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Монографија др Ане Вукмановић, У трагању за извир-водом. Слике 
воде у усменој лирици посвећена је вишеструко сложеној теми, тим пре што 
ни усмена лирска поезија није монолитан систем. Истовремено, мотиви 
везани за воду и њена изразита амбивалентна симболика, испољавају се 
не само међу различитим облицима (од митског комплекса до изрека), 
већ и у интернационалним релацијама, словенском, јужнословенском 
фолклору и српској традицији. Управо те веома различите, а међусобно 
упућене аспекте изабраног проблема, др Ана Вукмановић је прегледно 
представила, применивши мултидисциплинарни приступ на разматрање 
изузетно богате грађе. Сагледана су: митска упоришта (космогонија, тео-
гонија, есхатолошке визије, пагански слојеви и процеси христијанизације), 
ритуално-обичајна пракса (везана за годишњи аграрни календар и обреде 
прелаза), магија и веровања (култ плодности и култ мртвих). Обухваћен 
је целокупан поглед на свет патријархалне средине, да би се сви чиниоци 
интернационалне и српске баштине примарно осветлили као градивне 
јединице песничког језика и особене поетике лирских усмених врста. 

Анализе и тумачења је др Ана Вукмановић прегледно изложила 
кроз седам одељака књиге: I Вода на почецима – света и песме; II Песма 
о води – вода у језику усмене лирике; III Фрагменти акватичких мито-
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поетских представа; IV Водена граница; V Животворна снага воде; VI 
Чиста и нечиста вода у усменој лирици; VII У сталном трагању. Након 
библиографије извора и литературе (257–280) следе: резиме на енглеском 
језику, индекс анализираних и/или навођених примера из обимног фолк-
лорног материјала и белешка аутора у којој је коректно дата сажета генеза 
истраживачког процеса и интересовања за ову тему.

Излагање отвара занимљива аналогија између крупног плана распро-
страњених представа о стварању света и микросистема какав је, на први 
поглед, уводни стих лирског ,,текста”. Тиме се најављује амбивалентна 
природа широког семантичког поља симбола воде, чији се поетско-зна-
чењски потенцијал детаљно осветљава кроз одељке монографије. Указано 
је на позицију воде у космогонијским представама, систему универзалних 
бинарних опозиција, митском кодирању живе и мртве воде. Најављени су 
и начини маркирања границе и граничних зона, било да се сликама воде 
раздвајају и спајају светови, рефлектује свакодневни живот заједнице и 
однос према сфери оностраног или се прати животни пут јединке.

Посебно поглавље посвећено је категорији формуле, битне за цело-
купно усмено стваралаштво, све родове, врсте и ,,једноставне” облике. 
Иначе, истраживања иностраних и српских научника детаљно су освет-
лила нивое формулативности битне за поетику усмене епике. Међутим, 
лирски корпус и поетичке особености усмене лирике, нарочито у нашој 
фолклористици, мање су испитивани и из тог угла. Утолико је овај одељак 
монографије др Ане Вукмановић важнији, јер се детаљно осветљавају 
различити поступци стилизације. Најпре су предочени епитети повеза-
ни са представама о води (извир-вода, мутна, бистра, хладна, студена и 
др; сиње море; бела боја; увођење хидронима и њихов вишезначни по-
тенцијал, какав статус нпр. има Дунав или релација море – Дунав итд). 
Помно су осветљене и стилске фигуре (метафоре, поређења, контрасти, 
симболи и поступци симболизације итд.). Кроз анализе из овог одељка 
истакнуте су и функције воде при стилизацији лирске слике-ситуације 
(категорија савладиве/несавладиве границе, лирски јунаци који успешно/
неуспешно савладавају граничне опасности и сл.). Осветљена је такође 
постојаност симбола, али и особена жанровско-тематска селективност 
при обликовању лирских минијатура и активирању једног или неколико 
нивоа значења из богатог спектра акватичких представа. Издвојени су и 
појмови са којима представе о води алтернирају или су у садејству (кос-
мичка вертикала дрвета света, поље; гора; шума; центар – периферија; 
бунар, мост, огледало; очи). Сагледани су чиниоци, динамика и природа 
формула као поетичко-семантичких упоришта лирских врста, што су 
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потврдиле и различите позиције формула воде на композиционом плану, 
односно синтагматичкој оси лирског текста. Одлично је аргументована 
вишезначност симболике воде, уз уочавање упућености слика и лирске 
радње на жанровски систем. Као ,,готове” формуле из ширег фонда тра-
диције ове конструкције испољавају самосталност, а функционишу и као 
микројединице при обликовању структуре и значења лирске песме. 

Након реконструисане поетике лирских формула о води, др Ана 
Вукмановић је изменила истраживачки угао, испитујући слојевитост слика 
(и традиције). Пажња је посвећена митопоетским представама, почев од 
улога воде у опозицији хаос/космос до различитих обредно-симболичких 
и магијских компонената баштине (света свадба, дрво света, град на води). 
Излагања о акватичким митопоетским представама др Ана Вукмановић 
је груписала око засебних подтема: модела космоса, воде у митском 
простору; воде као бића и водених бића. Поступци персонификације 
воде такође су предочени кроз амбивалентност значења. Јер, поред тога 
што је неопходна за живи свет, водена стихија се придружује демонским 
противницима човека (прождире, утапа, захтева приношење жртава, уз 
осврте на трансформације мотива, нпр. бродарине). Такву природу пот-
врдиле су и супституције при обликовањима активности водених бића 
(нпр. намети виле бродарице; борба против воденог бика; сукобљавање 
са аждајом/змајем). Граничне сфере воденог пространства пратиле су се 
кроз низ обредних правила понашања. Особености видова антипонашања 
сагледане су кроз контекст ритуално-магијске праксе, циљеве и последице 
примене и поштовања правила током кризних животних ситуација (обред-
ни опходи; свадба; смрт). Такође је указано на веровања, видове вербалне 
заштите, лустрациону функцију воде и низ магијских радњи, било да су 
део етнографске подлоге или су, помоћу стилских фигура, пројектовани 
у структуру и значења усмене варијанте.

Нарочито су свеобухватно анализиране реализације и комплекси 
значења водене границе: пролаз ка оностраном, акватичко поље смрти, 
онострана вода с листа, стилизација даљине формулом – преко три воде ду-
боке, разграничавања свог и туђег света, савладана вода, вода на временској 
граници. Увек уз адекватни круг примера представљена је сложена приро-
да лирских обрада, њихова исходишта и релативност смисла условљена 
контекстом импровизације, перспективом лирског јунака, односно ширим 
етнографским комплексом и поетичким законитостима усмене лирике.

Из система опозиција у којима је вода заступљена или се подразу-
мева аутор издваја животворну снагу воде, док су анализе посвећене 
акватичким представама плодности, обредима и песмама за призивање/



Оцене и прикази400

заустављање кише, еротском искуству повезаном са лирским формулама и 
представама о води. Као засебан бинарни пар протумачене су стилизације 
заступљене међу лирским песмама кроз представе о чистој и нечистој 
води. Издвојени су мотиви, варијанте, слике и стилске фигуре из разних 
лирских врста, уз упућивање на њихова међусобна преплитања и споне 
са другим усменим формама. 

Завршни одељак насловљен је и сам симболички: У сталном тра-
гању... Сажимајући закључке из претходних анализа, др Ана Вукмановић 
је потврдила сопствене истраживачке циљеве – приказивање концепта 
културе везаног за простор, затим ,,многозначност воде унутар простор-
них модела” уз поштовање особености усмене лирике и њене органске 
двострукости – трајања ,,као вербалног кода обреда и уметности речи” 
(стр. 147).

Настојећи да што детаљније сагледа процесе стилизације у особеном 
песничкм систему, аутор је анализирао обимну грађу, коју чине записи из 
најзначајнијих и мање познатих збирки и периодичних публикација. Почев 
од лирских варијаната из приморских записа и Ерлангенског рукописа 
(16–18. век) корпус се ширио антологијама и рукописном заоставштином 
Вука Караџића, обухватајући читав 19. век и бележења Н. Беговића, Т. 
Бушетића, М. Глишића, И. С. Јастребова, В. Красића, М. Ђ. Милићевића, Б. 
Нушића, Б. Петрановића, В. Радојевића, Ђ. Рајковића и других сакупљача. 
Разматране су и лирске руковети из рубрика периодичних публикација: 
Братства, Босанске виле, Виле, Данице, Матице, Српског етнограф-
ског зборника. Осим самих текстова, с правом су основним изворима 
прикључена и специфична дела В. Ђорђевића и С. Мокрањца, с обзиром 
на битан удео мелодије за трајање усмене лирике. Мада се примарни 
корпус заснивао на традицији српског народа, с подједнаком пажњом се 
анализама придружују збирке из Хрватске, Словеније, Македоније, Црне 
Горе, корпус муслиманских и бугарских песама, чиме је обухваћен читав 
јужнословенски простор. Поређења су укључила сличности и разлике 
обрада појединих мотива и значења симболике воде код Руса, Летонаца, 
Украјинаца и других словенских народа. Пратећи везе између фолклорних 
жанрова, др Ана Вукмановић је наводила примере из класичних збирки 
,,јуначких песама” Вука Караџића, из Вукове и Чајкановићеве збирке 
приповедака, томова Матице хрватске, старијих записе и антологија поје-
диних усмених облика (пословице, загонетке, басме; релевантни избори 
усмене лирике). Као што су широко обухваћени записи усмене лирике и 
осталих умотворина, тако је детаљно истражена богата етнографска грађа, 
везана за одређене регије и локалну традицију. Детаљно су проучени 
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бројни прилози, непосредна сведочанства, описи аграрних светковина 
и обреда прелаза из Гласника Етнографског музеја, Српског етнограф-
ског зборника, Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena. Списак 
коришћене литературе такође потврђује обавештеност аутора о сродним 
и специфичним научним областима, (етнологија, етномузикологија, ан-
тропологија, теорија књижевности, компаративна митологија, историја 
културе и историја изучавања традиције и усменог стваралаштва), како у 
нашој научној средини, тако и у европским центрима, независно од тога 
да ли су збирке, дела и студије преведени или су на енглеском, руском, 
бугарском језику.

Пошавши од синкретизма као битног обележја усменог песништва, 
др Ана Вукмановић је умесно применила интердисциплинарни приступ 
при осветљавању значења и функције симбола воде у целокупној усме-
ној лирици. Трагајући за извориштима песничких слика и процесима 
обликовања вишезначности, испитивала је митске, магијске и ритуалне 
слојеве традиције, не занемарујући ни феномен особене комуникације, 
односе текста и вантекстовних чинилаца импровизације. Скрупулозно се 
позивајући на досадашња изучавања лирике и теоријска сазнања о одли-
кама усменог стваралаштва, стилско-изражајним средствима, мотивима и 
формулама значајно је употпунила и сагледавање једног сегмента песнич-
ког фонда и процесе који се одвијају током трајања лирских песничких 
врста. Интердисциплинарни приступ пратиле су и компаративне анализе 
на више нивоа. Темељном поређењу између етнографске грађе и усмене 
поезије придружене су и анализе комплексних односа између лирских 
подврста и њихових спона са свим усменим облицима, у широком распону 
од кратких говорних форми и басми, преко лирско-епских врста и епике 
до бајки, легенди и категорија предања. Посебно су значајни резултати 
разматрања и поређења локалних колорита традиције, тим пре што се 
испитивања семантичког потенцијала слика воде нису уско усмеравала ка 
једној регији, већ се трагало за природом општих законитости на основу 
корпуса српског усменог стваралаштва, као и из баштине јужнословен-
ских, балканских и словенских народа. 

Континуирано и предано посвећена истраживањима народне лирске 
поезије, др Ана Вукмановић је саставила одлично конципирану и темат-
ски кохерентну монографију. Уз изврсно познавање веома богате грађе, 
испољила се и темељита обавештеност о досадашњој литератури из раз-
личитих приступа традицијској култури. Таква равнотежа и синкретичност 
испитивања омогућили су аутору да на основу сјајних анализа појединих 
варијаната уверљиво изложи стилски и семантички потенцијал симболике 
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воде у усменој лирици. Одлично су осветљене и динамичне везе између 
различитих лирских врста – обредне и необредне лирике, односно међу-
собна испреплетеност митолошких, породичних и љубавних песама са 
врстама из зимског, пролећног и летњег циклуса (коледарске, божићне, 
вучарске, крстоношке, краљичке, лазаричке, јеремијске, ивањске, додолске 
и прпорушке песме и др.). Уз осветљавања особених обрада етнограф-
ског језгра уочавана су стилска решења уобличена за призивање добрих 
жеља, плодност природе и човека. Нарочито су се у свим тим аспектима 
обликовања-трајања лирике испољиле особености свадбених руковети, 
динамика формула, жанровске спреге и начини исказивања емотивних 
стања јединке и колектива. Изврсно је уочавана и вишеструка испрепле-
теност лирских обрада са кратким говорним облицима (изрека, посло-
вица, благослов, клетва), лирско-епским врстама, епском стилизацијом 
и прозним усменим формама (особито бајком, легендом, категоријом 
предања). Посебан квалитет овим истраживањима даје и указивање на 
живот симбола и лирског ,,текста” унутар митског и магијско-ритуалног 
комплекса, при чему су ове споне аргументоване познавањем етнографске 
литературе. Писана јасно, прегледно и непретенциозно, без намера да се 
наметну ,,дефинитивна” решења, књига др Ане Вукмановић представља 
драгоцен допринос српској науци о фолклору. 

И избором истраживачке области, а нарочито познавањем грађе и 
литературе, др Ана Вукмановић је овом монографијом попунила сазнања 
о усменој лирици. Зналачки и на највишем научном нивоу, отворени су 
простори изучавања (лирских) формула, нивоа формулативности, слоје-
ва баштине и поступака стилизације. Елементи поетике лирских врста 
уверљиви су и захваљујући компаративном приступу поетском наслеђу 
словенских народа. Оваква истраживања лирског песништва, како је сло-
женом поетском систему пришла др Ана Вукмановић, драгоцена су и зато 
што су увек утемељена у познавању обимне, а често недоступне и расуте 
грађе, из различитих периода бележења и са разних терена. Тумачења, 
запажања и закључци због свега тога су и узорни путокази и подстицај 
за проучавања српског поетског наслеђа и традицијске културе. 


