сти ма све та ко ји нас окру жу је.

Сва ко од нас има не ку сво ју вер зи ју оми ље них при ча. По тру ди ли смо 
се да при че у овој збир ци бу ду што је мо гу ће вер ни је ори ги на лу, али сва ко 
има и свој на чин на ко ји их при по ве да. На да мо се да ће те ужи ва ти у на шим 
вер зи ја ма. По де ли те их са сво јим нај дра жи ма и от криј те ра до сти и за до-
вољ ства за јед нич ког чи та ња.
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