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го вор ни ка на се бе пре у зи ма ју за точ ни ци је зи ка – бра ни те љи срп ског 
је зи ка, ућут ка ни и по ни же ни ду гом рђа вом упра вом и то та ли та ри стич
ком прак сом. Суд би на про све ти те ља, све де на на не гда шњи број 14, или 
са вре ме ни 27, ни је мо го во ри о етич ком би лан су вре ме на у ко јем се не
по доп шти на на сил ног су зби ја ња срп ског је зи ка и пи сма од ви ја ла. И 
бро је ви су ни је ми го вор ни ци, пу то каз пре о вла ђу ју ће ду хов не оску ди це 
на спрам из у зет но сти уса мље них бун тов ни ка. По и ме нич ни по пис зна них 
ни је мих го вор ни ка у епи ло шком ди је лу збир ке на зна чу је нео п ход ност 
по ми ња ња под ви жни ка, чи ја ло јал ност срп ском је зи ку за слу жу је на клон 
и угле да ње по ко ље ња. Уло гу ни је мог го вор ни ка не ка да за у зи ма и же на, 
као пред мет обо го тво ре не пје снич ке жуд ње и на кло но сти: „Че кам да се 
вра тиш, / и до не сеш све што ми не до ста је, / пре тва ра ју ћи се у пје сму / 
ко ју ми ни је мо го во риш.” Ову ску пи ну пје са ма, та ко ђе, од ли ку је ћут ња, 
као нај по у зда ни ји знак ме ђу соб ног пре по зна ва ња ода них љу бав ни ка. 

Са кра ли за ци јом ти ши не кроз фор му про зног за пи са, Кру ла но вић 
ста вља пе чат на соп стве ну по е тич ку кон стан ту – пје снич ко за вје то ва ње 
на вр ло про дук тив ну, ства ра лач ку ћут њу, чи ју умјет нич ку ло ги ку чи
та лац мо же спо зна ти са мо пре да ним ре цеп тив ним ди ја ло гом с Ни је мим 
го вор ни ци ма.
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Мо но гра фи ја Ма гиј ско из во ри ште по ет ског: огле ди о усме ној ли
ри ци тре ћа је об ја вље на књи га др Ја сми не Јо кић, про фе сор ке Од се ка за 
срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Де вет ра до ва 
об је ди ње них у овој књи зи пред чи та о ца из но се ре зул та те ис тра жи ва ња 
пред у зе тих на број ној и ра зно вр сној по ет ској гра ђи на род не ли ри ке 
(кра љич ким, ла за рич ким, до дол ским, је ре миј ским, спа сов дан ским, свад
бе ним, љу бав ним, ми то ло шким, по бо жним пе сма ма, ба ла да ма, ту жба
ли ца ма), обе ле же них на сто ја њем да се до сег не до по ла зне тач ке по ет ског 
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об ли ко ва ња од ре ђе них мо ти ва. При том, у ци љу об у хват не ана ли зе, 
ду бљег и пот пу ни јег раз у ме ва ња по ет ског тек ста, ау тор ка оп сег свог ис
тра жи ва ња про ши ру је и од го ва ра ју ћом ет но граф ском гра ђом, об ред ним 
кон тек стом, на род ним ве ро ва њи ма и оп штим пред ста ва ма тра ди ци о нал
ног чо ве ка о фе но ме ни ма ко је раз ма тра. На уч ни при ступ са гле да ва ња 
по ре кла, зна че ња и функ ци је мо ти ва ко ји се по ста вља ју за пред мет тума
че ња до след но је спро ве ден у сва ком ра ду, а под ра зу ме ва ис тра жи вач ко 
кре та ње од по је ди нач ног ка оп штем, од мо ти ва ка ње го вом мо гу ћем из вору, 
при че му се ау тор ка за др жа ва на свим кључ ним сег мен ти ма, на сто је ћи 
да њи хо вим об ја шње њем чи та о цу пре до чи што пот пу ни ју и де таљ ни ју 
сли ку тра ди ци о нал ног по и ма ња све та чи ји је по ла зни мо тив, за пра во, 
са мо је дан њен део. По сле ди ца та квог од но са пре ма за дат ку је су пре глед
ност, си сте ма тич ност, ја сност и убе дљи вост по ну ђе ног од го во ра.

Од де вет ра до ва пред ста вље них у овој књи зи, два су у пот пу но сти 
по све ће на раз ма тра њи ма о же ни, тј. о ње ном ини ци ја циј ском пу ту у 
об ред ној ли ри ци и о уло зи у ка лен дар ским ри ту а ли ма и по е зи ји ко ја их 
пра ти. У оба ра да ис ти че се по ве за ност же не са ве ге та тив ним све том – с 
јед не стра не, ње на спо соб ност да ути че на при ро ду, а са мим тим и на 
све оп шту плод ност и оп ста нак за јед ни це („Же на као но си лац ма гиј ске 
мо ћи у ка лен дар ским ри ту а ли ма и по е зи ји”), и, с дру ге, ње но по и сто ве
ћи ва ње са биљ ка ма („Од цве та до пло да: жен ски ини ци ја циј ски пут у 
срп ској об ред ној ли ри ци”).

У пр во на ве де ном ра ду по ла зи се од пред ста ве же не као би ћа по сред
ни ка из ме ђу људ ског и бо жан ског све та ко је, упра во због ве зе са оно стра
ним, има во де ћу уло гу у ка лен дар ским об ре ди ма. У ра ду се на осно ву 
по ет ске и ет но граф ске гра ђе од ре ђу ју ње на глав на обе леж ја као уче сни
це об ре да, при ли ком че га се у об зир узи ма и сим бо лич ко зна че ње ње не 
оде ће, ри ту ал не игре и ре кви зи та ко ји се ко ри сте, као и оп сег ње ног ути
ца ја. Са гле да на на тај на чин, она се ви со ко вред ну је – по сред ни ца је из
ме ђу два све та ко ја ма ни пу ла ци јом ат мос фер ским па да ви на ма и мо гућ
но шћу де ло ва ња на оно стра не си ле мо же да ути че на об на вља ње при ро де 
и за јед ни це.

У фо ку су дру гог ра да на ла зе се по ет ске сли ке ко ји ма се пред ста вља 
по ве за ност же не и биљ ног све та. Упра во на осно ву вр сте би ља ко је се у 
пе сма ма ја вља, рад се мо же по де ли ти на три де ла – пр ви део ана ли зи ра 
при ме ре у ко ји ма су за сту пље ни фло рал ни мо ти ви, дру ги део при ме ре 
у ко ји ма су за сту пље ни мо ти ви во ћа, док се тре ћи део од но си на пе сме 
са мо ти ви ма жи та ри ца. У окви ру сва ке мо тив ске це ли не по себ на па жња 
се по све ћу је биљ ка ма ко је су нај фре квент ни је, од но сно биљ ка ма ко је су 
нај ре пре зен та тив ни ји но си о ци од ре ђе ног зна че ња. Та ко се сми љу, бо сиљ
ку, се ле ну, пе ру ни ци, ру жи, ви шњи, ја бу ци, ду њи, ло зи и пше ни ци да је 
по се бан про стор. Си сте ма тич ност из ла га ња вр ло убе дљи во при ка зу је 
по и сто ве ћи ва ње од ре ђе них фа за жен ског ини ци ја циј ског пу та, од ста ту са 
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де вој ке за уда ју, пре ко не ве сте, до уда те же не, са од ре ђе ним ве ге та тив
ним фа за ма биљ ног све та – спрем ност за уда ју и уда ја са цве та њем, 
опа да ње цве та са за вр шет ком де во јач ког жи во та, са ђе ње во ћа ка, њи хо
во цве та ње и да ва ње пло да са ве зи ва њем и пре во ђе њем не ве сте у но ви 
дом, док се ини ци ја циј ски пре лаз ан ти ци пи ра по и сто ве ћи ва њем не ве сте 
са зр ном пше ни це, кул ти ви са не биљ ке, чи ме се не ве ста од ре ђу је као 
„оте ло тво ре ње плод но сти и но си лац са ме кли це жи во та”. 

Сво је вр сни по глед из бли за од ре ђе ног де ла жен ског ини ци ја циј ског 
пу та, ко ји од го ва ра ста ту су не ве сте, пред ста вљен је у ра ду „Ри ту ал ни 
плач у свад бе ној по е зи ји Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је”. На сто је ћи да од
го во ри на пи та ње због че га се ри ту ал ни плач у то ку свад бе ног ри ту а ла 
ја вља и ко ја је ње го ва функ ци ја, ау тор ка осве тља ва ва жност и осе тљи
вост тзв. ли ми нал не фа зе за ко ју се овај еле мент об ре да увек ве зу је. Ње
го вом ту ма че њу при сту па се са ста но ви шта мла ди не по зи ци је, а оно обу
хва та де таљ но ана ли зи ра ње об ред ног кон тек ста (вре ме и ме сто ту же ња, 
ко ту жи и ко ме се ту же њем обра ћа, по на ша ње не ве сте и оста лих при сут
них) и са др жа ја пе са ма ко је се том при ли ком из во де, с по себ ним на гла
ском на до ми нант ност тра гич них мо ти ва бо ле сти или смр ти не ве сте у 
њи ма. Пра те ћи ту нит, ау тор ка функ ци ју об ред ног пла ча де фи ни ше као 
на чин не по сред ног из ра жа ва ња основ не иде је об ре да, ко ја под ра зу ме ва 
не ве сти но на пу шта ње до та да шњег би о ло шког и со ци јал ног ста ту са 
(ко јем од го ва ра ју мо ти ви бо ле сти и смр ти не ве сте, од но сно ри ту ал но 
ту же ње) и пре ла зак у но ви ста тус уда те же не.

Пред ста ва о же ни у тра ди ци о нал ној кул ту ри упот пу њу је се и ра дом 
„Мо тив ван брач ног де те та у ба сна ма про тив гра да: текст и кон текст”. 
Глав ни за да так овог ра да од но си се на ту ма че ње ма гиј ских ри ту а ла ве
за них за ма ни пу ла ци ју ат мос фер ским па да ви на ма и уло гу де це у њи ма, 
при че му се, с об зи ром на уче ста лост мо ти ва о ро ђе њу ван брач ног дете
та у ба ја лач ким тек сто ви ма ко ји пра те ри ту ал, про го ва ра и о мај ци ко ја 
ра ђа де те ван окри ља брач не за јед ни це. У та квом кон тек сту, же на се 
не га тив но вред ну је – њен пре ступ сма тра се узро ком ло ших вре мен ских 
при ли ка и по тен ци јал ном опа сно шћу по це лу за јед ни цу, док је од нос 
пре ма де те ту ам би ва лен тан – он је и узрок опа сно сти и за шти та од ње. 

Ду би на ис тра жи вач ког по гле да ау тор ке нај и зра же ни ја је у тек сто
ви ма по све ће ним деч јим игра ма и пе сма ма. Та ко у тек сту „Об ред на по
за ди на јед не де чи је пе сме (Умре, умре Ра јо ле)” ау тор ка ту ма че ћи на ве
де ну деч ју игру, пе сме ко је де ца игра ју ћи се пе ва ју, а за тим упо ре ђу ју ћи 
игру са ри ту а лом при зи ва ња ки ше, тзв. Гер ма ном, по ка зу је њи хов прво
бит ни об ред ни ка рак тер, а ујед но и ме ха ни зам де гра да ци је об ре да, ко ји 
се од по сту па ка бит них за жи вот за јед ни це сво ди на деч ју игру ко ја се 
из во ди ра ди за ба ве. Тра га ње за из во ри штем још јед не деч је игре, игре 
ба ца ња/ти тра ња ја бу ком, по ка за ло се као вр ло пло до ви то у раз у ме ва њу 
исто вет ног мо ти ва у жан ров ски ра зно вр сној по ет ској гра ђи, ко ја укљу чу је 
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љу бав не, ми то ло шке, сва тов ске, кра љич ке и ла за рич ке пе сме („Мит ска 
из во ри шта мо ти ва о игра њу/ти тра њу ја бу ком у усме ној ли ри ци”). Кре
ћу ћи се ши ро ким по ет ским по љем, ау тор ка пра ти по ја ву овог мо ти ва и 
за кљу чу је да је он у ве зи са ар ха ич ним сим бо лич ким пред ста ва ма ве ро
ва ња о бо жан стви ма ко ја ма ни пу ли шу вре мен ским при ли ка ма (му њом, 
гро мом, гра дом), док по ре ђе ње по ет ског са др жа ја и деч јих ига ра ба ца ња 
ја бу ка по ка зу је да је реч о „при ка зу иден тич них мит ских пред ста ва, али 
у два раз ли чи та ко да (вер бал ном и ак ци о нал ном)”.

По себ ну чи та лач ку па жњу у овој књи зи при вла чи текст „Кад се 
Хри стос на зе мљу ро дио: ро ђе ње и кр ште ње Ису са Хри ста у фол клор ној 
тра ди ци ји”, чи ја се те ма од но си на сло же но пре пли та ње на род не тра
ди ци је и хри шћан ског дог мат ског уче ња. Текст је по све ћен са гле да ва њу 
пред ста ва о Хри сто вом жи во ту у на род ној тра ди ци ји, у окви ру ко јег се 
при сту па ком па ра тив ном ана ли зи ра њу тзв. на род не Би бли је и ка нон ских 
цр кве них спи са. Ана ли зи ра ње се од ви ја на два ни воа – пр ви под ра зу
ме ва иден ти фи ко ва ње и ту ма че ње хри шћан ског сло ја ве ро ва ња, дру ги 
уо ча ва ње и ту ма че ње ста ри јих, мит ских пред ста ва. При том, по себ на па
жња по све ћу је се глав ним се ман тич ким тач ка ма на род ног ви ђе ња Хри
сто вог ро ђе ња и жи во та – мо ти ву на ја ве ро ђе ња пу тем про роч ког сна, 
мо ти ву др ве та ко је ра сте по сред Бо го ро ди чи ног ср ца, мо ти ву отва ра ња/
про ла ма ња не бе са, мо ти ву раз два ја ња Јор да на, мо ти ву по тре са ња тла 
и мо ти ву игра ња сун ца. Ти ме се вр ло по ступ но и илу стра тив но ука зу је 
на слич но сти и раз ли ке из ме ђу на род не и но во за вет не сли ке Хри сто вог 
ово зе маљ ског жи во та, са за кључ ком да је фол клор на тра ди ци ја из хри
шћан ског пре да ња пре у зе ла нај ва жни је пред ста ве, а за тим их упо до би ла 
свом ви ђе њу све та. 

Ис тра жу ју ћи по ре кло и зна че ње мо ти ва пре тва ра ња де вој чи них 
очи ју у из во ре ле ко ви те во де у усме ној по е зи ји, ау тор ка, та ко ђе, у знат но 
ма њој ме ри, ука зу је на еле мен те хри шћан ске по бо жно сти ко ји се пре по
зна ју у мо ти ву ства ра ња цр кве од те ла окле ве та не се стре и по што ва њу 
ле ко ви тих ма на стир ских из во ра. Ши ри на ис тра жи вач ког по гле да у овом 
ра ду об у хва та и лин гви стич ко од ре ђе ње кру ци јал них пој мо ва, по пут 
пој ма око, са гле да ва ње из ра за сва ко днев не ко му ни ка ци је, на род них за
го нет ки и по сло ви ца, на род них ве ро ва ња о те ку ћој во ди као су за ма бо
жан ског би ћа и ве ро ва ња о об ли ци ма по смрт не на гра де и ка зне пре ма 
ко ји ма се по ја ва ле ко ви тих из во ра по сма тра као сим бо лич на пред ста ва 
вас кр се ња не ви не жр тве. По се бан про стор да је се ло кал ним пре да њи ма 
о на стан ку ле ко ви тих из во ра ма на сти ра За о ве, Ру ку ми је и Бра да че, који 
су, као и у усме ној по е зи ји, на ста ли од де ло ва те ла не пра вед но по гу бље не 
се стре. Та ко ши ро ко са гле дан име но ва ни мо тив се до во ди у ве зу са кул
том из во ра у чи јој је осно ви ду бо ко ве ро ва ње у ис це ли тељ ску моћ жи ве 
во де, а сна га тог ве ро ва ња се по твр ђу је и ње го вом при сут но шћу у са вре
ме ном умет нич ком ства ра ла штву по све ће ном ма на сти ру За о ви.
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По след њи текст мо но гра фи је, „Осле пљи ва ње зми је у је ре миј ским 
пе сма ма: од ма гиј скори ту ал не прак се до по ет ског тек ста”, са сто ји се 
од увод ног де ла и две це ли не по себ но ис так ну те под на сло ви ма. У увод
ном де лу де фи ни ше се по ет ска гра ђа и од го ва ра ју ћа об ред на прак са, 
при че му се ука зу је на раз ли ко ва ње два ти па об ре да – пр ви пред ста вља 
ма гиј ско го ње ње зми ја прет ња ма и за стра ши ва њем, док дру ги под ра
зу ме ва по ступ ке ко ји ма се зми је на сто је одо бро во љи ти. У пр вој це ли ни, 
на сло вље ној „Ри ту ал но осле пљи ва ње зми је и ње на по ве за ност са очи ма 
и ви дом”, ау тор ка сво ју па жњу по све ћу је пе сма ма ко је пра те об ре де пр вог 
ти па, чи је се раз ви је не ва ри јан те ис ти чу мо ти вом осле пљи ва ња зми је. 
У са гле да ва њу овог мо ти ва у об зир се узи ма и се ман ти ка и функ ци ја 
би ља ка (глог, ши пак – ме сто где ра сту, об лик др ве та, бо ја пло да) и пред
ме та (игле за ши ве ње, ве зе ње, пле те ње – ко ли чи на) ко ји зми ји од у зи ма
ју вид, а ко је се оце њу ју као пот пу но ана лог не. Ду бље и пот пу ни је раз
у ме ва ње овог мо ти ва по сти же се пред ста вља њем и ту ма че њем са мог 
об ред ног кон тек ста у окви ру ко јег се пе сме овог ти па из во де, при че му 
се ука зу је на слич ност пе са ма и ма гиј ских фор му ла ко је су се ра ди за
шти те од зми ја из го ва ра ле. У скла ду са тим, ау тор ка из но си прет по став ку 
да би се тек сто ви је ре миј ских пе са ма, по ред то га што се схва та ју као део 
об ред не ка лен дар ске ли ри ке, мо гле схва ти ти и као ма гиј ски текст по 
сво јој функ ци ји исто ве тан ба сма ма. Ова те за пот кре пљу је се на во ђе њем 
и ана ли зи ра њем ре пре зен та тив них при ме ра ма гиј ских рад њи по мо ћу 
ига ла за бе ле же них у ет но граф ској гра ђи, а ко ји се по ду да ра ју са по ет ском 
гра ђом. Дру га це ли на, „За бра не жен ских ра до ва на змиј ске пра зни ке”, на 
осно ву на род них ве ро ва ња о зми ји и од ре ђе ном ко дек су по на ша ња жена 
за вре ме змиј ских пра зни ка, осве тља ва зми ју као атри бут пра дав ног жен
ског бо жан ства и ње ну по ве за ност са кул том мр твих. Као ре зул тат та квог 
при сту па и по ступ ка у ту ма че њу по ет ске, ри ту ал не и ма гиј ске гра ђе, 
пред чи та о цем се ја вља це ло ви та сли ка за шти те од зми ја ко ју је чо век 
тра ди ци о нал не кул ту ре сво је вре ме но пред у зи мао. 

На кон за вр ше ног чи та ња основ но за па жа ње по во дом ове књи ге 
је сте да ау тор ка по ет ске мо ти ве ко је ис тра жу је по ка зу је у свој пу но ћи 
и ви ше слој но сти њи хо вог зна че ња. Пред ста вља ње де ла у окви ру це ли
не ко јој је из вор но при па дао, тек ста у окви ру об ред ног кон тек ста, из 
ра да у рад по твр ђу је се као вр ло по го дан на чин да се стиг не до на слу ће не 
су шти не, али и да се опи ше ме ха ни зам очу ва ња ар ха ич них пред ста ва, 
об ре да и ма гиј ских ри ту а ла у усме ној ли ри ци. Све то ску па, има ју ћи на 
уму и обим ност и жан ров ску ра зно ли кост гра ђе, до при но си пот пу но сти 
из не те ин фор ма ци је.

Због то га огле ди о усме ној по е зи ји об је ди ње ни у на уч ној мо но
графији Мит ска из во ри шта по ет ског пред ста вља ју зна ча јан до при нос 
про у ча ва њу на ше на род не књи жев но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре – ре
зул тат преду зе тих ис тра жи ва ња, ко ја се, пре све га, од ли ку ју ту ма че њем 
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пред ме та са свих ре ле вант них аспе ка та, је су но ва са зна ња ко ја умно го ме 
осве тља ва ју сло же не ве зе из ме ђу по ет ског тек ста и мит ских пред ста ва 
на ко ји ма по чи ва ју. Ме ђу тим, по ред те ве ли ке са знај не вред но сти, њен 
зна чај, пре све га, за мла де ис тра жи ва че, пред ста вља и сам по сту пак ту
ма че ња про фе сор ке Јо кић, нај јед но став ни је ре че но, си сте ма ти чан и обу
хва тан, ко ји по ка зу је ка ко се вр ло успе шно мо же при сту пи ти и нај ком
плек сни јим про бле ми ма усме не ли ри ке. 
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