
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
и

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

LXX

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р:

др Јасна Влајић-Поповић, др Даринка Гортан-Премк, др Рајна Драгићевић,
др Најда Иванова, др Александар Лома, др Алина В. Маслова,

др Софија Милорадовић, др Мирослав Николић, др Предраг Пипер,
др Слободан Реметић, др Андреј Н. Собољев, др Живојин Станојчић,

др Срето Танасић, др Зузана Тополињска, др Виктор Фридман

Г л а в н и  у р е д н и к

Предраг Пипер

БЕОГРАД
2014

ISSN 0350–185x
UDK 808



ИВАНА С. БАШИЋ*
Институт за српски језик САНУ**
Београд

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
– ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО

У ра ду се ис тра жу је кон цепт ле по те у срп ском је зи ку, по сред ством
ана ли зе ико нич но сти лек се ма ле по и кра сно. До ла зи се до за кључ ка да
је ико нич ност лек се ме ле по од ре ђе на пред ста вом зе маљ ске ле по те, ко -
ја про из и ла зи из ства ра лач ког чо ве ко вог на го на, а од но си се на уоб ли -
ча ва ње без о блич не „ле пљи ве“ ма те ри је у „ле пе“ пред ме те, док ико нич -
ност лек се ме кра сно са др жи пред ста ву по ја вљи ва ња не бе ског сја ја –
бо жан ске све тло сти и ства ра лач ке ва тре.

Кључ не ре чи: кон цепт ле по те, срп ска је зич ка сли ка све та, лек сич -
ка ико нич ност, ле по, кра сно.

Зна че ња лек се ме ле по/ли је по РСЈ од ре ђу је на сле де ћи на чин:
„на леп на чин; ис ти чу ћи се ле по том, склад но шћу, склад но, при влач -
но, при јат но, угод но“; „она ко ка ко тре ба, до бро; пот пу но, са свим“;
„ја сно, до бро“: ле по се ви ди; „она ко ка ко до ли ку је; ка ко од го ва ра“;
„до сто јан стве но, при ме ре но“: ле по се др жа ти; „с на кло но шћу,
при ја тељ ски“: ле по гле да ти (на) не ко га; ле по го во ри ти о не ко ме;
са до не кле из бле де лим зна че њем, обич но као уста ље ни из раз при
обра ћа њу не ко ме – „уч ти во, љу ба зно, с по што ва њем“: мо ли ћу ле по;
иро нич но „сла бо, рђа во, ло ше“: ле по се про ве сти; при одо бра ва њу,
са гла ша ва њу, при ста ја њу на не што, не про ти вље њу (че сто са из бле -
де лим зна че њем) „до бро, у ре ду, не ка“: Ле по, ле по, али што да се
ту не што не про ме ни?; „у ве ли кој ме ри, знат но“: ле по ро ди ло; за
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по ја ча ва ње не ког ис ка за „про сто, јед но став но, упра во, баш“: ле по
ми до ди ја; ле по се гле да ти, па зи ти „би ти у до брим, при ја тељ ским
од но си ма, сла га ти се с не ким“; што је нај леп ше – „што нај ви ше из -
не на ђу је, за чу ђу је, што је нај за ни мљи вије, нај чуд ни је“.

Ле по та/ље по та де фи ни ше се као „осо би на, свој ство оно га ко -
ји је леп, оно га што је ле по“; „ути сак, до жи вља ва ње, осе ћа ње ле по -
га“: жен ска ле по та, ле по та ли ца, ле по та по кре та; „оно што је по
сво ме из гле ду вр ло ле по“ (при ро да; пре део; умет нич ка тво ре ви на,
укра си и др.): при род не ле по те; „из о би ље, бла го ста ње, кра со та, ди -
во та, ми ли на“: бож(и)ја ми ли на; ле по ти ца – „ве о ма ле па, див на, при -
влач на осо ба уоп ште“; у атри бут ској слу жби; обич но иде уз име ни -
це жен ског ро да – „ве о ма леп; кра сан; ди ван“: ле по та де вој ка.

Леп је све сло вен ски и пра сло вен ски при дев *lěръ „pul cher“,
„кра сан“, „до бар“. Не ка да шња се ман тич ка ве за из ме ђу при де ва
леп/ли јеп и ли је пи ти/ле пи ти „ag glu ti na re“ да нас је пре ки ну та. На -
и ме, пр во бит но зна че ње при де ва би ло је „што се ле пи“>„што при -
ста је“>„што је до бро, уме шно“>ле по. Скок сма тра да је тај се ман -
тич ки раз ви так у ве зи са ста ро сло вен ском кул ту ром зе мље, бла та,
лон чар ством, град њом ку ћа (пле те ра) од бла та. Гла гол ли је пи ти
(се), ли је пим (ВУК) све сло вен ски је и пра сло вен ски, а пра сло вен ски
no men ac ti o nis ли јеп/леп, стцслов. лѣ пъ пр во бит но је зна чио „оно
што је при о ну ло за не што; бла то; мал тер; нај че шће бла то из ме ша но
с пле вом ко јим се ле пи; ма же“: пост вер бал да је ле пак. Иста пра сло -
вен ска осно ва по сто ји још у пре во ју *lьp-ěti, па је ле пи ти ка у за ти -
вум од *lьpěti, чеш. lpíti, ко ји је очу ван са мо у при о ну ти, при у ну ти
(Ка шић), при јо ња ти (Пи ва–Дроб њак), при а ња ти, у ме а та фо рич -
ком зна че њу „при ста ја ти уз не што свим жа ром“. Ие. ко рен је *lei
про ши рен по мо ћу фор ман та p: *lo ip-. Том пре во ју, ко ји је до бро за -
сту пљен са мо у сла ви на ма, од го ва ра у бал тич кој гру пи *1ьр- у lip ti =
лот. lipt, као и при дев li pus „ле пљив“, с пре во јем лот. la ipns „при ја -
зан“. С фор ман том p на ла зи се у сан скр ту le payati „ма же“, што од -
го ва ра сло вен ском ле пи ти. Исто и гот. bi la ì bjan. Ин до е вроп ско зна -
че ње је „ма сна ма те ри ја, ле пљи ва ма са ко ја се мо же упо тре би ти за
ма за ње1, на ро чи то у лон чар ству“. Скок сма тра да је од ие. пра је зи -
ка реч о тер ми ну ко ји се упо тре бља ва у кул ту ри зе мље. Ком па ра тив
је леп ши/љеп ши, са су фик сом да је лип шав „из бир љив“ (SKOK).
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1 Ве за из ме ђу ле по те, ле пљи ве ма се и ма за ња као да ни је са свим из гу бље на
– оно што је ле по, то је уми ља то и ма зно. Уп. и ле чи ле па и ма зна реч (Кле тва му
је са бља у је зи ку, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић). Уп. та ко ђе и на род ну по сло -
ви цу Ли јеп као ли јеп на пло ту (као бла то ко ји ме је што уле пље но) у ВУК 1849.



На осно ву ових ети мо ло шких по да така, ико нич ност при де ва
леп, те име ни це ле по та, мо же мо тра жи ти у ре ду сли ка ко је Ба шлар
на зи ва има ги на ци јом зе маљ ске ма те ри је. Има ги на ци ја ма те ри је по -
ве за на је са има ги на ци јом си ле – где се раз ли ку ју сли ке ме ко ће и сли -
ке твр до ће (BA ŠLAR 2004: 11). Ка да је о пр во бит ној ико нич но сти
лек се ме ле по реч, на ша има ги на ци ја се очи глед но кре ће у прав цу
сме се и ме ке ма те ри је. Ме ко ћа и твр до ћа од ре ђу ју од нос пре ма све -
ту – твр до ћа пру жа от пор и бу ди от пор, да ју ћи пр ве ко ор ди на те ста -
ња у ко ме се на ша во ља по кре ће про тив ства ри. Твр до иза зи ва агре -
сив ност и зо ве на де струк ци ју2, ме ко иза зи ва ми лост, љу бав и на гон
за ства ра њем. Или, ка ко Ба шлар ка же: У по рет ку ма те ри је, ме ђу -
тим, да и не ка же се твр до и ме ко (БА ШЛАР 2004: 17).

Сли ке ме ке, по дат не ма те ри је од ре ђу ју ико нич ност лек се ме ле по:
ле по та је оно што се „при љу бљу је“ уз нас, што је при јем чи во, и
оно што, во ђе ни на го ном за ства ра њем и на го ном за це ли ном, од ре -
ђу је мо као ва ља но (као „оно што се мо же во ле ти“ и као „оно што је
ства ра лач ки ва ља но“). У ико нич но сти лек се ме ле по пре пле ле су се,
да кле, две сли ке – сли ка це ли не3, ко ја на ста је спа ја њем де ло ва („ле -
пље њем“), и сли ка ме ко ће ко ја по бу ђу је ми лост, при јат ност, љу бав.

Ове ма те ри јал не сли ке од ре ђу ју не са мо ле по ту већ и на шу при -
мар ну иде ју сре ће, оби ља, љу ба ви и ства ра ња или – баш као што Ба -
шлар за кљу чу је – Људ ска не жност је оправ да на као ме та фо ра ко ја
се са свим при бли жи ла сво јим ле пим ма те ри јал ним сли ка ма. Че сто
ће мо ви де ти да пан ка ли зам ма те ри је ну ди сво је сли ке свим људ ским
вред но сти ма ((БА ШЛАР 2004: 59). Сли ка иде ал не сме се – гип ке ма -
те ри је ко ја мо же да при ми и са чу ва об лик, гли не, те ста ко је се уги ба
под при ти ском ру ке, пру жа ју ћи при ја тан от пор и ра дост ства ра ња
но вог об ли ка-це ли не, усме ри ла је ства ра ња чи та вог ни за кон це па -
та. На и ме, кључ не сли ке људ ске мит ске има ги на ци је ко је од ре ђу ју
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2 Сли ке љу ба ви од ре ђе не су та ко ђе пред ста вом при љу бљи ва ња, са гла сно -
сти, раз ли ва ња, ула же ња, оба ви ја ња, при сног до ди ра – оне сто га, као и пред ста -
ва ле по те, спа да ју у круг има ги на ци је ме ке, ела стич не ма те ри је и сли ка ста па ња,
при а ња ња, ства ра ња це ли не.

3 О уни вер зал но сти кон цеп та ле по те као до бро са ста вље не це ли не све до чи
и јед на од нај по зна ти јих ње них де фи ни ци ја – она Пла то но ва из Го збе: Со кра то ва
го шћа из Ман ти не је, на и ме, од ре ђу је ле по као оно што је са мо по се би и са со -
бом јед но вр сно и веч но (PLAT. SYMP. 211B). У Пла то но вој фи ло зо фи ји по јам ле по те
у ве зи је са пој мо ви ма це ли не и са вр шен ства: за тим, што ни је с јед не стра не ле -
по, а с дру ге ру жно […] не ће му се та ле по та по ка за ти као ка кво ли це, ни као
ру ке, ни као ишта дру го што при па да те лу; а ни као ка кав го вор; ни као ка кво
зна ње; а ни као не што што је са др жа но у че му дру гом (PLAT. SYMP. 211B).



пој мо ве жи во та и бит ка укљу чу ју бор бу и спа ја ње ма те ри је: пр во -
бит ни бо жан ски уда рац ко ји раз два ја во ду и зе мљу, као по че так
ства ра ња све та, и по то ње спа ја ње во де и зе мље ко је да ју „сме су“
из ко је на ста је жи вот. Сли ке жи во та као сме се зе мље и во де, или
те ста као сме се бра шна/жи та и во де, чи ји је нај са вр ше ни ји про дукт
хлеб, у људ ској има ги на ци ји по ста ју сим бо ли ства ра ња жи во та и
чо ве ка, док сли ке при љу бљи ва ња и при а ња ња ма те ри је или не жног
спа ја ња те ла, по ста ју сим бо ли љу ба ви. Са ма ле по та од ре ђу је се
пред ста вом „ле пљи ве“ ма те ри је ко ја се мо же об ли ко ва ти у цео и са -
вр шен об лик.

Ико нич ност ле пог та ко је, су де ћи по ети мо ло ги ји, али и по са -
вре ме ним зна че њи ма ре чи, од ре ђе на пред ста вом иде ал не „сме се“,
ко ју Ба шлар де фи ни ше као са вр ше ну син те зу от по ра и гип ко сти,
див ну рав но те жу си ла ко је при хва та ју и ко је од би ја ју (БА ШЛАР
2004: 55). Та сме са-те сто са иде ал ним од но сом ме ко те ко ја се не
раз ли ва и твр до ће ко ја не пру жа от пор (ко ји би по бу ђи вао агре сив -
ност), већ зо ве на до ди ри ва ње и об ли ко ва ње, од ре ди ла је по јам ле -
пог, али и сли ке љу ба ви и скла да4 (спа ја ње, ра ђа ње у ле по ти), као
и сли ке ства ра ња све та и жи во та из ко јих по ти чу сви они бо го ви
грн ча ри ко ји ства ра ју пр вог чо ве ка из бла та.

Ово са вр шен ство син те зе от по ра и гип ко сти, ме ког и твр дог,
као и дру го свој ство ле по те – за о кру же ност и це ли ну, пре по зна је мо
и у Ан дри ће вом опи су ле пе же не:

Њен осе ћај ни свет био је та да још не так нут, сли вен сав из јед -
ног ко ма да и те шко при сту пан ути ца ји ма спо ља, а ње но те ло,
жен стве но и осе тљи во, без тра га ту пе те жи не и ме ко те, без су -
ви шка со ко ва, без су за и по тре бе за ослон цем; украт ко без свих
оних зна ко ва сла бо сти ко је та ко че сто оп те ре ћу ју те ла и нај ле пших
же на. Го ди на ма, оно је би ло и оста ло склад но и сна жно и мра мор но
чи сто, а по кре тљи во као ла ка, фи но гра ђе на је дри ли ца; она га ни је
осе ћа ла, а рас по ла га ла је њи ме и вла да ла као огром ним и бес крај но
ра зно вр сним бо гат ством (Же на на ка ме ну, АН ДРИЋ 1963: 228).

Син те за ле пе ду ше и ле пог те ла опи са на је као не так ну тост осе -
ћај ног све та (ду ше), ње на сли ве ност из јед ног ко ма да, и те ло без
тра га ту пе те жи не и ви шка со ко ва, до вољ но са мо ме се би (без по -
тре бе за ослон цем), склад но, чвр сто и чи сто (мра мор но чи сто) а
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4 Уп. и укра јин ско лад ний, као и пољ ско ładny, че шко ladný, ко је се по ве зу је
са се вер но сло вен ским *ladъ „ред, склад“, а ко ји је у пољ ском је зи ку по све до чен
у XVI ве ку, пр во у зна че њу „од го ва ра ју ћи по де сан“, а ка сни је и у зна че њи ма „от -
пре мљен, до бро гра ђен, леп“.



по кре тљи во и ла ко, фи но гра ђе но и бес крај но ра зно вр сним бо гат -
ством. У овом опи су пре по зна је мо и кључ не се ман тич ке ком по -
нен те лек се ме ле по: „склад“, „пот пу но“, „це ло“, „ја сно“, „од го ва -
ра ју ће“, „чи сто“, „из о би ље“. Иде ја ле пог очи глед но је нај пре би ла
од ре ђе на иде јом ма те ри јал но ле пог и по де сног за об ли ко ва ње, да
би по том ове ма те ри јал не сли ке кон сти ту и са ле иде ју ле пог као ме -
та фо ру ду ше.

Већ са ма ети мо ло ги ја лек се ме леп упу ћу је на оно што ни је не по -
сред но да то, већ на оно што је ство ре но (људ ском или бо жан ском)
де лат но шћу. Уме ће ства ра ња ле пих ства ри из по год не, од го ва ра ју ће
ма те ри је од ре ди ло је да ље по ре ђе ња при род не ле по те са ство ре ном,
умет нич ком ле по том (леп као сли ка, леп као упи сан), а с об зи ром на
пр во бит ну ма гиј ску и са крал ну функ ци ју сли ке и ки па, те на ства -
ра лач ку де лат ност као на, пре све га, бо жан ску, а по том и са крал ну
ак тив ност, ко ја нас том бо жан ском при бли жа ва, ство ри ло је кон -
цепт „бо жан ске“ ле по те, ко ја пред ста вља ма те ри јал ни, пла стич ни и
ли ков ни из раз ап со лут ног са вр шен ства.5

Мр ше вић-Ра до вић на во ди да се у срп ском је зи ку за ве о ма ле пе
осо бе ка же да су ле пе као сли ка, као упис (као упи са не); као бог/бо -
ги ња (Апо лон, Ве не ра), а ле по та има и атри бу те ан ђе о ска, де мон ска,
ви лин ска, док при ло зи ђа вол ски, ви лин ски уз при дев леп озна ча ва ју
ви сок сте пен ове осо би не. „Ан ђе о ски“ и „бо жан ски“ су ин тер на -
ци о нал ни сте ре о ти пи, а за ре а ли за ци ју овог мо де ла ва жне су осо -
би не до бро та/чи сто та/бла гост и сл., од но сно – са вр шен ство, док
„ви лин ски“ обра зац ле по те та ко ђе спа да у ста бил не кул тур не и је -
зич ке сте ре о ти пе. По ре ђе ња леп као Апо лон или ле па као Ве не ра
та ко ђе ин те гри шу ле по ту и љу бав у ко лек тив ном сте ре о ти пу (МР -
ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 2008). По ре ђе ње са бо жан ским пред ста вља из раз
иде је ле по те, очи глед но, ве о ма ра но схва ће не као ова пло ће ње не зе -
маљ ског иде а ла, ко ји јој да је ка рак тер из у зет но сти, зна ка оно стра -
ног при су ства у обич ном све ту, од но сно, ка рак тер ова пло ће ња чу да.

Ле по та има и зна че ње пре ва зи ла же ња уоби ча је ног и сва ко днев -
ног, у њој има не чег не ви ђе ног, ете рич ног и не ствар ног, те се сто га она
од ре ђу је и као сан – уп. фра зе о ло ги зам леп(а) као сан или сти хо ве
Јер још си ле па, пу на ма гле сне не (БО ЈИЋ, Со нет III), а ње но по ре -
кло тра жи у бо жан ском: Ви сте ми сли ли вас це ла ле по та /Не спа ва у
бож јој искри ва ша ср ца (БО ЈИЋ, По след њи чо век); За гр ље на ле по том,
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5 О сли ци/ико ни као сим бо лу те ле сне ле по те в. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 2008:
196–200.



и ум на,/Бле да као ту га, ме се чи на,/Из ра за бо жан ства ра зум на/И
ду бо ког као по мр чи на,/С кри ли ма по лу та ме (ПЕТ КО ВИЋ ДИС, Пр ви
за гр љај).6

Ова пр во бит на иде ја „ство ре не“ ле по те чи је је по ре кло бо жан -
ско, иде ја ње не из у зет но сти, нео бич но сти, но ви не, та јан стве но сти,
од ре ђу је не са мо кон цепт Ле по та је бо жан ство већ и кон цепт Ле -
по та је чу до. Овај кон цепт пре по зна је мо у на род ним умо тво ри на -
ма: Све је но во ли је по (КНЕ ЖЕ ВИЋ), као и у на род ним при по вет ка ма:
Кад до ђе на ону ћу при ју за чу ди се ње ној кра со ти (Очи на за кле тва,
ВУК 1870); изи ђе кра сна де вој ка, што је ниг де у цар ству не ма (Гво -
зден чо вјек; ВУК 1870), Кад ују тру сва не, изи ђе она на по ље, кад је
ви де, сви се за чу де: не мо гу да се на гле де та ке ле по те; сав на род
стао па гле да нај мла ђу ца ре ву сна ху, и чу ди се та кој ле по ти (Гво -
зден чо вјек; ВУК 1870), Сви се за чу де ње зи ној ле по ти а осо би то зве -
зди на че лу (Цар хтио кћер да узме, ВУК 1870).

Ле по та као но во, из у зет но, за чу ђу ју ће и оно стра но ја вља се и у
умет нич ком ства ра њу: Па ипак си сва ког да на но ва ме ни,/Увек но -
ва, увек та ко чуд но дру га (Ле по та, РА КИЋ); О, ми слиш ли, мо жда,
по сто ји Ле по та /Да ле ка и чуд на, не по јам на ни ком? […] /Сму ћен
ћеш че зну ти за слу ће ном сли ком /Не зна не Ле по те (Ле по та, БО ЈИЋ);
Бу ди од већ ле па да се сви ђаш сва ком (По е зи ја, ДУ ЧИЋ); И ње на ле -
по та, та ко не до глед на […] И ја кљу чар чуд не ле по те, да с тај -
ном/Сре ћом ви дим ја сно да је ова же на /Од исто га све тлог тки ва
на чи ње на /Од ко га и бол ни мој сан о бес крај ном (Же на, ДУ ЧИЋ);
Крај нас, као су жањ, бди чуд на и коб на /Ле по та, с очи ма веч но за -
ми шље ним (Ле по та, ДУ ЧИЋ); Са мо си ле по та ко ли ко си тај на (Пе -
сме же ни, ДУ ЧИЋ); Има ли до ка за ле по те по ме ре не/Чу лом у не би -
ће ко је за о де не/Об ли ком бек ства ствар ност што се скри ва?
(Ариљ ски ан ђео, МИЉ КО ВИЋ).

Мо тив ле по те као тај не и чу да у све ту обич ног ја вља се и у Ан -
дри ће вој при по ве ци Ани ки на вре ме на: сва ко днев ни свет ка са бе свет
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6 Ов де, на рав но, ни су на ве де ни број ни при ме ри упо тре бе лек се ме леп у срп -
ској књи жев но сти, већ је из бор до брим де лом на пра вљен на осно ву ауто мат ског
пре тра жи ва ња ди ги тал не Ан то ло ги је срп ске књи жев но сти. У об зир су узе ти са -
мо упе ча тљи ви при ме ри, ко ји нам до дат но мо гу ра све тли ти ико нич ност ове лек -
се ме, док су ти пич не упо тре бе, ко је сре ће мо у сва ко днев ном го во ру и о ко ји ма је
већ би ло ре чи, углав ном из о ста вље не. За све при ме ре ко ји се на во де на осно ву
ди ги тал не Ан то ло ги је срп ске књи жев но сти ни је да та го ди на из да ња, већ са мо
аутор и на зив де ла, а та мо где се при ме ри из срп ске књи жев но сти на во де на осно -
ву дру гих из во ра, озна че но је из да ње.



је обич но сти и ис то сти; свет где љу ди и же не ли че јед но на дру го
као ов ца на ов цу (АН ДРИЋ 1963: 25). На су прот том обич ном и сва -
ко днев ном сто ји из у зет на по ја ва ле пог би ћа – Ани ке, ко је од у да ра
ли ком и оде лом од оста лог жен ског све та (АН ДРИЋ 1963: 28). Сли -
ку про сте и убо ге сре ди не као по зор ни це за чу да и ве ли ке ства ри
(АН ДРИЋ 1964: 124), на ко јој се ле по та и сјај по ја вљу ју као траг не -
чег пре ко мер ног, от кри ва ју ћи у се би и ону дру гу, де мон ску, коб ну
при ро ду, ону ко ја чи ни да су око ле по те увек или мрак људ ске суд -
би не или сјај људ ске кр ви7 (АН ДРИЋ 1964: 134), Ан дрић ко ри сти и
као око сни цу де фи ни са ња умет нич ке ле по те у Раз го во ру с Го јом.

Свој ство пре ко мер но сти, чу да и стра но сти ле по те у све ту сва -
ко днев ног спа да у ред ар хе тип ских пред ста ва, ко је се јед на ко ја вља -
ју у на род ној књи жев но сти – од пред ста ва ви лин ске оча ра ва ју ће
али и зло коб не ле по те, до свих оних бај ко ви тих ле по ти ца чи ја је
ле по та чу де сног по ре кла узрок њи хо вог или ту ђег про клет ства. У
срп ском фол кло ру реч је о стра ху од „уро ка“, из ра же ном, из ме ђу
оста лог, и у по сло ви ци Бо ље и ма ло сли је па не го пре мно го ли је па.
Oву из у зет ну а коб ну ле по ту, ко ја као да ни је од овог све та, често
пра те охо лост и гор дост – уп. Охол ко ле пе кра љи це из ба сне (Со нет
XIX, БО ЈИЋ). Мо тив нео бич не а про кле те и коб не ле по те ја вља се у
чи та вом ни зу умет нич ких де ла срп ске књи жев но сти, од по ет ских
мо ти ва – Ја се бо јим тво је под му кле Ле по те […] А стре пим пред
тво јом под му клом Ле по том — /Да не диг не јед ном, као глад на ви -
ла […] На твом там ном мо ру ле по те и ко би (Мо ја љу бав, ДУ ЧИЋ);
Твој коб ни чар не ма име на ни кра ја (Пе сме же ни, ДУ ЧИЋ) – па све
до укле тих ле по ти ца срп ске књи жев но сти, по пут Стан ко ви ће ве Ко -
шта не или Соф ке, На ста си је ви ће ве Ма ри је8, Ан дри ће ве Ани ке или
Ма ре Ми ло сни це.

На су прот иде ји пре ко мер но сти ле по те ко ја се пре о бра ћа у зло,
сто ји иде ја ле по те-ме ре: уп. Све је ли је по до мје ре (КНЕ ЖЕ ВИЋ) или
По че так ле по те, а ле по те још не ма:/У пре ко мер но сти и из о би љу
се гу би (Ариљ ски ан ђео, МИЉ КО ВИЋ). Ме ђу тим, пред ста ва из у зет -
но сти ле по те из гле да при мар на, и у њој се мо же тра жи ти по ре кло
јед ног од зна че ња при де ва леп у са вре ме ном срп ском је зи ку: „у ве -
ли кој ме ри, знат но“.
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7 О ле по ти и мр жњи код Ан дри ћа в. STO JA NO VIĆ 1999.
8 На ста си је ви ће ва Ма ри ја (Запис о даровима мо је ро ђа ке Ма ри је) умет нич ка

је ре пли ка мит ске Ма ре сло вен ског све та: ве зи ља у по себ ном од но су са зми ја ма
и ле по та де вој ка ма гич них али коб них мо ћи, ко ја до но си смрт или лу ди ло.



Ле по та је, да кле, у срп ској је зич кој сли ци све та од ре ђе на иде -
јом скла да, ме ре, при клад но сти, али и иде јом оно стра ног, чуд ног,
ча роб ног, коб ног и пре ко мер ног. На иде ју ле по те као скла да и ме -
ре9 ути ца ла је сли ка склад не, „ле пљи ве“ ма те ри је, по год не за об ли -
ко ва ње. Ле по та као фор ма у ко јој се искри не што бо жан стве но пак
од го вор на је за кон цепт оно стра не, пре ко мер не и чуд не ле по те.

На и ме, у срп ској је зич кој сли ци све та ја вља се и кон цепт ле по -
те као сја ја, од на род не пе сме о Ле пом Иви, о ко јој ће доц ни је би ти
ви ше ре чи, до чи та вог ни за пе снич ких де ла срп ске књи жев но сти: И
ле по зрач на, сме шљи ва же на? (Ви но и же на, СТЕ ФА НО ВИЋ ВЕН ЦЛО -
ВИЋ); И сав за се њен пред чу де сним сја јем/Ле по те тво је (Че ка ње,
РА КИЋ); Кад из бле ди мла дост, по там ни ле по та/ И утр не око ва -
тре но и стра сно (Со нет XXXVI II, БО ЈИЋ); У тој зе мљи слу жио је
Све ште ник Сун ца јер је ту на род ве ро вао да све до бро и ле по та
до ла зе од све тло сти (Пе сма о бо гу, ДУ ЧИЋ); Као све тлост ле по та
се про су (Пр ва зве зда, ПЕТ КО ВИЋ ДИС); Ле по та јер,/за сле пи ме/нем
(Глу хо те V НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ 1991: 67); Тад мо ја ви ла пре да ме гра -
ну/леп ше је овај не ви де вид/ из цр ног мра ка див на ми сва ну,/ ко пе -
сма сла вља у зор ни свит (San ta Ma ria del la Sa lu te, КО СТИЋ).

Кон цепт ле по те као сја ја има, сва ка ко, сво је ко ре не и у ети мо -
ло ги ји оп ште сло вен ског при де ва кра сан „леп“, ко ји пру жа осно ву за
из два ја ње зна че ња „сјај“ као при мар ног зна че ња. По по вић сма тра
да је ов де реч о пре но су по прин ци пу „ко ри стан–до бар (по де сан)–
леп ко ји је ле гао у осно ву естет ске кон цеп ту а ли за ци је, те да је раз -
вој зна че ња кра сный „бо је ва тре“ и кра сан, кра сний, кра сный „ко -
ри стан, до бар“, мо гао да се од ви ја па ра лел но, а да је у оба слу ча ја
реч о пре но су раз ли чи тих аспе ка та исте по ја ве – „ва тре“ (ПО ПО ВИЋ
2008: 89).

На осно ву ети мо ло ги је при де ва кра сан и зна че ња лек се ма из
исте осно ве мо гло би се, ме ђу тим, ре ћи да је реч о обр ну том пре но -
су – од леп „сја јан“ пре ма „оно што је до бро, оно што је ко ри сно“,
од но сно – да је естет ски кон цепт био при ма ран, а ути ли тар ни се -
кун да ран, бу ду ћи да ов де ни је реч о обич ној ва три, већ о не бе ској и
бо жан ској ва три, ко ја је у мит ској има ги на ци ји по бу ђи ва ла нај пре
за ди вље ност и чу ђе ње, те се по и ма ла као „до бра“, али не у ути ли -
тар ном зна че њу, да би тек он да мо гла до би ти зна че ње „ко ри сна“.
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9 Иде ја ле пог као скла да и ме ре по ти че из Пи та го ри ног уче ња, али је ње ној
по пу лар но сти бит но до при нео Пла тон. Из Пла то но ве фи ло зо фи је раз ви ће се и
дру го кључ но по и ма ње ле по те у за пад ној ци ви ли за ци ји – ле по та као сјај – из ло -
же но у Фе дру, ко је ће бит но ути ца ти на нео пла то ни ча ре (оп шир ни је в. EKO 2004).



На и ме, при дев кра сан је све сло вен ски и пра сло вен ски при дев,
си но ним „леп“, и до ла зи од ко ре на kras- што је пре вој од kř es-, ко ји
се на ла зи у кре са ти и кри јеш. Ие. ко рен је*(s)qer-, у осно ви *sqe rei-
с про ши ре њем на p. Пр во бит но зна че ње би ло је „све тлост од ва -
тре> кра со та“, на шта упу ћу је још и крас, си но ним „ло ма ча“, а са
тим ту ма че њем се сла жу и бал тич ке упо ред ни це, лит. kro sas „бо ја“
и лит. kro snis „пећ“. Ие. ко рен *(s)qer- ва ри јан та је ие. ко ре на *ker-
„го ре ли“, ра ши рен фор ман том s у *kras-. Лек се ма кри јес, кре со ви,
озна ча ва ивањ дан ске ва тре и нај ве ћу лет њу при пе ку, а сло ве нач ко
kres, сма тра Скок, очу вало је пр во бит но зна че ње пра сло вен ског па -
ган ског тер ми на ко ји је био хри сти ја ни зо ван већ у стцслав. vtskrě -
si ti > вас кр сну ти, пост вер бал ус крс10, из цр кве ног је зи ка вас кр се ње.
Гла гол ис кр сну ти, -ем (Вук) зна чи „по ка за ти се“, док скр сну ти зна чи
„не ста ти“. Оста так пра сло вен ске све ча но сти уз крест је сте па ље -
ње ус кр сне ло ма че. Бал тич ке па ра ле ле по ка зу ју да је пра слов. krêsb
по по ста њу од гла го ла ко ји је не стао у сло вен ским је зи ци ма, али се
у лит. очу вао у kre ip ti „по ја ви ти се, вра ти ти“, kra ipyti, у пре во ју
kyptì, „из не на да се по ја ви ти“. На зив kresb озна ча ва, да кле, „вре ме
лет њег сун че вог обра та“ и „па ган ску са крал ну ва тру“, што је хри -
шћан ством пре не то на Ивањ дан.

По сто је и дру га чи ја ми шље ња – О. Н. Тру ба чев у ЭС СЯ 12: 97
прет по ста вља за реч од ко је је при дев из ве ден прасл. *kra sa, пост -
вер бал од *krě sa ti, krě si ti, и раз вој зна че ња „бо ја жи во та“ > „цр ве на
бо ја, ру ме ни ло (ли ца)“, „цве та ње, бо ја (ра сти ња)“, и на кра ју „ле по -
та“. Од ба цу је ре кон струк ци ју *krěps- и прет по ста вља ве зу са лат.
cre a re „ства ра ти“, cre sce re „ра сти“.

Гла гол кре са ти, кре шем (ВУК), обје кат др во, ка мик, искре, све -
сло вен ски је и пра сло вен ски гла гол у зна че њи ма: „ог њи лом из кре -
ме на пра ви ти ва тру“, „се че њем да ти об лик др ву или ка ме ну“ „гра ње
се ћи“. Де ми ну тив кре ска ти (XVII век, ВУК)= кре са ти се (су бје кат
коњ) има зна че ње „кад уда ра стра жњим но га ма јед ном о дру гу“, док
кре шу се зви зде (Во ди це) зна чи „зви је зде се про си пљу“. Ту ма че ње
из ин до е вроп ске осно ве ни је је дин стве но. Бу ду ћи да је пр во бит но
зна че ње „пра ви ти ва тру из кре ме на“, ве же се са кра сан, али се упо -
ре ђу је и са лит. kir sti „те са ти, се ћи“ и гр. κρέκω „уда рам“, од *qr-es.
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10 Скок сма тра да је се ман тич ка па ра ле ла за Ус крс, као лек сич ки оста так из
пра слов. па га ни зма, пре ма пе ри фра зи ва зам, не мач ко Ostern пре ма пе ри фра зи
Aufer ste hung. Име ни ца Ostern оста так је из гер ман ског па га ни зма: eostre = слов.
ve sna, eastur mo nath „ве снин ме сец“ >ус кр сна свет ко ви на“.



На осно ву ових по да та ка мо же се ипак за кљу чи ти да је кре са -
ње ва тре из ка ме на би ло са кра лан чин ожи вља ва ња не бе ске, бо жан -
ске ва тре.11 Да реч ни је о обич ној ва три, већ о не бе ској и бо жан ској,
ко ја се из не на да по ја вљу је, у ви ду гро ма – му ње или та ко што се
удар цем ожи вља ва из „Пе ру но вог ка ме на“ у ко ме је гро мов на искра
са чу ва на, или пред ста вља из не над ни пре о крет, по вра так или вас -
кр се ње не бе ске ва тре – Сун ца из зим ског (за мр лог) у лет ње (у пу -
ном сја ју), све до чи и зна че ње лек се ме крес/кри јес, ко ја озна ча ва
ивањ дан ске ва тре и нај ве ћу лет њу при пе ку. О то ме да се кре са ти
од но си пре све га на ожи вља ва ње ва тре ко ја је за мр ла све до чи и пра -
сло вен ски па ган ски тер ми н вас кр сну ти. Ова зна че ња по нов ног, из -
не на дног по ја вљи ва ња, од но сно иде ја не стан ка и на стан ка бо жан -
ске ва тре, са чу ва на је и у од но су гла го ла ис кр сну ти „по ка за ти се“
пре ма скр сну ти „не ста ти“, из исте осно ве.

Та ожи вље на, не бе ска ва тра ве ро ват но пред ста вља пр во бит ну
ико нич ност лек се ме кра сно и мо гла је ути ца ти на ства ра ње естет -
ског ком плек са ле по те као сја ја и бо жан ског чу да у сло вен ским
пред ста ва ма. Она је, исто вре ме но, у ве зи са сли ка ма плод но сти и
љу ба ви, те је есте тски ком плекс у на род ној сли ци све та по ве зан не
са мо са не бе ским и са крал ним већ и са чул ним и ерот ским, као и са
иде јом плод но сти и из о би ља.

О ком плек су ле по те као ожи вља ва ња сун че вог сја ја или бо жан -
ске ва тре, те о ње ном не стан ку и из не над ном по нов ном по ја вљи ва -
њу све до че и сти хо ви лир ске пе сме о Ле пом Иви: Иве ја ше кроз
ораш је/Иве ли је,/сун це ли је? Ко њик ли је, ви ла ли је?/ Узда ли је,
зви је зда ли је?/ Се дло ли је, сре бро ли је? Ови сти хо ви, осим што
по се ду ју не сум њи во ерот ску ко но та ци ју (Иве и ко њик-ви ла, узда и
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11 У Ср би ји је за бе ле жен древ ни оби чај па ље ња жи ве ва тре. Је дан од на чи -
на до би ја ња жи ве ва тре је сте и кре са ње ка ме на о ка мен. У ту свр ху слу жи та ко -
зва на стре ли ца, што је крип то-кри ста лич ни кре мен. За бе лу так, кри ста ли са ни
ка мен, на род сма тра да је не бе ског по ре кла и да по ти че од гро ма, а жи ва ва тра на -
зи ва се и гро мов ном жи вом ва тром. To je ка мен у ко га су не бе сне му ње про др ле.
Код Ру са се та ко ђе по ми ње стре ли ца под на зи ви ма гро мо ви и стрел ка. Оби чај па -
ље ња све те ва тре вар ни ца ма из кре ме на за бе ле жен је и у Ста ром за ве ту, као и у
рим ској ми то ло ги ји и оту да иде и је дан од атри бу та рим ског бо жан ства гро ма Ју -
пи те ра – Ју пи тер Ла пис или Ју пи тер Кре мен. Дру го Ју пи те ро во име је Fe re tri -
us, од fe ri re („из би ти вар ни цу“). Свој ства сло вен ског бо га гро ма пре не та су на
Св. Или ју Гро мов ни ка, те се у ве зи са ње го вим кул том ја вља ју слич ни мо ти ви:
Ве ру је се да гр мља вом ру ку је Св. Или ја Гро мов ник. […] Оп ште је вје ро ва ње да
гром има зр но ко ји јем уби ја и ко је је ко ли ко орах ве ли ко, а вје ру је се да је као од
ста кла и да су у ње му бо је као у ду ги. (ТРО ЈА НО ВИЋ 1930: 332).



се дло), од но сно сим бо ли зу ју љу бав ни су срет мла дог бо га ве ге та -
ци је и ње го ве „ве ре ни це“, сво јом све тлу ца вом ме та фо ри ком (сун це,
зви је зда, сре бро), као и мо ти вом ја ха ња кроз орашје, што под ра зу -
ме ва по ја вљи ва ње и не ста ја ње све тло сти (ју на ка-сун ца), про дукт
су исте оне ар хе тип ске пред ста ве љу ба ви као ко смич ке, ства ра лач -
ке игре пла ме но ва, ко ја је из ра же на сан скр. реч ју lī lā.

Естет ско (ле по) из јед на ча ва се са све тлу ца вим (сун це, зве зде,
сре бро), али и са ерот ским, у скло пу пред ста ве љу бав ног спа ја ња
као игре не бе ске ва тре/сја ја12. То по ја вљи ва ње и не ста ја ње сја ја, а
у ве зи са ожи вља ва њем уга сле сун че ве ва тре, те ожи вља ва њем све -
та и бу ђе њем плод но сти при ро де, пре по зна тљи во је у ин диј ском
кон цеп ту Li lā (сан скр. „игра“ бо го ва као узрок на стан ка при вид -
ног сви је та, ко ји се ја вља по себ но у ви шну и зму гдје Кри шна по ста -
је утје ло вље ње не ста шног бо жан ства, љу би тељ сви ра ле и пле са
са па сто рал ним мо ти ви ма ин диј ске књи жев но сти. У до ба Алек -
сан дра Ве ли ког Хе ле ни га иден ти фи ци ра ју с Ди о ни зом. Мо тив ли ле
и бо жан ске не ста шно сти у ин диј ском ства ра ла штву исто вре ме но је
и естет ски сим бол умет нич ке ле по те (FRJ 1965).

Ова ар хе тип ска иде ја ле по те као сја ја13 уни вер зал ни је естет ски
кон цепт, пре по зна тљив и у чи та вом ни зу есте тич ких те о ри ја, од
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12 Бо ги ња ма плод но сти, љу ба ви и ле по те по сву да се до да је атри бут сја ја.
13 Сим бо ли зам све тло сти од ре ђен је ком плек сно шћу од но са све тла и та ме,

ко ји за јед но сим бо ли зи ра ју на из ме нич не ври јед но сти јед но га раз вој ног ци клу са.
Ова сим бо лич ка вред ност све тло сти на свим ни во и ма ко смич ког и људ ског жи -
во та за јед нич ка је мно гим ци ви ли за ци ја ма, а сим бо ли зам по ја вљи ва ња све тло сти
или из ла ска из та ме су сре ће се у ни зу ини ци ја циј ских об ре да, као и у ми то ло ги -
ја ма о смр ти и ра ђа њу, у ми то ви ма о на стан ку све та или сме ни вре мен ских ци -
клу са. Све тлост и по нов но ро ђе ње та ко ђе су по ве за ни. Све тлост је и из раз не бе -
ских (уран ских) оплод них си ла, али мо же би ти и жен ски пре дак ко јег опло ђу је
му шка рац. Пре ма Ја ко бу Бе меу, бо жан ска све тлост по ве зу је се са Ве не ром и она
пред ста вља бу ђе ње же ље и оства ре ње љу ба ви. Кра со та, ко ја у срп ском је зи ку
озна ча ва ову не бе ску ва тру-све тло, од ре ђу је кон цепт ко ји би се мо гао опи са ти
Бе ме о вим ре чи ма: ва тра је бол на, док је све тлост уми ља та, бла га и плод на.
Све тлост пред ста вља пр во бит ну епи фа ни ју бо жан ства, ко је се не мо ра уте ло ви -
ти у не ком об ли ку, не го се от кри ва не по сред но, као чист опо зит та ми. У Ста ром
за ве ту све тлост сим бо ли зу је жи вот, спас, сре ћу до би је не од Бо га, ко ји је и сам
све тлост. Хри шћан ска сим бо ли ка се ту на до ве зу је на па ган ску: Исус је свје тло
све та, а ње го ви уче ни ци сви је тлост сви је ту. Сим бо лич ки сми сао све тло сти у
свим ми то ло ги ја ма та кав је да се бо жан ству при пи су је све тло сна при ро да, а о
то ме све до чи и це ла ан ти ка: Пла тон, сто и ци, алек сан дриј ци, гно сти ци. Св. Авуг -
стин та ко ђе пре но си нео пла то ни стич ко схва та ње о ле по ти све тло сти. Са вре ме на
пси хо а на ли за по твр ђу је да је све тлост по ве за на са сли ка ма ус по на, а њих пра ти 



Пло ти на и То ме Аквин ског, до но ви је естет ске ми сли, нпр. Ни ко ла -
ја Харт ма на (HART MAN 2004) и ње го вог уче ња о тран спа рен ци ји,
про вид но сти и про си ја ва њу сло је ва умет нич ког де ла. Иван Фохт,
го во ре ћи о бли ста вом и сјај ном као о есте тич ким ка те го ри ја ма, бе -
ле жи сле де ће: […] а ка ко је естет ско у са мом „по ја вљи ва њу“, у
„сја ју“ и „од сја ју“, оста је се на естет ској ра зи ни. […] Пре си ја ва ње
и про си ја ва ње, сјај ко ји про ла зи кроз… или се од би ја од… не што је
што се већ по се би до па да. […] За то чи сто естет ски мо гу ужи ва -
ти већ и ди вља ци (а мо жда је ди но и они, јер је те шко ци ви ли зи ра -
ном по је дин цу да ап стра хи ра од ко но та ци ја). За што су уро ђе ни ци
за огле да ла и ни ске ста кле них пер ли та ко спрем но да ва ли ис тра -
жи ва чи ма то ва ре хра не? За што је дан дра гуљ то ли ко ври је ди? За -
што нас зви је зде та ко ма гич но при вла че? Пло ти но ва ема на ци ја
свје тла и То мин „из ве стан сјај“ има ју, на рав но и јед но ду бље сим -
бо лич ко зна че ње. Они го во ре о то ме да је, за чо вје ка у ње го вој
пре(т)хи сто ри ји ли је по је ди на сви је тла тач ка у огром ним про -
стран стви ма тми не, је ди но што Зе мља ни ну пру жа ру ку да га из -
ву че из пу за вог ба тр га ња про то пла зме (FOCHT 1980: 40–41).

Кон цепт кра сног или „ле по те као сја ја“ и у срп ској је зич кој сли ци
све та од ре ђен је упра во том чу де сном при влач ном си лом све тло -
сти, чи стим не за ин те ре со ва ним до па да њем, о ко јем Кант го во ри
као о су шти ни есте тског, у ко ме је је ди но ва жно шта ја из ње го ве
пред ста ве у се би про из во дим, а не у че му за ви сим од ње го ве ег зи -
стен ци је (KANT 1975: 95). Сли ка по ја вљи ва ња не бе ске ва тре/све -
тло сти, не за ви сно од ко ри сти ко је нам она мо же до не ти, а по себ но
не за ви сно од ко ри сти ко ју има мо од зе маљ ске ва тре, као и чист
естет ски ужи так у њој, бит но су од ре ди ли и пр во бит ни кон цепт ле -
пог14 из ра жен лек се мом кра сно у срп ском је зи ку.

Као пр во бит ну ико нич ност лек се ме кра сно од ре ди ће мо, да кле,
по ја вљи ва ње не бе ске све тло сти/сја ја, те ње но ожи вља ва ње кре са њем
ка ме но ва ко ји чу ва ју не бе ску ва тру и, ко нач но, ње но про сла вља ње
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осе ћај еуфо ри је, док је си ла зак по ве зан са мрач ним сли ка ма ко је пра ти осе ћај
стра ха. Све тлост је сто га ра дост би ћа ко је се уз ди же и хар мо ни зу је са не бе ском
све тло шћу (в. CHE VA LI ER GHE ER BRANT 1983).

14 Kонцепт ле по те и у дру гим кул ту ра ма, као што по твр ђу је и Ум бе р то Еко,
има ма ло то га са ко ри шћу или же љом: Ли је по је не што што би нас, да је на ше,
чи ни ло срет ни ма, но што та квим оста је чак и ка да при па да не ком дру гом. […]
Ти об ли ци стра сти, љу бо мо ре, же ље за по се до ва њем, за ви сти или по хле пе, не -
ма ју ни шта са осје ћа јем што га Ли је по по бу ђу је. Жед на осо ба ко ја, про на шав -
ши из вор, на ва ли пи ти, не уоча ва Ље по ту. Мо ћи ће то ка сни је, ка да јој же ља
спла сне. Због то га је осје ћај ље по те дру га чи ји од же ље. (EKO 2004: 10).



у ивањ дан ским кре со ви ма. Чи сти естет ски ужи так ов де је од ре ђен
буђењeм свих чу ла, ко је се по ду да ра са ожи вља ва њем не бе ске све -
тло сти и ожи вља ва њем при ро де. Ме ђу тим, ни пре пли та ње естет -
ског и ерот ског ком плек са, ка кво је за бе ле же но у на род ној лир ској
пе сми о ле пом Иви, ни је од ре ђе но ути ли тар но шћу пло ђе ња и мно -
же ња, већ упра во тим ак ти ви ра њем aist he si sa као „оно га што је чул -
но сти не по сред но да то“, као не по сред ност ле по те игре све тло сти и
до жи вља ја чи сте жи вот не ра до сти.

Сто га раз ли ку у ико нич но сти лек се ма ле по и кра сно мо же мо
од ре ди ти као раз ли ку из ме ђу две ју вр ста пред ста ва – пред ста ве зе -
маљ ске и не бе ске ле по те. Зе маљ ска ле по та про из и ла зи из ства ра -
лач ког чо ве ко вог на го на ко ји се усме ра ва пре ма без о блич ној „ле -
пљи вој“ ма те ри ји и об ли ку је је у „ле пе“ пред ме те, чи ја функ ци ја ни је
ну жно ути ли тар на – из ра да фи гу ра и ки по ва има ла је нај пре са крал ни
ка рак тер. Исто вре ме но, тај ства ра лач ки на гон, ко ји пре по зна је мо
већ у деч јој игри ства ра ња об ли ка из бла та без ика кве свр хе и на ме не,
од ре ђу је чин ко ји при бли жа ва људ ску де лат ност бо жан ској: ства -
ра ње но вих об ли ка из без о блич ја чи ни чо ве ка де ми јур гом соп стве -
ног све та. Не бе ска кра со та пак пред ста вља по ја вљи ва ње не бе ског
сја ја – бо жан ске све тло сти, ожи вља ва ју ће, ства ра лач ке ва тре, ко ја
зе маљ ски свет раз от кри ва у свој ње го вој ле по ти/осве тље но сти, чи -
не ћи га до брим и ле пим за чо ве ка.
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Iva na S. Ba šić

THE CON CEPT OF BE A UTY IN THE SER BIAN LAN GU A GE –
ICO NI CITY OF LE XE MES ‘LE PO’ AND ‘KRA SNO’

S u m m a r y

‘Be a uty’ – the cru cial aest he tic ca te gory is con ce i ved in the Ser bian lan -
gu a ge by two le xe mes: ‘le po’ and ‘kra sno’. Ico ni city of le xe me ‘le po’ (Old
Church Sla vo nic – лѣ пъ “so met hing that is bon ded with so met hing; mud, mor -
tar or most of ten mud mi xed up with chuff to ‘glue with’ or ‘spread over with’)
is lin ked with the ima gi na tion of soil, whi le the con cept of be a u ti ful is con ce -
i ved by le xe me ‘kra sno’ (I.E.*(s)qer-, “be a con fi re“) and is de fi ned by he a -
venly and di vi ne splen do ur. The dif fe ren ce in ico ni city of the two le xe mes, in
es sen ce, is the dif fe ren ce bet we en ter re strial and he a venly be a u ti es. The ter re -
strial be a uty is de fi ned by the cre a ti ve in na te im pul se in hu mans to gu i de them
to wards amorp ho us but “bin ding“ mat ter that can be sculp tu red in to ‘be a u ti ful’
things with a fun ction that is not ne ces sa rily uti li ta rian – but per haps it had a
sac ra men tal cha rac ter. On con trary, the he a venly be a uty exem pli fi es ma ni fe -
sta tion of he a venly splen do ur – be a con of di vi nity, be a con of cre a ti ve ness and
ef fer ve scen ce which pre sents the ter re strial world in its glo ri o us be a uty. The
pic tu re of he a venly ‘fi re’, qu i te in de pen dently form the be ne fit it may bring us,
espe ci ally fr om the be ne fit that may be ga i ned fr om the ter re strial fi re, as well
as the pu re aest he ti cal sa tis fac tion, ha ve de fi ned the ori gi nal con cept of be a uty
as splen do ur in the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: The con cept of be a uty, the Ser bian lin gu i stic world vi ew, le xi -
cal ico ni city, ‘le po’, ‘kra sno’.
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