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СВЕТО И ДЕМОНСКО ДРВЕЋЕ У СРПСКОЈ 
ФОЛКЛОРНОЈ ТРАДИЦИЈИ1 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју ве ро ва ња и пре да ња ве за на за култ др ве ћа у срп-
ској тра ди ци о нал ној кул ту ри. По себ но се раз ма тра по јам сеновитост, као од ли ка 
све тог др ве ћа (записа), али и оног чи јим се вла да ри ма сма тра ју раз ли чи та ми то ло-
шка би ћа (ве шти це, ви ле/са мо ви ле/ан дре и сл.).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: култ др ве ћа, све то др ве ће (запис), ве шти ца, ви ла, ве ро ва ња, пре да-
ња, тра ди ци о нал на кул ту ра

У срп ској на род ној тра ди ци ји по што ва ње (култ) др ве ћа огле да се на-
ро чи то у ве ро ва њу у њи хо ву по себ ну ма гиј ску моћ, ко ја се нај че шће ма ни-
фе сту је као сеновитост. Овај по јам ме ђу пр ви ма је де фи ни сао Вук Ка ра џић, 
на во де ћи ка ко се приповиједадаизмеђувеликијехдрвета(букава,растова
итд.)имајугдјекојасјеновита,којаусебиимајутаковусилудаонајкојиих
посијече,одмахумреилидугогодинадосмртиостанеболестан(Ка ра џић 
1972: 318). Да кле, при су ство не ке нат при род не си ле чи ни по је ди на ста бла 
(не сва) опа сним и сто га та бу и са ним. Ве се лин Чај ка но вић у сво јим ис тра-
жи ва њи ма сеновитост до во ди у ве зу са њи хо вом при пад но шћу или каквој
души2(нпр.воћкеилозекојесесадепогробовима)илинекомдобромилизлом
демону, та ко што су евентуалномоглибитистан,привремениилистални,
каквогдемонаилибожанства. При том за од ре ђе не вр сте (брест, ја сен, је ла и 
бор) твр ди да припадајувилама, док су зо ва и орах увек по ве за ни са злим де-
мо ни ма, a по је ди но др ве ће по све ће но je ис кљу чи во бо жан стви ма: храст бо гу 
гро мов ни ку, а ле ска и ли па не ком ве ли ком жен ском бо жан ству (Чај ка но вић 
1940: 113-115). 

1  Овај рад представља део истраживања која се врше у оквиру пројекта Аспектиидентитета
ињиховообликовањеусрпскојкњижевности (бр. 178005), који се реализује уз финансијску 
подршку Министарства просвете, науке и технолишког развоја Републике Србије.

2  И у фи ло ло шким раз ма тра њи ма по јам сена до во ди се у ве зу с пој мом душа, в. Ma re tić 1882: 
18-19.
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Ме ђу тим, на кон уви да у ши ру ет но граф ску гра ђу, уоча ва се мно го сло-
же ни ји си стем пред ста ва и ве ро ва ња. За јед нич ки мо тив ко ји има цен трал но 
ме сто у ве ро ва њи ма и пре да њи ма, без об зи ра на то о ко јој вр сти др ве та се 
ради, сва ка ко је та бу скр на вље ња (се че ња це лог ста бла или ло мље ња/от ки да-
ња би ло ко јег де ла др ве та и сл), или ка ко се то у на шој ет но ло шкој ли те ра ту-
ри об ја шња ва на сле де ћи на чин: држиседаподнекимдрветомможечовек
данамери, пада серазболи (Ђор ђе вић 1901: 145), као и: Народ верује да
постојидрвећекојенетребасећи.Акосепосече,обичноонајкојитоуради,
настрада (Ђор ђе вић 1985: 138).

У свим на ве де ним тврд ња ма ра ди се за пра во о оста ци ма ани ми стич-
ких схва та ња пре ма ко ји ма се контактсадрветомзамишљаокаоконтакт
сањеговомдушом(духом)којасеуњемунаселила, тејескрнављењедрвета
тумаченокаоувредатедуховнесилекојагапрожима(Ban dić 1980: 242).

У срп ској на род ној тра ди ци ји на ро чи то се за бра њу је се че ње (или би ло 
ка кав об лик скр на вље ња) др ве ћа ко је је у окви ру од ре ђе не за јед ни це тре ти ра-
но као све то др во  –  запис (потпис,миро/светодрво,молитва,богомоља).3 
Пре ма ет но ло шким де фи ни ци ја ма запис је све то др во на чи јој је ко ри уре зи-
ван крст (Агап ки на 2001: 189); култноместосаосвећенимдрветом,каме
нимстубомиликрстомкодкојегседржемолитве(богомоље)озаветним
данима(Пе тро вић 1998: 188), од но сно дрвокојеуобредимасеоскезаветине
икрстоноша4имасвојствосветогобјекта/светилишта (То до ро вић 2005; 
Зе че вић 2008: 869-889). За запис се би ра ју са мо од ре ђе не вр сте др ве ћа, нај-
че шће храст (цер) и брест, ко ји се и ина че сма тра ју све тим и та бу и ра ним др-
ве ћем (Чај ка но вић 1994/4: 47, 206-207, 209), а ве ли ку за сту пље ност хра ста у 
тој функ ци ји по је ди ни ет но ло зи ту ма че ти ме што је пр во бит но био по све ћен 
пра сло вен ском бо гу гро мов ни ку – Пе ру ну (Чај ка но вић 1940: 113; Зе че вић 
2008: 876-878). 

Ме ђу тим, по ред за пи са чи ја је све тост ја сно ис так ну та спо ља шњим 
зна ци ма, као што је већ по ме ну то уре зи ва ње кр ста на ко ру то ком из во ђе ња 
об ре да крстоноша сва ке го ди не, по сто ји и др ве ће ко је се та ко ђе сма тра по-
себ ним и та бу и са ним, али због пот пу но дру гих раз ло га. Углав ном се ра ди о 

3  По сто је број на пре да ња о ка зни ко ја је сти гла оне ко ји су се оглу ши ли о та кве за бра не. Ви ше 
о то ме у: Йокич 2013 (у штам пи).

4  У нај ве ћем бро ју ме ста заветинаје би ла глав на се о ска сла ва у чи јем про сла вља њу уче ству је 
це ло на се ље као је дин стве на дру штве на и култ на за јед ни ца, у знак се ћа ња на заветнидан 
– обич но дан ка да се у се лу до го ди ла не ка не сре ћа: па ље ви на, по пла ва, по мор, па се на тај 
дан опо ми њу/за ве ту ју да сла ве и да се Бо гу мо ле (Не дељ ко вић 1990: 89-92). Кр сто но ше су 
уче сни ци оп ште и за јед нич ке се о ске сла ве, ко ји оби ла зе по ља и усе ве, кре ћу ћи се обо дом 
се о ског ата ра и но се ћи крст, в. у: Не дељ ко вић 1990:127- 130, 141-142. До са да нај пот пу ни ја 
струк тур на де скрип ци ја овог об ре да да та је у: То до ро вић 2005.
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др ве ћу ко ја су стан или сте ци ште по је ди них мит ских би ћа, или им се при пи-
су ју де мон ска свој ства услед ве ро ва ња да су по ве за на са хтон ским све том и 
злим (нечистим) си ла ма уоп ште. Ве ћи на ет но гра фа не де фи ни ше пре ци зно 
на ко ји на чин се пре по зна је та кво ста бло, не го уме сто то га на во де ло кал на 
пре да ња о по је ди ним при мер ци ма као илу стра ци ју по ме ну тих ве ро ва ња. У 
но ви јим ет но ло шким ис тра жи ва њи ма овог про бле ма из во ди се за кљу чак да 
се потенцијалнимстаништемилистециштемдемонаилинатприроднихби
ћауопште нај че шће сма тра оно др во ко је се од оста лих из два ја по свом по
ложају,величиниилиизгледу(Ban dić 1980: 244).5

Упра во јед но та кво ста бло (гумастодрво), на да ле ко по зна то у обла сти 
Лев ча, из два ја се од оста лог у ши рој око ли ни по свом нео бич ном из гле ду. 
На и ме, оно је округластоинерасте6истогасесматрадрветомсмрти; не 
сме се ди ра ти и за бра ње но је ло ми ти ње го ве гра не, јер би се оном ко то учи-
ни, ка ко ве ру ју ста нов ни ци овог кра ја, си гур но де си ла не ка не сре ћа – оста ли 
би са ка ти (без но ге или ру ке) или би убр зо умр ли (Мар ко вић 2004: 85-86, бр. 
96, 97). Због зле си ле ко је по се ду је, не ки га још на зи ва ју чаробно, а дру ги 
злодрвоили злоћуднодрво. О то ме ко ли ко су ја ка ве ро ва ња у ње го ву де мон-
ску при ро ду све до чи и по да так из бли же про шло сти да је при ли ком град ње 
ло кал ног пу та оно за о би ђе но та ко што је код ње га на пра вље на кри ви на, јер 
ни су сме ли да га ис кр че (Мар ко вић 1995: 17).

Од сту па ње у од но су на уоби ча јен об лик др ве ћа за па жа се и у пре да-
њу из Бо сне у ко јем се при по ве да ка ко су уз де бло јед не кривејелике љу ди 
ба ца ли гра не каозадужбину и го во ри ли: Кривајело,етотебигране,некме
неболенилеђаниглава. Ме ђу тим, је дан чо век је за па лио ту хр пу гра ња, па 
је за ка зну, ка ко се твр ди, лежаопогодине (Пе ћо 1925: 377). У ци ти ра ном 
при ме ру им пли цит но је при сут но ве ро ва ње да се све бо ле сти одражавају у 
др ве ту и да кад опа сна бо лест уђе у ње га, оносесвоискриви (Pe tro vić 1940: 
43), те је обе ле же но као демонско (вилинско) и као та кво би ло по год но да се у 
ње га ис те ру је не чи ста си ла (Ра ден ко вић 1996: 221). У овом слу ча ју ра ди се о 
де мо ни ма бо ле сти, ко је су љу ди од го ни ли да ле ко од се бе та ко што су др ве ту 
за уз врат жр тво ва ли гра не. 

5  Ова ква схва та ња о ме сти ма пре би ва ња ми то ло шких би ћа (или не чи сте си ле) у ста бли ма ко ја 
се из два ја ју по не ким спе ци фич ним обе леж ји ма (криво, суво, усамљено) по сто је и у фол-
клор ној тра ди ци ји дру гих сло вен ских на ро да (Лев ки ев ская 1999: 54).

6  Пре ма на уч ним об ја шње њи ма, ра ди се за пра во о вр сти па ту ља сте ди вље ја бу ке, ко ја је ве-
ро ват но пре не та са Кав ка за. Она по вре ме но да је род жу те бо је, сли чан ја бу ци, али је ње го ва 
ко ра ве о ма хра па ва а ли шће  зе ле но чи та ве го ди не услед то га што има ве ћу ко ли чи ну ма сти, 
ше ће ра и ал ко хо ла и због че га не до ла зи до ње го вог смр за ва ња. /                        http://www.rekovac.org.rs/
index.php?module=Vesti&action=vest&record=33 /
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Сли чан ста тус има и др ве ће ко је ра сте крај во де, ко ја се сма тра гра ни-
цом из ме ђу све та жи вих и мр твих. Ме ђу њи ма се по себ но из два ја вр ба7, за 
ко ју се ве ро ва ло да је уто чи ште ду ша по кој ни ка, и то по пр ви лу оних ко ји 
ни су умр ли на ре гу ла ран на чин: под вр ба ма се скупљајунесрећнедушеоних 
љу ди ко ји су као про сја ци или над ни ча ринапутевимаинастазамаумира
ли, док се ис под жа ло сне вр бе8скривајунечистедуше,каоштосувампири,
вукодлациисл.(Ви ше кру на 2008: 132).

Да кле, др ве ће мо же има ти де мон ска свој ства, од но сно сма тра се сено
витим, би ло због не у о би ча је ног из гле да или услед по ве за но сти са хтон ским 
све том, та ко што су (као у прет ход ним при ме ри ма) сма тра на уто чи штем де-
мо на бо ле сти или не срећ них и нечистих ду ша. По ред та квог др ве ћа опа сним 
(та бу и са ним) сма тра ју се и она ко ја припадају по је ди ним де мон ским би ћи ма. 
Ме ђу њи ма су у срп ској фол клор ној тра ди ци ји сва ка ко нај по зна ти је ве шти це, 
ко ји ма од ре ђе не вр сте др ве ћа (орах, зо ва, ди вља кру шка, по не где и брест) ре-
дов но слу же као ме сто оку пља ња при ли ком тај них ноћ них са ста на ка.9 Нај че-
шће је та кву функ ци ју имао орах и због то га је сва ко ње го во ста бло сма тра но 
опа сним. За то ни је би ло пре по руч љи во спа ва ти ни ти уоп ште бо ра ви ти под 
њим. Ми сли ло се да ве шти це до ле ћу на орах или цр ни дуд у об ли ку сле пих 
ми ше ва. Ако би се не ко тад пе њао на ова ста бла, оне би му по је ле ср це (Зе че-
вић 1981: 141-142). Орах је у ве зи са хтон ским све том и због то га је сма тран 
збор ним ме стом не са мо ве шти ца, не го и злих ду хо ва, од но сно не ча сти вих 
си ла уоп ште (Чај ка но вић 1994/2: 212-213). Вук Ка ра џић на во ди да се у Сре му 
приповиједадасеонамовјештиценајвишескупљајувишеселаМоловина,на
некаквомораху. На ње му су се ча сти ле за злат ним сто лом и пи ле из злат них 
ча ша (Ка ра џић 1972: 302). Слич на ве ро ва ња о ора ху за бе ле же на су и у Хер-
це го ви ни, где се при по ве да да ве шти ца пре по ле та ња из го ва ра: Ниоками,ни
одрво,ниобус,ниотрн,ноупољеподорах. – Кадовоизговори,узјашена
метлу,папрнекрозбаџуупољеподорах.Тусеонесастануиздоговарају

7  Врба  код Сло ве на  ин ач е има функ цију осе св ета,  односно м ед ијато ра изм еђу св ета жи ви х 
 и мрт вих нај вер оватниј е због тога што обично  рас те у бл изи ни воде ,  која и на че  омогућава 
в ез у  с мр твима ( Менцеј 1996 : 31-34 ). У с ло ве нс кој народној култ ури припи су ју  јој се ам-
бивалентна својст ва:  с  једне  стран е  симбол изује брз  раст, з др ав ље, а делими чн о и п лоднос т,  
док се  и ст овремено сматра дрветом  к оје је  у  ве зи с д ем он има (у  њо ј борави  ђа во, вод ењ ак, 
са мо диве), а  н а њу су се с човека симбо ли чки пр еносил е  и болести  ( грозница) прилик ом ба-
ја ња  (Агапки на  2 001: 99-100).

8  За жал осну врб у  (јадик у) се  веру је да  под њ ом живе нечастиви(Ч ајкановић 1994/4: 84).  У  
Груж и с е  жалос на врба  сади с амо поред  вод е и у г робљу (Петро вић  1948: 3 33 ), што т ако ђе 
по твр ђује њену  искон ску  ве зу  са оностраним све том. 

9  О  м естима на којима се вешти це  сас тају (на  шире м јужносло венском  прост ор у) више  у: 
Ђорђев ић 1953: 30-37.  
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каквоћекомезлоучинити(Гр ђић Бје ло ко сић 1985: 200). У Бу ко ви ци из го-
ва ра ју сле де ће: Ниодрвониокамен,нег`подорасподПромину! (Ar da lić 
1917: 306). У још јед ном ет но граф ском из во ру по ми ње се ста бло ора ха ко је 
се на ла зи на Видовомпољу, где ста ри је ве шти це упу ћу ју новачице у сво је тај-
не и је ду ср ца ко ја су из ва ди ле из сво јих жр та ва (Па му чи на 1867: 49-50). У 
пла нин ским се ли ма под Фру шком го ром ве ру ју да се оку пља ју на бре сту код 
Ши да и да та мо ко ло во де (Шка рић 1939: 136), а у око ли ни То по ле при ча се 
да се ис под та квог др ве та познаје(...)кругњинигдеиграју (Сто ја но вић 1996: 
82). На Ко со ву (Пла ка о ни ца) код ре ке Ибра био је је дан брест  за ко ји на род 
ве ру је да су се на ње му купилевештицеи ту се до го ва ра ле ку да ће ићи: Кад
је једнаодређенадапођеуПлакаоницуипоједе једног,онајеко`ноџелат
отишла,аисвесудругесњомјуриле.Кадсусевратиленаонодрво,јошсу
сељуљалегране,аонајјеумроуПлакаоници(Vu ka no vić 1986: 443).

У јед ном пре да њу из Бу ко ви це при по ве да се ка ко је не ки чо век ка да се 
ка сно но ћу вра ћао ку ћи, про ла зе ћи по љем ви део ве шти це ко је сусаборчини
лена јед ној ди вљој кру шкикојасесвасја ла, као да је насвакојгранчицибила
посвијећа. На кон што је пу цао на њих, оне су се раз ле те ле на све стра не, али 
по сле не ко ли ко да на сти гла га је ка зна: Кадкрозмалоданаовомејесинпо
слијеумро–ништанегомуонесрцеизјеле(Ar da lić1917: 310-311). 

Ве шти це се ску пља ју и око зо ве, као  што је за бе ле же но у Вој во ди ни: 
Говорилисудасеисподзове[..]купевештице,ивилењаци,ивиле.Вилесу
сескривалеузови.Изатојезовубилозабрањеносећи.Једнадевојка[је] зову
секла,јерјојјесметала,и за то су јој се устаискривила(Ви ше кру на 2008: 
132). 

Го рена ве де ни при мер зна ча јан је због то га што у ње му ја сно до ла зи 
до из ра жа ја син кре тич ност тра ди ци о нал них схва та ња о раз ли чи тим мит ским 
би ћи ма – и ви ле и ве шти це оку пља ју се око исте вр сте др ве та, што се по твр-
ђу је и у дру гим из во ри ма. Та ко Ве се лин Чај ка но вић по во дом зо ве на во ди 
на род но ве ро ва ње да  нањемуборавеивиле,икогапосечеилиоштетибива
кажњенодузетошћуилисмрћу,акогачува,томећесвепоћиунапредак. 
Он још до да је и да се, по на род ном ве ро ва њу, под расцветанимзовама мо же 
ви де ти и ђа во (Чај ка но вић 1994/4: 88-89). Сви на ве де ни при ме ри по твр ђу ју 
оп ште по зна те пред ста ве о зо ви као де мон ском др ве ту. У Мо шо ри ну је за бе-
ле же но да је зо ва нечистодрво и да се за то од ње ни шта не сме се ћи, ни ти се 
под њом сме по мо кри ти: Заједнужену,којасепомокрилаподзовом,веледа
сујојсеодузелеруке.Некојесекаозову,пајеумропослетридана.Другије
опетујутруизвадиозовуизземље,аувечејеполудео. По губ но је и ако не ко 
слу чај но за спи под овим др ве том: Некијечовекспаваоподзовом,пасумусе
одузелеирукеиноге (Пе тро вић 1938: 135). 
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Ци ти ра на пре да ња о зо ви као др ве ту ко је исто вре ме но при па да и ви ла-
ма и ве шти ца ма на нај бо љи на чин по ка зу ју да, кад су по је ди не вр сте у пи та-
њу, ни је мо гу ће спро ве сти пре ци зну по де лу на вилинско и вештичједр ве ће. 
Та кве пред ста ве екс пли цит но су из ра же не и у јед ном ет но граф ском опи су о 
ле че њу ис под цр ног гло га: Болеснициседоносенаспавањеподцрнимглогом
уочимладогпетка.Наземљусепрострепоњава,наместисејастукипо
кријесебелимчаршавомнакојемнеманиједнежицеубоји.Веледаоне(ве
штице)волесамобело(Пе тро вић 1938: 135). На кон ци ти ра ног од лом ка, као 
де мон ска би ћа ко ја до но се оздра вље ње (Веледаонедонесулек,алидонесу
иболест)ис под овог др ве та, спо ми њу се и ви ле: оне,тосувиле,вештице
иразнедругенечистесиле (Пе тро вић 1938: 135).  Ова кво не га тив но вре-
до ва ње ви ла нај ве ро ват ни је про ис ти че из тра ди ци о нал ног по и ма ња њи хо ве 
при ро де уоп ште: оне се по на ша ју ам би ва лент но, од но сно мо гу би ти и до бре 
и зле (до но си ти бо лест и ис це љи ва ти), што све за ви си од на чи на на ко ји се 
љу ди оп хо де пре ма њи ма.10 Због то га се оне у свом не га тив ном об ли ку ни по 
че му не раз ли ку ју од ве шти ца, чак су им иден тич на и ме ста оку пља ња, као 
што је већ по ме ну то др ве ће. 

На ве де на схва та ња на ро чи то се огле да ју у број ним пре да њи ма о ви ла-
ма и др ве ћу ко је им је по све ће но, на ко јем жи ве или око ко јег игра ју ко ло и 
по ста вља ју сво ју тр пе зу (софру). У до са да шњим ис тра жи ва њи ма као др ве ће 
ко је при па да ви ла ма ис ти чу се нај че шће сле де ће вр сте: бу ква, ја вор, клен, 
брест, зо ва, бор, је ла, храст, кру шка, глог, дуд, ле ска, орах, ра ки та, то по ла, 
као и запис (Чај ка но вић 1994/4: 34, 47, 51, 71, 89, 103, 106, 140, 160, 175, 198; 
Ра ден ко вић 1996: 197; Ban dić 1980: 244-245; То мић 1950: 242). У по је ди ним 
кра је ви ма ве ру ју да са мо ја сен, брест и дуб (храст) мо гу да бу ду самовилско
дрво (Ни ко лић-Сто јан че вић 2003: 85).

Ви ле су у ве зи с др ве ћем већ од ро ђе ња, јер се замећуодросе,пасеу
некаквојчудноватојпланининанекаквучудноватудрветуодгајају (Гр ђић 
Бје ло ко сић 1985: 198). У не ким кра је ви ма се ве ру је да је то др во ис кљу чи во 
бу ква: Пољетунабуковојгранчицињуматироди,итујеповијеузелено
лишће (Бе го вић 1986: 238). У пре да њу из око ли не Ле сков ца о се че њу јед ног 
ста бла мла де бу кве и ви ли ко ја по том су ро во ка жња ва по чи ни о це, по твр ђу ју 
се ве ро ва ња ве за на за ово др во: 

10  У етн ографск ој  г рађи често се твр ди  да виленикоменечинезладоклеимконеучиништо
нажао(Мили ће вић  1894: 5 6) , одн осно да: Виленикоменећезлаучинитидоклеихконеуври
једи(нагазившинањиховоколо,илинавечеру,илидрукчијекако),акадихкоувриједи,онда
гаразличитонаказе:устријелегауногуилируку,уобјеногеилиуобјеруке,илиусрце,те
одмахумре (К ара џи ћ 197 2:  301).  О вилинскомколу, ка зни за  гажење преко њ ег а  и  осталим  
људским пре ст упима поводом којих виле показују своју  д ругу – зл у и ос ве тољубив у стран у 
в. у: Ђорђевић 1953:  64-68 , 1 13-116.
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ВасиљкоН.изЗбежишта(Кукавица)отишаосадвасвојадругарау
предеоМалерекедаправевилеидржаља.Онисуједномпосеклиједнумла
ду,врлолепубукву.Увече,послерада,Васиљкусенијеспавалопабиобудан
читавуноћ,аонањеговадвадругарачимсулегла,одмахсузаспала,алису
осванулаобадвојицамртви.Васиљкокојинијеспавао,начуојенекакавплач
ионпогледаабиламесечина:напањуодсеченоглепогдрветаседилепаде
војкаиплаче.Ау„виларници“(колиби)лежедвамртварадника (Ђор ђе вић 
1985: 139).

У се лу Ба то ти ћи у око ли ни Чај ни ча (У Бо сни) из ра сла је чи та ва Вилина
шума, ко ју чи не ста бла бу кве нео бич ног из гле да (нео бич но из у ви ја них гра-
на, тј. састављенеодстотинукривина)11, ка ква (пре ма тврд ња ма ме шта на) 
нигдевишенерасту и због то га се сви пре ма њи ма од но се са стра хо по што ва-
њем: не же ле из ње да узму ни су ве гран чи це, јер се од ста рих вре ме на ве ру је 
да ће онај ко ви ли ним бу ква ма на не се ште ту до жи ве ти зло. При по ве да се и 
да су не ка да на њи ма вилеколоводиле, а из кро шњи се чу ла пе сма или ви де-
ла ва тра. Ве ћи на ста ба ла је ве о ма ста ра – око сто ти ну, а јед но чак и око три 
сто ти не го ди на.12

Др ве ће под ко јим бо ра ве ви ле нај че шће се пре по зна је по то ме што се 
из два ја од окол них ста ба ла по сво ме по ло жа ју, ле по ти или ве ли чи ни. При том 
се ве ру је да су на ро чи то опа сна она ста бла ко ја има ју за о бљен врх (То мић 
1950: 242). Слич на ве ро ва ња о са мо вил ском др ве ћу за бе ле же на су и у око-
ли ни Аран ђе лов ца: ста ру ли пу окру гле и ши ро ке кро шње на зи ва ју вилино
дрво, а за пра ви лан круг ута ба не тра ве око тог др ве та ве ру ју да је вилиноколо. 
Сма тра се да је ве о ма опа сно нагазити на то ко ло, а још ви ше од ма ра ти се у 
хла ду ли пе. При ча се да су не ки љу ди из овог кра ја умр ли јер су пре кр ши ли 
те за бра не (Ban dić 1980: 251).

По ме ну та схва та ња за бе ле же на су у мно гим кра је ви ма Ср би је као крат-
ко уоб ли че на, оп ште по зна та ве ро ва ња ло кал ног ста нов ни штва, као што је на 
при мер оно ко је се ве зу је за је дан ба грем са вилинимвенцем, од но сно пу за ви-
цом ко ја је ни кла из са мог др ве та на бр ду Ду шник (у обла сти Сти га) ко ји нико
несмедапосече,нитинабилокојиначиноскрнави (Ђо кић 1996: 121-122).13У 

11 И  у о вом при мер у сам о бл ик др вета (криво)  утиче на то  да се оно  сматра  вилинским.У  сл-
овенској на родној  култури појам кривс хвата  се  к ао  нечист,  опасан, одн ос но  који припада
ономсвету (Толстая 2008: 281).

12 Више информација о Вилинојшуми изложено је на: http://podrinje.in.rs/forum/archive/index.
php/thread-543.html

13 У Скопској Црној Гори такође се верује да се не сме сећи стабло на којем се рашириобршљан 
(Трифуноски 1975: 134); у јужној Србији и Македонији дрвеће на којем се развила имела или 
бршљан сматрано је вилинскими није се секло. Повијуше су иначе погодне за преузимање 
симболичке функције медијатора између људског и света опасних и тајанствених бића или 
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дру гим кра је ви ма ста бла нео бич ног об ли ка зо ву огумаста (самовилскадрве
та, гужваста,уковрчана) за то што на гра на ма има ју огумке (као тр ње са ку-
пље но угу жву) и ве ру је се да у кро шња ма та квог др ве ћа жи ве самовиле, ко је 
ка жња ва ју оне што мо кре или вр ше ве ли ку ну жду под др ве ћем (то га ко ји то 
чи ни, мо же не што да смлати).  По во дом та квих ве ро ва ња пре но си се ло кал-
но пре да ње о чо ве ку ко ји је јед ном при ли ком пу ца оу кро шњу та квог сенови
тогдрвета и по том јасночуоврисакнекогстворења.По ње го вим тврд ња ма 
то би ће је би ла самовила, ко ја га је од мах ка зни ла:Послетогасеразболео
идуголечиоимолиосамовилезаопроштај (Ђор ђе вић 1985: 135, 138-139).

У Гор њој Пчи њи самовиле на зи ва ју још и андре14иверујеседабораве
особитоузнекодрвогдеимавеликишипак(дивљаружа). За јед ну бу кву се 
причака ко су је од се кли не ки љу ди кад су ан дре би ле напазару, а кад су се вра-
ти ле,насталакукњаваокопањаиуздигласепрашина.Дасуонебилетукадје
дрвосечено,тајчовекбиодмахстрадао (Фи ли по вић/То мић 1955: 105).

У Сре дач кој жу пи сва ко ста ро, уса мље но др во на зи ва се самодрво,
стансамовилаили самовилскодрво, јер се ве ро ва ло да на њи ма ста ну ју са
мовиле(Та на ско вић 1992: 49-50; Ни ко лић-Сто јан че вић 2003: 85, 92). У раз-
ли чи тим ме сти ма на Ко со ву са чу ва ни су број ни при ме ри пре да ња за сно ва-
них на овим ве ро ва њи ма. Ср би у Ме то хи ји ве ру ју да се чо век раз бо ли и умре 
чак и ако са мо спа ва под самовилским др ве том, ка кав је је дан брест у се лу 
Но ва ци ма, под ко јим се на ла зи и ле ко ви ти из вор (Ни ко лић-Сто јан че вић 2003: 
138). Брест је ина че по зна то де мон ско др во и нањеговимгранаманарочито
радоседевиле јернатодрвећевраговинесмеју. Код Ши да у Сре му спо-
ми ње се је дан брест на ко јем има нај ви ше ви ла (Чај ка но вић 1994/4: 47), а у 
Скоп ској Цр ној Го ри на да ле ко су по зна ти  самовилски бре сто ви из ко јих цу
ри во да, ко ја се сма тра ле ко ви том, те се бо ле сни ци њо ме уми ва ју (Пе тро вић 
1907: 502). На род ве ру је да на бр ду из над се ла Му шни ко ва (Сре дач ка жу па) 
ви ла жи ви у три ста ра ја се на15 и но ћу оби ла зи се ло, лу па ју ћи као да за со бом 
синџиркрши, а на кон оби ла ска се ла од ла зи на орах16 (Ни ко лић-Сто јан че вић 

света мртвих. У Бугарској је бршљан сматран  биљем испод којег се крију јуде/осветољубиве 
виле (Раденковић 1996: 324-326).

14 Оне су заправо невидљива женска бића (аналогне су невидљивим вилама код осталих Срба), 
али се могу чути и видети трагови где су се задржавале. Верује се да суботом нису код куће 
јер иду насвојпазар, а тек увече се враћају (Филиповић/Томић 1955: 104-105).

15  Јасен је врло поштовано дрво и на њему виле воле да седе, јер на њега враговинесмију 
(Чајкановић 1994/4: 103-104). 

16  У истом крају некада се и орах сматрао за самодрво и то је једино родно дрво којем се 
приписује негативан утицај због повезаности са култом мртвих, па га стога нису садили 
у близини куће, било је забрањено спавање испод његовог стабла и сл., в. Николић-
Стојанчевић 2003: 86.
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2003: 92). У Гру жи (ме сто Кли су ре) се код јед ног це ра17 но ћу превиђајувиле
(Пе тро вић 1948: 348). Самовилскимдрветом сма тра се и је дан цер у око ли ни 
Гор њег Не ро ди мља, за ко ји на род ве ру је да су га са ди ле ви ле и да се углуво
доба ску пља ју ис под ње га и обе ду ју, а по сле ве че ре ску пе се у бли зи ни тог 
др ве та и игра ју оро, због че га се то ме сто на зи ва Самовилскоколо(Ву ка но-
вић 1937: 198-199).

Ве ру је се да би онај ко би по се као са мо вил ско др во, раз бо лео и умро, 
ку ћа би му се за тр ла (сви би му по у ми ра ли). У пу стим ку ћа ма би се по сле 
но ћу по ја вљи ва ла све тлост (Vu ka no vić 1986: 446; уп. Ву ка но вић 2001: 411). 
На је дан са мо вил ски храст не ки слу га је по на ре ђе њу сво га га зде за мах нуо 
се ки ром и убр зо му је по шла крв на нос, а га зда му се раз бо лео од намера и 
умро, док се јед но де те, ко је је кре са ло исто др во, убр зо на кон то га уда ви ло у 
ре ци (Ban dić 1980: 245).

Чак ни ве тром обо ре но са мо вил ско др во не уно си се у ку ћу, ни ти га 
ко ри сте као огрев (Ни ко лић-Сто јан че вић 2003: 85-86, 92; Та на ско вић 1992: 
50). Че сто су та ква ве ро ва ња вре ме ном уоб ли че на у ма ње или ви ше раз ви је на 
пре да ња, ко ја се у од ре ђе ном кра ју пре но се с ге не ра ци је на ге не ра ци ју. Према 
тврд ња ма ис тра жи ва ча, и да нас се при ча да је не ки Фи лип, зва ни Жо ро, пре 
два де се так и ви ше го ди на ло жио у ку ћи са мо вил ски ја сен ко ји је обо ри ла 
не по го да, због че га су му исте го ди не по мр ли сви осим две кће ри (Ни ко лић-
Сто јан че вић 2003: 92). 

Под та квим ста блом не сме се пљу ва ти, се де ти ни ти спа ва ти, јер ко 
под њим за спи удрвисе (уко чи) или се про бу ди на не ком дру гом ме сту18 (Ни-
ко лић-Сто јан че вић 2003: 85-86, 92; уп. Та на ско вић 1992: 50). Ако не ко са мо 
про ђе у по ноћ по ред са мо вил ског др ве та или лег не под ње га, на род ве ру је 
да се мо ра раз бо ле ти и умре ти, јер ка жу да на том ме сту самовилеправени
шаљке, што се ви ди по ис тр га ном ли шћу и по ло мље ном гра њу на том ме сту 
(Ни ко лић-Сто јан че вић 2003: 138).

Ме ђу тим, ви ле у по себ ним слу ча је ви ма, ако им се при не су жр тве на 
про пи сан на чин, мо гу и опро сти ти оном ко се не хо тич но огре шио о њи хо во 
др во. Та ко су чо ба ни ма ко ји су,  иду ћи за сто ком, за спа ли ис под др ве та, од
узелено гу или ру ку, али су им по том оста ви ле и лек ис под истог др ве та. Да 
би се уми ло сти ви ле, по треб но је да чо ба ни но ва мај ка умесипогачу,спремиу
чашувинаимеда,пасветооднесенаместогдејечобанинспаваоиостави

17  Цер (quercuscerris) је дрво из рода храстова.
18  Према анимистичком схватању, спавање у одређено време и на одређеним местима опасно 

је зато што тада душа, боравећи ван тела, долази у додир с натприродним бићима, па је у 
великој мери изложена њиховом деловању. Због тога обредна пракса у вези с појединим 
врстама дрвећа често укључује и забрану спавања (Bandić 1980: 252).
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датупреноћи.Сутраданмајкаодеиузмештајеоставила,падајеболе
сникукаолек(Пе тро вић 1948: 341). Та ко ђе, кад не ког са мо ви ла смлатизбог 
по се че ног др ве та, вра ча ре иду на то ме сто и код труп ца па ле све ће и пр ска ју 
га бо сиљ ком и све ће ном во ди цом (Ђор ђе вић 1985: 138-139), или су вра ча ре 
сва ком обо ле лом са ве то ва ле да при ло жи за са мо ви ле бо цу ви на и кравајче, 
ко ји су се ка чи ли на самовилскодрво(Ву ка но вић 1937: 202). У јед ном опи су 
ис це ли тељ ског ри ту а ла за бе ле же но је да се по ну де за ви ле ста вља ју и ис под 
све тог др ве та: Имамоједнодрвотристагодинастароуселу.Непамтисе
одкадаје,достајеиопало,иструлело.Тојезапис,лужникхраституима
извор,навекјетуводаисподдрвета.Туимајуивиле.Тусужененекадстаре
месилеколачићекадјенекоболестаниимаједнастараженакојасесвуче
голаиоднесеколачеподатодрвоивиноиакоћевилада јојпомогнеона
начнеколачипијевиноиженаоздрави.Аконеће,онаувати,претуриинеће 
(Мар ко вић 2004: 123, бр. 159).

У ци ти ра ном од лом ку огле да се у пот пу но сти син кре тич ност на род не 
ре ли ги је, од но сно на сло ја ва ње еле ме на та хри шћан ског кул та све тог др ве ћа 
(записа) на древ на па ган ска ве ро ва ња о др ве ћу ко ја су по све ће на мит ским 
би ћи ма. У ет но граф ској гра ђи по сто ји мно го слич них при ме ра, на ро чи то ка
да је реч о самовилским ста бли ма. За бе ле же на је чак и упо тре ба истих тер-
ми на: дрво ко је је пред ста вља ло се о ски за пис у Сред ској се зва ло самодрво 
(Вла хо вић 1931: 47), што је на зив ко ји се ина че упо тре бља ва за ста бла ко ја 
су по све ће на ви ла ма.У истом кра ју (с. Жи ви на ње) све тим др ве том сма тран је 
био ве ли ки дуд (дебелодрво,разгранатоиокругло) око ко јег су се оку пља ли 
на ве ли ке пра зни ке (нај ви ше на Ђур ђев дан), али су ме шта ни ве ро ва ли да су 
ис под ње га вилеизлазилебиле,даиграју, па се сто га то ме сто зва лосамовил
скоколо(Илић и др. 2003: 156). И за јед но др во у свр љи шком кра ју (с. Пре-
ко но га), ко је је та ко ђе по што ва но као се о ски запис, ве зу је се пре да ње о по ја-
вљи ва њу ви ла ко је су ту бо ра ви ле и пе ва ле: Поједнојпричи,некедевојкесу
преноћилеупојати–натомместу–ичулеженскегласове,којисудопирали
изправцадрвета,какопевају.Кадасудошледотогдрвета,јерсумислиле
дапевајудевојкеизсела,виделесуданеманикога(То до ро вић 2005: 60).

На осно ву на ве де них при ме ра ве ро ва ња и пре да ња, уоч љи во је да у 
свим слу ча је ви ма, би ло да се ра ди о светом/посвећеном, би ло опасном/не
чистим/демонскомдр ве ћу, по сто ји древ но, ду бо ко уко ре ње но ве ро ва ње да 
су та ква ста бла та бу и са на. При том је, ка ко је у до са да шњим ис тра жи ва њи-
ма већ за кљу че но, од нос на ро да пре ма др ве ћу ко ја на се ља ва ју нат при род на 
(мит ска) би ћа по дво јен, бу ду ћи да се та ква би ћа по тен ци јал но сма тра ју и до-
брим и злим, и ко ри сним и штет ним (Ban dić 1980: 245). Ово по себ но ва жи за 
др ве ће ко је је по све ће но ви ла ма, док се за оно на ко јем се оку пља ју ве шти це 
углав ном ве зу ју са мо не га тив не ко но та ци је: чо век ко ји им се при бли жи нај-
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че шће на стра да или ка зна сти же ње го ву де цу, бу ду ћи да ве шти це нај ви ше 
њи ма могу да на у де. Тек у по не ким при ме ри ма (ри ту ал под цр ним гло гом) и 
ве шти це се при ка зу ју као би ћа ко ја до но се из ле че ње. Ка да је реч о ве ро ва-
њи ма и на њи ма за сно ва ним пре да њи ма о ви лин ском др ве ћу, уоча ва се да су 
пот пу но сти у скла ду са сло же ним и ам би ва лент ним пред ста ва ма о њи ма као 
мит ским би ћи ма у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри: оне су и осве то љу би ве 
(ка да ка жња ва ју оне ко ји се огре ше о њи хо во др ве ће), али под тим истим др-
ве ћем до но се ис це ље ње упра во од оних бо ле сти ко је су са ме послале. Због 
овог дру гог, по зи тив ног аспек та њи хо вог ли ка, ви ле се до во де у ве зу и са хри-
шћан ским кул том све тог др ве ћа (записа) као ме стом под ко јим се та ко ђе мо гу 
оку пља ти ра ди игре, или пак да би по мо гле бо ле сни ма, на шта се до сад у 
по сто је ћој ет но граф ској гра ђи и струч ној ли те ра ту ри тек ус пут но ука зи ва ло.
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О ЗДРАВЦУ (МИТ, ОБРЕД, МАГИЈА, ПОЕЗИЈА)1 

СА ЖЕ ТАК: Пред мет овог ра да је  здра вац  (Geraniumмacrorrhisum), ње го ве функ ци-
је и зна че ња  у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба и ју жних Сло ве на, где ова биљ ка има 
ва жно ме сто и ви со ко се вред ну је.  Ову по зи ци ју здрав цу је обез бе ди ло ве ро ва ње да 
је на стао кад се Бо го ро ди ца, бе жа ћи из Ви тле је ма,  умо ри ла и  озно ји ла, а из  ње ног 
зно ја, ко ји је па дао по  брдимаипланинама, ни цао је здра вац. Упра во ова ква мит ска 
пред ста ва, о на ста ја њу би ља и ра сти ња од де ло ва те ла бо го ва или од њи хо вих из-
лу че ви на, по ред чи ње ни це да је здра вац ми ри сна, ви ше го ди шња и ле ко ви та биљ ка, 
обез бе ди ли су му по вла шће но ме сто у очу ва њу здра вља и ис це ли тељ ској ма ги ји, а 
за тим  у ка лен дар ској об ред ној прак си, као и у об ре ди ма пре ла за.  Здра вац је тра-
ди ци о нал ног чо ве ка пра тио од ро ђе ња до смр ти. По себ но ме сто имао  је у про це су 
од ра ста ња и скла па ња бра ка код Ср ба. А у оби ча ју са ђе ња здрав ца на гро бо ви ма  и 
ве ро ва њу  да ду ша мо же да се ве же за биљ ку,  по ве зу ју се  ка лен дар ски и ко смо го ни-
ски ци клу си, од но сно иде ја о  бе смрт но сти ве зу је се за ову биљ ку.  

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тра ди ци о нал на кул ту ра, здра вац, мит, об ред, ма ги ја, по е зи ја 

Здра вац  (Geraniumмacrorrhisum)2 по на род ном ве ро ва њу је бо жан ска 
и  мит ска биљ ка пр ве вр сте. Јер  је, ка ко се не ка да  при ча ло, по стао од Бо го ро-
ди чи ног зно ја  по што је она, на кон што је ро ди ла Хри ста, бе жа ла из Ви тле је-
ма по брдимаипланинама, па се умор на  озно ји ла (Со фрић 1912:  98; Уса чо ва 
2001: 196).3 Ова пра ста ра хри сти ја ни зо ва на при ча, ко ја го во ри о ро ђе њу бо га, 
али и о бу ђе њу при ро де – чи ме се у ње ним окви ри ма по ве зу ју ко смо го ниј ски 
и ка лен дар ски ци клус – ве за на је  за  жен ско бо жан ство плод но сти и ве ге та-

1  Овај рад представља део истраживања која се врше у оквиру пројекта Аспектиидентитета
ињиховообликовањеусрпскојкњижевности (бр. 178005), који се реализује уз финансијску 
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републије Србије. У раду су 
настављена истраживања која је  ауторка започела раније (Карановић 1996: 691-698).  

2  Здра вац, из по ро ди це Gerniaceae, је ви ше го ди шња, ле ко ви та биљ ка, ста бла ви со ког до 40 
cm, об ра сла жле зда стим дла ка ма. Ли сто ви су јој пе ра сто де ље ни, цве то ви цр вен ка сти. Ли-
шће  је из у зет но ми ри сно.  Са др жи етар ско уље та нин, фла вон ски хе те ро зид.    

3 Ова кве при че за пи са не су код Ср ба и Бу га ра. 
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ци је ко је сим бо ли зу је  зе мљу из ко је ра сте би ље.4 За то је здра вац, јер је биљ ка 
ко ја је од Бо го мај ке на ста ла, све та биљ ка5, ко ја је мо гла по ста ти ва жна  у ма-
ги ји и об ре ду, биљ ка ко ја у тра ди ци ји ре пре зен ту је на че ло  ра ђа ња и ра ста, па 
и уми ра ња.6 А он и да нас за не ке љу де има ва жан сми сао.7 

Ре ал ну осно ву за ова кво схва та ње пред ста вља и  чи ње ни ца што је здра-
вац ви ше го ди шња биљ ка, од но сно што у је сен ве не и  под мла ђу је се то ком 
ве гета тивног пе ри о да и ти ме сим бо ли зу је го ди шње об на вља ње8, ко је је за 
пре мо дер ног чо ве ка би ло од жи вот не ва жно сти. Пе сма чак го во ри о то ме 
како здра вац ни кад не ве не, од но сно да је увек зе лен:

„Здрав че, вен че, бе ру ли те мо ме?“ 
„Ни ме бе ру ни код мен’ до’оде.
Големесесвебелибосиљак,
Онсебелилетитримесеца,
Јасамзеленилетиизими.“
(Рај ко вић 1978: бр. 5, ђур ђев ска)

У њој здра вац  го во ри о сво јој по вла шће ној по зи ци ји у про це су ве ге та ци је, 
чак и у од но су на бо си љак, ко ји је ина че у тра ди ци ји биљ ка над биљ ка ма.9 

4  Нај ва жни ја цр та ми та са сто ји се: усвођењусуштинестваринањиховопорекло, опи са ти 
свет зна чи при ча ти исто ри ју ње го вог пра ства ра ња.  У мит ском по и ма њу све та, зна ње ка ко је 
не што на ста ло пред ста вља кључ за ње го ву упо тре бу (Me le tin ski b.g izd.: 174-175), што на ве-
де на при ча о здрав цу и по ка зу је.

5  Ни јед на биљ ка ни је све та по се би. Пре ма пра ста рим ве ро ва њи ма са мо биљ ке чи је је по ре-
кло бо жан ско су све те и има ју ма гич на и ис це ли тељ ска свој ства (Eli a de 2004; Eli ja de 2011: 
352-355 ). Пред ста ве о пре тва ра њу бо го ва и љу ди, или њи хо вих из лу че ви на, у би ље су пра-
ста ре и ја вља ју се код раз ли чи тих на ро да, што је ка ко се ми сли,  по сле ди ца от кри ћа зе мљо-
рад ње (Eli ja de I 1991: 31-39). О при ча ма ко је го во ре о то ме у срп ској усме ној тра ди ци ји 
ви ди: Vuj no vić 2012: 69-77.  

6  Биљ ка ко ја се ци клич но су ши и по но во из ра ста сва ка ко је по год на да сим бо ли зу је ове про-
це се пре ла за. Сто га, ка ко све до чи док тор Ту ца ков: Уранијавременанијебилокућенивино
градабезпосађеногздравца(Ту ца ков 1978: 17).

7  О то ме го во ри  за пис јед ног на шег чо ве ка ко ји  да нас  жи ви у Ауста ли ји, у ко ју је по нео, и 
у сво ју ба шту за са дио, здра вац. Он ка же:  Заразликуоддругихбашти,унашојстаројкући
насрединије–леска,aузограду–здравац!Kaдaсмoсeселилиуновукућу,лескајебила
превелика,ализдравацсмопреселили.Помералисмоганеколикопута,докнисмопронашли
најбољупозицију(малосунца,малосенкe)исадаубаштиимамомирис“Старепланине” 
(Петровић:2009). 

8  У аграр ним ми то ви ма од ра жа ва се по ја ва ци клич но сти у при ро ди,  по ве за на са ми те мом бо-
жан ства ко ја уми ру и вас кр са ва ју (Me le tin ski b.g izd: 222-229), што је ов де са чу ва но у фраг-
мен ту.

9  О по вла шће ној по зи ци ји бо сиљ ка у на род ној кул ту ри:  Со фрић 1912: 29-45; Чај ка но вић 4, 
1994: 36-43.
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Овај  ис каз по твр ђу је да је свест о ва жно сти здрав ца не ка да би ла то ли ко ја ка 
да се у пе сми  ре ал но ста ње ис кри вљу је, по што се по њој ова биљ ка ни у про-
це су ми ро ва ња ве ге та ци је не су ши. 

У дру гом при ме ру о ва жно сти здрав ца за Ср бе у про шло сти го во ре сти-
хо ви пе сме ко ји су пе ва ни при ли ком  ње го вог бра ња, у ко ји ма се с ње го вим 
ве ге та тив ним фа за ма ус кла ђу је це ла при ро да:

„Здрав че, мом че, бе ру ли те мо ме?“ –  
„Бе ру, бе ру, ка ко да не бе ру!
Кадјацветам,свагорамирише,
Кадјавенем,свагораувене.“
(Зла та но вић 1982: бр. 37, ђур ђев ска)

Здра вац  је та ко ђе биљ ка  ин тен зив ног  ми ри са, а упра во ми ри сне биљ-
ке су пре ма на род ним ве ро ва њи ма има ле ве ли ку за штит ну моћ, па се и о то ме  
пе ва ло:

Зби рај те се мо ме и не ве сте,
Да иде мо у го ру зе ле ну,
Да бе ре мо цве ће сва ко ја ко,
Понајвећездравацмиришљавац.
(Сој ка 1903: 208)

И овим се здрав цу да ва ло  по вла шће но ме сто ме ђу оста лим биљ ка ма. 
Од но сно пе смом  у ко јој се ка же да се ми ри сни здра вац бе ре понајвеће по твр-
ђи ва ла се ње го ва ва жност.

А здра вац је и ле ко вит, што се од дав ни на зна ло.10  На ле ко ви тост ове 
биљ ке упу ћу је не са мо њен на зив, већ и упо тре ба у ма гиј ској пре вен ци ји  бо-
ле сти и ис це ли тељ ској ма ги ји, о че му се при ли ком пле те ња ђур ђев ског вен ца 
и пе ва ло:

Да бе ре мо цве ће сва ко ја ко,
Понајвећездравацмиришљавац.
Да ви је мо три вен ца зе ле на:
Једанвенацзаживо,заздраво,
(Со фрић 1912: 98-99, пе ва на дан пред Ђур ђев дан).

У Гру жи се, на при мер, да би се њи ме ба ја ло, здра вац спе ци јал но га јио 
у ба шта ма (Пе тро вић 1948: 77). Као за шти та од бо ле сти и ујед но сред ство лу-
стра ци је здра вац је ко ри шћен на Ус крс, кад су се у Лев чу и Тем ни ћу и Ни шу 
уми ва ли и ку па ли во дом у ко јој је пре но ћи ло цр ве но ја је, здра вац, ру тви ца, 
ка ло пер, ко пит њак, оми лен, ко при ва, се лен... што се и ра ди ло радиздравља, a 

10  Ви ди:                 http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86
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го во ри ло сe и: здравацдајездравкојисекупа (Ми ја то вић 1901: 124; Ми ја то-
вић 1907: 135; Со фрић 1912: 99). А на Ус крс у Гор њој Пчи њи вр ше но је ком-
ка ње (при че шћи ва ње) би љем, ме ђу ко јим је ва жно ме сто при па да ло здрав цу. 
За ком ка ње се у ви ну при пре ма ла ре са од дре на, ко при ва, здра вац и ко ма дић 
ус кр шњег ко ла ча. До ма ћин би с при че шћем ста јао ис пред кућ них вра та, кад 
уку ћан при ми ком ку, ска као је на по ље што да ље мо же, из го ва ра ју ћи же ље за 
здра вље и на пре дак (Фи ли по вић и То мић 1955: 98). Здрав цем су на Биљ ни 
пе так у Лев чу ки ти ли и ве дро: дајемлекоздраво (Ми ја то вић 1901: 122). На 
Ђур ђев дан се мла деж у Гру жи ки ти ла ко при вом, здрав цем и се ле ном: здрав-
цем, та ко ђе дабудуздрави (Пе тро вић 1948: 243). Као апо тро пеј, здра вац се, 
за јед но са ру тви цом и се ле ном, не ка да и у Лев чу за де вао за по јас (Ми ја то вић 
1901: 124).11 А у Хо мо љу, при ли ком „отва ра ња бо ле сни ка“12, он се ку пао у 
во ди у ко јој су пре но ћи ли гран чи ца дре на, ко рен или ки та здрав ца, струк 
бо сиљ ка, бе лу так. По што се оку па, бо ле сник три пу та пљу не у во ду и ка же: 
Пљујемнатебенаинасвојеболести. За тим га је ма ти во ди ла да во ду про спе 
иза ку ће, а дрен, здра вац и бо си љак за де вао се за вр бо ву гра ну (Ми ло са вље-
вић 1914: 262), ко ја је тре ба ло да по слу жи као тран сфер бо ле сти.13

По вла шће ну по зи ци ју здрав ца у срп ској кул ту ри по ка зу је и вре ме ње-
го вог бра ња, из ме ђу Ус кр са (обич но на Цвет ну не де љу14), и Ђур ђев да на (у 
Хо мо љу и Лев чу, за јед но с дру гим тра ва ма, здра вац се брао ра но ују тро на 
Би ља ни пе так15, кад се бра ла и ру тви ца, ка ло пер, ре са од дре на, ко при ва, 
млеч, кај ма чи ца, ца ри чи ца, ђур ђе вак (Ми ја то вић 1901: 121; Ми ло са вље вић 
1914: 47-48, 57)16, ко ји се по ве зу ју са смр ћу и ус кр сну ћем Бо га, од но сно ми-
ро ва њем и бу ђе њем ве ге та ци је, а ко је је у све сти пре мо дер ног чо ве ка ути сну-
то у со лар но-лу нар ни ка лен дар.17 Оту да га је ба шти ни ло и хри шћан ство, јер 
Ус крс је увек у пр вој не де љи иза пу ног ме се ца по сле про лећ не рав но де ви це, 
кад се бра ло и би ље, док је ње го во бра ње ко је је оба вља но и за Ђур ђев дан, 

11   На ва жност з дравца уп ућује буга рск а балада  у ко јој м ајка уши ва  сину   биљке са д евет го ра 
у к алпак и  п ојас као  з аштит у од јуде коју  млад ић,  знајући  колико је з дравац  иначе в редан, 
з амењује  за  обећање јуде да ће му дати пирински здравац, ако скине калпак и појас (према: 
Ајдачић 2007: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/04/SMS_04_Ajdacic.pdf).

12  Отварање болесника је био сложен процес магијског лечења у којем се он доводио у везу 
са светом мртвих, a затим се настојало да се од њега одвоји (Чајкановић 1 и 2, 1994: 417 и 
112-113). 

13  Демони болести у неким басмама гоне се на крушку, или на друго дрво (Раденковић 1982: 49).
14  Цветна недеља – шеста недеља великог поста.
15  Биљани петак – петак пред Ђурђевдан. 
16  Бабе, које такође иду са њима, беру страшник, копитњак, расковник (Милосављевић 1914: 48).
17  О календарским митовима који репродукују природне циклусе види: Meletinski 1981: 221-

228.
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за пра во ве за но за сме ну зим ског и лет њег по лу го ђа.18 А ве за здрав ца с лу нар-
ним на че лом по твр ђу је се и ети мо ло шки, атри бу том мла дог ме се ца, ко ји се 
на зи ва још и здрављак19,за ко јег се ина че ве ро ва ло да док ра сте да је до бро 
се ја ти усе ве, јер та да и би ље бо ље на пре ду је (Ђор ђе вић 1958: 34; Тол стој 
2001: 355). 

Ко ли ко је здрав цу и у овом окру же њу при да ва но по себ но ме сто ка зу је 
по да так да сеидењеубиље, утраве (Ми ја то вић 1901: 121), у Мла ви на зи ва ло 
и идењеуздравац (Ју ри шић 1936: 89). А то се по твр ђи ва ло и пе смом:

Да иде мо у го ру зе ле ну,
Да бе ре мо сва ко ја ку тра ву,
Понајвишездравацмиришљавац.
(Рај ко вић 1978: бр. 17, ђур ђев ска) 

Здра вац су уоби ча је но бра ле де вој ке ко је су се зва ле цветоноснице, а 
ишле су у шу му пресунчеваизласка (Ми ло са вље вић 1914: 40, 57; Ер де ља но-
вић 1951: 64, 163-164). Или, по јед ном све до че њу из око ли не Со ко ба ње: На
једанданпреЂурђевданапоранилибимомциидевојкесасвојимрођацима
уЛесковикпланинувишеманастирасветогСтеванаинабралибиздравца,
копитњака,јоргованаиразногдругоглековитогбиља (Р. С. 1899: 272-273), 
о че му се та ко ђе пе ва ло: 

Појславеје,кукајкукавице,
Дабудимомомеиневесте,
ДабудимоселскеЂувендије,
Да иде мо у го ру зе ле ну,
Да бе ре мо сва ко ја ку тра ву,
Понајвишездравацмиришљавац.
(Рај ко вић 1978: бр. 17, ђур ђев ска) 

Та ко се у вре ме ну су сре та но ћи с но вим да ном (ко је ов де огла ша ва ју 
ку ка ви ца и сла вуј) па ра фра зи ра сме на мра ка све тло шћу, од но сно ди на ми зу је 
ве ге та тив ни про цес и ин си сти ра на ње го вим по тен ци ја ли ма. А и са ме бе ра-
чи це, мла де де вој ке, сна гом сво је оплод не мо ћи су га ин тен зи ви ра ле у уза јам-
ном де ло ва њу са здрав цем. 

На Ђур ђев дан, та ко ђе ра но ују тро, би ло је оми ље но и идењеувенац 
(Ми ло са вље вић 1914: 121). И та да се бра ло раз ли чи то би ље, али пре све га 
здра вац, за тим јор го ван, бр шљан, млађ, про це пак, и од ње га пле ли вен ци на 

18  Некада се година делила на два дела, лето и зиму, који су трајали од Ђурђевдана (23. апр/6. 
Мај), до Митровдана (27. окт/9. нов.), и од Митровдана до Ђурђевдана (Милићевић 1894: 
122 и 144).

19  Новом месецу, кад га угледају први пут, сељаци су некада говорили овако: Здрав,здрављаче,
весељаче!Венацтинаглаву,амениздрављеивесељенакућу (Милићевић 1894: 60).
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во ди, кад се и пе ва ло. Здрав цу је и ов де при па дао при мат, по што је са њим 
по и сто ве ћи ван и сам ве нац, о че му ка зу ју сти хо ви:

Венче,здравче, бе ру ли те мо ме?“
„Бе ру, бе ру, ка ко да не бе ру,
Бе ру ћи ме, у го ру су за шле,
Три дни бра ле, три ћит ке на бра ле!“
„Кад те бе ру ку де те де ва ју?“ –  
„Меневијуузеленевенце,
Сва ка ви је три зе ле на вен ца:
Је дан ве нац, за овцувалкушу,
Дру ги ве нац, за јагњеђурђевско,
Тре ћи ве нац, за коталголеми.
(Јан ко вић 1896: 433-434)

Или:
Зби рај те се мо ме и не ве сте,
Да иде мо у го ру зе ле ну,
Да бе ре мо цве ће сва ко ја ко,
Понајвећездравацмиришљавац.
Да ви је мо три вен ца зе ле на:
Је дан ве нац за жи во, за здра во,
Дру ги ве нац, за то си во ста до,
Тре ћи ве нац, за ко ва но ве дро.
(Со фрић 1912: 98-99, пе ва на дан пред Ђур ђев дан)

И то пе ва ње зва ло се венчевопевање, а пе сма венчевапесма (Ми ло-
са вље вић 1914: 53-53), што је та ко ђе па ра фра за об ред не прак се за сточ ну 
плод ност. Јер упра во од здравца вио се ве нац за ов це (Ми ли ће вић 1894: 260), 
њи ме су ки ти ли по су де за пр ву му жу, кроз ве нац од здрав ца у Лев чу се му зе 
и мле ко (Ми ја то вић 1907: 106). У јед ном за пи су с кра ја XIX ве ка ка же се, на 
при мер, да: чобанизаберенајбољуовцу,натакнејојколачивенацнаврат,
избаципушкуилипиштољипочнемусти,првоокићенуовцу,аиосталере
дом (Р. С. 1899: 272-273). И у со ко јом ће се сто ка со ли ти на Ђур ђев дан, у Ре-
са ви је ста вљан здра вац, а за тим ко при ва и мле чи ка (Ми ли ће вић 1894: 119). 
А здрав цем су у Врњ ци ма кр ми листо ку(Сој ка 1903: 208-209), та ко што су у 
три це ста вља ли здра вац, глог и дру го би ље, па би, над њи ма, пре но што би 
их да ли сто ци, ба јао се о ски ба са џи ја (Ту ца ков 1978: 19). Та ко се ова биљ ка 
ви ше стру ко до во ди у до мен млеч ног и сточ ног бла го ста ња. А пле те ње вен-
ца, у ко јем за штит на моћ здрав ца има ва жну уло гу, асо ци ра ци клич ко об на-
вља ње при ро де (Ви но гра до ва/Тол стој 2001: 72-73), по што се ве нац об ли ком 
до во ди у ве зу са сун цем и ме се цом, и са мим тим с кул том ве ге та ци је. Ко ли ко 
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је здра вац, ве ро ва ло се, био ва жан за аграр ну плод ност ка зу је оби чај да се у 
Хо мо љу у се ме за се тву ку ку ру за не ка да и ста вљао здра вац (Ми ло са вље вић 
1914: 767). 

На ва жност здрав ца у тра ди ци о нал ној кул ту ри упу ћу је и ње го во ко ри-
шће ње у об ре ди ма пре ла за – око ро ђе ња, вен ча ња и у по смрт ним оби ча ји ма. 

По ро ди ља се, у лу стра тив не свр хе, ку па ла у во ди у ко јој је био здра вац, 
оман, бо си љак и се лен (Ми ло са вље вић 1914: 93 и 99; Уса чо ва 2001: 195). У 
пр ву во ду за ку па ње но во ро ђен че та у Гру жи ста вља ли су здра вац, да је де те 
здра во (Пе тро вић 1948: 416). А здра вац се за ши вао и де ци у пе ле не (Уса чо ва 
2001: 195), да би их чу вао. Иста му је на ме на би ла у Бо љев цу, где се ста вљао 
у амај ли ју, дабиседецаодржала (Гр бић 1909: 289-290). На Ба бин дан (8/21 
ја ну ар) ба би це су оби ла зе ку ће у ко ји ма су при хва та ле де цу и но си ле им здра-
вац (Уса чо ва 2001: 195). С бу ке том здрав ца по зи ва ло се на кр ште ње (Уса чо ва 
2001: 195). У Гру жи: Некемајкедадудететуздравацурукудокгакумшиша 
(Пе тро вић 1948: 254). И ко са од пр вог ши ша ња чу ва ла се у здрав цу (Ни ко лић 
1910: 181). А на Бад њи дан пе ва ло се де те ту/ма лом Бо гу, ко је да би би ло за-
шти ће но од бо ле сти, на кал па ку но си здра вац, у сти хо ви ма:

Дух ну ве тар, Ко ле до, са пла ни не, Ко ле до!
Те из ду ва, Ко ле до, вра на ко ња, Ко ле до!
И на ко њу, Ко ле до, бој но се дло, Ко ле до!
И на се длу, Ко ле до, му шко че до, Ко ле до!
И на че ду, Ко ле до, са мур-кал пак, Ко ле до! 
Закалпаком,Коледо,китаздравца,Коледо!
Дајездраво,Коледо,мушкочедо, Ко ле до!
(Ми ли ће вић 1894: 160)

Де цу су на Ус крс у Бо љев цу та ко ђе ку па ли у во ди у ко ју се ста вљао 
здра вац, бо си љак, сел вин и ко при ва (Гр бић 1909: 50). А и де ца су здрав цем 
на Ве ли ки че твр так ишла од ку ће до ку ће и де ли ла га уку ћа ни ма (Уса чо ва 
2001: 195).

О здрав цу и ње го вој ва жно сти у про це су од ра ста ња и пол ног са зре-
ва ња, од но сно ка ко мо мак ма ми де вој ке овом биљ ком, пе ва ле су ла за ри це у 
ис точ ној Ср би ји: 

Дој де мом че на оро,
Зеленздравацдонесе.
Све де вој ће ку пи ше,
А Ми ле на укра де,
Па си бе гом по бе же.
Мом чен це ју го во ри:
„Стој, Ми ле но, не бе жи,
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Ти си ме не ре че на
И у пи смо пи са на.”
(Рај ко вић 1978: бр 22)

У Вла со ти нач ком кра ју ишле су ла за ри це, та ко ђе пе ва ју ћи здрав цу и 
о бра њу и са ку пља њу здрав ца, и то по сто ја но, ду го и мно го, чи ме се та ко ђе 
ис ти ца ла ње го ва ва жност: 

Си тан ка мен до ка ме на,
Зе лен здра вац до ко ле на.
Пра ти ше ме да га бе рем 
Нaд’ннaноћпопечица,
Занедељуцелачоба.
(Ми ро слав Мла де но вић На ста: Пе сме и игре ла за ри ца из Вла-
со ти нач ког кра ја http://www.vo ka bu lar.org/fo rum/in dex.php?to-
pic=1551.0;wap2)

Де вој ке и мла де не ве сте су се та ко ђе здрав цем ки ти ле (Со фрић 1912: 99). 
А о здрав цу као оми ље ном цве ћу и биљ ци на к ло ње ној пре све га де вој ка ма, а 
са мим тим и би ља ко је се ва зу је за ини ци ја ци ју, та ко ђе се пе ва ло о Ђур ђев да ну:

Си тан ка мен до ка ме на,
Зе лен здра вац до ко ле на.
Пра ти ше ме да га бе рем – 
За дан за два је дан стру чак,
За не де љу це лу кит ку.
Сам ми здра вац про го ва ра:
„Бе ри те ме, но си те ме,
Недајтеменевестама.
Невестемеружноносе:
Задан,задва,зазулуви
Аувечебацајуме.
Већмедајтедевојкама,
Девојкемелепшеносе.
Дањуносезафесићем,
Аувечеунедарца,
Унедарца,крајсрдашца“
(Со фрић 1912: 99)

Или:
По ру чу је здрав ко по ов ча ра:
„Не ка дој ду мо ме да ме бе ру,
Ме не мо ме бе ру и не бе ру,
А не ве сте из ко рен ме ску бу.“
(Рај ко вић 1978: бр. 4, ђур ђев дан ска)
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Ево и пе сме за пи са не у се лу До бро ви шу, у око ли ни Ле сков ца, осам де-
се тих го ди на про шлог ве ка:

Дој де вој ник у оро,
Зе лен здра вац до не се.
Све де вој ке ку пи ше, 
Ја То до ра не ку пи,
Ја си ста не да бе га. – 
„Стој, То до ро, не бе гај!
У те бе сам свра ти ја,
Пу шка ми је оста ла
И на пу шку пи са ло:
Ме не име Де ли ја,
Е те бе [je] Ма ри ја.“
(Ко стић 2013)
http:/ /www.m cleskov ac. com /index.ph p?op tion=co m_co nte nt&vie-
w= articl e& id=3854:les ko va ki-pisci -i-njihovo -d oba-59-pionir-a ko- 
glasilo&c at id=45:l ju divreme-dogaaji-)

Здра вац је, сход но сво јим апо тро пеј ским свој стви ма и лу стра тив ној на-
ме ни, ко ри шћен и у ри ту ла ној прак си око вен ча ња, и то од про сид бе до сво ђе-
ња (Уса чо ва 2001: 195). Пред свад бу, мом ко ву су ка пи ју ки ти ли цве ћем, ме ђу 
ко јим је здра вац имао ва жно ме сто, што се и да нас чи ни у Вла со ти нач ком кра-
ју (Мла де но вић http://www.vo ka bu lar.org/fo rum/in dex.php?to pic=1547.0;wap2). 
Кад де вој ци обу ку вен ча но оде ло у Хо мо љу је ста вља ла у не дра де сном ру ком 
пе лен, бо си љак и здра вац, дасвоммужумиришекаоцвеће (Ми ло са вље вић 
1914:151). А и не ве стин ски да ро ви су не ка да у апо тро пеј ској на ме ни ки ће ни 
здра ва цем, бо сиљ ком, бр шље ном, ру жа ма, јор го ва ном (Ми ло са вље вић 1914: 
143). На сва че ти ри ћо шка ро го же, на ко јој су мла ден ци про во ди ли пр ву брач ну 
ноћ, у Ле сков цу је ка чен здра вац и три слам ке ра жи (Уса чо ва 2001: 195), што 
да ље по твр ђу је ње го ву ве ли ку за штит ну уло гу у кон тек сту сва тов ске об ред но-
оби чај не прак се, од но сно уче сни ка свад бе и свад бе них ре кви зи та.

У оби ча ји ма ве за ним за смрт, здра вац је та ко ђе ко ри шћен и то, ка ко 
за пи си по твр ђу ју, по себ но код Бу га ра. Та ко су га, на дан са хра не и че тр де сет 
да на од смр ти, они са ди ли на гро бу (Уса чо ва 2001: 196). А код Ср ба се та ко ђе 
са дио на гро бљи ма и по ред цр ка ва (Ту ца ков 1978: 17). А здра вац се и да нас у 
Бу гар ској се је на гро бо ви ма у шта се, јед ном при ли ком по се тив ши со фиј ско 
гро бље, уве ри ла и аутор ка овог ра да. То по ка зу је да здра вац има ста тус биљ ке 
за ко ју се ве ро ва ло да за њу мо же да се ве же ду ша20, од но сно да мо же би ти 

20  На гро бо ви ма код Ср ба, ме ђу ју жним Сло ве ни ма и Сло ве ни ма уоп ште, са де сe раз ли чи те 
биљ ке и др ве ће, што је ве ро ват но ве за но за њи хов ме ди ја циј ски аспект и ве ро ва ње да ду ша 
мо же да за по сед не др во и у ње му бо ра ви (Агап ки на 2001: 162; Mar ja nić 2004: 226-229). 
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пре но сни ка нал у ње ном пу то ва њу на онај свет. Ти ме се да ље пре пли ћу ве-
ро ва ња да је ци клич ност у уми ра њу и по нов ном ра сту ове биљ ке по ве за на са 
схва та њи ма о смр ти и вас кр са ва њу. А у том сми слу о ве ли кој мо ћи ове биљ ке 
да ути че на жи вот го во ри прак са да се, на шест не де ља од смр ти по кој ни ка и 
на ње го ву го ди шњи цу, по по врат ку с гро бља, ста вљао у ре ше то с пше ни цом и 
хле бом, кад се код Бу га ра го во ри ло: Дасаздравивекеживите (Уса чо ва 2001: 
195), што је да ље по твр ђу је ве ро ва ње у спо соб ност здра ца да жи ви ма чу ва 
здра вље и за шти ти их од смр ти, са ко јом су ожа ло шће ни при ли ком по се те 
гро бљу сва ка ко до ла зи ли у до дир. 
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КРУШКА У СРПСКОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ И 
УСМЕНОЈ ПРОЗИ

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ис тра жу ју се пи та ња зна че ња и функ ци је кру шке у ет но-
граф ској гра ђи и усме ној про зи. Основ не ка рак те ри сти ке овог др ве та (све то ‒ де мон-
ско) у срп ској кул тур ној тра ди ци ји по зна те су и у древ ним ре ли ги о зним си сте ми ма 
дру гих на ро да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кру шка, усме на про за, тра ди ци о нал на кул ту ра, пре да ње, бај ка, ле-
ген да.

Кру шка је др во ко је за у зи ма за па же но ме сто у срп ским на род ним оби-
ча ји ма, ве ро ва њи ма и усме ном ства ра ла штву. По ре кло име на ове биљ ке не ки 
ети мо ло зи об ја шња ва ли су ве за ма са је зи ком на ро да ко ји жи ве на про сто ру 
са ко га она мо жда по ти че. П. Скок сма трао је да реч кру шка пред ста вља по-
зајм ље ни цу и, ко мен та ри шу ћи да је сти гла са Ис то ка, на ла зио је ве зу са курд-
ском ре чи ko re ši – ku rest (Skok 1972: 215). У но ви јим ис тра жи ва њи ма упу ћу је 
се на ве зу име ни це кру шка са ре чи ма ко је озна ча ва ју уда ра ње, др ма ње, тре-
ше ње, па да ње: Највероватнијеједасуназивезакрушкуупрасловенскоми
прагерманскомњиховиговорницистворилиимајућинаумудајекрушкаоми
љенахранамедведа,закојесусевезивалистрахипразноверице.Упроцесу
дезигнацијеискуствосамедведимакојиотресајуовевоћкеулатинском,грч
комипрасловенскомдајеподстрекастварањуименицаузначењу„оношто
једрмано“или,премапрасловенском,дословногрувано (Хле бец 2005: 34). 

Ет но ло шка гра ђа ну ди не са свим ујед на че ну сли ку о овом др ве ту. Пре-
ма мо де лу др ве та све та ко је од ра жа ва три сег мен та људ ске пред ста ве све та 
‒ под зе мље, зе мљу, не бо ‒ кру шка при па да усправномивисокомдрвећу(које)
најбољеосликаваосуземља‒небо (Ра ден ко вић 1996: 197). Иако род но др во 
(што би упу ћи ва ло на бли ску ве зу са чо ве ком), кру шка се у тра ди ци о нал ној 
кул ту ри од ре ђу је као ра сти ње ко је за у зи ма по зи ци ју на гра ни ци из ме ђу со ци-
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јал ног и ди вљег све та (Ра ден ко вић 1996: 198). Она је све та и укле та (Уса чо ва  
2001: 313), за шти та и опа сност, дом со лар ног и хтон ског бо жан ства.1

Пре ма пред ста ва ма не ких древ них на ро да, ме ђу њи ма и Сло ве на, др во 
je до жи вља ва но као жи во би ће, као хи по ста за со лар ног/хтон ског бо жан ства 
‒ бог сам; оно је, да ље, би ло ме сто у ко ме бог ста ну је, али и про стор ко ји 
при па да ду ша ма умр лих (Уса че ва 2000: 295). По сто је ћа срп ска ет но граф ска 
гра ђа о др ве ту кру шке са чу ва ла је го то во све ни вое ових пред ста ва, на ро чи то 
оне у ко ји ма је она обе ле же на хтон ским атри бу ти ма (на њој бо ра ве де мо ни, 
сим бол оног све та).2

По ми шље њу Ве се ли на Чај ка но ви ћа, у не ким ве ро ва њи ма и оби ча ји ма 
Ср ба са чу ва ни су тра го ви пред ста ва да је др во храм, ме сто у ко ме Бог ста ну је. 
Ре ги стру ју ћи при ме ре при че шћи ва ња ра сти њем (ко при ва) или под њим (шљи-
ва), на во де ћи при ме ре све тог др ве ћа ‒ записа, он у гра ђи пре да ња на ла зи мо гу-
ће тра го ве ве ро ва ња да је др во, па и кру шко во,  храм3: Уједнојнашојлегенди
причасекаконекакавцарнијеникадаишаоуцрквудасеБогумоли(јермусе
ту„ниједало“),негојеточиниоподкрушком(“крушчицајемојацрквица“)
ињеговемолитветуималесутоликоуспехадасеонпосветио (Чај ка но вић II 
1994: 173). Еле мен те ве ро ва ња у кру шку као све то др во на шао је и у ле ген дар-
ној при чи „Ко ма ње иште, ви ше му се да је“ (Ка ра џић 1988:  97). 

У на род ној кул ту ри Ср ба из у зет но је очу ван култ записа. По ред кру-
шке, као спе ци фич на за ме на за храм, по што ва ни су храст, бу ква, брест, ја сен, 

1  И у пред ста ва ма дру гих сло вен ских на ро да из ра же на је ам би ва лент на при ро да кру шке. С 
јед не стра не, она је др во за штит ник (плод но сти, од зми ја – Бу гар ска, Ро до пи, Сло вач ка, Че-
шка), до во ди се у ве зу са Мај ком Бо жи јом у Бе ло ру си ји и Сло вач кој (Уса чо ва 2001: 313; Ду-
чыц 2000: 59). На дру гој стра ни, кру шка је др во обе ле же но де мон ским атри бу ти ма: на њој 
бо ра ве не чи сте си ле –  ви ле, ђа во ли, ве шти це, але (Ру си ја, Бу гар ска, Бе ло ру си ја, Укра ји на). 
Она је, као др во ан ти све та (зла, не плод но сти), у укра јин ским ба ја ли ца ма не га ти ван пан дан 
хра сту, др ве ту све та (Уса чо ва 2001: 313-314). У хри шћан ству, кру шка има по зи тив ну сим бо-
ли ку: пред ста вља Хри сто ву љу бав пре ма љу ди ма уоп ште (Ba du ri na  2006: 398). Као тра ди-
ци о нал ни сим бол у за пад ној кул ту ри, она отеловљујеженскуеротскусимболику (Stivensс 
2005: 347), пред ста вља на ду и до бро здра вље (Ку пер 1986: 81), њен цвет је сим бол про ла-
зно сти (Ми ло ва но вић/Га врић 1994, 261). Кру шка је атри бут грч ких бо ги ња Хе ре и Афро ди-
те (као и њи хо вих рим ских пан да на); у Ки ни сим бо ли зу је ду го веч ност, прав ду, до бру упра ву 
и ис прав но ра су ђи ва ње (Bi der man 2004: 185-186), док је њен цвет сим бол жа ло сти (Ger bran/
Še va li je 2004: 452). Пред ста ва о др ве ту као пер со ни фи ко ва ном и ан тро по мор фи зо ва ном би -
ћу у кул ту ри број них древ них на ро да оп ште је ме сто и пред ста вља ре флек се ста рих ре ли ги-
о зних фор ми (Фреј зер 1992: 149‒177).

2  Пре ма Со фри ћу, у срп ском на ро ду, кру шко во др ве ће је  назлугласу (Со фрић 1990:  149). 
3  Кру шка је као све то др во по што ва на и у Ма ке до ни ји: УЂевђелији,например,наУскрссу
причешћиваликрушку:окружавалисујеиконама,свештеникјечитаоЈеванђељеишкропио
дрвосветомводом,азатимстављаопричестподкорудрвета,послечегасугазвалипра
честинакруша (Агап ки на 2001: 189).
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ле ска и дру ги (Агап ки на 2001: 189). Под њи ма се вр ши ло ка ђе ње, при че шћи-
ва ње, на њих се ка чио крст и при но си ле су им се жр тве4, односнобожанском
нуменукојисеуњимазамишља (Чај ка но вић III 1994: 176). 

Ве ро ва ње у кру шко во др во као ста ни ште де мон ских би ћа мо же се сма-
тра ти до ми нант ним, кад се го во ри о пред ста ва ма у срп ској тра ди ци о нал ној 
кул ту ри. Под њом или на њој бо ра ве ве шти це, ђа во ли. На кру шку сле ће ала 
ко ја кра де гро жђе и ве ру је се да ће све укра де но вра ти ти ако бу де уби је на док 
се на др ве ту на ла зи (Зе че вић 2008: 269). Чу ма, де мон бо ле сти, ис те ру је се из 
се ла и упу ћу је на кру шку.5 Као ме сто из го на за бе ле же на је и ди вља кру шка 
(Чај ка но вић III 1994: 447). Ди вље ра сти ње, ина че, пре ма ми шље њу Ве се ли на 
Чај ка но ви ћа, при па да ди во ви ма ‒ најстаријимформама паганских богова 
(Чај ка но вић II 1994: 172). О при пад но сти кру шке се но ви тим биљ ка ма све до-
чи и низ за бра на чи јим на ру ша ва њем чо век за ла зи у свет хтон ске си ле и ри-
зи ку је ка зну. Ово др во не тре ба се ћи (Уса чо ва 2001: 313), ни је до бро под њим 
спа ва ти ни ти, за вре ме гр мља ви не, ста ја ти (Зе че вић 2008: 691).6 

Као дрвомедијатор (Агап ки на 1996: 11) из ме ђу овог и оног све та, кру шка 
се са ди ла на гро бљу. Ве ро ва ње у ду ше умр лих ко је, на кон смр ти чо ве ко ве, при-
вре ме но бо ра ве на др ве ту по зна то је у сло вен ском све ту. Др во је та да не ста ни-
ште већ ста ни ца на пу ту ка оно стра ном (Ви но гра до ва 2000: 184). Кру шка, пре ма 
не ким пред ста ва ма, мо же би ти ста ни ца и у обр ну том прав цу, од оностаног ка 
овостраном: ро да до но си де те и спу шта га на кру шку (Ви но гра до ва 2000: 350).     

Ова ква ње на при ро да сва ка ко је усло ви ла и ме сто ко је кру шка има у 
об ред ној и ма гиј ској прак си. Крушкајепогоданмедијаторумагијскојпрак
синајмањеиздваразлога.Прво,веровањаимагијскипоступциодносесепо
правилунадивљекрушке,којесусамониклеупољу,односноприпадајупро
сторуотвореномипремаљудимаипремадивљемсвету (Ра ден ко вић 1996: 
201). Ово во ће јед но је од оних ко је се ко ри сти у не ким по греб ним об ре ди ма: 
при но си се на дар ду ша ма умр лих, чи не ћи део тр пе зе по кој ни ка (Не дељ ко-
вић 1990: 96). Као сим бол плод но сти, уме та на је у ко лач за Св. Ва си ли ја (Не-
дељ ко вић 1990: 147). Под кру шко во др во за ко па ва на је по сте љи ца ка ко би се 
ро ди ло му шко де те (Зе че вић 2008: 624). Де мо ни бо ле сти у не ким ба сма ма 
го не се на кру шку (Ра ден ко вић 1982: 49).

4  Ве ро ва ње у све то др во ‒ храм за па жа се и код не сло вен ских на ро да, код Гр ка на при мер 
(Си дне ва 2004: 315).

5  Ис те ри ва ње де мо на из со ци јал ног про сто ра и ње го во упу ћи ва ње на кру шку (или дру ге про-
сто ре ко ји пред ста вља ју онај свет: гро бље, во да, уса мље но др во у по љу) ка рак те ри ше и 
об ред „про во дях ру сал ки“ у Ру си ји (Ви но гра до ва 2000: 180-185).

6  Ова кве за бра не уоча ва ју се и у ве ро ва њи ма дру гих сло вен ских на ро да (ви де ти: Уса чо ва 
2001: 313). Грч ку тра ди ци ју ка рак те ри ше, та ко ђе, мо тив ка зне за спа ва ње под др ве том (Си-
дне ва  2004: 315).
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Кру шка се по ми ње у го то во свим жан ро ви ма срп ске усме не про зе. У 
окви ру ис тра жи вач ког кор пу са нај ви ше за бе ле же них при ме ра има у бај ка ма 
и пре да њи ма, не што ма ње у ле ген дар ним при ча ма, при ча ма о жи во ти ња ма, 
но ве ла ма, ба сна ма и ша љи вим при ча ма. 

И у при ча ма, као у ве ро ва њи ма, до ми нант на је пред ста ва о кру шки 
као др ве ту ко је при па да де мон ском све ту или се на ла зи на гра ни ци људ ског 
и де мон ског. Она је нај че шће про стор на ко ме, при вре ме но/стал но, бо ра ве 
оно стра на би ћа: на њу сле ће ала (ор лу ши на) ко ја кра де гро жђе се ља ку (Чај-
ка но вић 1999: 349); на њој бо ра ви ба ба (де мон) и са ње си ла зи ка ко би, на 
пре ва ру, ока ме ни ла/уби ла ју на ка (Чај ка но вић 1999: 91-93; Са мар џи ја 1995: 
31-32); под њом се оку пља ју ђа во ли и от кри ва ју тај ну ју на ку (не све сни ње-
го вог при су ства) ко ји, за хва љу ју ћи то ме, по вра ти вид и бла го ста ње (Чај ка но-
вић 1999: 213-214; Ђор ђе вић 1988: 200-201).7 На кру шку се упу ћу ју и ко ла 
на ма за на ве штич јом ма сти (Чај ка но вић 1999: 395). Под кру шку до ла зе, по ред 
ала, ве шти ца и ђа во ла, и дру га оно стра на би ћа ‒ су ђе ни це (Мар ко вић 2004: 
108) и све ти те љи. У не ким кул тур но‒исто риј ским пре да њи ма Све ти Са ва 
под кру шком де ли хра ну (таинзачитавугодину) ву ци ма (Бо ван 1980: 136; 
Де бељ ко вић 1907: 255‒256) или под њом за ко па ва бла го (Ла ле вић, Про тић 
1903: 580). Кру шко во др во дом је де вој ци чу де сне ле по те, кће ри де мон ског 
би ћа (Ђор ђе вић 1988: 95). 

У пре да њу о кра љу Да ви ду (СЕЗ, 50: 193, на ве де но пре ма: Чај ка но вић 
1994а: 125), пре ма ми шље њу В. Чај ка но ви ћа, очу ва ни су тра го ви ста рог ве-
ро ва ња у др во као храм (краљ ко ји се мо ли под кру шком; по све ти се). У гра ђи 
је уоче но де мо но ло шко пре да ње у ко ме се кру шка по ја вљу је као за шти ти ник 
од де мо на (Ра ден ко вић 1991: 63).

Од раз ин тер на ци о нал но рас про стра ње ног ве ро ва ња у спо соб ност кру-
шке да ве же, спу та Смрт (и ње не хи по ста зе, Чу му и Ку гу нпр.) В. Чај ка но вић 
ви део је у при по вет ка ма у ко ји ма ба ба пре ва ри Смрт та ко што је по ша ље на 
кру шку (Чај ка но вић 1999: 473, ру ко пи сна збир ка Си ме Ми ле у сни ћа, при по-
вет ка „Бри га и Смрт“). Осла ња ју ћи се, из ме ђу оста лог, и на ис тра жи ва ња 
чи ји су ре зул та ти по ка зи ва ли религијскиоријентисаноинтересовањезању, 
из нео је прет по став ку да се по ре кло овог мо ти ва мо же тра жи ти уисточној
Европи,напрвомместуусловенскимкрајевима (Чај ка но вић 1994в: 451).

Осим што се на њи ма/под њи ма на ла зе, де мо ни бе ру пло до ве кру шке, у 
бај ка ма нај че шће. У не ким при ме ри ма, де мон ко ји бе ре/ кра де кру шке при па-
да де ло кру гу про тив ни ка ко ји на ру ша ва по чет ну рав но те жу ‒ у бај ци „Ца рев 

7  Уоче не су и ва ри јан те у ко ји ма се, у ова квом ти пу при по ве да ка (АаТh 613), кру шка гу би као 
ло кус, али оста је упу ћи ва ње на ди вљи про стор (Онсирома,останеупланинудаћути.Ете
гиђаволидошли(билопањинолеглотујблизо) (Ђор ђе вић 1988: 202).
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син и змај од шест гла ва“ (јед на од ва ри ја на та при по вет ке „Злат на ја бу ка и 
де вет па у ни ца“из Српскихнароднихприповедака Ву ка Ка ра џи ћа) нај мла ђи 
брат, на кон не у спе шних по ку ша ја ста ри је бра ће, чу ва и са чу ва кру шку чи је 
пло до ве бе ре змај: Ал’сенаједанпутзачувеликајекаитутњавина.Онуста
неиприслонисеузкрушку,пачека,ал’етотидођезмајодшестглава,а
свеизњегаватрасипље.Чимдођедокрушке,прихватисенамахогранака
ипочнекрушкебрати,ацаревсинизвадисабљу,пагаударииодсијечему
деснораме (Чај ка но вић 1999: 50). Чу ва ње кру шке ко ји на па да ба ба на цр ве-
ном пе тлу те жак је за да так на кон чи јег из вр ше ња, ју нак бај ке „Ба ло ња и лис“ 
би ва на гра ђен злат ном кру шком ко ју раз ме њу је за дру ге дра го це не да ро ве: 

Тадастарацрекне:„Но,синко,тисиправакрштенадуша,деведесет
идеветкрштенидушачувашеовузлатнукрушку,исвакијемораоизгубити
главу,јеркадбизадремао,оваотровнабабадође,теоткинезлатнуграну
сазлатнимкрушкамаиоде,аодњенеотровнерукепочнесекрушкасушити,
падасеосуши,адасеосушииједвајеједвицемогуподранити.Ево,тими
једанпоможе,тесеопростиотровнице.Срећанинапреданби“. Оворекне
старациусчупазлатнукрушкуидадеБалоњи.Чимстарацкрушкуизвади
изземље,ал’наместооне,‘накадругаизрасте.Балоњазлатнукрушкууру
ке,паајд’натрагдојезера,седнеучун,тенатрагонакоистокаоштојеи
прешао (Са мар џи ја 1995:  86‒93). 

Од ла зак ба бе (але) у шу му да ску пља крушкеидивљаке у при по ве ци 
„Па стор ка“, у функ ци ји је уда ља ва ња: Једногаданабабаречедевојцидаће
ићиушумудаскупљакрушкеидивљакеањојоставикључевеодсвихсоба
алијојречеданеулазиуонудеветусобу.Кадајебабаотишладевојкаотво
рисвесобеинемогавшидаодолисвојојрадозналости‒откључаидевету
собу (Бо ван 1980: 86). У при по ве ци „Адам ско ко ле но“ очу ва на је за бра на 
бо рав ка под њом у де мон ско вре ме: Цармурече:„Идииловисвуд‘ди‘оћеш
поцеломпољу.Самопазинаовоштоћутикасти:насредпољаимаједна
великакрушка,панемојсенипоштоусудитидаподтомкрушкомомркнеш,
јер ћешпропасти;ту је подтомкрушкомпропаломенитри хиљаде вој
ске”(Са мар џи ја 1995: 30). У де мо но ло шком пре да њу оче ки ва на је ње на уло га 
за бра ње ног, де мон ског про сто ра са ко јим ју нак (ако не по шту је за бра ну) не 
до ла зи у до дир без по сле ди ца: она је ка лем, др во ко је не ва ља пр ља ти вр ше-
њем ну жде (Мар ко вић 2004: 115). 

Не гу бе ћи зна че ња ко ја има у тра ди ци о нал ној кул ту ри (Ра ду ло вић 
2009: 280), кру шка се по не кад „при ла го ђа ва“ при ро ди жан ра у чи јим окви-
ри ма се на ђе. Та ко у бај ка ма, у скла ду са скло но шћу ове вр сте да metalizujei
mineralizujepredmeteiživabića(Li ti 1994: 30), она мо же би ти злат на, злат них 
пло до ва (Са мар џи ја 1995: 90 и да ље), мо же по се до ва ти нео бич на свој ства: 
чу де сно бр зо из ра ста на ме сту дру ге, из ва ђе не кру шке (Са мар џи ја 1995:  92), 
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од ње них пло до ва ра сту ро го ви (Са мар џи ја 1995: 77‒78).  У бај ци „Ца рев син 
и змај од шест гла ва“ ма гич на кру шка про ла зи кроз све фа зе раз во ја у крат-
ком вре мен ском пе ри о ду: Тајјецаримаобашчуиуњојкрушку,којасвакуноћ
одвечерадоједанаестеурецвјетај,сазри,аокопоноћидођинештопаобери
иоднеси (Чај ка но вић 1999: 49). Људ ске осо би не (го вор, спо соб ност да па ти, 
ра ђа) кру шка има у бај ка ма ти па AaTh 460B  (Ка ра џић 1988: 92-96, „Усуд“). 
Пер со ни фи ко ва на и ан тро по мор фи зо ва на (Ра ду ло вић 2012:  344), она мо ли за 
ју на ка да бо жан ство ко ме се упу тио об ја сни узро ке ње не не во ље: не ма пло-
да/по ро да (Ђор ђе вић 1988: 208‒211), ње не пло до ве ни ко не је де (Ђор ђе вић 
1988: 104‒106). Кру шка се по ја вљу је и у сли ци нео бич не вр шид бе на др ве ту 
(Бо ван 1980:  62‒63, 63‒64, 64‒65), али, бу ду ћи да пред ста вља део ша љи ве 
при че са мо ти вом над ла ги ва ња, нат при род ни еле мен ти из о ста ју.8

Уоче но је да се кру шка ја вља у од ре ђе ним ти по ви ма бај ки и ле ген дар-
них при ча. У бај ка ма о дво ји ци бра ће ко ја по ла зе на пут ка ко би от кри ли шта 
је бо ље: до бро или зло/прав да или не прав да (АaTh 613), кру шка је др во под 
ко је до ла зе де мо ни (ви ле, ђа во ли) и при ча ју о тај на ма ко је ће уне сре ће ном 
бра ту по мо ћи да се спа се не во ље (Ђор ђе вић 1988: 198‒201; Чај ка но вић 1999: 
213‒215).9 Као др во не плод но/не је сти вих пло до ва, кру шка се по ја вљу је и у 
не ким ва ри јан та ма при по ве да ка о Усу ду ‒ AaTh 460B, 461A (Ђор ђе вић 1988: 
208‒11 и 104‒106, се квен ца из ти па 461А уну тар ти па 425). У бај ка ма ти па 
AaTh 303 ју нак спа са ва бра та ко га је де мон (ба ба, ала) ска ме нио/по јео. У па-
ра лел ним при по вед ним се квен ца ма, оба бра та кр ше за бра ну од ла же ња под 
кру шку/и бо рав ка, спа ва ња под њом: 

Онобећадаћепазити,паодесасвојимхртовимаилафовимадалови.Ловио,
ловиоцеодан,пауловисамоједногзеца,акадсеврати,десисетакодаомрк
неподономкрушком,теморадетупреноћити[…].Сутрадан,кажеонцару,
дабирадбиоићималоулов.Цармукажедаидеслободно,самоданипошто
неомркнеподономкрушкомнасредпољаштоје,јерћепропасти.Ех,садјеон
одма’знаодајетуњеговбратпроп’о.Онседигнесасвојимхртовимаулов.
Ловиоје,ловиоцеодан,пауловисамоједногзеца.Кадсеврати,случајнотако
омркнеподономкрушком (Са мар џи ја 1995: 30‒31).

Ле ген дар на при ча „Ко ма ње иште, ви ше му се да је“ (AaTh 750 D) из 
Српскихнароднихприповедака Ву ка Ка ра џи ћа пред ста вља, та ко ђе, при мер 

8  Далићеслика,опис,догађајделоватикаофантастичниилине,независиоделеменатаод
којихсуизграђени,негооджанраукојемсепојављују (Са мар џи ја 1997: 182).

9  У при по вет ка ма овог ти па, уме сто кру шке, на ла зи се и дру го др ве ће, је ла на при мер (ви де ти: 
Ка ра џић 1988: 100‒101) или се као ме сто оку пља ња ре ги стру је ди вљи про стор: во да, шу ма, 
пла ни на и слич но (Ђор ђе вић 1988: 201‒202; Мар ко вић 2004: 50‒51).
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мо де ла у чи јим се окви ри ма у срп ској усме ној про зи су сре ће кру шка (Бо-
ван 2005: 62‒63; Ђор ђе вић 1988: 104‒229, 229‒231). Тро ји ца бра ће чу ва ју 
кру шку под ко ју до ла зи ан ђео (пу сти њак, де да) и ку ша њи хо ву до бро ту/ го-
сто прим ство/да ре жљи вост. На пр во ис ку ша ва ње бра ћа од го ва ра ју по зи тив но 
(да ју кру шке ко је им при па да ју) и би ва ју на гра ђе ни, док у дру гој про ве ри 
ста ри ја бра ћа ре а гу ју на по гре шан на чин (се бич ни су) и би ва ју ка жње ни. Нај-
мла ђи по сту па ис прав но и би ва на гра ђен. Мо тив чу ва ња кру шке, по ми шље-
њу В. Чај ка но ви ћа, мо гао би пред ста вља ти тамнууспоменунакулткојисе
вршиоподкрушкомкаосветимдрветом:чувањекрушкеутомслучајуимало
бисесхватитикаоостатаккултакојијечињенкрушки,итектадабило
бијаснонештоштосеизданашњеприченевиди‒наиме,збогчегасубила
награђенабраћакојасукрушкучувала (Чај ка но вић 1994 б: 173).

У пре да њи ма кру шка је ло кус на ко ме бо ра ве, крај ко га се оку пља ју 
или са ко га по ла зе де мо ни. У де мо но ло шком пре да њу „Коњ се чив тал, ал’ 
ни шта“ ( Ра ден ко вић 1991: 44) ју нак крај две ју кру ша ка ви ди ја ре (је дан од 
об ли ка у ко ји ма се по ја вљу је де мон ‒ при ка за, ома ја). Кру шка је про стор (иза 
во де) са ко га за по чи ње кре та ње де мон ска си ла:Првосонестранепотока,
одједневеликекрушке,нештокаопластпрођепоредњега,свеидеихучи,а
кадјепрешаопотокибиоГорњем(Путничком)извору[...]тосепретвори
уколодевојака (Ло ма 1998: 36). У при ча ма о жи во ти ња ма и не ким пре да њи-
ма, на кру шку се пе ње и ње не пло до ве је де ме двед (Ђор ђе вић 1988: 12, 491).

Гра ђа срп ске усме не про зе и ет но граф ске чи ње ни це углав ном су ускла-
ђе не ка да су у пи та њу по ја ва и зна че ње ко је у њи ма има кру шка. Она се у 
њи ма кре ће од све тог др ве та, ста ни шта до брих бо го ва, др ве та ко је до но си 
до бро и шти ти чо ве ка, до др ве та ко је је де мон ско, зло, на ко ме жи ве ра зна де-
мон ска би ћа ко ја пре те и по вре ђу ју чо ве ка. Ова ква ње на по зи ци ја про ис ти че, 
пре све га из оп ште по зна тих и ин тер на ци о нал но рас про стра ње них древ них 
ре ли ги о зних си сте ма (ани ми зма, то те ми зма) у ко ји ма је зна чај но ме сто имао 
култ др ве ћа. 

У по је ди ним усме ним жан ро ви ма, као и уну тар по је динх ти по ва при-
по ве да ка, ње на је по ја ва уче ста ли ја. Ма да има ва ри ја на та у ко ји ма се уме сто 
кру шке по ја вљу је дру го др ве ће, или се са мо ре ги стру је про стор екви ва лен-
тан ње ној де мон ској атри бу ци ји, су де ћи пре ма број но сти ва ри ја на та у ко ји ма 
је она „ак тер“, по ја ва „дру гих“ мо гла би се об ја сни ти сла бље њем ути ца ја 
тра ди ци о нал них пред ста ва. 
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ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧЕЊА БИЉА У СВАТОВСКИМ 
ПЕСМАМА ВУКОВЕ ЗБИРКЕ1

СА ЖЕ ТАК: У збир ци сва тов ске по е зи је Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа ви ше од тре-
ћи не пе са ма са др жи раз ли чи те вр сте би ља и ра сти ња (бо си љак, ја бу ка, ја вор, ло за, 
ма сли на, ру жа...). Биљ ке се у пе сма ма ове збир ке ја вља ју у раз ли чи тим си ту а ци ја ма: 
са де се и уз га ја ју, упо тре бља ва ју као сред ство за бу ђе ње, ко ри сте као дар итд. У ра ду 
се раз ма тра ју при ме ри ових пе са ма и до во де у ве зу са од го ва ра ју ћим фа за ма об ре да 
пре ла за с на ме ром да се иден ти фи ку ју и са гле да ју по је ди на зна че ња и функ ци је биљ-
ног све та ко ји су ка рак те ри стич ни за срп ску свад бе ну по е зи ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сва тов ске пе сме, свад бе ни ри ту ал, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, ве ге-
та ци ја, ини ци ја ци ја, срп ска тра ди ци о нал на кул ту ра

Вук Сте фа но вић Ка ра џић, ко ји је ско ро по ла ве ка са би рао и из да вао 
тво ре ви не усме не књи жев но сти, оста вио је до са да, по оби му, ква ли те ту и 
ути ца ју, не пре ва зи ђе ну збир ку лир ске на род не по е зи је, у ко јој су се, по ред 
оста лог, на шле 333 сва тов ске пе сме (Ка ра џић 1841: бр. 1–127; Ка ра џић 1898: 
бр. 1–120, 265–268; Ка ра џић 1973: бр. 1–82). У Ву ко вој збир ци сва тов ске по-
е зи је 118 пе са ма са др жи фи то ни ме 39 раз ли чи тих вр ста би ља и ра сти ња2, 

1  Рад је настао у оквиру пројекта Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској
књижевности(бр. 178005), који се спроводи на Одсеку за српску књижевност Филозофског 
факултета у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

2  Бор (Ка ра џић 1841: бр. 85; Ка ра џић 1898: бр. 2, 7, 78), бо си љак (Ка ра џић 1841: бр. 10, 11, 14, 
17, 23, 36, 64, 66, 76; Ка ра џић 1898: бр. 7, 19, 26, 28, 38, 50, 73, 74; Ка ра џић 1973: бр. 3, 5, 28, 
29, 32, 65), бу ква (Ка ра џић 1898: бр. 61; Ка ра џић 1973: бр. 80), бр шљан (Ка ра џић 1898: бр. 2), 
ви шња (Ка ра џић 1898: бр. 39), две вр сте вр бе: ра ки та (Ка ра џић 1898: бр. 1) и жа ло сна вр ба – 
ја ди ка (Ка ра џић 1841: бр. 23, Ка ра џић 1898: бр. 31), де те ли на (Ка ра џић 1841: бр. 14), дра го љуб 
(Ка ра џић 1898: бр. 27), ду ња (Ка ра џић 1841: бр. 18, 85, 116; Ка ра џић 1898: бр. 27; Ка ра џић 
1973: бр. 28, 31, 77), зоб (Ка ра џић 1898: бр. 267), зум бул (Ка ра џић 1973: бр. 35), ја бу ка (Ка ра-
џић 1841: бр. 18, 67, 68, 83, 91, 108, 112; Ка ра џић 1898: бр. 17, 26, 31, 41, 50, 64, 65, 88; Ка ра џић 
1973: бр. 11, 28, 30, 57, 63–65, 67, 77, 79), ја вор (Ка ра џић 1841: бр. 23, 91; Ка ра џић 1898: бр. 
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ко ји су нај че шће за сту пље ни у пе сма ма ко је се са др жа јем и/или кон тек стом 
из во ђе ња од но се на пе ри од до пре у зи ма ња не ве сте. Циљ овог ра да је да се 
на при ме ри ма ових пе са ма, ана ли зом сти хо ва не ве сти ног и мла до же њи ног 
тек ста свад бе3 и до во ђе њем у ве зу са ка рак те ри стич ним фа за ма ком плек са 
обредапрелаза4, ука же на не ка за бо ра вље на зна че ња и функ ци је ве ге та тив-
ног ко да у вер бал ном аспек ту сва тов ског ри ту а ла. 

У не ве сти ној причи свет ве ге та ци је ја вља се у сти хо ви ма ко ји се ти чу ње-
ног од ра ста ња: на де ве ро во пи та ње ка ко је та ко улицуб`јелаирумена(Ка ра џић 
1898: бр. 41),од но сноодвишеле па(Ка ра џић 1841: бр. 112), не ве ста од го ва ра: 

Кад сам млада у мом роду расла,
Свако ми је у род добро било,
У вечер сам рано лијегала,
А у јутру доцкан устајала;
Ја сам лице ђулсом умивала,
Отирала лијером цвијећем.
(Караџић 1841: бр. 112)

38; Ка ра џић 1973: бр. 15, 39, 80), ја сен (Ка ра џић 1841: бр. 102; Ка ра џић 1973: бр. 36), ја си ка 
(Ка ра џић 1898: бр. 53), ја смин (Ка ра џић 1898: бр. 26), је ла (Ка ра џић 1898: бр. 1, 7, 24, 26, 28, 
73; Ка ра џић 1973: бр. 75), јор го ван (Ка ра џић 1841: бр. 56), ка ло пер (Ка ра џић 1898: бр. 28; 
Ка ра џић 1973: бр. 14, 29), ка ран фил (Ка ра џић 1841: бр. 66; Ка ра џић 1898: бр. 27, 71; Ка ра џић 
1973: бр. 3, 5, 8, 22, 54), ко ви ље (Ка ра џић 1841: бр. 14), ло за (гро жђе) (Ка ра џић 1841: бр. 9; Ка-
ра џић 1898: бр. 28, 29, 73; Ка ра џић 1973: бр. 4, 6, 27, 69, 70), две вр сте љи ља на: жиљ (Ка ра џић 
1973: бр. 23) и ли јер - бе ли крин (Ка ра џић 1841: бр. 112), љу би чи ца (Ка ра џић 1841: бр. 96, 112; 
Ка ра џић 1898: бр. 27, 41, 74; Ка ра џић 1973: бр. 57), ма жу ран (Ка ра џић 1841: бр. 66; Ка ра џић 
1898: бр. 26, 74; Ка ра џић 1973: бр. 3, 5), ма сли на (Ка ра џић 1841: бр. 13; Ка ра џић 1898: бр. 10, 
47; Ка ра џић 1973: бр. 36, 41, 43, 50), на ран џа (Ка ра џић 1841: бр. 33, 66, 67, 119, 125; Ка ра џић 
1898: бр. 2, 5, 26, 27, 34, 50, 56, 73, 74, 99; Ка ра џић 1973: бр. 15, 19, 37, 63, 68), не вен (Ка ра џић 
1898: бр. 8, 28, 79; Ка ра џић 1973: бр. 55), ру жа (Ка ра џић 1841: бр. 11, 42, 45, 55, 66, 85, 92, 93, 
96, 109, 112; Ка ра џић 1898: бр. 1, 9, 27–29, 35, 38, 41, 50, 66, 71, 73, 74, 99; Ка ра џић 1973: бр. 
2, 3, 5, 8, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 49, 57, 62, 65, 73, 77), ру зма рин (Ка ра џић 1841: бр. 55, 
74; Ка ра џић 1973: бр. 35), пе лен (Ка ра џић 1841: бр. 76), пше ни ца (Ка ра џић 1841: бр. 9, 122; 
Ка ра џић 1898: бр. 24; Ка ра џић 1973: бр. 4, 75), се лен (Ка ра џић 1898: бр. 28; Ка ра џић 1973: бр. 
3, 8), сми ље (Ка ра џић 1841: бр. 23, 35, 56, 76), тран да фил (Ка ра џић 1973: бр. 3), тра тор (Ка ра-
џић 1898: бр. 28; Ка ра џић 1973: бр. 23), че ме ри ка (Ка ра џић 1841: бр. 23), чем прес (Ка ра џић 
1898: бр. 7) и че тру на (Ка ра џић 1841: бр. 116).

3  Уко ли ко се свад бе ни об ред прет по ста ви као текст у ње му, из пер спек ти ве уче сни ка у рад њи, 
по сто је две при че у са деј ству: мла до же њи на и мла ди на (Ле вин тон 1982: 95, 96).

4  Ак ци о нал не и вер бал не ме ни фе ста ци је об ре да ко ји су пра ти ли же нид бу/уда ју већ ду же вре-
ме по сма тра ју се у све тлу те о ри је об ре да пре ла за, ко ју је још по чет ком XX ве ка, за сно вао 
А. ван Ге неп (Ван Ге неп 2005). Пре ма овој те о ри ји ини ци јант про ла зи кроз три глав не ри-
ту ал не фа зе. Све за по чи ње сепарацијом, од но сно из два ја њем по је дин ца из ње го вог уоби-
ча је ног окру же ња, по том сле ди лиминалнафаза  (пре ла зно ста ње), да би на кра ју усле ди ла 
агрегација, као ње гов по вра так/до ла зак у но ву за јед ни цу у из ме ње ном ста ту су (Ван Ге неп 
2005: 5–18).
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Од ружице ђулсом умивала,
Бијелом ме свилом отирала,
Гојила ме, док ме узгојила,
Узгојила, вама даровала.
(Караџић 1898: бр. 41)

Биљ ке су ов де у функ ци ји ма гиј ског сред ства уз по моћ ко јег де вој ка 
од ра ста и по ста је спрем на за уда ју.5 Сми сао ових по сту па ка от кри ва се кроз 
тра ди ци о нал не пред ста ве о ве зи ру же са фи зи о ло шким ста са ва њем же не6: 
де вој ке су пре са ђи ва ле ру жу, на пра зник по све ћен Бо го ро ди ци (25. март), 
да би ра сле као ова биљ ка (Jar das 1957: 53). Исто та ко, ру жа се апо стро фи-
ра у ма гиј ском ис ка зу за уре ђи ва ње мен стру ал ног ци клу са: Ružo rumena,
dajtimenitvojerumenilo,evotebimojebililo (Lo vre tić 1902: 187).7 Хро мат-
ско обе леж је ру жи ног цве та мо же се до ве сти у ве зу са ши рим ком плек сом 
пред ста ва о цр ве ној бо ји ко је је асо ци ра ју са вул вом и жен ским на че лом 
(Ра ден ко вић 1996: 293). Та ко у јед ној сва тов ској пе сми Ка ра џи ће ве збир ке 
де вој ка, до зи ва ју ћи дра гог, ка же: Ако си,Нико, ђе близу,/Попуштитан
кеконопе,/Иразвиједрабијела,/Доједри,драги,домене,/Дотвојеруже
румене(Ка ра џић 1898: бр. 35). Сход но ре че ном, у ко ре ла ци ји са де вој ком, 
ру жа, са сво јим хро мат ским обе леж јем –ру ме ни лом, ко ди ра би о ло шку зре-
лост и пре ла зак из асек су ал ног све та у пол ни. Ме та фо ри зу ју ћи се бе на тај 
на чин, де вој ка сим бо лич ки кон кре ти зу је пол но пре по зна ва ње и екс пли ци ра 
спрем ност за уда ју, што да ље по твр ђу је по зи ва њем дра гог и на го ве шта јем 
ерот ске си ту а ци је.8 

Ова фа за фи зич ког и дру штве ног са зре ва ња, у ко јој се де вој чи ца тран-
сфор ми ше у де вој ку за уда ју, под ра зу ме ва ста ту сно по ме ра ње и низ ри ту-
ал них по сту па ка ко ји га пра те.9 У скла ду с тим, уми ва ње ру жи ном во дом, 

5  Сук це сив ни ма гиј ски по ступ ци ко ји ма се де вој ка до во ди ла у до дир са ру ме ном ру жоми 
ли је ром (љи љан, бе ли крин) учи ни ли су да она за до би је атри бу те здра вља и ле по те (Ра ден-
ко вић 1996: 282, 294), што де вер као пред став ник мла до же њи не за јед ни це пре по зна је.

6  На ве зу ру же са би о ло шким са зре ва њем же не ука за ла је З. Ка ра но вић ис пи ту ју ћи сим бо ли ку 
ове биљ ке у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри и по е зи ји: 2009, 19–48.

7  Код Ср ба се ве ро ва ло да цр ве на бо ја  ру жи ног цве та во ди по ре кло од девичанске кр ви ко ја 
се про ли ла по бе лим ла ти ца ма, ка да се де вој ка, не зна ју ћи за бо дље, убо ла на ру жу (Со фрић 
1912: 191). Ви ди и Ка ра но вић 2009.

8  Фи зич ка зре лост је услов без ко га не мо же да до ђе до об но ве ро да, упра во због то га на свад-
би мла ден ци тре ба да по ка жу сво ју спрем ност да бу ду су пру жни ци (Ива но ва 1998: 7–13).

9  Жи вље ње под ра зу ме ва стал не пре ла зе из јед ног ста ту са у дру ги, па се жи вот по је дин ца са-
сто ји  из ета па чи ји се кра је ви и по че ци спа ја ју у је дан низ. Сва кој од ових ета па од го ва ра ју 
це ре мо ни је ко је има ју за јед нич ки циљ да ини ци јан та спро ве ду из јед ног ста ња у дру го (Ван 
Ге неп 2005: 7).
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као ри ту ал на рад ња лу стра тив ног ка рак те ра, ко ја се, ина че, прак ти ко ва ла у 
об ре ди ма очи шће ња10, пред ста вља чин одва ја ња од прет ход не ег зи стен ци је.11 
Исто та ко, у бај ка ма, ко је пред ста вља ју сво је вр сну па ра фра зу об ре да, ју на ци 
се ку па ју и тр ља ју биљ ка ма, нај че шће ин тен зив ног ми ри са, ка ко би поста
лисасвимчисти пред ула зак у свет мр твих (Prop 1990: 105, 106). Бо ра вак на 
ономсвету у бај ци од го ва ра ини ци ја циј ском ис ку ству сим бо лич ке смр ти, ко-
је за нео фи та пред ста вља спо зна ју ме та фи зич ке при ро де, на кон че га је спре-
ман за но ви ста тус и при јем у свет од ра слих.12 У сва тов ским пе сма ма, сим бо-
лич ка смрт ини ци јан та пред ста вље на је ње го вим сном, ко ји је, код Сло ве на, 
сма тран за ста ње бли ско смр ти, у ко ме ду ша при вре ме но на пу шта те ло да би 
се бу ђе њем по но во вра ти ла (Гу ра 2001: 480–481). Ова си ту а ци ја ве зу је се за 
пе ри од од ра ста ња де вој ке у свом ро ду: Раноменелијегаламајка,/Адоцнаме
ујутрудизала,/Будиламекитомбосиока:/„Устај,ћери,гранулојесунце,/
Нашеб`јелеобасјалодворе“ (Ка ра џић 1898: бр. 7). Бу ду ћи да је бо си љак у 
срп ској тра ди ци ји ва жио за биљ ку ко ја комуницира јед на ко са зе маљ ском, 
под зем ном и не бе ском сфе ром (Ра ден ко вић 1996: 216), као уни вер зал ни ме-
ди ја тор, омо гу ћа ва пре ла зак спавача из јед ног на чи на бив ство ва ња у дру ги. 
Та ко ђе, сма тра ло се да је бу ђе ње спа ва ча по тен ци јал но опа сно и због то га је 
пра ће но број ним са ве ти ма и за бра на ма (Гу ра 2001: 480–481), за то мај ка ко-
ри сти бо си љак – биљ ку ве ли ке апо тро пеј ске сна ге13, као про фи лак тич ку ме ру 
ка ко би се пред у пре ди ла и пре ва зи шла криза бу ђе ња. 

Ко ре ла ци ја биљ ног све та и сна/бу ђе ња, у сва тов ској по е зи ји Ву ко ве 
збир ке ја вља се и у дру га чи јој си ту а ци ји: 

Зачух славја ђе поп`јева
На врх маслине,
Припијева ђевојчице
Скоро вјерене:
,,Устан`те се, ђевојчице,
Обасјава дан,
Ево славје тица зове

10  Код Сло ве на се у ри ту а ли ма чи шће ња ру жи ном во дом уми ва ло, ку па ло или се во да про си-
па ла под ову биљ ку (Уса чё ва 2009: 468–489). Ме ђу Ср би ма у Ба на ту и Пи рот ском кра ју, био 
је оби чај да се ру жа, уз оста ло би ље, ста вља у во ду ко јом се ри ту ал но уми ва ло уочи Ђур ђев-
да на (Тро ја но вић 1911: 177, 185). 

11  Ски да ње по вр шин ских не чи сто ћа са по све ће ни ка јед на је од ри ту ал них про це ду ра одва ја ња 
од до та да шњег ста ту са (Lič 1983: 117).

12  Правичовек се по ста је тек ка да се на не ки на чин уки не при род на људ скост: ини ци ја ци ја под-
ра зу ме ва нат при род но ис ку ство смр ти и ус кр сну ћа/дру гог ро ђе ња. Нео фит уми ре за до та да-
шњи ин фан тил ни, про фа ни свет и ра ђа се за је дан но ви на чин би ти са ња (Eli ja de 2004: 133–135).

13  О апо тро пеј ским мо ћи ма бо сиљ ка ви ди: Чај ка но вић 1994: 38–39; Уса чо ва 2001: 46–47.
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Сврх маслине сам!“
Када чуше ђевојчице
Скоро вјерене,
И оне се устадоше
Тако веселе,
Сташе ресит` и бијелит`
Лице румено,
Сташе играт` и пјевати
Пред ђевојчин род.
[...]
Младожењу и невјесту
Све прип`јевају
И из кола вјереника
Свога гледају.
(Караџић 1973: бр. 43)

Сли ка др ве та са пти цом на вр ху јед на је од кон кре ти за ци ја дрветасве
та и ње го ве ве зе са не бом (Агап ки на 2001: 161), те се у овој си ту а ци ји мо же 
ту ма чи ти као знак ко ји по кре ће и од ре ђу је по на ша ње у све ту љу ди.14 Ве ге та-
тив ни и зо о ло шки код у са деј ству ини ци ра ју ди на мич ке про це се ри ту ал ног 
вре ме на: на кон уста ја ња сле ди бе ље ње и укра ша ва ње ли ца, чи ме со ци јал но 
не зре ли по је дин ци (на шта упу ћу је де ми ну тив ђевојчице) за до би ја ју обе леж-
је ини ци ја на та.15 Уче шће у сва тов ском ри ту а лу по ме ра де вој чи це ко рак бли-
же ула ску у свет од ра слих16  и исто вре ме но их при пре ма за си ту а ци ју у ко јој 
ће се и са ме уско ро на ћи, на шта упу ћу је при су ство ве ре ни ка. 

14  Пре мо дер ни чо век је мо гао да жи ви ис кљу чи во у објек тив ној ствар но сти, у ат мос фе ри ко ја 
ни је за сно ва на на ре ла тив но сти су бјек тив них ис ку ста ва, за то му је, на свим пла но ви ма ег-
зи стен ци је, по тре бан знак,као ап со лут ни еле мент ко ји ни је са овог све та. От кри ва ју ћи се, 
овај из раз бо жан ске во ље, ста вља тач ку на ре ла тив ност и од лу чу је о по на ша њу за јед ни це
(Eli ja de 2004: 24–25). У сва тов ској по е зи ји огла ша ва ње пти це са биљ ке че сто сиг ни фи ку је 
по че так ри ту ал ног вре ме на или не ке ње го ве спе ци фич не фа зе (Ка ра џић 1898: бр. 5, 9, 38).

15  Бо ја је вр ло по год на за озна ча ва ње при вре ме ног пре о кре та уло га: не хро мат ска обе леж ја 
(бе ла и цр на бо ја) ка ра те ри стич на су за не сва ки да шње, свето вре ме (Lič 1983: 86–87). У бај-
ци ма за ње ју на ка бе лом или цр ном бо јом ка рак те ри стич но је за времеборављењаузабрану 
(Prop 1990: 207, 208). 

16  У тра ди ци о нал ним за јед ни ца ма је дан од основ них об ре да ини ци ја ци је де вој ке под ра зу ме-
вао је да се она све ча но пред ста ви за јед ни ци, на тај на чин, по ка зу је се да је она зре ла, од но-
сно спрем на да поч не да се по на ша као же на (Eli ja de 1991: 26).
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При бли жа ва ње бу ду ћих мла де на ца че сто је у сва тов ској по е зи ји Ка ра-
џи ће ве збир ке по сре до ва но би љем17, као у кру гу ва ри ја на та18 у ко ји ма мо мак 
бу ди де вој ку: Убраостручакружице,/Ударимладуузлице:/„Устан`се,не
наспаласе!/Далисенисинаспала/Деветгодинаумајке,/Десетојменена
руке?“ (Ка ра џић 1898: бр. 29). Уда ра ње ру жом, ко јој се у тра ди ци о нал ној 
кул ту ри при пи си ва ла на ро чи та моћ у ис те ри ва њу све га нечистог (Уса чо ва 
2001: 590), пред ста вља чин ана ло ган ри ту ал ном чи шће њу, ко јим се по све-
ће ник и фи зич ки одва ја од прет ход ног све та. 19 Уз то, ру жа као уни вер зал-
ни ме ди ја тор20 омо гу ћа ва пре ла зак из се па ра ци о не у ли ми нал ну зо ну, што је 
сим бо лич ки пред ста вље но пре во ђе њем де вој ке из ду го го ди шњег сна у ја ву.21 

Биљ ка као уни вер зал ни ме ди ја тор ја вља се у функ ци ји ло ку са спа ва ча, 
као на при мер ја вор: 

Млади Васо лов ловио
Вијар планином,
До подна му жарко сунце
Лице умори.
Тражи Васо засијанеца
Да се заклони,
Бог му даде зелен јавор
При бистрој води.
Ту је Васо починуо,
Па је заспао.
А када се разабрао
И пробудио,
Кад код њега млада Мара
Љепша од виле.
(Караџић 1973: бр. 81)

17  У по ет ском тек сту сва тов ског ри ту а ла биљ ке се ја вља ју у функ ци ји ме ди ја то ра и не вер бал ног 
ко му ни ка циј ског зна ка, у си ту а ци ја ма ка да је ди рек тан кон такт из ме ђу мом ка и де вој ке оне-
мо гу ћен: на при мер, они ко му ни ци ра ју пу тем би ља, пре ко ру же/ка ран фи ла (Ка ра џић 1898: бр. 
71), или злат не ја бу ке (Ка ра џић 1898: бр. 65; Ка ра џић 1973: бр. 11). Исто та ко, де вој ка мом ку 
да ру је биљ ку као знак на кло но сти или при стан ка на брак (Ка ра џић 1973: бр. 2, 21, 14, 28).

18   Ва ри јан те: Ка ра џић 1898: бр. 66; Ка ра џић 1973: бр. 25, 26, 27, 73.
19  Уда ра ње, ши ба ње и дру ге слич не рад ње има ју зна чај ну уло гу у ни зу ри ту а ла ини ци ја ци је, 

ко ји под ра зу ме ва ју ис те ри ва ње злих ду хо ва и не чи стог. Ри ту ал но чи шће ње је јед на од об ред-
них про це ду ра одва ја ња од до та да шњег ста ту са (Ван Ге неп 2005: 200–201; Lič 1983: 117).

20  О функ ци ји ру же у срп ској лир ској по е зи ји као уни вер зал ног ме ди ја то ра: Ка ра но вић 2009: 
19–48.

21  Бо ра вак у се па ра ци о ној зо ни об ре да, ко ји је ина че ду го тра јао (Prop 1990: 184) озна чен је 
де ве то го ди шњим сном, чи ме се ак ти ви ра ју тра ди ци о нал не пред ста ве о овом бро ју, ко је га 
до во де у ве зу са пре ла зом, пре о бра ће њем и про ме ном (Ра ден ко вић 1996: 339), што од го ва ра 
ини ци ја циј ском ис ку ству.
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Мом ко ва по тра га за засијенцем, осим што је при род на људ ска по тре ба 
да се за кло ни од ин тен зив ног сун че вог сја ја, мо же се ту ма чи ти у ини ци ја циј-
ском кљу чу, јер од го ва ра ве ро ва њу у опа сност ко ја нео фи ту пре ти од сун ца, 
због че га се он сме шта у про стор без све тло сти, што упу ћу је на ри ту ал ну 
изо ла ци ју.22 Ја вор се у тра ди ци ји Ср ба до во ди у ве зу са хтон ским све том, што 
од го ва ра ло ку су ини ци ја циј ског сна.23 Исто вре ме но, ја вор, као оте ло тво ре ње 
дрвета света (Пе тру хин 2001: 164), омо гу ћа ва од ла зак ини ци јан та у онај 
свет као и по вра так из ње га24, чи ме се оства ру је иде ја о сим бо лич кој смр ти, 
на кон ко је је ини ци јант спре ман за брак, сто га је по вра так у ја ву пра ћен кон-
так том с де вој ком.

Ста са лост по је ди на ца за брач но ве зи ва ње че сто се, у сва тов ским пе-
сма ма, до во ди у ве зу са кул ти ви са њем би ља ка, као у сти хо ви ма:

Садио Радо виноград,
Све белу лозу и црну,
Навади му се вран гавран, 
Па поче грозђе зобати.
Стаде му Радо претити:
,,Не зобај грозђа, гавране,
Ја ћу те врана стр’јељати!“
Вели му сам вран гавран:
„Немој ме, Радо, стр’јељати,
Ја ћу ти, брате, требати – 
Када се пођеш женити,
Све ћу ти свате скупити,
Под крило десно метнути
Њи с тобом неви однети!“
(Караџић 1973: бр. 69)25

22  Ово по твр ђу је мом ков лов, што је ини ци ја циј ска си ту а ци ја ка рак те ри стич на за фа зу об ред не 
изо ла ци је мла ди ћа (од сту па ња у пол ну зре лост до бра ка), ка да су се ис кљу чи во ба ви ли ло-
вом, што је ди рект но по ве за но са сти ца њем ма гич не мо ћи над при ро дом (Prop 1990: 175–187). 

23  Ве зу ја во ра са под зем ним све том по твр ђу је оби чај са хра њи ва ња мр тва ца у сан ду ку, са чи-
ње ном од ње го вог др ве та (Чај ка но вић 1994: 101). Сег мент овог оби ча ја са чу ва ла је и пе сма 
у ко јој мај ка са хра њу је си на, па га пи та: СинеКонда,јел`тиземљатешка?/ Ил`сутешке
даскејаворове?(Ка ра џић 1841: бр. 368).

24  Ко му ни ка ци ја са три ко смич ке рав ни, Зе мљом, Не бом и до њим све том из ра жа ва се, по ред 
оста лог, сли ком др ве та, по мо ћу ко га се до би ја пре лаз из јед ног ко смич ког пре де ла у дру ги 
(Eli ja de 2004: 31–32).   

25  У Караџићевој збирци налазе се још две варијанте ове сватовске песме у којима се не 
помињу биљке, а у једној се уместо гаврана јавља соко (Караџић 1841: бр. 15; Караџић 
1973: бр. 70). Анализирајући ове песме З. Карановић је прва указала на везу ових песама с 
иницијацијом, упутивши на нека заборављена значења гаврана као и функцију ове птице као 
помоћника и учитеља у иницијацији (Карановић 2011: 125–140).
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Си ту а ци ја у ко јој мо мак оса мљен, уз га ја ло зу у про сто ру функ ци о нал-
но одво је ном од оста лог, биљ ном вр стом ко ја се у ње му кул ти ви ше, уз на ја-
ву ско ра шње же нид бе, упу ћу је на се па ра ци о ну изо ла ци ју. Успе шно уз га ја ње 
кул тур не вр сте, уз ма гиј ски раст, на ко ји упу ћу је из о ста нак ре ал ног вре мен-
ског пе ри о да ко је је по треб но да за са ђе ни чо кот ро ди26, по твр да су да је мо-
мак овла дао по треб ним зна њем, сте као спо соб ност да ути че на свет при ро де 
(Prop 1990: 472–477). Бу ду ћи да ло за мо же да из ра жа ва иде ју про ме не кроз 
,,уми ра ње“ гро жђа и по том тран сфор ма ци је у ви но, што је ана лог но за ме ни 
при вре ме ног све та веч ним и трај ним (Ра ден ко вић 1996: 229), та ко се, на ни-
воу биљ не вр сте ко ју мо мак кул ти ви ше, на го ве шта ва ини ци ја циј ски пре лаз. 
Та ко ђе, мо мак по ште ди га вра на, ко ји ће му по мо ћи кадсепођеженити,што 
је ана лог но бај ков ном мо ти ву за хвал не жи во ти ње, ко ја по ма же ју на ку.27 Тај 
по моћ ник је, у ства ри, те ри о морф ни пре дак, што од го ва ра тра ди ци о нал ној 
пред ста ви о га вра но вој хто нич ној при ро ди. 28  Исто та ко и хра ње ње га вра на, 
ма да не вољ но, уз го је ним гро жђем, асо ци ра оби чај да се пр ви пло до ви (пр ви-
на) жр тву ју пре ци ма (Чај ка но вић 1973: 129). Ту је гро жђе на ро чи то по год на 
хра на за пре тка јер се ло за у тра ди ци о нал ним пред ста ва ма до во ди у ве зу са 
оним све том, што  по твр ђу је оби чај са ђе ња ове биљ ке на гро бо ви ма (Ли лек 
1894: 154), као и упо тре ба ло зе у ма гиј ским по ступ ци ма ве за ним за култ мр-
твих (Чај ка но вић 1994: 228). У ар ха ич ним кул ту ра ма пред ста ве о плод но сти 
ве за не су за култ мр твих, јер се сма тра ло да пре ци ути чу на род ност на зе мљи 
(Ра ден ко вић 1996: 231). Ре ла ци ја ло зе са кул том мр твих ве ро ват но је јед но од 
ис хо ди шта ве ро ва ња о мо ћи ло зе да обез бе ди про ду же так ро да, због че га је 
ко ри шће на у ма гиј ским рад ња ма за ра ђа ње де це.29 На тај на чин се, ма ни пу-
ла ци јом ви но вом ло зом, уочи брач ног ве зи ва ња, асо ци ра основ на свр ха бра-
ка – обез бе ђи ва ње по том ства и на сто ји ма гиј ским пу тем ути ца ти на род ност 
код љу ди. 

Исто та ко, у јед ној пе сми мо мак са ди је лу, ло зу, бо си љак, ру же, на ран-
џу, наврне жи ву во ду и оста ви де вој чи цу да чу ва, а ка да се на кон три ле та 
вра ти не мо же да при сту пи:

26  Е. Лич ову фа зу ка рак те ри ше као пе ри од ри ту ал не без врем но сти (1983: 118).
27  О мо ти ву за хвал не жи во ти ње ко ја де лу је као по моћ ник ју на ку: Prop 1990: 237–242. О га-

вра ну  као ри ту ал ном по моћ ни ку  при ли ком же нид бе из ове пе сме већ је пи са но (Ка ра но вић 
2011: 125-140).

28  О ве зи га вра на са смр ћу и све том мр твих: Гу ра 2001: 109; Гу ра 2005: 401–402, о че му је у 
ве зи са овом пе смом већ пи са но (Ка ра но вић 2011: 125-140).

29  Да не би би ле не рот ки ње, же не су ве зи ва ле бе лу ло зу око стру ка (Lo vre tić 1902: 179). А 
сма тра ло се и да се ре про дук тив ни про бле ми му шкар ца мо гу ре ши ти раз ве зи ва њем ло зе у 
ви но гра ду (Si mić 1964: 402, 404).
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Од висине вите јеле,
Од ширине танке лозе
Од мириса босиока
И лијепе дробне руже
И ширине наранчице
И љепоте ђевојачке
И велике живе воде.
(Караџић 1898: бр. 73)

Мом ков за сад асо ци ра на мо тив те шког за дат ка у бај ци ка да се од ју на-
ка, да би се оже нио, тра жи да за са ди чудесниврт, а раст и бу ја ње би ља по твр-
ђу је да је он сте као уме ће вла да ња при ро дом  (Prop 1990: 472–477). Овај врт, 
са је лом као дрветомсвета30, жи вом во дом и чу ва рем (де вој ком), из ра жа ва 
пред ста ве о средишту, ко ме не мо же да при сту пи не про све ће ни.31 У сти хо-
ви ма јед не од ва ри ја на та32 мо мак по ка зу је да је онајкојизна,од но сно даима 
кључ за при сту па ње: он се на пи ја жи ве во де, оми ри ше плод из вр та да би, на 
кра ју, до шао до де вој ке (Ка ра џић 1841: бр. 501).

У на ве де ним сти хо ви ма ни је ис кљу че на мо гућ ност да и де вој ка ма-
гиј ски де лу је на бу ја ње би ља, ако се има у ви ду да се, у тра ди ци о нал ним 
за јед ни ца ма, за же ну сма тра ло да је ана лог на Зе мљи. Ве ро ва ло се да она, као 
но си лац би о ло шке мо ћи ра ђа ња и пр ви од га ји вач пи то мих би ља ка, по зна је 
тајнустварања и по се ду је ма гиј ске мо ћи ко ји ма мо же ути ца ти на свет фло-

30  Да је ла у овим сти хо ви ма пред ста вља др во све та све до чи ва ри јан та: Јапосадихјелунака
мену,/Пајеманузагодинудана,/ПапоставиЛенчедајечува [...] јелатиседавноразгра
нала,/Изврхајојситанбисеркапље,/Изсредејојбелепчелелете,/ИзкоренахладанДунав
тече! (Стан ко вић 1951: бр. 98).

 Ина че, мо тив са ђе ња др ве та, ко је има функ ци ју дрветасвета при су тан је и у дру ги ма сва-
тов ским пе сма ма. Та ко мо мак са ди и не гу је ја бу ку сре бр ног ста бла, злат них гра на и би сер-
ног ли шћа, ка ко би под овим др ве том се де ли ње го ви сва то ви (Ка ра џић 1841: бр. 108). За 
чо ве ка тра ди ци о нал них дру шта ва ни шта се не мо же от по че ти, а да се прет ход но не стек не 
тач ка ослон ца – Цен тар (Eli ja de 2004: 20), што у на ве де ним сти хо ви ма од го ва ра са ђе њу и 
не го ва њу ја бу ке, ко ја мар ки ра по чет ни ло кус и по ста је оса ори јен та ци је бу ду ћих кре та ња 
сва тов ске по вор ке.

31  У схва та њи ма пре мо дер ног чо ве ка жива вода пред ста вља јед ну ме та фи зич ку и вер ску 
ствар ност: у њој по чи ва ју жи вот, сна га и веч ност. Ова во да ни је до ступ на сва ко ме и не рет ко 
про ти че по ред чу де сног ста бла, јед ног од кон кре ти за ци ја дрветасвета. Ста бло, као сли ка 
уни вер зал ног сту ба, оте ло тво ра ва ве зу са гор њим и до њим све том, пред ста вља из лив ап со-
лут не ствар но сти и као та кво на ла зи се у Сре ди шту све та. Средиште је те шко до ступ но, 
че сто има чу ва ра, и до ње га мо гу да до пру је ди но иза бра ни, про све ће ни, од но сно они ко ју 
су про шли ини ци ја ци ју (Eli ja de 2011: 236–238, 445–447).

32    Ка ра џи ће вој збир ци Беч ког из да ња на ла зе се че ти ри ва ри јан те ове пе сме ко је су свр ста не 
ме ђу Љубавнеидругеразличнеженскепјесме (Ка ра џић 1841: бр. 499, 500, 501, 502).
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ре (Eli ja de 1991: 35, 36; Eli ja de 2004: 105–107). Код Ср ба је, та ко ђе, култ би ља 
при па дао же ни и сма тра ло се да од ње ног ма гич ног де ло ва ња че сто за ви си 
це ла ве ге та ци ја (Чај ка но вић 1973: 7–13).33 

Ове пред ста ве ма ни фе сту ју се и у сва тов ским пе са ма ко је го во ре о де-
во јач ком вр ту и биљ ка ма ко је она са ма са ди и не гу је, при че му је про цес уз-
га ја ња би ља че сто ана ло ган при пре ма њу де во јач ких да ро ва (Ка ра џић 1841: 
бр. 36; Ка ра џић 1898: бр. 27, 28, 38; Ка ра џић 1973: бр. 3, 5, 8, 31, 54). Још у 
про це су са ђе ња, де вој ка на ме њу је раз ли чи то би ље сва ком чла ну мла до же њи-
не по ро ди це, ства ра ју ћи та косли ку ва же ћих со ци јал но-срод нич ких од но са у 
по ро дич ној за јед ни ци:

Млада Мара рано подранила
У бостању да сади цвијеће.
Како које цв`јеће засађује,
Тако га млада немјењује:
Сади свекру стручакбосиока,
А свекрви стручак трандафиља,
Ђеверима цвијет гаронфиља,
Заовама румене ружице,
Јетрвама дробне мачуране,
Васу своме стручак милодуа.
(Караџић 1973: бр. 3)

За све биљ не вр сте, ко је не ве ста по је ди нач но би ра и на ме њу је, ве ро ва-
ло се да има ју моћ ма гиј ског де ло ва ња на дру га ли ца34, за то је мо гу ће да је у 
пи та њу ма гиј ска рад ња ко јом она же ли да ути че и ре гу ли ше од но се у сво јој 
бу ду ћој за јед ни ци. Да је за и ста та ко упу ћу је про стор вр та, где она при пре-
ма да ро ве, ко ји је код Сло ве на сма тран за по себ но по год но ме сто за ма гиј-
ско де ло ва ње (Агап ки на 2009: 532), као и вре мен ски оквир ове ма ни пу ла ци је 
би љем: МладаМара рано подранила, ко ји је, у јед ној ва ри јан ти, кон крет-
ни је екс пли ци ран: Јошзораданканеб`јели,/Даницажраканепушта (Ка-
ра џић 1898: бр. 38). У пи та њу је, да кле, тре ну так пред са мо сви та ње, ко ји 
пре ма тра ди ци о нал ном по и ма њу Сло ве на пред ста вља пре ла зну фа зу, у ко јој 
се учин ко ви тост ма гиј ских де ло ва ња по ве ћа ва (Тол стој 2001: 102). Ко нач но, 
ову прет по став ку по твр ђу ју сти хо ви пе сме, ко ја се из во ди ла ка да кре ну сва-
то ви, у ко ји ма се ка же да не ве ста до бре да ро ве до но си, анајвишебиљаод

33  Ова ко ре ла ци ја же не и ве ге та ци је, од но сно при ро де уоп ште, че сто је екс пли ци ра на у вер-
бал ној и ак ци о нал ној ма ни фе ста ци ји раз ли чи тих ри ту а ла (ла за рич ки, кра љич ки, свад бе-
ни...), ви ше о то ме ви ди: Јо кић, Вуј но вић (ркп.).

34  То по твр ђу је упо те ба ових биљ них вр ста у љу бав ној ма ги ји, ви ди: Со фрић 1912; Чај ка но-
вић 1994.
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умиља,/Дајемирнакућаукојуће,/Дајемирнакућаипослушна(Ка ра џић 
1898: бр. 16).

Ода бир биљ ног да ра за су ђе ни ка нај че шће је за сно ван на прин ци пи ма 
ети мо ло шке ма ги је, сто га де вој ка спре ма ми ло дух (Ка ра џић 1973: бр. 3, 8), 
дра го љуб (Ка ра џић 1898: бр. 27) и ка ран фил (Ка ра џић 1973: бр. 54), ка ко би 
у бра ку обез бе ди ла љу бав и сло гу.35 Исто та ко, у пе сми ко ја се из во ди ла ка да 
до ђу сва то ви по не ве сту, де вој ка са ди бо си љак за да ри ва ње и као цвет проро
чанскесилеиугледа (Со фрић 1912: 44), ко ји ко ри сти за га та ње: 

Девојка се сватовом надала,
Вас дан дуги босиљак сејала,
На војнову срећу намењује:
Ако војно добре среће буде,
С вечера ће босиљак никнути,
До по ноћи и прекрстити се,
А у зору у ките се вити.
(Караџић 1841: бр. 36)

 
У на ве де ним сти хо ви ма ди ви на ци ја се вр ши на осно ву ма гич ног ра ста 

и на прет ка ко ји се че сто, у сва тов ској по е зи ји Ву ко ве збир ке, при пи су ју по-
је ди нач ном цве ћу ко је де вој ка са ди, али и ши рем пр о сто ру ње ног рукосада
(уп. Ка ра џић 1841: бр. 66; Ка ра џић 1898: бр. 28, 74). Успе шно од га ја ње би ља 
и пре о би ље де во ја чог вр та, ана лог но те шком за дат ку у бај ци, по ка зу ју да је 
она ста са ла и овла да ла си ла ма ра ста и пло ђе ња, што по твр ђу је ње ну спрем-
ност за брач но ве зи ва ње.

Де во јач ки за сад нај че шће уни шта ва ју мла до же ња или ње го ви сва то-
ви36, као у пе сми ко ја се из во ди ла код не ве сти не ку ће пред до ла зак сва то ва: 
Бренедај,недај,девојко,/ Јелентиудворушета,/ Босиљакбелтипопасе 
(Ка ра џић 1841: бр. 17),или у сти хо ви ма: ТударпрођечелебијаВасо/Насво
јегакоњавеликога,/ Набостанјекоњанагонио,/ ТејеМарибостанпоарао 
(Ка ра џић 1973: бр. 3). 37 Сим бо ли ка жи вот ног кру га би ља, од са ђе ња, пре ко 
ра ста, до уни шта ва ња, од но сно смр ти, по ве за на са пред ста ва ма о ци клич ном 
об на вља њу ве ге та ци је, асо ци ра иде ју уми ра ња и по нов ног ра ђа ња. На тај 

35  Ове биљ ке већ са мим на зи вом асо ци ра ју од ре ђе но ма гиј ско свој ство: ми ло дух има моћ да 
под стак не ми ло ва ње и учи ни да де вој ка мом ку бу де ми ла, док је ка ран фил за сре ћу и сло гу: 
каранфиладасенекарате(Чај ка но вић 1994: 111, 183).

36  Ли ми нал на фа за ри ту ал не ствар но сти под ра зу ме ва ла је ис це ни ра не те шко ће ко је оче ку ју 
мла до же њи не сва то ве ис пред де во јач ке ку ће. У вер бал ној ма ни фе ста ци ји об ре да, ра сти ње 
ко је је де вој ка по са ди ла пред ста вља пре пре ку ко ју сва то ви тре ба да са вла да ју ка ко би је пре-
у зе ли (в. Ка ра џић 1841: бр. 66; Ка ра џић 1898: бр. 74).

37  Ва ри јан та: Ка ра џић 1973: бр. 5
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на чин се, биљномдрамом, ус по ста вља ана ло ги ја из ме ђу жи вот ног ци клу са 
ве ге та ци је и ини ци ја циј ског ис ку ства сим бо лич ке смр ти. Исто вре ме но, до га-
ђа ји ко ји се од но се на уни шта ва ње де во јач ког вр та на го ве шта ва ју си ту а ци ју 
сек су ал ног спа ја ња, јер је, у сло вен ској тра ди ци о нал ној кул ту ри, у мо ти ви ма 
ло мље ња цве ћа као и га же ња ба ште, вр та, ви но гра да са др жа на сим бо ли ка 
де фло ра ци је и ко и ту са (Гу ра 2001: 501–502). Та ко се пре ко ве ге та тив ног ко да 
пре ју ди ци ра сво ђе ње ко је, као фи зич ко утвр ђи ва ње бра ка, пред ста вља вр ху-
нац агре га ци о не фа зе. 

Ана ли за ода бра них сва тов ских пе са ма Ка ра џи ће ве збир ке по ка за ла је 
да биљ ни свет свад бе не по е зи је пред ста вља сво је вр стан си стем зна ко ва, чи је 
функ ци је за ви се од спе ци фич них свој ста ва вр сте као и кон крет не си ту а ци је, 
у ко јој се ја вља ју биљ ке. На при ме ри ма опи са не гра ђе на го ве ште ни су са мо 
не ки од сим бо лич ких по тен ци ја ла биљ ног све та у овом жан ру, ка рак те ри-
стич ни за срп ску и сло вен ску тра ди ци о нал ну кул ту ру. Да би се овај пр о блем 
об у хва тио у свој сло же но сти и сло је ви то сти, по треб но је ис пи та ти ве ћи бр ој 
пе са ма, ко је по ти чу са раз ли чи тих пр о сто ра срп ског је зич ког под руч ја, ка ко 
би се уста но ви ла пра ва сли ка ди вер зи те та фло ре сва тов ске по е зи је и уочи-
ле по тен ци јал не слич но сти, или раз ли ке, у функ ци ји и зна че њу од ре ђе них 
врстa.
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ИЗ ХЕРБАРИЈУМА  
СРПСКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА  

 (ВЕРОВАЊА О БИЉКАМА И ЖАНРОВСКИ СИСТЕМИ)

СА ЖЕ ТАК: Ве ро ва ња о др ве ћу и биљ ка ма при па да ју нај ши рем ком плек су кул ту ре и 
на раз ли чи те на чи не су сти ли зо ва на у усме ном ства ра ла штву. Број не уло ге биљ них 
вр ста от кри ва ју ути ца је жан ров ских си сте ма, сло је ве тра ди ци је, ди на мич не од но се 
из ме ђу ти по ва фан та сти ке и ре а ли ја од ре ђе не сре ди не. Ста бил ност бо га тог се ман-
тич ког по тен ци ја ла др ве ћа и би ља ка не ума њу је флек си бил ност зна че ња, ко ја се ре-
а ли зу ју у ши ро ком ра спо ну од об ред но-ма гиј ске прак се до фи гу ра тив не ди мен зи је 
фор му ла и из ра за. Већ кроз за сту пље ност ве ге та ци је у усме ној про зи ис по ља ва се 
основ на, ста ра по де ла на при по вет ке и пре да ња, али и на о ко јед но став но Ву ко во раз-
ли ко ва ње ,,му шких“ и ,,жен ских“ при ча.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на род не при по вет ке, др ве ће, биљ ке, об ред, ве ро ва ња, фи гу ре

Ако би се то ко ви ци ви ли за ци је по сма тра ли кроз од но се пре ма ве ге-
та ци ји, пре лаз од пре сног и тру лог ка ку ва ном и пе че ном об у хва тио би још 
јед ну ва жну ета пу. Јер, на кон ко ри шће ња ди вљих пло до ва, љу ди су по че ли да 
уз га ја ју биљ не вр сте. Та ко су по ја ча не и су прот но сти из ме ђу при ро де и кул-
ту ре, док су но ва зна ња ску по пла ће на – чо век је из гу био бе смрт ност (Le vi 
Stros 1983 I: 164; II: 355). Ар ха ич на под ло га ових пред ста ва из сло вен ске и 
срп ске тра ди ци је је хри сти ја ни зо ва на, али је култ др ве ћа и би ља пре жи вео на 
ви ше на чи на: у аграр ним ри ту а ли ма и об ре ди ма пре ла за, ве ро ва њи ма, ма ги-
ји и на род ној ме ди ци ни. Бо га тио се и скуп зна че ња, од то по ни ма и жен ских 
лич них име на до фор му ла и фра за за сно ва них на сим бо ли ма из биљ ног све та. 
Ипак, ма гиј ско-об ред на прак са, си сте ми та бу про пи са и дру ге че сти це древ-
них сло је ва не сти ли зу ју се под јед на ко у усме ном ства ра ла штву. За раз ли ку 
од ли ри ке, где је фло ра ак ти ван струк тур но-се ман тич ки сег мент, др ве ће и 
тра ве, во ће и цве ће има ју дру га чи је функ ци је ме ђу вр ста ма пре да ња и при-
по ве да ка. 
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Нај ма ње се об ред но-ма гиј ски и фи гу ра тив ни по тен ци јал би ља ис по-
ља ва у ша љи вим при ча ма и но ве ла ма. Из ра зи та је прак тич на на ме на би ља ка, 
ко је слу же за ис хра ну. Али, и ку ли нар ски спе ци ја ли те ти и си ро ви пло до ви 
има ју осо бе не уло ге. Би зар не или ко мич не си ту а ци је де ма ски ра ју чо ве ко ву 
при ро ду. И мли нар и ње гов кум на да ју се до бит ку од исте вре ће жи та, а хо џа 
ду ва и на ти кву у бо ста ну, за то што се опе као пе че ном бун де вом. Го шћа ра ди-
је ку са ај вар не го па суљ, иако до ма ћи ца уза луд ис ти че це ну је ла. Хва ли са вац 
се ди ви свом зе љу/ку пу су, а не спо ми ње ту ђу сла ни ну.1 

Оми ље на те ма ша љи вих при ча је глу пост по је ди на ца или гру пе. Че-
сто се ва ри ра нео бич на се тва – со ли, кур шу ма, сач ме, ига ла, ву не2, док На-
сра ди но ве осо би не за ви се од кон тек ста им про ви за ци је. У де бе лој хла до ви ни 
хра ста хо џа по ре ди ма ле ни плод др ве та и род та ну шне вре же. Ње го во не за-
до вољ ство Бо жи јим по рет ком се ме ња ка да му жир пад не на гла ву. Ци га ни на 
обич но хва та ју у кра ђи лу ка3, а ла жов уз га ја џи нов ско по вр ће4. Ис ти чу се 
про пор ци је во ћа и док цар га ђа по да ни ка смо ква ма, ко је му је до нео на дар.5 
При ли ком же ни ног по ро ђа ја На сра дин про си па ора хе по со би, не би ли се 
де те по ла ко ми ло на по сла сти це и пре кра ти ло мај ци му ке.6 Ци га нин га та по 

1  Ка ра џић 1987: 224, 2566, 1543, 5999; Вр че вић 1868: 113, 283.
2  АТ 1200: Вр че вић 1868: 316, 317, 378; Вр че вић 1883: 94, 94-95, 103; Ši ma to vić 1884: 118; 

Ba sa ri ček 1887: 50; Кор ду наш 1893: 78. (Ва ри јан те из збир ки са срп ско – хр ват ског је зич ког 
про сто ра.)

3  АТ 1624: Ка ра џић 1987: 1323; Вр че вић: 1868, 79; Sto ja no vić: 1879,7; Bla ga jić 1886: 68-69; 
Сре мац 1894: 85. 

4  AT 1960 D: Бе лан 1834: 48; Вр че вић 1868: 176; Sto ja no vić: 1879, 16; Mu lab dić 1893: 19-20; 
Чај ка но вић 1927: 480. 

5  АТ 1689: Sto ja no vić: 1879,83; Вр че вић 1883: 36-37, 194; Ba sa ri ček 1887: 59-60; Mu lab dić 1893: 
44; Сре мац 1894: 73, 192. Ре ак ци ја на дар од ра жа ва осо би не пред став ни ка вла сти (цар, ага, 
ка ди ја) и уда ља ва се од ет но граф ске под ло ге, јер су смо кве ина че знак по што ва ња и жр тве не 
по ну де. Али, баш смо ква спа са ва жи вот (со ци јал но и/или на ци о нал но) под чи ње ном чо ве ку, 
те се кроз кри ти ку дру штве не ствар но сти про би ја ју ар ха ич ни сло је ви зна че ња. Смо кви се 
при пи су је за штит на и апо тро пеј ска сна га (Чај ка но вић 1985: 220). Др во је за сту пље но у кул ту 
ра ђа ња и плод но сти, ве зу је се за из о би ље, моћ, бе смрт ност и спознају(Со фрић 1990: 204-205; 
Che va li er – Gheerbrаnt 1983: 612). Се ман тич ко те жи ште се, ме ђу тим, пре ме шта на ап сурд не 
окол но сти, тј. дру штве не од но се у ко ји ма по зи ци ја ја чег по ни шта ва прав ду, оби ча је и за ко не.

6  Сре мац 1894: 23. Ора си има ју ва жне уло ге у кул ту мр твих и плод но сти, о Бо жи ћу и то ком 
свад бе. При те шким по ро ђа ји ма се де те по зи ва, обе ћа ва ју му се по ну де (Ђор ђе вић 1980: 
110; Бе го вић 1986: 194), а не ка да ,,по ро ди љу по си па ју и ора си ма“ (Чај ка но вић 1985: 287). У 
та квом об ред но-ма гиј ском кон тек сту при ча о На сра ди ну ука зу је на сло же не пу те ве пре о бли-
ко ва ња кул ту ре. За бо ра вље на, не по зна та или не до вољ но ја сна рад ња пре шла је дуг пут од 
сво је при мар не функ ци је до не ра зум ног по ступ ка ус кла ђе ног са хо џи ним тип ским цр та ма. 
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ора ху и при зи ва бла го ста ње. Но, чим се ис по ста ви да је плод труо, ла ко и бр
зо ме ња мо ли тве.7

Храст, орах, ти ква, смо ква, пше ни ца ина че се од ли ку ју сло же ном сим-
бо ли ком. Али, под при ти ском жан ров ских нор ми спон та но се од ви ја про цес 
се ман тич ке суп сти ту ци је. И у сло же ним окол но сти ма ка кве су по ро ђај, га-
та ње, се тва или го сто прим ство, об ред но-ма гиј ски ком плекс је при гу шен, а 
ри ту ал ну тен зи ју за ме њу ју еле мен ти ко ми ке. 

Исти про це си се ме ђу ша љи вим но ве ла ма те же уоча ва ју, јер их ап сор-
бу је раз ви је ни ји на ра тив ни склоп. Си ро мах по кћер ки ном са ве ту се је ва ре ни 
боб и ти ме уз вра ћа на ца рев не мо гућ за да так (Ка ра џић 1988: 25). Ва ра ли ца 
про да је вре ћу ши шар ки уме сто ора ха (Ка ра џић 1988: 47), а Ћо са и де те се 
над ла гу ју око по га че од тек са мле ве ног жи та. Низ тих ла га ри ја чи ни и де таљ 
о про су8 ис пу ште ном у мо ре. Оно на не бу уз ра сте и уз ри, те га сам бог: по
жњеоиумјесиоодњегахљеб,паудробиоуврућемлијеко,теједе.

По пу ња ва ње од ре ђе ног пој ма но вим сми слом под при ти ском жан ров-
ских нор ми на дру га чи ји на чин се оства ру је у ба сна ма. Про цес је олак шан, 
јер по е тич ки си стем по чи ва на ,,пре во ђе њу“ до слов ног зна че ња (Blek 1986: 
65). Овај тип се ман тич ке суп сти ту ци је се оства ру је по ме ра њем  те жи шта из 
ши ре ет но граф ске под ло ге ка ме ђу људ ским од но си ма.

Кисело је грожђе

Рет ко су пред став ни ци биљ них вр ста глав ни ли ко ви ба сне. За ка рак те-
ри за ци ју ни су пре суд не фи зич ке осо би не др ве ћа и би ља, већ њи хов ди ја лог. 
Ма да је очит кон траст из ме ђу тр ске и ја бла на или уку са шип ка и опо ре ди-
вље ја бу ке, але го ри ју ус по ста вља ју њи хо ви раз го во ри и обрт. Олу ја иш чу па 
ви со ко др во, а ја бу ка ли ку је ка да ње но ста бло пче ле ис пу не ме дом. По што 
би по у ка мо гла би ти дво сми сле на, ди вља ру жа ста вља до зна ња са го вор ни ци 
да је у њој слат ко са мо оно што је ту ђе. Тре ћа ва ри јан та ва ри ра ме та фо ру о 
љу бав ној че жњи – зум бу ла и зе ле не ка де (Ка ра џић 1975: 553). За раз ли ку од 
лир ске ми ни ја ту ре, у ба сни се са мо на бра ја ју осо би не цве ћа, уз ана ло ги је са 
осо би на ма же на.9

7  Ка ра џић 1987: 3544; Вр че вић 1883: 83; Чај ка но вић 1985: 286-287.
8  Ка ра џић 1988: 44. Об ред не рад ње ко је ука зу ју на жр тве не функ ци је про са из во де се о хри-

шћан ским пра зни ци ма и то ком свад бе, због за шти те од де мо на и у љу бав ним вра ча њи ма. 
Ма да је за ме ње но пше ни цом и ку ку ру зом ,,као жр тва си па но је оно не ка да у те ме ље, и на-
ђе но је у раз ва ли на ма гра до ва Со ко ла, Свр љи га, Ко зни ка, Мар ко вог ка ле та.“ (Чај ка но вић 
1985: 193-195).

9  Вр че вић 1883: 42, 39; 23-24.
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По мо ћу од но са из ме ђу би ља и жи во ти ње че сто се ис ти че чо ве ко ва по-
тре ба да ни по да шта ва баш оно што му је не до сти жно. Ли си ца не мо же да 
до хва ти гро жђе/ши пак и за то ку ди же ље ни плод. Из ме на ак те ра не ре ме ти ни 
кон текст, ни сми сао за пле та-обр та, ка да су ме две ди ци не до ступ не кру шке. 
И ме двед је жр тва сво је ла ко мо сти и глу по сти. Он ми сли да ће пр ви са зре ти 
дрен и че ка да при гра би чи тав род, али та ко про пу сти сво оста ло во ће.10 

Док су тип ске цр те жи во ти ња у слу жби але го риј ског ис ти ца ња чо ве-
ко вих ћу ди, ве ге та ци ја не ма та ква свој ства. Као део све де не ре а ли стич не се-
квен це биљ ке не ме ња ју ста ни шта и од ли ке, већ су под ре ђе не де ма ски ра њу 
глав ног ју на ка. Ме ђу при ча ма о жи во ти ња ма се још из ра зи ти је функ ци је (и 
зна че ња) би ља по ме ра ју ка на ра тив ној пе ри фе ри ји. Ета пе рад ње уоп ште но 
се сме шта ју у шу му, ши праг, ба шту или по ље. Др ве ће има уло гу ло ше ода-
бра ног скро ви шта, би ло да се вук од ма ра на па њу (Ку кић 1898: 74-77) или 
ме двед па да с кро шње ка да га пре пла ши ма чак (Ка ра џић 1988: 49; Чај ка но-
вић 1929: 9). По мо ћу гра не (не ког, би ло ког) др ве та ју на ци из ла зе из ја ру ге а 
гру бо те са на ба ти на је убо ји то сред ство за од бра ну од на па сни ка (Чај ка но вић 
1927: 7; Ђор ђе вић 1988: 12).

Ко ми ка си ту а ци је над ја ча ва об ред но-ма гиј ску под ло гу. Но, у том јед-
но став ном по рет ку не ма пра ви ла. Не ка да се епи зо да изо лу је од ет но граф ског 
је згра, те је не би тан де таљ о пе тлу ко ји ку ња на гра ни ја бу ке пре но што над-
му дри ли си цу (Ку кић 1898: 96-98). Али, кад ме двед бе жи уз кру шку (Ка ра џић 
1988: 49) по кре ће се ви ше асо ци ја ци ја ‒ на ре а ли је, фи гу ра ти ван план из ра-
за11 и ве ро ва ња ве за на за то др во. 

Ни биљ ни, ни жи во тињ ски свет не де ли се у овом про зном жан ру пре-
ма стан дард ним опо зи ци ја ма. До ма ће жи во ти ње се од ме ћу у хај ду ке, чла но ви 
дру жи не су из обе ве ли ке гру пе, удру же не зве ри се ба ве по љо при вре дом (Ка-
ра џић 1988: 49). Ана ло ги је са чо ве ко вим све том отва ра ју пу те ве и але го ри ји и 
ху мо ру, јер се и је дан и дру ги пол зна че ња мо же ак ти ви ра ти при раз во ју рад ње 
и ка рак те ри за ци ји ли ко ва. Ипак, до ми ни ра ду хо вит обрт, ко ји у при ча ма о жи-
во ти ња ма ма хом не у тра ли ше и сим бо лич ку и ет но граф ску ком по нен ту пој мо-
ва. Дру га чи ји про це си се од ви ја ју под при ти ском од ре ђе ног ти па фан та сти ке. 

Опасне шуме и чудесне баште

Сход но по е ти ци бај ке, пеј за жи ни су опи са ни, а ли ко ви су ускла ђе ни 
са про сто ром. Ка да се ка истом ци љу упу те три бра та, нај пре их ис ку ша ва-

10  АТ 59: Ка ра џић 1987: 1718, 2202; Вр че вић 1868: 390, 415; Вр че вић 1883: 32-33, 99, 105; 
Ка ра џић 1987: 19-20.

11  Ка ра џић 1987: 198, 1010, 1054, 1695 и 55³, 1836 и 3159. 
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ју ре ал ни или чу де сни ста нов ни ци шу ме. Је дан од њих је ла кат бра де пе даљ 
чо ве ка12, са из ра зи тим хтон ским атри бу ти ма. Глав ни ју нак га са вла да по што 
му бра ду за гла ви у ста бло. Пра те ћи ,,ло ги ку“ ис ку ства сво је сре ди не, при-
по ве дач би ра бу кву или храст. Та ко по сред но от кри ва спо соб но сти ју на ка и 
мо ћи чу де сног стар ца. Он но ћу об на вља сна гу, чу па ста бло из ко ре на, бе жи и 
оста вља пу то каз до сле де ће ета пе рад ње.

Из бор де та ља за сни ва се на ве ли чи ни зим зе ле не вр сте, а ма ње су ,,ви-
дљи ве“ ар ха ич не пред ста ве из кул та мр твих. Бу ква је бли жа де мон ском др-
ве ћу, на ње ним гра на ма се ра ђа ју ви ле или су шу пља де бла скро ви ште ђа во-
ла. Али, и бу ко ви на се укљу чу је у рад ње ко је пра те култ хра ста (Чај ка но вић 
1927: 37-38; 240-245). Сма тран за бо жан ство, храст је код Ср ба све то др во, 
од чи јих се гра на пра ви бад њак. Ни хри шћан ске ни па ган ске пред ста ве ни су 
при мар не за рад њу бај ке, али под у пи ру зна че ња сти ли зо ва них про ве ра то ком 
ли ми нар них об ре да (Prop 1990; Ван Ге неп 2005). 

Ју на ко во кре та ње усме ра ва се ка др ве ту ‒ оси све то ва, ко ја се уз ди же 
из под зе мља, али ап сор бу је пред ста ве из ми то ло шког ком плек са (Агапкина 
2001: 161-165; Ра ду ло вић 2011: 535-550). У епи зо ди се ку ша ју на ко ва са ми-
лост, јер ка да спа се пти ће од зми је, сти че за хвал ног по моћ ни ка, на чи јим се 
кри ли ма вра ћа ме ђу жи ве. Смрт и ус кр сну ће спа ја ју ини ци ја циј ске те сто ве са 
аграр ним ри ту а ли ма, али су ци клич на об но ва ве ге та ци је и схва та ња о за гроб-
ном све ту (Me le tin ski 1981: 222-223) под ре ђе ни по е ти ци жан ра. Та кав сми сао 
по сред но су ге ри ше и др ве ће, ма да су џи нов ска ста бла део ку ли са и не ма ју 
фан та стич на свој ства.

Успо ме не на древ не кул то ве на зи ру се из осо бе ног скла па ња бра ка. 
Мла ден ци се за кли њу усред го ре − над слам ка ма, ко је су по ло же не пре ко 
су вог па ња (Са мар џи ја 1995: 14). Исти циљ има и оби ла же ње мла дог па ра 
око осу ше ног гра ба (Чај ка но вић 1927: 54, 519-520; СМ 2001: 74), а на кон 
ова кве екс по зи ци је сле де за пле ти по кре ну ти не вер ством же не. За хва љу ју ћи 
ап стракт ном сти лу бај ке (Li ti 1994: 28-40), др ве ће не мо ра би ти пре ци зи ра но, 
по себ но ка да се ис по ља ва се ман тич ки по тен ци јал про сто ра. Ју на ци (бли зан-
ци, ујак и се стрић и сл.) се ра ста ју и у ста бло на раскршћу за бо ду нож. Ако 
пред мет нпр. зар ђа, на ја вљу је смрт јед ног од бра ће/срод ни ка (Ка ра џић 1988: 
29, АТ 1961, 303).  

Цве ће има гра нич ну по зи ци ју ма хом као члан тро стру ког ни за те шких 
за да та ка. Уме сто опи са не ког ,,ђу на – ђу зе ло вог“ цве ћа из џи но ве ба ште ис-

12  АТ (1961), 301, 301 А, 301. Ни ко лић 1843: 9; Va lja vec 1858/1890 (I), XXI, XXII; Sto ja no vić 
1867: XXI II; Plohl-Her dvi gov: 1868, 12; Во ји но вић 1869: 9; Bo san ske 1870: 5; Ко ја нов 1871:  
9; Mi ku li čić 1876: 79-87;  Tor di nac 1883: 7; Bla ga jić 1886: 80-96; Stro hal 1886: 12; Ba sa ri ček 
1888: 54-57; До бро са вље вић 1895/1896: 53-68; Ка но вић 1897: 15-29; Ни ко лић 1899: 88-104; 
Чај ка но вић 1927: 10, 12, 498-499. 
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ти че се иза зи ва ње љу бав не жуд ње (Са мар џи ја 2009: 8). Би ље и во ће са опа-
сног ме ста ре дов но зах те ва не вер на же на у за ве ри са љу бав ни ком (ђа во, див). 
Обр нут про цес про ве ре − на ,,овом све ту“ гу би фан та стич не при ме се и до би ја 
ме та фо рич ну ди мен зи ју. Цар ис ку ша ва сна хе, ко је тре ба да му до не су нај леп-
ши цвет. Нај ста ри ја би ра ди вљу ру жу, а сред ња ка ран фил, цве ће ко је озна ча ва 
рађањеиплодност,алиисмртинестајање (Со фрић 1990: 220). По бед ник је 
ипак нај мла ђа не ве ста, до ве де на из оно стра ног цар ства. Она очи то по се ду је 
и ва жна зна ња, а до ла зи све кру са кла сом пше ни це (Са мар џи ја 1995: 30), као 
сим бол плод но сти – ве ге та ци је и чо ве ка.

При ис ти ца њу гра ни ца из ме ђу жи вих и умр лих, бе смрт но цар ство ве-
чи те мла до сти, али и за бо ра ва, оде ље но је пу стим ,,жа ло сним по љем“. Са 
дру ге стра не бра зде ра сте цвет. Чим га ју нак убе ре вра ћа ју му се се ћа ња, и 
он, по пут свих жи вих би ћа, не мо же да из бег не смрт (Ри стић – Лон чар ски 
1891: 3). 

Ве ро ва ња у се но ви то др ве ће и биљ ке сти ли зу је се кроз тип ме та мор-
фо зе, по мо ћу ко је ви ша си ла шти ти не ви но про го ње не. На њи хо вом гро бу 
из ра сте др во или цвет. Чу до се по ду да ра с па ра ле ли змом из по е зи је13 и по-
сло ви ца, са мо што је под при ти ском жан ров ских од ли ка бај ке не у тра ли са на 
фи гу ра тив на ди мен зи ја ис ка за.

Уто пље ни у по е тич ки си стем, пре де ли, жи во ти ње и би ље из ре ал ног 
све та по ста ју чу де сни по мо ћу епи те та, при пи су ју им се нео бич не од ли ке или 
се исти ефек ти оства ру ју де струк ци јом тро па (хи пер бо ле, по ре ђе ња, ме та фо-
ре). Спој епи те та и име ни це у слу жби фан та сти ке14 не кад по ја ча ва гра да ци ја 
(бакарна, сребрна и златна шу ма), али још че шће златне ја бу ке кра се да ле ке 
ба ште са оне стра не гра ни це и цар ске вр то ве. Чу де сна свој ства ис ти че и убр-
зан при род ни про цес, јер цар има: преддворомзлатнујабукукојазаједнуноћ
иуцветаиузреинекојеобере (Ка ра џић 1988: 4).

У ова квом скло пу је злат на ја бу ка део ,,пеј за жа” бај ке, дар по моћ ни ка 
или украс. Али, ка да по ста не атри бут де вој ке бр же од ко ња и сун че ве се стре, 
злат на ја бу ка на ја вљу је смрт.15 При уса гла ша ва њу сли ке/фор му ле са зах те-
ви ма жан ра, по ет ски из бру ше не се квен це об ре да пре ла за укљу чу ју злат не 

13  Двасуборанапоредорасла/Међуњиматанковрхајела(бра ћа и се стра, Ка ра џићII 1988: 
5); Ојдевојко: питомаружице;  руменаружице! (Ка ра џић1975: 422, 594). Још екс пли-
цит ни је се мо тив и ве ро ва ње сти ли зу ју као слут ња смр ти у ба ла ди: Ђулмирише,миламоја
мајко,/Ђулмирише,Омеровадуша  (Ка ра џић 1975: 343).

14  По ја ча ва ње се оства ру је ку му ла ци јом епи те та и пој мо ва, ве зи ва њем за мит ска би ћа и мар-
ки ра њем про сто ра. Вилиној го ри: врхдомјесеца дотицаше,алистовијојзлатнибјеху,а
стабласребрна,аусредњевиђашесевеликипламидимодогња  (Ка ра џић 1988 Д: 6).

15  Ка ра џић 1988: 4, 24; Чај ка но вић 1927: 50, 57;  Са мар џи ја 1995: 7; Ка ра џић 1975: 232. Ра ду-
ло вић 2009: 282-283. 
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ја бу ке у по ре ђе ња са пре ки ну тим мла дим жи во ти ма, или сим бол на гла ша ва 
жи вот ну сна гу свад бе не ат мос фе ре: 

Расла јабука Ранку пред двором:
Сребрно стабло, злаћене гране,
Злаћене гране, бисерно лишће,
Бисерно лишће, мерџан јабуке. 
(Караџић 1975: 108)

Она ко ка ко ко смич ко др во по ве зу је све то ве, та ко са мим чи ном свад бе 
мла ден ци сти чу бо жи ју ми лост и на кло ност пре да ка. 

И чудесно и фигуративно ис по ља ва ју се у ми ни мал ној стил ско-је зич-
кој спре зи, а око оба пој ма (зла то + ја бу ка) офор ми ло се бо га то се ман тич ко 
по ље. Ком по лу зна че ња ће се сли ка ,,при кло ни ти”, за ви си од по е тич ког си-
сте ма. Мо ти ви и фор му ле не чи не са мо ,,ре ги стар” чу де са, већ от кри ва ју удео 
жан ров ских нор ми при пре по зна ва њу сли ке као део чу де сног све та или ме та-
мор фо зе чу да у чу до твор на свој ства ре чи.

Док се ме ђу об ред ним и љу бав ним пе сма ма сим бо лич ком по тен ци ја лу 
ја бу ке при дру жу ју ду ња, по мо ран џа и ви шња, злат на ста бла и пло до ви ја бу ке 
не ка да у бај ка ма ал тер ни ра ју са злат ним кру шка ма. Иако се на ни воу функ-
ци ја и то ка рад ње ни шта том при ли ком бит но не ме ња, из ра зи ти је се ис по ља-
ва ју хтон ске ком по нен те во ћа. Оне су на ро чи то до ми нант не при сти ли за ци-
ји фа бу ла та о чо ве ку, нај че шће ко ва чу, крај чи је ку ће ра сте на из глед са свим 
обич на кру шка. Ма да не ма ни злат не гра не, ни пло до ве од зла та, ту до ла зе 
ђа во ли, ве шти це и са ма смрт (Чај ка но вић 1939). На ком плекс ве ро ва ња из 
кул та мр твих ука зу ју и об ра де пре да ња о Све том Са ви као ву чи јем па сти ру, 
ко ји са кро шње кру шке од ре ђу је бу дућ ност ву ко ви ма (и љу ди ма; Ћо ро вић 
1927/1990: 262).

Чо ве ко ва моћ над биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма је ускла ђе на са 
сти лом бај ке (Ра ду ло вић 2009: 45). Пре о бра жај ди вљег у пи то мо не ка да је и 
екс пли ци тан (не из вр шив) за да так. Са ђе ње ви но гра да та ко ђе по ка зу је ка ко се 
фан та сти ка бај ке осла ња на ре а ли је од ре ђе не сре ди не. На су прот ду гом ин-
тер ва лу по треб ном да се од за са ђе не ло зе до би ју гро жђе и ви но – при род ни 
про це си се са жи ма ју. Ју нак мо ра: дапосадивиноградидазаседамданадо
несесњегановавина (АТ 531, Ка ра џић 1988: 12). Уз по моћ чу де сне де вој ке и 
бо сиљ ка на ру ша ва ју се за ко ни при ро де, а ис ход је исти и ка да се рок за из вр-
ше ње овог за дат ка скра ти – на јед ну ноћ (Ка ра џић 1988: 14).16

16  Сло же ни ја зна че ња има исти про цес – фор му ла у струк ту ри сва тов ске пе сме. Тек по са ђен 
бо си љак уве че ник не: допоноћиипрекрстиосе,/Аузоруукитесевио (Ка ра џић 1975: 36). 
Са ђе ње и бу ја ње ве ге та ци је сим бо ли зу ју спрем ност за брак, а ве зе из ме ђу би ља, не ве сте и 
мла до же ње су уоби ча је не за лир ска по ре ђе ња, па ра ле ли зме и ме та фо ре.
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Те жи ну пре пре ка/ис ку ша ва ња ис ти че и про стор но уда ља ва ње ју на ка, 
ко ји из да ле ког цар ства до но си лек за оца. Ма да је ле ко ви та и по себ на во
да, упра во трс, ло за, гро жђе и ви но има ју иста свој ства. Гу бље ње/вра ћа ње 
ве ли ког тр са са ко јег се до би је по се дам ако ва ви на (Чај ка но вић 1927: 50) 
сим бо лич но об у хва та и оче ву ста рост и про ве ру си но ва. Но, да би жи вот ни 
ци клу си би ли за о кру же ни, глав ни ју нак уми ре и ожи вља ва. По ду дар ност са 
ве ге та тив ним про це си ма је и на овом ни воу из ра зи та, тим пре што соп стве-
ну смрт (биљ ни свет то ком је се ни и зи ме) нај мла ђи брат до жи вља ва као сан; 
пре ру шен у про сја ка се вра ћа ку ћи (по че так про лећ ног ра ста би ља), а за тим 
се же ни злат ном де вој ком (бу ја ње ве ге та ци је).

Об ред ни и сим бо лич ки по тен ци јал си жеа мо же се ве за ти и за ри там 
ме се че вих ме на, али је у сва ком слу ча ју при кри вен и пре кри вен жан ров ским 
за ко ни то сти ма бај ке. Сти ли за ци ји су под ре ђе на и зна че ња ви но гра да, ло зе и 
ви на, би ло да се за сни ва ју на па ган ској или хри шћан ској под ло зи. По ступ ци 
по мо ћу ко јих се са мом гро жђу при пи су ју чу де сна свој ства су, очи то, раз ли-
чи ти, а осим ка те го ри је хро но то па ак ти ви ра се и хи пер бо ла. Са мо је дан грозд 
за си ти чи та ву ца ре ву вој ску (Ни ко лић 1842: 3). Ви но град се ме та фо рич но 
озна ча ва и као горакојаплаче (Чај ка но вић 1927: 77), али но ве ли стич ка об ра-
да не ис ти че нео би чан пре део, већ му дрост не ве сте.

Сми сао исте сли ке усме ра ва жан ров ски ме ха ни зам. То се од лич но ис-
по ља ва кроз фи гу ра тив ни план из ра за, ти па Кадврбагрожђероди/Сувија
ворјабукама (= ни ка да, Ка ра џић 1987: 1902). Ра за ра ње дво знач но сти и пре-
ме шта ње ис ка за у сфе ру фан та сти ке бај ке по себ но до ла зи до из ра жа ја при 
ре а ли за ци ји те шких за да та ка. Про тив ник зах те ва да му се до не су ја бу ке са 
јо ве, ја во ра и бу кве, ја бла на или вр бе – ко је ра сту је ди но са дру ге стра не гра-
ни це у ба шти ђа во ла и дру гих де мо на (Чај ка но вић 1927: 54: 519-520). 

Је ди но у бај ка ма др во ра ђа и на о ко са свим оби чан плод, чи ја се моћ от-
кри ва пре ка сно. Тек ка да чо век оку си во ће (ја бу ку, кру шку) до га ђа се чу до и од 
за ло га ја из ра сту/спа да ју – ро го ви. Де таљ та ко ђе по твр ђу је по ве за ност сми сла 
из ра за/сли ке са кон тек стом. Јер, осим ро га из о би ља, ро го ви су и сли ка мла дог 
ме се ца и атри бут бо го ва, ме ди ја то ра и де мо на (Апо лон, Ди о нис, Мој си је, ђа во, 
Che va li er – Gheerbrаnt 1983: 563-565). У фра за ма обе ле жа ва ју жр тве брач ног не-
вер ства, а са ла ко ћом по ста ју за слу же не на гра де/ка зне као сег мент фан та стич-
них обр та бај ке. Но, из ван би ло ка квих при ме са фан та сти ке, плод ја бу ке во ди 
ју на ка до осо бе не спо зна је. Ра се че на на јед на ке по ло ви не или не јед на ке де ло ве 
ја бу ка раз от кри ва искре ност при ја те ља и на ме ра крв ни ка (Чај ка но вић 1927: 45).

Др во не ра ђа ка да ра сте на нечистом, ви ло ви том ме сту (Чај ка но вић 
1927: 90) или при род не про це се оме та бла го за ко па но под ко ре њем  (Са мар-
џи ја 1995: 34). Култ плод но сти под у пи ре сим бо лич ки по тен ци јал по себ них 
биљ них вр ста бај ки – зр не вља, ја бу ке (злат не), или по мо ран џе, из ко јих се 
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ра ђа ју чу де сни ју на ци. За че то под по себ ним окол но сти ма, уз ма гиј ску моћ 
се ме ња (би бер, пше ни ца, пи ри нач, боб, па суљ), де те се и фи зич ки из два ја од 
око ли не, а опис за ме њу је сли ко ви та но мен кла ту ра: Би бер че, Би бер чић, Па-
суљ ко итд. Од ак тив них ма ју шних си но ва из у зет не сна ге (АT 1961:  300, 301, 
700) раз ли ку ју се де ви це ве ге та тив ног по ре кла. Ка да же на ро ди струк бо сиљ-
ка (Ка ра џић 1988 Д: 16), укра ден цвет се пре о бра жа ва у зла то ко су де вој ку, а 
она по ста је жр тва ца ре ве љу бав ни це. Пре суд ну уло гу има  ста ри ца, ко ја жи ви 
на из глед обич ним жи во том, али је при по ве дач по себ но име ну је. Слу же ћи се 
ма ги јом и тај на ма би ља, ба ба ожи вља ва зла то ко су и по ста је ње на по мај ка. 

Истом па сив ном ти пу при па да ју и де вој ке рођене из пло да ја бу ке или 
по мо ран џе. Фан та стич но по ре кло се не ту ма чи, али и оне мо ра ју умре ти и ус-
кр сну ти, пре уда је на ,,овом“ све ту. За сре ћан обрт (АТ 1961: 408) ну жно је чу-
де сно ис це ље ње или ожи вља ва ње де во ја ка, док де ло круг по моћ ни ка при па да 
жен ским ли ко ви ма (ви ле, сун ча ре ва мај ка, Бо го ро ди ца). Кроз ове мо де ле се 
та ко ђе сти ли зу ју ета пе ини ци ја ци је и сим бо ли ка аграр них ци клу са.

Смрт и ус кр сну ће су об ра ђе ни и ме ђу ти по ви ма бај ки о про го ње ним 
па стор ка ма (АТ 1961: 431, 480, 706). На кон про ве ре (и/или стра да ња) де вој ке 
су трај но на гра ђе не − бра ком и но вим осо би на ма (злат не ру ке; су зе = би се ри; 
ре чи = злат не ру же, Ка ра џић 1988: 35). Ти еле мен ти фан та сти ке по твр ђу ју 
сло же ност по е тич ког си сте ма, чи је су нор ме по ве за не и са об ред ном под ло-
гом (Са мар џи ја 2011: 111-126) и са се ман тич ким  по тен ци ја лом фи гу ра. Док 
на гра де ис ти чу крај на ра тив не се квен це, на сил на смрт злат них бли за на ца по-
кре ће низ пре о бра жа ја.17

Иако се зна че ња по ду да ра ју, ни су исто ,,мо ти ви са не“ ме та мор фо зе кће-
ри оно стра них би ћа. Оне сво је вољ но бе же са от ми ча ром, а од по те ре се спа-
са ва ју пре тва ра њем у пред ме те, жи во ти ње и биљ ке – нај че шће ру жу. Ду бо ко 
по ти сну та ани ми стич ка ве ро ва ња, сти ли зо ва на и кроз фи нал не фор му ле ба-
ла да18, под ре ђе на су ета пи рас пле та бај ке и им пул су плод но сти.

По се бан тип пре о бра жа ја та ко ђе по чи ва на по ве за но сти жи вих би ћа, 
ра ђа ња и уми ра ња. Из по ко па них де ло ва те ла жи во ти ња (три је гу ље, зми ја) 

17  Из њи хо вих те ла ни че др ве ће (ја блан, бор), а ка да се оно по се че и спа ли  за по чи ње низ 
ме та мор фо за. АТ 1961: 707: Ни ко лић 1842: 11; Va lja vec 1858/1890 (I), III,  XII, (IV), XXXV; 
Plohl-Her dvi gov 1868: 25, Bo san ske 1870: 2; Ка ра џић 1988 Д: 10, 11; Ко ја нов 1871: 19; Алек-
сић 1871: IV; Mi ku li čić 1876: 23-28, 130-134; Stro hal 1886: 1, 3, 80; Dvo ro vić 1888: 81-94, 
94-97; Ни ко лић 1899: 20; Чај ка но вић 1927: 63,  64: 522-523; Ђор ђе вић 1988: 65, 66: 508-509; 
Са мар џи ја 1995: 6, 7; Са мар џи ја 2009: 7, 8, 113-115.

18  У обр ту ба ла да из мла дих те ла из ра сту биљ ке као по твр да не ви но сти: Вишедрагогзелен
боризрасте,/Aвишʼдрагеруменаружица; ви но ва ло за, бо ри ка (Ка ра џић 1975, 341, 342, 
345); Ђејеодњекапљакрвипала,/Онђерастесмиљеибосиље (Ка ра џић II 1988: 5); На
Момирузеленборникао,/НаГрозданивиновалозица  (Ка ра џић II 1988: 31).
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из ни чу нео бич ни пло до ви. Осим пред ме та (са бља, Ка ра џић 1988: 29), ко ји 
оста ју са мо де ко ра тив ни члан на ра ци је, глав ни ју нак сти че и не из мер но бо-
гат ство. Ма да не хо ти це кр ши на ло ге Ме се че ве се стре – зми је, чо век је про-
пи сно са хра њу је под кућ ним пра гом:

Кадпрођенековреме,апредкућоммуизрастеголемодрво,којеуродило
бешезаједнуноћсамимдукатима...
(Самарџиja 2009: 4) 

Су про тан ,,слу чај“ се об ли ку је као чу до, али из пер спек ти ве са мих ли-
ко ва бај ке, што ина че ни је свој стве но жан ру. Та да се ис ти чу од сту па ња од 
при род них за ко на, јер др во цве та – а не ра ђа. Ју нак обич но од би ћа ко је упра-
вља суд би на ма или од ђа во ла са зна је раз ло ге не плод но сти и на чи не по врат ка 
при род ног скла да. Та да се са мо ме сто на ко јем др во ра сте озна ча ва као не
чисто (ви ло ви то, Чај ка но вић 1927: 90) или је под ко ре њем19 за ко па но бла го 
(Са мар џи ја 1995: 34). Ипак, чак ни у бај ци се не мо же до го ди ти ап со лут но 
не ги ра ње ис ку ства ре ал ног све та – др во не мо же да се кре ће. Оно ра сте, цве-
та, до но си раз не пло до ве, не ка да га из ва љу ју, чу па ју или се ку, у ста бла уда ра 
гром или се она су ше, шу пља де бла и кро шње пру жа ју уто чи шта и де мо ни ма 
и из гна ни ци ма, али су увек на истом ме сту. Та кву коб, до ду ше, ,,ту ма че” пре-
да ња, јер је због људ ске обес ти др ве ће за у век оста ло ве за но за тло.20

Док ,,го вор цве ћа“ има раз ли чи те уло ге и ни јан се у љу бав ним по ру ка-
ма и ма ги ји, вен ци ма спле те ним за свад бу или са хра ну, рет ко се  ве ге та ци ји 
бај ке при пи су је моћ го во ра.  Са мо се зна њу не му штог је зи ка не ка да, по ана-
ло ги ји, при дру жу ју и до дат не спо соб но сти, па ју нак: чујесвештокојатрава
дивани.(Чај ка но вић 1927: 56). Не му шти је зик ма хом да ру је за хвал ни змиј-
ски цар, али се слич на моћ ве зу је и за биљ ке из сфе ре ди вље, не кул ти ви са не 
при ро де. По себ не шум ске ја го де омо гу ћа ва ју ју на ку да раз го ва ра са зе мљом  
(Чај ка но вић 1927: 17), а го вор свих жи вих би ћа мо же се раз у ме ти и ако се на 
Ивањ дан21 убе ре па прат (Чај ка но вић 1927: 61). До ба го ди не сва ка ко има бит-
ну уло гу, као и про пи си чи је по што ва ње во ди до та јан стве них зна ња.

19  Иста сли ка има са свим дру га чи ју функ ци ју у струк ту ри пре да ња о за ко па ном бла гу  (Ka ra-
no vić 1989).

20  Sto ja no vić 1867: VII;  Ba sa ri ček 1888: 32-33; Чај ка но вић 1927: 206; Ђор ђе вић 1988: 366, 553; 
Па ла ве стра 2003: 12 и: 275-276; Са мар џи ја 2009: 28, 128. 

21  Уз број не об ред не рад ње на Ивањ дан (Св. Јо ван, Би љо бер, 24. ју ни/7. ју ли)  се бе ру шум ске 
и ли вад ске тра ве, и  пра ве се ве на ци раз ли чи тих функ ци ја (од љу бав не ма ги је до ле че ња, Не-
дељ ко вић 1990: 101-104). Усло вље не кли мат ско-ге о граф ским ре а ли ја ма, древ не пред ста ве 
о смр ти ду ха би ља ве зу ју се за ду го дне ви цу о Ивањ да ну, на кон ко јег   да ни кра ћа ју (Frej zer 
I 1992: 424).
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По пут ти пич них ам би ва лент них сим бо ла, биљ ке у струк ту ри бај ке до-
би ја ју по зи тив не или не га тив не озна ке. Зна че ња за ви се од про сто ра, ли ка са 
ко јим се по ве зу ју и на ра тив ног кон тек ста. Тра го ви ар ха ич них сло је ва кул ту-
ре на го ве ште ни су по сред но, кроз упу ће ност фло ре на же не (ви ле, ве шти це, 
вра ча ре) и лу нар ни култ: Месецусвомраступроизводилековитебиљке,ау
свомопадањуотровне (Со фрић 1990: 40). Оту да и на пи ци од тра ва, цве ћа и 
пло до ва има ју раз ли чи те ути ца је на ју на ке бај ке. Ко их по пи је па да у ду бок 
сан, има ју моћ да усмр те, али се по мо ћу би ља ис це љу је и ожи вља ва. Биљ ни 
свет ни у бај ка ма не де лу је сам по се би, већ се уво де ме ди ја то ри. Њи хов де-
ло круг ни је уна пред фор ми ран, не го се функ ци је  про тив ни ка или по моћ ни-
ка об ли ку ју у си жеј ном скло пу, кроз не при ја тељ ски или при ја тељ ски од нос  
пре ма глав ном ју на ку. 

Из о ста је пре ци зи ра ње биљ них вр ста, би ло да су оне ва жан са сто јак 
ме ле ма или отро ва. Ма ти зла то ко се де вој ке: биље кроз гору бере дањиме
младићезамађијаваиузвјерадпретвара. За ви дљи ве се стре до би ја ју од ве-
шти це ,,јед ну трав ку“ и ре цепт за ње ну при ме ну. Уз про пи са не рад ње и ре чи 
од ви ја се и су про тан про цес, под усло вом да ју нак нађетравужутукаожу
ковицвијет, док ба ја ли ца ис це љу је де во јач ке ру ке по мо ћу некакветравке 
(Ка ра џић 1988: 19, 27, 28). Чу де сна моћ тра ва и њи хо во деј ство на смрт ни ке 
ис по ља ва се и у из ве де ним пој мо ви ма:  за тра ви ти и оста ти за тра вљен, док 
је ма ги ја (при ро де) по зна та ви ла ма и же на ма де мон ских осо би на (Зе че вић 
1981: 135). Али, чак и не за ви сно од то га ко их, ка да и са ка квом на ме ром ко-
ри сти, ово би ље оста је не по зна то обич ним смрт ни ци ма. 22 Мо же се учи ни ти 
да ап стракт ни стил бај ке пре суд но ути че на та кво од ре ђе ње, некаквихтрава 
или једнетравке. Ипак, ни су за не мар љи ви ни дру га чи ји раз ло зи, скоп ча ни 
са об ред но-ма гиј ским про пи си ма. И ка да је пре суд на за рас плет бај ке, трав ка 
жи во та се не опи су је, а ла ко ал тер ни ра са живомводом. Биљ ка, име но ва на по 
сво јим мо ћи ма, не мо же се про на ћи, ни при ме ни ти из ван жан ров ских окви ра. 
По зна та је са мо зми ја ма, ми ше ви ма или пти ца ма (Чај ка но вић 1927: 23, 24), а 
и по овом де та љу се мо тив бај ке при бли жа ва мит ским пред ста ва ма23.

Ме ђу про мен љи вим сег мен ти ма ва ри ја на та биљ не вр сте по ста ју и по-
моћ на сред ста ва при ре ша ва њу пре пре ка или ју на ку омо гу ћа ва ју успе шан 
бег пред по те ром. У тој функ ци ји се сре ћу орах и ле шник, али не би ло ко ји 

22  На  уло ге би ља у кул ту мр твих и плод но сти ука зу је и спли та ње ве на ца о про лећ ним свет ко-
ви на ма, свад би и смр ти. И ме та фо ра смр ти мла дог нео же ње ног рат ни ка об ли ку је се по мо ћу 
истих сим бо ла. Ју нак оста је у цар ству се ни (Су вај џић 2005: 151-167), опи јен биљ ним со ко-
ви ма (ви ном), во дом за бо ра ва, ча ри ма де мон ске ле по ти це и мо ћи ма цвет ног вен ца од ,,би ља 
не по зна на“ или ,,при мо га ви ло ви та“ (Бо ги шић 1878: 6, 82).

23  Биљ ку бе смрт но сти Гил га меш из но си са дна мо ра, али је укра де зми ја и сти че спо соб ност 
ко ју има са мо ве ге та ци ја.
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плод убран са би ло ко јег др ве та, већ са мо дар чу де сних по моћ ни ка. Ва жан у 
кул ту мр твих и плод но сти (Чај ка но вић 1985: 159; 184), раз би је ни орах при-
вре ме но за у ста вља по те ру, јер из ње га бук не огањ,дасезамалосвагоране
запали (Ка ра џић 1988: 19). Дру ги основ ни еле мент ве зу је се за ле шник, из 
чи јег пло да бук ну жестокеријеке. Осим та квих чу да у функ ци ји рас пле та, 
моћ до би ја ју и три ши бљи ке исе че не са ле ске или ког дру гог др ве та, а ве о ма 
рет ко по ма же и са мо др во (Чај ка но вић 1927: 48). Три пру та отва ра ју тај на 
вра та под зем ног све та (Ка ра џић 1988: 8), злат на је гра на се но ви те је ле (Чај-
ка но вић 1927: 64), док ле ско ве мла ди це ожи вља ва ју и пре о бра жа ва ју, на гра-
ђу ју и ка жња ва ју. Чу де сним сред ством се рас те ру ју, хва та ју и уби ја ју ђа во ли, 
али је исти атри бут у ру ка ма раз ли чи тих си ла − не ча сти вог, Со ло мо на или 
Бо га. Док се сим бо ли ка шта па (шта ке, гро ма) раз ли чи то ре а ли зу је у мит ским 
пред ста ва ма и пре да њи ма, ду бо ко су по ти сну та ве ро ва ња ве за на за ле ску као 
све то др во (Со фрић 1990: 145-146). Тек моћ ко је пру ће има у бај ка ма под се ћа 
на древ не пред ста ве, али су оне при гу ше не ди на ми ком рад ње и уче ста лим 
суп сти ту ци ја ма (нпр. исте мо ћи има ју пред ме ти, во ће итд.).

У сенци жанра

Биљ ни свет ни је за сту пљен под јед на ко у свим усме ним ро до ви ма и 
вр ста ма. Ар ха ич на под ло га и сим бо лич ки  по тен ци јал че сто се ис по ља ва-
ју, раз ли чи тим ин тен зи те том,  при за го не та њу или фор му ли са њу по сло ви ца, 
по ре ђе ња и из ре ка. Сло же не уло ге др ве ћа, во ћа, цве ћа и тра ва  по ве за не су и 
са ма гиј ско-об ред ном прак сом и с фи гу ра тив ним ис ка зи ва њем емо ци ја. Али, 
ови су про це си бит ни и уче ста ли при об ли ко ва њу лир ских и лир ско-еп ских 
пе са ма. Цен трал но ме сто фло ра мо же до би ти у ети о ло шким пре да њи ма и 
ле ген да ма, ка да се ту ма че на ста нак, осо би не, па и не ста нак биљ них вр ста.24 
Окол но сти, за сно ва не на ре а ли ја ма под не бља, пред ста вље не су као по сле ди-
ца ре чи и од лу ка ви ше си ле (Бо га, Бо го ро ди це, све та ца и ђа во ла). Осим то га, 
жи та ри це, во ће и по вр ће по ста ју на мир ни це, оте те од – не ча сти вог (Ћо ро вић 
1927/1990: 239-243).

Опо зи ци ја ди вље/пи то мо че сто се по ти ску је учин ком бла го сло ва и кле-
тве. Опа сна би ља, де мон ска и се но ви та др ве ћа или та јан стве не тра ве ко је 
от кљу ча ва ју све бра ве и во де до бе смрт но сти по ста вље не су на спрам апо тро-
пеј ских од ли ка по је ди них вр ста, ка кве су бе ли лук, трн и глог. Као и ве ћи ну 
сим бо ла, биљ не вр сте од ли ку ју ам би ва лент на зна че ња. По себ не уло ге биљ ке 
има ју ме ђу кул тур но-исто риј ским пре да њи ма, прем да су та ко ђе се кун дар ни 

24  Стидак, Јасика, Смрдљика, Дуван, сеновито др ве ће (Ка ра џић 1969: 174-184); Расковник 
(Ка ра џић 1986: 873). Со фрић 1990; Чај ка но вић 1985; Ка ра но вић 1996.
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еле мен ти струк ту ре. По мо ћу њих се по твр ђу је фи зич ка сна га по пу лар них 
ју на ка или се мар ки ра хро но топ. Ука зи ва њем на од ре ђе на ста бла (Ду ша нов 
храст, Ла за ре ви бре сто ви, Ми ло ше ва то по ла, Ка ра ђор ђев дуд) под у пи ре се 
исти ни тост ка зи ва ња и ис по ља ва емо тив на ве за ко лек ти ва са на ци о нал ном 
исто ри јом.

Али, биљ ка ве о ма рет ко по ста је глав ни ју нак при по вед них вр ста, чак и 
ме ђу ба сна ма. Би ље го то во пот пу но из о ста је из при че о жи во ти ња ма, но ве-
ле, ша љи ве при по вет ке и анег до те. Ако се у та квом жан ров ском ,,окру же њу“ 
спо ме не др во, плод или цвет из ра зи ти су про це си се ман тич ке суп сти ту ци је. 
Ет но граф ско је згро и ком плекс ве ро ва ња усту па ју ме сто ко ми ци обр та, де-
ма ски ра њу људ ских ма на и дру штве них по ја ва. Све то ви бај ке су, ме ђу тим, 
,,по год ни“ за раст би ља ка. Сход но за ко ни то сти ма жан ра из о ста ју опи си, али 
др ве ће, цве ће и тра ве ис по ља ва ју зна че ња и функ ци је из раз ли чи тих сег ме-
на та тра ди ци је. Осим про жи ма ња па ган ских и хри шћан ских сло је ва, рас по-
зна ју се, ја сно или у на зна ка ма, тран сфор ми са ни тра го ви ани ми зма, ани ма-
ти зма, то те ми зма, ме темп си хо зе, еле мен ти ри ту а ла и ма ги је. Са ме функ ци је 
(у жан ру и кул ту ри) се ма хом по ду да ра ју, али су ти до ди ри и за ма гље ни, јер 
се вр ши о ци рад ње ла ко за ме њу ју по што им не при па да при мар ни де ло круг. 
С дру ге стра не, об ред ни и фи гу ра тив ни по тен ци јал ве ге та ци је, ве ро ва ња и 
стил ске фи гу ре при гу ше ни су ти пом фан та сти ке ко ји је свој ствен  бај ка ма.  

Као сти ли зо ва на при ча о од ра ста њу, бај ка ап стра ху је зна че ња биљ-
них вр ста, а исто вре ме но ,,пре во ди“ сми сао ци клич них при род них то ко ва. 
Та ко се под окри љем жан ра си мул та но од ви ја ју су прот ни про це си. Згу шња ва 
се сим бо ли ка ри ту а ла, а рас тва ра се фи гу ра тив ни ка па ци тет из ра за – сли-
ке. Си жеј ни и жан ров ски кон текст при кри ва и, исто вре ме но, чу ва об ред но-
ма гиј ску и сим бо лич ку ком по нен ту бо ра, хра ста, ја бу ке или бо сиљ ка. Ипак, 
чу де сне аван ту ре не ис цр пљу ју њи хо ву смисаону валенцију (Лот ман 2004: 
160-161). Сим бол чу ва се ман тич ки по тен ци јал, са мо што се при ре а ли за ци ји 
сми сао су жа ва или се скуп осо би на ис ти ску је ,,у ко рист“ но ве са др жи не. Што 
је се ман тич ко по ље сим бо ла ши ре, то су и ве ће мо гућ но сти ње го вог при ла-
го ђа ва ња. 

Упр кос из гу бље ној бе смрт но сти, људ ски род ни је остао без на чи на да 
до сег не до веч но сти. Иди ла рај ског на се ља вас кр са ва хар мо ни ју из ме ђу пра-
вед ни ка и при ро де, ма да је биљ ни свет из усме не про зе да ле ко и од успо ме на 
на све те га је ве и од обе ћа ног еден ског из о би ља. А, чо ве ко ву упу ће ност на 
биљ ке по твр ђу ју че сте ме та фо ре, сим бо ли ка ко ре ња и пу пољ ка, мла дог др ве-
та и су вог па ња, по ро дич ног ста бла или из да на ка по ро дич не ло зе.
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КАКО ЧИТАТИ ЗАГОНЕТКЕ:  
ЕРОТСКИ СВЕТ КУЛТУРНИХ БИЉАКА

САЖЕТАК: Рад представља пресек биљног света садржан у српским традиционал-
ним загонетакама (у тексту загонетке са једне стране и у њиховим одговорима – са 
друге) заснован, пре свега, на класичном корпусу загонетака Стојана Новаковића 
(1877). Посебна пажња посвећена је еротским конотацијама воћа, поврћа и житари-
ца: смоква, грожђе, купус, пасуљ, паприка  и кукуруз.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: фолклор, еротика, загонетке, биљке

Славистичка етноботаника је дисциплина која се веома развија по-
следњих двадестак година, кратак историјски преглед ове дисциплине може 
се наћи у студији руске фолклористкиње Валерије Колосове (Колосова 2010) 
и њеној монографији посвећеној лексици и симболици словенске народне бо-
танике (Клосова 2009). Посебно  поглавље у овој монографији посвећено је 
мушкој и женској симболици биљака, тако се у словенском свету, на пример, 
бреза сматра женским дрветом, а храст и јавор – мушким (Колосова 2009, на 
исту тему  уп. и Толстој 1995).

Овај прилог ће покушати да повеже истраживања у домену славистич-
ке етноботанике са резултатима рада фолклориста који се баве еротиком у 
фолклорном тексту.1 Савремени талас бављења опсценим у фолклору почиње 
шездесетих година 20. века (уп. Halpert 1962, о еротским загонеткама посеб-
но: Bolding 1992, Kaivola Bregenhøj 1997), али углавном није део мејнстрима 
у славистици. Ипак, све словенске националне школе у последњих двадесе-
так година објавиле су репрезентативне монографије, грађу или чак серијске 
публикације посвећене еротском фолклору. Еротским загонеткама (а посебно 
словенским) се у новије време бавио Савелиј Сендерович (2008), а у српском 

1  Овај прилог је настао у оквиру рада на пројекту „Језик, фолклор и миграције на Балкану“, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије. Део грађе из 
овог прилога преузет је из студије Сикимић 1996а. 
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фолклору, поред аутора овог прилога2 – Зоја Карановић и Јасмина Јокић (Ка-
рановић/Јокић 2009). 

Биљни свет традицијске загонетке

Пошавши од збирке загонетака Стојана Новаковића (1877) као дели-
мично репрезентативне за српски фолклор (у Новаковићевој колекцији, због 
сплета историјских околности, недостаје грађа из источне, јужне Србије и са 
Косова и Метохије) може се лако установити биљни инвентар традиционал-
них загонетака чији се асортиман, сасвим очекивано, разликује у зависности 
од тога да ли је нека биљка присутна у тексту загонетке (у ’левој’ страни те-
кста) или у одгонеци (на ’десној’ страни). Контролни корпус загонетака чини 
збирка Арчера Тејлора (Таyлор 1951) која се може одредити као – универзал-
ни корпус, а који укључује и Новаковићеву збирку у целини. 

Биљни свет у тексту загонетке најчешће је присутан само као (неспеци-
фиковано) ’дрво’, ’грм’ или ’шума’. Када је у питању неко конкретно дрво или 
шума тог конкрентог дрвећа инвентар је следећи: доминира зимзелено дрво 
бор3, а јављају се и још: буква (и бучје –’букова шума’), трновите биљке  – дра-
ча (Paliurus aculeatus) и трње, затим дрен, граб, храст (као дуб, храст, лужњак), 
јела, китаракита (врста врбе), леска (и лешће – ’шума леске’) и липа.

У инвентару одгонетака у Новаковићевој збирци нема ниједног специ-
фикованог шумског дрвета, а постоји само једна потврда у којој је ’шума’ део 
комплексног денотата:

Заждихбабукебару,сваизгорјежива,ажиленемогоше. ’лазина’ (=’њива 
добијена крчењем’). 
(Новаковић 1877: 111–112)

Уз ову загонетку, које је добио од приносника Вука Врчевића, Стојан Но-
ваковић преноси и сложено објашњење: „Кад ко посјече шуму у гори, па је заж-
ди, те послије по оној гаревини посије жито пошто је прекопа“. Мало је вероват-
но да је ова одгонетка аутентична за наведени фолклорни текст зато што би у том 
случају оба глагола у тексту остала нетрансформисана (’запалити’ и  ’изгорети’), 

2  Еротско читање малих фолклорних форми в. у: Сикимић 1998, Сикимић/Оташевић 2000. 
Анализа традиционалних загонетака из угла антрополошке лингвистике покушана је у низу 
новијих радова: Сикимић 2011, 2011а, 2012, 2012а и 2013.

3  Зимзелено и листопадно дрво у загонетакама се јаљају у функцији метафоре која указује на 
смене годишњих доба (Сикимић 2012а).
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једнако као што је остао нетрансформисан у реални део дрвета – корен, односно 
жиле, што се не уклапа у уобичајену логику текста традицијске загонетке.

Слична је ситуација и са цвећем: док се у тексту загонетке у неколико 
случајева јавља ’цвет’ као генерички термин (Новаковић 1877: 132, 169, 240), а 
помињу се посебно само калопер и локвањ, међу одгонеткама нема цвећа, са из-
узетком једне загонетке из Рисна (данас – Црна Гора) са одгонетком ’каранфил’: 

Ћуко сједи на границу у црвену кабаницу, више ваља кабаница, него ћуко и
граница.
(Новаковић 1877: 28) 

Овај модел загонетке представља словенску фолклорну формулу (Си-
кимић 1996: 27), па је сасвим слободно могао да буде приписан и тако неу-
обичајеном денотату за традицијску загонетку као што је ’каранфил’ (гароф
ан). Довољно је поменути да у индексу одгонетака универзалних загонетака 
(Тaylor 1951) уопште нема денотата ’каранфил’. У време када је загонетка 
записана, градић Рисан се налазио под снажним културним италијанским 
утицајем о чему сведочи и употребљен локални романски термин.

Што се воћа тиче, у тексту загонетке релативно често се срећу грожђе, 
јабука, крушка и купина (и у форми оструга), док се као одгонетке (уз грожђе, 
јабуку и крушку/оскорушу) јављају још и смоква, трешња и шљива, а често 
и само ’воће’. Вук Врчевић, међутим, у Новаковићевој збирци има загонетку 
за ’поморанџу’ (наранча):

Осамсестарауједнојкошуљисеродише;каднестадоше,људскаустаосла
дише. (Новаковић 1877: 141, са коментаром „мисли се кришке од наранче“)

Врчевићева потврда загонетке за ’коприву’ такође је усамљен пример. 
Модел текста загонетке са негацијама јесте типичан за загонетке уопште, али 
се у низу негација јављају чак две биљке (паприка и драча), а све три наве-
дене основне карактеристике биљке коприве су веома сличне и тешко их је 
диференцирати (’пали’, ’пече’ и ’боде’).

Пали–паприканије;пече–аватраније;боде–адрачаније.
(Новаковић 1877: 97)

Уобичајено се у српској фолклорној традицији загонетају коштуњави 
плодови: орах, кестен, лешник и жир, али се они прилично ретко јављају у 
самом тексту (чешће орах, а ретко – лешник и бадем).
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Слично је са житарицама: жетва житарица, именованог као жито или 
пшеница омиљена је тема загонетања. Средином 19. века прикупљене су и 
загонетке за просо и конопљу, а загонетке о кукурузу (који је релативно рано 
почео да се гаји на Балкану) веома су бројне. Кукуруза, савим логично, нема 
у самим текстовима загонетака Новаковићеве збирке, али постоје пшеница, 
просо и зоб.

Слика поврћа је такође веома асиметрична: у текстовима се јављају 
тиква и боб у бројним потврдама, а јединично и лубеница (пипун) и диња и то 
поново у примеру који је послао Вук Врчевић:

Пунанкалпакјабука,амеђуњимапипунидиња –   ’сунце, звезде и месец’. 
(Новаковић 1877: 218)

Ова Врчевићева загонетка се у целини заснива на ’воћном’ кључу (ја-
буке, лубенице и диње, зависно, наравно, од традиционалне ботаничке таксо-
номије која не мора одговарати научној ботаничкој таксономији), неизбројива 
количина ситнијег воћа (јабуке) и две различите крупније воћке (лубеница и 
диња) смештене су у одевни предмет (калпак) као реципијент. У Новаковиће-
вој збирци има и других варијаната које би се структурно могле поредити са 
овом загонетком и које описују реципијент напуњен неизбројивим ситним 
плодовима уз један крупнији плод.

У универзалном корпусу загонетака (Taylor 1951: 445–447) у моделу 
§1093–1095 ’звезде’ су представљене као воће на дрвету или у посуди. Звезде 
се у Новаковићевим српским варијантама пореде са лешницима, а месец са 
орахом:

Пунорешетољешника,аусриједисамоједанорах.
(у варијантама уместо решета – сито, таван, Новаковић 1877: 129)
Пунаситницабајама,међуњимаорах.
(Новаковић 1877: 129)

Ситнији плодови у посуди могу бити  – ’коштице’:

Пунатепсијазлатнихкоштица. 
(у варијантама: кошчица/кокчића, Новаковић 1877: 57)
 
Да није у питању било каква биљка, већ само домаћа, јестива, показују 

друге варијанте у прехрамбеном кључу (које се логично смештају у посуду 
за кућну употребу):

Пунатепсијаколача.//Пунакацаситнихјајаца. 
(Новаковић 1877: 57)



77

КАКО ЧИТАТИ ЗАГОНЕТКЕ: ЕРОТСКИ СВЕТ КУЛТУРНИХ БИЉАКА

’Просторија пуна проса’ такође је логична метафора за звездано небо:

Пуналесапроса,нит’селесаосипље,нит’сепросопросипље. 
(Новаковић 1877: 56)  

Новаковић је од својих приносника добио много варијаната ове заго-
нетке које се међусобно разликују углавном по опису непропустљивости 
’лесе’ (која се не нагибље, угибље, угиње, проњихује, помиче и сл.). Овде про-
со нема своје својство житарице (или воћа, како га је одредио Тејлор) већ сит-
ног зрна, па се уклапа у низ сличних плодова: коштица, лешници, бадеми. Из 
савременог угла проблем представља тачно одређивање значења реципијента 
’леса’ који вероватно означава посуду или подметач од плетног прућа што се 
уклапа у низ других реципијената у варијантама: решето, сито, тепсија.

У својој анализи загонетака о небеским телима Арчер Тејлор (Тaylor 
1951: 449) примећује да су загонетке за небеска тела и ’годину’ уско повеза-
не, па сматра да се тако могу анализирати и бројне српске варијанте загонет-
ке о посуди са 12 јабука, на пример:

Тисоважђелица,уњудванаестјабука,усвакујабукупочетиришапице.
(Новаковић 1877; 31, варијанта преузета из Вуковог Рјечника, одредница жђе-
лица)

Тисово дрво од кога је направљена специјална посуда такође долази 
у ред дрвета са леве стране текста загонетке (о својствима тисовог дрвета в. 
Раденковић 1996: 206–207), потврда у овој варијанти загонетке односи се на 
драгоценост тисовог дрвета у традицијској култури пре него на његова (иначе 
неспорна) магијска својства (посебно имајући у виду да ’тисова посуда’ у јед-
ној варијанти алтернира са златном каблицом). Треба указати и на чињеницу 
да у српском фолклору постоје варијанте са слањем тачног броја – 12 јабука 
без специјалне посуде (’цар’ их шаље ’царици’). Тејлор је свакако у праву када 
варијанте са структуром ’воће у реципијенту’ везује за универзални модел  за-
гонетке о ’звездама на небу’, али се њихова избројивост (тачан број 12) једнако 
универзално везује за 12 месеци у години. Управо је овај тачан број пресудан 
за одгонетање текста, што је само појачано у варијантама у којима се повећава 
дељивост: прво сваке јабуке на четири кришке (’тачан’ број недеља у месецу), 
а затим сваке кришке на седам семенки (тачан број дана у недељи). 

Највећа асиметрија постоји у фолклорном свету ’поврћа’: омиљеног 
поврћа у свету одгонетака (дакле, на десној страну) – лук, бели лук, купус, 
кромпир, грашак, ротква/репа, паприка и краставац – уопште нема у тексту 
загонетака. Оваква асиметрија захтева посебну анализу јер је она успоставље-
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на за рачун антропоморфних и – у нешто мањој мери – зооморфних замена 
денотата. И док је паприка, као нова пољопривредна култура на Балкану у 
другој половини 19. века већ укључена у традицијску културу, бар као одго-
нетка, за парадајз је још увек рано, он своју данашњу кулинарску позицију 
осваја тек у 20. веку.4

Загонетке за лубенице и тикве су веома бројне у Новаковићевом кор-
пусу. Одгонетке су и различите индустријске биљке: дуван, броћ, маслина, а 
од дивљих јестивих – печурке и шипак. Из прегледаног материјала произлази 
да су у биљном свету само тиква, грожђе и орах равномерно заступљени у 
тексту загонетке – као замене денотата и као денотати.

Еротско читање загонетке

Еротске конотације фитонима у словенском фолклору, поред експли-
цитних опсцених номинација у традицијској ботаничкој таксономији, могу 
се пратити и на грађи народних загонетака. Истраживачима на располагању 
стоји уобичајено читање: денотат = замена денотата. Директно именовање 
денотата загонетке еротским термином, нпр. муда  ’грожђе; смоква’; кур ’па-
прика’; пица ’смоква’ указује на неопсцен денотат загонетке. Мушки полни 
орган по својој морфологији одговара бројним плодовима, тако се у савре-
меном руском језику мушки полни орган назива ’банана’, ’шаргарепа’, ’рен’ 
или ’шишарка’ (Ermen 1993: 69).5

Са друге стране, цео текст традиционалне загонетке може се интер-
претирати као еротски, као текст који описује опсцену радњу без директних 
именовања, а одговарајући денотат поново, углавном, постиже ’ефекат изне-
вереног очекивања’. У овом случају избор денотата није произвољан: сло-
венски фолклор има свој круг ’опсцених’ денотата као што су, на пример: 
’брава; кључ, разбој, ступа и тучак’, у које се уклапају и одређене биљке (на 
пример, пасуљ или орах). Јужнословенске загонетке, на даље, имају и своје 
моделе текста који већ иницијалним формулама (уобичајеним за неке широко 
познате еротске фолклорне текстове) антиципирају еротску конотацију, мада 
то наставак текста загонетке не оправдава. Оваква загонетка се може разуме-
ти само познавањем ширег фолклорног контекста и њеног места у систему 
загонетака: то су, пре свега, загонетке са илокуцијском снагом: структуром 
преношења неке поруке  или захтева за позјамљивањем неког предмета.

4  Taylor (1951: 627) бележи само једну загонетку о парадајзу и то по моделу ’споља црвено, 
семенке унутра’.

5  У бугарском фолклору постоји симболичка блискост маслачка и лука са мушким полним 
органом (Георгиев 2008: 25, о еротским конотација лука у загонеткама в. Сикимић 1996а).
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Еротску конотацију имају загонетке које се уводе формулом (у говор-
ном језику данас застарелог) посесивног генитива са предлогом у:  Унаше
га.../Унаше.... И у овој категорији потврђене су биљке као денотати (Сики-
мић 1996б: 50–52). У питању су загонетке једноставне структуре у којој се 
описује антропоморфни денотат (означен екпресивним термином без апела-
тивног значења) обучен у одећу црвене боје:

Унашегатутуланацрвенадолама. ’кукуруз’ 
(Милеуснић 1901: 128)

Унашегадоломанацрвентуридолама. ’паприка’ 
(РСАНУ у одредници доломан)

Одећа може бити и зелене боје:

Унашегатороманазеленћуракидолама. ’паприка’.  
(Обрадовић 1895: 12, слично ’кестен’ у: Милеуснић 1901: 131) 

Структурно исти модел текста загонеткe није обавезно везан за биљку, 
па се црвена одећа може одгонетати и као ’пламен’, а у варијантама у којима 
је денотат обучен у исту (традиционалну) одећу без ознаке боје денотат је 
најчешће нека домаћа животиња (на пример, ’петао’ или ’јарац’).

Грожђе

Модел загонетке са структуром дескрипције старијег мушкарца  који 
показује традицијском културом неприхватљив део тела (’муда’) захваљујући 
морфолошкој асоцијацији овог дела тела са различитим плодовима – одго-
нета се као биљка која доноси плодове, што може бити ’грожђе’, ’кромпир’, 
’тиква’, ’кукуруз’ (највећи број варијанта односи се на ’грожђе’). У тексту 
загонетке плод је редовно дефинисан као муда. Овај део мушког тела у ва-
ријантама ређе замењује други мушки телесни атрибут – ’брада’, али и ’гру-
ди’ (вероватно због риме):

Старацсједиподплотом,подбочиосечокотом,опељиоудапреддобријем
људма.  (Вуксан 1893: 156)

Краћа варијанта загонетке о ’грожђу’ смешта старца у неки простор и 
описује само изложеност његових муда:
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Седидедаубрегу,бациомудаубеду. 
(Шкарић 1939: 219)

Руски фолклор садржи загонетку исте структуре (’стар човек показује 
муда’), али су муда маркирана црвеном бојом и зато је денотат нека биљка 
примерена севернијим крајевима Европе у којима не успева винова лоза6 – 
’малина’ или ’парадајз’.

Бројне варијанте без опсценог фрагмента (’показивање муда’) састоје 
се само од смештања старог човека (обично ’испод плота’) и његово покри-
вање ’чокотом’ (или неким паронимом, обично без значења). У следећем при-
меру и плод ’тикве’ је сакривен испод лишћа:

Седичичазаплотом,покриосечокотом. 
(Влајинац 1925: 158).

Управо је директно именовање морфолошког дела винове лозе – ’чокот’ 
утицало на бројчану доминацију варијаната са одгонетком ’грожђе’, али је, са 
друге стране могло утицати на избор других денотата јер су нетрансформиса-
ни делови тела/или биљке неуобичајени за традиционалну загонетку.

Плод сакривен у лишћу

Грожђе је код јужних Словена и других балканских народа одгонетка и 
за загонетку са мотивом процеса брања плода: пре брања потребно је разгр-
нути лишће. У тексту је лишће представљено као део одеће или нешто руња-
во/рутаво које треба разгрнути да би се дохватио грозд. У јужнословенским 
варијантама сам ’грозд’ нема једнозначну замену деонотата, па може бити 
описан као ’милост’,’добро’, ’дршчица’ или ’муда’, дакле – или по квалитету 
или по морфолошким особинама од којих први имају индиректну еротску 
асоцијацију (па се могу односити и на женски полни орган), а други су екс-
плицитни у описивању мушког полног органа. Ареал распростирања овог 
јужнословенског модела текста ограничен је на зону фолклорних балканиза-
ма која обухвата бугарске, македонске и потврде забележене у јужној и југо-
источној Србији:

Разгрнируње,уватизамилостиње. 
(Бушетић 1901: 6)

6  Географски ареали словенских загонетака о виновој лози анализирани су у студији: Сикимић 
2013.
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Денотат ’кукуруз’ логично се уклапа у разне моделе загонетака са ерот-
ском конотацијом, па тако и у овај са ’скидањем одеће’, као у бугарским при-
мерима, нпр.:

Врлимуи’алишчата,хватимусезадоброто. 
(Влајинац 1925: 153)

У јужнословенским загонеткама о кукурузу искоришћена је еротска 
конотација ’оружја’ али и величина плода (мерење до лакта уобичајено је 
опсцено, укључујући и сам покрет),7 на пример:

Унашегавојакаоружједолакта. 
(Влајинац 1925:  153)

Еротска конотација у текстовима загонетака о кукурузу ипак није оба-
везна, уп. нпр. загонетку која описује морфологију и жуту боју плода ’куку-
руза’.

Златникоњисвиленипокровци. 
(Јелисавчић 1893: 116)

Други балкански народи у загонеткама које описују брање плода 
сакривеног у лишћу подразумевају денотат ’краставац’. Арумунски пример 
садржи неколико уобичајеним фолклорних еротских маркера: пар ’баба’ и 
’деда’, експлицитно помињање делова одеће – ’бабних гаћа’ и еуфемизам за 
’плод’– ’дедин дугачак’: 

Тражиосамубабинимгаћамаинашаодединогдугачког.
(Εξαρχος 1986: 98)

Румунска варијанта тражења (и налажења) дела људског тела у лишћу 
такође се одгонета као ’краставац’:

Турихрукуулишћеиухватихстарцазаусну.
(Флора 1981: 46)

7  Етнолог Сима Тројановић је овај гест описао као „Кад неко мало дигне лакат и лупи дланом 
по њему, то народ зове: окренутикомелакат или одмерити му, са значењем: ево ти, то јест: 
никад нећеш добити (Тројановић 1935: 51).



82

Биљана Сикимић

Иначе, плод краставца и у српским дијалектима има значење ’мушки 
полни орган’ а са истим значењем потврђен је и у еротском фолклору, нпр.:

Жицпиц’направац,сатерамјојкраставац. 
(Ковачевић s.a.: 126)

Паприка

Експлицирање полног органа редовно указује на неутралну одгонетку, 
тако је и у тексту загонетке у којој је денотат ’паприка’ замењен термином 
кур(’мушки полни орган’). У овој загонеци кључни атрибут је црвена боја, 
па се у неким варијантама у позицији замене денотата јавља и неутрални, 
семантички испражњени антропоним (Петко, Ива). Међутим, за двоструку 
асоцијацију на мушки полни орган и ’паприку’, довољна је синтагма која даје 
минимум информација, а то су црвена боја и издужени облик:

Црвенкурнатањур. 
(Ризнић 1894: 265)

ЦрвенИвапотањируплива. 
(Срећковић 1899: 266)
Оваква еротска асоцијација је појачана мером ’до колена’ у загонеци за 

’паприку’ другачије структуре:

Унашегатутоманацрљенардовдоколена. 
(Ђурић-Јовановић 1887: 2)

По црвеној боји и издуженом облику, сасвим очекивано и ’мрква’ има 
еротске конотације у словенском фолклору, слично као и ’цвекла’ у бугарској 
загонеци веома једноставне структуре у којој су укрштене само две одлике 
’црвено’ и ’дебело’:

Червенудибелу. 
(Чехларов 1910-11: 301)

Купус

Повртарска култура купус у загонеткама своју опсцену конотацију до-
бија описом  процеса претварања биљке у храну, односно релацијом сирово: 
ферментисано /укисељено. Резултат технолошког поступка којим од плода 
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постаје храна, па тако оно што је било ’тврдо’ постаје ’меко’, аналоган је дру-
гим сличним антонимним релацијама које описују полни акт (’суво’ постаје 
’мокро’, или – ’голо’ улази у ’рутаво’). Загонетање купуса као хране која је 
прво тврда а затим постаје мека – универзални је паремиолошки поступак. 
Арчер Тејлор (Taylor 1951:  600–601) издваја десет модела загонетака грађе-
них на овој трансформацији која корелира са опозицијом суво > мокро (у Ев-
ропи су то загонетке за купус, рибу, хлеб, лан, рукав и слично), али редослед 
трансформација може бити и обрнут. У следећој српској загонеци за ’купус’ 
постоји семантички помак ка апстрактном значењу основног антонимног 
пара ’тврдо’ : ’мекано’ према ’весело’ : ’кисело’ где други члан опозиције 
може имати и основно (’укисељено’) и метафоричко значење (’невесело’).

Веселоућерано,киселоишћерано. 
(Обрадовић 1895: 8)

Украјинске загонетке исте структуре (’тврдо’ постаје ’меко’) имају 
одгонетку ’кисели краставац’ (у преводу):

Гурнуосамкаорог,аизвукаокаоцревце,аизњегајекапало. 
(Чубинський 1995: 216)

Временским убицирањем у лето или у зиму решава се проблем тран-
сформације биљке у храну,8 али изостаје еротска конотација:

Настабљицилетује,убадњузимује.’купус’. 
(Вукановић 1970: 45)

Међутим, експлицитно су еротске питалице са истим временским 
одређењем (’лети’ и ’зими’) у којима се корен купуса означава као ’полни 
орган’ (а не као у претходно наведеном примеру као ’стабљика’):

Штајенакурцуљетовало,аукацизимовало?
(Димитријевић 1908: 48)

8  Прецизније временско одређење две различите фазе купуса (као биљке и као хране) постоји 
и у изрекама. Могуће је да се у неким крајевима управо на дан Светог Луке стављао купус 
за зиму, као и да је кисели купус био обавезно јело на Божић, односно да је до тада већ био 
спреман за јело: Видовданубашти,дансветогЛукеукаци.ОМихољуудолини,оБожићу
улонцу (Влајинац 1925: 167).
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Смоква

Арчер Тејлор (Taylor 1951:  556), модел §1355 дефинише као „округао, 
жут, садржи много ствари“: основни концепт ове загонетке представља ре-
ципијент са неизбројивом количином предмета а примењив је на разне врсте 
воћа и плодова са мноштвом семенки.  Као посебно успелу варијанту Тејлор 
помиње пољску загонетку за мак и етиопску за нар, а бројне варијанте наводи 
на стр. 835–836 уз напомену да врста плода веома варира, a најчешће су мак, 
смоква, нар, паприка.

Плод смокве у српским загонеткама је представљен као ’део тела/жена 
пуна гњида’. Оба појма, и ’део тела као реципијент’ и ’жена (као реципијент)’ 
у неким варијантама могу се заменити експлицитним именовањем неког дела 
тела или женског полног органа, односно ’мудима’ или ’гузицом’ схваћеним 
као реципијенти:

Пунапицагњидица.
(ауторов теренски запис, Копаоник)

Шигиц,мигиц,пунатигузицагњидиц. 
(Зовко 1930: 155) 

Пълномадесогниди.
(Гъбьов 1906-07: 151)

Загонетка са овим мотивом (’део тела пун гњида’) у једној потврди из 
Славоније (значи, из географске области у којој не успева смоква) има поново 
једну културну биљку као одгонетку – ’чаура мака’. Као реципијент се овој 
варијанти јавља један сасвим неопсцени део људског тела ’шака’:

Шигиц,мигиц,пунашакагњидиц.
(Новаковић 1877: 125)

Вашке или гњиде нису неопходан елемент текста загонетке о ’смокви’, 
део тела као реципијент може бити испуњен ситним зрневљем:

УнашеАнице,пунтрбухјарице.
(Вуксан 1893: 156)

Загонетке о смокви свакако припадају балканском географском ареалу, 
тако се у грчком фолклору исти мотив јавља као опис капе (у традицијској 
култури и капа често има функцију реципијента) пуног ’вашију’:



85

КАКО ЧИТАТИ ЗАГОНЕТКЕ: ЕРОТСКИ СВЕТ КУЛТУРНИХ БИЉАКА

Капамогдедепунавашију. 
(Βαμβακιδη 1939: 154)

Пасуљ

Загонетка за ’пасуљ’ која има опсцени мотив жене која ’диже ноге’ (у 
варијантама и ’руке’) ограничена је на Косово и Црну Гору, а еротска коно-
тација је појачана одређивањем жене као ’самовољне’, слободног понашања. 
Биљке пузавице, у које народна таксономија укључује пасуљ, имају посбено 
место у фолклору, на пример – хмељ (уп. Сикимић 2013).

Коднасјегоспасамадошла,саманогедижеузгостовораме.Госто,госто
мане,примакнисеближесамотиседиже.
(Павићевић 1937: 40)

Самамома,самовољна;самарукедиже,узбуковежиле. 
(Вукановић 1970: 50)

У следећој загонеци ’пасуљ’ се такође везује за жену морално непри-
кладног понашања која показује традицијом забрањене делове тела (’коле-
на’):

Седибакавишепута,отегланогеисподпута;исцијепалејојсеганулигаће,
видејојсеконколиколена.
(Вукановић 1970: 48)

Мотив жене која диже ноге у руском фолклору се јавља уз загонетку за 
’јагоде’ (у преводу):

Седибабанабрдашцу,рашириласисице,дошаојарац,удариобабуногом,а
бабајеподигланоге. 
(РЭФ 1995: 432)

Мотив жене која  диже ноге имају и варијанте загонетке са денотатима 
’разбој’ или ’плуг’ (за еротске конотације ткања у словенском фолклору уп. 
Сикимић 1998). Непристојно понашање жене појачано је њеним експлицит-
ним позивом (неименованом слушаоцу) да јој приђе ближе: 

Шаровитакрава,самовласнажена,саманогедиже,’ајд’овамоближе.
(Мијатовић 1908: 3)
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Завршне напомене

Инвентар биљака, будући условљен климатским околностима, у сло-
венским загонеткама веома варира у зависности од географске регије у којој 
је загонетка записана, али и времена записивања одговарајуће варијанте. 
Опсцене конотације имају углавном плодови јестивих биљака. Тако, на при-
мер, грожђе, кукуруз, краставац, паприка захваљујући својој морфологији у 
фолклору имају атрибуте делова мушког тела, а смоква, мак  и тиква  – жен-
ског захваљујући свом морфолошком облику реципијента. Еротска конота-
ција биљке ’пасуљ’  знатно је сложенија: њена биолошка особина раста на-
више, као пузавице, када је везана за антропоморфног актера женског пола, 
у фолклору се асоцира са дизањем ногу или руку, што традицијска заједница 
оцењује као опсцену радњу. 
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ЈАВОР У СРПСКОЈ КУЛТУРИ1

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се опи су ју осо би не др ве та ја вор, ко је су при сут не у срп ској тра-
ди ци ји, али и оне осо би не овог др ве та светлe бо је и др ве та за ко је се ве ру је да је срећ-
но ко је по зна је и свет ска на род на ба шти на. Уз да те ка рак те ри сти ке при род них осо би-
на, ка та ло ги зу ју се и ана ли зи ра ју и ми то ло шке пред ста ве о овом др ве ту. У за кључ ку 
се по ста вља пи та ње ши рег ка рак те ра, о то ме ко ли ко се при су ство истих осо би на код 
јед ног др ве та у раз ли чи тим тра ди ци ја ма мо же ис ко ри сти ти за ту ма че ње пој ма чи сте 
на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал ног иден ти те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ја вор, гу сле, исто ри ја срп ске кул ту ре, на ци о нал ни иден ти тет

На из глед ма ње по пу лар но од оста лих др ве та у на род ној тра ди ци ји, ја вор 
се ипак ис ка зу је и до ка зу је као она жи ла ба шти не ко ја у се ћа њу и по ми ња њу 
по ве зу је не гда шње с да на шњим до бом. Као по јам на шао је сво је ме сто и у Ву-
ко вом реч ни ку срп ског је зи ка; у ње му се тај из раз по ја вљу је у осам од ред ни-
ца-ре чи (Ка ра џић 1852): 1. јавор као др во; 2.Јаворина, пла ни на у Бо сни; уп. и 
Јахорина (уз ову име ни цу до ла зе и сти хо ви: „Ко ли ка је Ја хо ри на пла ни на“); 3. 
Јахор (у Цр ној Го ри), па се до да је ту: ви ди јавор; 4. Јаворина, а) ауг мен та тив 
од „ја вор“: Старјевојнотрулајаворина; б) пла ни на, в. Јаворина; 5. јаворје: 
а) збир на име ни ца за јавор: Седломбијеојаворје, / Акопитомомраморје; б) 
пла ни на из ме ђу Дроб ња ка и Мо ра че: ОдЈаворјазеленепланине; 6. јаворов: у
пјесмамасесвепјевадасугуслејаворове; 7. ја во ро ви на: др во до би је но до ја во-
ро вог ста бла; 8. гуслице(дем од: гу сле): Садељајтегуслице/одсувогајавора.   

То је, уоста лом, и ле по и ко ри сно др во. Из ли те ра ту ре је зна но да су 
га Ли тван ци обо жа ва ли, а би ло је ви со ко це ње но и код Сло ве на (ове осо би-
не ја во ра пре ма: Со фрић 1912: 115-117). Јед на љу бав на пе сма из цен трал не 
Ср би је, ко ју сам још де те том слу ша ла од сво је ба ба Ру же у се лу Оре о ви ци, 
по зна тој тра вар ки, тка љи и пле ти љи, а по том је слу ша ла на ра ди ју у из во ђе-
њу бра ће Те о фи ло вић, то де лом и по твр ђу је:

1  Овај рад представља део истраживања која се врше у оквиру пројекта Аспектиидентитета
ињиховообликовањеусрпскојкњижевности (бр. 178005), који се реализује уз финансијску 
подршку Министарства просвете, науке и технолишког развоја Републике Србије.



90

Мирјана Д. Стефановић

Ој, јаворе, јаворе!
Ти си дрво најбоље!
Шири гране на све стране, 
Не дај зори да сване. 

У око ли ни Ђев ђе ли је чак је по сто јао и све ти ја вор (Со фрић 1912: 115), 
а ње го во по сто ја ње ве зу је се и за нај по зна ти ји сред њо ве ков ни ру дар ски град 
у Ср би ји, за Но во Бр до.  Пре да ње го во ри о то ме ка ко је у око ли ни Ни ша 
по сто јао све ти из вор, а по ред ње га ја вор о ко ји су, ра ди ис це ље ња, бо ле сни 
ка чи ли сво је ко шу ље или пе шки ре (Со фрић 1912: 115); у на у ци је оста ла ди-
ле ма о зна че њу и по све ће њу при но ше ња ове жр тве – из во ру или ја во ру. Да 
је по сто ја ла не ка ква мит ска ве за ме ђу из во ром и ја во ром све до чан ства су и 
по је ди не на род не пе сме: јед на по чи ње сти хом: Уливадиподјаворомводаиз
вире; дру га пе сма ка зу је исти мо тив2; тре ћи при мер при по ве да о то ме ка ко су 
Сло ве ни из Уди на про сла вља ли као бо га не ка кво ста бло и из вор ко ји се на ла-
зио у ње го вом ко ре ну, што би се мо гло по и сто ве ти ти с из ра зом хри шћан ског 
ис ка зи ва ња по што ва ња пре ма Бо гу. 

У скла ду с пре да њем о то ме ка ко би ја вор мо гао да пред ста вља ста бло 
ис це ли тељ ских мо гућ но сти за сно ва на је и при ча о то ме да у ње му оби та ва ју 
де мо ни бо ле сти ко ји ма се мо ра ју при но си ти да ро ви да би до шло до здра-
вља обо ле лог (Со фрић 1912: 115). Ка ко де мон бо ле сти бу ди асо ци ја ци је на 
уми ра ње, ра зу мљи ва је и при ча о осо би на ма ја во ра ко је су у скла ду с кул том 
пре да ка; отуд је у на род ној пе сми сан дук за по кој ни ка из ра ђи ван од ја во ра. 
Су прот но овом је сте ве ро ва ње о то ме да ће се ја вор осу ши ти ако га бо ле сник 
за ли је во дом ко јом се прет ход но умио: бо лест је та ко пре шла с бо ле сни ка на 
ко рен др ве та. У осно ви ове при че је сте ве ро ва ње о то ме да бо лест пре ла зи с 
чо ве ка на биљ ку (Со фрић 1912: 115). А, опет, с дру ге стра не, сув ја вор ће озе-
ле ни ти ако га об у хва ти кри во осу ђен чо век, чи ме је овом др ве ту при пи са на 
вр ли на пра вич но сти.

Од ја во ра се, уоста лом пра ве гу сле ко је пе ва ју о про шло сти дав но умр-
лих ју на ка; стал ни епи тет у на род ној по е зи ји „ја во ро ве“ увек до ла зи уз име-
ни цу „гу сле“. На тај на чин еп ска по е зи ја, ова квим фор му ла ич ким из ра зом, 
сла ви култ пре да ка. Иде ја та квог му зич ког ин стру мен та има, уоста лом, сна гу 
ре чи, па реч по ста је сна га/ло гос кроз гу сле. Ми то ло шке осо би не ја во ра, ето, 
пре шле су на ин стру мент ко ји се од ње га пра вио, а пре ко ин стру мен та зна-
че ње су до би ле и пе сме ко је су се уз тај ин стру мент ка зи ва ле (Ко стић 1933: 
72–74). Слич ног је зна че ња и по ми ња ње ја во ро ве шу ме у ЕпуоГилгамешу. И 

2  Раслајелауосоју,/зеленбореуприсоју./Јелаборупоручује:Ојјаворе,зеленборе,/лијепо
тијеукрајводе,/изстаблативодатече,/изгранатипчелелете,/аврхомтибисеррађа.
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у бај ка ма ја вор: ја сле су нај че шће од овог др ве та, што би мо гло да има зна че-
ње о ја во ру као до бром др ве ту.

Оно се по ми ње и у на род ним из ре ка ма. Уме сто уоби ча је ног: каднавр
биродигрожђе, у истом зна че њу – оно што не мо же би ти – ја вља се из ре ка: 
каднајаворуродијабука. По сто ја ње та кве из ја ве у на ро ду мо гло би да бу де 
све до чан ство о то ме ко ли ко је по јам ја во ро вог др ве та ду бо ко и од дав ни на 
при су тан у све сти срп ског на род ног ко лек ти ва.

  Рас про стра ње ност ја во ра овим бал кан ским про сто ром сва ка ко да је 
усло ви ла и на ста нак ге о граф ских на зи ва; од ре чи „ја вор“ на ста ла су мно га 
то по граф ска име на: Ча ир ја вор, на пла ни ни Руд ник мно ги из во ри на зи ва ју 
се Ја во ром, а по сто ја ле су и ли ва де истог на зи ва (Сто ја но вић 1903: бр. 3412, 
248–249).3 Ода тле су на ста ла и лич на име на (Ја вор, Ја вор ка), али да нас ни је 
рет ко ни пре зи ме „Ја вор“. Ло ка ли тет Ја во рак спо ми ње се и у ва ри јан ти на-
род не при по вет ке с те мом вам пи ра (Ђор ђе вић 1953: 36). Име но ва ње из ве сне 
во де (ве ро ват но по то ка) вла сти том име ни цом „Ја хо ри ка“ мо гло би да зна-
чи ка ко је на род сам на де вао на зи ве свом ло кал ном око ли шу (No di lo 1981: 
136–137). И по зна ти срп ски ча со пис, чи је је пр во го ди ште из 1862.  но сио је 
име овог све тлог др ве та.4

Још је у келт ској ми то ло ги ји по сто јао биљ ни хо ро скоп у ко јем је од ре-
ђе ни вре мен ски пе ри од ве зи ван за са свим од ре ђе но др во: ја во ру је био до де-
љен пе ри од  за ро ђе не 11–20. апри ла и 14–23. ок то бра, а у зна че њу ка рак тер не 
осо би не „не за ви сно сти“: осо бе ро ђе не у зна ку овог др ве та би ле су, пре ма 
овом хо ро ско пу, не за ви сне, из ра зи те мо ћи ори ги нал но сти, сла во љу би ве, по-
но сне и ком пли ко ва ног љу бав ног жи во та. По во дом тог хо ро ско па Ми ха ел 
Ве ско ли је на пи сао да самотамогдечовексвојуисторијуповезујесдрве
том,самотупобеђујеосећањеокорисности,чакисмртногдрвета (www.
ko smas).

У ан тич ко до ба ја вор је ве ро ват но пред ста вљао др во из ра зи тих мо ћи, 
чим је, пре ма грч кој ми то ло ги ји, краљ Кол хи де био ока чио злат но ру но на 
ја вор у мит ској шу ми по све ће ној бо гу Аре су (Grevs 1969: 481–483). И у Ови-
ди је вим Метаморфозама по ми ње се, исти на са мо уз гред, ја вор.

3  Сви ови ло ка ли те ти спо ми њу се у за пи су игу ма на Алек си ја, из 1774. го ди не. За пис се на ла зи 
у че тво ро је ван ђе љу (крај XIV или по че так XV сто ле ћа), ко је се чу ва ло у На род ној би бли о те-
ци Ср би је: (...) иучинишећевшнапервојбилезивишечаираЈавора,наРудничкомпутупод
главицехумкевишепутанадесно,аподпутомидућиодРудниканалевокаменабилегакод
цера,обетебилегевишечаираЈавора.(...)СтрепчанскомрекомнаизворЈавориливадуЈа
вор;одЈавораводеправоузбердопосухудокаменитебилегекодцераподпутемиглавице
хумкевишепута(уп. Сто ја но вић 1903: 21).

4  Елек трон ски ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп ске бе ле жи по сто ја ње де сет пе ри о дич них пу-
бли ка ци ја ко је су на сло вље не име ном овог др ве та.
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То ли ка че сто та по ми ња ња, као и ста ри на од ка да се уз ја вор ве зу ју од-
ре ђе не осо би не, по ка зу је ва жност овог др ве та у на род ној ре ли ги ји. Да ли 
је, евен ту ал но, ње го ва при род на ду го веч ност, јер мо же да по жи ви и до пет 
сто ле ћа (и до преч ни ка од пре ко јед ног ме тра), усло ви ла да стал но бу де при-
су тан у људ ској ма шти, ни је пи та ње ко је ов де зах те ва од го вор. Дру га се упи-
та ност, али истог ни воа про бле ма, мо же ов де уочи ти.

Ја вор се убра ја у гру пу срећ них др ве та. Ње го ве осо би не увек су на ска-
ли по зи тив ног и до бро чи ни тељ ског. До бар је за др во дељ ство: од ње га се по 
чи та вој Евро пи из ра ђу ју блок-фла у те, пра ви се на ме штај или фур нир за на-
ме штај, сок му је јед на од нај бо љих осно ви ца за из ра ду си ру па про тив ка шља 
(ве ро ват но и због при сут ног са ха ри на у ње му). То су при род не осо би не на да-
ле ко чу ве ног шум ског или пла нин ског ја во ра, ко ји се од пет на е стог сто ле ћа 
уста лио као уоби ча је но др во на вла жним те ре ни ма Се вер не Не мач ке, Ен гле-
ске и ју жне Скан ди на ви је (Ro loff 2009: 3).

По сто ји, ме ђу тим, и ли вад ски ја вор или клен. Он сим бо ли зу је за штит но 
др во за окућ ни цу. У сво јим пр во бит ним ге о граф ским аре а ли ма, где је био про ши-
рен, био је га јен упра во као за штит но кућ но др во, тј. као – за штит ни сим бол до ма 
(у Ал пи ма, Пи ри не ји ма, Кар па ти ма и пла ни ни Бал кан). Уко ли ко, пак, из ник не на 
ме ђи, то пред ста вља до бар знак за до ма ћи на, тј. да ће му до ма ћин ство на пре до ва-
ти, тј. ши ри ти се. Из ње го вог ста бла на род је у про ле ће то чио сок зван бу за.

Уз ве ћи ну др ве та у на род ном ве ро ва њу ве зу је се и ка кав зо о ло шки еле-
мент, уз ја вор – ни је дан (ов де се из у зи ма по сто ја ње зма ја чу ва ра злат ног ру на 
у ја во ро вој шу ми, јер зма ју ни је ста ни ште био ја вор, већ је био са мо по ред 
ње га у тој за штит ној си ту а ци ји; кад је укра де но злат но ру но, ја вор је на ста-
вио да оби та ва у овој мит ској шу ми, али је не ста ло зма ја!). Уз ја вор се, по том, 
не ве зу је ни јед на од птицâ. При лич но нео бич но! Уто ли ко нео бич ни је, упра во 
због то га што се уз ја вор ве зу је са мо – чо век: као гу слар или као бо ле сник.

Ја вор се, уоста лом, и по на ша као чо век. Ја вор је, да кле, као чо век: уме 
мно го да се ра ду је, зна да па ти, на су прот че ти на ри ма ко ји, пре ма јед ном го-
во ру Иси до ре Се ку лић, је су др ве ће ко је ни је уме ло мно го да па ти ни ти мно го 
да се ра ду је, већ са мо да тра је. Они су, да кле, жи ви фо си ли. А ја вор, баш као 
чо век, ра ђа се, жи ви, у свом жи во ту до жи вља ва ра до сти и ту ге, па по сле ду-
го веч ног и емо ци ја ма бо га тог жи во та уми ре. Због сво је ду го веч но сти при па-
да др ве ћу жи во та; пре ма је ван ђе љу по Ма те ји (7, 33–36) у ра ју је, уоста лом, 
пред ста вљао др во му дро сти.

Из свих ових ка рак те ри сти ка и већ на го ве ште не упит не ди ле ме, мо-
гућ но је на слу ти ти ко ли ко је нео п ход но, а на при ме ру јед ног др ве та ка кво је 
ја вор, по ста ви ти пи та ње о то ме да ли се, и ко ли ко мо гућ но, уз пред ста ву ја-
во ра ве зу је ста бил ност се ман тич ке фор му ле. Ово пи та ње до во ди до оп шти јег 
кул ту ро ло шког зна че ња, ко је би се мо гло по ка за ти ва жним ко ли ко за јед ну 
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на ци о нал ну кул ту ру ка ква је срп ска, то ли ко и за исто ри ју кул ту ре уоп ште. 
Да би се до то га сти гло, ва жне су још не ке пред ра ње ана ли тич ког про се деа.

Да је ја вор оно др во ко је је ши ро ког спек тра зна че ња по ка зу је и ње го во 
спо ми ња ње у срп ским на род ним пе сма ма раз ли чи тих сти хо ва них жан ро ва:

1. у тужбалици преминули поп Марко Самарџић метафорично се 
доводи у везу с јавором:

„Наш јаворе на саборе,
мудра главо

(Караџић 1841: 298)

2. у краљичким песмама (Караџић 1867: 41–42):
а) ПОПУ

 Ми дођосмо овде
 Пред попове дворе.
 Попови су двори
 Борјем ограђени,
 Борјем и јаворјем 

(Караџић 1841: 182)

б) Јунаку чије је име ЈАВОР
  Јавор ишетао,
  Девојке гледао,
  Пак је говорио:
  „Која је ту моја,
  Јави се, девојко,
  Измеђ’ девојака.“
  Ево ме, Јаворе,
  Ал’ ти нећу доћи,
  Док ми не сакројиш
  Од мака кошуљу,
  Од свиле рукаве.“ 
  (Караџић 1867: 50)5

3. у букари; често се пева уз пост у Шајкашкој, то је песмица с 
инвокацијом јавора: 

Ој страоре, страоре!6

Ој јаворе страоре!
Чујем, чујем неборе 
(Караџић 1969: 167–168)

5  Први пут Вук је ову песму објавио у Народнојсрпскојпјеснарици(1815),а онда је понављао 
и у каснијим својим збиркама народних песама.

6  Израз „страор“ употребљен је у значењу старине.
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4. у коледарској песми насловљеној „Песма бројница“:
Што тај Дунав, Симуне,
Мутан тече, Угрине,
 Симуне јело,
 Угрине брајко,
  Јаворов момак,
  Јаворова биљка,
  На црквенцу,
  На злаћенцу
   Ран(о) поје.

5. у еп ској на род ној пе сми, нај че шће де се те рач кој, спо ми њу се ја во-
ро ве гу сле у зна че њу: ја во ро во др во по је;

6. зна че ње ја во ра ко ји увек до но си сре ћу и на пре дак на ла зи се у сти-
хо ви ма:

јар мо ви ја во ро ви,
па ли це шим ши ро ве,
за вор њи бо сиљ ко ви.

7. У јед ној на род ној пе сми ту жба ли ци мај ка са хра њу је пре ра но умр-
лог си на; ста вља га у ја во ров сан дук (ја вор је чвр сто др во, ко је 
сво јом трај но шћу омо гу ћа ва жи вот те лу у ње му), а сан дук по ла же 
под др во на ран џе. Са сво јих мај чин ских гру ди, да кле, пре да је  си
на ја во ро вом сан ду ку, ка ко би јој и син про по јао на не бе ским ле-
ги ја ма, баш сто га што сув ја вор да је нај за но сни ју пе сму (ја во ро ве 
гу сле, му зич ки ин стру мен ти из ра ђе ни од овог др ве та; уп. Ne u ner 
2009; Je ske – Gros ser: 2009).

8. у на род ној пе сми ја вор че сто пер со ни фи ку је мла до же њу (ја вор 
–  мла до же ња); а за ста рог војна ка же се да је „тру ла ја во ро ви на“; 
ме ђу тим, су ви ја вор је са го вор ник Пе ле гри ну у исто и ме ном Ве-
тра но ви ће вом епу и но си але го риј ско зна че ње ра зу ма, као зре лог 
чо ве ка ве ли ког жи вот ног ис ку ства (Gr ma ča 2009). 

9. Ми лош Н. Ђу рић до но си пе сму о Бо сиљ ки де вој ци (Ђу рић 1925), 
као и ње не  ва ри јан те (чак и до да нас пот пу но за ту ре ну из ни шког 
ча со пи са Кића), у ко ји ма су у ди рект ној ве зи де вој ка и др во ја во ра 
(„Сун че ва се стра и цар“; „Цар и де вој ка“).

Уз ова зна че ња, спе ци фич на обе леж ја до би ја и шум ски ја вор, чи ја се 
по стој би на, тј. ста ни ште увек ве зу је за пла ни ну (Wa u er 2009):
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- у на род ном ве ро ва њу Гер ма на сто ји као си но ним за мир и хар мо-
ни ју; мо же да ора спо ло жи де пре сив не осо бе, а раз го ни ве шти це и 
љу ти те ду хо ве; ис пу ња ва на де и сно ве;

- праг од вра та из ра ђен од ја во ра, пред ста вља за шти ту од ве шти ца, 
јер се оне бо је пре ла ска пре ко ја во ро вог др ве та;

- Кел ти су ја вор сма тра ли зна ком це ло ви то сти; бе ло др во ја во ро во 
сим бо ли са ло је по себ ну уну тра шњу чи сто ту и не ви ност ду ше;

- тро јан ски коњ био је са де љан од ја во ро вог др ве та, ма да Хо мер у 
осмом пе ва њу Одисеје на во ди са мо да је коњ са чи њен од бал ва на;

- пла нин ски ја вор ко ри шћен је за про из вод њу ше ће ра;
- ја во ров си руп на ро чи то се про из во дио у рат на вре ме на још с по-

чет ка де вет на е стог сто ле ћа, и то код Не ма ца;
- пче ле су с про ле ћа ко ри сти ле ја во ров цвет као из вор нек та ра;
- ли шће пла нин ског ја во ра упо тре бља ва ло се и као сточ на хра на;
- од мла дих ли сто ва, ме ђу тим, пра вљен је чај, по знат код Не ма-

ца под на род ним на зи вом „сун ча ни чај“; уоста лом, као ле ко ви ту 
биљ ку по зна ју га још ста ри Егип ћа ни (1600. го ди не пре Хри ста);

- имао је исту ле ко ви ту функ ци ју као и ли сто ви ку пу са: за ски да ње 
тем пе ра ту ре на обо ле лим ми ши ћи ма;

- ста вљан је на ра не од убо да ин се ка та;
- био је чак и култ но др во; нај по зна ти ји та кав ја вор је из 1395. го ди-

не у ис точ ној Швај цар ској, под име ном „за клет но, све то др во“, а 
ис под чи је кро шње су се одр жа ва ла ве ћа ња ме сне за јед ни це. Др во 
је жи ве ло све до 1870. го ди не, ка да је стра да ло у ве ли ком не вре-
ме ну; чак је би ла оба вље на по смрт на про це си ја ко ја је де ло ве тог 
ста бла но си ла све до у град ску већ ни цу.

Чи ње ни ца да су се од ја во ра из ра ђи ва ле гу сле за еп ског пе ва ча, да су 
се, а и да нас још, пра ви ле од ње га ви о ле, ви о ли не, ви о лон че ла, све до чан ство 
је ко ли ко је ово све тло др во има ло рас ко шно бо гат ство до брих при род них и 
мит ских осо би на; ово др во про из во ди спе ци фи чан ме ло ди чан звук, ма ле је 
те жи не, али по се ду је за вид ну чвр сто ћу. Сна га ја во ро вих гу са ла опе ва на је и 
у на род ној по е зи ји. У јед ној пе сми, об ја вље ној у Босанскојвили, ка же се ка ко 
су Тур ци ухва ти ли хај ду ка Ла за ра Пе ци ре па, а кад је он за пе вао уз ја во ро ве 
гу сле, до био је не чу ве ну сна гу и убио трав нич ког ве зи ра (Кр стић 1984: 426).

Про из ла зи, та ко, да се уз др во ја во ро во ве жу еле мен ти древ ног на род-
ног ве ро ва ња, ко је и да нас жи ви, баш као што се по шту ју и ње го ве при род не 
осо би не. По сто ји, да кле, тра ди ци ја о овом све тлом и све тлих осо би на др ве ту, 
као што по сто ји и оно што је и да нас жи во од ње го вих ствар них осо би на. О 
че му би, да кле, би ла реч? Кад год се го во ри о тра ди ци ји, бар у ис тра жи ва њи-
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ма, али и у ко ло кви јал ној упо тре би, уз тај ва жан по јам ве зу је се као атри бут 
из раз не че га при ми тив ног, тј. па ган ског/не хри шћан ског, а оно што озна ча ва 
осо би не са вре ме но сти, да кле „жи вог“ обе ле жа ва се пој мом кон тек ста. Чак 
и кад чу ве ни Бро ни слав Ма ли нов ски ко ри сти тер мин „при ми тив но“, њи ме 
озна ча ва оно што је ори ги нал но, оно што је ори ги нал но жи во; ме ђу тим, атри-
бу том „жи во“ го то во да не успе ва об ја сни ти шта то под ра зу ме ва, па се жи-
вост ка квог ми та у та квом ту ма че њу до жи вља ва као ка кав ауто ма ти зам, као 
да би би ла реч о не ка квој ми то ло шкој ма ши ни ко ја на сво јој тра ци од по чет ка 
до да нас про из во ди мит ску пред ста ву. Да ли би та ко мо гло да бу де и у слу ча ју 
ја во ро вог др ве та?

Као што је за по јам ко ња уста ље но и го то во јед на ко ан тро по ло шко ту-
ма че ње ве ли ког зна ча ја у жи во ту јед ног рат ни ка, без об зи ра о ком је пе ва чу 
ко је на ци о нал не кул ту ре реч, чак и кад су ства ра ли не за ви сно је дан од дру-
го га, на исти на чин мо гло би се прет по ста ви ти о исто вет но сти зна че ња ко је 
др во ја во ро во но си у раз ли чи тим на род ним кул ту ра ма. На рав но да је пот пу-
но ја сно ка ко се ја вор опе ва у ре ги ја ма где то др во има сво је уста ље но ста ни-
ште; на ма пи рас про стра ње но сти ње го ве ви ди се да су то кра је ви цен трал не 
се вер не Аме ри ке, за пад на Евро па и Бал кан све до Кар па та, област уз Цр но 
мо ре, као и ве ли ка про стран ства ис точ не и ју жне Ки не. По сто ји ли, ме ђу тим, 
пан дан ја во ру у дру гим кра је ви ма где ово ста бло ни је ни ца ло, по сто ји ли 
дрво истих ја во ро вох осо би на сме ште них у не ко дру го др во? Шта се на ла зи 
у овом пи та њу? Пи там се: по сто ји ли трет ман јед ног мо ти ва под раз ли чи тим 
на зи ви ма? Да ли осо би не ја во ра пре у зи ма, на при мер, др во ба о баб у Афри-
ци? Или тре шњи но др во у Ја па ну? Ако би се утвр дио по зи ти ван од го вор, а 
ве ру јем да би та ко мо гло и да бу де, он да би се сле де ћи низ пи та ња од но сио 
на ди ле му око то га по сто ји ли чи ста на ци о нал на кул ту ра. 

Ка ко ус по ста ви ти осо би не јед ног на ци о нал ног иден ти те та, раз ли чи тог 
од не ког дру гог, ма кар и су сед ног? Ако би се, на при мер, сви љу ди пре се ли ли 
из се ла у град, не ста ло би се о ских на се ља, са мим тим не ста ло би и раз ли-
ко ва ње се ла и гра да, па се, на при мер, град не би имао с чим по ре ди ти, ка ко 
би му се ус по ста ви ле ка рак те ри стич не осо би не. Има го ло шки ка за но, кад се 
из гу би по јам Дру гог, из гу би се и мо гућ ност де фи ни са ња се бе. По стан ком 
гра ђан ске кул ту ре, усме на на род на кул ту ра до би ла је сво ју при ли ку да се де-
фи ни ше у чи та вом свом ду хов ном про стран ству; јед на без дру ге не би мо гле 
да оп ста ну. На ла зе ћи у на род ној пе сми осно ву срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та, и Ми лош Н. Ђу рић је у ду бин ској струк ту ри сво је де фи ни ци је под ра зу-
ме вао иде ју раз ли ко ва ња (Сте фа но вић 2013). 

Ја вор је, ме ђу тим, исто вр сни мо тив раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра, 
а да при том оне не гу бе сво је ка рак те ри стич не и је дин стве не осо бе но сти. 
Чак и то што ба о баб има исте ми то ло шке и при род не осо би не као ја вор, је сте 
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од го вор истог се ман тич ког ни воа. А опет, пи там се: да ли гу бит ком раз ликâ, 
јер су осо би не јед ног др ве та исте у раз ли чи тим кул ту ро ло шким ре ги ја ма, да 
ли, по на вљам, све шћу о гу бит ку та квих раз ли ка пре ста је и иде ја о осо бе ном 
по је ди нач ном на ци о нал ном ко лек тив ном иден ти те ту? Или је, мо жда, реч о 
плу рал ном иден ти те ту (Јо ва но вић 2011: 53–71)? Да ли су, ипак, кул ту ре за-
ви сне јед на од дру гих, ма ка ко и ма ко ли ко сва ка од њих би ла спе ци фич но 
на ци о нал на – мо жда је у овој упит ној ди ле ми мо гућ ни од го вор.

Па, ако се хо ће и да ље да се за о штра ва лан цем на до ла зе ћих пи та ња, 
сле ди ло би и ово: шта за пра во јед ну кул ту ру чи ни кул ту ром, ако не оно што је 
веч но вред но, а не тре нут но/по мод но ак ту ел но. По сто ји, из гле да, је дин стве-
ни вред но сни си стем ко ји но си јед ну кул ту ру. Ни он, пак, ни је ве чан, већ се 
ме ња, а с њим и јед на кул ту ра. Она жи ви и уми ре, тј. ме та мор фо зи ра се по пут 
Пе не ло пи ног тка ња: оно што се днев но ис тка, но ћу се рас па ра и та ко уне до-
глед. Фи ло со фи ја гро ба као ко лев ке но вог пре о бра жа ја, уоста лом, смр ти и 
вас кр са, да кле, пе пе ла и ра ђа ју ћег фе ник са озна ча ва трај ност јед ног на ци о-
нал ног иден ти те та у основ ним вред но сти ма; о то ме је Јо ван Јо ва но вић Змај 
пе вао у „Све тлим гро бо ви ма“: Пасетакосветлимлази/Пасевидесветли
трази / Једногдухаразнихдоба,/Духакоменемагроба.“ Фи зи ог но ми ју јед не 
кул ту ре мо гућ но је отуд ви де ти у осо бе но сти ма ја во ра, ко ји се као по кре тач-
ки ми ме сис мо же по ја ви ти и у дру гој кул ту ри. Оста је, ипак, је дин стве на и 
не по но вљи ва чи ње ни ца. То што је исто или слич но име но ва но у раз ли чи тим 
кул ту ра ма, ка за но је ипак друк чи је, тј. сво јим је зи ком. Оно што јед на пе сма, 
да кле, го во ри, не пре во ди во је на дру ги је зик. Ауто но ми ја го во ра, а то је чи сто 
на ци о нал но, не мо же се пре ве сти ни на је дан дру ги го вор.
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ГРОБ У ГОРИ 
САДЕЈСТВО ПРОСТОРНОГ И БИЉНОГ КОДИРАЊА У ЕПИЦИ1

АПСТРАКТ: У традицијској култури балканских Словена гора је место са највећим 
могућим бројем негативних конотација: она је увек, без разлике, дивља и туђа, 
најчешће опасна (никаднијепуста/безвуковахалихајдукова), са изразитим хтонским 
карактеристикама (у њој је улаз у доњи свет – кроз јаму или пећину, у њу се изгоне 
нечисте силе као у своје природно боравиште, у њој се дешавају казнена божја чуда) 
и сл.  У складу са тим, превучена у епику, гора је просторна слика кулминације свих 
активних сижејних линија песме, односно тачке из које радња више не може ићи ни 
у једном смеру осим ка трагичком разрешењу, уколико термин „трагичко“ схватимо 
као превремену, неминовну и насилну смрт протагониста. Уз то, онај ко умре у гори – 
у гори и остаје зато што у традицијској култури није дозвољено сахрањивати нечисте 
покојнике у освећеној земљи гробља. Будући да су ти мртви по правилу вољени и 
поштовани пријатељи или родбина, без икаквог личног греха, њихови гробови се 
опремају ивом водом, клупама и родним дрвећем или цвећем чиме се маркира место 
њихове изненадне смрти, а њиховим душама се приноси примерена жртва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: гора, вода, гроб, смрт, родно дрво, биљке

У тра ди циј ској кул ту ри бал кан ских Сло ве на го ра је ме сто са нај ве ћим 
мо гу ћим бро јем не га тив них ко но та ци ја: она је увек, без раз ли ке, ди вља и ту
ђа2, нај че шће опа сна (никаднијепуста/безвуковахалихајдукова), са из ра-

1  Овај текст настао је у оквиру плана рада на пројекту 178010 „Језик, фолклор, миграције на 
Балкану“ (Балканолошки институт САНУ), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.

2  Са мо јед ном је на пра вљен пре се дан овом пра ви лу: ка да је, са по ра стом хај дуч ке ге ри ле про-
тив Осман ли ја, го ра (у ко јој су они бо ра ви ли „од Ђур ђе ва до Ми тро ва дан ка“) у епи ци по-
ста ла „свој“, а гра до ви (у ко ји ма су жи ве ли пре те жно Тур ци) до би ли ка рак те ри сти ке „ту ђег“ 
про сто ра. Сва оста ла људ ска на се ља по ме ра ла су се на тој ска ли пре ма то ме ка ко су хај ду ци 
про ла зи ли у њи ма (са ја та ци ма и сл.) (Упор. Де те лић 1992).
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зи тим хтон ским ка рак те ри сти ка ма (у њој је улаз у до њи свет3 – кроз ја му или 
пе ћи ну, у њу се из го не не чи сте си ле као у сво је при род но бо ра ви ште, у њој се 
де ша ва ју ка зне на бож ја чу да4) и сл. (Чај ка но вић 1994/1; Ра ден ко вић 1986). У 
скла ду са тим, пре ву че на у епи ку, го ра је про стор на сли ка кул ми на ци је свих 
ак тив них си жеј них ли ни ја пе сме, од но сно тач ке из ко је рад ња ви ше не мо же 
ићи ни у јед ном сме ру осим ка тра гич ком раз ре ше њу, уко ли ко тер мин „тра-
гич ко“ схва ти мо као пре вре ме ну, не ми нов ну и на сил ну смрт про та го ни ста. 

Смрт у еп ској го ри мо же би ти без гла сна и без кр ви и та да до ла зи од 
ви ше си ле (уро ка, кле тве, бо га „ста рог крв ни ка“, од ви ли не ру ке), или на сил-
на и су ро ва ка да су уби це љу ди. За по е ти ку је вр ло бит но уочи ти да смрт од 
ви ше си ле има ста бил не фор му ле, што зна чи да се на ја вљу је и опи су је уста-
ље ним, оп ште при хва ће ним је зич ким сред стви ма ко ја са свим си гур но во де 
по ре кло из ве ли ке ста ри не:5

,,Некмеспустеназеленутраву;
,,Љутомејезабољелаглава,
,,Јаркомијеомрзнулосунце,
,,Ацрнамиземљаомиљела,

,,Богбидао,тебидобробило!”
(Вук III, 78:159-163)

Аменејезаболелаглава,
Аодсрцапреболетинећу.

Тоизусти,падушицупусти.
(Вук II, 7:138-140)

СкидеМаркозеленудоламу,
Простријејеподјеломпотрави,
Прекрстисе,сједенадоламу,
Самуркалпакнадочинамаче,
Дољележе,горенеустаде.5
(Вук II, 74:117-121)

Тујемалопостануловриме,
ТешкоМарказаболилаглава.
Трећиммујепутембесидила:
''Стани,курбо,КраљевићуМарко!
Некатвојујаодсичемглаву,
Нећешдоћибилемдворусвоме.''
Јошјевилаутомричибила,
МртавМаркоподкоњицападе
Иумире,покојнамудуша!
(МХ II, 72:40-48)

3  Тај до њи свет ни је упо ре див са цр кве ним и уоби ча је ним схва та њи ма „до њег све та“ као све-
та мр твих. У тра ди ци ји ју жних Сло ве на, до њи је про сто па ра лел ни свет, у ко ме си ја ју три 
сун ца, ли ва де су цвет не и зе ле не, на њи ма игра ју мла ди и ле пи љу ди итд. упор. при по вет ку 
„Кра ва рић Мар ко“ (Чај ка но вић 1927: бр.10).

4  Нпр. у пе сми „Ку мо ва ње Гр чи ћа Ма ној ла“ (Вук II: 6) где се про та го ни ста за кри во клет ство 
ка жња ва ка ни ба ли змом (у не зна њу по је де соп стве ног си на ко ји се пре тво рио у цр но јаг ње) на 
пу ту у го ри. Ов де ини ци ја тор ка зне ве ро ват но и ни је бог већ све ти Јо ван, за штит ник кум ства.

5 Посебно формула дољележе,горенеустаде – осим наведене још и Вук III, 88 – има и не-
колико варијаната: доље/старападе,горенеустаде (Вук IV, 30; Вук VI, 2, 10), какопаде,
тако/горенеустаде (Вук VI, 58; Вук VII, 32), мртав/живападе,вишенеустаде (МХ VIII, 
19; САНУ III, 60).
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За раз ли ку од опи са на сил не смр ти од људ ске ру ке чи је је по ре кло у 
исто риј ском вре ме ну и вр ло бли ско не по сред ном ис ку ству, те се ста бил не 
фор му ле за ту вр сту рад ње још ни су фор ми ра ле до вре ме на кад су пе сме за-
пи са не:

Одсебегамачемошинуо,
Надвијегаполепрекинуо,

Пасеврати,одеузпланину.
АкаддођеСтевоупланину,

Ђесушњимакавгузаметнули,
Крвавојеподрумукамење,
Крвавесувитеоморике;

Покамењуипокрвцицрној
ГазијунакхарамбашаЛимо.

(Вук III,42:355-363)

УфатишеКовчићаОсманагу
иодњегавељемукеграде
кидајумуиногеируке,
оставишенасреддрумапута
дагамичутпицесвакојаке.
 (САНУ III, 66:132-136)

Оно што об је ди њу је оба на чи на уми ра ња у го ри је сте по гре бе ње мр-
твих од ко јих ни је дан не до спе ва у осве ће ни про стор гро бља, већ сви оста ју 
та мо где их је смрт за те кла: у пла ни ни, на пу ту или на рас кр шћу пу те ва кроз 
го ру. Је ди ни из у зе так од овог пра ви ла, у ко ме (иде о ло шке) по тре бе кул ту ре 
пре те жу над по тре ба ма еп ске по е ти ке, ја вља се у рет ким пе сма ма о смр ти 
вла да ра ко ји – иако са хра ње ни у го ри (или оста вље ни на бој ном по љу, што 
је ло кус при бли жно исте озна че но сти) – на кра ју до би ја ју цр кве ну са хра ну и 
апо те о зу све то сти. Јед на је „Смрт ца ра Уро ша“ (Вук VI, 14) где краљ Ву ка-
шин од во ди мла дог ца ра у го ру не би ли га та мо убио:

Урошједељебабијелога,
Урошједе,ујкоганеједе,
Већонодапогоризеленој,
Папребираотрованабиља,
ДаотурједијетеУроша.
Отровагаисаранимлада

Поднајвишоминајгранатијом
Угорициабрснатомјелом,

Гдисједошејестиљебаб'јела.[25-33]

............................................
ИондесеУрошпосветио,
Тесесамопосвећенот'јело
Назидануманастирушеће,
Онделеглосанакборавити,
Боравитииболнецјелити,
ДајеславаБогувеликоме,
ИУрошуугодникусвоме.[82-88]

Дру ги та кав при мер је суд би на гла ве и те ла кне за Ла за ра по сле Ко сов-
ског бо ја 1389 (Вук II, 53). Oдвојена де ка пи та ци јом, гла ва је по хра ње на у ду-
бок бу нар, а те ло оста вље но на бо ји шту не са хра ње но:
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Стајалајеглаваукладенцу
Леповремечетрдесетлета,

АубавонаКосовотело,
Нигаједуорлинигаврани,

Нигагазекоњинијунаци.[17-21]
..............................................................

Пазагазиуводукладенца,
Теизвадиизкладенцаглаву

СветитељаСрпскогаЛазара,
Пајемећеназеленутраву,

Изаитиводеукондиру.
Доксежедниводомобредише,
Кадсуцрнојземљипогледали,
Нестаглавесазеленетраве,

Одеглавапрекопољасама,
Светаглавадосветогатела,
Припојисекакоштој’ибила.
[44-54]
...............................................

Нећесветацзадужбинитуђој,
Већоноћесвојојзадужбини,
АусвојукраснуРаваницу
ПодвисокомподКучајпланином.
ШтојеЛазасаградиоцркву
Заживотајоштезасвојега,
Саградиосебизадужбину
Освомлебуиосвомеблагу
Абезсузабезсиротињскије.
[79-87]

Иде о ло шке ин тер вен ци је на еп ском мо де лу су ја сно ви дљи ве и, сва ка ко, вр
ло ско ра шњег на стан ка. Та кве, оне за пра во ни на ко ји на чин не ути чу на ста ри је 
сло је ве пе ва ња и на на лаз ко ји се ти че оп штег слу ча ја са хра њи ва ња у го ри. На ње
га, осим на ве де них из у зе та ка, не ути че ни то што у ма лом бро ју пе са ма уми ру ћи 
ју нак тра жи од сво јих дру го ва да га са хра не на не ком по себ ном ме сту (на со ли лу 
по ред мо ра, на рас кр шћу два на ест пу те ва, на бе ли лу, код ске ле и слич но - упор. ЕР 
64, 89, 94) јер се ни та да ни кад не ра ди о пра вом, цр квом санк ци о ни са ном об ре ду. 

У кон тек сту пер цеп ци је еп ске пе сме, за чуд ност ове си ту а ци је за не у пу ће-
ног чи та о ца (тј. оног ко ји при па да друк чи јем ти пу кул ту ре) ра сте тим ви ше што 
су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва у го ри оста вље ни дра ги мр тва ци – не ве сте, бра ћа, 
по бра ти ми, до бри дру го ви. Из то га ло гич но из ла зи пи та ње – чи ме је мо ти ви са на 
та ко су ро ва и (са ста но ви шта кул та мр твих) опа сна од лу ка, кад се зна да сва-
ка кул ту ра (тра ди циј ска на ро чи то) са по себ ном па жњом уре ђу је од нос из ме ђу 
жи вих и мр твих. При том се мо ра има ти у ви ду да епи ка ни у ко јем слу ча ју не 
по сту па ов де про тив но при па да ју ћој кул тур ној нор ми већ, на про тив, са ве ли ком 
па жњом и до след но шћу по шту је ње не нај ста ри је по сту ла те. На пр ви по глед, то 
го во ри о па ра док су јер се по ступ ци у го ри исто вре ме но ја вља ју и као по што ва ње 
тра ди ци је и као огре ше ње о њу. Ово се не мо же раз ре ши ти друк чи је не го из по-
зи ци је уну тар тра ди циј ске кул ту ре, а ње на стро га пра ви ла за по сту пак са не чи-
стим мр тва ци ма ујед но су и раз лог што они ко ји у го ри уми ру – у го ри и оста ју.

Црква и данас одбија да такозваним нечистим мртвима приушти 
црквену сахрану6, а у време епског певања традицијом учвршћена правила 

6  Православно опело се не може служити за оне који не припадају овој вери, ако нису кр-
штени у њој или ако су из ње искључени. Свештеник не може ову свештенорадњу чи-
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те врсте била су још јача и прецизнија. Право на редовну сахрану било је 
ускраћено свим погибалцима, а посебно утопљеницима, самоубицама, 
жртвама грома, убијеним хајдуцима и злочинцима, обешенима, учесницима 
ритуалних поворки (сватовских7, коледарских) и сличнима. Као жртве 
неприродне смрти, овде су спадали и људи умрли од заразних болести, жене 
умрле на порођају, мртворођенчад, ванбрачна, некрштена и прворођена 
деца, чак и припадници одређених народности или занимања (нпр. Цигани и 
копачи). И они које смрт дочека у гори одговарали су овој категорији јер су 
гинули или од више силе, или су убијани на препад, најчешће као учесници 
у свадбеним поворкама или трговачким караванима. Осим тога, кад се има у 
виду какав је локус гора сама, они су већ и били на месту погодном за мртве, 
на улазу у доњи свет или у њему самом.

У не по сред ној ве зи са свим тим, као по сле ди ца гу стог спле та раз ли чи-
тих за бра на, на ста ло је ве ро ва ње да та кве ду ше, ако им се те ла ли ше по гре ба, 
не ма ју при сту па на онај свет већ лу та ју по овом и те шко се му че. Под тим 
окол но сти ма, оне су под ло жне ути ца ју не чи стих си ла, слу же им или и са ме 
по ста ју де мо ни, опа сни по жи ве. Жи ви ма је, да кле, у ин те ре су да сва ку ду шу, 
ма кар и не чи сту, ве жу за гроб ко ји је ње на вечнакућа, а ка ко не ма ју при сту па 
на осве ће но тле, погибалци се мо ра ју са хра ни ти та мо где умру – крај пу та, у 
вр ту, воћ ња ку, на ме сту по ги би је, па и на по себ ним гро бљи ма ко ја су нај че-
шће би ла да ле ко од људ ских на се ља.8 Да кле, кад год се онај ко умре у го ри у 
њој и са хра њу је, та кав по греб је ко ли ко из раз љу ба ви за по кој ни ка9, то ли ко и 
по тре ба жи вих да се по бри ну за си гур ност и по кој ње го ве ду ше. 

нити за другоконфесионалног хришћанина, сем у изузетно ретким случајевима, као ни 
за припадника друге религије и атеисте. За некрштену децу, чак и крштених родитеља, 
нема опела. Без опела сахрањују се самоубице, погинули у двобоју, у многим земљама 
осуђеници на смрт. Црквеног молитвеног испраћаја бивају лишени и они који су „упор-
но живели у греху“, који су имали „свима познати смртни грех, без исповеди и покајања“.  
http://www.sv-jelisaveta.org.rs/news_alone.php?ArticleId=%2060 

7  Сватовска гробља су и као реалије била врло честа појава, рецимо у Црној Гори.
8  Ли те ра ту ра о овом пред ме ту је из у зет но обим на. За по тре бе овог ра да ко ри шће ни су углав-

ном не што ста ри ји из во ри јер је би ло по треб но да ре кон струк ци ја бу де у скла ду са ста њем 
оби ча ја у до ба пе ва ња и бе ле же ња ана ли зи ра них пе са ма. У но ви је вре ме, пре ма ре зул та ти-
ма те рен ских ис тра жи ва ња, од нос пре ма са хра ни и кул ту мр твих про ме нио се до вољ но да 
ви ше ни је упо ре див са епи ком. За све на ве де но, да кле, упор. Тро ја но вић 1911; Зе че вић 1963; 
Зе че вић 1982; Ђор ђе вић 1937-40; Ђор ђе вић 1984; Фи ли по вић 1950; Чај ка но вић 1994/1-5; 
Бан дић 1980: 129-135.

9  Не ки се умр ли у го ри на мер но оста вља ју не са хра ње ни, даихкљујуорлиигаврани. Та да је 
реч о омра же ном не при ја те љу пре ма ко ме је ус кра ћи ва ње са хра не по след њи – и мо жда нај-
ја чи – не при ја тељ ски и освет нич ки чин (упор. већ на во ђе ну пе сму „Же нид ба Ива на Ср ђе ви-
ћа” СА НУ III, 66 и низ њој слич них).
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Гро бо ви у го ри мо гу би ти по је ди нач ни и груп ни, за ви сно од то га ко 
је у њи ма са хра њен. По је ди нач ни гро бо ви се де ле на де во јач ке, мо мач ке и 
рат нич ке, а груп ни се обич но ко па ју за нај ма ње дво је (на по ре до за мом ка 
и де вој ку или не ве сту и мла до же њу – ЕР 180; MX VI II, 20; два бра та – ЕР 
132; MX I, 48; MX II, 71; СА НУ II, 8; ку ма и де ве ра – MX V, 215) или за це лу 
сва тов ску по вор ку ко ја мо же би ти и вр ло број на (ЕР 180; MX VI II, 20; MX 
V, 215; КХ II, 74). Ко лек тив них гро бо ва је у епи ци ре ла тив но ма ло, а раз ви-
је ног опи са њи хо вог ко па ња и опре ма ња има са мо на јед ном ме сту – у пе сми 
„Ма ле та хај дук са хра њу је сва то ве, ко је је по био“ (MX VI II, 20). Ати пич ну 
сли ку тај гроб пру жа за то што има го ло шки при па да ста ри јем сло ју пе ва ња (а 
те мат ски но вом), и у све му бит ном је исти као мо мач ки и де во јач ки гро бо ви:

Свакиајдуксвогазакопава,
АМалетамомкаидјевојку,
Терокоњихвоћкепосадише,
Бунарводекодњихископаше:
»Кадпутницибудупутовали,
Избунараладневодепили,
Сајабукатргалијабуке,
Удебелуладупочивали,
Ипутницибудуговорили:
,Богмудао,ономејунаку,
Који‘еовуводунаводио,
Иузањувоћкепосадио!’
Богћенамаопроститигрије.«
ЈошузмомкаМалетаајдуче,
Онузмомказеленбораксади,
Уздјевојкувиновулозицу.
Вијаласелозаокобора
Ка’дјевојкаокосвогјунака![148-156]

За јед нич ких гро бо ва дво је ве ре ни ка, или мом ка и де вој ке, као и два 
бра та има и у епи ци и у ли ри ци мно го, код свих бал кан ских Сло ве на. На ро-
чи то су ка рак те ри стич не бу гар ске пе сме са овим мо ти вом јер се у њи ма – за 
раз ли ку од свих оста лих – као део гроб ног окру же ња оба ве зно ја вља цр ква 
ко ја уоп ште не мо ра би ти у на се ље ном ме сту:
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Марказакопа’апретбелатацърква,
Цветазакопа’азатбелатацърква;
инаМарковкивурщомиизникнало,
миизникналевисокидветополе;
наЦветинкивурщомиизникнало,
имиизникналаеднабелалоза,

таасепревилапретбелатацърква,
тамисезавилаоколутопола.

(Миладиновци 231)

Пагидвамазакопале
Янкатурилепредцъркви,
Милчотурилезадцъркви.
Когабилоутрерано,
утреранонапреливки,
наЯнка–тънкатопола,
наМилчораснезеленбор,
тасепрезцърквапревеле,
пасивръовеставиле,
прегърналеседвамата.
(СбНУ 1, 35)

Из ме ђу мо мач ких и де во јач ких гро бо ва не ма раз ли ке за то што се у оба 
слу ча ја ра ди о пре ки ну том зре њу: о не ве ста ма ко је ни су ни кад пре шле у ста-
тус уда тих же на и о мла дим, још не по твр ђе ним ју на ци ма ко ји ги ну или гре-
шком, или од ло ше сре ће – у сва ком слу ча ју, пре ра но:

ДЕВОЈАЧКИ И МОМАЧКИ ГРОБОВИ

сабљамајојсандуксатесаше,
наџацимаракуископаше;

Посушејегрошим’и
дукатим’;

челоглавеводуизведоше,
оководеклупепоградише,

посадишеружусобјестране:
кој’уморан,некасеодмара;

којемлађан,нексекити
цв’јећем;

којежедан,некаводепије
задушицулијепеђевојке

(Вук III, 78:190-201).

окогробастолепометао,
челоглаверужуусадио,
адоногујелуусадио,
дотејелебунарископао
изајелудобракоњасвез’о:
којипрођетуддрумомцаревим,
кој’уморан,некаотпочине,
којемлађанпајезакићење,
нексекитиружицомруменом,
акогајеобрвалажећца,
бунарима,нек’утолижећцу,
којејунаквреданзакоњица,
нек’гадреши,панекдрумомјезди–
свезаздрављеИваСењанина
изадушунејаканећака.
(САНУ III, 40:100-114). 
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Липосумугребаископали,
Близудворанавратиоддвора.
Наглавумуцвићепосадили,

Ананогеводуизводили.
Којемлађи,некацвићебере,
Којежедан,некаводепије,
Некарече:Покојнамудуша!

Асакога,усахламурука
Прирамену,иливаидесна.

(МХ II,33: 139-147)

ИлјепогаЈанкоукопао
икодгробапосадиоклупе
икодклупеизвеоводицу:

ткотијетрудан,некапочива
ткојежедан,некпијеводицу.

(ЕР 157: 45-49)

KopajtemijamuprisvetemuIvanu,
nutraprostirajtemojukabanicu,
najnupoložitemojegrešnotelo.
Vaneostavlajtemojudesnuruku,
zajnuprivežijtemojegakonjavranca.
Neksekonjicplače,kadseljubaneče.
Kopajtemizdenecobergrobamoga,
dojmiputempojde,vodesenapije,
zadušuspomene.
Saditemirožeokogrobamoga,
dojmiputempojde,rožicuotrgne,
zadušuspomene.
Delajtemiklupuokogrobamoga,
dojmiputempojde,zaklupčicusedne,
zadušuspomene.”
(Delorko 1973)

Иако је раз ли ка из ме ђу мо мач ког и рат нич ког гро ба за пра во са мо раз-
ли ка из ме ђу гроб них да ро ва, еп ске сли ке по вла че за со бом са свим раз ли чи те 
ко но та ци је. У слу ча ју по гре бе ња вој во де Ка и це, на при мер, та се раз ли ка нај-
бо ље ви ди („Смрт вој во де Ка и це” Вук II 81):

сасабљамасандукотесаше.
саранишевојводуКаииу,
челоглавекопљеударише,
накопљемусоколаметнуше,
закопљемукоњапривезаше,
погробумуоружјепростреше;
одМаџараункуначинише,
обградишегробаКаичина,
дамумртвунепретресутело[244-253].

Слич ни гроб ни да ро ви, али без гро ба, оста вља ју се по ги ну лим Ју го-
ви ћи ма, рат ни ци ма ко ји оста ју не по гре бе ни на по љу Ко со ву по сле бит ке 
(„Смрт мај ке Ју го ви ћа” Вук II 48):

МртвинађедеветЈуговића
ИдесетогстарЈугаБогдана,
Ивишењидеветбојникопља,
Накопљимадеветсоколова,
Ококопљадеветдобрикоња,
Апоредњидеветљутилава[15-20].



107

ГРОБ У ГОРИ

Рас пад си сте ма по чи ње у тре нут ку кад мај ка Ју го ви ћа оста вља дра ге 
по кој ни ке на бој ном по љу, а узи ма и са со бом во ди гроб не да ро ве – ви те шке 
жи во ти ње. Ста ри (мо жда и нај ста ри ји) сло је ви оби чај но-об ред не прак се ко ји 
су по слу жи ли за ства ра ње јед не од нај по тре сни јих и нај ја чих пе снич ких сли-
ка у срп ско-хр ват ској епи ци, би ли су дав но за бо ра вље ни у тре нут ку на стан ка 
ва ри ја на та (нпр. пе сме о Ива но вој мај ци СА НУ III 46 са слич ним од но сом 
пре ма гроб ним да ро ви ма10) где се и не људ ско тр пље ње бо ла (без гла са и без су
за) осу ђу је као не до лич но и без ду шно (Ал’беседиИвинкоњзеленко:/„ Јасам
коњиц,жалимгосподара,/АнежалимајкаИванова!“) без ика квог раз у ме-
ва ња за ње го ву пра ву пе снич ку функ ци ју (упор. Чај ка но вић 1994/1, 94-109).

За раз ли ку, да кле, од оста вља ња мр твих (не по гре бе них) на бој ном по
љу, мр тви ко ји се по ко па ва ју у го ри до би ја ју при лич но сти ли зо ва ну са хра ну: 
по ла жу се у гроб на о па ко – ли цем пре ма ис то ку (у осве ће ном гро бу – ли цем 
пре ма за па ду, упор. Де те лић 1996), а на са мом гро бу (и око ње га) са ди се во
ће (обич но ја бу ка)11/ру жа/бор/ло за, по ста вља ју се клу пе и из во ди во да/ко па 
се бу нар. Ту ма че ћи ова кво уре ђе ње гро бо ва у го ри, Чај ка но вић (1994/5: 169-
182) на гла ша ва да је у њи хо вој по за ди ни мо рао би ти ан тич ки оби чај по знат 
као pa u li sper as si de re, чи ме је озна ча ван прописда се путник, кадпролази
поредсветоггаја,требатудазадржиинековремепоседи (175). Пре по ру ка 
за др жа ва ња на гро бу у го ри, ко ју пе сма ту ма чи као рад њу задушу по кој ни ка 
и за окајањегреха жи вих ко ји гроб по ди жу, мо гла је – зна чи – и са ма по се би 
би ти део кул та мр твих, или од јек прак се из ла га ња деј ству бла го на кло не ви ше 
си ле/де мон ског би ћа, чи ји су се тра го ви одр жа ли у ле че њу ин ку ба ци јом под 
се но ви тим др ве ћем (нпр. под ја сен ком, упор. Чај ка но вић 1994/2).

С об зи ром на то где се са де и у ко јој при ли ци, биљ ке на гро бу у го ри и 
са ме мо ра ју би ти се но ви те јер ће њи хо ва функ ци ја нај пре би ти да ве жу ду шу 
за се бе, или да јој обез бе де што ве ћи број по год но сти од оних ко јих је ли ше на 
за бра ном цр кве ног са хра њи ва ња. Ја бу ка и ру жа за и ста и је су биљ ке дво стру ког 
озна че ња, оне ко је ра сту и на не бу и под зе мљом, и на оба ме ста слу же по себ ној 
на ме ни: ја бу ка је атри бут грч ких бо ги ња Ерис, Афро ди те, Хе ре, гер ман ске бо-
ги ње до њег све та Хе ле итд.; као мит ско др во, ја бу ка ра сте и у ра ју и на ула ску у 
до њи свет, с тим што је у ра ју на ме ње на ис кљу чи во нај ма њој де ци ко ја су жељ-
на мај ке; ја бу ка мо же да се ја ви и као др во све та: Јабукајенасредрајарасла,
/напакаограненаднијела (упор. Чај ка но вић 1994/4; Де те лић 2013). Ру жа је, 
ме ђу тим, сим бол ле по те, љу ба ви и смр ти и у се би об је ди њу је све три ка те го ри-

10  Тујемајкатврдасрцабила/Нит’уздану,нит’сузомпророни,/ВећотидедолуВинодолу,
/Пазагазиукрвдоколена,/Теузедесвидеветкалпака/Иуватидеветвраникоња[7-12].

11  Иако се из ри чи то по ми ње, јабука ни је по у зда на од ред ни ца јер на од ре ђе ном лин гви стич ком 
ни воу озна ча ва сва ку воћ ку од го ва ра ју ћег об ли ка (упор. Де те лић 2013).
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је. Пре ма те о ри ји Ве се лов ског, сло вен ски на зи ви за ру жу су ла тин ског по ре кла 
(Ro sa) и ве зу ју се за ан тич ки об ред ро за ли ја (Ro sa lia, Ro sa ria) ко ји се про ши-
рио до Ру си је пре ко ју жних Сло ве на (русалије – за ду шни це, русалке – ду хо ви 
умр лих) (упор. Ди зда ре вић-Кр ње вић 1997). У ра ном хри шћан ству, са ђе на на 
гро бо ви ма му че ни ка, би ла је сим бол вас кр се ња, а у фол клор ној прак си на Бал-
ка ну ис под ње, бли зу ко ре на, за ко па ва ло се ус кр шње ја је да ту без бед но оста не 
це лу го ди ну (Ми фы 2 s.v. Роза; Чај ка но вић 1994/4, s.v.). Иако им се у фор му ли 
на ме њу је раз ли чи та слу жба – ко је гла дан, да је де (ја бу ка), ко је мла ђан, да се 
ки ти (ру жа) – обе биљ ке у овом кон тек сту има ју исте ка рак те ри сти ке: оне ра сту 
награници ме ђу све то ви ма, се но ви те су и не по сред но ве за не за култ мр твих.12 
Има, ме ђу тим, још та квих би ља ка и др ве та – ја вор (ја вља се код Бу га ра, али у 
ли ри ци), ти са и бо си љак, на при мер – ко ји се у епи ци уоп ште ни кад не по ми њу 
у ве зи са гро бо ви ма иако у нај ве ћој ме ри за до во ља ва ју све усло ве об ре да и кул-
та.13 Сто га из бор ја бу ке и ру же на гро бо ви ма мо мач ким и де во јач ким ве ро ват но 
тре ба да на гла си оно за шта се у свим об ре ди ма пре ла за ове биљ ке ве зу ју, да-
кле ли ми нал ну фа зу ко ја – услед сти ца ја не по вољ них окол но сти – од тре нут не 
по ста је трај на. Иза те не же ље не ин вер зи је кри је се уз не ми ру ју ћа окол ност да 
мр тви и по ред све га ни су са свим уми ре ни јер са њи ма мо же да се раз го ва ра, од 
че га не у трал но зна че ње тер ми на трајан по ста је зло слут но еле ва ци јом у вечан:

ЧестоЛазонагробизлазио,
Пајепит’освојузаручницу:

Јел’ти,душо,земљадотешчала?”
Девојкамумртваодговара:

„Нијемениземљадотешчала,
„Већјетешкаматеринаклетва.”

(Вук II, 7:151-156) 

.

Свакогајејутрооблазила:
„СинеКонда,јел`тиземљатешка?
Ил`сутешкедаскејаворове?“
ПроговараКондаизземљице:
„Нијемени,мајко,земљатешка,
Нит`сутешкедаскејаворове,
Већсутешкеклетведевојачке:
Кадуздишу,доБогасечује;
Кадзакуну,свасеземљатресе;
Кадзаплачу,иБогујежао!“
(Вук I 368)

Ло за на гро бу у го ри14 ни је че ста по ја ва. При мер са Ма ле том хај ду ком 
је по све му из у зе тан јер се на ста нак сва тов ских гро ба ља – ко ја ко па ју хај ду ци 

12  За мно го број на ли ца и функ ци је ру же, упор. Ди зда ре вић-Кр ње вић 1997; Ка ра но вић 2010; за 
ја бу ку Чај ка но вић 1994/4, s.v.; Де те лић 2013. 

13  „Пре ма срп ским ле ген да ма, по ни као је он [босиљак] на гро бу ца ра Уро ша; или чак на гро бу 
Спа си те ље вом; или је по стао од су за све то га Са ве“ (Чај ка но вић 1994/5: 171).

14  Ни шта не го во ри из ри чи то да се у еп ским пе сма ма ра ди о ви но вој ло зи. Ло за мо же би ти и 
бр шљан или би ло ко ја ди вља ло за ко ја ра сте са мо ни кло и сву да. Прет по ста вља се, ипак, да 
је у пи та њу ви но ва ло за као све та и се но ви та биљ ка јер ни јед на дру га не би има ла ни ка кво 
до дат но зна че ње, ка кво је нео п ход но за по ен ти ра ње смр ти пра вед ни ка и смр ти у го ри.
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по што су по би ли све жи во – обич но не опи су је, или се о ње му да је шту ри, 
кра так из ве штај: свакисејесвогаприватио/Иуладангробгаположио(MX 
VI II,20); пакихлепопокопасмоонди/девојкуимомкапоредо/асватовепод
јелезелене(ЕР 157) и сл. Од сту па ње од овог обра сца ни је мо ти ви са но по тре-
ба ма еп ске по е ти ке ко ја пред ви ђа друк чи ји по сту пак са ло зом на гро бљу: она 
ни че са ма из те ла тра гич них љу бав ни ка (на ве де ни бу гар ски при ме ри) или 
пра вед ни ка (де вој ке или же не) као што у пе сми „Бог ни ком ду жан не оста је” 
(Вук II, 5) из те ла пра вед ни це ни че цр ква: 

НаМомирузеленборникао,
НаГрозданивиновалозица,

Савиласелозаокобора,
К’осестринаокобратарука. 

(„Наход Момир” Вук II 30:91-94)15

Ђејеодњекапљакрвипала,
Онђерастесмиљеибосиље;
Ђејеонасамасобомпала,
Онђесејецрквасаградила.

(„Бог ником дужан не остаје“ Вук II 
5:87-90)

и та ко обављa вр ло ва жан за да так ма ни фе ста ци је бож јег чу да на зе мљи (ка ко 
се ина че де ша ва у епи ци – упор. ва ри јан те пе сме „Бог ни ком ду жан не оста-
је” СА НУ II, 4; МХ I, 41-43; „Ђа кон Сте фан и два ан ђе ла” Вук II, 3; МХ I, 
6; „Ку мо ва ње Гр чи ћа Ма ној ла” Вук II, 6; СА НУ II, 5 и др. (ви де ти Ба ко тић 
1937). Кад се са ди, као у слу ча ју са Ма ле том хај ду ком, прет по ста вља се да се 
то чи ни због ње них мно гих и зна чај них ко но та ци ја: она је, пре све га, сим бол 
жи во та и пр о ду же ња вр сте (лозамусеугасила), па ти ме и сим бол плод но-
сти; ло за се па ли на гр о бу оних ко ји су умр ли безсвеће (у мра ку); кле ше се и 
сли ка на над гроб ним спо ме ни ци ма итд16 (Древ но сти 1(1995), s.v. Виноград). 
У фол кло ру, ви но ва ло за се сма тра не са мо се но ви том већ и све том биљ ком 
на ко ју не иду вам пи ри и ву ко дла ци, па се пред њи ма љу ди са кри ва ју у ви но-
град. На ло зи се, осим то га, спа љу ју све ци (Са ва и Ан дри ја): Кадјеспаљиван
светиСава,његовемоштинисусемоглесажећинадрвимаиобичнојватри,

15 Таквих примера има још, нпр. код Николе Беговића у љубавним песмама: Тудвагробанапоредо
бише:/Изјунакајавордрворасте,/Изђевојкевиновалозица./Лозицасеокоборавила,/Као
свилаокогрудесмиља./Окоњихмишанцеископаше,/Иушанцеводунаведоше;/Окогроба
клупесаградише,/Ококлупавоћепосадише./Којежеданнекасенапије,/Којегладаннека
воћеије,/Којетруданнекаодпочива,/Некспоменекрвавесватове (Беговић 1885). Посебно је 
занимљив следећи бугарски пример: Насяхалозинагроба,/нагроба,наНиколова,/нагроба,
наМаламкина./Минасемалко,немного,/минаседотригодини./Раслилозите,порасли,/
чесепрезчеркваизплели,/тогазсагроздеродили./Тогавасасесетили,/гробоведасиодро
вят,/кокалидаимсъберат./ДезаровихаНикола,/тамненайдохаНикола,/Николаговгроба
няма;/катоМаламкаодровиха/идвамавгробалежаха./Горна Оряховица(СбНУ 26, № 254).

16  Уоби ча је ни мо тив са над гроб них спо ме ни ка – пти ца ко ја кљу је гр о жђе – де ко ди ра се као: 
гр о жђе је хра на за ду ше. Уз то, за то што се пре ра ђу је у ви но, ло за спа да у биљ ке му че ни це 
(ко но пља, лан, пше ни ца). Осве ћу је се на Вр би цу. Пр во гр о жђе се да је су се ду или си ро ма ху 
задушу (Древ но сти 1,1995), s.v. Виноград.



110

Мирјана Детелић

негосусеченеповиноградимагиџе,чокоће,иналозисугаспржили (Ћо ро вић 
1927); св. Ан дри ја, пре не го што се преродио, са мог је се бе спа лио на ло зи да 
ока је грех ме ша ња во де са ви ном (Чај ка но вић 1927, бр. 166; упор. Ма ти че тов 
1971).

Ја сно је, да кле, да све три по ме ну те биљ ке – ја бу ка, ру жа и ло за – до ла-
зе на гр об не са мо за то што су ве за не за култ мр твих, не го и за то што су ам-
би ва лент не и што, због то га, пред ста вља ју жр тву мр тво ме и обе ћа ње веч но-
сти ко је тре ба да му обез бе ди спо кој. То што има ју је сти ве пло до ве и што су 
по са ђе не бли зу во де та ко ђе ни је слу чај на по год ност, већ га ран ци ја се зон ског 
об на вља ња жр тве них об ре да та мо где ни је мо гу ће обез бе ди ти при су ство род-
би не и при ја те ља, по функ ци ји јед на ко из ла же њу на гр о бље о за ду шни ца ма. 
Че ти на ри, на про тив, оства ру ју исто обе ћа ње на дру ги на чин.

Бор и је ла – и кад се са де на гр о бу мла дих љу ди (два му шкар ца или му-
шка рац и же на) и ка да се у пе сми ја ве као ме та фо рич ки из раз за жи ве мла де 
љу де (на ро чи то кад тре ба на гла си ти не што из у зет но у њи хо вој по ја ви или 
суд би ни) – увек су кон крет на за ме на за чо ве ка:

МРТВИ ЖИВИ
Дв’јегробницеовдиископајте,
Једнумени,другубратумому,

Панас,браћо,л’јепо
сахраните,

Двазеленабораусадите,
Медјуњимаспоменподигните

Инањемуовонапишите:
„Овдилежедвабратарођена,

ПоименумалиМаријане
ИбратацмуарамбашаИво.

(МХ I, 48: 473-481)

Двасуборанапоредорасла,
Међуњиматанковрхајела;
Тонебиладваборазелена,
Нимеђ’њиматанковрхајела,
Већтобиладвабратарођена:
ЈедноПавле,адругоРадуле,
МеђуњимасестрицаЈелица.
Браћасејуврломиловала,
Свакусујојмилостдоносила,
Најпослијеножеоковане,
Окованесребром,позлаћене.
(Вук II, 5: 1-11)

У фол кло ру, бор се сма тра и се но ви тим и све тим др ве том, а по Чај ка но-
ви ће вим на ла зи ма, мо же има ти и бо жан ске или вла дар ске атри бу те, на ро чи то 
кад се ра ди о по је ди ним, ста рим и та бу и са ним при мер ци ма – нпр. о бо ру кра-
ља Ми лу ти на, ца ра Уро ша, ца ри це Ми ли це и сл. (1994/4: 34-36). Исти аутор 
сма тра и да еуфе ми стич ке за кле тве борами, глогами за пра во пам те вре ме на 
ка да су бор и глог би ли исто што и бог у истом ти пу фра зе о ло ги зма (бога
ми). У том слу ча ју, ста рост тих фра за/фор му ла мо ра би ти ве ли ка, од но сно 
њи хо во по ре кло тре ба тра жи ти у ве ро ва њи ма да бо жан ства и де мо ни (све 
вр сте ну ми на, да кле) трај но или при вре ме но бо ра ве у др ве ту (нпр. ан тич ка 
Даф не у ло во ру, ка сни је ви ле и се ни мр твих у дру гим др ве ти ма итд.), ка ко је 
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по све до че но у јед ној од нео бја вље них (свад бар ских) пе са ма из збир ке Јо ва на 
Срећ ко ви ћа са кра ја XIX ве ка (1890-1894):

Бога моли младо момче
„Дај ми Боже златне ноже 
„И сребрне парокчиће
„Да прободем бору кору
„Да ја видим шта ј’ у бору.
Бог му даде златне ноже
И сребрне парокчиће
Те прободе бору кору
Те он виде шта ј’ у бору
Кад у бору млада мома (АСАНУ Етн зб. 1-1-52).

Бор на гро бу је, да кле, био исто вре ме но и над гроб ни спо ме ник, и ве-
зи вач ду ше, и трај на за ме на за мр твог, и ње го ва обо го тво ре на сен. Је ла се у 
том кон тек сту ја вља као жен ска ва ри јан та исте ства ри, као што се и ина че у 
пе сма ма – и лир ским и еп ским – де вој ка по ре ди са је лом танкомивисоком. 
То ме тре ба до да ти још и да се од је ло ви не/ча мо ви не (јед на ко као и од ја во ра) 
те шу мр твач ки сан ду ци, да кле по след ња бо ра ви шта мр твих и у го ри и у култ-
но осве ће ном про сто ру гро бља.

Се но ви тих би ља ка и др ве та у фол кло ру има мно го: ба грем је злодрво, 
брест, ја сен, то по ла и ди вље во ће, за јед но са ора хом при па да ју де мо ни ма, 
бу ква, ли па и храст ста рим бо жан стви ма, јед на ко као и бо ги ша (пе ру ни ка), 
бо го ро ди чи на тра ва, бо жур и вр ло ду га чак низ тра ва ко је су до бре за вра ча ње 
и ле че ње (упор. Чај ка но вић 1994/4). За што је епи ка од свих ко је су се мо гле 
ве за ти за са хра ну у го ри иза бра ла баш ових пет (ја бу ку, ру жу, ло зу, бор и је лу) 
мо же са мо да се на га ђа. Је дан од раз ло га је мо гао би ти ста ри на ве ро ва ња ко ја 
се ве зу ју за те биљ ке и ко ја се по сто ја но одр жа ва ју у тра ди ци ји мно гих на ро-
да од ан тич ких вре ме на до да нас. Тај се ар гу мент мо же бра ни ти и са ста но ви-
шта еп ске по е ти ке јер све по ја ве ових би ља ка у епи ци има ју го то ве, ста бил не 
фор му ле: којегладан/којемлађан,двасу[зелена]бора,савиласелозаоко
бора (и дру ге ко је се ве зу ју за во ду и клу пу, а укла па ју се у то пос све тог га ја). 

У овом тре нут ку те шко је раз лу чи ти шта је био циљ, а шта сред ство 
тран сла ци је све то сти код по ста вља ња гро ба у го ри: да ли су све ти га је ви 
по год ни за са хра њи ва ње за то што су би ли осве ће ни бо жан ским при су ством, 
или су гро бо ви – због тру да жи вих да им обез бе де што је мо гу ће ви ше од об-
ре да и кул та – чи ни ли ну ми но зним ме сто на ко ме се на ла зе. У оба слу ча ја, 
ком би на ци ја би ља ка – од ко јих јед не сто је пра во и ко ре ном по ве зу ју мр твог 
са кро шњом на не бу, а дру ге се уви ја ју и пре пли ћу око пр вих – го во ри о ди-
на ми ци и кре та њу пре не го о ста тич ном пре ки ду жи во та. Ње му на су прот, 
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клу па по ред гро ба на ла же пре ста нак кре та ња, адо ра ци ју се де њем (pa u li sper 
as si de re), и та ко ус по ста вља рав но те жу у струк ту ри ду ха ме ста. У ту струк ту-
ру сва ки еле мент је унео и сво ја по тен ци јал на зна че ња: 

- окру гли плод (ја бу ке) – асо ци ја ци ју на не бе ска те ла, му ње и гро мо ве 
(Муњагроманадиграла/Двјематримајабукама/Ичетирманаранчама
ВукI, 235); 

- ло за – сво ју пра ста ру по ве за ност са ду ша ма и ме темп си хо зом (Срди
тадевојћа/Срдитобежала/Узлојзезелено:/„Боже,милибоже,/Пре
твориме,боже,/Ђижубелогројзе!“/Момчепоњутрчи/Ибогусемоли:/
„Претвориме,боже,/Пилекосовиле/Дапозобем,боже,/Ђижубелогрој
зе!“ – Ко же љац, бр. 37); 

- ру жа – сво ју ве зу са кр вљу (пр во Афро ди ти ном, по сле Хри сто вом) 
и по зна ва њем/чу ва њем тај не (sub ro sa), јед на ко као и свој ство пу за ња „на 
ви со ко“ ( РужоСовијанће, / Ти високо растеш, / Ти далеко видиш. /Доле
Смедерево,/Долемијевојно,/Кажимудадојде./Свемујепропало:/Сено
некошено,/Лозјенеобрано,/Љубенељубено,  Ђул де вој че, бр.160); 

- бор и је ла – не по сред ну ве зу са иде јом о оси све та (axis mun di), у ко јој 
се функ ци ји че сто ја вља и ја бу ка, али и древ но свој ство мар ка ци је, обе ле жа-
ва ња зна ме ни тог ме ста („УвисокуБишћанскупланину,/„Ђеноимасуховрха
јела,/„Иподјеломједанбијелкамен,/„Кодкаменаједнаводаладна,/„Ту
ћешмененаћи,/побратиме,/„Самномхоћешсвудружинумоју,  Вук III, 
42: 19-24); 

- во да – ам би ва лент ност еле мен та ко ји је у ис тој ме ри и сред ство очи-
шће ња (ли ба ци је) и на чин за шти те од мр твих, из вор жи во та и гра ни ца ко ју 
мр тви не мо гу да пре ђу.

На сва ки на чин, да кле, еп ски гроб у го ри је ви ше слој ни то пос чи ји је 
сва ки чи ни лац па жљи во ода бран. Он ни је оба ве зан као вр ста по ступ ка са по-
ги ну ли ма у пла ни ни (ко ји се мо гу оста ви ти и не по гре бе ни, као на бој ном по
љу), већ дар жи вих дра гим по кој ни ци ма, из раз по след ње и нај ве ће ми ло ште. 
Кад се то има у ви ду, нај за ни мљи ви ји на лаз ове ана ли зе је пот пу но од су ство 
та квог мо ти ва у му сли ман ским еп ским пе сма ма. И у њи ма рат ни ци од ла зе у 
пла ни ну, во де бо је ве или мег да не у њој, те шко стра да ју и у не ким слу ча је ви-
ма ги ну, али њи хо ви пе ва чи не оста вља ју ни ко га у го ри:
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ТудемалогМехмедагунајде,
Гјеонлежиподзеленомјелом,

ЈерсуМехуранеосвојиле,
..................................................
Мујоњегадиженазекана,

Додадемуурукекајасе,
(ЕХ 7: 1189-1205)

АлирањенразговараМујо:
»Одтекајденеимадефајде,

ОвакојеодБогасуђено,
Менивакатумријетидође.
ВихајдетебијелојКладуши,
ПоведитеМијатхарамбашу,
Бацитеганадноутавницу.
Мркућетеноћцупреноћити,
ПокупитемладеКладушане,
ВодитеихуКунарпланину,
Ондаћетеменеукопати,

Упланинитурбенамјестити.«
...................................................
Кадподјеломнабацанограње;

Ударишепољемзеленијем,
Халакнуше,Богаспоменуше,
Азаоштрогвожђеприхватише.
........................................
Тушехитесвојепокопаше,
Мезареимглавам’окитише,
Рањеникесвојепонијеше,
Надвакопљачетиријунака.
(КХ I, 23:776-779)

Врлосумеранесавладале,
Сјаши,брате,ђогувеликога,
Пасесвратиспутаупланину,
Накрешимијеловечетине,
Памипростриподјеломзеленом,
Апокријмедиванкабаницом,
Принабијмимојепушкемале,
Обепушкеметникодменека;
АтихајденаграднаУдбину,
...................................................
КаданаграднаУдбинудођеш,
....................................................

Акадвилеподигошеграње,
Кадподграномнађошејунака,

Очим,гледааавазанема,
Пустемусеранеохладјеле.

[јунак је још жив и виле га спасу].
(КХ II, 48: 161-230)

Сведидорудочардакамога,
Подајкоњамојојстаројмајци,
Памикажинаоџакумајци,
Некпродајесиновадората,
Некасебенаоџакухрани;
Акажимисестријединици,
Некс’удаје,амененечека,
Мененикаддочекатинеће.“
[мајка и сестра пронађу јунака, одведу 
га кући и негују до оздрављења]
(МХ III, 15:445-466)

Већ са ма чи ње ни ца да се про та го ни сти вра ћа ју по сво је мр тве и ра ње не 
и по ред њи хо вог из ри чи тог зах те ва да бу ду оста вље ни та мо где су па ли, го во-
ри о но ви јем по ре клу му сли ман ског еп ског пе ва ња на Бал ка ну. Са мо јед ном, 
ка да се опи су је смрт лич ког Му стај-бе га, по кој ник оста је у гор ским сте на ма 
где је по ги нуо (али са мо на од ре ђе но вре ме), али ни та да се нe ин си сти ра нa 
ме сту ње го ве по ги би је, већ на ни штав но сти осо бе ко ја га уби ја (ко зар) јер не 
би би ло у ре ду да се на ђе ју нак бо љи од по кој ни ка. И ње га, на рав но, од но се 
и са хра њу ју на дру гом ме сту.
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Ово не тре ба раз у ме ти као пот пу но од су ство сахрaњивања на ме сту по-
ги би је – тај мо тив је до бро по знат му сли ман ској епи ци и вр ло је чест:

Ашехитесвојепокопаше,
Покопаше,гдјеипогинуше.[на пољу 

Брестовцу]
(КХ II,65: 1009-1010)

тесвесвојемртвепокопаше, [у поље 
Марково]

рањеникесвојепонијеше
 (КХ III,2:929-930; 1774-1775)   

Покопашепопољушехите,
Рањеницимсаланаправише

(ЕХ 9:1122-1123)

Једниљудигробовекопаху,
Покрајпутакопајусватове,
Покопашетристотинесвата,
Рањеникеуградоправише.
(КХ II, 74:556-559)

РањеникеТуркеискупише,
Ашехитеондјепокопаше [у лужини, 
под кулом]
(КХ III, 2:838-8399

 –  то ли ко да има сво ју ста бил ну фор му лу: ишехите/лешине/мртв(ац)епоко
паше(КХ I,21, 23, 26, 27; КХ II, 53, 54, 57, 59, 74; КХ III, 3, 10; МХ III, 9, 12, 
17; МХ IV, 29, 33, 37, 41, 43, 45). У хри шћан ској епи ци овом стег ну том из ра зу 
од го ва ра – ка ко је по ка за но – уоби ча је ни из ве штај о смр ти од хај дуч ке ру ке, 
би ло да се ра ди о пљач ки (де во јач ких да ро ва, сва то ва, тр го ва ца, ка ра ва на), 
би ло да је раз лог рат нич ки су коб. 

Му сли ман ске пе сме, ни шта ма ње не го хри шћан ске, по зна ју и мо тив 
сва тов ских гро ба ља, од но сно њи хо вог на ста ја ња, али је став те епи ке пре-
ма са хра њи ва њу у го ри са свим друк чи ји. Нај бо љи при мер за то су сле де ћи 
сти хо ви из пе сме „Же нид ба Ах мет-бе га Ве зи ро ви ћа“ (КХ II, 61) где раз ли ка 
из ме ђу го ре и по ља не мо же би ти ја сни је из ра же на:

Седамсујепутапроводили
ПодБакоњу,зеленупланину,
НаширокопољеЗлатарево,
АстуденомврелуШарганову,

Туимадеседаммезарова,
Дјевојачкихседаммуштерија,
Свенесретнеђузелђувегије,
Свесуонитуденизгинули,

Анајпосл’јеДервишбеговићу,
Нијетакогусанџакубило
Тусубегутурбеначинили,

Виш’главемуружуусадили,
Исподногакајнакмуизвире.

КадпогледашпољемЗлатаревим,
Рекаоби,плугомјеорато.
Нијепустоплугомподорато,
Већсветазегробљемпоткопато,
АБакоња,зеленапланина,
Рекаоби,сн’јегомјепосута;
Није,брате,снијегомпосуто,
Већсеб’јелемногекоституде,
Многекостикоњскеиинсанске,
СвенесретнеЗлатијесватова.[168-
190]
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Тур бе, ру жа (код гла ве) и во да (код но гу) пре по зна тљи ви су еле мен ти еп ског 
гро ба на пу стом ме сту, али у му сли ман ској ва ри јан ти то ни је го ра већ по ље17, 
и ни је у пи та њу уса мљен гроб већ по себ но рас ко шан при ме рак у гу сто по се-
ја ном сва тов ском гро бљу. У го ри, као и на бој ном по љу, оста ју не са хра ње не 
ко сти „коњ ске и ин сан ске“, упра во оне ко је и у епи ци и у ли ри ци чи не ја пи ју 
за зи да ње ви лин ског гра да:

Градградилапребијелавила
Нинанебониназемљуцрну,

Ноодјеледозеленејеле,
Неградигаклакомикамењем,
Нобијеломкостиодјунака,
Одјунакаиодкоњаврана,
Евојојјепреминулаграђа
Допенџераипрвогтавана.
Тадсевилананевољинађе,

Темипишелистаккњигетанке
УПерастуБајуПивљанину:

……………………………………………
“Премањкамикостијуначкије.

“Ноокупитвојучету,Бајо,
“Ајдесњимаупланину,побре,
“НебилитиБогисрећадала,
“Дабимененабавиограђе.”

КадаБајуситнакњигадође,
Икадвидештомуситнапише,
Онучита,бржедругупише,
Одаслајеупланинивили:
«Чујешлиме,посестримовило,
«Немогутинабавитиграђе,
«Негоћешмемалопричекати
«ДовеселаданкаЂурђевога,
«Кадсегораизодијелистом,
«Арудинатравомицвијетом,
«Кадокопниснијегуврхове,
«Кадпресахневодаулугове,
«ЖенићесеАлеодНовога,
«СмиломћерцомпашеодЧенгића,
«Тадарћутиграђенабавити.»
(Вук VII, 47:1-36; слично и САНУ II, 59 
само је градитељ Филип Маџарин)

Та ко се ана ло ги је на ме ћу та мо где се нај ма ње оче ку ју, а ну мен се уво-
ди на ма ла вра та чак и кад се упор но и ве што из бе га ва ње го во деј ство. Ти ме 
је мо жда да то и об ја шње ње за што му сли ман ске пе сме сво је мр тве не са хра-
њу ју у го ри: ствар ни је у њи хо вој култ ној не чи сто ти (и у по љу њи хов ста тус 
оста је не про ме њен), већ у за зо ру од опа сног и стра шног ме ста са ко јим му-
сли ман ска тра ди ци ја и кул ту ра на Бал ка ну не ма ју ни ка кве ко ре спон ден ци је. 
„На Бал ка ну“ је ов де ну жна про стор на од ред ни ца јер у ма тич ним усло ви-
ма му сли ма ни ни су јед но о бра зна ма са слич них по је ди на ца, већ кон гло ме рат 
на ци ја и тра ди ци ја/кул ту ра об је ди ње них истом ве ром. Усло ви жи во та им се 
раз ли ку ју јед на ко као и кул тур не па ра диг ме, по ли тич ка ге о гра фи ја и сл. На 
Бал ка ну, еп ски пе ва чи му сли ма ни су у нај ве ћем мо гу ћем про цен ту по тур че-
ња ци, љу ди ко ји са но вом ве ром пре у зи ма ју и нов од нос пре ма за тво ре ном и 
отво ре ном про сто ру. Со ци јал но-по ли тич ки од нос из ме ђу Ту ра ка/му сли ма на 
и ра је/хри шћа на у епи ци је пре ко ди ран у од нос отво ре но (го ра) сво је/хри-

17  У том сми слу, еп ске пе сме бал кан ских му сли ма на има ју ви ше слич но сти са ру ским би љи-
на ма ко је за ул ти ма тив ни хтон ски то пос та ко ђе узи ма ју чистоеполе а не пла ни ну (упор. 
Не кљу дов 1972; 1979).
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шћан ско – за тво ре но (град) ту ђе/тур ско. Због то га го ра не мо же би ти дру го до 
бој но по ље за пе ва че му сли ма не, тј. ме сто на ко ме се не са хра њу је већ се из 
ње га од ла зи без освр та ња (упор. Де те лић 1992).

За ни мљи во је да су за гу би так тог ва жног од но са пре ма го ри/отво ре-
ном би ла до вољ на са мо два до три ве ка, тач ни је оно вре ме ко је је про те кло од 
до ла ска Осман ли ја (у XV ве ку), до пр вих та ла са тур че ња (ко јих у ве ћој ме ри 
ни је би ло пре XVII ве ка). Тек ота да мо же се озбиљ но ра чу на ти на пе ва че по-
тур че ња ке са при стој ним ре пер то а ром, а та да већ ви ше не ма му сли ман ских 
гро бо ва у го ри.
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ИСЦЕЛИТЕЉСКА МОЋ БИЉА  
И ФИТОТЕРАПИЈА ДАНАС

САЖЕТАК: Биљно царство и даље остаје један од најзначајнијих природних ресурса 
лековитих супстанци без обзира на недавна открића великог броја фармаколошки 
активних једињења у морским организмима, нижим животињским облицима, а наро-
чито микроорганизмима. Анализе тржишта лековитим биљем показале су да се 30% 
од свих преписаних рецепата у Европској Унији и САД односи на биљне медикамен-
те, док је тај број у земљама у развоју много већи и износи од 70-90%. Према томе, 
упркос муњевитом развоју органске хемије, која је преплавила тржиште новим, син-
тетским лековима, биљке и фитопрепарати и даље остају интегрални део савремених 
терапеутских агенаса. Заправо, историја медицине је историја употребе лековитог 
биља, и биљке су биле први лекови које је човек спознао и почео да користи. Многе 
биљне дроге чија је ефикасност у лечењу одређених болести научно призната корис-
тили су се још од античких времена. Најстарији записи о употреби лековитх биљака 
датирају из 60.000. п. н. е. и сведоче да је још ненадерталски човек познавао лековита 
својства биљака. Данас, модерна фитотерапија има научни и емпиријски приступ 
коришћењу биљних препарата у лечењу и превенцији болести. Она је базирана на 
принципима тзв. Рационалнефитотерапије, засноване на примени стандардизова-
них препарата чија је ефикасност дозно дефинисана, састојци идентификовани, а 
делотворност потврђена експерименталним и клиничким тестовима. У овом раду 
дат је приказ положаја и значаја фитомедицине кроз историју, као и положај модерне 
фитотерапије у односу на савремену медицину. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: фитомедицина, традиионална медицина, природни производи, ра-
ционална фитотерапија, Hypericumperforatum,биолошки активна једињења, хемо-
превентивн актиности, хепатопротективне дроге

Према званичним подацима Светске здравствене организације (WHO) 
65-80% становништва на нашој планети које живи у сиромашним земљама 
и земљама у развоју, користи лековито биље и обичаје традиционалне меди-



120

Неда Мимица-Дукић

цине у примарној здравственој заштити. Међутим пораст интересовања за 
употребу биљака и фитопрепарата у терапеутске сврхе бележи се и у високо 
развијеним земљама где се биљни медикаменти све више користе и у конвен-
ционалној медицини. 

Историја

Употреба биљака у лечењу стара је колико и човечанство. Најстарији до-
кумент (60.000. п. н. е) који сведочи о употреби лековитих биљака пронађен је 
у пећини Шанидар неандерталског човека (Шанидар IV), на планини Загрос у 
Југоисточном Ираку. У пећини је нађен полен биљака као што су хајдучка тра-
ва (Achileamillefolium),бели слез (Altheaofficinalis), сенецио (Seneciovulgaris),
кичица (Centaureaumbellatum), ефедра (Ephedrasp.). С обзиром на медицин-
ски значај ових биљних врста, претпоставља се да их је Шанидар примењи-
вао у лечењу свога племена, те да је вероватно имао улогу шамана у племену. 
Како су веровали у загробни живот, претпоставља се да су биљкама прекри-
вали простирку намењену покојнику и чувале га од злих духова на његовом 
путу у вечност. У гробницама перуанских Индијанаца нађени су листови коке 
(Erythroxylumcoca) који датирају из 2500. п. н. е., чија је улога такође била да 
испрате покојника на последње путовање. У листовима су идентификовани 
алкалоиди кокаин и тропококаин, који се користе као снажни аналгетици у 
савременох медицини. У области централног Мексика, Coahuila, пронађени 
су остаци листова пејотл кактуса, који датирају из 810. до 1070. године у 
којима су детектовани алкалоиди мескалин, анхалонин, лофофорин, пелотин 
и анхалонидин. То је уједно и најстарији биљни материјал који је подвргнут 
детаљној хемијској анализи. Доминантна компонента пејотл кактуса је ме-
скалин, структурни аналог физиолошки активних фенилетиламина, једна од 
првих изолованх психоактивних супстанци, која се и данас користи у мо-
дерној психијатрији. Постоје подаци да су мескалин користиле античке ци-
вилизације у току 5700 година. У сумерским идеограмима који датирају из 
3100. п. н. е, описан је велики број биљних дрога међу којима је посебно 
место имао опијум, описан као „биљка радости“. Асирци су неговали култ 
лечења биљем и у својим књигама, које би се могле назвати и фармакопејама, 
описано је прео 300 различитих дрога. Један од најзначајнијих докумената 
о примени лековитог биља налази се записан у Закону Хамурабија, краља 
Вавилона (1728-1686. п. н. е). У Индији се са великим поштовањем односило 
према биљкама. Зачеци ајурведске медицине су у светим списима-ведама, 
међу којима је посебно место има Риг-Веда (1450–1350. п. н е), најстарији 
комплексни индијски текст, у којем су набројане лековите биљне дроге и на 
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којима је заснован систем ајурведске медицине који се хиљадама година при-
мењује у многим земљама Азије. Девета Мендала Ригведе, названа „Сома 
мендала“ слави биљке и сокове биљака као дарове богова и постоје калкула-
ције да је посвећена халуциногеној гљиви Amanitamuscaria из које је изоло-
вана супстанца мусцимол, која се користи у савременој медицини као анал-
гетик, адаптоген и халуциноген. Један од првих хербала на свету је индијски 
хербал “Charaka Samhita” у којем је описано преко 500 биљака. Једна од њих 
је и Rauvolfia serpentina, змијски корен, која се у традиционалној медици-
ни Индије користи више од 4000 година против змијског уједа, епилепсије и 
психичких поремећаја. Данас се зна да ова биљка садржи супстанцу резер-
пин, један од првих изолованих анитихипертензива. Бројни историјски до-
кументи сведоче о широкој употреби лековитог биља у египатској античкој 
цивилизацији. Један од најзначајнијих докумената је Еберс папирус (1500. 
п. н. е) у коме је описано преко 900 биљака и дате су рецептуре за припрему 
медикамената. Етарска уља рицинуса, опијума, алоје, менте, мире и тимија-
на била су посебно цењена. Традиционална медицина у Кини има историју 
дугу више од 5000 година. Легендарни кинески император ShenNung(2696. 
п. н.е) описује биљне лекове и њихову примену, а његове записе објавио је, 
2000 година касније, до сада непознат аутор у књизи ShenNungPenTs’ao
Ching.У овој књизи систематизовано је знање о 365 лековитих биљака, а дата 
је и рецептура за припрему тзв. „Пустињског вина-Ма хуанг.“ Много векова 
касније утврђено је да се ради о биљци Efedra sinicaили кинеска ефедра, 
која садржи ефедрин, супстанцу која се користи у терапији астме, хронич-
ног кашља, повишене температуре, вртоглавице. Данас је традиционална ки-
неска медицина (TCM), прерасла у јединствени дијагностички и терапијски 
систем који се изучава и примењује широм света. Нешто касније податке и 
искуства о лековитости биљака и биљних дрога прикупљају и систематизују 
античке земље западне хемисфере. Посебно се овом материјом баве учени 
људи античке Грчке и Рима, међу којима се истичу Хипократес, Теофраст, 
Плиније старији, Диоскорид и Гален. Свакако најзначајније писано дело у 
овој области је DeMateriamedica грчког научника Педанија Диоскорида (40-
80 н.е.) у којем су сакупљени подаци о 600 биљних врста и лекова. Ово дело 
је остало као најзначајнији светски хербал и лексикон биљака у наредних 
1500 година. Ако је Диоскорид био прозван као „отац медицине“, Аелије Га-
лен (129-199 н. е.), познати римски лекар и филозоф био је „отац фармације“. 
Поред познавања лековитог биља био је познат по научном приступу у откри-
вању начина деловања појединих лекова.

Средњи век карактерише систематизација биљака према терапеутском 
деловању, и тада настају први хербали са сликама биљака, ботаничким опи-
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сом и лековитом деловању. За време 16. и 17. века лековито биље и даље има 
кључну улогу у примарном медицинском лечењу. 

У 18. и 19. веку започиње и развој модерне, органске хемије, и стичу 
се услови за изоловање и хемијску идентификацију фармаколошки активних 
супстанци из биљака. Једна од првих био је морфин, алкалоид јаког аналгет-
ског деловања кога је изоловао из опијума Фридрих Сертурнер 1803. године 
и дао му назив по грчком богу сна Морфеју. Потом следе открића стрихнина 
(1817), хинина и кофеина (1820), никотина (1828), атропина (1833.) и кокаина 
(1855). 

До прве половине двадесетог века многа природна, биолошки актив-
на једињења су изолована из биљака и нашла примену у лечењу широког 
спектра различитих оболења. Многа од њих представљала су и најзначајнија 
открића свога времена. Међу њима је свакако и откриће антибактеријског 
деловања секундарних метаболита гљива од којих је најзначајнији бензил-
пеницилин, кога су открили Флорел и Флеминг (1928.). Стеродни сапогенин, 
диосгенин који је добијен из биљака рода Dioscorea и дан данас се користи 
као основна сировина за комерцијалну синтезу неколико медицински веома 
значајних стероидних хормона. Исте године изоловани су и детерминисани 
алкалоиди тубокурарин и калебакурарин из отрова за стреле кураре које су 
припадници јужноамеричких племена користили у лову. Тубокурарин се ко-
ристи у модерној медицини, нарочито у хирургији као мускулаторни релак-
санс. У истом периоду откривени су антихипертензивни агенси из врста рода 
Veratrum,и алаклоид резерпин из биљке Rauvolfiaserpentina.Такође, откри-
вене су и снажне антиканцерогене супстанце винбластин и винкристин, из 
мадагаскарског зимзелена (Catharantusroseus), биљке која ендемично расте 
на Мадагаскару, и подофилотоксин из смоле подофилијум, која се добија из 
северноамеричких биљака рода Podophyllium. 

Другу половину двадесетог века карактерише вртоглав развој органске 
хемије и фармацеутске индустрије која тржиште преплављује синтетским 
лековима. Међутим, у истом периоду резвој хемијских и биохемијских ин-
струменталних метода утиче и на открића нових, природних фармаколошки 
и биолошки активних супстанци. Последње деценије двадесетог века беле-
жи се нагли раст и експанзија истраживања секундарних, биолошки актив-
них супстанци из биљака. Нарочити напредак бележе биохемијска и фарма-
колошка истраживања везана за контролу биосинтетских путева активних 
једињења у биљкама, као и испитивања њихових фармаколошких ефеката. 
Велики број нових, природних једињења налази примену у модерној медици-
ни, укључујући анти-канцерогене супстанце, антималарике, супстанце које 
успоравају демецију и др. Ова истраживања омогућила су боље разумевање 
генетске и биохемијске основе многих болести. 
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Фитотерапија данас

Фитотерапија је облик и традиционалне и конвенционалне медицине, 
која као терапијске агенсе користи супстанце биљног порекла. Данас се могу 
разликовати два облика фитотерапије. Један је биљна медцина (енг. Herbal 
medicine) која је заснована на традиционалној медицини, али интерпретира-
на и примењена у модерном контексту, а други је рационална фитотерапија, 
која је базирана на научним сазнањима о употреби фитопрепарата. Препара-
ти који се користе морају бити хемијски детерминисани, стандардизовани, 
терапија дозно зависна, а њихова ефикасност мора бити потврђена експери-
менталним и клиничким тестовима. Научна истраживања у области модер-
не фитотерапије веома су комплексна, мултидисциплинарна, која укључују: 
таксономска истраживања, хемијску карактеризацију биљних екстраката, 
биоижињеринг, селекцију и производњу нових сорти лековитих биљака, 
испитивања метаболизма секундарних биомолекула биљака, испитивања би-
олошких и фармаколошких активности и на крају клиничке студије. Овако 
конципирана истраживања дају реалне податке о ефикасности и сигурности 
фитопрепарата. 

У даљем тексту наведени су примери неких од најпознатијих и лекови-
тих биљака које се користе у модерној фитотерапији, класификовани према 
терапијском деловању.

Фитопрепарати и оболења централног нервног система (ЦНС)

Овде спадају углавном опијати, аналгетици, антипилептици, лекови 
против Паркинсонове болести и др. Лекови биљног порекла су значајни, али 
не за самомедикацију, већ под надзором лекара. Тинктуре се користе као бла-
ги седатив у терапији нервних тензија, немира, инсомније, стреса и анксиоз-
ности. Главне компоненте су етарска уља и супстанце из класе иридоида-ва-
лепотријати. Биохемијске студије указују да валеријана повећава концентра-
цију ГАБА (γ-амино бутерна киселина) инхибиторног неуротрансмитера у 
мозгу тако што успорава њен катаболизам, инхибира синаптозомално пре-
узимање ГАБЕ или индукује њено ослобађање из везикула пресинаптичког 
неурона. Неколико опсежних клиничких студија потврдили су ефикасност 
валеријане. Нежељени  ефекти и токсичност нису доказани.

Биљни антидепресиви: Кантарион (Hypericum peroratum L., Hyperici
herba) има дугу историју у лечењу разних оболења, али се у последње време 
нарочито користи у лечењу благих нервних поремећаја као „нервни тоник“. 
У нашој народнох медицини кан. 
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Биљни анксиолитици/хипнотици и седативи: Најпознатији су препара-
ти на бази: валеријане (Valerianaofficinalis L., Valerianaeradix) каве (Piper
methysticum Forst., Piperismethistici rhizome), матичњака (Melissaofficinalis 
L., Melissaefolium), хмеља (Hunuluslupulus L., Humulilupulistrobuli), паси-
флоре ( Passifloraincarnate L. Passiflorae herba) и др.

Корен валеријане (Valeriana officinalis L., Valerianae radix) се широ-
ко користи поготово у Северној Европи. У облику инфузума или тарион је 
омиљена биљка, која се користи као антидијароик, затим против реумати-
зма, гихта, а у неким крајевима и за лечење епилепсије. Уље од кантариона 
од давнина се користи за залечење рана и опекотина. У модерној фитотера-
пији углавном се примењује код благе и средње форме депресије. Кантарион 
садржи велики број различитих класа секундарних биомолекула, а за актив-
ност и терапеутски ефекат посебно су значајни нафтодиантрони хиперицин 
и псеудохиперицин и прениловани флороглуциноли као што су хиперфорин 
и адхиперфорин. Резултати биохемијских и фармаколошких студија показују 
да екстракти кантариона делују тако што инхибирају синаптозомално преу-
зимање неуротрансмитера као што су серотонин, допамин, норадреналин и 
ГАБА. Иако је доскора било прихваћено да је инхибиција ензима МАО (мо-
ноаминооксидаза) примарни механизам којим хиперицин испољава ефекат, 
новија истраживања показују да је друга супстанца, хиперфорин, делујући 
на повећање концентрације и расположивости напред наведених трансмите-
ра заправо одговорна за ефекат антидепресива. Иако је употреба кантариона 
неупоредиво безбеднија у односу на синтетске антидепресиве забележени су 
неки, иако ретки, нежељени ефекти: гастро интестиналне сметње, вртогла-
вица, сувоћа уста, дрхтавица и главобоља. Такође важно је напоменути да 
су уочене и неке интеракције кантариона са лековима који се метаболишу 
деловањем хепатичних ензима или елиминишу преко П-гликопротеина, чију 
активност кантарион повећава, чиме заправо смањује време деловања лека. 
Такође уколико се препарати кантариона користе заједно са конвенционал-
ним антидепресивима може доћи до тзв. серотонергичног шока (промена 
менталног статуса, тремор, мијалгија и др.). 

Биљни препарати у терапији когнитивних болести и деменције: данас 
постоји неколико терапијских приступа у побољшању конгнитивних способ-
ности, нарочито памћења и лечењу демеције. Једна група лекова су инхиби-
тори ензима ацетилхолин естеразе (ензим који снижава ниво ацетилхолина, 
значајног неуротрансмитера). У ту групу спада нпр. ривастигмин, семи-син-
тетски дериват природног молекула физостигмина, алкалоида калабарског 
боба (Physostigma venenosum), веома отровне биљке која настањује Запад-
ну Африку. Други је галантамин, који је изолован из једне врсте висибабе 
(Galanthusnivalis) и који је уведен у терапију 2001.године. Ове дроге само 
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успоравју прогресију болести, не лече је, и имају доста споредних, нежеље-
них ефеката. Друга биљка која заокупља пажњу светских научника је гинко 
(Ginkgobiloba., Ginkgofolium), најстарије дрво на планети Земљи, старо пре-
ко 200 милиона година, сматра се живим фосилом, које природно настањује 
Кину и Јапан, а гаји се широм света. Ова биљка има репутацију да је једина 
жива врста на планети која би могла да преживи нуклеарну катастрофу. Гин-
ко садржи две основне класе биоактивних молекула: дитерпене, у које спа-
дају гинкголиди А, Б и Ц , и билобалиди (дитерпенски лактони) и фенолна је-
дињења, бифлавонски гликозиди. Најзначајнија примена гинка је да редукује 
и успори процес губљења памћења, које настаје као резултат старења, или да 
редукује благе форме деменције, укључујући и ране фазе Алцхајмерове бо-
лести. Сматра се да гинко делује тако што појачава периферну циркулацију у 
мозгу, делује антиинфламаторно (антагонистички према проинфламаторном 
фактору ПАФ) и антиоксидантно. Генерално узевши препарати гинка су без-
бедни. Непожељни ефекти су ретки и јављају се у облику стомачних тегоба, 
главобоље и алергијских реакција на кожи. Међутим, пацијенти се морају 
упозорити на опасност узимања гинка са антикоагулантима, па чак и аспири-
ном, када може доћи до спонатних крварења, а код узимања са варфарином 
забележене су интрацелебралне хеморагије. 

Фитотерапија кардиоваскуларног система

Познат је релативно велики број биљних дрога које се користе у ле-
чењу разних поремећаја кардиоваскуларног система, а за које су одговорни 
различити активни молекули.

Терапија конгестивне срчане слабости (ЦХФ): најзанчајнија група при-
родних супстанци у лечењу ЦХФ су кардитонични гликозиди, који припа-
дају класи карденолида и буфадиенолида, стероидних молекула. Оно делују 
тако што повећавају концентрацију калцијумових јона у срчаном мишићу и 
тако повећавају контракције миокарда. Међутим ова једињења испољавају 
и бројне нежељене ефекте и високо су токсичне супстанце. Најпознатије 
биљке које се користе за њихову производњу су врсте дигиталиса и то ву-
насти (Digitalislanata ) и пурпурни дигиталис (Digitalispurpurea). У меди-
цинској литератури наводе се бројна случајна тровања, али и самоубиства 
и убиства кардиотоничним гликозидима. Због тога је једна друга биљка, са 
потпуно другачијим хемијским саставом и малом токсичношћу изузетно за-
нимљива и заокупља пажњу научника. У питању је глог (Crategusmonogyna 
Jacq.), широко распрострањена биљна врста. Активност глога приписује се 
фенолним једињењима из класе флавоноида и антоцијанидина. Експеримен-
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талне студије показале су да глог поседује многе фармаколошке активности 
које позитивно делују на кардиоваскуларни систем. Екстракти глога инхиби-
рају аритмију, шире коронарне крвне судове, редукују садржај холестерола 
и триглицерида у крви, ублажавају симптоме ангине пекторис и ЦХФ и де-
лују као антихипертензиви захваљујући ефекту ширења периферних крвних 
судова. Глог је био предмет испитивања великог броја студија и већина је 
потврдила његову делотворност. Сматра се да је основни механизам дело-
вања инхибиција ензима cAMP фосфодиестеразе, тј повећање концентрације 
слободног cAMP (циклични аденозинмонофосфта, значајан интрацелуларни 
сигнални молекул) у миокарду, који је одговоран за повећање контрактил-
ности. Нису забележени нежељени ефекти приликом терапије препаратима 
глога. Међутим мора се водити рачуна уколико би се лекови на бази глога 
користили заједно са кардиотоничним гликозидима, што би утицало на зна-
чајно повећање њиховог ефекта. 

Фитотерапија хипертензије: Највећи број фитопрепарата који се 
примењују у терапији хипертензије делују као периферни вазодилатато-
ри. Најзначајнији су бели лук (Allium sativum, bulbus) лист маслине (Olea
europea, folium), змијски корен (Rauvolfia serpentina), имела (Viscumalbum,
herba,folium) и др. Бели лук садржи велики број једињења са сумпором који 
су одговорни за његов укус и мирис, као и за лековита својства. Бели лук 
поседује бројне биолошке и фармаколошке активности. Делује као снажни 
бактерицид, антивирусни и антифунгални агенс, као и у превенцији настанка 
неких врста карцинома. Хипотензивни ефекат белог лука доказан је у неко-
лико студија, иако је механизам деловања још увек непознат. Инвитро ис-
траживања показују да конституенти лукова испољавају хиполипидемичку и 
антиоксидантну активност, смањују агрегацију тромбоцита и настајање ате-
росклерозе. За терапију хипертензије препоручује се 600-900 мг сувог екс-
тракта белог лука, дневно. 

Антинфламаторне биљне дроге

Инфламација настаје као последица ослобађања хемијских медијатора 
из оштећеног ткива као што су амини (хистамин), липиди (простагландини, 
леукотријени и тромбоцит-активирајући фактор-ПАФ). Као инфламаторни 
одговор настају црвенило, бол, температура, оток и др. Иако фитотерапија 
није примарна у лечењу инфламаторних оболења, као што су реуматоидни 
артритис и остеоартритис, где су најефикаснији стероидни и не-стероидни 
антиинфламаторни лекови, ипак неке од биљака садрже једињења која би 
могла бити перспективни лекови у терапији управо ових, широко распрос-



127

ИСЦЕЛИТЕЉСКА МОЋ БИЉА И ФИТОТЕРАПИЈА ДАНАС

трањених хроничних оболења. Међу њима посебно место заузимају: арника 
(Arnicamontana), бела врба (Salixalba), смола босвелиије, тамјан (Boswellia
serrata), ђавоља канџа (Harpagophytum procumbens), вратић (Tanacetum
parthenium), рузмарин (Rosmarinusofficinalis) и др. Биљке и њихови консти-
туенти различитим механизмима испољавају антиинфламаторно деловање. 
Ђавоља канџа, биљка која потиче са афричког континента, има дугу тради-
цију у лечењу реуматских оболења, грознице и стомачних болова код јуж-
ноафричких племена. Предклиничке студије на људима, показале су да екс-
тракти ове биљке, које садрже једињења из класе иридоида, инхибирају ен-
зим липооксигеназу и тако редукују настајање инафламаторних медијатора, 
леукотријена. Компонента одговорна за активност је иридоид, харпагозид. С 
друге стране у кори беле врбе налази се гликозид салицин, сличан аспирину, 
али са дужим дејством и без штетних ефеката на слузокожу желудца. Коп-
рива (Urticadioica) је такође биљка са широким спектром фармаколошких 
активности. Она испољава снажно антиинфламаторно деловање тако што 
инхибира ензиме цикло- и липооксигеназе и синтезу простагландина и ле-
укотријена. Поред тога, делује и на продукцију цитокина. Бројне клиничке 
студије показују ефикасност препарата коприве у терапији артритиса и реу-
матских болести, а посебно бенигне хиперплазије простате. 

Хепатопротективне биљне дроге

У ову групу спадају фитопрепарати и дроге које се користе у заштити 
функције јетре и жучи, са циљем да редукују оштећења јетре и симптоме 
болести. Иако се у литератури помиње велики број биљака које на различите 
начине помажу код хеапатичних оболења (артичока, мента, куркума, слатки 
корен, шизандра и др.), у дугогодишњој клинчкој пракси доказана је ефикас-
ност једне биљке, а то је медитеранска биљка бадељ (Silybummarianum). Тре-
ба истаћи да и конвенционална медицина препарате на бази бадеља обавезно 
преписује у терапији тешких оболења као што су цироза јетре и хепатитис. 
Утврђено је да комплексна фенолна једињења, флаволигнани стимулишу ре-
генерацију јетре и испољавају антиоксидантни и антиинфламаторни ефекат. 
Супстанца силимарин стимулише ензим РНА полимеразу, што за последицу 
има повећан регенеративни капацитет јетре.

Биљке са фитоестригенима

Многе биљке садрже супстанце сличне хуманим естрогенима, назва-
не фитоестрогенима. Фармаколошке и епидемиолошке студије показују да 
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оне испољавају естрогенску или у одређеним условима анти-естрогенску ак-
тивност (везујући се за естрогенске рецепторе онемогућавају везивање при-
родних естрогена). Они имају бројна благотворна деловања, укључујући и 
канцер-хемопревентивни ефекат. Најпознатији фитоестрогени припадају кла-
си фенолних једињења, из групе изофлавона, куместана и лигнана. Најзначај-
није биљке са фитоестрогенима су црвена детелина (Trifoliumpretense) и соја 
(Glycinemax). Најновије клиничке студије показале су да се редовним конзу-
мирањем ових биљака може смањити ризик настајања карцинома дојке, али 
и самњити ниво холестерола. Поред њих, постоје и биљке без фитоестрогена 
али које такође утичу на хормоналну регулацију. Овде спадају цимицфуга 
(Cimicifugaracemosa), конопљика (Vitexagnuscastus), и ноћурак (Oenothera
biennis ). Њихова примена везана је за терапију тегоба пред- и постменстру-
алног синдрома код жена. 

Фитопрепарати у хемопревенцији карцинома

Бројне епидемиолошке студије показале су да начин исхране и уношење 
одређених врста намирница може да редукује инциденте настајања карцино-
ма. Преко 600 хемопревентивних агенаса данас је познато и они су класи-
фиковани као: инхибитори фомирања канцера (аскорбинска киселина, токо-
фероли, феноли), инхибитори иницијације (феноли и флавони) и инхибитори 
постиницијативних догађања (терпени, каротеноиди, ретиноиди). Данас је 
веома популарна концепција исхране „функционалном храном“ обогаћеном 
супстанцама које испољавају различита фармаколошка деловања. Ове супс-
танце познате су и као нутрицијенти. Са аспекта хемопревенције карцинома 
значајно место заузимају биљке из фамилије Brassicaceae (слачица, репа, ку-
пус). Ове биљке садрже групу сумпорних једињења, познатих као глукозно-
лати. Према неким ауторима редовно уношење глукозинолата путем исхране 
(броколи, купус, карфиол и нарочито прокељ) може значајно смањити ризик 
настанка карцинома дебелог црева. Утврђено је да деградациони продукти 
глукобразицина (једињење које се налази у разним врстама купуса), наро-
чито индол-3-карбинол инхибира активацију прокарциногена, стимулацијом 
одређених заштитних механизама, тј. индукује синтезу детоксифицирајућих 
ензима глутатион-С-трансферазе и NADPH-хинон редуктазе. Доказано је да 
се превенција може постићи редовним уношењем 300г. прокеља, дневно. Не-
давне клиничке студије су показале да имела (Viscumalbum), и алоја (Aloe
vera) садрже супстанце које испољавају антиканцерогену активност. Поред 
биљака које се могу користити у хемопревенцији, савремена медицина кори-
сти одређене биљне врсте као сировине за изоловање моћних и већ провере-



129

ИСЦЕЛИТЕЉСКА МОЋ БИЉА И ФИТОТЕРАПИЈА ДАНАС

них цитостатика као што су таксол из тисе, винбластин и винкристин из вин-
ке, подофилин и његови синтетски аналози из подофилијум смоле, а велики 
број изолованих супстанци налази се у фазама предклиничких и клиничких 
тестирања. У последњих тридесет  година близу 300.000 хемопревентивних 
агенаса је откривено. Од тога је највећи број из гљива и микоорганизама 
(180.000), из биљака (114.000) и морских организама (16.000). Нажалост још 
увек је мали број оних чија је ефикасност доказана у клиничкој пракси. Иако 
је огроман број биоактивних супстанци до сада изолован и испитиван, то је 
још увек занемарљиво у односу на оно што нам природа нуди. Она је и даље 
бесконачан извор лекова који тек чекају да буду откривени. 
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Сва ка бо лест има сво ју тра ву. Са мо од смр ти не ма тра ве. Али ко ће за све 
тра ве зна ти, ко ја ко ју бо лест ви да. То га не ма на сви је ту. Је дан Бог на не бу зна 
све и сва.
(Бе го вић 1986: 288)

Сва ка биљ ка је лек од не ке бо ле сти, на ро чи то тра ва. За то је сто ка, што па се, 
здра ви ја од чо ве ка (...) Зи ми је др во, ко је ра сте, мртвокао и му ва. На про ле ће 
опет ожи ви. Али дођемувремеда пре ста не да ра сте, оста ри и пад не. ,,Све је 
то ре као Бог.“
(Па вло вић 1928: 203)

Најбоље време за брање биља

Биљанипетак

На овај дан, ра но, ис ку пи се сва се о ска мла деж, мом ци, де вој ке и мла де же не, 
па уз пе сму од ла зе у шу му за би ље. Обич но од ла зе на ону стра ну где, по ред 
мно гог цве ћа и ши бља, има још и до ста љи ља на, здрав ца, де ве си ња, ко пит-
ња ка и др.
(Ми ло са вље вић 1914: 47)

Kад за пе ва ју пр ви пе тли, од мах уста ју они ко ји ће ићи у тра ве. Де вој ке ко је 
пр ве уста ну и бу ду го то ве за по ла зак, пе смом об ја ве да је вре ме да се по ла зи. 
Та да пе ва ју ову пе сму:

Ој убава, убава девојко, ој,
Дизајте се, момци и девојке,
Да идемо у гору зелену,
Да беремо траву свакојаку,
Да беремо пелен и коприву,
Зелен пелен да га извијамо,
Од пелена вода да покапље,
К`о што плаче момче за девојче.
(Грбић 1909: 53)
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Ђурђевдан

Уочи Ђур ђев да на, кад се ов це и ја ган ци раз дво је, а ти узми ону тра ву из ме ђу 
њи’ и опле ти вен чић. Он да ка жи: Какоблејуовцезајаганциикакоблејуја
ганцизаовце,такотаитајдаблејизамене. И по гле дај га кроз тај вен чић.
(Ивић 1987/1988: 67, зап. Ле по са ва Мла де но вић)

Кадсетравазалекбере,певасе:

Свети Петар башту гради
Мајка Божја биље сади,
Ко брао, здрав био!
Ком брао, лек био!
(Чајкановић 1934: 41)

Апта

„Ује де ли зми ја или шко рак, вр зи на ту ра ну упа ре не ап то ви не. Сва ко ја ко око 
ра не од мах под ве жи чвр сто, да се ијед не ра зи ла зи по ти је лу. До бро је за ко па-
ти у зе мљу ци је лу но гу или ру ку гђе је ра на.“
(Бе го вић 1986: 288)

***

„Ци ган чи це обу ку се – ма ло ду же ха љи не, и ока че, обе се, тра ву зва ну ап та. 
Иду ули цом и пе ва ју: ОјДодо,ојДодоле! – Ми иза ђе мо и по ли је мо (...) До до ле, 
пра ве вен це од ап те. И све су оки ће не, ап том, до до ле. И са ћу ри цу (од ро го за) 
у ко јој се ле бац ме ће, пре пе че ња, ме ту на гла ву. Пре ко са ћу ри це ме ту ве нац од 
ап те. Она, до до ла, се и не ви ди од ап те. Иду две ко је је во де и пе ва ју“: 

Наша дода моли бога,
Да нам падне росна киша,
Да покисну сви орачи, 
Сви орачи и копачи 
И у кући пословачи. 
Мој додоле, сив соколе.
(Вишекруна 2008: 135)
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Бели крин

Нај глав ни ји је цви јет ли јер, ко ји се у Бо ки Kоторској зо ве Бо го ро ди чи но, а 
у Црноj Го ри Ива но во цви је ће. У Бо ки га зо ву Бо го ро ди чи но, јер Ар хан гел 
Га врил, кад је на вје стио дје ви Ма ри ји да ће у ду ху све то му за труд ни ти, др-
жао је ови цви јет у ру ци, као што се у свим ико на ма бла го вје сног пра зни ка, 
у пра вој сли ци, ви ди.
(Вр че вић 1888: 43)

Бели лук

Кад је Све ти Са во ишао по шу ми, хра нио се бе лим лу ком. Ка ко му је при том 
ко ји че шањ па дао на зе мљу, та ко је од мах из ње га по ста јао да на шњи сри је-
мош.
(Чуо у Хер це го вач ком За гор ју, об ја вио П. Му тић у Бо сан ској Ви ли 1897, пре-
ма Ћо ро вић 1927: 277)

***

Он да се ве ро ва ло мно го у те уро ке: Чим се де те ро ди, чим до ла зе да га гле да-
ју па се, за сва ки слу чај, од зли очи ју: че шањ бе лог лу ка – у кр пи цу и од то га 
на пра ви вре ћи цу ко ју за ве же цр ве ним кон цем. Де те но си око вра та вре ћи цу 
– ви си о цр ве ном кон цу. На пра ви је мај ка.
(Ви ше кру на  2008: 138)

***

Уочи Бо жи ћа уоби ча ва ју у Грaчаници и жен ски и му шки му ха ме до ве вје ре 
ма за ти та ба не и дла не би је лим лу ком и нож за бо сти у вра та. Би је лим лу ком 
ма жу се, јер ка жу да не чи сти дух бје жи пред ње го вим смра дом, а нож за бо ду 
да се пре пад не.
 (Ли лек 1894: 662)

***

Какосеможедознатикојајеженавјештица

Тре ба при је Бла го ви је сти уби ти зми ју, пр о бо сти јој кр оз гла ву чех но (че сно) 
би је лог лу ка и он да обо је за са ди ти у зе мљу. Кад се лук омла ди, тре ба га отрг-
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ну ти и о Бла го ви је сти за дје ну ти за ка пу. Сад ће вје шти це до ћи и иска ти тај 
лук. Ова ко у Ви ше гра ду. 
(Ли лек 1894: 672)

***

Уочи Св. Ђур ђа да цо пр њи ца кра ви не на шко ди и не узме ва ре ни ке, ра ди се 
ово: Пла нин ка за ве же у дви је кр пе со ли, би је ло га лу ка, ма сле ња че и вра ти ча 
тра ве. Кроз два за ве жља ја про пу шта кра ве и та им се со да де ују тро на све-
то га Ђур ђа. Од би је лог лу ка бје жи вје шти ца и цо пр њи ца, од ма сле ња че је 
ва ре ни ка ма сни ја, а вра тич ва ре ни ку по вра ћа. 
(Бе го вић  1887, пре ма 1986: 150) 

Богиша (перуника)

У Тре би њу при ча на род ка ко је јед ном Бо го ро ди ца гр ло бо љу ма ло га Ису са 
Хри ста из ле чи ла бо ги шом (Со фрић 1912: 182).

Бор

У Не ро ди мљу има два огром на бо ра. Је дан је у сре ди ни се ла, до ре ке, са се-
вер не стра не, упо ла осу шен од вр ха до дна. Сам врх пот пу но му је сув. Пред 
њим ле жи огро ман ка ме ни крст, на ко ме се не по зна је ни ка кав нат пис. Пре да-
ње ка же да га је по са дио за успо ме ну сам краљ Ми лу тин. Ово је ка зи ва је дан 
ста рац из Не ро ди мља.
Дру ги је бор код не ро дим ске цр кве, с ју жне стра не. Пот пу но је си ров, здрав, 
ја ко раз ви јен и знат но ма њи од оно га пра вог бо ра. Ка жу да га је за успо ме ну 
по са дио краљ Урош. Оба бо ра са чу ва на су од тур ско га ина та по свој при ли ци 
за то што је це ло се ло би ло до ско ра на се ље но са мим Ср би ма, ко ји ов де ни су 
жи ве ли на аги ној, већ на соп стве ној зе мљи.
(Чај ка но вић 1927: 384)

Брест

У Јо ша ни ци и да нас по сто ји је дан огро ман брест, од мах де сно од пу та иду ћи 
из се ла, чи ја се ста рост не зна. Ста ри ји љу ди ве ле да је под њим био запис у 
оно до ба кад је се ло би ло на се ље но у да на шњем Се ли шту, ис под да на шњег се
ла. Кад су по бе гли од Ту ра ка бли же шу ми и кли су ри, на пу сти ли су и тај ста ри 
запис, јер су ми сли ли да ће бо ље би ти кад је но во се ло да бу де и нов запис. 
Га зда од има ња у ком се на ла зи тај запис, у не ко ли ко ма хо ва про да вао га је за 
ба га те лу, јер му ја па ди и грд ну ште ту на но си. Мно ги су га и ку по ва ли, јер је 
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од ли чан за гра ђу па о ка и на пла та, али до да нас још ни ко ни је ни гра не од ње
га од се као. Је дан је кре шу ћи гра ње пре се као се ки ром но гу и је два остао жив; 
дру ги је пао гла вач ке и угру вао се, а тре ћи сло мио ру ку још на са мом др ве ту.
(Ми ло са вље вић 1914: 210)

***

ЧудоуселуДоњиАдровацкодАлексинца

На бре сту по ред пу та, на ко ри др ве та, ја сно се ука зао лик све те Пет ке, низ 
чије се ли це сли ва ју су зе. Адров ча ни твр де да је за ма ње од не де љу да на, 
ка да се око ли ном про чу ло за ико ну све ти це у ста блу, на хи ља де љу ди до шло 
да ви ди „чу до бож је.“ Да све бу де још не ве ро ват ни је, с дру ге стра не бре ста, 
ме шта ни су про на шли и крст уре зан у ко ри др ве та. Од про шлог пет ка, брест 
по ред пу та по стао је сво је вр сно ме сто хо до ча шћа оних ко ји су чу ли да се баш 
ту по ја вио лик све ти це, али и слу чај них про ла зни ка ко ји из ра до зна ло сти за-
ста ну да ви де за што се љу ди оку пља ју. Ауто бу си се за у ста вља ју, а љу ди се у 
чу ду кр сте. Рав но ду шних не ма. „Не ка си ла је то, има бо га“ ка же ста ри ца ко ја 
је упра во за па ли ла све ћу под бре стом. Дру га же на, ко ја ка же да је из обли-
жње Пр ћи ло ви це, у стра хо по што ва њу до да је: “Чу до је то! Не што је сте, а шта 
је, то ни ко не зна!“ – „Си гур но је не ка ви ша си ла“ – до да је тре ћа, та ко ђе из 
око ли не Алек син ца.
(www.alek si nac.net/za ba va/bo go ro di ca-na-sta blu-dr ve ta.html)

Божур

Не кад је бо жур рас`о ви со ко као сва ко др во. Ве ле ду да је у то Пр во вре ме сун-
це из гре ва ло иза Го ре бо жу ро ве. То је на ро чи та го ра, на ро чи те ле по те, а тек 
ко ја је то кра со та би ла кад се бо жу ри рас цва те.
На род је не кад са дио бо жу ре кај што се са де је ле и бо ро ви, та ко су не кад са ди-
ли иза ле ва ли Го ру бо жу ро ву и мло го је не го ва ли и по ди за ли. То је би ла ле по та 
над ле по та ма, ме рис над ме ри си ма. У то Пр во вре ме, Бог Све ви шњи је иш`о по 
зе мље с мла ђем бо го ви ма и бо ги ња ма – ви ла ма. Та ко су у Го ре бо жу ро ве бо ра-
ви ли ти ста рин ски бо го ви и ви ле бо ги ње и учи ли на род све му и сва че му. Тад се 
још ни су би ли одво ји ли од љу ди. Оби чан чо век ни је смео да про ђе кроз Го ру 
бо жу ро ву, на ро чи то кад су бо жу ри би ли у цав ту јер је то јак ме рис.
Ве ле ду да су не ки сва то ви по шли го ром и умре ла је мла да не ве ста и сви сва-
то ви. И он да је Го ра бо жу ро ва мо ли ла Бо га да је пре тво ри у цве ће да кроз њу 
мо же да се про ђе. И Бог је ис пу нио ту њој ну мол бу и та ко од Го ре бо жу ро ве 
на ста цве ће. 
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(Пи ту лић: 2007: 19, каз. Љу би ца Сте вић, Јо ша ни ца, за пи са ла Све тла на Сте-
вић 1989)

***

Е, бо жур ни је пра ви бо жур, оно што ми има мо по ба ште, али ово ни је. Овај 
бо жур ра сте по ли ва де. То ње га ни ко не се је, он сам ни че. То је ди вљи бо жур. 
То је слич но као онај бео цвет он де. Она ко ра ши ре но, са мо што је цр вен. Оно 
бе ло. И он да од кр ви је ни кло, тај бо жур ди вљи. А оно, онај бо жур што има мо 
по ба ште ни је то тај. То је по ли ва де, то ра сте где су ги ну ли, где се крв про ли-
ва ла, ту је то цве ће ни кло... Нит га ко се је, са мо ни кло. 
(Пи ту лић 2013: 206, ка зи ва ла На та ли ја Јо ва но вић, ро ђе на 1929. у се лу Исе во 
ис под Бе лог Бр да, уда та у Ру да ре код Зве ча на. За бе ле же но ма ја 2008. на се-
вер ном и цен трал ном де лу Ко со ва и Ме то хи је).

***

Он ра сте на Ко со ву. Тај пре не се мо ова мо не ће да успе ва. Са мо ту ра сте. Про-
ба ли смо. Си гур но. Ва ди се ко рен и не ће да се при ми. Пре са ди ли смо га са 
Га зи ме ста на у се ло Сви ња ре. Не ће. Он је ник’о из кр ви. А из че га ће? За то 
са мо ту ра сте.“
(Пи ту лић 2013: 206, ка зи вао Вла ди мир Са вић, ма ја 2008. го ди не. Ро ђен 1932, 
се ло Сла ти на. За бе ле жи ле Ва лен ти на Пи ту лић и Све тла на Аза њац, уред ник 
еми си је Српскиисточници, РТС)

***

Лечењебожуром

Oд бо жу ра се упо тре бља ва кор јен и сје ме. Раз ре зан и про вр тен кор јен на ни же 
се на узи цу, па се но си о вра ту као ли јек од па да ви це и лу ди ла, про му кло сти 
и вра то бо ље.
(Gluck 1892: 138-139)

***

Ко му свет мр ца пред очи ма, да пи је се ме бо жу ро во пре ђе ун че га ис то ка и да 
га но си код се бе, и у во де и на сва ко ме сто, до бро је!
(Со фрић 1912: 17)
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Босиљак

Јед на хри шћан ска ле ген да у на шем на ро ду ве ли о ње му да је пр ви пут ни као 
на Гол го ти где је Хри стос Спас био ра за пет. А опет јед на дру га ле ген да, по 
свој при ли ци у ве зи с оном гор њом ле ген дом, ве ли, да је мај ка Бо го ро ди ца 
нај ра ди је ми ри са ла бо си љак и да јој је био нај ми ли ји цве так.
(Со фрић 1912: 34)

***
Фалила се гора босиљкова,
Да ју није ништа прелећело,
Само синоћ лијепа дјевојка.
Прећерала кола и волове,
И волове, сиве соколове, 
Кола су јој златом окована,
А јармови лимом обливени,
А палице, пауново перје,
Два тежака, два анђела млада. 
(Обрадовић 1995: бр. 6)

***

Они што сла ве све то га Јо ва на, бо си љак из че сни це са ста ве с бо сиљ ком што 
се све ти во ди ца о Кр сто ву дне. Ова се во ди ца и бо си љак чу ва ју, па се тим 
бо сиљ ком умо че ним у во ди цу ма ше пре ко њи ве, пре не го што се поч не се ја-
ти жи то. За тим се бо си љак три пут по љу би и за де не у бра зду код пр вог зр на.
(Чај ка но вић 1934: 239-240)

***

Ако ко стра да од ан дра, не ма му ле ка сем да му оне опро сте. А да му оне опро-
сте, тре ба да на чи ни ки ту од бо сиљ ка и цве ћа и да из не се рас тво ре на ме да или 
ше ће ра, па да по мо ћу те ки те од цве ћа пр ска слат ки рас твор по оном ме сту где 
је стра дао и мо ли ан дре да му опро сте, по што је он чо век, па не ви ди (...) 
(Фи ли по вић/То мић 1955: 105)

Бр оћ

„На пу ту му бр оћ и гло го во тр ње“ – ка же се о вам пи ру и уоп ште о сва ко ме 
за ко га ни смо ра ди да до ђе.
(Ка ра џић  1987: бр. 3702)
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Какоседобијецрвенабоја

Узми чи сте во де с вре ла, нал је вај у ло нац, успи сту че ног бро ћа и би је ло га 
ка ме на ки се ло га. И од мах ме ћи сук ни ште у то тип са ло. Мо ра то пли не би ти 
и ов ђе, а сто ји пре ђа ту до три ре да. По сли је при мак ни ло нац к ва три, па на 
бр зу ру ку пре ва ри пре ђу. Нај ду ље ва ри се на че тврт уре, док би поп ле ту р ђи ју 
от по чео. Па из ва ди ву ну, те је осу ши. Он да узми лу га, пе пе ла од ви но ве ло зе 
и од про се не сла ме, ово по мје шај и ту по лу жи пре ђу, па у тој лук ши ји по др жи 
оно ли ко док би оча тио „Вје ру ју.“
(Бе го вић 1986: 25) 

Вилино сито

Не ка ква тра ва, ко ја кад се но си уза се, не мо гу чо вје ку на у ди ти не при ја те љи, 
осо би то ла га њем и опа да њем.
(Ка ра џић 1852: 62)

Винова лоза

Бог од се као се би врх од пр ста ма ли ћа. Јед на кап кр ви та да је па ла на зе мљу 
и из ње је ни кла ви но ва ло за. Оту да се род од ње узи ма за при чест. Ђа во лу то 
бу де кри во, па ка же све ту да он мо же да ство ри сла ђе гро жђе. За то и он од се-
че се би прст и ба ци га на зе мљу, из ко је ник не ку пи на. Кад је ку пи на ро ди ла, 
она уз ри пре гро жђа. За то свет и да нас не ће оку си ти ку пи ну пре не го што 
оку си гро жђе, па ма кар оно би ло и зе ле но, јер ве ру је да ко оку си пре ку пи ну 
од гро жђа, да се та да ђа во ра ду је. Још свет при по ве да да у ста ро вре ме ни је 
ни ко оку шао род од ку пи не, па је Св. Са ва бла го сло вио да се мо же је сти, и од 
та да су по че ли да је је ду. 
(Ми ја то вић/Бу ше тић 1925: 116)

***

Свети Сава лојзе сади,
С оне стране лично место,
Гдено рано слнце греје,
Гдено рано гројзе зреје.
Туј ће биде добро вино,
Добро вино за причешће.
(Јоцић 1979: бр. 22)
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***

По сли је за па да сун ца не ва ља би ти под ка ким др ве том, осо би то не под ло зом, 
јер ћеш на гра и са ти.
(Ли лек 1894: 674)

ВиноградцараДушана

У Ве ли кој Хо чи, на три са ха та ју жно од При зре на, на ла зе се ви но гра ди ма-
на сти ра Де ча на. Ме ђу њи ма је је дан ко ји је по пре да њу био сво ји на ца ра 
Ду ша на. Из ње га се стал но узи ма ви но за при че шћи вање на ро да у ма на сти ру 
Де ча ни ма. Ду шан је сил но гро жђе са би рао ода тле. Чак је био на пра вио ви но-
вод – чин ко ве од ви но гра да до При зре на, па је о бер би ту да пу штао ши ру да 
му те че у по дру ме, у При зрен.
(Чај ка но вић 1927: 385)

Воћка

Кад умре де вој ка или мо мак, он да се пред по ла зак на гро бље из воћ ња ка иш-
чу па за јед но са жи ла ма и јед на шљи ва, тре шња или ка ква дру га род на воћ ка, 
па се с њом три пут оби ђе око ку ће, и до не се пред вра та и пре да де вој ка ма, 
ко је су зва те за са хра ну да је оките. Воћ ку ки те ћу те ћи три или пет де вој ка 
ра зно бој ном ву ном и ву ни цом. Кад бу ду го то ве с ки ће њем, до ма ћи ца обе си на 
воћ ку и по ка кав дар, ко ји по сле при па да оном ко ји је но си. На воћ ку се ве ша-
ју ча ра пе, ру ка ви це, убрус или ко шу ља. На крст се увек ве ша убрус, са мо кад 
умре де вој ка или мо мак, ве ша се по ред да ра још и ве нац од цве ћа. Они што 
но се воћ ку и крст, не сме ју се освр та ти од ку ће до гро бља, да не на слу те да 
још ко у тој го ди ни умре. Воћ ка се за са ди ви ше гла ве по кој ни ко ве, од мах до 
кр ста, ,,да му пра ви хлад“, ка ко то се ља ци ве ру ју. Ако се воћ ка при ми и иду ће 
го ди не цве та, ве ру је се да је по кој ник пра ве дан, ако ли се не при ми, он да је 
гре шан. Са свим је све јед но у ко је је до ба воћ ка за са ђе на и да ли је има ла ли-
шћа или не. С то га се се ља ци ра ду ју, кад им се на гро бу си на или кће ри воћ ка 
при ми, а ту же ка да се осу ши. Род с ове воћ ке пр ве го ди не ма ти за ко па ва ви ше 
гла ве умр ло га. Се ља ци ве ру ју да сви мр тви, кад пло до ви са зру, сва ке су бо те 
уста ју и но ћу бе ру и де ле ме ђу со бом, да ју ћи и они ма, ко ји их на свом гро бу 
не ма ју. За то се ља ци не ра до бе ру род с во ћа ка у гро бљу, и ако је сва ко се о ско 
гро бље пре пу но во ћа ка. 
(Ми ло са вље вић 1914: 249)
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Врба

У Фо чи и на дру гим мје сти ма оби чај је уочи Ђур ђев да на до ни је ти вр бе ку ћи, 
па се сју тра дан при је сун ца њом опа са ти. Не ки је ски ну чим сун це огри је, а 
не ки је но се до руч ка.  
(Ли лек 1894: 371)

***

Под вр ба ма се ску пља ју не срећ не ду ше – љу ди про сја ци над ни ча ри ко ји су 
та ко ре ћи на пу те ви ма и на ста за ма уми ра ли. Жа ло сне вр бе скри ва ју не чи сте 
ду ше: вам пи ри, ву ко дла ци (... ) 
(Ви ше кру на 2008: 132)

Врбо, врбичице,
Порасти високо,
Порасти високо,
Порасти големо.
Па рашири грање,
Грање до Мораве,
Лисје до бел Дунав.
Брани наше поље,
Брани од сланове,
Брани од градове.
(Ђорђевић/Златановић 1990: бр. 155)

Гороцвет

Расцветал се струк гороцвет
У овчарсћи и трљаци
Туј пројдоше лазарице
Отћинуше струк гороцвет,
Турише га у пазуће –  
С’ни, вени, гороцвете,
Како овчар за девоћу,
Ко двоћа за овчара.
Ој, убава, мала мала момо.
(Јоцић 1979: бр. 66)
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Детелина

Ко же ли да ва зда мла ди зе лен бу де, т.ј. да бр зо не оста ри. Тре ба да се на Ђур-
ђев дан при јед сун ца за три го ди не по ђе те ли ни пре ме ће. 
(Чај ка но вић 1934: 15)

***

Тро ли ску ли вад ску, ди вљу де те ли ну, играч ис ки да на ли сти ће, па је дан ли-
стић мет не на јед но ра ме, дру ги на дру го, тре ћи на ле ву си су, че твр ти на де-
сну, пе ти на пу пак. Сад ли зне ка жи-прст и те ли сти ће ски да, жму ре ћи, истим 
ре дом, ле пе ћи их за прст. Ако би у ре ду по гре шио, или не би по тре вио ме сто 
где лист сто ји, или би му лист пао при ме та њу и ски да њу, он да игра дру ги. Ко 
све ли сти ће ле по ски не, звр ца оста ле са оно ли ко звр ца ка, ко ли ко је ли сти ћа 
мет нуо и ски нуо. 
(Ми ја то вић 1907: 210) 

***

У Бо сни и Хер це го ви ни ве ру је на род да се пе то ли сна де те ли на он де на ла зи 
где је ви ла пљу ну ла, али она то рет ко чи ни тј. ако за сто го ди на је дан пут. Али 
ко год та кву де те ли ну на ђе, тај је сре ћан.
(Со фрић 1912: 84)

***

Дје вој ка по тра жи дје те ли ну са че ти ри ли ста и рас по ло ви је ова ко, да до ђу два 
ли ста на јед ну, а два на дру гу стра ну. Он да по ма же два ли ста мла ди јем ма-
слом и два ме дом, па их ба ци око пу та ко јим ће мо мак про ћи. Кад је про шао, 
диг не их, па их опет са ста ви, те их но си узе се, на да ју ћи се да ће са да мо мак 
ње зин би ти.
(Ли лек 1894: 657)

Запис

Запис је за кр ште но др во, под ко јим се сва ке го ди не уста вља ју крстоношеи 
чи ни се бо го мо ља. Онај крст об но ви се сва ке го ди не та ко да се не да ко ри по-
кри ти га. То се др во др жи као не што осве ће но.
 (Ми ли ће вић 1894: 127)
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Ско ро сва ки крај (ма ха ла) или род у се лу има свој запис. То су го ро ста сна 
др ве та, нај че шће храст, ли па, орах и др. На род сам би ра др во за запис, а све-
ште ник га осве шта и на ње го ву ста блу за ре же крст са за пад не стра не. Тај 
за ре за ни крст се сва ке го ди не об ре зу је кад се но се кр ста. Запис се не сме 
скр на ви ти, ње гов се род не бе ре, ни ти се сме по се ћи. Због то га мно ги за пи си 
има ју ве ли ку ста рост.
 (Пе тро вић 1948: 214)

***

Др жи се за до бро кад је ко ме запис у има њу, јер ми сле да ће чу ва ти бе ри ћет од 
не по го де, за то се гра бе да у има њу по диг ну за пис, због че га у по не ким ме сти-
ма има ви ше од два дест за пи са... За запис се узи ма ско ро сва ко др во, али на-
ро чи то па зе да бу де род но. Он се по зна је по уре за ном кр сту, ко ји мо ра сваг да 
би ти на ис точ ној стра ни, а на мно гим ме сти ма је на ро чи то огра ђен. Запис се 
сма тра као све то др во, па за то око ње га одр жа ва ју ве ли ку чи сто ту и сма тра ју 
за ве ли ки грех кад би га не ко се као или се на ње га пе њао.
(Ми ја то вић 1907: 137)

***

Кад би ра ју др во за запис, обич но гле да ју да је род но [...]. Запис се у Омо љу 
сма тра као на род на све ти ња и као чу вар се ла од обла ка, гра да, олу је, гр о ма и 
све га оста ло га че га се се љак бо ји. За пис на др ве ту сма тра се као не што нео-
бич но и све то, те та кво др во ни ко не ће пот кре са ти или пре се ћи; ко би то учи-
нио, ве ру ју да би му се и по род и ку ћа за тр ли. Не где се чу ва ју да од др ве та, на 
ко ме је запис, не од се ку ни пру та, а већ ни ко ни кад не ће под та кво др во свр-
ши ти ну жду или дру го што ска ред но учи ни ти. У ста ри је до ба, при ча ју, људи 
су ски да ли ка пе кад по ред записа пр о ђу, а же не би за ста ле и по кло ни ле би му 
се. Да нас то не чи не, али га по шту ју и др же да за пис све зна, па чак раз у ме 
и људ ске ми сли. За вре ме гр мља ви не се ља ци се ра до скла ња ју од гр о ма под 
др во на ком је се о ски запис, јер ве ру ју да у та кво др во гр ом не мо же уда ри ти, 
а и кад уда ри, не мо же на не ти ни ка ква вре да ни др ве ту ни они ма под њим. На 
мно гим ме сти ма ба бе узи ма ју ли шћа или род од записа, те га ме ћу у во ду и 
ку па ју оно га ко ји па ти од оне бо ле сти (па да ви це) и ве ле да се мно ги та ко из-
ле чио. Исто та ко и ка де на су вом ли шћу од записа оне љу де ко ји су сла бу ња ви 
и де цу ко ја се у сну пла ше. 
(Ми ло са вље вић 1914: 208-209)
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Зундавица

Зун да ви ца је не ка сит на, ко сма та тра ва, ко ју дје ца увла че у нос ви чу ћи: 
„Зун до, зун до, зун да ва, отво ри ми крв“. И за и ста уви јек отво ри крв из но са. 
(РСА НУ, од ред ни ца зун да ви ца)

***

Ми би ака сти ле (хо ти ми це), да смо здра ви ји, чо ба ни, отва ра ли крв зун да ви цом 
(вр ста тра ве, па се за ву че у нос и ми га се и на дра жи ва, док не удре крв), јер је 
дру гим ни чим не ва ља из но са отва ра ти, не го зун да ви цом, а ва ља го во ри ти ова-
ко: „Зун да ви це, зун да ва, отво ри ми крв! Зун да ви це зун да ва, отво ри ми крв!“
(Zov ko 1896:  270)

***

На Пе тров дан па и пре ко го ди не оби ча ва ју дје ца мет ну ти у нос тра ву, ко ја 
на ли чи на жит ни клас, па он да уда ра ти ру ком и го во ри ти опе то ва но: „Све ти 
Пе тре, пу сти кор (крв).“ 
(Ца рић 1898: 706)

Зова

Го во ри ли су да се ис под зо ве, под зо ву, ку пе ве шти це, и ви ле ња ци, и ви ле: 
ви ле су се скри ва ле у зо ви. И за то је зо ву би ло за бра ње но се ћи. Јед на де вој ка 
(је) зо ву се кла, јер јој је сме та ла, и за то су јој се уста ис кри ви ла (Бу ков ча ни од 
зо ве ни су пра ви ли фру ле – са мо штр цаљ ке – де чи је играч ке. Фру ле се пра ве 
од ви шње, шљи ве).
(Ви ше кру на 2008: 132)

Ивањско цвеће

Уочи Ива ња дне […] иду у по ље де вој ке и же не, те бе ру ивањ ско цве ће и пле-
ту вен це, ко је ме ћу на ку ће, на згра де, у њи ве, лу ко ве, на то ро ве, и сву да, као 
год и ђур ђев ске кр сто ве. Пле ту ћи те вен це, пе ва ју ова ко:

Ивањско цвеће, петровско,
Иван га бере, те бере,
Мајци га меће у крило,
А мајка Петру на главу.
(Милићевић 1894: 133)
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***

Дивна ли је Божја црква Софија!
У њој поју шестокрили анђели,
Код њи дошла света дјева Марија,
Држ у руке Христа бога истина.
Говоре јој шестокрили анђели:
„О тако ти света дјево Маријо,
Ти натргај иванова цвијећа,
Пак отиди Крститељу Јовану,
И пред њим се кротко, смерно поклони,
Па му реци светоусне ријечи:
‘Кум да си ми, Крститељу Јоване,
Ти да крстиш Христа бога истина.’“ 
 (Врчевић 1888: 44)

Јабука

Расла јабука крај сињег мора, 
Граном до неба, стаблом до земље. 
Под њом сеђаше света Марија. 
Викала, викала светог Јована: 
„Да ли можеш и да л’ хоћеш  Бога крстити
У Јордан води, под ведрим небом?“ –   
„Ја могу, ја хоћу, Бога крстити,
У Јорадан води, под ведрим небом.“ 
(Босић 1985: 118)

***

Мла да про ла зи по ред ко ла у ко ме игра ју мла ди ћи и де вој ке пе ва ју ћи: ,,Ој, де-
вој ко,ба ци нам ја бу ку“. Мла да им ба ца ја бу ку, они се гра бе да је ухва те, јер се 
ве ру је да ће сe онај ко је ухва ти пр ви оже ни ти, од но сно уда ти. 
(Кне же вић/Јо ва но вић 1958: 94)

Јела

Треба, ако се град припрема, звати утопљеника или објешењака по имену:

О Станко,
Не иди, не иди, не иди вамо!
Води овце у планине,
У брдине,
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У вилин двор,
У стари бор,
У стару јелу:
Нема им паше у нашем селу!
(Маринковић 1974: 156, бр. 36)

***

Заштојејелазелена

Све ти Са во, на кон ду гог пу то ва ња по сви је ту осла би и оста ри. До шав ши је-
дан пут у пла ни ну, сјед не под јед ну јел ку да се од мо ри. У тај мах по зо ве га 
Бог се би. Он се са то га мје ста ваз не се не не бо и бла го сло ви јел ку. Од та да 
оста не јел ка бла го сло ве на, а да се то зна, оста не зе ле на и ље ти и зи ми.
(За бе ле жио у За гор ју и об ја вио Ј. П. Му тиж у Бо сан ској Ви ли, 1901, пре ма 
Ћо ро вић 1927: бр. 115, 271)

Јечам

 „Свети Спасо, какво ти је поље?“ – 
„Моје поље по свем понајбоље:
Све пшенице у клас укласале,
Све ливаде у цвет уцветале,
Сви ржови у земљу полегли,
Сви  јечмови коњу до колена.“
(Златановић 1982: бр. 61)

Јоргован

Кад рас цве та јор го ван, де ца ста вља ју по је дан цве тић у бра зду на гор њем 
пре во ју па лач ног згло ба ле ве ша ке:

Седи чича на мој прст
убио га часни крст
ја га тргнем за торбу
он ми проспе чорбу
ја га тргнем за песницу
он ми проспе чесницу
ја га штрикнем у село
оде ... чича у село. 
(цвет се удари да одлети)
(Батањац 1997: 541)



146

Биље у традиционалној култури Срба

Ковиље

Ви ле до је сво ју де цу све док на но ге не уста ну и са ма за се бе сво ју хра ну мо гу 
до би ти (не ка кво гор ско би ље и ко ви ље).
(Вр че вић 1876: 87)

Конопља

У слу ча ју те шких и ду гих по ро ђа ја ве ру је се да је нај бо ље да се же на на па-
ри над жа ром на ко ји се ба ци ко но пља но се ме  и том при ли ком да из го во ри: 
,,Како се ме пу ца ло, та ко ја де те ври шко ро ди ла“.  
(Кне же вић/Јо ва но вић 1958: 87)

Крвавица

Јед на тра ва ко ја на вр ху ста бљи ке има као не ку вр сту кла са. Тај клас де ца ме
ћу се би у но здр ву др же ћи га јед ном ру ком а дру гом уда ра ју по лак ту те ру ке 
го во ре ћи: „Кр ва ви ца пу шти крв“ све док им не по те че крв из но са. 
(Че ме ри кић, збир ка ре чи из При зре на за РСА НУ)

Куница (хајдучка трава)

(У Сри је му) не ка ква тра ва. Дје ца мет ну је дан струк ове тра ве у нос, па др же-
ћи га јед ном ру ком под но сом, дру гом сти сну том би ју у ону од о здо го во ре ћи: 
„Пу сти ба ба ко њу крв и те ле ту мле ка!“ И та ко чи не док не уда ри крв из но са.
(Ка ра џић 1852: 315)

Купина

Какојенасталакупина

У око ли ни Ни ша при ча на род да је у бе жа њу Бо го ро ди це са Хри стом но во ро-
ђен че том Бог на ње ну мо ли тву на ре дио да ник не ку пи на, ко ја ће ње не го ни о-
це за др жа ти. На то је ку пи на буј но ни кла и та ко је спле ла ње не го ни о це да се 
мо гла с Хри стом да спа се.
(Со фрић 1912: 144)
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***

СветиСаваблагословиокупину

Све ти Са ва хо дио по на ро ду и при по вје до бож ју ри јеч. На пу ту се умо рио и 
оглад нио, па по чи нуо у хлад. Дон је ли му те жа ци гро жђа, па се при хва тио, а 
кад се сит на кљу цао, ова ко ће: „Дје цо, дај те ми го ри цу да је бла го сло вим.“ 
Се ља ци се по бо ја ше, да би је све тац мо жда мо гао про кле ти, јер се у ви ну  
ври је ђа име бож је, па му до не со ше ку пје не. Он да све тац ре че: „Бла го сло вје-
на би ла го ри це, да Бог да се вр хом хи та ла у цр ној зе мљи ци!“ И са да се ку пје-
на вр хом хи та, те ро ди и у ка ме ну.
(За бе ле жио у Бре се чи на ма и об ја вио В. Ву ле тић Ву ка со вић у Бо сан ској Вили 
1897, 42, пре ма Ћо ро вић 1927: бр. 98, 254)

***

ИконаБогородицеукупини

У не кој ку пи ни по ред из во ра, код Тр сте на (ко ли на Ду бров ни ка) на ђе на је ико-
на Бо го ро ди чи на. Не ко ли ко пу та се по ку ша ло да се ико на пре не се у цр кву, 
али би се она увек вра ћа ла на сво је ста ро ме сто, у ку пи ну.
 (Ву ле тић-Ву ка со вић 1900: 205)

***
„Мори, Вуко, девојко,
Потерај ми вукови,
Кроз т густи лугови!“ –  
„Не смем, не смем, трговче,
Косе су ми дугачке,
Оће да се закаче,
За купину, малину,
За Петрову јабуку!“
(Костић 1926: 52)

***

Лечењекупином

Јег да кто има шум не ки: ку пи но во ли стје мла до растлк и сок их смје сив с мје-
дом и раз му ти је и ка пли ва ухо. 
(Со фрић 1912: 144)
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***

КрмљењестокенаЂурђевдан

Пла ни ка ра но ују тро да је кра ва ма ку пи не гре бе ни це (ко ја је из зе мље ни кла, 
па опет у зе мљу ура сла), ље ско ва и гра бо ва ли ста, мље чи ке, ско ру па на, ма-
слач ка, вра ти ћа, а да је ко јој тре ви лои мли је ко од кра ва од не се но би ти, он да 
и по вра та.
(Чај ка но вић 1934:  203-204)

***

КупањестокенаЂурђевдан

Уочи све тог Ђур ђа до но се ома је, во ду мет ну мље чи ке, ку пи не, гра бо ви не, 
ље ско ви не, на но са. Бе ру ћи и ку пе ћи тра ве го во ре: мље чи ка – мли је чи; ку пи-
на – ку пи; гра бо ви ца – гра би, ље ско ви на – ли је чи; а на нос – на но си. До не су 
по су ду са ома јом и са ку пље ни јем тра ва ма, те је мет ну у шта лу код кра ва. 
Ују тро на све тог Ђур ђа по ли је ва ју сва ку кра ву том во дом и го во ре: мље чи ка 
– мли је чи итд, као го ре.
(Бе го вић  1887, пре ма 1986: 150) 

Липа

Ко ли ко се ве ро ва ло у зле ду хо ве, то ли ко и у до бре: Ли па је ме ђу Сло ве ни ма 
би ла све то, се но ви то др во – пре би ва ли ште ду ша (умр лих). За то, уочи Ду хо ва, 
у про зор, са спољ не стра не, ста вља се по јед на ле па, ве ли ка ли по ва гра на (...) 
Ли па, бе ла, пре цве та, а цр на ли па ка сни је две три не де ље. Ста вља се бе ла 
ли па (...) На Ду хо ве (по кре тан про лећ ни пра зник, пе де се ти дан по Ус кр су) 
ли пом се ки те и трам ва ји у Но вом Са ду. Бу ду оки ће ни ли пом, гра на ма.
 (Ви ше кру на 2008:134)

***

Ко је бо ле стан од су хе не ка иде че тр де сет да на ују тру под ли пу, па ће за то 
ври је ме оздра ви ти.
(Ли лек 1894: 372)
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Мацина трава (црвени здравац)

Же на ко ја не ма дје це убе ре ма ци не тра ве и цви је та од кру шке, ја бу ке и тре-
шње и ску па све ску ха као чај и пи је три пут днев но по јед ну вин ску ча шу, 
и ми сли да ће има ти дје це. Ис ку ха ну тра ву за ко па под тре шњу, кру шку или 
ја бу ку. 
(Мићовић 1952: 247)

Менеглед

У Чај ни чу но се цу ре на гла ва ма ме не глед, или ко лу так, вје ру ју ћи да ће мом ци 
за њи ма по бу да ли ти.  
(Лилек 1894: 373)

Млечика

Бра да ви це су ма за ли со ком од мле чи ке ко ја ра сте по бре гу – по сва ким бре гу 
– у Бу ков цу по це лим па шња ку. То је тра ва ко ју го ве да не је ду. Да кле, мле чањ 
ме ћа ли на бра да ви цу – на це де га. Он да узму јед ну ја бу ку, пре се ку на по ла, 
и на тр ља ју, са обе по лут ке, по бра да ви ци, и за тр па ју је под стре ју ку ће. Ка д 
и стру не ја бу ка не ста ће бра да ви це. То ра ди ма ти, она са ма то учи ни, ако се 
по ја ви на де те ту бра да ви ца –уве че, кад се да сун це – је да ред. За шес не де ља 
ис тру не та ја бу ка и не ста ну те бра да ви це. 
(Вишекруна 2008: 141)

Невен

Ц’вти невен у градину;
Неје невен како невен,
Нел је невене шесторедан,
Шесторедан, седам сплита,
Седам сплита, јасно сл’нце.
(Манић Форски 1974:  28)

Одољен

Ме ђу тра ва ма про тив злих очи ју нај бо ља је тра ва одолен. Ко рен од те тра ве 
при ши ва се де ци на ка пу, и ми сли се да де те ту ко је ту тра ву но си ни ка ке зле 
очи не мо гу на у ди ти. За то има и из ре ка:
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„Да зна мајка што ј` одолен травка,
Не би никад укопала синка!“

Прича се да је тако певала вила Загоркиња, берући по гори лековите траве!
(Милићевић 1894: 295)

***

До љен (тра ва): Ма тер га сва ка у ко ли јев ци код дје те та др жи. До љен кад за чу-
ју вје шти це, не ће ла ко ни у ону ку ћу ући. А нај бо љи је он за пер чин, ком неће 
да ра сте. Знаш да ре ку: „Од до ље на ко се до ко ље на.“ 
(Ар да лић 1902: 290)

***

Сва кој тра ви вје шти ца одо ље ла, са мо ни је ома ну и одо ље ну.
(Со фрић 1912: 171)

***

Да зна женска глава,
Што ј’ одољен трава,
Свагда би га брала,
У пас ушивала,
Уза се носила
(Караџић 1841: бр. 223)

Околочеп

У Сар аје ву ве ру ју да има јед на врста тра ве под име ном око ло чеп, та се тра ва 
са сто ји из са ме ста бљи ке, окру гла је и скроз шу пља. Моћ па ко има ту да онај 
ко ји гле да кроз ту тра ву на дру гог мо же ти ме исто га при си ли та да га за во ли, био 
му шко или жен ско. – Ту је тра ву те шко на ћи. Је ди но је мо гу на ћи брат и се стра ко
ји мо ра ју че тр де сет да на ко па ти, пак тек он да да је на ђу. Брат и се стра ко па ју ћи 
мо ра ју би ти го ли. Тра ва на ла зи се уз во ду и има још ту моћ да бје жи кроз зе мљу.      
(Ли лек 1894: 394)

***

Има јед на тра ва, мо дра сје ка ви ца, ко ју не ки зо ву око ло чеп. За ту тра ву се при-
ча да има не ку сил ну, та јан стве ну моћ. Кад се хо ће да из ва ди ње зин ко ри јен, 
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он пред тра же њем ње го вим бје жи све ду бље, а ко би га из ва дио, тај би био 
ве о ма сре ћан, и кад би кроз ње зин пр стен, ко ји се на ла зи на дну кор је на ње-
зи на, по гле дао у са му ца ре ву ћер, вје ру је се да би по шла за њ. Та тра ва обич-
но ра сте по ста рим ће ме ри ма, зи ди на ма и оме ђи на ма. Кад се хо ће да ухва ти 
ње зин кор јен, по ста ви се ба кре на ка ла ји са на теп си ја ис под ње зи на кор је на, а 
озгор поч не от ко па ва ти, те чим кор јен осје ти да ће га ва ди ти, бје жи све ду бље 
и та ко ис пад не на теп си ју.
(Ми ћо вић 1952: 250)

Оман

Мно ге мај ке, кад пр ви пут по до је сво је ди је те, узму ко ри јен од ома на, па га на 
јед ном кра ју за рав не но жем и из ду бу, он да га све га про бу ше, мет ну на бра да-
ви цу од си се и кро за њ по до је ди је те. По пов ке ка жу: ,,Да ни је ру те и ома на, 
не би мај ка ди је те од го ји ла“.
(Мићовић 1952: 174)

Папрат (бујад)

Да кле, ако не ко же ли да рас по зна је не му шти је зик, тре ба да учи ни ово. Уочи 
Јо ва ни це (Ива ни це), кад па прат про цвје та и исје ме на, не ка по не се бла го сло-
вље не со ли (ко ју је све ште ник бла го сло вио) и мач ву ко вац, па не ка ста не на 
па прат, а он да уна о ко ло оба ше та тим ма чем и ону бра зду по спе бла го сло-
вље ном со ли, за тим не ка за бо де мач у па прат и ту ци је лу ноћ чу ва да не би 
вје шти це, сту хе или дру ге не чи сте ду ше по ку пи ле и од ни је ле ње зи но сје ме. 
Са мо, кад бу ду оне до ла зи ле, не сми је се пре па сти, јер ће му га ина че по ку-
пи ти и од ни је ти. Сју тра дан не ка то сје ме по ку пи и но си со бом, па ће зна ти 
не му шти је зик. 
(Мићовић 1952: 261-262)

***

Има још тра ва на сви је ту, ко је ве ли ку си лу и сна гу у се би има ду, али се је 
муч но и ка ко муч но до им ча ти; а то је бујад. Она уочи све тог Ива на об нош на-
ра сте, цви је та, са зо ри јој цви јет и опа не. Сје ме да је њој мо гу ће ува ти ти, он да 
би сва што на би је лом сви је ту зна’, ма зна’ би, што гол ко ја ти ца ди ва ни ме ђу 
се; ко ја је гол ко ја трав ка од ље ка ри је, са ма би се ка зи ва ла: сва ку бра ву опе’ 
на сви је ту да би мо гао с ти јем сје ме ном отво ри ти. Сје ме то не би мо гао ни ка-
ко ува ти ти; не го да би би ло мо гу ће ону ноћ уочи све тог Ива на око се му љи ке 
од те бу ја ди ка ко на пе ри ти де вет сви ле ни је шу да ра, ка ко мо ре сје ме на њи 
па сти: оно ка ко у се би сна гу и моћ има де, про би ће осам ти је сви ле ни је шу да-
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ра, а тек је два ће се што на де ве том уста ви ти. Али то тре ба сву бо го вет ну ноћ 
чу ва ти и ста ти атен то, али га не ма, ко би то из ду ра’ о’ стра. Ту се сва што до ђе 
при ка зи ва ти, што год има на би је лом сви је ту, и пла ши ти.
(Ардалић 1902: http:/www.rastko.rs/antropologija/ardalic_bukovica/index_c.html)

***

Лечење

Осу ше но ли шће па пра ти про спе се по же ра ви ци, пак се уди ше дим ко ји уби ја 
цр ва у зу би ма, бла жи бол кад су шу пљи зу би.
На тр та зе ле на биљ ка ли је чи од змиј ског ује да.
Пра шак од осу ше ног кор је на у ви ну из го ни и тра ка ви цу у ме ди ци бла жи бо-
ло ве у тр бу ху. 
(Glück 1892: 157)

Расковник

У нај ре ђе тра ве спа да рас ков ник. Ба бе ве ру ју да се он те шко на ла зи у шу ми 
и да чим при ме ти чо ве ка бли зу, по то не у зе мљу (...).  Кад га из да ле ка опа зе, 
чуч ну и три пут се уда ре ру ком у ко ле но, јер ве ру ју да он да не мо же по бе ћи у 
зе мљу. Рас ков ник у зе мљи пу шта жи ли це, на ко ји ма се на ла зе не ки ду гу ља-
сти кром пи ри ћи. Од њих ба бе на ва де што ви ше мо гу, ве ру ју ћи да се од њих 
мо же по ста ти си ло вит. Тре ба са мо ма ло рас це пи ти длан но жем и у ње га уту-
ри ти не што од оних кром пи ри ћа, па по сле опет са ши ти сви ле ним кон цем да 
сра сте. Та кав чо век мо же отво ри ти сва ку бра ву, са мо да је ру ком до дир не и 
сва ко га мо же по бе ди ти, са мо да га се до так не.
(Милосављевић 1914: 48)

Смиљева трава (смиље)

Ко ја же на не мо же ро ди ти, на ђи тра ве сми ље ва и учи ни ви је нац од те тра ве, 
па мет ни же ни на гла ву. И ро ди ће! То је ку ша но.
(Братић 1908: 348)

Титимон

Кад ко не мо же са же ном би ти, на ђи тра ве ко ја се зо ве ти ти мон и од жи ла ис-
ци је ди со ка. И тај сок не ка пи је онај ко не мо же би ти. И би ће! То је ку ша но.
(Братић 1908: 348)
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Тиса

Ти со во је др во обра на од злих ду хо ва и вје шти ца. Ра ди то га на Гла син цу 
нај ра ђе пра ве кр сти ће од ти со ви не, па их при ши ва ју на сво ју оде ћу. Др ве на 
ка ши ка ту мно го ври је ди ако је од ти со ви не. Кад ко ја же на са дје те том по ђе 
но ћу на си је ло, по ни је ће са со бом ма ло ти со ва др ве та. 
(Лилек 1894: 369)

***

А ма тер, ко ја др жи др ве та ти со ва у ко ли јев ци и ја го ду од бр шље на, мо ре се 
не бо ја ти вје шти ца, јер то дво је има у се би не ку си лу, па да не сми ју при ћи 
ка’ ни жи вој ва три.
(Ардалић 1902: http:/www.rastko.rs/antropologija/ardalic_bukovica/index_c.html)

***

Да би се де ца за шти ти ла од уро ка, пра ве се уроч ни ци. Они су од пре дво ре не 
ти со ви не, у об ли ку кр ста, ср ца, сје ки ри це и др. При ка че се на по вој, та ко да 
дје те ту до ђу на пр са, кад се ди је те по ви је у ко ли јев ци. А при ши ва ју се и на 
ха љи ни це.
(Зековић 1994: 50)

Трава с три пера

Њу дица мећу у нос говоре: „Тира баба коњу крв, а телету млика.“
(Ловретић 1916: 157)

Царичица

Мом ци и де вој ке гле да ју да на ђу тра ву царичицу, па кад је на ђу, они је ки да ју 
зу би ма. Док је ки да ју, ни шта не го во ре, шта ви ше ста ра ју се да кра дом на ђу 
ову тра ву. Кад је на ђу, он да мом ци ме ћу по не ки цвет за по јас, да их во ле де-
вој ке, а де вој ке опет, да их во ле мом ци.
(Грбић 1909: 57)
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НАПОМЕНА ПРИРЕЂИВАЧА

Књига „Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне 
ботанике“ састоји се од девет радова, на српском и енглеском језику, као и 
антологије текстова на српском језику. Истраживачке радове и антологију у 
тематску целину повезује занимање за биљни свет и веровања о њему у про-
шлости (рефлектовано у обредно-магијској и исцелитељакој пракси, као и 
у усменом стваралаштву), што је уједно основа за испитивање савремених 
народних веровања и знања о свету флоре, те примене тих знања, однос-
но употребе и злоупотребе биља у народном лечењу и у друге сврхе данас. 
Замишљена је као приручник за полазнике међународне Летње школе српс-
ког фолклора на тему „Биље у српском фолклору и народној књижевности: 
значења и функције“, коју сарадници Центра за истраживање српског фолк-
лора, Одсека за српску књижевност настоје да заснују на Филозофском фа-
култету у Новом Саду, те би је  у ту сврху требало користи. Радови у књизи, 
међутим, по ширини захвата у грађу и литературу, као и по приступима и 
резултатима, надилазе своју иницијалну намену и представљају мале студије 
о проблемима којима се баве, док су у целини заправо назнака својеврсне 
етике и поетике флоре у традиционалној српској култури и тако их је такође 
могуће посматрати. У заснивању Антологије фолклорних текстова о биљу, 
су нам помогле колегинице: Биљана Сикимић, Татјана Вујновић и Валентина 
Питулић, на чему им срдачно захваљује. Напомињемо да су песнички тексто-
ви у радовима ове књиге на енглески преведени буквално (нису препевани, 
пошто је то немогуће),  како би се стекао барем приближан увид у њихову 
садржину. Стихови у раду Мирјане Стефановић, због своје херметичности, 
нису превођени, они се и у енглеској верзији налазе на српском оригиналу.
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