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УВОД

Бу ду ћи да је на књи жев ној сце ни про ве ла пу них се дам 
де це ни ја, Де сан ка Мак си мо вић је оста ви ла оби ман и зна ча-
јан књи жев ни опус. То се нај бо ље мо же ви де ти у де се то том-
ном из да њу Це ло куп них де ла из 2012. го ди не.1 Осим пе са ма 
пи са ла је при че, бај ке, ро ма не, пу то пи се, де ла на ме ње на де ци 
и од ра сли ма, а ба ви ла се и пре во ђе њем де ла стра них пи са ца. 
Би бли о гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић са др жи пре ко три хи-
ља де би бли о граф ских је ди ни ца. Ме ђу 2785 је ди ни ца штам-
па них од 1920. до 1971. го ди не су ори ги нал на де ла, пре во ди 
аутор ки них де ла и ње ни пре во ди де ла стра них пи са ца.2 У пе-
ри о ду од 1972. до 1998. об ја вље на је 661 би бли о граф ска је ди-
ни ца oригиналних де ла.3 Тај кор пус ни је са мо део на ци о нал не 
ба шти не и кул ту ре, већ је и зна ча јан чи ни лац по је ди нач ног 
обра зо ва ња и до жи вља ја све та. Су срет са де ли ма Де сан ке 
Мак си мо вић от по чи ње већ у ра ном школ ском уз ра сту, те га 
по је ди нац „сма тра сво јом лич ном, нај ин тим ни јом кул тур ном 
сво ји ном, ко ју је при хва тио и усво јио са пот пу но од ре ђе ним 
и де фи ни са ним до жи вља ји ма“4.

Ства ра ла штво Де сан ке Мак си мо вић је на осо бен на чин 
обе ле жи ло два де се ти век у срп ској књи жев но сти, а ве о ма 

1 Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, За ду жби на Де сан ка Мак-
си мо вић, Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012.

2 В. у: Љу би ца Ђор ђе вић, Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић: 
1920−1971, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2001.

3 В. у: Алек сан дра Вра неш, Би бли о гра фи је де ла Де сан ке Мак си мо вић: 
1972−1998, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2001.

4 Љу би ца До тлић, „’Чу де сан свет’ Де сан ке Мак си мо вић“, Де тињ ство, 
Нови Сад, XXII, бр. 1, 1996, стр. 53.
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ра но је при ву кло па жњу ту ма ча. Оспо ра ва но и хва ље но, оно 
вре ме ном ни је оста ло тек јед на од књи жев них по ја ва. Кон-
ти ну и ра на ин те ре со ва ња про у ча ва ла ца по твр ђу ју из да ња 
За ду жби не „Де сан ка Мак си мо вић“, еди ци ја Сту ди је о књи-
жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић и Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, као и ча со пи са Де тињ ство у из да њу Зма је вих деч јих 
ига ра. Те мат ски ра зно вр сно и оби мом ве ли ко пе снич ко де ло 
би ло је пред мет број них те о риј ских и књи жев но и сто риј ских 
сту ди ја, као и јед не док тор ске ди сер та ци је (Lju bi ca Đor đe vić, 
Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić, Be o grad, 1972). Чи ни се да 
је с вре ме ном оно би ва ло све иза зов ни је за ту ма че, по себ но 
на кон при ме на раз ли чи то за сно ва них ком па ра тив них при-
сту па. Од пр во бит них ту ма че ња, ко ја су би ла уско ве за на за 
исто риј ски кон текст и би о граф ске чи ње ни це из аутор ки ног 
жи во та, про у ча ва о ци се окре ћу де лу и по е ти ци Де сан ке Мак-
си мо вић. Ако су ра ни ту ма чи го во ри ли о пре ве ли кој јед но-
став но сти и не до стат ку ду би не у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, 
са вре ме на ту ма че ња го во ре о ин те лек ту ал но сти, сло је ви то-
сти, од но си ма ње ног де ла пре ма нај ши рем фе но ме ну тра ди-
ци је, чи ји су чи ни о ци не са мо усме на и пи са на ба шти на срп-
ског на ро да, већ и европ ска ли те ра ту ра.

У књи жев но и сто риј ским пре гле ди ма де ло Де сан ке Мак-
си мо вић не свр ста ва се из ри чи то ни у је дан пра вац ак ту е лан 
то ком де це ни ја ње ног ства ра ња. По ја ви ла се на ли те рар ној 
сце ни из ме ђу два свет ска ра та, у пе ри о ду обе ле же ном мно-
го број ним -из ми ма, ства ра лач ким по кре ти ма за ко је се по јам 
аван гар да узи ма као над ре ђе ни. „Avan gar da bi u kon kret nom 
slu ča ju bi la od red ni ca za po e tič ki ra di ka li zam, da kle za je dan tip 
stva ra lač ke prak se ko ji se te me lji pre vas hod no na ne ga ci ji tra di-
ci je, ne pri zna va nju kla sič nih pe snič kih obra za ca, for ma tiv nih 
na če la, na sve op štoj de struk ci ji mo de la i na če la, for me i sa dr ži ne.“5 

5 Goj ko Te šić, Srp ska avan gar da u po le mič kom kon tek stu. Dva de se te 
go di ne, Sve to vi, No vi Sad, In sti tut za knji žev nost i umet nost, Be o grad, 
1991, str. 5.



Увод

Два де се те го ди не, вре ме ка да су об ја вље не пр ве по је ди нач не 
пе сме Де сан ке Мак си мо вић, пред ста вља ју пе ри од ко ји се 
озна ча ва „je zgrom srp ske avan gar de“6. Већ на ства ра лач ком 
по чет ку би ло је ја сно да Мак си мо ви ће ва не при па да пре врат-
нич кој прак си два де се тих го ди на.7 Њен пр ви из да вач, уред-
ник Ми сли и кри ти чар Си ма Пан ду ро вић, увр стио ју је у 
пе снич ку стру ју „istin skih po klo ni ka ’osve šta ne’ tra di ci je“8, 
ко јој су, по ње му, при па да ли и Маssuка, А. Шан тић, Ј. Ду-
чић, М. Ра кић, Г. Кр клец и дру ги. Реч је о гру пи пе сни ка 
ко ја се укла па „u onu for mu la ci ju pe sni štva u ko joj su ose ća nja 

6 Isto, str. 19.
7 О то ме да су је на са мом по чет ку и пи сци, ње ни са вре ме ни ци, до-

жи вља ва ли као пе сни ка ко ји је остао ми мо ак ту ел них књи жев них 
кретaња, све до че ре чи Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа: „Књи жев не стру-
је у срп ској и ју го сло вен ској књи жев но сти из ме ђу два свет ска ра та, 
због ’лир ске оазе’ у мла да лач ким пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић 
ни су је осе ћа ле као се би бли ског пе сни ка. Екс пре си о ни сти Ми-
лош Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић и Ста ни слав Ви на вер, над ре а-
ли сти Мар ко Ри стић и Ђор ђе Јо ва но вић и, ка сни је, пи сци со ци-
јал не ли те ра ту ре Јо ван По по вић и Ра до ван Зо го вић сма тра ли су 
да је ње на по е зи ја у тра ди ци о нал ним то ко ви ма. На свом ства ра-
лач ком ’уса мље нич ком пу ту’ Де сан ка Мак си мо вић ни је при хва-
та ла екс пе ри мен те књи жев них по ја ва и по кре та, ни је де кла ра тив-
но ис ка зи ва ла свој од нос пре ма њи ма ни ти се укљу чи ва ла у гру пе, 
али је сво јим би ћем упи ја ла оно што је дах вре ме на до но сио(...).“

 У да љем тек сту аутор на во ди да се на су прот они ма ко ји су за сту-
па ли „став о тра ди ци о на ли зму у пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић“ 
код по је ди них „књи жев них зна ла ца и кри ти ча ра“ ја ви ла ми сао 
„да ње на по е зи ја у се би но си и тра ди ци о нал не и но ве цр те.“ Та кав 
став пр ви је ја сно из ре као Ми лан Бог да но вић у сво јој кри ти ци 
ко јом је про пра тио из ла зак пр ве збир ке пе сма Де сан ке Мак си мо-
вић (в.: Ми лан Бог да но вић: „Де сан ка Мак си мо вић: пе сме“, Срп ски 
књи жев ни гла сник, Бе о град, књ. 13, бр. 4, 1924). Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић, Срп ска књи жев ност из ме ђу два свет ска ра та. По ја ве, 
пи сци и де ла, Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
Бе о град, 2004, стр. 210−211. 

8 Goj ko Te šić, Srp ska avan gar da u po le mič kom kon tek stu. Dva de se te go-
di ne, str. 80.
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naj bit ni je vred no sti i vr li ne po zi tiv nog vi đe nja stvar no sti, a ime-
nu je se od re đe ni je kao ’lar pur lar ti stič ka spi sa telj ska sku pi na’“9. 
На су прот њи ма сто ји стру ја аван гар ди ста ко ји су као до ми-
нан тан књи жев ни прин цип про кла мо ва ли де струк ци ју на 
књи жев ном пла ну, анар хи зам, ру ше ње те ко ви на књи жев не 
про шло сти. Овом кру гу пе сни ки њи них књи жев них са вре-
ме ни ка при па да ли су М. Цр њан ски, Р. Пе тро вић, С. Ви на вер, 
М. Кр ле жа и дру ги. У њи хо вом ства ра ла штву уред ник Ми сли 
ви део је „цир ку ску по е зи ју“, тзв. „по ет ску клов ни ја ду“ због 
то га што, пре ма ње го вом су ду, ни су по што ва ли на че ла ети-
ке, есте ти ке и ло ги ке. Чи ње ни ца да је аутор ка сво ја де ла ства-
ра ла у то до ба, али ми мо свих аван гард них -иза ма, го во ри о 
ње ном кон цеп ту по ет ске раз ли чи то сти. Пу ну ства ра лач ку 
зре лост и афир ма ци ју до сти гла је у до ба са вре ме не књи жев-
но сти (дру га по ло ви на 20. ве ка). Исто риј ски пре гле ди књи-
жев но сти10 свр ста ва ју је у ску пи ну тра ди ци о на ли ста, тач ни је 
пи са ца ко ји су ус пе ли да хар мо ни зу ју еле мен те тра ди ци о-
нал ног и мо дер ног сен зи би ли те та, чи не ћи то ма ње бур но и 
не тран спа рент но у од но су на при пад ни ке по ми ња них ску-
пи на. Исти на, пе сни ки њи но ства ра ла штво је аси ми ло ва ло 
еле мен те сти ло ва у чи је je до ба пи са ла, што је при род ни пут 
сва ког књи жев ни ка.11

Већ ка да се по ја ви ла, два де се тих го ди на два де се тог ве-
ка12, Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993) је ис ка за ла сво ју при-
вр же ност тра ди ци ји. Ни је се опре де ли ла за ре фор ма тор ски 
пут екс пе ри мен та или ак ту ел не за ум не сли ке, већ је сле ди ла 

  9 Isto, str. 80.
10 В. у: Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о-

град, 1983, стр. 540−548.
11 O to me vi de ti: „Ko re spon den ci ja po e zi je De san ke Mak si mo vić sa sti lo-

vi ma srp ske knji žev no sti dva de se tog ve ka“, Lju bi ca Đor đe vić, Pe snič-
ko de lo De san ke Mak si mo vić, Lj. Đor đe vić i IP „Pe šić i si no vi“, Be o grad, 
1998, str. 40−88.

12 Пр ва об ја вље на де ла су пе сме Јед на смрт и Пи та ње у ча со пи су 
Ми сао, књ. 2, св. 1 (16. ја ну ар 1920).
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Увод

по е ти ку скла да на род не књи жев но сти, књи жев них прет ход-
ни ка и вла сти ти ства ра лач ки сен зи би ли тет. На њу је ути ца-
ла по е зи ја срп ских ро ман ти ча ра и при по вед на про за ре а ли-
ста. На фор ми ра ње ње ног књи жев ног уку са, још у мла до сти, 
ути ца ли су ства ра о ци срп ске мо дер не, а на ро чи то по е зи ја 
Јо ва на Ду чи ћа, што се од ра зи ло у ње ним пр вим гим на зиј-
ским пе сма ма. Ко нач но, на пе сни ки њи но фор ми ра ње траг 
су оста ви ле две ве ли ке мо дер не европ ске књи жев но сти то га 
вре ме на – фран цу ска и ру ска.13 Оту да Љу би ца Ђор ђе вић из-
но си став да су у пе сни ки њи ном ства ра ла штву „sje di nje ni i 
ubla že ni pre la zi od tra di ci je do mo der nog“ и да је ње на по е зи ја 
„ne pri pa da ju ći ni jed nom su vre me nom sti lu, gra di la sa ma tok“14.

Од са мог по чет ка она је под јед на ко ства ра ла за де цу и 
за од ра сле. Пр во об ја вље но де ло за де цу би ла је збир ка пе сма 
Врт де тињ ства (1927). Сле де збир ке при ча Лу ди ло ср ца (1931), 
Ка ко они жи ве (1935), Стра шна игра (1954), Хо ћу да се ра ду јем 
(1965); исто вре ме но из ла зе књи ге бај ки Ср це лут ке спа ваљ ке 
и дру ге при че за де цу (1933), Рас пе ва не при че (1938), Деч ја со ба 
и оста ле при че (1942), Чо ба нин пче ла (1956), Бај ка о Крат ко-
веч ној (1957), Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки (1959), Пи сма из 
шу ме и Ме две до ва же нид ба (1961), Ђач ко ср це (1966), Па туљ-
ко ва тај на (1967). Па ра лел но са про зом об ја вљу је и пе сме за 
де цу оку пље не у збир ка ма Па у ко ва љу ља шка и Ша ре на тор-
би ца (1943), Ре ка по моћ ни ца (1950), Ве тро ва успа ван ка (1953), 
Про лећ ни са ста нак (1954), Ро сна ру ко вет (1955), Шум ска љу-
ља шка (1959), Чу до у по љу (1961), Сун че ви по да ни ци (1962), 
Пти це на че сми (1963), Злат ни леп тир (1967). Ни жу се број не 
књи ге пе сма, при ча, ро ма ни (Отво ре ни про зор, 1954; Бун то-
ван раз ред, 1960; Не за бо ра ви ти, 1969; Пра де вој чи ца, 1970), 
као и пре во ди са дру гих, по себ но сло вен ских је зи ка.

Већ на кон пр ве збир ке пе са ма (Пе сме, 1924), у ства ра ла-
штву Де сан ке Мак си мо вић пре по знат је „стил на на род ну“ 

13 V. u: Lju bi ca Đor đe vić, Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić, str. 14−15.
14 Isto, str. 40.
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и пси хо ло шка срод ност ње не ли ри ке са „на род ном жен ском 
ли ри ком“15. По ред овог су да, ко ји ће бу ду ћи про у ча ва о ци 
по твр ди ти и про ши ри ти, Бог да но вић је, на при мер, за кљу-
чио ка ко се аутор ка ни је тру ди ла „да сво ју жен стве ну про-
сто ту и би стри ну ком пли ку је и по му ти ика квим уни вер зал-
ним про бле мом“; те да „у ње ној по е зи ји, за це ло, не ма ду би не“. 
Али, то не сме та ис тој по е зи ји да на чи та о ца оста ви ути сак 
„као да сте се ро сом уми ли“16. Ове кон ста та ци је о јед но став-
но сти и при јем чи во сти аутор ки не ли ри ке мо гу се про ши-
ри ти на чи та во ње но ства ра ла штво, у сти ху и про зи. Ме ђу-
тим, суд о не до стат ку ду би не и нео п те ре ће но сти „ика квим 
уни вер зал ним про бле мом“ опо врг нут је про у ча ва њем сло-
је ви то сти опу са Де сан ке Мак си мо вић. За пра во, већ од пр ве 
пе сме (Јед на смрт) пе сни ки ња је по све ће на сло же ним те ма-
ма, са мо што им при ла зи на при сту па чан на чин, бли зак и 
чи та о цу са про се че ним ли те рар ним ис ку ством.

Ма да је пи са ла при по вет ке, ро ма не и пу то пи сну про зу, 
Де сан ка Мак си мо вић је нај по зна ти ја по по е зи ји, ко ја је нај ви-
ше при вла чи ла и па жњу про у ча ва ла ца. Књи жев но-исто риј ски 
пре гле ди углав ном ис ти чу сле де ће књи ге пе сма: Пе сме (1924), 
Зе ле ни ви тез (1930), Но ве пе сме (1936), Пе сник и за ви чај (1946), 
Отаџ би но, ту сам (1951), Ми рис зе мље (иза бра не пе сме, 1955), 
За ро бље ник сно ва (1960), Тра жим по ми ло ва ње (1964), Не мам 
ви ше вре ме на (1973), Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка (1976), 
Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979), Ме ђа ши се ћа-
ња (1983), Сло во о љу ба ви (1983), Ми хољ ско ле то (1987), Озон 
за ви ча ја (1990), Зо ви на сви ра ла (1992). Де сан ка Мак си мо вић се 
пе смом ис ка за ла у свим обла сти ма, „у ко ји ма се кре та ло тра-
ди ци о нал но срп ско пе сни штво од ро ман ти зма до на ших да на“17: 

15 Ми лан Бог да но вић, „Де сан ка Мак си мо вић: Пе сме“, у: Де сан ка 
Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. годишњици ро ђе ња, прир. В. Б. Са-
вић, Ваљево, 1998, стр. 142.

16 Исто, стр. 143.
17 Ј. Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, 1983, стр. 544.
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у ин тим но-ис по вед ној, љу бав ној ли ри ци, по е зи ји при ро де, 
ро до љу би вој, со ци јал ној, ре флек сив ној ли ри ци и по е зи ји за 
де цу. При кра ју жи вот ног пу та аутор ка ства ра пе сме са они-
рич ким ви зи ја ма и ха и ку по е зи ју, ко ји ма ис ко ра чу је из свог 
пре по зна тљи вог те мат ског ре пер то а ра.

Њен пе снич ки опус про у ча ва о ци де ле на три ета пе18. За 
пр ву фа зу ка рак те ри стич на је ин тим но-ис по вед на ли ри ка, 
отво ре на пре ма при ро ди (пе сме по чев ши од пр ве збир ке 
Пе сме). Сле де ћу фа зу чи ни по е зи ја у ко јој се огле да „окре ну-
тост ка дру ги ма“, тј. ту ђим суд би на ма (по чев ши од Но вих 
пе са ма), на кон че га сле де со ци јал не и ро до љу би ве пе сме. Три 
збир ке из тре ће фа зе: Тра жим по ми ло ва ње, Ле то пис Пе ру но-
вих по то ма ка и Ни чи ја зе мља, не по де ље но су ока рак те ри-
са не као пе снич ки вр хун ци Де сан ке Мак си мо вић. Овла шним 
по гле дом уоча ва се да су основ не те ме с по чет ка ње ног ства-
ра ла штва – љу бав, при ро да, ро до љу бље – у осно ви ро ман-
ти чар ског прав ца у књи жев но сти, а по след њим збир ка ма 
ин те лек ту а ли стич ке и ме ди та тив не по е зи је пе сни ки ња се 
укљу чу је у круг мо дер них књи жев них ства ра ла ца.

За пе снич ку ин спи ра ци ју Де сан ке Мак си мо вић био је 
из у зет но зна ча јан и фол клор ни фонд, а у ма њем оби му и де ла 
дру гих ауто ра. Ње на по е ти ка об је ди њу је еле мен те на род не 
књи жев но сти, ми та, об ред но-оби чај не прак се, до га ђа је из 
на ци о нал не и свет ске исто ри је, а све то је над гра ђе но и уса-
гла ше но са ори ги нал ном аутор ском кон цеп ци јом. Раз вој ни 
лук те по е ти ке се мо же са гле да ти од су ге стив не ин тим не 
ли ри ке до мит ских и на ци о нал них упо ри шта. По е зи ја лич-
них им пре си ја обе ле же на је ме ди та тив ним и ис по вед ним 
то но ви ма (Пе сме, Зе ле ни ви тез, Но ве пе сме). Пе снич ки из раз 
је по себ но обе ле жен и те ма ти ком Дру гог свет ског ра та (Пе-
сме о роп ству и сло бо ди, Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић, Отаџ-
би на у пр во мај ској по вор ци, Отаџ би но, ту сам), да би сфе ра 

18 Дра ган М. Је ре мић, „Де сан ка Мак си мо вић: пе сник це лог жи во та“, 
Ве нац, 5–6 (05.06.1988), стр. 72−73.
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ко лек тив не про шло сти об у хва ти ла и ста ри је исто риј ске пе-
ри о де и ар ха ич не, мит ске сло је ве тра ди ци је (у Ле то пи су 
Пе ру но вих по то ма ка и Ни чи јој зе мљи).

Те ма ово га ра да на ла га ла је ком па ра тив но са гле да ва ње 
на род не књи жев но сти и де ла Де сан ке Мак си мо вић. Ипак, 
по је ди не ин тер пре та ци је мо ра ле су би ти ши ре и об у хват ни-
је, бу ду ћи да је овај опус у ко ре ла ци ји са це ло куп ном исто-
ри јом кул ту ре и де ли ма аутор ки них са вре ме ни ка. Па ра ле ле 
из ме ђу на род не књи жев но сти и аутор ки них оства ре ња осве-
тља ва ју си жеј не, мо тив ске и жан ров ске ве зе, за јед нич ке од-
ли ке у пе снич ком/при по ве дач ком по ступ ку, се ман тич ке и 
лек сич ке слич но сти. Кор пус тек сто ва на род не књи жев но сти 
чи не Ву ко ве ан то ло ги је (Вук Ст. Ка ра џић, Срп ске на род не 
пје сме, I–IV; В. Ст. Ка ра џић, Срп ске на род не при по ви јет ке), 
ет но граф ски спис Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га и Срп ски 
рјеч ник. Пре ма по тре би су раз ма тра не и дру ге збир ке на род-
них умо тво ри на (Вал та зар Бо ги шић, На род не пје сме из ста-
ри јих, нај ви ше при мор ских за пи са; Ве се лин Чај ка но вић, Срп-
ске на род не при по вет ке, књ. 1; Во ји слав Ђу рић, Ан то ло ги ја 
на род них при по ве да ка; До си теј Об ра до вић, Ба сне; Зо ја Ка ра-
но вић, Ан то ло ги ја срп ске лир ске усме не по е зи је, З. Ка ра но вић, 
Ан то ло ги ја срп ске лир ско-еп ске усме не по е зи је; Ми о драг Ма-
тиц ки, Дво ри са мо тво ри. Ту жба ли це; Сне жа на Са мар џи ја, 
На род не ба сне и при че о жи во ти ња ма, ан то ло ги ја, С. Са мар-
џи ја, На род не при по вет ке, ан то ло ги ја, С. Са мар џи ја, Срп ске 
на род не за го нет ке, ан то ло ги ја). Ис пи та ни кор пус Де сан ке 
Мак си мо вић об у хва та: по е зи ју (од збир ке Пе сме из 1924. до 
Ни чи је зе мље из 1979); про зу за де цу (бај ке, ве ћи ном об ја вље-
не у ше стој књи зи Са бра них де ла Де сан ке Мак си мо вић19); 
ро ман Пра де вој чи ца и про зу Ше ва Не бе сни ца, је ди но пост-
хум но об ја вље но де ло.

Де ло Де сан ке Мак си мо вић је по сма тра но као спој древ-
ног и мо дер ног сен зи би ли те та и до жи вља ја чо ве ка и све та. 

19 Д. Мaксимoвић, Пи сма из шу ме, бај ке, Но лит, Бе о град, 1969.
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Оно је је дин стве но и ори ги нал но, али је исто вре ме но уни-
вер зал но и оп ште, бу ду ћи да је аси ми ло ва ло по је ди на те мељ-
на ис ку ства на ко ји ма по чи ва на ша кул ту ра. Ци ље ви ових 
про у ча ва ња под ра зу ме ва ли су син те зу до са да шњих ту ма че-
ња опу са Де сан ке Мак си мо вић и про на ла же ње но вих, до сад 
не при ме ће них зна че ња по је ди них де ла, по себ но за сно ва них 
на ве зи са ро до ви ма, вр ста ма и стил ским сред стви ма усме не 
књи жев но сти. Ком па ра тив но про у ча ва ње под ра зу ме ва ло је 
по ред усме ног ства ра ла штва и ши ре сфе ре тра ди циј ске кул-
ту ре, ет но ло ги је, па ган ске ми то ло ги је и ње них пре пли та ња 
са еле мен ти ма хри шћан ства и на ци о нал не исто ри је. Ова кве 
зах те ве на ме та ло је и це ло куп но де ло Де сан ке Мак си мо вић. 
По ка за ло се да ни је мо гу ће пре ци зно хро но ло шки из ме ри ти 
ли ни ју у исто ри ји књи жев но сти ко јом се кре ће про у ча ва лац 
ба ве ћи се овим те ма ма при ре кон струк ци ји сли ке све та и 
ства ра лач ког по ступ ка нај по зна ти је срп ске пе сни ки ње.

Из обим ног аутор ки ног де ла из дво је но је оно што ће нај-
бо ље пред ста ви ти кон крет не књи жев не ре ла ци је, слич но сти 
и раз ли ке, као и оно што ће нај бо ље ука за ти на ства ра лач ку 
ауто ном ност и ко хе рент ност по е ти ке. Осим от кри ва ња су-
штин ских чи ни ла ца умет нич ког по ступ ка, ис пи ти ва не су 
ве зив не ни ти ко је спа ја ју сва де ла Де сан ке Мак си мо вић у 
је дин стве ну умет нич ку це ли ну. Про у ча ва ње тре ба да од ре ди 
сте пен ути ца ја, као и на чин тран спо зи ци је еле ме на та на род не 
књи жев но сти у ства ра њу Де сан ке Мак си мо вић. Ње но ства-
ра ла штво иде у при лог прет по став ци да пи сци све сно или 
не све сно но се те ме, мо ти ве и по ступ ке из бли ских, нај че шће 
на ци о нал них књи жев но сти, ко је ка сни је на мер но или не хо-
ти це утки ва ју у сво ја де ла. Та ко је не мо гу ће го во ри ти о пи сцу 
без про у ча ва ња књи жев них из во ра и узо ра, што је у ово 
про у ча ва ње укљу чи ло књи жев но-исто риј ски ме тод. Та ко ђе, 
мо же се го во ри ти о ме сту Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма 
срп ске књи жев но сти, од но сно са гле да ти зна чај ње ног де ла у 
исто риј ском и ду хов ном кон тек сту. То под ра зу ме ва раз ма-
тра ње по ло жа ја пи сца у окви ру не ка да шње ју го сло вен ске, 



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

14

и ши ре – европ ске књи жев но сти. Ово дру го је мо гу ће јер је 
пе сни ки њи но де ло већ по свом на стан ку че сто пре во ђе но – 
пр вен стве но на сло вен ске је зи ке, али и на ен гле ски, тур ски, 
не мач ки, ма ђар ски, скан ди нав ске и ро ман ске је зи ке – чи ме је 
ис ко ра чи ло из кон тек ста на ци о нал не књи жев но сти. По ре-
ђе ње уну тар пе сни ки њи ног вре ме на и про сто ра (ко је би би ло 
по ре ђе ње ши рих раз ме ра и има ло би сми сла јер је чи ње ни ца 
да се слич не те ме и мо ти ви у истом вре мен ском пе ри о ду ја-
вља ју код раз ли чи тих пи са ца) са мо је ски ци ра но на по је ди ним 
ме сти ма, јер пред ста вља за се бан ток у про у ча ва њу ма те ри је.

Књи га је по де ље на жан ров ски. Нај пре је про у ча ва на по е-
зи ја за од ра сле; сле ди по гла вље о аутор ским бај ка ма и, у за вр-
шном де лу, раз ма тра не су ве ће про зне фор ме – ро ман Пра де-
вој чи ца и про за Ше ва Не бе сни ца. У окви ру жан ров ске по де ле 
по што ва на је хро но ло ги ја на стан ка де ла.



Пр ви део
ПО Е ЗИ ЈА





1. ЕЛЕ МЕН ТИ НА РОД НЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
У ПО Е ЗИ ЈИ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

(од збир ке Пе сме до Тра жим по ми ло ва ње)

Од свог пе снич ког по чет ка Де сан ка Мак си мо вић је би ла 
окре ну та на род ном ства ра ла штву (мо ти ви, то по си, лек си ка, 
стих) и ми то ви ма, али је исто вре ме но би ла отво ре на за мо-
дер не еле мен те у књи жев но сти (сло бо дан стих, пе сме у про-
зи, ин вер зи ја у син так си пе снич ког је зи ка, ми стич на/оно-
стра на ви зи ја љу ба ви). Мо гло би се ре ћи да ње но ства ра ла штво 
све вре ме осци ли ра на ам пли ту ди од тра ди ци о нал ног до 
мо дер ног. Ни је при па да ла шко ла ма и прав ци ма сво је епо хе, 
иако је у не ким по ступ ци ма би ла бли ска по је ди ни ма, о че му 
ће ка сни је би ти ре чи. У свом ду гом и бо га том ства ра лач ком 
ве ку на пи са ла је ори ги нал на де ла, не ме то дом по дра жа ва ња 
већ пу тем пре о бли ко ва ња по је ди них еле ме на та тра ди ци је и 
њи хо вог угра ђи ва ња у пре по зна тљив пе снич ки свет.

Од мах по из ла же њу књи ге Пе сме (1924), Ми лан Бог да но-
вић, ина че пр ви кри ти чар де ла Де сан ке Мак си мо вић, за пе-
сни ки њин по сту пак или ка ко он ка же „лир ску кон цеп ци ју“, 
из ре као је суд да је „у осно ви ста рин ска и са свим не ком пли-
ко ва на“, да се „пре ли ва јед ном жи вом и ори ги нал ном све жи-
ном“20. О сти ху збир ке ре као је да је „ва ри ја ци ја ста рих усло ва 

20 Ми лан Бог да но вић, „Де сан ка Мак си мо вић: Пе сме“, у: Де сан ка 
Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. го ди шњи ци ро ђе ња, прир. В. Б. Са-
вић, стр. 142.

17
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са но вим ком би на ци ја ма“21. Ја сно да је по след ња кон ста та ци-
ја о пе снич ком по ступ ку у ко ли зи ји са пр вом тврд њом да је 
по сту пак „ста рин ски“ и „не ком пли ко ван“, што во ди за кључ ку 
да је аутор ка тра ди ци ји (кри ти чар је на зи ва син таг мом „ста-
ри усло ви“) при сту пи ла но ва тор ски, а не по дра жа ва лач ки.

У ис тој кри ти ци об ја вље ној 1924. го ди не, не по сред но по 
из ла ску пр ве пе сни ки њи не књи ге, Бог да но вић же ли ауди-
то ри ју му да ука же „на јед ну из ван ред ну пси хо ло шку срод ност 
ли ри ке ове же не са на род ном жен ском ли ри ком“22. Иако ни је 
био у пра ву ка да је на истом ме сту за ње ну по е зи ју на пи сао да 
„не ма ду би не“, да ни је у ста њу да по кре не у чи та о цу за го нет-
на пи та ња ти па „за што? че му? ка ко?“, сва ка ко је за слу жан 
за осве тља ва ње ве зе ове по е зи је са на род ном и за ис ти ца ње 
при су ства мо ти ва при ро де у њој („Ја не мо гу а да не под ву чем 
јед  ну рет ку љу бав за при ро ду, ко ја је основ све ко ли кој жи-
вот ној ра до сти Г-ђи це Мак си мо вић. Ње но по кло ни штво 
при ро ди пре ла зи гра ни це обич ног пан те и зма...“23).

Исте го ди не Си ни ша Па у но вић24 у свом из у зет но ана-
ли тич ком при сту пу збир ци Пе сме уоча ва еле мен те мо дер но-
сти ко је је збир ка до не ла. Он ви со ко це ни „но ви ну у фор ми“ 
ње них сти хо ва (сло бо дан стих, пе сме у про зи).

При ка зу ју ћи Пе сме у го ди ни ка да су об ја вље не, Си ма Пан-
ду ро вић25, ина че пр ви из да вач по је ди нач них пе са ма Де сан ке 
Мак си мо вић у ча со пи су Ми сао, нај пре се освр нуо на њи хо ву 
„са свим лич ну и до бро на ђе ну“ фор му. Та ква фор ма је ре зул тат 
„сло бод ног али ко рект ног сти ха“. Ина че про тив ник по сле рат-
не књи жев но сти за ко ју др жи да је „шар ла та ни зам у њој по чео 
на ја ко узи ма ти ма ха“26, Пан ду ро вић је афир ма тив но го во рио 

21 Исто, стр. 144.
22 Исто, стр. 142.
23 Исто, стр. 143.
24 С. Па у но вић, „’Пе сме’ Де сан ке Мак си мо вић“, исто, стр. 151−154.
25 Си ма Пан ду ро вић, „Пе сме г-це Де сан ке Мак си мо вић“, исто, стр. 

141−142.
26 Исто, стр. 141.
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о пе сни ки њи ној пр вој збир ци, ко ја је на ста ла „у ти ши ни, без 
ре кла ме и вр ло рев но сно“. Пан ду ро ви ћу је од го ва ра ла ње на 
по е зи ја јер је би ла мо дер на (у по гле ду фор ме), а до вољ но кон-
зер ва тив на (у по гле ду са др жи не) да се не по ве де за ма ни ром 
мо дер ни стич ке по е зи је два де се тих го ди на 20. ве ка, ко ју он пе-
жо ра тив но на зи ва „гро теск на и буб њар ска ре кла ма“.

У круг тра ди ци о на ли ста та да мла ду аутор ку свр стао је и 
Сте ван Ра ич ко вић27. За сту пао је та кав став јер „ње на по е зи ја 
ни је има ла ону драж шо ка ка кву су по се до ва ли лир ски на сту пи 
не ких ње них са вре ме ни ка“. Уви део је да ње на по е зи ја „зра чи 
сво јом ни јан сом“, да ни је оста ла уса мље на и за ро бље на у про-
шло сти, већ је „окре ну та жи во ту и с ви ди ком на но во пе снич-
ко до ба“. Да кле, ни Ра ич ко вић јој не по ри че до зу мо дер но сти.

Сти хом и стро фом пе сма Де сан ке Мак си мо вић де таљ но 
се ба ви ла Љу би ца Ђор ђе вић. За па зи ла је да у збир ци Пе сме 
сед мер ци и осмер ци чи не тре ћи ну сти хо ва (489 од 1572), па 
за кљу чу је да је „pe sni ki nja u to do ba, do 1924. go di ne, u po gle du 
si la bi ke bi la pod uti ca jem sti ha na še na rod ne lir ske po e zi je, u ko-
joj je osme rac osnov ni stih“28. Ако се у по чет ку ства ра ња у по-
гле ду сти ха ни је осла ња ла на се би бли жу књи жев ну тра ди ци-
ју (пар нас и сим бо ли зам), сва ка ко је то био пе снич ки на клон 
да љој тра ди ци ји, тра ди ци ји на род не књи жев но сти. Ни у 
по гле ду стро фе Де сан ка Мак си мо вић ни је сле ди ла не по сред-
не прет ход ни ке ко ји су као иде ал стро фи ке ви де ли ка трен. 
Ну ме рич ки пре глед Љ. Ђор ђе вић по ка зу је да збир ку Пе сме 
ка рак те ри ше ду жа стро фа – од 5, 6 и 7 сти хо ва.

Алек сан дар Пе тров у сту ди ји „Тра ди ци о нал но и мо дер но: 
ра на по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“29 скре ће па жњу на зна чај 
пе снич ке сли ке, ко јом се уз гред ба ви ла и Љ. Ђор ђе вић ту ма че ћи 

27 Сте ван Ра ич ко вић, „Из ме ђу тај не и отаџ би не“, исто, стр. 332−341.
28 Lju bi ca Đor đe vić, Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić, str. 271.
29 А. Пе тров, „ Тра ди ци о нал но и мо дер но: ра на по е зи ја Де сан ке Мак-

си мо вић“, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си-
мо вић, збор ник ра до ва, прир. Ана Ћо сић Ву кић, За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, Бе о град, 2008. стр. 15−41.
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Пе сме. Она је ме та фо ру ис та кла као би тан еле ме нат из ра за 
пе сни ки ње. Реч је о ге ни тив ним ме та фо ра ма у ко ји ма се 
спа ја кон крет но и ап стракт но („ста зе сум ње“, „до ли не до са де“, 
„ре ка си то сти“, „ма гла сум ње“– из ци клу са На од мо ри шту; 
„ста за јед ног бо ла и јед не ра до сти“, „стра жа јед не љу ба ви“ 
– из пе сме Мол ба мла до сти). Раз ви је не „ап стракт но-опред-
ме ћу ју ће ге ни тив не ме та фо ре“ ства ра ли су срп ски и хр ват ски 
аван гард ни пе сни ци из ме ђу два свет ска ра та (Ми ро слав Кр ле-
жа, Ан тун Бран ко Ши мић, Мом чи ло На ста си је вић, Ста ни слав 
Ви на вер, Ду шан Ма тић30). При ме нив ши тај ма нир аван гар-
ди ста (јер по ма сов но сти по ја ве мо же мо го во ри ти о рас про-
стра ње ном на чи ну пи са ња у ме ђу рат ном пе ри о ду), Де сан ка 
Мак си мо вић се при бли жи ла њи хо вом кру гу. Реч је о пе снич-
ком по ступ ку ко ји ће три де це ни је ка сни је упо тре би ти Вас ко 
По па у сво јој књи зи Ко ра (1953), ко ја је озна чи ла но ви ну и мо-
дер ни стич ки пре врат.

Нај ве ћу бли скост по е зи је ове пе сни ки ње са де ли ма ње них 
са вре ме ни ка мо дер ни ста, иако се о њој уоби ча је но го во ри ло 
као о тра ди ци о на ли сти, Алек сан дар Пе тров31 ви ди у ве зи 
пе сни ки ње са су ма тра и змом Ми ло ша Цр њан ског. „Су ма тра-
и стич ки вел тан ша унг“ или ње му свој стве но осе ћа ње све та 
екс пли ци ра но је у сти хо ви ма пе сме Тај на (збир ка Пе сме):

Че ти ри чуд на име на,
пр ви од те бе дар
у по ноћ ша пу ћем ме ко
јер, ако их чу је не ко,
че ти ри умре ће цве та
на дру гом кра ју све та.

или у пе сми Над жи во том (збир ка Пе сме):

30 В. у: Ти хо мир Бра јо вић, Те о ри ја пе снич ке сли ке и ње на при ме на на 
хр ват ску и срп ску аван гард ну по е зи ју, „Па ра док сал ност ме та фо ре, 
ам би ва лент ност сли ке“, Бе о град, 1999, (док тор ска ди сер та ци ја у 
ру ко пи су), стр. 238−270. 

31 А. Пе тров, нав. де ло, стр. 37.
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Осе ћам по лу де ћу про ле ћа овог
Због не ке да ле ке ле по те.

Овим сво јим су ма тра и стич ким ви зи ја ма аутор ка се, 
ма да не де кла ра тив но, при бли жи ла кру гу мо дер ни ста. Ма да 
не у па дљи ви, еле мен ти слич но сти из ме ђу ње них и пе са ма 
мо дер ни ста ипак по сто је.

Као што ни Ми лош Цр њан ски, упр кос но ва тор ства ко је је 
про па ги рао, ни је одо лео тра ди ци ји па у ње го вим сти хо ви ма 
на ла зи мо од јек Ра ди че ви ће вих, та ко је и Де сан ка Мак си мо вић 
за сво је ра не пе сме ин спи ра ци ју на ла зи ла у на род ној лир ској 
по е зи ји. На од нос на род не по е зи је и сти хо ва Де сан ке Мак си-
мо вић фо ку си ра ли су се у сво јим ис тра жи ва њи ма Алек сан дар 
Пе тров, Ли ди ја Де лић, Бо шко Су вај џић32. Ана ли тич ки за сно-
ва ним при сту пом они уоча ва ју ин тер тек сту ал не ве зе ко је је 
пе сни ки ња оства ри ва ла у сво јим збир ка ма са де ли ма на род не 
књи жев но сти, али и дру гих пе сни ка. На ве де ни ис тра жи ва чи 
су уочи ли да се усме но по ет ски фон раз ли чи то ма ни фе сту је 
у пе сма ма. Код не ких пе са ма сам на слов ука зу је/упу ћу је на 
ин тер тек сту ал ну ве зу са на род ним оства ре њи ма, јер је пре-
у зет из на род не тра ди ци је (нпр. Зми ја мла до же ња, Гој ко ви ца, 
Чар дак ни на не бу ни на зе мљи, За Пе пе љу гу, Там ни ви ла јет). 
Дру ги тип пе са ма у на сло ву са др жи од ред ни це ко је усме ра-
ва ју чи та о че ву па жњу на кон вен ци је на ве де ног жан ра на-
род не књи жев но сти (нпр. Кр ва ва бај ка, Бај ка о же ни ном ср цу, 
Кле тва и мо ли тва, Се ља ко ва здра ви ца, Мла ди ће ва ту жба-
ли ца, Сва тов ска пе сма). Тре ћи тип пе са ма са др жи у свом под-
тек сту у ма њој или ве ћој ме ри пре о бли ко ва не мо ти ве и то по-
се из усме не књи жев но сти.

* 
Је дан број пе са ма из ра не фа зе пе сни ки њи ног ства ра ла-

штва по нео је на слов на род них пе сма и при ча чи је еле мен те 

32 В. у: Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си-
мо вић, збор ник ра до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, Ба ња Лу ка, 2007.
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има у под тек сту. Од нос пе са ма Зми ја мла до же ња, Гој ко ви ца, 
Чар дак ни на не бу ни на зе мљи, За Пе пе љу гу пре ма оства ре њи-
ма усме не књи жев но сти, чи је су на сло ве/име на ју на ка по не-
ле, би ће раз ма тран у скло пу збир ки ко ји ма пе сме при па да ју.

Ве чи та људ ска ди ле ма учи ни ти или не учи ни ти не што, 
на шла се у под тек сту пе сме Там ни ви ла јет (ДМ, ЦД, 2, стр. 315). 
На слов на син таг ма асо ци ра на пре да ње о там ном ви ла је ту, 
ко је по ти че из ро ма на о Алек сан дру Ве ли ком, а за бе ле жио га 
је и Вук у свом Рјеч ни ку33 у ви ду при че о жа ље њу за не у зе тим 
бла гом. У овој пе сми те ма ти зо ва на је пси хо ло шка по ен та 
пре да ња та ко што је мо ди фи ко ва на у ис по вест по ет ског су-
бјек та ко ји окле ва да ус по ста ви кон такт са са пут ни ци ма из 
во за, све стан да ће се ка ја ти због про пу ште не при ли ке, баш 
као што се де си ло ју на ци ма пре да ња:

Око ме не у во зу пет но вих ли ца.
Пет но вих ли ца – пет но вих кон ти не на та,
пет но вих ли ца – пет но вих оке а на,
пет но вих ли ца – пет не про чи та них књи га.
Као у бај ци о Там ном ви ла је ту,
про збо рим ли с њи ма, ка ја ћу се;
не про збо рим ли, ка ја ћу се опет.
И оста јем за све вре ме пу та ћут ке.

Ју на ци пре да ња су се по ка ја ли због про пу ште ног ма те-
ри јал ног до бит ка, пе снич ки су бјект због про пу ште не при-
ли ке да свој дух обо га ти са зна њи ма ко ја по је дин цу мо гу 
пру жи ти кон так ти са но вим љу ди ма:

Из ла зим за тим до и ста с осе ћа њем
као грам зив из там на ви ла је та
ко ји не узе со бом пре гршт зла та;
као чи тач из бо га те књи жни це
ко ји ни јед не књи ге не отво ри; (...)

33 Вук, Срп ски рјеч ник, од ред ни ца Та ма, 3) там ни ви ла ет, 1975, стр. 730.
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*
Број ни ју гру пу пе са ма у ра ном пе сни ки њи ном ства ра-

ла штву чи не оства ре ња ко ја у на сло ву са др же жан ров ску 
од ред ни цу. Ти ме на слов вр ши упу ћи вач ку функ ци ју, усме-
ра ва по ље оче ки ва ња ис тра жи ва ча у од но су пре ма пред ло-
шци ма из усме не књи жев но сти, у по гле ду жан ра, мо ти ва, 
умет нич ког по ступ ка.

Је дан број пе сма но си у на сло ву жан ров ску од ред ни цу 
бај ка: ан то ло гиј ска Кр ва ва бај ка (ДМ, ЦД, 1, стр. 574), Бај ка о 
уста нич кој пу шци (ДМ, ЦД, 1, стр. 587), Бај ка о же ни ном ср цу 
(ДМ, ЦД, 2, стр. 253) и Бај ка о ко ва чу (ДМ, ЦД, 2, стр. 111).

Кр ва ва бај ка већ на слов ном син таг мом (ок си мо рон: 
иди ли чан свет бај ке се спа ја са кр вљу и зло чи ном) ука зу је 
на от клон од тог жан ра. Ње на те ма је на сил на ма сов на смрт, 
ко ја не ма сво ју па ра ле лу у усме ној бај ци. Пре би се ре кло да 
је то ан ти бај ка у ко јој се очу ђа ва је дан тра ги чан исто риј ски 
до га ђај по сред ством ком по зи ци о них по сту па ка ка рак те ри-
стич них за бај ку, као што је тип ски по че так. Увод на фор му-
ла („Би ло је то у не кој зе мљи...“) асо ци ра на по че так на ра ци-
је у тра ди ци о нал ној бај ци. Де ло ка ли за ци ја и ре ла ти ви за ци ја 
тре нут ка ка да се од и грао при ка за ни до га ђај на ли ку ју све ту 
у ко ме се де ша ва рад ња на род не бај ке. Али, од ред ни ца Бал-
кан („зе мљи се ља ка на Бал ка ну“) ука зу је да је де ло ка ли за-
ци ја из хро но то па са мо при вид на, да се до га ђај ипак од и грао 
на кон крет ном про сто ру, у од ре ђе ном исто риј ском вре ме ну. 
На из глед не мо гу ће у овој бај ци по ста је мо гу ће, чи ње нич но. 
Пред мет ових сти хо ва, ина че еле ги је по то ну и те ма ти ци, 
је сте ства ран до га ђај – стра да ње ју на ка. Мо тив стра да ња је 
екс пли ци ран у ре фре ну ко ји се три пу та по на вља, уз ва ри-
ра ња („умр ла је му че нич ком смр ћу/ че та ђа ка“ – два пу та и 
„умр ла је ју нач ком смр ћу/ че та ђа ка“). Тро стру ко по на вља ње 
ре фре на ана лог но је тро стру ком по на вља њу епи зо да у ком-
по зи ци ји бај ке.

Ју на ци бај ке ко ји стра да ју на ње ном по чет ку тре ба ло би, 
по за ко ни то сти ма жан ра, да ожи ве у дру гом де лу ка ко би се 
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ис пу нио зах тев бај ке за по зи тив ним ис хо дом. У Кр ва вој бај-
ци не ма ожи вља ва ња ју на ка, „че та ђа ка“ ви ше ни ка да не ће 
„тр ча ти ис под сво да пла ва/ док све за дат ке на све ту/ не по-
свр ша ва“. Ипак, аутор је на се би свој ствен на чин ис по што вао 
пра ви ло за вр шет ка бај ке ство рив ши илу зи ју „da ta de ca ni su 
ne sta la, da ži ve ne gde“34. Та ко су „де ча ка ре до ви це ли/ узе ли се 
за ру ке“ и са по след њег школ ског ча са оти шли на стре ља ње 
„као да смрт ни је ни шта“. У за вр шној сли ци су бли ми ра се 
тра гич на ди мен зи ја до га ђа ја ти ме што се смрт ју на ка не пред-
ста вља као ко нач на и нео по зи ва:

Дру го ва ре до ви це ли
истог ча са се уз не ли
до веч ног бо ра ви шта.

Ју на ци су се за јед но уз не ли та мо где ће на ста ви ти сво је 
тра ја ње у веч но сти. Мо гућ ност ју на ка да без по те шко ћа пре-
ла зи из јед ног у дру ги ни во ствар но сти, ов де из зе маљ ске у 
не бе ску ра ван жи во та, је дан је од основ них кон струк тив них 
прин ци па бај ке. Ваз не се ње је хри шћан ски мо тив (ваз не се ње 
Хри ста) ко ји ов де функ ци о ни ше као тер ми но ло шка по зај ми-
ца, без тен ден ци је да се да ље раз ви ја.

Ли ди ја Де лић је уочи ла да чи тав до га ђај има ди мен зи ју 
чу де сно сти: „из во ђе ње ђа ка из школ ских клу па и од во ђе ње 
на стре ли ште, па у смрт, у тој ме ри је про тив но ра зу му и уоби-
ча је ном људ ском ис ку ству, да асо ци ра из ми шље на и фан та-
стич на зби ва ња као у бај ци. У ту су ро ву исто риј ску ре ал ност 
је, као и у до га ђа је у бај ци – те шко би ло по ве ро ва ти.“35

Бај ка о уста нич кој пу шци при па да истом кру гу као прет-
ход на пе сма. Реч је о ро до љу би вом ци клу су Пе сме о роп ству 

34 Lju bi ca Đor đe vić, Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić, str. 207.
35 Л. Де лић, „Тра ди ци о нал ни жан ро ви и мо ти ви у по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић“, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке 
Мак си мо вић, збор ник ра до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, Ба ња Лу ка, 
2007, стр. 113.
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и сло бо ди. Пе сма ин то на ци јом под се ћа на буд ни це – ис пе ва-
на је у за но су и у част по ди за ња устан ка. У сти хо ви ма су се 
на шли еле мен ти по зајм ље ни из бај ке: ожи вље ни пред мет 
(„за клик та пу шка“); ожи ве ли пеј заж („ду бо ви ста ри, кр ше ви, 
чу ке,/ до би ше ру ке“); чу до ко је се до га ђа пре ко но ћи („У то ку 
јед не но ћи се зби ше/ не ви ђе на чу да“); пре о бра жај ју на ка и 
око ли не („по ра сте де чак без на у сни ца/ у мла ди ћа“, „у то ку 
јед не је ди не но ћи/ по ни че шу ма из ле ди не“).

Бај ка о же ни ном ср цу се де ли мич но при др жа ва ком по-
зи ци о них прин ци па бај ке. Увод на фор му ла на го ве шта ва 
ју на ки њу из у зет них мо ћи: „Има ла је же на три ср ца“36. На-
ра ци ја се за сни ва на тро стру ком ва ри ра њу јед не епи зо де 
(тро дел на ком по зи ци ја), са истим ис хо дом: сва три ср ца уни-
шти ће чо век/му шка рац. Мо тив по се до ва ња три ср ца, мо тив 
тро стру ке смр ти и тро стру ког ожи вља ва ња ју на ки ње („што 
у про ле ће сва ко/ по но во ср це ро ди“), као и сре ћан ис ход 
на ли ку ју еле мен ти ма на род не бај ке.

Бај ка о же ни ном ср цу има и еле ме на та ко ји ма од сту па од 
усме ног обра сца. Ре тро спек ци ја у при по ве да њу су прот ста вља 
се хро но ло шком/про гре сив ном ни за њу до га ђа ја у тра ди ци-
о нал ној бај ци. Те ма ти ка на ре ла ци ји ра све тља ва ња му шко-
-жен ских од но са не по зна та је фол клор ном жан ру. Очи то да 
је аутор ове умет нич ке бај ке усме ни пред ло жак ре се ман ти-
зо вао и до био бај ку ко ја по кре ће са вре ме не те ме.

Бај ка о ко ва чу се ман тич ки и ком по зи ци о но го то во да 
не ма до ди ра са тра ди ци о нал ним жан ром. Го вор ни су бјект у 
њој кроз ин во ка ци ју и ре тор ска пи та ња из но си сво ја се ћа ња 
на ко ва ча из Бран ко ви не. Ју нак ове бај ке – ко вач по се ду је 
ди вов ске мо ћи („јед ном ру ком по ди зао во ла“, „бо ко ре пла ме-
на брао го лом ша ком“, „же ра ви цу др жо на дла ну ла ко“), али не 
и функ ци ју ти пич ног ју на ка бај ке. Он је сим бол над људ ске 

36 Утро стру че ње де ло ва те ла је од ли ка хтон ских си ла, де мо на, ко ји 
су у епи ци суп сти ту и са ни ли ко ви ма ју на ка са нат при род ним мо-
ћи ма. Бал чак вој во да има три гла ве, Му са Ке се џи ја три ср ца.
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сна ге и ту се за вр ша ва удео чу де сног у Бај ци о ко ва чу. Од тра-
ди ци о нал не бај ке у овој тво ре ви ни функ ци о ни ше по сту лат 
да је то при ча о оно ме „што не мо же би ти“.

Кле тва као тра ди ци о нал ни жа нр на шла је сво је ме сто у 
на слов ној син таг ми пе сме Кле тва и мо ли тва (збир ка Зе ле ни 
ви тез). Пе сма по чи ње у ма ни ру сред њо ве ков ног мо ли тве ног 
жан ра, обра ћа њем су бјек та бо жан ском би ћу, ов де апо стро-
фи ра њем Бо га и упу ћи ва њем мо ли тве:

Бо же, што не бе сне по жа ре спу шташ у же тве
и се јеш страх у ср ца злу по да на,
мо лим Ти се смер но од да на до да на:
усли ши мо је ми ло сти ве кле тве
за оно га ко ји ме во ља ше ср ца ода на.

Ок си мо рон ска син таг ма „ми ло сти ве кле тве“ на го ве шта-
ва тон бу ду ћег про кли ња ња. Са да је ја сно да три кле тве ко је 
ће упу ти ти жен ски су бјект оно ме ко ји ју је искре но во лео 
(„ко ји ме во ља ше ср ца ода на“) не ће но си ти не га тив не же ље, 
већ ће се по пут оних у на род ној љу бав ној ли ри ци37 пре тво-
ри ти у сво ју су прот ност – бла го слов:

Учи ни да то пли ном мо га гла са
Од јек не ве тар кад око про зо ра му збо ри. 
(...)
Учи ни да обла ци, ка да ми ну му над до мом,
Мо је бла ге по при ма ју кре т ње.
(...)

37  Кун’ га, мај ко, обе да ку не мо!
  Тав ни ца му мо ја не дра би ла!
  Ру ке мо је – син џир око вра та!
  Уста мо ја очи му ис пи ла!
     (Зеј ни на кле тва, Вук, II, 533)
 Исти обра зац де вој чи ног про кли ња ња-бла го си ља ња ја вља се у 

пе сми Кле тва за кле твом (Вук, II, 529), Кле тва де вој чи на (исто, 
530); Ма ри на кле тва (исто, 531).
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Учи ни да јед ном, кад у ноћ се про бу ди,
сјај ме се чев га са не ба про бу ди
да скру шен до ђе до ме не.

По пут де во јач ких кле тви у на род ној ли ри ци и ов де је 
при сут но „по и гра ва ње са фор мом и зна че њи ма, па се ин то-
на ци јом кле тве моћ но при зи ва ју бла го де ти и ле по та тра ја-
ња“38, ко ји ће се оства ри ти у љу ба ви дво је мла дих.

Пе сма На род на кле тва (ДМ, ЦД, 3, стр. 423) при др жа ва 
се обра сца ове ар ха ич не и рас про стра ње не фол клор не тво-
ре ви не. Она је, као што усме ни пред ло жак на ла же, по кре ну-
та ја ким, не га тив ним емо ци ја ма го вор ни ка, у овом слу ча ју 
на ро да. Иако се у пе сми не екс пли ци ра ко ји је кон кре тан 
до га ђај усло вио та кав став ко лек ти ва, мо же се прет по ста ви-
ти да су по вод пре жи вље на пат ња, стра да ње ко ји су усло ви-
ли гнев и мр жњу пре ма по чи ни о цу (ов де се апо стро фи ра као 
„на сил ник“), ко ју је на род не мо ћан да уз вра ти из ван је зич ким 
сред стви ма. Не сре ћа ко ју је на сил ник на нео на ро ду по при-
ми ла је ес ха то ло шке ди мен зи је:

Где је ра сла тра ва,
са да су твр да тр ла. (...)
Где се чу ла пе сма
из пти чи јих гр ла,
му кла ти ши на. (...)
Где су би ла гро бља
пле ме на по мр ла,
тр ње са да ни че.

На сил ник је уни штио не са мо аграр, ве ро ват но јед ног 
пре те жно зе мљо рад нич ки ори јен ти са ног на ро да, не го и 
по след њи и нај и здр жљи ви ји из да нак фло ре – тра ву. За у век 
је уга сио пе сму пти ца, ов де не са мо сим бол ве се ља не го и 
ви тал но сти фа у не на јед ном про сто ру. Ко нач но, уни штио је 

38 Сне жа на Са мар џи ја, „По сло ви це, бла го сло ви и кле тве у усме ној 
књи жев но сти“, Књи жев ност и је зик, Београд, LV, 1–2, 2008, стр. 42.
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и гро бља, што је ме то ни миј ска за ме на за оне ко ји су та гро бља 
одр жа ва ли при да ју ћи им зна чај све тих ме ста, да кле – на сил-
ник је уни штио чи тав је дан на род. Оту да је ди но оста је да се 
уни шти те љу у фор ми кле тве упу те екви ва лент не же ље ко је 
кул ми ни ра ју сти хом „на сил ни че,/ крв ти се за тр ла!“, с на дом 
да ће се ма гиј ска моћ ре чи оства ри ти, да ће се и на сил нич ки 
род за тр ти. Ти ме би и прав да би ла за до во ље на.

Мо ли тва као на слов на од ред ни ца при сут на је у ве ћем 
бро ју пе сма Де сан ке Мак си мо вић. Мо ли твом у књи жев но сти 
слу жи ли су се ауто ри да из ра зе сво ју ве ру у Бо га, од но сно да 
ус по ста ве кон такт са Бо гом, Хри стом, Бо го ро ди цом или све-
ти те љем. Од ли ка мол бе ног го во ра је на гла ше на емо тив ност 
и екс пре сив ност у ди рект ном обра ћа њу. Струк ту ра мо ли тве 
је тро чла на: по чи ње за хва љи ва њем; сле ди ис по ве да ње гре-
шно сти, осе ћа ња ка ја ња и скру ше но сти; за вр ша ва се мол бом, 
од но сно иска њем. Су штин ску вред ност мо ли тве као жан ра 
про у ча ва о ци ви де у мо гућ но сти ма им про ви за ци је, у по гле-
ду фор ме и са др жа ја39. На овом ста ву мо гло би се уте ме љи ти 
про у ча ва ње мо ли тве у сти ху Де сан ке Мак си мо вић. У ње ном 
мо ли тве ном ства ра ла штву мо гу се учи ни ти три по де ле, ко је 
се у не ко ли ко тач ка до ди ру ју. Пр ва би би ла фор мал не при-
ро де, на пе сме ко је у свом на сло ву има ју од ред ни цу мо ли тва; 
дру га на мо тив ску усме ре ност мо ли тве; тре ћа би по де ла би ла 
она ко ју је на чи ни ла Ана Ћо сић Ву кић40 на „мо ли тве лир ског 
су бјек та и мо ли тве дру гих ли ца“.

Мо ли тве са љу бав ном те ма ти ком су мо ли тве су бјек та у 
пр вом ли цу: Мо ли тва за љу бав, Две мо ли тве (За ме не, За ње га), 
Кле тва и мо ли тва (све у збир ци Зе ле ни ви тез, ДМ, ЦД, 1). 
У Мо ли тви за љу бав пе снич ки су бјект се обра ћа Бо гу мол бом 

39 В. у: Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, од ред ни ца Мо-
ли тва, Ло гос Арт, Бе о град, 2007, стр. 446.

40 В. у: А. Ћо сић Ву кић, „Мо ли тва у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“, 
Хри шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, збор ник 
ра до ва, Бе о град, 2005, стр. 177−187.
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да са чу ва од про ла зно сти и за бо ра ва сна жне ми ну ле емо ци-
је („са чу вај у ср цу мом, за ро би,/ ју че ра шњег да на не стал ни 
прам“). У љу бав ној мо ли тви из два де ла: За ме не, За ње га из-
но си се ка ја ње ис по вед ног су бјек та на кон љу бав ног ра стан ка 
због не уз вра ће не љу ба ви у про шло сти:

Ви ше не мам ње га. Бо же, сво јом ми ло штом бла гом,
спу сти ру ку на ср це ње го во пу но ра на,
јер бо јим се сад: ни је би ло да на
кад ни сам ње му дра гом
бо ла за да ва ла.

За јед нич ки име ни тељ ових љу бав них мо ли тви је сте мо-
ме нат ис по ве да ња гре шно сти (у ве зи са љу бав ним осе ћа њем 
и ње го вим ма ни фе ста ци ја ма) и мол ба, од но сно иска ње да 
Бог по ми лу је оно га ко тр пи по сле ди це гре ха. Љу бав ме ђу 
по ло ви ма као те ма ових мо ли та ва је не свој стве на кон вен ци-
ја ма сред њо ве ков ног жан ра. Се ман ти ка мо ли та ва Де сан ке 
Мак си мо вић је ори ги нал но аутор ско ре ше ње.

По ми луј Бо же (Зе ле ни ви тез, 1930) од мо ли тве ног жан ра 
са др жи мо ме нат ис по ве да ња гре шно сти оних (мно жин ског 
су бјек та) ко ји за не се ни ра до шћу жи вље ња за бо ра вља ју на дра-
ге по кој ни ке, ко ји исту ра дост ви ше ни ка да не ће осе ти ти. На 
ову мо ли тву се мо тив ски на до ве зу ју Мо ли тва оче вом ср цу (Но-
ве пе сме, ДМ, ЦД, 1) и По след ња мо ли тва (Не мам ви ше вре-
ме на, ДМ, ЦД, 2). Ка рак тер ових мо ли тви је са свим про фан: 
у пр вој се апо стро фи ра отац, али не не бе ски већ зе маљ ски: 
„Не ка ме ср це тво је ову ноћ чу ва,/ оно је ди но на не бу за ме не 
ма ри./ Наг ни се но ћас над кров твој ста ри,/ где сам ја, и бо ло ви, 
и је сен, и др ва су ва“. По след ња мо ли тва до но си пор трет (фи зич-
ки и ду хов ни) мај ке, не у о кви рен у фор мал не обра сце мо ли тве.

Мо ли тве „дру гих ли ца“: Бо гу ми ло ва мо ли тва (Зе ле ни ви-
тез), Ср ни на мо ли тва (Но ве пе сме) пред ста вља ју уда ља ва ње 
од жан ра ко ји је на зна чен на сло вом. Ана Ћо сић Ву кић уоча ва 
да у њи ма пе сни ки ња „про ши ру је те мат ске окви ре мо ли тве них 
са др жа ја и от кри ва сво ју моћ сна же не лир ске иден ти фи ка ци је 
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са дру гим“41. Истом кру гу при па да ју Ис по сни ко ва мо ли тва и 
Краљ уочи бо ја, ко је су раз ма тра не у скло пу збир ке Ле то пис 
Пе ру но вих По то ма ка.

Пе сма Ли ти ја (Зе ле ни ви тез) се са сто ји из два де ла. У осно-
ви пр вог, де скрип тив ног де ла, на ла зи се ју жно сло вен ски об-
ред за зи ва ња ки ше (до до ле), ко ји је вре ме ном по при ми ло 
хри шћан ство да ју ћи му сво ја обе леж ја42, али је ње го ва се-
ман ти ка са чу ва на. Об ред под ра зу ме ва оби ла зак се ла и ата ра, 
што је у сти хо ви ма пред ста вље но:

Се о ском ста зом уза ном
По бо жна про ла зи сви та.
Мо ле се углас по по ви
да злат на по не су жи та,
да те шки бу ду сно по ви, (...)

На мо ли тве ни об ред ко лек ти ва у дру гом де лу пе сме на-
до ве зу је се мо ли тва пе снич ког су бјек та упу ће на Бо гу са истом 
свр хом („О, Бо же, по слу шај и ме не/ што не знам све та ца жи-
ти је/ (...) ни по бо жне пе сме ли ти је,/ па оро си све ну ле жа ре/ 
по ли ва да ма зе ле ним“).

Пе сма Пе сни ков бла го слов (збир ка Пе сник и за ви чај, ДМ, 
ЦД, 1) из не ве ри ла је у пот пу но сти по е ти ку жан ра ко ји има 
у на слов ној од ред ни ци (апо стро фи ра ње оно га ко ме се бла-
го слов упу ћу је, на бра ја ње ње го вих вр ли на, из ра жа ва ње же ље 
за здра вљем или ка квом до бро би ти). Сво ди се на пе сни ко во 
бла го си ља ње љу ба ви ано ним ног мла дог па ра. Пе сма је ујед-
но при мер де ком по зи ци је жан ра на го ве ште ног на сло вом.

41 Ана Ћо сић Ву кић, „Мо ли тва у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“, Хри-
шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, зборник радова, 
2005, стр. 178.

42 Ли ти ја (грч. Ли те мо ли тва) 1. у пра во слав ној цр кви: све ча на по-
вор ка вер ни ка и све ште ни ка са бар ја ци ма, кр сто ви ма, ико на ма 
и сл., ко ја се из во ди о ве ли ким пра зни ци ма или за пре ста нак су ше, 
ра та или ка кве дру ге по ша сти. И. Клајн, М. Шип ка, Ве ли ки реч ник 
стра них ре чи и из ра за, Про ме теј, Но ви Сад, 2006, стр. 707.
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Пи та ли ца, ина че крат ка усме на фор ма, на шла се у на-
сло ву исто и ме не пе сме Де сан ке Мак си мо вић (Пи та ли це, 
ДМ, ЦД, 2, стр. 63). У пе сми се аутор ка са мо до не кле при др-
жа ва ла кон вен ци ја тра ди ци о нал не фор ме ис ка за не на сло вом, 
тач ни је, се ман тич ки ју је из ме ни ла и при бли жи ла за го нет-
ка ма. Пе сма је са ста вље на из ни за пи та ња ко ја су из гра ђе на 
пре ма прин ци пи ма ко ји функ ци о ни шу у за го нет ка ма. У сти-
хо ви ма се ни жу за го нет не сли ке са чи ње не од по ре ђе ња по 
слич но сти (пре о вла ђу је ком па ра тив но по ре ђе ње: бр же од, 
мир ни је од). Ком по зи ци о ни по сту пак ни за ња за го нет них 
пи та ња у ана фор ском ни зу (Има ли...) уз при ме ну гра да ци је, 
по пут овог у пе сми Пи та ли це, ја вља се и у на род ним љу бав-
ним пе сма ма, нпр. Ри ба и дје вој ка (Вук, I, 285):

Има ли, Ву че, што бр же од му ње
кад пла не за су ше над ма чван ским жи том 
(...)
Да ли ко као под рин ске шу ме из не на да
за тво ри врат ни це ис пред пр вог ма ра ка?
Има ли игде мир ни јег ста да
од су то ном оку па них ра ђе вач ких бре жу ља ка?
Има ли же те ли ца ко је бр же жа њу
од но ћи кад с је се ни по Ср би ји њи ве
по жње сме ђе? (...)

                       (Пи та ли це)

Има л’ што ши ре од мо ра?
Има л’ што ду же од по ља?
Има л’ што бр же од ко ња?
Има л’ што сла ђе од ме да?
Има л’ што дра же од бра та?

         (Ри ба и дје вој ка)

 Низ ме та фо рич них по ре ђе ња у пе сми Пи та ли це са др жи 
кон крет не пој мо ве ко ји ма се име ну ју и при ка зу ју по ја ве и 
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ло ка ли те ти Ву ко ве род не зе мље. Та ко ђе, од го во ри на пи та ња 
не би би ли ап стракт ни јер су ве за ни за ис ку ство чо ве ка ко ји 
по ти че из Ср би је. Ти ме је за до во љен још је дан услов жан ра: 
пра ви ло за го не та ња je „ве за ност за ис ку стве но, чул но про-
вер љив по јам“43.

Низ за го нет них пи та ња/по ре ђе ња са чи ње них од кон-
крет них пој мо ва на ста вља се ап стракт ним ка те го ри ја ма, 
ко је су, ка ко је ре че но, не ти пич не за за го нет ку, од но сно ре ђе 
се ја вља ју у њој. Ипак, све уве де не ап стракт не ка те го ри је 
(ми сао, се та, ср це − емо ци је) у не по сред ној су ве зи са чо ве ком 
и ње го вим жи во том:

Има ли где на све ту ре ке игде ду же
од људ ске ми сли са сет ним оба ла ма?
Има ли плу го ва што од ње ду бље плу же?
(...)
Има ли игде ду бљег ко ви тла ца
не го што у људ ском ср цу отво ре се
кад ста рост ко тве у њу ста не да ба ца?

Ако има мо у ви ду да се струк ту ра за го нет ке са сто ји од 
три сег мен та – увод на фор му ла/пи та ње ко јим се на го ве шта-
ва за го не та ње, са ма за го нет ка/за го не та ње и од го нет ка44 – ова 
пе сма по се ду је сва три сег мен та. Ако је сре ди шњи низ пи та-
ња у функ ци ји за го не та ња, он да је пр ва стро фа пе сме у функ-
ци ји пр вог струк тур ног сег мен та за го нет ке. Она об ја шња ва 
кон текст у ко ме се по ста вља ју пи та ња и име ну је уче сни ке у 
до га ђа ју, тј. на го ве шта ва за го не та ње. За го не та ње под ра зу ме-
ва ди рект но обра ћа ње, „не по сре дан кон такт оно га ко по ста-
вља нео бич но пи та ње и оно га ко на пи та ње од го ва ра“45. Ов де 

43 Сне жа на Са мар џи ја, „Струк ту ра и функ ци ја усме не за го нет ке“, 
Срп ске на род не за го нет ке, aн то ло ги ја, прир. С. Са мар џи ја, Гу тен-
бер го ва га лак си ја, Бе о град, 1995, стр. 12.

44 Исто, стр. 19.
45 Исто, стр. 20.
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се пер со ни фи ци ра ни по ток46 на шао у уло зи по ста вља ча пи-
та ња. Апо стро фи ра ни ста рац ко ме су адре си ра на пи та ња 
име но ван је као Вук (Ка ра џић):

Ста рац Вук се ди на оба ли ту ђин ске во де,
обла ке по сма тра рет ке,
слу ша ве чер ње, не по зна те пти це,
а по ток му као не кад за да је пи та ли це.

На ве де ни низ за вр ша ва се пи та њем ко је ни је раз ви је но 
у сли ку по пут прет ход них, чи ме на ли ку је жан ру пи та ли це. 
Оно, као по след ње у ни зу, но си нај ја чи емо тив ни на бој:

Да ли игде те же не го у ту ђи ни,
Ву че, мре се?

На кон ње га, по за ко ни то сти ма жан ра, сле ди од го нет ка, 
тре ћи еле ме нат у струк ту ри за го нет ке. У пе сми Пи та ли це 
од го нет ка је као за себ ни сег мент из о ста ла. Она би би ла су-
ви шна јер је укло пље на у сти хо ве це ле пе сме, од са мог по-
чет ка. Ја сно да је смрт сву да те шка, не же ље на по ја ва. Ипак, 
чи ње ни ца да је чо век отрг нут, одво јен и ис ко ре њен, уно си 
до дат ну те жи ну ка ко у ње гов жи вот та ко и у тре ну так окон-
ча ња жи во та. По след ње пи та ње, и без екс пли цит ног од го-
во ра, пот цр та ва не из мер ну тра ги ку чо ве ка ко ји уми ре да ле-
ко од сво је зе мље. Ко нач но, не са мо по те ма ти ци не го и по 
то ну, ова пе сма не мо же се до ве сти у до дир са уоби ча је ним 
ша љи вим то ном свој стве ним жан ру пи та ли ца. У њој се ни жу 
пи та ња ко ја сли ка ју гор ку суд би ну чо ве ка осу ђе ног на жи вот 
и смрт у ту ђи ни.

Од тра ди ци о нал них жан ро ва у на сло ви ма пе са ма Де сан-
ке Мак си мо вић сре ћу се још и сва тов ска пе сма, здра ви ца, 

46 По ток/ре ка/те ку ћа во да је ши рок и мно го зна чан сим бол. Из ме ђу 
оста лог, сим бо ли зу је про ла зност: „čo ve ko vo po sto ja nje i nje go vo 
pro ti ca nje sa uza stop nim ni zom že lja, ose ća ja, na me ra i sa ra zno li ko šću 
nji ho vih skre ta nja“. А. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca 
Re ka, str. 779.



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

34

ту жба ли ца, успа ван ка. Све жан ров ске од ред ни це, из у зев 
успа ван ке, упо тре бље не су у пе сма ма у тра ди ци о нал ном 
зна че њу.

Сва тов ска пе сма (збир ка Пе сник и за ви чај, ДМ, ЦД, 1) 
са др жи пре по зна тљи ве еле мен те на род не сва тов ске ли ри ке. 
Кон ци пи ра на је као де вој чи но обра ћа ње бу ду ћем су пру гу 
(„По ве ди ме до му сво ме.“), уз пре по зна тљив мо тив на бра ја ња 
чла но ва ње го ве по ро ди це са ко ји ма би тре ба ло да ус по ста ви 
од нос на кон што на пу сти ро ди тељ ски дом:

Се стра тво ја још је ма ла, (...)
сва ког ју тра ја од ми ла
очи бих јој по љу би ла.
Бра ту тво ме не на че те
ја бих во де до но си ла; (...)
Ја бих ру ке тво је мај ке
од ме ни ла, по што ва ла, (...)
Са осме хом оца тво га
ја бих увек су сре та ла; (...)

У на род ној пе сми де вој ка се та ко ђе ра до сно одва ја од 
сво јих уку ћа на спрем на да при хва ти но ве. О то ме ка ко су од 
еле ме на та свад бе ног ри ту а ла на ста ли мо ти ви па и чи та ви 
си жеи пе сaма го во ри Мир ја на Де те лић у тек сту „Свад ба као 
об ред пре ла за“47. Свад бу као об ред пре ла за чи не сле де ћи 
еле мен ти: 1. ки ће ње сва тов ског бар ја ка и ме ше ње об ред них 
хле бо ва, 2. по ла зак по не ве сту, 3. до чек у не ве сти ном до му, 
4. од ла зак у цр кву на вен ча ње, 5. по вра так мла до же њи ној 
ку ћи, 6. свад бе на го зба, 7. сво ђе ње мла де на ца и пр ва брач на 
ноћ. Не ве сти но опра шта ње од ро да и до ма је чи ни лац тре-
ће на ве де не фа зе свад бе ног об ре да, и не по сред но прет хо ди 

47 В. у: M. Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, СА НУ, по себ на из да ња, 
књ. DCXVI, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 46, Бе о град, 1992, 
стр. 226−227.
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ње ном по след њем из ла ску из ро ди тељ ског до ма у ста ту су 
де вој ке. На кон што је де вер пр сте ну је, она се ри ту ал но опра-
шта од ро да и до ма: „љу би хлеб и со вру, ди рек, праг и ог њи-
ште; три пу та оби ђе око ог њи шта, пре кр сти га (...); над пра-
гом, за јед но са дру га ри ца ма, ло ми по га чу; ста вља па ру на 
праг (...)“. Ко нач но, ка да пре ђе пре ко ње га, за њу ва жи за бра на 
освр та ња, „да не би по род ли чио на уј че ви ну“.48 Док оба вља 
ри ту ал не рад ње, она ко му ни ци ра са при сут ни ма, из ра жа ва-
ју ћи спрем ност да пре ђе у но ви род:

„Ле па Ма ро, је л’ ти жао мај ке?“
„За што би ми би ло жао мај ке,
у мог дра га бо љу мај ку ка жу.“
„Ле па Ма ро, је л’ ти жао ба бе?“
„За што би ми би ло жао ба бе,
у мог дра га бо љег ба бу ка жу.“
„Ле па Ма ро, је л’ ти жао бра ће?“
„За што би ми би ло жао бра ће,
у мог дра га бо љу бра ћу ка жу.“
„Ле па Ма ро, је л’ ти жао се је?“
„За што би ми би ло жао се је,
у мог дра га бо љу се ју ка жу.“

   (Вук, I, бр. 88)
У по гле ду фор ме, Сва тов ска пе сма Де сан ке Мак си мо вић 

сле ди обра зац на род ног жан ра. Ис пе ва на је у осмер цу, ина-
че сти ху ти пич ном за сва тов ске пе сме (по ред де се тер ца и 
три на е стер ца).

Се ља ко ва здра ви ца (Пе сник и за ви чај) сле ди тра ди ци о-
нал ни обра зац у ви ду оп штих ме ста (обра ћа ње у све ча ној 
при ли ци с ци љем да се до ма ћи ну по же ли здра вље, има ње и 
на пре дак). По чи ње фор му лом обра ћа ња до ма ћи ну и из ри-
ца ња до брих же ља (бла го сло ва), упу ће них ње му, а по том и 
ње го вим уку ћа ни ма:

48 Исто, стр. 226.
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До ма ћи не, бра те,
здра во нам бу ди!
Све га што же лео,
го спод ти дао,
сун ца и ки ше,
је ла и пи ћа,
а по нај ви ше
уну чи ћа!

Те жи ште до брих же ља је на раз ли чи тим ви до ви ма плод-
но сти: оби ље на до ма ћи но вим њи ва ма, у воћ ња ци ма, у ко-
шни ца ма, број ност че ља ди у ку ћи. По пут на род них, и ова 
здра ви ца се из ри че за тр пе зом, уз ви ше ним то ном:

Збри ши мо, бра ћо,
са че ла бо ре!
До ма ћи но ве
кће ри нам то че,
до ма ћи но ве
сна хе нас дво ре. (...)
Пиј мо у здра вље
до ма ћи на,
у здра вље
си но ва му,
сна хи и кће ри!

Бу ду ћи да се до га ђај у пе сми од ви ја за тр пе зом, на не-
кој по ро дич ној све ча но сти, уз ча шу, пе сма асо ци ра на 
по ча шни цу. По ча шни це се ве зу ју за сла вље ње по је дин ца, 
ис пе ва не су у ње го ву част. У њи ма је екс пли ци ра на же ља 
да бу де бла го сло вен он и ње гов род, о че му пе ва на род на 
по ча шни ца:

Го спо дар сје ди у злат ну сто лу,
Вр го је но ге у хлад ну во ду,
Ни во де му ти, ни зла го во ри,
Нег’ Бо га мо ли да га по мо же,
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По мо гло ње га и ње гов род,
Част да ти је и цр ле но ви но.
     (По ча сни ца, 35049)

Ви но ко је се по ми ње у на род ној пе сми и асо ци ра у Се-
ља ко вој здра ви ци, по ред хле ба на тр пе зи, оба ве зно је пи ће 
на кућ ној сла ви, „јер, ви но, као оба ве зно пи ће о хри сти ја ни-
зо ва ном пра зни ку Кр сне сла ве, уз хлеб, пред ста вља жр тву 
мит ском прет ку, ко јим се он уоби ча је но по зи ва на го збу“50. 
Исто вре ме но, ви но сим бо ли зу је крв, здра вље и жи вот. Оно 
је оба ве зна ком по нен та свих по ро дич них об ре да: у свад бе ном 
об ре ду да ва ло се мла ден ци ма да пи ју, гла ва но во ро ђен че та 
се по ли ва ла ви ном (у Ма ке до ни ји), бе би се да ва ло при ли ком 
пр вог по до ја (Бу гар ке у Тра ки ји).

Ту жба ли це: Мла ди ће ва ту жба ли ца (ЦД, 1, стр. 480), Се-
стри на ту жба ли ца (ЦД, 1, стр. 483), Мај чи на ту жба ли ца 
(ЦД, 1, стр. 484), Се љан ки на ту жба ли ца (ЦД, 1, стр. 548) на-
сло вом асо ци ра ју на оби чај не пе сме из кул та мр твих. Све 
оне са др же ти пич не еле мен те на род не ту жба ли це – жа ље ње 
за по кој ни ком у ви ду „po hva le i spo me na“51 – а ов де их из ри чу 
мла дић мр твој дра гој, се стра по кој ној се стри, мај ка пре ми-
ну лој ћер ки и мај ка пре ми ну лом пр вен цу.

У Мла ди ће вој ту жба ли ци уоча ва се мо тив ска срод ност 
са лир ском љу бав ном по е зи јом. У њој је при су тан мо тив де-
во јач ке ле по те и де во јач ког ко ла:

Мно ге су де вој ке на све ту ле пе,
   као ти ни су.
Мно ге се слат ко и бла го сме ју,
   твог сме ха не ма.
(...)

49 Зо ја Ка ра но вић, прир., Ан то ло ги ја срп ске лир ске усме не по е зи је, 
Све то ви, Но ви Сад, 1996, стр. 241.

50 Исто, стр. 307.
51 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca Tu-

žba li ca, str. 251.
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Свак ће по не ког на игру зва ти,
   ја те бе не ћу.

          (Мла ди ће ва ту жба ли ца)
По ет ски реч ник ту жба ли ца је за сно ван на утвр ђе ним 

пој мо ви ма. Је дан од њих је Сун це. „Ни је ре дак слу чај да се 
Сун це ја ви у пр вим сти хо ви ма ту жба ли це, а да се на ђе и у 
при пе ву на кра ју исте пе сме.“52 Ви ше стру ки су раз ло зи за то. 
Ве ро ва ло се да не тре ба на ри ца ти по мра ку, па су ту жаљ ке 
че ка ле да се оно по ја ви да би по че ле са на ри ца њем. Сун це је 
сим бол све тло сти, „јар ко сун це ко је пре ра но за ла зи, про ме-
ће се у сто ти нак утвр ђе них ста ја ћих сти хо ва, за у зи ма ју ћи у 
по ет ском реч ни ку ту жба ли ца не сум њи во нај ва жни је ме сто 
и по за сту пље но сти и по оби љу мит ских тра го ва.“53 Чест мо-
тив у ту жба ли ца ма је Сун це ко је гре је све при сут не, из у зев 
нај бли жих срод ни ка и са мог по кој ни ка. Са том се ман ти ком 
мо тив се ја вља и у Мла ди ће вој ту жба ли ци:

Ку да ћеш у та му ти, го лу би це
   уми ља та?
(...)
Сун це ће мла дом сва ком сја ти,
   те би не ће.

Син таг ма „го лу би це уми ља та“ је бли ска име ни ци „умил-
ни ца“, ко ја је ти пич на за ту жба ли це у ко ји ма се жа ли де вој ка.54

Се љан ки на ту жба ли ца је на ра тив на. Са др жи при каз 
се о ског жи во та и уде ла ко ји је у ње му имао по кој ник:

Где, си си не? Ви ди се да не ма
   тво јих ру ку.
По ља сто је. Ста је се ру ше.
   Плот оба ра.

52 М. Ма тиц ки, прир., Дво ри са мо тво ри. Тужбалице, Рад, Београд, 
1979, стр. 16.

53 Исто, стр. 16.
54 В. у: М. Ма тиц ки, прир., Дво ри са мо тво ри, стр. 21.
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Рђа ју мо ти ке и пу сто тво је
   рђа ра ло;
пу сти иза те бе бу ђа ју
    тво ји ала ти;
ко во да у бра ни на јед ном у до му
   све је ста ло.

На род не ту жба ли це зна ју за оби ча је ши ша ња, стри га ња 
и чу па ња ко се, гре ба ња ли ца:

Сво је ли це на гр ди ла,
ду ге ко се оцр ни ла,
ду ге ко се оши ша ла,
у цр но се за мо та ла,
нек’ се зна де ку ка ви ца.
Све смо ко се пот ки ну ле,
све смо ли це из гре ба ле!

(у: М. Ма тиц ки, Дво ри са мо тво ри, стр. 15)
Овај мо тив је при су тан и у ту жба ли ца ма Де сан ке Мак-

си мо вић:
Цр ну бих сво ју во ле ла ко су
   ви де ти се ду;
оба бих ока сто пу та да ла
   и ру ке обе;
при ста ла ја бих да ми бо ле сти
   ли це на гр де;
уна ка же ног да сам ти ју трос
   сва ну ла те ла;
да те бе за гр ли ти још јед ном мо гу,
   се стро бе ла.

      (Се стри на ту жба ли ца)
По зив по кој ни ку да се вра ти или од го во ри на ре чи ту-

жи ли це је оп ште ме сто у усме ним тво ре ви на ма. Он се ја вља 
у прет ход ној пе сми и сти хо ви ма Мај чи не ту жба ли це:
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Сад ка мен на мој бол се од зи ва,
   а ти ћу тиш;
те пам ти ми ло ште из де тињ ства,
   не од го ва раш.

На ве де не ту жба ли це су у фор ми апо стро фи ра ња по кој-
ни ка, што је у скла ду са на род ним ве ро ва њем у за гроб ни жи-
вот и мо гућ ност умр лих срод ни ка да чу ју по ру ке ко је су им 
пе смом упу ће не. У по гле ду ме три ке, ове ту жба ли це има ју стих 
ду жи од на род не ту жба ли це; ње го ва ду жи на ва ри ра од де сет 
до два на ест сло го ва. При пев, у ко ме се по обра сцу усме ног 
пред ло шка из ра жа ва нај ви ши ин тен зи тет бо ла, од ли ку је све 
на ве де не ту жба ли це Де сан ке Мак си мо вић („те бе не ма“, „твог 
сме ха не ма“, „се стро ми ла“, „а ти ћу тиш“, „не од го ва раш“).

У по ми ња ним ту жба ли ца ма ја вља ју се биљ ке, и то ис-
кљу чи во оне ко је су ве за не за по смрт не оби ча је (бо си љак, 
ру жа, ја бу ка, ја вор, ја блан, је ла и бор). Та ко ђе, по ми ње се и 
ру жа као сим бол не ка да шње де вој чи не ле по те:

У жи во ту за што, се стро бе ла,
   не би јо ште,
све тлост бли ста вих тво јих зе ни ца
   да до го ре,
ру жа што ти је цве та ла ли цем
   да до цве та“

     (Се стри на ту жба ли ца)
До во ђе ње у ве зу де вој чи не смр ти са ру жом има упо ри ште 

у срп ској тра ди ци ји. На и ме, ру жа је сма тра на гра нич ном биљ-
ком, из ме ђу овог и оног све та. Бу ду ћи та ква, она је би ла не из-
о став но при сут на у об ре ди ма ини ци ја ци је (ро ђе ње, за де вој-
че ње/вен ча ње, смрт), јер је и ини ци јант би ће на ме ђи, пре ла зу. 
Де вој ку ста са лу за уда ју мо мак у љу бав ној пе сми на зи ва ру ме-
ном ру жи цом („Де вој чи це, ру жи чи це,/ ру жо ру ме на,/ што ти 
са мном не бе се диш,/ уста ме де на?“, Вук, I, 590). У скла ду са 
сво јом гра нич ном по зи ци јом, ру жа има ам би ва лент но зна-
че ње, па озна ча ва и смрт де вој ке: „Уко па ше јед но до дру го га,/ 
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(...)/ Ма ло вре ме за тим по ста ја ло,/ ви ше дра гог зе лен бор из-
ра сте,/ а виш’ дра ге ру ме на ру жи ца“, Вук, I, 341). Да кле, по ред 
ле по те мла де де вој ке, у на род ној ли ри ци ру жа мо же сиг ни-
фи ко ва ти и ње ну смрт. Ру жа се са ди ла на гро бо ви ма, „по себ-
но на гро бо ви ма де вој ка, и то на гро бо ви ма де вој ка ко је су 
умр ле пред уда ју“55, да би се де вој чи на ду ша на ста ни ла у њој.

Тон и се ман ти ка ту жба ли це уоча ва ју се и у пе сми елип-
тич ног на сло ва Де вој ка за бра том (Пе сник и за ви чај, ДМ, ЦД, 1, 
стр. 475). Ње ни сти хо ви у под тек сту но се ре фе рен цу на на-
род ну пе сму Нај ве ћа је жа лост за бра том (Вук, I, 304). Кул-
ми на ци ја де вој чи ног бо ла ма ни фе сту је се фи зич ким на гр-
ђи ва њем ње не ле по те – оли че не у ко си, очи ма, ли цу – баш 
као Ђур ђе ви чи не у на род ној тра ди ци ји 56:

Не ка ми ко се по се де,
не ка мо је очи ле пе
од су за и ки ша осле пе,
обра зи не ка ми убле де;
ду шу ми за да ви, пре ли,
ни шта ви ше у ме ни
и ни шта око ме не
не ка се не ве се ли.

У пе сми се по ми ње вре мен ска од ред ни ца че тр де сет да на 
ту го ва ња („Пут ни че. Су мор ни обла че,/ че тр де сет да на без 
пре стан ка,/ (...)/ па дај на мо ју гла ву“). По ве ро ва њу Ју жних 
Сло ве на, то је пе ри од у ко ме ду ша по кој ни ка бо ра ви у сво јој 

55 Зо ја Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 280.
56      За Ђур ђем је ко су од ре за ла,
      за ђе ве ром ли це из гр ди ла,
      а за бра том очи из ва ди ла.
      Ко су ре же, ко са опет ра сте;
      ли це гр ди, а ли це из ра ста;
      али очи нe мо гу из ра сти,
      ни ти ср це за бра том ро ђе ним. 

                                        Нај ве ћа је жа лост за бра том (Вук, I, 304)



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

42

ку ћи, у бли зи ни по ро ди це. По ис те ку тог вре ме на, она се 
уз ди же у ви ше сфе ре или иде на суд код Бо га.

Од ред ни цу успа ван ка има не ко ли ко пе са ма на ста лих у 
раз ли чи тим фа за ма ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић. Ро-
ман ти чар ска успа ван ка (ДМ, ЦД, 1, стр. 562) из ци клу са Пе-
сме о роп ству и сло бо ди је мо тив ски вр ло уда ље на од исто и-
ме ног жан ра на род не по е зи је. Ис пе ва на је у ду ху со ци јал не 
ли те ра ту ре по сле рат ног пе ри о да. „Она не ма фор му успа ван-
ке, већ сво је вр сне ’буд ни це’, ко јом се, уз осврт на слав на вре-
ме на и сло бо дар ску тра ди ци ју, при зи ва и тра жи пе сма ко ја 
ће ства ра ти но ве ју на ке и па три о те.“57 Њо ме се про па ги ра 
иде ја да мај ке тре ба сво јој де ци да пе ва ју успа ван ке ко је ће у 
њи ма под сти ца ти ро до љу бље и ју на штво, што је да ле ко од 
по е ти ке тра ди ци о нал не успа ван ке:

Пе вај, се стро, успа ван ке,
та кве за свог ма лог си на
уз чи ји се при пев во ли
ви ше не го жи вот го ли,
не го зде ла на свом сто лу,
сло бо да и до мо ви на.

Успа ван ка цве ћу (ДМ, ЦД, 3, стр. 60) пред ста вља ве ли ки 
от клон од тра ди ци о нал не фор ме и на ме не успа ван ке. Уме сто 
де ци, она је упу ће на пер со ни фи ци ра ном би љу („Спа вај те,/ 
од све тло сти су вам умор не очи.“). Сти хо ви исто вре ме но 
но се ис по вест пе снич ког су бјек та о соп стве ним ноћ ним не-
ми ри ма („Спа вај те,/ ва ма ће ноћ би ти ла ка,/ а ме не ће бу ди-
ти сно ви,/ рђа ве слут ње, се ћа ња упор на“), што сва ка ко не ма 
па ра ле лу у на род ним успа ван ка ма.

По след ња успа ван ка (ДМ, ЦД, 1, стр. 478) и Мо ра ни на успа-
ван ка (Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, ДМ, ЦД, 2, стр. 492) на-
из глед пред ста вља ју ин вер зи ју жан ров ског обра сца успа ван ке. 

57 Ли ди ја Де лић, „Тра ди ци о нал ни жан ро ви и мо ти ви у по е зи ји Де-
сан ке Мак си мо вић“, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву 
Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, стр. 118.
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Оне ни су „upu će ne de te tu, (..), da ga ču va ju od ’ne sa na’“58. Обе пред-
ста вља ју успа ван ку уми ру ћи ма, они ма чи ја је ко лев ка зе мља:

Ле зи у ко лев ку из ко је ни чe тра ва,
над ко јом ми ри шу ви шње рас цве та не.
Ове пр ве не мир не да не
про ле ћа во ле ла си ти.
Спи мир но, спи.

             (По след ња успа ван ка)

Сви ви ста ри ном из Кар па та, (...)
сви ви за ва ђе ни,
хо ди те у ти хо цар ство ме ни,
и у ње му се те сно зби те,
отво ре на су вам ши ром вра та.
За у век ту се по ми ри те
у не дри ма зе мље сме ђе.

   (Мо ра ни на успа ван ка)
Ипак, мо тив успа вљи ва ња у овим две ма пе сма ма има 

су штин ске слич но сти са тра ди ци о нал ним об ред ним пе сма-
ма за успа вљи ва ње де те та. На и ме, до во ђе ње у ве зу успа ван ке 
са смр ћу је у скла ду са ве ро ва њем при ми тив ног чо ве ка да је 
„spa va nje smrt u ma lo me“, јер се „u snu pri vre me no odva ja du ša 
od te la“59 у ко је ће се по но во вра ти ти бу ђе њем. У овим пе сма ма, 
са свим из ве сно, до бу ђе ња не ће до ћи, што је већ у на сло ви ма 
екс пли ци ра но: атри бу том по след ња, од но сно успа ван ка ко ју 
из го ва ра бо ги ња смр ти.

*
Пе сме тре ће гру пе са др же пре о бли ко ва не мо ти ве или 

по ступ ке из усме них оства ре ња, иако то ни је у њи ма екс пли-
ци ра но или на сло вом ука за но.

58 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca Uspa-
van ka, str. 257.

59 Isto, str. 257.
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Љу бав на пе сма (ДМ, ЦД, 1, стр. 467) те мом и ком по зи-
ци о ним по ступ ком ус по ста вља ве зу са лир ском љу бав ном 
пе смом Љу бав ни ра ста нак. Обе пе сме при ме ном гра да ци је 
и хи пер бо ле опи су ју љу бав не ја де жен ског ис по вед ног су бјек-
та – де вој ке, од но сно уса мље не зе ле не ка де у на род ној пе сми:

Ко ли ко је на не бу зве зда
па све да су мо је очи,
не бих га се мо гла на гле да ти.
Ко ли ко је у го ри гра на
па све да су мо је ру ке,
не бих га се мо гла на гр ли ти.

       (Љу бав на пе сма)
Што је не бо – да је лист ар ти је,
што је го ра – да су ка ле мо ви,
што је мо ре – да је црн му ре ћеп,
пак да пи шем три го ди не да на,
не би мо ји ис пи са ла ја да!

  (Љу бав ни ра ста нак, Вук, I, 553)
Пе сма Бра то ва мо ли тва (ДМ, ЦД, 1, стр. 476) ус по ста вља 

ин тер тек сту ал ну ве зу са лир ском пе смом из кру га по ро дич-
них пе са ма Се стре без бра та (Вук, I, 307). У на род ној пе сми 
две се стре, од сил не же ље да има ју бра та, пра ве га „од би је ле 
сви ле“ и нај леп ших еле ме на та из при ро де („струк му ме ћу 
др во шим ши ро во,/ цр не очи два дра га ка ме на,/ обр ви це 
мор ске пи ја ви це/ сит не зу бе два ни за би се ра;/ за ла жу га ме-
дом и ше ће ром:/ ’То нам је ди, па нам про бе сје ди!’“). У Бра-
то вој мо ли тви му шка рац се на шао у ис тој си ту а ци ји, док 
пе сма до но си хри сти ја ни зо ва ну вер зи ју мо ти ва. Он мо ли 
Твор ца да му ис пу ни је ди ну же љу и по да ри се стру:

Ме ђу зве зда ма тво јим и ду хо ви ма,
твор че, сам сам.
Сва ки ов де крај се бе се стру има,
без ње са мо ја сам.
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А до ста је на зе мљи мо јих се ста ра,
све су бла ге;
све их ти ти хе и крот ке пост ва ра,
све су ти дра ге.
Али има јед на ме ђу њи ма
од свих бо ља;
ми ло ште то ли ко да у се би има,
тво ја је во ља.
Зо ви ми је, се стру да имам и ја,
мо ри ме же ља.
Од свих тво јих ду хо ва би ће све тли ја
она и бе ља.

У под тек сту пе сме Де вој ка слу ти смрт (ДМ, ЦД, 1, стр. 477) 
на шао се мо тив из на род них ба ла да – де вој чи на слут ња соп-
стве не смр ти и мол ба ко ња ни ку/пред вод ни ку свад бе не по-
вор ке да ста не:

За у ста ви, до бри ко ња ни че;
ку да ти се жу ри та ко?
Де вој ка те ко ја во ли ви че,
пре кли ње да идеш по ла ко.

Смрт пр сте но ва не де вој ке од кле тве (у пе сми За руч ни ца 
Ла за Ра да но ви ћа, Вук, III, 79) или уро ка (Же нид ба Ми ли ћа 
Бар јак та ра, Вук, III, 78) је смрт од ви ше си ле и де ша ва се увек 
у го ри, ко ја је хтон ски про стор и оби та ва ли ште злих си ла. 
Го ра је ме сто пре ла ска (од ро ди тељ ског до мла до же њи ног 
дво ра), отво ре на је, ту ђа, ван чо ве ко ве кон тро ле и не при ја-
тељ ски на стро је на пре ма ње му. Оту да се зле си ле, уро ци и 
кле тве ба ја њем те ра ју у го ру. Ка да се са по вор ком на ђе у го ри, 
де вој ка је у вла сти ну ме на и ви ше не рас по ла же сво јим жи-
во том. У обе ма пе сма ма из Ву ко вих збир ки деј ство ну ме на 
се озна ча ва фор му лом: „љу то ме је за бо ље ла гла ва/ јар ко ми 
је омр зну ло сун це,/ а цр на ми зе мља оми ље ла,/ бог би дао те 
би до бро би ло!“ (Же нид ба Ми ли ћа Бар јак та ра) или: „а ме не 
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је за бо ле ла гла ва, а од ср ца пре бо ле ти не ћу“ (За руч ни ца Ла за 
Ра да но ви ћа), на кон че га сле ди ње но обра ћа ње во ђи свад бе не 
по вор ке да „уста ве су ре бе де ви је“ (Же нид ба Ми ли ћа Бар јак-
та ра), пре ки ну му зи ку и свад бе но ве се ље.

Мо тив де вој чи не слут ње соп стве не смр ти је мо ди фи ко-
ван у пе сми Де сан ке Мак си мо вић. У њој де вој чи на мол ба 
ко ња ни ку прет по ста вља мо гућ ност крат ког про ду же ња 
жи во та:

За у ста ви, до бри ко ња ни че,
још има да на, на ста ви пут су тра.
Хте ла бих да слу шам ка ко љу бав ни че,
хте ла још јед ном да по гле дам мла да
ка ко сви ћу над зе мљом ју тра.

У умет нич кој об ра ди де вој чи на слут ња смр ти и за у ста-
вља ње ко ња ни ка под ра зу ме ва мо гућ ност да се смрт од ло жи, 
ма кар накрат ко. У на род ним ба ла да ма смрт де вој ке је не у-
мит на и тре нут на, јер је од уро ка.

Исто то са мо ма ло друк чи је (ДМ, ЦД, 2, стр. 61) је би ла 
Ву ко ва озна ка за су штин ску осо бе ност усме не књи жев но сти 
– ва ри јант ност. Исти на слов но си пе сма Де сан ке Мак си мо-
вић по све ће на пут ни ку ко ји про ла зи кроз шу ме, низ по ље, 
кроз реч ни кла нац, за ла зи у се ло, хо да „кроз на род“ и пер ци-
пи ра свет и де ша ва ња у ње му.

На свом пу ту он је нај пре угле дао де вој ку ко ја ту жи за 
бра том у ду ху на род не тра ди ци је.60 Сли ка асо ци ра на пе сму 
Нај ве ћа је жа лост за бра том:

60 О ма ни фе ста ци ја ма жа ло сти у на шем на ро ду све до чи Ти хо мир 
Ђор ђе вић: „По не где ожа ло шће ни вр ше про ме не на сво ме те лу. 
Још у сло вен ској ста ри ни био је оби чај да се у знак жа ло сти ши ша 
ко са и гре бе ли це. (...) У жа ло сти је нај о бич ни ја про ме на на те лу 
ши ша ње ко се. Пр во бит но је ја мач но би ло чу па ње ко се, па је по-
сте пе но пре шло у ши ша ње. (...) Љ. П. Не на до вић при ча ка ко се у 
Цр ној Го ри че сто до га ђа да ’мај ке и се стре сво ју ко су од се ку и на 
гроб по ло же’.“ (Т. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, IV, стр. 159)
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То де вој ка се ди у хла ду иве,
кроз ту жба ли цу по ми ње ми ла бра та,
ко па се би од ја да очи си ве,
и за рас пле те не ко се се хва та.

Сле де ћи мо тив ко ји пе сма раз ви ја упу ћу је на на чин ши-
ре ња на род них пе са ма, „од уста до уста“, за чи ји се ре пре зент 
би ра пе сма о нај ве ћем еп ском ју на ку, ако не по оруж ју а оно 
сва ка ко по чо веч но сти, Стра хи њи ћу-Ба ну:

То чо век иде, пе ва из гла са
о пле ме ни то сти Стра хи нић-Ба на,
од зи ва му се че та чо ба на
бо со но гих што ста до на па са.

Сти хо ви ко ји сле де у пе сми Исто то са мо ма ло друк чи је 
сли ка ју еле мен те сва тов ског об ре да, она ко ка ко их је за бе ле-
жи ла сва тов ска на род на пе сма:

То су по де вој ку до шли сва ти,
Из во де се стру на праг бра ћа.61

Зо ву је на траг отац и ма ти,62

шу ма им по три пут од јек вра ћа.
Да ље ће пут ник на и ћи на мај ку ко ја пе ва успа ван ке; на 

де вој ке ко је пе ва ју же те лач ке пе сме и „кроз пе сму де во јач ке 
ка зу ју кле тве,/ де вој ке кроз пе сму мла ди ће ку ну“. Де во јач ке 

61         Кад брат из ве де дје вој ку (Вук, I, 41)
         Ми ли бо же, чу да го ле мо га, – 
         где брат се стру де ве ру пре да је:
         „Ама нет ти, де ве ре, се стра мо ја!“
62         Опет та да (Вук, I, 57) 
         „Обр ни се, мла да Ма ре, мај ка те зо ве.“
         „Не ка зо ве и при зи вље, сад не мам ко ље,
         од не се ме бог и сре ћа Јо ву на дво ре.“ (...)
         „Обр ни се, мла да Ма ре, отац те зо ве.“
         „Не ка зо ве и при зи вље, сад не мам ко ље,
         од не се ме бог и сре ћа Јо ву на дво ре.“
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„до бре“ кле тве су чест мо тив у на род ним љу бав ним пе сма ма 
(„Еда бог да – ље ти бо ло вао! Ја ти мла да по ну де но си ла.“ 
Кле тва, Вук, I, 390; исто у: Кле тва за кле твом, Кле тва дје-
вој чи на, Ма ри на кле тва (Вук, I, 529–531)). За вр шна сли ка до-
ча ра ва ат мос фе ру при ча ња на род них бај ки у дав на вре ме на: 
„У ко ли би ци под кро вом од сла ме/ за спа ло у на руч ју мај ке 
де те,/ на сло ни ла се дру га ра ме уз ра ме,/ а ста ри ца крај ог њи-
шта бај ке пле те.“

Пут ник (ина че че ста функ ци ја ју на ка у на род ној бај ци), 
ко ји за ста је да чу је све тра ди ци о нал не жан ро ве по ме ну те или 
асо ци ра не у овој пе сми, мо же би ти је ди но онај ко ји је цео жи-
вот по све тио њи хо вом слу ша њу и бе ле же њу – Вук Ка ра џић.

Ин тер тек сту ал не ве зе су уоч љи ве ме ђу пе сма ма Јед на смрт 
(ДМ, ЦД, 1, стр. 16) и на род не пе сме Љу бав ни ра ста нак (Вук, I, 
553). Чи ни се да је на род на љу бав на пе сма о ра стан ку пла вог 
зум бу ла и зе ле не ка де би ла пе сни ки њи ин спи ра ци ја да про-
го во ри о ме та фи зич кој љу ба ви. У ње ној пе сми „зум бул ле пи“ 
и „љу би чи ца пла ва“ за по чи њу сво ју љу бав у при род ном ам-
би јен ту, „шу ми гу стој“. На су прот на род ној пе сми у ко јој љу бав 
би ва пре ки ну та фи зич ким ра ста вља њем пер со ни фи ци ра ног 
би ља, у Јед ној смр ти љу бав убра ног (усмр ће ног) би ља на ста-
вља се у ур ба ном ам би јен ту, ва зи. На и ме, љу бав на кон смр ти 
би ва још чвр шћа јер су се љу бав ни ци на шли у фи зич ки не-
по сред ној бли зи ни, ве ћој од оне у при ро ди („Да нас сто је у 
ва зи,/ спу сти ли гла ве ни ско./ Кон чић им не жна те ла у то пли 
за гр љај сти ско.“). Мо тив љу ба ви би ља је над гра ђен по зи вом 
лир ског Ја во ље ном би ћу да ана лог но љу ба ви у при ро ди и они 
на ста ве сво ју љу бав „с оне стра не све та“ кад им јед ном „до ђе 
су тра,/ ми стич но су тра смр ти“. Овај за вр ше так је ме та по е тич-
ког ти па, од но сно у функ ци ји је ту ма че ња прет ход не сли ке63. 

63 При ме тио Алек сан дар Пе тров, „Тра ди ци о нал но и мо дер но: ра на 
по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства-
ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, Бе о град, 2008, 
стр. 39.



49

Елементи народне књижевности у поезији Десанке Максимовић

Пе сма Јед на смрт се прак тич но са сто ји од две па ра лел не сли-
ке љу ба ви, са биљ ним и људ ским ак те ри ма, ко је има ју исту 
тен ден ци ју – да се љу бав на ста ви на дру гом све ту.

У тра ди ци ји је по зна то да би ље игра ве ли ку уло гу у про-
це си ма ини ци ја ци је (ро ђе ње, свад ба, смрт). „У фол клор ној 
гра ђи на шег на ро да на ла зи мо и ста ро ани ми стич ко ве ро ва ње 
ко је се за сни ва на иде ји да сва ка ствар има ду шу и да је про цес 
уми ра ња са мо про ме на ста ња а не пот пу ни не ста нак. Та ко на 
гро бо ви ма умр лих љу бав ни ка ни чу биљ ке у ко ји ма се про ду-
жа ва њи хов жи вот.“64 Ра ди се о по ја ви ан тро по морф ног пред-
ста вља ња ду ха би ља, ко ја је свој стве на мит ској све сти и ја вља 
се код мно гих на ро да. При ми ти ван чо век је ду ха ве ге та ци је 
пред ста вљао у об лич ју кра ља и кра љи це / мла до же ње и мла-
де (...) и оба вљао њи хо во ри ту ал но вен ча ње. Брак ко ји се скла-
па из ме ђу би ља има ани ми стич ку осно ву: „Sma tra ti dr ve će i 
bilj ke ži vim bi ći ma pri rod no vo di po stu pa nju s nji ma kao sa mu-
škim i žen skim bi ći ma ko ja se mo gu ven ča ti jed no s dru gim u 
pra vom, a ne sa mo u po et skom i fi gu ra tiv nom smi slu re či. Ova 
ide ja ni je sa svim fan ta stič na, jer bilj ke, kao i ži vo ti nje, ima ju svo-
je po lo ve i mno že se spa ja njem mu ških i žen skih ele me na ta.“65 
По зна та је сим бо ли ка зум бу ла и љу би чи це у кру гу лир ских 
пе сама. Љу бав на сим бо ли ка зум бу ла при сут на је у сти хо ви ма: 
„Дво је су се за ми ли ли мла ди:/ Омер мом че, Ме ри ма де вој ка,/ 
у про ле ће, кад им цве та цве ће,/ кад им цве та зум бул и ка-
ран фил.“ (Вук, I, 343). Осим љу бав не сим бо ли ке, Па вле Со-
фрић је за па зио да „на род на пе сма пе ва још и о ’зум бул-удо-
ви ци’“.66 Хтон ску и љу бав ну се ман ти ку има и љу би чи ца, ко ја 
је „сим вол не са мо про ле ћа и де ви чан ства, већ и са ме смр ти“.67 

64 Ва лен ти на Пи ту лић, Се ман ти ка бо жу ра. Усме но Ко со во, Ал те ра, 
Бе о град, 2007, стр. 30.

65 Dž. Dž. Frej zer, Zlat na gra na, Ivanišević, Beograd, 2003, str. 126.
66 Па вле Со фрић, Глав ни је би ље у на род ном ве ро ва њу и пе ва њу код 

нас Ср ба, БИГЗ, Београд, 1990, стр. 106.
67 Исто, стр. 152.



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

50

Фол клор је, да кле, овим цве то ви ма при пи си вао ам би ва-
лент ну сим бо ли ку (љу бав и смрт). Оба зна че ња ис ко ри сти-
ла је Де сан ка Мак си мо вић у гра ђе њу мо тив ског је згра пе сме 
Јед на смрт.

Мо тив про ду жет ка љу ба ви на кон смр ти у ве зи са биљ-
ном сим бо ли ком ја вља се у сти хо ви ма пе сме Се ћа ње (ДМ, 
ЦД, 1, стр. 55). У њој жен ски су бјект у ви ду пи та ња упу ће ног 
се стри из но си сво ју ве ру у мо гућ ност по сто ја ња љу ба ви с оне 
стра не жи во та:

Да ли ве ру јеш кат ка да ти
у ду ша лет
по сле смр ти?
Ми слиш ли да ишта с ду ше
мо же ми стр ти пе сму и цвет
што он ми да де?

Та ко ђе, у на род ној по е зи ји по сто ји и оп ште ме сто о по-
ре ђе њу чо ве ка са бо ром („Два су бо ра на по ре до ра сла,/ ме ђу 
њи ма тан ко вр ха је ла;/ то не би ла два бо ра зе ле на,/ ни међ’ 
њи ма тан ко вр ха је ла,/ већ то би ла два бра та ро ђе на“, Вук, II, 5). 
Ово по ре ђе ње чо ве ка са бо ром из тра ди ци је ис ко ри сти ла је 
аутор ка у пе сми На бу ри.

Пе сма Де во јач ка мол ба (ДМ, ЦД, 1, стр. 18) има сво је 
ко ре ла те у на род ним љу бав ним пе сма ма Сми ља на и ви је-
нац, Ма ри но прав да ње, Опет то, ма ло друк чи је (Вук, I, 330, 
331, 332). У по ме ну тим на род ним пе сма ма ди ја лог во де 
за бри ну та мај ка и ћер ка, ко ја је, без мај чи ног до пу ште ња, 
бра ла цве ће за бра та, мај ку, се бе, дру га ри цу (што ва ри ра 
од пе сме до пе сме), и ко нач но за дра гог. Да кле, де вој чи но 
бра ње цве ћа – сим бо ла љу ба ви – би ло је у функ ци ји из ја ве 
љу ба ви дра гом. Де вој ка у пе сми Де сан ке Мак си мо вић „ни-
шта не ра ди на сво ју ру ку, па по ре ђе ње ових пе сма иде у 
при лог Кон стан ти но ви ће вим те за ма о ’иде а лу не ви не на-
ив но сти’ у Де во јач кој мол би“, без ко је би, по ње му, би ла 
„’не мо гућ на и ње на по зна по е зи ја вр хун ске пра шта ју ће 
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са ми ло сти за све гре шни ке и пра вед ни ке ово га све та, у књи-
зи Тра жим по ми ло ва ње’“.68

Не ви ни ја и по слу шни ја, де вој ка у Де во јач кој мол би упу-
ћу је три мол бе мај ци: да јој до пу сти да се кроз про зор осмех-
не на дра го га, да га са кућ ног пра га по здра ви бе лим руп цем, 
да зо ру до че ка са њим у вр ту. Да кле, иако се ди ја лог из ме ђу 
де вој ке и мај ке де ша ва у ку ћи, љу бав би тре ба ло да се ре а ли-
зу је у при ро ди. Опе ва на љу бав и у на род ним ва ри јан та ма 
од ви ја се у при ро ди („по крај во де“ у Сми ља на и ви је нац; раз-
го вор „пре ко мо ра“, одн. на отво ре ном у Опет то, ма ло друк-
чи је). Уоп ште, при род ни ам би јент игра ве ли ку уло гу у по-
ет ском све ту Де сан ке Мак си мо вић, што ће на ро чи то би ти 
из ра же но у ње ној ка сни јој по е зи ји. Да је де вој ка у ње ној пе сми 
чед ни ја од оне у на род ним, не сум њи во се чи та из сти хо ва „он 
пе ва: да из дна ду ше во ли/ је ди ну ме не/ (...) да, ако ме не не 
дад не му Бог,/ мо ра умре ти“. У на род ним ва ри јан та ма де вој-
ка је та ко ја, исти на ин ди рект но, из ја вљу је мла ди ћу љу бав.

Пе сма На бу ри (Пе сме) са др жи мо тив раз го во ра мај ке и 
де вој ке. Де вој чи на мол ба мај ци да по зо ве не по зна тог да се 
скло ни у њи хов дом је син так сич ки и се ман тич ки слич на у 
на род ној и умет нич кој вер зи ји:

О, мај ко, иди, ти га бар зо ви,
не ка се скло ни у наш дом.

      (На бу ри)
Зов ни га мај ко, на ко нак!
Зов ни га, мај ко, бо га ти!

  (Мај ка и дје вој ка, Вук, I, 576)
 У обе пе сме рад ња се де ша ва но ћу („Сву ве чер на пу-

стом бре гу/ не ко сто ји.“, На бу ри; „Мом че ми про ми че кроз 
се ло/ тав ни на бје ше, не ви ђех.“, Мај ка и дје вој ка). У обе ма је 

68 А. Пе тров, „Тра ди ци о нал но и мо дер но: ра на по е зи ја Де сан ке 
Мак си мо вић“, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан-
ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, Бе о град, 2008, стр. 38.
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иден ти тет про ла зни ка де вој ци не по знат; у умет нич кој ва ри-
јан ти се до кра ја пе сме не ће от кри ти ко је не по зна ти („чо век 
или бор“), док у на род ној пе сми ње го во по ре кло ту ма чи мај-
ка („мом че гра ђан че“). Љу бав, од но сно за штит нич ки став 
де вој ке у обе ма пе сма ма над вла да ва про блем со ци јал не су-
пер и ор но сти мом ка, од но сно про блем не раз ја шње ног иден-
ти те та не по зна то га на бу ри.

Мо ди фи ко ван мо тив зми је/зма ја/цр ног Ара пи на ја вио 
се у не ко ли ко на вра та у пе снич ком ства ра ла штву Де сан ке 
Мак си мо вић. У пе сми Мег дан (ДМ, ЦД, 2, стр. 300) по ми ње 
се тро гла ви Ара пин ко га на мег дан иза зи ва „же на мла до шћу 
на о ру жа на“. Очи то да је овај еп ски лик из ва ђен из аутен тич-
ног еп ског кон тек ста (ју нач ког мег да на), али је за др жа на ње-
го ва еп ска уло га до стој ног про тив ни ка нај ве ћем ју на ку (као 
што су у на род ној пе сми Бо ла ни Дој чин, Мар ко Кра ље вић, 
Ла зар Му тап). Еп ски обра зац је ов де ин вер то ван: не иза зи ва 
Ара пин на дво бој не ког еп ског ју на ка, не го ње га иза зи ва 
мла да же на – ме то ни ми ја мла до сти и сна ге69. Ис ход мег да на 
ни је из ре чен, али се слу ти Ара пи нов по раз, јер по сле ње га по-
бед ни ца иза зи ва и дру ге про тив ни ке („не ког мор на ра ди ва“, 
„два стар ца ома ђи ја на“, „нај зад све ре дом же не“).

Тро гла ви Ара пин у на род ној по е зи ји че сто за ме њу је ажда-
ју, зма ја/зми ју или Тур чи на. Мо дус зми је и ажда је ис ко ри шћен 
је у пе сми Цр но мо ре (ДМ, ЦД, 2, стр. 301). Из „цр ног70мо ра“, 
ко је се у пе снич ком су бјек ту „за кла ти ло“, при кра ла се во де на 
зми ја и сме сти ла му се на ср це, а „ве тар црн и ле ден“, ко ји је 
у ње га „ту ко“, по при мио је об лик „сто гла ве але“. Иако по ет ски 
пре о бли ко ва на, мит ска под ло га оста ла је пре по зна тљи ва.

Мо тив зма је бор ства, од но сно уби ства ажда је, ја ви ће се 
и у пе сми Гла сник (ДМ, ЦД, 2, стр. 297), али у њој не ће би ти 
раз ви јен, већ фи гу ри ра као спо ред ни мо тив:

69 В. у: Ли ди ја Де лић, „Тра ди ци о нал ни жан ро ви и мо ти ви у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић“, исто, стр. 129.

70 Цр но је атри бут мит ског Ара пи на.
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Ко ња ни че,
да ли ју нак ажда ју по бе ди,
да ли осве та не ко га га ња,
да ли не где шу ме плам те, (...)

По не кад змај слу жи пе сни ки њи као ре кви зит да до ча ра 
не ки пеј заж. У пе сми Фан та стич но ве че (ДМ, ЦД, 2, стр. 305) 
она се ко ри сти тра ди ци о нал ном пред ста вом о ог ње ном зма ју 
(„Za mi šlja se i kao (...) me te o rit: ’kad le ti, no ću pre ko ne ba oso-
bi to mu rep si ja i var ni ce od ska ču’.“71) да до ча ра бо ју не ба у вре-
ме за ла ска сун ца:

Сад та мо из не на да па де
у до ли ну ра ње ни змај.
Кри ла љу би ча сто пла ва
спу сти око ло на бре го ве,
на гле чер ва тре на гла ва
кло ну му, а по ре ци
кр ва ви про су се реп.

Исти мо тив је ис ко ри шћен на дру гом ме сту са са свим но вим 
зна че њем – да се пред ста ве све тла фа ро ва у ве ле град ској но ћи:

Тр го ви по ста ју ужа ре не кре ча не,
ва тре не ра не;
вул ка ни се отва ра ју и те ку ла ве
уси ја не;
ог ње ни зма је ви про ле ћу, кр ста ре,
низ бу ле ва ре.
Ре кло би се с ви си не
не ма где чо век на зе мљу но гом да ста не.

 (По ноћ ни То рон то, ДМ, ЦД, 3, стр. 156)
У не ко ли ко пе са ма аутор ка во ди ди ја лог са ко сов ском 

тра ди ци јом. Пе сма Бал кан ски ра то ви (ДМ, ЦД, 2, стр. 80) има 

71 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, IRO „Vuk Ka-
ra džić“, Beograd, 1984, str. 280.
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сво је мо тив ске па ра ле ле у пе сма ма ко сов ског кру га. У њој бран-
ко вин ски се ља ци „пи ју ви но ча сти“ се де ћи „за ча мо вим сто-
ло ви ма“, „и при во ле ва ју се цар ству не бе ско ме“. У овој сли ци 
су сре ла су се два еп ска мо ти ва: на пи ја ње ви на пред бој у Кне-
же вој ве че ри (Вук, II, 49) и Ла за ре во опре де ље ње за не бе ско 
цар ство у Про па сти цар ства срп ско га (Вук, II, 45). Опре де-
ље ње бран ко вин ских се ља ка за не бе ско цар ство ре зул ти ра ће 
истим ис хо дом као и Ла за ре во опре де ље ње:

Кроз отво ре на цр кве на вра та
по сма тра ју их апо сто ли
и уна пред их са хра њу ју.

            (Бал кан ски ра то ви)
Цар во ле де цар ству не бе ско ме,
а не го ли цар ству зе маљ ско ме,
па са кро ји на Ко со ву цр кву: (...)
те при че сти и на ре ди вој ску. (...)
Та да Ла зу над вла да ше Тур ци,
и по ги бе срп ски кнез Ла за ре,
и ње го ва сва из ги бе вој ска, (...)

 (Про паст цар ства срп ско га)
 У пе снич кој ви зи ји Де сан ке Мак си мо вић се ља ци се уочи 

бо ја оку пља ју пред се о ском цр квом, баш као што су се рат-
ни ци пред Ко сов ски бој оку пља ли ис пред Са мо дре же, ко ја 
ов де фи гу ри ра као сим бол кон ти ну и те та срп ства:

Али мо ји зе мља ци не гле да ју у ико но стас,
не ви де по глед апо сто ла пун са жа ље ња,
ни ан ђе ле ста ре је два осам ме се ци.
Пред очи ма им леб ди са мо Са мо дре жа
и не ви дљи ва апо криф на ико на
Кне же ве ве че ре.

                       (Бал кан ски ра то ви)
Ко сов ски бој, ју на ке и до га ђа је у ве зи са њим пре по зна-

ва ла је Де сан ка Мак си мо вић у но вим, бур ним исто риј ским 
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вре ме ни ма. Мо тив „ју нач ке сре ће ло ше“, од но сно без из ла зне 
си ту а ци је у ко ју жи вот ста вља из у зет ног по је дин ца, као не-
ка да вла ди ку Да ни ла, на шао се у под тек сту пе сме Ис по вест 
Ње го шу (ДМ, ЦД, 3, стр. 135):

Би ла сам де те,
на гра ну про лећ ну на лик ла ку,
и ти шта ла ме ми сао мно га
о ту жном си ра ку,
ту жном си ра ку без игде ико га.
Би ла сам де те,
тек пр ве по че ла са ња ти сно ве,
а бри ге по че ле да ме му че
за тан ку слам ку
ба че ну ме ђу ви хо ро ве,
ме ђу ту че.72

У ана лог ној си ту а ци ји на шао се Ми лош ка да је кре нуо 
да по чи ни под виг по ко ме га је тра ди ци ја ове ко ве чи ла:

Ми сли ла сам на ју нач ку сре ћу ло шу,
на јед но га ко ји се са мно ги ма
у ко штац хва та,
ми сли ла о Ми ло шу
са мом у ша то ру
цар-Му ра та.

      (Ис по вест Ње го шу)
Пре по зна тљи ва сли ка из на род не пе сме Обре те ни је гла-

ве кне за Ла за ра, у ко јој Тур ци про на ла зе Ла за ре ву гла ву ка-
ко све тли у во ди73 на шла се пре сти ли зо ва на у сти хо ви ма 

72            А ја што ћу, али са ки ме ћу?
            ма ло ру ках, ма ле на и сна га; 
            јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве,
            си рак ту жни без ниг ђе ни ко га!

                             (П. П. Ње гош, Гор ски ви је нац, сти хо ви 37−40)
73            (...) је дан ве ли ки ри џи ја мла ди:
            „Ев’ у во ди ме се чи не сјај не!“
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пе сме Ла зар над Ко со вом. Пе сма се на ла зи у по след њој збир ци 
Д. Мак си мо вић, Зо ви на сви ра ла (ДМ, ЦД, 3, стр. 491). У на-
род ној пе сми Тур ци су на кон че тр де сет го ди на про на шли 
Ла за ре ву гла ву ка ко све тли у во ди. У умет нич кој об ра ди мо-
ти ва вре мен ски пе ри од ус кр сну ћа све ти те ља про ду жен је на 
шест ве ко ва, упра во оно ли ко ко ли ко је пе сни ки њу де ли ло 
од Ко сов ског бо ја:

Сва ких шест сто ле ћа
Мр тви лик Ла за рев оба сја ће
ко сов ске зе мље гру ду,
огле да ти се у Сит ни це
ре ке во ди.

Мо тив ор ла/со ко ла ко ји се на раз бо ји шту хра ни ме сом 
рат ни ка, ина че чест у еп ским пе сма ма, на шао се у пе сми са 
те мом ра та – Бо гу ми ло ва мо ли тва. Мо тив пти ца ко је се хра-
не ме сом по ги ну лих ју на ка пр ви пут је за бе ле жен у бу гар-
шти ци Орао се ви ја ше над гра дом Сме де ре вом, ко ју је за бе ле-
жио Ита ли јан Ро ђе ри де Па чи ен ца кра јем 15. ве ка у гра ди ћу 
Ђо ја дел Ко ле на ју гу Ита ли је, и унео је у пе то пе ва ње сво га 
епо са Бал ци но. Мо тив је са др жан у обра ћа њу утам ни че ног 
вој во де Јан ка ор лу за по моћ, и за уз врат ном обе ћа њу да ће му 
се оду жи ти кр вљу и ме сом по ги ну лих Ту ра ка. Исти мо тив се 
ја вио и у пе сма ма ко је је Вук за бе ле жио (нпр. Мар ко Кра ље-
вић и со ко, Вук, II, 54), а Де сан ка Мак си мо вић га је упо тре-
би ла да на сли ка по ље на кон окр ша ја:

                   Дру ги ве ли ки ри џи ја мла ди:
   „Ни је, бра ћо, ме се чи на сјај на!“
   Тре ћи му чи, ни шта не бе се ди,
   окре ну се пра во ка ис то ку,
   па по ме ну бо га исти но га,
   ист’ног бо га и све тог Ни ко лу(...)
   Па за га зи у во ду кла ден ца
   те из ва ди из кла ден ца гла ву
   све ти те ља срп ско га Ла за ра, (...) 

                                  (Вук, II, 52)
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(...) а кад по љем про је зди бор ба жуч на,
ле жа ће цве ћа кру ни це бе ле,
ле жа ће те ла као цр не хум ке из ме ђу тра ва,
и ор ли ур ви ном сле та ти до људ ских мр ва.

 (Бо гу ми ло ва мо ли тва, ДМ, ЦД, 1, стр. 172)
Мо гло би се ре ћи да је По ко ше на ли ва да (ДМ, ЦД, 1, 

стр. 30) оства ре ње у ко ме је аутор ка да ле ко оти шла у тран с-
по зи ци ји мо ти ва пре у зе тих из усме ног кор пу са. Из на род не 
књи жев но сти пре у зе ла је ја ка сим бо лич ка ме ста (то по се), 
да би на тој осно ви из гра ди ла соп стве но сло је ви то де ло, 
пу но асо ци ја ци ја.

Сти хо ви пе сме у свом лир ско-де скрип тив ном сло ју до-
но се сли ку смр ти тра ва. Те ма смр ти под ра зу ме ва еле ги чан 
тон ко ји је у пе сми при су тан. Тра ги ка се ин тен зи ви ра сли ком 
у ко јој је смрт тра ва при ка за на као на сил ни штво ја че га („ди-
во ви као хра шће“ – сим бо ли зу ју ко си о це) над сла би јим. Те му 
смр ти узро ко ва не де струк ци јом/на си љем и не по но вљи вост, 
не на док на ди вост жи во та ма ког би ћа ва ри ра ла је пе сни ки ња 
у ви ше пе сма, ве зу ју ћи је за фло рал ну (По ко ше на ли ва да) или 
фа у нал ну сим бо ли ку (Зми ја).

У ду бљем сло ју пе сме По ко ше на ли ва да на и ла зи мо на 
еп ски и мит ски слој зна че ња. На то упу ћу ју кључ ни мо ти ви 
пе сaма ко сов ског кру га, ко ји су тран спо но ва ни и укљу че ни 
у сим бо лич ки слој пе сме. То по ним Ко со во по ље на ко ме се од-
и гра ла исто риј ска бит ка у 14. ве ку тран спо но ван је у ло ка ли-
тет на ко ме се од и гра ла аграр на ак тив ност – ко сид ба тра ве74:

Ли ва да крај ре ке са ња.
Зри кав ци ту жно зри чу.

74 По ду дар ност хе рој ског и аграр ног кул та ја ви ла се и у де лу ко је уз-
но си ју на штво, Гор ском Ви јен цу: „Мла до жи то, на ви јај кла со ве,/ 
пре ђе ро ка до шла ти је жње тва!“ или „Ђе је зр но кли цу за мет ну ло,/ 
он де не ка пло дом и по чи не.“ О ово ме в. у: Ми о драг Па вло вић, Огле-
ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, стр. 252−253.
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По мр лих тра ва ду ше
још леб де врх от ко са
што се ла га но су ше.
О, ви не зна те ту жну
о смр ти тра ва при чу.

Из не над на, на сил на смрт пре ки ну ла је број не мла де 
жи во те (ана лог но мо ти ву ко лек тив ног стра да ња на Ко со ву, 
1389. го ди не):

Ју трос до ђо ше не ки
ди во ви као хра шће
у до мо ви ну тра ва;
и мр тво па де без број
љуп ких, ша ре них гла ва;
и без број не жних те ла.

и ре зул ти ра ла је не сми ре но шћу ду ша, одн. њи хо вим при су-
ством на коб ном по љу („По мр лих тра ва ду ше/ још леб де врх 
от ко са“). Не сми ре ност ду ша у смр ти асо ци ра на мо тив из 
пе сме Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра (Вук, II, 52), у ко јој је 
ду ша све ца на шла мир „че тр де сет ле та“ на кон бо ја, ка да се 
ње го ва од се че на гла ва спо ји ла са те лом над ко јим је из вр шен 
хри шћан ски об ред са хра њи ва ња.

Хри шћан ски об ред при че шћа ду ша „па лих тра ва“ у По-
ко ше ној ли ва ди оба вља „де вој ка јед на/ злат ног окру глог ока/ 
и тре па ви ца бе ли“. Она то чи ни док „ле пр ша на ли ва ди“75 и 

75 На спрам рат ни ка-хе ро ја ко ји стра да у ми ту по сто ји жен ска осо ба 
ко ја по ку ша ва да по мог не. То су у на шој тра ди ци ји ра ди ле ви ле, 
а у гер ман ском пам ће њу вал ки ре. Вал ки ра/ ви ла/ ов де: де вој ка ко ја 
„ле пр ша на ли ва ди“, има ју исту функ ци ју: да пред во де/спро во де 
по ги ну ле у дру ги свет. У на род ној епи ци Ко сов ка де вој ка оли ча ва 
фи гу ру ви ле/вал ки ре, јер се њој „до њи свет отво рио и по стао при-
сту па чан“ што она са ма из ја вљу је (у сти хо ви ма да се за зе лен бор 
ухва ти, и он би се зе лен осу шио) осе тив ши да се „при бли жи ла тај-
на ма смр ти“ и да је „бли зи на смр ти по чи ње да про жи ма“. В. у: Ми о драг 
Па вло вић, Огле ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, стр. 170.
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ра ње ни ци ма де ли „ми ри сне осме хе чед не,/ уме сто цр ве на 
со ка“, од но сно ви на. Ова де вој ка је суп сти ту ци ја ли ка Ко сов-
ке де вој ке из исто и ме не пе сме, ко ја је на раз бо ји шту уми ру ће 
ју на ке при че шћи ва ла цр ве ним ви ном. На ово се на до ве зу је 
кон ста та ци ја Алек сан дра Ло ме да се Ко сов ка де вој ка, ко ја 
по сле бит ке лу та раз бо ји штем „од мр тва ца до мр тва ца“, мо же 
упо ре ди ти са гер ман ским вал ки ра ма, „чи је име val-kyrja упра-
во зна чи ’оне ко је би ра ју мр тва це’ и из ра жа ва ве ро ва ње да 
оне спро во де ду ше па лих рат ни ка са бој ног по ља у Оди но ву 
Вал ха лу76. Из вор но је, да кле, Ко сов ка де вој ка – ви ла, у чи јем 
име ну Ко сов ка ни је про ста ет но граф ска од ред ни ца, не го 
на зна ка коб ног и оно стра ног. У јед ној бу гар шти ци је ве рид-
ба са Ко сов ком де вој ком ме та фо ра за ју на ко ву смрт на Ко-
со ву по љу.“77 Бу ду ћи да је у ве зи са ви лин ским све том, пред-
ста вље на као пред вод ни ца ду ша мр твих, де вој ка се на шла 
на ко со вом тј. по љу ко со ва или дро здо ва. Ова ко име но ва но 
по ље по при ма над ге о граф ско зна че ње, и ње го ву ети мо ло ги ју 
мо же мо тра жи ти у ор ни то ни му кос/дрозд. На и ме, кос, као и 
сла вуј, је сте све та пти ца ко ја сим бо ли зу је ду шу, тј. тран сцен-
дент но. Та ко име но ва но по ље по ста је про стор над ко јим леб-
де ду ше по кој ни ка – срп ских ју на ка у пе сми Ко сов ка де вој ка, 
од но сно по ко ше них тра ва у По ко ше ној ли ва ди.

Ко нач но, у по след њој стро фи на сли ка на је ат мос фе ра 
ма сов ног жа ље ња и пла ча за по ги ну лим „ле пим ви те зо ви ма“:

Ту жно зри кав ци зри чу,
чу је се до обла ка;
ве че ра це лог жа ле
зе лен-ко њи ци сво је
ле пе ви те зе па ле.

76 Вал ха ла – код ста рих Гер ма на „мр твач ка дво ра на“, не бе ско бо ра-
ви ште где бог Один оку пља ду ше па лих ју на ка. Ве ро ва ње је ин до-
е вроп ског по ре кла.

77 В. у: Алек сан дар Ло ма, Пра ко со во, Балканолошки институт САНУ, 
Бео град, 2002, стр. 142.
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Пла чу над гро бо ви ма
мр твих, дра гих ју на ка,
чу је се до обла ка.

Тај плач „до обла ка“ по не из мер но сти по при ма раз ме ре 
би блиј ског пла ча над по ру ше ним Је ру са ли мом. Мо тив ту-
жног огла ша ва ња зри ка ва ца, у пе сми „зе лен-ко њи ца“ ко ји 
жа ле по ги ну ле ју на ке, не дво сми сле на је ме то ни миј ска за ме-
на за ври сак Да мја но вог зе лен ка ко ји „жа ли сво га го спо да ра/ 
што га ни је на се би до нио“ (Смрт мај ке Ју го ви ћа, Вук, II, 47). 
За ме на је ви ше стру ко до бро асо ци ра на: ве за по бо ји (зе ле но) 
и ско ко ви ма (зри кав ца и ко ња).

Та ко је у по вр шин ском сло ју пе сма о ко сид би тра ве, у 
ду бљем сло ју по при ми ла мит ске ди мен зи је (мит ски ре кви-
зи ти: не сми ре не ду ше по мр лих, ди во ви78, ко лек тив но стра-
да ње, плач ко ји се чу је до обла ка), по сред ством то по са из 
ко сов ских пе сма. На из глед јед но став на, ова сло је ви та пе-
сма но си у сво јој ду би ни ес ха то ло шки мит о про па сти све-
та, ко ји се у на шој епи ци ја вља као пре да ње о „по шљед њем 
вре ме ну“. Оно се због сво је те ма ти ке кон кре ти зо ва ло у ци-
клу су пе сма ко је опе ва ју про паст срп ског цар ства на Ко со-
ву. Оту да не чу ди што су се мо ти ви по је ди них пе са ма ко-
сов ског кру га на шли у под тек сту пе сме По ко ше на ли ва да. 
Од го не та ње ове але го риј ско-сим бо лич ке тво ре ви не сле ди 
ли ни ју ко ја во ди од пе сме По ко ше на ли ва да, пре ко пе са ма 
ко сов ског кру га до мит ског сло ја, из ко га за пра во во ди по-
ре кло те ма пе сме.

Ипак, Де сан ка Мак си мо вић мит не ту ма чи из мит ске 
пер спек ти ве, не го, пре би се мо гло ре ћи, лир ске ви зу ре. У ње-
ној вер зи ји не ги ну ода бра ни ви те зо ви, не го „ми ли о ни/ без-
број не жних те ла“ тра ва; де вој ка не при че шћу је ју на ке ви ном, 
не го де ли „ми ри сне осме хе чед не“. Очи то да је ов де учи ње на 
тран сфор ма ци ја еп ских мо ти ва у њи хо ве лир ске екви ва лен те. 

78 Ди во ви су де мон ска би ћа. У бај ци се ја вља ју као ју на ко ви про тив-
ни ци (Ч 1, 22), скло ни ка ни ба ли зму (Вук, СНП, 38; Ч 1, 21).
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До ми на ци ја лир ског прин ци па у осно ви пе сме у ко ре ла ци ји 
је са од ли ка ма жен ских при по ве да ка, што је још Вук кон ста-
то вао. На и ме, ова пе сма је гра ђе на по прин ци пи ма бај ке: 
обич не, сва ки да шње ства ри у њој су очу ђе не и та ко по при-
ми ле ди мен зи ју над ствар ног. По ко ше на ли ва да је „за пра во, 
не ка вр ста ’кр ва ве бај ке’ у све ту тра ва“79. Ре а лан до га ђај по-
при мио је бај ко ли ку ди мен зи ју: обич на ли ва да крај ре ке 
пре тва ра се у по зор ни цу ве ли ке дра ме, обич ни ко сци пре-
тва ра ју се у ди во ве.

Из ове, као и из прет ход них пе са ма, ја сно се ис ка зу је став 
ауто ра пре ма тра ди ци ји. Он ни је по дра жа ва лач ки већ ње му 
су про тан. Де сан ка Мак си мо вић об на вља тра ди ци ју та ко што 
је над гра ђу је ус по ста вља ју ћи ино ва тор ски, ства ра лач ки од нос 
пре ма њој. При то ме ни је из не ве ра ва ла при мар но зна че ње 
сим бо ла и мо ти ва из кор пу са на род ног ства ра ла штва.

*
По ред усме не књи жев но сти, Де сан ка Мак си мо вић је 

сва ка ко би ла упо зна та и са тра ди ци о нал ном кул ту ром. Та 
са зна ња уно си ла je у број не пе сме, у ви ду сли ка ма гиј ских 
рад њи, об ред не и оби чај не прак се. Пре ма еле мен ти ма по зна-
тим из кул тур не тра ди ци је она се сло бод но од но си ла, ком-
би но ва ла их и укла па ла са соп стве ном по ет ском ви зи јом, 
чу ва ју ћи њи хо ву из вор ну се ман ти ку.

У пе сми Го сто љу бље (ДМ, ЦД, 1, стр. 161) на сли кан је 
де таљ тра ди ци о нал ног ко дек са по на ша ња ко ји под ра зу ме ва 
по што ва ње го ста на мер ни ка:

До бро до шао, пут ни че, у хла до ви ту нам до мо ви ну,
до бро до шао под до ма мо га скром ни кров.

79 Но во Ву ко вић, „Ка те го ри ја чу де сно у кон тек сту по е ти ке Де сан ке 
Мак си мо вић“, Де ло Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет-
ске књи жев но сти, збор ник ра до ва, прир. Сло бо дан Ж. Мар ко вић, 
Бе о град, 2000, стр. 112.
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Бра ћа мо ја то чи ће ти слат ку ме до ви ну,
мој је ди нац с то бом по ћи ће у лов.
Кад ис пи јеш до дна, не ка тво ја бу де те шка ку па,
и са тр пе зе мо је све што ти ср це иште;
кад за спиш мир но, сви крај те бе бди ће мо ску па; (...)
Мо тив без ре зер вног го сто љу бља раз ви ја и пе сма О по-

кли са ру (збир ка Тра жим по ми ло ва ње), ко ја има исто риј ско 
упо ри ште у сред њо ве ков ном срп ском пра ву: „По кли сар, (...) 
где би ло до ђе у чи је се ло, да му се чи ни част, да му је све га 
до вољ но, но да обе ду је или ве че ра, па да иде на пред, у дру га 
се ла“ (Ду ша нов за ко ник, чл. 133, О по кли са ру). Об ја шње ње 
од ред ни це крч ма80 Вук је илу стро вао при ка зом оби ча ја го-
шће ња пут ни ка на мер ни ка у Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни: 
„Кад ко пу ту је пре ко зе мље он иде на ко нак у се ло, гдје га 
за ста не мрак, пред нај бо љу ку ћу, па пи та мо же ли но ћи ти.
(...) Кад иде мно го љу ди за јед но, а они се раз ди је ле по ку ћа ма. 
Сва ки ће до ма ћин при ми ти ра до на ко нак сва ко га пут ни ка, 
уго сти ће га као нај бо љег сво га при ја те ља и по зна ни ка, н. п. 
ако се до го ди да до ма ћин не ма у ку ћу ра ки је или дру го што, 
а он оти де сво ме су сје ду, или чак у дру го се ло, те узме у за јам 
и ча сти го ста. У гдје ко јим га здин ским ку ћа ма го то во сва ки 
дан има го сти ју. (...) Гдје ко но ћи, одан де га ују тру не пу шта ју 
док не ру ча.“ У осно ви овог на род ног оби ча ја на ла зи се ве-
ро ва ње да је гост „но си лац суд би не, ли це ко је мо же да ути че 
на све сфе ре људ ског жи во та“81. Ве ро ва ло се да гост „до но си“ 
сре ћу ку ћи, из ра жа ва ју ћи је и вер бал но у по здра ви ма, до-
брим же ља ма, фор му ла ма за хвал но сти ко је упу ћу је до ма ћи-
ни ма, здра ви ца ма и по кло ни ма ко је до но си. До ма ћин на-
сто ји да што бо ље до че ка го ста, „у на ди да ће сво ју бу дућ ност 
обез бе ди ти пу тем сим бо лич ког ’до го во ра’ с ви шим си ла ма, 

80 Вук, Срп ски рјеч ник, стр. 309.
81 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, енци кло пе диј-

ски речник, од ред ни ца Гост, Zepter book world, Београд, 2001, стр. 130.
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чи ји је пред став ник гост“82. Оту да га до ма ћин по зи ва на ко нак, 
ча сти га, да је му по ча сно ме сто за тр пе зом и да ру је га при од-
ла ску. По не ким ру ским пре да њи ма, Бог по се ћу је љу де у ли ку 
стар ца-пу сти ња ка, од но сно пут ни ка, и ка жња ва их или бла-
го си ља за њи хо во по на ша ње. Функ ци ја тог ста рог бо га код 
нас је пре не се на на Све тог Са ву, ко ји је у об лич ју пут ни ка 
(про сја ка) по се ћи вао љу де и ис ку ша вао их. Та ко су Ср би го ста 
на мер ни ка до жи вља ва ли као ин кар на ци ју бо жан ства.

Иста пе сма са др жи и на род но ве ро ва ње о опа сно сти 
про ла ска кроз го ру, што је оп ште ме сто у ба ла да ма и еп ској 
по е зи ји. У њи ма го ра фи гу ри ра као не чи сто ме сто, цар ство 
де мо на, ву ко дла ка83:

Ако по ђеш од нас, не ка све тло сти бо го ви бе ли
чу ва ју те, кроз го ре, где ву ко дла ка је до ста,
где зла ви ла из за се де стре ли
и на мер ни ка и пут ни ка и го ста.

Мо тив зле гор ске ви ле ко ја ка жња ва пут ни ка про ла зни ка 
у ци ти ра ним сти хо ви ма има сво ју ана ло ги ју у пе сми Мар ко 
Кра ље вић и ви ла (Вук, II, бр. 37). У њој ви ла стре ља у гр ло 
Мар ко вог по бра ти ма Ми ло ша, јер је сво јом пе смом пре кр-
шио та бу. На и ме, го ру ка рак те ри ше од су ство зву ка, што је 
од ли ка до њег све та.

Пе сма Се ља ко ва смрт (ДМ, ЦД, 1, стр. 543) је илу стра-
ци ја кључ них мо ме на та об ре да са хра њи ва ња код Ср ба. Тре-
ну так ра стан ка ду ше од те ла, по на род ном ве ро ва њу, тра жи 
по себ но, уна пред утвр ђе но об ред но по на ша ње, без ко га би 
од ла зак ду ше на онај свет био оте жан или са свим оне мо гу-
ћен. Оба ве зни еле мен ти об ре да уми ра ња би ли су чи та ње 

82 Исто, стр. 130.
83 „Го ра је хтон ски про стор, ме сто у ко је се уро ци, кле тве и слич не 

зле си ле те ра ју по ма гиј ском обра сцу јер им оно при па да као пу-
сто, ту ђе, не под ло жно чо ве ко вој вла сти.“ М. Де те лић, Урок и не-
ве ста, САНУ, Београд, 1996, стр. 99.



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

64

мо ли тве („све ште ник мо ли тву чи та“); опра шта ње бли жњих 
од по кој ни ка или бде ње крај ње го вог одра ра ди „чу ва ња ду-
ше“, ко је по ти че из ве ро ва ња да „по след ње ча со ве са мрт ник 
не тре ба да про ве де сам“84 („и они што су му на свад би игра-
ли/ и сад су опет ње го ви го сти“). Све вре ме се стро го по што-
ва ла ти ши на, што је у пе сми озна че но од су ством го во ра и 
до ми на ци јом зву ко ва из при ро де: „мно го се ја сни је чу је/ 
ка ко у ко шни ца ма пче ле зу је/ ка ко у хле бар ни ци тап шу си та/ 
(...) ка ко ту жно му чу два во ла,/ ка ко не ко опра вља и ку је/ 
ста ра за спро вод ко ла“. Но ше ње мр тва ца на во луј ским ко ли-
ма, или, још ста ри ји на чин зи ми на са о ни ца ма, био је оба ве-
зан еле ме нат по греб ног об ре да85. По себ но се во ди ло ра чу на 
да су са о ни це и во ло ви до ма ћи но ви, а у слу ча ју да их он ни је 
по се до вао, по зајм љи ва ли су се од нај бли же род би не.

Са хра на се мо ра ла оба ви ти у то ку да на, под днев ном 
све тло шћу, да би се из бе гло при су ство не чи стих си ла ко је се 
по ја вљу ју са за ла ском сун ца: „сун це већ по чи ње да па да,/ 
тре ба у зе мљу ле ћи пре мра ка“. Сво је ме сто у опи су се ља ко ве 
смр ти на шао је храст („из хра ста под ко јим је спа вао/ са де љан 
му је ков чег про сти“), др во ко је за у зи ма цен трал но ме сто у 
сло вен ском ден дра ри ју. Код Ју жних Сло ве на храст је имао 
ста тус све тог др ве та: ис под ње га су оба вља ни па ган ски и 
хри шћан ски об ре ди; ко ри шћен је за бад њак, че сто је имао 
уло гу за пи са, па је у том сми слу мо гао да бу де и пре те ча хра-
ма. Чи ње ни ца да је ков чег на чи њен од др ве та ко је је ра сло у 
не по сред ној бли зи ни по кој ни ка има сво је уте ме ље ње у оби-
ча ју Ср ба да још за жи во та одво је др во/да ске од ко јих ће им 
би ти на чи њен ков чег: „Мно ги љу ди још за жи во та на чи не 
се би ков чег у ко ме ће их са хра ни ти. (...) Не ки љу ди чу ва ју 
да ске од ко јих ће им се, кад умру, на чи ни ти ков чег. У сре зу 
бо ље вач ком и у Хо мо љу ’сва ки још док је здрав спре ми да ске 

84 Ти хо мир Ђор ђе вић, „Не ко ли ко са мрт ни оби ча ји у Ју жних Сло ве-
на“, Наш на род ни жи вот, IV, стр. 175.

85 Исто, стр. 124−247.
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за ков чег ка ко по сле ње го ве смр ти ње го ви мла ђи не би мо ра-
ли ту ма ра ти по се лу и тра жи ти их.’“86

Сти хо ви ове пе сме до но се не за о би ла зну фа зу об ред ног 
са хра њи ва ња: про ла же ње по вор ке са по кој ни ком крај ме ста 
на ко ји ма је че сто за жи во та бо ра вио: „Про ђе крај ра ла и мо-
ти ка,/ и не ди го ше му се ру ке да их се ма ше,/ про ђе без осме-
ха крај ота ве и па ше,/ за бра на, њи ва и стра не шљи ви ка.“

У ве зи са кул том мр твих је и оби чај ста вља ња нов чи ћа на 
очи по кој ни ка. Тај мо ме нат по греб ног об ре да је пре о бли ко-
ван и укљу чен у пе сму о смр ти и вас кр су при ро де. Смр зну-
ти из вор је ме та фо рич но на сли кан као по кој ник на од ру, са 
нов чи ћи ма87 на очи ма и упа ље ним све ћа ма88:

Ср не си ла зе низ пла ни ну стр му
Смр зну то ме из во ру на хо до ча шће.
Под је се њем у сре бр ном ћи во ту
на шле су га, на очи ма му је зи ма
ста ви ла сре бр не нов чи ће од ле да,
оде ну ла га у све тач ку ср му
и све ће уже гла свуд по ол та ри ма.
Ста ја ле су ср не око ло гро ба
и ћу та ле у стра хо по што ва њу (...)

 (Бу ђе ње про ле ћа, ДМ, ЦД, 2, стр. 134)

86 Исто, стр. 125.
87 Пи шу ћи о по греб ним об ре ди ма код ци ви ли за циј ски не раз ви је них 

дру шта ва, Ван Ге неп под се ћа да су сва у осно ви има ла ве ро ва ње да 
по кој ник мо ра пре ћи од ре ђе ни пут да би до спео на онај свет, а жи ви 
су би ли ду жни да га у ту свр ху опре ме ра зним по треп шти на ма 
(оде ћа, хра на, оруж је, ору ђе, но вац), ко је ће му омо гу ћи ти, баш као 
и жи вом пут ни ку, без бе дан пут или пре лаз, као и при ја тан при јем. 
Осно ва сло вен ског ве ро ва ња је да је „тај но вац (је) на ме њен пла ћа-
њу пут них тро шко ва“, док га бу ди сти на ме њу ју за пла ћа ње пре ла-
ска пре ко ре ке, од но сно Му сли ма ни пре ко мо ста. Ви де ти у: Ар нолд 
Ван Ге неп, Об ре ди пре ла за, стр. 177−178.

88 „За нај ве ћу ка зну сма тра се са хра на без по ка ја ња и без све ће: по кој-
ник ће лу та ти у та ми, по ста ће вам пир и сл.“ С. М. Тол стој, Љ. Ра-
ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, стр. 499.
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Бу ђе ње при ро де у про ле ће је да то у сли ци ју жног ве тра 
ко ји раз би ја по вр ши ну од ле да:

(...) али од не куд пре ко сне жних хум ки
без бо жни ју жњак до ју ри у ка су
и раз би обе сно два нов чи ћа бе ла
и шу му за пах ну ми рис про лећ ног ди ма,
и зе мља за ми ри са на жи ле и са су.

„Без бо жни ју жњак“ ко ји „до ју ри у ка су“ је ме то ни ми ја за 
ко ња ни ка, а бе ли нов чи ћи су за ме на за за ле ђе ну по вр ши ну 
по то ка. Мо тив ко ња ни ка у ка су, раз би ја ње ле да и пре о бра жај 
при ро де асо ци ра ју на ђур ђев дан ске пе сме и св. Ђор ђа, ко ња-
ни ка ко ји раз би ја лед:

Ка мен мо сте, држ’ се, не ни шај се!
Сам’ да про ђем и ко ња про ве дем,
Да раз би јем ле да де вет пе да,
Да из ва дим во ду ис под ле да (...)

(Ђур ђев ске пе сме, 96, Ан то ло ги ја срп ске 
лир ске усме не по е зи је, прир. З. Ка ра но вић)

Де мо но ло ги ја и ње на сим бо ли ка су на шле ме сто у сти-
хо ви ма пе сме По ноћ (ДМ, ЦД, 1, стр. 60). У њој је асо ци ра но 
на род но ве ро ва ње о ве шти ци, ње ном кре та њу у по ноћ но 
до ба, од но сно у пе ри о ду пу ног ме се ца, у „ора хо вом чу ну“. 
Пе сма при ка зу је има ги нар но пу то ва ње ис по вед ног су бјек та 
и ње му слич них „бле дих, за ни ха них“ ли ца до „там ног кон-
ти нен та“. „Тај кон ти нент мрач ни“ на ко ји се са ку пља ју сви 
„што од не са ни ца и зеб њи“ бо лу ју, има сво ју па ра ле лу у на-
род ном ве ро ва њу да ве шти це ле те на са ста нак. Нај че шће се 
као збор но ме сто на во ди не ко бр до, где при ре ђу ју го збе и 
за ба ве, а Вук је за бе ле жио да се у не ким кра је ви ма (Срем) као 
збо ри ште ве шти ца по ми ње ора хо во др во89. Са бла сна ат мо-
с фе ра пе сме, до ча ра на еле мен ти ма на род ног ве ро ва ња, ме-
та фо ра је ноћ них мо ра љу ди ко ји па те од не са ни це.

89 Вук, Срп ски рјеч ник, од ред ни ца Вје шти ца, стр. 66−67.



67

Елементи народне књижевности у поезији Десанке Максимовић

Про у ча ва њем пе са ма ко је су на ста ја ле у пе ри о ду од 
1924. го ди не, од но сно збир ке Пе сме, до 1964. го ди не, ка да је 
об ја вље на књи га Тра жим по ми ло ва ње, мо же се за кљу чи ти 
да је пе снич ки по сту пак Де сан ке Мак си мо вић обе ле жи ло 
при су ство раз ли чи тих сег ме на та тра ди ци о нал не кул ту ре, 
чи ји је до бар по зна ва лац би ла. У пе сма ма сре ће мо еле мен те 
об ре да, оби ча ја, ма гиј ских по сту па ка, али и то по се и мо ти ве 
усме не књи жев но сти. Пре ма осно ви пре у зе тој из тра ди ци је 
она се раз ли чи то од но си ла: не ке еле мен те је пре у зи ма ла из 
тра ди ци је по шту ју ћи њи хо ву из вор ну се ман ти ку (кле тва, 
мо ли тва, здра ви ца, мо ти ви из пе са ма ко сов ског кру га); дру-
ге је про ши ри ва ла, над гра ђи ва ла и ус по ста вља ла са свим 
но ва зна че ња (Мег дан, По ко ше на ли ва да, Бу ђе ње про ле ћа, 
По ноћ). Од еле ме на та раз гра ђе них жан ров ских кон вен ци ја 
бај ке, кле тве и успа ван ке пе сни ки ња је кре и ра ла ори ги нал-
на де ла, ко ја су у осно ви за др жа ла то по се и пре по зна тљи ва 
ме ста из тра ди ци је.





2. ТРА ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ

Већ по об ја вљи ва њу збир ка је ока рак те ри са на као „пе-
снич ки вр ху нац“90 Де сан ке Мак си мо вић. Ми хиз је то на пи-
сао 1965. го ди не, пре не го сто ће усле ди ти сле де ће ве ли ке 
збир ке: Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка (1976) и Ни чи ја зе мља 
(1979). Ако не сам вр ху нац, сва ка ко је то збир ка ко ја је на го-
ве сти ла пре о бра жај у пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић у сми-
слу при бли жа ва ња тре нут ним тен ден ци ја ма у срп ској књи-
жев но сти (нео сим бо ли сти)91. Ми хи зов суд по де ли ли су исте 
го ди не број ни ту ма чи по ме ну те збир ке (в. Алек сан дар Пе-
тров, „Ка но вим вред но сти ма“; Па вле Зо рић, „У тра ди ци ји 
ин тим не ли ри ке“; Ми ло сав Мир ко вић, „Но ви вал Де сан ке 
Мак си мо вић“; Ста ни ша Тут ње вић, „Љу ди од ре ђе ни гри је-
хом“; Дра ган М. Је ре мић, „Не мир но ср це пе сни ки ње“92). Не 
тре ба из о ста ви ти ни су прот на ми шље ња и не га тив не кри ти ке 

90 Бо ри слав Ми ха и ло вић, „Пе снич ки вр ху нац Де сан ке Мак си мо вић“, 
у: Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. го ди шњи ци ро ђе ња, 
прир. В. Б. Са вић, стр. 229.

91 О са мо ни кло сти пе са ма ове збир ке и аутор ки ном не при ста ја њу на 
свр ста ва ње у ак ту ел не књи жев не прав це са зна је мо из раз го во ра 
са но ви на ром: „Са ма ка же да је ин спи ра ци ју на шла у пре ли ста-
ва њу, у чи та њу књи ге Ду ша нов за ко ник – не што ју је, ка же, као 
му ња оши ну ло. 

 ’Из би ло је еруп тив но из ме не све мо је схва та ње о крив ди и прав-
ди, о ка зна ма и опро шта ји ма, о гре шни ма и пра вед ни ма’.“ Ра до ван 
По по вић, Књи га о Де сан ки, стр. 85.

92 Све у: Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. го ди шњи ци ро ђе ња, 
прир. В. Б. Са вић.
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(Зво ни мир Го лоб, „Би је ле ру же, ње жне ру же“ и Вук Кр ње вић, 
„Мар ги на ли је и по е зи ја“, као и ано ним ни Е. Д., „Ар ха и зам 
и ана хро ни зам“93), ко је ни су бит но ути ца ле на до ми нан тан 
суд да је реч о по е зи ји ве ли ке вред но сти, што ће по твр ди ти 
ту ма чи ове збир ке у на шој са да шњи ци.94

Реч је о збир ци ме ди та тив не по е зи је. Са ма пе сни ки ња 
је под на сло вом сиг ни ра ла усме ре ност сво је збир ке: „Лир ска 
ди ску си ја са Ду ша но вим за ко ни ком“. Ди ску си је, од но сно ди-
ја ло зи асо ци ра ју да ће се у сти хо ви ма огла си ти ви ше ју на ка, 
као и сам аутор. (Да је у пи та њу драм ски ди ја лог (ди ску си ја), 
он би се во дио ис кљу чи во из ме ђу ју на ка у де лу. В. сту ди ју 
А. Пе тро ва, „С Бо гом их је тро је“). Под на слов на син таг ма 
ука зу је на при ро ду ди ску си ја, од но сно на жа нр пе са ма и 
при ро ду спо ра ко ји аутор во ди са За ко ни ком: ди ску си је су 
во ђе не емо ци ја ма, по кре ну те из лир ских по бу да. Збир ка је 
ин спи ри са на исто риј ским до ку мен том из 14. ве ка, Ду ша но-
вим за ко ни ком, али ју је аутор ка мо тив ски про ши ри ла са-
гле да ва њем чо ве ка и ње го ве суд би не уоп ште.

По ред Ду ша но вог за ко ни ка, у под тек сту збир ке на и ла-
зи мо на еле мен те ко ји нас упу ћу ју на на род но ства ра ла штво 
(у сти ху и про зи), на род на ве ро ва ња и ре ли ги ју – Све то Пи-
смо (Ста рог и Но вог за ве та), Ли тур ги ју све тог Јо ва на Зла-
то у стог95, све до алу зи ја на пе сни ки њи но и на ше до ба. Ми ла 
Стој нић упу ћу је на мо гу ћи ути цај Крм чи је Св. Са ве96.

Ако мол бу за по ми ло ва ње про ту ма чи мо као мо ли тву, 
пе сме ове збир ке мо же мо до ве сти у до дир са мо ли твом као 

93 Исто, стр. 242. и 234.
94 В. у: Збир ка Тра жим по ми ло ва ње, збор ник ра до ва, прир. Ана Ћо-

сић Ву кић, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2007.
95 В.: Са ша Шму ља, „Би блиј ски ци та ти у збир ци поезије Тра жим по-

ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић“, Збир ка Тра жим по ми ло ва ње, збор-
ник ра до ва, Бе о град, 2007, стр. 211−222.

96 Ми ла Стој нић, „Зов пе сни ки ње“, Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни-
ца о 100. го ди шњи ци ро ђе ња, прир. В. Б. Са вић, стр. 616−617.
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сред њо ве ков ним жан ром. Очи то да мо ли тва Де сан ке Мак си-
мо вић ни је мо ли тва у сред њо ве ков ном ма ни ру, иако има не ке 
ње не еле мен те: у уво ду пе са ма апо стро фи ра се ин стан ца ко јој 
се су бје кат мо ли твом обра ћа. У сред њо ве ков ним мо ли тва ма 
ин стан ца је Бог, Христ, Бо го ро ди ца или све ти те љи. Ов де је 
реч о су бјек то вом обра ћа њу цар ском ауто ри те ту. Бу ду ћи да је 
обје кат обра ћа ња људ ско би ће, у сти хо ви ма ни је при су тан 
сред њо ве ков ни ре то рич ки ма нир по ни зног обра ћа ња. У пе-
сма ма збир ке Тра жим по ми ло ва ње су бје кат ис по ве да ту ђу и 
соп стве ну гре шност, од но сно мо рал не гре хе. У сред њо ве ков-
ним мо ли тва ма го вор ни су бјект се уни жа ва пред ве ли чи ном 
и без гре шно шћу оно га ко ме се обра ћа и из но си чи тав низ 
уми шље них, се би при пи са них гре хо ва. Сти хо ви у овој збир-
ци до но се ка та лог мо гу ћих, ре ал них људ ских гре ша ка и за-
блу да. Мо ме нат ис по ве да ња го вор ног су бјек та је за јед нич ка 
од ли ка сред њо ве ков не и пе сме-мо ли тве Де сан ке Мак си мо вић. 
У сред њо ве ков ној мо ли тви ис ка за на је же ља, тј. мол ба ауто-
ри те ту, над ре ђе ној ин стан ци да по мог не. Ов де тај мо ме нат 
пре по зна је мо у ви ду мол бе за бла го ра зу ме ва њем и по ми ло-
ва њем. Мо же се за кљу чи ти да ова по е зи ја са др жи по не што 
фор мал них еле ме на та сред њо ве ков не мо ли тве. Су штин ски 
је то за не мар љи во бу ду ћи да сти хо ви збир ке не ма ју са др жин-
ску и се ман тич ку слич ност са сред њо ве ков ним жан ром.

Про у ча ва ње збир ке Тра жим по ми ло ва ње мо ра се от по-
че ти у кон тек сту прав ног до ку мен та, Ду ша но вог за ко ни ка, 
ко ји се на ла зи у ње ном под тек сту. Од укуп но 201 чла на За-
ко ни ка, Љу би ца Ђор ђе вић97 уоча ва да је пе сни ки ња „пре пе-
ва ла“ 24 чла на, тј. то ли ко их је упо тре би ла као под текст за 
сво ју збир ку. Тим пу тем су углав ном кре та ли и дру ги про у-
ча ва о ци, јер се он сам на ме тао бу ду ћи да је је дан део пе са ма 
про ис те као из ње го вих па ра гра фа. Пре о ста ле, ина че број ни је 
пе сме збир ке, на ста ле су као аутор ки не асо ци ја ци је на За ко-
ник и прав ни си стем ко ји се њи ме уста но вља ва.

97 Lju bi ca Đor đe vić, Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić, str. 23.
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У сти хо ви ма збир ке за па жа се из о ста нак пе сни ки њи не 
до та да шње скло но сти да се као аутор иден ти фи ку је са ли-
ко ви ма ју на ка. Ов де се аутор ка не огла ша ва да би го во ри ла 
о се би (из у зев на три ме ста о че му ће ка сни је би ти ре чи), 
не го о љу ди ма уоп ште. Сло бо дан Ра ки тић сма тра да је по-
ет ско Ја мо ли тељ ке ов де „са мо ме ди јум“, да је „за ме ње но 
не ком вр стом објек тив не исто риј ске све сти“98. Ти ме се Де-
сан ка Мак си мо вић укла па у Ели о тов став да ве ли ки пе сник 
мо ра у се би но си ти осе ћа ње тра ди ци је, одн. исто ри је ко је 
укљу чу је „не са мо оно што је про шло у про шло сти, већ и 
што је са да шње у про шло сти, осе ћа ње исто ри је при си ља ва 
чо ве ка да не пи ше про жет до ср жи са мо сво јом ге не ра ци јом, 
већ са осе ћа њем да чи та ва европ ска ли те ра ту ра по чев од 
Хо ме ра, и у окви ру ње чи та ва ли те ра ту ра ње го ве соп стве не 
зе мље, исто вре ме но ег зи сти ра ју и исто вре ме но са чи ња ва ју 
је дан по ре дак.“99 Та ко се пи шу ћи сти хо ве ове из ра зи то лир-
ске збир ке, Де сан ка Мак си мо вић увр сти ла у ред ве ли ких 
епи ча ра. Тач ни је, оних ко ји су ус пе ли да до ве ду у рав но те жу 
лир ски и еп ски прин цип, соп стве ну по ет ску и уни вер зал ну 
исто риј ску свест.

Од но сом ауто ра и ју на ка у овој књи зи де таљ ни је се ба вио 
Алек сан дар Пе тров. Ње га је по себ но за ни ма ло „ко са Ду ша-
но вим за ко ни ком во ди ди ску си ју“100. По ред ре чи, тј. гла са 
ца ра Ду ша на, он уоча ва глас пр во сте пе ног и дру го сте пе ног 
ауто ра. Пр во сте пе ни аутор је, по Бах ти ну, тво рац ју на ка и 
на ла зи се ван де ла. Он је исто вре ме но и тво рац дру го сте пе-
ног ауто ра, ко ји је лик у де лу, су бје кат. „Про во сте пе ни аутор 
оста је на гра ни ци де ла, не пре тва ра се ни ка да у лик, су бје кат, 

  98 Сло бо дан Ра ки тић, Од Ита ке до при ви ђе ња, СКЗ, Бе о град, 1994, 
стр. 123.

  99 Т. С. Ели от, „Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат“, Иза бра ни тек-
сто ви, Про све та, Бе о град, 1963, стр. 33−43.

100 Алек сан дар Пе тров, „Са Бо гом их је тро је“, Збир ка Тра жим по ми ло-
ва ње, збор ник ра до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, Бе о град, 2007, стр. 40.
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ни ти мо же да се иден ти фи ку је са ју на ком, као ни са дру го-
сте пе ним ауто ром.“101

Чи та о цу је ја сно да је пр во сте пе ни аутор Де сан ка Мак-
си мо вић. За пр во сте пе ног ауто ра ве зу ју се све пе сме у књи-
зи ко је по чи њу пред ло гом „За“ (има их укуп но 43). То су пе-
сме у ко ји ма се ја вља гла гол тра жи ти у пр вом ли цу јед ни не. 
Углав ном уз гла гол тра жи ти иду име ни це по ми ло ва ње, или 
њој бли ске: бла го ра зу ме ва ње, ми лост. У не ким пе сма ма су 
по ме ну ти гла гол и име ни це из о ста вље ни, али се под ра зу ме-
ва ју на осно ву кон тек ста. И у тим пе сма ма го вор ни су бјект 
је аутор. Он се у пе сма ма обра ћа ца ру Ду ша ну (име ну ју ћи га 
или по сред ством за ме ни це „ти“) или, у јед ном бро ју пе сма, 
не и ме но ва ном адре са ту, чи је су ин ге рен ци је ви ше од ца ре-
вих, а то мо же би ти са мо Го спод Бог.

Дру го сте пе ни аутор се ја вља у три пе сме (За на ив не, За 
оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га, За не рот ки ње), убра ја ју ћи 
се бе ме ђу оне за ко је иште по ми ло ва ње, из но се ћи при том 
ауто би о граф ске де та ље. Та да он ко ри сти па де жне об ли ке 
лич не за ме ни це „ја“: „за њих, за се бе“ – ка да се бе убра ја у 
на ив не; „за оне ко ји ни су слич ни ме ни/ и за оне ме ни исто-
вет не“ – ка да го во ри о они ма ко ји се спо ти чу пре ко пра га; 
„за Је фи ми је,/ за све те Те ре зе,/ за сва ку Са фо/ и Јо ван ку од 
Ар ка,/ за све за не те и не до вр ше не,/ и за ме не“ – ка да увр шта-
ва се бе у круг исто риј ских лич но сти, аутор ки слич них, ме ђу 
ко ји ма су две пе сни ки ње и две све ти це, пр ве аутор ки слич-
не по пе снич ком по зи ву, а дру ге по не ма њу по ро да, што је 
ис так ну то у на сло ву пе сме.

У пе сма ма ко је има ју пред лог „О“ у на сло ву (О по ре клу, 
О пре љу би, О пра шта њу) као и у пе сми Про глас, го вор но ли це 
је цар Ду шан. Он го во ри у пр вом ли цу јед ни не, углав ном о 
се би: „Ја знам ко сам“ (О по ре клу); „А ако се икад у цар ству ми 
де си“ (О пре љу би); „Ја ни сам бог./ (...)/ Ја сам цар“ (О пра шта-
њу); „Ја, цар Ср ба, Гр ка и Ар ба на са“ (Про глас). Про го во рив ши 

101 А. Пе тров, исто, стр. 34.
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у овим пе сма ма, цар Ду шан, аутор За ко ни ка, по стао је је дан 
од ју на ка збир ке Тра жим по ми ло ва ње. Он је био нај ком пе-
тент ни ји да го во ри о се би, о свом За ко ни ку, о зе маљ ској прав-
ди − чи ји је за ступ ник он, и о не бе ској прав ди – ко ју ре пре-
зен ту је ин стан ца ви ша од цар ске, Бог. Оста ле пе сме ове 
гру пе ко је по чи њу пред ло гом „О“ (има их укуп но 23) су ин-
тер пре та ци је чла но ва за ко ни ка, или су сво је вр сно „до пи си-
ва ње“, „про ши ре ње“ овог прав ног ак та чла но ви ма ко је он не 
са др жи, а под стак ну те су њи ме. Да ју ћи ца ру реч, пр во сте пе-
ни аутор га је учи нио ју на ком ко ји ста вља чи та о цу до зна ња 
да ни је сле пи ауто кра та, већ чо век ко ји од го вор но сто ји пред 
исто ри јом и зна гра ни це сво је мо ћи.

Ка да је реч о два ак тив на лир ска су бјек та збир ке: ауто ру 
− дру го сте пе ном и ју на ку – ца ру Ду ша ну, тре ба до да ти и за-
па жа ње Алек сан дра Пе тро ва да се у њој ја вља и је дан па сив ни 
су бјект − „ма да скри вен и лик Го спо да Бо га“102. Бог је ин стан-
ца ко јој су прет ход на два су бјек та пот чи ње на.

У ком по зи ци ји збир ке уоча ва ју се све га две пе сме без 
ка рак те ри стич них пред ло га („О“/ „За“): Про глас и Иду цар ским 
дру мом. По то њу не из го ва ра ни цар ски ни мо лид бе ни глас. 
Ре кло би се да је пе сма у по гле ду го вор ног су бјек та без лич на, 
што је у скла ду са по ет ском сли ком ко ју до но си. Реч је о објек-
ти ви зи ра ном опи су по сле ди ца ка жња ва ња по За ко ни ку.

Го вор ни су бјект ко јим се отва ра збир ка при па да цар ској 
ин стан ци. Глас ца ра је оли че ње про шло сти и тра ди ци је. Он се 
у ви ду ис по вед ног су бјек та ја вља на окви ри ма збир ке: у увод-
ној пе сми – Про глас и за вр шној – О пра шта њу, као и у сре ди-
ни књи ге, у пе сми О по ре клу. У струк ту ри збир ке то су но се ће 
пе сме или „пе сме-сту бо ви“103 у се ман тич ком, идеј ном и ком-
по зи ци о ном по гле ду. У оста лим пе сма ма тај глас је по ти снут.

102 А. Пе тров, исто, стр. 8
103 Из раз С. Ра ки ти ћа у: „Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић 

у кон тек сту срп ске по е зи је“, Збир ка Тра жим по ми ло ва ње, збор ник 
ра до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, 2007, стр. 253−274.



75

Тражим помиловање

У увод ној пе сми, Про глас, лир ски ју нак – цар Ду шан нај-
пре пред ста вља се бе и свој За ко ник, ко ји је из раз Бож је во ље 
и вла да ре ве мо ћи:

По ми ло сти бож јој
и бла го сло ву све ти те ља из Ра са,
ја, цар Ср ба, Гр ка и Ар ба на са,
зе мља ма ко је од оце ва на сле дих
и ма чем осво јих,
ко је по ве зах крв ним су до ви ма
сво јих вој ни ка,
да јем за ко ник,
и не ка не ма дру гих за ко ни ка
осим мо јих.

Лир ски си же ове пе сме, као и пе са ма О по ре клу и О пра-
шта њу, ве зан је за про зни део ко ји се на ла зи на кра ју За ко ни-
ка. Реч је о тек сту у ко ме цар-за ко но да вац го во ри о свом по-
ре клу, ве ли кој по бе ди код Вел бу жда, кру ни са њу и соп стве ној 
по тре би „да пра во слав не ве ре за ко не по ста ви(ти)“104. Ду ша нов 
за ко ник је до нет на вр хун цу по ли тич ке и при вред не мо ћи 
срп ске др жа ве. На кон број них осва ја ња и про ши ре ња зе мље, 
Ду шан се 1346. го ди не кру ни сао за ца ра. Ње го во кру ни са ње 
оба ви ли су срп ски, бу гар ски и грч ки ар хи је ре ји и ка лу ђе ри, 
што је и на ве де но у ци ти ра ним сти хо ви ма. У сти хо ви ма се 
за па жа хри шћан ска дог ма о бо гом да но сти вла да ра, до слов но 
пре у зе та из Ду ша но вих ре чи ко је се на ла зе на кра ју За ко ни ка.

Пе сма О по ре клу упот пу њу је пор трет ауто ра За ко ни ка. 
По што је ис ка за на гла сом ца ра, она се чи та као ауто пор трет 
у сти хо ви ма. Пе сма је ге не а ло шка, мо тив ски се на ста вља на 
по че так пе сме Про глас, иако је у збир ци се дам на ест пе са ма 
иза ње. Као да се ја ви ла по тре ба да се са да, из дру гог угла и 
на во ђе њем но вих де та ља, из но ва по твр ди по ро дич но ста бло 

104 Ду ша нов за ко ник, прир. Би ља на Мар ко вић, Про све та, СКЗ, Бе о-
град, 1986, стр. 88.
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и за слу ге ње го вих чла но ва за учвр шће ње хри шћан ске ве ре. 
Спре гу све тов не и ду хов не вла сти Не ма њи ћи су оства ри ва ли 
по ди за њем за ду жби на:

Ја знам ко сам
по зво ну
што са за ду жби на не ма њић ких пе ва,
по ја сно сти ње го ва гла са,
по то ме што ме од Сту де ни це до Ми ле ше ва
пра де до ви гле да ју са ико но ста са
и што сва ки у ру ци др жи храм.

Сна га ди на сти је огле да се и у те ри то ри јал ном про ши ре њу 
и утвр ђе њу др жав них гра ни ца:

Ја имам
све ти те ља оца и де да,
имам све ти те ља за ку ма,
и на не бе си ма
све Су хој пла ни ни од гро ма да
пре ко Сит ни це до Ра са и Ху ма
мо ја ло за вла да.

По ли тич ка моћ Не ма њи ћа про пор ци о нал на је ја чи ни 
њи хо вих не при ја те ља, као и бро ју ути цај них при ја те ља:

...знам по то ме ко ли ко сам Угру
пред очи ма црн
и по то ме ко ли ки трн
у сан Ви зан ти ји мо ја моћ за ба да.
(...)
Ја знам ко сам
и по при ја те ља сво јих го спод ству,
и по бла го род но сти њи хо ва ли ка
и сла ви им ко пља и шти та.

Го во ре ћи о слав ним пре ци ма и њи хо вим за слу га ма на 
по љу за ду жби нар ства, учвр шће ња и про ши ре ња др жав не 
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те ри то ри је, као и о по ли тич кој ак тив но сти, цар ски су бјект 
го во ри о исто ри ји срп ског на ро да у сред њем ве ку.

Ако би смо чи та ју ћи збир ку по ми сли ли да су ар гу мен ти 
пр во сте пе ног ауто ра у од бра ну људ ске гре шно сти би ли до-
вољ но убе дљи ви да по ко ле ба ју ца ра, он се огла ша ва на из-
ла зу из књи ге (О пра шта њу) да то де ман ту је. Опро сти ти не 
мо же, јер то ни је у ње го вој већ Бож јој мо ћи: „и ма да вла дам 
по ми ло сти бо га,/ ни сам бог да пра штам.“ До но се ћи За кон, 
он се не све ти, јер крв на осве та је обе леж је прет хри шћан ске 
– па ган ске све сти, а ње го во по што ва ње За ко на је знак пре-
ла ска од не пи са ног оби чај ног ка гра ђан ско-прав ном по рет-
ку, ко ји је на сту пио про до ром хри шћан ског мо но те и зма у 
сло вен ску кул ту ру. Про пи си ва ње За ко на ис кљу чу је емо тив-
ност, и цар то ја сно ис ти че: „ја се по ср цу не упра вљам“. Ко-
нач но, ни он ни је ван За ко на ко ји је про пи сао: „ја сам цар за-
ро бљен за ко ни ма/ ко је про пи су јем сам“, јер и он је са мо чо век, 
је дан у ни зу оних ко ји мо ра ју да по шту ју За кон. У овој пе сми 
мо же се уочи ти105 пор трет ин стан це ко ја је ауто ри та тив ни ја 
од ца ра, чи је је де ло из над За ко ни ка – пор трет Бо га. Тај пор-
трет је дат из пер спек ти ве цар ског су бјек та, по прин ци пу 
кон тра ста. Бог је све што цар ни је: „са мо је он мо ћан то ли ко/ 
да пра шта/ са мо о ње му не го во ри ни ко/ да је слаб кад опро-
сти/ и да је крив цу са у че сник (...)/ не ка жу да је за не се њак или 
пе сник“. Бу ду ћи та кав, од ње го ве све вла сти за ви си и цар ска 
власт, за то му се и цар мо ра по ко ра ва ти, а не при сва ја ти 
ње го во пра во да пра шта. Сти хо ви ове пе сме ка зу ју да из 
ди ја ло га ко ји се во дио кроз ше зде сет и осам пе са ма збир ке 
ни пе снич ки ни цар ски глас не из ла зе као по бед ни ци, не го 
онај ко ји је из над њих и ко ји је је ди ни до да на шњег да на 
за др жао ту над људ ску при ви ле ги ју да ка жња ва и пра шта 
без ика квих по сле ди ца по се бе. Да кле, са мо ње га аутор књи-
ге мо же има ти у ви ду ка да бу де тра жио опро штај за гре хе 

105 В. у: А. Пе тров, на ве де на сту ди ја.
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ко ји не пот па да ју под ин ге рен ци ју За ко ни ка, а пе сме тог 
ти па су нај број ни је у збир ци.

Дру гом го вор ном су бјек ту збир ке при па да мо лид бе ни 
глас. У том гла су се осе ћа хри шћан ски по глед на свет: ми ло-
ср дан, пун раз у ме ва ња и љу ба ви пре ма чо ве ку. Иако та кав, 
он се не обра ћа ца ру у ма ни ру сред њо ве ков них мо ли тви: 
по ни зно и скру ше но, без пре тен зи је да по ле ми ше или спо ри 
ње го ве за ко не. У пар ма хо ва тај глас се бе не из два ја из ма се 
за блу де лих, па по ми ло ва ње тра жи и за се бе (За не рот ки ње, 
За на ив не, За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га). При том се 
на ла зи у по ма ло па ра док сал ној си ту а ци ји: мо ли за све ко ји 
су кри ви иако ни су по чи ни ли зло дру го ме, не го су га, бу ду-
ћи та кви ка кви је су, на не ли пр вен стве но се би.

Овај, у збир ци пре о вла ђу ју ћи го вор ни су бјект, раз ли чи-
то се од но си пре ма тек сту За ко на, при бли жа ва се или уда-
ља ва ње го вим од ред ба ма, у за ви сно сти од ста ва ко ји за у зи ма 
пре ма њи ма. Ако се сла же са чла но ви ма За ко на, аутор ка их 
ин тер пре ти ра, пре пе ва ва. То је слу чај у пе сма ма: О по кли-
са ру (у пе сми је тран спо но ван исто и ме ни члан 133), О од бе глу 
ро бу (син кре тич ко пре пе ва ва ње чла но ва 112 и 113), О вој ни-
ку (пре пев чла на 61). Пе сму Иду цар ским дру мом чи ни низ 
сли ка ко је су по сле ди ца сви ре пих фи зич ких ка зни про пи-
са них За ко ном. У сва кој стро фи пе сме ин тер пре ти ран је по 
је дан члан За ко на (чл. 21, чл. 69, чл. 10, чл. 201, чл. 97). У пе-
сма ма овог ти па прав ни је зик је пре то чен у пе снич ки је зик 
и ме тар, без ика квих до дат них ком ентaра пе снич ког су бјек та. 
Те пе сме су па ра фра зе За ко ни ка.

За дру гу гру пу пе са ма члан За ко ни ка је по ла зи ште, а у 
на став ку под сти цај да се пе сма про ши ри но вим де та љи ма. 
На при мер, пе сма О цар ском се лу ко ре спон ди ра са чла ном 
187, ко ји се од но си на ко на чи ште ца ре вих љу ди при ли ком 
пу то ва ња. За кон пред ви ђа да по сле ца ра ни ко не ко на чи у 
се лу. Мо тив за бра не лир ски су бјект ве зу је ис кљу чи во за се-
бра про ла зни ка, ни жу ћи низ хи пер бо ли са них сли ка ко ји ма 
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се по тен ци ра ста ле шки јаз ко ји је цар до но се ћи За кон усто-
ли чио као ње гов но се ћи прин цип.

Сли чан по сту пак је при ме њен у гра ђе њу пе сме О же нид-
би си на. Као по ла зи ште за пе сму по слу жио је члан 128 ко јим 
се на ре ђу је: „Го спо дин цар, ка да има си на же ни ти, или кр-
ште ње, и бу де му на по тре бу двор чи ни ти и ку ће, да по ма же 
ма ли и ве ли ки“. Та на ред ба је пре пе ва на у сти хо ве:

Кад го спо дин цар има да же ни си на
И но ви му дво рац зи да ти тре ба,
У по моћ не ка до ђе сва ца ре ви на,
И ма ли и ве ли ки не ка се сја те,
ко њу шар не ка му ждре бад по да ри,
со ко лар не ка од га ји со ко ле,
не ка се бар да и што не мо же да ти,
не ка му по мог ну до че ка ти сва те.

На кон што је у на ве де ним сти хо ви ма ин кор по ри ран, у 
на став ку пе сме члан се про ши ру је мо ти вом се бра ко ји се 
на шао у ис тој по зи ци ји:

Кад се бар има да же ни си на,
не ка се од ру ке до ви ја сва ке,
ко ли ба не ка се окр пи ста ра,
не ка му мо бе се бри и ме ро па си,
не ка је сен по зо ве за ри зни ча ра
да му на пу ни по дру ме и чар да ке
да има чи ме до че ка ти сва те,
не ка узме ћу ко ве за цр кве ња ке.

У на ред не две стро фе, при ме ном истог по ступ ка – па-
ра ле ли зма по су прот но сти, при ка за на је раз ли ка у кр ште њу 
цар ске и се бар ске кће ри. На кр ште њу цар ске кће ри пе ва ће 
вла ди ке и па три јар си, у ол та ру ће го ре ти злат на кан ди ла, а 
на уз гла вље де те та ста вља ће се са мо злат ни ци. На кр ште њу 
се бар ске кће ри, уме сто цр кве них ве ли ко до стој ни ка, пе ва ће 
ко со ви и ко но пљар ке, ме сто кан ди ла го ре ће сун це, а ме сто 
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сја ја злат ни ка уз гла вље ће јој оба сја ти све тлост зве зда. При-
род но сти и пр во бит ној хар мо ни ји су прот ста вљен је сјај ма-
те ри јал них, ве штач ких ства ри. У овој пе сми не из ве шта че ност 
је на стра ни чо ве ка из на ро да.

Кон траст ним сли ка ма цар ског оби ља и све по мо ћи и 
се бар ске не ма шти не и уса мље но сти, пе сма на гла ша ва по-
дво је ност два све та. Свет оби ља, рас ко ши, нео гра ни че не 
сло бо де де ла ња су прот ста вљен је све ту не ма ња, пот чи ње но-
сти и огра ни че но сти. По сред ством сли ке со ци јал не не јед на-
ко сти пе сма до но си ле ти ми чан при каз два об ред на чи на 
ко ји ма је срп ски на род при да вао ве ли ки зна чај: об ред же-
нид бе и об ред кр ште ња.

У јед ном бро ју пе са ма го вор ни су бјект тре ти ра од ред бе 
За ко на ко ри сте ћи се иро ни јом. Пе сма О ме ро па ху пред ста вља 
иро нич ну тран спо зи ци ју чла на 68, ко ји ка зу је ко ли ко да на 
ме ро пах (за ви сни се љак) тре ба да ра ди (ку лу чи) за про ни ја ра 
(вла сни ка фе у дал ног по се да). По чла ну За ко на, ње го ва рад на 
оба ве за из но си пет да на у не де љи. Ори ги на лан је део пе сме 
у ко ме пе снич ки су бјект иро нич но над гра ђу је члан до да ју ћи 
рад не оба ве зе се ља ка пре ма ца ру, ма на сти ру и вла сте ли ну. 
По ен та пе сме са др жи гор ку иро ни ју да се љак за се бе мо же 
да ра ди са мо оно ли ко ко ли ко му пре о ста не сло бод но, а то је 
је дан дан у не де љи. Не слу чај но, то је баш онај дан ко ји је Бог 
од ре дио да се чо век од ма ра и по све ти га ње му (4. Бож ја за по-
вест: „Се ћај се да на од мо ра да га свет ку јеш, шест да на ра ди и 
за вр ша вај све сво је по сло ве, а сед ми је дан од мо ра Го спо ду 
Бо гу тво је му.“). Да кле, се ља ко ва њи ва оста ће нео бра ђе на.

Пе снич ки по сту пак при ме њен у ком по но ва њу тре ће 
ску пи не пе са ма је на пу шта ње Ду ша но вог за ко ни ка у функ-
ци ји под тек ста. Мо тив ски, те пе сме не ма ју ве зе са сред њим 
ве ком. Са мо се у по не ким по ја вљу ју тер ми ни (нпр. апо кри-
фи, бо гу ми ли, се бри) ко ји асо ци ра ју на сред њо ве ков ни пе-
ри од, а у кон крет ним пе сма ма по при ми ли су сим бо лич но 
зна че ње. Та ко је се бар по стао сим бол му ко трп не суд би не 
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се ља ка, сло ја рад ни ка уоп ште, у свим дру штви ма ко ја по-
зна ју со ци јал ну дис кри ми на ци ју:

Тра жим по ми ло ва ње
за се бра
што ни че и уми ре као тра ва
у за бо рав из за бо ра ва,
за три де сет ку ћи ца ње го вог кром пи ра
за усу ка но ку ку ру за ста ба о це,
за дим над кро вом,
за оно где је, сле де ћи оце,
по гре шио де лом и сло вом.

                          (За се бра)
У пе сми се не ви ди да је он ишта згре шио, он је крив и 

пре са гре ше ња, крив јер ма жу ра ни ћев ски „не има што сил-
ни ку тре ба, жу та зла та и би је ла хле ба“. Ипак, он при па да 
дру штве но нај број ни јем и нај ви тал ни јем сло ју ста нов ни штва, 
оно ме ко ји је но си лац на ци о нал них ка рак те ри сти ка и мо-
рал не чвр сти не:

За се бра увек вер на жи во ту
За се бра ко ји сун це во ли.
Ако жи вот из да и ше ва,
и гу ште ри сун ца ужи ва чи,
и пе сни ки ња ми ри са, зо ва,
за се бра, се бар из да ти не ће,
за се бра ко ји у по во ду
во ди по де се ти ну се ба ра си но ва.

                (За се бра)
Раз у ме ва ње у пе снич ком све ту за вре ђу ју и се бар ске же не 

(За се бар ске же не). Оне су осво ји ле сим па ти је пе снич ког су-
бјек та због сво је вред но ће и род но сти. По ред то га, не за ме-
њи ве су чу вар ке на род ног иден ти те та, ко ји је оли чен, из ме-
ђу оста лог, у оби ча ји ма и су је вер ју. Са мо су оне зна ле че му 
слу жи „бо си ок скри вен у кро ву“ њи хо ве ку ће, јер су га са ме 
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по ста ви ле ве ру ју ћи у ње го ву апо тро пеј ску моћ (за штит ник 
до ма од не чи стих си ла). По зна то је да је срп ски на род бо си-
љак за де вао за згра де у ко ји ма оби та ва чо век и ње го во бла го, 
ве шао га о ро го ве до ма ћим жи во ти ња ма, ста вљао на ико не. 
На род но су је вер је се огле да и у сти хо ви ма ко ји сли ка ју га та-
ње, од но сно об ред га ше ња угље вља у во ди крај ог њи шта („за 
оно од че га им крај ог њи шта/ све кр ва угље вље га си, и од бра-
ја“) и ста вља ња амај ли је под ја стук но во ро ђен че та про тив 
уро ка („за уро чи це под деч јим уз гла вљем“).

У пе сма ма овог кру га син таг ма „бо гу мил ски апо кри фи“ 
(За апо кри фе) по ста је оли че ње свих цен зу ри са них и не по-
жељ них спи са ко ји се, баш због то га, ма кар и кри шом чи та-
ју: „где се ви де тра го ви ру ку,/ где су ре до ви ис под вла че ни/ 
олов ком пла вом,/ где су по ки да не мно ге стра не“. Та бу и ње-
го во кр ше ње, свој стве но људ ској при ро ди, на ћи ће се у мо-
тив ској осно ви пе сме За оне ко ји цар ске дру мо ве ору.

За пе сме овог ти па ре че но је да „спа да ју, по сво јој ле по ти, 
сва ка ко у вр хун ска по ет ска оства ре ња, не са мо це ло куп ног 
опу са Де сан ке Мак си мо вић, већ и у бли ста ве тре нут ке на ше 
мо дер не ли ри ке у овом ве ку (20. ве ку – при мед ба С. П.).“106 
Оне су од свих пе сма збир ке нај бли же сен зи би ли те ту и мо-
рал но-пси хо ло шким ди ле ма ма са вре ме ног чо ве ка.

Те ма сла бо сти људ ског ка рак те ра, ње го ве не са вр ше но сти, 
око сни ца је ве ли ког бро ја пе са ма овог кру га. На при мер, 
пе сма За ка лу ђе ра је илу стра ци ја исти не да је пут ка са вр шен-
ству, ов де оли че ном у Бо гу, пун ис ку ше ња ко ја је ди но нај ја чи 
дух мо же са вла да ти. Чи ње ни ца да ка лу ђе ру то ни је ус пе ло 
обра зло же на је не до стат но шћу људ ске при ро де, ко ја је сла ба 
пред иза зо ви ма чу ла, ов де оли че ним у нај леп шој мо на хи њи 
чи јом је ле по том он гре шно оп сед нут.

Чо ве ко ва ду ша пу на про тив реч но сти је те ма пе сме За 
вр ли не у ма не про мет ну те. Она је мо тив ска тран спо зи ци ја 

106 Зво ни мир Ко стић, Ар ха ич но и мо дер но, Про све та, Бе о град, 1983, 
стр. 122.
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апо криф не при че о бор би из ме ђу Бо га и ђа во ла за чо ве ко ву 
ду шу (Књи га о Ада му и Еви, Па ле ја). У пе сми је по при ште 
те бор бе сме ште но у ду ши чо ве ка. Људ ска при ро да је про-
тив реч на, са мим тим ко ле бљи ва, не стал на и под ло жна па ду. 
Бу ду ћи та ква, не тре ба ју јој спољ ни под сти ца ји да скре не са 
пра вог пу та. Сти хо ви по ен ти ра ју са зна њем да узрок чо ве-
ко ве не сре ће нај че шће ле жи у ње му са мо ме.

Ка да го во ри о за блу да ма, мо рал ној не са вр ше но сти, пе-
снич ки су бјект не осу ђу је, не мо ра ли ше, већ их пи је ти стич-
ки и са раз у ме ва њем при хва та. По се ду је раз у ме ва ње за су-
пер и ор не и су ви ше ра ци о нал не (За оне ко ји ја сно ви де, За 
не пе ле гри не), као и њи хо ве опо зи те – пре ви ше емо тив не љу де 
(За па ству ср ца). Ти ме пе снич ки су бјект из ри че ста ру исти ну 
да ни јед на крај ност ни је дру штве но по жељ на.

*
Хри шћан ска ве ра је у те ме љи ма збир ке. Мо тив чо ве ко-

љу бља по кре нуо је ауто ра на ства ра ње сти хо ва, као што је у 
Је ван ђе љу по Ма те ју на пи са но да дру га нај ве ћа Бож ја за по-
вест гла си: „Љу би бли жње га сво га као са мо га се бе“ (По Ма-
те ју 22, 39). Да кле, љу бав пре ма Бо гу – као пр ва за по вест – а 
по том пре ма чо ве ку је су у осно ви ве ре. Бог не чи ни гре хе, 
са гре ше њу су скло на зе маљ ска би ћа, упра во за све њих, а у 
име по ме ну тог во де ћег на че ла љу ба ви, аутор ка тра жи раз у-
ме ва ње и по ми ло ва ње.

Ре ли гиј ско-хри шћан ска и исто риј ска осно ва збир ке екс-
пли ци ра не су већ у ње ним пр вим сти хо ви ма, у пе сми Про глас:

По ми ло сти бож јој
и бла го сло ву све ти те ља из Ра са,
ја, цар Ср ба, Гр ка и Ар ба на са, (...)
да јем за ко ник.

Хри шћан ска ве ра се огле да у сим бо ли ма (цр кве но зво но, 
ма на стир), у на зи ви ма за ду жби на Не ма њи ћа (Сту де ни ца, 
Ми ле ше во), у тран спо зи ци ји пре у зе тих би блиј ских мо ти ва. 
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Мо лид бе ни глас је та ко ђе но си лац хри шћан ских на че ла у 
сти хо ви ма збир ке. Он се као ху ма ни ста обра ћа ца ру зах те вом 
да бу де ми ло ср дан и по ми лу је, а пра шта ње је је дан од сту-
бо ва на ко ји ма по чи ва хри шћан ска ети ка.

На исто риј ско до ба по дроб ни је упу ћу је по зи ва ње цар ског 
гла са на сво је прет ке, све ти те ље из Ра са, ди на сти ју Не ма њић:

Ја знам ко сам
по зво ну 
што са за ду жби на не ма њић ких пе ва,
по ја сно сти ње го ва гла са,
по то ме што ме од Сту де ни це до Ми ле ше ва
пра де до ви гле да ју са ико но ста са
и што сва ки у ру ци др жи храм.

                                       (О по ре клу)
Зи да ње за ду жби на „pred sta vlja jed nu od omi lje nih te ma 

srp skih pe va ča“107. У еп ској тра ди ци ји по ди за ње за ду жби на 
под ра зу ме ва, пр вен стве но, зи да ње сред њо ве ков них ма на-
сти ра. По јам, ина че, има ши ре зна че ње и об у хва та чи ње ње 
и дру гих до брих де ла, ду хов не или ма те ри јал не при ро де, „за 
спас ду ше, за до бар спо мен“108.

Мо тив за ду жби нар ства у на род ној по е зи ји увек се по-
сред но или не по сред но ве зу је за Не ма њи ће. Ти ме се по твр-
ђу је вред ност и исто риј ски зна чај ло зе, по хва љу је се ула-
га ње ње них при пад ни ка у ду хов ност и кул ту ру на ци је. „На 
пра во и оба ве зу да зи да ју ма на сти ре у срп ској на род ној тра-
ди ци ји го то во да ис кљу чи во пра во по ла жу Не ма њи ћи. И то 
не сви. На че ло ко јим се ру ко во ди пе вач у свом ода би ру је 
ме ра ко лек тив ног исто риј ског пам ће ња, али и сво је вр сна 

107 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca Za-
du žbi ne, str. 276.

108 Бо шко Су вај џић, „Ка та лог за ду жби на у усме ној по е зи ји – Све ти 
Са во“, Ју на ци и ма ске. Ту ма че ња срп ске усме не епи ке, Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Бе о град, 2005, стр. 132.
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ду хов но-ре ли ги о зна ’по доб ност’. (...) Ак це нат се ста вља на два 
нај ре пре зен та тив ни ја ди на стич ка име на: Не ма њу, ро до на чел-
ни ка ди на сти је, кти то ра јед ног од нај ве ћих пра во слав них 
хра мо ва на Све тој го ри, Оца; и све тог Са ву, ис по сни ка и др-
жав ни ка, мит ског ци ви ли за тор ског про све ти те ља у на род ном 
пре да њу, Си на.“109 Сле де ћи на че ло епи ке, аутор ка у овој пе сми 
по ми ње Сту де ни цу, за ду жби ну Сте фа на Не ма ње, и Ми ле ше ву, 
за ду жби ну кра ља Сте фа на Вла ди сла ва, у ко ју је кти тор по ло-
жио мо шти свог стри ца, Све то га Са ве. Да кле, обе за ду жби-
не ко је се по ми њу у пе сми О по ре клу на ла зе се у не по сред ној 
ве зи са „нај ре пре зен та тив ни јим“ пред став ни ци ма ди на сти је. 
У пе сми О по ре клу цар ско Ја се још јед ном у збир ци по твр-
ђу је као по то мак ло зе Не ма њи ћа, ко ја је по ди за њем хра мо ва 
уте ме љи ла кул тур но-исто риј ски иден ти тет срп ског на ро да.

Исто рич ност збир ке по чи ва на чи ње ни ци да пе сме чу-
ва ју у под тек сту по је ди не чла но ве исто риј ског до ку мен та – 
Ду ша но вог за ко ни ка, о че му је већ би ло ре чи. Та ко ђе, у сти-
хо ви ма се ево ци ра ју исто риј ски до га ђа ји, суд би не исто риј ских 
лич но сти: вла да ра, пе сни ка, рат ни ка.

Исто риј ске чи ње ни це ко је су утка не у сти хо ве пе сме За 
по след ње да не од но се се на не сре ћан крај Сте фа на Де чан ског, 
Ду ша но вог оца. Пе снич ки су бјект тра жи по ми ло ва ње „за 
не ко ли ко по след њих да на/ и су мра ка/ Де чан ског кра ља Сте-
ва на“, увр шћу ју ћи га у круг „не срећ них вла да ла ца“. Сти хо-
ви ове пе сме ево ци ра ју де та ље ко ји су обе ле жи ли ње го ву 
ви ше стру ко не срећ ну суд би ну: „ро бо ва ње код ха на Но га-
ја“110, успех у бит ка ма код Вел бу жда и Ли ма, а по том су но врат 

109 Б. Су вај џић, исто, стр. 132−133.
110 Хан или кан Но гај је био успе шан та тар ски вој ско во ђа и ди пло ма та. 

На кон бит ке у ко јој је краљ Ми лу тин по бе дио два ње го ва ва за ла, кан 
се спре ма да на пад не Ср бе. Све стан да кан има су ви ше ја ку вој ску 
ко јој се Ср би не мо гу од у пре ти, Ми лу тин у по след њем ча су ша ље 
по сла ни ке ко ји пре го во ри ма ус пе ју да убе де ка на да скло пи при-
мир је са Ср би ма. Кан Но гај при ста је уз услов да Ми лу тин та о ци ма 
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и про паст у ви ду за ве ре111 до ју че ра шњих при ја те ља и „пр вен-
ца си на“. Ту пе снич ки су бјект тра жи ми лост чак и за за ко-
но дав че ве нај бли же срод ни ке, пре ма ко ји ма се он за жи во та 
не ми ло срд но од но сио.

Да су сви Не ма њи ћи би ли кти то ри, па и по след њи срп ски 
цар из ло зе Не ма њи ћа, Урош Не ја ки, го во ри пе сма За је рес. 
У њој се мо ли „бла го ра зу ме ва ње“ за „вел мо же ко ји го во ре/ 
да за Уро ша ни је би ло го спод ства,/ ни злат них кон ди ра,/ ни 
ма на сти ра.“ Та кво твр ђе ње пе снич ки су бјект ква ли фи ку је 
као је ре тич ко, не тач но и кле вет нич ко, јер је исто ри ја за бе-
ле жи ла да је Урош за сво ју за ду жби ну про гла сио ма на стир 
Ма теј чу112. Овом пе смом аутор ис пра вља не прав ду на не ту у 
тра ди ци ји ина че пот це ње ном вла да ру.

По је ди не пе сме овог кру га са др же пре о бли ко ва не еле-
мен те из усме не про зе и по е зи је. Ко ре лат пе сме За Пе пе љу-
гу пред ста вља на род на бај ка о Пе пе љу ги113. Од мо ти ва ко ји 
чи не струк ту ру Ву ко ве бај ке (мај ка ко ја се пре тва ра у кра ву 

га ран ту је оно на шта се оба ве зао. Та ко су се као та о ци на та тар ском 
дво ру на шли Ми лу ти нов син Сте фан Де чан ски и де ца ис так ну те 
Ми лу ти но ве вла сте ле. Сте фан је био ка нов та лац од 1292/3. го ди не 
до 1299. го ди не, ка да је кан по ги нуо. В. у: Исто ри ја на ро да Ју го сла-
ви је, књ. 1, гру па ауто ра, Про све та, Бе о град, 1953, стр. 350−351.

111 Ње го вом не срећ ном си ла ску са пре сто ла до при не ла је по пу лар ност 
ко ју је ње гов син Ду шан сте као у би ци на Вел бу жду, на уштрб свог 
оца. Вла сте ла на кло ње на мла дом кра ље ви ћу под сти че га на по бу ну 
про тив оца. На су прот исто ри ји ко ја бе ле жи да је син оца сврг нуо 
с пре сто ла, за тво рио га у град Зве чан, где је овај пре ми нуо, пре да-
ње све до чи да је син убио оца оне го ди не кад се кру ни сао за ца ра. 
Исто, стр. 350−351.

112 Ма на стир Пре све те Бо го ро ди це у се лу Ма теј че, 13 км од Ку ма но ва. 
За по чет је у 11. ве ку, цар Ду шан је на ста вио из град њу, а ње гов син 
Урош (1355–1371) и су пру га Је ле на су за вр ши ли об но ву ма на сти ра око 
1357. го ди не, по сле че га је он по стао за ду жби на ца ра Уро ша. Из вор: 
sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Ма на стир_Пре све те_Бо го ро ди це_у_се лу_Ма теј че

113 Вук, Срп ске на род не при по ви јет ке, Но лит, Бе о град, 1969, бр. 32.
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и у том об лич ју на ста вља да шти ти сво ју ћер ку; ма ће ха по-
ста вља Пе пе љу ги не из вр ши ве за дат ке; Пе пе љу га три пу та 
од ла зи у цр кву; упо зна ва ње са ца ре ви ћем и гу би так па пу че; 
ца ре вић је ме ђу ма ће хи ним кће ри ма про на ла зи по па пу чи; 
же нид ба као сре ћан за вр ше так), у пе сми је раз ви јен у по ет-
ску сли ку мо тив скри ва ња ле пе де вој ке и из во ђе ња ру жне 
ма ће хи не кће ри пред ца ре ви ћа про сца. У сти хо ви ма не ма 
раз ви је не рад ње, из о стао је и сре ћан за вр ше так као у бај ци. 
На слов на ју на ки ња у овој пе сми по ста је сим бол, оли че ње 
свих мо рал но вред них, а скром них и скрај ну тих љу ди ко је 
ту ђе сил ни штво спре ча ва да скре ну па жњу на се бе, љу ди 
ко ји уне сре ће ни сво јим ка рак те ром на ста вља ју да жи ве па-
ће нич ки жи вот. У за вр шним сти хо ви ма пе сма је про ши ре на 
мо ти вом осу де дру штва чи је су „дво ра не и пе ри во ји“ пу ни 
„охо лих ма ће хи них кће ри“, док пра ве вред но сти крај њих 
про па да ју. Ле по та и не на ме тљи вост као дар и зла коб ју на ки-
ње из бај ке и свих из у зет них по је ди на ца у би ло ком вре ме ну 
пред ста вља ју те жи ште ове пе сме.

Још је дан лик из фол кло ра – змај-от ми чар ја вља се у епи-
ло гу пе сме За ка лу ђе ра. Аутор ка га пред ста вља са ка рак те-
ри стич ним функ ци ја ма ко је му је још тра ди ци ја при пи са ла 
– он је де мон ак ти ван но ћу, на но си љу ди ма зло, ве зу је се за 
хтон ски про стор, ов де го ру:

За ка лу ђе ра
ко ме сва ке но ћи на сан до ла зи
ка ко ле ти о де сну ју љу тог зма ја
кроз го ру ко ја зве здом ро ми ња,
а под кри лом му, укра де на,
од не куд из ра ја,
нај леп ша од мла дих мо на хи ња.

Мо тив тро гла ве не ма ни (Aрапина на мет ни ка) и ви те-
за-спа си о ца ко ји је уби ја и ти ме спа са ва град, ина че мит ског 
по ре кла (у срп ској тра ди ци ји се ве зу је за Св. Ђор ђа, а у еп-
ској по е зи ји за Бо ла ног Дој чи на и Мар ка Кра ље ви ћа (Бо ла ни 
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Дој чин, Вук, II, 77 и Мар ко Кра ље вић и Ара пин, Вук, II, 65)), 
чи ни по тку пе сме За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те. Иро-
нич ном над град њом тра ди ци о нал ног си жеа у пр ви план се 
ис ти че људ ска не за хвал ност пре ма до бро чи ни те љи ма и стра-
дал ни ци ма за оп ште до бро:

За ви те за
ко ме су ру ку љу би ле мај ке
и ко га су бла го си ља ли стар ци
до кле не по се че тро гла ву не ман
гра ду ис пред са мих до вра та ка,
(...)
а ко га за бо ра ве за трен ока,
још док гле да ју мр тву ажда ју
и мр тву шар ку и по ско ка.
За чо ве ка на ко га се
за бо ра вом и они ба це
ко је из че љу сти не ма ни спа се.

(За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те)
Ин тер тек сту ал не ре ла ци је са на род ним ства ра ла штвом 

мо гу се уочи ти у пе сми За оне ко ји цар ске дру мо ве ору114. Мо-
ти ви у пе сми су тран спо зи ци јом пре у зе ти из на род них пе сма 
о на шем нај ве ћем еп ском ју на ку: Ора ње Мар ка Кра ље ви ћа и 
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но. Пе сма на сло вом асо ци ра на пе-
сму Ора ње Мар ка Кра ље ви ћа (Вук, II, 72). Мар ко је у на род ној 
пе сми бо рац про тив не прав де и на си ља, но си лац прин ци па 
до бра. Он не на па да цар ске дру мо ве, „он се на ла зи на њи ма“, 
јер су то пу те ви ње го ве по стој би не, из че га про ис хо ди да је 

114 Друм/пут се као хро но топ по ми ње и у пе сма ма Иду цар ским дру-
мом и О ме ро па ху. Пу те ви има ју у сло вен ској ми то ло ги ји ста тус 
ја ких, са крал них ме ста. Сма тра ни су оби та ва ли шти ма ду ша пре-
да ка. Ви ди у Б. Су вај џић, „Се ман ти ка са крал ног про сто ра у збирци 
Тражим помиловање Десанке Максимовић“, Збир ка Тра жим по ми-
ло ва ње, збор ник ра до ва, 2007, стр. 199−211.
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он у уло зи њи хо вог чу ва ра115. Он их чу ва од на сил ни ка ко ји 
су на њих до шли спо ља, и се бе про гла си ли њи хо вим вла сни-
ци ма. Оту да је он „осо би ти орач“ ко ји про мо ви ше „до бро“116.

У сво јој ви зи ји аутор ка је пот цр та ла не по кор ност и са-
мо свој ност, ина че у на ро ду оми ље не цр те Мар ко вог ка рак-
те ра, за хва љу ју ћи ко ји ма је сте као ве ли ку по пу лар ност:

...за не по кор не
ко ји дру мо ве цар ске ору,
ко ји у раз го во ру
са те ру ју ца ра до ду ва ра.

По ла зе ћи од на ве де них цр та Мар ко вог ли ка, мо тив се 
про ши ру је тра же њем по ми ло ва ња за све ње го ве по ши ри ни 
ду ха след бе ни ке „у чи јој су ма шти раз ме ре све та/ по ме ре не“: 
за не по кор не, за уса мље не у сво јој не свр хо ви тој хра бр о сти 
(„за љу де до зу ба на о ру жа не/ на ро го ве пу жа кад на ле ћу“). 
На овом ме сту тра жи се опро штај за дон ки хо тов ски хра бре, 
за оне ко ји не при хва та ју пра ви ла ко ја су на мет ну ли оби ча-
ји или ин сти ту ци је вла сти. Бу ду ћи да су они во ђе ни иде а ли-
ма ко ји ни су у скла ду са ствар но шћу, њи хо ва хра брост по-
ста је из ли шна и уса мље на.

Пут/друм пред ста вља ти пи чан фол клор ни то пос. У на-
род ној бај ци пут и пу то ва ње су у нај те шњој ве зи. При по вед-
но тки во бај ке „ре а ли зу је се упра во кроз сме ну ста тич них и 
ди на мич них мо ти ва пу то ва ња ко је је оме ђе но по чет ком и 
кра јем“.117 Пу то ва ње је у бај ци си но ним за ди на мич ност, по-
кре тљи вост, као ва жну осо би ну ју на ка. С дру ге стра не, М. Де-
те лић уоча ва да се пут у епи ци сво ди на „јед ну тач ку у про-
сто ру (иако је он по де фи ни ци ји, низ та ча ка), на јед но ме сто, 

115 Мир ја на Де те лић уоча ва да је пут „сим бол мо ћи: ко дру мо ве кон тро-
ли ше, тај је ствар ни го спо дар над зе мљом и љу ди ма“; в. у: М. Де те-
лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 116.

116 Б. Су вај џић, Ју на ци и ма ске, стр. 119−121.
117 М. Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 114.
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за ко је се ве зу ју од ре ђен тип рад ње и од ре ђе на вр ста ин ди-
ка то ра, што у ин тер ак ци ји да је од ре ђен тип еп ског до га ђа ја.“118 
Реч је о то ме да се пут у епи ци „узи ма као ме ри ло за ка те го-
ри је ко је би се ина че те шко мо гле до ве сти у ве зу са њим“119. 
Та ко пут мо же ука зи ва ти на ка рак тер еп ског ју на ка, одн. ње-
гов од нос пре ма све ту, па се овај то пос ја вља као знак по но са, 
хра бро сти или обес ти и ина џиј ства120:

„Мо ре, Мар ко, не ори дру мо ва!“
„Мо ре, Тур ци, не газ’те ора ња!“

(Вук, II, 72: 21,22)
Се ман ти ка пу та у пе сми За оне ко ји цар ске дру мо ве ору 

је очи то еп ске, а не бај ков не про вe ни јен ци је.
Оквир ни сти хо ви исте пе сме са др же и алу зи ју на пре-

да ње У ца ра Тро ја на ко зи је уши (Вук, СНП, 39). Из пре да ња 
о ца ру са жи во тињ ским обе леж јем у пе сму је тран спо но ван 
мо тив кр ше ња та буа у ви ду зо ви не сви ра ле ко ја ода је ца ре ву 
тај ну. У ве зи са тим, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ис ти че да 
„po seb nu draž u svim tek sto vi ma (o цару – прим. С. П.) pred-
sta vlja deo o psi ho lo gi ji taj ne i ljud skom od no su pre ma njoj“.121 
Чо ве ко ву по тре бу да отво ре но ка же оно што се не сме, што 
јав ни мо рал за та шка ва, ис ко ри стио је го вор ни су бјект пе сме 
да за тра жи раз у ме ва ње и за ту стра ну људ ске при ро де:

Тра жим по ми ло ва ње
за зо ви ну сви ра лу не ду жну
ко ја го во ри у ли це ца ру
што се са мо зе мљи по ве ра ва.

Сми сао ове мо тив ске по зај ми це из усме не тра ди ци је 
ак ту е ли зу је уни вер зал ну исти ну да је не мо гу ће за у век са чу-
ва ти тај ну.

118 Исто, стр. 114.
119 Исто, стр. 117.
120 На ве де но пре ма: М. Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 117.
121 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 157.
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У пе сми За ва жне тра жи се по ми ло ва ње за при ви ле го-
ва не и по вла шће не, за све са мо бит не и мо рал но де фор ми са не 
лич но сти ко је су про дукт дру штве не ствар но сти. Жи во пи сни 
пор тре ти та квих лич но сти да ти су у по ли син дет ском ни зу, 
ко ји са др жи скуп свих њи хо вих по вла сти ца:

Тра жим по ми ло ва ње
за оне ко ји има ју по зив ни це
за сва ку па но ра му,
ко га и у во зу, и на го зби, и у хра му,
и у ра ју,
ну ме ри са но ме сто че ка,
за оне ко ји још за ве ка
гроб ни цу где ће ле ћи зна ју;
за љу де ко је на сва кој во ди
че ка ју бро ди
и ко тва у сва ком бро до ло му,
ко ји ма су сви зна ни и не зна ни
ан ђе ли ми ло ср ђа оси гу ра ни.

У овим сти хо ви ма лек се ма „бро ди“122 пред ста вља лек сич ку 
по зајм ље ни цу из на род не по е зи је. Њо ме би се мо гла ус по ста-
ви ти асо ци ја тив на ве за са еп ском пе смом Ба но вић Стра хи-
ња (Вук, II, 43), у ко јој не при ја тељ ски вој ник, дер виш, из ри че 
нај леп шу по хва лу Стра хи њи ћу ба ну, по хва лу ко ју је он истин-
ски за слу жио сво јим ју на штвом, не то ли ко на мег да ну ко ли-
ко на по љу чо веч но сти, ср ча но сти и мо рал не су пер и ор но сти:

Стра хин-ба не, ти со ко ле срп ски,
тво ме ђо гу и тво ме ју на штву
свуд су бро ди ђе гођ до ђеш во ди.

Лек се ма је ов де упо тре бље на у пот пу но не еп ском кон тек-
сту ти ме што је до ве де на у ве зу са при ви ле го ва ним „ју на ци ма“ 

122 Брод, бро да, м. (пл. бро до ви) –„на во ди оно мје сто гдје се пре ла зи 
пре ко ње“. У: Вук Ка ра џић, Срп ски рјеч ник, 1969, стр. 44.
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20. ве ка, ко ји су у мо рал ном по гле ду ан ти по ди по ме ну том 
еп ском ју на ку. Реч је о ан ти ју на ци ма, оту ђе ним лич но сти ма 
чи ју свест на ста њу је са мо јед на емо ци ја: страх пред смр ћу 
узро ко ван чи ње ни цом да ће ње ним до ла ском из гу би ти све 
до са да шње при ви ле ги је („Јер би ће за њих раз о ча ре ње/ ка да 
усред ве ли ког мра ка (...)/ не мог ну на ћи ни јед ног бро да/ ни 
да се вра те,/ до тво је па ла те,/ ни да про ду же до обе ћа ног/ 
не бе ског сво да.“).

У пе сми За вој нич ка гро бља, мо ли тве ник тра жи по ми-
ло ва ње „за вој ни ка ко га крај дру ма са хра не“. Реч је о оби ча-
ју ста рих на ро да 123 да сво је мр тве са хра њу ју по ред пу те ва. 
Че сто су се над гроб ни нат пи си би ра ним ре чи ма обра ћа ли 
пут ни ци ма и про ла зни ци ма да за ста ну и ода ју по част мр-
тви ма. Бу ду ћи да је у пе сми реч о гро бљи ма не зна них вој-
ни ка на ко ји ма су не бро је ни „спо ме ни ци јед но ли ки као 
ши ње ли“, ја сно је да су они са хра ње ни без од го ва ра ју ћег 
по греб ног об ре да, ре чи ма пе сме: „без се бар ске за пев ке гор-
ке“. Је ди ни аку стич ки ефе кат у пе сми је грак та ње га вра но ва, 
хтон ских пти ца. На тим гро бљи ма „без су за и без хла да“, 
ни је по што ва но још јед но пра ви ло из кул та мр твих – да се 
на гро бу по са ди др во, јер се ду ша, по ве ро ва њу, нај лак ше 
ве зу је за др во и ка мен. На ме сто др ве та, та мо је „шим шир 
је ди на биљ ка“. Шим шир је ина че хтон ска биљ ка, грм ко ји се 
са дио на гро бо ви ма. Људ ска тра ге ди ја при ка за на у пе сми 
ин тен зи ви ра на је сли ком мно штва без и ме них, по ги ну лих 
у ту ђем све ту, ко ји су се сли ли у гро бље „од не куд из Ле ђе на, 
из Ца ри гра да“. Град Ле ђен је мит ског по ре кла и озна ча ва у 
еп ској по е зи ји „da lek, tu đin ski grad. Po sto je broj ne pret po stav-
ke o tu ma če nju na zi va – le de ni grad, polj ski grad“.124 У сва ком 
слу ча ју, ра ди се о да ле ком, не при ја тељ ском гра ду, у ко ме 
стран ца до че ку је не сре ћа.

123 Уочио В. Чај ка но вић, „Култ мр твих“, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и 
фол кло ра 1925−1942, стр. 46−50.

124 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 140.
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Од ла зак на да ле ко, кад год се по ја ви у на род ној по е зи ји, 
асо ци ра на опо зи ци ју бли зу-да ле ко, сво је-ту ђе, до бар-лош из-
бор. Про сид ба на да ле ко у ску пу пе сма са тим мо ти вом (не ке 
од пе са ма: Же нид ба Ду ша но ва, Вук, II, 28; Же нид ба Ђур ђа Сме-
де рев ца, Вук, II, 78; Же нид ба По по ви ћа Сто ја на, Вук, II, 86; 
Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа, Вук, II, 88) увек се по ка зу је као 
по гре шан из бор, про сид ба пу на пре пре ка и опа сно сти за мла-
до же њу. У осно ви тих пре пре ка је за пра во су коб из ме ђу два 
ро да – свог и ту ђег, из ме ђу две на ци је, два све та. Ко нач но, од-
ла зак по не ве сту „пре ко мо ра“, „пре ко цр не го ре“, у да ле ку 
зе мљу („на да ле ко“) – по од ли ка ма про сто ра асо ци ра на од ла зак 
ју на ка на онај свет. По овом еп ском обра сцу, ко ји се ак ти ви рао 
у пе сми За вој нич ка гро бља, вој ни ци по сла ти „да ле ко од род ног 
по то ка и се ла“ та мо су мо гли про на ћи је ди но не сре ћу и смрт.

Да па ган ска ве ро ва ња ан ти ци пи ра ју у сти хо ви ма збир-
ке, а по зна вао их је и За ко ник, све до чи пе сма О бож јем су ду. 
Сти хо ви до но се мо тив па ган ског оби ча ја су ђе ња, тзв. ма зи-
ја. У па ган ско до ба бо го ви су се сма тра ли све мо гу ћим, па се 
оту да њи ма да ва ла уло га у суд ском по ступ ку. Реч је о при ме ни 
ира ци о нал них до ка зних сред ста ва, оби ча ју ко ји је по ти цао од 
па ган ских ре ли ги ја, а на ла зи мо га у по ступ ци ма ско ро свих 
на ро да у сред њем ве ку. Ма зи ја је под ра зу ме ва ла спа ја ње два 
до ка зна сред ства: ко тла и же зла. „Ко тао се са сто јао у то ме, што 
се у пун ко тао уза вре ле во де мет не ко мад уси ја на гво жђа или 
ка мен, а оп ту же ни је имао да за су че ру ка ве и обе ма ру ка ма да 
из ва ди из ко тла оно гво жђе или ка мен. Ако се бу де оже гао 
ва де ћи, то зна чи, да је пот пу но до ка за но, да је он учи ни лац 
кри вич ног де ла за ко је се оп ту жу је. Не опе че ли се, био је пот-
пун до каз за ње го ву не ви ност. Же зло, као што се о ње му од ре-
ђу је у за ко ни ку, са сто ја ло се у сле де ћој опе ра ци ји: ’да га узи ма-
ју у вра тах цр ков них от ог ња и да га по ста ве на све тој тра пе зе’ 
(чл. 150).“ То се ра ди ло та ко што би се „пред вра ти ма цр кве 
уси ја ло (...) на ва три же ле зо (гво жђе), и оп ту же ник је ду жан 
био ди ћи га из ва тре и по ло жи ти на све тој тра пе зи. Ако би се 
то свр ши ло без ште те, ако се тј. оп ту же ник не би оже гао, он је 
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био прав, (...) ако ли би оже гао ру ке, зна чи ло је да је Бож јим 
су дом до ка за но, да је крив.“125 У осно ви ових по сту па ка ле-
жа ло је ве ро ва ње „да сам Бог ин тер ве ни ше у то ме ис пи ти-
ва њу кри ви це, да кле ре зул тат то га ис пи ти ва ња мо ра да бу де 
пра ви чан, јер је Бог увек на стра ни прав де и не ће до пу сти ти 
да не вин стра да, ни ти да се крив осло бо ди од го вор но сти.“126 
Ду ша нов за ко ник је при ме ну ових до ка зних сред ста ва огра-
ни чио са мо на се бре, јер им се ни је до вољ но ве ро ва ло да би 
се као вла сте ла ко ри сти ли за кле твом, ко ју пред ви ђа члан 106: 
„Дво ра ни вла сте о ски, ако учи ни ко је зло ко од њих, (...), да 
га оправ да очи на дру жи на по ро том, ако ли је се бар, да за хва-
ти у ко тао“.

У пе сми О бож јем су ду чу је се ца рев глас ко ји ка же да ће 
„ис пред хра ма“ окри вље но ме ко ји твр ди да је не вин, а не ма за 
то све до ка, би ти да то да „по оби ча ју ота ца“ из кљу ча ле во де 
из ва ди уси ја но же зло. Про стор ис пред хра ма ни је слу чај но у 
пе сми иза бран за ло ка ци ју на ко јој се од ви ја оби чај ма зи је. 
Лек се ма храм, грч ки те ме нос или тем (од се ћи, оме ђи ти, по де-
ли ти), озна ча ва „me sto za bo go ve, sve ti ome đe ni pro stor oko ne kog 
sve ti li šta, pro stor ko ji se ne sme po vre di ti“127. Да кле, „hram je bož je 
bo ra vi šte na ze mlji, me sto stvar ne pri sut no sti“128. Оби чај ма зи је 
се од ви ја ис пред тог све тог ло ка ли те та да би би ла за га ран то-
ва на при сут ност бо жан ске ин стан це: „Ако је до и ста не вин,/ 
бог ће му би ти на по мо ћи“, па ће уси ја но оло во из ва ди ти и 
од не ти „до ча сних две ри“ и „до ол та ра“, „а да му ру ке оста ну 
без ра на“. Тек ако се Бож јом по мо ћи, од но сно ми ло шћу до ка-
же не ви ност, окри вље ни мо же кро чи ти кроз „ча сне две ри“ и 
при сту пи ти ол та ру. Две ри су ме сто ко је озна ча ва ула зак у ре-
ли гиј ски чи сти про стор хра ма. Ол тар је цен тар, ср це хра ма и 

125 Те о дор Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у Не ма њић кој др жа ви, 
Бе о град, 2002, стр. 584.

126 Исто, стр. 583.
127 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la. Mitovi, snovi, običaji, postupci, 

oblici, likovi, boje, od red ni ca Hram, Stylos, Novi Sad, 2004, str. 277.
128 Isto, str. 277.
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пред ста вља ње го во нај све ти је ме сто, па у ње га мо гу ула зи ти 
са мо ли ца по све ће на цр кве ној слу жби. При сту па ње гре шни-
ка, крив ца на ве де ним све ти ња ма зна чи ло би скр на вље ње 
хра ма и ве ре ко ју он оли ча ва. У оби ча ју ко тла и же зла, по па-
ган ском ве ро ва њу, бог ће по мо ћи пра вед ни ку и он ће нео-
ште ће них дла но ва из ва ђе но уси ја но оло во од не ти до ол та ра, 
чи ме, по хри шћан ском ве ро ва њу, при но си Бо гу жр тву у знак 
за хвал но сти. Та ко у овој пе сми па ра лел но и склад но оп ста ју 
ма ни фе ста ци је па ган ског ве ро ва ња и атри бу ти хри шћан ства.

При ме на ира ци о нал ног до ка зног сред ства је мо тив пе сме 
О обо ре ној цр кви, у ко ју је у це ло сти ин кор по ри ран члан 130: 
„Цр кву ко обо ри на вој сци, да се уби је или обе си“. У дру гом 
де лу пе сме мо тив ка жња ва ња над гра ђу је се но вим об ли ци-
ма ка зни (да се гре шник „у ср це га ђа зр ном пу шча ним“, „да 
му се обе ру ке од се ку“, „да му се у огањ на ре ди бо су“), ко ји-
ма окри вље ни ни је под ле гао, јер „не бо га гле да без љут ње“. 
Овај део пе сме са др жи по сту лат оби чај ног пра ва да Бог шти-
ти пра вед ни ке, па ће та ко спа си ти смрт не ка зне оно га ко ји 
је обо рио цр кву у име то га што је јед ном учи нио до бро де ло 
– спа са ва ња деч јег жи во та „из на бу ја ле во де мут не“.

Сли чан мо тив по зна је и ле ген дар на при ча (Aath 756 C) 
о „раз бој ни ку ко ји бу де опро штен гре ха кад уби је ве ћег гре-
шни ка од се бе. (...) На и ме, не де ло уби је ног, ве ћег гре шни ка 
од раз бој ни ка по кај ни ка, са мо је по ку шај да ску ди де вој ку 
(да је окле ве та про си о цу), грех ко ји по на шем оби чај ном ко-
дек су сто ји на вр ху ле стви це нај те жих гре хо ва.“129 У пе сми 
О обо ре ној цр кви и у по ме ну тој ле ген дар ној при чи реч је о 
мо ти ву опра шта ња гре шни ку свих гре хо ва за рад јед ног учи-
ње ног до бра. Очи то да је у ње го вој осно ви си стем мо рал них 
вред но сти ко ји је по сто јао у пр во бит ним дру штви ма.

На спо ју па ган ске и хри шћан ске тра ди ци је на ста ла је 
пе сма За свад бе без вен ча ња. У њој је при ка зан об ред цр кве ног 

129 Н. Ми ло ше вић Ђор ђе вић, „Пре глед про зних об ли ка на ше усме не 
књи жев но сти“, Књи жев на исто ри ја, ур. А. Пе тров, Бе о град, XIV, 
бр. 53, 1981, стр. 32.
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вен ча ња са свим ње го вим ка рак те ри стич ним еле мен ти ма. 
Је ди на осо бе ност при ка за ног об ре да је у то ме што се он уме-
сто у хра му де ша ва у при ро ди. Пре сли ка ва ње је до след но 
спро ве де но ти ме што је при ро да по при ми ла свој ства Бож јег 
хра ма. На ме сто измир не и та мја на, у хра му при ро де осе ћа 
се ми рис би ља. Уме сто „бла го сло ва је ре ја“, мла ден ци „су сун-
це узе ли за све до ка“. Уме сто над Је ван ђе љем, за кле ли су се 
јед но дру го ме „над отво ре ном књи гом жи во та“. Уме сто на 
пи та ње све ште ни ка, они су од го во ри ли „на пи та ње шу ме/ 
узи ма ју ли се дра ге во ље“ и оба ве за ли се на веч ну вер ност 
(„да ће за јед но сав жи вот про ћи“).

Тра ди ци о нал не пред ста ве и ве ро ва ња су ра су ти по мно-
гим сти хо ви ма збир ке. У на род ној тра ди ци ји је по зна то да 
се све та ме ста не сме ју скр на ви ти при су ством не чи стих би-
ћа, у ко ја се убра ја ју же не. То на род но ве ро ва ње из ра же но је 
сти хо ви ма: „у ол тар да не ула зе же не/ ни труд не, ни не рот-
ки ње,/ ни удо ве, ни не у да те“ (О ол та ру). Ако та бу бу де пре-
кр шен, тра ди ци ја је по зна ва ла ме то де ка жња ва ња пре ма 
ко ји ма се гре шна би ћа мо ра ју из оп шти ти из за јед ни це и ве-
за ти за хтон ска, опа сна ме ста, нпр. шу му. Ово ве ро ва ње, 
не из ме ње но, из ра же но је сле де ћим сти хо ви ма:

Ако жен ско се бар ско чељa де
у ол тар ста не,
не ка се за ве де да ле ко у го ру
ме ђу је ле си ње,
ода кле не мо же на траг да се про кра де,
не ка се пу сти да га рас ко ма да зве ри ње
и да га раз не су вра не.

                       (О ол та ру)
По ред ол та ра у цр кви, са крал но ме сто у ку ћи је праг (За 

оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га), ис под ког, по ве ро ва њу Ср ба, 
жи ве ду ше умр лих пре да ка. Ве се лин Чај ка но вић на во ди130 да 

130 В. у: Ве се лин Чај ка но вић, „Са хра њи ва ње под пра гом“, Сту ди је из 
срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910–1924, стр. 127−134.
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из до ба вар вар ства по сто је по да ци о оби ча ју са хра њи ва ња у 
ку ћи. Код Ма ло ру са је за бе ле же но да су се не кр ште на умр ла 
де ца са хра њи ва ла под кућ ним пра гом, што је, по ми шље њу 
Чај ка но ви ћа, „оста так не ка да шњег оби ча ја да се и од ра сли 
по кој ни ци са хра њу ју под пра гом“131. По што праг има исту 
сим бо ли ку као и гроб, на ње му су при но ше не жр тве пре ци-
ма. Нај че шће су то би ле жр тве у во ди и хра ни – тзв. пр ви не. 
Из ли ва ње во де на праг (тзв. „пу шта ње во де“132) има ло је за 
циљ да се до ту ри во да ду ша ма по кој ни ка ко је су ис под ње га. 
Овај об ред из кул та мр твих био је од ве ли ког зна ча ја јер је 
у на ро ду би ло ра ши ре но ве ро ва ње да у до њем све ту вла да 
ве чи та жеђ („јер умр ли на оном свје ту нај ви ше оску де ва за 
во ду“133). За уз врат се од пре да ка оче ки ва ло да шти те дом и 
по да ре му плод ност зе мље, сто ке и уку ћа на. Оту да го вор но 
ли це у пе сми тра жи по ми ло ва ње „за оне ко ји се спо ти чу пре-
ко пра га,/ ко ји ча шу ис пу шта ју из ру ке.“ Чи не ћи то, они за-
пра во ода ју по шту кул ту мр твих пре да ка.

Пе сма са др жи и на род не из ре ке („у оби чај узе те ре чи“): 
„за пре ко во де пре ве де не жед не,/ за пре ко бла га пре ве де не 
чи сте“134. Реч је о ме та фо рич ким из ра зи ма фол клор ног по-
ре кла, ко ји ма се из ра жа ва ју ка рак тер не цр те ју на ка за ко је 
се у пе сми тра жи по ми ло ва ње – ов де на ив ност оних ко ји се 
да ју ла ко пре ва ри ти, од но сно по ште ње.

Усме но по ет ског по ре кла је ка зна за зи ђи ва ња у ку лу се-
бар ке ко ја по чи ни пре љу бу са вла сте ли ном. Та кав на чин 
ка жња ва ња гре шни це не ма упо ри ште у За ко ни ку. Он је плод 
аутор ки не има ги на ци је, а под стак нут је кла сном не рав но-
прав но шћу сред њо ве ков ног пра ва.

131 Исто, стр. 128.
132 В. у: В. Чај ка но вић, „’Пу шта ње во де’ о Ве ли ком Че тврт ку“, Сту ди је 

из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1925−1942, стр. 56−84.
133 В. Чај ка но вић, исто, стр. 66.
134 В. у: Вук, Срп ске на род не по сло ви це и дру ге раз лич не као оне у оби чај 

узе те ри је чи, Но лит, Бе о град, 1975, стр. 79.
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Ако вла сте лин учи ни пре љу бу
са се бар ком,
да се се бар ки на ка ле ме ве ли ке оспе,
па да се жи ва у ку лу за зи да.

                  (О пре љу би)
Узи ђи ва ње жи вог би ћа у те ме ље гра ђе ви не, од но сно жр-

тво ва ње ра ди успе шне град ње је пра ста ра ма гиј ска и култ на 
те ма. Ја вља се у ви ду пре да ња, лир ске, еп ске пе сме и ба ла де, 
као мо тив у раз ли чи тим си жеј ним скло по ви ма, „uz osnov no 
ve ro va nje u du ho ve po kro vi te lje“135. Мо тив за зи ђи ва ња је био 
ин спи ра ти ван за Де сан ку Мак си мо вић, па га је по ред ове 
об ра ди ла и у пе сми Гој ко ви ца (збир ка Ни чи ја зе мља). У си жеу 
пе сме О пре љу би мо тив узи ђи ва ња је из гу био сво ју ма гиј-
ско-об ред ну су шти ну и остао да функ ци о ни ше као вр ста 
ка зне због по чи ње ног гре ха. Жр тва ов де не ма функ ци ју чу-
ва ра гра ђе ви не, док је у Гој ко ви ци се ман ти ка мо ти ва бли ска 
тра ди ци о нал ном пред ло шку.

Вла сте лин ко ји је по чи нио пре љу бу би ће, у скла ду са сво-
јим по ре клом, не у по ре ди во бла же ка жњен – „да се пе пе лом 
по спе“. Мо тив по си па ња пе пе лом је чест у Све том пи сму. 
У Ста ром за ве ту пе пео сим бо ли зу је пат њу, ту гу, ка ја ње. Јо во-
во по си па ње пе пе лом је знак бо ли и ка ја ња (Књи га о Јо ву 42, 6). 
Та ма ра се по си па пе пе лом на кон до жи вље не сра мо те (Дру га 
књи га Са му и ло ва 13, 19).

Ску пи ни пе са ма о „љу бав ним пре сту пи ма“ и ка зна ма 
ко је им сле де тре ба при кљу чи ти пе сму са би блиј ским мо ти-
вом ка ме но ва ња гре шни це. Ауто ри тет на ре ђу је : „Да се гре-
шни ца на тр гу ка ме ну је“ (О ка ме но ва њу). Ов де ни је реч о 
алу зи ји на Ду ша нов за ко ник, јер он не са др жи та кву од ред бу. 
Сти хо ви пе сме О ка ме но ва њу са др же у под тек сту би блиј ску 
епи зо ду о ка ме но ва њу же не ухва ће не у пре љу би.

Ка да су до ве ли та кву же ну пред Ису са, књи жев ни ци и 
фа ри се ји обра ти ли су му се пи та њем: „Мој си је нам је у за ко ну 

135 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 258.
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на ре дио да та кве же не ка ме њем уби ја мо; шта ти ка жеш на 
то?“, ку ша ју ћи га ти ме да би има ли за шта да га оп ту же. Исус 
се на те ре чи оглу шио, и са гнув ши се по чео да пи ше не што 
пр стом по зе мљи. По што су му по но ви ли пи та ње, он се ис-
пра вио и ре као: „Ко је од вас без гре шан – не ка пр ви ба ци 
ка мен на њу.“ Ка да су чу ли те ре чи, они „из ла жа ху је дан по 
је дан, по чев ши од нај ста ри јих до по след њих; та ко оста сам 
Исус и же на сто је ћи на сре ди ни.“ Та да ју је Исус упи тао где 
су ње ни про го ни о ци, зар је ни је дан ни је осу дио. На њен од-
ри чан од го вор Исус је до дао: „Не осу ђу јем те ни ја; иди и од 
са да ви ше не гре ши.“ (Је ван ђе ље по Јо ва ну, 8, 1–10).

У пе сми је мо тив осу де гре шни це дат у кли мак су, по чев 
од се бар ке, пре ко вла сте лин ке и мо на хи ње, до са ме ца ри це. 
Ако се не бу де на шла без гре шна при пад ни ца ма ког ста ле жа 
да се ба ци ка ме ном на гре шни цу, глас го вор ног су бјек та до-
зво ља ва из ри ца ње осло ба ђа ју ће пре су де: „не ка за жму ре 
стра же и џе ла ти,/ не ка пу сте да осу ђе ни ца бе жи/ ку да је во де 
ко ра ци,/ не ка ни ко не тр чи да је вра ти.“ Ова мо гу ћа осло ба-
ђа ју ћа пре су да је у ду ху Ису со вих ре чи. Го вор ни су бјект је 
пред ви део спо зна ју до ко је је Исус до шао: да без гре шних 
не ма. У Је ван ђе љу се епи зо да од и гра ва у хра му, а у пе сми на 
тр гу, ко ји је у про шло сти био ме сто од ве ли ког зна ча ја за дру-
штве ни жи вот на шег на ро да. Мо тив ка жња ва ња пре љуб ни це 
не ма до след ну па ра ле лу у кла сич ном кор пу су. Ипак, и у ње му 
се гре шна/не вер на же на оба ве зно јав но ка жња ва (све зи ва-
њем и рас тр за њем „ко њи ма за ре по ве“, Вук, II, 24 и VI, 6; 
спа љи ва њем, Вук, II, 30 и III, 7).

Пе сма О по кли са ру – у ли те ра ту ри че сто на во ђе на као 
при мер пе сме са пред ло шком исто и ме ног чла на За ко ни ка 
број 133 – до но си при каз жи во та ста рих Сло ве на, тач ни је 
тра ди ци о нал не ин сти ту ци је по што ва ња го ста:

Где у се ло до ђе
да му се по кло ни ве ра,
да му се као го сту ука зу ју ча сти, (...)
па по што ру ча или по ве че ра,
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дру го ме се лу да се по кли сар пре да
и уз пут за кла ња
као пла мен на олу ји.

Исти мо тив са ви ше де та ља раз ви ла је аутор ка у пе сми 
Го сто љу бље, о ко јој је већ би ло ре чи. У овој пе сми оби чај го-
шће ња све ден је на пре пе ва ва ње на ве де ног чла на За ко ни ка.

У ауто по е тич ној пе сми За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску 
пе снич ки су бјект тра жи по ми ло ва ње, из ме ђу оста лог, за 
„сло во љуб ве,/ за по е зи ју љу бав ну“. На том ме сту пе сме ове 
збир ке до во де се у мо тив ску ве зу са по е зи јом де спо та Сте-
фа на Ла за ре ви ћа, ауто ра Сло ва љуб ве. Реч је о по е зи ји љу ба-
ви и пра шта ња сва ко ме ко је згре шио и по бу нио се про тив 
не ко га или не че га, де лом или ми сли ма. Као и њен сред њо-
ве ков ни прет ход ник од пе ра, аутор ка збир ке Тра жим по ми-
ло ва ње љу бав схва та на уни вер зал ни на чин: као љу бав пре ма 
све му и сва ко ме – чо ве ку, же ни, гре шни ку, пра вед ни ку, пре-
љуб ни ци, не рот ки њи. Љу бав у де спо то вом де лу сим бо ли зу-
је вр хун ску ле по ту, вр хун ску вред ност. Она сво јом ле по том 
на ди ла зи чак и ле по те при ро де у про ле ће и ле то: „и ни је чу до, 
јер Бог се љу бав зо ве“ (Де спот Сте фан Ла за ре вић, Сло во љуб ве). 
При ро да, Бог, љу бав и пра шта ње тво ре не рас ки ди ву ве зу 
утка ну у осно ве де спо то ве пе снич ке по сла ни це. Исти еле-
мен ти су у осно ви збир ке Тра жим по ми ло ва ње.

При ме ће но је да ова пе сма као „ико на пред ста вља ми-
кро ко смос, а сва ки њен еле ме нат има сим бо лич ко зна че ње“.136 
У ме та фо рич ној мол би „за пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску,/ за 
ње не веч не ре кви зи те/ и ша бло не“, от кри ва се са мо свест го-
вор ног су бјек та о соп стве ној по е ти ци ко ја на ли ку је на ста ри 
на чин пе ва ња, по пут оног у на род ним сти хо ви ма, са пу но 
оп штих ме ста, ша бло на. Те ма зе мље се ја вља ла од по чет ка 
аутор ки ног пе снич ког ства ра ња и то дво ја ко: у те ри то ри-
јал ном сми слу – као отаџ би на, и као при ро да пре ма ко јој је 
аутор ка осе ћа ла го то во па ган ску при вр же ност. У овој пе сми 

136 А. Пе тров, нав. сту ди ја, стр. 62−63.
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зе маљ ски свет je пред ста вљен ни зом де та ља из фло ре и фа у не: 
ли ва де, шу ме, цвет, пла ни не, ре ке, ка мен, во до па ди. У на ред-
ним сти хо ви ма по ми њу се „не бе са ко ја не жно шћу кип те“ и 
њи хо ви жи те љи: кос и сла вуј. Сим бо ли ка ор ни то фа у не у на-
ред ним збир ка ма до би ће све ве ћи зна чај, што је ов де на го ве-
ште но при су ством све тих пти ца, ко са и сла ву ја. Као ре пре зент 
људ ског ро да ов де је по ме нут „пе сник ко ји во ли и са ња“. Та ко 
се, из до са да на ве де ног, за кљу чу је да су у овој пе сми по бро-
ја ни сви еле мен ти ко смо са: зе мља, не бе са, во да и чо век, упот-
пу ње ни еле мен ти ма свој стве ним по е зи ји де спо та Сте фа на, 
а то су Бог, љу бав и пра шта ње. За кљу чак је да ова пе сма екс-
пли цит но и по сред ством алу зи ја на де спо то во де ло са др жи 
кључ не мо ти ве збир ке Тра жим по ми ло ва ње.

Иако пе сма не ма ис по вед ни ка рак тер, мо же се прет по-
ста ви ти да мо лид бе ни глас при па да Де сан ки Мак си мо вић. 
На то упу ћу је, по ред све га прет ход ног, и на слов на син таг ма 
у ко јој се по ми ло ва ње тра жи за твор ца сти хо ва ко ји је жен-
ског ро да (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску). На слов је ин ди-
ка тор да пе сни ки ња под ра зу ме ва се бе. Овом пе смом тво рац 
збир ке је на  нај бо љи на чин из ре као су шти ну сво је по е зи је.

*
У збир ци Тра жим по ми ло ва ње, као и у они ма ко је су 

на кон ње усле ди ле (Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, Ни чи ја 
зе мља), аутор ка се пред ста ви ла као ве ли ки ино ва тор и пе-
сник мо дер ног усме ре ња: спа ја ју ћи тра ди ци ју, чи ји је ко рен 
у ми ту и фол кло ру, са де ли ма умет нич ке књи жев но сти из 
про шло сти, она ства ра вре мен ски и се ман тич ки сло је ви те 
сти хо ве. Во де ћи „лир ске ди ску си је са Ду ша но вим за ко ни-
ком“, за сту па хри шћан ске вред но сти и нео гра ни че но раз у-
ме ва ње чо ве ка, што др жав ни раз лог уна пред од ба цу је. На 
по чет ку и на кра ју ни за пе са ма го во ри не по ко ле бљи ви за-
ко но да вац. Мо лид бе ни глас оста је за тво рен кру жном струк-
ту ром збир ке, од но сно ре чи ма ца ра-за ко на. По след ње огла-
ша ва ње при па да цар ском гла су. Он за тва ра збир ку ре чи ма 
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да је не мо гу ће по сти ћи јед на кост прав де за све и ње но кла-
сно урав но те же ње, као и не мо гућ ност пра шта ња. Да кле, 
опро шта ја не ма; мол бом се не мо же про ме ни ти свет. Мол бом 
и по е зи јом се не спа са ва свет, али се њи ма сва ка ко мо же 
улеп ша ти жи вот на ње му.

До ми нан тан по сту пак у пе сма ма збир ке Тра жим по ми-
ло ва ње је па ра ле ли зам. Он се оства ру је у два ви да: као па ра-
ле ли зам ре че ни ца и син таг ми. Па ра ле ли зам ре че ни ца се ја вља 
у ви ду па ра ле ли зма вре мен ских ре че ни ца (О же нид би си на) 
или по год бе них (О ка ме но ва њу, О си ро тој ку дељ ни ци). Је дан 
тип пе са ма на стао је ни за њем син таг ми – нај че шће об је кат-
ских – у ре че ни цу, где се ду жи на про ши ре не ре че ни це по ду-
да ра са кра јем стро фе (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску) или 
са кра јем чи та ве пе сме (За оне ко ји не уми ру на вре ме). Као 
стил ску но ви ну ко ју ова збир ка уно си у ства ра ла штво Де сан-
ке Мак си мо вић, Љ. Ђор ђе вић је уочи ла тен ден ци ју „da se 
du ži na re če ni ce po klo pi sa du ži nom c e l e pe sme.“ Та квих пе са-
ма је два де сет у збир ци. Оне су у скла ду са сми са о но-емо ци о-
нал ним сло јем збир ке, „ko ja kao apel za po mi lo va nje do bi ja u 
efek tu kad je pe sma jed na mi sao i jed na kon ti nu ir na rit mič ka 
ce li na.“137 Та ква фор ма пе са ма во ди ка астро фич но сти, сло-
бод ном сти ху. Астро фич ност је, ме ђу оста ли ма, од ли ка на-
род не по е зи је. Још јед на стил ска осо бе ност пе са ма збир ке је 
број ност син так сич ких си но ни ма у њи ма. На при мер, пе сма 
За оне ко ји не уми ру на вре ме са чи ње на је из ни за син так сич-
ких си но ни ма ко ји ма се увер љи во пор тре ти ше тип чо ве ка 
„ко ји во ли ста рин ске љу бав не пе сме“, „ко ји се про ху ја лог др-
же“, „ко ји бо лу ју од освр та и ра ста на ка“, „чи ји је за ви чај/ на 
оба ла ма про шло сти осто“, „ко ји се се ћа ју сне го ва од ла не“.

Уоча ва ју ћи ин тер тек сту ал не ве зе, по ре кло мо ти ва и пе-
снич ке ин спи ра ци је, за кљу чу је се да ова збир ка пред ста вља 
пе сни ки њин ис ко рак ка књи жев но сти (и исто ри ји) сред њег ве-
ка, по ред већ по ме ну те бли ско сти ње не по е зи је са фол кло ром.

137 Lj. Đor đe vić, nav. de lo, str. 248.



3. ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ НО ВИХ ПО ТО МА КА

Ства ра ње ме ди та тив не по е зи је Де сан ка Мак си мо вић про-
ду жа ва збир ком Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка (1976). Њо ме 
аутор ка на ста вља сво је исто риј ске ре флек си је за по че те у прет-
ход ној књи зи, да ју ћи лир ску ви зи ју јед ног пе ри о да исто ри-
је Сло ве на и суд би не по је дин ца у њој. Ово га пу та то чи ни 
по ни ру ћи у још ду бљу про шлост. На и ме, сти хо ви збир ке за-
сно ва ни су на шту рим исто риј ским по да ци ма о ра ту бу гар ског 
ца ра Си ме о на и срп ског жу па на За ха ри ја ко ји се од и грао у 
10. ве ку, као и на ми то ло шким пред ста ва ма у ко ји ма се про-
жи ма ју па ган ски и хри шћан ски мо мен ти. Оту да је Ле то пис 
Пе ру но вих по то ма ка по ет ска син те за ми та и исто ри је.

Збир ка по чи ње аутор ки ном бе ле шком о основ ним мо-
ти ви ма ко ји су об ра ђе ни у ње ним сти хо ви ма. Они су по ре-
клом из исто риј ских из во ра ко ји го во ре о бор би сло вен ских 
на ро да на Бал ка ну у пр вој тре ћи ни де се тог ве ка, као и о бор-
ба ма за сло вен ско бо го слу же ње у Хр ват ској. Аутор ка чи та о-
цу уна пред пре до ча ва да се ње но ви ђе ње про шло сти то га 
до ба осла ња на не ко ли ко исто риј ских по да та ка, из че га про-
из и ла зи да је ње но по ет ско ви ђе ње до га ђа ја из де се тог ве ка 
ве ћим де лом про дукт ма ште. То је ре зул ти ра ло лир ским 
ка рак те ром књи ге, а не еп ско-на ра тив ном објек тив но шћу 
ка ко би се на осно ву уво да мо гло оче ки ва ти. Исто риј ски де-
та љи су око сни ца, по ет ско је увек у пр вом пла ну. Ли ри зам 
је по бе дио на ра тив но сти и исто рич ност.

О пу те ви ма аутор ске има ги на ци је мо же се го во ри ти ако 
се paз мотри на слов спе ва. Сти хо ви Ле то пи са Пе ру но вих 
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по то ма ка су укљу че ни у сло жен си стем ван тек стов них ве за: 
ка ко са прет ход ним оства ре њи ма ауто ра та ко и са де ли ма 
дру гих ауто ра. Као сиг нал о вр ста ма ме ђу тек сту ал них ве за 
и при пад но сти од ре ђе ном жан ру мо же по слу жи ти од ред-
ни ца у на сло ву. Тер мин ле то пис је по јам ко ји би мо гао да 
ак ти ви ра у све сти чи та о ца пра ви ла овог сред њо ве ков ног 
жан ра138. Оту да се из ве сне осо бе но сти ле то пи са мо гу оче ки-
ва ти у сти хо ви ма ове збир ке. Лир ски глас у Ле то пи су Пе ру-
но вих по то ма ка услов но се мо же до ве сти у од нос јед на ко сти 
са по зи ци јом ле то пи сца. Тач ни је, по шту ју ћи пра ви ла ле то-
пи са, аутор је од ре дио по зи ци ју го вор ног су бјек та у сти хо-
ви ма. Реч је о де цен три ра ном су бјек ту ко ји, по пут сред њо-
ве ков ног ле то пи сца, не из ла же сво ју лич ну по зи ци ју, „не го 
се у пот пу но сти по и сто ве ћи вао са тра ди ци јом, исти ном и 
мо ра лом. Он је је ди но у њи хо во име мо гао да го во ри. Исти-
ни тим се сма тра ло оно што ни је при па да ло ње го вој лич ној 
по зи ци ји; одав де про из и ла зи те жња да се ис ко ри сте ле ген де, 
на род на пре да ња, а не соп стве не при че. Ле то пи сац им се при-
дру жу је као да то сти и, пре ма то ме, као исти ни.“139 Очи то да 
је по зи ци ја го вор ног су бјек та у Ле то пи су Пе ру но вих по то-
ма ка слич на по зи ци ји ње го вог сред њо ве ков ног прет ход ни-
ка. Од су ство пер со на ли зо ва не го вор не пер спек ти ве ства ра 
илу зи ју еп ске објек тив но сти ка зи ва ња.

Иако су срп ски ле то пи си би ли „пре те жно исто риј ски 
спи си“, за па жа се да су њи хо ви твор ци „уз не ке го ди не“ уно-
си ли „крат ке це ло ви те ста во ве, ко ји про бра но шћу реч ни ка 

138 Ле то пис је „ти пич на фор ма срп ске и ру ске сред њо ве ков не књи жев но-
сти на ста ла по угле ду на ви зан тиј ске хро ни ке. (...) Ле то пис пред ста вља 
не ку вр сту исто риј ских спи са ко ји опи су ју исто ри ју све та од ње го вог 
по ста ња или да ју пре глед не ких зна чај них до га ђа ја (би та ка, ра то ва). 
(...) Глав на од ли ка сти ла ле то пи са је сте са же то ка зи ва ње до пу ње но 
би блиј ским сли ка ма, те ма ма и мо ти ви ма, (...) али и ни зом над ствар-
них при зо ра.“ Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, стр. 398.

139 Ј. М. Лот ман, Струк ту ра умет нич ког тек ста, Нолит, Београд, 1976, 
стр. 344.
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и јед но став ном сли ко ви то шћу по ка зу ју и умет нич ка стре-
мље ња ста рих срп ских ле то пи са ца.“140 Да кле, као по себ на 
ле по та срп ских ле то пи са ис ти че се бо га ће ње исто риј ских 
чи ње ни ца сли ко ви тим па са жи ма. Упра во је тај ства ра лач-
ки по сту пак на шао сво ју при ме ну у сти хо ви ма Ле то пи са 
Пе ру но вих по то ма ка: исто риј ске чи ње ни це аутор ка је над-
гра ди ла сли ка ма ко је да ју де лу пе чат ори ги нал но сти. У пр-
вом ре ду реч је о сли ка ма и мо ти ви ма чи је екви ва лен те мо-
же мо на ћи у сло вен ској ми то ло ги ји и на род ној тра ди ци ји. 
Ис ко ра чу ју ћи из уна пред за да тог ко да сред њо ве ков ног 
жан ра, аутор је ство рио ори ги нал но де ло ван свих по зна тих 
мо де ла и кли шеа.

Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка вра ћа нас сло вен ској ми-
то ло ги ји и ста ри ни, „ко је та да и дру ги об ра ђу ју, и сло ве но-
фил ству ко је, као лир ска те ма, не ста је по сле Во ји сла ва Или-
ћа“.141 Но си о ци мит ског сло ја збир ке су па ган ски бо го ви и 
њи хо ви хри шћан ски суп сти ту ти, а ре пре зен ти исто риј ске 
све сти су бу гар ски цар Си ме он, хр ват ски краљ То ми слав и 
срп ски жу пан За ха ри ја.

*
Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка по чи ње те о фа ни јом, об-

ја вљи ва њем сло вен ског вр хов ног бо га, Пе ру на. Ње го во по-
ја вљи ва ње је пра ће но стра хо по што ва њем али и ра до шћу 
љу ди, би ља и чи та вог ко смо са. Пи је тет са ко јим је до че ка на 
по ја ва бо га за слу жен је кроз ве ко ве:

Дрх те зе мља и ка мен твр ди
и тра ве се пре пла ше но по тлу сте ру,
до ла зи бог гро мо ва Пе рун,

140 Ђ. Три фу но вић, Азбуч ник, по јам Ле то пи си, стр. 130.
141 Ђор ђи је Ву ко вић, „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић (Ме ђу рат не 

збир ке)“, Ре цеп ци ја де ла Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, 
прир. С. Ж. Мар ко вић, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 
1998, стр. 77.
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а ср це му од ог ња и ту ча
ди ми се и ср ди
и кљу ча.142

Он је вр хов но бо жан ство и тво рац:
...ко ји не бо са зда је, и ра за ра
у па рам пар чад.

Љу ди му се ра ду ју јер је моћ ни ји од сил ног Ца ра, вр хов ни 
је ауто ри тет у људ ском све ту:

Ипак има не ко моћ ни ји од Ца ра,
од Ца ра ве ћи,
(...)
не ко пред ки ме је и Цар ма ли.

Вр хов ни је ауто ри тет и у све ту бо го ва, чи ме је уста но вље-
на хи је рар хи ја и ред у це лом ко смо су:

...пред ким бе жи
и Ца ре ва и Во ло со ва јаг њад,
пред ким се и Све то вид
у Ме се че ве за о блач не ку ле скла ња,
и бе жи Мо ра на
у зве зда гро би шта.

                      (Пе рун)
Пе рун до ла зи из мит ског у исто риј ски свет да ус по ста-

ви на ру ше ну хар мо ни ју, јер то мо же са мо он, ни вла да ри 
ни Христ. Он је оли че ње за кар пат ског вре ме на ка да су Ју-
жни Сло ве ни (Хр ва ти, Бу га ри и Ср би) жи ве ли сло жно у 
пра до мо ви ни:

И ти жу па ни ра шки,
(...)
тво ја пра дав на су, Ца ре, свој та,

142 Сви сти хо ви на во ђе ни пре ма: ДМ, ЦД, 2, Ле то пис Пе ру но вих по-
то ма ка.
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тво ја ве ра,
и њи хо ви су пре ци до шли
са за кар пат ских про пла на ка и је зе ра.

    (Глас прет ков ца ру)
Он је нео дво јив од за јед нич ког пра је зи ка сло вен ских 

на ро да:
Кра љу, твој пук не пој ми цр ков ни је зик 
              ота ца све тих.
Пе ру ну се за то но ћас окре ни.
Он го во ри је зи ком тво јих пре да ка
ко јим око нас све го во ри.

           (Са вет је ре ти ка)
На су прот бо жан ском ауто ри те ту из па ган ских вре ме на, 

у спе ву сто ји де струк тив ни ре пре зент исто ри је, бу гар ски 
Цар. Свест вла да ра осва ја ча у пот пу но сти је од ре ди ла ње гов 
лик. Он је по кре тач, исто риј ски узроч ник ра та. Од тро ји це 
вла да ра ко ји се ја вља ју у спе ву, нај ви ши је по ти ту ли, али 
нај ни жи у по гле ду ху ма но сти. Уме сто ју на ка при ка зан је као 
ан ти ју нак: су ров и охол ауто кра та. Под сти че сво ју вој ску на 
рат, упр кос не по вољ ним пред зна ци ма. Ње го ва ис кљу чи вост 
и скло ност ка ини ци ра њу ха о са и на си ља ис ка за на је у за по-
ве сти ко ју из ри че сво јој вој сци:

Ни на не бу ни на зе мљи не мај те бра та.
Стре љај те бра ће Вла ши ћа Се дам.
Стре љај те зве ри
и по зе мљи и по не бе си ма.
Не жа ли те у шу ми је ле не и пти це,
ни на не бу
Ма ле и Ве ли ке Ме две ди це.
Рас ту рај те до мо ве, рас ту рај те се на,
Рас ту рај те Ку мо ве Сла ме на виљ ке.
Чу пај те уз ко ров и пи то ме биљ ке.

                       (Вој ско во ђа)
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Ко нач но, он тра жи од вој ни ка да за бо ра ве на све об зи ре, 
по ре кло, све ти њу. У ње го вим ре чи ма исто риј ска свест уки да 
ми то ло ги ју и ре ли ги ју. Он го во ри из пер спек ти ве „раш чо-
ве че ног чо ве ка“143, ко ји се од ре као ве ре, по ре кла, а ти ме и 
про шло сти. Ње го во ли ша ва ње ве ре у Бо га ре зул ти ра ло је 
гу бит ком чо ве ко љу бља. Сти хо ви иду у при лог исти ни да 
исто ри ја де са кра ли зу је све ти њу:

Го ни те про ро ке и пу сти ња ке,
па би ли Жу па но ви или на ши,
из лиј те им уље из све те ча ше
и пло вак ко ји у ње му пло ви.
За јед но око ко пај те че ти ри
за сло мље но ко пље ло ми те кич му.
Сад не бу ди те ни хри шћа ни ни па га ни,
за бо ра ви те Ста ри и Но ви За вет,
за бо ра ви те глу пу про ро ко ву при чу.

                 (Вој ско во ђа)
Ли шен Бо га и људ ско сти, за ро бљен соп стве ном охо ло шћу, 

на трон уз ди же бес кру пу ло зан став ко јим су се ру ко во ди ли 
осва ја чи и оку па то ри ту ђих те ри то ри ја свих вре ме на. Ли шен 
исто риј ске све сти, се бе про мо ви ше у кре а то ра но ве исто ри је:

Ме ни ви ше зе мље тре ба
не го што је мо же опа са ти
опу та сре за на од во луј ске ко же144,
ви ше не го што је Све то вид ви ди с не ба.
(...)

143 В. о то ме у: Б. Су вај џић, „Тро гу ба кон цеп ци ја бо жан ског: мит, 
исто ри ја и чо век у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка“, Тра ди ци о нал-
но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра-
до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, Бе о град, 2008, стр. 193.

144 Мо тив опа си ва ња опу том од ко же се ја вља у пре да њи ма (в. Влај ко 
Па ла ве стра, Хи сто риј ска усме на пре да ња из Бо сне и Хер це го ви не, 
2003, бр. 264 и 265) у ко ји ма је реч о град њи све те гра ђе ви не, цр кве, 
ве ли ке ко ли ка је во луј ска ко жа. Тур ци хри шћа ни ма до зво ле да
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Де дов ски са ве ти и за ко ни Хри ста
ме не се не ти чу.
Ка да по бе дим и зла ће ми се де ла
Про гла си ти за до бро чин ства.

             (Осва јач)
По ред Пе ру на, мит ски слој збир ке на ста њу ју оста ла, 

ни жа сло вен ска бо жан ства. Она су ов де при ка за на са сво јим 
уоби ча је ним од ли ка ма.

Све то вид, по ети мо ло ги ји, по се ду је сил ни, моћ ни вид145. 
Са сво је че ти ри гла ве мо три на све че ти ри стра не све та и 
од лич но га по зна је, као и чи тав све мир. У сти хо ви ма има 
уло гу ви зи о на ра ко ји ука зу је Жу па ну где да по тра жи по моћ 
у рат ној не во љи ко ја га је за де си ла. Упу ћу је га на хр ват ског 
Кра ља, ко ји му је брат по ве ри и је зи ку:

Ту Све то вид ба ци три јар ка мла за
и ука за крш крај Ја дран ског мо ра
где сто лу је вла дар
чи ја се сла ва већ пе ње у зе нит,
а ко ји је Пе ру нов по то мак пле ме нит

 на пра ве цр кву „ко ли ко го ве ђа ко жа“, тј. по вр ши не јед не ко же. 
Пре по чет ка из град ње хри шћа ни при бег ну лу кав ству – из ре жу 
го ве ђу ко жу на тан ку опу ту и њо ме опа шу зе мљу да обе ле же те-
ме ље цр кве.

145 Вид је био по знат ме ђу свим Сло ве ни ма као бог чи ја су про ри ца-
ња нај и зве сни ја. Сма тран је све ви де ћим бо жан ством и у ње го вој 
мо ћи је обе ло да ње ње свих ства ри. Тај се сми сао очи ту је и у ре чи-
ма Ми ло ша Оби ли ћа у на род ној пе сми Кне же ва ве че ра ка да он 
од го ва ра кне зу Ла за ру:

         „Сју тра је сте ли јеп Ви дов да нак,
         Ви ђе ће мо у По љу Ко со ву
         Ко је вје ра, ко ли је не вје ра!“
 Ви дов дан, пра зник по све ћен ста ром сло вен ском бо жан ству Ви ду, 

све до на ших да на је ва жио као дан про ри ца ња и га та ња. (в. Ми ле 
Не дељ ко вић, Го ди шњи оби ча ји у Ср ба, од ред ни ца Ви дов дан, Вук 
Ка ра џић, Бе о град, 1990, стр. 55)
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и ко ји би Жу па ну у не сре ћи
био во љан и ка дар
у по моћ при те ћи.

       (Страх од бро ја)
Во лос је сло вен ски бог ста да146 али и бог-па стир ду ша 

умр лих. У пе сми он по ка зу је ду ша ма по ги ну лих рат ни ка пут 
на дру ги свет:

Час им се чи ни
да им бра ће Вла ши ћа се дам
иде уз ра ме
као за хум ска у ту ђи ну сви та;
час ка ко Во лос из сво га то ра (...)
ба ца на виљ ке Ку мо ве сла ме
да не скре ну с пу та док не сва не.

  (На су ми це иду Ра ша ни)
Из сло вен ског пан те о на у сти хо ви ма збир ке сво је ме сто 

на шла је и бо ги ња смр ти, Мо ра на. Она се по ја вљу је на бо ји-
шту да те шке ра ње ни ке осло бо ди по след њих му ка и без бо ла 
од ве де на онај свет. Мо ра на је у спе ву за др жа ла сво ју тра ди-
ци о нал ну функ ци ју пси хо пом па:

И не жа ли но ћас ове вој ни ке, –
по сле смр ти не ма бо ла,
из ги ну ла вој ска са да не па ти,
од ма ра се мир но на па пра ти
као да је па прат са ма.

             (Мо ра на)

146 „По што се бог мр твих схва тао и као па стир ду ша по кој ни ка (ко је 
па су на ли ва да ма оног све та), он је сма тран и за за штит ни ка сто-
ке. Ова функ ци ја је ка сни је пре не та и на Св. Ва си ли ја. (...) Иде ја 
о Бо гу као па сти ру при сут на је и у Ста ром за ве ту: ’А ви сте ста до 
мо је, ов це па ше мо је, ви, љу ди, а ја сам Бог ваш, Го во ри Го спод.’ 
(Књи га про ро ка Је зе ки ља, гл. 34:31).“ С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, 
Сло вен ска ми то ло ги ја, стр. 478.
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Ов де она да је сли ку жи во та на оном све ту, жи во та по сле 
смр ти. Смрт је, пре ма ве ро ва њу Сло ве на, зна чи ла са мо про-
ме ну бо ра ви шта и од ла зак на не ки дру ги свет, сли чан ово ме. 
Реч је о хар мо нич ном жи во ту, у скла ду са при ро дом, са свим 
су прот ном од тре нут ка при ка за ног у пе сми ка да ра ње ни ци 
па те у са мрт ном роп цу. Ти ме се Мо ра на не при ка зу је као 
са бла сна кра љи ца смр ти и под зе мља, не го као не ко ко уво ди 
у срећ ни ји жи вот, као спа си тељ ка:

И Мо ра на,
или се бар та ко учи ни Кра љу,
као огро ман пласт мр кле та ме
по ђе не чуј но по раз бо ји шту
и ње на там на ру ка
узе осло ба ђа ти по след њих му ка
и Ра ша не и бор це с Цр ног мо ра,
и Кра ље ве ра ње не ко пља ни ке.

               (Мо ра на)
Ми то ло ги ја по зна је Мо ра ну као бо ги њу зи ме и смр ти. 

Спа со је Ва си љев (Сло вен ска ми то ло ги ја) је на зи ва злим бо-
жан ством, има ју ћи у ви ду ње не функ ци је. Прет по ста вља да 
ети мо ло ги ја ње ног име на по ти че од име ни це мо ра, одн. гла-
го ла мо ри ти. У Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка Мо ра на је 
пред ста вље на као до бро чи ни тељ ка, она ко ја олак ша ва му ке 
ра ње ни ци ма. То је ори ги нал но аутор ско ре ше ње, ко је од сту-
па од ми то ло шке под ло ге. Ко нач но, у пе снич ком све ту Де-
сан ке Мак си мо вић ни јед но па ган ско бо жан ство не ма не га-
тив ну ко но та ци ју.

Мо ра на има и уло гу по ми ри те ља за ва ђе них Сло ве на 
на кон бор бе, на оном све ту. Та ко се бо ги ња смр ти из но ва 
при ка зу је као по зи тив но бо жан ство:

Сви ви за ва ђе ни,
хо ди те у ти хо цар ство ме ни,
и у ње му те сно се зби те,
отво ре на су вам ши ром вра та.
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За у век
ту се по ми ри те
у не дри ма зе мље сме ђе,
за бо ра ви те под не бом ја та,
за бо ра ви те зве зде и мра ве,
за бо ра ви те оба ле и ме ђе.

   (Мо ра ни на успа ван ка)
На кон ње, на раз бо ји ште сту па бо ги ња Жи ва, ис це ли тељ-

ка, да из ви да пре жи ве ле на све три стра не и вра ти их у жи вот:
Она ис це ли стрел цу смр ска но ра ме,
ко пља ни ку ко ме се плу ћа ви де,
ко ји ди ше ре ђе и ре ђе,
пре вла чи пре ко озле да скра ме;
за му ће не по гле де би стри
и обла ке ски да не срећ ном са ве ђе.

          (Жи ва)
Од ли ке сло вен ских бо го ва утка не су у ко лек тив ни ка-

рак тер и тем пе ра мент сло вен ске на ци је. Из у зев пла хо ви то-
сти ко ју су по при ми ли од Пе ру на, тем пе ра мент Сло ве на 
од ре ди ла је жа ло сна ду ша, при мор ди јал на ра дост, не у ни-
шти вост – ко ју су по при ми ли од па ган ских бо ги ња, и бла га 
ћуд – на сле ђе на од Во ло са. Очи то да њи хо вим тем пе ра мен-
том до ми ни ра те жња за ми ром и хар мо нич ним жи во том147:

Ма где сад жи ве ли,
мо ли ли се бо гу ма ко ме,

147 О ми ро љу би вој при ро ди Сло ве на све до чи за пис из 6. ве ка грч ког 
исто ри ча ра Про ко пи ја, ко ји „go vo ri o na pa du Gr ka na Slo ve ne ko ji 
su za spa li pe va ju ći.“ Сли чан пор трет истог на ро да са др жи исто ри ја 
Те о фи лак та Си мо кра та из пр ве пол. 7. в. у ко јој се спо ми ње до га ђај 
из 592. г., „kad su Vi zan tin ci u Pro pon dit skom pri mor ju uhva ti li tri 
čo ve ka, ko ji su ume sto oruž ja no si li ci tre.“ Зна чај на је „nji ho va iz ja va 
da su Slo ve ni i da se kao nji ho vi sa ple me ni ci u po stoj bi ni ra di je ba ve 
pe va njem ne go ra to va njem...“. R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na 
knji žev nost, od red ni ca: Po me ni i za pi si, str. 198.
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ви сте сли ка бо го ва ста рих.
У вас је ду ша жа ло сне Мо ра не
и Пе ру но ва ћуд пла хо ви та.
Сун цу се ра ду је те као Ве сна,
не у ни шти ви сте као бо ги ња Жи ва.
И кад во ју је те, са ња те о ми ру
као Во лос до бро ћуд ни,
бог па сти ра.

          (Глас прет ков ца ру)
У не во љи, па ган ски бо го ви су Сло ве ни ма по у зда ни ји и 

бли жи од хри шћан ских све та ца. У пе сми Страх од бро ја 
Жу па но ва зе мља је угро же на од мно го број ни је Ца ре ве вој ске. 
У бри зи за бу дућ ност зе мље он раз ми шља ко би му мо гао 
по мо ћи. За кљу чу је да то не мо гу хри шћан ски све ти те љи, јер 
или ни су вич ни или ни су за ин те ре со ва ни:

Лу ка сли ка и је ван ђе ља пи ше,
он ни је ви чан бо ју ни оруж ју.
Па вле ша ље бе се де и по сла ни це,
Жу па ну за хум ском он и не зна ли ца.
Пе тар се три пут у стра шно ме ча су
од ре као Хри ста.
То ма је ко ле бљив и сум ња ли ца,
са Ју дом се ни на свад бу не иде.
Сви они ма ло о во је ва њу зна ју,
је ди но ко пље има све ти Ђур ђе,
њи ме је стра шну убио ажда ју.

        (Страх од бро ја)
Ова кав по сту пак на бра ја ња сре ће се и у на род ној епи ци. 

Ја вља се у ви ду тех ни ке на бра ја ња нај пре ју на ка ко ји не мо гу, 
а по том име но ва ња оног ју на ка ко ји мо же да по мог не, нпр. 
та ко што ће иза ћи на мег дан у пе сми Ла зар Му тап и Ара пин 
(Вук, IV, 39).

Ка та лог не по у зда них по ма га ча – хри шћан ских све та-
ца у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка, за вр ша ва се је ди ним 
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по у зда ним и спа со но сним по ма га чем – па ган ским вр хов ним 
бо гом, Пе ру ном. Он је си гур ни ји и по у зда ни ји од хри шћан-
ских све та ца:

Та ко Жу пан на бра ја ју ћи ре дом
до сврг ну то га до ђе Пе ру на
по лу чу кун де да сло вен ског и по лу бо га –
мо жда би се с њим Ца ру од у прет мо го.

  (Страх од бро ја)
Очи то да су у аутор ки ној пред ста ви па ган ски бо го ви 

си гур ни ји за штит ни ци на ро да од њи хо вих хри шћан ских 
суп сти ту та. Ипак, ни у јед ном сти ху они ни су кон фрон ти-
ра ни. Мит ско-ре ли гиј ска ди мен зи ја ове збир ке при ка за на је 
као сво је вр стан син кре ти зам па ган ског и хри шћан ског ду ха, 
иако се у пе сма ма осе ћа на кло ност па ган ским бо го ви ма и 
аспек ти ма пра во сла вља ко ји има ју по ре кло у па ган ству.

По сле рат них су ко ба брат ских на ро да на Бал ка ну, па-
ган ски бо го ви не ста ју из све та по е ме. На кон што ду ше по-
ги ну лих Во лос и Мо ра на пре ве ду на онај свет, а ра ње ни ма 
бо ги ња Жи ва пру жи по моћ, па ган ски бо го ви нај пре по ста ју 
при ви ђе ње (Мо ра ни на успа ван ка), а по том фи зич ки не ста ју 
и би ва ју по ко па ни у гро бљу „усред кар ста“ (Гро бље ста рих 
бо го ва). На кон то га мит ски свет се по вла чи и усту па ме сто 
исто риј ским до га ђа ји ма. Исто ри ја је да та у сли ци бо ји шта и 
љу ди у ра на ма, кр ви и пат њи. Исто ри ја сту па на сце ну де са-
кра ли за ци јом, на си љем, уни ште њем чо ве ка.

Хри шћан ски слој збир ке се на до ве зу је на па ган ски, тач-
ни је пре пли ће са њи ме. Без ра ди кал них пре ки да, но ва хри-
шћан ска ве ра ти хо је ушла ме ђу на род, а то је мо гу ће са мо 
због то га што она во ди по ре кло из па ган ског све та:

Ису се, уну че древ ног бо га Пе ру на.
      (Про сја ци)

Мо тив ре ли ги о зног син кре ти зма ко ји се ја вља у спе ву исто-
риј ски је уте ме љен. О то ме го во ри Сло бо дан Зе че вић у де лу 
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Срп ска ет но ми то ло ги ја: „Ју жни Сло ве ни су на Бал кан ско по-
лу о стр во до не ли број на и ра зно вр сна ве ро ва ња из за кар пат ске 
по стој би не, а за те кли су исто та ко бо га ту ри зни цу ме сних оби-
ча ја и ве ро ва ња, па би би ло при род но да се њи хо ва тра ди ци-
ја, у из ве сној ме ри, из ме ша ла са за те че ном. (...) За тим, Ју жни 
Сло ве ни су на Бал ка ну при ми ли хри шћан ство, па је и то не-
сум њи во ути ца ло на да ље ме ња ње њи хо вог фол кло ра. Но, 
пре ла зак у хри шћан ство ни је из вр шен на гло и ра ди кал но, 
већ по сте пе но – то ком вре ме на. За то и наш фол клор ни ма те-
ри јал и до хри шћан ска тра ди ци ја ни су не ста ли, већ су се и 
да ље одр жа ва ли. Пре ко њих су до нас до пр ла и мно га ве ро ва-
ња ста рих Сло ве на.“148

Та ко је у спе ву не на ме тљи во и при род но за хум ска вој ска 
одр жа ла кон ти ну и тет ве ре:

И они но се крст о вра ту
и по ми њу име Ису со во
или Пе ру но во.

       (Сто го ди шња ци)
Ме ђу тим, но ва хри шћан ска ве ра ни је за лог ми ра ни ти је-

дин ства пра сло вен ских на ро да. На про тив, ње ним уво ђе њем 
отва ра се но ви раз лог за су коб; реч је о бор би из ме ђу ла тин ског 
и сло вен ског бо го слу же ња. Ин те гри шу ћи фак тор мо ра би ти 
мно го ста ри ји од ње, ду же при су тан у жи во ту на ро да. Је ди но 
ста ри на род ни је зик мо же да са чу ва на ци о нал ну свест и иден-
ти тет, јер је тај је зик по ве зан са па ган ским бо го ви ма. На ње му 
су се Сло ве ни у пра до мо ви ни обра ћа ли сво јим бо жан стви ма, 
а оп ста ће као на ци ја са мо ако се на ње му бу ду обра ћа ли хри-
шћан скoм Бо гу, јер „Бог тај је зик до бро раз у ме“ (Глас пра де да). 
То је је зик ко јим све „око нас (Сло ве на – прим. С. П.) го во ри“ 
(Са вет је ре ти ка). Са мо је тај је зик у ста њу да до ве де у хар-
мо ни ју љу де, ко смос, па ган ске бо го ве и хри шћан ског Бо га.

148 С. Зе че вић, Срп ска ет но ми то ло ги ја, прир. Бојан Јовановић, Слу-
жбе ни гласник, Београд, 2008, стр. 35.
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Мит ском сло ју збир ке при па да и је дан ко лек тив ни ју нак 
– глас пре тка. Глас пре тка је ин стан ца ко ја сим бо ли зу је на-
род ну му дрост и ис ку ство. То је ко лек тив ни глас. Ње гов 
пан дан би ло би ко ло у Гор ском ви јен цу, хор у ан тич ким де-
ли ма. Но си лац је на род ног ис ку ства из мит ске про шло сти, 
ко ја је прет хо ди ла исто риј ском сло ју збир ке. По пут хо ра или 
ко ла, глас пре тка са гле да ва до га ђа је са по зи ци ја тра ди ци о-
нал ног схва та ња. То се ви ди по мо рал ним ста во ви ма ко је 
за сту па. Ко мен та ри шу ћи и ту ма че ћи де ша ва ња, глас пре тка 
има функ ци ју да ути че на од лу ке ју на ка.

Иако при па да мит ском, прет хри шћан ском пе ри о ду, 
глас пре тка је но си лац иде је о нео п ход но сти очу ва ња ре-
ли гиј ског кон ти ну и те та. Он за сту па иде ју да но ва хри шћан-
ска ве ра не под ра зу ме ва ис кљу чи во уво ђе ње слу жбе на 
ла тин ском, већ до зво ља ва мо гућ ност да се Сло ве ни хри-
шћан ском Бо гу обра ћа ју на свом је зи ку. Ти ме ће хри шћан-
ство на ста ви ти ду хов ни кон ти ну и тет ста ре прет хри шћан ске 
ве ре, ко ја је у ње го вим те ме љи ма.149 Кад год се бу де огла сио, 
глас пре да ка ће ва ри ра ти иде ју да ста ра и но ва ве ра ни су у 
ко ли зи ји, да је прет хри шћан ска ве ра је ди на си гур на осно-
ва хри шћан ства, да ста ра ве ра Сло ве на тре ба да про ду жи 
сво је тра ја ње кроз но ве хри шћан ске сим бо ле. Он је но си лац 
на род ног ис ку ства из мит ске про шло сти ко ја је прет хо ди ла 
исто риј ском сло ју збир ке.

Као но си лац ар хе тип ске, мит ске све сти, овај глас се пр ви 
пут ја вља пре окр ша ја, ка да још по сто ји мо гућ ност да се су коб 
спре чи. Та да се глас обра ћа бу гар ском Ца ру по ку ша ва ју ћи да 

149 Ово ни је ори ги нал но аутор ско ре ше ње, јер је пре кла па ње хри-
шћан ског и па ган ског сло ја по зна то као оп шта по ја ва. На срп ском 
ма те ри ја лу њи ме су су се ба ви ли Нат ко Но ди ло (Ста ра вје ра Ср ба 
и Хр ва та), Ве се лин Чај ка но вић (О вр хов ном бо гу у ста рој срп ској 
ре ли ги ји, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра, Мит и ре ли ги ја у 
Ср ба), Сло бо дан Зе че вић (Па ган ско-хри шћан ска сим би о за не ких 
мит ских би ћа срп ске на род не тра ди ци је, Мит ска би ћа срп ских 
пре да ња) и дру ги.
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га од вра ти од по хо да на ко ји се спре ма, јер је реч о бра то у би-
лач ком ра ту ме ђу на ро ди ма истог по ре кла и исте ве ре:

И ти жу па ни ра шки,
онај не по знат глас му го во ри,
на ко је би да за вој штиш,
тво ја пра дав на су, Ца ре, свој та,
тво ја ве ра,
и њи хо ви су пре ци до шли
са за кар пат ских про пла на ка и је зе ра.

     (Глас прет ков Ца ру)
Са истом функ ци јом ја ви ће се тај глас и хр ват ском Кра-

љу (Глас пре да ка) са ве ту ју ћи га да пру жи Ра ша ни ма уто чи ште, 
под се ћа ју ћи га при то ме на за јед нич ко по ре кло:

Дај Ра ша ни ма уто чи шта!
За јед но су тво ји и њи хо ви пре ци
лу та ли низ об рон ке Кар па та,
пра ће ни окри љем пче ла,
за јед но су пи ли ме до ви ну,
ло ви ли и спу шта ли се ре ка ма у дел те;
има ли су исте жрв ње,
на во де нич но исто ишли ко ло;
за јед но су чи ни ли ов чја ру на
њи хо во и тво је пле ме
и бог Во лос.

                  (Глас пре да ка)
Исту функ ци ју има ју и сто го ди шња ци, из ко јих про го ва-

ра му дрост и бо га то жи вот но ис ку ство, ка да са ве ту ју хр ват-
ски на род да иза ђе у су срет Ра ша ни ма и пру жи им уто чи ште 
(Сто го ди шња ци).

Пре ла ском из па ган ства у хри шћан ство до шло је до по-
мет ње ко ја је ре зул ти ра ла бор бом из ме ђу но вог – ла тин ског 
и ста рог – сло вен ског бо го слу же ња. Та да се по но во Кра љу ја-
вља ју пре ци, са ве ту ју ћи га да се за у зме за очу ва ње сло вен ске 
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слу жбе (Глас пра де да). Пре ци му пред ла жу да се обра ти хри-
шћан ском Бо гу на њи хо вом је зи ку, тј. оном из пра по стој би-
не, ко јим су се од у век обра ћа ли сво ме бо гу Пе ру ну. Ти ме они 
по твр ђу ју сво ју функ ци ју чу ва ра тра ди ци је:

Кра љу, раз го ва рај но ћас с Бо гом
на је зи ку из пра по стој би не,
Бог тај је зик до бро раз у ме,
и мо ли га да ти га вра ти
у бо го мо ље.
(...)
Раз го ва рај на је зи ку нас пре да ка
и мо ли да сло вен ску слу жбу вра ти.

          (Глас пра де да)
Ар хе тип ска свест не же ли да фа во ри зу је сво је па ган ске 

бо го ве. Она по шту је хри шћан ског Бо га и при хва та га, уз 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та чи је је обе леж је је зик. 
По след њи пут у збир ци пре ци се огла ша ва ју да ис пу не сво-
ју ви зи о нар ску уло гу пред ска зу ју ћи Кра љу да ће би ти кру-
ни сан (Сан о кру ни). Ти ме овај глас об је ди њу је про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност у збир ци. Он по ве зу је исто риј ску и 
мит ску ра ван.

На са мо јед ном ме сту тај глас ће се ин ди ви ду а ли зо ва ти 
у ли ку сто го ди шњег је ре ти ка (Са вет је ре ти ка). Стар че вом 
по ја вом до ми ни ра је дан де таљ: „ру ке су му као ли сто ви ста ре 
књи ге/ из гу жва не и по жу те ле.“ Ова ве што на чи ње на ме та-
фо ра150 у ко јој се стар че ве ру ке по ре де са књи га ма на лик ста-
ро став ним књи га ма из на род не по е зи је, ука зу је на стар че ву 
ду хов ност, бо га то и ши ро ко жи вот но ис ку ство, ко је по оби му 
мо гу са др жа ти још са мо књи ге. Из све сти та ко му дрог чо ве-
ка Кра љу се упу ћу је са вет да се окре не Пе ру ну за по моћ, јер 

150 О то ме ви де ти сту ди ју: Ста ни ша Тут ње вић, „’Глас пре да ка’ као 
ар хе тип ски обра зац (у збир ци Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка)“, 
Хри шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, збор ник 
ра до ва, Бе о град, 2005, стр. 83−93.
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са мо па ган ски бог мо же по мо ћи Сло ве ни ма да се не пре ки не 
исто риј ски кон ти ну и тет – оли чен у ве зи гро ба и ко лев ке:

Кра љу, твој пук не пој ми цр ков ни је зик
ота ца све тих.
Пе ру ну се за то но ћас окре ни.
Он го во ри је зи ком тво јих пре да ка
ко јим око нас све го во ри.
(...)
Пе рун је је ди но ка дар
до ка за ти ви со ком све штен ству
да се го во ри ти с Бо гом мо же
је ди но као што се го во ри с гро бом
и ко лев ком,
са на ро дом из по тле у ша,
као с Ве ле би том
и са мо рем
и успо ме ном све том не ком.

                  (Са вет је ре ти ка)
Као опо нент гла су пре да ка ја вља се глас ту ђи на. Он је 

увек не га тив но на стро јен пре ма сло вен ском на ро ду. Обра ћа 
се ра ње ни ци ма не по сред но по сле бор бе (Во лос, Мо ра ни на 
успа ван ка) с на ме ром да по ко ле ба њи хо ву ве ру у ста ре па-
ган ске бо го ве. По том, тај не га ти ван глас уно си сум њу у кра-
ља да ће ње гов на род и он оста ти от це пље ни, изо ло ва ни 
бу ду ли за др жа ли сво ју слу жбу:

Ку да ћеш сам, бар бар ски Кра љу?
Би ћеш као ру ка вац отрг нут,
Без из во ра и без ушћа.
А мо ли тве на бар бар ском
ко јим го во ри тво је пле ме
Бог не ће, Кра љу, мо ћи да схва ти,
све ци ће од те бе од вра ти ти ли це,
ан ђе ли ти не ће сле та ти на сле ме.

 (Глас ту ђи на)
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Функ ци ја гла са ту ђи на као гла са ко ји при па да не при ја те-
љу сло вен ског на ро да ко ре ли ра са ти пи зи ра ним функ ци ја ма 
го вор них су бје ка та у тек сто ви ма сред њег ве ка. На и ме, по ве-
зу ју ћи тач ку гле ди шта у де лу са пој мом исти ни то сти ис ка за, 
Лот ман за па жа из ве сну пра вил ност: „Та ко, на при мер, ’не при-
ја тељ’, ’је ре тик’, ’ино ве рац’ у сред њо ве ков ним тек сто ви ма увек 
ла жу.“151 Да кле, то су стал не осо би не њи хо вих ли ко ва. Та ко је 
у сти хо ви ма ове збир ке глас ту ђи на по нео искон ско свој ство 
не га тив ног ју на ка: да ре чи ма и де лом на но си дру ги ма зло.

*
Па ган ски бо го ви су у спе ву те сно по ве за ни са при ро дом. 

Ко рен те по ја ве се же у да ле ку про шлост и огле да се у чи ње-
ни ци да је укуп на ре ли ги ја срп ског и мно гих дру гих на ро да 
би ла у ве зи са би љем. Од нос чо век – при ро да у до ба па ган-
ства од ли ку је се не до вољ ном одво је но шћу, тј. из дво је но шћу 
чо ве ка из при ро де: „Кул ту ру – ’дру гу при ро ду’, ство ри ли су 
љу ди у про це су сво је дру штве не прак се. Али, кул тур на тво-
ре ви на у сред њем ве ку, као и у ан ти ци, у ве ли ком сте пе ну 
усло вље на је чо ве ко вим од но сом пре ма при ро ди. Ње го ва 
ве за с жи вот ном сре ди ном би ла је по себ но те сна у епо си 
вар вар ства.“152 Ову па ган ску спре гу при ро да – чо век има ла 
је у ви ду аутор ка Ле то пи са ка да је кре и ра ла по е ти ку збир ке.

По на род ном ве ро ва њу, ли па, ле ска и ди вља тре шња, 
ко је се по ми њу у сти хо ви ма о по ги би ји рат ни ка, све те су 
биљ ке. Ле ску је на род звао и „Бож ја се стри ца“. Ли па је, код 
ста рих Сло ве на, по што ва на као и храст. Ве ро ва ло се да има 
чу до твор ну из ле чи тељ ску моћ. Ди вља тре шња се, та ко ђе, 
сма тра ла све тим др ве том и упо тре бља ва ла се у оби ча ји ма и 
ма гиј ским рад ња ма у функ ци ји за шти те. У по ет ском све ту 
збир ке од кр ви по ги ну лих сло вен ских рат ни ка са три стра не 
ни ћи ће ова три све та сло вен ска др ве та:

151 Ј. М. Лот ман, Струк ту ра умет нич ког тек ста, стр. 346.
152 Арон Гу ре вич, Ка те го ри је сред њо ве ков не кул ту ре, Ма ти ца срп ска, 

Но ви Сад, 1994, стр. 64.
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Ни кад ни сте би ли је дан уз дру гог те шње,
крв се ва ша опет под зе мљом ме ша
у ве ли ку сло вен ску по нор ни цу.
из ње ће вам по стој бин ске ни ћи ли пе
и ле ске и ди вље тре шње.

                             (Мо ра ни на успа ван ка)
Ка да осва јач ка бу гар ска вој ска сту пи на тло Кра ље ве 

зе мље, до че ка ће је пр ва пре пре ка у ви ду ан тро по мор фи зи-
ра ног би ља. Фло ра се у сти хо ви ма здру жи ла са чо ве ком у 
од бра ни род не зе мље:

...а пу за ви це и го ми ле те шких кла да
пред на је здом су ди за ле уста ве.
За ру ке су се ухва ти ле гра не
као и са да
и вла дао у го ри мир исто ве тан
пун зло коб ног све тлу ца ња.

                             (Ноћ)
У на ве де ним сти хо ви ма огле да се ани ми стич ки до жи-

вљај при ро де, јер це ла фло ра уче ству је у при ка за ном до га-
ђа ју. Биљ ке по ста ју ак тив ни су бје кат. Ти ме се бри шу гра ни це 
ствар ног и нат при род ног, што је у осно ви де ла са еле мен ти-
ма фан та сти ке.

У пе сми Мо ра на из ги ну ла вој ска по ре ди се са би љем:
Не ве руј, Кра љу, ду ху
ко ји те ку ша и ко ле ба.
И не жа ли но ћас ове вој ни ке,
по сле смр ти не ма бо ла,
из ги ну ла вој ска са да не па ти,
од ма ра се мир но на па пра ти
као да је па прат са ма.

По ре ђе ње људ ске сфе ре са фло ром је тен ден ци ја при сут-
на још од пр ве збир ке пе са ма Де сан ке Мак си мо вић. Овај 
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по сту пак пе сни ки ње ана ли зи ран је на при ме ру пе сме Јед на 
смрт, ка да је ре че но да исти по сту пак по зна је и на род на ли-
ри ка. По зна то је да та ква пер цеп ци ја све та во ди по ре кло још 
из епо хе вар вар ства.

Аутор кин пан те и стич ки до жи вљај при ро де153 сво ју нај-
сна жни ју по твр ду до био је у пе сми Глас пре да ка. У њој се 
при ро да су штин ски по и сто ве ћу је с Бож јим хра мом, па се 
Сло ве ни из ње мо гу обра ћа ти Бо гу. Ти ме је ис ка за на бли скост 
љу ди и Бо га, ко јој су су ви шна цр кве на зда ња и атри бу ти хри-
шћан ске рас ко ши. Оту да глас пре да ка са ве ту је Кра ља да се 
Бо гу обра ти упра во она ко ка ко су они у про шло сти чи ни ли, 
у хра му од би ља чи ји је тво рац Бог, од но сно у при ро ди:

„Не тре ба ти зво на ни ико на,
не тре ба ти ол та ра ни епи тра хи ља,
клек ни на пре гр шти ми ри сног би ља,
украј вла ти
пе ле на и жу ти лов ке,
ме ђу жбу ње вре ска.
Ја Бо га по зна јем, ње му сме та
Рас кош ство ре на у ње го во име.
(...)
Не тре ба ти по сред ни ка
у цр кве ним оде жда ма.“

              (Глас пре да ка)
Очи то да у до жи вља ју ве ре не ма ме ста за ин сти ту ци о-

на ли за ци ју и ка но ни за ци ју. Кон такт чо ве ка и Бо га је не по-
сре дан, пан те и стич ки, у ду ху пре дач ког по и ма ња. Бог је у 
при ро ди, у не по сред ном кон так ту чо ве ка и при ро де.

Ве за при ро де и ано ним них љу ди из на ро да је мо тив ко ји се 
про вла чи кроз чи та ву збир ку. По ме ну ти про рок је чо век ко ји 
при па да све ту при ро де: он раз у ме го вор шум ских жи во ти ња, 

153 Пан те и стич ки мо тив хар мо нич не сје ди ње но сти чо ве ка и при ро де 
ве зив на је нит збир ки Тра жим по ми ло ва ње, Ни чи ја зе мља и Ле то-
пис Пе ру но вих по то ма ка.
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зве ри је ду из ње го вог дла на, зми ја на ње га не па ла ца, вук не 
на ср ће (Глас о про ро чан ству). Сро дио се са ста нов ни ци ма ка-
ме ња ра: „кроз не дра му гу ште ри пла зе,/ и мра ви ми ле сто па-
лом бо сим“ (Пу сти ња ко во ви ђе ње). У опо зи ци ји при ро да – кул-
ту ра, пи то мо – на сил но, хар мо ни ја – на ру ше на хар мо ни ја, он 
при па да пр во ме. Кул ту ра под ра зу ме ва ри вал ство ме ђу до ју-
че ра шњом бра ћом, а он за сту па упра во су про тан прин цип.

По не кад се од нос чо век – при ро да као од нос су бје кат – 
обје кат ме ња. Та ко ан тро по мор фи зи ра но би ље по ста је су-
бје кат у фа бу ли пе сме. Оно по сма тра, са жи вља ва се са људ-
ским ди ле ма ма и уну тра шњим кон флик ти ма. Не ми је све док 
Кра ље вих не ми ра и ду шев них бу ра:

Осва ну ло је су тра дан ју тро као ово,
за не ко ли ко крат ких тре ну та ка
сте кла је у по љу очи сва ка трав ка,
слич не очи ма се ни ца и де тли ћа,
и по сма тра ле су с би ли он ока ца,
као од пам ти ве ка,
свет око се бе би ћа и не би ћа.
Гле да ле су то га ју тра Кра ља
ка ко за ми шље но не ка мо ко ра ча,
без сви те, без кра љев ских зна ко ва и ма ча,
ка ко се освр ће на за не ме ло по ље.

                                       (Тра ве)
По ред фло ре, свет фа у не игра ва жну уло гу у струк ту ри 

збир ке. За сту пљен је у пе сма ма у ко ји ма се ја вља ју мит ски 
еле мен ти. Ка да у струк ту ри збир ке пре ваг ну исто риј ски мо-
ти ви, фа у на се ви ше не по ми ње. Све жи во ти ње ко је се по-
ми њу су ста нов ни ци бал кан ских шу ма и за у зи ма ју ва жно 
ме сто у сло вен ској ми то ло ги ји.

Зми ја и вук се по ми њу као ми ро љу би ве жи во ти ње. Иако 
су у на род ној пред ста ви обе жи во ти ње има ле ам би ва лент но 
зна че ње, ов де оне по при ма ју по зи тив на свој ства јер су у кон-
так ту са све тим чо ве ком, про ро ком из на ро да:
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Бож јег чо ве ка по слу шај, Ца ре,
по не ки мо ле.
Он је све тац:
зве ри ње је де из ње го вих дла на,
зми ја на ње га не па ла ца,
не на ср ће ни вук од гла ди мр шав.

       (Глас о про ро чан ству)
Из сти хо ва се ви ди да је про ро ков лик гра ђен по прин-

ци пу пра сло вен ских бо жан ста ва и све та ца. Не слу чај но, ње га 
на род и на зи ва све ти те љем. Сти хо ви ка жу да је он укро тио 
зми ју, ву ка и дру ге зве ри. Зна се да су атри бу ти пра сло вен ских 
све та ца би ле хтон ске жи во ти ње: зми ја, вук, пе тао. Вук се ве-
зу је за св. Ђор ђа, св. Мра ту, до не кле св. Ни ко лу, а по ле ген ди 
ство рио га је св. Са ва, ко ји је оту да и на зи ван вуч јим па сти-
ром. И зми ја се до во ди у ве зу са св. Са вом, и то по сред ством 
ње го вог шта па: „штап скри ва змиј ску при ро ду хто нич них 
бо жан ста ва и ју на ка, јер се они не би мо гли на дру ги на чин 
ус пра ви ти и хо да ти“154. Из сло вен ског пан те о на и бог Ве лес 
имао је змиј ску при ро ду. Да кле, зо о морф не атри бу те пра сло-
вен ских бо го ва по нео је и про рок из Ле то пи са Пе ру но вих 
по то ма ка. Овај по сту пак пре сли ка ва ња од ли ка бо жан ства 
на љу де из на ро да све до чи о је дин стве но сти аутор ске кон-
цеп ци је, бу ду ћи да је иста по ја ва уоче на ка да је би ло ре чи о 
од но су сло вен ских бо го ва и сло вен ског на ро да (в. стр. 112).

По ме ну ти про рок има моћ раз у ме ва ња је зи ка жи во ти ња:
Зна тај ну што на ве тру ле пр ша,
зна шта је ма гла у не дру про не ла,
шта је га вран га вра ну ре ко,
шта је ле ни ри чу, шта ур ли чу ву ци.

 (Глас о про ро чан ству)
Раз у ме ва ње го во ра га вра на и је ле на је спо соб ност по се-

до ва ња не му штог је зи ка. Мо тив асо ци ра на на род ну бај ку 

154 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, стр. 479.
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Не му шти је зик (Вук, СНП, 3). И ов де тре ба има ти у ви ду 
хтон ску сим бо ли ку по ме ну тих жи во ти ња. Га вран је, по на-
род ном ве ро ва њу, коб на пти ца, ве сник не сре ће и смр ти, те 
сто га при па да кру гу хтон ских жи во ти ња. Је лен је код срп ског 
на ро да не ка да био све та жи во ти ња. Ка ко је ма ска ко ја сим-
бо ли зу је је ле на (кло ца ли ца) ко ри шће на у оби ча ји ма на Бад-
ње ве че, и ова жи во ти ња је увр ште на у хтон ски круг.

Сти хо ви ко ји го во ре о за јед нич ком по ре клу Ср ба и Бу-
га ра, по ре де ова два на ро да са ро је ви ма пче ла:

И ти жу па ни ра шки,
онај не по зна ти глас му го во ри,
на ко је би да за вој штиш,
тво ја пра дав на су, Ца ре, свој та,
тво ја ве ра,
и њи хо ви су пре ци до шли
са за кар пат ских про пла на ка и је зе ра.
Тад се раз ли ко ва ли ни сте, Ца ре,
ни ко ли ко на бу кви два ро ја пче ла.

     (Глас прет ков Ца ру)
Глас пре да ка у исто и ме ној пе сми обра ћа се хр ват ском 

Кра љу до во де ћи у ве зу све Сло ве не са пче ла ма:

Дај Ра ша ни ма уто чи шта!
За јед но су тво ји и њи хо ви пре ци
лу та ли низ об рон ке Кар па та,
пра ће ни окри љем пче ла,
за јед но су пи ли ме до ви ну.

                            (Глас пре да ка)

Пче ле, ко је се у по ме ну тим пе сма ма ја вља ју као пра ти-
о ци Пра сло ве на, на род је сма трао све тим и бла го сло ве ним 
жи во ти ња ма. По не где у Ср би ји по сто ја ло је ве ро ва ње да 
ду ша умр ло га пре ла зи у пче лу, чи ме и ова жи во ти ња до би ја 
хтон ска обе леж ја.
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Да кле, све жи во ти ње ко је су се ја ви ле у спе ву при па да ју 
хтон ском све ту. По ми њу се у пе са ма ко је прет хо де са мој би ци 
и по ги би ја ма вој ни ка три ју стра на, од но сно у мит ском сло-
ју збир ке.

*
Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка оби лу је мо ти ви ма ко ји сли-

ка ју об ред но-оби чај ни жи вот на ро да у да ле кој про шло сти. Уз 
Кра ља, Ца ра и Жу па на, аутен тич ну сли ку до ба ко је је при ка за-
но чи ни при су ство би ћа из древ не тра ди ци је: ру саљ ки, ви ла, 
ву ко дла ка, во де них де мо на; бож јих љу ди: скит ни ца, ис по сни-
ка, про ро ка, зве здоч те ца, опа та, пу сти ња ка, мах ни тих. Ту су 
и исто риј ски пре ци сло вен ских на ро да: по ља ри, ри ба ри и бе-
ра чи це би ља. Сли ку дав но иш че злог све та упот пу њу је при каз 
на род них ве ро ва ња, су је вер ја, мо рал ног ко дек са и оби ча ја.

Сва ко днев ни жи вот на ро да огле да се у сце на ма пред ска-
за ња, про ри ца ња и су је вер ја. Су је вер је је од ли ка фол кло ра 
мно гих на ро да. Ов де се оно ма ни фе сту је у ви ду ве ро ва ња у 
де мон ска би ћа. Тра ди ци о нал но ве ро ва ње у по сто ја ње ву ко-
дла ка155 и вам пи ра, њи хо во свој ство да из ла зе но ћу и на но се 
ште ту љу ди ма (сто ци и до ма ћин ству) или их усмр ћу ју пи ју-
ћи им крв, чи ни осно ву пе сме Ву ко дла ци. У њој рат ник но ћу 
иде пре ко гро бља. Као рат ник он се не пла ши смр ти и ње них 
обе леж ја – гро бо ва и спо ме ни ка. Реч је о су је вер ном стра ху 
од вам пи ра и не чи стих си ла ко је оби та ва ју на не чи стим ме-
сти ма, од ко јих су јед на гро бља:

Зна он да у зе мљи сем ње не ма ни шта,
ви део је мно го ус ко па них њи ва,
али ве ру је да су но ћу гро би шта
збо ри шта ву ко дла ка,
ко ји вре ба ју злоб но чо ве ка жи ва.

                  (Ву ко дла ци)

155 „Vu ko dlak. Uobi ča jen na ziv za vam pi ra, ko ji se, su de ći po ovom na-
zi vu, pr vo bit no za mi šljao u vuč jem ob li ku“, u: R. Pe šić, N. Mi lo še vić 
Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 273.
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Сти хо ви са мо ти ви ма га та ња, про ри ца ња и сно ви ђе ња 
прет хо де пе сма ма ко је при ка зу ју исто риј ске до га ђа је. У њи ма 
је ан ти ци пи ран ис ход бу ду ћих до га ђа ја. Пе сме тог ти па, ко је 
су по зи ци о ни ра не на по чет ку збир ке (Пу сти ња ко во ви ђе ње, 
Жу па но во при ви ђе ње), до но се сна жне по ет ске сли ке не бе ских 
зби ва ња. У њи ма се до во де у ве зу не бе ске при ли ке са до га-
ђа ји ма на зе мљи.156

Ви до ви ти пу сти њак пред ска зу је Ца ру бу дућ ност на осно-
ву не сва ки да шњих до га ђа ја на не бу ко ји се огле да ју у во ди:

А у пе ћи ни за би тој157 у Бал ка ну
пу сти њак не ка кав ви до вит
наг нут над вир у сте њу,
сри чу ћи као са сло ва, бун ца:
Хва та се над Цар ством по мра че ње сун ца,
као угље вље зве зде се под да ждом га се,
цр ни кло бу ци игра ју ко ло по во ди,
у ви ру је Ца ре ва гла ва ру са,
Ца ре ва же на рас пли ће вла си,
мај ка Ца ре ва у гру ди се бу са.

                    (Пу сти ња ко во ви ђе ње)

156 „По тре ба да се про ту ма чи за го нет на, не про зир на и не ја сна бу-
дућ ност по сто ји у свим вре ме ни ма, а ње ну кон стан ту оли ча ва 
ра ши ре на га та лач ка прак са. Нео бич ни зна ци су по вод да се у 
њи ма ви ди на го ве штај бу дућ но сти, ве за из ме ђу оног што је сте и 
оно га што ће би ти. То што је сте раз у ме се као пред знак бу дућ но-
сти чи је се зна че ње от кри ва про ри ца тељ ским го во ром. На сто ја ње 
да се за ви ри у бу дућ ност и про чи та суд би на по себ но је из ра же но 
у кри зним вре ме ни ма пра ће ним не из ве сно шћу и не си гур но шћу 
оп стан ка. (...) На осно ву прин ци па хо ме о па ти је и кон та ги о зно сти, 
слич но сти и ме ђу соб не по ве за но сти де ло ва и це ли не, на сто ји се 
про чи та ти суд бин ско од ре ђе ње и ма гиј ски упи са ти свој траг.“ 
Ви де ти у: Бо јан Јо ва но вић, Дух па ган ског на сле ђа, 2006, стр. 61.

 Бу дућ ност су Ср би на сто ја ли от кри ти га та њем (га та ње је ве шти-
на по га ђа ња и са зна ва ња бу дућ но сти), и на њу ути ца ти вра ча њем 
(вра ча ње је ма гиј ски на чин ути ца ња на бу ду ће до га ђа је).

157 У фол кло ру за би та ме ста се ве зу ју за пу сти ња ке, „пу сти ни ке“.
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Хва та ње „не бе ских при ли ка“ у во ди је тра ди ци о нал ни 
ма гиј ски по сту пак. Њи ме се на овом ме сту ја сно асо ци ра Ви-
шњи ће ва пе сма По че так бу не про тив да хи ја, одн. те ма пред-
ска за ња о про па сти цар ства. Реч је о хи дро мант ским и астрал-
ним про ри ца њи ма се ман тич ки слич ним они ма у на род ним 
пе сма ма По че так бу не про тив да хи ја и Смрт Мар ка Кра ље-
ви ћа (Вук, IV, 24; II, 73). Ви до ви ти пу сти њак у во ди158 ви ди по-
мра че ње сун ца над цар ством159, зве зде ко је се га се160. Ове не бе-
ске про ме не под се ћа ју на „чуд не при ли ке“ ко је на го ве шта ва ју 
про паст тур ског цар ства у пе сми По че так бу не про тив да хи-
ја, али се по ду да ра ју и са на ја вом кра ја све та у Је ван ђе љу по 
Ма те ју: „Од мах по сле не во ље оних да на сун це ће по там не ти 
и ме сец не ће да ва ти сво је све тло сти, и зве зде ће па да ти с не-
ба, и си ле не бе ске уз др ма ће се.“ (Је ван ђе ље по Ма те ју, 24, 29). 
У про роч ким књи га ма ка зне за огре ше ње су нај че шће по мра-
че ње сун ца, ме се ца и зве зда. У во ди пу сти њак ви ди још цр не, 
зло слут не кло бу ке. Сви до са да на ве де ни сим бо ли чи не ре пер-
то а риј сли ка про роч ких сно ва и ви зи ја у епи ци. Епи ка у та квим 
си ту а ци ја ма увек ак ти ви ра исте, ове шта ле ме та фо ре: не бе ска 
те ла ко ја па да ју или гу бе све тлост, во да ко ја по ста је мут на и 
кр ва ва, гром и му ња ко ји уда ре из ве дра не ба, по ја ва хтон ских 
пти ца. Про стор ви зи је је увек на сли кан кре та њем од ма кро ка 
ми кро пла ну, тј. од гло бал не ка ин ди ви ду ал ној суд би ни по је-
дин ца ко га се ви зи ја ти че. Та ко, на кра ју, пу сти њак у сво јој 

158 Ср би су га та ли уз по моћ во де, јер су ве ро ва ли у „ман тич ку сна гу 
во де“. Сма тра ли су да је во да се но ви та, и да ње на чу ва ри ца ви ла има 
про роч ку моћ. У: В. Чај ка но вић, „Хи дро ман ти ја код Фи ли па Ви-
шњи ћа“, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910−1924, стр. 43.

159 Ов де мо же мо ви де ти од јек сим бо ли ке сун ца у ори јен тал ним ре-
ли ги ја ма. У њи ма, сун це је атри бут вла да ра – вла дар је че сто „син“ 
сун чев, или исто што и сун це. Код му сли ма на и ме сец мо же да 
сим бо ли зи ра вла да ра. Пре ма то ме, про паст сун ца и ме се ца су ди-
рект но и про паст вла да ра. В. Чaјкановић, нав. де ло, стр. 215.

160 Па да ње зве зда има ре ли гиј ску сим бо ли ку. Зве зде сим бо ли зу ју ду шу, 
људ ски жи вот. Пад зве зде зна чи смрт, од но сно по ги би ју ју на ка.
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ви зи ји уоча ва ца ре ву „гла ву ру су“ без те ла. Ца ре ва ру са гла ва 
ко ју ви ди пу сти њак у ви ру асо ци ра на пе сму Обре те ни је гла ве 
кне за Ла за ра, ко ја та ко ђе до но си мо тив по ги би је вла да ра у 
сли ци ње го ве „гла ве у кла ден цу“. Очи то да је на овом ме сту 
аутор ка за ства ра ње свог пе снич ког све та ко ри сти ла усме-
но по ет ски фон. Ца ре ва же на ће, у ду ху на род не тра ди ци је, 
жа ли ти за њи ме рас пли ћу ћи ко су, а мај ка се у гру ди бу са ти, 
што су ти пич ни ге сто ви у об ред ној прак си са хра њи ва ња.

На кон ни за ме та фо рич них сли ка сле ди њи хо во од го не-
та ње, ко је ће се по твр ди ти у ви ду не сре ће у да љем то ку рад ње:

И још про рок збо ри:
пред ска за ње, Ца ре, зло ти слу ти,
суд би на те за гр ло хва та,
жи во та ти се мр се ко лу ти,
по сте ља тво ја сто ји пра зна,
из кр ста ис пао ка мен дра ги.
При пре маш ли, Ца ре, вој ну на бра та,
Бо го ва и љу ди сти ћи ће те ка зна.

(Пу сти ња ко во ви ђе ње)
У све ту епи ке (нпр. Све ци бла го де ле, Вук, II, 1), про паст 

цар ства је узро ко ва на људ ским са гре ше њи ма, ко ји ма се мо гу 
на ћи па ра ле ле у Би бли ји. Бе за ко ња љу ди у еп ској пе сми гра-
ди ра на су од не по слу шно сти у по ро ди ци: „не по шту је мла ђи 
ста ри је га,/ не слу ша ју ђе ца ро ди те ља;/ ро ди те љи по род по га-
зи ли“; пре ко на ру ша ва ња све ти ње кум ства: „кум свог ку ма 
на су до ве ће ра“; до не сло ге и пар ни че ња ме ђу бра ћом: „а брат 
бра та на меј дан за зи ва“. Мо тив брат ске мр жње ко ин ци ди ра 
са гре хом бу гар ског Ца ра да по кре не „вој ну на бра та“. Упра во 
због тог нај ви шег огре ше ња – ов де је реч о бра ту по ве ри и 
по ре клу – Ца ру пре ти про паст. Ње га ће сти ћи ка зна „бо го ва 
и љу ди“. На пр вом ме сту је Бож ја ка зна, ко ја је у ду ху на род-
не тра ди ци је коб ни ја од осу де љу ди. Да је страх од Бож је ка-
зне био нај коб ни ји за по је дин ца у еп ским вре ме ни ма све до чи 
и Ан ђе ли јин мо но лог у Ди о би Јак ши ћа: „Што ће ова си ња 
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ку ка ви ца?/ Да отру јем мо је га ђе ве ра?/ Од Бо га је ве ли ка гри о-
та,/ А од љу ди по кор и сра мо та.“ (Вук, II, 97).

Ца рев грех (охо лост) је ве ли ки и ка зна ко ја сле ди не ће 
по при ми ти са мо лич не ди мен зи је, не го ће се пре не ти на це лу 
за јед ни цу, на ње гов на род:

На род оку пљен слу ша стра хо ту,
про ро штво стар ца из мо жде на,
пу шта му пред но ге по га че ко тур,
ти кву мле ка, ко ма дић ло ја
и ве нац лу ка.
Не ко ти хо пла че,
не ко на глас ку ка.

     (Пу сти ња ко во ви ђе ње)
Пу сти њак ко ји ца ру про ри че ско ру про паст оли че ње је 

сми ре ног стар ца из ко га го во ри му дрост и жи вот но ис ку ство 
да је си ла крат ког ве ка. Као му дри са ве то да вац, он у пе сми 
има исту функ ци ју као ста рац Фо чо161 у Ви шњи ће вим сти хо-
ви ма. Пу сти ња ко ве ре чи ни су на и шле на раз у ме ва ње Ца ра, 
баш као ни ре чи му дрог стар ца Фо че у све сти ње го вог си на 
Фо чић Мех мед-аге. Оту да би Фо чић Мех мед-ага мо гао би ти 
пан дан пла хо ви том и си ло ви том бу гар ском Ца ру.

Пу сти ња ков лик мо же мо до ве сти у ве зу са јед ним то по сом 
ко ји се ја вио код пе сни ки њи них са вре ме ни ка у вре ме аван гар-
де. Реч је о то по су „мрач ног про ро ка“ (ви де ти: Јан ко По лић 
Ка мов, Intremezzо; Ми ро слав Кр ле жа, Пла ме ни вје тар). То је 
„ти пи зо ва ни лир ски глас, за то што ње го во по ет ско деј ство ва-
ње по чи ва пре на ево ка ци ји ста ва, то на, дик ци је, ин то на ци је 
и ауто ри те та јед не спе ци фич не исто риј ско- и со цио-кул ту ро-
ло шке ин стан це, не го на ус по ста вља њу це ло ви те и до вр ше-
не лир ске су бјек тив но сти у тра ди ци о нал ном зна че њу те ре-
чи.“162 Ка зи ва ње овог лир ског гла са у сти хо ви ма аван гар ди ста 

161 Вид. Б. Су вај џић, Ју на ци и ма ске, стр. 142−143.
162 Ти хо мир Бра јо вић, Те о ри ја пе снич ке сли ке и ње на при ме на на хр-

ват ску и срп ску аван гард ну по е зи ју, Бе о град, 1999, стр. 289.
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ре кре и ра би блиј ску па ра диг му о про па сти све та, њој при ме-
ре не иде је и сли ке, све у скла ду са ес ха то ло шком ви зи јом бу-
дућ но сти. Тај про фет ски глас се у аван гард ним оства ре њи ма 
обра ћао „ко лек тив ном ра зу му или не ра зум но сти“163. И ов де се 
про роч ки глас по сред ством обра ћа ња ца ру за пра во обра ћа 
ко лек ти ву. Тај глас је ме си јан ски-ауто ри та ти ван и по диг нут. 
Бу ду ћи да је сли ко вит и кон кре тан, су ге стив но ће од јек ну ти у 
ко лек ти ву. Иако про ри че ин ди ви ду ал ну про паст Ца ра, деј ство 
про ро ко вог гла са је ши ре, све о бу хват но и по при ма раз ме ре 
ка та кли зме. Про фет ски то пос уно си у де ло ни хи ли стич ку 
ви зи ју. То су ре чи ви дов ња ка ко ји гле да уна пред, у про паст.

На чин на ко ји се вест о ра ту ши ри – од уста до уста – у 
ду ху је усме не тра ди ци је:164

И по ђе глас од уста до уста,
од по тле у ше до по тле у ше,
од ка ме них шу пљих гро ми ла
до гор ских би ла,
од жа ла до гли не на пу кле од су ше,
од огра де и обо ра
до чар да ка и Кра ље ва дво ра:
бе же љу ди из Ра шке, из За ху мља,
у ужа су.

            (Вест о ра ту)
Вест се про но си у ви ду коб ног, зло слут ног гла са:

Да се рас пре ла на не бу ду га
и да не мо же ви ше да се спре де,
да се рас та ло Вла ши ћа Се дам,
и Ку мо ва Сла ма да се раз ве ја ла,
да је Ца ри ца ро ди ла дел фи на,
и Цр но Мо ре осва ну ло су хо,

163 Исто, стр. 290.
164 При ме тио Б. Су вај џић, „Тро гу ба кон цеп ци ја бо жан ског“, Тра ди-

ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић, збор-
ник ра до ва, прир. А. Ћо сић Ву кић, Бе о град, 2008, стр. 201.
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не би му се та кав пред знак бе де
ни то учи ни ло
као људ ски је зик
ко јим се ве тар ја вља.

(Ца рев стра жар)
Сти хо ви са др же мо тив Ку мо ве Сла ме ка ко га је Вук за-

бе ле жио као ети о ло шко пре да ње у Срп ском рјеч ни ку: „Ср би 
при по ви је да ју да је кум у ку ма украо бре ме сла ме, па ка ко 
га је но сио сла ма ис па да ла и про си па ла се пу тем, она ко Бог 
оста вио на не бу за вјеч ни спо мен.“165

По след ња пе сма с мо ти вом не бе ских зна ко ва ко је ту ма-
че „зве здоч те ци“ ја вља се на кра ју збир ке, у је ку бор бе за 
сло вен ско бо го слу же ње. И ово га пу та ра ди се о кри зном 
тре нут ку ко ји је пра во вре ме да не бо по ша ље љу ди ма зна ке 
упо зо ре ња и опо ме не:

„А сва ку ноћ док не за зо ри
од ле ти ли ца зве зда не бо све тли,
оти ску ју се у ноћ ме те о ри.
И го во ри пук и зве здоч те ци:
зна ке да ју бо го ви и све ци,
опо ми њу да се је зик род ни чу ва.“

         (Не бе ски зна ци)
Сле де ћи при ка за ни вид жи во та и ве ро ва ња на ро да су 

про роч ки сно ви166 и сно ви ђе ња. Сно ви се по ја вљу ју у свим 

165 Вук, Срп ски рјеч ник, стр. 314.
166 Про роч ки сно ви се че сто спо ми њу у срп ским на род ним пе сма ма 

као и у еп ској по е зи ји уоп ште. Ве ли ке не сре ће, мит ске и исто риј ске, 
по је ди нач не и ко лек тив не, мо ра ју би ти пред ска за не у сно ви ма по-
је ди на ца. Ко сов ску ка та стро фу пред ска зу је сан же не Му си ћа Сте-
фа на, пред ње гов од ла зак и по ги би ју на Ко со ву (Вук, II, 46). Астрал-
ни сан са не га тив ним пред зна ци ма усни ла је мај ка Се ња нин Ива 
пред ње го ву смрт (Смрт Се ња нин Ива, Вук, III, 31), као и сно ви у 
пе сма ма Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра и Мар ко Кра ље вић 
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вр ста ма усме не књи жев но сти. „U ep skoj po e zi ji su me ta fo rič-
ka, emo tiv na pro jek ci ja do ga đa ja ko ji sle de (...) uz uvek pri sut no 
ve ro va nje u isti ni tost po ru ke sna.“167 Сли ке сна у епи ци увек 
има ју исту функ ци ју: „да се око до га ђа ја ко ји се тим сно ви-
ма на ја вљу ју ство ри ат мос фе ра цр не слут ње, тј. да се у при-
чу уве де фа тум“168. Сно ви су у епи ци увек про ро чан ски и 
аутор ка Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка ис ко ри сти ла је ту 
мо гућ ност, слу же ћи се уста ље ним еп ским ре кви зи ти ма сна 
– сли ка ма. Сно ви ђај не сли ке са др же раз ли чи те ви до ве ма-
ни фе ста ци је смр ти/уни ште ња, а по уче ста ло сти у еп ским 
пе сма ма Мир ја на Де те лић169 је из дво ји ла не ко ли ко се ман тич-
ких је зга ра, ме ђу ко ји ма су: 1. сли ка та ме (по мра че ње не ба, 
ме се ца, зве зда); 2. во да (кр ва ва, мут на; у њу па да ју де ло ви 
те ла/оде ће/оруж је по је дин ца); 3. ва тра/дим (го ри град/на се ље), 
4. жи во ти ње (пти це кр ва вих кри ла). Сви по бро ја ни еле мен-
ти из ко јих се скла па ју сли ке смр ти на шли су се у сти хо ви ма 
пе сма Пу сти ња ко во ви ђе ње и Жу па но во при ви ђе ње, о че му 
ће би ти ре чи.

И ви зи је и про ро чан ски сно ви пред ста вља ју по себ ну 
вр сту ко му ни ка ци је из ме ђу чо ве ка и бо жан ства. У ви зи ја ма, 
као и у про роч ким сно ви ма, сне ва чи и ви зи о на ри су „чи сти“ 
или све ти љу ди (у пе сма ма – ђак са мо ук, де вој ка, мај ка), вла-
да ри или ју на ци, а при ли ке у ко ји ма им се сно ви ша љу по 
пра ви лу има ју ве ћи зна чај од ин ди ви ду ал не сне ва че ве суд-
би не (про паст др жа ве, пад гра да, на пад на ве ру или цр кву, 
ве ли ки на ци о нал ни су ко би и ма сов не по ги би је). Пред мет ни 
свет у еп ским сно ви ма пред ста вљен је пре ко сим бо ла, ко ји 
су до бро по зна ти ту ма чу сна или сне ва чу, јер при па да ју мо-
де лу кул ту ре из ко га он по ти че. Је дан та кав сан са ни зом 

и Ара пин (Вук, II, 61, 65). Про роч ки сно ви ја вља ју се и у де ли ма 
ста ре књи жев но сти, нпр. у ва ви лон ском Епу о Гил га ме шу. 

167 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 235.
168 Мир ја на Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 261.
169 Исто, стр. 262−265.
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сим бо лич ких сли ка ја вља се но ћи ма пре бо ја Жу па ну. Ње го-
ва са др жи на да та је у гра да ци ји. Нај пре се сли ка ју про ме не 
у не бе ском по рет ку, па уни ште ње ма те ри јал них до ба ра:

Сва ке но ћи Жу пан у сну ви ди
осва јач кре ће на Ра шку. (...)
За на је здом оста ју пер ја ни це ди ма,
по мра че но ли це и зе мље и не ба,
раз бу ца на по по љу го ве да,
раз у ла ре на ждре бад.
Ви ди упа ље на дим ња ка гро тла,
до мо ве без гла ве жен ске и му шке,
ис про ли ва но мле ко из ко тла,
ви но из ба чве.

                  (Жу па но во при ви ђе ње)
Сли ка ма сов не смр ти у епи ци увек би ва на го ве ште на 

про ме на ма у не бе ском устрој ству, одн. по мра че њем не ба, 
ме се ца и сун ца170, о че му је већ би ло ре чи. У овој пе сми за-
мра че њем су об у хва ће ни „ли це зе мље и не ба“. Ва тра у ви ду 
за па ље ног гра да или цр кве та ко ђе је еп ско сред ство сли ка ња 
про па сти ве ћих раз ме ра. Ов де се ја вља у сли ци „пер ја ни ца 
ди ма“, као ме та фо ра за по па ље на на се ља. Сли ка та ме, тј. пот-
пу не про па сти, за вр ша ва се сли ком уни ште ња жи во ти ња и, 
у на став ку, стра да ња љу ди („до мо ве без гла ве жен ске и му-
шке“), про ли ва њем ви на и мле ка.

Сли ка ма на лик на ве де ним пред ста вље но је „по шљед ње 
ври је ме“ у на род ним пе сма ма: на сту па ју бо ле сти и ма сов но 
уми ра ње љу ди, про па да бе ри ћет – ви но и пше ни ца, про па да 
сто ка – ов це и пче ле (Вук, II, 2). Про па да ње ви на и у Би бли-
ји сим бо ли зу је про паст све та. „Ви но је у Би бли ји, уз оста ло, 
сим бол ра до сти и Бож јих да ро ва љу ди ма (у Ста ром за ве ту) 

170 „Ве дро с’ не бо над град про ло ми ло,/ ја сан ме сец цр ној зе мљи пао,/ 
ја сне зве зде кра ју при бе го ше“, СА НУ III, 68:7–10, на ве де но пре ма 
М. Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 262.
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и би тан еле мент хри шћан ске об ред не прак се.“171 У Би бли ји, 
гу би так жи та, ви на и уља знак су не сре ће.

Очи то да се у сли ка ма ко је чи не сан нај пре ја вља ју еле-
мен ти отво ре ног про сто ра, ко ји су по сво јој при ро ди хтон ски 
(ва тра, дим, по ља, та ма). У са став тих сли ка ула зе ра зни об-
ли ци кре та ња на ни же/про па сти: па ље ње, уби ја ње („раз бу-
ца не“ жи во ти ње по по љу, уни шта ва ње хра не (ис про си па но 
мле ко, ви но; по га жен хлеб), ло мље ње (по ло мљен крст, наћ ве). 
При су ство на ве де них хтон ских еле ме на та, пред мет ног све та 
ко ји чи ни сли ку, као и ње го вог упро па шта ва ња, ука зу је да 
је сли ка све та у Жу па но вом сну ми то по ет ског по ре кла.

Про паст Ра шке у Жу па но вим они рич ким ви зи ја ма кул-
ми ни ра уни ште њем пред мет ног све та ко ји сим бо ли зу је срп-
ску све ти њу:

Ви ди по ло мљен крст и дле то,
ко пље се у ико ну за бо ло.

Па ра ле ла овим сти хо ви ма по сто ји у Зи да њу Ра ва ни це 
(Вук, II, 34) где Ми лош Оби лић из „књи га ца ро став них“ чи та 
на сту па ју ћу про паст срп ског цар ства у ви ду ру ше ња не ма-
њић ких за ду жби на:

Узми, кне же, књи ге ца ро став не,
те ти гле дај што нам књи ге ка жу:
на ста ло је по шљед ње ври је ме,
хо ће Тур ци цар ство пре у зе ти;
обо ри ће на ше за ду жби не,
обо ри ће на ше на ма сти ре.

Мо тив „по шљед њег ври је ме на“, про па сти све та, исто-
ри зо ван је у на род ној епи ци. У јед ном кру гу пе са ма ве зан је за 
до га ђа је ко ји не по сред но прет хо де Ко сов ском бо ју: Же нид ба 

171 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, „’По шљед ње ври је ме’ у Би бли ји и пе-
сма ма из Ву ко вих збир ки“, Ста на ја се ло за па ли. Oгледи о усменој 
књижевности, Дневник, Нови Сад, 2007, стр. 139.
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кне за Ла за ра (Вук, II, 31), две ва ри јан те Зи да ња Ра ва ни це 
(Вук, II, 34 и 35); а ја вља се и у пе сми По че так бу не про тив 
да хи ја (Вук, IV, 24), ко ја опе ва до га ђа је пред Пр ви срп ски 
уста нак. Сво ју исто ри за ци ју ми та или ми то ло ги за ци ју исто-
ри је аутор ка Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка сме сти ла је у 
10. век. Про паст ко ја је при ка за на у овој збир ци ни је ко нач на. 
То ни је крај исто ри је не го крај јед ног цар ства – бу гар ског, као 
што пе сме ко је прет хо де Ко сов ском бо ју на го ве шта ва ју про-
паст срп ског цар ства, а По че так бу не про тив да хи ја про паст 
тур ског цар ства. У осно ви на род них пе сма ко је го во ре о про-
па сти све та172 сто ји мит ска пред ста ва о ње го вом об на вља њу; 
на кон људ ских са гре ше ња ко ја узро ку ју про паст, сле ди пе ри од 
об на вља ња. Упра во као у ми ту о по то пу, ко ји се ја вља у мно гим 
ста рим књи жев но сти ма. У еп ским пе сма ма об на вља ње се 
вр ши по ка ја њем (Вук, II, 1) или мо ли твом Бо гу (Вук, II, 2); а у 
Би бли ји до го во ром из ме ђу Бо га и љу ди чи ји је знак ду га (Пр ва 
књи га Мој си је ва, 9, 15). По том прин ци пу, жи вот се на ста вља 
и у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка. На ста вља се у све ту очи-
шће ном од зла и на си ља, устро је ном на здра вом си сте му вред-
но сти и при ја тељ ским ме ђу људ ским од но си ма. Осе ћај истин-
ске бли ско сти и уза јам ног по што ва ња пред вод ни ка два брат ска 
на ро да, Жу па на и Кра ља, на сли кан је у лир ској сце ни њи хо вог 
пра шта ња пред по вра так Ра ша на у сво ју зе мљу (Ра ста нак).

Сли ку сва ко днев ног жи во та на ро да у Ле то пи су упот пу-
њу ју сце не га та ња. Мо тив га та ња је при су тан кад год тре ба 
да се пред ска жу бу ду ћи до га ђа ји. Зна се да је га та ње (ман ти ка) 
би ло рас про стра ње но у срп ском на ро ду. „Га та ло се по мо ћу 
во де, ва тре, бо ба, си та, ре ше та, огле да ла, бра шна, пе пе ла, 
ора ха, плећ ке, рас то пље на оло ва, га ше ња угље вља, по дла ну, 

172 Прет по став ка је да мо тив „по шљед њег вре ме на“ у на шим еп ским 
пе сма ма ни је пре у зет из Би бли је, тј. Ста рог за ве та (иако је Би бли-
ја ве ро ват но ути ца ла на ње го во об ли ко ва ње у пе сма ма), „већ би 
мо гао би ти ве зан и за древ ну ин до е вроп ску мит ску при чу о сма-
ку и по нов ном ро ђе њу све та“. В. у: Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, 
Ста на ја се ло за па ли, стр. 143.



137

Летопис Перунових потомака

итд.“173 Нај ви ше су га та ле ста ри је же не, баш као у пе сми Га та-
ра. Она ће че тво ри ци мла ди ћа про ре ћи суд би ну уочи бо ја. 
Под се ти ће их на њи хо во мит ско по ре кло, ка да су се њи хо ви 
пре ци ме ша ли са бо ги ња ма, бро да ри ца ма и ру сал ка ма. Мо-
тив бли ско сти и ме ша ња чо ве ка и бо го ва је мит ског по ре кла.

У под тек сту пе сме Га та ра пре по зна је се ин тер на ци о-
нал ни си же о Ме лу зи ни (Ааth 400), ко ји је код нас по знат као 
си же о же нид би с нат при род ним би ћем. У на шој књи жев-
но сти те ма о же нид би ви лом по ја вљу је се у об ли ку де мо но-
ло шког пре да ња, бај ке, ба ла де и еп ске пе сме. Ње не од ли ке 
су ја сно фик си ра не: 1. ак те ри (ви ла/де мон ско би ће и чо век/
хе рој, му шка рац), 2. су срет (код бо ра ви шта де мон ског би ћа, 
нпр. у го ри крај во де), 3. услов за брак и кр ше ње усло ва (кри-
ла и окри ље), 4. по вра так де мон ског би ћа у ње го во бо ра ви ште. 
Пре да ња углав ном раз ви ја ју увод не фа зе фа бу ле о ви ли љу-
бов ци, до мо мен та ње ног бек ства, ин си сти ра ју ћи на ло ка ли-
за ци ји до га ђа ја и име но ва њу оче ви да ца и му жа. Бај ке пун 
за мах до би ја ју по сле бек ства ви ле, у тре нут ку ка да по чи ње 
ју на ко во тра га ње за њом. Еп ске пе сме и ба ла де ин си сти ра ју 
на мо мен ту ро ђе ња си на, што је у скла ду са еп ском по тре бом 
за ства ра њем би о гра фи је чу ве них еп ских ју на ка (Змај Ог ње-
ни Вук, Ба но вић Се ку ла, Љу ти ца Бог дан, Ре ља Бо шња нин).

Пе сма Га та ра је струк тур но јед но став ни ја, за др жа ва се 
на оквир ним сег мен ти ма си жеа о ви ли љу бов ци. Она се са-
сто ји из че ти ри па ра ле ли зма ко ји на бај ко вит на чин сли ка ју 
жи вот Ста рих Сло ве на и њи хо ве љу бав не кон так те са па ган-
ским бо ги ња ма (Ве сном и Мо ра ном)174, и ни жим мит ским 
би ћи ма (бро да ри ца ма и ру сал ка ма175). Та жен ска бо жан ства, 

173 Ш. Ку ли шић и др., Срп ски ми то ло шки реч ник, САНУ, Београд, 
1998, стр. 86.

174 До во ђе ње у ве зу пра сло ве на са Ве сном, бо ги њом про ле ћа и ра ђа ња, 
с јед не стра не, и Мо ра ном, бо ги њом зи ме и смр ти, с дру ге стра не, 
има мит ску под ло гу. Реч је о мо ти ву ци клич не об но ве све та.

175 Ру сал ке су би ћа из сло вен ске де мо но ло ги је, за ми шља ју се као мла-
де и ле пе де вој ке, у бе лој оде ћи, бле дог ли ца. „Нај ти пич ни ја ме ста 
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за штит ни це во да, по коб ном деј ству на смрт ни ке слич на су 
скан ди нав ским вал ки ра ма: „One pod sti ču bor ce lju ba vlju ko ju 
nji ho ve ča ri uli va ju u sr ca bo ra ca,(...) one su isto ta ko dvo lič ne. 
Pred sta vlja ju pu sto lo vi nu lju ba vi pojm lje ne kao bor ba, sa sme nji-
va njem us hi će nja i pa da, ži vo ta i smr ti.“176 Сво је љу бав ни ке оне 
на гра ђу ју смр ћу. Баш као што је мла ди ћев пре дак због оп чи-
ње но сти ру сал ком за вр шио на дну ре ке, та ко ће и он због исте 
љу бав не стра сти за вр ши ти коб но:

И ти ћеш за во ле ти же ну све тло ли ку,
на лик на ру сал ке,
и она ће те одво ји ти од бра та,
од се стре и мај ке.

Или га та ри не ре чи упу ће не дру гом мла ди ћу:
За то из тво јих ви дим дла на
да ти сре ћа сто ји не где на ви ди ку,
да ћеш во ле ти,
ал’ ти љу бав не ће на но си ти ра на.

Дво сми сле ност га та ри ног од го во ра у све сти мла ди ћа 
отва ра раз ли чи те мо гућ но сти за ту ма че ње, од ко јих они не-
све сно усва ја ју по се бе по вољ ни ју, а у бу дућ но сти ће се по-
ка за ти по гре шну ва ри јан ту. Оп чи ње ни га та ри ним бај ка ма 
о ви ла ма љу бав ни ца ма мла ди ћи ће без стра ха кре ну ти у рат 
и по ги ну ти у пр вом бо ју. Ова кав по сту пак за го не та ња по-
зна ју и еп ске пе сме ду гог сти ха. Ме та фо ром о ви ли ко ја је у 
да ле кој зе мљи оп чи ни ла ју на ка на го ве шта ва се смрт ју на ка 

њи хо вог оби та ва ња – во да и др ве ће, у на род ној кул ту ри су осми-
шља ва на као пу те ви пре ла ска из све та мр твих на зе мљу и обрат но.“ 
По ет ску сли ку ру сал ки об ра ђи ва ли су ро ман ти ча ри, са цр та ма 
ко је су са мо де ли мич но у скла ду са фол клор ним пред ста ва ма: то 
су во де не ле по ти це ко је жи ве у двор ци ма на дну во да; оне но ћу 
из ла зе на оба лу и сво јом ле по том ма ме љу де ко је же ле да уто пе. 
В. у: С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, „Ру сал ке“, 
стр. 473−474.

176 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Val ki re, str. 1024.
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у бу гар шти ца ма и та се ме та фо ра у на став ку пе сме не об ја-
шња ва – „а пси хо ло шки увер љи во, од би ја се и ту ма че ње 
на го ве ште ног тра гич ног до га ђа ја“177.

Га та ри на при ча упу ће на че тво ри ци мла дих рат ни ка у 
не ким мо мен ти ма при бли жа ва се де мо но ло шким пре да њи-
ма. Ње на че ти ри обра ћа ња мла ди ћи ма ва ри ра ју исти мо тив: 
љу бав ну ве зу чо ве ка са нат при род ним би ћем ко ја има коб ни 
ис ход за чо ве ка. У де мо но ло шком пре да њу чо век је увек на 
гу бит ку, ни ка да нат при род но би ће. Ти пич но за пре да ње, и 
сти хо ви пе сме Га та ра са др же опис нат при род ног би ћа: „ру-
сал ка све тло ко са и бле да“. Та ко ђе, да та је сли ка по на ша ња 
мит ске љу бав ни це пре ма чо ве ку: „пре но ћи ла је на га на пр си-
ма/ тво је га чу кун-чу кун де да,/ а ују тру по бе гла са је ле ни ма.“ 
Као што је у пре да њи ма чо век „ra za pet iz me đu re al nog i fan-
ta stič nog, ovo ze malj skog i nat pri rod nog, u strep nji i stra hu, ali i 
sa mo i spi ti va nju sop stve nih sna ga“178, та ко и ов де ју нак оп чи њен 
и са свим у вла сти над на рав ног би ћа од ла зи у свет да про на ђе 
сво ју љу бав ни цу. Као и ју нак пре да ња, он гу би осло нац а ти ме 
и жи вот: „и ту су га на дно од ву кли та ла си“.

Ана лог но пре да њи ма, ко ја су бра ћа Грим на зва ли sa ge 
(Sa gen) и су прот ста ви ли га ка те го ри ји пра вих бај ки (Märchen), 
уочив ши ди стинк ци ју да су бај ке по е тич ни је, а са ге исто рич-
ни је, са из ра же ним еле мен том ве ро до стој но сти ка зи ва ња, 
и га та ри на при ча по се ду је мо ме нат исти ни то сти, опи пљи-
во сти: прет ке ко ји су бо ра ви ли у вр то ви ма бо ги ње Ве сне од 
оста лих смрт ни ка одва ја ла је „сун ча на по зла та/ уса на бо ги-
њи них“, ко ју га та ра уоча ва и на ли ку јед ног мла ди ћа: „за то се 
та по зла та ви ди и на твом ли ку“. Дру ги мла дић, чи ји су пре-
ци „це ло га жи во та/ Мо ра ну гле да ли пра во у ли це“ јер су се 

177 С. Са мар џи ја, „Струк ту ра и функ ци ја усме не за го нет ке“, пред го вор 
у: Срп ске на род не за го нет ке, ан то ло ги ја, Гу тен бер го ва га лак си ја, 
Бе о град, 1995, стр. 37.

178 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca De-
mo no lo ško (mi to lo ško, mit sko) pre da nje, str. 59.
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„осе ћа ли/ро ђа ци бо го ва“, до био је у на след ство из у зет ну ка-
рак тер ну цр ту – до сто јан ство и не у стра ши вост: „за то ти са да 
сме ло раз го ва раш/ и са опа ти ма и са вел мо жа ма“. Да кле, фи-
зич ке и ка рак тер не цр те ко је су мла ди ћи на сле ди ли од сво јих 
пре да ка, до каз су исти ни то сти га та ри не при че.

Од ли ка пре да ња као крат ке усме не ка те го ри је је да до-
га ђај при ка зан у ње му мо ра би ти сме штен у од ре ђе ни ам би-
јент и вре мен ски ја сно од ре ђен, чи ме се ве зу је за ствар ност, 
док је бај ка у том по гле ду „лак ша и сло бод ни ја“. Та ко је га-
та ри на при ча сме ште на у „пра ста ра за кар пат ска вре ме на“, 
ка да су се пре ци Сло ве на ба ви ли ло вом (би ли „дру го ви по 
ло ву“) и сти за ли „до Ду на ва“. Ко нач но, стра да ње пре да ка 
ко ји су оп чи ње ни кре ну ли у по тра гу за сво јим нат при род ним 
љу бав ни ца ма, ана лог на је чи ње ни ци да „ствар ност у пре да-
њи ма ни је ап стракт на, већ су бјек тив но исти ни та (...), че сто 
стра вич на“.179 По пут пре да ња, га та ри на при ча ис хо ди из 
ствар но сти да би при ка за ла чу де сан до га ђај – ко ји је узро-
ко ван су сре том обич ног са чу де сним, људ ског би ћа са нат-
при род ним – и на кра ју се вра ти ла у ствар ност. На ра тив на 
си ту а ци ја, по сто ја ње ка зи ва ча је још је дан мо ме нат ко ји га-
та ри ну при чу до во ди у ве зу са пре да њем. Та ко ђе, по зна то је 
да пре да ња но се емо ци о нал ни на бој и етич ку функ ци ју.180 
У пе сми Га та ра ови мо мен ти се огле да ју у за ди вље но сти 
мла ди ћа ли ком и де лом пре да ка, што их је за до ји ло хра бро-
шћу да не по ко ле бљи во кре ну у свој по след њи бој.

Бор би, од но сно рат ном су ко бу не по сред но прет хо ди 
мо ли тве но обра ћа ње бо жан ству у ци љу тра же ња по мо ћи. 

179 Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, стр. 572.
180 „Сва ко пре да ње има не ку функ ци ју – или ви ше функ ци ја – би ло 

да је она за ба вљач ка, ди дак тич ко-мо ра ли зи ра ју ћа, об ја шња ва ју ћа, 
она ко ја са вла да ва страх, со ци јал но кри тич ка или би ло ко ја дру га“. 
Вр ше ћи те функ ци је, пре да ње по ста вља од ре ђе не со ци јал не нор ме, 
ко дек се по на ша ња. В. у: Луц Ре рих: „Шта све мо же и тре ба да оства-
ри ис тра жи ва ње пре да ња“, По ља, ча со пис за кул ту ру, умет ност и 
дру штве на пи та ња, Нови Сад, XXXIII, број 340, 1987, стр. 252−257.
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Ма нир мо ли тве ног обра ћа ња ви шој си ли пред рат ни по ход 
има сво је ко ре ла те у сред њо ве ков ној књи жев но сти.181

Мо тив мо ли тве пред бор бу ја вља се у две ма пе сма ма збир-
ке: Ис по сни ко ва мо ли тва и Краљ уочи бо ја. Ове пе сме се на-
ла зе, у окви ру збир ке, у не по сред ној бли зи ни. У обе ма се у 
уло зи мо ли о ца ја вља му шки лик: ис по сник у пр вој и Краљ у 
дру го по ме ну тој пе сми. Обе пе сме са др же не ке од еле ме на та 
мо ли тве као сред њо ве ков ног књи жев ног жан ра. Ис по сник 
се у функ ци ји го вор ног су бјек та нај пре обра ћа ви шој ин стан-
ци, Ису су. У скла ду са сво јим ду хов ним ста ту сом он ис по ве-
да сво ју скру ше но сти и без гре шност (што је у ко ре ла ци ји са 
то по сом уни же ња/ис по ве да ња гре хо ва у сред њо ве ков ној мо-
ли тви). Бу ду ћи мо рал но чист („ко ји ни сам зга зио ни мра ва,/ 
ни убио па у ка.../ ни ти ра зо рио љу шту ру пу жу,/ (...)/ сем го ле 
ду ше ко ји не мам ни шта“), он је нај до стој ни ји да умо ли ви ш ње-
га „за рат ни ке Кра ља“. Ње го ва мо ли тва је упу ће на за спас на-
ци о нал них, вер ских и со ци јал них обе леж ја на ро да („бо го-
мо ље на зе мљи сло вен ској/ и ку ће брв на ре и ку ће ка ме ни це,/ 
да за шти те пре да ка гро бо ве,/ и ко лев ке“).

Ис по сни ко ва мо ли тва је мо тив ски и струк тур но бли жа 
мо ли тве ном жан ру од кра ље ве мо ли тве. Вој ско во ђи на мо-
ли тва је кон крет ни ја, ма ње по е тич на од ис по сни ко ве, чи ме 
се су ге ри ше вре мен ска бли зи на окр ша ја и не ма ње вре ме на 
за ду ге мо но ло ге упу ће не бо жан ству.

Ка да се за вр ше рат ни по хо ди и по бед ни ци вра те у сво ју 
зе мљу, на ста вља се жи вот сва ко днев ни, на род ни. Та да се 
пе сме фо ку си ра ју на при каз жи во та у дал ма тин ском кр шу. 
Пе сма Бе ра чи це би ља на сце ну из во ди бе ра чи це би ља, тра-
вар ке – пр ве на род не при ми тив не ле ка ре и апо те ка ре. Сво-
ју ис це ли тељ ску функ ци ју оне су оба вља ле би љем, од ко јег 
су спра вља ле ле ко ве, и ба ја њем ко је су при то ме прак ти ко-
ва ле. Ба ја ње је нај ар ха ич ни ји део на род не ме ди ци не. Оно 

181 В. у: Јо ван Пеј чић, Ан то ло ги ја срп ских мо ли та ва (XI II−XX век), 
Draslar partner, Београд, 2005, стр. 90–98.
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под ра зу ме ва из го ва ра ње ба ја лич ких ба сми и углав ном је 
скоп ча но са га ше њем угље вља и са ле ва њем стра ве (рас то пље-
ног оло ва у во ду). Ба сме и биљ ни ре цеп ти на ро чи то су би ли 
чу ва ни од стра не же на, нај ви ше ба ба вра ча ра и би ља ри ца.

Сли ка ју ћи на род ни жи вот, пе сме ука зу ју да су Ста ри 
Сло ве ни би ли упу ће ни на при ро ду, оба вља ње те шких по сло-
ва и бор бу за оп ста нак. Због то га су жи ве ли у при сном до ди-
ру са жи во ти ња ма, би љем, при род ним по ја ва ма и не бе ским 
те ли ма. У ве зи са њи ма, они су ство ри ли сво је кул то ве, ве ро-
ва ња, об ред ну и оби чај ну прак су, пе сму и при чу.

*
Мит ски слој збир ке је сво је вр стан увод у исто риј ска зби-

ва ња ко ја чи не ње ну фа бу лу. Бу ду ћи да о про шло сти сти хо-
ви го во ре са мо на осно ву не ко ли ко по да та ка (пре ма све до-
че њу аутор ке у пред го во ру), ма ло број не су и пе сме са тим 
мо ти ви ма. Ја сно се за па жа ју два до ми нант на исто риј ска мо-
ти ва пре пе ва на у сти хо ве: рат ни су коб бу гар ске и хр ват ске 
вој ске и бор ба Гр гу ра Нин ског за очу ва ње сло вен ске слу жбе.

Сам окр шај (Слу ша ју бо го ви) при ка зан је по сред но, као 
су коб за ра ће не бра ће по је зи ку и по ре клу. Тај су коб са не ба 
по сма тра ју па ган ско и хри шћан ско бо жан ство, Пе рун и Исус. 
Ста ри и но ви бог су за те че ни, за не ме ли пред ап сурд но шћу 
бра то у би лач ког ра та:

И ни је дан од бо го ва, у пр во ме тре ну,
не мо га де да ра за зна
ко је на па дач, а ко на пад ну ти,
и на ко је тре ба да се обо ри
Пе ру но ва
или Ису со ва ка зна.

          (Слу ша ју бо го ви)
Тре ну так окр ша ја ни је пред ста вљен, али се зна ју ње го ве 

тра гич не по сле ди це: да има ра ње них са обе ју стра на, ме ђу 
„они ма са Ис то ка,/ и они ма са Ја дран ског мо ра“; да је бит ка 
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би ла же сто ка – „и пе ку ра не из ме ђу ре ба ра/ и цу ри крв из 
ло ба ња“ (Во лос). Ком по зи ци о ни по сту пак ко ји под ра зу ме ва 
из о ста вља ње при ка за то ка бит ке по знат је у на род ним еп-
ским пе сма ма. У њи ма се до га ђа ји ре тро спек тив но опе ва ју 
кроз из ве штај уче сни ка или гла сни ка. У пе сми Цар Ла зар и 
ца ри ца Ми ли ца (Вук, II, 44) ца ри ца од слу ге Го лу ба на са зна-
је о то ку и ис хо ду бит ке; у пе сми Ца ри ца Ми ли ца и Вла де та 
вој во да (Вук, II, 48) ве сти са бо ји шта до но си јој Вла де та вој-
во да; Ку ли но вој ка ди из ве штај са бој ног по ља до но се два 
вра на га вра на (Вук, IV, 30). Овај ком по зи ци о ни по сту пак 
при ме нио је и Ње гош у Гор ском ви јен цу.

Дру ги исто риј ски мо ме нат у збир ци ти че се Гр гу ра Нин-
ског, би ску па из 10. ве ка ко ји се бо рио за сло вен ско пи смо 
– гла го љи цу и бо го слу же ње на ста ро сло вен ском је зи ку, на-
су прот ла тин ском пи сму и је зи ку бо го слу же ња, пре ко ко јег 
је рим ска цр ква по ку ша ла да др жи дал ма тин ске Сло ве не под 
сво јом до ми на ци јом. Рим је ћи ри ло ме то ди јев ску тра ди ци ју 
упо тре бе сло вен ског је зи ка при ка зи вао као је рес, а сло вен ски 
је зик на зи вао вар вар ским.

У по ет ском ви ђе њу не у спех нин ског би ску па је пред ста-
вљен у ви ду над ре ал не сце не ко ја се гра да циј ски по на вља 
три пу та: опат чи та мо ли тву на ла тин ском, а ре чи мо ли тве 
од је ку ју на сло вен ском. Реч је о чу ду на ста лом из су че ља ва ња 
два ре ли гиј ска си сте ма:

У древ ној ка ме ној цр кви
где се мо ле ри ба ри и по ља ри
опат чи та мо ли тву на ту ђин ском:
Аве, Ма риа, аве,
Па тер но стер,
а под ка ме ном та ва ни цом ни ском од јек се чу је:
Ма ти бож ја, Оче наш, Оче.
(...)
И по дру ги пут опат мо ли тву по че,
а ре чи су му као се чи во оштре:
(...)
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И по тре ћи пут све ште ник ва пи,
чу дом му чен.

                   (Чу до у цр кви)
Мо тив чу да је чест у епи ци. Чу да чи не све ти те љи (нпр. 

св. Са ва), чу до мо же би ти бо жан ске про ве ни јен ци је (нпр. ка-
да не бо/бо жан ство ша ље љу ди ма по ру ке у ви ду чу де сних 
не бе ских при ли ка у По чет ку бу не про тив да хи ја). Чу до мо-
ли тве у пе сми Де сан ке Мак си мо вић ко ре спон ди ра са чу дом 
ко је чи ни све ти тељ Са ва у пе сми Све ти Са ва и Ха сан-па ша 
(Вук, III, 14). У њој све тац вас кр са ва да би од бра нио ма на стир 
од па ши ног скр на вље ња и тур ског на си ља, чи не ћи при том 
број на чу да (то пи за мах ну ту са бљу, по кре ће сту ден ве тар с 
ис то ка, мо дар пла мен из уста, па ли вој сци ча до ре, осле пљу је 
про тив ни ка). Све ти те ље ва чу да се за вр ша ва ју мо рал ном по-
бе дом хри шћан ске ве ре и пре о бра ћа њем Ту ра ка, до та да шњих 
про тив ни ка хри шћан ства. Функ ци ја све ти те ље вих чу да у 
на род ној пе сми и хри шћан ског чу да у пе сми Де сан ке Мак-
си мо вић је иста: њи ма се ис по ља ва прав да и она во де ње ној 
ко нач ној по бе ди, упр кос си ли ко ја же ли да од не се пре власт.

На кон тре ћег без у спе шног по ку ша ја да на мет не ту ђин-
ски је зик Сло ве ни ма, по сти ђе ни опат на пу шта сво ју ми си ју 
и бе жи скри вен ноћ ном та мом. Ње го ва за ми сао ни је део 
бо жан ске про ми сли, већ план ђа во ла, ко ји „ни оре, ни ко па, 
већ све о злу ми сли и ра ди“182. Ова на род на по сло ви ца на шла 
се у под тек сту сти хо ва:

Је ди но је ђа во ко ји ни ти оре ни ти ко па,
већ зло сну је,
скри вен мо жда иза обли жње ту је,
мо гао увре ба ти
до ју че ра шњег убо го га по па.

                    (Раш чи ње ни но ви опат)

182 Миливој Кне же вић, прир., Ан то ло ги ја го вор них на род них умо тво-
ри на, Ма ти ца срп ска, СКЗ, Но ви Сад, 1972, стр. 74.
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Очи то да је аутор ка Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка скло-
ни ја по ни ра њу у дав ну про шлост ко јој је ана лог но до ба па-
ган ства, не го при ка зи ва њу бли же про шло сти ко јој је ана лог но 
хри шћан ско до ба. Због то га су сти хо ви са исто риј ским чи-
ње ни ца ма ма ло број ни у це ли ни збир ке. Чи ни се да ег закт ност 
не до зво ља ва ње ној ма шти да оства ри свој пу ни за мах, ко ји 
је успе шно оства ри ла пу ту ју ћи у прет хри шћан ску про шлост. 
Ипак, у сти хо ви ма Ле то пи са да ља и бли жа про шлост на шле 
су се у ис тој рав ни и та ко нео дво ји ве за о кру жи ле збир ку. 
Оту да тврд ња број них ту ма ча да је Ле то пис Пе ру но вих по-
то ма ка син те за па ган ског, хри шћан ског и исто риј ског. Ве ли-
чи на Де сан ке Мак си мо вић огле да се у ње ној мо ћи син те зе, 
кроз ко ју се „по ка зу је да окре ну тост искон ском, пре дач ком, 
ни је смет ња хри шћан ским и европ ским ви ди ци ма, а све за-
јед но до при но си об но ви на ци о нал не све сти.“183

*
Обил ним ко ри шће њем ми то ло шке гра ђе, ње них мо ти-

ва, лич но сти и спе ци фич ног на чи на сли ка ња све та, Де сан-
ка Мак си мо вић се при кљу чи ла од ре ђе ној пе снич кој ли ни ји 
у срп ској књи жев но сти 20. ве ка. За сло вен ском ми то ло ги јом 
као из во ри штем број них мо ти ва и ин спи ра ци јом пр ви је 
по се гао Раст ко Пе тро вић у сво јој Бур ле ски го спо ди на Пе ру на 
бо га гро ма (1921). Ти ме је за чео јед ну спе ци фич ну тра ди ци-
ју у срп ској књи жев но сти ко ја по чи ва на ре се ман ти за ци ји 
па ган ске ми то ло ги је Сло ве на. Ту ми то ло шку ли ни ју на ста-
ви ће Мом чи ло На ста си је вић у сво јим при ча ма Из там ног 
ви ла је та (1927), Вас ко По па у ко смо го ниј ском ми ту Спо ред-
но не бо (1968) и Вуч ја со (1976). Нај бли жи пе снич ком по ступ-
ку Д. Мак си мо вић у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка је сте 
В. По па ко ји је на спо ју мит ског и исто риј ског ства рао сво је 

183 Ми лош Пе тро вић, „Те ма за ви ча ја у ства ра ла штву Де сан ке Мак-
си мо вић“, Хри шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, 
збор ник ра до ва, прир. Ана Ћо сић Ву кић, Бе о град, 2005, стр. 169.
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сти хо ве (нпр. Ус прав на зе мља, 1972). Про цес ми то ло ги за ци-
је у срп ској књи жев но сти мо же се пра ти ти и у ци клу су Утва 
зла то кри ла Бран ка Миљ ко ви ћа, де ли ма Ми о дра га Па вло-
ви ћа и Бо ри сла ва Ра до ви ћа као и у про зи Бо ри сла ва Пе ки ћа 
и Ми ло ра да Па ви ћа.184

На стао по ет ском син те зом исто ри је и ми та, Ле то пис 
Пе ру но вих по том ка је об је ди нио со ци јал ну, мо рал ну и фи-
ло зоф ску про бле ма ти ку. У јед ном но вом исто риј ском кон-
тек сту из но ва је по кре нут би блиј ски мо тив по ди за ња ру ке 
на бра та, као и уни вер зал но пи та ње о про ла зним и трај ним 
вред но сти ма у чо ве ко вом жи во ту.

По пут еп ског пе сни ка, Де сан ка Мак си мо вић је об ра ди-
ла те му ра та и ми ра, на си ља и са мо од бра не, ка жња ва ња зло-
чин ца и спа са ва ња пра вед ни ка. Мно штво ли ко ва – бо го ва, 
рат ни ка, про ро ка, про сја ка, га та ра, ис по сни ка, ве шти ца – са 
сво јим про ро чан стви ма и пра зно ве ри ца ма чи ни ло би до бру 
гра ђу за на ста нак исто риј ског усме ног пре да ња.185 Не на-
кло ње на фак то гра фи ји, пе сни ки ња је кроз при каз ста ња и 
уну тра шњих пре жи вља ва ња ју на ка да ва ла сли ку до га ђа ја. 
На пе тост и дра ма ти ка у ко јој се на шао на род уочи ра та, вој-
ско во ђа пред бор бом, ра ње ник у оче ки ва њу смр ти, лир ска су 
стра на пе снич ког по ступ ка у сти хо ви ма збир ке.

184 О ово ме в. сту ди ју Предрага Пе тро ви ћа „Крај мит ског и по че так 
исто риј ског вре ме на у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка Де сан ке 
Мак си мо вић“, Исто, стр. 105−115.

185 „Глав ни по во ди за кон ци пи ра ње пре да ња ове кла си фи ка циј ске 
гру пе (исто риј ска усме на пре да ња – прим. С. П.) би ле су ствар не 
хи сто риј ске лич но сти, њи хо ва дје лат ност, суд би на, али су у ко-
нач ном об ли ко ва њу пре да ња уче ство ва ли број ни фак то ри, ка рак-
те ри стич ни за усме но на род но ства ра ла штво: лу та ју ћи мо ти ви, 
укра ша ва ње шту ре хи сто риј ске ин фор ма ци је еле мен ти ма на род-
не еп ске пје сме, на род не при по ви јет ке, вје ро ва ња у фан та стич ни 
сви јет ма ште, уобра зи ља ка зи ва ча пре да ња и ре пер то ар на род них 
усме них тво ре ви на раз ли чи тог про фи ла и по ри је кла.“ Влај ко Па-
ла ве стра, Хи сто риј ска усме на пре да ња из Бо сне и Хер це го ви не, 
Срп ски ге не а ло шки цен тар, Бе о град, 2003, стр. 37.
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Про ла зним ка те го ри ја ма као што су по хле па, вла сто љу-
бље, охо лост, ко је су узрок сва ког исто риј ског зла, су прот-
ста вље не су тра ди ци о нал не вред но сти сло вен ског на ро да: 
да се по мог не бра ту у не во љи, да се по шту је свој и туђ дом, 
да се са о се ћа у бо лу бли жњег. Сли ка бра то у би лач ког ра та из 
сред њег ве ка мо гла би да по слу жи као опо ме на сва ком до бу, 
свим на ро ди ма ко ји се од лу че на ње га за рад сво јих осва јач-
ких по бу да. Ко нач но, ис хо ди ште сти хо ва Ле то пи са Пе ру но-
вих по то ма ка је у чи ње ни ци да су сви Сло ве ни, па и сви 
љу ди бра ћа, по суд би ни, по сре ћи и не сре ћи. Сли ком у смр ти 
сје ди ње них не при ја те ља у јед ном тре нут ку исто ри је, а бра ће 
од иско ни, из ри че се уни вер зал на исти на о ап сурд но сти ра-
то ва ња, бор бе за пре стиж и те ри то ри је, јер се на са мом кра-
ју жи вот ног пу та сви љу ди из јед на ча ва ју. Смрт по ни шта ва 
све раз ли ке.





4. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА

Пи шу ћи о дру гој по ре ду збир ци пе са ма Де сан ке Мак си-
мо вић, Зе ле ни ви тез (1930), Ми лан Бог да но вић је тим по во дом 
ви зи о нар ски из ре као све вре ме не кон ста та ци је о пе сни ки њи-
ном ства ра ла штву: „Вла сте лин ство ње не по е зи је су при ро да и 
љу бав. Цео њен по ет ски ком плекс са жет је од та два осе ћа ња.“ 
У ве зи са до ми ни ра ју ћим рас по ло же њем у сти хо ви ма ра не 
фа зе Д. Мак си мо вић, за кљу чио је да је „ова по е зи ја углав ном 
из раз јед не ве ли ке и све тле жи вот не ра до сти“, што је ра зу мљи-
во бу ду ћи да она са др жи са мо оно што се чу ли ма мо же пер-
ци пи ра ти, тј. не ма у њој „тр за ја за оним ис под и из над, не ма 
по те за ња иза гра ни це ви дљи во га“. И упра во ка да нам се учи ни 
да је Бог да но вић пе сни ки њи но ства ра ла штво за у век свео на 
„јед но стра ну ви зи ју жи во та“, на, ка ко он ка же ци ти ра ју ћи 
Фран цу зе „ов де-до ле“, усле ди ће оп сер ва ци ја ко ја уно си са свим 
но ви до жи вљај пе сни ки њи ног ства ра ња. На и ме, Бог да но вић 
је у ње ним сти хо ви ма с кра ја три де се тих уочио „на зи ра ње кроз 
тре па ви це“ оне дру ге стра не жи во та. То је она стра на због ко је 
је пе сни ки ња осе ти ла уз не ми ре ност „пред сен ком од ства ри“ 
ка да се су сре ла са „там ним и не ја сним.“186 У свом при ка зу Бог-
да но вић је ан ти ци пи рао раз вој ни лук по е зи је Де сан ке Мак-
си мо вић, од пр вих збир ки до Ни чи је зе мље, од без бри жно-оп-
ти ми стич ког до жи вља ја све та, до пе си ми стич ко-по мир љи вог 
ста ва ко ји је, из ме ђу оста лог, узро ко ван сен ком смр ти ко ја се 
над не ла над аутор кин жи вот и ства ра ла штво.

186 Ми лан Бог да но вић, „Зе ле ни ви тез“, у Де сан ка Мак си мо вић, Са бра-
нe пе сме IV, Но лит, Бе о град, 1982, стр. 294−295.
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Очи то да је пе сни ки ња сво јим по ла зи шним те ма ма: 
при ро да и љу бав, до да ла но ву ди мен зи ју, ону ко ја се не мо же 
чу ли ма пој ми ти, јер при па да оној стра ни све та и жи во та. 
Та ко је на ста ла по е зи ја ли ше на жи вот не ра до сти, јер је у њој 
смрт уга си ла ве дри ну жи вље ња. Оту да по ми сао да је збир-
ка Ни чи ја зе мља (1979) на ста ла у ства ра лач ком пе ри о ду ка да 
је смрт по ста ла пе сни ки њи на оп се сив на те ма. Тре ба има ти 
у ви ду да се те ма смр ти пе ри о дич но ја вља од пр вих збир-
ки Де сан ке Мак си мо вић (Јед на смрт, збир ка Пе сме, 1924), 
а по ста је цен трал на у по след њим де це ни ја ма пе сни ки њи ног 
ства ра ла штва.

Про ис те кла из до ди ра љу ба ви и смр ти, ова збир ка је 
обе ле же на там ним то но ви ма. Не ма у њој ме ста па те ти ци 
ни ти жа ље њу над ко нач но шћу. Пре ваг ну ла је свест о не ми-
нов но сти кра ја са ко јим се су бјект мо же са мо по ми ри ти, 
би ти спре ман ка да до ђе вре ме за не по врат. Ег зи стен ци јал не 
те ме, љу бав и смрт, пе сни ки ња је пре пле ла са на род ном фан-
та сти ком и еле мен ти ма ми та. Ти ме је за ко ра чи ла у пре де ле 
оно стра ног, тран сце дент ног и до ве ла свог лир ског су бјек та 
у до дир са нат по јав ним.

*
По ни ра ње у свет Ни чи је зе мље от по чи ње утвр ђи ва њем 

ко ор ди на та хро но то па. Пре ма од ре ђе њу Ми ха и ла Бах ти на, 
хро но топ пред ста вља „су штин ску уза јам ну ве зу вре мен ских 
и про стор них од но са умет нич ки осво је них у књи жев но сти“. 
У ње му су „сли ве на про стор на и вре мен ска обе леж ја у осми-
шље ну и кон крет ну це ли ну.“187 Хро но топ је бит на од ред ни ца 
у усме ним про зним де ли ма. Озна ке вре ме на и про сто ра се у 
њи ма че сто по ја вљу ју као из гра ђе не фор му ле, ко је ни су ста-
тич ни сег мен ти не го сту па ју у „сло же ни је од но се са оста лим 
чла но ви ма жан ров ског си сте ма, но се од ре ђе на зна че ња и на 

187 Пре ма: Сне жа на Са мар џи ја, По е ти ка усме них про зних об ли ка, 
Народна књига, Београд, 1997, стр. 88.
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раз ли чи те на чи не се ак ти ви ра ју у про це су ре цеп ци је усме ног 
де ла (ва ри јан те/жан ра).“188

Основ на по де ла про сто ра у кул ту ра ма мно гих на ро да је 
по де ла на „свој“ у сми слу пи том, со ци јал ни, про стор си гур-
не ег зи стен ци је, ко ји је под кон тро лом бо го ва за штит ни ка и 
„ту ђи“ као да лек, ди вљи, ха о ти чан про стор. Тај дру ги је про-
стор не из ве сно сти, ди вљи не, „ко ји се схва та и као пре двор-
је хтон ског све та. Ту ни су са мо зве ри опа сност за ње га (чо-
ве ка – прим. С. П.), већ и ра зна де мон ска би ћа. (...) Чо век је 
си сте мом кул ту ре ’за тво рио’ свој свет, али је из гра дио и уста-
ље не об ли ке ко му ни ка ци је с оно стра ним све том, ка ко с по-
кој ни ци ма та ко и са бо го ви ма, па је ти ме људ ски дух по крио 
цео ко смос.“189 Та ко схва ће на по де ла про сто ра омо гу ћа ва 
пе снич ком су бјек ту, од на род не до умет нич ке књи жев но сти, 
да оби та ва и ко му ни ци ра са би ћи ма оба све та.

Ја сно од ре ђе ну сли ку „ту ђег“, дру гог или оног све та по-
зна је по е ти ка бај ке. „У бај ка ма се не бе ски свет де ли на ме ђу-
про стор из ме ђу не ба и зе мље (чар дак, кро шња др ве та, кров 
двор ца, ку ла) и на не бе ско цар ство (злат ни двор ци). Ме ђу про-
стор ка рак те ри ше нео д ре ђе ност (не зна мо ко ме при па да), 
та јан стве ност (не зна мо чи ји је) и ја ка би нар ност из ме ђу ва-
зду шног ам би са и чвр стог ослон ца зе мље. Опо зи ци је су до ле 
– го ре, зе мља – ва здух, ово зе маљ ски – ни чи ји.“190 Та ко ђе, ме-
ђу про стор по се ду је свој ства оно стра ног све та те у ње му жи ве 
оно стра на би ћа – змај, див, за то че на прин це за. При сту па чан 
је, до ње га ју нак до ла зи без по сред ни ка, са мо стал но. Пред ме-
ти и би ћа у том све ту исти су као у до њем. Сли ку све та за сно-
ва ну на хро но то пу бај ке сре ће мо у сти хо ви ма Ни чи је зе мље.

Про стор у збир ци Ни чи ја зе мља је мит ски про стор, 
сме штен ни на не бу ни на зе мљи. Про из и ла зи да је реч о 

188 Исто, стр. 88.
189 Љу бин ко Ра ден ко вић, Сим бо ли ка све та у на род ној ма ги ји Ју жних 

Сло ве на, СА НУ, Бе о град, 1996, стр. 47.
190 Н. Стан ко вић Шо шо, То пос пу та у срп ској на род ној бај ци, Друштво 

за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2006, стр. 173.
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ме ђу про сто ру, си ту и ра ном на вер ти ка ли из ме ђу зе мље и 
не ба. „Ни чи ја зе мља“ мо же би ти гра нич на, ме ди ја тор ска. 
Из ве сно је да не при па да жи ви ма. У збир ци је пред ста вље-
на као пре двор је све та мр твих. Пан дан би јој би ло „до ње 
не бо“ у ве ро ва њу Сло ве на.191 Пе снич ки су бјект се огла ша ва 
из ни чи је зе мље. Он про го ва ра из са да шње пер спек ти ве, 
да пред ста ви про стор у ко ме се на ла зи – свет ни чи је зе мље. 
Она је пу ста и мрач на192, зло слут на. У њој се не чу ју со лар-
не пти це: гу гут ка, гр ли ца, го луб, сла вуј, не го оне ко је при-
па да ју хтон ском кру гу:

У зе мљи ни чи јој још од ју тра
ху чу ћу ко ви,
она ни је за сун цем оп чи ње не пти це.

    (Ни чи ја зе мља)193

У све ту фло ре и фа у не у њој је све су прот но у од но су на 
овај, уоби ча је ни свет:

Шта би у зе мљи где су зри кав ци по мр ли,
где се не огр ће руп чи ћем ма ка,
где се не отва ра ју ло ква њи.

                (Ни чи ја зе мља)
Све оп шта по шаст за хва ти ла је и љу де чи ји дан на ли ку-

је но ћи док им жи вот не ми ло срд но ис ти че. Хтон ски про стор 
је у на род ној пред ста ви имао су прот на обе леж ја од овог све-
та. То је „пре вр ну ти свет“ у ко ме вла да ју су прот на пра ви ла 
од ви ја ња до га ђа ја и по на ша ња од оних у све ту жи вих:

191 „Код Ср ба на Ко со ву за др жа ла се ко смо ло шка пред ста ва да по сто-
је два не ба, гор ње и до ње – гор ње се са сто ји од ’де вет ка та’, и на 
том по след њем ка ту на ла зи се пре сто Бо га.“ До ње не бо ре зер ви-
са но је за ат мос фер ске по ја ве и оста ла бо жан ства. Љ. Ра ден ко вић, 
на ве де но де ло, стр. 340.

192 Одсу ство све тло сти и зву ка су основ на обе леж ја хтон ског све та 
у ве ро ва њи ма Ју жних Сло ве на. 

193 Сви сти хо ви на ве де ни пре ма: ДМ, ЦД, 2, Ни чи ја зе мља, стр. 551–610.
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... у зе мљи где се пред по ноћ не гр ли,
где не ма ју та ра свад бе них.
(...)
Где се пред пут жур но за тва ра ју шкри ње,
за пре ћу ог њи шта,
по ља за со бом то пе,
у зе мљи где се са мо пре да ни,
где се чу ју вре ме на сто пе.
(...)
где су из бро ја ни
ср ца от ку ца ји, ко ра ци и са ти.

              (Ни чи ја зе мља)
У та кву зе мљу пе снич ки су бјект не же ли да пу сти „пе-

ви цу“. Бу ду ћи да ни чи ја зе мља ни је за пе ви цу и дру ге „сун-
цем оп чи ње не пти це“, у њој не ће би ти ве се лих пе сма, не го 
оних са до ми ни ра ју ће там ним то но ви ма. У ни чи јој зе мљи 
оп ста ће са мо „цр на пе ви ца“ ко ја се „на ста ни ла крај тво га 
гро ба (гро ба дра гог – прим. С. П.),/ или на не ко дру го ме сто 
са мо хра но“ (Цр на пе ви ца). Там на бо ја и ме сто ње ног на ста-
њи ва ња ко ре спон ди ра ју са на род ним оби ча јем да се ку ка-
ви ца на зи ва пе ва чи цом, одн. пе ви цом.194 На род је ве ро вао да 
ку ка ви ца не ма па ра, муж ја ка, те да је удо ви ца. У ку ка њу ку-
ка ви це на род је пре по зна вао не у те шан плач, те шко на ри ца-
ње и уза луд но до зи ва ње по кој ни ка. Упра во та кав тон по не ле 
су пе сме збир ке Ни чи ја зе мља.

Про ла зност и ње на пра ти ља смрт већ су за ца ро ва ле ни-
чи јом зе мљом. Пе сма Упо зо ре ње до но си нај мрач ни ју, са бла-
сну ви зи ју те зе мље ти ши не195:

194 Ви де ти у: Бо шко Су вај џић, „За пи си са Ни чи је зе мље“, Хри шћан-
ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, 
прир. А. Ћо сић Ву кић, Бе о град, 2005, стр. 39.

195 Глас је у на род ним ве ро ва њи ма Сло ве на атри бут „ово га“ све та. 
„Онај“ свет обе ле жен је од су ством гла са, од но сно ти ши ном. „У сло-
вен ским ба сма ма бо ле сти се те ра ју та мо где не пе ва пе тао, не бле је 
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У њој су пти це сло мље на кљу на
и ср на ма су за му ће не зе не,
љу ди жи ве ср ца већ иш чу па на,
ту не за ра ста ни јед на ра на.

По древ ном ве ро ва њу, ср не су има ле моћ да сво јим по гле-
дом вра те во ди пр во бит ну чи сто ту. Мо тив је ле на на из во ру 
по знат је у на род ним лир ским пе сма ма. Пе сма из Ву ко ве збир-
ке На цви је ти на ра ни лу (Вук, I, 199) до но си сли ку је ле на ко ји 
„ро гом во ду му ћа ше,/.../, а очи ма би стра ше.“ У дру гим ва ри-
јан та ма (нпр. у пе сми из Ер лан ген ског ру ко пи са) ова мит ска 
осно ва обо га ће на је сти хо ви ма ко ји има ју ерот ско зна че ње

У свом ту ма че њу по ме ну те Ву ко ве лир ске пе сме, М. Па-
вло вић у чи ну му ће ње во де (и зе мље) ро гом и ње ног би стре-
ња очи ма је ле на ви ди „але го ри ју сек су ал ног ак та“, или при-
пре му „за не ко вра ча ње у во ди и по мо ћу ње, али то вра ча ње 
опет је за сно ва но на сли ци тво рач ке рад ње – при пре ме до-
ла ска на свет но вог људ ског би ћа.“196 У про сто ру Ни чи је зе мље 
ср не су из гу би ле сво ју мит ску моћ про чи шће ња за му ће не 
во де (зе ни це су им за му ће не), па због то га не ће до ћи до све-
у куп ног об на вља ња и про чи шће ња. Та ко ов де не по сто ји ни 
мо гућ ност ци клич ног об на вља ња жи во та у ви ду ра ста би ља, 
а ти ме ни раз мно жа ва ња љу ди:

...ту већ с про ле ћа сла на опа ри тра ве,
ни по сле ки ше ту не ма ота ве.

       (Упо зо ре ње)
Опис про сто ра са не га тив ним пред зна ком до бро је по-

знат у тра ди ци ји. За сту пљен је у ба сма ма, за ко је се зна да су 

ов це, не пе ва ју де вој ке, итд. За вре ме са хра на и па ра сто са, при-
сут ни ме ђу соб но раз го ва ра ју ша па том; у ку ћи, у ко јој је не ко умро, 
то ком го ди не се не пе ва и не ве се ли.“ С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, 
Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца Глас, стр. 123−124.

196 М. Па вло вић, „Је лен во ду му ћа ше“, Огле ди о на род ној и ста рој 
срп ској по е зи ји, СКЗ, Бе о град, 1993, стр. 52.
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у не по сред ној ве зи с ми том. Ба сме су у на ро ду ко ри шће не 
„у кри тич ним мо мен ти ма, он да кад се чо век на ла зи из ме ђу 
бо ле сти и здра вља, жи во та и смр ти. Бли зи на смр ти укљу чи-
ла је про тив реч ну, гра нич ну си ту а ци ју, и ти ме бит но од ре ди-
ла при ро ду ба сми, из ду би не под све сти из ма ми ла пред ста ве 
про сто ра не жи во та. Обра ћа ње, не чо ве ку већ бо ле сти ма, 
ду шев ним и фи зич ким, по не кад лич но као жи вим би ћи ма 
у гро теск ним кон ту ра ма, из и ски ва ло је по се бан је зик за ди-
рект но мо но ло шко ’са о бра ћа ње’ са атри бу ти ма зла. Тај на пор 
отво рио је угао опи са дру гог све та.“197 Из го не ћи бо лест ба ја-
ли це (ба сма ре) упу ћу ју де мо не, одн. бо лест, да се вра те ода кле 
су до шли опи су ју ћи тај свет као ап со лут ну су прот ност људ-
ском све ту. То је не ка вр ста „ан ти све та“, не по зна та и да ле ка 
љу ди ма („где мрак ца ру је, где ђа во бо лу је“), на сли ка на пој мо-
ви ма и сли ка ма ово све тов ног жи во та са не га тив ним пред зна-
ком, да би се по ка за ло шта онај свет ни је. „Из те пер спек ти ве 
’пу ста зе мља’ ли ше на је све га што ’ова мо’ по сто ји као про стор 
и вре ме ис пу ње ни жи во том.“198

Ко ри сте ћи се пред мет ним све том ба сми, Де сан ка Мак си-
мо вић је на сли ка ла про стор и свет Ни чи је зе мље. Ње ну „на о-
па ку“, ин вер то ва ну ви зи ју све та на ста њу ју хто нич на би ћа и 
си ле мра ка, баш као и у на род ним ба сма ма. Ни чи ја зе мља је у 
бли ској ве зи са па клом и де мо ни ма, од но сно са до њим све том:

Зе мља ни чи ја
пу на је стра ха и пла ча,
отров них вре ла пу на,
пу на вр та ча199

197 Ха ти џа Ди зда ре вић Кр ње вић, „Утва зла то кри ла и по е ти ка се ћа ња“, 
у: По е зи ја Бран ка Миљ ко ви ћа – но ва ту ма че ња, прир. Ра ди во је 
Ми кић, Просвета, Ниш, 2003, стр. 114.

198 Ха ти џа Ди зда ре вић Кр ње вић, исто, стр. 115.
199 Чај ка но вић, на осно ву при че Зла же на и мно го број них по да та ка са 

те ре на, твр ди да је „наш на род, по ред оста лих схва та ња о ’оно ме 
све ту’, за ми шљао га и као ја му, или је бар та ко за ми шљао при ступ 
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ко је си ла зе до па кла.
(...)
Још за жи во та
љу де у па као од во де де мо ни.

       (Упо зо ре ње)
Очи то да је ни чи ја зе мља у ве зи са смр ћу, иако ни је екс-

пли цит но име но ва на као свет мр твих. Она је ам би ва лент на, 
на про стор ној хо ри зон та ли она мо же би ти на ду би на ма као 
и у не бе ским ви си на ма: „ви со ко не где из ме ђу пла не та/ са мо 
смо нас дво је/ у тек ство ре ном све ту“. У бли зи ни је ме се че вих 
дво ра („сме мо се пе ти до ме се че вих дво ра“), из во ри шта ду ге 
(„и до кла де на ца где ду га пи је бо је“) и пре де ла ра ја („рај по-
сма тра ти кроз за бра ње не дур би не“). Го вор ни су бјект ко ји се 
са дра гим на ла зи у том пре де лу до жи вља ва фи зич ку бли скост 
са ан ђе ли ма и ду ша ма не ро ђе не де це („сме мо при слу шки-
ва ти шта го во ре тај не,/ шта нај мла ђи ан ђео сне ва,/ за гр ли ти 
сме мо сва ко бу ду ће де те“, Ме ђу пла не та ма). Ова ква про-
стор на пред ста ва све та мр твих по зна та је би ла ста рим на ро-
ди ма. Они су сма тра ли да је до њи свет, одн. свет мр твих, на 
не бу, јер та мо иду ду ше по кој ни ка, ма да су зна ли и за оп ште 
ве ро ва ње да по кој ни ци жи ве ис под зе мље или на не ком за-
ми шље ном да ле ком остр ву.200

Ипак, го вор ни су бјект не при па да у пот пу но сти том све-
ту, иако му је фи зич ки бли зак. На мет ну та му је из ве сна за-
бра на у ве зи са пот пу ном при пад но шћу: „са мо ја не смем уза-
бра ти/ зве зде ни пла не те/ као ја бу ку Ева“ (Ме ђу пла не та ма). 
Чи ни се да је су бјект за гла вљен у том ме ђу про сто ру, као 
ца ре ва кћи у бај ци Чар дак ни на не бу ни на зе мљи. Оту да за 
се бе ка же: „на чар да ку сам ни на не бу ни на зе мљи“ ода кле 
се не мо же са ма из ба ви ти – „без кри ла да у не бо уз ле тим,/ без 

у ње га.“ У: В. Чај ка но вић, „До њи свет у ја ми“, Сту ди је из срп ске ре-
ли ги је и фол кло ра 1910−1924, стр. 426.

200 В. Чај ка но вић, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910−1924, 
стр. 348.
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сна ге да се у по нор ба цим“. Мо гућ ност спа са по сто ји, али не 
као у бај ци у ви ду по врат ка на зе мљу уз по моћ спа си о ца – мла-
ђег бра та, не го као мо гу ћи од ла зак у ви ши про стор не ба (гор-
ње не бо) уз по моћ спа си о ца ко ји и сам до ла зи из „не ба ва-
си он ске згра де“ (сти хо ви су пре у зе ти из пе сме Чар дак ни на 
не бу ни на зе мљи, о ко јој ће ка сни је би ти ре чи). Да кле, зе мља и 
жи вот на њој го вор ном су бјек ту се сва ка ко не ну ди као из лаз.

Про стор у ко ме бо ра ви го вор ни су бјект на зи ва још и 
„зе мљом не по врат ка“. Пред вра ти ма ни чи је зе мље че ка „го-
ми ла љу ди, же на, де це, пти ца, зве ра ди“. Мир но ћа са ко јом 
че ка ју да им се отво ре вра та да би кро чи ли у ни чи ју зе мљу 
го во ри о њој као не у мит но сти, прет по след њој ста ни ци свих 
жи вих ство ре ња. Људ ско ср це, сим бол емо ци ја, ко је је не ка-
да би ло „го ри во“, по кре тач љу ба ви и све ко ли ке ви тал но сти, 
у ни чи јој зе мљи по ста ло је „бол на дра ма,/ по ста ло је мо кра 
гра на/ ко ја се не ода зи ва на пла мен“. Пре тво ри ло се у ка мен, 
да би на кра ју из гу би ло сва ку емо ци о нал ну вред ност и по-
ста ло зе мља, гли на (Људ ско ср це).

Ми сао ко ја се пе снич ком су бјек ту ја вља у ни чи јој зе мљи 
је там на, мрач на („ми сао на сто цу од цр на ка ме на“, Осу ђе на 
ми сао; „Ова ми сао се за јед но с ме се цом ра ђа,/ по чет ком но-
ћи.“, Ноћ на ми сао), ја вља се ис кљу чи во но ћу с ци љем да чо-
ве ка „за ва ра и по ве де/ у там них ми сли ом че и за се де“ (Ми сао 
по нор ни ца). Су мор не ноћ не ми сли ус кр са ва ју у чо ве ку се-
ћа ња, са кри ве на под ме та фо рич ном „огром ном пло чом вре-
ме на“, али та се ћа ња не до но се олак ша ње јер су и она „мр тва 
се ћа ња“ (Ус кр сло се ћа ње), од но сно се ћа ња на дра ге по кој ни-
ке (У не са ни ци).

Ако се и де си ра дост у ни чи јој зе мљи („Рет ко са мо/ за-
лу та ју спла во ви се ћа ња/ на ра дост и сре ћу“, У не са ни ци), та 
ра дост „не спа да у ве се ља,/ не спа да у за до вољ ства“, јер та 
ра дост ни је од ово га све та, „та ра дост тра је не так ну та/ и по-
сле смр ти/ јер ни је би ла од сун че ва све та“ (Ра дост). И ра дост 
је у све ту ни чи је зе мље по при ми ла сво ју опо зит ну вред ност 
пре тво рив ши се у за гроб ну ра дост. Слич ну ин вер то ва ну 
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вред ност по при ми ло је и сун це. Со лар ни прин цип ни је ис-
кљу чен из све сти го вор ног су бјек та, јер он, као што је ре че но, 
још увек не при па да у пот пу но сти све ту ни чи је зе мље. Ипак, 
ње гов до жи вљај сун ца је по ме рен, ван гра ни ца при јат не 
пер цеп ци је. Уме сто да оба сја ва, оно „пе че гру ди и ли це“; 
уме сто да бла жи ту гу, оно „за да је (ми) увек исти бол мут ни,/ 
не до ре чен“ (Сун це ме са мо ни је из не ве ри ло). 

Је ди на из ве сност у ни чи јој зе мљи је по став ка да све што 
нас окру жу је има сво је ис хо ди ште у смр ти, да је она тик уз 
чо ве ка:

И опа зих
да је смрт чо ве ку пр ва су се да.
Куд год се окре нем до мо ви ње ни,
ње зин про зор у мој гле да.
Смрт за по че и мо јим жи во том да се ба ви.
И пој мив ши да је ње но све од ре да,
скло них се
у ту ге там ној ду бра ви.

         (Лир ски ро до слов)
Упра во је свест о бли ско сти смр ти, соп стве не и све оп-

ште, ин спи ри са ла лир ског су бјек та на ства ра ње пе са ма Ни-
чи је зе мље.

У ве зи са хро но то пом у збир ци Ни чи ја зе мља, по ред про-
стор ног мо гу ће је од ре ди ти и по зи ци ју го вор ног су бјек та у 
вре ме ну. Про стор но гле да но он је вр ло ста ти чан, док се то 
не мо же ре ћи о вре мен ским пер спек ти ва ма ко је об у хва та. 
Го вор ни су бјект про го ва ра из са да шње пер спек ти ве. О про-
шло сти го во ри у ви ду ре ми ни сцен ци ја, се ћа ња на во ље ног 
чо ве ка (И ов де, Ви ђе ње), дра ге по кој ни ке (Кад оду на ших мај ки 
мај ке), по ша сти у све ту (За пис о же ђи за жи во том), уга сле емо-
ци је (Људ ско ср це). Ка да го во ри о бу дућ но сти, реч је о ње ном 
спе ци фич ном ви ду, од но сно о оно стра но-хтон ској бу дућ но-
сти, ко ја је ис хо ди ште и циљ ње го вог пе ва ња и жи вље ња (Ре-
кви јем, Чар дак ни на не бу ни на зе мљи).
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Ка да је екс пли ци ра но, вре ме де ша ва ња рад ње у пе сма ма 
је ноћ („Ноћ је ни све тла ни там на“, При зра ци;„На Зе мљи у 
по ноћ са мо/не ко пла че“, За бо рав; „Ра ђа се иза го ре мо дре/ 
ме сец пун“, Смрт га вра на; „Као не ман из не мо гла/ спа ва но-
ћас она ми сао опа ка“, Не ман; „Око по но ћи до ле ће змај ог ње-
ни/ (...) и на го ни да му од ме те о ра и му ња/ тре бим за мр ше не 
вла си“, Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; „Ти играш до ме не/ 
блед од ме се чи не и бо ла“, Зми ја мла до же ња). За по че та и од-
и гра на но ћу, рад ња пе са ма се за вр ша ва са пр вим зна ци ма 
ју тра: „Кад ме сец за ђе,/ са вен ча ња се вра ћа мо ку ћи/ кроз 
шу му пу ну мра ка“, Зми ја мла до же ња; „Ис пра ти ла сам ме сец/ 
до по след њег за ви јут ка/ (...)/ Са че ка ла да пти чи је зво на ре/ 
за зво не на ју тре ње,/ да пла ну ју тар њи тре ну ци/ (...)/ И сад,/ 
не мам ви ше шта да ра дим ов де.“, По сло ви су за вр ше ни). За вр-
ше так рад ње у зо ру, не по сред но пре уки да ња та ме и по ја ве 
ово све тов них зву ко ва (пе сма пти ца), на го ве шта ва смер кре-
та ња пе снич ког су бјек та ка оно ме све ту. Као да се и сам су-
бјект на шао у ни чи јој зе мљи на про пу то ва њу ка дру гом све ту, 
где је оти шао во ље ни чо век и све бли ске осо бе: „по гу бље ни 
при ја те љи,/ за бо ра вље ни знан ци,/ бра то вље ва и се стри на 
прат ња,/ смрт ма те ри на“ (У не са ни ци).

*
Љу бав као зна ча јан аспект чо ве ко ве ег зи стен ци је пред-

ста вље на је у све ту ни чи је зе мље у ми то ло шко-фол клор ном 
ко ду. Бу ду ћи да је јед но од љу бав ни ка де мо но ло шко би ће, 
ве за љу бав ни ка но си у пот пу но сти хтон ске од ли ке. У уло зи 
де мо ни зо ва ног љу бав ни ка у Ни чи јој зе мљи ја вља се змај, 
по пут оног из на род не при че Чар дак ни на не бу ни на зе-
мљи; и ње гов хтон ски екви ва лент зми ја – ов де мла до же ња, 
по обра сцу мо ти ва из на род не бај ке и пе сме Зми ја мла до же-
ња. У ве зи са њи ма је и љу бав ни мо тив ко ји је за сту пљен у 
ви ше пе сма збир ке. Те пе сме илу стру ју по је ди не фа зе свад-
бе ног об ре да, по чев од ве рид бе одн. да ри ва ња (у пе сми Да-
ро ви), пре ко вен ча ња и пр ве брач не но ћи (Зми ја мла до же ња).
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На слов пе сме Чар дак ни на не бу ни на зе мљи je иден ти-
чан на сло ву на род не бај ке (Вук, СНП, 2) чи ји мо тив зма ја-
љу бав ни ка има у под тек сту. То је тип при че о тре ћем бра ту 
ко ји спа са ва се стру од зма ја-от ми ча ра. Реч је о бај ци „ko ja 
po ve zu je ži vo pi sne sli ke kre ta nja ju na ka sa ovog na onaj svet, 
ob u hva ćen leb de ćim čar da kom u obla ci ma.“201

Пе снич ки су бјект ло ци ра се бе у про сто ру „где су олу је 
и обла ци“, да кле, у ва зду шним сфе ра ма, ме ђу про сто ру, где 
се на ла зи и бај ко ви ти чар дак ни на не бу ни на зе мљи. У на-
род ној бај ци је да та ви зи ја жи во та у бла го ста њу (три де вој ке 
не пре ста но и без умо ра ра де сво је дра го це не руч не ра до ве). 
За раз ли ку од бај ке, у пе сми се по ет ски про стор не од ли ку је 
иди лом и ми ром. Чак су прот но: „на чар да ку сам ни на не бу 
ни на зе мљи/ где су олу је и обла ци“. Дра ма ти ка пе снич ког 
су бјек та, ње го во не при па да ње том све ту из ра же но је же љом 
да по бег не из ње га („на не бо уз ле тим“ или „у по нор ба цим“).

Сле де сти хо ви са мо ти вом до ла ска зма ја-љу бав ни ка ко ји 
је ми то ло шког по ре кла. Њу по хо ди змај („око по но ћи до ле-
ће змај ог ње ни“), ко ји је, баш као у тра ди ци ји, спој ра зно-
род них еле ме на та („по ла ви хор, по ла чо век и пла мен“). Он је 
при си ља ва да му се по ви ну је („и на го ни да му од ме те о ра и 
му ња/ тре бим за мр ше не вла си,/ да му их као у пи ра та спли-
ћем,/ да тре сем до ла ме пу не чич ко ва и тру ња,/ и кад му огањ 
бук не уза кри ла,/ дла ни ма да га га сим.“202). Мо тив би шта ња 
зма ја ја вља се и у на род ној бај ци Чар дак ни на не бу ни на 
зе мљи. На кон не же ље не ноћ не по се те зма ја, же на се осе ћа 
не моћ ном, без сна ге за ак ци ју („без кри ла да на не бо уз ле-
тим,/ без сна ге да се у по нор ба цим“). Не при па да ње ни јед ном 

201 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, str. 52.
202 По на род ном ве ро ва њу, змај „кад ле ти, са ње га си па ва тра и опа да 

кр љушт и сре бро“, а кад ле ти но ћу пре ко не ба „он да му се осо би-
то реп си ја, и од све га ње га од ска чу вар ни це.“ Миливој Кне же вић, 
прир., Ан то ло ги ја го вор них на род них умо тво ри на, Ма ти ца срп ска, 
СКЗ, Но ви Сад, 1972, стр. 59.
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ни дру гом све ту, не бу ни по но ру, ука зу је на ме ди ја тор ску 
по зи ци ју лир ског су бјек та и ње го ву ра за пе тост из ме ђу све-
та жи вих и све та мр твих.

Очи то да увод ни део пе сме са др жи еле мен те ко ји су 
по зна ти из срп ске ми то ло ги је, а ти чу се зма је ва као со лар них 
бо жан ста ва. Зна се да зма је ви жи ве у обла ци ма, или у пла-
ни на ма (нпр. Змај од Ја стреп ца); да ра до узи ма ју за љу бов це 
ле пе и мла де же не ко је по хо де но ћу; да, по ве ро ва њу, ис цр-
пљу ју сна гу же на ма, на кон че га же на оста је „сјет на не ве се ла, 
у обра зу бл’је да и по тму ла“ (Ца ри ца Ми ли ца и змај од Ја-
стреп ца, Вук, II, 42). Раз лог њи хо вог об љу бљи ва ња же на 
мо же би ти ерот ске или ви со ко мо рал не при ро де – у ци љу 
ра ђа ња ју на ка над људ ских мо ћи. Та ко се, пре ма ми то по ет-
ском из во ру, из од но са Змај Ог ње ног Ву ка и чо ба ни це Ја ње 
ра ђа зма је вит ју нак Ми лош Оби лић. Зма је ви су оче ви број-
ним еп ским ју на ци ма: Ре љи Бо шња ни ну, Змај Ог ње ном 
Ву ку, Ба но вић Се ку ли, Ба но вић Стра хи њи, Љу ти ци Бог да ну, 
Кра ље ви ћу Мар ку.

Тран спо ну ју ћи мит о зма ју-љу бав ни ку, Де сан ка Мак си-
мо вић је у сво јој пе сми од сту пи ла од мо ти ва еро ти зма из ме ђу 
зма ја и же не. На и ме, еро ти зам жен ског пе снич ког су бјек та је 
усме рен ка му шкар цу ко га по зна је од ра ни је. У по след њој 
стро фи она га апо стро фи ра као свог спа си о ца:

Ти што бо ра виш са да у не ба
ва си он ској не кој згра ди,
ако ме се још се ћаш,
пред зо ру до леб ди
и са чар да ка ме укра ди.

Функ ци ју нај мла ђег бра та спа си о ца из на род не при че 
Чар дак ни на не бу ни на зе мљи ов де пре у зи ма не и ме но ва ни 
му шка рац, ко ји не до ла зи са зе мље већ из не бе ских сфе ра. 
Бу ду ћи та кав, он ни је оби чан чо век, тј. ни је ме ђу жи ви ма. 
Ти ме се ерот ски мо тив су бли ми ра у мо тив че жње и љу ба ви 
из ме ђу же не и мр твог дра гог.
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По год бе на кон струк ци ја у пе сми: „ако ме се се ћаш“, има 
сво је упо ри ште у на род ној бај ци (Опет Зми ја мла до же ња, 
Вук, СНП, 10). Ва жна од ли ка оно стра ног све та је сте да ис-
кљу чи вре ме и уки не свест о оно ме сто је би ло у „ово ме“ све-
ту. „Ли ко ви се у не бе ском све ту не пре по зна ју, јер се не се ћа-
ју про шлог жи во та.“203 Та ко је у бај ци Опет Зми ја мла до же ња 
ју нак за по чео но ви жи вот, без све сти о про шло сти. Ка да га 
про на ђе, су пру га се су о ча ва са ве ли ким про бле мом – му же-
вље вом за бо рав но шћу. Ње на бре ме ни тост је је ди на по твр да 
њи хо вог не ка да шњег за јед нич ког жи во та.

Вен ча њу као цен трал ном де лу свад бе ног об ре да (при ка-
за ном у пе сми Зми ја мла до же ња) прет хо ди да ри ва ње не ве сте, 
што је сре ди шњи мо тив пе сме Да ро ви. У њој се жен ски су-
бјект обра ћа дра го ме ко ји је, уме сто по да ну, по хо ди но ћу. 
Вре ме ње го ве по се те ука зу је на хтон ске цр те мла до же ње. По 
на род ном ве ро ва њу, ноћ је вре ме кре та ња де мо на и ду ша 
умр лих. Циљ ње го ве по се те је сте да ри ва ње, мо ме нат по знат 
из усме не тра ди ци је у ве зи са свад бе ним об ре дом. Уме сто 
ја бу ке204, во ље ни ов де да ру је сво ју иза бра ни цу да ром из ва-
ђе ним „из не да ра“:

не ко ли ко Ве чер ња ча,
сноп Ку мо ве Сла ме,
и гран чи цу Вла ши ћа.

По Чај ка но ви ћу, Ку мо ва Сла ма (са зве жђе Млеч ни пут) је 
пут ко јим бо жан ски кум, св. Јо ван, во ди ду ше на онај свет. У бај-
ка ма Млеч ним пу тем ју нак од ла зи на онај свет. „Ве чер ња ча 

203 Н. Стан ко вић Шо шо, То пос пу та у срп ској на род ној бај ци, стр. 172.
204 Плод ја бу ке ја вља се у функ ци ји љу бав ног зна ка: мо мак и де вој ка 

ко ји раз ме не ја бу ке из ра жа ва ју уза јам ну сим па ти ју. Ја бу ка је игра ла 
зна чај ну уло гу у свад бе ним об ре ди ма Сло ве на. Бу ду ћи мла до же ња 
је у то ку свад бе у пар на вра та де вој ци да ри вао ја бу ку. Пр ви пут ју 
је де вој ка до би ја ла на про сид би; дру ги пут ју је са ду ка том до би ја-
ла на ве рид би. Ве рид ба се још зва ла и „ја бу ка“. Ја бу ка ко ју би де вој-
ка та да при хва ти ла би ла је га ран ци ја ње ног при стан ка на брак.



163

Ничија земља

је још на зив за пла не ту Ве не ру ка да се по ја ви као ве чер ња 
зве зда“205; ве зу је се да кле за ноћ. Вла ши ће Но ди ло до во ди у 
ве зу са за сло вен ским бо гом ста да, Во ло сом, ко ји је био и бог 
ду ша. Да кле, сви да ро ви има ју из ра зи то хтон ску сим бо ли ку. 
Ова ква при ро да да ро ва у скла ду је са до ми на ци јом хтон ског 
прин ци па у све ту збир ке.

Пе сма Зми ја мла до же ња об ра ђу је те му о бра ку у ко ме је 
нат при род но би ће муж. Та те ма је сре ди ште број них ва ри-
ја на та на род не бај ке о зми ји мла до же њи, ко јој је у све ту и 
код нас по све ће на обим на ли те ра ту ра.206 Код свих на ро да још 
у сред њем ве ку по ја ви ле су се ва ри јан те бај ки о бра ку са би-
ћем ко је но ћу има је дан, а да њу дру ги об лик. Бај ке тог ти па 
у ин дек су Ар не–Том со на но се бро је ве 425, 425А, 425C, 433B, 
441. Код нас се по ја вљу је и у ва ри јан та ма у сти ху207.

Фа бу ла на род не пе сме по кла па се у основ ним цр та ма 
са на род ном бај ком у сле де ћим еле мен ти ма: мол ба ро ди те ља 
за по ро дом; ро ђе ње зми је, ње но од ра ста ње; же ља зми је за 
вен ча њем, про сид ба; по ста вља ње за да та ка-пре пре ка зми ји 
(укуп но три у бај ци, у пе сми је дан за да так, Вук, II, 11); свад-
ба; по ку шај укла ња ња чи ни над мла до же њом спа љи ва њем 
ко шу љи це; смрт мла до же ње од но сно тра ги чан крај у пе сми 
/ сре ћан крај у бај ка ма. За вр шни еле ме нат пе сме не по кла па 
се са бај ком. На и ме, на кон спа љи ва ња ко шу љи це фа бу ла 
бај ке (Вук, СНП, 10) се на ста вља. У скла ду са за ко ни то сти ма 
жан ра бај ка не ма тра ги чан за вр ше так. На кон по ме ну тог 
спа љи ва ња ко шу љи це муж иш че за ва, што је по вод за же-
ни но кре та ње у по тра гу за њи ме. Она са вла ђу је све пре пре ке 

205 Ш. Ку ли шић и др., Срп ски ми то ло шки реч ник, стр. 63.
206 Ви де ти у: На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, За јед нич ка те мат ско-си-

жеј на осно ва срп ско хр ват ских не ис то риј ских еп ских пе са ма и 
про зне тра ди ци је, „Зми ја мла до же ња, змај љу бав ник“, стр. 76−101.

207 Bидети у: Бра ни слав Кр стић: Ин декс мо ти ва на род них пе са ма 
бал кан ских Сло ве на, СА НУ, књ. 36, Бе о град, 1984, стр. 628; Зми ја 
мла до же ња (же нид ба зми је де вој ком): Ерл. р. 34; Вук, II, 11, 12; 
Вр че вић II, 4; Пе тра но вић I, 21; II, 4; Бо жо вић, II, 51; III, 40 и др.
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у ви ду му ко трп ног лу та ња, про на ла зи га и ра ста је се од де-
те та тек на кон што он пре ба ци ру ку пре ко ње.

Де сан ка Мак си мо вић ни је ре кон стру и са ла по зна ти фол-
клор ни си же, већ је по је ди не ње го ве мо ти ве тран спо но ва ла 
у ори ги нал ну лир ску пе сму. По че так ње не пе сме је у зна ку 
мо ти ва ко ји по се ду ју на род на пе сма и при ча – зми ја мла до-
же ња се но ћу пре тва ра у во ље ног:

Но ћу ми се зми ја мла до же ња
с две зе ни це ле де не
на ср цу клуп ча;
али пад не ли, од не куд, са лу ча,
вар ни ца ла ка,
са го ри зми ји ко шу љи цу свла ка
и ти се ме сто ње ство риш крај ме не.

Сти хо ви ко ји сле де до но се мо тив свад бе, по знат и у на-
род ним ва ри јан та ма об ра де те ме о зми ји мла до же њи. Свад ба 
је у при по вет ка ма пред ста вље на у јед ној ре че ни ци, без раз-
ви ја ња мо ти ва: „Та ко зми ји ца ску пи сва то ве и од ве де ца ре-
ву кћер те се вен ча с њо ме.“ (Вук, СНП, 9), или је до шло до 
кон та ми на ци је ви ше мо ти ва: „Отац оти де и дје вој ку за про-
си, а она она ко у си ро ти њи по ђе ра до и ве се ло. По сле је пр сте-
ну ју, до ве ду је и вен ча ју их, и зми ја ста не жи ве ти са сво јом 
не ве стом, те ти она бог ме за труд ни.“ (Вук, СНП, 10). У пе сми 
(Вук, II, 11) мо тив свад бе ног ве се ља је без при ка за де та ља 
об ре да: „Свад бу ’гра ше за не де љу да на,/ игра ше је, па је про и-
гра ше,/ сва ки оде к сво је му дво ру,/ зми ја оста у сво ме ду ва ру,/ 
краљ оста де на сво ме ди ва ну.“

Мо тив свад бе у Зми ји мла до же њи Де сан ке Мак си мо вић 
не ма свој под текст у на род ној вер зи ји, али има у срп ској ет-
но ми то ло ги ји. На и ме, реч је о свад би по зна тој у на ро ду као 
„мр твач ка свад ба“. Бу ду ћи да по кој ник ни је сти гао да ис пу ни 
све пред ви ђе не дру штве не оба ве зе, у ко је спа да и скла па ње 
бра ка, та оба ве за ће се ис пу ни ти фик тив но, ри ту а лом мр твач-
ке свад бе. Ве ру је се да ће на кон из вр ше ња ри ту а ла ње го ва 
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ду ша мир но и пот пу но пре ћи у хтон ски свет. По ана ло ги ји са 
тим на род ним ве ро ва њем, мо тив свад бе у пе сми но си из ра-
зи то хтон ске цр те – уме сто да њу, об ред се од ви ја по но ћи:

Узи маш ме не жно за ру ку
и као ме се ча ри по ла зи мо
на вен ча ње.

Све фа зе свад бе ног ри ту а ла но се не га ти ван пред знак у 
од но су на оби ча је ва же ће у ово зе маљ ском све ту. Вен ча ње се 
де ша ва у де мон ском хро но то пу – у шу ми пу ној мра ка208. Не ми 
све док свад бе ног ри ту а ла је ме сец, ко ји се у ми то ло ги ји до-
во ди у ве зу са мр тви ма. Свад бе но ко ло има хтон ско обе леж је: 
во де га „ноћ не пти це и зми је мла до же ње“. И сам мла до же ња 
по се ду је са бла сне цр те:

Ти играш до ме не
блед од ме се чи не и бо ла.

За раз ли ку од на род не бај ке ко ја има сре ћан за вр ше так, 
и на род них пе са ма са тра гич ним за вр шет ком, у умет нич кој 
тран спо зи ци ји Де сан ке Мак си мо вић, по по врат ку ку ћи, мла-
до же ња се пре ла ском пре ко пра га по но во пре о бра ћа у зми ју:

Кад ме сец за ђе,
са вен ча ња се вра ћа мо ку ћи
кроз шу му пу ну мра ка;
али ти се као и ју че
по сле пр вог на пра гу ко ра ка
пре тва раш у зми ју мла до же њу
и на ср цу ми се клуп чаш.

208 Сим бо ли ка го ре/шу ме као то по са у на род ној по е зи ји ја сно је 
фик си ра на. Го ра је хтон ски про стор и при род но по при ште деј-
ства не чи сте си ле. (Урок, као не чи ста си ла, сти же ве ре ни цу Ми-
ли ћа Бар јак та ра упра во у го ри.) Го ра је та ко ђе ме сто у ко је се та 
си ла ба ја њем ис те ру је. Из у зе так су пе сме са хај дуч ком те ма ти ком, 
у ко ји ма се го ра сма тра „као ап со лут но сво је, од но сно као ку ћа“. 
в. М. Де те лић, Урок и не ве ста, стр. 54.
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и ти ме још јед ном по твр ђу је сво ју при пад ност хтон ском све-
ту.209 Пе сма се за вр ша ва сли ком ко јом је и по че ла. Ње на кру-
жна ком по зи ци ја по твр ђу је без из ла зну по зи ци ју, ве чи ту 
за ро бље ност го вор ног су бјек та у ме ђу про сто ру, што се по-
твр ђу је у број ним пе сма ма збир ке (Чар дак ни на не бу ни на 
зе мљи, При ви ђе ње, Са мо ћа).

Љу бав ни мо тив у овој пе сми по при мио је фан та стич на 
обе леж ја. Хтон ска жи во ти ња тран сфор ми ше се но ћу у во ље-
ног чо ве ка да би се њи хо ва љу бав оства ри ла. Сли ка па ган ског 
вен ча ња у хра му при ро де (шу ми) има свој пан дан у сти хо ви-
ма пе сме За свад бе без вен ча ња из збир ке Тра жим по ми ло ва-
ње. До жи вљај љу ба ви је мо гућ са мо но ћу, под лу нар ном све-
тло шћу, што је знак да љу бав ни је сва ки да шња, од овог све та.

*
Ка ко се рад ња пе са ма у збир ци Ни чи ја зе мља де ша ва 

у при ро ди, по ет ски свет је на ста њен чи стим и не чи стим 
жи во ти ња ма.

Од жи во тињ ских вр ста нај за сту пље ни је су пти це. Пти це 
ина че за у зи ма ју ва жно ме сто у ми ту, об ре ду, фол кло ру, ре-
ли ги ји и у тра ди ци ји уоп ште. У сим бо лич кој сли ци ко смо са, 
пред ста вље ној у ви ду др ве та све та, пти це се на ла зе на вр ху 
и че сто у па ру, „чи ме се ак це нат ста вља исто вре ме но и на ам-
би ва лент ност њи хо ве озна че но сти (до бро−зло), и на за тво-
ре ност ко смич ког мо де ла (со лар ни и лу нар ни прин цип).“210

Пти ца у пе сми Цр на пе ви ца до во ди се у ве зу са хтон ским, 
оно стра ним све том. Оли ча ва ту гу жен ског ис по вед ног су-
бјек та за умр лим дра гим:

Цр на пе ви ца ко ја је жи ве ла у ме ни,
у не ко до ба

209 Пре о бра жај же ни ка де ша ва се на кућ ном пра гу, ко ји је гра ни ца 
из ме ђу два све та. По ве ро ва њу Ср ба, кућ ни праг је ме сто у ко ме 
оби та ва ју ду ше по кој ни ка.

210 М. Де те лић, Урок и не ве ста, стр. 88.



167

Ничија земља

по тај но је ју тром од ле те ла из гне зда
те би до гро ба.

Она се са жи ве ла са ћу ко ви ма211 и га вра но ви ма212, по ве-
ро ва њу пти ца ма ко је пред ска зу ју зло, та ко ђе хтон ског по ре-
кла. Сво јом бли ско шћу са све том мр твих она се укла па у 
ат мос фе ру збир ке. Ка та лог пти ца у пе сми Ре кви јем до пу њен 
је гр ли цом и ше вом, ко је спа да ју у ред чи стих, бож јих пти ца. 
Гр ли ца/гу гут ка као жен ски пар го лу ба, у на род ним пред ста-
ва ма је чи ста, све та пти ца. Пред ста ва о го лу бу као све тој пти-
ци по ти че из хри шћан ске тра ди ци је: у ви ду го лу ба св. Дух 
је си шао с не ба то ком Ису со вог кр ште ња (Ма те ја 3, 16; 
Лу ка 3, 22; Јо ван 1, 32). Оту да се го луб, на ро чи то бе ли, по и-
сто ве ћу је са св. Ду хом. Љу бав но-брач на сим бо ли ка го лу ба 
пред ста вље на је у ве ро ва њи ма, у ма ги ји и свад бе ном об ре-
ду. У љу бав ним пе сма ма гу гу та ње го лу ба и го лу би це сим бол 
је за љу бље них. Они су рас про стра ње ни као по ет ски ли ко-
ви мла до же ње и мла де у свад бе ним пе сма ма. Пре ма ве ро ва-
њу, из те ла до брог по кој ни ка или де це, ду ша из ле ће у ви ду 
бе лог го лу ба. Зле ду ше узи ма ју об лич је цр них га вра на и вра-
на.213 Ше ва ужи ва по што ва ње као чи ста пти ца. За бра ње но 
ју је ко ри сти ти у ис хра ни, а уби ја ње ше ве сма тра се гре хом 
– што је ка рак те ри стич но за све све те пти це. Сло ве ни (Ру си, 
Укра јин ци, Бе ло ру си) ве зу ју лик ше ве за про лећ не об ре де, 
ве сник је про ле ћа. Пре ма ети о ло шким пре да њи ма214 ство рио 

211 Со ва, је ји на, бу љи на или ћук су на род ни на зи ви за пти цу ко ја на-
го ве шћу је смрт или бо лест. Она је у ве зи са оно стра ним. (А. Гу ра, 
Сим бо ли ка жи во ти ња у сло вен ској на род ној тра ди ци ји, од ред ни-
ца Со ва, Бримо, Логос, Александрија, Београд, 2005)

212 Га вран је коб на пти ца, ве сник не сре ће и смр ти. У на род ним пе-
сма ма га вра ни но се жа ло сне гла со ве о по ги би ји у бо ју. Спа да ју у 
хтон ске пти це. (Ш. Ку ли шић и др., Срп ски ми то ло шки реч ник, 
од ред ни ца Га вран).

213 Алек сан дар Гу ра, Сим бо ли ка жи во ти ња у сло вен ској на род ној тра-
ди ци ји, стр. 461.

214 Исто, стр. 457.
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ју је Бог ка да је ви со ко ба цио гру дви цу зе мље. Та ко је на-
ста ла ова пти ца си ва као зе мља. Пре ма ле ген ди, ше ве су, 
за јед но са ла ста ма, ва ди ле бо дљи ка во тр ње из „кру не“ рас-
пе тог Хри ста. Та ко је ше ва сте кла пра во при сту па до са мог 
Бо га. Из у зев гр ли це и ше ве, чи сте пти це се ви ше не по ми њу 
у сти хо ви ма збир ке.

Осим по бро ја них пти ца (и је ле на о чи јој је сим бо ли ци 
би ло ре чи), свет не чи стих жи во ти ња у збир ци на ста њу је и 
пас. У сло вен ској ми то ло ги ји пас је ву ков двој ник, ње го ва 
до ма ћа фор ма, ву ко ва до бра стра на, она ко ја је на кло ње на 
љу ди ма. По што је сро дан ву ку, и он је не чист, тј. де мон ско 
би ће. По ве ро ва њу, ка да пас за ви ја, то је пред знак смр ти, 
по мо ра или бо ле сти уку ћа на; или пак не сре ћа ши рих раз ме-
ра: гла ди и ра та. Упра во са овим на ве де ним од ли ка ма ја вља 
се пас у пе сма ма По след њи да ни и За пис о ра то ви ма:

Кад год је би ло пред ра то ве,
вра не су се по њи ва ма ску пља ле
и но ћу га ка ле зло слут но
и пси су пред пра го ви ма за ви ја ли.

           (За пис о ра то ви ма)
На до ла зе ћу по шаст у на ве де ним сти хо ви ма, по ред за ви-

ја ња па са, пра ти зло слут но грак та ње вра на. Пти це из по ро-
ди це вра на (га вран, вра на, чав ка, га чац)215 од ли ку је гра бљи вост 
и кр во жед ност, због че га их је на род у сво јим пред ста ва ма и 
об ре ди ма по ве зао са гра бљи ви цом као што је вук. Све пти це 
из ове гру пе сма тра ју се не чи стим (ђа вол ске, про кле те) и 
зло слут ним, што их до во ди у ве зу са бу љи ном, со вом, свра-
ком. Све су цр ног пер ја и као зло слут не, гра бљи ве и не чи сте 
су прот ста вље не су до брим, крот ким и бе лим пти ца ма, нпр. 
го лу бу. Кад год се по ме ну у фол кло ру, пти це из по ро ди це 
вра на асо ци ра ју на смрт и свет мр твих.

215 В. у: А. Гу ра, Сим бо ли ка жи во ти ња у сло вен ској на род ној тра ди-
ци ји, Не чи сте пти це, стр. 397−405.
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У фа у ни Ни чи је зе мље пр ве жр тве смр ти по ста ће пас и 
га вран, об ред но-ми то ло шки из ра зи то не чи сте жи во ти ње. 
Док „го ми ла љу ди“ још бу де че ка ла „пред врат ни ца ма у зе мљу 
не по врат ка“ (По след ње пу то ва ње), ста ром псу су већ од бро-
ја ни да ни – „већ му се при чи ња ва ју умр ли пре ци“ (По след њи 
да ни). Ста ри га вран је још бли жи смр ти, ње му је осва нуо 
по след њи дан („још са мо трен/ па ће на ње га ред“), по след њи 
час („ра ђа се иза го ре мо дре/ ме сец пун“), ка да ће под лу нар-
ном све тло шћу он пр ви за ко ра чи ти кроз вра та („као да се 
отва ра ју вра та/ да га вран уђе кроз њих“, Смрт га вра на).

*
У пе сма ма ове збир ке за па жа се при су ство тип ских бро-

је ва 3 и 9, што ука зу је на бли скост пе снич ког по ступ ка у 
пе сма ма Ни чи је зе мље са на род ном књи жев но шћу.

Сим бо ли ка бро ја де вет216 ја вља се у пе сми При ви ђе ње. 
У њој во ље ни до ла зи „са огром не раз да љи не“, у вре ме ца ро-
ва ња ме се чи не, као „не ко би ће ве за но са не по зна тим све том“. 
Он до ла зи „из бе ли не Млеч ног пу та“, по ми ња ног као ста за 
ко јом се кре ћу ду ше умр лих на онај свет. Свр ха ње го вог до-
ла ска је мол ба упу ће на жен ском су бјек ту: „да про ме ни мо 
све том“. Очи то да је реч о пред ло гу да пре ђу у хтон ски свет, 
јер јој се он обра ћа „на не ком је зи ку де ве том“. По зна то је да 
„са мо де мон ске си ле мо гу збо ри ти ’на не ком је зи ку де ве том’, 
што је у ба сма ма зва нич но пи смо и слу жбе ни је зик цар ства 
мр твих“217. Број де вет се по ми ње и у ме та по е тич ној пе сми 
Ра ђа ње пе сме („де ве ти вал“).

216 Атри бу тив на функ ци ја бро ја де вет ука зу је на хтон ску обе ле же ност 
про сто ра. Код Ср ба се по ме ну ти број ве зу је за де мон ску си лу у 
ба ја њи ма – де ве та зе мља, де вет је ла, де вет сре бр них си ни ја итд. 
Ви де ти у: Љ. Ра ден ко вић, Сим бо ли ка све та у на род ној ма ги ји Ју-
жних Сло ве на, стр. 79.

217 Б. Су вај џић, „За пи си са Ни чи је зе мље“, Хри шћан ско и па ган ско у 
по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, стр. 37.
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Та ко ђе, ја вља се сим бо ли ка бро ја три у ве зи са сно ви ма 
(До дир), и сли ка три сун ца као оли че ња људ ске по тре бе за 
жи во том ко ји је оба сјан ле по том (По треб но ми је).

*
Ми то ло шки мо тив при но ше ња жр тве, у ве зи са кул том 

мр твих, на шао је сво ју об ра ду у две ма пе сма ма збир ке: Гој-
ко ви ца и Ви ђе ње.

Пе сма Ви ђе ње са др жи еле мен те кул та мр твих по зна тих 
у на род ној тра ди ци ји. У њој је по кој ник са хра њен у ма ни ру 
еги пат ских фа ра о на, са свим до бри ма ко ја су му при па да ла 
на овом све ту: је ло, пи ће, пред ме ти – у пр вом ре ду, јер су 
они, по ве ро ва њу, нај по треб ни ји по кој ни ку. Осим на ве де ног, 
„ви ше гла ве“ на шла се ње го ва „оми ље на пти ца“, ко ја ће на 
оном све ту от по че ти хтон ску за пев ку. Реч је о „цр ној пе ви-
ци“, мо ти ву ко ји се у ви ше на вра та ја вља у збир ци Ни чи ја 
зе мља. У ста рим срп ским за пи си ма има по да та ка о при но-
ше њу жр тве них жи во ти ња и пти ца крај по кој ни ка. Обич но 
је то био цр ни пе тао или цр на ко кош, у за ви сно сти од по кој-
ни ко вог по ла218, на осно ву че га се из во ди хро мат ска сим бо-
ли ка пе ви це – хтон ске пти це. „Би љур на вен ча на ча ша“, ко ја 
се у пе сми на шла у ре ду жр тво ва них пред ме та, има за вла-
сни ка са крал ни ка рак тер. По функ ци ји под се ћа на мо ли тве-
ну ча шу ко ја се ко ри сти ла у свад бе ним ри ту а ли ма код Ср ба.

Мо тив смр ти у ве зи са во дом ја вља се у пе сми Два сна 
да вље ни ка. По зна то је да се во да у ми то ло ги ји ја вља као сте-
ци ште ду ша пре да ка и уто пље ни ка. Во да (у фор ми ре ке, је-
зе ра, мо ра) се ја вља као „гра ни ца из ме ђу два све та ко ју чу ва-
ју де мо ни (ви ле, ди во ви, ажда је, зма је ви) али и све ци (Ни ко ла, 
Пе тар) – ако је по ста вље на из ме ђу ра ја и па кла.“219 Упра во о тој 
гра нич ној се ман ти ци во де реч је у пе сми Два сна да вље ни ка. 

218 Ш. Ку ли шић и др., Срп ски ми то ло шки реч ник, од ред ни ца „Жр тва“.
219 Мир ја на Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 88.
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Мо же се прет по ста ви ти да „два бле да220 ли ка“ ко ја у све ту 
пе сме из ра ња ју из во де сим бо ли зу ју ду ше пре да ка или ду ше 
во ље них би ћа, сва ка ко по кој ни ка. Је ди ни све до ци њи хо ве 
смр ти/не стан ка су „не про зир не во де без да на“ и „не му шта 
под вод на би ћа“. Не про зир на (мут на/цр на) во да, по на род ном 
ве ро ва њу, ис пу ња ва до њи свет. „Пре ма јед ном ес ха то ло шком 
пре да њу из Хо мо ља, под зе мље је ис пу ње но жу том и гу стом 
во дом ко ја ће – кад би ко ви ко ји др же Зе мљу осла бе и по клек-
ну – по ку ља ти кроз пу ко ти не и по да ви ти чи тав свет. Мут на 
је (...) и хтон ска во да ко ја из ви ре из зе мље као ма ни фе ста ци-
ја Бож је ка зне за те жак грех, у пе сма ма ти па ’Бог ни ком ду-
жан не оста је’ и ’Ду шан хо ће се стру да узме’. Она се у су шти-
ни не раз ли ку је бит но од (...) во де под на зи вом ’јад’ у ко јој се, 
по на шем на род ном ве ро ва њу, ду ше чи сте све док не стек ну 
пра во на онај свет.“221 Из ово га сле ди за кљу чак да се „два 
бле да ли ка“ из пе сме на ла зе у ли ми нал ној фа зи – на кон што 
су за у век на пу сти ли овај свет, на шли су се на пра гу агре га-
ци је у онај свет.

Дру ги све док ута па ња два бле да ли ка су „не му шта под-
вод на би ћа“. Не мост и ти ши на, као и од су ство гла са, атри-
бу ти су дру гог све та, о че му је већ би ло ре чи. Овим де та љи-
ма упот пу ње на је хтон ска сим бо ли ка пе сме. Они рич ка 
ди мен зи ја пе сме („два сна да вље ни ка“) ко ре спон ди ра са ње-
ним там ним, оно стра ним зна че њем.

Пи шу ћи о кул ту мр твих, Сло бо дан Зе че вић по ми ње 
во ду као ста ни ште мр твих ду ша: „У ку ћи по кој ни ка про си-
па ла се сва во да ко ја се за те кла, као и у су сед ним и у оним 
ку ћа ма по ред ко јих је про ла зи ла по греб на по вор ка. Ако би 
по вор ка сре ла не ко га са пу ним су до ви ма, во да се и та да мо-
ра ла про су ти. Све се то чи ни ло да се ду ша по кој ни ка не на-
ста ни у во ди, јер се ми сли ло да она ра до бо ра ви у њој.“222 То је 

220 Бле ди ло је ти пич на бо ја смр ти.
221 М. Де те лић, исто, стр. 88; кур зив С. П.
222 С. Зе че вић, Срп ска ет но ми то ло ги ја, стр. 358.
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сто га што, по ве ро ва њу, „во да за ду ше умр лих има из у зет но 
при влач ну сна гу, да је она чак њи хо во збор но ме сто.“223 У по-
не ким ме сти ма гро бља су од на се ља одва ја на по то ком или 
не ком дру гом во дом, јер се ве ро ва ло да ду ше пре ко ње не ће 
пре ћи, већ ће за у век оста ти у њој. Овим се ви ше стру ко по-
твр ђу је да пе сма са мо ти вом смр ти Два сна да вље ни ка по чи ва 
на мит ској под ло зи.

*
Мо тив вре ме на, ње го вог про ти ца ња и не мо гућ но сти 

чо ве ка да га пре о кре не у сво ју ко рист, чест је у сти хо ви ма 
ове збир ке. Пе сма Чо ве ков дом ис под пред ње план ске сли ке 
до ма има у осно ви мо тив људ ске про ла зно сти, про па дљи-
во сти. Ни шта што смо до ла ском на свет на сле ди ли од пре-
да ка не при па да на ма: ни „дом пун сја ја“, ни без број не тр-
пе зе и „без мер не окућ ни це“. Ен те ри јер до ма је пред ста вљен 
фор му ла ма усме не тра ди ци је: до чар да ка во де ле стве, ко је 
го вор ни су бјект не ма; не ма ни кљу че ве од мно го број них 
вра та у ку ћи; не зна пут до до њих по дру ма. Не са мо го вор ни 
су бјект не го и ни ко дру ги не зна ко ме тај дом при па да, ко га 
је ство рио и до кле се про сти ре. Он је сва чи ји и ни чи ји, баш 
као и зе мља на ко јој је на стао – ни чи ја зе мља. На кра ју, пе-
снич ки су бјект из ри че сво ју спо зна ју о не мо гућ но сти по се-
до ва ња уви да у соп стве ни жи вот. На ме ће се за кљу чак да је 
у пе сми Чо ве ков дом „свет из ме штен из ле жи шта“224, не по-
пра вљи во и тра гич но оту ђен од чо ве ка ко ји у ње му жи ви. 
Ова пе сма мо тив ски ко ре спон ди ра са сти хо ви ма пе сме Зе мља 
је смо из књи ге Не мам ви ше вре ме на; а сво јом се ман ти ком 
укла па се у свет Ни чи је зе мље.

Го вор ни су бјект спо зна је да вре ме не у мит но уби ја, чи ни 
чо ве ка бив шим пре ње го вог фи зич ког кра ја:

223 М. Де те лић, исто, стр. 90.
224 Б. Су вај џић, „За пи си са Ни чи је зе мље“, Хри шћан ско и па ган ско у 

по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, стр. 36.
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Не мо ра нас зе мља за су ти.
За си па ју нас усо ви вре ме на
и бес те ле сна те жи на њи на.
(...)
И пре смр ти по ла ко то не мо
у вре ме на тре сет.

   (Мо ги ле вре ме на)

На та кву пе си ми стич ну ви зи ју жи во та у све ту збир ке 
љу ди су од го во ри ли дво ја ко: пре на гла ше ном по тре бом да се 
жи ви ин тен зив но, ма кар ма ли пе ри од жи во та, без об зи ра на 
це ну ко ју ће за то пла ти ти:

Жеђ за жи во том би ла је ушла у љу де
као да су сви тек по бе гли са ве ша ла
и пра ви ли су по год бе са де мо ном:
(...)
Нек нам сун ца у оку про го ри бук ти ња
и ме сец опет на че лу за си ја,
па ће мо се ју че ра шњих од ре ћи све ти ња
у ве се љу дај да жи вот се пре мо сти,
да све пло до ве обе ре мо с гра на –
а по сле у по нор сур вај нас без ми ло сти.

     (За пис о же ђи за жи во том)

или, као пе снич ки су бјект, мир но и ста ло же но оче ку ју ћи 
сво ју ско ра шњу смрт:

Огла си те мо ју смрт
по то ци што па да те са ви со ких ста ва,
ста ри га вра ни,
ку ка ви це на ри ка че,
ћу ко ви и со ве са ви со ких бу ка ва,
и ти гр ли це што под стре хом пла чеш,
и ви ра но ра ни о ци ше ви ни со пра ни,
огла си те је ти хи уз да си цве та,



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

174

ми ри си зе мље уз о ра не,
огла си те мој од ла зак са све та.

                   (Ре кви јем)
Овај мир и сто и ци зам са ко ји ма се лир ски су бјект од но-

си пре ма смр ти ко ре спон ди ра с на род ним ве ро ва њи ма у 
ве зи са про ме ном све та: „Дру ги свет је у срп ским ве ро ва њи-
ма био од раз зби ва ња на овом све ту. Смрт је зна чи ла са мо 
про ме ну бо ра ви шта и од ла зак на не ки дру ги свет, сли чан 
ово ме. Ни је би ло на ро чи тог стра ха од смр ти, већ ју је чо век 
сма трао не ми нов но шћу ко ја оче ку је сва ко га. У смрт се од-
ла зи ло мир но, по го то ву ако је она би ла ла ка. Лак пре лаз у 
свет веч но сти чак се и при жељ ки вао.“225

Та ко ће и пе снич ки су бјект у ис хо ди шној пе сми збир ке 
(По сло ви су за вр ше ни) са мир но ћом пре ва зи ћи страх од смр-
ти кон ста та ци јом у на сло ву, ко јој ре френ ски до да је: „не мам 
шта ви ше да ра дим ов де“. И ов де она се бе до жи вља ва као 
не ко га ко још увек не при па да ни овом ни оном све ту, већ 
„се бе ви ди као мост, по сред ни ка из ме ђу та два све та, оно га 
ко хар мо ни зу је њи хов од нос.“226 С јед не стра не, она је ис пра-
ти ла ме сец као дра гог го ста и од ве ла зве зде по пут па сти ра:

Ис пра ти ла сам ме сец
до по след њег за ви јут ка
и гле да ла за њим ду го
као за во ље ним го стом.
Зве зде сам као ста да
па стир ко ји је зад њи у по љу осто
од ве ла са не бе ских ли ва да.

С дру ге стра не, пре ве ла је пре ко гра ни це, у сва ко дне ви цу, 
ју тар ње тре нут ке пре ко во де:

225 С. Зе че вић, Срп ска ет но ми то ло ги ја, стр. 368.
226 Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, „’Ни чи ја зе мља’ – про стор као 

ме та фо ра“, Усме но у пи са ном, Бе о градска књига, Бе о град, 2009, 
стр. 125.
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Са че ка ла да птич је зво на ре
за зво не на ју тре ње,
да пла ну ју тар њи тре ну ци
као су вар ци
и пре ве ла их су хе пре ко во де.
             (По сло ви су за вр ше ни)

При су ство во де227 пре ко ко је су бјект пре во ди ју тар ње 
тре нут ке је још је дан знак да се рад ња де ша ва на гра нич-
ном про сто ру. Ако је све на ве де не рад ње оба ви ла у ли ми-
нал ном про сто ру, оне би се мо гле про ту ма чи ти као при пре-
ма за од ла зак на онај свет, ко ме је, чи ни се, кроз це лу збир ку 
те жи ла. Је ди но би дру ги свет мо гао би ти смер ње ног кре-
та ња, бу ду ћи да су ње му би ле усме ре не све ње не ми сли, 
на кон су о ча ва ња са ту ђом (мо тив смр ти дра гог, мај ке, бра-
та, се стре, при ја те ља, пти ца и жи во ти ња) и, ко нач но, вла-
сти том смрт но шћу.

*
У збир ци Ни чи ја зе мља сво је ме сто на шле су и пе сме са 

мо ти вом ства ра ла штва. Оне су на ста ле осла ња њем на мо-
ти ве из на род не по е зи је, њи хо вом тран сфор ма ци јом, при 
че му су они до би ли но во зна че ње. Пе сма Гој ко ви ца осла ња 
се на мо ти ве на род не епи ке (ви де ти на род ну еп ску пе сму 
Зи да ње Ска дра, Вук, II, 25), да би до се гла до умет ни ко ве сва-
ко дне ви це ко ју обе ле жа ва ства ра ње по е зи је.

Мо тив узи ђи ва ња људ ске жр тве да би се гра ђе ви на одр-
жа ла је до бро по знат у сло вен ској ми то ло ги ји. „Култ но и 
мит ско-ре ли ги о зно по ре кло мо ти ва о узи ђи ва њу, ве ро ва ње 
да се ни јед на гра ђе ви на не мо же по ди ћи ни одр жа ти уко ли-
ко не ма сво га ду ха по кро ви те ља – та ла со на, сто па ни на, до-
ма ћи на, на ме сни ка кур ба на – узи да ног у гра ђе ви ну, осно ва 

227 Ти че се ар ха ич не пред ста ве о гра нич ној во ди ко ја де ли свет мр твих 
од све та жи вих.
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је свих ка сни јих књи жев но уоб ли че них оства ре ња о овој 
те ми у свим де ло ви ма све та и од дав них вре ме на.“228 Мо тив 
узи ђи ва ња људ ске жр тве об ра ђен је у на род ној по е зи ји229, 
а у ви ду ле ген де ја вља се у умет нич кој књи жев но сти230. Вре-
ме ном је жр тво ва ње љу ди суп сти ту и са но жи во ти ња ма, а оне 
бес крв ним жр тва ма и нов цем.

Мо тив жр тво ва ња же не ра ди одр жа ња гра ђе ви не из 
ба ла де Зи да ње Ска дра по слу жио је пе снич ком су бјек ту као 
по ла зи ште да ство ри ви зи ју соп стве ног жр тво ва ња за рад 
ви шег ци ља. Го вор ни су бјект се у умет нич кој пе сми са мо-
све сно жр тву је све ту по е зи је у ци љу ства ра ња трај них вред-
но сти. По све тив ши се по е зи ји, он пре ва зи ла зи вре мен ску 
огра ни че ност на ко ју је осу ђен сва ки смрт ник. Вре ме, уни-
шти тељ зе маљ ских би ћа на ди ла зи се по е зи јом, ко ја осло ба-
ђа твор ца те ле сне огра ни че но сти та ко што отва ра ње гов 
по глед ка зве зда ним не бе си ма:

Вре ме ме за зи ђу је,
али по е зи ја ми отва ра про зор на ку ли
и ње ном иглом маг нет ском
при вла чим зве зда зла то
и ви со ких се не бе са
ан те нa ма ње ним хва там.

или ка не по зна тим, ар хе тип ским ду би на ма:

Вре ме ме за зи ђу је,
али ја по е зи јом пу ком
ду бо ко под зе мљом се би ду бем

228 Н. Ми ло ше вић Ђор ђе вић, За јед нич ка те мат ско-си жеј на осно ва 
срп ско хр ват ских не ис то риј ских еп ских пе са ма и про зне тра ди-
ци је, „Зи да ње Ска дра“, стр. 331−331.

229 Зи да ње Ска дра, Вук, II, 75; Ка ко се огра ди ла ћу при ја на Ви ше гра ду, 
Б. Пе тра но вић, Срп ске на род не пје сме, III, 52, Са ра је во, 1870.

230 По ди за ње мо ста на Дри ни код Ви ше гра да у ро ма ну Иве Ан дри ћа, 
На Дри ни ћу при ја.
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спа си лач ке ход ни ке
као пи ју ком.

            (Гој ко ви ца)
По е зи јом се пре ва зи ла зи за тво ре ност, утвр ђе ни по ре дак 

ства ри у жи во ту, озна чен као „ка ме на ку ла“, и би ће се отва-
ра ка пре де ли ма ма ште, има ги на ци је, оли че ним у „кри ла том 
чар да ку“. С јед не стра не, ства ра ње по е зи је ши ри ви ди ке, а с 
дру ге про ду бљу је ми сао. Ка ко год би ло, ства ра њем по е зи је 
го вор ни су бјект по бе ђу је сво ју крат ко ве кост и про ду жа ва 
соп стве но би ће.

Ова пе сма у ко јој лир ски су бјект ис ка зу је свест о се би и 
соп стве ном де лу при па да ме та по е зи ји. У њој су у ви ду кон-
траст них сли ка при сут на два сто жер на мо ти ва сва ке „пе сме 
о пе сми“: мо тив смр ти231 – дат у ме та фо рич ном ис ка зу: вре-
ме ме за зи ђу је; и мо тив ства ра ња – ко ји се ве зу је за по е зи ју 
као на чин да се из бег не не ста нак, за бо рав и да се про ду жи 
би ће умет ни ка. „Сим бо лу вре ме на као про ла зно сти су прот-
ста вљен је сим бол по е зи је као от по ра или осми шља ва ња 
тра ја ња у про ла зно сти. Све је у овој лир ско-ми са о ној струк-
ту ри за сно ва но на по лар но сти вре ме−по е зи ја.“232

Мо тив узи ђи ва ња жи вих би ћа у на шој на род ној по е зи-
ји за сту пљен је у два ви да. Је дан је у ви ду си жеа о гра ђе ви ни 
(мо сту) чи је се ру ше ње спре ча ва узи ђи ва њем де це и да ри ва-
њем ре ке, а дру ги као си же о узи да ној не ве сти руч ко но ши. 

231 Мо тив смр ти и оно стра но сти асо ци ран је и у сре ди шњој стро фи 
пе сме, где лир ско Ја из ја вљу је да са кри ла тог чар да ка „на ду ги 
за ка зу је(м) са стан ке/ као на брв ну“. По на род ном ве ро ва њу, на кон 
смр ти, ду ша пре ла зи на онај свет пре ко брв на. Као не бе ски мост 
Ру си су за ми шља ли ду гу. По том ве ро ва њу, ду га је мост ко јим се 
на не бо пе њу ду ше по кој ни ка. Оту да су ду га и брв но у ве зи са пре-
ла ском у оно стра но (в. у: С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска 
ми то ло ги ја, од ред ни ца Мост, стр. 366).

232 Ми лош Ђор ђе вић, „Лир ски на ра тор и свест о де лу и смр ти у по е-
зи ји Де сан ке Мак си мо вић“, По е зи ја и по е ти ка Де сан ке Мак си мо вић, 
збор ник радовa, ур. М. Ђор ђе вић и др., При шти на, 1999, стр. 7.
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Обе ва ри јан те су про зног по ре кла – реч је о пре да њи ма; обе-
ма је за јед нич ко да на кон узи ђи ва ња гра ђе ви на оп ста је. Мо-
тив узи ђи ва ња руч ко но ше у Ву ко вој збир ци умет нич ки је 
нај у спе ли ји. То ме је до при нео на ро чи то дру ги део пе сме 
(пр ви сли ка те шко ће око зи да ња, ру ше ње од стра не нат при-
род них си ла), у ко ме се са по ви ше ним емо тив ним ин тен зи-
те том сли ка по бу на жр тве, мла де Гој ко ви це. У на род ној пе-
сми она с по чет ка не по и ма озбиљ ност си ту а ци је, чак и не 
ве ру је у исти ни тост оног што јој се де ша ва. На род ни пе вач 
(Ра шко) је гра да циј ски при ка зао пси хич ка пре жи вља ва ња 
и уза луд ност на де мла де же не ка да је узи ђу ју у те ме ље гра да:

Ра де вик ну до три ста мај сто ра;
ал се сми је та на на не вје ста,
она ми сли да је ша ле ра ди.
Ту ри ше је у град угра ђи ват,
обо ри ше до три ста мај сто ра,
обо ри ше др вље и ка ме ње
узи да ше до ри до ко ље на.
Још се сми је та на на не вје ста,
још се на да да је ша ле ра ди.
Обо ри ше до три ста мај сто ра,
обо ри ше др вље и ка ме ње,
узи да ше до ри до по ја са.
Тад оте жа др вље и ка ме ње, –
она ви ђе шта је јад ну на ђе,
љу то пи сну ка ко љу та гу ја,
па за мо ли два ми ла ђе ве ра:
„Не дај те ме, ако бо га зна те,
узи да ти мла ду и зе ле ну!“

      (Зи да ње Ска дра, Вук, II, 25)
У том тре нут ку суд би на жр тве и ње на осе ћа ња по ста ју 

глав но ин те ре со ва ње пе ва ча. Нат при род но оста је у дру гом 
пла ну, у пр ви план је из ву че на жр тва и ње не дра ма тич не 
мол бе за из ба вље ње, ко је су у скла ду са ње ном прет ход ном 
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не у пу ће но шћу у си ту а ци ју у ко јој се на шла. У то ме се умет-
нич ка об ра да Гој ко ви чи не суд би не у Ни чи јој зе мљи умно го-
ме раз ли ку је од на род не ва ри јан те.

Лир ски су бјект пе сме Де сан ке Мак си мо вић та ко ђе је у 
пр вом пла ну, али је све стан сво је по зи ци је и спрем но под но-
си са мо жр тво ва ње. Про го ва ра из пер спек ти ве чо ве ка са ду гим 
жи вот ним ис ку ством, ко ји је спо знао да вре ме „за зи ђу је“, тј. 
уни шта ва и тро ши људ ски жи вот. Сва ка по бу на би ла би ап-
сурд на јер се при род не не ми нов но сти не мо гу из бе ћи. Лир ском 
су бјек ту оста је да по е зи јом, ње ним ства ра њем, се бе про ду жи 
у вре ме ну и упр кос вре ме ну. Ка ко, по ле ген ди, сва ка гра ђе-
ви на тра жи жр тву – та ко и она са зда на од сти хо ва – лир ски 
су бјект ће јој при не ти се бе као са мо све сну жр тву, та ла со на.

На слов је за по чео пе сму, асо ци рао на ју на ки њу-жр тву, 
али у сти хо ви ма пе сме ни је раз ра ђи ва на суд би на на слов не 
ју на ки ње. На слов се не на ла зи у ин тер пре та тив ном од но су 
пре ма сти хо ви ма ко ји му сле де; њи ме се са мо на го ве шта ва 
да је Гој ко ви ца мо тив ски од јек на род не пе сме. И ово га пу та 
тво рац пе сме за др жао је дис тан цу пре ма усме ној тра ди ци ји. 
Гој ко ви ца је у пам ће њу на ро да са чу ва на као име. Исто риј ски 
је не по зна та и због то га ли ше на раз ви је не еп ске би о гра фи је. 
Као име, Гој ко ви ца је мно го ви ше, она је сим бол жр тве, жр-
тве ко ја је у ве зи са хтон ским си ла ма и у не по сред ном до ди-
ру са смр ћу, што је још јед на од од ли ка ње не сим бо ли ке. Као 
жр тва ко ја се под но си хтон ским си ла ма, она се у пот пу но сти 
укла па у ми то по ет ски свет Ни чи је зе мље. Ства ра ње по е зи је, 
пе сме, на ла зи се тик уз мо тив смр ти, са ко јим је у чвр стој 
узроч но-по сле дич ној ве зи. Још јед ном се у сти хо ви ма Де сан-
ке Мак си мо вић по твр ди ло тра гич но Миљ ко ви ће во ис ку ство 
да „исто је пе ва ти и уми ра ти.“ Још јед ном се ства ра ње пе сме 
ја ви ло као пред мет пе ва ња.

Миљ ко ви ћев ци клус Утва зла то кри ла, ко ме при па да 
пе сма Гој ко ви ца, са др жи та ко ђе фол клор но-ми то ло шку под-
ло гу, али се пе сма не за др жа ва, већ ис ко ра чу је из окви ра те 
под ло ге. У ње го вој Гој ко ви ци еп ска под ло га је на спе ци фи чан 
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на чин угра ђе на у са му те мат ску осно ву. Не ма сум ње да се 
сти хо ви: „Је си ли жи ви стуб гра да ил мр тва/ Бе ли бе дем до-
јиш пре ва ру све ве ћу“ не по сред но од но се на мла ду Гој ко-
ви цу, јед на ко као што на њу упу ћу ју „пра зно име на де и пре-
ле па жр тва“ и „ср це про да но не си гур ној зо ри“. По сред ног 
упу ћи ва ња на лик мла де Гој ко ви це има и у по ми ња њу „жр-
тве них ждра ло ва“, као и у са мом по ми ња њу гра да, Бо ја не, 
су жња, та о ца и пре де ла „ко ји ра сте ла ко вер но“.233 Сви ти еле-
мен ти уне ти су из под тек ста, из на род не пе сме Зи да ње Ска-
дра. Очи то да је мо тив жр тво ва ња кљу чан и у Миљ ко ви ће вој 
Гој ко ви ци. Ба ла дич но ин то ни ра на Миљ ко ви ће ва пе сма осла-
ња се на ба ла дич ни мо тив из на род не пе сме.

Оста ла ме ста у пе сми те шко се мо гу ту ма чи ти у кон тек-
сту на род не тра ди ци је, као нпр. сти хо ви: „Те ла чи сти јег од 
из гу бље них ре чи го ри/ Дан по сле вре ме на ко јег се сви бо је“. 
Њи ма се ства ра лац уда љу је од оно га од че га је по шао, ства-
ра ју ћи сво ју ори ги нал ну тво ре ви ну умно го ме нео д ре ди ву и 
пу ну ме та фо ра, пре по зна тљи ву по хер ме тич но сти.

Очи то да су Де сан ка Мак си мо вић и Бран ко Миљ ко вић 
тра ди ци ју по сма тра ли у дру га чи јем кон тек сту. Обо је су има ли 
исту на род ну пе сму као пред ло жак. Из ње је пре у зет и у те мат-
ско сре ди ште обе пе сме по ста вљен мо тив жр тво ва ња људ ског 
би ћа, же не. По шав ши од тог де та ља, Миљ ко вић и Де сан ка 
Мак си мо вић су ис ко ра чи ли из окви ра усме не књи жев но сти 
и ство ри ли две бит но раз ли чи те пе сме. Код Де сан ке Мак си-
мо вић лир ско Ја је ва жно, јер је пе сма ис пе ва на из ње го ве 
све сти, ин тро спек тив на је. Код Бран ка Миљ ко ви ћа лир ско 
Ја је по ти сну то, уме сто ње га аутор из но си низ сли ка ко је су 
у ве зи са суд би ном мла де Гој ко ви це, ју на ки ње на род не пе сме. 
У пе сми Д. Мак си мо вић про го ва ра су бјект у пр вом ли цу да 
би се ис по ве дио (ис по вед ни су бјект), код Б. Миљ ко ви ћа не ма 
су бјек та у пр вом ли цу. У ње го вим сти хо ви ма го вор ни су бјект 

233 Ви де ти у: Р. Ми кић, Ор фе јев двој ник. O поезији и поетици Бранка 
Миљковића, Народна књига – Алфа, Београд, 2002, стр. 112.
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обра ћа се жр тви, Гој ко ви ци, јер је ње на суд би на у сре ди шту 
пе сме. Миљ ко вић се на не ко ли ко ме ста до ти че мо ме на та из 
на род не пе сме: по ми ње ло ка ли тет – ре ку Бо ја ну, не срећ ну ју-
на ки њу на зи ва „жр тва“, „су жањ“ и „жи ви стуб гра да“ док „бе ли 
бе дем до ји“. Сти хо ви са др же и алу зи ју на „пре ва ру све ве ћу“ 
ко ју су ста ри ја бра ћа Мр њав че ви ћи, Угље ша и Ву ка шин, на не-
ли че сти том Гој ку. Пе сма Д. Мак си мо вић не са др жи те мо мен-
те из еп ске пе сме, ни ти алу зи је на њих. Она је на пи са на ја сним 
је зи ком, је зик Миљ ко ви ће ве пе сме је не ја сан, алу зи ван.

У фор мал ном по гле ду пе сме се та ко ђе раз ли ку ју: пе сма 
Д. Мак си мо вић је пи са на сло бод ним сти хом, без ри ме, са сто-
ји се из три стро фе (јед на сек сти на и две квин те); Миљ ко ви-
ће ва пе сма је астро фич на, сти хо ви су ујед на че не ду жи не (је-
да на е стер ци и два на е стер ци, из у зев јед ног че тр на е стер ца), са 
до след но спро ве де ном укр ште ном ри мом – у пр ва два че тво-
ро сти ха и об гр ље ном ри мом – у по след ња два че тво ро сти-
ха, чи ја је пра вил ност на ру ше на у по след њем че тво ро сти ху. 
Миљ ко ви ће ва ори ги нал ност по твр ди ла се и тим нео че ки ва-
ним пре ки дом пра вил но сти ри ме, као и уба ци ва њем за два 
сло га ду жег сти ха у сре ди ште пе сме. Из у зев мо тив ске слич-
но сти, ове две пе сме илу стра ци је су број них раз ли чи то сти.

По сма тра но из ши ре књи жев но-исто риј ске пер спек ти-
ве, мо тив жр тво ва ња је у осно ви хри шћан ске ци ви ли за ци је. 
Пр во по зна то жр тво ва ње је жр тво ва ње аг не ца Бож јег – Хри-
ста. По ме ну то је већ да свест о нео п ход но сти жр тве по ти че 
из још ра ни јег, прет хри шћан ског до ба. Се ман ти ка жр тве ног 
об ре да оста ла је не про ме ње на кроз ве ко ве: жр тва је бол на, 
али не ми нов на. У осно ви на ше ци ви ли за ци је је пред ста ва 
да ве ли ког по ду хва та не ма без жр тве (ис пр ва фи зич ке/ма-
те ри јал не, а ка сни је ду хов не). По сти за њем ци ља (из град њом 
гра ђе ви не, ства ра њем де ла), стра да ње и жр тва су осми шље-
ни, има ју ви ши сми сао. Оту да и сми сле ност жр тво ва ња и 
ње го во не дво сми сле но оправ да ње у све сти чо ве ка, ко ји се 
жр тву је за рад ства ра ња де ла – по пут су бјек та у пе сми Гој-
ко ви ца Де сан ке Мак си мо вић.
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Ауто по е тич на је и пе сма Лир ски ро до слов. Ро до слов је 
сред њо ве ков ни жа нр сли чан ле то пи су и хро ни ка ма. За раз-
ли ку од ле то пи са и хро ни ка, ко је мо гу при ка зи ва ти оп шту 
исто ри ју не ког на ро да, пред мет при ка зи ва ња ро до сло ва је 
ужи. Ро до слов са др жи ис кљу чи во са же ту исто ри ју не ке вла-
дар ске по ро ди це, од но сно ње них чла но ва. „Пи сци ро до сло ва 
ка зу ју са же то, са оп шта ва ју ћи нај ва жни је по дат ке из жи во та 
вла да ра.“234 Пе сма Лир ски ро до слов ис по што ва ла је жан ров ску 
од ли ку ро до сло ва као лич не исто ри је, у овом слу ча ју го вор ног 
су бјек та. У њој је аутор ка пре пле ла два мо ти ва: ре ка пи ту ла-
ци ју соп стве ног жи во та и ње го ву по све ће ност по е зи ји. Пе сма 
го во ри о спе ци фич но сти раз вој ног пу та пе сни ка. Из сти ха 
у стих, би блиј ским сти лом, ни же фа зе соп стве ног жи во та, 
у осно ви слич не жи во ту сва ког чо ве ка: ро ђе ње, де тињ ство, 
мла дост, љу бав и на го ве штај смр ти. Оно што пред ста вља 
спе ци фи кум жи во та пе сни ка: по се бан сен зи би ли тет („као 
вра чи и ју ро ди ви“ на у чи ла је да раз у ме ва је зик „не му штих“ 
око се бе) и дар да осе ћа ња су бли ми ра у сти хо ве („би сно ва, 
уз ле та и бро до ло ма,/ и ја ви ше се као жи ва би ћа/ сме хом и 
кри ком/ пр ви, нео че ки ва ни, слик за сли ком“), ја ви ло се већ 
у де тињ ству и пра ти ло ју је кроз жи вот. Сво је опре де ље ње за 
пе снич ки по зив, ко ји је и ујед но на чин жи во та, име но ва ла је 
„пе снич ким за мо на ше њем“, а опре де ље ње за пи са ње лир ске 
по е зи је ср ца, а не ло го са, ова пло ти ло се у тво рач ком по ри ву 
да ство ри свет „ни на не бу ни на зе мљи“ и да се „сме сти це ла/ 
у пу чи ну ср ца соп стве но га“. Ве ру у ис прав ност ода бра ног 
пу та до ве ла је у пи та ње спо зна ја бли ско сти смр ти. И та да, 
на ме сто три јум фа пе си ми зма, по пут би блиј ске об ја ве све тло-
сти, сти хо тво рац об ја вљу је по ја ву још јед не сво је упра во на-
ста ле пе сме („и би по но во пе сма“).

Про це су на ста ја ња пе сме по све ће но је де ло ин ди ка тив-
ног на сло ва – Ра ђа ње пе сме. Ра ђа ње пе сме је дуг и му ко тр пан 
про цес („Ова пе сма ни ка ко да се ро ди/ ма да јој је вре ме/ да 

234 Ђ. Три фу но вић, Азбуч ник, од ред ни ца Ро до сло ви, стр. 286.
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бу де од ср ца отрг ну та“). „Од ср ца“ у фол кло ру по ти чу са мо 
нај ви ше вред но сти (мај ка ве ре ни це Ми лић-бар јак та ра ка же 
да јој је ћер ку „бог од ср ца дао“). Ка да се ко нач но отрг не од 
свог твор ца, суд би на пе сме по ста је са свим не из ве сна: „као 
што се при ро ђе њу де те та/ крај же не сја те/ бо ги ња Жи ва и 
Пар ке у по ро ди ли ште“. Сло вен ска бо ги ња плод но сти и про-
ле ћа Жи ва и ан тич ке Пар ке, ко је се ја вља ју при ро ђе њу де-
те та да му до де ле суд би ну, ов де функ ци о ни шу као мит ске 
Су ђа је и Усуд из на род не при че.

*
Ни чи ја зе мља не при па да љу ди ма, она је ста ни ште де мо-

на и мрач них си ла. Ако се на ђу у њој, љу ди су ту са мо накрат-
ко, у про пу то ва њу ка дру гом све ту. У њој је низ смр ти у ве зи 
са го вор ним су бјек том: дра гог (При ви ђе ње, Цр на пе ви ца, 
Ви ђе ње, Са мо ћа), пре да ка (Кад оду на ших мај ки мај ке), жи во-
ти ња – пса и га вра на (По след њи да ни, Смрт га вра на). Мо тив 
смр ти ко ји про жи ма збир ку и сва би ћа у њој, осво ји ће и го-
вор ног су бјек та, ко ји у по след њој пе сми на сло вом кон ста ту је 
По сло ви су за вр ше ни. На кон што је за вр ши ла све ноћ не по-
сло ве: ис пра ти ла ме сец, зве зде „од ве ла са не бе ских ли ва да“, 
„од сто ја ла ћу ко ва опе ла“ у хра му при ро де и са че ка ла „да 
пла ну ју тар њи тре ну ци“, пред сва ну ће је до шла до кон ста-
та ци је: „И сад,/ не мам ви ше шта да ра дим ов де“. При лог 
ов де мо гао би да се од но си на по зи ци ју су бјек та ко ји се на шао 
у све ту ни чи је зе мље. Окру же на мр тви ма али ипак жи ва, 
она мо ра про ме ни ти све том и аси ми ло ва ти се са, за њу, је-
ди но мо гу ћим све том – оно стра ним, ко ме је окре ну та у свим 
пе сма ма збир ке.

Пра вац кре та ња лир ског су бјек та је ана ло ган кре та њу ју-
на ка на род них бај ки. Лир ски су бјект у овој збир ци кре ће се по 
за ми шље ној вер ти ка ли.235 У бај ка ма се про стор по вер ти ка ли 

235 У бај ка ма је по зна то кре та ње ју на ка по хо ри зон та ли и вер ти ка ли.
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де ли на два ме ђу про сто ра: гор њи свет (не бе ско цар ство) и 
до њи свет (под зем но цар ство). Ју нак бај ке мо же си ћи из не-
бе ског (гор њег) про сто ра у до њи (под зем ни свет). Пра вац 
кре та ња ис по вед ног су бјек та у Ни чи јој зе мљи од ви ја се по 
вер ти ка ли, ко ја укљу чу је опо зи ци ју: го ре – до ле. Та ко ће се 
он на ћи у гор њем цар ству (оли че ном у чар да ку, Чар дак ни 
на не бу ни на зе мљи; „кри ла том чар да ку“, Гој ко ви ца; „ви со ко 
не где из ме ђу пла не та/ (...)/ у тек ство ре ном све ту“, где му је 
мо гу ће „гле да ти из бли за/ ли ца су на ца,/ (...)/ облак (сме мо) у 
на руч је узе ти“, Ме ђу пла не та ма), или пак у до њем цар ству 
(„ду бо ко под зе мљом“, Гој ко ви ца).

У фор мал ном по гле ду, пе сме збир ке ис пе ва не су у дру гом 
ли цу, као ту жба ли це, у ви ду ди рект ног обра ћа ња (Чар дак ни 
на не бу ни на зе мљи, Ви ђе ње, Ни чи ја зе мља); или у пр вом 
ли цу, у ви ду ис по ве сти лир ског су бјек та (Чо ве ков дом, Не мам 
про тив о тро ва, Лир ски ро до слов); или у ви ду хро ни ке у сти ху 
(За пис о ра то ви ма, За пис о же ђи за жи во том).



Др уги део
ПРО  З А





1. БАЈ КА ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 
У КОН ТЕК СТУ УСМЕ НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

И ЕВРОП СКОГ НА СЛЕ ЂА

Про зом за де цу Де сан ка Мак си мо вић се по ја вљу је већ у 
пе ри о ду из ме ђу два ра та, збир ком Ср це лут ке спа ваљ ке и 
дру ге при че за де цу (1933). Пре ове књи ге об ја ви ла је са мо 
јед но де ло за де цу, збир ку пе са ма Врт Де тињ ства (1927).

Већ по об ја вљи ва њу ње не пр ве при че при ву кле су па жњу 
књи жев не кри ти ке. Пр ви се озбиљ ни је ба вио кри ти ком ње-
не про зе за де цу Иво Ко зар ча нин (1939), по во дом збир ки 
при ча Ср це лут ке спа ваљ ке (1933) и Рас пе ва не при че (1938). 
Он је ви со ко оце нио по ме ну те збир ке и уочио бит но свој ство 
ње ног про зног ства ра ња за де цу: „пе снич ку ин ди ви ду ал ност 
и сна гу пе снич ког из ра за, суп тил ну ли рич ност и је дан на-
да све са свим но ви свет ма ште и зби ље, ме ђу соб но ис пре пле-
тан и из у кр штан.“236

Усле ди ла је па у за у кри тич ком вред но ва њу аутор ки не 
про зе за де цу, ко ју је пре ки нуо Ми лан Црн ко вић (Дјеч ја 
књи жев ност, Школ ска књи га, За греб, 1967). Црн ко вић, за 
раз ли ку од прет ход ног кри ти ча ра, ни је из ре као ви сок вред-
но сни суд о де лу Мак си мо ви ће ве. На пи сао је да су ње не 
при че „пре за сла ђе на иди ла“, „ли је па му зи кал на фра за“; да 
су бај ке „бли је де“, „јед но лич не“ и да „дје лу ју ста рин ски“237. 

236 В.: Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. го ди шњи ци ро ђе ња, 
прир. В. Б. Са вић, стр. 375. 

237 М. Црн ко вић, Дјеч ја књи жев ност, Школ ска књи га, За греб, 1967, 
стр. 51.
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О ње ној про зи, нај че шће не из ри чу ћи ви со ке оце не, пи са ли 
су и Н. Про шић, Х. Тах ми шчић, В. Мар ја но вић, Д. Ог ња но-
вић, Р. Та у то вић.

Но ви од нос пре ма ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић 
за де цу уста но ви ли су ту ма чи оку пље ни око Зма је вих деч јих 
ига ра, ме ђу пр ви ма Ми лан Пра жић и Сло бо дан Ж. Мар ко-
вић. У есе ју „Пан ху ма ни зам и пан ка ли зам у ства ра ла штву 
за де цу Де сан ке Мак си мо вић“238, Пра жић ука зу је „да се у 
те ме љи ма ства ра ла штва за де цу Де сан ке Мак си мо вић мо гу 
(још) пре по зна ти еле мен ти тра ди ци је на род ног пе сни штва 
(бај ке и лир ске пе сме) и кла сич ног на сле ђа из свет ске ли те-
ра ту ре за де цу (на ро чи то Ан дер се но ве), ко ји ће тек ка сни је 
по ста ти кон сти ту ен ти, опле ме ње ни и тран сфор ми са ни, овог 
ви да ње ног ства ра лач ког опу са“.239

У ду жем вре мен ском пе ри о ду Сло бо дан Ж. Мар ко вић 
је пра тио и про у ча вао аутор ки но де ло на ме ње но де ци, па је, 
ка ко је вре ме про ти ца ло, ре ви ди рао и ме њао сво је ста во ве 
о ње му. Пра те ћи спи са те љи чин рад, уочио је бли скост ње не 
по е зи је са на род ном ли ри ком („Сти хо ви Де сан ке Мак си мо-
вић из ра сли су из плод ног тла на род не ли ри ке; они са њи ма 
има ју за јед нич ку јед но став ност го во ре ња, при ма ња жи во та 
и ута па ња у ње га“240), са ког је из во ра и ње на про за („Са бли-
ског из во ра је и ње на про за – на по ји ла ју је анег до тич ност 
на род не при че а оду ше ви ла фан та стич ност ко јом се ожи-
вљу је и сје ди њу је све што је оком ви ђе но“241), за кљу чу ју ћи да 
пе сни ки ња, по пут на род ног пе ва ча, „чи ни да се не ви де гра-
ни це из ме ђу ње не по е зи је и про зе за де цу“242. Овим је Мар ко-
вић ње ну про зу за де цу уз ди гао на пи је де стал тик уз по е зи ју, 

238 В.: М. Пра жић, Игра као сло бо да, Кул тур ни цен тар, Но ви Сад, 1971.
239 Исто, стр. 102−103.
240 С. Ж. Мар ко вић, Књи жев но ства ра ла штво Де сан ке Мак си мо вић, 

Чи го ја, Бе о град, 1998, стр. 146.
241 Исто, стр. 146.
242 Исто, стр. 147.
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ко ја је у кри ти ци Де сан ке Мак си мо вић би ла ви ше це ње на. 
Зна че њем пој ма бај ка у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић 
ба вио се С. Ж. Мар ко вић у књи зи Књи жев но ства ра ла штво 
Де сан ке Мак си мо вић (1998).

Сви про у ча ва о ци аутор ки не про зе за де цу уочи ли су 
ње ну ве зу са на род ном про зом, пре вас ход но бај ком, лир ски 
тон при по ве да ња, сво је вр стан пре плет ствар ног и чу де сног, 
без де мон ских цр та и на гла ше не дра ма ти ке. И у про зи за 
де цу очи глед на је при вр же ност тра ди ци ји, ко ја ула зи у осно-
ве аутор ки ног аутен тич ног про зног све та.

У ре до ви ма ко ји сле де би ће раз ма тра не бај ке Де сан ке 
Мак си мо вић об је ди ње не у сед мој књи зи Це ло куп них де ла 
ко ја укљу чу је збир ке: Ср це лут ке спа ваљ ке (1933), Рас пе ва не 
при че (1938), Деч ја со ба (1942), Чо ба нин пче ла (1956), Ако је 
ве ро ва ти мо јој ба ки (1959), Пи сма из шу ме (1962), Ме две до ва 
же нид ба (1961), Ђач ко ср це (1966), Па туљ ко ва тај на (1967).

Нај пре тре ба утвр ди ти од нос умет нич ке бај ке Де сан ке 
Мак си мо вић пре ма жан ру тра ди ци о нал не бај ке. Код нас се 
по че так на уч ног ис тра жи ва ња на род них бај ки ве зу је за име 
и де ло Ву ка Ка ра џи ћа. Он је у Пред го во ру Срп ским на род ним 
при по ви јет ка ма из 1853. г. бли же од ре дио су шти ну бај ке као 
чу де сне при че: „На ше на род не при че или при по ви јет ке го-
то во се мо гу раз ди је ли ти на му шке и жен ске, као и пје сме. 
Жен ске су при по ви јет ке оне у ко ји ма се при по ви је да ју ко је-
ка ква чу де са што не мо же би ти (и по свој при ли ци са мо ће 
за њих би ти ри јеч гат ка, Ње мач ки Märchen); а му шке су оне 
у ко ји ма не ма чу де са, не го оно што се при по ви је да ре као би 
чо вјек да је за и ста мо гло би ти.“243 Очи то да, по ред еле ме на та 
ко ји при па да ју сфе ри ре а ли ја, бај ку умно го ме од ре ђу је ка те-
го ри ја чу де сног (Вук: „ко је ка ка чу де са“).

Про у ча ва о ци од но са усме не и аутор ске бај ке као по ла зни 
кри те ри јум за њи хо ву ди стинк ци ју на во де од нос чу де сног 

243 Вук, Срп ске на род не при по ви јет ке, Про све та, Бе о град, 1969, стр. 58.
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и фан та стич ног.244 У усме ној бај ци чу де сни свет бај ке и ствар-
ни свет се ме ђу соб но про жи ма ју без ика квих кон фликa та; 
оту да је пре ла зак из јед не сфе ре у дру гу за ју на ка на род не 
бај ке са свим бес про бле ма ти чан. У аутор ској бај ци до ла зи до 
стро жег раз два ја ња ре ал ног и ире ал ног, па ју нак аутор ске 
бај ке свет чу де сног до жи вља ва са свим дру га чи је од ју на ка 
усме ног жан ра. Ју нак бај ке Цар игра ча ка, пут ник, би ва уве ден 
у чу де сни свет ко ји за ње га ег зи сти ра као чу до (али не и за 
при пад ни ке тог све та ко ји га по зна ју из ну тра). Ју нак на род-
не бај ке при хва та чу де сно као нор мал но ста ње ства ри, за 
раз ли ку од ју на ка аутор ске бај ке ко ји се чу де сно ме чу ди. 
Та ко се ве ли ки па јац, цар игра ча ка, пут ни ку обра ћа кон ста-
та ци јом: „Ви си ро ти љу ди све му се чу ди те – ре че он – а код 
нас је то са свим обич на ствар.“ На овом ме сту се ман ти ка 
пој ма чу де сно до жи ве ла је над град њу ти пич ну за аутор ску 
бај ку, у ко јој „чуд но за ме њу је чу де сно (до ла зи до осо бе не 
ра ци о на ли за ци је све та усме не бај ке)“.245 Ка јоа та ко ђе као 
„’проб ни ка мен фан та стич ног’ пред ла же ’ути сак не сво ди вог 
чу ђе ња’.“246 При су ство „нео бич них све то ва и си ла“247 ука зу је 
да се ра ди о при чи фан та стич не са др жи не. Пут ник из при че 
Цар игра ча ка об рео се упра во у нео бич ном све ту. Он се у 
ње му осе ћа не ла год но; ка је се што се по пео на по крет ну ку ћу 
пи та ју ћи се при том да то што се од и гра ва пред њи ме ни је 
де ло не чи сте си ле („Не но се је ваљ да, ђа во ли?“). За не ке про-
у ча ва о це ме ри ло фан та стич но сти је ис ку ство стра ха/збу ње-
но сти, од но сно емо ци о нал не на пе то сти ли ко ва у де лу (или 

244 „...Је дан од глав них кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње усме не и аутор-
ске бај ке је сте од нос чу де сно − фан та стич но.“ Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић, Усме но у пи са ном, Бе о град ска књи га, Бе о град, 2009, 
стр. 12.

245 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, Усме но у пи са ном, стр. 27. Ви де ти та-
бе лу 1.

246 Ц. То до ров, Увод у фан та стич ну књи жев ност, Рад, Београд, 1987, 
стр. 39.

247 Исто, стр. 39.
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чи та о ца), ма да страх, по То до ро ву, ни је нео п хо дан услов за 
ка те го ри ју фан та стич ног. Сле ди за кљу чак да про зни свет 
ко ји ће би ти раз ма тран у овом по гла вљу по чи ва на до ми на-
ци ји еле мен та чу де сног ка квог га по зна је усме на бај ка, али 
да он у по је ди ним при ча ма, по пут ове, по при ма свој ства 
фан та стич ног ко ја од ли ку ју стил аутор ске бај ке, тач ни је, осци-
лу је из ме ђу чу де сног и фан та стич ног. Ко нач но, бит на од ли ка 
све та бај ки Де сан ке Мак си мо вић је сте да се и чу де сно и фан-
та стич но у њи ма ве зу је за аутен тич ну ре ал ност.

У од но су на усме ну, у аутор ској бај ци про у ча ва о ци уоча-
ва ју тен ден ци ју при по ве да ча „да се чу да и чу де сно про ту ма-
че (а ти ме и по ни ште), пре ве ду у до мен мо гу ћег“248. О овој 
аутор ској „ра ци о на ли за ци ји“ су ви ше ап стракт ног сти ла на-
род не бај ке им пли цит но све до чи аутор ка у про зном уво ду 
Бај ке о Крат ко веч ној. У том уво ду на сло вље ном Ка ко је на-
ста ла бај ка ко ју има те у овој књи зи она је об ја сни ла: „За 
ме не је увек као бај ка би ла чи ње ни ца да од гу се ни це по ста је 
леп тир, да ин сект мо же пре сти сви лу леп ше не го ика ква 
пре ља или твор ни ца, да све тлост зве зде ме се ци ма и го ди на-
ма пу ту је до нас, те се де си да се зве зда и уга си, а по след њи 
зра ци с ње отрг ну ти ни су још сти гли до зе мље“249. То, исти-
на, на ли ку је чу де сним до га ђа ји ма, али се мо же ра ци о нал но 
об ја сни ти као по зна та при род на за ко ни тост. Ов де ни је реч 
о нат при род ном ко је се ја вља у тра ди ци о нал ној бај ци. „Ра-
ци о нал но ’про ту ма че на’ чу да, у аутор ској бај ци по ста ју сли-
ко ви ти, по ет ски од раз ре ал них по ја ва из све та при ро де или 
из до ме на со ци јал них од но са.“250 Та ко је Де сан ка Мак си мо-
вић као аутор број них бај ки би ла бли жа нео бич ним, не сва-
ки да шњим по ја ва ма у при ро ди, не го „ко је ка ким чу де си ма“.

Ко нач но, аутор ки но одва ја ње од фол клор не осно ве ре-
зул ти ра ло је на стан ком при ча ко је са свим на пу шта ју свет 

248 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, Усме но у пи са ном, стр. 14.
249 ДМ, ЦД, 7, стр. 439.
250 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, исто, стр. 14.
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чу де сног усме не бај ке и при бли жа ва ју се тзв. фан та сти ци у 
ужем сми слу251 (Ср це лут ке спа ваљ ке, Чуд но ват до га ђај у про-
дав ни ци игра ча ка).

Ани ми зам и ан тро по мор фи зам су бит не ком по нен те 
аутор ки не по е ти ке. Чу де сни до га ђа ји у ње ним при ча ма увек 
су у ве зи са при ро дом. Ур ба ни свет је вр ло рет ко по зор ни ца 
де ша ва ња рад ње у бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић. При ро да 
је ам би јент у ко ме се од ви ја ју чу де сни до га ђа ји. У ње ном 
про зном све ту у при ро ди је све ла тент но жи во, ани ми зи ра-
но. Пи шу ћи о при ро ди ани ми зма код Де сан ке Мак си мо вић, 
Јо ван Љу шта но вић за па жа да је он бли зак „деч јој скло но сти 
да у све му пре по зна ју жи вот, да пре по зна ју ду шу.“ Овај пе-
сни ки њин став је че сто илу стро ван сти хо ви ма пе сме Над књи-
гом бај ки: „Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма/ у све ту ства-
ри ни мр тве ни не ме,/ ка ме ње хо да и пе ва ју тра ве;/ све ства ри 
су у све ту жи ве, и го ле ме,/ све го во ре и има ју људ ске очи пра-
ве.“ Реч је о деч јем, „на ив ном осе ћа њу све та“, на ко ме се пе сни-
ки ња не за др жа ва.252 Њој та кав по глед на при ро ду ко ји „ли чи 
на деч ји“ слу жи као „по ла зи ште да би се из ме ђу људ ског све та 
и при ро де уочи ле ду бље ана ло ги је иза ко јих се слу ти је дин-
стве на су шти на све та.“253 Реч је о ап стракт ној сим бо ли стич-
кој „пан ко хе рент но сти“ − „су штин ској јед на ко сти све га жи-
вог пред ли цем ап со лу та“254. Осци лу ју ћи из ме ђу на ив ног 
деч јег ан тро по мор фи зма и ап стракт не сим бо ли стич ке „пан-
ко хе рент но сти“ ства ра ла је Де сан ка Мак си мо вић сво ју по е-
зи ју, бај ке и обим ни ја про зна де ла (Бај ка о Крат ко веч ној, 
Ше ва Не бе сни ца).

251 „...Одва ја њем од фол клор не осно ве, аутор ска бај ка по чи ње да се 
при бли жа ва тзв. фан та сти ци у ужем сми слу и да се ме ша са жан-
ром фан та стич не при че“. Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, исто, стр. 12.

252 Јо ван Љу шта но вић, Цр вен ка па гриц ка ву ка. Сту ди је и есе ји о књи-
жев но сти за де цу, Днев ник, Зма је ве деч је игре, Но ви Сад, 2004, 
стр. 65.

253 Исто, стр. 65.
254 Исто, стр. 66.
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Има ју ћи у ви ду до са да ре че но, ово про у ча ва ње бај ки 
Де сан ке Мак си мо вић те ме љи се на уоча ва њу њи хо вих од но-
са са усме ном бај ком, али и ши ре, са дру гим усме ним жан-
ро ви ма. И по ред број них от кло на про за за де цу Де сан ке 
Мак си мо вић са др жи по је ди не фор мал не и стил ске од ли ке 
бај ке. Еви дент но је да се у ње ним при ча ма ја вља ју би ћа, мо-
ти ви, ком по зи ци о ни по ступ ци из све та чу де сног, али не у 
оном бро ју и об ли ку у ко ји ма се ја вља ју у тра ди ци о нал ној 
бај ци. Мо же се ре ћи да при че Де сан ке Мак си мо вић са мо 
де ли мич но по чи ва ју на фол клор ној има ги на ци ји.

Ар се нал фол клор них би ћа и мо ти ва у њи ма је вр ло огра-
ни чен. Ни ка да се не ја вља ју де мон ски ју на ци, ажда је, ђа во-
ли, вам пи ри, гор ске ви ле, ко ји ма се од ли ку је на род на бај ка. 
„Вје ро ват но је на гла ше ни ли ри зам, ко ји је из ви рао из ње не 
за о ку пље но сти сви је том би ља ка и жи во ти ња, по ти снуо фол-
клор ну ма те ри ју у зад њи план.“255 Од нат при род них би ћа 
ко ја по зна је и наш фол клор она нај че шће ко ри сти па туљ ке 
као ју на ке. Они се ја вља ју у при ча ма Па туљ ко ва тај на, Три 
па туљ ка, Па ту љак Ку ку ру зо вић, Ора шчи ћи-пал чи ћи и Kћи 
ви ли ног ко њи ца.

При ча Па туљ ко ва тај на у свом за вр шном де лу на ли ку-
је на пре да ње о сти ца њу сре ће. За об ја шње ње ка ко је до то га 
до шло у при чу је укљу че но на род но ве ро ва ње о ма гиј ској 
мо ћи цве та па пра ти. Ста ри па ту љак, ју нак ове при че, под се-
ћа на бо жан ства шу ме: упу ћен је у све тај не при ро де, мо же да 
пред о се ти час сва чи је смр ти, раз у ме тај ни го вор би ћа и ства-
ри у шу ми („знао све тај не пти ца, гми за ва ца, из во ра и би ља“), 
знао је по че му ће по го ди ти и час сво је смр ти. Из на ве де ног 
се ви ди да је у фа бу ли при су тан мо тив не му штог је зи ка. 
За хва љу ју ћи сво јој мо ћи раз у ме ва ња све ко ли ког го во ра при-
ро де, па ту љак је про ре као ка да ће те треб по ги ну ти, ка да ће 
љу ди уби ти шар ку, ка да ће ста ри бор умре ти. Пред ска зао је 

255 Но во Ву ко вић, Иза гра ни ца мо гу ћег, На уч на књи га, Бе о град, 1975, 
стр. 52.
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да ће се те три смр ти (мо тив утра ја ња) де си ти до кра ја да на, 
што се об и сти ни ло.

Знао је час ка да ће из вор по ста ти „жи во тво ран, кад ње-
го ва во да мо же да под мла ди за чи тав људ ски век оно га ко је 
се на пи је“, а то се де ша ва ло јед ном у сто го ди на. На осно ву 
кло ко та во де по ми слио је да је упра во сва нуо тај дан, па „као 
без ду ше јур ну та мо“ јер је „био при лич но стар и хтео је да 
се под мла ди“. Чу де сна свој ства из вор ске во де по зна ју и на-
род не бај ке у ко ји ма по мо ћу ње до ла зи до про ме не из гле да 
ју на ка (у ин тер на ци о нал ном фон ду бај ке озна че но од ред бом 
– пре о бра жа ва ње, функ ци ја XXIX256). Ста ри цар се под мла ди 
на кон што се оку па во дом са сту ден ца (У ла жи су крат ке 
но ге); од се че на гла ва ју на ка се спа ја са те лом и он ожи ви на-
кон што га цар ска кћи по ли је „жи вом во до м“ (Зла то ру ни 
ован); ле ко ви та во да са гор ског из во ра ко ји чу ва ју ви ле има 
ис це ли тељ ску моћ (Прав да и крив да257).

Мо тив под мла ђи ва ња из вор ском во дом има сво је упо-
ри ште у тра ди ци ји. Из во ри су у на ро ду има ли по себ но зна-
че ње: „По срп ским ве ро ва њи ма, по што ва ње из во ра од ре ђу је 
се ве ром у ма гиј ска свој ства те ку ће во де – на зи ва ју је ’жи вом’ 
– ’ко ја из би ја из зе мљи не утро бе’.“258 У бај ци Па туљ ко ва тај-
на пре по зна је мо де та ље у ве зи са ста рим ве ро ва њем у чу до-
твор ност из во ра: па ту љак ра но ују тру од ла зи на из вор у чи-
је чу до твор но деј ство и сам ве ру је. Ипак, за ка снио је и на ум 
ни је оства рио („Али, не сти же на вре ме: у ча су кад он за мо чи 
ша ке у из вор, ње го ва во да по ста де опет обич на пла нин ска 
во да.“). На овом ме сту уоча ва мо „осо бе ну ’ра ци о на ли за ци-
ју’ ап стракт не сти ли за ци је усме не бај ке, по тре бу да се чу да 
и чу де сно про ту ма че (а ти ме и по ни ште), пре ве ду у до мен 

256 Вла ди мир Проп, Мор фо ло ги ја бај ке, „Функ ци је ли ко ва“, Про све та, 
Бе о град, 1982, стр. 33–71.

257 Све у: Вук, СНП, стр. 194 и прип. бр. 12, 16.
258 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца 

Из вор, стр. 221.
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мо гу ћег, или бар ве жу за про шло вре ме“259. Па ту љак се у бај ци 
Де сан ке Мак си мо вић ни је под мла дио, за раз ли ку од ју на ка 
по ме ну тих усме них бај ки ко ји су ис ко ри сти ли чу де сне мо-
гућ но сти из вор ске во де. Ра ци о нал но ту ма че ње чу да у аутор-
ској бај ци кри је у се би алу зи ју да веч не мла до сти не ма.

По што ни је на вре ме сти гао до из во ра да се под мла ди, 
оста ло му је да упо тре би тај ну о цве ту па пра ти, „ко ји се рас-
цве та ва са мо јед ном у го ди ни да на, усред Ивањ ске но ћи, 
и по том од мах уве не. Али ко успе да га уз бе ре, це ле го ди не, 
а не кад и це лог жи во та, бу де сре ћан“260. Ову тај ну па ту љак 
је чу вао и био спре ман да је дру го ме ка же је ди но у ча су сво-
је смр ти („Са мо па ту љак је чу вао ову тај ну као и све оста ле, 
и био је ре шен да је дру го ме ка же је ди но у ча су сво је смр ти“). 
На овом ме сту ин кор по ри ра но је ста ро на род но ве ро ва ње 
о па пра ти и чу до твор ној мо ћи ње ног се ме на261, као и та бу 
у ве зи са њи ме. Па прат и из вор ска во да ов де функ ци о ни шу 
као ча роб на сред ства у усме ним бај ка ма (од ред ба – не до ста-
так, ча роб но сред ство, VI II-a 2. по треб но је, нео п ход но је 
ча роб но сред ство, на при мер ја бу ке, во да, коњ, са бље и сл.).

Од ред ни ца „усред Ивањ ске но ћи“, одн. у по ноћ, са крал-
ног је ка рак те ра и има сво је упо ри ште у на род ној тра ди ци ји.262 

259 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, Усме но у пи са ном, стр. 14.
260 У усме ном кор пу су ја вља се па ту љак са слич ном функ ци јом. Па-

ту љак („ста рац од пе дља“) от кри ће Кра ва ри ћу Мар ку на чин за 
сти ца ње сре ће на кон што му Мар ко по ште ди жи вот („не го, ако 
ми опро стиш жи вот, ка за ћу ти не што што ће ти до ни је ти сре ће 
за ци је ли твој жи вот.“ Ч 1, 10). Ти ме овај у осно ви не га ти ван па ту-
љак по ма же ју на ку.

261 „Па прат је мит ска биљ ка по чу до твор ном цве ту и се ме ну: по на-
род ном ве ро ва њу, ко се њих до мог не зна ће не му шти је зик. Али је 
те шко до мо ћи се, јер па прат про цве та и исе ме на са мо уочи Ивањ-
да на, око по но ћи, и ње гов цвет и се ме згра бе сту хе, ве шти це и дру-
ге ’не чи сте ду ше’, ко је би без то га оста ле без мо ћи.“ (В. Чај ка но вић, 
Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, стр. 306.)

262 Ве ро ва ло се да се чу да де ша ва ју у са крал но вре ме. Код Сло ве на је тај 
чу де сни тре ну так би ла по ноћ, код Гр ка – сви та ње. По ноћ ни мо ме нат 
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При че о стра жа ре њу и сти ца њу цве та или се ме на па пра ти, 
по зна те су у фол кло ру ве ћи не европ ских на ро да263. Агап ки-
на у сво јој сту ди ји на во ди мо ме нат ко ји ко ин ци ди ра са оним 
у при чи Па туљ ко ва тај на. На и ме, „пред чо ве ком ко ји чу ва 
цвет у ру ци, отва ра ју се без гра нич не мо гућ но сти264; ма да 
при ча о ко ри шће њу тих мо гућ но сти фак тич ки не ма (курзив 
С. П.), што је по ве за но са ве о ма хи по те тич ком мо гућ но шћу 
на ла же ња цве та.“265

У при чи Па туљ ко ва тај на ства ри сто је упра во као у 
фол кло ру: па ту љак зна где је цвет, ка ко и кад тре ба до ње га 
да до ђе, али до кра ја при че он га не ће за се бе при ба ви ти. 
Са мим тим чу до цве та па пра ти је за ње га оста ла не ис ко ри-
шће на мо гућ ност. У то ме се кри је сми сао при ча о ка лен дар-
ским чу ди ма: оне пре до ча ва ју да је „чо ве ку дат са мо је дан 
пут ка сти ца њу сре ће, успе ха, ма да је пот пу но њи хо во по се-
до ва ње не мо гу ће.“266 Су шти на си жеа тих при ча са др жа на је 
у ме та фо ри пра зни ка „ко ји сти же, да ру је на ду и од ла зи“267. 
Исту се ман ти ку до но си мо тив па пра ти у Па туљ ко вој тај ни.

Та бу (за бра на ода ва ња тај не) је та ко ђе фол клор ни мо тив. 
У на род ној бај ци та бу је у ве зи са не му штим је зи ком. Раз ли чи-
та су ве ро ва ња о то ме ка ко се сти че, али је сви ма за јед нич ко 

био је мо ме нат чу де сног: тог тре нут ка отва ра ју се не бе са, ис пу ња ва-
ју же ље, цве та ју биљ ке ко је ина че ни ка да не цве та ју, во да се пре тва ра 
у ви но. Од ли ка са крал ног хро но то па је сте за бра на сна. Она је прак-
ти ко ва на „чу де сних но ћи“ (нпр. це ло ве чер ње бде ње уочи Ус кр са, 
пред Бо жић, уочи Бо го ја вље ња, на Иван дан). Ова за бра на је раз ли чи-
то ту ма че на, из ме ђу оста лог да се не би „пре спа ва ла сре ћа“ (В.: Ви-
та лиј и Та тја на За ј ков ски, „Чу до хи је ро фа ни је“, Чу до у сло вен ским 
кул ту ра ма, збор ник, ур. Де јан Ај да чић, Но ви Сад, 2000, стр. 47−56).

263 В.: Та тја на Агап ки на, „Шта се до га ђа чу де сне но ћи?“, исто, стр. 30.
264 По ве ро ва њу, па прат до но си раз у ме ва ње је зи ка жи во ти ња, зна ње 

о то ме где је скри ве но бла го, са зна ње о бу дућ но сти, мо гућ ност 
отва ра ња сва ке бра ве.

265 Та тја на Агап ки на, исто, стр. 30.
266 Исто, стр. 41.
267 Исто, стр. 42.
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да по сто ји за бра на да чо век ко ји ту спо соб ност по се ду је би ло 
ко ме о то ме го во ри. Кр ше ње та буа у бај ци мо же ре зул ти ра ти 
смр ћу пре кр ши о ца268. У скла ду са са зна њем да му се смрт 
при бли жи ла, па ту љак је ре шио да не ко ме ка же сво ју тај ну 
(не ма кр ше ња та буа) и та ко га усре ћи за цео жи вот. Учи нио је 
то одав ши тај ну о ма гиј ској мо ћи цве та па пра ти ма лој чо ба-
ни ци ко ју је сва ко га да на ви ђао са ко за ма у пла ни ни. Де вој-
чи ца је ту тај ну раз гла си ла оста лим чо ба ни ма, па су сви уочи 
Ивањ да на убра ли по је дан злат ни цвет па пра ти, „и од та да 
су сви чо ба ни на све ту срећ ни“.

Не на да на и огром на сре ћа за де си ла је упра во чо ба на у 
на род ној бај ци Не му шти је зик (Вук, СНП, 3) и то за хва љу ју ћи 
сти ца њу рет ког да ра. У на род ној при чи чо бан је до био не му-
шти је зик од змиј ског ца ра, а не по сред ством цве та па пра ти. 
За хва љу ју ћи сте че ној мо ћи он је, баш као и чо ба ни у Па туљ-
ко вој тај ни, по стао сре ћан. Ње го ва сре ћа је у до бит ку ма те-
ри јал не при ро де („Чо бан узме бла го, на чи ни ку ћу, и оже нив ши 
се ста не жи ве ти, и ма ло по ма ло изи ђе он нај бо га ти ји чо век 
– не са мо у оно ме се лу не го у свој око ли ни ни је га би ло. Имао 
је сво га ов ча ра, го ве да ра, ко њу ша ра, сви ња ра, мно гу имо ви ну 
и ве ли ко бо гат ство.“). У аутор ској бај ци до би так ју на ка је ду-
хов не при ро де (сви чо ба ни су сте кли сре ћу). Очи то да је аутор-
ка ду хов не вред но сти прет по ста ви ла ма те ри јал ним.

Као па ту љак у аутор ској бај ци, и чо бан из на род не бај ке 
знао је да не сме пре кр ши ти та бу ода ва ња тај не не му штог 
је зи ка, што му је ре као зми ји њи цар ко ји му је по да рио ту 
моћ („Сад имаш не му шти је зик. Иди збо гом, али за гла ву 
сво ју ни ком не ка зуј, јер ако ка жеш ко ме год, од мах ћеш 
умре ти.“, Вук, СНП, 3). И па ту љак зна да је услов за до се за ње 
сре ће у ве зи са за бра ном ода ва ња тај не („Са мо па ту љак је 
чу вао ову тај ну као и све оста ле, и био је ре шен да је дру го ме 

268 Осим смр ти, кр ше ње за бра не (Проп, функ ци ја III, За бра на се кр ши) 
у тра ди ци о нал ној бај ци под ра зу ме ва ка зну, а она им пли ци ра по-
нов ни гу би так и по кре та ње но ве по тра ге.
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ка же је ди но у ча су сво је смр ти“). У скла ду са за ко ни то сти ма 
усме ног жан ра, он до кра ја при че ни је пре кр шио за бра ну, 
већ је у ча су сво је смр ти тај ну пре нео чо ба ни ци као ама нет. 
Та бу је пре кр ши ла де вој чи ца чо ба ни ца, али су санк ци је за 
њу из о ста ле што се об ја шња ва чи ње ни цом да она, за раз ли-
ку од па туљ ка или чо ба на у на род ној при чи, ни је зна ла за 
по сто ја ње за бра не.

Очи то да је при ча Па туљ ко ва тај на на ста ла про жи ма-
њем еле ме на та пре да ња, бај ке, ве ро ва ња. Ко нач но, пре пли-
та ње чи ни ла ца ко ји при па да ју раз ли чи тим жан ро ви ма од-
ли ка је и усме них оства ре ња.269 Па туљ ко ва тај на по чи ње по 
мо де лу на род не бај ке: по ла ском ју на ка („Јед ног ју тра ра но 
по ђе кроз го ру...“). Исти на, овај ју нак не кре ће у аван ту ре 
или не из ве сност, већ у оби ла зак свог ста ни шта, шу ме. Си же 
при че је ком по но ван у два сег мен та, ко ја су ор га ни зо ва на по 
прин ци пу на до ве зи ва ња епи зо да. Рад ња об у хва та је дан дан, 
од ју тра до ве че ри. Оно што је на го ве ште но у пре по днев ним 
епи зо да ма (про ри ца ње смр ти те тре ба, бо ра и зми је; па туљ-
ков на го ве штај соп стве не смр ти; мо гућ ност сти ца ња сре ће 
за оно га ко по се ду је тај ну) би ће ре а ли зо ва но у епи зо да ма за 
чи је је вре ме де ша ва ња на зна че но ве че. У ре до сле ду од ви-
ја ња до га ђа ја у ова два сег мен та при че не мо же се ус по ста-
ви ти пра вил ност, што је струк тур но знат но уда ља ва од фол-
клор ног обра сца.

Еле мен ти бај ке, пре да ња и ве ро ва ња по слу жи ли су као 
оквир за аутор ки но раз ми шља ње о оп ште људ ским про бле-
ми ма: жи во ту, смр ти и че жњи да се жи вот про ду жи. Раз ми-
шља ње о суд би ни као не чем нео по зи вом и људ ској по тре би 
да се ипак ути че на њу, као и о веч ној мла до сти и ле по ти, 

269 „У усме ној књи жев но сти гра ни це ме ђу об ли ци ма ни су не пре мо-
сти ве и стро го фик си ра не, већ су, на про тив, ин тен зив на про жи-
ма ња и из ме ђу ро до ва“, као и пре пли та ња у те мат ско-мо тив ском 
и ком по зи ци о ном по гле ду. („О струк ту ри усме них про зних об ли-
ка“, по го вор у: С. Са мар џи ја, прир., На род не при по вет ке, ан то ло-
ги ја, 1999, стр. 183)
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пси хо ло шка су те жи шта ју на ка ове бај ке али и љу ди уоп ште. 
Ла ко ћа и сто и ци зам ко ји ма ју нак до че ку је сво ју смрт – са 
све шћу да по се ду је тај ну ко ја мно ге мо же усре ћи ти, али је 
за се бе не мо же ис ко ри сти ти – по од су ству дра ма ти ке и пси-
хо ло шке на пе то сти на ли ку ју по на ша њу ју на ка кла сич не 
бај ке. Упу ће ност у ве ли ку тај ну, ко ју не мо же ис ко ри сти ти 
за се бе, и ње но ве ли ко ду шно по кла ња ње чо ба ни ци пред-
ста вља пра ви чин ху ма но сти.

При ча Три па туљ ка је из у зе так од аутор ки ног ма ни ра 
да сли ка па туљ ке као до бра би ћа. Они три пу та (по сту пак 
утра ја ња) на но се ште ту вред ним де ча ци ма: кри шом узи ма-
ју во де ни цу ко ју су де ча ци на пра ви ли, исто учи не са њи хо вом 
ку ћи цом и ма лом хле бар ни цом. За ју на ке при че ве зан је мо-
тив за бра не ко ји из ри че Ри ђо бра ди: „ви ди ли нас на злом 
по слу ма ко је људ ско око, од мах ћу се ја пре тво ри ти у гру мен 
зла та, Се до бра ди у гру мен сре бра а Цр но бра ди у гру мен угља“. 
По што су на кон тре ће кра ђе за те че ни у злом де лу, би ва ју 
ка жње ни пре тва ра њем у гру мен сре бра, гру мен угља и гру мен 
зла та, од но сно у дра го це но ка ме ње ко је су де ца узе ла и од 
то га спо кој но жи ве ла и шко ло ва ла се.

Мо тив ме та мор фо зе, ока ме ња ва ња ја вља се у на род ним 
при ча ма (Три је гу ље) и пре да њи ма (Бла го ви јест при по ви јест). 
По обра сцу при сут ном у пре да њи ма, ме та мор фо за/ока ме-
њи ва ње је ка зна ко ја до ла зи од ви ших си ла.270 И у овој при чи 
не ка не и ме но ва на над људ ска ин стан ца ка зни ла је по чи ни о-
це ло шег де ла. На кон ка жња ва ња пре кр ши те ља – па ту ља ка, 
при ча се за вр ша ва на гра ђи ва њем пра вед ни ка, тј. вред них 
де ча ка („Де ца све то бла го од не су ку ћи и по сле су са сво јим 
ро ди те љи ма жи ве ла спо кој но и има ла чи ме да се шко лу ју“). 
Ти ме је рав но те жа ус по ста вље на и прав да за до во ље на, што 
је по сту лат сва ке усме не бај ке.

270 Ви де ти у: С. Са мар џи ја, „Усме но пре да ње из ме ђу ве ро ва ња и умет-
но сти ре чи (’бла го ви јест при по ви јест’)“, По ља, часопис за културу, 
уметност и друштвена питања, XXXIII, бр. 340, 1987, стр. 243−248.
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Тран сфор ма ци ја па ту ља ка у ка ме ње ко је по се ду је вред-
ност им пли ци ра иде ју о бо гат ству зе мљи не утро бе, мо ти ву 
по зна том из пре да ња о Там ном ви ла је ту.271 Од си жеа пре да-
ња аутор ка је у за вр шет ку бај ке асо ци ра ла мо тив бла га ко је 
по сто ји под зе мљом.

Лик не га тив ног па туљ ка (де ло круг про тив ни ка/ште то чи-
не) и чу ва ра под зем ног бла га ја вља се и у усме ним бај ка ма 
(Кра ва рић Мар ко и Би сер ко, Ч 1, 10, 12). „Ста рац од пе дља са 
бра дом од лак та“ је ју на ков про тив ник, зао и на си лан. Би сер-
ко га уби ја, а Кра ва рић Мар ко му опра шта жи вот, због че га 
га па ту љак на гра ђу је под зем ним бла гом („За то пак што си ми 
по кло нио жи вот, ево ти бла га, сре бра и зла та, па по не си кол-
ко ти год дра го и ко ли ко по ни је ти мо жеш“, Ч 1, 10, стр. 22).

При ча Па ту љак Ку ку ру зо вић до но си лик ју на ка чи је 
ста ни ште ни је у скла ду са фол клор ном пред ста вом. Он под-
се ћа на за штит ни ка ку ку ру за: „у оном зе ле ном фи ше ку од 
ли шћа, где обич но сто ји клип ку ку ру за, сто ји чо ве чић и игра 
у ме сту. Очи му сит не као у врап ца, ру ке и но ге ма ју шне, са мо 
бра да ве ли ка ско ро ко ли ко цео он.“ Он је као до бри дух њи ве 
на ко јој жи ви, њен за штит ник, жит ни де мон („У ко јим се ку-
ку ру зи ма ја на ста ним, ра сту као из во де. За то су и ови та ко 
до бри.“). У скла ду са том функ ци јом из гра ђен је ње гов лик 
до бро тво ра, ко ји по ма же де ча ку ко ји на тој њи ви чу ва ста до 
(„А и те бе сам за во лео јер знам да си до бро де те. Чу ва ћу те 
увек, док ов де бу деш ко зе на па сао.“).

Лик па ту ља ка као до брих де мо на шу ме, са о се ћај них и ми-
ло сти вих пре ма свим жи вим би ћи ма раз ви ла је аутор ка и у 
бај ци Кћи ви ли ног ко њи ца. У њој су они пред ста вље ни као за-
штит ни ци глав не ју на ки ње ко ји жу ре да ја ве ње ном оцу вест 
о не сре ћи ко ја је за де си ла ју на ки њу. Они су и ин ди рект ни по-
ма га чи ко ји игра ју ва жну уло гу у ју на ки њи ном ожи вља ва њу.

271 Пре да ње о Там ном ви ла је ту за бе ле жио је Вук у Рјеч ни ку под од-
ред ни цом Та ма: „ Кад се вра те из та ме на сви јет, а то оно све би ло 
дра го ка ме ње.“ (Вук, Срп ски рјеч ник, стр. 730)
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При ча Ора шчи ћи-пал чи ћи сли ка ко лек тив ни лик па ту-
ља ка чи је је ста ни ште ора хов плод272. Ови па туљ ци су на ста-
ње ни у љу ска ма од ора ха и мо ле па сти ре да их осло бо де тог 
окло па. Па сти ри се ис пр ва упла ше гла со ва ко ји до ла зе из 
љу ски („бо ја ли су се да из ора ха не иза ђу ђа во ли или ка ква 
дру га на паст“), што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да је на-
род орах до во дио у ве зу са не чи стим си ла ма273. Па сти ри ипак 
раз би ја ју љу ске и из њих из ла зе „не ви на, сме шна ство ре ња“. 
Је дан по је дан ука зу је се „чо ве чу љак ма ли као па лац, огр нут 
зе ле ном до ла ми цом“. Зе ле ни огр тач ука зу је на ве зу пал чи ћа 
с при ро дом, те и они под се ћа ју на шум ске ду хо ве. Ка да иза-
ђу из љу ске, они се по на ша ју ве се ло и раз и гра но као де ца 
(„пр во су се по и гра ли по тра ви, ис пре ска ка ли се и ис пре вр-
та ли пре ко гла ве“). У знак за хвал но сти што су их осло бо ди-
ли из љу ске, пал чи ћи по ма жу у по слу ма лим па сти ри ма. Тим 
ге стом на ли ку ју на за хвал не по ма га че из бај ки.274

Ора шчи ћи-пал чи ћи огла ша ва ју се ве се лом пе смом, у ко-
јој об ја шња ва ју сво је по ре кло. Ве ко ви ма су жи ве ли под зе мљом, 
што је у скла ду с фол клор ном пред ста вом. О то ме ка ко су до-
спе ли у зе мљу и ка ко су се из ње ство ри ли у ора хо вом др ве ту 
аутор ка ну ди об ја шње не у скла ду са по и ма њем тра ди ци о нал-
ног од но са гор њи – до њи свет, из ме ђу ко јих не ма пре пре ка за 

272 Орах је по знат у на ро ду као се но ви то др ве ће, те га сто га аутор ка 
ко ри сти као ста ни ште сво јих из вор но де мон ских ју на ка.

273 В. од ред ни цу Орах, у: С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми-
то ло ги ја, стр. 408.

274 По свом по јав ном об ли ку, ка рак те ру и функ ци ји ора шчи ћи-пал-
чи ћи на ли ку ју До ма ћи ма из Шу ме Стри бо ро ве Ива не Бр лић Ма-
жу ра нић. До ма ћи су „му жи ћи од је два по лак та. На њи ма ко жу си, 
ка пи це и опан чи ћи цр ве ни као пла ме но ви, ко са и бра да си ви као 
пе пео, а очи жар ке као жи ви угљен.“ Из ла зак из свог ста ни шта, 
ва тре, они пра те бур ним ве се љем: „Ка ко из ла зе, та ко се сми ју и 
ври ште, пре ба цу ју се по ог њи шту, цик ћу од ве се ља и хва та ју се у 
ко ло.“ До ма ћи су ма ли до бри кућ ни ду си ко ји фи гу ри ра ју као 
по ма га чи ју на ку бај ке, мај ци (по ма жу јој да се из бо ри са не прав да-
ма ко је јој на но си сна ха гу ја).



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

202

ју на ко во кре та ње: „Зе мљо трес је про гут’о/ наш ма ле ни град,/ 
на ша се ла и шу ме/ и наш цвет ни сад. (...) Кроз ста бло смо ора-
ха/ ста зе про ко па ли,/ и до пло да до пр ли/ јер смо та ко ма ли.“

У ви зу ел ном пред ста вља њу па ту ља ка аутор ка ко ри сти 
фор му ла ци ју на род не за го нет ке, исти на, са дру га чи јом од-
го нет ком:

„...ма ло па стир че (...) узе пр ви орах ко ји му до ђе под 
ру ку и раз би га ка ме ном. (...)
За час је це ла тор ба ора ха би ла раз би је на и иза шло 
из ње чи та во ко ло ора шчи ћа-пал чи ћа.“ 

(Ора шчи ћи-пал чи ћи)
„Ра до њи ца др до њи ца
у др ве ном ко жух че ту.

         (Орах)“275

„... а из ње га ис ко чи чо ве чу љак ма ли као па лац, огр-
нут зе ле ном до ла ми цом...“

(Ора шчи ћи-пал чи ћи)
„Се ди Ђу ко на гран чи ци, у цр ве ној ка ба ни ци,
ви ше вре ди ка ба ни ца, не го Ђу ко и гран чи ца.

      (Ка ран фил)“276

„... у оном зе ле ном фи ше ку од ли шћа, где обич но 
сто ји клип ку ку ру за, сто ји чо ве чић (...). Очи су му 
сит не као у врап ца, ру ке и но ге ма ју шне, са мо бра да 
ве ли ка и ско ро ко ли ко он цео.“ 

(Па ту љак Ку ку ру зо вић)
„Зе лен зе ко на ко њу зе лен ку
зе ле на му ка па до по ја са.

         (Жир)“277

275 Снежана Са мар џи ја, прир., Срп ске на род не за го нет ке, ан то ло ги ја, 
Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 1995, стр. 74.

276 Исто, стр. 104.
277 Исто, стр. 81.
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Из на ве де ног се за кљу чу је да су опи си па ту ља ка у бај ци 
Де сан ке Мак си мо вић и за го нет них пред ме та струк ту ри ра ни 
по слич ном прин ци пу: у њи ма се на во де до ми нант не ви зу ел-
не осо би не ју на ка (из ла зе из ора ха, огр ну ти зе ле ном до ла ми-
цом, ста ни ште им је зе ле ни фи шек), од но сно ти пич не осо би-
не пред ме та о ко јем се за го не та ( орах − у др ве ном ко жух че ту, 
ка ран фил − у цр ве ној ка ба ни ци, жир − са зе ле ном ка пом).

При ка зи ва ње па ту ља ка у по ме ну тим бај ка ма је у гра ни-
ца ма тра ди ци о нал не пред ста ве о па туљ ци ма као жи те љи ма 
зе мље и тла. Тра ди ци ја их при ка зу је у сте ре о тип ним окви-
ри ма: бра да ти, тип ски об у че ни, ста ри, ма лог ра ста. Упу ће ни 
су у тај не ко је не по се ду ју дру га би ћа. Оту да мо гу би ти во ди-
чи и са вет ни ци. При пи су ју им се ча роб не мо ћи као ду хо ви ма 
или де мо ни ма.278 На род на свест ве зи ва ла их је за свет шу ме 
или под зе мља. И рад ња по ме ну тих аутор ских бај ки де ша ва 
се у шу ми. У бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић (Па ту љак Ку ку-
ру зо вић, Па туљ ко ва тај на, Ора шчи ћи-пал чи ћи, Кћи ви ли ног 
ко њи ца) па туљ ци су не ка вр ста до брих ду хо ва по ља и шу ма, 
што ни је у скла ду са њи хо вим ли ком у на род ним бај ка ма, али 
од го ва ра пред ста ви о па туљ ци ма у аутор ским бај ка ма279. Реч 
је о из ме ње ној ка рак те ри за ци ји ју на ка, по ступ ку ина че свој-
стве ном аутор ској бај ци. Фол клор ној пред ста ви бли жи су 
па туљ ци у бај ци Три па туљ ка. У њој они има ју функ ци ју 
ју на ко вог про тив ни ка и чу ва ра руд ног бла га.

При ча Сплав во де ног ду ха по чи ва на ани ми зму. Њен ју нак 
је дух во де, у на ро ду по знат као во де њак. О ње му по сто ји ду а-
ли стич ко ве ро ва ње. С јед не стра не, он је зао дух ко ји бо ра ви у 
во ди и ута па љу де, те асо ци ра на ђа во ла. По дру гом ве ро ва њу, 

278 V. od red ni cu Pa tu ljak, A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, str. 674.
279 „Па туљ ци се у аутор ској бај ци по ја вљу ју углав ном у два основ на 

ви да: они су би ћа под зем ног све та, твор ци злат них гра до ва и са-
ку пља чи под зем них бла га, и би ћа над зем не ве ге та ци је: шум ски 
де мо ни (ва ри јан та сло вен ског ле сни ка), ду хо ви др ве ћа или жит ни 
де мо ни.“ З. Опа чић, По е ти ка бај ке Гро зда не Олу јић, Учи тељ ски 
фа кул тет, Бе о град, 2011, стр. 271.
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он је до ма ћин и за штит ник во де ног про сто ра. У ве ро ва њи ма 
Ис точ них Сло ве на во де ни дух је „осми шљен као до ма ћин 
во де, ри ба и жи во ти ња ко је та мо жи ве“280. Ве ро ва ња га при-
ка зу ју у ан тро по морф ном об лич ју (у ли ку стар ца, од ра слог 
му шкар ца, ма ле ног де ча ка), или као не ви дљи вог ду ха. Ста-
ни шта во де ног ду ха су ду бо ке во де, ви ро ви, ушћа ре ка. Чо ве-
ку се во де ни дух ука зу је на оба ли: крај во де ни ца, на ка ме њу, 
на спла во ви ма.

Дух из по ме ну те при че при па да све ту чу де сног и по се ду-
је из ра зи то по зи тив не осо би не. Не ма фик си ра ну фи зи о но-
ми ју (што је у скла ду са на род ном пред ста вом о бес те ле сно-
сти и про мен љи во сти нат при род не си ле281), али је аутор ском 
ма штом сли ко ви то пред ста вљен као жи тељ по то ка ко ји ме-
ња бо ју те ла у за ви сно сти од рас по ло же ња. Ова ње го ва спо-
соб ност мо гла би би ти ла и ци зи ра на ин тер пре та ци ја при-
род не за ко ни то сти да се бо ја во де ме ња у за ви сно сти од бо је 
око ли не и го ди шњих до ба. Лик во де ног ду ха је пер со ни фи-
ци ран и по се ду је ка рак те ри сти ке по зи тив ног ју на ка: „био је 
ве се љак и до брог ср ца“, „жи вео је сло бод но као и сви ду хо-
ви, ска ку тао с ка ме на на ка мен, пли вао и играо се са реч ним 
жи во ти ња ма“. Чак је по се до вао и чо ве чи је сла бо сти: „је ди на 
му је бри га би ла да га не ухва ти сун ча ни ца“. Бу ду ћи да при-
па да све ту до бра, од лу чио је да са гра ди сплав и њи ме пре-
во зи ста нов ни ке шу ме, чи не ћи ти ме до бро де ло и уве се ља-
ва ју ћи их. Очи то да је аутор ка у гра ђе њу ли ка свог ју на ка 
по сег ну ла за ста рим ве ро ва њем у по зи ти ван аспект де мо на 
– за штит ни ка и до бро чи ни те ља. При то ме се фо ку си ра ла на 
сли ка ње ин тер ак ци је ју на ка са спо ред ним ли ко ви ма бај ке 
чи ме по зи тив ност ње го вог ка рак те ра до ла зи до из ра жа ја. 
По што је био „ве се љак и до брог ср ца“, пре во зио је за ба да ва 
све пут ни ке ко ји би му се обра ти ли: ста рог ра ка и ње го во 

280 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца 
Во де њак, стр. 92.

281 Исто, в. од ред ни цу Не чи ста си ла, стр. 384.
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тро је де це, жа бу и ње не жа би це, мра ва ко ји се да вио, пат ку 
и ње но па че, два пу жа, јед но пи ле, јед ног гу ште ра и „три 
но ве жа бе“. Сво јим спла вом чи нио је све оп ште до бро, усре-
ћу ју ћи на ро чи то мла дун це (жа би це је по ве зао до тет ке, ко ја 
их „у го сте зо ве/ да у ње ној ба ри ло ве“; на свој сплав је при-
мио па че, „да не пла че“). Очи то да су у овој бај ци ли ри зам и 
по е тич ност од не ли пре ва гу над еле мен том чу де сног.

При ча Укле та пти ца са др жи мо тив ме та мор фо зе, по-
знат и усме ној про зи. Ов де је он за сту пљен у ви ду укле те, 
за ча ра не пти це. Фа бу ла по чи ње уво ђе њем за ча ра ног пред-
ме та, ста ре ве тре ња че, ко ји се у то ку рад ње вра ћа у свој 
пр во бит ни (птич ји) об лик по сред ством ју на ка спа си о ца, 
пут ни ка-на мер ни ка. Да би то учи нио, пут ник мо ра да на ђе 
ча роб ни пред мет – пе ро укле те пти це, ко је јој је отр гао ве-
тар Рет ко дув и та ко је за ча рао. Пе ро се ов де ја вља као ча-
роб но сред ство ко је се сти че по сред ством по ма га ча пут ни-
ка (у бај ка ма функ ци ја XIV, од ред ба – сти ца ње, до би ја ње 
ча роб ног сред ства. 9. Ра зна ли ца са ма се ста вља ју ју на ку на 
рас по ла га ње). Та ко пут ник ну ди ју на ку, тј. ста рој ве тре ња чи 
сво ју услу гу.

Ве тар Рет ко дув, ко ји ов де фи гу ри ра као ча роб њак, пред-
ста вљен је као мех, што асо ци ра на мит о Еолу: „Као огром-
на ме ши на, про вид на и пу на ва зду ха, спа вао је у по лу мра ку 
глу ви ве тар.“ По сло вен ским ве ро ва њи ма, ве тро ви бо ра ве 
на скри ве ним, та јан стве ним ме сти ма, као што је пе ћи на ве-
тра у овој при чи: „Свуд око ње га дрх та ла је па у чи на, ко ју су 
то ли ко ве ко ва па у ци ис пре да ли сма тра ју ћи га си гур но за 
по кој ни ка. Мно го мр твих му ва и дру гих бу ба, слам ки и су-
вих ли сто ва ста ја ло је упле те но у те па у ко ве мре же.“ Он бо-
ра ви свој хи ља ду го ди шњи сан у укле том ам би јен ту пе ћи не, 
чи ју хтон ску сли ку упот пу њу је при зор три су ва др ве та ко ја 
сто је пред њом: „Пред пе ћи ном рет ко ду ва/ три др ве та сто је 
су ва:/ јед но клен,/ дру го дрен,/ тре ће црн/ згу рен трн./ Ни ти 
ли ста, ни ти цве та,/ већ хи ља ду ду гих ле та.“ Очи то да је у овој 
бај ци ве тар пред ста вљен као хтон ска си ла, што је у скла ду 
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са на род ном пред ста вом. Пут ник-на мер ник про на ла зи пе ро 
и укла ња ча ро ли ју с пти це, чи ме је по вра ће на рав но те жа 
(функ ци ја XIX, од ред ба – от кла ња ње не во ље или не до стат-
ка. 8. Са за ча ра ног се ски да ју чи ни.) У бај ци ни је мо ти ви са но 
за ча ра ва ње/ме та мор фо за пти це, а пут ни ко ва по моћ у ски да-
њу чи ни мо ти ви са на је ње го вом до бро том и же љом да по-
мог не у не сре ћи.

Са мо име но ва ње ју на ка (Рет ко дув, ора шчи ћи-пал чи ћи) 
је у функ ци ји ње го ве ка рак те ри за ци је. Овај по сту пак је 
свој ствен и усме ној про зи, у ко јој се ни је сма тра ло по треб-
ним „да се у при по вет ка ма раз ви ја опис ју на ка или да се 
по тан ко са оп шта ва ју и ко мен та ри шу ње го ва свој ства, по-
ступ ци и по бу де“282.

За ча ра ни ју нак се ја вља и у бај ци Ма ца Пре ља. На са мом 
по чет ку бај ке да то је об ја шње ње за што је де вој чи ца пре тво-
ре на у мач ку. Ју на ки ња у жи во тињ ском об ли ку об ја шња ва 
свом шум ском при ја те љу зе цу да је ти ме ка жње на за мо рал-
ни пре кр шај, не по слу шност: „Мој зе че, ја сам ти не кад би ла 
де вој чи ца и жи ве ла у овој ис тој ку ћи са сво јим де дом, ста рим 
шу ма рем. Би ла сам не по слу шна и не мир на, ни сам во ле ла ни 
да пре дем ни да ткам. (...) Јед ном сам та ко, из деч је обес ти, 
сру ши ла ку ћу па туљ ци ма ми сле ћи да су је не ка де ца, у игри, 
на пра ви ла. (...) За то се они на љу те на ме не и пре тво ре ме у 
ма цу те та ко мо рам сад це лог жи во та ра ди ти упра во оно што 
сам као де вој чи ца из бе га ва ла.“ На овом ме сту уоч љи ва је 
спо на са пре да њем. Чо ве ко во на ру ша ва ње мо рал них нор ми 
у пре да њи ма ре зул ти ра ка жња ва њем у ви ду ме та мор фо зе. 
Пре тво рен у жи во ти њу (ку ка ви цу, меч ку, кр ти цу), чо век не 
мо же да по вра ти пр во бит но об лич је. У бај ци Де сан ке Мак-
си мо вић ју на ки ња ће по вра ти ти људ ски об лик на кон што се 
бу де мо рал но про ме ни ла. Ре вер зи бил на ме та мор фо за свој-
стве на је бај ка ма, ма да се у њи ма дру га чи је мо ти ви ше.

282 С. Са мар џи ја, „О струк ту ри усме них про зних об ли ка“, На род не 
при по вет ке, ан то ло ги ја, стр. 176.
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При ча о раз ма же ној ца ри ци у сво јој струк ту ри но си по-
ступ ке и мо ти ве ко ји под се ћа ју на усме ну бај ку. Њен глав ни 
ју нак „мла ди цар“ је жи вео у „да ле кој не кој зе мљи“ (де ло ка-
ли за ци ја). Оли че ње је вр ли не, због че га је био оми љен ме ђу 
љу ди ма и жи во ти ња ма. Сво ју пле ме ни тост по ка зао је на де лу 
ка да је по мо гао пче ла ма, мра ви ма и пти ца ма, због че га му 
сви уз вра ћа ју обе ћа њем да ће му се на ћи у не во љи. Та ко ће 
они по ста ти ње го ви за хвал ни по моћ ни ци.

Ка да је до ра стао за же нид бу, „ве ли ка ши га оже не“ (уго-
во ре на же нид ба, мо тив из на род не тра ди ци је) кра ље вом 
кће ри из су сед не зе мље. Реч је о ег зо гам ном бра ку са је ди ном 
ње му до стој ном де вој ком – ви со ког по ре кла и из у зет не ле-
по те („нај леп ша де вој ка у де сет окол них зе ма ља“). Ца ре вић 
би ва ис пр ва сре ћан због сво је же нид бе. Но, убр зо је ње го ву 
сре ћу по му ти ло от кри ће да је но ва ца ри ца „вр ло охо ла због 
сво је ле по те и вр ло раз ма же на“. За плет бај ке је гра ђен на 
мо ти ву по ста вља ња три не ре ши ва за дат ка ју на ку (функ ци-
ја XXV, Ју на ку се за да је те жак за да так, од ред ба – те шки 
за да так), за чи је је ре ша ва ње нео п ход но при су ство за хвал-
ног по моћ ни ка. За да ва ње те шких за да та ка ју на ку да би до шао 
до де вој ке ја вља се у бај ка ма, као и у еп ским пе сма ма о же-
нид би ју на ка и ин тер на ци о нал ног је по ре кла. „За дат ке обич-
но за да је бу ду ћи таст про сцу, а мо же их по ста ви ти и са ма прин-
це за. У та квој си ту а ци ји де вој ка мо же да се по ста ви јед на ко 
не при ја тељ ски пре ма бу ду ћем мла до же њи или да му по ма же 
из да ју ћи оца.“283 Ов де се ја вља од сту па ње од жан ров ског обра-
сца, од но сно аутор ска сло бо да у ње го вој ин тер пре та ци ји: 
мла ди цар ни је про сац већ муж раз ма же не прин це зе, те ње га 
не про ве ра ва таст да би обез бе дио сво јој кће ри нај бо љег мо-
гу ћег му жа (то је онај ко ји ће из др жа ти све про ве ре), већ га 
ку ша же на во ђе на соп стве ном хи ро ви том ћу ди. Раз ма же на 
ца ри ца се ја вља у уло зи ју на ко вог про тив ни ка ти ме што му 

283 Дра га на Ан то ни је вић, Зна че ње срп ских бај ки, СА НУ, Бе о град, 
1991, стр. 46.
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по ста вља те шке за дат ке.284 Ако је ца ре вић пер со ни фи ка ци ја 
до бра, ца ри ца је оли че ње зла у ви ду људ ске раз ма же но сти, 
не за си то сти. У ње ном ли ку ле по та се по ка за ла као пра зна, 
не свр хо ви та. Ти ме је аутор ка, без ди дак ти зи ра ња, у бај ку 
утка ла по ру ку да је ле по та без вред на ако ни је пра ће на мо-
рал ним и ум ним вред но сти ма.

Ју нак ипак из др жа ва све про ве ре уз по моћ за хвал них 
по моћ ни ка285: пче ле при ку пе ми рис нар ци са да се ца ри ца ку па 
у ње му без број пу та у то ку да на, пти це при ку пе ка пи ро се у 
ко ји ма се ца ри ца ку па ла се дам да на, мра ви при ку пе ја го де из 
це ле зе мље да би се ца ри ца ме сец да на ку па ла у њи хо вом со ку. 
Цар стре пи шта ће но во из ми сли ти раз ма же на ца ри ца, же ле-
ћи по не кад да је „ка кав ча роб ник учи ни ма ње ле пом, да јој 
про ду жи нос, или сма њи очи, или на гр ди ли це“. Тек ка да би 
из гу би ла сво ју ле по ту, он би јој се мо гао од у пре ти.

Но ви за плет на ста је ца ри чи ним по ста вља њем три но ва 
не ре ши ва зах те ва („усред ле та по же ле да се ињем и сне гом 
уми ва“; „из не на да јој се опет прох те јед ног да на по сте ља од 
ру жи ног ли ста и да се сва зе мља по спе ру жа ма“; „она опет 
јед ном за тра жи од ца ра да јој од ви ли не ко си це на чи ни ха-
љи ну и по сте љу“). За хвал ни по моћ ни ци и ово га пу та сту-
па ју на сце ну и у три на вра та ка жња ва ју ца ри цу: пче ле јој 
из у је да ју ли це, мра ви га уна ка зе, а пти це ожа ре ко при вом. 
Њи хо ва осве та је мо ти ви са на љу ба вљу пре ма пле ме ни том 
при ја те љу, ко ји па ти због зах те ва сво је обе сне же не. На кон 
овог ка жња ва ња (функ ци ја XXX, Не при ја тељ би ва ка жњен, 

284 Ли це са ова квом функ ци јом Проп име ну је про тив ни ком или ште-
то чи ном. „Ње го ва је уло га да на ру ши мир срећ не по ро ди це, да 
иза зо ве не ку не сре ћу, да на не се ште ту, да на шко ди“. (Проп, Мор фо-
ло ги ја бај ке, стр. 36). На но ше њем ште те у бај ци от по чи ње за плет, због 
че га Проп ову функ ци ју сма тра на ро чи то ва жном.

285 Де ло круг по моћ ни ка је ка рак те ри сти чан за бај ку. По ред оста лог, 
об у хва та „ре ша ва ње те шких за да та ка“ (Проп, Мор фо ло ги ја бај ке, 
стр. 87). Де ло круг се мо же раз ло жи ти на три за хвал не жи во ти ње, 
што је упра во ов де слу чај.
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од ред ба – ка жња ва ње), ца ри ци ви ше ни је па ло на ум да му чи 
ца ра. Сре ћан крај при че је у ви ду пре о бра жа ја ју на ки ње у 
по зи тив ну лич ност, су пру гу мо рал но до стој ну пле ме ни тог 
ца ра („По ста ла је исто то ли ко скром на ко ли ко је он био пле-
ме нит и жи ве ли су ота да пот пу но срећ но.“). Ов де се очи ту је 
још јед но свој ство аутор ске бај ке − мо рал но пре о бра жа ва ње 
ли ка (у усме ној бај ци лик је или из ра зи то по зи ти ван или 
из ра зи то не га ти ван, увек јед но ди мен зи о на лан). Та ко се ца-
ри ца од ли ка ко ји на но си ште ту пре о бра жа ва у, услов но 
ре че но, ца ре вог по ма га ча. Ова квом тран сфор ма ци јом ца ри-
чи ног ли ка ус по ста вља се дво стру ка хар мо ни ја у за вр шни ци 
бај ке: сре ћан на ста вак брач ног жи во та и ко нач но оства ре ње 
хар мо ни је из ме ђу кра љи чи не спо ља шње ле по те и етич но сти 
ње ног ка рак те ра286. Про цес уну тра шње тран сфор ма ци је те као 
је у скла ду са спо ља шњом ле по том ју на ки ње.

Ако се по гле да ком по зи ци ја бај ке, на ро чи то ње на ја ка ме-
ста, мо же се уочи ти слич ност са прин ци пом гра ђе ња усме них 
ба ки. У ту свр ху би ће на ве де ни по че так и крај при че, тј. увод-
на и фи нал на фор му ла. Ини ци јал на фор му ла је ина че ва жан 
струк тур ни еле ме нат бај ке, „ко ји не са мо да но си озна ку жан-
ра, не го на ја вљу је основ не си жеј не је ди ни це (ју на ка, про стор, 
вре ме, при по ве да ча), упу ћу је на мо ти ве, па и сло же ност ком-
по зи ци о не ор га ни за ци је.“287 Та ко по че так ти па: „У да ле кој 
не кој зе мљи жи вео је мла ди цар. Ни је се зна ло је ли леп ши 
или пле ме ни ти ји и за то га је цео свет во лео“, на го ве шта ва фа-
бу лу у ве зи са пле ме ни то шћу као до ми нант ном цр том ју на ка, 
ко ја ће на не ки на чин би ти ста вље на на про бу. На кон ни за 
епи зо да у ко ји ма је ње го ва пле ме ни тост ста вља на на про бу 
(дво стру ки за плет), она ипак од но си по бе ду, што ре зул ти ра 
срећ ним за вр шет ком бај ке. За вр шет ком у зна ку три јум фа 

286 Склад из ме ђу фи зич ког из гле да и по сту па ка че сто је свој ство жен-
ских ли ко ва у усме ној бај ци.

287 С. Са мар џи ја, „О струк ту ри усме них про зних об ли ка“, На род не 
при по вет ке, ан то ло ги ја, стр. 182.
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до бра при ча се и фор мал но укла па у жа нр бај ке за ко ји ва жи 
да „фи нал на фор му ла ус по ста вља це ло ви тост при по вед ног 
про це са, по твр ђу је свој ства жан ра.“288 Са ма при ча је ком по-
но ва на из три па ра лел на сег мен та са по три епи зо де. Пр ви 
сег мент: цар сти че за хвал не по моћ ни ке (пче ле, мра ве, пти це); 
дру ги сег мент: ца ри ца му по ста вља три не ре ши ва за дат ка, 
ко је ме сто ње га ре ша ва ју по моћ ни ци (пче ле, пти це, мра ви); 
тре ћи сег мент: ца ри ца по ста вља три но ва за дат ка, ко је ре ша-
ва ју исти по моћ ни ци (пче ле, мра ви, пти це), али ово га пу та на 
ње ну ште ту (за плет-обрт). Они се и та да по ка зу ју као ца ре ви 
по моћ ни ци, јер му све сним не из вр ша ва њем по ста вље них 
за да та ка по ма жу да об у зда ћуд хи ро ви те ца ри це.

При по ве да ње у тре ћем ли цу, ти пич но за бај ке, за вр ша ва 
се при по ве да че вим обра ћа њем чи та о ци ма, одн. по зи ва њем 
на њи хо во ис ку ство: „Ка ква је ца ри ца по сле ово га из гле да ла 
де ца до бро зна ју, јер че сто с ко при ва ма има ју по сла.“ Овај 
при по вед ни по сту пак је у функ ци ји пред ста вља ња до га ђа ја 
као мо гу ћег, ствар ног, ис ку стве ног. При по ве дач на сто ји да 
уве ри чи та о ца у исти ни тост ис при по ве да ног, што је у скла ду 
са обра сцем на род ног жан ра али и ди дак ти ком де ла на ме-
ње ног мла дом чи та о цу.

Де сан ка Мак си мо вић има са мо не ко ли ко при ча са аутен-
тич ним фан та стич ним мо ти вом. Реч је о при ча ма Ср це лут-
ке спа ваљ ке, Чуд но ва ти до га ђај у про дав ни ци игра ча ка и 
Лут ка, па јац и ма чак (све из збир ке Ср це лут ке спа ваљ ке, 
1933), у ко ји ма је Но во Ву ко вић уочио ко ло ди јев ски тип фан-
та сти ке289. По те ма ти ци, ју на ци ма и сли ци све та ове при че 
су ме ђу оним аутор ки ним оства ре њи ма ко ја не ма ју до ди ра 
са усме ном бај ком.

У при по ве ци Ср це лут ке спа ваљ ке фан та сти чан до га ђај 
огле да се у ис по ља ва њу не ти пич не осо би не пред ме та, лут ке. 

288 Исто, стр. 182.
289 В. у: Но во Ву ко вић, Иза гра ни ца мо гу ћег, стр. 110.
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На кон што ју је де вој чи ца слу чај но ис пу сти ла, лут ка се раз-
би ла и на ње ном ср цу се отво рио „окру гао ма ли про зор чић“. 
Де вој чи ца је гле да ла у ње га док су се у ње му сме њи ва ле раз-
не сли ке као у ка ле и до ско пу („као да је у лут ки ном ср цу 
би ла не ка по крет на по зор ни ца“). Свет ко ји се отва ра пред 
ју на ки њом је на гла ше но ире а лан, што је у при чи не дво сми-
сле но, за раз ли ку од усме не бај ке у ко јој не ма стро ге ди стинк-
ци је из ме ђу ре ал ног и ире ал ног. Сли ке ко је се сме њу ју пред 
де вој чи цом, си ту и ра не у про зор чи ћу на лут ки ном ср цу, при-
па да ју све ту фан та сти ке: шко ла у ко јој су ђа ци ма ли па ја ци, 
тр ка ли ште на ко ме се тр ка ју ска кав ци, со ба у ко јој се де лут ке 
за сто лом и раз го ва ра ју. Фан та стич на при ча под ра зу ме ва ју-
на ков ула зак у фан та стич ни свет, нај че шће уз по моћ во ди ча. 
У овој при чи не до ла зи до ју на ко вог ула ска у нат при род ну 
ра ван, што је у скла ду са ра ци о на ли стич ком кон цеп ци јом 
про зног све та аутор ке.

Ко ло ди јев ски тип фан та сти ке сре ће се и у при чи Чуд но-
ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка, где лут ке ожи вља ва ју да 
би се при дру жи ле де ци ко ја се на бре гу гру два ју. У при чи 
Лут ка, па јац и ма чак ожи вље не лут ке ре ше да по бег ну од 
бо га те и раз ма же не си ро ма шној де ци, ко ја су им се искре но 
ра до ва ла. Ожи вље не лут ке у овим при ча ма сти чу са мо стал-
ност и спо соб ност да од лу чу ју, ко ју оне ко ри сте ан га жу ју ћи 
се на стра ни до бра. Де сан ка Мак си мо вић ни је ши ре раз ви-
ја ла фан та сти чан мо тив (нпр. до да ва њем епи зо да), све ла га 
је на је дан до га ђај.

Бај ка Цар игра ча ка та ко ђе при па да ко ло ди јев ском ти пу 
чу де сног. Мо тив играч ке ко ја ожи ви и кре ће у аван ту ре при-
су тан је у ства ра ла штву ви ше ауто ра за де цу: Кар ло Ко ло ди, 
Пи но кио; Алек сеј Тол стој, Бу ра ти но; Слав ко Ја нев ски, Ше-
кре на при ка зна. У бај ци Де сан ке Мак си мо вић на сли ка на је 
чу де сна зе мља – „до мо ви на игра ча ка“. Уре ђе на је по хи је рар-
хиј ском обра сцу ти пич ном за бај ке: на ње ном че лу је цар, 
ина че па јац. Цар од ла зи у шет њу са сво јом прат њом, док у 
двор цу оста је да га че ка ње го ва ца ри ца, „нај леп ша лут ка на 
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све ту“. Ње гов на род чи не „све са ме лут ке и па ја ци“. Свој ство 
њи хо вих ку ћа је да се мо гу по кре ну ти на ви ја њем, јер су по-
ста вље не на точ ко ви ма. Та ко је цар-па јац са сво јим по крет-
ним двор цем и сви том до спео у ствар ни свет, у ко ме га је 
угле дао пут ник јед не но ћи док је ишао по љем. Ми ро љу би ви 
цар га је по вео у сво је цар ство, уз услов да ни ко ме не при ча 
ка ко се до ње га до ла зи, јер би сва де ца по хр ли ла та мо и по-
ро би ла све играч ке. Пут ник је, уз ца рев до пуст, по нео не ко-
ли ко игра ча ка сво јој де ци, што је за лог исти ни то сти при че 
о по сто ја њу цар ства игра ча ка. Са мо је при по ве да чу по ве рио 
где се та зе мља на ла зи, чи ме се дво стру ко по твр ђу је аутен-
тич ност ис при по ве да ног („Ме ни је са мо то јед ном по ве рио, 
али ме је мо лио да не одам тај ну, па не смем да вам је ка жем.“)

Зе мља игра ча ка се те ри то ри јал но гра ни чи са све том из 
ко га пут ник по ти че („По сле ово га га је не ки па јац от пра тио 
на пу ту ју ћој ку ћи ци до гра ни це.“). Бу ду ћи да су про стор но 
тик је дан уз дру ги, пред ме ти из ре ал ног све та има ју сво је 
суп сти ту те у цар ству игра ча ка: „По љем су па сла ста да на чи-
ње на од ме та ла или сук на. Сви ци су би ли на лик на си ћу шне 
џеп не лам пе. Др ве ће је исто та ко би ло ве штач ко, из ре за но 
од хар ти је као у по зо ри шту. Пти це су се чу ле у ле ту као да 
кру же аеро пла ни. Је же ве су пред ста вља ла ма ла клуп ка на-
чич ка на чи о да ма. Тра ва је до ли ном би ла сва од сви ле и кон-
ца а бу би це ша ре не ђин ђу ве. Пла ни ну су при ка зи ва ле го ми-
ле же ле за или кре ча. На са мом не бу у до мо ви ни игра ча ка 
све тле ле су ве штач ке зве зде из ре за не од сре бра, би се ра и зла-
та.“ У овој бај ци има ги нар ни свет по се ду је уре ђе ност и ло ги-
ку ре ал ног све та.

Пр ви су срет у но ћи са по крет ном ку ћом ца ра-па ја ца иза-
зи ва у пут ни ку су је вер је („Не но се је ваљ да, ђа во ли“), у скла-
ду са на род ним ве ро ва њем да је ноћ до ба ка да ца ру ју не чи сте 
си ле. Ипак, свет игра ча ка и ње го ви ста нов ни ци су на гла ше но 
ми ро љу би ви, што је у скла ду са деч јим пред ста ва ма о њи ма.

Уво ђе њем фан та сти ке ко ло ди јев ског ти па на са мом по-
чет ку пи са ња за де цу, Де сан ка Мак си мо вић је пре по зна та 
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као „прет ход ник мо дер не деч је по е зи је, чи је је јед но од основ-
них обе леж ја ани ми ра ње све та ства ри и при пи си ва ње том 
све ту ан тро по морф них цр та и осо би на.“290

Гр ли чи на ту жба ли ца је жан ров ски бли ска при чи о жи-
во ти ња ма. По се ду је основ не цр те тог жан ра: жи во ти ње го-
во ре и по на ша ју се као љу ди. У њој не ма „фан та стич них пред-
ста ва и чу де сних си ту а ци ја“291 (ако се из у зме дар го во ра ко ји 
по се ду ју пти це), по пут оних у бај ка ма. С дру ге стра не, већ у 
на сло ву при че по ме ну та је вр ста об ред не пе сме – ту жба ли ца.

Из про зног уво да са зна је мо да је Гр ли чи на ту жба ли ца у 
осно ви при ча о при ја тељ ству из ме ђу гр ли це, сет не и по ву че-
не пе сник-пти це, и ма ле ве се ле се ни це. Реч је о при ја тељ ству 
опо зит них при ро да, гр ли це – нај о се тљи ви је ме ђу шум ским 
пти ца ма, за не се ња ка и са ња ра по при ро ди и се ни це – прак-
ти ча ра и во ђе „у обич ним жи вот ним ства ри ма“. Жи вот на 
исти на о на до пу ња ва њу раз ли чи то сти из ре че на је у аутор-
ским ко мен та ри ма: „Та ко то обич но би ва: сет на ство ре ња, 
по ву че на у се бе, на ђу при ја те ље ме ђу жи вах ним и ра до сним 
ство ро ви ма. (...) Та ко су јед на дру гу до пу ња ва ле и по ма га ле 
јед на дру гој да раз у ме ју и за во ле жи вот.“

Њи хо во искре но и ду бо ко при ја тељ ство пре ки ну то је 
смр ћу се ни це, ко ја се „у сво јој отво ре но сти за ме ри нај ста ри-
јем коп цу у шу ми и он је у љу ти ни рас трг не“. Три да на је 
гр ли ца у оса ми па ти ла, а че твр тог се огла си ла сво јом ис по-
вед ном ту жба ли цом. Гр ли чи на ис по вест има еле мен те на-
род не ту жба ли це: сти хо ви са др же по хва лу по кој ни ка и жа-
ље ње за њи ме. И фор ма ове ту жба ли це на ли ку је на род ном 
обра сцу: по сле сва ког ду гог сти ха сле ди при пев. При пев 

290 М. Пра жић, Игра као сло бо да, стр. 106. Фу сно та на ис тој стра ни: 
„По јам ’деч ја пе сма’ (’деч ја по е зи ја’) ми при хва та мо у зна че њу 
ко је је од ре дио Ми ло ван Да ној лић у есе ју ’Ка ствар ном раз у ме ва-
њу деч је пе сме’, ЛМС, CXXXIX, књ. 392, 1963, 117−128.“

291 Ви до Лат ко вић, На род на књи жев ност, I, Научна књига, Београд, 
1991, стр. 77.
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(„За што су те уби ли?“) се по на вља, ва ри ра, за др жа ва ју ћи 
основ ни сми сао, чи ме „да је на гла ше ни из раз бо лу“292. По обра-
сцу на род не ту жба ли це, и ов де онај ко ји ту жи (гр ли ца) раз го-
ва ра са дра гим по кој ни ком (се ни цом):

Се ни це, бе за зле на се ни це, во ле ла си као и 
                                                        коп ци шу му.
За што су те уби ли?
Во ле ла си не бо и сун це као и ор ло ви.
За што су те уби ли?

Ду ги сти хо ви дир љи во, у ви ду по хва ле, опи су ју по кој ну 
се ни цу: ње ну бе за зле ност, за љу бље ност у не бе ске ши ри не и 
сун це, по себ ност ње не пе сме. Њи ма се ша ље по ру ка о не прав-
ди и гу бит ку ко ји је на не сен гр ли ци уби ством ње ног при ја те ља:

И коп ци има ју при ја те ље и во ле их.
За што су ме ни мо ју при ја те љи цу оте ли?
И коп це бо ли ср це за њи хо вим при ја те љи ма.
За што су ме не ожа ло сти ли?

Иако ме трич ки ду жег сти ха од усме ног жан ра, гр ли чи на 
ту жба ли ца има пре по зна тљив на род ни ме ло диј ски обра зац: 
ту жан, отег нут и јед но ли чан. У овом де лу аутор кин по сту пак 
ме ша ња жан ро ва пре пли ће при чу о жи во ти ња ма са лир ском 
об ред ном пе смом. На ра ци ја, при ча ње до га ђа ја раз ви је но у 
про зном де лу, пре ки ну то је до ми ни ра ју ће лир ским сти хо ви-
ма. Про зна ди на ми ка и лир ска ста ти ка пре пли ћу се у ре до-
ви ма ове ин тер жан ров ске при че. У њој гр ли ца по ста је оли-
че ње вер но сти и ода но сти. Ова сим бо ли ка је у скла ду са 
ње ним ка рак те ри сти ка ма у на род ној пред ста ви где се ја вља 
као чи ста, све та пти ца, ова пло ће ње до бра и крот ко сти.

Ако се го во ри о пси хич ком про ду бљи ва њу ли ко ва, дав-
но је уоче но да су ју на ци бај ке „пот пу но јед но ди мен зи о нал-
ни“, што зна чи да за фа бу лу не игра бит ну уло гу опи си ва ње 

292 В. Лат ко вић, исто, стр. 166.
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њи хо вог уну тар њег про жи вља ва ња. Ју на ци при че о жи во-
ти ња ма су пла стич ни је при ка за ни и „пси хо ло шки јед но став-
но из ни јан си ра ни“293. У скла ду с тим на че лом у овој при чи 
је на сли кан пор трет не жне и осе ћај не гр ли це, ко ји је кон тра-
сти ран на сил ним и агре сив ним гра бљи ви ца ма, ов де оли че-
ним у коп цу и ње го вим слу га ма ја стре бо ви ма. Ком по зи ци ја 
при че је јед но став на, са ја ким узроч но-по сле дич ним ве за ма 
сег ме на та (гр ли ца и се ни ца дру гу ју, ко бац уби ја се ни цу, гр-
ли ца ту гу је за њом, ко бац на ре ди ја стре бо ви ма да је рас трг ну, 
они се са жа ле на њу и по ште де јој жи вот). Ти ме се раз ли ку-
је од основ ног мо де ла при че о жи во ти ња ма са ве ћим бро јем 
епи зо да, ко је се на до ве зу ју у ла нац „за ни мљи вих и че сто 
ду хо ви тих до го дов шти на“294. За раз ли ку од ве ћи не при ча о 
жи во ти ња ма ова има ма њи број ак те ра. Они се, по ана ло ги-
ји са усме ном тво ре ви ном, на ла зе у ја сно де фи ни са ним од-
но си ма: при ја тељ ства (гр ли ца – се ни ца; ко бац – ја стре бо ви) 
и ан та го ни зма (гр ли ца – ко бац). Та ко се у овој аутор ској тво-
ре ви ни по но вио мо тив ко ји по се ду ју на род не при че о жи во-
ти ња ма: до ми на ци ја ја чег ко ја вла да у при ро ди. Као што је 
по ме ну то, и ов де су жи во тињ ски ју на ци но си о ци тип ских 
осо би на, али оне не ма ју але го риј ско зна че ње, као у ба сни. 
Са мим тим и по ен та је из о ста ла.

Мо тив ме та мор фо зе ју на ка об ра ђи ва ла је аутор ка у ви ше 
на вра та, по прин ци пу слич но сти са на род ном или аутор ском 
бај ком. У Бај ци о ла бу ду се уоча ва мо тив ме та мор фо зе ју на ка 
ко ји је на сли чан на чин об ра дио Ан дер сен у сво јој бај ци Ру-
жно па че („то ви ше ни је би ло не зграп но, си во и ру жно па че, 
не го пра ви прав ца ти ла буд“). Та ко ђе, и Ан дер се но ва и бај ка 

293 С. Са мар џи ја, „О струк ту ри усме них про зних об ли ка“, На род не 
при по вет ке, ан то ло ги ја, стр. 177.

294 С. Са мар џи ја, „Осо бе но сти на род не ба сне и при че о жи во ти ња ма“, 
На род не ба сне и при че о жи во ти ња ма, антологија, Гу тен бер го ва 
га лак си ја, Бе о град, 2002, стр. 23.
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Де сан ке Мак си мо вић раз ви ја ју исту иде ју ком плек сног, це ло-
ви тог пре о бра жа ја: из тра гич ног ју на ка у срећ ног. Мо ти ва-
ци ја ју на ко ве не сре ће је у обе ма иста: он је окре нут се би, свом 
ре ал ном из во ру пат ње и ре ал ним жи вот ним про бле ми ма.

Бај ка о ла бу ду је ком по зи ци о но јед но став на, без ди гре-
си ја, кон цен три са на на глав ни до га ђај. Има са мо два ак те ра: 
Сне жа ну, кра љи цу зи ме, и цр ну пти цу. У осно ви при че су 
кон тра сти ко ји се огле да ју у бо ји и рас по ло же њу ак те ра. Сне-
жа на је сва у бе лом („На но жи ца ма је има ла ци пе ле од сре бра, 
би ла је огр ну та бе лим пла штом по пр ска ним сне жним зве-
зда ма, на гла ви је но си ла ле де ну кру ну...“) и оди ше жи вот ном 
ра до шћу („го ли ша ва се ва ља ла по сме то ви ма, лоп та ла се по 
цео дан са па ху љи ца ма“). Цр на пти ца је кон траст но по ста-
вље на у од но су на ам би јент, и сто га ду бо ко не срећ на („ту жно 
обо ре не гла ве“, „пло ви ла га но“). На кон што јој је пти ца по-
ве ри ла узрок сво је ту ге („Све је око ме не бе ло: и др ве ће, и 
не бо, и зве ри, и ти, ма ла кра љи це; са мо сам ја од но ћи цр ња. 
За то ме мо ри ту га.“), Сне жа на је за мо ли ла Сре бр ну Зве зду, 
„мај ку свих па ху љи ца“, да сво јим па ху љи ца ма пти ци по бе ли 
пер је. Ју нак до би ја нов из глед (функ ци ја XXIX, Ју нак до би ја 
нов из глед, од ред ба – пре о бра жа ва ње) по моћ ни ко вим не по-
сред ним ча роб ним де ло ва њем. Нов из глед је, по за ко ни то-
сти ма бај ке, „нео бич но леп“.295 Сре бр на Зве зда је усли ши ла 
Сне жа ни ну мол бу и ују тру је во дом пло вио „бе ли ла буд, пр ви 
ла буд на све ту“. Крај је у ду ху ети о ло шког пре да ња о на стан-
ку пр вог ла бу да.

Пси хо ло шки пор трет ју на ка ко ји ис под не зграп не спо-
ља шњо сти кри је ду хов но и ум но бо гат ство увео је још Ан дер-
сен у сво ју бај ку. Он је при су тан и у бај ци Де сан ке Мак си мо-
вић. Не срећ на суд би на, уну тра шњи не мир ис по ља ва ју се у 
по на ша њу ју на ка: ту га и уса мље ност уоча ва ју се из ње го вог 
по гле да и на чи на кре та ња по во ди. Бо ја као ма ни фе ста ци ја 
раз ли чи то сти ов де је у функ ци ји не пи са них дру штве них 

295 В. Проп, Мор фо ло ги ја бај ке, стр. 69.
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нор ми о изо ла ци ји дру га чи јих је дин ки. Успе шан фи зич ки и 
емо тив ни пре о бра жај ју на ка до но си сре ћан за вр ше так, ти-
пи чан за бај ку.

Мо тив пре о бра жа ја бо је пти це има свој ан тич ки ко ре лат 
у ми ту о вра ни/га вра ну. Пре о бра жај вра не је те као у су прот-
ном сме ру од ла бу до ве тран сфор ма ци је. По ми ту, вра на је 
ис пр ва би ла бе ла, али је по ка зни по ста ла цр на (ка знио ју је 
Апо лон због не вер ства у слу жби). Та ко је у овој бај ци из си жеа 
ми та о вра ни асо ци ран мо тив про ме не бо је пти це.

Мо же се за кљу чи ти да Бај ка о ла бу ду има не ко ли ко мо-
ме на та свој стве них усме ној бај ци: пре о бра жај/ме та мор фо зу 
ју на ка (ов де по сред ством по моћ ни ка Сре бр не зве зде); ка рак-
те ри сти чан по че так без од ред ни це вре ме на и ме ста („Жи-
ве ла на вр ху пла ни не ма ла Сне жа на, кра љи ца зи ме“); срећ ну 
за вр шни цу. У по гле ду пор тре ти са ња са мог ју на ка на аутор-
ку бај ке под сти цај ни је је де ло ва ла Ан дер се но ва бај ка.

Бај ка Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки са сто ји се из два де ла. 
Отва ра се при чом о До број Ви ли, ца ри ци оли че њу до бро те. 
Ви ле су у тра ди ци ји по зна те као мит ска би ћа ко ја мо гу би ти 
и при ја те љи љу ди. Ју на ки ња бај ке има чу де сну моћ да „сва-
ког свог не по слу шног по да ни ка (да) пре тво ри ча сом у ка мен, 
у цвет, у звер“. То је рет ко чи ни ла, у скла ду са епи те том ко ји 
је но си ла. Има ла је и моћ, ко ју по ми то ло шким пред ста ва ма 
по се ду ју ви ле об ла ки ње, да пред во ди ки шне обла ке („ка да 
би тре ба ло да пад не ки ша у ње ној ца ре ви ни, од ла зи ла је под 
обла ке да је до ве де“). По што је сво јом вла да ви ном уве се ља-
ва ла по да ни ке, би ла је оми ље на код свих, из у зев код су сед ног 
ца ра, Злог Ви ле ња ка („Је ди но ју је мр зео су сед ни цар, Зли 
Ви ле њак. Кад год је мо гао да јој што на па ко сти, он је то без 
ми ло сти чи нио.“). На кон што ње го ву про сид бу од би је ми ље-
ни ца До бре Ви ле, oн јој об ја вљу је рат (функ ци ја VI II, од ред-
ба – на но ше ње ште те, 19. Про тив ник об ја вљу је рат. Су сед-
ни цар об ја вљу је рат). Ти ме на ста је за плет ко ји се за сни ва на 
су ко бу до бра и зла, у ко ме зло над ја ча ва до бро (Зли Ви ле њак 
је имао број ни ју и ја чу вој ску) и до бро је при ну ђе но да се 
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по ву че на нео д ре ђе но вре ме. На и ме, До бра Ви ла је ис ко ри-
сти ла моћ за ча ра ва ња сво јих по да ни ка да би их та ко спа сла 
од Злог Ви ле ња ка. Це ло кра љев ство то не у за ча ра ни сан уз 
ње но обе ћа ње да ће их „јед ног да на (...) опет, мо жда, по вра-
ти ти у жи вот из ко га сад од ла зи те“.

Мо тив о де вој ци ко ја је па ла у сто го ди шњи сан по сто ји 
у европ ској на род ној бај ци. Ка сни је га је об ра дио Пе ро у Успа-
ва ној ле по ти ци и бра ћа Грим у Тр но вој Ру жи ци (Тр но ру жи-
ца). У њи хо вим бај ка ма за прин це зу и чи та во цар ство вре ме 
је би ло за у ста вље но, баш као у бај ци Де сан ке Мак си мо вић. 
За јед нич ко свим бај ка ма је да ма ги ју за ча ра ва ња и за у ста-
вља ња свих про це са оба вља до бра ви ла. Код Пе роа и бра ће 
Грим она про ри че да ће ју на ки њу из сто го ди шњег сна по-
љуп цем про бу ди ти онај ко ји бу де имао до вољ но љу ба ви, 
од но сно принц. У бај ка ма стра них ауто ра реч је о мо ти ву 
сто го ди шњег сна, а код Де сан ке Мак си мо вић на ње га се на-
до ве зу је мо тив ме та мор фо зе.

Дру ги део бај ке, ко ји раз ви ја мо тив ме та мор фо зе свих 
ста нов ни ка ца ре ви не, са др жи ети о ло шке мо мен те у ви ду 
об ја шње на о на стан ку по је ди них биљ них вр ста. „Див на цр-
ве на ру жа, пр ва на све ту“ на ста ла је од за ча ра не Ру мен ке, 
ле по ти це ко ја је би ла оми ље на се стри чи на До бре Ви ле. Због 
ле по те у њу се за љу био Зли Ви ле њак, ко га је од би ла и ти ме 
на ву кла ње го ву мр жњу и рат. „Зе лен бр шљан, пр ви бр шљан 
на све ту“ на стао је од ви ле ња ка Си ро та на, чи ји је пор трет 
дат у скла ду с биљ ком у ко ју ће се пре тво ри ти: „пу зао се веч-
но на др ве ће, пен трао уз ви со ке сте не, без ика квих ле стви ца 
се пео на кров дво ра“. „Бе ли ло квањ, пр ви ло квањ на све ту“ 
на стао је од Бро да ра, ви ле ња ка ко ји је увек ра до во зио До бру 
Ви лу по је зе ру. Од Све тла на, ње ног гла сни ка, ко ји је „је ди ни, 
по ред ње, мо гао да до ђе бли зу Сун ца, а да не са го ри, и да га 
гле да у очи, а да не осле пи“, на стао је „сун цо крет, пр ви на 
све ту“. Очи то да су фи то ни ми на ста ли на осно ву име на и 
од ли ка ју на ка. Сво је вој ни ке, на њи хо ву мол бу, ви ла је пре-
тво ри ла у др вље и ка ме ње.
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Ова при ча, на ста ла про жи ма њем еле ме на та бај ке и ети о-
ло шког пре да ња, са др жи и мо тив по што ва ња мо рал ног ко-
дек са ко ји се сре ће и у све ту епи ке (нпр. Кне же ва ве че ра, Ка ко 
се кр сно име слу жи). Еп ски ко декс го сто љу бља на ла же да се 
до ма ћин го сту обра ти сто је ћи и да му ука же част ста вља ју ћи 
га са сво је де сне стра не. Све ће то учи ни ти и До бра Ви ла ка да 
Зли Ви ле њак до ђе да про си ње ну се стри чи ну („уста ла је ма ло 
са свог пре сто ла, иако то ца ри це не чи не, и за мо ли ла га да 
сед не с де сне стра не до ње“).

Бај ка о тре шњи је при ча о оцу тр гов цу ко ји са пу та из 
Ја па на до но си по кло не за сво је три кће ри, ис пу нив ши им 
ти ме же ље. Пр ва кћи је по же ле ла „ве зе ну сви ле ну ха љи ну“, 
дру га ле пе зу, а нај мла ђа „цвет ко ји му се у тој да ле кој зе мљи 
учи ни нај леп ши“.

Па ра ле лу ова квом уво ду на ла зи мо у бај ци Ле по ти ца и 
звер296. Она са др жи слич не мо ти ве: отац-тр го вац има три 
кће ри (ти пич на по чет на си ту а ци ја бај ке пред ста вља на бра-
ја ње чла но ва по ро ди це); нај мла ђа се из два ја ле по том и скром-
но шћу; отац кре ће на пут ра ди тр го ви не (функ ци ја I, Је дан 
од чла но ва по ро ди це уда ља ва се из ку ће, од ред ба – уда ља ва-
ње); обе ћа ва ћер ка ма да ће им до не ти по кло не; ста ри је се стре 
тра же ску по це не ства ри, а нај мла ђа са мо је дан цвет.

На кон увод них по ду дар но сти у да љем фа бу лар ном то ку 
до ла зи до ра зи ла же ња. У Ле по ти ци и зве ри цвет је дар ко ји 
ини ци ра аван ту ре, да је им пулс рад њи, а по том не ста је из на-
ра тив ног то ка. У Бај ци о тре шњи за па жа се про ме ње но на ра-
тив но те жи ште − сам дар по ста је при ма ран у скло пу при по-
вет ке. Отац сти же у Ја пан у до ба цве та ња тре шње. За ди вљен 
ле по том тре шњи ног цве та же ли да га по не се нај мла ђој кће ри 
на дар. Ја пан ски цар при ре ђу је све ча ност тре шњи ног цве та 
и том при ли ком да ру је при сут не го сте. Цар (функ ци ја да ри-
ва о ца) при пад ни ци ма свог на ро да да ру је ја пан ски огр тач, 

296 Шарл Пе ро, Бај ке ста рих вре ме на, Свје тлост, Са ра је во, 1974, стр. 65.
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сви ле не руп це са из ве зе ним тре шњи ним цве том, не ко га др-
ве ном ку ти ји цом тог све тог др ве та. Стран це, ме ђу ко ји ма је 
тр го вац, да ру је тре шњи ним ко шти ца ма. У том ге сту је скри-
ве на ца ре ва же ља да се др во тре шње про ши ри по це лом све ту. 
Ка да да ру је тр гов ца ко шти ца ма, цар му ка же да их у сво јој 
зе мљи за са ди ка ко би из њих из ни кли ру ме ни вр то ви:

Ка да до ђеш до му,
ти их за са ди,
ни ћи ће ти вр то ви
ми ри сни, мла ди.
Ни ћи ће тре шње
ру ме ног гра ња,
ако кћер имаш,
ту ће да са ња.

На кон при ма ња да ра тр го вац се вра ћа ку ћи, у сва ки да-
шње ста ње. До че ку ју га три кће ри, што пред ста вља си ту а-
ци ју с по чет ка при че. Ов де се ак ти ви ра мо тив чест у бај ка ма: 
нај мла ђи ца рев син је увек по зи ти ван, док су ње го ва ста ри-
ја бра ћа за ви дљи ва, па ко сна и љу бо мор на. У Бај ци о тре шњи 
две ста ри је се стре обез вре ђу ју по клон ко ји је до би ла нај мла-
ђа („...об да ре не оним што су же ле ле са са жа ље њем по гле да-
ше сво ју нај мла ђу се стру ко јој отац пру жи ша ку ко шти ца 
го во ре ћи да је у њој за тво ре но нај леп ше цве ће ко је је у жи-
во ту ви де о“). Чак је и она за пла ка ла на то. На овом ме сту 
до ла зи до нео че ки ва ног обр та: нај ма ње вре дан по клон по-
ста је нај вред ни ји. На и ме, на про ле ће, ка да су ко шти це из ра сле 
у мла до др во ко је је пр ви пут про цве та ло, сви су би ли из не-
на ђе ни ле по том тре шње вог цве та. У то ме се пре по зна је мо-
тив пре о бра жа ја, чест у бај ка ма, али у овој тран сфор ма ци ји 
не ма ни чег чу де сног, не го је реч о при род ном про це су (не у-
глед не ко шти це по ста ју пре ле пи цве то ви). Ти ме се са свим 
оства ри ла де вој чи на же ља с по чет ка при че и ца ре во про ро-
чан ство: „Ка да ме ђу тим сле де ћег про ле ћа тре шње ни ко ше 
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и за тим ста до ше да цве та ју, ни ко ни је био срећ ни ји од ње. 
Се де ла је, као што је то цар про ре као, у сен ци свог др ве та и 
са ња ла о да ле кој зе мљи, до мо ви ни тре ша ња“.

Хро но топ при че чи ни то бо же пре ци зна од ред ни ца („дав-
но вре ме ка да још тре шње ни су цве та ле по на шим кра је ви-
ма“), ко ја су штин ски не са др жи ег закт не по дат ке о вре ме ну 
и ме сту де ша ва ња рад ње, што пред ста вља по зна ту од ли ку 
тра ди ци о нал не бај ке. Ако се узме у об зир по да так из уво да 
(да у вре ме пред ста вље но у бај ци „по на шим кра је ви ма“ ни је 
би ло тре ша ња), до ла зи се до за кључ ка да се ова при ча раз ви-
је не фа бу ле мо же све сти на об ја шње ње ка ко се тре шња про-
ши ри ла из ма тич не зе мље по све ту. Од на род них про зних 
жан ро ва ту функ ци ју има ју ети о ло шка пре да ња.

По је ди не при че из кру га бај ки Де сан ке Мак си мо вић илу-
стру ју на род не оби ча је. Ср це лут ке спа ваљ ке у уво ду до но си 
об ја шње ње оби ча ја ма те ри ца, ка да мај ке да ру ју де цу: „Уочи 
Ма те ри ца Ви да ни је мо гла ни ка ко да за спи. Пред очи ма су 
јој игра ле лут ки це, ска ка ле лоп те (...), леб де ли луфт ба ло ни 
(...). Ни ка ко ни је мо гла да по го ди ко ју ће јој од ових игра ча ка 
ма ма су тра по кло ни ти.“ Си же при че о жи во ти ња ма Оце ви у 
шу ми за сни ва се на по тра зи ста рог ву ка да сво јој де ци на ба-
ви да ро ве за су тра шњи дан, ко ји ма ће се „одре ши ти“: „Ста ри 
вук је се део за бри нут у сво јој ја зби ни. Су тра су би ли Оце ви, 
а он још ни је на ба вио играч ке, ко ји ма ће се одре ши ти сво јим 
ма лим ву чи ћи ма. (...) Ра но ују тру,(...) про бу ди ше се ву чи ћи и 
од мах отр ча ше да ве жу ста рог ву ка.“ У овој при чи ко ја до но-
си об ја шње ње на род ног оби ча ја не ма по ме на о тип ским осо-
би на ма ву ка из усме не тра ди ци је. При ча Бо жић си ро ма хов 
до но си илу стра ци ју бо жић ног оби ча ја. Ов де ни је реч о са-
крал ном аспек ту пра зни ка, не го о про фа ним оби ча ји ма ко ји 
га пра те. Да би и ње го ва по ро ди ца про сла ви ла „Бад ње ве че 
ка ко је оби чај“, си ро ма ху по ма жу шум ске жи во ти ње (по моћ-
ни ци чи ји су по ступ ци мо ти ви са ни до бро том и же љом да 
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по мог ну): зец му да ру је јел ку, ме двед му да ру је мед, ве ве ри це 
ора хе. По ма гач вук до ла зи му ра но ују тро у ку ћу да бу де по-
ло жај ник, ли си ца до но си ко кош да је ис пе ку као пе че ни цу, 
а ја за вац до но си бра шно да се уме си че сни ца у си ро ма хо вој 
ку ћи на Бад ње ве че. Хар мо ни ја ко ју оства ру ју шум ске жи во-
ти ње ме ђу соб но или у са гла сно сти са љу ди ма у пот пу но сти 
је по ти сну ла њи хо ве тип ске од ли ке и од но се по ко ји ма су 
пре по зна тљи ви у фол клор ној про зи. Жи во тињ ски свет у овим 
при ча ма је по е ти зо ван, ње гов при каз је ли шен при род них 
за ко ни то сти и бор бе за оп ста нак ко ји њи ме вла да ју. Ти ме 
при ча до би ја на гла ше но лир ски тон, ко ји је, ина че, ка рак те-
ри сти чан у ства ра ла штву за де цу са ани ма ли стич ком те мом 
у ме ђу рат ном пе ри о ду.297 На гла ша ва ње зна ча ја и ле по те по-
ро дич ног жи во та у овим бај ка ма пред ста вља очи глед но уда-
ља ва ње од фол клор ног пред ло шка. Ти ме се ове аутор ске бај-
ке су штин ски одва ја ју од сми сла и зна че ња усме ног жан ра.

Хри шћан ски еле мен ти уоч љи ви су у при чи Про сјак у 
деч јем вр ту (збир ка Ср це лут ке спа ваљ ке). Ре флек си хри-
шћан ске има ги на ци је мо гу се на ћи у де ли ма по је ди них пи-
са ца за де цу у пе ри о ду из ме ђу два ра та (И. Б. Ма жу ра нић, 
В. На зо ра, Ј. Тру хел ке, М. Ву ка со ви ћа). У хри шћан ској ви-
зи ји Де сан ке Мак си мо вић Бож ји ан ђео пре ру шен у про сја ка 
ис пи ту је чи сто ту људ ских ср ца. Та да от кри ва да су од ра сли, 
за раз ли ку од де це, рав но ду шни и не за ин те ре со ва ни да му 
по мог ну. За тим се вра ћа на не бо („јер ни је био про сјак већ 
ан ђео бож ји ко ји је си шао на зе мљу да ви ди је су ли људ ска 
ср ца чи ста“), из ве шта ва Бо га о до бро ти де це, а Бог их не ште-
ди ми це оба си па сво јим ми ло ср ђем: „Не ка де вој чи ци ко ја 
ти је да ла ма ра ми цу увек зве зда у сну све тли. Не ка су де ча-
ку ко ји ти је дао ци пе ли це сви пу те ви отво ре ни. Не ка де вој-
чи це ко је су ти да ле ше ши ри ће увек са чу ва ју мла ду ду шу. 
Не ка ма ли ша ну ко ји ти је по кло нио ко лач тр пе за бу де увек 

297 О ово ме ви де ти у: Но во Ву ко вић, Увод у књи жев ност за дје цу и омла-
ди ну, Уни рекс, Под го ри ца, 1996, стр. 288.
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бла го сло ве на. Не ка си ро том де те ту ко је ти је са мо пру жи ло 
сво је пиљ ке сре ћа от сад са ма из ла зи у су срет!“

Чу до при ка за но у овој при чи од го ва ра оно ме ко је се ја-
вља у ле ген дар ним (ре ли ги о зним) при ча ма (Re li gi o us Story). 
Те при че су ре ли ги о зно-фан та стич не са др жи не и го во ре о 
„ovo ze malj skim ili ono ze malj skim su sre ti ma čo ve ka sa vi šom 
si lom“298, ов де љу ди и Бож јег ан ђе ла пре ру ше ног у про сја ка. 
Ле ген дар на при ча сли ка по ступ ке љу ди под вр га ва ју ћи их 
мо рал ној и ре ли ги о зној про ве ри.299 Оту да се су срет чо ве ка 
и очо ве че не ви ше си ле од ви ја у спон та ној ат мос фе ри, ли ше-
ној стра ха, што пру жа при ли ку љу ди ма да не спу та но ис по-
ље сво ју на рав. Епи фа ни ја бо жан ства, све ца, ан ђе ла у об лич-
ју про сја ка и ње го во ис ку ша ва ње љу ди по знат је мо тив у 
на род ној тра ди ци ји, нa при мер, у пре да њи ма о Св. Са ви. 
Утвр ђе ност у ве ри и при др жа ва ње па три јар хал ног мо рал ног 
ко дек са би ва на гра ђе но у ре ли ги о зним при ча ма, што је слу-
чај са деч јим ли ко ви ма у овој при чи. У њој је из о стао мо тив 
ка жња ва ња ло ших љу ди (ов де од ра слих), ко ји пре да ње до-
но си уз мо тив на гра ђи ва ња пра вед ни ка.

По не кад у струк ту ри ле ген дар не при че ме сто ви ше си ле 
мо же за у зе ти ду хов но ли це или пу сти њак. Бај ка о из во ру је 
илу стра ци ја овог ви да ле ген дар не при че. У њој се ју нак – „ма-
ли па стир“ сре ће са ста рим пу сти ња ком300 ко ји жи ви у шу ми. 

298 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca Le-
gen dar na (re li gi o zna) pri ča, str. 140.

299 „Vi še si le si la ze na ze lju – naj če šće pre ru še ne u lju de i pro ve ra va ju ljud-
ske oso bi ne“, Isto, str. 140.

300 Овај мит ски ју нак – ста рац пу сти њак се у сло вен ској тра ди ци ји 
ја вља, из ме ђу оста лог, као оли че ње до бра и му дро сти. У том ви ду 
при су тан је и у по ет ском све ту Де сан ке Мак си мо вић (лик се у тој 
функ ци ји ја вља у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка, пе сме Пу сти ња-
ко во ви ђе ње и Глас о про ро чан ству). И у све ту бај ке стар ци су ју на-
ко ви му дри са вет ни ци, нпр., „пу сти ник“ у Злат ној ја бу ци и де вет 
па у ни ца, Вук, СНП, 4. О ар хе ти пу му дрог стар ца в. у: Н. Ра ду ло вић, 
Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 188. 
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Ста рац се „за ве то вао да је де са мо пло до ве и ко ре ње“ и пи је 
во ду са ли ста301, јер је крај био без во дан. По што је по цео дан 
ма ли па стир у том кра ју чу вао ту ђе ко зе, био је при мо ран да 
во ду до но си чак из су сед не го ре. На пу ту кроз шу му на и шао 
је на ста рог пу сти ња ка ко ме је три пу та днев но да вао из сво-
је ти кви це во ду да уга си жеђ. Због да тог за ве та пу сти њак 
ни је пио во ду ко ју му је де чак до но сио, већ је сва ку кап бла-
го сло вио да се пре тво ри у ре ку. Ти ме је по сти гао два до бра: 
ни је увре дио пле ме ни тог де ча ка и ни је пре кр шио свој за вет. 
Јед но га да на ис пу нио се ње гов бла го слов и под бу квом је 
из био из вор у до та да без вод ном кра ју. Од та да се сви чо ба-
ни на па ја ју с то га из во ра. До бро та ма лог па сти ра на гра ђе на 
је чу до твор ним по ступ ком за хвал ног пу сти ња ка. Чу до ко је 
је учи нио пу сти њак ко му ни ци ра са чу ди ма ко ја се де ша ва ју 
у ле ген дар ним при ча ма.

Ова при ча о чу де сном на стан ку из во ра сме ште на је у 
оквир из ко га са зна је мо да ју је оку пље ним чо ба ни ма ис при-
чао ста ри па стир Мар ко док су јед ног ју тра се де ли у тој пла-
ни ни чу ва ју ћи сво је ов це. Ти ме се Бај ка о из во ру отва ра као 
при ча у при чи, са при по ве да чем и ауди то ри ју мом. Исто вре-
ме но се по сти же илу зи ја усме ног при по ве да ња, ва жна у фол-
кло ру, јер од ре ђу је по зи ци ју при по ве да ча. Ка да за вр ши сво-
ју при чу о по стан ку из во ра у без вод ном кра ју, па стир Мар ко 
се обра ћа јед ном од при сут них са мол бом да му до не се во ду 
са „тог чо бан че то вог из во ра“. Ово ње го во обра ћа ње је сиг нал 
за из ла зак из све та чу де сног и ула зак у ре ал ни свет пре по-
чет ка ње го вог ка зи ва ња. Очи то да ста рац Мар ко као при по-
ве дач при па да про сто ру (али не и вре ме ну) де ша ва ња при че 
ко ју сам при ча. То је у су шти ни по сту пак уве ра ва ња чи та о ца 

301 На овом ме сту за па жа мо очу ва ње фор му ле из лир ске љу бав не 
пе сме и ње но пре ме шта ње у но ви кон текст. У љу бав ној пе сми 
де вој ка при ста је с дра гим „с ли ста во ду пи ти“ (Вук, I, Дра ги и не-
дра ги, 310), на су прот оби љу ко је јој се ну ди у жи во ту с не дра гим, 
на ко ји она не при ста је. У оба слу ча ја фор му ла озна ча ва скром-
ност, при др жа ва ње соп стве ног за ве та.
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у исти ни тост при че. Мар ко ва при ча је ло ци ра на у нео д ре ђе-
ну про шлост („пре сто го ди на“), а од и гра ла се у ис тој не и ме-
но ва ној шу ми у ко јој је Мар ко ка зу је па сти ри ма. Ти ме се 
ин тен зи ви ра илу зи ја ве ро до стој но сти ис при ча ног.

Де ца су глав ни ју на ци мно гих бај ки Де сан ке Мак си мо-
вић. У на род ним бај ка ма то ни је че ста по ја ва, али у умет-
нич ким је за сту пље на. Као пра ви ло ја вља се у бај ка ма бра ће 
Грим. Њи хо ве бај ке до но се сли ку деч јег дру штве ног, емо тив-
ног жи во та; у њи ма де ца пу ту ју, во ле, ра де, до жи вља ва ју 
не сре ћу (нпр. Иви ца и Ма ри ца, Брат и се стра, Џек и ча роб ни 
па суљ). У бај ка ма са де цом ју на ци ма от кри ва се сва сло же-
ност деч јих жи во та као и њи хо ва ма што ви тост.

При ча Пр стен на мор ском дну има ју на ки њу де вој чи цу. 
Игра ју ћи се на мор ској оба ли из гу би ла је злат ни пр стен 
„ко ји јој је од мај ке остао“. Гу би так дра гог пред ме та пред ста-
вља за плет у при чи. Сле ди ан га жо ва ње ста рог мор ског је жа, 
ко ји је чуо њен плач, да јој про на ђе пр стен. Мо тив из гу бље-
ног пр сте на ја вља се и у Пе ро о вој бај ци Зла то ко са. И код 
Пе роа жи во ти ња (злат ни ша ран) до но си ју на ку из гу бље ни 
пр стен, с том раз ли ком што га је ју нак прет ход но за ду жио 
(за хвал ни по моћ ник).

Сре ди шњи део бај ке Де сан ке Мак си мо вић за у зи ма опис 
мор ског дна, од но сно ожи вља ва ње ду би на мо ра, ко ји је дат 
као сли ка пре де ла кроз ко је про ла зи ста ри јеж. Опи са ни су ко-
рал ни град, зе мља сун ђе ра, зе мља мор ских са са, за ви чај мор-
ских па у ко ва, до мо ви на мор ских зве зда и до мо ви на шкољ-
ки. Мор ски пре де ли на ста ње ни су ан тро по мор фи зи ра ним 
жи те љи ма ко ји на сто је да удру же ним сна га ма про на ђу из гу-
бље ни пред мет. Све их је на ак ци ју по кре ну ла ту га де вој чи це 
због гу бит ка дра ге успо ме не. На кра ју, јеж (до бри по моћ ник) 
про на ла зи пр стен и вра ћа га кри шом де вој чи ци, та ко да она 
не при ме ти не го по ми сли да га је та лас вра тио. Бај ка се за вр-
ша ва срећ но („де вој чи ца угле да опет свој из гу бље ни пр стен 
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и срећ на отр ча ку ћи”). Де вој чи ца при па да ре ал ном све ту, док 
мо ре и све што се у ње му до га ђа при па да дру гом, па ра лел ном 
све ту. Аутор ка не по ку ша ва да, по пут на род ног при по ве да ча, 
по ве де свог ју на ка у аван ту ре по дру гом све ту.302 Та мо ће се 
за ју на ки њи ну до бро бит ан га жо ва ти при пад ни ци тог све та. 
Је ди но је мор ском је жу при сту па чан и је дан и дру ги свет, па 
би он мо гао би ти не ка вр ста ме ди ја то ра. Сли ко вит опис мор-
ског дна је у скла ду с по ступ ком аутор ке да де таљ но опи ше 
при ро ду, кад год се у при по ве да њу пру жи при ли ка. Де скрип-
ци ја при ро де је у на род ној бај ци све де на и из ра зи то функ ци о-
нал на. Скло ност ка опи си ва њу, де таљ ни опи си и сли ко ви тост 
уда ља ва ју свет чу де сног Де сан ке Мак си мо вић од на род не 
бај ке као и од Пе ро о ве умет нич ке об ра де истог мо ти ва.

И у бај ци Свет под је зе ром по сто је два све та: гор њи – онај 
у ко ме ју нак жи ви, и до њи – свет под је зе ром, чи је би ле по те 
он же лео да упо зна. Као у прет ход ној бај ци, ни у овој ју нак 
не ће до спе ти у до њи свет. Ју нак је „ма ли чо ба нин Иван“, ко ји 
као та кав у пот пу но сти при па да гор њем све ту због че га га 
аутор ска има ги на ци ја не ће по ве сти у аван ту ре по дру гом 
све ту. Oчито да се и ов де ак ти ви рао по сту лат ра ци о на ли за-
ци је свој ствен аутор ској бај ци Де сан ке Мак си мо вић. Же љу 
да упо зна до њи свет оства ру је му ла буд ко ји жи ви на је зе ру, 
а у бај ци се ја вља у уло зи ме ди ја то ра. По што су му до ступ на 
оба све та, ла буд обе ћа ва, да ће му, кад год то чо бан че по же ли, 
„отуд до не ти што год по че му ће мо ћи бар на зре ти ка ко је у 
том чу де сном све ту“. Та ко ла буд из је зе ра до но си чо бан че ту 
три по кло на: зр но би се ра, љу спу зла та и зр но сре бра. На кон 
тре ћег по кло на ла буд „се по ту жи чо бан че ту ка ко су га ухва ти-
ли да ода је је зер ске тај не не ком на гор њем све ту и ако са мо 

302 Про стор у бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић по ко ме се кре ћу људ ски 
ју на ци под ра зу ме ва од су ство вер ти кал ног устрој ства. Ње ни ју на-
ци се ни ка да не ће ус пе ти/спу сти ти у сфе ру из над/ис под соп стве-
не. Ве за ни су ис кљу чи во за по вр ши ну зе мље. Њи ма је свој стве но 
са мо кре та ње по хо ри зон та ли, ко је по зна је и усме на бај ка. 
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још јед ном по ку ша да на зе мљу из не се ма и јед ну трун, не ће 
га ни кад ви ше отуд пу сти ти“. Реч је о за бра ни ко ја је усле ди ла 
на кон ис пу ње ња де ча ко ве тре ће же ље. Де чак ипак пре кр ши 
услов303 и за тра жи од ла бу да да му до не се још не што из тог 
све та („Пре ва ри се чо бан че и по че твр ти пут за мо ли ла бу да 
да га са со бом по ве де или му до не се још што по че му би зна ло 
ка ко је под је зе ром.“), што ће ре зул ти ра ти не стан ком ла бу да 
(„Ла буд је са мо ту жно за ћу тао, гле да ју ћи га као да се за на век 
опра шта. И зби ља се ни ка да ви ше ни је вра тио.“) и не стан ком 
ча ро ли је (ка да се де чак ма шио ру ком у не дра где су ста ја ла 
она три да ра, „та мо су ста ја ла са мо три обич на ка мич ка“).

Ла буд је не стао због ју на ко вог гу бит ка ме ре у из ра жа ва-
њу же ља, исто као у Пу шки но вој сти хо ва ној Бај ци о ри ба ру 
и ри би ци. Злат на ри би ца ис пу ња ва ла је же ље не за ја жљи ве 
ри ба ре ве же не све док ни је пре те ра ла. Као у бај ци Д. Мак си-
мо вић, и у Пу шки но вој бај ци до бро чи ни тељ не ће екс пли ци-
ра ти узрок свог не стан ка („Ка да ово ка за де да (нај но ви ју же љу 
сво је же не – прим. С. П.),/ ри ба ње га са мо гле да. Ћу ти ри ба, 
реч не ре че,/ пра ћак ну се и уте че.“) и не стан ка ча ро ли је („Кад 
се бли зу ку ће на ђе,/ не мо га де да се сна ђе./ Дво ра сјај ног ви ше 
не ма,/ пред ко ли бом ба ба дре ма./ Гле да де да чу до ово/ ни ко-
ри то ни је но во.“). Раз ли ка у об ра ди мо ти ва је у аутор ском 
ко мен та ру ко ји је Пу шкин дао у рас пле ту као по у ку: „Не-
скром не су же ље би ле,/ па се ни су ис пу ни ле.“304 Об ја шње ње 
узро ка не стан ка ча ро ли је из о ста ло је у бај ци Де сан ке Мак си-
мо вић. Иако се же ље ју на ка у ње ној и Пу шки но вој бај ци не 
мо гу по ре ди ти, јер су ју на ци раз ли чи то пси хо ло шки про фи-
ли са ни: чо ба нин Иван са мо же ли да упо зна ле по ту под вод ног 
све та, док је ри ба ре ва же на по хлеп на, при глу па и без об зир на, 

303 За бра на и ње но кр ше ње су функ ци је за ко је је Проп (Мор фо ло ги ја 
бај ке, стр. 34−35) при ме тио да увек иду у па ру. Ово пра ви ло на-
род не бај ке аутор ка је до след но пре не ла у сво ју бај ку.

304 Алек сан дар Пу шкин, Бај ке, Мла до по ко ле ње, Бе о град, 1967, 
стр. 16−17.
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обе бај ке има ју исти ис ход – због гу бит ка ме ре ју на ци су ка-
жње ни. Ти ме се оне за вр ша ва ју, по жан ров ској за ко ни то сти, 
по бе дом прин ци па до бра, ко је је пер со ни фи ци ра но у ла бу ду 
и злат ној ри би ци, и ка жња ва њем но си ла ца ло ших осо би на, 
ко ји су пре ко ра чи ли гра ни цу уме ре но сти и при стој но сти.

Ју на ци крат ких про зних фор ми Де сан ке Мак си мо вић, 
по пут оних из на род них бај ки, про ла зе кроз раз не си ту а ци је 
(не да ће, ис ку ше ња). При том им по ма жу тип ски по ма га чи 
(ди рект на по моћ), нај че шће су то жи во ти ње. У ње ном про-
зном све ту рет ко се ја вља упо тре ба ин ди рект не по мо ћи, од-
но сно ма гич ног пред ме та. Ре пер то ар ма гич них пред ме та је 
вр ло ску чен, ис кљу чи во при род ног по ре кла: па прат и из вор-
ска во да (Па туљ ко ва тај на), чу до твор на тра ва (Ма ца пре ља).

Ју на ци све та чу де сног Де сан ке Мак си мо вић успе ва ју у 
на сто ја њи ма за хва љу ју ћи сво јој до бро ти, а не сна ла жљи во сти 
или хра бро сти. Не до спе ва ју у опа сне, дра ма тич не си ту а ци-
је у ко ји ма би мо гли да стра да ју. У бај ка ма ове аутор ке све 
„иде нор мал ним глат ким то ком“305. Чу де сна ком по нен та ко ја 
се ја вља не иза зи ва ни ка кво чу ђе ње ни ти страх ју на ка. И ње ни 
ју на ци, као они из на род не бај ке, тра га ју за сре ћом, бо љим 
жи во том, ан га жу ју се на стра ни до бра, раз у ме ју је зик све та 
око се бе. Рад ња бај ки за вр ша ва се срећ но, прав да је за до во-
ље на, зло за слу же но ка жње но. Ју на ци не до сти жу хе рој ске 
ви си не; људ ски ју на ци су без и ме ни по је дин ци из на ро да, 
де ца, па сти ри. Та кав ода бир ју на ка на ме ће и на чин тран спо-
зи ци је фол клор них мо ти ва. Ње ни ју на ци не до ла зе у до дир 
са де мон ским си ла ма, њи ма се не де ша ва ју стра вич ни до га-
ђа ји. Све жи ви и има сво ју жи вот ну при чу: гр ли ца ту гу је, 
цар игра ча ка ра до по зи ва пут ни ка-на мер ни ка да му по ка же 
сво ју зе м љу, раз ма же на ца ри ца се пре о бра жа ва у по зи тив ну 
лич ност. Ту има жи вот не фи ло зо фи је и ду бљих исти на, баш 

305 На род на бај ка у мо дер ној књи жев но сти, прир. М. Дрн дар ски, Но-
лит, Београд, 1978, стр. 12.
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као у на род ним бај ка ма. Има при су ства тра ди ци је ко ја је 
тран спо но ва на аутор ском има ги на ци јом. Не ма пре на гла ше-
не гру бо сти ни у пред ста вља њу не га тив них ју на ка и ка жња-
ва њу зла. Оту да бај ке Де сан ке Мак си мо вић не мо гу ни чим 
иза зва ти страх код циљ не гру пе чи та ла ца – де це.

Ако ни је бо га ти ла и про ши ри ва ла мо ти ве тра ди ци о нал-
не бај ке, Де сан ка Мак си мо вић је, уме сто то га, у сво јим при-
ча ма да ва ла ле пе опи се при ро де.306 Бај ко ви тост све та у ње ним 
при ча ма до ди ру је се по не где са на род ним обра сцем, али је 
увек у до ди ру са жи вот ним чи ње ни ца ма, па је сто га ока рак-
те ри са на као „обич на нео бич ност“307. За јед нич ко свим на ве-
де ним при ча ма је сте спе ци фи чан од нос ауто ра пре ма жи во-
ту и по се бан на чин укљу чи ва ња и тран спо но ва ња мо ти ва 
чу де сног. Осно ву ових бај ки чи ни пре плет на ив но-фан та-
стич них сли ка и ре ал них по је ди но сти из жи во та. Пре плет 
фан та стич них еле ме на та са ре а ли ја ма ни је но ви на ко ју је до-
не ла аутор ска бај ка. Ре а ли стич ност се нај пре ја ви ла у струк-
ту ри на род не бај ке.308 У бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић она се 
огле да у сфе ри при род них и дру штве них ре а ли ја. У њи ма су 
при ка за на уоби ча је на де ша ва ња у при ро ди (су ше, по пла ва, 
зре ња би ља). Ка та лог фло ре и фа у не при па да све ту ре а ли ја. 
То је од ли ка и на род не бај ке чи ји ју на ци „сре ћу оне жи во ти-
ње и на и ла зе на ве ге та ци ју ко ји су у не по сред ном окру же њу 
при по ве да ча и ње го ве пу бли ке“.309 Биљ ни и жи во тињ ски свет 
про у ча ва них бај ки при па да у пот пу но сти на шем под не бљу.

И дру штве не ре а ли је на шле су сво је ме сто у по је ди ним 
бај ка ма. Ур ба ни за ци ја је ути ца ла да де ца ју на ци бај ке по ха-
ђа ју и пред школ ски ци клус вас пи та ња (Про сјак у деч јем вр ту), 

306 „Чи ни се да је у ње ним бај ка ма пје сник, оно што Де сан ка Мак си-
мо вић по во ка ци ји је сте, за кло нио фан та сту.“, Н. Ву ко вић, Иза 
гра ни ца мо гу ћег, стр. 117.

307 С. Ж. Мар ко вић, Књи жев но ства ра ла штво Де сан ке Мак си мо вић, 
стр. 110.

308 С. Са мар џи ја, По е ти ка усме них про зних об ли ка, стр. 195−202.
309 Исто, стр. 196.
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да по ђу у шко лу (Три па туљ ка), да се играч ке на ла зе у про-
дав ни ци игра ча ка „Код два па ја ца“ (Чуд но ва ти до га ђај у 
про дав ни ци игра ча ка), да љу ди уочи Бо жи ћа „ру ку пу них 
за ве жља ја“ ула зе „ре дом у све ду ћа не“ (Бо жић си ро ма хов). 
Ро ди тељ ски ли ко ви ба ве се ја сно на зна че ним по сло ви ма: 
отац три ју де вој чи ца у Бај ци о тре шњи је тр го вац. Ка да се 
рад ња бај ке де ша ва у пла ни ни, ам би јент је на сли кан вер но: 
оку пље ни па сти ри по се да ли по ка ме њу и па ње ви ма док им 
нај ста ри ји при ча сво ју при чу (Бај ка о из во ру).

Је зик ових бај ки је са вре ме ни је зик пе сни ки њи ног вре-
ме на. Исти на, у сти хо ва ним де ло ви ма на гла ше на је ње го ва 
звуч на стра на (асо нан ца ма, не пра вил ном ри мом), што бај ке 
при бли жа ва по е зи ји за де цу. Ве ћи на аутор ки них бај ки су 
лир ски обо је не, по че му се ква ли та тив но раз ли ку ју од фол-
клор ног обра сца. За раз ли ку од на род них бај ки310, у њи ма су 
за сту пље ни опи си ду шев них ста ња ју на ка, што до дат но ин-
тен зи ви ра њи хо ву ли рич ност. На род ни при по ве дач се не 
за др жа ва на фи зич ком опи су сво јих ју на ка. Де сан ка Мак-
си мо вић де таљ но сли ка њи хов из глед (нпр. опис Сне жа не 
у Бај ци о ла бу ду: „На но жи ца ма је има ла ци пе ле од сре бра, 
би ла је огр ну та бе лим пла штом по пр ска ним сне жним зве-
зда ма, не гла ви је но си ла ле де ну кру ну ко ја се пре ли ва ла у 
без број бо ја кад сун чев зрак на њу пад не“, или цар игра ча ка 
у исто и ме ној при чи: „Уме сто ша ка је имао на сва кој ру ци 
по сре бр ни ко тур, уме сто сто па ла на сва кој но зи ма ла ко ли-
ца, а оде ло му је би ло по кри ве но ра зно бој ним пра пор ци ма 
ко ји су при нај ма њем по кре ту зво ни ли. На гла ви му је би ла 
ка па као и у оста лих па ја ца, са мо је има ла на вр ху два ма ла 
кри ла као ве тре ња ча, те су при сва ком за ма ху ве тра тре пе-
ри ла и окре та ла се.“)

310 Ду шев на пре жи вља ва ња ју на ка у бај ци се не опи су ју; ако се ја ве, 
ис кљу чи во су у функ ци ји рад ње. В. у: Ма ја Бо шко вић Сту ли, 
„’При че из дав ни не’ и усме на књи жев ност“, На род на бај ка у мо-
дер ној књи жев но сти, прир. Мир ја на Дрн дар ски, Бе о град, 1978, 
стр. 85.
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Ове бај ке обе ле жа ва њи хо ва крат ко ћа. Те жи ште на ра-
ци је је на рас пле ту, па се рад ња не рас пли ња ва на спо ред-
но сти ма. Ком по зи ци ја аутор ске бај ке је ина че чвр шћа од 
ком по зи ци је усме них бај ки. Чвр шћа је јер су из ње из ба че не 
све епи зо де ко је ни су у не по сред ној ве зи са глав ним то ком 
до га ђа ја. При по ве да ње те че хро но ло шки и усме ре но је пра-
во ли ниј ски, ка ис хо ду до га ђа ја.

Ка да до но си по у ку или мо рал но пра ви ло, аутор ка то не 
чи ни екс пли цит но, не го иде ју утки ва у це ло при по ве да ње 
до га ђа ја (нпр. у бај ци Раз ма же на ца ри ца, Про сјак у деч јем 
вр ту). Код Де сан ке Мак си мо вић не ма за кључ них ре че ни ца, 
не го исти на ко ји ма је прот ка но це ло тки во при че. У овом 
по ступ ку уоч љи ва је слич ност са усме ном бај ком, ко ја се та-
ко ђе не за вр ша ва по у ком.

Иако не пи ше бај ке по угле ду на на род ни ка нон, из ве сне 
слич но сти у по гле ду ја ких ме ста мо гу се уочи ти. По че ци 
по је ди них бај ки су по пут увод них фор му ла у на род ним бај-
ка ма у ко ји ма се на ја вљу ју ме сто и вре ме де ша ва ња, као и 
но си лац рад ње: „Жи ве ла је на вр ху пла ни не ма ла Сне жа на, 
кра љи ца зи ме“ (Бај ка о ла бу ду); „Био не ки ма ли чо ба нин...“ 
(Свет под је зе ром); „Жи вео је под ве ли ким бе лут ком у ре ци 
Рак Кро јач.“ (При ча о Ра ку Кро ја чу); „Жи ве ла у су сед ству 
два пу жа.“ (Ка ко су пу жу укра ли ку ћу). Де ло ка ли за ци ја и 
не фик си ра ност у вре ме ну за јед нич ки су име ни те љи ових 
по че та ка: не зна се на вр ху ко је пла ни не и ка да је Сне жа на 
жи ве ла, у ко јој ре ци и ка да је жи вео Рак Кро јач, на ком су 
ло ка ли те ту ста но ва ла два пу жа. Ка да се чи ни да је по че так 
да ле ко од на род ног сте ре о ти па, као у Кћи ви ли ног ко њи ца: 
„По ђи те кро за шу му ста зом пра во, он да скре ни те де сно, па 
код ја ру ге ле во за о би ђи те шу ма ре ву ку ћу, и опет скре ни те 
де сно, па кад нај зад уда ри те још јед ном уле во, у прав цу ста-
ре бу кве, та мо је пањ где жи ви кћи ви ли ног ко њи ца.“, схва-
та мо да је но ви на об ли ка са мо при вид. Иза упу ћи вач ког 
им пе ра ти ва сто ји при кри ве на де ло ка ли за ци ја. При по ве дач 
ни је пре ци зи рао где се на ла зи шу ма, а ње го ва упут ства о 
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кре та њу кроз њу (пра во, де сно, ле во, де сно, уле во) та ко ђе су 
у функ ци ји при ви да пре ци зно сти.311

За вр ше ци свих бај ки Де сан ке Мак си мо вић су срећ ни. 
Они мо гу при па да ти си жеу и та да до но се ин фор ма ци ју ка ко 
се за вр ши ла рад ње бај ке. Увек су у зна ку по бе де прин ци па 
до бра: „Де ца све то бла го од не су ку ћи и по сле су са сво јим 
ро ди те љи ма жи ве ла спо кој но и има ла чи ме да се шко лу ју.“ 
(Три па туљ ка) или: „По ста ла је исто то ли ко скром на ко ли ко 
је он био пле ме нит и жи ве ли су ота да пот пу но срећ но.“ (При-
ча о раз ма же ној ца ри ци). На ме сту фи нал не фор му ле сре ће 
се и обра ћа ње при по ве да ча чи та о цу у ци љу сиг на ли зи ра ња 
да сле ди из ла зак из све та фик ци је у ре ал ност: „Ја бих вам 
ра до опи са ла све што је у ње му би ло, али бо јим се не ће те 
упам ти ти. За то сад мо рам да пре ки нем при чу.“ (Ср це лут ке 
спа ваљ ке). У по је ди ним бај ка ма збир ке Ако је ве ро ва ти мо-
јој ба ки на кра ју при че огла ша ва се при по ве дач. Та да се он, 
у ци љу ве ро до стој но сти ис при ча ног, по зи ва на дру гог на ра-
то ра – ба ку, при че му се сам дис тан ци ра од исти ни то сти 
оно га што је ис при по ве дао: „Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка. 
И не мој те сад, де цо, за гра ја ти да Ба у ци не по сто је, ја то знам 
бо ље не го ви, али во лим да се се ћам ба ки них при ча.“ (Ма ли 
Ба ук). За рад уве ра ва ња чи та о ца у исти ни тост при че при по-
ве дач ће се по зва ти на све до че ње ју на ка – пут ни ка ко ји се 
об рео у зе мљи игра ча ка (све док-ка зи вач): „Ме ни је са мо то 
јед ном по ве рио, али ме је мо лио да не одам тај ну, па не смем 
да вам је ка жем.“ (Цар игра ча ка).

Аутор кин по сту пак за вр ша ва ња бај ки у зна ку све оп ште 
хар мо ни је и сре ће ни је увек на и ла зио на одо бра ва ње кри ти ке: 
„Она (Д. Мак си мо вић – прим. С. П.) ни је из бе гла опа сност плит-
ких во да иде а ли са ња, а стал ни ’срећ ни за вр ше ци’ свих при ча 
умрт вљу ју драм ско тки во ко је се ту и та мо ја вља; ис хо ди се 

311 При ме тио До бри во је Ста но је вић у: „Бај ке Де сан ке Мак си мо вић“, 
Про за Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, прир. С. Ж. Мар ко вић, 
За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2001.
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мо гу са ла ко ћом пред ви де ти, ни ка квог из не на ђе ња не мо же 
би ти. (...) Пра вих драм ских си ту а ци ја не ма у тек сто ви ма ове 
пе сни ки ње, и то је, с јед не стра не, у скла ду са етич ком под-
ло гом и оп ти ми змом ње не по е ти ке, али, с дру ге стра не, то 
че  сто во ди у мо но то ни ју и уни форм ност фа бу ли ра ња, во-
ђе ња ди ја ло га и пор тре ти са ња ју на ка ко ји су стал но исти. 
Пе сни ки ња по се ду је схе му по ко јој ства ра текст.“312 Упра во 
је на овом ме сту из ре че на још јед на до дир на тач ка ње не са 
умет но шћу при по ве да ња на род ног при по ве да ча: схе ма тич-
ност, пре по зна тљи вост по сту па ка и мо ти ва у осно ви де ла.

Ком по зи ци о ни по сту пак пре пли та ња по е зи је и про зе у 
тки ву бај ке ори ги на лан је у од но су на за пи се са срп ско хр ват-
ског је зич ког те ре на, али се сре ће у бај ка ма европ ских на ро да. 
Пи шу ћи бај ку Де сан ка Мак си мо вић је у про зно тки во уно си-
ла сти хо ве (у ра спо ну од че твер ца до осмер ца). Ком би но ва њем 
про зе и по е зи је по стиг нут је склад: про зни де ло ви са др же 
при по ве да ње до га ђа ја и опис ли ко ва, а сти хо ви до но се ми сли 
и емо ци је ју на ка, нај че шће у ди ја ло шком или мо но ло шком 
ви ду. Та ко се у де лу сме њу ју еп ско и лир ско, на ру ша ва кла-
сич на ком по зи ци ја при че, „ток рад ње се за у ста вља да би се у 
фор ми сти хо ва ис та кле ка рак тер не осо би не ли ка, на гла си ле 
етич ке вред но сти или ди ја лог учи нио нео бич ним.“313 У ве зи 
са тим уоч љи ва је пра вил ност да при по ве дач увек го во ри у 
про зи, а ак те ри про го ва ра ју у сти хо ви ма. Ти ме се по сти же 
њи хо ва ин ди ви ду а ли за ци ја и су бјек ти ви за ци ја.

*
У про зном ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић уоча ва 

се од ре ђе ни број при ча са еле мен ти ма пре да ња. Чи ње ни ца 
је да ове при че у не ким сег мен ти ма ко му ни ци ра ју са усме-
ним бај ка ма, али је уоч љи ва и њи хо ва ве за са пре да њи ма и 

312 М. Пра жић, Игра као сло бо да, стр. 124.
313 Ра до мир Жи во тић, „Ком по зи ци ја и ис каз у про зи Де сан ке Мак си-

мо вић“, Про за Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, стр. 70.
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ба сном. Код Де сан ке Мак си мо вић нај за сту пље ни ји су еле-
мен ти ети о ло шких пре да ња. Ети о ло шка пре да ња озна ча ва-
ју се и тер ми ном ска ска или Ву ко вом опи сном де фи ни ци јом: 
„о по ста њу гдје ко јих ства ри“. Она го во ре о по ре клу по ја ва 
у при ро ди и дру штву, о на стан ку љу ди, жи во ти ња, би ља ка 
и њи хо вих од ли ка. Ре тро спек тив на су, „а са ма чи ње ни ца 
по сто ја ња ’гдје ко јих ства ри’ узи ма се, с јед не стра не, као до-
каз за исти ни тост ка зи ва ња, а с дру ге као по вод за ту ма че ње 
њи хо вог на стан ка.“314

Бај ка о ди вљој кру шци је раз ви је на при ча о на стан ку 
но ве биљ не вр сте. Отва ра се де скрип ци јом иди лич ног ра ста 
мла де ди вље кру шке у при ро ди. Ка да пр ви пут про цве та, 
ра до сно оба ве шта ва све биљ ке на про план ку. Све оне де ле 
ње ну сре ћу, из у зев тр ња и ко ро ва ко ји јој упу ћу ју ре чи за ви-
сти да ни кад не ће ро ди ти јер је су ви ше нео збиљ на. Кру шка 
ће их де ман то ва ти пре тва ра њем сво јих цве то ва у ма ле пло-
до ве. То ме ће се по но во об ра до ва ти сви ње ни шум ски при-
ја те љи из у зев ко ро ва, ко ји јој по дру ги пут упу ћу је злоб не 
ко мен та ре да их она са мо об ма њу је. Овом по но вље ном зло-
бом (гра да ци ја), сре ћа кру шке би ва у пот пу но сти на ру ше на 
и она „за пла ка гор ким су за ма. У сва ки цвет се по јед на су за 
сру чи и за ли гор чи ном ма ле зе ле не за мет ке“. Та ко је гор чи на 
по че ла да об у зи ма ње не пло до ве. Ка да је тре ће го ди не ро ди-
ла, тр ње и ко ров су по сла ли осе да ис пи та ју ко ли ко је сла сти 
оста ло у ње ним пло до ви ма. Та да је „рој па ко сних ухо да“ за рио 
сво је гор ке ри ли це у сва ки плод и об зна нио не и сти ну да је 
го рак. Њи хо ва мр жња и лаж од у зе ли су кру шки „по сте пе но 
сва ку ра дост па је из го ди не у го ди ну ра ђа ла све гор чим пло-
дом и до би ла име Ди вље Кру шке“.

Ју нак ове при че је ан тро по мор фи зи ра на биљ ка а ње но 
те жи ште је на при ка зи ва њу емо тив них фа за у пор тре ти са њу 
кру шке, од фа зе ра до сти и мла да лач ке без бри жно сти, пре ко 

314 Н. Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Од бај ке до из ре ке, Дру штво за срп ски 
је зик и књи жев ност Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 104.
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пе ри о да зре ло сти и бри ге за свој плод, до ета пе ту ге, ра њи-
во сти због на не се них увре да, на сто ја ња да се ве дри на ипак 
по вра ти, до ко нач не фа зе три јум фа не сре ће и гор чи не. При-
ка зи ва ње емо ци ја ју на ка је ка те го ри ја ко ја се мо же сре сти у 
пре да њи ма. О то ме све до чи пи са ње Вла ди мирa Би ти ја у кон-
тек сту жан ров ског трој ства: „’емо ци о нал ни’ об лик пре да је 
– ’сли ков ни’ об лик бај ке – ’ло гич ни’ об ли ци са ге, ми та, ле-
ген де.“315 При ка зи ва ње пат ње ан тро по мор фи зи ра не кру шке, 
за ви сти и па ко сти тр ња и ко ро ва но си лац је але го риј ског 
сло ја у де лу.316 Њи ме се Бај ка о кру шци отва ра као ви ше знач-
но оства ре ње. У але го риј ском сло ју де ла ју на ци пред ста вља ју 
од ре ђе не ти по ве љу ди: тр ње, жбу ње и осе сим бо ли зу ју па-
ко сне, зле и за ви дљи ве ка рак те ре. Кру шка је оли че ње не жних 
и осе ћај них ин ди ви дуа ко је не ми нов но стра да ју у окрут ном 
окру же њу. Овим де ло до би ја ди мен зи ју ба сне.

Сит но ра сти ње, тр ње и ко ров, ни је се слу чај но на шло у 
уло зи ан ти ју на ка у Бај ци о ди вљој кру шци. У на род ној пред-
ста ви ко ров и бо дље (тр ње, глог, чи чак) сма тра ни су ђа вол-
ским. По ве ро ва њу, по са дио их је ђа во да би љу ди, ка чив ши 
се о њих, псо ва ли и на тај на чин чи ни ли грех. Биљ на сим бо-
ли ка на шла је сво је ова пло ће ње у але го риј ском сло ју де ла. 
Иза при че о ан тро по мо р фи зо ва ном би љу иш чи та ва се але-
го ри ја о су ко бу ме ђу раз лич тим ин ди ви ду а ма и о ње го вим 
коб ним по сле ди ца ма по сла би је је дин ке.

У пре да њу је рад ња обич но са же та и крат ка, јед но е пи зо-
дич на. Ова при ча је ви ше е пи зо дич на, са број ним ак те ри ма 
(глав ни ју нак, ње го ви при ја те љи и не при ја те љи). Вре ме об у-
хва ће но рад њом је про ши ре но на че ти ри го ди не. Про ши ре-
на на ра ци ја у струк ту ри при че то ли ко се оса мо ста ли ла да 
ети о ло ги зи ра ње функ ци о ни ше као на кнад но до да то. С дру ге 
стра не, про ши ре ним при по ве да њем по стиг ну то је по дроб ни је 

315 В. Би ти, Бај ка и пре да ја, повијест и приповиједање, Либер, Загреб, 
1981, стр. 54.

316 О ово ме ви де ти у: З. Опа чић, нав. де ло, стр. 47.
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об ја шње ње по ја ве и узро ка ње ног на стан ка. При по ве да ње 
те че хро но ло шки, сук це сив но, чи ме се раз ли ку је од ре тро-
спек ци је свој стве не пре да њи ма. Бај ка о ди вљој кру шци је 
ком по но ва на као узроч но-по сле дич ни низ до га ђа ја ко ји је 
до вео до ме та мор фо зе пи то ме у ди вљу кру шку. У ети о ло шком 
пре да њу се по ста нак ства ри/по ја ва/би ћа ту ма чи као по сле-
ди ца „по је ди нач них пре кр ша ја етич ких на че ла у ме ђу људ ским 
од но си ма“317, од но сно као по сле ди ца ути ца ја над људ ске ин-
стан це. У Бај ци о ди вљој кру шци је у пот пу но сти из о ста ла та 
бит на струк тур на ком по нен та пре да ња.

При ча Три ја го де донoси об ја шње ње ка ко су од шум ских 
на ста ле ба штен ске ја го де. Рад ња по чи ње од ла ском ју на ка у 
шу му (функ ци ја I, од ред ба – уда ља ва ње): „По ђу три ру ме не 
се стри це ја го де у шет њу“. Ста нов ни ци шу ме их с по што ва њем 
по здра вља ју јер су оми ље не у свом окру же њу. Увод на иди ла, 
на лик на ону из Бај ке о ди вљој кру шци, на ру ша ва се по ја вом 
де вој чи це ко ја је бра ла цве ће по шу ми. Ја го де се упла ше да и 
њих не убе ре, па се са кри ју. У том тре нут ку им бо ги ња шу ме 
по ша ље спа си о це – три ве ли ка леп ти ра (де ло круг по моћ ни ка). 
Они на сво јим кри ли ма од но се ја го де до бо ги ње шу ме (функ-
ци ја XV, од ред ба – про стор но пре ме шта ње из јед ног цар ства 
у дру го, пу то ва ње уз по моћ во ди ча, 1. Ју нак ле ти кроз ва здух), 
ко ја им ну ди оства ре ње јед не же ље. Ја го де јед но гла сно по же-
ле да „по ра сту као ба штен ске ја го де и да жи ве у не ком се о ском 
или град ском вр ту“. Бо ги ња им ис пу ни же љу: „за и ста их од мах 
пре тво ри у го спо ђи це ба штен ске ја го де“. Ова раз ви је на при ча 
о по стан ку ба штен ских ја го да за вр ша ва се не до след ном мо-
ти ва ци јом пре о бра жа ја ју на ка. На и ме, у за вр шном де лу бо-
ги ња шу ме са ве ту је ба штен ске ја го де да оста ну да жи ве у шу-
ми јер су у њој без бед ни је („али им ре че да оста ну у шу ми, јер 
у гра ду и се лу има мно го де це, ко ја би их по је ла чим их угле-
да ју, и та ко их на кри ли ма леп ти ра по сла опет у шу му“).

317 С. Са мар џи ја, Об ли ци усме не про зе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2011, стр. 297.
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При ча Три ја го де го во ри о по стан ку биљ не вр сте слу же-
ћи се не ко ли ци ном еле ме на та ка рак те ри стич них за бај ку. 
Су штин ски, она не ма зна чај ни јих мор фо ло шких слич но сти 
ни са јед ним усме ним жан ром.

Ка ко су пу жу укра ли ку ћу је при ча о на стан ку пу жа го ла-
ћа. Она по чи ње, у аутор ки ном ма ни ру, сли ком хар мо нич ног 
жи во та ак те ра у при ро ди. Ју на ци су два пу жа ко ја су жи ве ла 
у су сед ству, са мо их је де ли ла ста за. Би ли су „вр ло мир не жи-
во ти њи це, ни су во ле ли мно го да ше та ју“, не го су вре ме про-
во ди ли пред сво јим ку ћа ма по сма тра ју ћи шум ске про ла зни-
ке. Ако би по не кад ре ши ли да кре ну у шет њу, „сво је су ку ће 
увек на ле ђи ма но си ли, бо је ћи се да их не ко не укра де“. Због 
те пре те ра не ве за но сти за ку ћу, ста нов ни ци шу ме су им се 
под сме ва ли. Ру га ње је под ста кло јед ног од њих да се од ва жи 
на „ју на штво“ и „јед ном сло бод но, без те ре та“ про ше та. Ју на-
ко во кр ше ње уста ље них жи вот них на ви ка пред ста вља из ла-
зак из рав но те же чи ме се по кре ће рад ња, а мо ме нат ко ре ли ра 
са пр вом фа зом у пре да њи ма. Ју нак је на чи нио из ве стан пре-
кр шај/од сту пио од уоби ча је них нор ми и ти ме при звао санк-
ци ју/ка зну. Док се он, по пр ви пут у жи во ту осло бо ђен те ре-
та на ле ђи ма, за до вољ но ше тао шу мом, две бу бе лу та ли це 
укра ле су му ку ћу. У ово ме пре по зна је мо од јек дру ге фа зе 
раз во ја рад ње у пре да њи ма, одн. „сам про цес оства ри ва ња 
мо гућ но сти, оства ри ва ња ци ља, ток ус по ста вља ња или по-
ре ме ћа ја рав но те же“318. Кра ђа ку ће пред ста вља услов за отва-
ра ње тре ће фа зе, одн. ис хо ди шта при че, у ко ме се об ја шња ва 
на ста нак но ве жи во тињ ске вр сте: „Та ко је пуж, ко ји се са мо 
јед ном усу дио да сво ју ку ћу оста ви са му, це лог жи во та остао 
бес кућ ник (...). Оста ли пу же ви га про зо ву Го ла ћем, па су се 
та ко зва ла и ње го ва де ца и уну ци и све по том ство.“

Чи ни се да је ова при ча струк тур но нај бли жа жан ру 
пре да ња, иако се у по гле ду раз во ја си жеа и ода би ру ју на ка 
знат но уда ља ва од ње га.

318 На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Од бај ке до из ре ке, стр. 119.
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Бај ка о пу те ви ма у осно ви са др жи сво је вр стан мит о 
ства ра њу све та. За раз ли ку од тра ди ци о нал не, аутор ки на 
ко смо го ни ја ни је ми то ло шког по ре кла. По њој, тво рац све та 
ни је бо жан ска ин стан ца. Функ ци ја мит ског твор ца пре не та 
је на Вре ме: „Ка да је Вре ме, ста ри не и мар и ста ри ру ши лац, 
ство ри ло свет...“. У сли ци Вре ме на-гра ди те ља пре по зна је мо 
фор му ла ци ју на род не по сло ви це: „Вре ме гра ди низ Ко та ре 
ку ле,/ Вре ме гра ди, вре ме раз гра ђу је.“319

Баш као и мит ски тво рац, Вре ме је ство ри ло све еле мен-
те нео п ход не за жи вот на зе мљи: „за жед не су те кле во де, за 
глад не је бу ја ла пше ни ца. (...) По мр чи ну но ћи раз го ни ла је 
ме се чи на, а од днев не же ге шти тио је хлад др ве ћа.“ Вре ме 
тво рац ни је за не ма ри ло ни етич ку ком по нен ту раз лу чи ва ња 
до бра и зла: „На пра вед не је па да ла бла га ро са, за кри ве су 
би ли спрем ни гро мо ви.“ На овом ме сту мо тив ства ра ња све-
та про ши рен је еле мен том чу де сног: „по ве ли ким шу ма ма 
су за де цу већ би ле по се ја не при че, са мо је још тре ба ло да 
ник ну.“ У про це су ства ра ња Вре ме је има ло сво је по ма га че 
– де цу. По ма га чи му ука зу ју на про пуст у ства ра њу – по зе мљи 
су оста ли не раз ви је ни ста зе и пу те ви. Та ко су му ста ри ји 
по моћ ни ци по мо гли да по ста ви по зе мљи „ве ли ке це сте и 
дру мо ве“, мла ђи „та ну шне пу та ње и ста зе“, а нај мла ђем по-
моћ ни ку је при па ла у по сао „мра вља ста за“. Ово гру пи са ње 
по моћ ни ка је за пра во у функ ци ји њи хо вог утра ја ња. Док 
ра де, они од за до вољ ства пе ва ју, што је Вре ме ну би ло ми ло, 
„па је за успо ме ну на те да не ре кло да увек сви пут ни ци, и ста-
ри и мла ди, и но ћу и да њу, и у по љу и у шу ми, пе ва ју. И та ко 
је до да нас оста ло: кад пу ту ју, пе ва ју и зве ри, и бу бе, и љу ди.“ 
Та ко се при ча о по ста њу све та за вр ша ва илу стра ци јом јед ног 
на род ног оби ча ја или на ви ке.

За што ку ку руз зри до но си на ста вак ко смо го ни је из прет-
ход не при че. У њој се ја вља при ро да у уло зи ин стан це ко ја 
упра вља све том („При ро да, глав на упра ви те љи ца све та“). 

319 Вук, Срп ске на род не по сло ви це, Но лит, Бе о град, 1975, стр. 39.
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Она је пер со ни фи ци ра на у за бри ну ту тво ри тељ ку јер јој са 
свих стра на све та сти жу ло ше ве сти да биљ ке не мо гу да са зру, 
не где због пре те ра не ки ше, а не где због пре ко мер не су ше. 
Ова не по жељ на по ја ва пред ста вља из ла зак из рав но те же и 
под сти цај је за по кре та ње рад ње у при чи. При ро да ре ша ва 
да нај пре по тра жи по моћ од Сун ца, као из во ра све ко ли ког 
жи во та на зе мљи. Нај за бри ну ти ја је би ла што ку ку руз не 
зри, па ће си ро ти ња оста ти без хра не (уно ше ње со ци јал не 
ди мен зи је у при по ве да ње). По том се при ро да обра ћа за по-
моћ и Ме се цу, али ни он не успе ва да умо ли ку ку руз да са зри. 
То ко нач но успе ва зри кав ци ма, ко ји сво јом пе смом под стак-
ну ку ку руз да са зри320. Њи хо ва пе сма са др жи оно ма то пеј ски 
ре френ („Зри, зри, зри“), ко ји као им пе ра тив гла го ла зре ти 
под сти цај но де лу је на биљ ке. Ов де се оно ма то пе јом асо ци-
ра ју но ва зна че ња. Асо ци ја ци ја по чи ва на фо нет ској слич-
но сти. Та ко је тек тре ћем мо ли о цу ус пе ло оно што прет ход-
ни ма ни је, па је „већ су тра дан (је) стао ку ку руз ски да ти са 
че ла зе ле не ка пу ља че, сви ле на бра да му се спа ру ши ла а зр на 
по ста ла твр да као кре мен и као ду кат жу та.“ Јед на при род на 
по ја ва (зре ње биљ ке) об ја шње на је на чу де сан на чин, а та 
вр ста ту ма че ња свој стве на је и усме ној књи жев но сти.

На осно ву до са да ре че ног мо же се за кљу чи ти да је Де-
сан ка Мак си мо вић пи шу ћи бај ке на чи ни ла круп не ко ра ке у 
оса вре ме ња ва њу овог жан ра. Пи сци ко ји су ства ра ли пре ње 
би ли су јој узор, ми сли се на европ ску аутор ску бај ку, пре 
све га на ства ра ла штво Ко ло ди ја и Ан дер се на. Та ко ђе, ње на 
оства ре ња има ју до ди ра и са на род ном про зом, пр вен стве но 
бај ком и пре да њем. Иако су у аутор ки ном де лу при сут ни 
не ки од еле ме на та тра ди ци је (мо ти ви, ју на ци, ком по зи ци о-
ни по ступ ци), чи ње ни ца је да се она осло бо ди ла ути ца ја 

320 По сту пак утра ја ња по моћ ни ка и до би ја ња по мо ћи од тре ћег упо-
ре ди ти са по ступ ком ју на ки ње у бај ци Опет зми ја мла до же ња 
(Вук, СНП, 10), ко ја мо ли за по моћ Сун це, Ме сец и Ве тар.
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на род не про зе и ство ри ла сво је ори ги нал не, на гла ше но лир-
ске бај ке. И ово га пу та по твр ди ло се да је њен од нос пре ма 
фол кло ру ак ти ви стич ки, а не по дра жа ва лач ки. Та ко се ње не 
бај ке, иако ин спи ри са не усме ном књи жев но шћу, у пр ви мах 
чи не од ње дис тан ци ра не. Еле мен ти по ко ји ма се оне раз ли-
ку ју од на род не про зе при бли жа ва ју их зах те ви ма мо дер не 
при че за де цу дру ге по ло ви не 20. ве ка. У књи жев но сти за 
нај мла ђе оне пред ста вља ју је дин ствен тип бај ке, тип по ко ме 
је аутор ка би ла пре по зна тљи ва.



2. БАЈ КА О КРАТ КО ВЕЧ НОЈ

Сво јим на сло вом ова про за Де сан ке Мак си мо вић отва-
ра се у ауто по е тич ном кљу чу. Жан ров ска од ред ни ца бај ка 
ак ти ви ра чи та о че во ис ку ство у прав цу оче ки ва ња при че са 
еле мен ти ма чу де сног, што ће се чи та њем по твр ди ти као тач-
но по ла зи ште. Име ју на ки ње, Крат ко веч на, на го ве шта ва 
ње ну осо би ну ко ја је од су штин ске ва жно сти за при чу – она 
је би ће крат ког ве ка. Име но ва ње ју на ка на тај на чин је у скла-
ду са по ступ ком усме не бај ке.

Са мим из бо ром ју на ки ње и спо ред них уче сни ка у рад њи 
ова бај ка ис ко ра чу је из оно га што под тим жан ром под ра зу-
ме ва усме ни ка нон. Ју на ки ња је би ће ко је не при па да људ ском 
све ту не го све ту фа у не. То је леп ти ри ца у на у ци по зна та као 
бе ли цвет, би ће ко је жи ви са мо је дан дан. И оста ли ју на ци су 
при пад ни ци жи во тињ ског ро да. У овој бај ци не ма по ме на 
ан тро по цен трич но сти, ко ја је бит на од ред ни ца тра ди ци о-
нал не бај ке. Ода би ром ју на ка ово де ло се при бли жа ва при чи 
о жи во ти ња ма. Але го ри ја, о ко јој ће би ти ре чи не што ка сни-
је, у Бај ку о Крат ко веч ној уво ди еле мент ба сне. Ово је још 
јед на аутор ки на про за на ста ла син те зом раз ли чи тих ка рак-
те ри сти ка срод них жан ро ва. Реч је о ме шо ви том жан ру.

Бај ка о Крат ко веч ној по чи ње сво је вр сним ауто би о граф-
ским про ло гом на сло вље ним Ка ко је на ста ла бај ка ко ју има-
те у овој књи зи. У ње му се аутор ка обра ћа бу ду ћим чи та о ци-
ма да им об ја сни из ко јих је по бу да и ка да на ста ла ње на бај ка. 
Све до чи да се Бај ка „мо жда (...) за че ла још та да, у мом де тињ-
ству“, ко је је про ве ла „сло бод но у при ро ди“ род но га кра ја. 
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Зна ња ко ја је сте кла о при ро ди род ног кра ја и ње ним жи те-
љи ма ни су уџ бе нич ког ти па („Ни сам из при ро до пи са учи-
ла ни о кр ти ци, ни о ве ве ри ци и ров цу, ни пче ли и сви ле ној 
бу би. (...) Пре не го што сам за ви ри ла ма у ко ји уџ бе ник, из-
бро ја ла сам гун де љу но ге, је жу бо дље, за ви ри ла сам у ли сич-
ју ја му, сре та ла зе ца и ја зав ца...“). То ис ку стве но по зна ва ње 
при ро де ка сни је ју је под ста кло на пи са ње, јер, пре ма ње ним 
ре чи ма из про ло га, „пе сни ку зби ља не тре ба мно го да од ово га 
ство ри за ни мљи ву при чу, или бар ле по по ре ђе ње“. Јед ну од 
на уч них исти на са зна тих у де тињ ству – „чи ње ни цу да во де ни 
цвет у то ку сво га крат ког жи во та ни ти је де ни ти пи је, об у зет 
је ди но љу бав ном че жњом и оп се њен све тло шћу“ – аутор ка 
је, по свом све до че њу, „пре тво ри ла у бај ку“321.

Тип фан та сти ке ко ји се ја вља у овој бај ци у осно ви је сро-
дан све ту чу де сног из тра ди ци о нал не бај ке. При ка за ни свет 
де лу је као уоби ча је ни по ре дак ства ри и ју на ци га при хва та ју 
без чу ђе ња или не из ве сно сти. О при ро ди чу де сног у овом 
де лу аутор ка ка же да је у ње го вој осно ви „не ко чу до при ро де“. 
Реч је о „чу ду“ ко је је на чи ни ла при ро да: да леп ти ри ца во де-
ни цвет жи ви са мо је дан дан, „за ко је вре ме и од ра сте, и цве та, 
и оста ви по том ство“. Та ко је ова при ча за сно ва на на ре ал ном 
до га ђа ју, ко ји је из људ ског аспек та „чу до“, а у при ро ди би о-
ло шка за ко ни тост. Да би де ми сти фи ко ва ла ту при род ну по-
ја ву, аутор ка ју је над гра ди ла еле мен ти ма чу де сног и та ко 
при бли жи ла чи та о цу. При ме ни ла је по сту пак по е ти за ци је 
ствар но сти, не из не ве ра ва ју ћи при то ме при род ну су шти ну.

На осно ву бли ског по зна ва ња при ро де (иде ја о по ве за-
но сти чо ве ка и при ро де свој стве на је це ло куп ном аутор ки ном 
ства ра ла штву, не са мо за де цу не го и за од ра сле) и би о ло шке 
чи ње ни це, ство ре на је Бај ка о Крат ко веч ној. У пред го во ру 
Бај ке о Крат ко веч ној аутор ка је по сред ством при по ве да ча у 
пр вом ли цу от кри ла чи та о цу тај не свог ства ра лач ког ра да, 
оста вља ју ћи ути сак аутен тич но сти ис при ча ног. На кон што 

321 Све на ве де но пре ма: ДМ, ЦД, 7, стр. 440. 
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је ство ри ла илу зи ју исти ни то сти при че ко ја сле ди, аутор ка 
се обра ћа ауди то ри ју му, ко ји и фи зич ки при бли жа ва све ту 
свог де ла: „Оста вљам вас сад на са мо с Крат ко веч ном, с ње-
ним при ја те љи ма и не при ја те љи ма. Иди те на ли вад ски бал 
и ан га жуј те је за јед ну игру. (...) По стој те за ми шље ни над 
ви ром ко ји ће би ти и њен гроб и ко лев ка ње ног по том ства.“ 
Био би то про лог у сти лу кла сич не дра ме.

Уво ђе ње чи та о ца у де ло аутор ка на ста вља у по гла вљу 
ко је сле ди на кон пред го во ра, а на сло вље но је Пи шче ва мо-
ли тва на За рав ни. Оно је за ми шље но као на ста вак ауто би о-
гра фи је из пред го во ра. У ње му при по ве дач у пр вом ли цу 
из но си до га ђај ка да је јед ног ју тра хо да ла „по За рав ни са 
не ко ли ко де вој чи ца и де ча ка“ и од го ва ра ла на њи хо ва пи та-
ња о че му то раз го ва ра са при ро дом („А де ца су мно го пи та-
ла. Јед но је хте ло зна ти раз у мем ли шта го во ри тра ва кад је 
ослу шку јем, (...), пе то да ли до и ста леп ти ри зна ју цр та ти кад 
сам оно га жу тог зва ла да ми илу стру је бај ку о За рав ни...“). 
Реч је о ди на мич ној по зи ци ји при по ве дач ког су бјек та322, ко ји 
при па да све ту фик ци је (док се кре ће по За рав ни ко му ни ци-
ра са жи во ти ња ма и све ко ли ком при ро дом) и све ту ре ал но-
сти (о ко ме све до чи из но се ћи ауто би о граф ске де та ље).

При по ве дач се, док ше та по За рав ни, обра ћа ба ри ци да 
јој по мог не да у ње ном „огле да лу ухва ти свет“ и ис при ча де ци 
шта је у ње му ви де ла. По сту пак про ри ца ња бу дућ но сти га-
та њем по мо ћу огле да ла или во де по знат је у ма ги ји Сло ве на. 
Об ред на упо тре ба огле да ла или во де у га та њи ма од ра зи ла 
се на књи жев ну тра ди ци ју, а сво је ме сто на шла у по е зи ји323 
и про зи Де сан ке Мак си мо вић. Та ко се при по ве дач у Бај ци 
на шао у уло зи га та ре ко ја се мо ли еле мен ти ма при ро де (ба ри, 
сун цо кре ти ма, во де ним цве то ви ма, ве тру, па у ко ви ма...) да 

322 В. Јо ван Љу шта но вић, „Бај ка о Крат ко веч ној – па ра докс сло же не 
јед но став но сти“, Про за Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, 2001, 
стр. 60.

323 В. по гла вље Ле то пис Пе ру но вих По то ма ка.
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јој по мог ну „да умед нем ле по ис при ча ти шта сам ви де ла“, 
„а да де ци бу де схва тљи во“. Без об зи ра на по зи ци ју ко ју за у-
зи ма, при по ве дач Крат ко веч не „на сту па као не ка вр ста по-
сед ни ка тај ног зна ња, па и де ми јур га све та о ко ме при по ве-
да“324. На кон ово га сле ди по вла че ње при по ве да ча у пр вом 
ли цу – ко ји при па да све ту За рав ни и слу жи се не му штим 
је зи ком – а ње го ву по зи ци ју за у зи ма све зна ју ћи (аук то ри-
јал ни) при по ве дач, ко ји по чи ње Бај ку о Крат ко веч ној.

Бај ка о Крат ко веч ној об ра ђу је уни вер зал ну те му: од нос 
жи во та и смр ти, на јед но ста ван на чин, ко ји је је ди но мо гућ 
и при хва тљив за циљ ну гру пу чи та ла ца – де цу. Ак те ри при-
че су ан тро по мор фи зи ра ни ин сек ти, пти це и сит не жи во-
ти ње. Из све та ове бај ке ис кљу че но је по сто ја ње над на рав них 
би ћа и оно стра них по ја ва. Рад ња се од ви ја у њи хо вом при-
род ном ста ни шту, на За рав ни. Ју на ци су име но ва ни по сво-
јој фи зич кој ка рак те ри сти ци или уло зи ко ју игра ју у рад њи 
(ду го но ги ку кац, бу ба-вра тар, ве тар ухо да, Зли Про сац, ку кац 
Ра чун џи ја), ана лог но ју на ци ма усме не бај ке.

Фа бу ла је ди на мич на и дра ма тич на, на шта је ути цао лајт-
мо тив бај ке: мо тив про ла зно сти. Он је до при нео да де ло бу де 
ком по но ва но „као при ча о тр ци с вре ме ном, као на пор да се 
оства ри пу но ћа жи во та пре не го што ку кац Ра чун џи ја од бро-
ји по след њу де ве де се ти ну жи во та Крат ко веч не“325. При ча је 
ком по но ва на, у увод ном и за вр шном де лу, по обра сцу на род-
не при че о свад би с пре пре ка ма. Усме ни обра зац је при ла го ђен 
фа бу ли, па пре пре ке не по ста вља мла ди на не го мла до же њи на 
род би на. Реч је о три ма пре пре ка ма (утро ја ва ње) ко је уме сто 
ју на ки ње са вла ђу ју по ма га чи. Осим пре ва зи ла же ња пре пре-
ка, ју на ки ња и ње ни по ма га чи мо ра ју са вла да ти и не при ја те-
ље (ве тар ухо да, Зли Про сац), што до дат но дра ма ти зу је при чу.

За плет на ста је ка да мла до же њин отац по ста ви услов у 
ви ду ми ра за, ко ји Крат ко веч нин отац не мо же да ис пу ни 

324 Ј. Љу шта но вић, исто, стр. 60.
325 Исто, стр. 61.
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(тра жи у ми раз „хи ља ду мре жа ли вад ских па у ко ва од по 
хи ља ду ни ти“, „још то ли ко про зрач них мре жа шум ских па у-
ка, сва ку са по сто ка пи ро се“ и „хи ља ду се де фа стих шкољ ки 
ко је би би ле под вод не ко лев чи це ње го вих уну ка, во де них цве-
то ва“). Хи пер бо ли за ци ја пре пре ка/зах те ва је по сту пак у ду ху 
усме не књи жев но сти. По што та кве пре пре ке не мо же са ма 
да са вла да, а не при ста је на уго во ре ну свад бу и мла до же њу 
ко јег јој је отац на ме нио, ју на ки њи у по моћ при ска че за јед-
ни ца ин се ка та. Дир ну ти ње ном суд би ном, ин сек ти су се за-
ре кли „да ће јој омо гу ћи ти же ље ну уда ју, на ба ви ти свад бе ну 
спре му, по сла ти гла сни ка Во де ном Цве ту, ко ји мо жда не где 
крај свог ви ра оча ја ва што им се оче ви ни су спо ра зу ме ли“. 
Ти ме је Крат ко веч на сте кла по ма га че ко ји ће јој омо гу ћи ти 
да ор га ни зу је свад бу. Од тог тре нут ка рад ња Бај ке о Крат ко-
веч ној од ви ја се при ка зом сфе ре дру штве ног жи во та, ко ју по-
зна је и тра ди ци о нал на бај ка (нпр. оку пља ње у цр кви у Пе пе-
љу ги, од ла зак на ва шар у бај ци Ђа во и ње гов ше грт). Исти на, 
со ци јал на оку пља ња у Крат ко веч ној су мо дер ни ја, у скла ду 
с аутор ки ним вре ме ном. Жи во тињ ски свет За рав ни оку пља 
се на игран ци, шко лу је се, при пре ма за свад бу.

Свет бај ке је пред ста вљен не са мо као „од раз дру штве ног 
жи во та“326, не го је аутор ка оти шла да ље у тој ана ло ги ји. Има-
ги нар на за јед ни ца на За рав ни пред ста вља иде ал ни обра зац 
људ ске за јед ни це; она је сли ка људ ског дру штва ка кво би оно 
тре ба ло да бу де, ње го ва уто пиј ска про јек ци ја. Од но си ме ђу 
чла но ви ма за јед ни це за сно ва ни су на со ли дар но сти, емо ци-
ја ма и усме ре но сти ка за јед нич ком ци љу. Слич ност со ци јал-
не за јед ни це ин се ка та са људ ском за јед ни цом је ду бин ски 
раз ви је на: „от кри ва се да она ве о ма ли чи на људ ску за јед ни-
цу: има свој им пли цит ни ’дру штве ни уго вор’ ко ји ре гу ли ше 
од но се у за јед ни ци, сво је со ци јал не ри ту а ле и ин сти ту ци је, 
сво ју умет ност, свој си стем вред но сти, сво ју ети ку“327.

326 Н. Ву ко вић, Увод у књи жев ност за дје цу и омла ди ну, стр. 169.
327 Ј. Љу шта но вић, исто, стр. 61.
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Сфе ра кул ту ре у Бај ци о Крат ко веч ној при ка за на је у 
ли ку Поп ца Хле ба ра. За раз ли ку од дру гих умет ни ка у шу ми, 
ко ји су „као и ме ђу љу ди ма, во ле ли да се из дво је – оде лом и 
по на ша њем“, он је био јед но ста ван и ни ко у окру же њу „ни је 
слу тио о ње го вом пе снич ком да ру“. Био је ста ре ши на свих 
по па ца хле ба ра на ли ва ди и у скла ду с тим уче ство вао у сва-
ко днев ној за нат ској ак тив но сти пра вље ња хле ба. Упо ре до је 
и ства рао пе сме, чи не ћи то без на по ра, „јер их ни је с му ком 
из ми шљао већ су му из ср ца те кле“. Та кав „ро ђе ни пе сник“, 
ко ји ства ра спон та но и скром но кри ју ћи свој та ле нат, су про-
тан је умет ни ци ма ко ји во ле да се екс по ни ра ју, по пут Бр зог 
Ви те за ко ји се „хва лио да се хра ни ме се чи ном“. На так ми че-
њу за свад бе ну пе сму леп ти ри ци Крат ко веч ној по бе ди ла је 
пе сма Поп ца Хле ба ра. У овој епи зо ди скри ва се але го ри ја о 
пра вим вред но сти ма ко је дру штво мо ра за па зи ти и афир-
ми са ти чак и ка да су скри ве не. Афир ма ци ја истин ских вред-
но сти, по зи тив них људ ских осо би на или по сту па ка има 
сво је ме сто у бај ци, у ње ном срећ ном ис хо ду. Мо тив на гра-
ђи ва ња до бра је пре по зна тљи ва од ли ка усме не бај ке.

Лик кри ти ча ра умет но сти је пред ста вљен у ко лек тив ном 
ли ку па у ка бар јак та ра. Они су у аутор ки ној ви зи ји би ћа ко ја 
има ју „спра ви цу на ме сту где кич ме ња ци ма сто ји ср це“. Ка да 
им при ја оно што до жи вља ва ју, „кад се ди ве не че му, спра ва 
у њи ма се отва ра и тре пе ри као ја си кин лист; а кад су не-
за до вољ ни, кад им се што не сви ђа, она се скла па“. У ова ко 
пред ста вље ном ли ку кри ти ча ра пре по зна ју се „би ћа по ви-
ше ног сен зи би ли те та али без ср ца“328. Ули ва ли су стра хо по-
што ва ње код ста нов ни ка За рав ни, јер су би ли „по де ље ни у 
две за ва ђе не гру пе“, ко је су при стра сно оце њи ва ле умет нич ка 
де ла, у за ви сно сти од то га да ли твор ци де ла жи ве на њи хо-
вој стра ни ре ке или на су прот ној. У сли ци су ко бље них гру па 
кри ти ча ра иш чи та ва се але го ри ја о по де ли стру ке на ин те-
ре сне гру пе. За њи ма су ишле „у го ми ла ма бу бе, звер чи це 

328 Ј. Љу шта но вић, исто, стр. 63.
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и пти це ко је су им одо бра ва ле“, од но сно не кри тич ни след-
бе ни ци сум њи вих ауто ри те та. У овој рав ни Бај ке о Крат-
ко веч ној жи во ти ње су сим бо лич ки суп сти тут за љу де, упра во 
као у ба сна ма.

У де лу се из два ја лик још јед ног умет ни ка, па у ка Тка ча, 
ко ји се так ми чи у спра вља њу вен ча ног дув ка за Крат ко веч-
ну. У при ка зу ње го вог ства ра лач ког чи на аутор ка по кре ће 
пи та ње на стан ка умет нич ког де ла, ак ту ел но још од ста ро-
грч ке књи жев но сти: „По сма трао је це ло ју тро сре бр не ко лу-
то ве на во ди и оча ран њи ма упли тао у мре жу ша ру ко ја је 
пред ста вља ла игру тих во де них ко лу ти ћа“. Па ук Ткач ства ра 
та ко што са би ра спољ не ути ске, су бли ми ра их и тран спо но-
ва не укљу чу је у сво је де ло. Ства ра ин спи ри сан ствар но шћу, 
не пре сли ка ва ју ћи је. Ти ме ње гов по сту пак на ли ку је ства-
ра лач ком по ступ ку Де сан ке Мак си мо вић у чи јој је осно ви, 
из ме ђу оста лог, тран спо зи ци ја по је ди них еле ме на та из усме-
не и умет нич ке књи жев но сти. Те ма ти зо ва ње про бле ма умет-
нич ког ства ра ња и вред но ва ња умет но сти мо же се ја ви ти 
са мо у све ту умет нич ке бај ке. На род ни ства ра лац ни је се 
ба вио пи та њи ма по е ти ке и кри ти ке умет но сти.

Већ је ре че но да Ба ка о Крат ко веч ној по се ду је не ка свој-
ства жан ров ске од ред ни це у на сло ву, а у не ким еле мен ти ма 
ма ње или ви ше уда ља ва се од ње. Ини ци јал на бли скост, ко ја 
по ста је осно ва за над гра ђи ва ње раз ли чи то сти, на ро чи то се 
ис по ља ва у по гле ду ком по зи ци је. Ком по зи ци ја Крат ко веч не 
има еле мен те си жеа бај ке са пре пре ка ма чи је са вла ђи ва ње 
во ди ју на ка до ци ља (ов де свад бе). Ре че но је већ да ју на ки њи 
у то ме по ма жу по ма га чи. По је ди не епи зо де ко је су ве за не за 
по ма га че (нпр. епи зо да о па у ку Тка чу у Свад бе ним да ро ви ма, 
лик Поп ца Хле ба ра у Поп ци Хле ба ри) оса мо ста ли ле су се у 
од но су на глав ни ток при че (пут до свад бе). У њи ма су спо-
ред ни ли ко ви у пот пу но сти пре у зе ли при мат, а ју на ки ња 
по ста ла па си ван лик.

Лик по ма га ча у ве зи са мо ти вом свад бе, од но сно са вла-
ђи ва ња свад бе них пре пре ка, при су тан је у бај ци и у еп ској 
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пе сми. Функ ци ја по ма га ча у бај ци и еп ској пе сми бит но се 
раз ли ку је. У еп ској пе сми по ма гач мо ра би ти из у зет них 
ква ли те та, јер он мо ра учи ни ти ве ли ки под виг, по не кад 
ра ван под ви гу глав ног ју на ка. Због то га у пе сми под виг 
по ма га ча мо же пре ћи у пр ви план, та ко да по ти сне де ло ва-
ње глав ног ју на ка (нај бо љи при мер ак тив ног по ма га ча на-
ла зи се у Ву ко вој пе сми Же нид ба Ду ша но ва, Вук, II, 85). При 
том по ма гач чак по ти ску је и ва жност но си о ца рад ње, чи ја 
уло га као про та го ни сте „до би ја фор мал ни ка рак тер“329. Очи-
то да је у овом сег мен ту Бај ке о Крат ко веч ној при ме њен ком-
по зи ци о ни прин цип еп ске пе сме, а не на род не бај ке. У бај ци 
по ма гач по ма же ју на ку да са вла да пре пре ке, али он ни ка да 
не ће из би ти у пр ви план, ни ти ће по ста ти но си лац рад ње. 
За раз ли ку од ње га, еп ски по ма гач је исто вре ме но и про та-
го ни ста и по ма гач, баш као Па ук Ткач и По пац Хле бар у Бај-
ци о Крат ко веч ној.

У осно ви ли не ар на ком по зи ци ја Крат ко веч не ни је ли-
не ар на по обра сцу у на род ним бај ка ма. Иако је хро но ло шка 
и стре ми јед ном ци љу, она је раз у ђе ни ја. По је ди не епи зо де, 
по пут на ве де них, по ста ле су ре ла тив но са мо стал на по гла-
вља. Раз у ђе на ком по зи ци ја, ла нац до га ђа ја у осно ви си жеа, 
епи зо де по ве за не је дин стве ним на ра тив ним то ком од ли ка 
су при че о жи во ти ња ма. Сто га се мо же за кљу чи ти да у по-
гле ду ком по зи ци је Бај ка о Крат ко веч ној има еле мен те и тог 
про зног жан ра.

Ори ги нал ност ове аутор ске бај ке огле да се и у при ро ди 
пре пре ка. Из у зев свад бе них пре пре ка ко је се сре ћу и у ком по-
зи ци ји тра ди ци о нал не бај ке, али за раз ли ку од ње ов де ни су 
у фо ку су при по ве да ња, „као глав на, при ро ди усме не бај ке са-
свим стра на пре пре ка, по ка зу је се вре ме, ње гов про ток, ко је 
ва ља што бо ље ис ко ри сти ти због крат ко веч но сти ју на ки ње“330.

329 Мир ја на Дрн дар ски, На ви ли ном ви ја ли шту, Рад, Бе о град, 2001, 
стр. 8.

330 Ј. Љу шта но вић, исто, стр. 66.
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С дру ге стра не, бли скост са усме ном књи жев но шћу је 
очи та у об ра ди мо ти ва сно ви ђе ња. Љу бав Крат ко веч не и 
Во де ног Цве та за че ла се у сну, ка да је „Крат ко веч на у сну под 
во дом ви де ла леп ти ра зва ног Во де ни Цвет и за во ле ла га“. 
Мо тив сно ви ђе ња као из ра за љу бав не че жње ти пи чан је за 
ис точ њач ке бај ке.

У тек сту ове бај ке на и ла зи се на лек се ме ко је су свој стве-
не све ту усме не књи жев но сти (ду вак, ча уш, три сва та). Ре чи 
ко је гла сник упу ћу је пу жу: „При ја те љу, за ви дим ти на ку ћи ци. 
Не ка је као лу ла ма ла, сво ја је“, ре ми ни сцен ци ја су на је же ве 
ре чи из ба сне Ли си ца и јеж.

Ју на ки ња де ла је сим бол ле по те и про ла зно сти. Раз ли-
ку је се од оста лих ста нов ни ка про план ка, ко ји оли ча ва ју 
си тан, при зе ман свет за о ку пљен сва ко днев ним ба нал но сти-
ма, опред ме ће ним у хра ни и пи ћу (у по гла вљу Крат ко веч-
ни но стра шно от кри ће). Њен жи вот ни пут је але го риј ска 
сли ка чо ве ко вог кре та ња кроз жи вот. У свом жи во ту она 
про ла зи кроз ини ци ја циј ска ис ку ше ња, основ не об ре де пре-
ла за: ро ђе ње, вен ча ње и смрт. Реч је о уни вер зал ним те ма ма 
ко је ин тер пре ти ра ју и усме не бај ке.

Ко нач но, Бај ка о Крат ко веч ној је але го ри ја о људ ском 
жи во ту: да је жи вот бор ба, упр кос све сти о про ла зно сти и 
крат ко веч но сти би ћа на зе мљи, да су тре ну ци сре ће крат ко-
трај ни и ма ло број ни, и да упр кос све му тре ба ис тра ја ти у 
бор би за њи хо во до се за ње. Реч је о уни вер зал ним те ма ма не 
са мо бај ки, не го и све ко ли ке књи жев но сти. Та ко ђе, она је и 
але го ри ја о ме ђу људ ским од но си ма: со ли дар ност и по моћ 
бли жњих, као и ши ре око ли не, олак ша ва по је дин цу да са-
вла да огра ни че ња ко ја му жи вот на ме ће. Та ко је Крат ко веч-
на уз по моћ при ја те ља по бе ди ла суд би ну ко ја јој је до де ли ла 
пре кра так век. Мо тив со ли дар но сти ко ји по ма га че по кре ће 
на ак ци ју но ви на је ко ју у жа нр уно си аутор ска бај ка. Он је 
но си лац етич ке ком по нен те де ла.

Глав ни на ра тив ни ток се за вр ша ва срећ но, ју на ки њи ном 
свад бом. Та ко се за вр ша ва и на род на бај ка, „на гло“, „оног 
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истог тре нут ка ка да глав ни ју нак из вр ши свој за да так“, од-
но сно ка да „про на ла зи се би не ве сту, сту па на цар ски пре сто 
и на ста вља срећ но да жи ви до кра ја жи во та“331.

Мо тив свад бе је раз ви јен у прет по след њем по гла вљу 
Бај ке о Крат ко веч ној, али се ту ова бај ка не за вр ша ва. При ча 
о Крат ко веч ној за вр ша ва се ње ном смр ћу. Био би ово тра ги-
чан ис ход, ко ји усме на бај ка не по зна је, за раз ли ку од умет-
нич ке.332 На и ме, све зна ју ћи при по ве дач на ста вља да при по-
ве да до га ђа је и на кон ње ног жи во та, одн. пра ти суд би ну ње ног 
по том ства ко је се за че ло трен пре смр ти Крат ко веч не и Во-
де ног Цве та. Сли ка жи во та ко ји се на ста вља и на кон ју на-
ки њи не смр ти уво ди оп ти ми стич ки ис ход у при чу. Ипак, тај 
оп ти ми стич ки ис ход је у зна ку сим бо ли ке, а то је сфе ра до 
ко је ни је до се за ла усме на бај ка.

Очи то је да аутор ка ни је из бе гла да по ме не при су ство 
смр ти („Па дао је снег по шу мар ци ма око ви ра где је Крат-
ко веч на уми ру ћи по ло жи ла ја ја“). Том сли ком за вр ша ва се 
при ча о ју на ки њи бај ке. Осим ју на ки ње и ње ног мла до же ње, 
у во ди жи вот за вр ша ва ју и број ни сва то ви („Ус ко ви тлав се 
још два де се так пу та у ва зду ху, леп ти ри ца и Во де ни Цвет па-
до ше у во ду ви ра и за њи ма ро је ви и ро је ви дру гих њи хо вих 
ро ђа ка“). Сли ка смр ти ве ћег бро ја ак те ра асо ци ра на за вр-
шет ке кла сич них тра ге ди ја. Ко нач но, чи та ва рад ња Крат-
ко веч не од ви ја се по ета па ма кла сич не дра ме: про лог (при-
па да гла су при по ве да ча), екс по зи ци ја (игран ка на За рав ни 
и по ја ва Крат ко веч не на њој), за плет (отац хо ће да је уда за 
не дра гог про сца), кул ми на ци ја (ју на ки ња бе жи уочи за ру ка 

331 Зо на Мр каљ, На став но про у ча ва ње на род них при по ве да ка и пре-
да ња, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 
2008, стр. 213.

332 „Раз ре ше ње у усме ној бај ци увек је ’срећ но’: ју нак или ју на ки ња 
сту па ју у брак и се да ју на пре сто, не до ста ци би ва ју на док на ђе ни, 
ште та се по пра вља. У аутор ској бај ци не мо ра би ти та ко. Ове бај ке 
мо гу се окон ча ти стра да њем и смр ћу сво јих ју на ка.“ Љ. Пе ши кан 
Љу шта но вић, Усме но у пи са ном, стр. 20.
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и от по чи ње бор бу за сво ју љу бав), пе ри пе ти ја (укљу чу ју се 
број ни по ма га чи и до га ђај по чи ње да се од ви ја у же ље ном прав-
цу), рас плет (свад ба). На ис хо ду из све та Бај ке о Крат ко веч ној 
сто ји и део ко ји на ли ку је на епи лог (Зи ма на ви ру во де ног цве-
та). У ње му при по ве дач опи су је зи му на ви ру у ко ме ле же 
Крат ко веч ни них „без број бе би ца у по во ју“, ко је ће на ле то 
до би ти кри ла и из ле те ти као што су и њи хо ви ро ди те љи не ка-
да. У за вр шној ре че ни ци он се по след њи пут ди рект но обра-
ћа чи та о цу, као што је то пр ви пут учи нио у уво ду, за о кру-
жу ју ћи тим по ступ ком сво је при по ве да ње („И по не кад ти се 
учи ни од уда ље ног хро мог на сне гу га вра на да Ра чун џи ја 
огр нут цр ном ка ба ни цом хо да и ми сли на сво ју шти ће ни цу.“).

Не тре ба оста ви ти не при ме ће ним да се ово де ло од ви ја 
у окви ри ма три је дин ства. При ка зу је јед ну рад њу у це ли ни. 
До га ђај се од и грао у то ку јед ног да на, одн. ко ли ко је тра јао 
ју на ки њин жи вот. Рад ња се де ша ва на јед ном ме сту име но-
ва ном као За ра ван. Ју на ки ња и спо ред ни ју на ци (По пац 
Хле бар, Па ук Ткач, Ра чун џи ја) су лич но сти са ја сно про фи-
ли са ним ка рак те ри ма. Они де лу ју при род но, увер љи во, због 
че га на ли ку ју драм ским ју на ци ма.

Ова кво по сма тра ње Крат ко веч не по твр ђу је став из ре чен 
на по чет ку по гла вља да је ово де ло из гра ђе но у скла ду са 
аутор ки ном лир ском по е ти ком, ван жан ров ских сте ре о ти па.





3. ЕЛЕ МЕН ТИ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ 
КУЛ ТУ РЕ У РО МА НУ 

ПРА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

Ро ма ном Пра де вој чи ца (об ја вљен 1970) аутор ка је за ко ра-
чи ла на по ље на уч не фан та сти ке у књи жев но сти за де цу. Ро ман 
сли ка ра ни раз вој људ ског дру штва, тач ни је до ба ра ног па-
три јар ха та, ка да му шка рац пре у зи ма глав ну уло гу у ро дов ској 
за јед ни ци. Вид но је да се аутор ка осла ња ла на на уч на са зна ња 
о пра и сто ри ји: жи во ту, при ро ди, дру штве ној ор га ни за ци ји, 
кул ту ри и оп штем сте пе ну раз во ја пе ћин ског чо ве ка. Ипак, 
ни је пре тен до ва ла да на пи ше исто риј ски или на уч ни ро ман, 
не го де ло ко је је плод ње не умет нич ке има ги на ци је. Но си о ци 
рад ње у ро ма ну су де ца: пра де вој чи ца Га ва, њен друг Бук, њи-
хов про тив ник – не га тив ни Ген и мла ди умет ник, не по зна ти 
стра нац Клек. Рад ња ро ма на се од ви ја у окви ри ма не ко ли ко 
те ма: сва ко днев на бор ба чо ве ка за оп ста нак, љу бав и по тре ба 
за ле пим оли че на у умет но сти. Бор ба пра љу ди за ег зи стен ци-
ју је не пре кид на. Она се од ви ја у ди вљој при ро ди, у пе ћин ско 
до ба. Сце не ко лек тив не гла ди, ма сов них смр ти од ис цр пље-
но сти (по гла вље Глад) и по шаст ко ју до но си по жар (по гла вље 
По жар у шу ми), ре ал на су ре кон струк ци ја жи вље ња у дав ној 
про шло сти. Мо ти ву љу ба ви је да то зна чај но ме сто: у пр вом 
де лу ро ма на дат је у ви ду љу ба ви из ме ђу Га ве и Бу ка; у дру гом 
Га ве и Кле ка. Љу бав из ме ђу Га ве и Бу ка је ви ше у на го ве шта-
ји ма, пре је реч о на кло но сти, о бли ско сти срод них би ћа. Љу-
бав из ме ђу ње и Кле ка би ће кру ни са на бра ком, по оби ча ји ма 
ко је за јед ни ца про пи су је. Умет ност је нит ко ја по ве зу је Га ву, 
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ње ног оца Вра ча, ње ног бу ду ћег му жа Кле ка и мла дог Ве шта-
ка. Чи та о цу се пре до ча ва да је по тре ба чо ве ка за умет но шћу 
ста ра ко ли ко и чо век. Врач с јед не, а Га ва и Ве штак с дру ге 
стра не пред ста вља ју два ста ди ју ма у раз во ју ми сли о умет но-
сти. Цр те жи Га ви ног оца вра ча на ста ли су из праг ма тич них 
раз ло га. Га ви ни цр те жи ра ђа ју се спон та но, из деч је по тре бе 
да из ра зи сво ја опа жа ња и до жи вља је. Из ово га про ис хо ди 
за кљу чак да се ге не за умет но сти од ви ја ла од прак тич не ка 
естет ској функ ци ји.

Де тињ ство и од ра ста ње ју на ки ње, као и цео жи вот пра-
љу ди, од ви ја се не спу та но у при ро ди. Пре пли та ње мо ти ва 
при ро де и де тињ ства је обе леж је по ет ских и про зних оства-
ре ња за де цу Де сан ке Мак си мо вић. Га ва је но си лац уни вер-
зал них људ ских ис ку ста ва: она од ра ста и са зре ва у је дин-
стве ну ин ди ви дуу. То чи ни ис тра жу ју ћи ма те ри јал ни свет 
око се бе, свет при ро де ко ји је ње но ста ни ште. Упо зна ју ћи 
свет око се бе, при ро ду и љу де, она га про пу шта кроз сво ју ду-
хов ну при зму ма те ри ја ли зу ју ћи сво је до жи вља је и емо ци је 
сли ка њем по пе ску, а ка сни је по зи до ви ма пе ћи не. Ко нач но, 
ње но од ра ста ње и ста са ва ње у де вој ку пра ће но је за љу бљи-
ва њем и, на кра ју ро ма на, уда јом. Очи то да су ис ку ства Пра-
де вој чи це исто вре ме но ис ку ства „Све де вој чи це“333, да су де-
тињ ство и жи вот не фа зе кроз ко је чо век про ла зи исте, ма у 
ком вре ме ну жи вео. У то ку би о ло шког раз во ја, ју на ки ња ис по-
ља ва свој сли кар ски та ле нат, ко ји ће по ста ти ње но опре де ље ње, 
осми сли ће јој жи вот. Га ва је де вој чи ца ко ја од ра ста у сли кар-
ку, ства ра по дра жа ва ју ћи де ла свог оца умет ни ка. Тај пут ства-
ра ња је по знат све ко ли кој умет но сти и умет ни ци ма. Ра до зна ли 
и ис тра жи вач ки дух ко ји по се ду је, а ко ји је из два ја од оста лих 
де вој чи ца из пле ме на, та ко ђе је пред знак ње не ства ра лач ке и 
умет нич ке при ро де. Уда јом ис пу ња ва сво ју би о ло шку уло гу, 

333 В. Ве ли зар Бо шко вић, „Еле мен ти по е ти ке у про зном ства ра ла штву 
за де цу Де сан ке Мак си мо вић“, Про за Де сан ке Мак си мо вић, збор ник 
ра до ва, 2001, стр. 33−47.
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што са пле ме ни ци од ње и оче ку ју. Ти ме се „кре а тив ни и би о-
ло шки прин цип об је ди њу је у ње ној лич но сти“334.

Ро ман сли ка раз вој ни пут пра де вој чи це у де вој ку Га ву. 
Овај, у пред њем пла ну раз вој ни и ро ман лич но сти, у дру гом 
пла ну до но си сли ке при вре де, ло ва, оде ва ња, умет но сти, об-
ре да и оби ча ја љу ди ко ји су жи ве ли у пе ћи на ма. По ред ма те-
ри јал ног жи во та, у осно ви при ми тив ног, чи је ре ци ди ве на-
ла зи мо у раз ви је ним ци ви ли за ци ја ма, аутор ска има ги на ци ја 
сли ка мо рал ни и емо тив ни жи вот љу ди, ко ји на ли ку је жи во-
ту да на шњег и чо ве ка уоп ште. Ју на ци де ла су из ра зи ти ка рак-
те ри, ко ји у се би но се из ра же не и ди фе рен ци ра не емо ци је.

Пра де вој чи ца Га ва и њен отац, пле мен ски врач и сли кар, 
ти по ви су пр вих умет ни ка сли ка ра ко ји су осли ка ва ли пе ћи-
не, о чи јем исто риј ском по сто ја њу све до че број на ар хе о ло шка 
от кри ћа. Умет ност пр вих сли ка ра има ла је праг ма тич ну и 
ма гиј ску функ ци ју, што је вид но у пе ћин ским сце на ма из 
ло ва. Реч је о оби ча ју пле мен ских вра че ва да пре по ла ска 
са пле ме ни ка у лов ис цр та ва ју сли ке жи во ти ња, чи ме се, по 
ве ро ва њу при ми тив ног чо ве ка, ба ца ла враџ би на на ди вљач 
да бу де уло вље на:

„Де ца су зна ла ка ко су лов ци ве ро ва ли да се на суд-
би ну ло ва мо же ути ца ти цр те жом, да ће се зби ти оно 
што сли кар, или Врач, ка ко су га још зва ли, на цр та: 
ако на сли ци сто ји ир вас ко пљем про бо ден, за це ло ће 
га уло ви ти, на ро чи то ако се око цр те жа из вр ше об ред-
не игре ко је је тре ба ло да уми ло сти ве ви ше си ле.“335

Сли ке пр во бит них сли ка ра, вра че ва, има ле су чу де сну 
моћ, а њи хо ва умет ност прак тич ну и ег зи стен ци јал ну свр ху. 
У сво јој ви зи ји аутор ка је то пред ста ви ла сце ном об ред них 

334 Цвје тин Ри ста но вић, „Љу бав и ства ра ла штво као жи вот на по тре ба 
глав них ли ко ва у ро ма ну Пра де вој чи ца Де сан ке Мак си мо вић“, Ства-
ра ла штво за де цу Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, прир. С. Ж. 
Марковић, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2003, стр. 62.

335 Сви на во ди пре ма: ДМ, ЦД, 7, Пра де вој чи ца.
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ига ра, ко је су се од и гра ва ле пред по ла зак у лов (по гла вље 
Об ред не игре). Об ред не игре пред ста вља ју све ча ни чин за све 
чла но ве за је дни це. Вра че ва пе ћи на, у ко јој ће се оне од и гра-
ти, по себ но се чи сти за ту при ли ку: „Ој ха и Га ва су сли ка ре-
ву пе ћи ну гу жва ма су хе пу за ви це и тра ве и оштрим ка ме њем 
чи сти ле та ко бри жљи во као да чи не огром ну ко жу, ниг де ни-
јед не тру ни ни је сме ло оста ти: си ле ко је да ру ју сре ћу у ло ву 
во ле чи сто ћу.“ Лов ци и њи хо ве же не при пре ма ју се за об ред 
улеп ша ва ју ћи сво је те ло: му шкар ци су „ма за ли ли це цр ве-
ном гли ном, а по не ки ста вља ли вен це око гла ве и око вра та“, 
док су се же не „ки ти ле и огр та ле но вим ко жа ма“. У скло пу 
при пре ма за Игре вр ши ли су об ред но пра ње свог те ла у ре ци, 
не „ра ди чи сто ће и ле по те, већ за то што је то спа да ло у при-
пре му за све ча ност, као и ки ће ње и пре ма зи ва ње ли ца цр-
ве ном зе мљом“. Об ред но пра ње је гест об ред ног чи шће ња. 
Чо век је ве ро вао да се пра њем „usva ja ju vr li ne iz vo ra: ra zna se 
svoj stva vo da pre no se na ono ga ko ji se nji ma na ta pa; one či ste, 
ja ča ju, is ce lju ju i oplo đu ju. Ob red nim pra njem se pri sva ja ne vi dlji-
va sna ga vo da“.336

Цен трал но ме сто у об ре ду за у зи мао је Врач, „све чан, 
с вен цем око гла ве, огр нут ко жом пла ме не бо је“. Он тре ба да 
ба ци враџ би ну на ди вљач пред лов:

„Кад се ка ме ни ате ље на пу нио лов ци ма, Врач је ба-
цио пре гршт усит ње ног го ве ђег ло ја на ва тру, и она 
се, на хра ње на овом жр твом, по пе ла до та ва ни це. 
Та да је он по чео об ред уцр тав ши јед ним по те зом 
ре за стре лу у ко ња ко га је био ра ни је на сли као.
– Не ка се лов ци Бе лих Пе ћи на вра те из ло ва с устре-
ље ним ждреп ци ма – ре као је све ча но.“
Док „ва тра бук ти, а лов ци око ње у за но су игра ју, ба ца ју 

се ко пљи ма у цр те же“, об ре ду се при кљу чу ју сви при сут ни 

336 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Ob red no pra nje, 
str. 618.
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( „Игра ле су са да и же не с лов ци ма.“). Ва тра, као не из о став-
ни чи ни лац об ре да, сим бо ли зо ва ла је очи шће ње и пре по род. 
Сма тра ло се да бо ра вак по ред ва тре обез бе ђу је љу ди ма здра-
вље и до бро у бу дућ но сти. Ва тра је у па ган ском кул ту сма-
тра на по сред ни ком из ме ђу чо ве ка и бо жан ства. У об ре ди ма 
смр ти и пре по ро да ва тра се до во ди у ве зу са ан та го ни стич-
ким прин ци пом – во дом. Ова два еле мен та, удру же на, сим-
бо ли зу ју смрт и по нов но ра ђа ње. Очи шће ње ва тром до пу-
њу је се очи шће њем во дом. Оба еле мен та на шла су ме сто у 
сце ни об ред них ига ра Пра де вој чи це. Ко нач но, цр ве на бо ја 
ко јом лов ци ма жу сво ја ли ца при пре ма ју ћи се за об ред од-
го ва ра бо ји ва тре. Игра ње уз об ред ну ва тру је знак ве се ља, 
ов де због пред сто је ћег до га ђа ја – ло ва.

Цр те жи ко пљи ма про бо де них зве ри на зи до ви ма Вра че-
ве пе ћи не, ко ју је он до жи вља вао као „ка ме ни ате ље“, пред-
ста вља ју за че так умет но сти чи ји дух на том ступ њу ко ин-
ци ди ра са ду хом пр во бит ног чо ве ка и ње го вим схва та њем 
умет но сти. Ти цр те жи у сте ни све до че о при су ству хо ме о пат-
ске ма ги је. Хо ме о пат ска/ими та тив на/по дра жа ва лач ка ма ги-
ја игра ла је уло гу у по ступ ци ма ко је је не про све ће ни ло вац 
пред у зи мао да би до шао до же ље ног пле на. „Po prin ci pu da 
slič no pro iz vo di slič no, lo vac i nje go vi pri ja te lji či ne mno go što šta, 
sve sno imi ti ra ju ći re zul tat ko ji že le da po stig nu.“337 Чи та во пле ме 
укљу чи ва ло се у ма гиј ске об ре де у ци љу за јед нич ког ин те ре-
са – умно жа ва ња уло ва, јер се ве ро ва ло да из во ђе ње ма гиј-
ског об ре да пред лов по ма же ње го вом успе шном окон ча њу. 
Об ре ди су се са сто ја ли у ими ти ра њу успе ха ко ји се же лео по-
сти ћи, по прин ци пу „da slič no pro iz vo di slič no, ili da po sle di ca 
li či na uzrok“338. Сли ка устре ље не зве ри тре ба ло је да ис про-
во ци ра исти до га ђај у лов че вој ре ал но сти. Свим об ре ди ма 
ру ко во дио је врач или маг. По што је том при ли ком прак ти-
ко вао „jav nu ma gi ju“ (а не при ват ну, у ци љу лич ног до бра), 

337 Dž. Dž. Frej zer, Zlat na gra na, str. 32.
338 Isto, str. 27.
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„to jest ča rob nja štvo ra di do bra ce le dru štve ne za jed ni ce“339, у очи-
ма са пле ме ни ка би вао је уз диг нут „do ve li kog uti ca ja i sla ve“340. 
Че сто је био уна пре ђи ван у по ло жај по гла ви це или кра ља 
пле ме на. Уло гу вра ча, по Фреј зе ро вом ми шље њу, оба вља ли 
су „oštro um ni ji du ho vi“, нај спо соб ни ји и нај про ниц љи ви ји 
по је дин ци. Ове ди стинк тив не осо би не по се ду је и Врач у ро-
ма ну. По ред сли кар ског да ра, Врач се у за јед ни ци ис ти че ви-
шим сен зи би ли те том и ин ту и ци јом, за пи та но шћу над си ла-
ма ко је упра вља ју де ша ва њи ма у при ро ди и дру штву:

„А слу тио је не ја сно, бу ду ћи сло же ни је ду ше не го 
ње го ви са пле ме ни ци, да се у при ро ди стал но игра ју 
не ке об ред не игре, да су Бе ле Пе ћи не и Ле де ни Гу-
штер не чи ји цр теж, не чи је де ло, и да сре ћа у ло ву не 
за ви си са мо од об ред них ига ра у ње го вој сли кар ској 
пе ћи ни већ и од не ких дру гих ко је се не где не ви дљи-
во ње го вом оку из во де“.
Не ви дљи ва и су пер и ор на ру ка сва ка ко при па да пр во-

бит ном твор цу, ов де не и ме но ва ном, што ука зу је на за че так 
те и стич ког ми шље ња у за јед ни ци. За пи та ност над до га ђа-
ји ма ко ји ма чо век не ру ко во ди ука зу је на ми са о ност Вра че ве 
при ро де. По тој осо би ни он је ду хов но су пер и ор ни ји од оста-
лих чла но ва за јед ни це, што је кри ти ка уочи ла као за че так 
про це са ин ди ви ду а ли за ци је лич но сти.341

Га ва, кћи умет ни ка, од ра ста ју ћи от кри ва сво је умет нич ке 
и мо рал не цр те, ко ји ма под се ћа на свог оца. Ду хов но је бо га-
ти ја од оста ле де це у ро ма ну, тај но ви та је и про ниц љи ва, му дра 
и ка рак тер на. Из дво је на је од оста лих ју на ка и бли ска са при-
ро дом, баш као лич но сти њој ду хов но бли ске – де ча ци Бук и 
Клек. За њу аутор ка ка же да је „за не та“ и „за ми шље на“, че сто 

339 Isto, str. 55.
340 Isto, str. 55.
341 В. Ве ли зар Бо шко вић, У ве дрим про сто ри ма де тињ ства, сту ди ја, 

Но ва књи га, Бе о град, 1974, стр. 92.
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се оса мљу је и по ред мај чи них упо зо ре ња да у при ро ди вре ба-
ју опа сно сти. У сво јим уса мље нич ким шет ња ма ис тра жу је 
окру же ње, у по тра зи за не сва ки да шњим, не по зна тим. Ње ном 
ка рак те ру од го ва ра не сва ки да шња љу бав, ко ја ће се оства ри ти 
у дру гом де лу ро ма на за љу бљи ва њем у Не по зна тог, Кле ка.

Лик де ча ка Бу ка на сли кан је по обра сцу мит ских хе ро ја342. 
Он је „му шки пан дан Га ви“343. Од де тињ ства дру гу ју от кри-
ва ју ћи при ро ду ко ја их окру жу је. Он је, по пут Га ве, сна жна 
лич ност, емо ти ван, али и му шки сна жан, вешт, пле ме нит – 
што зна чи да по се ду је цр те ко је га пре ди спо ни ра ју да бу де 
из у зет но вре дан члан за јед ни це и до бар ло вац. Ње го ви пле-
ме ни ти по ступ ци мо ти ви са ни су по тре бом да чи ни до бро 
дру ги ма и да стек не на кло ност осо бе ко ју и сам во ли, Га ве. 
За раз ли ку од са пле ме ни ка ко ји у ди вља чи ви де са мо хра ну, 
за Бу ка је она оли че ње ле по те. У до ба гла ди пу шта ир ва се на 
сло бо ду уме сто да их уби је; иако је у при ли ци, не же ли да уби-
је ждре бе, не го да га при пи то ми. У ње го вом ли ку при ме тан 
је ви ши ево лу тив ни сте пен све сти – пре лаз од ло ва ка при-
пи то мља ва њу жи во ти ња.

Овај на гла ше но по зи ти ван лик стра да коб ном гре шком, 
за ме ном у ло ву. У ло ву на ди вље ко ње, по не сен же љом да се 
ис так не, не смо тре но на пу шта стра жар ско ме сто и лов ци га 
гре шком устре ле: „Ме ђу тим и лов ци су већ из би ли на ви со-
ра ван не слу те ћи да их је не ко пре те као. Јед но ко пље смрт но 
ра ни Бу ка, ко ји је већ ју рио за го ње ним жи во ти ња ма ме ша-
ју ћи се с њи ма и ко га ни ко од ло ва ца у уз бу ђе њу ни је при ме-
тио. За гу ше ни соп стве ном ви ком, они ни су чу ли ње гов крик.“ 
Ов де се уоча ва мо тив смр ти ју на ка у ло ву, ко ји по зна ју и на ше 
еп ске пе сме. Еп ске пе сме се слу же ова квом сли ком ло ва (за-
ме ње на ло ви на) да би те ма ти зо ва ле су срет чо ве ка са суд би ном. 

342 При ме тио Дра ган Ла ки ће вић у По го во ру „Оп ста нак Де сан ке Мак-
си мо вић“, Д. Мак си мо вић, Пра де вој чи ца, Bo o kland, Бе о град, 1998, 
стр. 228.

343 Исто, стр. 228.
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Реч је о ло ву без оче ки ва ног уло ва, од но сно без уло вље не жи-
во ти ње, уме сто ко је се ја вља не пред ви ђе на/не пла ни ра на за-
ме на за ди вљач. Та за ме на се увек сли ка у ви ду дра ма тич ног, 
че сто и тра гич ног обр та, ка ко за жи вот лов ца, та ко и за ње го-
во окру же ње. Ло ви на мо же би ти на док на ђе на на ви ше на чи-
на344, од но сно за ме ње на „уло вом“ чо ве ка/же не (лов ца за спа лог 
у го ри, ви ле, на хо да); „уло вом“ бож је ка зне због лов че вог са-
гре ше ња; до би ја њем оба ве ште ња уме сто ло ви не (нпр. о „ри си 
ри би“ у пе сми Зми ја мла до же ња, Вук, II, 11); до би ја њем опо-
ме не ко ја спре чи тра гич но уби ство (нпр. Јак шић Дми тар уме-
сто уло ва до би ја опо ме ну ко ја спре чи бра то у би ство, Вук, II, 97); 
уме сто ло ви не као ис ход ло ва ја вља се слут ња/на го ве штај бу-
ду ћих до га ђа ја (да ће кнез Ла зар оже ни ти Ми ли цу, да ће на-
ста ти „по шљед ње вре ме“ за Ср би ју у Же нид би Кне за Ла за ра, 
Вук, II, 31). Ко нач но, оста ла је још јед на мо гућ ност за ме не у 
ло ву – за ме на чо ве ка ло ви ном, одн. смрт чо ве ка уме сто смр-
ти жи во ти ње. Мо тив се ја вља у Ву ко вој пе сми Смрт вој во де 
Ка ји це (Вук, II, 80), где Ка ји ца ги не уме сто да се уло ви ди вљач. 
Ре пре зен та тив ни ја пе сма са овим мо ти вом је сва ка ко бу гар-
шти ца Мар ко Кра ље вић и брат му Ан дри јаш, у ко јој се смрт 
ју на ка раз ви ја кроз але го ри ју о „ти хом је лен ку“. Сво јом пле-
ме ни то шћу Бук над ра ста вр шња ке (баш као и Ан дри јаш ко ји 
у са мрт ном ча су осло ба ђа бра та кри ви це за бра то у би ство 
ко је је по чи нио), а сво јом смр ћу по ста је до сто јан да се на зо ве 
еп ским тра гич ним ју на ком.

Ан ти под мо рал но и фи зич ки из у зет ном ју на ку Бу ку је 
„гла ва ти, под ли“ Ген. Ње го во име и атри бу ти ко ји га пра те у 
функ ци ји су осли ка ва ња ка рак те ра. Он је љу бо мо ран, на си-
лан, де струк ти ван. Но си лац је све га не га тив ног у чо ве ку, што 
се од пра чо ве ка пре но си ло на бу ду ћа по ко ле ња.

Клек је још је дан умет ник у ро ма ну. Од ли ку је се спо соб-
но шћу да „ва ја ле по као во да“. Ва ја фи гу ре же на ко је сим бо-
ли зу ју плод ност. То су бе ле фи гу ре ко је су има ле „ши ро ка 

344 В. у: М. Де те лић, Мит ски про стор и епи ка, стр. 287−289.
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бе дра и ве ли ке тр бу хе“ и „би ле су оче шља не као де вој ке у 
на се љу“. При пад ни ци пле ме на су зна ли за ма гиј ску функ ци ју 
фи гу ра и ко мен та ри са ли су је ре чи ма: „он ве ли ча жи вот и 
плод ност“. Сма тра ли су да тим фи гу ра ма ба ца враџ би не на 
же не да ра ђа ју, да би се пле ме спа си ло од из у ми ра ња. Ста ри 
врач, Га вин отац, спа са вао је њи хо во на се ље од гла ди, а овај 
но ви умет ник од ак ту ел не прет ње – би о ло шког не ста ја ња. 
За то га ра до при хва та ју и же ле да га за др же у на се љу.

Тра вар је још је дан од ју на ка име но ван по сво јој функ-
ци ји у ро ма ну. Он са ку пља ле ко ви то би ље ко јим ле чи бо ле сне 
са пле ме ни ке. Ову вр сту при ми тив них ле ка ра по зна вао је наш 
на род у пе ри о ду про сто на род не ме ди ци не, ко ја је прет хо ди-
ла раз во ју ме ди ци не као на у ке. Реч је о пе ри о ду пре ана ли-
тич ког по зна ва ња ана то ми је и фи зи о ло ги је чо веч јег те ла, уз 
по вр шно по зна ва ње хе миј ских свој ста ва бо та нич ког све та.

*
За јед ни ца пред ста вље на у ро ма ну има сво је уре ђе ње и 

тра ди ци ју. Од ли ку је се је зи ком, хи је рар хиј ским по рет ком, 
оби ча ји ма и пра ви ли ма по на ша ња. У тра ди ци о нал ним кул-
ту ра ма људ ски жи вот про ла зи кроз низ це ре мо ни јал них ци-
клу са. Они се од и гра ва ју у свим озбиљ ним, за по је дин ца зна-
чај ним тре ну ци ма жи во та, као што су: ро ђе ње, ини ци ја ци ја, 
вен ча ње, зре ло до ба, ста рост и на кра ју смрт. Кроз ове кључ не 
мо мен те по је ди нац не про ла зи сам, не го са за јед ни цом ко јој 
при па да (по ро ди ца, пле ме). Об ре ди пре ла за са сто је се из не-
ко ли ко кон стант них фа за – одва ја ње, пре ла зни пе ри од, при јем 
– чи ји чи ни о ци ва ри ра ју у раз ли чи тим на ро ди ма. Фа бу ла 
Пра де вој чи це до но си чи та о цу сли ку број них об ре да и оби ча-
ја ко ји да ти ра ју из ра не фа зе раз во ја људ ског дру штва.

Култ мр твих и од нос за јед ни це пре ма умр ло ме раз ви јен 
је на ви ше ме ста у књи зи. Сле де ћи па сус, ко ји илу стру је на-
род но ве ро ва ње да чо век, од но сно чо веч ја ду ша, жи ви и по-
сле смр ти, осли ка ва свест пра чо ве ка:
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„Га ва од стра ха ни је сме ла при ћи но си ли ма. (...) Би ло 
јој је не схва тљи во да Бук мо ра у пе ћи ну где спа ва ју 
мр тви, где су два Плод ни на си на, где је Вра чев брат, 
где су Хон ла и ње на се стра, кће ри Ој ви не, по мр ле на 
по ро ђа ји ма, где су де ца ска па ла од гла ди и мно ги дру-
ги чи ји се гла со ви у но ћи чу ју у со ви ном ку ка њу.“
Оту да се Га ва обра ћа не дав но по ги ну лом де ча ку Бу ку да 

би га оба ве сти ла да ће му се уско ро при дру жи ти и њен отац, 
за ко га она ве ру је да не ће оздра ви ти:

„Га ва је оста ви ла Ој ху и лов це крај Вра ча и по шла 
пре ма пе ћи ни мр твих. То га пу та ни је же ле ла да срет-
не не по зна тог, хте ла је Бу ку да ка же да Врач мо ра 
к ње му. Крај пе ћи не ни је би ло ни ко га. Вла да ла је 
ве ћа ти ши на не го на дну ја ру ге. На сло ни ла је Га ва 
усне уз ка ме ну пло чу.
– Врач мо ра умре ти – ре кла је.
Бук ни је од го во рио.“
Ве ро ва ње да мр тви, од но сно чо веч је ду ше, на ста вља ју 

да жи ве и по сле смр ти на не ком дру гом све ту, илу стро ва но је 
ов де у ви ду њи хо вог бо рав ка у пе ћи ни мр твих. По зна то је 
на род но ве ро ва ње да по сле смр ти ду ша до спе ва на не ко ме сто 
– рај, па као или „не ко тре ће ме сто, ода кле се ду ше, по бож јем 
од ре ђе њу мо гу и да вра ћа ју на овај свет, и то ре дов но да из вр-
ше не ку по ко ру или по свр ша ва ју не што што им је би ла ду жност 
да свр ше за жи во та, па ни су мо гли“345. Те ду ше се са оног све-
та вра ћа ју у из ве сне да не, а оба ве зно у да не за ду шни ца.

У ту ма че њу пе ћи не, као и свих ве ли ких сим бо ла, ја вља ју 
се два аспек та: по зи тив ни и не га тив ни. У ми то ви ма о по стан-
ку, пе ћи на се, као про стор уну тра шњо сти, ја вља као ар хе тип 
ма те ри це; број ни ини ци ја циј ски об ре ди за по чи ња ли су про-
ла зом кан ди да та кроз пе ћи ну. На су прот та квом ту ма че њу, 
сто ји дру га, тра гич ни ја сим бо ли ка пе ћи не. Пе ћи на се ја вља 

345 П. Бу лат, В. Чај ка но вић, Ми то ло шки реч ник, стр. 107.
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као ме сто пре ла за са зе мље на не бо. Исус је ро ђен у пе ћи ни, 
у њој је и по ко пан пре свог ваз не се ња на не бо. Ко нач но, у 
пе ћи на ма се че сто кри ју чу до ви шта. У њи ма се на ла зе вра та 
па кла, по ве ро ва њу ко је је вла да ло у Ки ни. Ве ру ју ћи да во ди 
у под зе мље, број ни на ро ди су у њој по ко па ва ли сво је мр тве, 
„ko ji bi u njoj za po či nja li svoj dug za grob ni ži vot“346.

Бу ко ва смрт се ман тич ки ко ре ли ра са смр ћу кул тур ног 
ју на ка, одн. ју на ка ју нач ких ми то ва. Го во ре ћи о об ре ди ма 
пре ла за у ју нач ким ми то ви ма Еле а зар Ме ле тин ски кон ста-
ту је: „Та мо где се опи су је, смрт кул тур ног ју на ка че сто се 
за ми шља као не ко нач на, оста је на да да ће се он вра ти ти из 
цар ства мр твих, да ће ожи ве ти у бу дућ но сти.“347 По мит ском 
обра сцу за ми шље на је смрт еп ског Кра ље ви ћа Мар ка348, као 
и мла ди ћа Бу ка, чи је је веч но ста ни ште пе ћи на.

У си жеу Пра де вој чи це на ла зе се још не ки мо мен ти свој-
стве ни би о гра фи ја ма мит ских ју на ка.349 Је дан од њих је об ред 
ини ци ја ци је. Ри ту а ли ини ци ја ци је има ју сво је упо ри ште у 
ми ту о ју на ци ма, ода кле су до спе ли у фол клор ну књи жев ност 
(бај ке и пе сме). У ју нач ким ми то ви ма ини ци ја ци ја (пре ла зак 
из гру пе де це у гру пу од ра слих) је би тан мо ме нат. Ње го во 
ме сто у жи во ту му шкар ца је би ло фик си ра но и не про мен-
љи во (ра ђа ње, име но ва ње, ини ци ја ци ја, брак, по све ћи ва ње 
у ви ши со ци јал ни ста тус у му шком са ве зу – по све ћи ва ње у 

346 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Pe ći na, str. 685−689.
347 Е. Ме ле тин ски, По е ти ка ми та, стр. 232.
348 Пе ћи на је чест то пос у фол кло ру. Пре да ња је пред ста вља ју као 

мит ски про стор у ко ме бо ра ве Мар ко Кра ље вић и Но вак Де бе љак. 
Из но се ћи ве ро ва ње о смр ти Кра ље ви ћа Мар ка, Вук у Рјеч ни ку 
ка же да је Мар ка на кон јед не кр ва ве бит ке Бог „не ка ки јем чуд ни-
јем на чи ном пре нио“ у „не ка ку пе ћи ну“, у ко јој Ша рац и он „и сад 
жи ве“. Пре да ње се за вр ша ва ре чи ма да ће се Мар ко „јед но га да на 
про бу ди ти и опет на сви јет из и ћи“, (Вук, Срп ски рјеч ник, стр. 345−346). 
Мо тив пе ћи не као веч ног ста ни шта ју на ка ис ко ри сти ла је аутор ка 
у свом ро ма ну.

349 В. у: Е. Ме ле тин ски, „Ју нач ки ми то ви и ’пре ла зни’ об ре ди“, По е ти-
ка ми та, стр. 229−233.
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вра че ве и ста ре ши не, и, нај зад, смрт). Као екви ва лент ри ту а лу 
ини ци ја ци је мит ског ју на ка у ро ма ну Пра де вој чи ца на ла зи 
се мо тив Бу ко вог пр вог од ла ска у лов (по гла вље Го ње ње ир-
ва са). За му шка ра ца је ини ци ја ци ја би ла „нај ва жни ји и нај-
у зор ни ји“350 пре ла зни об ред. Ини ци ја ци ја је под ра зу ме ва ла 
„одва ја ње пол но са зре лог мла ди ћа од мај ке и се ста ра, од 
гру пе не по све ће них же на и де це“ да би био пре ве ден „у гру-
пу од ра слих му шка ра ца-ло ва ца са пра вом на же нид бу, ко ја 
сле ди за тим“351. Бук не ће до жи ве ти ту сле де ћу фа зу у об ре-
ди ма пре ла за, ко ју ће у ри ту ал ном по гле ду у пот пу но сти 
до жи ве ти Не по зна ти. На овом ме сту тре ба за па зи ти да је и 
од ра ста ње/са зре ва ње ју на ка на род не бај ке ве за но за лов. 
До ра ста ње до оруж ја/ко ња/пу шке је знак зре ло сти ју на ка; 
кад се ју нак Зла то ру ног ов на (Вук, СНП, 12) „опа ше сна гом“, 
он тра жи од мај ке оче ву пу шку „да иде с њом у лов“.

Об ред жа ље ња за по кој ни ком об ра ђи ва ла је Де сан ка 
Мак си мо вић у сти ху (в. по гла вље „Еле мен ти на род не књи-
жев но сти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“) и про зи ро ма на 
Пра де вој чи ца. У ро ма ну ће смрт мла де по ро ди ље Хон ле про-
пра ти ти све чла ни це за јед ни це на тра ди ци о на лан на чин, 
за пев ком и рас пу шта њем ко се:

„За тим је за ва пи ла Хон ли на мај ка и за њом све же не, 
као кад звер поч не ур ли ка ти па јој се и дру ге при дру-
же. Све су про су ле ко се по гру ди ма и пле ћи ма у знак 
жа ло сти за пре ми ну лом мла дом же ном ко ја је до ма-
ло час наг ну та над ви ром ра ди ла за јед но са њи ма.“
На гр ђи ва ње те ла у знак жа ло сти при ка за но је у сце ни 

жа ље ња мај ке за мла дим лов цем по ги ну лим у ло ву:
„Лов ци су спу сти ли но си ла пред пе ћи ном ње го ве 
мај ке. Са по след њом очај ном на дом она је за гр ли ла 
Бу ка при но се ћи сво је ли це ње го вом, па осе тив ши да 

350 Е. Ме ле тин ски, По е ти ка ми та, стр. 230.
351 Исто, стр. 230.
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је хла дан и да мо ра у ја му из ко је се ни ко не вра ћа, 
по че ла је ја у чу ћи чу па ти ко су и гр ди ти ли це и гру ди. 
Чи ни ло се да ће се би ме со по ки да ти и очи ис ко па ти.“
Оби чај опре ма ња по кој ни ка зем ним ства ри ма, оруж јем 

и рат ним при бо ром ако је био ло вац, хра ном и во дом, по ти-
цао је из ве ро ва ња да ће он свој жи вот и све ак тив но сти, 
ко је је прак ти ко вао на ово ме, на ста ви ти на оном све ту:

„До ји ља је мла ди ћа огр ну ла но вом ко жом.
Ве штак га је опа сао нај леп шим опа са чем ко ји је имао 
у сво јој ри зни ци.
Га ва је ски ну ла огр ли це ко је јој је мла ди умет ник 
по да рио и јед ну упле ла Бу ку у ко су, а дру гу му омо-
та ла око ми ши це.
Го ул је спу стио крај ње га ко пље ко јим је де чак ир-
ва се по го дио и оруж је ко је је но сио у по след њем 
ло ву (...).
Оштрач му је по да рио два кре ме на вр ха, је дан за 
стре лу, је дан за ко пље, ко ји ма се де чак за жи во та, 
до ла зе ћи у ње го ву ра ди о ни цу, на ро чи то ди вио. У ка-
ме ној зде ли се стра му је до не ла во де са ре ке ако бу де 
же дан.
Ска кач му је по ред зде ле с во дом оста вио ко мад тек 
раш че ре че ног ме са.
Оти шао је Бук све ча но оде вен у пе ћи ну мр твих да се 
не по сти ди пред они ма ко ји су ту већ ра ни је ле жа ли.
Имао је, ако га ко на пад не, чи ме да се бра ни, имао 
је да пи је и да је де ако му се прох те.“
Смрт је, по на род ном ве ро ва њу, обе ле же на и при су ством 

хтон ских жи во ти ња. Та ко смрт Хон ле пра ти огла ша ва ње 
зло слут них, не чи стих жи во ти ња:

„По сле то га су по че ле ху ка ти со ве. (...) Тек што су се 
со ве на про ро ко ва ле, не где ви со ко у пла ни ни по че ли 
су ур ла ти пси и кур ја ци.“
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При јем стран ца је об ред пре ла за ко ји је че сто прак ти ко-
ван у при ми тив ним дру штви ма. На кон што се одво ји од 
сво га пле ме на, стра нац те жи да по ста не при пад ник дру ге 
гру пе, пле ме на. Ме ђу тим, то се не мо же де си ти ако стра нац 
не про ђе кроз тач но утвр ђе не ета пе об ре да пре ла за.

Про цес збли жа ва ња стран ца и ло кал ног ста нов ни штва, 
по ван Ге не пу, про ла зи кроз не ко ли ко фа за352. За ве ћи ну на-
ро да стра нац је био „не ка кво са крал но би ће, об да ре но ма гиј-
ско-ре ли гиј ским мо ћи ма, нат при род но бла го тво ран или зло-
ћу дан“353. Бу ду ћи та кав, по тен ци јал но опа сан, он ни је смео 
од мах да уђе у се ло, већ је мо рао из да ле ка да по ка же сво је на-
ме ре. Нај пре су са њим кон так ти ра ли иза бра ни по је дин ци из 
пле ме на, углав ном по гла ви ца или иза бра ни рат ни ци. То пре-
ли ми нар но ста ње тра је до тре нут ка ка да стра нац бу де при-
хва ћен, што је озна че но раз ме ном да ро ва, ну ђе њем на мир-
ни ца од стра не пле ме на, до де љи ва њем сме шта ја. Ко нач но, 
це ре мо ни ја се за вр ша ва об ре ди ма при је ма: све ча ним ула ском, 
за јед нич ком тр пе зом, ру ко ва њем. Део про це са при је ма код 
не ких на ро да би ла је и раз ме на же на. Пле ме је „по зајм љи ва ло“, 
тј. да ва ло сво је же не стран ци ма, јер се ве ро ва ло да ће се та ко 
до би ти де ца ко ја ће „би ти да ро ви ти ја или сна жни ја“354.

Ко ре ла ти ве по је ди ним фа за ма овог об ре да на ла зи мо у 
Пра де вој чи ци. Не по зна ти се нај пре кри је у пре де лу Бе лих Сте-
на, из дво јен, у соп стве ној пе ћи ни. Са њим ко му ни ци ра са мо 
Га ва, док не бу де при хва ћен од це лог ње ног пле ме на. Га ву отац 
и Ста ре ши на на ме њу ју упра во ње му, с ци љем да га за др же у 
свом пле ме ну, због ње го вих чу де сних ва јар ских спо соб но сти 
и за рад ви тал ног по том ства. Ње га за јед ни ца про из во ди у но-
вог „мла дог вра ча“, ко ји тре ба да на сле ди оста ре лог Вра ча.

У ро ма ну се за лик Не по зна тог ве зу је не ко ли ко пре ла-
зних об ре да. По ред об ре да при је ма у но ву за јед ни цу, са ви ше 

352 В. Ар нолд ван Ге неп, Об ре ди пре ла за, стр. 31−48.
353 Исто, стр. 32.
354 Исто, стр. 41.
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де та ља пред ста вљен је об ред сту па ња у брак, ко ји се де ша ва 
исто вре ме но са по све ћи ва њем у но вог пле мен ског вра ча. 
Пре ла зни об ре ди, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва ју и из ве сне 
про ве ре ини ци јан та. Од успе шно сти у из вр ша ва њу про ве ра 
за ви си при јем ини ци јан та у но ву за јед ни цу. При пад ни ци 
пле ме на про ве ра ва ју Не по зна тог та ко што раз гле да ју и ко-
мен та ри шу фи гу ре ко је ва ја:

„ – Стра нац је врач. Ба ца чи ни да же не ро де.
Ту су се све за гле да ле у ши ро ка бе дра и ве ли ке тр бу-
хе бе лих фи гу ра.
– Стран че ве же не има ју пр са и бе дра као у нас – за-
до вољ но је при ме ти ла Плод на.
– Он вра ча да мај ке има ју мле ка – при ме ти ла је Ој ха. (...)
– Он ве ли ча жи вот и плод ност – при ме ти Ве штак, 
ко ји је као умет ник та ко ђе бр зо ушао у су шти ну стран-
че вог ства ра ња.“
При сут ни та ко ђе има ју увид у ње го ву при пре му свад бе них 

да ро ва. Из оп штен је из соп стве не сре ди не и жи ви сам, до тре-
нут ка свад бе ка да зва нич но бу де при хва ћен у но ву сре ди ну.

Еле мен ти об ре да ини ци ја ци је раз ли ко ва ли су се у за ви-
сно сти од по ла ини ци јан та. Знак зре ло сти код де ча ка у по-
пу ла ци ји на Бе лим Сте на ма је ње го во про гла ше ње за лов ца, 
о че му је већ би ло ре чи. То је био знак да је му шка рац спо-
со бан да се ста ра за бу дућ ност за јед ни це обез бе ђу ју ћи јој 
хра ну. За де вој че ње или дру штве на зре лост де вој чи ца код 
ве ћи не на ро да сле ди на кон фи зи о ло шке зре ло сти, пу бер те та. 
Тај ре до след ја вља се и у ве зи са Га ви ном про ме ном ста ту са 
из де те та у де вој ку (в. по гла вље Ој ха че шља Га ву као де вој ку). 
На и ме, знак дру штве не зре ло сти Га ве је тре ну так ка да мај ка 
по чи ње да је че шља као де вој ку: „за тим јој ко се са ви и по ди же 
над че ло као кру ну.“ Ка да је Бук, ко ји је сим па ти ше, при ме тио 
ову про ме ну („да Га ва са де ти њом гор до шћу но си кру ну там-
них вла си, али не ка ко пре пла ше но“), по пр ви пут јој упу ћу-
је ком пли мент да је ле па. Да је про ме на че шља ња де вој чи це 
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би ла знак пол не зре ло сти и да тај знак раз у ме ју сви чла но ви 
за јед ни це, го во ри и епи зо да са дру гим мла ди ћем ко ји сим-
па ти ше ју на ки њу. Уочив ши ту про ме ну на њој, Ве штак, умет-
ник и мла ди ло вац, у знак за љу бље но сти по кла ња јој огр ли-
цу од шкољ ки, ко ју је сво је руч но на пра вио (тзв. свад бе на 
огр ли ца). Од тог тре нут ка он по ста је „све све сни ји да че зне 
за њом, за ми шља ју ћи ка ко јој рас пли ће ко су, ко ју јој је Ој ха 
са да као де вој ка ма спли та ла и ди за ла врх че ла као кру ну“. 
Та да Ве штак по ста је Бу ков су пар ник у на сто ја њу да осво ји 
ср це де вој ке Га ве. Ини ци ја ци ја де вој ке за вр ша ва се про ме ном 
ста ту са у же ну, од но сно ње ном уда јом.

О сим бо ли ци про ме не на чи на че шља ња го во ри и об ред 
кра љи ца, ко ји је наш на род прак ти ко вао углав ном у вре ме 
пра зни ка Све те Тро ји це, а по не кад у и то ку дру гих лет њих 
све та ца. У об ре ду су уче ство ва ле са мо де вој чи це „пре не го 
што се за де вој че (што се сим бо лич но из ра жа ва ло ме ња њем 
фри зу ре, на вла че њем де ла пле те ни це на че ло – ’на ву чу пле-
те ни цу’). (...) За мла ду, ко ја је иден тич на кра љи ци, би ра ла се 
ле па, окрет на де вој чи ца, до брог др жа ња, ко ја се оче шља ла 
као де вој ка. У пле те ни цу јој се за де не цве ће“355. По вор ка де-
во ја ка оби ла зи се о ске ку ће, пе ва ју пе сме, на кон че га се мла-
да или кра љи ца обра ћа до ма ћи ци са же љом да јој у ку ћи све 
бу де плод но, бо га то и род но. Уоп ште, об ред кра љи ца је у ве зи 
са кул том плод но сти и ра ђа ња. Не слу чај но, же ље у ве зи са 
плод но шћу из ри че кра љи ца/мла да, тач ни је је ди на ме ђу де вој-
чи ца ма ко ја је оче шља на као де вој ка. Фин ги ра ју ћи де вој ку, 
она је је ди на но си лац има нент не жен ске плод но сти, и за то 
се она на зи ва мла дом, тј. она ко јој пред сто ји још јед на фа за 
пре ла за – уда ја и оства ре ње плод но сти.

На стра ни ца ма Пра де вој чи це пред ста вљен је свад бе ни 
об ред, она ко ка ко је прак ти ко ван у прет хри шћан ској за јед-
ни ци. Реч је о по гла вљу Ко ли ба крај ре ке, ко је го во ри о ју на-
ки њи ној уда ји.

355 Зо ја Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 85.
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На кон за де вој че ња сле ди Га ви но вен ча ње. Оно је пра ће-
но свад бе ним све ча но сти ма. Отац да је ње ну ру ку мла ди ћу 
из дру гог пла ме на, стран цу Кле ку, ко га про гла ша ва ју но вим, 
„мла дим вра чем“. Ова сме на пле мен ског вра ча мо ти ви са на 
је би о ло шким и прак тич ним раз ло зи ма. За јед ни ци тре ба 
мла ђи врач, ко ји се по ја вио у вре ме ка да пле ме тре ба под-
мла ди ти ра ђа њем де це. Из бор па да на Кле ка, јер уме да ба ца 
чи ни на же не да би ра ђа ле. Он то чи ни ва ја њем жен ских фи-
гу ра ко је сим бо ли зу ју плод ност. Пре ма те о ри ји хо ме о пат ске 
ма ги је, о ко јој је већ би ло ре чи, чо век је ве ро вао да мо же 
ути ца ти на плод ност би ља, жи во ти ња и љу ди. Пра ве ћи фи-
гу ру плод не же не, тј. са на гла ше ним атри бу ти ма плод но сти, 
ве ро вао је да ствар не же не чи ни та квим. И ов де је на сце ни 
ма гиј ски за кон слич но сти.

По зна то је да у не ци ви ли зо ва ним и по лу ци ви ли зо ва ним 
дру штви ма брак ни је са мо ствар бу ду ћих су пру жни ка, не го и 
њи хо вог окру же ња, ши ре за јед ни це. Сву да „осим код ’сло бод-
ног бра ка’ по сто ји ин те ре со ва ње ужих или ши рих за јед ни ца 
за чин здру жи ва ња две осо бе“356. Брак је у тра ди ци о нал ним 
за јед ни ца ма мо гао би ти скло пљен тек на кон са гла сно сти ро-
ди те ља, „јер, ако би се мо мак и де вој ка, ко ји су ста са ли за брак 
не ка ко сре ли, упо зна ли и за во ле ли, они се ни су мо гли ’узе ти’ 
је ди но ако им то ро ди те љи до зво ле“357. Да кле, прет ход но упо-
зна ва ње и за љу бљи ва ње мом ка и де вој ке ни је би ло до вољ но 
за скла па ње бра ка. Оби чај уго ва ра ња бра ка пре жи вео је из 
да ле ке про шло сти до на ших бли жих пре да ка.358 Ње гов од јек 
на шао се и на стра на ма Пра де вој чи це.

Уоп ште, бра ко ви у за јед ни ци на Бе лим Сте на ма скла-
па ју се по до го во ру. Ово уго ва ра ње бра ка чи ни ли су ста ри-
ји чла но ви за јед ни це. По зна то је да су ста ри ји му шкар ци у 

356 А. ван Ге неп, Об ре ди пре ла за, стр. 137.
357 З. Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 109.
358 В. Зо ја Ка ра но вић, „Свад ба и дар, или ди ја лог ко ји тра је“, Не бе ска 

не ве ста, стр. 108−140.
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по лу ци ви ли зо ва ним дру штви ма ужи ва ли нај ве ћи углед. 
Ка да је по пу ла ци ја на Бе лим Сте на ма оста ри ла, ја ви ла се 
по тре ба да се пле ме под мла ди скла па њем но вих бра ко ва у 
ци љу сти ца ња по том ства. Ре ша ва ње овог про бле ма је од ин-
те ре са за чи та ву за јед ни цу, па га та ко ко лек тив ре ша ва:

„Ста ре ши на је, уско ро по сле смр ти Бу ко ве, са Вра чем, 
Оштра чем, Тра ва рем и Аохом сми шљао ко је мла де 
де вој ке тре ба уда ти, да за ме не мај ке ко је пре ста ју 
ра ђа ти, и ко је им лов це тре ба од ре ди ти за му же ве.“
При то ме се ни су за не ма ри ва ле емо ци је, ве ру ју ћи да ће 

брак би ти успе шни ји ако је већ по сто ја ла уза јам на на кло ност 
мла дих: „Ста ре ши на је у два ма ха срео Го у ла са Ве шта ко вом 
се стром и при ме тио ка ко је Го ул жељ но гле да. Ма да је у ње-
го вој мо ћи би ло да пра ви же нид бе не пла но ве као што пра ви 
пла но ве за лов, ста ре ши на се ра до вао ка да по го ди же ље мла-
дих ло ва ца, јер је ве ро вао да ће по род би ти бо гат и здрав ако 
лов ци ма до су ди де вој ке у ко је са че жњом гле да ју. Пре не го што 
је све ча но пред це лим на се љем Го у лу и Ве шта ку до су дио де-
вој ке по раз го ва рао је са сва ким од њих.“ Слич но је по сту пио 
Га вин отац ка да је при стао да је уда за Кле ка, на кон што је 
при ме тио да дво је мла дих га је обо стра не сим па ти је. Та ко 
скло пље ни бра ко ви но си ли су га ран ци ју успе шно сти и плод-
но сти, што је пр во бит ној за јед ни ци би ло од ви тал ног зна ча ја.

Ова кво по и ма ње уго ва ра ња бра ка имао је и наш на род. 
Ако би при ја те љи про це ни ли да јед ни дру ги ма „од го ва ра ју“, 
њи хо ве по ро ди це мо гле би да при сту пе про це су „оро ђа ва-
ња“, што се прак тич но чи ни ло раз ме ном да ро ва, „по што се 
у окви ру свад бе них оби ча ја да ри ва ло ду го и мно го“359. Мом-
ко ва фа ми ли ја је у да ри ва њу пред ња чи ла у од но су на мла-
ди ну, све до тре нут ка док мла да уда јом не пре ђе „на њи хо ву 
стра ну“. То је ра зу мљи во бу ду ћи да је она са ма пред ста вља ла 
нај вред ни ји дар. Да кле, реч је о про це су ре ци проч ног, а не 

359 З. Ка ра но вић, исто, стр. 109.
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јед но стра ног да ри ва ња. Де вој ка/же на је сма тра на нај ве ћим 
да ром, јер пре ла ском у но ву по ро ди цу до но си сво ју има нент-
ну би о ло шку моћ ра ђа ња, ко ја је мла до же њи ној по ро ди ци 
од нај ве ћег зна ча ја.

Од јек свад бе ног оби ча ја да ри ва ња на ла зи се у Пра де вој-
чи ци ка да Клек у при су ству за јед ни це да ру је Га ву:

„– Не ка Клек да ру је Вра че ву кћер по оби ча ју у Бе лим 
Пе ћи на ма.
Бо је ћи се да мла дић не ће ста ре ши ну раз у ме ти, же не 
су на чи ни ле по крет ру ка ма као да ста вља ју огр ли цу.
Клек је ушао у ко ли бу и из ма лог уду бље ња у сте ни 
из ва дио огр ли цу на чи ње ну од је зер ских шкољ ки, 
до тад не ви ђе них, у два ни за и ста вио је Га ви око 
вра та. По сле то га јој је пре ба цио пре ко пле ћа ме ку 
зла та сту ко жу.“
Да ри ва ње, од но сно про цес раз ме не по кло на, део је об ред-

но-оби чај не прак се код Ср ба. Да ри ва ње је би ло на ро чи то ин-
тен зив но у пред свад бе ним оби ча ји ма. Оно би кул ми ни ра ло 
на ве рид би. Та да се да вао „ве ли ки дар“. Реч је о пр сте ну ко ји 
де вој ка до би ја од бу ду ћег му жа. Да ри ва ње кру жног на ки та у 
ви ду огр ли це ко ју Клек да је Га ви мо гло би би ти у ко ре ла ци ји 
са да ри ва њем пр сте на код на шег на ро да. Оба пред ме та има ју 
слич ну сим бо ли ку. Пр стен има свој ство „da obe le ži ve zu, da 
pri ve že. Ja vlja se kao znak sa ve za, za ve ta, za jed ni ce i za jed nič ke 
sud bi ne“360. С дру ге стра не, огр ли ца сим бо ли зу је „.ve zu iz me đu 
ono ga ili one što je no se i ono ga ili one što su je da li ili na met nu li. 
Za to po ne kad ima i erot sko zna če nje.“361 Да кле, оба пред ме та 
озна ча ва ју ве за ност. За јед нич ки им је кру жни об лик, ко ји 
сим бо ли ше „sa vr še nost, ho mo ge nost, od sut nost raz li ko va nja ili 
po de le“362, са вр шен ство и је дин ство. Ко нач но, круг је сим бол 

360 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Pr sten, str. 751.
361 Isto, od red ni ca Ogr li ca, str. 628.
362 Isto, od red ni ca Krug, str. 444.
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за шти те, ко ју јам чи уну тар сво јих гра ни ца. Круг око гра да, 
хра мо ва, гро бо ва слу жи као од брам бе ни по јас, ко ји спре ча ва 
не при ја те ља/де мо не да про дру уну тар ње га. „Bor ci bi pre ne go 
što za poč nu bor bu na cr ta li krug oko svo jih te la. Za štit ni krug kod 
po je di na ca po pri ma ob lik pr ste na, na ru kvi ce, ogr li ce, po ja sa ili 
kru ne“363. Да кле, и пр стен и огр ли ца упо тре бља ва ли су се од 
нај дав ни јих вре ме на и код свих на ро да као амај ли ја за за шти-
ту од не чи стих си ла, чи јем деј ству је бу ду ћа не ве ста, као би ће 
у фа зи пре ла за, би ла на ро чи то под ло жна.

На кон да ри ва ња Га ве, у ро ма ну сле ди бла го си ља ње мла-
де на ца. Том при ли ком при сут ни им упу ћу ју же ље за бла го-
ста ње и по том ство:

„– Не ка Вра че ва кћер ис пу ни ове сте не цр те жи ма 
– бла го сло вио је сли кар.
– Не ка ис пу ни ко ли бу де цом! – про мр мља Ку ку ви ја 
сма тра ју ћи да је то ва жни је. (...)
По ла зе ћи, ста ре ши на је из го во рио уоби ча је не ре чи 
свад бе ног бла го сло ва.“
Бла го си ља ње је би ло не из о став на ри ту ал на рад ња у свад-

бе ном об ре ду Сло ве на. По сту пак је имао за штит ну функ ци-
ју од злих си ла, ко ји ма су мла да и мла до же ња то ком об ре да 
из ло же ни. Али се бла го си ља ње мо гло сма тра ти и вер бал ним 
да ром, јед ним од мно го број них у скло пу оби ча ја да ри ва ња. 
У Пра де вој чи ци функ ци ја бла го си ља ња је нај бли жа оној ко ју 
је уочи ла З. Ка ра но вић: „А бла го си ља ње је не ка да мо гло би ти 
и део сво је вр сног ви да вен ча ња, ко ји је прет хо дио хри шћан-
ском.“364 На и ме, бла го си ља ње има и ре ли ги о зно обе леж је, за 
раз ли ку од до са да по ме ну тих ри ту а ла ко ји има ју пре вас ход-
но ма гиј ски ка рак тер.

Пре по кр шта ва ња бла го си ља ло се мно го у то ку свад бе не 
це ре мо ни је. О по сто ја њу та кве прак се све до че ње ни ре ци ди ви, 

363 Isto, od red ni ca Krug, str. 448.
364 З. Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 126.
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о че му пи ше Ти хо мир Ђор ђе вић: „У Сре му се бла го слов да је 
нај пре мла до же њи, у ње го вој ку ћи, пред по ла зак по мла ду; 
па мла ди, у ње ној ку ћи, пред по ла зак на вен ча ње, па, нај зад, 
опет мла ди, пред од ла зак у мла до же њи ну ку ћу.“365 Бла го сло-
ви су се из ри ца ли и у број ним свад бе ним здра ви ца ма. Вре-
ме ном су мно го број на бла го си ља ња са о бра же на хри шћан ском 
ду ху, па се ме сто њи хо вог из ри ца ња (ко је је пр во бит но би ло 
ван цр кве) по ме ри ло у цр кве не ин сти ту ци је, а уме сто ро-
ди те ља и уче сни ка у свад би бла го си ља ње оба вља зва нич но 
ли це – хри шћан ски све ште ник. По твр ду ово га на ла зи мо у 
Ду ша но вом За ко ни ку, у дру гом чла ну, где сто ји: „Вла сте ла и 
дру ги љу ди да се не же не без бла го сло ва од сво га ар хи је ре ја, 
или да се бла го сло ве од оних ко је су ар хи је ре ји по ста ви ли 
иза брав ши их за ду хов ни ке.“, или у тре ћем чла ну, ко ји зах те-
ва да се ни јед на свад ба „не учи ни без вен ча ња, а ако се учи ни 
без бла го сло ва и упи та цр кве366, та ко ви да се раз лу че“367. Да кле, 
са на пре до ва њем хри шћан ства на пре до ва ла је и иде ја да се 
брак цр кве но ин сти ту ци о на ли зу је, и уме сто не фор мал ног 
бла го сло ва по твр ди зва нич ним бла го сло вом све ште ног ли ца 
при ли ком це ре мо ни је цр кве ног вен ча ња.

Свад бе на све ча ност у ро ма ну за вр ша ва се па ље њем, по 
пр ви пут, ва тре на ог њи шту у ко ли би мла де на ца: „Јед на де-
вој чи ца је пру жи ла Га ви жи шку да упа ли ва тру у ко ли би“. 
Овој сце ни ана ло ган је по сту пак у свад бе ним оби ча ји ма код 
Ср ба ко ји се од ви ја при за вр шет ку сва тов ског ве се ља, тач-
ни је у тре нут ку уво ђе ња не ве сте у но ви дом. Та да све кр ва 
уво ди не ве сту у ку ћу, а она „уда ра ша ком о ра га стов, ме ша 
ру чак, или јој све кар уда ри гла ву о пећ“368. Ри ту ал је на ла гао 
да мла да оби ђе три пу та око ва тре, да про ме ша ва тру, јер се 
ве ро ва ло да ће се сто ка раз мно жа ва ти оно ли ко ко ли ко искри 

365 Ти хо мир Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, II, стр. 359.
366 Кур зив С. П.
367 Ду ша нов За ко ник, прир. Биљана Марковић, стр. 57.
368 З. Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 134.
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иза ђе из ва тре. Пре но ше ње пре ко пра га, до дир са ра га сто вом, 
уда ра ње о пећ, ме ша ње руч ка, џа ра ње ва тре по ог њи шту, 
пред ста вља кон такт са све тим ме сти ма у до му, ко ја су у ве зи 
са кул том пре да ка. Свр ха свих тих рад њи је да се мла да, још 
увек би ће у фа зи пре ла за, ве же за но ви дом. Ог њи ште је у ту 
свр ху би ло нај згод ни ји обје кат, јер се зна ло да је „ма ги ја ве-
зи ва ња, (...), по себ но (је) ди рект на у рад ња ма око ог њи шта/
шпо ре та“369. Га ви но па ље ње пр ве ва тре на ог њи шту сма тра-
но је све ча ним чи ном, ко ме је при су ство ва ла це ла за јед ни ца. 
Очи то да за јед ни ца у Пра де вој чи ци га ји култ ог њи шта, ко ји 
је био свој ствен и на шим пре ци ма.

Ши ре по сма тра но, ог њи ште је по што ва но у свим дру штви-
ма. Оно је сим бол до ма, за јед нич ког жи во та, ве зе му шкар ца 
и же не, по ро ди це. Та ко ђе, оно је „so lar no sre di šte ko je to pli nom 
i sve tlo šću zbli ža va bi ća, a i me sto gde se pri pre ma hra na, og nji šte 
je sre di šte ži vo ta ko ji se pru ža, po dr ža va i ši ri“.370 Не ра с ки  ди во је 
по ве за но са ва тром, чи ја се основ на обе леж ја – лу стра тив но 
и за штит но, пре но се и на ог њи ште. По зна то је да се па ље ње 
пр ве ва тре на ог њи шту сма тра ло све ча ним чи ном. Сма тра-
но је цен тром ку ће и ва тра се у ње му ни ка да ни је га си ла.

Ко нач но, при су ство це ле за јед ни це у свим фа за ма свад-
бе ног об ре да Пра де вој чи це по зна је и срп ска тра ди ци о нал на 
па три јар хал на за јед ни ца. По зи ва ње у сва то ве био је ва жан 
тре ну так, јер се та да у до га ђа је око свад бе уво ди ла и ши ра 
за јед ни ца (ку мо ви, род би на, при ја те љи, ком ши је). Ве ру је се 
да је то не ка да „има ло праг ма тич ко-ма гиј ски сми сао, да би 
се спре чи ла не сре ћа, од но сно мо гу ћи не га тив ни ути цај оних 
ко ји ни су би ли зва ни“371. У том кон тек сту бај ка о Тр но вој 
Ру жи ци је при ча о ин сти ту ци ји по зи ва ња на го збу, од но сно 
по сле ди ца ма ако се том при ли ком на пра ви гре шка. Ве ру ју-
ћи у ово, при ми тив но дру штво је сма тра ло да на го збу тре ба 

369 Исто, стр. 134.
370 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Og nji šte, str. 628.
371 З. Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, стр. 119.
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по зи ва ти сва ког ко мо же и хо ће да до ђе. Та ко су сло вен ској 
свад би при су ство ва ле не са мо две фа ми ли је ко јих се свад ба 
ти че, не го и це ло се ло или око ли на, па се свад ба пре тва ра ла 
у јав ну све ча ност.

Очи то да свад бе не све ча но сти у Пра де вој чи ци у свом под-
тек сту са др же еле мен те свад бе ног об ре да из тра ди ци о нал не 
кул ту ре, тран сфор ми са не и при ла го ђе не сли ци све та у де лу.

Још је дан об ред пре ла за на шао је ме сто на стра ни ца ма 
Пра де вој чи це. Реч је о ро ђе њу де те та. По ро ђај се од ви ја крај 
ре ке, у при ро ди, у до ба не по зна ва ња ме ди ци не као на у ке. То 
је основ ни раз лог што је у пра ско зор је на у ке мно го же на 
уми ра ло на по ро ђа ју („Ко ли ко има пе ћи на и ша то ра, то ли ко 
је же на умр ло ра ђа ју ћи.“). Та ко се над сли ку ро ђе ња Хон ли-
ног де те та над ви ла цр на сен ка по ро ди љи не смр ти.

 

*
У ро ма ну је зна ча јан про стор по све ћен не бе ским те ли ма 

и еле мен ти ма при ро де. Сун це но си ме та фо ри чан на зив Брат 
Огањ, а Ме сец Мр тви Брат. Име ни ца брат, ко ју у осно ви има-
ју оба не бе ска те ла, пер со ни фи ку је их и ука зу је на по што ва-
ње и бли скост ко ју им је при ми тив ни чо век ука зи вао. Чи нио 
је то у по тре би да их уми ло сти ви и при до би је њи хо ву на кло-
ност, од че га му је умно го ме за ви си ла ег зи стен ци ја. Сун це је 
је дан од нај ва жни јих фак то ра у свим при род ним ре ли ги ја ма, 
па и у прет хри шћан ској ре ли ги ји на ших пре да ка. Оно је и 
ка сни је игра ло ва жну уло гу у вер ском жи во ту на ро да, о че му 
све до че на род ни оби ча ји у ве зи са пра зни ци ма по све ће ним 
кул ту бо га сун ца (на ро чи то у вре ме Бо жи ћа и Ус кр са, ка да 
се бог сун ца под мла ђу је).

У све ту ро ма на не бе ска те ла и по ја ве у при ро ди љу ди 
до жи вља ва ју као жи ва ство ре ња ко ја зна чај но ути чу на њи хов 
жи вот. Брат Ог ња (Сун це) ужи вао је њи хо во пу но по што ва-
ње: „То га ва тре ног ство ра, ко ји по не кад си ла зи с не ба у ре ку 
да се оку па, пра ти ла су при ја тељ ска осе ћа ња ло ва ца.“ Ка да 



Снежана Пасер: Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић

276

би осва ну ло сун ча но ју тро, го во ри ли би да се „Брат Ог ња 
про бу дио ве дар “, а у сми рај да на – да иде „у пе ћи ну да спа ва“. 
Слич но су ува жа ва ли и ње го вог Мр твог Бра та, и по што ва ли 
га као „са ве зни ка ло ва ца“, ко ји је но ћу „уста јао из ја ме где је 
био са хра њен и по ла зио да ухо ди зве ри и њи хо ва ле гла, по-
ка зу ју ћи лов ци ма пут до њих“.

Ста рог ја во ра, ко ји је ра стао пред пе ћи на ма и шти тио их 
„од му њи них ва тре них џи ли та до че ку ју ћи их у сво је ру ке“, 
по што ва ли су као све то др во, при пи су ју ћи му апо тро пеј ску 
моћ. Да би за др жа ли ње го ву на кло ност, лов ци су му при но-
си ли жр тву на дар: „хра ни ли су га и по ји ли, до но си ли му пре-
гр шти зе мље, јер је на сте ни где су жи ве ли ни је би ло до вољ но, 
и во ду са по то ка за вре ме су ше“. Реч је о пр во бит ном ан тро-
по мор фи зму, скло но сти чо ве ка да не жи вим ства ри ма при пи-
су је људ ски ка рак тер, ми сли и осе ћа ња. Ан тро по морф но при-
ка зи ва ње нат при род них си ла пра ти раз вој ре ли ги је од ње них 
по че та ка. Ову по ја ву ка рак те ри стич ну за до жи вљај све та код 
пра чо ве ка аутор ка при ка зу је кроз свест глав не ју на ки ње:

„Га ва је за мно ге ства ри и при род не по ја ве ве ро ва ла 
да су би ћа, ма да нео бич на, друк чи ја од љу ди и жи-
во ти ња. Ако се ве тар кре ће и уме да зви жди и ша пу-
ће и за ви ја, а то уме ју и љу ди, за што и он не би спа дао 
у не ка би ћа, ма и вол шеб на, ко ја, исти на, не ви ди мо, 
али чи је при су ство осе ћа мо. За што по ток ко ји она ко 
ве што ска че с ка ме на на ка мен, ко ји има сна ге да у 
ру ка ма но си ве ли ке облут ке, ко ји уме да пе ва леп ше 
не го пти ца, не би та ко ђе био жи ви створ? (...)“
Или у раз го во ру са пле ме ни ка:
„Мо гло се чу ти ка ко од ра сли и де ца го во ре:
– Мно го ру ки је љут на Га ву, ту че је пе сни ца ма – ре кли 
би за ве тар.
(...)
– Ре ка је до бра, љу шка ка ме ње.
– Оја је ви де ла ре ки не ру ке.“
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У бли зи ни на се ља Бе лих Пе ћи на жи вео је Ле де ни Гу-
штер. Гу штер је ме та фо ра за хла дан пла нин ски из вор ко ји 
се сли вао низ пла ни ну и у до ли ни пра вио ре ку. Ка ко је во да 
би ла нео п ход на на се љу, љу ди су ука зи ва ли Гу ште ру тра ди-
ци о нал но по што ва ње: „мно ги су гле да ли на ње га као на 
до брог вра ча ко ји упра во он да кад дру ге во де пре су ше поч-
не њи ма бу ји цом сла ти во ду у до ли ну“. О ње му се пре но си ла 
ле ген да да је „син Ле де не Кор ња че, ко ја је јед ном би ла по мо-
ри ла цео свет“. Лов ци из на се ља бо ја ли су се Ле де ног Гу ште ра, 
ан тро по мор фи зу ју ћи га у сво јој све сти: „као да је не ко древ-
но бо жан ство, сма тра ју ћи га жи вим би ћем“. Ка да је Бук 
по ку шао да се поп не до Гу ште ро ве гла ве, одн. са мог из во ри-
шта ко је је као сва ка све ти ња би ло та бу и са но, лов ци су га 
упо зо ра ва ли да то не чи ни, јер пре ти опа сност да му се Гу-
штер осве ти. Же љан иза зо ва и до ка зи ва ња, мла дић је ипак 
на ста вио свој по ход на врх Гу ште ро ве пла ни не, „учи нио у 
уз бу ђе њу нео пре зан ко рак, а мо жда га ни је ни учи нио, не го 
је не ки ове ћи ка мен већ био зрео да пад не са пла ни не као 
плод са др ве та“, што се за вр ши ло од ро ном ка ме ња и де ча-
ко вим сур ва ва њем у до ли ну. Ову ње го ву не смо тре ност или 
про сто не сре тан слу чај лов ци су до че ка ли ко мен та ри ма да 
га је ра ср ђе но бо жан ство ти ме ка зни ло.

Ова сце на у ро ма ну ко ин ци ди ра са ве ро ва њем Ста рих 
Сло ве на у са крал ност из во ра. По ве ро ва њу, из во ре ства ра ју 
све ци та ко што шта пом куц ну по зе мљи (нпр. Све ти Са ва). 
Бу ду ћи да их је ство ри ла бо жан ска си ла, они по се ду ју са-
крал ни ста тус. У на род ној тра ди ци ји, све тим су сма тра ни 
из во ри ко ји те ку са пла ни на или из би ја ју ис под ка ме ња. Са-
крал ни ста тус из во ра усло вљен је по сто ја њем мит ских „до-
ма ћи на во де“, од но сно за штит ни ка из во ра. Оту да је на род 
во дио ра чу на да не на у ди ду хо ви ма за штит ни ци ма, про пи-
су ју ћи за бра не и пра ви ла по на ша ња по ред во де. Ве ро ва ло 
се да ће не по што ва ње тих пра ви ла би ти увек стро го санк-
ци о ни са но. На при мер, ако би гор ска бу ји ца пре пла ви ла 
оба ле или од не ла не ку жи во ти њу, љу ди су сма тра ли да их то 
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ка жња ва дух во де због ис ка за ног не по што ва ња.372 Та кво по-
и ма ње на ла зи се у ре чи ма ло ва ца ко ји ко мен та ри шу Бу ко ву 
не сре ћу у по ку ша ју да осво ји Ле де ног Гу ште ра: „Гу штер се 
љу ти. (...) Ле де ни Гу штер, син Ле де не Кор ња че, од ло мио (је) 
ко мад свог ре па и ба цио се њи ме на сме лог лов ца.“, или: „Гу-
штер ће се све ти ти це лом на се љу“373.

Пре ма ње му лов ци су осе ћа ли ве ли ко по што ва ње: „Ви ше 
пу та су на ме ра ва ли да ме ња ју ста ни ште, да по ђу за ло вом у 
дру ге шу ме, али ни су има ли сна ге да кре ну. Те шко је би ло 
оста ви ти Ле де ног Гу ште ра; ма ка ко стра шан, та јан ствен, био 
је он ипак за штит ник Бе лих Пе ћи на.“ Си на Ле де ног Гу ште ра, 
ка ко су зва ли ка мен од ва љен из из вор ског ко ри та, Врач је 
ко ри стио као то тем при из во ђе њу об ред них ига ра: „На ме стио 
је си на Ле де ног Гу ште ра на вид но ме сто, за до во љан што га 
има. Мо жда ће му и по мо ћи тај ка ме нак при ба ца њу чи ни.“

*
По глед на оно ма стич ки фонд овог ро ма на ука зу је на 

ње го ву слич ност са прин ци пом име но ва ња ју на ка у де ли ма 
усме не књи жев но сти. Ју на ци но се име на ко ја ука зу ју на њи-
хо ве ка рак тер не и фи зич ке осо би не (гла ва ти374 и под ли Ген), 
де лат ност (Врач, Тра вар, Оштрач) или уло гу ко ју има ју у 
за јед ни ци (До ји ља, Плод на). Лов ци ко ји има ју сре ће у ло-
ву но се ин ди ка тив на име на: Сме ли, Тр кач и Срећ на Ру ка. 
Име ста ри це Ку ку ви је је суд бин ски усло вље но – „пре жи ве ла 
(је) смрт свих сво јих си но ва из ги ну лих у ло ву“. Ве штак је 
мла дић нај у ме шни ји у из ра ди жен ских огр ли ца од шкољ ки. 

372 В.: С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, ен ци кло-
пе диј ски реч ник, од ред ни ца Из вор, стр. 221−222.

373 Исто, стр. 59.
374 Те ле сна ру жно ћа ју на ка бај ке мо же би ти по ка за тељ ло шег ка рак-

те ра. На ро чи то је ру жно ћа ли ца, ов де не про пор ци о нал ност гла ве 
у од но су на те ло, у том по гле ду ин ди ка тив на. В. у: Н. Ра ду ло вић, 
Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 181−183.
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Име но ва ње ју на ка је по прин ци пу ко ји се спро во ди у бај ка ма: 
њи ма се на сим бо ли чан на чин озна ча ва ју тип ске осо би не 
или за ни ма ња ју на ка.

Ро ма неск на рад ња де ша ва се у дав ној про шло сти, ко ја 
је да ти ра на не пре ци зном вре мен ском од ред ни цом: „пре три-
де се так хи ља да го ди на“. Као ме сто де ша ва ња на зна чен је 
има ги нар ни ло ка ли тет, Бе ле Пе ћи не. Ова кав хро но топ од-
го ва ра жан ру бај ке, што су ту ма чи овог де ла већ уочи ли.375

У ту ма че њу ове про зе мо же се по ћи од пси хо ло шког 
при сту па (за сту па ли су га след бе ни ци Јун го ве шко ле, ана-
ли ти чар Бе тел хајм), ко ји ис ти че да бај ке го во ре о са зре ва њу 
ју на ка. Сма тра се да су ју на ци бај ке де ца ко ја са зре ва ју про-
ла зе ћи кроз ини ци ја ци је, па је бај ка за пси хо ло ге „не ка вр-
ста ини ци ја циј ске при че за мо дер но де те“.376 Та ко Бу ков пр ви 
од ла зак у лов озна ча ва по ла га ње ис пи та зре ло сти и ње го во 
про мо ви са ње у му шкар ца. На кон по ло же ног ис пи та зре ло-
сти за вр ша ва се си жеј на ли ни ја ко ја пра ти ју на ка Бу ка, као 
што се уда јом за вр ша ва при ча о пра де вој чи ци Га ви. До ра-
ста ње до свад бе је је дан од на чи на да се озна чи зре лост ју-
на ка/ју на ки ње у бај ци. Ни тра ди ци о нал ну бај ку не за ни ма 
шта се де ша ва са ју на ком по сле свад бе, јер она не при ка зу-
је дру гу по ло ви ну ју на ко вог жи во та (кре та ње ка ста ро сти). 
У бај ци, свад ба је циљ ју на ко вог од ра ста ња и са зре ва ња, баш 
као и у Пра де вој чи ци. Ако се по гле да си жеј на ли ни ја ко ја 
пра ти суд би ну Не по зна тог, при ме ћу је се да је она слич на 
то ку ко ји се ја вља у ти пу бај ке чи ји ју нак на пра гу са зре ва ња 
кре ће у по тра гу (за не ве стом, оте том се стром, во дом жи во-
та и сл.); кре ће се кроз про стор и на кон сти ца ња оно га што 
је тра жио оста је у све ту, одн. на кон свад бе у не ве сти ном 

375 В.: Ра до мир Жи во тић, „Ком по зи ци ја и ис каз у про зи Де сан ке 
Мак си мо вић“, Про за Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, 2001, 
стр. 70−78.

376 Не ма ња Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, 
стр. 29.
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кра ју.377 То је ујед но знак да је он по ло жио ис пит зре ло сти. 
Оста ја ње у том дру гом све ту сим бо ли зу је ис пу ње ње ње го-
вог ци ља, по стиг ну ће. Ју нак овог ти па бај ке обич но на пре-
ду је у дру штве ној ле стви ци (чо ба нин по ста је цар), баш као 
што на кра ју Не по зна ти би ва про мо ви сан у но вог вра ча.

Пра де вој чи ца је у осно ви при ча о са зре ва њу. По сред-
ством од ра ста ња и ини ци ја ци је деч јих ју на ка ро ман до но си 
и сли ку жи во та за јед ни це у до ба па ган ства не и ме но ва ног 
на ро да. Ве ро ва ња и об ре ди при ка за ни у ње му има ју свој 
пан дан у тра ди ци ји и кул ту ри сло вен ских на ро да. Оту да 
за кљу чак да је де ло на ста ло као спој ми то ло ги је, пра и сто ри-
је, бај ке и умет нич ке има ги на ци је аутор ке. Оно је аутор ки но 
књи жев но ви ђе ње да ле ке про шло сти људ ске ци ви ли за ци је. 
Пра де вој чи ца је аутор кин по ход у про шлост, ко ме је и у сти-
ху би ла скло ни ја (нпр. у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка, 
збир ци Тра жим по ми ло ва ње и Кр ва вој бај ци), не го ви зи о нар-
ском са гле да ва њу бу дућ но сти.

377 Реч је о ти пу бај ке са ју на ком „ни ског по ре кла“, ко ји оста је у де-
вој чи ном до му и пре ко ње сти че цар ство. Овај тип бај ке на свом 
по чет ку по тен ци ра ју на ко во си ро ма штво. Тај мо ме нат је у Пра-
де вој чи ци ире ле ван тан, бу ду ћи да је рад ња си ту и ра на у еко ном ски 
и со ци јал но не ра сло је ној за јед ни ци.

 У дру гом ти пу бај ке ју нак се, на кон из вр ше ња за дат ка/по тра ге, 
вра ћа ку ћи, у по чет ну си ту а ци ју. Он је озна чен као ју нак ви со ког 
со ци јал ног ста ту са. В. у: Не ма ња Ра ду ло вић, нав. де ло, стр. 52−53.



4. ШЕ ВА НЕ БЕ СНИ ЦА

Ше ва Не бе сни ца је по след ње про зно оства ре ње Де сан ке 
Мак си мо вић, пост хум но об ја вље но378. Реч је о де лу на гра-
ни ци жан ро ва, ко је обједињује не ке од еле ме на та ње ног до-
та да шњег ства ра ла штва.

У ства ра лач ком све ту Де сан ке Мак си мо вић пти це су 
при сут не од нај ра ни је умет нич ке фа зе. Пе сме о пти ца ма 
аутор ка је по че ла да об ја вљу је већ од пр ве збир ке Пе сме (1924). 
Већ у тој збир ци пе смом Се ли це пе сни ки ња је на го ве сти ла 
је дан од по сту па ка ко ји ма ће тре ти ра ти ор ни то фа у ну. Вре-
ме ном ће се они уоб ли чи ти у ме ди та тив ни, асо ци ја тив ни и 
але го рич ни при ступ те ми, тач ни је у пре плет на ве де них по-
сту па ка. На и ме, бол ни крик се ли ца у пе сми Се ли це фи гу ри-
ра као по ла зи ште да пе снич ки су бјект из ра зи сво је мут не, 
нео д ре ђе не и бол не емо ци је.

Хро но ло шки сле ди Пе сма го лу ба (Зе ле ни ви тез, 1930) са 
љу бав ним мо ти вом у осно ви, ко ји је ина че у ве зи са сим бо-
ли ком ове пти це. У не ко ли ко пе са ма (Обо ре но гне здо, Мр тва 
пти ца, Гр ли ца – све у збир ци Зе ле ни ви тез и Смр зну та 
пти ца – збир ка Го зба на ли ва ди, 1932) пти це пред ста вља ју 
по ла зи ште за асо ци ра ње мо ти ва уни ште ња, про па да ња и 
смр ти. Га вра ни и Го лу бо ви (збир ка Го зба на ли ва ди) су ма-
ло број не, пре о вла ђу ју ће де скрип тив не пе сме, ко је у на сло ву 
но се име пти це. У пе сми Ћук (Но ве пе сме, 1936) сли ком ове 

378 Де сан ка Мак си мо вић, Ше ва Не бе сни ца, За ду жби на Или је Ко лар ца, 
Бе о град, 1998.
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ноћ не пти це још јед ном се по твр ђу је мит ска пред ста ва о њој 
као зло слут ни ци.

У збир ци Тра жим по ми ло ва ње (1964) пе снич ки су бјект 
се на јед ном ме сту за ла же за све пти це, јер оне ни су бес кућ-
ни ци већ при па да ју не бе ском про стран ству, због че га за вре-
ђу ју бри гу и па жњу љу ди (О пти ца ма не бе ским). У сти хо ви-
ма пе сме За Ма ри је Маг да ле не за же не во ђе не чу ли ма ка же 
се да су „па ле опи је не/ као пре пе ли це и шљу ке“. По ре ђе ње је 
за сно ва но на рас про стра ње ном ту ма че њу да је пре пе ли ца 
„sim bol to pli ne, a u slo bod ni jem go vo ru, sim bol lju bav nog ža ra“379. 
Пе сма О ло ву у ка та ло гу лов не ди вља чи по ми ње и „утве зла-
то кри ле“, пти це ко је пам ти усме но ства ра ла штво.

У Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка (1976) по ми ње се ма ли 
број птич јих вр ста. Њи хо ва по ја ва раз де ље на је на со лар не 
пти це – пре рат них су ко ба, и хтон ске пти це – у пе сма ма ко је 
при ка зу ју бор бу и до га ђа је на кон ње. Од све тих, бож јих пти-
ца по ме нут је са мо сла вуј (пе сма Вој ско во ђа). Ка да от поч не 
бор ба, по ет ски свет на ста њу ју ис кљу чи во хтон ске пти це: 
ћук, со ва, вра не, док се рат ни ку на са мр ти при ви ђа ју ко со ви 
и је ји не (Ра ње ник у ту ђи ни). На кон бор бе, по пе пе ли шту 
Жу па но ве зе мље лу та ју га вра ни (По вра так).

У Ни чи јој зе мљи (1979) пти це ко је се по ми њу по ла ри зо-
ва не су на со лар не (гр ли ца, ше ва) и хтон ске (вра не, ћу ко ви, 
га вра но ви, ку ка ви ца, кос). До ми ни ра ју хтон ске, што је у скла-
ду са там ним то но ви ма збир ке и окре ну то сти пе снич ког 
су бјек та оно стра но ме. О при ро ди и све ту Ни чи је зе мље са-
зна је се из увод не пе сме, на осно ву ор ни то фа у не: „У зе мљи 
ни чи јој још од ју тра/ ху чу ћу ко ви,/она ни је за сун цем оп чи-
ње не пти це.“ Ка ко се рад ња пе са ма у овој збир ци де ша ва у 
при ро ди, у њи ма до ми ни ра ју и оста ле не чи сте жи во тињ ске 
вр сте: пас, кур јак, гу ја. Ко нач но, цр на пе ви ца – ка ко је на род 
на зи вао ку ка ви цу, ко ја фи гу ри ра као цен трал ни мо тив збир-
ке, та ко ђе при па да оно стра но ме.

379 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Pre pe li ca, str. 743.
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На осно ву ово га из во ди се за кљу чак да је за јед нич ки 
име ни тељ ве ћи не пе са ма о пти ца ма сло је ви тост, асо ци ја тив-
ност и сим бо ли ка. Пти це у сре ди шту лир ског пе ва ња под-
ста кле су аутор ку да из но ва про го во ри о кључ ним те ма ма 
свог пе сни штва: о ле по ти и ра до сти жи вље ња, осе ћа њу се те, 
про ла зно сти и, на кра ју, о про па дљи во сти и смр ти. Реч је о 
уни вер зал ним те ма ма све ко ли ке по е зи је.

Вре ме ном је свет пти ца по при мио то ли ки зна чај у пе-
сни ки њи ном ства ра ла штву да је чи та ва збир ка по све ће на 
упра во ње му. Број не до та да ство ре не пе сме са бра не су у збир-
ци Пе сме о пти ца ма (СКЗ, Бе о град, 1988). Из ла ском ове збир-
ке по ста је ја сно да су пти це ње на ве ли ка пе снич ка те ма. Ту ма-
чи де ла Де сан ке Мак си мо вић уоча ва ју да су се у овој збир ци 
„из ра зи ти је (су се) ис по љи ле не ке за јед нич ке цр те ових пе-
са ма. Оне но се у се би од нос из ме ђу чо ве ка и при ро де ко ја је 
оли че на у пти ца ма. Срж то га од но са је раз у ме ва ње и хар мо-
ни ја.“380 На та квим склад ним од но си ма по чи ва ће и про зни 
свет Ше ве Не бе сни це, с том раз ли ком што су у ње го вој осно-
ви од но си ме ђу пти ца ма, ко ји су але го ри ја ме ђу људ ских ре-
ла ци ја. У при ка зу збир ке Пе сме о пти ца ма Сло бо дан Ра ки-
тић381 је за па зио да не ма ни јед не пти це на шег под не бља, 
до ма ће и шум ске, ко ја ни је ушла у сти хо ве ове збир ке. У њој 
је пе сни ки ња о пти ца ма пи са ла на ша љив – де ци бли зак на-
чин (нпр. пе сме Дрозд пи ја нац, Уобра же ни ћу ран, Ној, До зла-
бо га, Па ра да, Про би рач); или са ду бо ко ме ди та тив ним ста вом, 
ко ји је пре по зна тљив чи та о цу са бо га тим књи жев ним и жи-
вот ним ис ку ством (Гр ли ца, Смрт га вра на, Обо ре но гне здо).

Ше ва Не бе сни ца (1998) по све ће на је истом све ту, али овог 
пу та о ње му го во ри у про зи. Але го риј ски при ступ до ми-
ни ра у де лу. До га ђа ји ко ји се у ње му од ви ја ју про јек ци ја су 

380 С. Ж. Мар ко вић, Књи жев но ства ра ла штво Де сан ке Мак си мо вић, 
стр. 137.

381 С. Ра ки тић, „Кри ла ти деч ји при ја те љи“, По го вор у Д. Мак си мо вић, 
Пе сме о пти ца ма, СКЗ, Бе о град, 1988, стр. 99−106.
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де ша ва ња у људ ском све ту. По пут по ступ ка у при чи о жи-
во ти ња ма, ов де се „жи вот не ре а ли је и дру штве ни од но си 
про јек ту ју (се) на жи во тињ ски свет“382. Та ко се жи во ти ње 
ко је жи ве у ма на сти ру ста ра ју за сво ју ег зи стен ци ју: об ра-
ђу ју зе мљу, ску пља ју ле ко ви те тра ве, ор га ни зу ју шко лу је зи-
ка. Аутор ка их је до ве ла у са свим ре ал не жи вот не си ту а ци је. 
У по гла вљи ма Ше ве Не бе сни це пти це су ху ма ни зо ва не и по-
се ду ју људ ске на ра ви. Оне су до те ме ре пер со ни фи ко ва не да 
су ка рак те ро ло шки бли ске љу ди ма, али су ипак за др жа ле 
пре по зна тљи ве ка рак те ри сти ке сво је вр сте. Ју на ци Не бе сни-
це, баш као и ју на ци ба сни, жи ве у свом при род ном ам би-
јен ту. За па жа се да су они – за раз ли ку од ју на ка ба сни, чи-
јим ка рак те ром до ми ни ра јед на тип ска цр та по диг ну та до 
ап страк ци је – пси хо ло шки из ни јан си ра ни и пла стич ни је 
пред ста вље ни. Љу ди се ја вља ју у пар на вра та и ка да су по-
ме ну ти оста ју у дру гом пла ну. Пти це су у свом при род ном 
ам би јен ту, до вољ не са ме се би и по се ду ју до зу са мо све сти. 
Оне су про зни ју на ци и ти ме но си о ци рад ње у овом де лу 
ко је је, ка ко је већ на го ве ште но, на гра ни ци жан ро ва.

*
У на сто ја њу да се де ло жан ров ски од ре ди, мо же се по ћи 

од аутор ског ко мен та ра из увод ног по гла вља Ше ве Не бе сни-
це383. Иако је у ње му аутор ка сво је де ло свр ста ла у жа нр бај ке, 
оно не ма пре по зна тљи ве еле мен те ком по зи ци је бај ке. Уме сто 
ди на ми ке, при ка за на де ша ва ња од ли ку је ста ти ка. У ње му је 
ви ше па жње по кло ње но опи су емо тив них до жи вља ја ли ко ва 
и сли ка њу њи хо вих ка рак те ра не го де ша ва њи ма. Иако де ло 
не ма уоби ча јен по че так ни фа зе раз во ја свој стве не жан ру 
бај ке (на ру ша ва ње хар мо нич ног по рет ка, по вра так уста ље ног 
ре да ства ри), за вр ше так је у ду ху по е ти ке бај ке, и умно го ме 

382 С. Са мар џи ја, „Осо бе но сти на род не ба сне и при че о жи во ти ња ма“, 
На род не ба сне и при че о жи во ти ња ма, ан то ло ги ја, стр. 25.

383 ДМ, ЦД, 7, стр. 919.
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под се ћа на за вр шет ке оства ре ња Де сан ке Мак си мо вић ко ји 
су у овом ра ду ока рак те ри са ни као бај ке (в. део о Кр ва вој бај-
ци). Ко нач но, де ло са др жи ми то ло шке сло је ве и сли ке об ре-
да ко ји су спе ци фи кум на шег дру штва у да ле кој про шло сти, 
а то су мо мен ти ко је је бри жљи во очу ва ла и усме на бај ка.

Ше ва Не бе сни ца не ма ни мно го од ли ка ко је би је при бли-
жи ле жан ру при че о жи во ти ња ма. Из у зе так је чи ње ни ца да 
сви ју на ци при па да ју све ту жи во ти ња. Љу ди су у дру гом пла-
ну, они при па да ју дру гом све ту ко ји је про стор но бли зак птич-
јој за јед ни ци, али ипак оде љен од ње. Љу ди су са гле да ни из 
птич је пер спек ти ве, при ме ном по ступ ка оне о би ча ва ња. Они 
су „пти це за кр жља лих кри ла“, ста нов ни ци су „чуд но ва тих 
згра да“ и жи ве на „људ ској стра ни ја ру ге“. Ка да се бу ду ак-
тив но укљу чи ли у рад њу, у по след њем по гла вљу, љу ди не ће 
би ти пред ста вље ни као су пер и ор на би ћа, не го као до бро на-
мер ни су жи те љи хар мо нич не птич је за јед ни це. У при чи о 
жи во ти ња ма чо век се при ка зу је као до ми нант но би ће, као она 
стра на ко ја „де тер ми ни ше суд би ну до ма ћих и ди вљих жи во-
ти ња“384. То је ра зу мљи во с об зи ром на то да се у њој чо век и 
при ро да (жи во ти ње) на ла зе на опо зит ним стра на ма. У Ше ви 
Не бе сни ци не по сто ји од нос над ре ђе но сти љу ди, већ рав но-
прав но сти са пти ца ма. У по гле ду ком по зи ци је по сто ји из ве сна 
слич ност из ме ђу ове про зе и при че о жи во ти ња ма. Не бе сни-
ца је ком по но ва на по ступ ком на до ве зи ва ња епи зо да (сва ко 
по гла вље је но ва епи зо да), у низ ко ји је „по тен ци јал но бес ко-
на чан.“385, о че му ће ка сни је би ти ре чи. Раз ви је но при по ве да-
ње усло вља ва ве ћи број ју на ка. У рад њи Не бе сни це уче ству ју 
број ни птич ји ју на ци. Они се по сте пе но уво де у рад њу, што је 
пре по зна тљив по сту пак жан ра при че о жи во ти ња ма.

У струк тур ном по гле ду Ше ва Не бе сни ца не ма мно го слич-
но сти ни са ба сном. Не бе сни ца је ви ше е пи зо дич но де ло, за 

384 С. Са мар џи ја, „Осо бе но сти на род не ба сне и при че о жи во ти ња ма“, 
На род не ба сне и при че о жи во ти ња ма, ан то ло ги ја, стр. 25.

385 С. Са мар џи ја, исто, стр. 23.
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раз ли ку од ба сне чи ја је рад ња обич но са же та у јед ну или 
две епи зо де. Епи зо де, од но сно по гла вља у Не бе сни ци сло бод-
ни је су по ве за на, за раз ли ку од узроч но-по сле дич не ве зе у 
ба сна ма. По але го риј ским свој стви ма у сли ка њу ка рак те ра 
ју на ка, при че му се алу ди ра на ка рак те ро ло ги ју љу ди, ово 
де ло мо гло би се до ве сти у до дир са жан ром ба сне. Ипак, 
жи во тињ ски ју на ци у ње му ни су но си о ци тип ских осо би на, 
по пут ју на ка из тра ди ци о нал ног при по вед ног фон да ба сни, 
не го пер со ни фи ка ци ја од ре ђе них људ ских ка рак те ра, би ло 
да је реч о ин ди ви ду ал ном или груп ном ка рак те ру.

У кон ци пи ра њу ју на ка пре по зна ју се два по ступ ка: ти-
пи за ци је и ин ди ви ду а ли за ци је. Ти пи зи ра ни ју на ци се пре-
те жно по ја вљу ју у ко лек ти ву (нпр. га вра ни мо на си, вра не 
мо на хи ње, го лу би це „ма на стир ске ми ло срд не се стре“, ла сте 
се ли це) и но се од ли ке од ре ђе не дру штве не гру пе или про-
фе си је. Њи хо ва ка рак те ри за ци ја све де на је на ис ти ца ње јед-
не осо би не, до ми нант не за гру пу љу ди ко ју ју на ци оли ча ва ју. 
Пла стич ни је су при ка за на три ин ди ви ду а ли зо ва на ју на ка: 
Ше ва Не бе сни ца, Сла вуј Пр вак и Га вран Сто го ди шњак. Бу ду-
ћи да су но си о ци рад ње, они су у де лу при ка за ни као кон крет-
не лич но сти ко је по се ду ју вла сти ту свест и ка рак тер. Но си о ци 
су емо тив них свој ста ва ко ја су бит на за ток до га ђа ја. Иако 
су ин ди ви ду а ли зо ва ни и обе ле же ни људ ским емо ци ја ма 
(љу бав, пат ња услед не уз вра ће не љу ба ви), аутор ка ни је ис ко-
ри сти ла мо гућ ност да их кон фрон ти ра и ти ме ство ри пра ви 
су коб у де лу. И тип ске лич но сти и ка рак те ри под јед на ко су 
по зи тив ни. На ли ни ји по зи тив но-иде ал но, сви ју на ци ин-
кли ни ра ју дру гој мо гућ но сти. Ова кав при каз жи во тињ ских 
ју на ка свој ствен је аутор ки ној по е ти ци.

У ауто по е тич ком ис ка зу из уво да аутор ка из но си сво је 
ви ђе ње але го ри је у бај ка ма и у Ше ви Не бе сни ци, ко ју свр ста-
ва у жа нр бај ке: „Бај ке су са мо сли ка оно га што се у жи во ту 
зби ва. (...) У овој бај ци из птич јег жи во та сли ко ви то је дат 
људ ски жи вот. Пти це ко је има ју не ке људ ске осо би не сли ка 
су љу ди та квих осо би на.“ Да кле, аутор ски кон цепт ни је био 
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осла ња ти се на прин цип за сту пљен у ба сна ма – але го риј ско 
ко ри шће ње уста ље них осо би на жи во ти ња. Ју на ци ове про-
зе су ан тро по мор фи зи ра ни. Но си о ци су иде а ли зо ва них ка-
рак те ра људ ских про то ти по ва. Але го ри ја ка рак те ри стич на 
за ба сну ти ме је при гу ше на.

*
Оквир про зног тек ста има две основ не функ ци је: „при-

пре ма ње ат мос фе ре за за по чи ња ње/за вр ша ва ње при по ве да-
ња и озна ча ва ње по чет ка/кра ја са мог тек ста“386. Оквир, та-
ко ђе, ука зу је на при пад ност де ла од ре ђе ном жан ру, или на 
ње го во од сту па ње од жан ров ских обра за ца. Ако се по гле да 
оквир Ше ве Не бе сни це, уоч љи во је да се он не укла па у пот-
пу но сти ни у је дан жан ров ски обра зац, ма да има пре по зна-
тљи ве од ли ке не ких усме них про зних вр ста. У пр вом по гла-
вљу је пред ста вљен од нос ме ђу ли ко ви ма, што би мо гло да 
на ли ку је на по сту пак из при че о жи во ти ња ма, с тим да је 
ов де реч о емо тив ним од но си ма ме ђу ју на ци ма:

„Још са свим мла да Ше ва Не бе сни ца је по че ла че зну-
ти за слав ним Сла ву јем. Сва ке но ћи пе ва ла му је под 
гне здом, скри ве на у ка квом гу стом бу се ну тра ве, или 
у ком при зем ном жбу ну.“
Та љу бав је би ла јед но смер на („уобра же ни пе вач је упор-

но ћу тао“), јер су се Сла ву ју „у том ча су ви ше сви ђа ле пти це 
ша ре на пер ја, пти це са ћу бом из над че ла, са бе лом или зла-
та стом, пти це од ко јих је он бо ље пе вао – што обич но би ва 
у мла дих охо лих пе ва ча.“ Мо тив не уз вра ће не љу ба ви, ко јим 
се отва ра де ло, укљу чу је још јед ног не срећ но за љу бље ног 
птич јег ју на ка, Га вра на Сто го ди шња ка, ко ји је га јио ис кре-
ну љу бав пре ма Ше ви („увек пра тио и стра жа рио да њу и 
но ћу по крај ње но га гне зда, под из го во ром да је чу ва од зми-
ја и гра бљи ва ца.“).

386 С. Са мар џи ја, По е ти ка усме них про зних об ли ка, стр. 59.
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Осим да је не срећ но за љу бље на, на по чет ку са зна је мо 
још јед ну бит ну цр ту ју на ки ње, упра во ону ко ја ће ути ца ти 
на ис ход це ле при че. Тач ни је, де ло се отва ра при ка зом нај-
ве ће ју на ки њи не стра сти – ле те ња:

„Од свих пти ца Ше ва је нај ви ше и нај ду же уз ле та ла 
и за то су је про зва ли Не бе сни цом. (...) Не са мо да је 
мо гла ле те ти ду го и ви со ко, већ је на чин ње ног ле те-
ња био пра ва умет ност. У јед ном је ди ном ле ту из во-
ди ла је ви ше ле тач ких ве шти на. Сад ле во, сад де сно, 
као пи ја нац, за тим уво ји то, као та нак млаз ди ма и 
ба ца ла се у вис као стре ла. За ле та ла се иза обла ка 
и оста ја ла та мо ду го, те су се дру ге пти це пла ши ле 
да ли ће мо ћи да се вра ти.“
При ча о Ше ви Не бе сни ци за вр ша ва се ње ним не стан ком. 

По след њи пут ви ђе на је „пре две зо ре“, ка да је „из ле те ла из 
сво га гне зда и из гу би ла се ви со ко у не бу“. На кон без у спе шне 
по тра ге, пти це ко мен та ри шу њен не ста нак:

„ – Во ле ла је ви ше не бо не го зе мљу!
– Во ле ла је ви ше обла ке не го шу ме! (...)
– Мо жда је за бо ра ви ла пут до зе мље!
– Мо жда су је ве тро ви вен ча ли за Пр ва ка – ту жно 
про цвр ку та њен при ја тељ Кос.
– Не ма ни ње га на зе мљи – ре че Га вран Сто го ди шњак.“
Ова кав ис ход при че на ли ку је на фи нал не фор му ле у 

бај ка ма, где „ју нак по сти же циљ ко ме је те жио“387. Ов де је 
та кав за вр ше так пред ста вљен у ви ду оства ре ња ју на ки њи не 
же ље да се са во ље ним Сла ву јем за у век ви не у не бо, где ће 
оста ти за јед но. Пре ла зак из овог у онај свет, из јед не сфе ре 
у дру гу, нео сет но и бес про бле ма тич но мо же по сти ћи са мо 
ју нак бај ке. Ова кав тип за вр шет ка сре ће се у бај ка ма у ко ји ма 
се не фик си ра стро го крај при че:

387 В. Лат ко вић, На род на књи жев ност, I, стр. 90.
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„Тра га ла су де ца чо ве ко ва све док пти це ни су огла-
си ле да се Ше ва из гу би ла не где у обла ци ма. Кад су 
већ пти це по че ле да за бо ра вља ју Ше ву Не бе сни цу, 
де ца су још иш че ки ва ла да се она од не куд по ја ви.“
Очи то да се ов де не ин си сти ра на за вр ше но сти. Де ло би 

се мо гло на ста ви ти до да ва њем но вих епи зо да, на при мер, 
о по врат ку ју на ки ње на зе мљу или о за јед нич ком жи во ту са 
Сла ву јем на не бу. Сто га би ова кав за вр ше так мо гао да функ-
ци о ни ше као за вр ше так јед ног сег мен та, на ко ји би се на до-
ве зао дру ги сег мент при че, са но вим епи зо да ма из жи во та 
Не бе сни це.

Ка да се до ве де у ве зу увод на ин фор ма ци ја да је ју на ки ња 
нај ви ше во ле ла не бо, због че га је че сто за бо ра вља ла да се вра-
ти на зе мљу, са са оп ште њем на кра ју да је не ста ла у том истом 
не бу, мо же се за кљу чи ти да је већ у уво ду био на го ве штен и 
крај де ла. Из ово га про из и ла зи да су увод и крај у ко ре ла ци ји, 
а тај ком по зи ци о ни по сту пак свој ствен је и на род ним бај ка ма.

*
До га ђа ји у Ше ви Не бе сни ци ис при по ве да ни су у три на ест 

по гла вља/епи зо да. Де ло се отва ра увод ним по гла вљем у ко ме 
аутор ка из но си сво је ин тен ци је при ли ком пи са ња: да Не бе сни-
цу по све ћу је чи та о ци ма ко ји се ни су че сто су сре та ли са пти-
ца ма; да из ње мо гу на у чи ти да ту ма че птич ји цвр кут (не му шти 
је зик пти ца), јер пти це има ју ду шу и „не ке људ ске осо би не“. 
Та ко ђе упу ћу је чи та о ца ка ко тре ба ту ма чи ти пре не се но зна-
че ње ове бај ке, од но сно бај ки уоп ште, о че му је би ло ре чи. Два 
за вр шна по гла вља (Уоче не осо би не не ких пти ца и Реч ник глав-
них пољ ских, шум ских и је зер ских пти ца) до но се при каз осо-
би на по је ди них пти ца ко је се ни су ис по љи ле у фа бу ли де ла, 
од но сно људ ским је зи ком про ту ма че но огла ша ва ње пти ца 
ко је се по ми њу у де лу. Сре ди шњих три на ест епи зо да на ни за не 
су хро но ло шки, узроч но-по сле дич ном ве зом за ко ју се не мо же 
ре ћи да је чвр ста. До ми ни ра ју два ти па епи зо да: оне ко је су 
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по ве за не по сред ством глав не ју на ки ње, Ше ве Не бе сни це (Ше-
ва Не бе сни ца, Ше ву упи су ју у птич ји хор, Со вин до жи вљај, 
Ше вин кон церт у ма на сти ру, Уз бу на), и оне ко је сли ка ју жи-
вот ко лек ти ва по сред ством по је ди них ње го вих при пад ни ка, 
од но сно спо ред них птич јих ју на ка (Пти це мо на си, Га вран 
Сто го ди шњак, Се о ба ла ста, Шта је ла ста пут ни ца ви де ла 
у Афри ци, Дан пу ног ме се ца, Не по зна ти го сти, Шко ла је зи-
ка, Ма на стир ска ам бу лан та). Ве зу из ме ђу ова два сег мен та 
чи ни Ше ва Не бе сни ца, као при пад ни ца птич је за јед ни це.

Хро но топ под се ћа на прин цип од ре ђи ва ња про сто ра и 
вре ме на у бај ка ма. Рад ња је ло ка ли зо ва на у „за кут ку че ти-
на ра не да ле ко од по ве ће шу ме“, у бли зи ни ја ру ге „ко ја је де-
ли ла (птич је – прим С. П.) на се ље од људ ског“. Вре ме де ша-
ва ња по је ди нач них епи зо да при вид но је ег закт но на зна че но: 
„по чет ком оне је се ни, ка да се Не бе сни ца би ла тек из ле гла“, 
„али јед ног, ни ма ло је се њег да на“, „от при ли ке кад су се ла сте 
вра ти ле из Афри ке“, или: „ Га вран (...) је ја вио Га вра ну Сто го-
ди шња ку да се она ни је вра ти ла већ дан и ноћ са свог уоби ча-
је ног пу та“. Вре мен ске од ред ни це тог ти па на из глед пре ци зно 
фик си ра ју при ка за не до га ђа је у вре ме ну.

По ред мо ти ва нео ства ре не љу ба ви, тач ни је љу бав ног 
тро у гла (Га вран Сто го ди шњак – Не бе сни ца – Сла вуј Пр вак), 
зна чај но ме сто за у зи ма мо тив склад ног за јед нич ког жи во та 
пти ца. Тај мо тив, пре ма бро ју епи зо да у ко ји ма је раз ви јен, 
од но си пре ва гу над оста лим мо ти ви ма у де лу. Реч је о склад-
ном жи вље њу сва ке је дин ке са дру гим при пад ни ком сво га 
ро да, ко је се ре а ли зу је у ап со лут ној хар мо ни ји са при ро дом. 
Ов де су ту ма чи де ла (Сло бо дан Ра ки тић, Пе тар Бу њак) уочи-
ли да је оно уто пиј ска сли ка људ ске за јед ни це. Ше ву Не бе-
сни цу би смо у ду бљем сло ју мо гли по сма тра ти као але го-
рич ну по уч ну при чу „u ko joj se ži vo ti nje po na ša ju kao lju di, 
a rad nja slu ži da ilu stru je mo ral no na če lo“388, и то нај ви шег 

388 R. Pe šić, N. Mi lo še vić Đor đe vić, Na rod na knji žev nost, od red ni ca Ba-
sna, str. 27.
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сте пе на мо рал но сти. Мо рал на на че ла екс пли ци ра на су у 
про зном тки ву на ви ше ме ста, у ве зи са раз ли чи тим ли ко-
ви ма и у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Мо тив ве ре, по бо жно сти 
у де лу на ди ла зи ре ли гиј ско по ла зи ште и уз ди же се до прак-
тич ног мо рал ног чи на: „Вра не-мо на хи ње ни су се са мо мо-
ли ле, оне као да су зна ле да је Бо гу до бро де ло нај у год ни ја 
мо ли тва. Угле да ју ли ра ње ну пти цу, бр зо јој при тр че у по-
моћ.“, или: „Ми ло ср ђе и ода ност не бу ни су се са сто ја ли са-
мо из мо ли тви, већ мно го ви ше из до брих на ме ра.“ Етич ка 
на че ла на ко ји ма по чи ва при ка за на за јед ни ца екс пли ци ра-
на су по не кад у за вр шном де лу по гла вља, где функ ци о ни шу 
као по ен та при ка за них до га ђа ја (нпр. у по гла вљу Пти це 
мо на си). По ен ти ра ње са из ри ца њем мо рал них на че ла под-
се ћа на по сту пак у ба сни:

На кон мо ли тве, вра не мо на хи ње су при ме ти ле да 
мо нах Ћу та ли ца, ко ји је и ра ни је из ра жа вао сум њу 
у пра вич ност бо жан ства, кри шом на пу шта ма на стир. 
Од мах су о то ме оба ве сти ле ста рог Игу ма на:
„ – Оче Игу ма не, ви де ле смо на шег Ћу та ли цу ка ко 
пре ђе по ток и уда љи се бр зо у су сед ну бу ко ву шу му, 
као кад се бе жи. Тре ба ли тр ча ти за њим и вра ћа ти га?
Игу ман од го во ри су мор но:
– Ство ри те љу све та ни су по треб ни мо на си ако он 
ни је њи ма по тре бан. Вра ти те се мир но по слу или 
мо ли тви.“
Сли ка све та у Ше ви Не бе сни ци гра ђе на је по ана ло ги ји 

са људ ским за јед ни ца ма, што се ви ди у не ко ли ко аспе ка та. 
Птич ја за јед ни ца од ли ку је се хи је рар хич но шћу: на че лу је 
ста ри Игу ман, ње го ва па ства су мо на си га вра ни и мо на-
хи ње вра не, иза ко јих сле де број не сит не пти це. Све пти це 
жи ве у ор га ни зо ва ном дру штву: у ма на сти ру има ју шко лу, 
апо те ку, ам бу лан ту. Ста ра ју се за сво ју ег зи стен ци ју. Мо на-
хи ње вра не ра де у по љу, а мо на хи ње го лу би це за ду же не су 
за ле че ње бо ле сних (в. по гла вље Ма на стир ска ам бу лан та). 
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Све пти це уче ству ју у ор га ни за ци ји при ред би, кон це ра та 
(Ше вин кон церт у ма на сти ру). Ка да Ше ва не ста не, сви при-
пад ни ци птич је за јед ни це су за бри ну ти и кре ћу у по тра гу 
за њом (Уз бу на). На осно ву ово га мо же се за кљу чи ти да чу-
де сан свет Ше ве Не бе сни це по чи ва на еле мен ти ма ре ал но сти, 
што као по сту пак по зна је и на род на про за, при ча о жи во-
ти ња ма и бај ка.

По ред глав не ју на ки ње, Сла вуј Пр вак за у зи ма ва жно 
ме сто у де лу. Осим тра ди ци о нал не пред ста ве о сла ву ју као 
пти ци ле пог гла са389 (ва жи за „нај чу ве ни јег пе ва ча у то ме 
кра ју“) за ко ју се ве зу је му шка и брач на сим бо ли ка, сла ву јев 
лик је над гра ђен још не ким осо би на ма, чи ме је по при мио 
ја сна ка рак тер на обе леж ја. Глав на ју на ки ња се за љу бљу је у 
ње га, а он као „што обич но би ва у мла дих, охо лих пе ва ча“, 
не обра ћа па жњу на Ше ву, јер су му се „у том ча су ви ше сви-
ђа ле пти це ша ре на пер ја, пти це од ко јих је он бо ље пе вао“. 
До за нар ци со ид но сти и су пер и ор но сти обе ле жа ва ка рак тер 
овог ју на ка. Он ће ду го иг но ри са ти Ше ви не по гле де и се ре-
на ду ко ју му је пе ва ла но ћу ис под гне зда, све до ауди ци је за 
птич ји хор на ко јој је ју на ки ња јав но по ка за ла ле по ту свог 
гла са, при че му је по ле по ти пе ва ња до сти гла и Сла ву ја. Та да 
ће овај „уобра же ни пе вач“ по пр ви пут истин ски при ме ти ти 
Не бе сни цу „гле да ју ћи је као да је пр ви пут ви ди“.

Лик га вра на у де лу има дру га чи је зна че ње у од но су на 
тра ди ци ју. Ба сна га пред ста вља као глу пу и на ив ну пти цу (Ли-
си ца и вран)390, Ле син го ва ба сна као оли че ње без бо жни штва391, 
а епи ка као до но си о ца ло ших ве сти. Де сан ка Мак си мо вић 
ни је ис ко ри сти ла ни јед ну од не га тив них мо гућ но сти ко ју 

389 Тип ска осо би на сла ву ја у ба сна ма је леп пој. О сла ву је вом ле пом 
гла су ко јим „уве се ља ва ше сва ко га ко ји га чу ја ше“ све до че До си-
те је ве ба сне: Сла вуј и ја стреб, Сла вуј и ку ка ви ца и ма га рац, Сла вуј 
и па ун, све у: До си теј Об ра до вић, Са бра на де ла књ. 2, прир. М. Ма-
тиц ки, ба сне бр. 68, 74, 130.

390 Исто, бр. 29.
391 У До си те је вом пре во ду реч је о ба сни Ли си ца и вран, Исто, бр. 146.
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га вра ну при пи су је тра ди ци ја. Лик Га вра на Сто го ди шња ка 
у Ше ви Не бе сни ци оли че ње је му дро сти и до бро те. Он ис ка-
зу је, ре кло би се, пре не жну на кло ност не го за љу бље ност 
пре ма Не бе сни ци. Га вра но ва бри жност огле да се у ње го вом 
за штит нич ком од но су ка да се обра ћа Не бе сни ци: „Ја те не 
чу вам од зла ко је пти це, већ од љу ба ви не ке ко ја те мо же 
уне сре ћи ти, укра сти“. Увек је пра тио ње но кре та ње и мо трио 
да но ноћ но на ње но гне здо, ис ка зу ју ћи ти ме свест да би ис по-
ља ва ње за љу бље но сти би ло не при клад но, с об зи ром на ста-
ро сну раз ли ку. До бро ду шни Га вран у овом де лу ни је ве сник 
ни ка квог зла, на про тив, он на сто ји да га на сва ки на чин спре-
чи. Јед ном при ли ком учи нио је до бро де ло спа са ва ју ћи ла сти-
не мла де: „Јед ном је са обли жње сте не пред ње га па ло гне здо 
ла ста ви ца, глад них, отво ре них уста. Он им је на хва тао не-
ко ли ко бу би ца.“ Атри бу ци ја Га вра на у Ше ви Не бе сни ци (Сто-
го ди шњак) има упо ри ште у на род ном ве ро ва њу да је га вран 
ду гог ве ка.392 О сто го ди шњем ве ку га вра на/вра не го во ри и 
До си те је ва ба сна Вран и сла вуј.393

Још је дан ју нак де ла до жи вео је ве ли ку ства ра лач ку над-
град њу у од но су на тра ди ци о нал но по и ма ње ње го ве вр сте. 
Со ва Круп но о ка – уме сто хтон ске зло слут ни це, ка кву је по-
зна је епи ка или оли че ња му дро сти („Ми нер ви на фа во рит-
-пти ца“394), ка кву је по зна је ба сна – у овом де лу по ста је до-
бро ду шна ста ри ца. Као та ква, она са се том гле да на Ше ви ну 
не уз вра ће ну љу бав пре ма Сла ву ју, ево ци ра ју ћи при том успо-
ме ну на сво ју љу бав из мла до сти пре ма „ле по пе ром те тре бу“. 
Ипак, Круп но о кин лик но си јед ну од ли ку ко ја по ти че из 
на род не пред ста ве о овој пти ци. У на ро ду се за со ву ве зу је 
мо тив уса мље но сти, без брач но сти. Он је свог од је ка на шао у 
овом де лу: „Оста ле пти це из ње не бли зи не су о њој го во ри ле, 

392 „Он жи ви сто или три ста го ди на“, С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, 
Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца Га вран и Вра не, стр. 109.

393 Д. Об ра до вић, Са бра на де ла, књ. 2, прир. М. Ма тиц ки, бр. 158.
394 Ле син го ва ба сна Ор лић и со ва, у: Исто, бр. 139.
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чу ди ле су се тој ње ној по тре би да веч но бу де са ма, веч но 
ве за на за јед ну гра ну и зва ле су је уса мље ни цом.“

Птич ји жи те љи ма на сти ра, вра не и га вра ни, пред ста-
вља ју коле кт ивaн лик. Тај ко лек тив но си ка рак те ро ло ги ју 
при пад ни ка мо на шког ре да у све ту љу ди: „Цр не пти це у том 
бо ро вом ма на сти ру, мо на хи ње и мо на си, ни су во ле ли да 
бу ду увек за јед но, као врап ци, и ви ше им је го ди ла уса мље-
ност као про ду хо вље ним би ћи ма. Че сто си мо гао ви де ти у 
по љу око ма на сти ра уса мље ну мо на хи њу или мо на ха. Мо-
жда су се та ко и у хо ду мо ли ли или про сто ужи ва ли да 
слу ша ју ти ши ну. (Пти це мо на си)“ Њи хов ка рак тер на сли-
кан је по узо ру на мо на шки ред: дис тан ци ра ност од сва ко-
днев не бу ке, ду хов ност, по бо жност и ис по сни штво ње го ве 
су до ми нан те. Мо на шки ред пти ца по зна је и хи је рар хиј ску 
уре ђе ност: ста ре ши ну Игу ма на сви мо на си и мо на хи ње 
слу ша ју с по што ва њем. Ипак, они ни су оту ђе ни од сва ко-
дне ви це и во ле по се те све тов них по је ди на ца: „Иако су се 
по све ти ли са мо ћи и раз ми шља њу, и ма да су сви има ли јед-
но ли ко цр но оде ло, и сли чан жи вот у ма на сти ру, ра до ва ли 
су се кад им не ка дру же љу би ва пти ца на вра ти у ма на стир.“ 
Очи то да у Ше ви Не бе сни ци не ма по ме на зло коб ном аспек ту 
вра не/га вра на.

За пра во, свет Ше ве Не бе сни це не на ста њу је ни је дан не-
га ти ван лик. Се ман тич ка опо зи ци ја до бро-зло свој стве на 
жан ру бај ке, при че о жи во ти ња ма и ба сне, ов де уоп ште не 
по сто ји. Из о ста ла је не га тив на ком по нен та ма ко је вр сте. 
На ме сто ње раз ви је ни су мо ти ви љу ба ви, сло ге, хар мо нич ног 
жи во та у скла ду са при ро дом. Ова про за до но си чи та о цу 
сли ку уто пиј ске про јек ци је људ ског дру штва, јер у њој „пти це 
Де сан ке Мак си мо вић има ју све оне нај пле ме ни ти је и нај леп-
ше осо би не ко је има ју и љу ди, али у ци ви ли за циј ском рас це-
пу при ме ћу је мо да су их из гу би ли.“395

395 Да ни ца Вуј ков, „Ше ва Не бе сни ца – нај бо ља пе ва чи ца под не бом“, 
Де тињ ство, XXIV, 2, Нови Сад, 1998, стр. 66.
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*
У птич јем све ту Ше ве Не бе сни це ја вља ју се асо ци ја ци је 

на па ган ске и хри шћан ске мо мен те и ли ко ве. У под тек сту по-
је ди них по гла вља пре по зна је се раз ви јен при каз ре ли гиј ских 
пред ста ва и мо ли тве них об ре да.

По зор ни ца на ко јој се де ша ва рад ња је при ро да, шу ма. 
При каз при ро де ни је де скрип тив но-ре а ли сти чан, не го је 
аутор ка опи су је по ступ ком са кра ли за ци је. Тај од нос шу ма/
при ро да – све ти ли ште има сво ју па ра ле лу у ра ни јој по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић. У том по гле ду илу стра тив ни су сти хо-
ви пе сме За свад бе без вен ча ња (Тра жим по ми ло ва ње) у ко ји-
ма се при ро да са сво јим ре кви зи ти ма, зна че њем и функ ци-
јом из јед на чу је са Бож јим хра мом. У осно ви ова квог при ка за 
при ро де је па ган ски до жи вљај све та.

Мо тив шу ме-хра ма ја вља се и у пе сми Шум ски храм.396 
У увод ним сти хо ви ма пе сме шу ма је упо ре ђе на са хра мом: 
„У ду бо кој шу ми као у хра му.“ Шу му-храм, као и људ ске хра-
мо ве, од ли ку је ти ши на („Хо дам кроз шум ске ти ши не оса му“) 
и по сто ја ње цен трал ног ме ста – ол та ра („Идем, хте ла бих шу-
ми до ол та ра“), на ко ме сун чев зрак фи гу ри ра као кан ди ло 
(„где сун це ка да кроз кру на про цеп про дре/ упа ли по не ко кан-
ди о це мо дро“). У Реч ни ку сим бо ла сто ји да је у пра дав на вре-
ме на шу ма код мно гих на ро да (Гр ка, Кел та, Ин ди ја ца, у Ја па-
ну, Ки ни) сма тра на за „sve ti li šte u pri rod nom sta nju“. Се ман ти ка 
шу ме као све ти ли шта за сно ва на је на сим бо ли ци шум ског 
ста бла: „Kao sim bol ži vo ta, sta blo je ve za, po sred nik iz me đu ze mlje 
u ko ju ura nja ko re nje i ne be skog svo da ko ji do se že i do ti če vr škom 
kro šnje.“397 По да ци го во ре да су ка ме ни хра мо ви на ста ли тек 
ка сни је, под рим ским ути ца јем. Пре ма ле ген да ма, шу ма има 
ам би ва лент но зна че ње: озна ча ва с јед не стра не те ско бу и та-
јан стве ност (због за тво ре но сти, уко ре ње но сти, ти ши не, се но-
ви то сти), а с дру ге стра не ве ли ку ма ни фе ста ци ју жи во та (због 

396 ДМ, ЦД, 3, стр. 258.
397 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Šu ma, str. 946.
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буј но сти, при су ства мно штва жи во тињ ских и биљ них вр ста). 
Ак ту е ли зу ју ћи мо тив шу ме-хра ма у Ше ви Не бе сни ци Де сан ка 
Мак си мо вић је има ла у ви ду ње го ву по зи тив ну се ман ти ку.

Птич ји ма на стир из Ше ве Не бе сни це на ла зи се у при ро-
ди, ме ђу ви со ким бо ро ви ма:

„Пти це мо на си, вра не и га вра ни, у за ви ча ју Сла ву ја 
Пр ва ка и Ше ве Не бе сни це, жи ве ли су у свом птич јем 
ма на сти ру, за кут ку че ти на ра не да ле ко од по ве ће шу-
ме. Као древ ни хра мо ви, њи хов ма на стир се са сто јао 
од пу но бо ро вих ви со ких ста ба ла, твр дих као да су 
од ка ме на, зби је них, те је ма на стир цр них пти ца зби-
ља до ча ра вао из глед људ ских бо го мо ља.“
Шум ски ма на стир је, по пут људ ских све ти ли шта, ис пу-

њен пе смом ње го вих жи те ља – ов де пти ца. Из во ђе ње пе сме 
у шум ском ма на сти ру има од ли ке ре ли гиј ског об ре да. Об ред 
мо ли тве ко ји се од ви ја у шу ми ја вљао се и у ра ни јем ства ра-
ла штву Де сан ке Мак си мо вић. У пе сми По сло ви су за вр ше ни 
(збир ка Ни чи ја зе мља) лир ски су бјект ка зу је да је у при ро ди 
при су ство ва ла об ре ду ко ји но си од ли ке об ре да у хра му:

Ћут ке сам као у хра му
од сто ја ла ћу ко ва опе ла, (...)
Са че ка ла да птич је зво на ре
за зво не на ју тре ње.

Да кле, као у сва ком све ти ли шту, и у шум ском све ти ли-
шту од ви ја ју се об ре ди.

У по гла вљу Пти це мо на си из ла зак Ме се ца про пра ћен је 
мо ли тве ним об ре дом. Игу ман шум ског ма на сти ра пр ви чи та 
мо ли тву и про пи су је на чин оба вља ња ри ту а ла. Оста ле пти-
це га сле де:

„ – За гр ли те се у знак сло ге и љу ба ви и по љу би те – чу 
се Игу ма нов глас и од мах за тим ла ки шум кри ла и 
кљу но ва ко ји су се до ди ри ва ли.
– По на вљај те за мном мо ли тву – опет по зва Игу ман.“
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Ме сец та ко ђе уче ству је у мо ли тви. По се ду је ста тус бо жан-
ства, о че му раз го ва ра ју мо на хи ња Древ на и мо нах Ћу та ли ца:

„ – Ско ро ће ве чер ња мо ли тва!
– Ско ро ће Ме сец – од ва ра ти он – са мо ја му се одав-
но не мо лим.
– Ху лиш на све то бо жан ство. – Ни бо жан ства ни су 
пра вич на. “
Ако се по гле да пред мет мо ли тве, уоч љи во је да се шум-

ски ста нов ни ци мо ле за ду ше. Мо ли тва за ду ше од и гра ва се 
у при су ству Ме се ца, а не Сун ца, што има ду бо ко сим бо лич ко 
уте ме ље ње. На и ме, док Сун це сим бо ли зу је све сни део би ћа, 
ин те лект и ра зум, Ме сец је оли че ње сна, не све сног и ду ше. 
Оту да и ве чер ња мо ли тва „за ду ше свих пти ца, и за мо на ше них, 
и пе ви ца, и оних ко је се на на си ље спре ма ју“, има ду бо ко ми-
то ло шко оправ да ње. С дру ге стра не, мо ли тва за до бре и ло ше, 
при ја те ље и не при ја те ље има хри шћан ску етич ку под ло гу.

У шум ском све ти ли шту мо ле се сви птич ји жи те љи шу ме 
и то чи не ко лек тив но. Илу стра тив на је сли ка оку пља ња на-
кон по зи ва на ве чер њу мо ли тву:

„На тај по зив мо на си се ста ше са би ра ти са ма на стир-
ског има ња, из сво јих ће ли ја, са по то ка ко ји је звон-
ком ху ком гр лио ма на стир. Про стор из ме ђу ма на-
стир ских сту бо ва пре кри ка лу ђер до ка лу ђе ра.“
Очи то да мо ли тва у Ше ви не бе сни ци, у се ман тич ком и 

ком по зи ци о ном по гле ду, не ма од ли ке тог сред њо ве ков ног 
жан ра. Због то га се она не мо же ту ма чи ти у жан ров ском кљу-
чу. Мо лид бе ни глас у њој не обра ћа се хри шћан ској ин стан-
ци (Бо гу, све ци ма) као објек ту кул та, не го Ме се цу. С дру ге 
стра не, ова мо ли тва има еле мен те па ган ског об ре да: у ње ном 
из во ђе њу уче ству је ко лек тив, ти че се кул та Ме се ца и од ви ја 
се у при ро ди.

Птич ји ма на стир у де лу има јед ну зна чај ну функ ци ју. 
Сре ди ште је пи сме но сти и уче ња је зи ка пти ца: „Пти чи ји 
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ма на стир је по стао не ка вр ста сре ди шта пи сме но сти, као 
што су ма на сти ри ме ђу љу ди ма“ (Шко ла је зи ка), што је ана-
лог но си ту а ци ји у сред њо ве ков ној Ср би ји.

*
Раз ма тра њем се ман ти ке име на на слов не ју на ки ње, уоча-

ва се да у из вор ном аутор ском тек сту оно но си од ред ни цу 
Не бе сни ца. Ова ква атри бу ци ја ју на ки ње ука зу је на ин тер-
тек сту ал не ве зе овог оства ре ња са аутор ки ним ра ни јим ства-
ра ла штвом, и ши ре.

Од ред ни цу не бе сни ца Вук у Рјеч ни ку из 1852. го ди не 
илу стру је сти хо ви ма из кру га Пје са ма сље пач ких: „Да ри во 
вас цар не бе ски/ И ца ри ца не бе сни ца/ да вам бу де у по мо ћи/ 
и у да ну и у но ћи/ и на сва ком ме сту, бра ћо“398. На осно ву ово-
га мо же се прет по ста ви ти да је не бе сни ца пр во бит но би ла 
пред мет не ког кул та.

Од ред ни ца по се ду је слич ну се ман ти ку и у со не ту Не по-
но вљив сан (збир ка Ми хољ ско ле то), ко ји но си па ган ску пред-
ста ву древ них сло вен ских кул то ва. Узе та у мно жи ни (не бе-
сни ци) она ов де функ ци о ни ше као од ред ни ца за па ган ска 
бо жан ства:

Усних те ме ђу древ ним бо го ви ма,
као да др жиш још њи хо ву ве ру,
око те бе Мо ра на, Све то вид, Пе рун, –
и сви не бе сни ци ко ли ко их има.

Не бе сни ци у овом со не ту очи то при па да ју пра сло вен ском 
пан те о ну.

У по е зи ји Ла зе Ко сти ћа Не бе сни ца је тран сцен ди ра ла ка 
Бо го ро ди чи ној ме то ни ми ји.399 Да кле, по при ми ла је хри шћан ску 

398 Вук, I, 222.
399 В. у: М. То пић, П. Бу њак, „Три пу то ка за ка свет ко ви ни жи во та“, Пољ-

ски мо ти ви и рит мо ви у тран спо зи ци ји Де сан ке Мак си мо вић, За-
ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, Бе о град, 2001.
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ко но та ци ју. Хри шћан ска се ман ти ка не бе сни це ис по ља ва се 
у сти хо ви ма пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te: „Пре зри не бе сни-
це400, вре ло ми ло сти,/што ти зе маљ ски са гре ши створ.“

Сим бо ли ка ше ве је не дво сми сле на. Спа да у круг чи стих 
пти ца. Пре ма јед ном пре да њу, ство рио ју је Бог та ко што је 
„ви со ко ба цио гру мен зе мље из ко га је на свет прх ну ла ова 
пти чи ца, си ва као зе мља.“401 Ме ђу пти ца ма она је по вла шће-
на да мо же од ле те ти на ис по вест код са мог Бо га. Ту по вла-
сти цу за слу жи ла је јер је ва ди ла тр ње из вен ца рас пе тог Хри-
ста, са жа лив ши се на ње го ве му ке. Сва ко днев но је од но си ла 
Бо го ро ди ци ве сти о ње му, те ше ћи је у ње ној не сре ћи и пред-
ска зу ју ћи јој Хри сто во вас кр сну ће. Оту да јој је да то да ле ти 
ви со ко на не бо, где не сти же ни јед но дру го би ће. Исто пре-
да ње по ми ње и ше ви ну охо лост због те при ви ле ги је, чак до 
те ме ре да се усу ђу је „да се над ме ће са са мим Бо гом“402.

Ше ва Не бе сни ца Де сан ке Мак си мо вић има по не што од 
све га на ве де ног. Ње на окре ну тост бо жан ским ви си на ма ис-
так ну та је још на по чет ку де ла: „Од свих пти ца Ше ва је нај-
ви ше и нај ду же уз ле та ла и за то су је и про зва ли Не бе сни цом. 
(…) За ле та ла се иза обла ка и оста ја ла та мо ду го, те су се дру-
ге пти це пла ши ле да ли ће мо ћи да се вра ти.“ Од свих при-
пад ни ка птич је за јед ни це нај бли жа је не бе си ма и нај ви ше 
вре ме на про во ди у њи ма. Ка да се бу де по след њи пут ви ну ла 
пут не ба, оста ће та мо за у век, где и при па да. Ту по вла сти цу 
за слу жи ла је још по пре да њу.

Мо тив про ме не све та и на став ка жи во та Ше ве на дру-
гом све ту, за јед но са мо ти вом ле по те ње не пе сме, осим у 
Ше ви Не бе сни ци, об ра ди ла је Де сан ка Мак си мо вић ра ни је 
у сти хо ви ма:

400 „Не бе сни ца“, „вре ло ми ло сти“, „мај ка све та“, „бла же на“ – све су то 
ме то ни ми је Бо го ро ди чи ног име на у пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te.

401 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца 
Ше ва, стр. 587.

402 Исто, стр. 587.
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У вис уз ле ће ше ва
из над по ља на, ку ћа,
и пе ва
ко ли ко има плу ћа.
Гу би се у не бе са по нор,
у не бе са де ве та.
По слах по здрав по њој
они ма из дру гог све та.
Ако од ви си не не по лу ди,
ако угле да бо га,
да ли ће се се ти ти ко га
од нас на зе мљи љу ди?

                     (Ше ва)403

Чи ни се да је аутор ка о ше ви пи са ла увек на исти на чин, 
би ло у сти ху или про зи. Уоп ште, свет пти ца као ве ли ку те му 
об ра ђи ва ла је Де сан ка Мак си мо вић у ви ше на вра та, ва ри ра-
ју ћи је ди но при ступ. Не ка да се ко ри сти ла де скрип тив ним 
по ступ ком, не ка да ху мо ри стич ним, асо ци ја тив но-ме ди та-
тив ним и на кра ју, у Ше ви Не бе сни ци, але го рич ним при сту пом. 
Ви ше де це ниј ско при су ство исте те ме у ства ра ла штву пе сни-
ки ње го во ри о је дин стве но сти и кон ти ну и те ту ње не по е ти ке.

403 ДМ, ЦД, 6, стр. 626.
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Ком па ра тив ним из у ча ва њем фол клор них фор ми и де ла 
Де сан ке Мак си мо вић до шло се до за кључ ка да је пе сни ки њин 
од нос пре ма тра ди ци ји сло жен, ра зно лик и кон стан та ње ног 
ства ра ла штва. Она се не слу жи ци та ти ма ни ти пре пе ви ма 
фол клор не гра ђе, не го алу зи ја ма, асо ци ја ци ја ма, ево ци ра њем 
мо ти ва и ли ко ва. Осла ња ње на фол клор но-ми то ло шку под-
ло гу би ло је уоч љи во већ у пе сма ма на по чет ку ства ра ла штва, 
да би по ста ло па ра диг ма у пе сма ма и про зи из зре ле фа зе. 
Уоп ште, по сту пак ко ри шће ња већ по сто је ћих тек сто ва, би ло 
на род них или аутор ских, по зна је мо дер на по е зи ја. „По не кад 
се ти тек сто ви не по сред но ци ти ра ју или па ра фра зи ра ју, ма да 
је чест слу чај да се пре тва ра ју у не ку вр сту под ло ге на ко јој 
функ ци о ни ше но во ство ре ни текст.“404 Де сан ка Мак си мо вић 
ни је при ме њи ва ла по сту пак ци ти ра ња или кал ки ра ња фол-
клор них обра за ца, не го их је тран спо зи ци јом укљу чи ва ла у 
сво ја де ла. Због то га се мо же ре ћи да у ње ним оства ре њи ма 
па ра лел но по сто је два тек ста. Је дан по ти че из фол клор но-
-ми то ло шке сфе ре и асо ци ја ци је чи та ла ца усме ра ва ка по-
зна тим де ли ма. Дру ги је свет тек ство ре ног де ла у ко ме су 
фол клор ни ју на ци, жан ров ске од ли ке или еле мен ти пе снич-
ког по ступ ка, укљу че ни у но ви кон текст, по при ми ли но во 
зна че ње. Та ко пред ста ве пре у зе те из на род них пе са ма омо-
гу ћа ва ју да се „зна че ње суд би не ових ли ко ва пре ве де са ре-
ал ног на чи сто ме та фо рич ки, дру го сте пе ни план, на ко ме 

404 Ра ди во је Ми кић, Ор фе јев двој ник, стр. 96.
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ови ли ко ви функ ци о ни шу као сим бо ли“405. Као сим бо ли, они 
на ста вља ју „да жи ве“ у аутор ки ном де лу, у ко ме се укљу чу ју 
у но ве од но се и пе снич ке сли ке. По ми њу ћи Гој ко ви цу, Кра-
ље ви ћа Мар ка, Пе пе љу гу, зми ју мла до же њу, од ред ни цу мо-
ли тва или бај ка, аутор ка у чи та о че вој све сти ак ти ви ра по-
сто је ће пред ста ве/са зна ња о суд би ни ли ка или осо бе но сти ма 
жан ра, али се на то ме не за др жа ва. Еп ска суд би на или по е-
тич ке нор ме по ти ску ју се у дру ги план, да би у но вом кон тек-
сту на по вр ши ну из би ло но во, ши ре или ме та фо рич но зна-
че ње, ко је код Де сан ке Мак си мо вић ни ка да не ће из не ве ри ти 
при мар ну су шти ну про то тек ста.

У про у ча ва ним оства ре њи ма уоча ва ју се раз ли чи ти ни-
вои при су ства тра ди ци је: те мат ско-мо тив ски, жан ров ски 
ни во, лек сич ки, ни во пе снич ке сли ке. Осим пе са ма у чи јем 
се те мат ско-мо тив ском сре ди шту на ла зе по ме ну ти ли ко ви, 
број не су пе сме ко је ин кор по ри ра ју еле мен те из фол клор но-
ми то ло шког сло ја, би ло да су они ис так ну ти у на сло ву или 
се на ла зе у по ет ском тки ву. Те пе сме се су штин ски осла ња ју 
на об ред но-оби чај ну прак су при ли ком: при ма ња го ста (Го-
сто љу бље), же нид бе (Сва тов ска пе сма), са хра њи ва ња (Се ља-
ко ва смрт), жа ље ња за по кој ни ком (Мла ди ће ва ту жба ли ца, 
Се стри на ту жба ли ца, Мај чи на ту жба ли ца, Се љан ки на ту-
жба ли ца, Де вој ка за бра том). Пре ма фол клор ном жан ру као 
пред ло шку аутор ка се раз ли чи то од но си ла: до след но се при-
др жа ва ла жан ров ских од ред ни ца (Кле тва и мо ли тва, На-
род на кле тва); са свим се уда ља ва ла од жан ров ског обра сца 
ис так ну тог на сло вом (По след ња мо ли тва, Ср ни на мо ли тва, 
Ро ман ти чар ска успа ван ка) или је на су прот апо стро фи ра ној 
фор ми текст обра зо ван у дру гом жан ров ско-по е тич ком ко ду 
(пе сма Пи та ли це је са чи ње на по обра сцу за го нет ке). Лек си ка 
ових пе са ма са о бра же на je лек сич ком фон ду са ме тра ди ци је. 
Чак и ка да пре у зи ма ње лек се ма и син таг ми ни је до слов но, 
оно не дво сми сле но асо ци ра на пој мо ве, обр те и фор му ле из 

405 Исто, стр. 97.
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на род не књи жев но сти: та ко зри ка вац, од но сно „зе лен-ко њиц“ 
ко ји жа ли сво је „ле пе ви те зе па ле“ (у По ко ше ној ли ва ди) при-
зи ва ту же ње Да мја но вог зе лен ка. Ве зе су нео че ки ва не и ви-
ше стру ке, у ра спо ну од мо ти ва жа ље ња за го спо да ром, пре-
ко слич но сти по бо ји, до на чи на кре та ња (ско ко ви). Oвде се 
очи ту је чест по сту пак Де сан ке Мак си мо вић: уво ђе ње по зна-
тог еле мен та у но ви кон текст увек се оства ру је по од ре ђе ној 
пра вил но сти, а фол клор но-ми то ло шка под ло га у но вом кон-
тек сту ши ри при мар но зна че ње.

Већ на по чет ку ства ра ња аутор ка је на зна чи ла на чи не ево-
ци ра ња тра ди ци је, ко је ће сле ди ти то ком чи та вог ства ра ла штва. 
С јед не стра не, она ди рект но у на сло ву на во ди име ју на ка (Гој-
ко ви ца, За Пе пе љу гу), жан ров ске од ред ни це (Кле тва и мо ли тва, 
Мај чи на ту жба ли ца, Кр ва ва бај ка) или пре у зи ма Ву ко ве на-
сло ве по зна тих ва ри ја на та (Зми ја мла до же ња, Чар дак ни на 
не бу ни на зе мљи). Дру ги на чин је ево ци ра ње тра ди ци је ин ди-
рект но, алу зи ја ма. По не кад аутор ка то чи ни та ко ђе ис ти ца њем 
на слов не син таг ме (За оне ко ји цар ске дру мо ве ору), или че шће 
кроз тран спо но ва ње мо ти ва (мо тив му дрог пу сти ња ка, ко ји 
се ја вља у ви ше тво ре ви на, у сти ху и про зи), у ви ду ин вер то-
ва ног мо тив ског обра сца (мо тив че жње се ста ра за бра том из 
на род не пе сме Се стре без бра та тран спо но ван је у мо тив че-
жње бра та за се стром у Бра то вој мо ли тви) или при ме ном 
пе снич ких по сту па ка свој стве них фол кло ру (па ра ле ли зам, 
гра да ци ја, пре по зна тљи ве увод не/фи нал не фор му ле итд.).

За ни мљи ва су и пи та ња да ли и ка ко Де сан ка Мак си мо-
вић би ра еле мен те из фол клор ног кор пу са ко је ће уне ти у 
сво је де ло. Сви укљу че ни сег мен ти по се ду ју ве ли ку сли ков ну, 
сим бо лич ку и ме та фо рич ну вред ност. Обич но су то пре по-
зна тљи ви и ка рак те ри стич ни мо мен ти из фол клор не сфе ре. 
Пе сни ки ња не за сни ва соп стве ни из раз на њи хо вој ин тер-
пре та ци ји, већ их про сто „до ди ру је“, уво ди у но ви кон текст 
и сво јим де лом раз ви ја, ме ња и ши ри си сте ме зна че ња ко ји 
су по сто ја ли у тра ди ци ји. Ма да фол клор ни еле мен ти та ко 
по при ма ју но ве ко но та ци је, њи хо во зна чењ ско је згро оста је 
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са чу ва но. Као да су иза бра ни упра во они чи ни о ци фол клор ног 
на сле ђа чи ји је сми сао пот пу но из гра ђен и ста бил но очу ван 
у на ци о нал ном (и ин тер на ци о нал ном) фон ду. Ка да зна чењ ско 
је згро по чи ва на мит ској осно ви, оно се на ла зи у нај ду бљем 
сло ју тра ди ци је. Та ко се у По ко ше ној ли ва ди пре ко пред ње-
план ске сли ке по ко ше не ли ва де до ла зи, тач ни је по ни ре, до 
сло ја ко сов ских пе сма, да би се ко нач но до спе ло до ес ха то ло-
шког ми та о про па сти све та. У пе сми Гој ко ви ца од сли ке са-
мо жр тво ва ња пе снич ког су бјек та, пре ко Гој ко ви чи не суд би не 
у Зи да њу Ска дра, до ла зи се до древ ног об ред ног жр тво ва ња 
при по ди за њу сва ке гра ђе ви не. У сти хо ви ма Ле то пи са Пе ру-
но вих по то ма ка ис под исто риј ског, па ган ског и хри шћан ског 
сло ја по чи ва мит о бра то у би ству. У сва ком слу ча ју, пе сни ци 
ко ји се опре де љу ју за еле мен те из на ше фол клор но-ми то ло-
шке тра ди ци је мо гу ра чу на ти „да ће чи та лац те еле мен те увек 
има ти на уму као је згро са ме пе сме, док ће пе сник, опет, мо ћи 
да ре а ли зу је оно што је ње му би ло ва жно – уда ља ва ње од оно-
га од че га се по шло“ да би се по сти гло „ства ра ње но вог сми-
са о но-те мат ског про сто ра“406. Аутор ска оства ре ња Де сан ке 
Мак си мо вић ком по но ва на су та ко да омо гу ћа ва ју ис тра жи-
ва чу да до спе до њи хо ве фол клор но-мит ске под ло ге, што ука-
зу је на сми шље ну аутор ску кон цеп ци ју.

Че сто су про у ча ва о ци по ми ња ли да пе сни ки ња у сво јој 
по е зи ји во ди не пре ста ни ди ја лог са тра ди ци јом и кул ту ром. 
Кре та ње на ли ни ји ста ро – са вре ме но је по сту пак свој ствен 
мно гим пе сни ци ма два де се тог ве ка. Реч је о пе снич кој ли ни-
ји ко ја во ди од Ко де ра, пре ко Мом чи ла На ста си је ви ћа, Бран-
ка Миљ ко ви ћа, Вас ка По пе, Јо ва на Хри сти ћа, Ива на В. Ла ли-
ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, до Але ка Ву ка ди но ви ћа, Ми ло са ва 
Те ши ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа и дру гих. Тра ди ци ја ко ју Де сан-
ка Мак си мо вић асо ци ра у сти хо ви ма је ком плек сна; с јед не 
стра не, за сту пље на у ви ду на ци о нал не ми то ло ги је, ко ја је и 
нај за сту пље ни ја у ка сни јим збир ка ма (Ле то пис Пе ру но вих 

406 Ра ди во је Ми кић, Ор фе јев двој ник, стр. 112.
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по то ма ка, Ни чи ја зе мља), с дру ге стра не, ја вља се у ви ду 
ан тич ке ми то ло ги је (Бај ка о ла бу ду ко ја асо ци ра на Ан дер-
се но во Ру жно па че у осно ви има тран спо но ван мит о га вра-
ну). По ред прет хри шћан ских ми то ва, ка да су Сло ве ни ма у 
бор би по ма га ли њи хо ви бо го ви, у сти хо ви ма исте збир ке 
(Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка) ја вља ју се хри шћан ски мо-
ти ви и ли ко ви, ко ји су та ко ђе део на род ног ве ро ва ња и при-
па да ју мла ђем сло ју у од но су на прет ход ни. Као и код тран с-
по зи ци је бај ке, и сте пен по ет ске тран сфор ма ци је ми та је 
раз ли чит: кре ће се од ско ро пре сли ка ног мо де ла (мит о ви ли 
бро да ри ци у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка), до зна чај них 
из ме на (мит о про па сти све та у По ко ше ној ли ва ди, мит о 
бра то у би ству у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка).

Кул ту ра и исто ри ја у де лу Де сан ке Мак си мо вић та ко ђе 
чи не сло је ви то из во ри ште ин спи ра ци ја. Ле то пис Пе ру но вих 
по то ма ка се же до нај ра ни јих пе ри о да до се ља ва ња Сло ве на 
на Бал кан. Сна жно се ис по ља ва ју и кул тур не те ко ви не сред-
ње га ве ка, си ту и ра не у вре ме ца ра Ду ша на а оли че не у од ред-
ба ма ње го вог За ко ни ка (збир ка Тра жим по ми ло ва ње). Пе сни-
ки ња не оста је рав но ду шна ни пред до га ђа ји ма сво га вре ме на 
(Кр ва ва бај ка). У ро ма ну Пра де вој чи ца аутор ка је за ро ни ла у 
још ра ни ју исто ри ју – до ба пре ла ска из пра и сто ри је у исто-
риј ски пе ри од људ ског ро да. И ов де го во ри мо о тран спо зи ци-
ји исто риј ских чи ње ни ца, њи хо вом са о бра жа ва њу и при ла-
го ђа ва њу де лу у ко је се ин кор по ри ра ју. При то ме је исто риј ски 
пред ло жак407 до жи вео ве ли ке про ме не, па је остао у дру гом 
пла ну и је два пре по зна тљив. Од нос из ме ђу исто ри је и по е зи-
је у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић ме ња се у за ви сно сти 
од вре мен ске дис тан це са ко је до га ђа је по сма тра. Ве ћа вре мен-
ска уда ље ност до зво ља ва сло бод ни је ту ма че ње про шло сти 

407 У Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка, по аутор ки ном све до че њу, као 
пред ло жак ко ри сти ли су јој исто риј ски из во ри ко је не име ну је: 
„Пре ма исто риј ским из во ри ма и срп ским и хр ват ским...“ ДМ, ЦД, 2, 
стр. 456.
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(Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, Пра де вој чи ца). У скла ду с тим 
ли ко ви из Ле то пи са пред ста вље ни су као на ци о нал не ве ли-
чи не, ју на ци ко ји бит но ути чу на ток исто ри је и бу дућ ност 
свог на ро да. Они из ра ста ју у сим бо ле: исто риј ског до бра и 
исто риј ског зла. Про цес ова кве ли те рар не над град ње исто-
ри је нај у оч љи ви ји је у ли ко ви ма срп ског Жу па на, хр ват ског 
Кра ља и бу гар ског Ца ра. Пси хо ло шко осли ка ва ње ли ко ва 
по ве зу је се с по сма тра њем до га ђа ја „из ну тра“, из пер спек ти-
ве по је ди на ца ко ји су све сни сво је огром не исто риј ске од го-
вор но сти. Ли ко ви су до те ме ре пси хо ло шки из гра ђе ни и по-
ет ски увер љи ви да пре ла зе у пр ви план за се њу ју ћи исто риј ски 
и вер ски до га ђај. Сво јом сло же ном пси хо ло шком струк ту ром 
они по ста ју но си о ци уни вер зал ног зна че ња и исти не за сва 
вре ме на. Tакође, и као са вре ме ник до га ђа ја ко ји при ка зу је 
(нпр. стре ља ње ђа ка у Кра гу јев цу), Де сан ка Мак си мо вић ни је 
кре ну ла пу тем пе сни ка хро ни ча ра. Ни је под ле гла пу ком пре-
при ча ва њу до га ђа ја, без „ика квог пси хо ло шког осли ка ва ња 
про та го ни ста и њи хо вог ин тим ног жи во та“408.

Ако се по гле да од нос мит ских и исто риј ских еле ме на та 
у де ли ма где се па ра лел но ја вља ју, при мет но је до ми нант но 
при су ство ми та. Је дан од мо гу ћих раз ло га та кве за сту пље но-
сти ми то ло шког ком плек са на во ди и Еле а зар Ме ле тин ски: 
„У де ли ма мно гих пи са ца ми то ло ги зам је при лич но те сно 
по ве зан са њи хо вим раз о ча ра њем у исто рич ност“409. Мо жда 
су дис хар мо ни ја, на си ље, су ко би (у Ле то пи су Пе ру но вих по-
то ма ка), као и дис кри ми на ци ја љу ди (у Тра жим по ми ло ва ње) 
ко је до но си исто ри ја, усме ри ли пе сни ки њу да сво ју по е ти ку 
ба зи ра на те ме љи ма ми та „у ко ме се све ко ли ка жи вот на ем-
пи ри ја са жи ма у не ко ли ко основ них обра за ца“410 ко ји по чи-
ва ју на пра вил ној устро је но сти све та, хар мо ни ји жи вље ња 
љу ди у скла ду са при ро дом.

408 Мир ја на Дрн дар ски, На ви ли ном ви ја ли шту, стр. 15.
409 Е. М. Ме ле тин ски, По е ти ка ми та, Но лит, Бе о град, стр. 304.
410 Ра ди во је Ми кић, Пе снич ки по сту пак, стр. 67.
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При ства ра њу сво јих де ла, Де сан ка Мак си мо вић је ми ту 
при сту па ла на раз ли чи те на чи не. У Ле то пи су Пе ру но вих 
по то ма ка све до ци смо спе ци фич ног по ступ ка: ми то ло ги за-
ци је на ци о нал не исто ри је. У По ко ше ној ли ва ди реч је о ми-
то ло ги за ци ји јед ног са вре ме ног тре нут ка (по сту пак ми то-
ло ги за ци је сва ки да шњи це), о че му све до че ње не из ја ве о 
по бу ди за на ста нак пе сме411. Би блиј ски мит о ка ме но ва њу 
гре шни це аутор ка ак ти ви ра и из но ва кре и ра (ре кре и ра ње 
ми та) у пе сми О ка ме но ва њу (збир ка Тра жим по ми ло ва ње), 
за др жа ва ју ћи из вор ну мит ску се ман ти ку. При том вр ши 
очи те из ме не: до га ђај си ту и ра у но ви кон текст и но во вре ме 
– Ду ша но во до ба. Ко ри сте ћи се ми то ло ги јом (ан тич ком, на-
ци о нал ном или би блиј ском), аутор ка је по сти гла исто што и 
пи сци 20. ве ка, чи ју је по е ти ку обе ле жио ми то ло ги зам. Су ми-
ра њем и из јед на ча ва њем раз ли чи тих ми то ло шких си сте ма, 
они су на гла си ли ме та ми то ло шки, веч ни сми сао, а ти ме и 
све вре ме ност те ма о ко ји ма су пи са ли. Мит је овим пи сци ма 
био сред ство за ме та фо рич ко при ка зи ва ње ста ња у са вре-
ме ном дру штву: оту ђе но сти и не сло ге, не мо ћи сла бих пред 
ве ћим (ме та фи зич ким) си ла ма.

У по гла вљу ко је се ба ви тран спо зи ци јом бај ке раз ма тра ју 
се по е тич ке кон стан те – ка те го ри ја фан та сти ке/чу де сног, ли-
не ар на струк ту ра бај ке, осо бе ни рас по ред мо ти ва и функ ци-
ја. Бај ке Де сан ке Мак си мо вић пр вен стве но су овом при ли ком 
по ре ђе не са фол клор ним про зним об ли ци ма (бај ком, при чом 
о жи во ти ња ма, ба сном, пре да њем). До шло се до за кључ ка да 
оне са мо де ли мич но по чи ва ју на фол клор ној има ги на ци ји. 
Ка да се и осла ња на тра ди ци ју, аутор ка не пре но си ша блон 
ни ти го то ва ре ше ња из фол клор них жан ро ва. У ње ним бај-
ка ма ја вља ју се сте ре о тип не рад ње, ни зо ви до га ђа ја, ча роб ни 
пред ме ти, уста ље ни мо ти ви, тип ски ју на ци. Ипак, при су ство 

411 Фе ликс Па шић, „Усред при ро де на у чи ла сам го вор не му штих“, у: 
Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100. го дишњици ро ђе ња, прир. 
В. Б. Са вић, стр. 77.
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фол клор них мо ти ва је огра ни че но (мо тив не му штог је зи ка, 
ме та мор фо зе, по ла ска ју на ка на пут, тра же ња, за бра не, до би-
ја ња ча роб ног сред ства, ка жња ва ња због мо рал ног пре кр ша-
ја, утро стру ча ва ња). Ис ход ових аутор ских бај ки по ду да ра се 
са струк ту ром фол клор ног об ли ка, јер за вр шни ца пред ста вља 
вен ча ње ју на ка и сти ца ње сре ће (ис так ну то у по гла вљу о Крат-
ко веч ној, Пра де вој чи ци и Ше ви Не бе сни ци). Оно што их уда-
ља ва од на род не и при бли жа ва по е ти ци умет нич ке бај ке је сте 
на гла ше ни ли ри зам, по сту пак уме та ња по је ди них лир ских 
пе са ма (нпр. ту жба ли це) у про зно тки во412.

Свет аутор ских бај ки Де сан ке Мак си мо вић за сно ван је на 
еле мен ти ма чу де сног, све га не ко ли ко бај ки по чи ва на фан та-
сти ци у ужем сми слу413. Ње га не на ста њу ју си ле зла, де мон ски 
еле мен ти (вам пи ри, ву ко дла ци, ве шти це, ђа во ли), ве ро ват-
но из раз ло га пе да го шке и пси хо ло шке при ро де. Од нат при-
род них би ћа, овај свет на ста њу ју са мо до бро ћуд ни па туљ ци. 
Аутор ки на пред ста ва тих би ћа је раз ли чи та од фол клор не 
пред ста ве о ма лим ство ре њи ма са ду гом бра дом, ко ја ста ну-
ју у пе ћи на ма или под зе мљом. У фол клор ном фон ду ова кви 
па туљ ци ни су до бро ћуд ни, ве зу ју се за под зем на про стран-
ства (онај свет, мр тви) и шу ме, а има ју уло гу во ди ча глав ног 
ју на ка до скри ве не гра ни це из ме ђу жи вих и умр лих (Чај ка-
но вић 1, 10, 12). Свет чу де сног у овим бај ка ма пред ста вљен 
је у рав ни ре ал но сти, јед но ди мен зи о нал но. Од ли ку је се ани-
ми стич ким по и ма њем при ро де.

Свет ве ћи не про у ча ва них бај ки са жи во тињ ским ак те-
ри ма ре зул тат је аутор ске по е ти за ци је и иде а ли за ци је (на-
ро чи то у Ше ви Не бе сни ци и Крат ко веч ној). У ње му се не уви-
ђа за кон су ро ве бор бе за оп ста нак, ко ји по зна ју на род на ба сна 
и при ча о жи во ти ња ма. Аутор ка тај свет сли ка као ве ли ку 

412 Ово је ве о ма рет ко у за пи си ма са срп ско хр ват ског је зич ког те ре на, 
али се сре ће у бај ка ма европ ских на ро да.

413 Под овим под ра зу ме ва мо чи сту не ствар ност, при по ве да ње ван сва-
ког по ља ре ал но сти, не мо гу ће, по ме рен по ре дак ства ри и де ша ва ња.
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хар мо нич ну за јед ни цу. За пра во, он је по слу жио да се на по-
сре дан на чин, але го ри јом, про го во ри о људ ској за јед ни ци. 
Бу ду ћи да Де сан ка Мак си мо вић ни је ме ха нич ки пре у зи ма ла 
ша бло не, већ је сво ја де ла кон ци пи ра ла ори ги нал но, ове тво-
ре ви не по чи ва ју на еле мен ти ма ви ше жан ро ва. У струк ту ри 
Крат ко веч не пре по зна је мо од је ке бај ке и при че о жи во ти ња-
ма, а у Ше ви Не бе сни ци и Пра де вој чи ци сли ка све та скла па се 
од еле ме на та об ред но-оби чај не прак се из да ле ке про шло сти.

Осим уде ла усме не про зе у струк ту ри бај ке Де сан ке Мак-
си мо вић, ука за но је и на ути ца је аутор ских бај ки нај по зна-
ти јих европ ских ства ра ла ца (Ан дер сен, бра ћа Грим, Кар ло 
Ко ло ди). Ме ђу њи ма су уоче не слич но сти на ни воу об ра де 
мо ти ва, нпр. мо тив пре о бра жа ја у Ан дер се но вом Ру жном 
па че ту и у бај ци Бе ли ла буд Де сан ке Мак си мо вић. Не са мо 
мо тив ска слич ност не го и исти ком по зи ци о ни по сту пак 
при бли жа ва Свет под је зе ром Пу шки но вој Бај ци о ри ба ру и 
ри би ци. У бај ци Пр стен на мор ском дну ја вља се исти мо тив 
и ју на ци са истим функ ци ја ма као у Пе ро о вој Зла то ко сој. 
По ред по ме ну тих слич но сти са аутор ском и на род ном бај-
ком, ипак је кре а тив ност аутор ке до шла до из ра жа ја – на ро-
чи то у оним де ло ви ма где до ча ра ва спе ци фич но сти сво га 
под не бља, вре ме на и је зи ка. У ве ћи ни ова квих при по ве да ка 
Де сан ка Мак си мо вић је ис ко ра чи ла из жан ра бај ке, ко ри сте-
ћи еле мен те при че о жи во ти ња ма и пре да ња. Те при ме се дру-
гих жан ро ва је тран сфор ми са ла, при ла го ди ла свом ства ра-
лач ком сен зи би ли те ту и књи жев ним ин тен ци ја ма.

Об у хват ним по гле дом мо гу се уочи ти из ве сне кон стан-
те у про зи и по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, од но сно оном де-
лу опу са ко ји је об у хва ћен овим ра дом. Сли ка све та у де ли ма 
ко ја су до са да по ме ну та бли ска је сли ци све та сти ли зо ва ној 
у усме ној бај ци, али се од ње не ми нов но раз ли ку је.414

414 Сли ку све та у бај ка ма чи не сле де ћи еле мен ти: вре ме, про стор, дру-
штво, по ро ди ца, ре ли ги ја, ети ка, чо век, при ро да. О то ме ви де ти 
у: Н. Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 14.
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Вре ме и про стор, об у хва ће ни Бах ти но вим пој мом хро-
но то па, има ју ви со ко се ман ти зо ва но зна че ње у на род ној 
бај ци. По се бан зна чај има ју по је ди ни вре мен ски од сеч ци. 
Ве че, ноћ и по ноћ се че сто ис ти чу, док се под не рет ко по ми-
ње.415 Но ћу се у бај ка ма од ви ја ју бит ни до га ђа ји: по ја вљу ју се 
нат при род на би ћа – ви ле, ђа во ли, зма је ви, фан та стич ни от-
ми ча ри и чу де сни про сци. У бај ци Чар дак ни на не бу ни на 
зе мљи (Вук, СНП, 2), змај но ћу („јед но ве че“) оти ма ца ре ву 
кћер. У исто и ме ној пе сми Де сан ке Мак си мо вић змај ог ње ни 
до ла зи ју на ки њи по но ћи („Око по но ћи до ле ће змај ог ње ни“). 
Ноћ је у бај ка ма ве за на за фан та стич не мла до же ње ко ји та да 
из ла зе из сво је љу шту ре, а ују тру се вра ћа ју у жи во тињ ско 
об лич је („Сва ко ве че он из ла зи из оне зми ји ње ко шу ље, а 
ују тру се опет у њу за вла чи“, Вук, СНП, 9). У Зми ји мла до же-
њи Д. Мак си мо вић вен ча ње се од ви ја но ћу: „На свад би нам 
ноћ не пти це/ и зми је мла до же ње/ во де ко ла.“ Уоп ште, кон-
так ти ме ђу љу ди ма у Ни чи јој зе мљи, ко јој при па да ју на ве де-
не пе сме, де ша ва ју се са мо но ћу: „Но ћас ме у сну та че не ка 
ру ка,/ не знам ко ја,/ са свим крат ко“ (До дир). Са стан ци љу-
бав ни ка416 у све ту збир ке де ша ва ју се та ко ђе но ћу (Са стан ци 
у сну). Пра ће ни су од су ством ви тал но сти – ов де оли че не у 
гла су, ли ше ни су сва ке ди на ми ке: „Са мо у мом сну ку так је 
бла ги/ где се јед но крај дру гог ство ре/ и др же ћи се за ру ке/ 
ћу те до зо ре“. При зва ни мр тви ве ре ник ко ји по хо ди сво ју 
дра гу асо ци ра на мо тив Ле но ре. У об ра ди Де сан ке Мак си-
мо вић он се уда љио од при мар не фор ме и зна че ња. Да ри ва-
ње не ве сте у пе сми Да ро ви од ви ја се по но ћи, што је у скла ду 
са по ре клом же ни ка: „Ти ми ноћ до во диш за ру ку,/ оста вљаш 
је у мо јој со би,/ и у за о блач ну се вра ћаш сте пу./ Као за ро бље-
на ди вљач она пр во у лу ку око ме не ко ра ча,/ за тим се скра си/ 
из ва ди из не да ра дар од те бе по сла ти“. И да ро ви има ју ноћ ну 

415 В. у: Н. Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 24.
416 Љу бав ни са стан ци у лир ској на род ној по е зи ји та ко ђе се од ви ја ју 

под окри љем но ћи.
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сим бо ли ку (Ве чер ња ча, сноп Ку мо ве Сла ме, Вла ши ћи). Кроз 
чи та ву збир ку до след но је спро ве ден ноћ ни, де мон ски хро-
но топ, гра ђен по прин ци пу бај ки. У за кључ ној пе сми збир ке, 
По сло ви су за вр ше ни, реч је о ноћ ним по сло ви ма. С до ла ском 
ју тра го вор ни су бјект кон ста ту је: „не мам ви ше шта да ра дим 
ов де“. Пре ла ском са де мон ског (ноћ, по ноћ) на људ ско вре ме 
(у пе сми пред ста вље но син таг мом „пред зо ру“) гу би се свр ха 
за сва ку да љу ак тив ност ис по вед ног ли ца, чи ме оно по твр-
ђу је сво је не при па да ње људ ском вре ме ну и све ту.

У бај ка ма за де цу Де сан ке Мак си мо вић хро но топ по се-
ду је дру га чи је од ли ке. Нај че шће на зна че но вре ме у бај ка ма 
је ју тро. Ју тро је у на род ним бај ка ма опо зит но озна че но у 
од но су на ноћ. Де мон ска би ћа не ста ју с ноћ ном та мом, или 
„ју тро мо же би ти јед но став но и сиг нал за от по чи ња ње ак ци-
је – ка ко зо ра сва не ли ко ви кре ћу у по тра гу“417. Та ко и па ту-
љак у бај ци Па туљ ко ва тај на кре ће ују тру у оби ла зак око-
ли не („Јед ног ју тра ра но по ђе кроз го ру“). Рад ња бај ке Ма ца 
пре ља по чи ње с ју тром: „Јед ног ју тра она је вр ло ра но уста ла“. 
Оквир на при ча у Бај ци о из во ру от по чи ње у ју тар њим ча со-
ви ма: „Се де ли су јед ног ју тра па сти ри у пла ни ни.“; у исто 
до ба да на по чи ње и ак ци ја ју на ка уну тра шњег то ка при че: 
„И лу та ју ћи та ко јед ном у ра ну зо ру кроз не ку ува лу пу ну 
др ве ћа и ка ме ња, угле да стар ца се де бра де об у че ног у ко стрет.“ 
Рад ња Крат ко веч не по чи ње „у ра но ју тро“, ка да су бу бе „при-
ре ди ле игран ку под ма ска ма“. Исти на, вре ме от по чи ња ња 
игран ке је не ти пич но, али оно је у скла ду с тен ден ци јом да 
се до га ђај сме сти у је дан дан, тј. од ју тра до ве че ри, ко ли ко 
тра је ју на ки њин жи вот.

Нат при род на де ша ва ња у бај ка ма ве за на су за ноћ. Та ко 
ће пут ник у бај ци Цар игра ча ка но ћу ви де ти чу до у ви ду по-
крет не ку ће: „Ишао пут ник но ћу, кад угле да да се да ле ко пре-
ко по ља ми че ома ле на ку ћа као да се во за на точ ко ви ма.“ Пре-
о бра жај ла бу да (Бај ка о ла бу ду) де ша ва се но ћу, око по но ћи, 

417 Н. Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 25.
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ка да је ла буд за спао: „Кад би око по но ћи, сан пти цу са вла да, 
она по ло жи гла ву на кри ло и оста де та ко не по мич на. А истог 
ча са па де ја то па ху љи ца и сву је за ве ја, те у тре ну по ста де 
бе ла као снег“. И ли ко ви на род не бај ке за па да ју у сан „око 
по но ћи“, ка да би тре ба ло да оста ну буд ни, нпр. ца рев син у 
Злат ној ја бу ци и де вет па у ни ца (Вук, СНП, 4). И де ша ва ња 
ко ја ни су нат при род на та ко ђе се де ша ва ју но ћу. За пра во, 
све ва жне епи зо де бај ке де ша ва ју се та да. Ше ва Не бе сни ца 
не ста је но ћу. Њен не ста нак пти це су уочи ле тек ују тру, ка да 
су и кре ну ле у по тра гу за њом.

Вре ме у бај ци мо же би ти озна че но „пре ко са мог ју на ка 
и ње го вог од ра ста ња“418. Пси хо ло шка ту ма че ња бај ке уочи ла 
су да бај ка на гла ша ва са зре ва ње ју на ка, ње го во од ра ста ње, 
са му про ме ну ју на ка. „Ју нак бај ке по њи ма је де те ко је са зре-
ва, по ста је од ра сло, од ба цу је сво је деч је ста ње и пре ла зи у 
ста ње од ра слог.“419 Ка да до ђе до зре ло сти, он се да ље кре ће 
ка ци љу бај ке – свад би. Упра во ро ман Пра де вој чи ца на гла-
ша ва пр ву по ло ви ну жи во та три ју на ка (пра де вој чи це Га ве, 
ње ног дру га Бу ка и ње ног бу ду ћег му жа Не по зна тог). Рад ња 
ро ма на пра ти са зре ва ње и сти ца ње ис ку ства, до тре нут ка 
свад бе ко ја сим бо ли зу је да ље на ста вља ње жи во та. Ту се нај-
че шће за вр ша ва и рад ња тра ди ци о нал не бај ке. Да кле, у Пра-
де вој чи ци вре ме је при ка за но по сред ством об ре да пре ла за, 
а за сно ва но је на две ма ета па ма: са зре ва ње и свад ба. Бај ка о 
Крат ко веч ној та ко ђе сли ка са зре ва ње ју на ки ње до тре нут ка 
свад бе, у ко ју је ин кор по ри ран и мо ме нат смр ти.

Про стор је та ко ђе ви со ко се ман ти зо ван у бај ка ма. Бај ка 
ис ти че по је ди не тач ке у про сто ру (ку ћа, двор, ку ла, чар дак, 
шу ма, пла ни на, по друм, је зе ро, град, врт, со ба...), што ни је 
не по зна то и дру гим књи жев ним жан ро ви ма. За тво ре ни 
про стор је ме сто си гур но сти ју на ка, отво ре ни про стор кри-
је по тен ци јал ну опа сност. Ме сто де ша ва ња рад ње у по е зи ји 

418 Исто, стр. 30.
419 Исто, стр. 29.
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и про зи Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћем бро ју де ла је при-
ро да, отво рен про стор. Отво рен про стор у ње ним бај ка ма 
не ма не га ти ван пред знак, опа сног и де мон ског ста ни шта. 
Он је за пра во при род но ста ни ште ју на ка. Из ње га ју на ци 
по ти чу. Та ко у Ше ви Не бе сни ци, Крат ко веч ној, Пра де вој чи-
ци го во ри мо о про до ру ре а ли стич ког сли ка ња про сто ра. 
Свет Ше ве Не бе сни це сме штен је у шу ми, ко ја и је сте при-
род но ста ни ште пти ца ју на ки ња де ла. Пра љу ди из Пра де-
вој чи це жи ве у пе ћи на ма, баш као што су ре кон стру и са ле 
ар хе о ло ги ја и ан тро по ло ги ја. Рад ња Крат ко веч не де ша ва се 
на За рав ни, на јед ној ли ва ди крај ре ке у чи јем ће ви ру за вр-
ши ти ју на ци и сва то ви.

Рад ња бај ке Раз ма же на ца ри ца де ша ва се у цар ском 
дво ру, у окру же њу цар ске сви те, баш као у на род ној бај ци. 
Цар игра ча ка из исто и ме не бај ке жи ви у свом цар ству – до-
мо ви ни игра ча ка, у ве ли ком двор цу, ка ко и до ли ку је ца ру. 
У овој бај ци по сто је два све та: је дан је чу де сан, а дру ги људ-
ски. За жа нр бај ке је ка рак те ри стич на по де ла на два све та. 
Ме ђу њи ма по сто ји ја сна гра ни ца. До цар ства игра ча ка сти-
же се иду ћи „кроз шу ме и ли ва де, пре ко во да и пла ни на“. 
Гра ни ца ти па шу ме, го ре, во де увек раз два ја два све та у бај-
ци. Оба се на ла зе на ис тој хо ри зон тал ној рав ни. Дру ги свет 
(свет игра ча ка) је сли чан људ ском, али ње га ни ка ко не мо-
же мо до ве сти у ве зу са „оним“ све том (све том мр твих), ко ји 
се уоста лом ни кад не ће по ја ви ти у бај ка ма Де сан ке Мак си-
мо вић. Чу де сан свет у бај ка ма ове аутор ке ни кад не ће по-
при ми ти хтон ске од ли ке.

Про стор у по е зи ји срп ске пе сни ки ње по ка зу је ве ли ку 
бли скост са фол клор ним про стор ним од ред ни ца ма. Ни-
чи ја зе мља не при па да ово ме све ту. Она по се ду је ка рак те-
ри стич не од ли ке дру го га све та: ни је за „сун цем оп чи ње не 
пти це“, у њој су „зри кав ци по мр ли“. Осим од су ства гла са, 
ли ше на је ви тал но сти: „ту не за ра ста ни јед на од ра на,/ ту 
већ с про ле ћа сла на опа ри тра ве“; с ју тра се „не отва ра ју ло-
ква њи“. Зе мља с та квим од ли ка ма мо же би ти са мо ста ни ште 
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де мо на („око по но ћи ка да сви већ по спе,/ зе мљи се ни чи јој 
при вр за ју де мо ни“, Упо зо ре ње). Жен ски су бјект се на ла зи у 
ва зду шном ме ђу про сто ру – „ви со ко не где из ме ђу пла не та“ 
(Ме ђу пла не та ма), у чар да ку ни на не бу ни на зе мљи, „где 
су олу је и обла ци“ (Чар дак ни на не бу ни на зе мљи). Про стор-
но си ту и ра на као у на род ној бај ци, она је циљ по се те ог ње-
ног зма ја. У Ни чи јој зе мљи чо ве ков дом има без број ода ја и 
без број тр пе за, у че му пре по зна је мо по сту пак хи пер бо ли са-
ња свој ствен бај ка ма. До ње го вих чар да ка чо век сти же ле-
ства ма („не мам ле ста ва до свих му чар да ка“), слич но мла ђем 
бра ту у бај ци Чар дак ни на не бу ни на зе мљи (Вук, СНП, 2), 
ко ји у ту свр ху ко ри сти опу ту. При су ство број них по дру ма 
и кљу че ва („ни ти су ми за сва вра та да ти кљу чи,/ и не знам 
пу та у по дру ме му“) мо тив ски је бли ско на род ној бај ци Злат-
на ја бу ка и де вет па у ни ца (Вук, СНП, 4). Ис по вед ни су бјект 
не зна „ни ко пр ви у ње га све тлост уне“, чи ме се асо ци ра 
де лат ност све ти те ља из пре да ња Све ти Са ва гра ди про зо ре420. 
Очи то да је про стор Ни чи је зе мље са чи њен од ре пер то а ри ја 
чу де сног све та на род не про зе.

Про стор у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка је отво рен, 
при па да при ро ди. Пе ру но ву по ја ву пра ти дрх та ње зе мље, 
ка ме на, тра ва (Пе рун). Ви до ви ти пу сти њак жи ви у „пе ћи ни 
за би тој на Бал ка ну“ (Пу сти ња ко во ви ђе ње). Отво рен про стор 
оли ча ва и пра до мо ви ну свих Сло ве на: „и њи хо ви су пре ци 
до шли/ са за кар пат ских про пла на ка и је зе ра“ (Глас прет ков 
ца ру). Жу па ну се у сну при ви ђа ра зо ре но За ху мље у ви ду 
по мра че ног ли ца зе мље и не ба, раз бу ца них „по по љу го ве да“ 
(Жу па но во при ви ђе ње). У пре да ху из ме ђу рат них су ко ба све 
три вој ске од ма ра ју се под зве зда ма, по ле гле по зе мљи (Вој ска 
под зве зда ма). Уни ште ње сло вен ских ку ћа пред ста вље но је 
оште ће њем пред мет ног све та са ви со ко сим бо лич ним зна-
че њем у ми то ло ги ји: „ис про ли ва но мле ко из ко тла,/ ви но из 

420 В. Ћо ро вић, Св. Са ва у на род ном пре да њу, На род но де ло, Бе о град, 
1990, стр. 224.
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ба чве“, уга ше но ог њи ште, „по ло мљен крст и дле то“, ко пљем 
про бо де на ико на, „по ло мље не наћ ве“. Док из ди ше у ту ђи ни, 
ра ње ник се пи та да ли ће ика да по но во ви де ти „дим ња ка 
род ног, и пра га“ (Ра ње ник у ту ђи ни). Зе мља хр ват ског Кра ља 
при ка за на је у скла ду са ге о граф ским ре а ли ја ма: њу чи не 
„сва жа ла ја дран ска, и кра шка по ља го ла“ (Краљ уочи бо ја); 
Краљ у но ћи слу ша „ка ко се ва ли гла се“. Ре а ли сти чан при каз 
про сто ра у скла ду је са исто риј ском под ло гом спе ва. Ипак, 
и у ње му аутор ка би ра пред ме те ко ји има ју ви со ку сим бо-
лич ну вред ност у срп ској тра ди ци ји.

Сле де ћа бит на ком по нен та сли ке све та у де лу Де сан ке 
Мак си мо вић је ети ка. Ети ка у ње ним бај ка ма сле ди за ко ни-
то сти жан ра. Ова по ду дар ност огле да се у срећ ним за вр-
ше ци ма бај ки, ко ји су увек у зна ку по бе де до бра над злим. 
Та ко ђе, са о бра зно за ко ни то сти ма жан ра на род не бај ке, и у 
све ту ње не аутор ске бај ке на гра ђи ва ње од но сно ка жња ва ње 
ју на ка од ви ја се по за слу зи (нпр. у бај ка ма Ма ца пре ља, Три 
па туљ ка, При ча о раз ма же ној ца ри ци, Бај ка о из во ру). Пра-
ви ло жан ра је да по зи ти ван по сту пак ју на ка омо гу ћа ва нео-
п ход ну по моћ. На кон што ју нак ње не бај ке ис по љи са ми лост 
пре ма жи во ти њи, она ће му из за хвал но сти ка сни је по ста ти 
чу де сан по моћ ник (нпр. ца ре вић пре ма жи во ти ња ма у При-
чи о раз ма же ној ца ри ци). Скром ност ју на ки ње се и ов де на-
гра ђу је (нпр. нај мла ђа ћер ка у Бај ци о тре шњи). Вред но ћа 
као јед на од вр ли на у фол кло ру ве зу је се за жен ске ли ко ве 
и углав ном се огле да у до ма ћич ким спо соб но сти ма ју на ки-
ња. Од су ство вред но ће ју на ки ње за ча ра не у мач ку сре ће се 
у бај ци Ма ца пре ља. Ова при ча од лич но илу стру је етич ки 
ко декс бај ке, јер ју на ци за слу жу ју и на гра ду и ка зну. На кон 
што се про ме ни, од но сно по ста не вред на, за ча ра на де вој чи-
ца по но во сти че људ ски лик. Од ви до ва ка жња ва ња код 
Де сан ке Мак си мо вић ја вља се са мо пре тва ра ње у жи во ти њу, 
за раз ли ку од на род не бај ке ко ја је ра зно ли ки ја у том по гле-
ду. Мо же се за кљу чи ти да у бај ка ма аутор ка умно го ме сле-
ди етич ки ко декс на род не бај ке. У про зи ти па Крат ко веч на 
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и Ше ва Не бе сни ца она иде ко рак да ље на „ска ли“ етич но сти. 
Ју на ци ових де ла за у зи ма ју ви ши мо рал ни сту пањ од ју на ка 
тра ди ци о нал не бај ке. Они су ви со ко мо рал ни, што је у скла-
ду са але го риј ском осно вом де ла. Уоп ште, и оста ли ју на ци 
бај ки ви ше оли ча ва ју мо рал не вр ли не од тип ских ли ко ва 
усме не бај ке. Они се ни кад не слу же сит ним пре ва ра ма, из-
дај стви ма, ла жним за кли ња њем, што ни је стра но фол клор-
ним ју на ци ма.

Етич ки ко декс у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић за сно ван 
је на тра ди ци о нал ном на род ном по и ма њу ети ке, у чи јој се 
осно ви пре пли ћу оби чај но пра во и ре ли гиј ска ком по нен та 
(па ган ска и хри шћан ска). Мо ти ву го сто прим ства се, на при-
мер, вра ћа ла у ви ше на вра та, у сти ху и про зи: у пе сми Го сто-
љу бље (Зе ле ни ви тез), у Гла су пре да ка (Ле то пис Пе ру но вих 
по то ма ка), у ро ма ну Пра де вој чи ца. Де таљ је об ли ко ван пре-
ма тра ди ци о нал ној срп ској об ред но-оби чај ној прак си, за 
ко ју се сма тра да у сво јој осно ви чу ва ре ли гиј ске пред ста ве 
(гост као те о фа ни ја421). Древ ни ре ли гиј ски слој ак ти ви ра се 
на по чет ку Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка, ка да на род са 
стра хо по што ва њем про пра ћа те о фа ни ју Пе ру на. Култ по-
што ва ња па ган ских, а ка сни је хри шћан ског бо жан ста ва уко-
ре њен је у тра ди ци ји срп ског на ро да. Он се очи ту је и у ре-
чи ма ца ра Ду ша на, лир ског ју на ка, ко ји се на по чет ку збир ке 
Тра жим по ми ло ва ње по зи ва на Бож ју ми лост. Ко нач но, у 
ис тој збир ци мо лид бе ни глас но си лац је тра ди ци о нал них 
по гле да на прав ду и не прав ду; за ла же се за по бе ду прин ци па 
до бра, ху ма но сти, исти не и прав де.

Свет бај ке на ста њу ју жи ва би ћа ко ја се гру пи шу у три 
ску па: чо век, жи во ти ње и мит ска би ћа. Бај ка је ан тро по цен-
трич на422, чо век је њен глав ни ју нак и по бед ник. Жи во ти ње 
за у зи ма ју зна чај но ме сто, због број но сти, ра зно вр сно сти и 

421 Ве се лин Чај ка но вић, „Го сто прим ство и те о фа ни ја“, Сту ди је из 
срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910–1924, стр. 1−24.

422 Н. Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 167.
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по ве за но сти са љу ди ма. Ми то ло шка и фан та стич на би ћа 
функ ци о ни шу у све ту бај ке као чо ве ко ви по моћ ни ци или 
про тив ни ци (змај, ажда ја, ви ла...). У бај ка ма ве ли ку уло гу 
игра ју биљ ке и пред ме ти, али оне пот па да ју под ка те го ри ју 
не жи во423. Људ ска, жи во тињ ска и фан та стич но-ми то ло шка 
сфе ра раз ли ку ју се пре ма сво јим осо би на ма. По је ди ни лик 
мо же да се ја ви у ви ше сфе ра. Укле та пти ца Де сан ке Мак си-
мо вић ја вља се у пред мет ном ко ду (ста ра ве тре ња ча), а на кон 
укла ња ња ча ро ли је пре ла зи у жи во тињ ски код. Ма ца Пре-
ља је ју на ки ња ко ја при па да људ ском (де вој чи ца) и жи во-
тињ ском све ту; на кон укла ња ња ча ро ли је, вра ћа се у свој 
пр во бит ни људ ски об лик. Ме та мор фо зе ко је под ра зу ме ва ју 
мо гућ ност по врат ка у пр во бит но об лич је пра те „ло ги ку“ бај-
ков ног де ша ва ња. У пре да њи ма су део за слу же не ка зне, па 
чо век пре тво рен у жи во ти њу не мо же да по вра ти пр во бит ни 
об лик. Три па туљ ка при па да ју мит ској и пред мет ној сфе ри 
(три ка ме на: зла то, сре бро, угаљ). Сле де ћи ло ги ку ка жња ва-
ња у пре да њи ма они оста ју за у век за ча ра ни.

Фи зич ки из глед и ста рост ју на ка су ва жни за жа нр бај ке. 
Бај ка ни је скло на пси хич ком про ду бљи ва њу ли ко ва, раз ма-
тра њу пси хо ло шке мо ти ва ци је њи хо вих по сту па ка, ма да 
осе ћа ња ју на ка ни су пот пу но од сут на. Осе ћа ња ју на ка у бај-
ка ма се пре мо гу на зва ти афек ти ма, тј. ја ким осе ћа њи ма. 
„Бај ка на ро чи то во ли да ис ти че страх, за чу ђе ност, за љу-
бље ност, мр жњу, за вист, љут њу.“424 На су прот то ме, Де сан ка 
Мак си мо вић је скло на ни јан си ра њу осе ћа ња ју на ка: ту га цр-
ног ла бу да се од ра жа ва и на ње го ву спо ља шњост – „увек су-
мор но оба ра гла ву“; ка да га кра љи ца зи ме упи та за што је ту- 
жан, он „са мо још ви ше по гну гла ву и за пло ви бр же“; а ка да 
ко нач но ре ши да про го во ри шта је ти шти, цр на пти ца то чи ни 
суп тил но, би ра ним ре чи ма: „од већ сам сад уз бу ђе на и не мо гу 
ти ре ћи шта ме ти шти – про збо ри нај зад пти ца – али до ве че 

423 Исто, стр. 168.
424 Исто, стр. 170.
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до ђи опет на оба лу па ћеш чу ти“ (Бај ка о ла бу ду). Ди ја па зон 
осе ћа ња од за љу бље но сти, пре ко љу бав не че жње, до пат ње 
због не уз вра ће не љу ба ви ис ка зу ју Ше ва Не бе сни ца и Га вран 
Сто го ди шњак. И људ ски ју на ци ње не про зе са еле мен ти ма 
бај ков ног про ла зе кроз љу бо мо ру и за вист (Бук је љу бо мо ран 
на Ве шта ка ка да овај ис ка зу је на кло ност пре ма Га ви); а за љу-
бље ност и од у ста ја ње од љу ба ви ра ди усту па ња сим па ти је 
дру го ме свој стве ни су Ве шта ку, ве ли ко ду шном мла ди ћу. 
Афек том је обе ле жен са мо не га тив ни ју нак Пра де вој чи це, 
под ли де чак Ген. Стил ски по сту пак при ка зи ва ња ли ко ва кроз 
екс тре ме вр ло је ре дак код Де сан ке Мак си мо вић.

Док је у на род ној бај ци, уоп ште у фол кло ру, фи зич ка 
ле по та зна чај на за ток рад ње (она од ре ђу је мо ти ва ци ју и од-
но се ме ђу ли ко ви ма: ју на ки њу ма ће ха омр зне јер је ле па, 
мла дић се у де вој ку за гле да јер има ду ге тре па ви це), у бај ци 
Де сан ке Мак си мо вић она је са мо у функ ци ји сли ка ња по ја-
ве ју на ка/ју на ки ње. Га ву ће уда ти за Не по зна тог за то што 
ле по ва ја и уме да ле чи би љем (по се ду је ви ше стру ке спо соб-
но сти), а не за то што је фи зич ки леп. Уоп ште, ње гов фи зич ки 
из глед се и не по ми ње, као ни њен. Раз ма же ној ца ри ци ле-
по та ни ма ло не по ма же, на про тив, њен муж би во лео да је 
она ма ње ле па, а бо љег ка рак те ра (При ча о раз ма же ној ца ри-
ци). Чи ни се да аутор ска бај ка да је пред ност дру гим људ ским 
ква ли те ти ма, што се не кад мо же по ве за ти са ди дак ти ком 
де ла на ме ње них нај мла ђем уз ра сту.

При ка зи ва ње ју на ка „ви со ког“ ро да је у скла ду са по-
ступ ком у тра ди ци ји. Лик ца ра (При ча о раз ма же ној ца ри ци) 
под ле же ари сто крат ској сти ли за ци ји, ко ју је још на род на 
бај ка ко ди ра ла (сли ком од ла ска у лов, по се до ва њем фе у дал-
них атри бу та). Оту да ле пи цар на по чет ку при по ве да ња од-
ла зи у лов, пра ћен сво јим дво ра ни ма („Дру ги пут, опет, кад 
је ло вио са сви том по не кој ве ли кој пла ни ни...“). Чи ни се да 
је на овом ме сту по е ти ка жан ра дик ти ра ла на ко ји ће на чин 
би ти при ка зан ју нак ви со ког ста ту са, што је по сту пак на род-
не бај ке, пре да ња и еп ске пе сме.
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Де сан ка Мак си мо вић ни је сво јим ју на ци ма да ва ла ре а-
ли стич ка име на; из у зе так су Сто јан и Ми лан у Три па туљ ка. 
Ве ћи на ју на ка но си, као у усме ном при по ве да њу, опи сно-тип-
ска име на, о че му је већ би ло ре чи. У јед ном бро ју бај ки ју-
на ци су без лич них име на (де чак, чо ба нин, са мо хра ни ста рац, 
пут ник, не ки мла дић, не ко ли ко па сти ра, не ка де вој чи ца), што 
је та ко ђе свој стве но фол кло ру.

Ју на ци ове про зе озна че ни су сво јом мла до шћу. При ча 
о њи ма за вр ша ва се њи хо вом свад бом (Крат ко веч на, Пра-
де вој чи ца) или ко нач ним оства ре њем љу ба ви (Ше ва Не бе-
сни ца), што је по твр да да су и ове бај ке при че о ини ци ја ци ји 
ју на ка. На рав но, ово се од но си на мла дић ке/де во јач ке бај ке. 
Деч је бај ке Де сан ке Мак си мо вић су дру га чи је.425 Ка да се ја ве 
ста ри ли ко ви у бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић, за њих мо же-
мо про на ћи па ра ле ле у срп ској тра ди ци ји. Тип ски лик му дрог 
стар ца – пу сти ња ка сре ће се у Бај ци о из во ру. Он по се ду је 
чу до твор ну моћ да на чи ни из вор у без вод ном кра ју. Лик 
ста рог про ро ка на сли кан по истом обра сцу на ла зи се и у 
сти хо ви ма Глас о про ро чан ству (збир ка Ле то пис Пе ру но вих 
по то ма ка). Ње го ва уло га у пе сми је да ва ње му дрог са ве та 
бу гар ском Ца ру (да не за по чи ње рат). Овај лик мо же се до-
ве сти у ве зу са ар хе ти пом му дра ца. Уоп ште, за ста ре му шкар-
це на род на бај ка ве зу је му дрост, а за ста ре же не ве зу је ма ги ју 
(по зи тив ну и не га тив ну). У ово ме про у ча ва о ци426 пре по-
зна ју ар хе тип ве ли ке мај ке: би ља ри ца – по зи тив на стра на 
ар хе ти па и ве шти ца – ње го ва не га тив на стра на. По зи тив ну 
стра ну тип ског ли ка же не-ста ри це ис ко ри сти ла је аутор ка 
у кре и ра њу ко лек тив ног ли ка „тра вар ки“ (Бе ра чи це би ља, 

425 Раз ли ка из ме ђу ова два ти па бај ки на ста ла је на осно ву ва жно сти 
мо ти ва са зре ва ња за бај ку. При пад ни ци пси хо ло шке шко ле ту ма-
че ња сма тра ју да деч је бај ке „не на гла ша ва ју са зре ва ње и дру штве-
не аспек те“, те сто га „не мо ра ју да за вр ше свад бом“. Јед но став но, 
њи хо ви ју на ци не на ла зе се у уз ра сту за брак. Н. Ра ду ло вић, Сли ка 
све та у срп ским на род ним бај ка ма, стр. 186.

426 Исто, стр. 189.
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збир ка Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка). Чи ни се да је овај 
ко лек тив ни лик у пе сми пре вас ход но дру штве но-исто риј ски 
од ре ђен (оне бе ру би ље за ле че ње ра ње ни ка, а не тра ве за 
ожи вља ва ње). Лик ста ре про ро чи це из пе сме Га та ра та ко ђе 
при па да по зи тив ном аспек ту.

Ре а ли стич ко при ка зи ва ње смр ти ју на ка ни је че сто у на-
род ним „жен ским“ при ча ма. У том по гле ду про зна де ла аутор-
ке не од сту па ју од фол клор них обра за ца. Ка да при ка зу је смрт, 
Де сан ка Мак си мо вић је ве зу је за жи во тињ ске ак те ре (нпр. 
ко лек тив на смрт ју на ки ње, ју на ка и сва то ва у Бај ци о Крат-
ко веч ној). У за вр шет ку Ше ве Не бе сни це смрт ни је екс пли ци-
ра на, али се слу ти у за вр шној сли ци ју на ки њи ног не стан ка 
(а оста ли ју на ци је ту ма че као мо гућ ност ње ног ду гог и срећ-
ног жи во та са Сла ву јем Пр ва ком на дру гом све ту). Дуг и сре-
ћан жи вот ју на ка че ста је за вр шна фор му ла у срп ским и европ-
ским бај ка ма. Уоп ште, је дан тип за вр шних фор му ла бај ки 
за у ста вља се на тач ки кул ми на ци је (свад ба, ра ђа ње де це), што 
оста вља ути сак ви тал но сти, ис пу ње ња жи вот ног ци ља ју на-
ка. За вр ше ци бај ки Де сан ке Мак си мо вић не кад до но се смрт 
ју на ка, али не ма ју зна че ње „пра ве“ смр ти. Ти ме се у пот пу но-
сти при бли жа ва ју ду ху тра ди ци о нал не бај ке, чи ји је ју нак 
су штин ски бе смр тан. За вр шна сли ка Кр ва ве бај ке иде у при-
лог прет по став ци да је реч о све сној аутор ској кон цеп ци ји, 
не са мо у про зи не го и у сти ху. Као по твр да мо гу се на ве сти 
и сти хо ви из Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка у ко ји ма се Мо-
ра на обра ћа Кра љу, док он жа ли за по ги ну лим вој ни ци ма: 
„И не жа ли но ћас ове вој ни ке, –/ по сле смр ти не ма бо ла,/ из-
ги ну ла вој ска са да не па ти,/ од ма ра се мир но на па пра ти/ као 
да је па прат са ма./ И Мо ра на,/ (...)/ по ђе не чуј но по раз бо-
ји шту/ и ње на там на ру ка/ узе осло ба ђа ти по след њих му ка/ 
и Ра ша не и бор це с Цр ног мо ра,/ и Кра ље ве ра ње не ко пља ни-
ке.“ Ов де је смрт су бли ми са на. При ка за на је као пут ко ји во ди 
ка ко нач ној сре ћи, осло ба ђа му ка, пат ње и бо ла. Сли ка смр ти 
де ча ка Бу ка (ро ман Пра де вој чи ца), та ко ђе је су бли ми ра на кроз 
еп ску сли ку за ме ње ног уло ва, о че му је би ло ре чи.
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Жи во ти ње у про зном и по ет ском све ту Де сан ке Мак си-
мо вић за у зи ма ју ва жно ме сто. Оне се мо гу свр ста ти у ово-
стра не и оно стра не, при ка за не су ре а ли стич ки и фан та стич-
но. Че сто се на чи ни и ка те го ри је њи хо вог при ка зи ва ња 
пре пли ћу, а то је по сту пак ко ји по зна ју и усме ни жан ро ви. 
Жи во ти ња ма у на род ним бај ка ма нај че шће при па да ју функ-
ци је по моћ ни ка и да ри ва ла ца. Оне се та да сво јим из гле дом 
не раз ли ку ју од ре а ли стич не сфе ре, већ се очу ђа ва ње по сти-
же функ ци ја ма, „што се уоча ва у ма гиј ском де ло ва њу јед ног 
де ла те ла, или оба вља њу за дат ка ко ји је при том са свим у 
скла ду са њи хо вом ’сфе ром’“427. Жи во ти ња-по моћ ник увек је 
у бај ци об да ре на го во ром, што се мо ти ви ше ње ном функ ци-
јом по моћ ни ка ко ји тре ба да сту пи у кон такт са ју на ком. Ка да 
се ја ве у бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић, жи во ти ње-по моћ ни-
ци са свим су у скла ду са зах те ви ма на род не бај ке. Оне су пре-
те жно жи те љи шу ме и ре а ли стич ки су на сли ка не. По ма жу 
ју на ку јер их је прет ход но за ду жио (пче ле, мра ви, пти це у 
При чи о раз ма же ној ца ри ци), или из са жа ље ња и до брих на-
ме ра (зец и пуж у при чи Ма ца Пре ља). У аутор ки ном све ту 
фа у не рет ко се сре ћу до ма ће жи во ти ње, а ако се ја ве, оне не 
жи ве у на се љу не го у шу ми (нпр. Ма ца Пре ља жи ви „да ле ко 
од све та у на пу ште ној шу ма ре вој ку ћи, на про план ку“).

Ка да су жи во ти ње глав ни ју на ци (Бај ка о Крат ко веч ној, 
Ше ва Не бе сни ца), све оне при па да ју „овом“ све ту, при ка за-
не су на ре а ли стич ки на чин, у свом при род ном ста ни шту и 
из у зев мо ћи го во ра не ма ју ни ка ква чу де сна свој ства. Ка да 
се и ја ве, по Гу ри ној кла си фи ка ци ји, „не чи сте пти це“428, нпр. 
га вра ни, вра не, со ва (у Ше ви Не бе сни ци), оне ни су но си о ци 
тра ди ци о нал не се ман ти ке. Але го ри ја као основ но сред ство 
сли ка ња њи хо вог све та ни је до зво ли ла да се ак те ри ту ма че 
из ми то ло шког аспек та.

427 Н. Ра ду ло вић, исто, стр. 201.
428 А. Гу ра, Сим бо ли ка жи во ти ња у сло вен ској на род ној тра ди ци ји, 

стр. 396.
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При ка зи ва ње жи во ти ња у по е зи ји, на ро чи то у збир ци 
Ни чи ја зе мља где је њи хо во при су ство нај у оч љи ви је, са свим 
је у дру гом ко ду. Ка да сли ка оно стра ни свет Ни чи је зе мље 
– реч је о све ту обр ну тих свој ста ва од људ ског све та – аутор-
ка се ко ри сти хтон ским жи во ти ња ма, ак ти ви ра њи хо ва 
сим бо лич на зна че ња ко ја по зна је и тра ди ци ја, а по ти чу из 
мит ских сло је ва. Тај свет на ста ни ле су хтон ске жи во ти ње: 
га вра ни, ку ка ви ца/цр на пе ви ца, ћу ко ви, вра не, је лен по-
му ће них зе ни ца, пас. Осим њих, ја вља се и пре ла зни об лик 
у ко ме се сме њу ју ко до ви, нај че шће људ ски и жи во тињ ски, 
у ви ду ог ње ног зма ја (пе сма Чар дак ни на не бу ни на зе мљи) 
и зми је (у пе сми Зми ја мла до же ња). Фан та стич на би ћа из 
тра ди ци је (зми ја/змај) чу ва ју уоби ча је на зна че ња ко ја има ју 
и у фол кло ру. Ме ђу тим, ис по ља ва се бит на раз ли ка у за вр-
шни ца ма обе ју пе сма. Зми ја мла до же ња Де сан ке Мак си мо-
вић не ће се на кра ју тран сфор ми са ти у људ ско би ће, што је 
оба ве зан обрт усме них об ра да (Вук, СНП, 9,10; Вук, II, 11, 12). 
Ње на пе сма не опе ва спа са ва ње же не из вла сти зма ја као 
што то чи ни на род на бај ка Чар дак ни на не бу ни на зе мљи 
(Вук, СНП, 2) или део лир ских спа сов ских пе са ма. У све ту 
Ни чи је зе мље де мо ни од но се пре ва гу, чо век (жен ски су бјект) 
не ће би ти спа сен; три јумф људ ског прин ци па је је дан од 
основ них по сту ла та чу де сног све та усме не бај ке. Исто вре-
ме но, по та квој до ми на ци ји оно стра них и не чи стих си ла 
над чо ве ком, сти ли за ци је се до ди ру ју са за ко ни то сти ма де-
мо но ло шких пре да ња.

При каз нат при род них би ћа у де лу Де сан ке Мак си мо вић 
по кла па се са њи хо вим тра ди ци о нал ним опи сом и пред ста-
ва ма из на род них ве ро ва ња. Змај се спу шта из обла ка са 
ви си на, као ви хор, ле ти: „Око по но ћи до ле ће змај ог ње ни,/ 
по ла ви хор, по ла чо век и пла мен“.429 По ја ва зма ја озна че на је 

429 Упо ре ди ти са на род ном бај ком где де вој ка „јед но ве че“ иза ђе у шет њу, 
и та да „у је дан мах до ле ти из не ба змај, шче па ђе вој ку из ме ђу бра ће 
и од не се је у обла ке“ (Чар дак ни на не бу ни на зе мљи, Вук, СНП, 2).
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у тра ди ци ји ог њем, бу ком, све тло шћу, а вре ме ње го вог по ја-
вљи ва ња је ноћ или од ре ђе ни је – по ноћ430. Ве за зма ја, ле те ња 
и све тло сти при сут на је и у пе сми По ноћ ни То рон то: „ог ње-
ни зма је ви про ле ћу, кр ста ре, низ бу ле ва ре.“ Да кле, и ве ро ва-
ња и аутор ки ни сти хо ви за зма ја ве зу ју ноћ, огањ, ан тро по-
морф ни об лик, по хо тљи вост. Пе сма Чар дак ни на не бу ни на 
зе мљи ис ти че са мо не га ти ван вид зма је ве по ја ве, а за не ма ру-
је по зи ти ван – функ ци ју бра ни о ца ле ти не, ко ју ми то ло ги ја 
та ко ђе по зна је. Ма да се у на род ним бај ка ма зма ју при пи су ју 
не га тив на свој ства, он мо же би ти но си лац и по зи тив них осо-
би на (Вук, СНП, 5). Еп ска сти ли за ци ја та ко ђе је из ве де на на 
спе ци фи чан на чин, тим пре што се нај бо љи ју на ци ди рект но 
по ве зу ју са зма је ви тим обе леж ји ма.

Па туљ ци ко ји се ја вља ју у аутор ки ним бај ка ма при ка-
за ни су у скла ду са ми то ло шким пред ста ва ма на ро да се вер-
не Евро пе. По пре да њи ма се вер них на ро да, они че сто пра те 
ви ле, али док су ви ле „ва зду шне“, па туљ ци су ве за ни за зе-
мљу, пе ћи не, шпи ље и пла ни не. До ла зе из хтон ског све та. 
Упра во ова ква пред ста ва па ту ља ка ја вља се у бај ци Ора шчи-
ћи-пал чи ћи. По зна та је и пред ста ва па ту ља ка као „ču va ra 
bla ga ili ču va ra taj ne. Ali pa tu ljak je br blji vi ču var.“431 Та кав је 
лик па туљ ка из Па туљ ко ве тај не: зна тај ну жи во твор ног 
из во ра, тај ну цве та па пра ти и тај ну суд њег да на ста нов ни ка 
шу ме. Нај ва жни ју од њих (тај ну чу де сне мо ћи па пра ти) он 
ће ода ти чо ба ни ци и ти ме по твр ди ти сво ју мит ску ре пу та-
ци ју до бро на мер не при ча ли це.

Ако се по гле да не жи ви свет (пред ме ти, биљ ке) у де лу 
Де сан ке Мак си мо вић, за па жа се да биљ ке за у зи ма ју зна чај но 
ме сто, иако ни су за сту пље не у ве ли ком бро ју ни ти се од ли-
ку ју ра зно вр сно шћу. Фло ра ко ја се ја вља у пе снич ком и про-
зном све ту аутор ке но си се ман ти ку ко ју има и у тра ди ци ји, 

430 В. у: Н. Ра ду ло вић, Сли ка све та у срп ским на род ним бај ка ма, 
стр. 211.

431 A. Ger bran, Ž. Še va li je, Reč nik sim bo la, od red ni ca Pa tu ljak, str. 675.
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што је при ка зи ва но у то ку ра да на во ђе њем па ра ле ла из ет-
но ло шке ли те ра ту ре.

„Зум бул ле пи“ и „љу би чи ца пла ва“ у пе сми Јед на смрт 
по зна че њу се по ду да ра ју са сим бо ли ма усме не ли ри ке. Реч 
је о љу бав ној и хтон ској сим бо ли ци би ља, ко ја се не из ме ње-
на ак ти ви ра ла у аутор ки ној пе сми. По ре ђе ње чо ве ка са бо ром 
(На бу ри) та ко ђе је тра ди ци о нал ног пре кла, о че му је би ло 
ре чи у по гла вљу ра да „Еле мен ти на род не књи жев но сти у 
по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“. Орах се код Бал кан ских Сло-
ве на ве зу је за свет мр твих, под зе мље. Пре ма ве ро ва њу, „гра-
не ора ха би ле су сво је вр стан ’мост’ из ме ђу овог и оног све та, 
пре ко ко га су до ла зи ле и од ла зи ле ду ше по кој ни ка“432. Ово 
ве ро ва ње ис ко ри сти ла је пе сни ки ња да мо ти ви ше до спе ва ње 
ора шчи ћа-пал чи ћа из под зе мља на овај свет и њи хо во по-
ја вљи ва ње у ора хо вом пло ду (у при чи Ора шчи ћи-пал чи ћи). 
С дру ге стра не, Бај ка о тре шњи до но си ре а ли стич ко об ја-
шње ње по ре кла овог др ве та.

Ре пер то ар ма гич них би ља ка је ма ло бро јан. Тра ва у бај-
ци Ма ца Пре ља и цвет па пра ти у Па туљ ко вој тај ни, је ди не 
су биљ ке са чу де сним мо ћи ма. Фан та стич на свој ства ових 
би ља ка део су на род них ве ро ва ња, а чест су мо тив у на род-
ним бај ка ма.

Очи глед но, у сти ху и про зи Де сан ке Мак си мо вић по-
сто ји је дин стве на сли ка све та. Ње на де ла у под тек сту но се 
тра ди ци о нал ни си стем. Под тра ди ци о нал ним си сте мом под-
ра зу ме ва мо све оно што при па да усме ном ства ра ла штву, 
ми то ло ги ји, ре ли ги ји и об ред но-оби чај ној прак си на шег на-
ро да. Та ко ђе, не сме се из гу би ти из ви да при су ство ин тер на-
ци о нал них мо ти ва и ју на ка у аутор ки ним бај ка ма, ко јих има, 
али сва ка ко у ма њем бро ју од на ци о нал них на но са. Ко нач но, 
аутор ска тран спо зи ци ја тра ди ци о нал ног си сте ма да ла је 

432 С. М. Тол стој, Љ. Ра ден ко вић, Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца 
Орах, стр. 409.
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овим де ли ма осо бе ну сло је ви тост, она су на из глед јед но став-
на а у су шти ни сло же на.

Ства ра лач ки по ступ ци Де сан ке Мак си мо вић ис по ља ва-
ју ње но по зна ва ње свет ске и на ци о нал не ба шти не. У иде ал-
ној сим би о зи два пе снич ка си сте ма фол клор но на сле ђе је 
до би ло но ви вид тра ја ња, пру жа ју ћи овој срп ској пе сни ки њи 
оби ље ин спи ра ци ја и си гур ни осло нац пе снич ког све та.
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