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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЈО ВАН ПЕЈ ЧИЋ

ДУХ И ЗНА ЧЕ ЊА УСМЕ НОГ КО СО ВА
Ра спо ни ис тра жи ва ња Ва лен ти не Пи ту лић

Ва лен ти на Пи ту лић већ три де це ни је ис пи су је ве ли ку ис тра
жи вач ку књи гу о срп ском на род но ме књи жев ном ства ра ла штву 
Ко со ва и Ме то хи је од нај ста ри јих вре ме на до да нас. Са зда де се 
бе ла цр ква че твр то је де ло у вен цу ње них на уч но ли те рар них по
ду хва та по све ће них овој те ми.

Пр ва у ни зу је књи га Се ман ти ка бо жу ра (2007). То је че тво
ро дел ни ау тор ски збор ник тек сто ва чи ју те ма ти ку екс кла ма тив но 
од ре ђу је под на слов књи ге – „Усме но Ко со во”. У про блем ској рав ни 
књи ге раз ма тра ју се ет но фол клор на и жан ров ска при ро да ко сов
ско ме то хиј ских на род них пре да ња и ле ген ди, ре ли гиј ски ар хе тип 
у на род ним пе сма ма, ре ли гиј ски ду а ли зам срп ских на род них умо
тво ри на. На ана ли тич ком пла ну, ис тра жу ју се пост ву ков ске ва
ри јан те ста ро ср би јан ских еп ских пе са ма о Ко сов ском бо ју. По ве
сно и сто риј ску ди мен зи ју књи ге за сту па, пр во, утвр ђи ва ње уде ла 
фол кло ра у град њи исто риј ских ли ко ва Сте фа на Де чан ског и кра ља 
Ми лу ти на, а он да: опис на чи на тран спо но ва ња ма на сти ра Гра ча
ни це у на род ној тра ди ци ји, с јед не, и по глед на на род не умо тво
ри не на Ко со ву и Ме то хи ји да нас, с дру ге стра не. 

За Се ман ти ком бо жу ра усле ди ла је, 2011. го ди не, зби р ка 
сту ди ја пре ла знич ког ин тер пре та тив ноте о риј ског ка рак те ра Тра
гом ар хе ти па, усред сре ђе на на ути цај и ре флек се усме но сти у 
срп ској пи са ној ре чи 19. и 20. ве ка, и то ка ко по ет ске, та ко драм ске 
и про зне про ве ни јен ци је, код пи са ца као што су, нај пре, Сте фан 
Сте фа но вић, Ње гош и Ла за Ко стић, а по сле њих: Ра до је До ма но
вић, Јан ко Ве се ли но вић, Сте фан Ми тр ов Љу би ша, Сте ван Сре мац, 
Бо ра Стан ко вић, Гри го ри је Бо жо вић, Иво Ан дрић, Де сан ка Мак
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си мо вић, а из нај но ви јег до ба Ми ли сав Са вић. Сре ди ште ау тор
ки них ин те ре со ва ња пред ста вља ју, при то ме, функ ци ја и сми сао 
ма гиј ско га и ри ту ал ног у умет нич кој епи ци, фол клор ни под текст 
пе ва ња и при по ве да ња, упо тре ба на род не се ман ти ке и ар ха ич не 
сим бо ли ке у срп ским но во ве ков ним оства ре њи ма при по вед ног и 
ро ма неск ног ти па.

Уло га мо ста ка из вор ној те ми, ка те ме љу су штин ских про у ча
ва ња Ва лен ти не Пи ту лић (а то су на род не умо тво ри не на ста ле у 
Ста рој Ср би ји, на ма тич но ме тлу на ше га на ро да) при па да рас пра
ва ма о по е ти ци и зна че њи ма при по ве да ка и пу то пи са нај а у тен тич
ни јег ко сов ско ме то хиј ског пи сца Гри го ри ја Бо жо ви ћа. Тре ћа, да кле, 
књи га Ва лен ти не Пи ту лић, Усме ност и ве ро до стој ност, штам па
на 2012. го ди не, на свим ни во и ма осве до чу је ње но основ но на уч но 
опре де ље ње: про у ча ва ње на род ног ства ра ла штва и оп штег ду хов
ног на сле ђа Ко со ва и Ме то хи је. На сло ви по је ди них ра до ва – као 
уо ста лом и, гле да но ши ре, ви до кру зи те мат ских це ли на – по твр ђу ју 
то на нај бо љи мо гу ћи на чин: „Из ме ђу древ них сим бо ла и очу ва ња 
иден ти те та”, „Усме но Ко со во”, „Све ти те љи и не и ма ри”, „Па ган ско, 
хри шћан ско, на род но” итд.

Нај но ви ја књи га Ва лен ти не Пи ту лић, Са зда де се бе ла цр ква: 
срп ско на род но ства ра ла штво Ко со ва и Ме то хи је, об ја вље на у 
Ан дрић гра ду 2018. го ди не, сло же ни ја је од свих у при ка за ном 
ни зу. Ов де она хо ри зон ту по сма тра ња, ана ли зе, за кљу чи ва ња и 
вред но ва ња да је ме ру син те тич ког пред ста вља ња ко ли ко оп ште 
гра ђе, то ли ко на род ноисто риј ских и по ет ских ин стан ци ја раз ма
тра ног ма те ри ја ла и ње го ве ду бин ске се ман тич ке тра ди ци је.

На пот пу ност и син те тич ност ис пи ти ва ња и пред ста вља ња 
ука зу је већ струк ту ра књи ге, пр вен стве но са мо зна че ћа рас по де ла 
ра до ва. Упо ри шне те ме су: лир ско и еп ско пе ва ње, са др жа ји и сим
бо ли тек сто ва, има ги на тив на и ет но ан тро по ло шка опре де ље ња – 
на род на са мо свест, срп ски иден ти тет... На зна че не те ме огле да ју се 
у ци тат ним па ра ле ла ма по ло же ним уз на сло ве по гла вља: „За спа ла 
све та Тро ји ца”, „Сву ноћ ти не сам за спа ла”, „Ста де му ња да ре ди
је ли ти”, „С вој ском ај де у по ље Ко со во”, „То ми је цр ква Гра чан ка”, 
„Идеш у во де ни цу па срет неш не ко га”, „Ко пи је ви но за сла ве Бож је”. 
Са ма пак фол клор на гра ђа, као „си стем ко ји по чи ва на је зи ку фор
му ле”, осве тља ва се кроз утвр ђи ва ње, раз вр ста ва ње и ин тер пре
та ци ју мит ских на сла га, об ред них сло је ва, при су ства и деј ста ва 
па ган ског –ста ро за вет ног –но во за вет ног, кроз ком па ра тив но са гле
да ва ње про це са хри сти ја ни за ци је мо ти ва и сим бо ла, са крал них и 
зе маљ ских про сто ра ег зи стен ци је... зна чи – свих об ли ка умо твор ног 
усме ног ства ра ња, раз ви ја ња и на род но у мет нич ког мо де ло ва ња 
све у куп ног ду хов ног на сле ђа Ср ба на Ко со ву и у Ме то хи ји.
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При то ме, ком плек сност на уч ног при ла за оза ко њу је се по сред
ством ви ше сте пе но га те мат скострук тур ног по ве зи ва ња с от кри
ћи ма и са зна њи ма из ра ни јих ета па ис тра жи ва ња. При ме ра ра ди, 
на рад о исто риј ској се ман ти ци бо жу ра из пр ве књи ге на до ве зу је 
се сту ди ја о ко смо го ниј ској сим бо ли ци све тог др ве та и, у пре у ре
ђе ној лир скопе снич кој ме та фо ри ци на род не тра ди ци је, о ма гиј
ским и мит скосим бо лич ким зна ме њи ма не ве на, ја бу ке, сми ља, 
ру же, бо сиљ ка, здрав ца – све ана ли тич ки кон кре ти зо ва но естет ски 
са мо го во ре ћим на во ди ма. Шта ви ше, сво јим сту ди ра њем се ман ти ке 
ко сов ског би ља Ва лен ти на Пи ту лић у нај ма њу ру ку про ши ру је 
аспек те зна че ња што су их у сво је вре ме уста но ви ли Па вле Со фрић 
и Ве се лин Чај ка но вић.

Или, са да у еп ском сми слу, тро стру ко је по ста вље на мре жа 
од но са из ме ђу пр ве, тре ће и че твр те књи ге. Као сто жер Се ман ти ке 
бо жу ра ја вља се те мат ски хо мо ге на це ли на тек сто ва по све ће них 
Ко сов ском бо ју, ова ко рас по ре ђе них: Ла за ре во опре де ље ње, Ми
ло шев под виг, Ву ко ва из да ја, по при ште, за ка сне ли ју нак, мај ка 
Ју го ви ћа, култ кне за Ла за ра. Та ко за по чет пра вац ау тор ки них 
про у ча ва ња на ста вља цен трал ни круг ра до ва ње не тре ће књи ге, 
Усме ност и ве ро до стој ност, на сло вљен „Усме но Ко со во”. Об ра
ђу ју се сле де ћи мо ти ви: по ре кло ју на ка, ухо ђе ње тур ске вој ске, 
„брат од за кле тве”, ток Ко сов ске бит ке, узрок про па сти Срп ског 
цар ства, култ ко сов ских ју на ка. У књи зи Са зда де се бе ла цр ква 
це ло јед но по гла вље син те ти ше прет ход не ис тра жи вач ке ре зул
та те је дин стве ним раз ма тра њем под на сло вом „С вој ском ај де на 
по ље Ко со во: От куд ли си не зна на де ли јо. Еп ско пе ва ње на Ко со ву 
и Ме то хи ји”. На сли чан на чин књи ге Ва лен ти не Пи ту лић по ве
зу ју се пре ко те ме ко сов ских све ти те ља, не и ма ра и ма на сти ра. 

У по ду хва ту ова квих раз ме ра не мо же се, на рав но, би ти нити 
оста ја ти сам. Ва лен ти на Пи ту лић, пре ма то ме, ни је у свом по слу 
без прет ход ни ка. Иван Ја стре бов, Де на Де бељ ко вић, Вла ди мир 
Бо ван – са мо су нај и зра зи ти ји ме ђу њи ма, и то у оном сми слу у 
ко јем основ, ши ри ну и ме тод ски по сту пак ње них ис пи ти ва ња, као 
сво је вр стан не за о би ла зни на уч ни ори јен тир за ис тра жи ва ње, чу
ва ње и ту ма че ње зна ча ја, зна че ња и вред но сти ве ко ви тих усме них 
тво ре ви на срп ског на род но га ду ха, пред ста вља ју на ди зра зне ак тив
но сти и мо ну мен тал но де ло Ву ка Ка ра џи ћа.

То у јед ном ви ду. Сво ја ис тра жи ва ња и за кључ ке до не те у 
овој књи зи Ва лен ти на Пи ту лић, с дру ге стра не, из во ди те о риј ски 
и ме то до ло шки сле де ћи нај де ло твор ни ја до стиг ну ћа са вре ме не 
срп ске и свет ске фол кло ри сти ке, др же ћи се у пр вом ре ду оних 
са зна ња ко ја ње ној на у ци пру жа ју ет ноп си хо ло ги ја, ду бин ска ана
ли ти ка и кул тур на исто ри ја. Нај пре те жни ји ослон ци те мат ско
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ин те р пре та тив них от кри ћа Ва лен ти не Пи ту лић у бли ско ме су 
до слу ху пре све га с уче њем Кар ла Гу ста ва Јун га о искон ским 
сли ка ма, ар хе ти по ви ма људ ске жи вот не и ства ра лач ке све сти, али, 
на истом пу ту, ни су јој да ле ка ни схва та ња Мир че Ели ја деа о све
том и про фа ном, Вла ди ми ра Про па о мо де ла тив ним си сте ми ма 
об ли ко ва ња усме них тво ре ви на, Кло да Ле виСтро са о ема на ци ја
ма и де ло ва њу уни вер зал них прин ци па и струк ту ра чо ве ко вих 
под све сних ис ку ста ва и зна ња о све ту.

Раз у ме се, до ма ћи и стра ни ослон ци о ко ји ма је реч име ну ју 
са мо оквир и смер тра га ња на ше ау тор ке – они ни су оп шти циљ 
ње них по ду хва та. Ње зи не сту ди је о об ред ној ли ри ци са Ко со ва и 
Ме то хи је, о ар ха ич ним фор ма ма љу бав них пе са ма и по себ ној функ
ци ји „не мог го во ра” пре ко но шње мом ка и де вој ке, а осо би то о све
тло сној сим бо ли ци јед на ко са чу ва ној и у ли ри ци и у епи ци Ко со
ва и Ме то хи је – сви ови мо мен ти нај у прав ни је све до че не са мо о 
по себ но сти не го и о ори ги нал но сти оп штег на уч но и стра жи вач ког 
при сту па Ва лен ти не Пи ту лић. Ње на тра га ња за ду хов ним из во ри
шти ма соп стве но га на ро да, ње на по ни ра ња у на ци о нал ну ма три
цу по сто ја ња и ства ра ња нај бо ље, уо ста лом, ис ка зу је ау тор ки но 
об ја шње ње ме то ни миј ске и ме та фи зич ке ор би те из ра за „бе ла цр ква”, 
име на и атри бу та ко ји се угра дио у на слов књи ге. У сту ди ји „Из ме
ђу древ них сим бо ла и очу ва ња иден ти те та” она то екс пли цит но 
ка же: 

Бе ла цр ква је у пе сма ма са Ко со ва и Ме то хи је ни на не бу ни 
на зе мљи. Она пре у зи ма функ ци ју гра да ко ји ви ла у мно гим пе сма
ма гра ди ни на не бу ни на зе мљи. Сто жер укуп ног ду хов ног жи во та 
по ста је упра во цр ква. Мит ски не ствар на, она пре ста је да бу де гра ђе
ви на од ка ме на, већ ду хов на гра ђе ви на пред ко јом је је ано ним ни 
пе вач чу де сно за пе вао „Са зда де се бе ла цр ква.”

Од исте пре ђе, са мо ово га пу та на под руч ју на у ке о на род ној 
књи жев но сти, иза тка на је нај но ви ја књи га Ва лен ти не Пи ту лић 
– ис тра жи ва ча, про фе со ра и на ци о нал ног пре га о ца, из у зет ног у 
сва кој од ових обла сти.*

* Реч на про мо ци ји књи ге Ва лен ти не Пи ту лић Са зда де се бе ла цр ква: срп
ско на род но ства ра ла штво Ко со ва и Ме то хи је (Ан дри ћев ин сти тут, Ви ше град 
2018), ко ја је одр жа на у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 4. фе бру а ра 2020. го ди не.




