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ЖИ ВА ВО ДА ПРИ ЧУ РО НИ

Ана Вук ма но вић, У тра га њу за из вирво дом: сли ке во де у ју жно сло вен ској 
усме ној ли ри ци, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2020

Нај че шће су де ла ко ја из ра сту из док тор ских ди сер та ци ја обим не 
и ва жне сту ди је ко је су у се бе упи ле го ди не ис тра жи вач ког ра да и ве
ли ку по све ће ност ау то ра. На при ме ру књи ге У по тра зи за из вирво дом 
има мо мо гућ ност да све до чи мо о тач но сти ове те зе у про ши ре ном сми
слу. На и ме, де ло ко је под на сло вом су ге ри ше ана ли зу лир ских па са жа 
мо ти ви са них сли ком во де на про сто ри ма на се ље ним Ју жним Сло ве ни ма 
у се би об је ди њу је ис тра жи ва ња ко је је Ана Вук ма но вић спро ве ла пи шући 
ма ги стар ску („Во да у об ред номит ском сло ју на род не ли ри ке”) и док тор
ску те зу („Зна че ња и функ ци је гра ни це у свад бе ној усме ној ли ри ци”).

Сту ди ја Ане Вук ма но вић по де ље на је на се дам це ли на у ко ји ма се 
ис пи ту је зна чај во де – од мит ских сли ка на чи јим по че ци ма сто ји, до 
об ре да ко ји су по сре до ва ни пе сма ма ко је све до че о ње ном зна ча ју у нај
ве ћем бро ју чо ве ко вих де лат но сти. Цен трал ни део ана ли зи ра ног кор пу
са пред ста вља ју пе сме за бе ле же не на про сто ри ма ко ји се да нас на ла зе 
у окви ру гра ни ца Ср би је, Хр ват ске, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. 
У 66 пу бли ка ци ја (27 ан то ло гиј ских из да ња, 21 збир ци, 9 пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја и 7 ет но граф ских из да ња) са др жа на је ком плек сна по е ти
ка во де са свим мно го знач но сти ма ко је ау тор ка по бра ја и кла си фи ку је 
пре ма слич но сти. Ва жност во де осли ка на је у број ним при ме ри ма ко ји 
от кри ва ју да јој се чо век од дав ни на обра ћао као би ћу, до жи вља ва ју ћи 
је „као мит ски пра по че так, из вор жи во та..., при род ну си лу, сти хи ју која 
ра за ра, гра ни цу или ре ал но жи вот но окру же ње”. На чин на ко ји се зна
че ње во де ак ти ви ра усло вље но је на чи ном жи во та оних ко ји је по сма
тра ју и ко ји са њом до ла зе у кон такт, али и пе снич ким кон тек стом.

Сту ди ја Ане Вук ма но вић осла ња се на чи та ње во де из ве ли ке ле пе
зе мо гућ но сти ко је се отва ра ју не са мо због не по сто ја ња ве ро ват но ће да 
се ток за у зда и ње но про стран ство са гле да већ нај ви ше од све га за хва
љу ју ћи ам би ва лент но сти због ко је је во да и бла го твор на и ра зор на си ла. 
Као оста так сна га ха о са она је сти хи ја, док је на су прот ном по лу гра див
ни еле мент при ме ше њу хле ба, ме сто на ком се ра ђа ју бо ги ње и жи во
твор ни пр ви по дој. Про стор не ко ор ди на те не мо гу по ка за ти ње ну огра
ни че ност, што нај бо ље илу стру је ра спон би нар них опо зи ци ја у окви ру 
ко јих во ду мо же мо по сма тра ти као под зем ну и над зем ну, чи сту и не чи
сту, зе маљ ску и не бе сну, ону ко ја при зи ва се ћа ње и ону ко ја но си за бо рав, 
жи ву и мр тву итд. Број не аква тич ке ма ни фе ста ци је у ви ду ре ке, ки ше, 
је зе ра, бу на ра, мо ра и тран спо но ва ње њи хо вих по тен ци ја ла у усме ну 
ли ри ку све до че о ра зно вр сно сти те ма ко ји ма је во да у њој по сре до ва на. 
Као „део мит ског ха о са и нај ста ри ји еле мент” на шла се и у раз ли чи тим 
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дис кур си ма ко је ау тор ка на во ди, из два ја ју ћи вез на на род ној но шњи, 
где се ма ни фе сту је у ви ду та ла са стих пру га. Зна ча јан је и увид да је 
„си ње мо ре”, ко је се од вај ка да по ми ње као крај ња гра ни ца не са вла ди ва 
за љу де, не ка да шњи на зив за да ле ко Цр но мо ре, бу ду ћи да је по то њи 
при дев за сло вен ске на ро де од ре ђе ње но ви јег да ту ма.

Од нај ста ри јег за пи са лир ских сти хо ва из Ду бро вач ког ар хи ва 
(1462) до пред ста ва во де у пе сма ма из пр вих де це ни ја 20. ве ка, Ана Вук
ма но вић де тек ту је све по себ но сти ве за не за во ду у ју жно сло вен ској 
усме ној ли ри ци, ту ма че ћи их у скла ду са је зич ким из ра жај ним сред
стви ма ко ја су ути ца ла на њи хо ву струк тур ну и зна чењ ску ма ни фе ста
ци ју. Да су гра ни це у ко ји ма се во да мо же де фи ни са ти по ро зне и про пу
стљи ве као и са ма сти хи ја ко ја у по себ ним при ли ка ма мо же да се сми ри 
и за у зда, го во ре и раз ли чи те мо гућ но сти иш чи та ва ња ко је се нај че шће 
от кри ва ју у кон тек сту. Та ко мут на во да мо же би ти из вор не сре ће али и 
ме сто дра ма тич ног пре о кре та, као што и бу нар пред ста вља отвор ка 
оно стра ном ако је ве зан за го ру, док је са свим дру га чи је мар ки ран уко
ли ко се на ла зи у бли зи ни ку ће. Ду нав као ре ал но про стран ство и мит ско 
ме сто, на ро чи то ка да је од ре ђен као „бе ли”, мо же би ти но си лац дво стру
ких зна че ња – бли ста во шћу упу ћу је на чи сту во ду, док ди мен зи ја ко ја 
га ве зу је за мит нај че шће све до чи о опа сно сти ове ре ке, ко ја је че сто 
пер ци пи ра на и као мо ре. 

Во да као са крал но ме сто је сте и про стор на ком се по твр ђу је ма
гиј ска моћ ре чи, те је де ло твор но у ње ној бли зи ни из ре ћи бла го слов, 
али и кле тву. Бу ду ћи да „по е ти ка усме не ли ри ке, ње на са же тост и по
сред ност из ра за не до зво ља ва ју ши ро ке пла но ве, при ка зе дра ма тич них 
су ко ба”, пе сме чу ва ју фраг мен те ми то по ет ских пред ста ва ко је су у овој 
сту ди ји ре кон стру и са не у скла ду са об ре ди ма ко је по сред но или не по
сред но при зи ва ју. Број ни ет но граф ски на ла зи кон сул то ва ни при ана ли
зи по ма жу у фор ми ра њу за себ них уви да о зна ча ју во де на раз ли чи тим 
под не бљи ма, ко ји се ка сни је удру жу ју у ши ро ку сли ку срод них ве ро
ва ња и оби ча ја. О њој пе ва ју ла за ри це, кра љи це, иван чи це, до до ле, прпо
ру ше и кр сто но ше, кре ћу ћи се у об ред ним по вор ка ма и игром за зи ва ју ћи 
до бро вре ме и бе ри ћет.

Иа ко на во ди сва би ћа ко ја на ста њу ју во де не ду би не и ко ја се око 
во де них по вр ши на кре ћу, Ана Вук ма но вић на ро чи ту па жњу по кла ња 
ви ли. Ам би ва лент на као и сре ди на ко јој при па да, ви ла се че сто при ка
зу је у свој ству де ми јур га или си ле ко ја се из не на да по ја вљу је и ре ша ва 
или усло жња ва рад њу. И ње на де лат ност умно го ме за ви си од кон тек ста 
при по ве да ног, те власт ко ју ви ла има над во дом мо же еска ли ра ти у опреч
не ма ни фе ста ци је – од за тро ва но сти до до де ље не ле ко ви то сти. За раз
ли ку од зми је, ко ја као сим бол аморф ног у пе сми нај че шће има уло гу 
узроч ни ка бо ле сти, и зма ја ко ји је ме ди ја тор гор ње и до ње во де и ко ји 
мо же оте ти де вој ку у ерот ске свр хе ко је ал тер ни ра ју све ту свад бу, ви ла 
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је во де но би ће ко је се, пре ма ве ро ва њу, за ме ће од ро се или сне га мар ки
ра ног хро но то пом. Сва ка ње на де лат ност је на не ки на чин аква тич ка, 
би ло да је то пра вље ње ко ла у бли зи ни во де или ус по ста вља ње во да ри не 
за ини ци јан та.

Чо ве ков глав ни ори јен тир је сте гра ни ца за хва љу ју ћи ко јој фор ми
ра пред ста ву о свом и ту ђем. Во де ној гра ни ци по све ћен је ве ли ки део 
сту ди је Ане Вук ма но вић и осим у по гла вљу ко је де таљ но ис пи ту је њене 
осо би не и мно го стру ке ма ни фе ста ци је, овај фе но мен пре зен то ван је и 
до пу ња ван кроз це лу књи гу, где се гра нич ност осли ка ва као би тан фак
тор у ус по ста вља њу при че ко јој прет хо ди ве за ност за од ре ђе не об ред не 
рад ње. За јед но са мо ти ви ма ви со ке го ре и ши ро ког по ља ко ји мо де лу ју 
одва ја ње гра нич ног од људ ског све та, ду бо ка во да пред ста вља ко му ни
ка ци о ни ка нал из ме ђу оно га што чо ве ку при па да и оно га за чим жу ди. 
Због то га са вла ђи ва ње пре пре ка за зи ва еле мен те ко ји при па да ју до ме ну 
бај ке – по моћ ни ке, ис ку ше ња и по вра так из све та ко ји је те шко до сег ну
ти. Бу ду ћи да је пре ла зак гра ни це нај че шће ве зан за ини ци ја ци ју у свад
бе ном ко ду, нај број ни је лир ске илу стра ци је ве за не су за уми ра ње у свом 
до са да шњем, а ра ђа ње у за јед нич ком брач ном жи во ту. Де вој ка во де ни 
про стор тран сфор ми ше емо ци ја ма, ма ги јом би ља, ле по том и пре ла зи га 
по мо ћу ма гиј ских пред ме та, док мо мак „са вла ђу ју ћи при ро ду по ста је 
пан дан кул тур ном ју на ку” на кон ре ше них те шких ини ци ја циј ских за
да та ка. Чак и ка да пе сма не ма свад бе ну те ма ти ку, при су ство же не или 
му шкар ца у њој ак ти ви ра аква тич ке пред ста ве плод но сти за сно ва не на 
ре ал ним ис ку стви ма љу ди, где се во да мо же ја ви ти као сим бол опло ђу јућег 
му шког семе на или у ви ду жен ског прин ци па све оп штег за че ћа и ра ђа ња. 
Ме ђу соб на ин тер ак ци ја по ло ва оства ру је се број ним рад ња ма од ко јих су 
нај фре квент ни је пр ска ње, уми ва ње, да ри ва ње, ку па ње и гу ра ње у во ду. 

Осим нај че шћих по ме на во де, чи ји су зна чај и сим бо ли ка у пе сма ма 
по твр ђе ни за хва љу ју ћи ин тер по ли ра ним при ме ри ма из об ред не прак се и 
број них ет но граф ских па са жа, Ана Вук ма но вић на во ди и оне рет ке али 
ва жне пред ста ве во де ко је се ма ни фе сту ју кроз су зе, ки шу или би ло 
ка кву ин тер ак ци ју са жи во ти ња ма. Ин те ре сант ни су при ме ри ба зи ра ни 
на огре ше њи ма о об ре де (као што је ку па ње по кој ни ка за пр ља ном во дом 
лук ши јом), ко ји ма се во да от кри ва као би тан чи ни лац ус по ста вља ња 
по смрт ног ми ра.

Схва та ње во де као еле мен та ко ји сто ји на по чет ку све та и уче ству је 
у ње го вом кон сти ту и са њу ау тор ка об ја шња ва на во де ћи сти хо ве ка рак
те ри стич не за сва ки аспект људ ског жи во та, а у ко ји ма је за све до чен аква
тич ки по тен ци јал ства ра ња ка ко ма те ри јал них, та ко и ства ри ко је при
па да ју до ме ну ме та фи зич ког. Из вирво да из на сло ва сту ди је део је фор
му ле ко ја усло жње на мо же функ ци о ни са ти и као фор му ла ви шег ре да 
и по твр ђи ва ти свој зна чај у раз ли чи тим при ме ри ма ко ји је осли ка ва ју као 
гра ни цу – од ерот ског до опа сног са стан ка у ди вљи ни. Ау тор ка на во ди 
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да се „у су сре ти ма са лир ским пе сма ма от кри ва ју број не аква тич ке сли
ке, њи хо ве ва ри јан те, раз ли чи та зна че ња и њи хо ве ни јан се, ре флек си 
ми то по ет ских пред ста ва, чи та ва јед на по е ти ка во де”. Сва ка гра ни ца 
ко ја се пре ко ра чи, мост ко ји се са гра ди, реч ко ја се на во ди или у ње ној 
бли зи ни из го во ри – ва жни су сиг на ли ко је је нео п ход но пра ти ти при 
фор ми ра њу ту ма че ња. Због то га је још зна чај ни је на сто ја ње ау тор ке да 
у ана ли зу увр сти све по зна те ва ри јан те пе са ма ка ко би из дво ји ла и опи
са ла пред ста ве о во ди ко је су се раз ви ја ле на раз ли чи тим под не бљи ма 
и ко је су би ле при ла го ђа ва не ши ро ком спек тру об ред них си ту а ци ја.

Тра га ње за из вирво дом по ход је на ве ли ки и још увек не до вољ но 
от кри ве ни кон гло ме рат при ча ко је су обра зо ва ле сти хо ве о во ди ко ји су 
нам да нас по зна ти. Сту ди ја Ане Вук ма но вић зна ча јан је пу то каз за све 
оне ко ји су вољ ни да се на овај за го не тан али за ни мљив пут оти сну у 
по тра зи за но вим чи та њи ма сим бо ла и ме та фо ра угра ђе них у на ше по
сто ја ње. У тра га њу за из вирво дом јед на је од оних књи га по ко ји ма се 
пре по зна је књи жев ни и ис тра жи вач ки траг у вре ме ну и ко је су ми ра ју 
за но се и пр ко се на ро да на јед ном ве ли ком а срод ном про сто ру у тра ја њу 
од не ко ли ко ве ко ва. Због ту ма че ња ус по ста вље них око при ме ра ко ји 
во ду по твр ђу ју као је дан од нај ва жни јих и нај до ми нант ни јих мо ти ва у 
ју жно сло вен ској усме ној ли ри ци, ову књи гу мо же мо по сма тра ти као раз
ја сни цу за чи та ње и раз у ме ва ње еле мен та од ког смо и са ми у нај ве ћој 
ме ри са зда ни.

Мср Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

ma ri ja na maj che@g mail.co m

ПО ЗО РИ ШНА ПРИ ЧА ТО ДО РА МА НОЈ ЛО ВИ ЋА

Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште, Ба нат ски кул тур ни цен тар, 
Но во Ми ло ше во 2020

По зи ва ју ћи се на ши ле ров ски по сту лат сло бо де ми сли и ду хов ног 
са мо о пре де ље ња, То дор Ма ној ло вић био је при вр жен, још од гим на зиј
ских да на, по зо ри шном све ту. Оп чи њен сце ном и глу мом, по зо ри шном 
има ги на ци јом и драм ском књи жев но шћу, кроз рад књи жев них дру шта ва 
Hol nap и Dél, То дор Ма ној ло вић се ба вио пре во ди ла штвом и по зо ри шном 
кри ти ком, а ка сни је, као се кре тар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и као 
се кре тар Опе ре, са ра ђи вао је са ве ли ким по зо ри шним име ни ма – Ми
ла ном Гро лом, Ми ла ном Пре ди ћем, Ста ни сла вом Би нич ким, Сте ва ном 




