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Е С Е Ј И

ДЕ ЈАН МИ ЛО РА ДОВ

ОЈЕДНОМХЕРПЕТОНИМУ‒ШАРАН*

На ве ћем про сто ру Ста ре Хер це го ви не (Би ле ћа, Гац ко, Не ве
си ње, Ру до, Сје ве рин, Ник шић, Плу жи не, Бла гај, Љу би ње, Сто лац 
итд.) за нај о па сни ју и нај љу ћу зми ју отров ни цу ‒ по ско ка ‘Vi pe ra 
am modyte s’ упо тре бља ва се на зив шар ган. Под руч је ко је об у хва та 
се вер не де ло ве ис точ не Хер це го ви не (Тјен ти ште, Мје ша ји, Фо ча, 
Го ра жде), за тим за пад ну Ср би ју (Мо кра Го ра, Ужи це, Дра га че во, 
Ра шка, Ари ље, Ива њи ца итд.) све до Кра гу јев ца ка рак те ри ше 
ва ри јан та ша ран, док се ис точ но од Кра гу јев ца чу је фо нет ски лик 
ша рен.1 Хер пе то ним ша ран не би тре ба ло не по сред но до во ди ти 
у ве зу с их ти о ни мом ша ран ‘Cypri nus car pio’, ко ји је свој про дор 
у срп ски је зик тра си рао пу тем про то тур ских (ту ран ских) ути ца ја. 
Са свим је из ве сно да је об лик ша ран (< шар ган) на стао ана ло ги јом 
пре ма их ти о ни му ша ран. О по ре клу хер пе то ни ма шар ган би ће 
ре чи дру гом при ли ком и на дру гом ме сту.

Го ди не 1974. иза шла је из штам пе пе та књи га срп ских на род
них пе са ма из нео бја вље не ру ко пи сне за о став шти не Ву ка Сте фа
но ви ћа Ка ра џи ћа (Ка ра џић 1974). У овој књи зи на ла зе се осо би те 
пе сме и по ско чи це, а под ред ним бро јем 144 пе сма ко ју је за пи сао 
Вук и дао јој на слов Ићи ће на па зар:

Пич ка пе че ша ра на,
Ку рац гле да с та ва на.2

* Овај рад на стао је као део обим ни јег ис тра жи ва ња о хер пе то ни му шар-
ган у окви ру про јек та Матице српске Ба тра холо шко-хер пе то ло шки реч ник 
срп ско га је зи ка.

1 По да ци су пре у зе ти из ар хи ве Ба тра хо ло шко-хер пе толо шког реч ни ка 
срп ско га је зи ка (Ми ло ра дов и др. 2019). Об ја вље ни ма те ри јал на ла зи се у са мом 
реч ни ку (До ку мен та ци о ни ре ги стар), док је ве ћи део те рен ске и дру ге гра ђе 
(ко ји је на стао ка сни јим ис тра жи ва њем) ар хи ви ран у елек трон ском об ли ку.

2 Имао сам при ли ке да ви дим ори ги на ли ру ко пис ове пе сме (Ар хив СА НУ 
8552/257VI II327). Уме сто гле да пишe гла да, а код ре чи та ва на не до ста је слог -на. 
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Узе пич ка ло па ту,
Уд’ри кур ца по вра ту.
Ста де ку рац пла ка ти,
А пич ка га тје ши ти:
„Шут’, кур чи ћу, не бој се,
Су тра је сте Ви дов дан,
Ићи ће мо на па зар,
Ку пи ће мо сви лен пас,
За ви ће мо кур цу врат!”

Не зна се, на жа лост, где је Вук за бе ле жио ову пе сму: „У нео бја
вље ним пе сма ма не ма мно го по да та ка о пе ва чи ма од ко јих су забе
ле же не” (Ка ра џић 1974: CCLXXIV). На пр ви мах мо же се учи ни ти 
да у пр вом сти ху „пич ка” за и ста пе че ри бу (спре ма је ло на жа ру), 
али мо жда ипак ни је та ко. На осно ву по је ди них је зич ких по ја ва 
дȃ се за кљу чи ти да је ова пе сма на ста ла на под руч ју ис точ но хер
це го вач ког ди ја лек та (ин фи ни тив тје ши ти, им пе ра тив шут).3 У 
вре ме док је Вук за пи си вао на род не пе сме, ри ба ша ран ни је пли
ва ла у во да ма тих кра је ва.4 Ша ран у овој пе сми је сте зми ја, и то 
нај о па сни ја и нај љу ћа ‒ по скок.5

Да лек се ма ша ран ов де за и ста озна ча ва опа ког гми зав ца, по
твр ђу је нам и ње го ва сим бо ли ка у на род ном ства ра ла штву: зми ја 
је фа лу со ид ни сим бол. Пе сме ова квог ти па пре пу не су љу бав но
ерот ске сим бо ли ке, о че му го во ри Све тла на Тор њан ски Бра шњо
вић, про у ча ва лац об ред них ша љи вих пе са ма: 

С об зи ром на то да је у зми ји оли чен му шки прин цип, и узи
ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је њен из глед те сно по ве зан с фа лу сном 
сим бо ли ком, њој се, та ко ђе, при пи су ју брач на и љу бав но-ерот ска 
сим бо ли ка. То се по твр ђу је на при ме ру ша љи вих свад бе них пе са ма 
с мо ти вом ује да гу је, ко ји сиг ни фи ку је ко и тус и упу ћу је на мо гу ћи 

Да кле, стих би тре ба ло ова ко ис пи са ти: ку рац гл[е]да с тава[на]. Ве ро ват но је 
Вук по гре шио при ли ком пре пи си ва ња и сре ђи ва ња за пи са с те ре на. Пе сма је 
ис пи са на ста ром ор то гра фи јом, та ко да је нај ве ро ват ни је овај за пис на стао на 
са мом по чет ку XIX ве ка.

3 При ме ра ра ди, ови је зич ки еле мен ти мо гу се сре сти и у го во ру Дра га
че ва и у го во ру Ужич ке Цр не го ре. При лог су тра, ко ји се та ко ђе по ми ње у овој 
пе сми, у дра га чев ском го во ру ве о ма је ре дак у об ли ку сју тра. Због то га је ус по
ста вљен од нос су тра ‒ ćу тра (Ђу ка но вић 1995); док се у дру гом го во ру ре дов но 
ја вља ćу тра < сју тра (Мар ко вић 2011).

4 Ша ран је на ста њен у ни зин ским во да ма ду нав ског сли ва, док је у ја дран
ском сли ву Хер це го ви не ова вр ста у Ху то во бла то и дел ту Не ре тве пре не се на 
око 1915. го ди не, а у око ли ну Гац ка и у не ке ма ње во де по Дал ма ци ји ша ран је 
до не сен по сле Дру гог свет ског ра та ‒ кра јем че тр де се тих го ди на (Та лер 1953: 446). 
Вр ста ри бе Cypri nus car pio ни је ау тох то на вр ста на про сто ру Хер це го ви не.

5 У оба по ме ну та го во ра за бе ле жен је на зив зми је ша ран.
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об ред ни тре ну так из во ђе ња тих пе са ма (сво ђе ње), чи ме се још јед
ном ма ни фе сту је ве за зми је с кул том плод но сти, а по ме ну те пе сме 
уво де у од го ва ра ју ћи ри ту ал ни кон текст. [...] Да кле, с јед не стра не, 
култ зми је у окви ру ве се лих пе са ма чи ја се об ред ност, вре ме ном, 
из гу би ла, по ка за тељ је ка ко је дан ар ха ич ни, мо гу ће при мар но то
те ми стич ки култ, усло жња ва њем и по ве зи ва њем с но вим пред ста
ва ма, по при ма раз ли чи те фор ме и ам би ва лент на зна че ња. Та ко ђе, 
ка да је реч о сим бо ли ци зми је у ша љи вим свад бе ним пе сма ма уоча
ва се чи ње ни ца да су за не ма ри ва не ве зе из ме ђу еле ме на та на род не 
кул ту ре, тра ди ци о нал них пред ста ва о свад бе ним ри ту а ли ма и 
пе са ма ко је су њи хов део (Тор њан ски Бра шњо вић 2012: 222).

У пр вом сти ху Пич ка пе че ша ра на у пи та њу је пол ни од нос 
са зми јом у то ку ког „пич ка” па ли, жа ри, пе че „ша ра на”. Ов де гла
гол пе ћи ве ро ват но ни је слу чај но упо тре бљен. На род ни пе вач не 
са мо што се по и грао са сим бо ли ма и ша љи вом ерот ском те ма ти ком 
не го је и зна лач ки ис ко ри стио об лик пре зен та пе че ка ко би асоци
рао на слич ну звуч ност гла го ла пе чи ти ‘ује сти (о отров ни ци)’. У 
овом слу ча ју ни је зми ја та ко ја је ‒ као фа лу со ид ни сим бол ‒ на
у ди ла сво јој жр тви, да кле ни је ша ран пе чио пич ку не го упра во 
обр ну то: пич ка пе че ша ра на. С дру ге стра не, зми ја се у на род ним 
умо тво ри на ма ја вља и као сим бол плод но сти, где се кри ју ма гиј ски 
об ре ди ко ји се оба вља ју ка ко би не рот ки ња до би ла де те. Ет но лог 
Сре бри ца Кне же вић упра во ис ти че овај култ у срп ском на ро ду: 

Ка да смо већ код пре ље и пре сли це да под се тим на чи ње ни
цу да је зми ја по сво ме ка рак те ру сим бол плод но сти и хто нич ни 
де мон у исти мах. У мно гим на род ним при ча ма зми ја са сво јим 
број ним по том ством је мо тив на ко ме се гра де раз ли чи те ва ри јан
те слич них при ча. То су при че у ко ји ма не плод на же на, ви дев ши 
зми ју са зми ји ца ма, же ли да ро ди би ло шта „тек да има од ср ца по
ро да”. Њој се же ља обич но ис пу ња ва и она ра ђа зми ју. И по на шим 
на род ним схва та њи ма и оби ча ји ма ко ји су вр ше ни опа жа се при
лич на ве за из ме ђу зми је и по ро да. Мо жда је нај ја сни је ово схва та ње 
са др жа но у кул ту ко ји су не плод не же не, за јед но са сво јим му же
ви ма, вр ши ле на Зми јар ни ку,6 ве ру ју ћи да ће по сред ством зми је и 

6 Зми јар ник је брег код се ла Ор ма на бли зу Ско пља, где се овај култ у срп
ском на ро ду нај ду же за др жао. Ту су на Мла ден це до ла зи ли су пру жни ци без де це: 
код ру па из ко јих зми је из ла зе не рот ки ње су оста вља ле кр пе или ма ра ме (тзв. 
ни ша не) ка ко би зми је пре ла зи ле пре ко њих и ути ца ле на њи хо ву сре ћу. Ако 
зми ја не ће да пре пу зи ни шан не рот ки ње, „он да та кво по на ша ње зми је зна чи да је 
од но сној же ни од у зе та плод ност. Ако зми ја пре ђе ни шан не рот ки ње [...], он да 
зна чи да је же на спо соб на и да ће има ти де це” (Фи ли по вић 1937: 146). По сле се та 
ма ра ма но си го ди ну да на око по ја са, а исте ве че ри же на тре ба да спа ва с му жем.
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ње не оплод не мо ћи отре сти се не плод но сти и за че ти. Слич но веро
ва ње, ве ро ва ње у зми ју ко ја је по ри ту а лу же нин муж, или љу бав
ник, сре та се и код оста лих на ро да (Кне же вић 1960: 79‒80).

По што сце ну у ко јој пич ка оп шти са зми јом гле да ку рац с 
та ва на, мо же се за кљу чи ти да ку рац ов де пред ста вља или му жа 
ко ји не мо же по да ри ти по ро да сво јој же ни или пак мла ђег му шкар ца 
(ком ши ју или ро ђа ка) ко ји из при крај ка по сма тра сек су ал ни чин, 
што је ма ње ве ро ват но. Ка да је то ви де ла, пич ка по бе сни, узи ма 
ло па ту и млат не кур ца по вра ту. По то ме ка ко се она ње му обра ћа 
(Шут, кур чи ћу), ви ди мо да га до жи вља ва као ма њег, сла би јег, не
моћ ни јег у од но су на ша ра на, ко ји је оли че ње ве ли чи не, сна ге, 
мо ћи, плод но сти. Ка сни је му обе ћа ва да ће му на дан бо жан ства 
ви да ра (Ви да) ‒ Ви дов дан ‒ ви да ти ра ну.7 Ње на бри га за кур чи ћа 
на во ди на по ми сао да се ра ди о бли ској осо би, нај ве ро ват ни је о 
ја ло вом му жу.

Ва ри јан ту ове пе сме за бе ле жио је Вук Вр че вић, а об ја вље на 
је ‒ од мах по сле ове ко ју бе ле жи Вук Ка ра џић ‒ под ред ним бро јем 
145 из нео бја вље не ру ко пи сне за о став шти не В. Ка ра џи ћа (Ка ра џић 
1974); на слов јој је дао са ку пљач ‒ Ићи ће на са јам:

Та ранта ранта ра на,
Гле да п... ша ре на,
К... гле да с та ва на,
Шче па п... кли пи цу,
Раз би к... ти кви цу.
Ста де к... пла ка ти,
А п... га ће ши ти:
„Не пла чи ми к... мој!
Сју тра нам је Па влов дан,
Ићи ће мо на са јам,
Ку пи ће мо сви лен трак
К... ће мо све зат’ врат!”

У ори ги нал ном ру ко пи су8 у дру гом сти ху В. Вр че вић је по
гре шно упи сао крај њи део од тре ћег сти ха: с’ та ва на, па је он да 
то из ме нио та ко што је пре цр тао с’, а пре ко ре чи та ва на сло во т 

7 „То је не сум њив оста так оп ште на род не све ча но сти до че ки ва ња да на 
мно го бо жач ког бо жан ства ви да ра (ле ка ра), ко ји је, по ка сни јој на ив ној на род ној 
ети мо ло ги ји ње го ва име на, за др жао са мо уло гу ле че ња ви да (очи ју), а сва оста
ла ле че ња пре не та су на вра че (ле ка ре), хри шћан ске све це Ку зма на и Дам ња на” 
(Ку ли шић и др. 1970: 76).

8 Ар хив СА НУ 8552/257VI II4422.
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пре пра вио у ш, в у р, а пре ко сло ва а на пи сао не што што ли чи на е, 
али мо же би ти ипак и а. Ве о ма је не чит ко. При ре ђи ва чи ру ко пи сне 
за о став шти не В. Ка ра џи ћа ову реч су про чи та ли као ша ре на, што 
је у ве ли кој ме ри не ло гич но из ви ше раз ло га. Пр во, при род но је да 
тзв. дак тил ска ри ма с ре чи ма та ра на и та ва на бу де ша ра на, а не 
ша ре на. Дру го, не ма ни ка квог сми сла да пич ка у овом кон тек сту 
по се ду је ша ре но свој ство. Тре ће, ста ри ја вер зи ја (Ићи ће на па зар) 
пе сме има на овом ме сту на зив зми је ‒ ша ран. Иа ко се у по је ди ним 
кра је ви ма Ср би је ја вља ва ри јан та ша рен, на под руч ју с ког по ти че 
ова пе сма та кав хер пе то ним ни је за бе ле жен (али ни ша ран, па ни 
шар ган), та ко да се не мо же по ми сли ти да је лек се ма ша рен упо тре
бље на да озна чи зми ју. Пре би се да ло за кљу чи ти да је пе сма пре
не та с под руч ја у ко ме се по скок на зи ва ша ран. Пре пра вље ни стих 
тре ба ло би за пи са ти ова ко: Гле да п... шар[a]на. У сва ком слу ча ју, 
за пис В. Вр че ви ћа ‒ ако се чак и ту ма чи та ко да у дру гом сти ху 
сто ји ша рен ‒ тре ба узе ти с ре зер вом. У пе сми се по ја вљу ју не ке 
је зич ке по је ди но сти ко је ука зу ју на то да се ра ди о ста ро цр но гор ским 
го во ри ма: ће ши ти и сју тра. Об лик ће ши ти (< тје ши ти) с је кав
ским јо то ва њем ка рак те ри сти чан је, ре ци мо, за сред њо ка тун ске 
и ље шан ске го во ре (Пе ши кан 1965; Ћу пић‒Ћу пић 1997) или за 
го вор Ва со је ви ћа (Сти јо вић 1990), док се од ових го во ра при лог 
сју тра у том об ли ку ја вља са мо код Ва со је ви ћа, у оста лим на ве
де ним го во ри ма је ди но се чу је ćу тра.

Још јед на ва ри јан та ове пе сме за бе ле же на је 1984. го ди не, а 
по ти че из Гла ва ти че ва у Хер це го ви ни (Кр ста но вић 1985: 61):

Пич ка пе че шар га на,
Ку рац гле да с та ва на:
„Ој, пи чи ћу је бе ни,9
Је ба ћу те, бо га ми!”

Ов де је це ла пе сма од сво је основ не љу бав ноерот ске и шаљи
ве на ме не пре ра сла у вул га ри зо ва ни и упро шће ни кон текст, али 
за то је за др жа ла пр ва два сим бо лич ка сти ха, из ко јих се ја сни је 
не го у пр вим два ма слу ча је ви ма ра за зна је на зив зми је и ње на уло
га ‒ шар ган. У овом кра ју Хер це го ви не по скок се на зи ва шар ган, 
а не ша ран, те је сход но то ме ова ва ри јан та пе сме по при ми ла пре
по зна тљи ви хер це го вач ки хер пе то ним. Мо же се си гур но твр ди ти 
да Ву ков за пис не по ти че из ис точ не или Ста ре Хер це го ви не, већ 
да је пе сма нај ве ро ват ни је за пи са на у за пад ним кра је ви ма Ср би је.

9 У при мер ку књи ге ко ји сам имао у ру ка ма пре цр та на је реч је бе ни и 
ру ком до пи са но по га ни.



918

Хер пе то ним ша ран је у срп ским го во ри ма мо гао на ста ти од 
шар хан < шар ган за ме ном зад њо неп ча них су гла сни ка, а мо жда и 
ди рект но од шар ган упро шћа ва њем су гла снич ке гру пе рг ‒ гу бље
њем зад њо неп ча ног г ис пред над зуб ног со нан та р (ана ло ги јом 
пре ма их ти о ни му ша ран). Слич но на го ве шта ва и А. Ло ма тврд њом 
да су ша р ган и ша ран ва ри јан те: „Об ли ци шар ган и ша ран су у 
апе ла тив ном зна че њу ва ри јан те истог на зи ва за вр сту зми је отров
ни це” (Ло ма 2016: 47). Упо тре ба лек се ме ша ран уме сто шар ган у 
не ким кра је ви ма Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не ве за на је нај пре 
за рас про стра ње ност ау тох то не вр сте ри бе Cypri nus car pio и ње но 
име но ва ње у срп ском је зи ку ‒ ша ран нај ви ше ши ром до ли не За
пад не Мо ра ве и Дри не.
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