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БИЉАНА СИКИМИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

ПТИЦА БОГОМОЉИЦА

Рад даје етнолингвистичку анализу три одреднице Речника САНУ: бого

мољица, богомољка, богомољчица.

0. Као повод за ова узгредна етнолингвистичка разматрања по

служиле су неке нејасне одреднице Речника САНУ. Рад ће садржати

лексикографску анализу групе одредница у Речнику САНУ и нека до

датна размишљања поводом тих одредница углавном на јужнословен

ској фолклорној и етнографској грађи. У питању су три орнитонимске

одреднице које се, према ауторима РСАНУ, односе на птицу познату

под називим бела пастирица, Мotacilla alba.

Уз одредницу богомољица 2. б. „бела пастирица, Мotacilla alba“,

РСАНУ само упућује на пример из етнографске грађе (Крајина, Бего

вић 1887: 82) и на Хирцов речник орнитонима (Hirtz 1938). У Бегови

ћевом опису крајишког обреда на Свету Варвару налази се и следећи

фолклорни текст који прати просипање варице по путу: Ово тичици

богомољици: која Бога моли да нам шена роди... Хирцов речник ор

нитонима садржи лексикографску дефиницију на основу истог овог

примера (Беговић 1887:82), али преко секундарног извора из „Босан

ске виле“. И одредница богомољка 2.б. „бела пастирица, Мotacilla al

ba“ илустрована је примером из фолклора: „Негде кажу: ово тичици

богомољки која Бога моли да нам жито роди“ (Кулишић 1938:177).

Одредницу богомољчица 2. „бела пастирица, Мotacilla alba“ прати при

мер из „Цариградског гласника“. Ово тици богомољчици, која Бога

моли, да роди берићет који је у ствари још једна варијанта истог

фолклорног текста. Лексикографска дефиниција РСАНУ у сва три

примера дата је, дакле, према истом извору (Hirtz 1938), остаје неја

сно зашто је познати стручњак за орнитонимију, Мирослав Хирц,

птицу богомољчицу из (за њега хапаксног) фолклорног текста везао уз

конкретни орнитоним „бела пастирица“.

* Варијанте назива за птицу Моlacilla alba Hirtz 1938 даје у одредници

balegаrkа. Сви термини углавном су мотивисани начином живота ове птице

(пастирица, чобаница, воларица и сл.) или типичним живахним покретима репа (дрко

репа, клаторетка, маширеп, позезуља и сл.). Неки од назива за ову птицу мотивисани

су и фолклорном легендом према којој је ова птица (Мotacilla alba) љуљала Исуса у колевци.
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Овакав тип именовања није усамљен у јужнословенском фол

клору. Среће се у варијантама македонског додолског текста из око

лине Тетова: Отвори врата, домакинке, ој додоле! | ево идат бого

миљки || бога моља дож да врне (Тетово, Ристовски 1987:23, 24). У

тамо наведена два примера именовање је регресивно мотивисано пре

ма даљем тексту“, а јавља се и у сингулару у атрибутској служби: до

долица богомолка (Ристовски 1987: 24, уп. и РМНП s.v. богомолка).

Уз додолу као медијатора, поред „ходања“, бугарски и македонски

фолклорни текст везује и „летење“ као модус кретања, приближавајући

је тако типолошки птицама и инсектима (Беновска 1979:152-153; Си

кимић 1996:168-169; Плотникова 1998:503).

Фолклорна употреба речи богомољац карактеристична је и за

денотат „волови“ у словенским народним загонеткама (детаљније у: Si

kimić 1996:65, 68), али се у паремиолошким текстовима тешко може

говорити о евентуалној обредној функцији изолованих појмова и њи

хових паремиолошких замена.

Етимолошка решења словенског номена агентис, сложенице од

„бог“ и „молити“, не упућују на прасловенску старину, али, са друге

стране, нема ни индиција да је у питању калк према грчком предло

шку (Zett 1970:114, 158). Његова широка фолклорна употреба у неко

лико словенских језика указује на знатну старину. Што се тиче син

таксичке конструкције птица богомољица и сл. (именска група са

постпонираним конгруентним именским модификатором), она је данас

продуктивна само у српскохрватском језику“, уп. Тороlinska 1990. Као

фолклорни творбени модел, конструкција је позната и другим словен

ским језицима“.

1. Птичији благослов

1.1. Акционо, обредно даривање птице богомољице прати текст

у форми благослова са формулом „моли Х роди“ и за благослов карак

теристичном хиперболичном мером усева (уп. Сикимић 1996:166-167).

Овај текст се везује уз различите зимске календарске празнике, а у

неким записима није календарски омеђен.

За казну што је из неопрезности изврнула колевку са божијим дететом, она и данас маше

својим дугим репом (Hirtz sv. zibarica, a народни називи у вези са овом легендом били би,

према аутору речника, поред зибарица, и: божја пастирица, чуварица и богомољица).

* За тип творбе уп. и Sikimić 1996а:167-176.

* Посебно је продуктивна са птица или птић у првом делу ове апозицијске

синтагме, вероватно зато што је веза појачана и римом, уп. примере које даје

Topolitiska 1990:491: птица пјевица, птица селица, птица грабљивица, птица

тркачица. У народним загонеткама птићи брадићи, усточићи итд. (Sikimić

1996а:36–37), друге фолклорне потврде в. у: ОС s.v. јалкунићи. У речнику Hirtz 1938

постоје, нпр. следећи фолклорни термини: (птићи) огњевићи, смјеловићи, ждраловићи,

(тица) веселица, растребица, сајајлица, злогласница, злослутница.

* Уп. нпр. бугарске примере: чаша оканица, чаша ведреница (Вакарелска

1980:149). Bartminski 1973: 242 наводи фолклорне орнитонимске примере (у вокативу):

(a ty ptašku) gregulašku, krežylasku, švergolasku, okrojglasku, skrenićilašku Итд. уз

напомену да је у питању релативно несамостални други део синтагме и да се он јавља

само у одређеним контекстима фолклорног текста (Bartminski 1973:244).
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1.1.1. Св. Варвара

Наведена лексикографска грађа упућује на обредни контекст

празновања Св. Варваре. На Св. Варвару домаћица „захвати од сваког

жита по мало у један дубок тањир или чанак и са свом децом својом

носи то, да баци у какву текућу воду. Дошавши на воду, прекрсти се

и рекне: „Боже помози!“ за тим „добро јутро водице“, па онда узме не

колико пшеничних зрна, баци их у накрст и рекне: „Сваки клас, ка”

раст, колико у овоме јазу — реци, водице, толико у нас пшенице.“ По

сле узме друго које жито и каже: „Нек је сваки струк, спретан и на

предан, и свака крстина ка планина“. И тако говори и намењује за све

остало жито. Кад баци и последње, она намени: „Ово тици богомољ

чици, која Бога моли, да роди берићет, па за тим: „Од те, тичице,

те појед"те пшенице“, „како ова вода тече, тако род и берићет да те

че.“ (Нови Пазар, Н-кић 1901:3). На Варицу: „одраслије дјевојке ура

не, узму са собом у посуди варице, па иду на најближу воду; ту загра

бе варице и просипљу у воду, а говоре: „ово рибици у води“, опет про

сипљу крај воде и реку „ово црвку у земљи“, па сипљу по путу и на

мјењују. Ово тичици богомољици: која Бога моли да нам шена роди,

да нам буде клас колик” мушки пас, да нам буде сноп колик поп, да

нам буде стрњика колик” врљика; да нам буде влакно колик” попина

брада“ (Крајина, Беговић 1887: 82). Bijelić 1905:156—157 потврђује да у

Конавлима на Вариндан чобани носе на пашу мали суд са варицом.

Обредни текстови упућени води обично су грађени формулом

„уз » низ“. Овај поступак потврђен је и у текстовима из западне Босне

приликом сипања варице у извор или бунар: „Добро јутро, хладна во

до! кукољ низ воду, шеница уз воду, био клас колик пас, Сноп колик

поп, стрњика колик врљика.“ (Јањ, Пећо 1925: 367); у дијалогу између

чобана и извора: „- Добро јутро лијепо врело. — Шта је то, лијепа

омладино? — Носимо шеницу бјелицу. — Чиста вода носи кукољ низ

воду, чиста шеница иде уз воду на изворе врела. — С Богом, изворе,

врело.“ (Јањ, Schneeweis 1925:5); „Доброитро водице, бог ти дао се

стрице“, кукољ на страну (или у воду), „шеница на њиву“.“ (Јањ, Raki

ta 1984:194). Обредни текстови упућени води могу да садрже и фор

мулу „размене“: „Добро јутро ладна водо! ми тебе варице а ти нама

водице и јарице, јањице и мушке главице и сваке срећице.“ (Караџић

Рјечник s.v. варица)“, „Ево ти варице, а ти нами водице и сваке сре

* Формула сестримљења у магијском фолклорном тексту односи се, као у

наведеном примеру — на воду, али и на друге женске актере од којих се тражи помоћ.

Магијски тект са формулом сестримљења може се упутити нпр. земљи: „О земљицо!,

по богу сестрицо! Дај ми твоје ширине, ево ти моје ужине, док се ја аласим, па ћу ти

их одмах вратити!“ (Сарајево, Миодраговић 1914:61), или ласици: „Ласе, ласице, по

Богу сестрице, пријете ти моји миши да ти одгризу твоје уши“ (Босанска Крајина,

Ђорђевић 1958:298), „О лајо, ласица, по Богу сестрица! ево мени миши одгризоше

уши“ (Облај, Hirc 1896:1). Формула сестримљења је факултативна у магијском тексту

упућеном ласици, постоје бројне варијанте које је не садрже. Уп. опис обичаја

посестримства из невоље (као и побратимства или кумства) у: Медаковић 1860:76,

73–74, 62-63.

* Текстови на Вариндан углавном се односе на род стоке: Вара, вари варице,

да се рађају јарице и бијеле јагњице и ђетићи и јуначићи (Бока, Караџић 1867:2), или:
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ћице“ (Плива, Schneeweis 1925:5). Ареал обредног даривања извора в.

y: Scheneeweis 1925:4–77.

1.1.2. Св. Василије

„Птица богомољица“ помиње се и у породичним обредима веза

ним за празновање Св. Василија. На Кордуну се том приликом ставља

ковртањ на стожер, домаћин дозива најбогатијег човека у селу да по

веде коње да врше пшеницу: „Била нам стрњика колик врљика, клас

колик штап, сноп колик поп“. Шаре са ковртња се изваде и ставе на

плот уз речи: „Тици рана за годину дана“ или: „Ово тичици богомољ

ки која Бога моли да нам жито роди“ (Кулишић 1938:177)“.

1.1.3. Остало

Следећа, савремена потврда истог текста, није календарски од

ређена: „Чобанчад остављају мало хлеба од своје ужине на каквом ћу

вику уз речи: Ово тици богомољици, која бога моли, да жито роди“

(Хeрцeгoвинa, Слијепчевић 1978:159)“. Реални локуси уз које се јавља

фолклорна „птица богомољица“ јесу: вода, гумно и ливада.

1.2. Божићни текст са благословом птици која моли Бога за бе

рићет

Неки божићни текстови из обреда „сјакања“ у набрајању садрже

и „птицу која моли бога“ али не у конструкцији апозицијске синтагме:

Шјај, боже, богу и Божићу и три дана по Божићу и рибици у води

ци и тичици у горици која бога моли да нам жито роди — и вјетру

на гувну (Имљани, Simić 1962: 217). У другим варијантама текст је

скраћен: и птичици у горици, и рибици у водици, и путнику намјерни

ку, и вјетру на гумну“ (Имљани, Кајmaković 1962:146, уп. слично:

Дервента, Кајмаковић 1975-76:56-57; Попово поље, Мићевић

1952:152)“.

2. Птичија клетва

Српскохрватски дечији фолклорни текстови мотив птице која

моли Бога везују уз птицу „шеву“ (Alauda). Како записивачи овај текст

Вари, вари, варица, да се коти кравица и бијела овца јагњица. Колико има на овему

родица, онолико му окотила кравица... (Груда, Ваlаrin 1901:320).

7. О празновању Св. Варваре код јужних Словена уп. Schneeweis 1925:5, СД

s.v. Bapвара, уп. и тумачење Чајкановића 1932:220, Паралеле овом обичају код

античких и других европских народа в. у: Schneeweis 1961:110-111.

* Бадње вече је у словенском свету често прилика да се нахране и тице

небеске (уп. нпр. код бачких Буњеваца, Sekulić 1986:347) да не би током лета јеле

житарице (уп. Виноградова 1982:201–202, 218-219).

* Обредно храњење дивљих птица познато је и код других европских народа.

Код Германа се углавном односи на птице уопште (у Норвешкој на врапца), уз

образложење „да не би шкодиле усевима“ (Grimm 1875:557—558).

“ Благослов ветру, посебно позив ветру на вечеру да би се преко лета

обезбедило његово присуство на гумну, забележен је код Македонаца, уп. СД s.vv.

ветер, гумно. Уз тамо наведене македонске примере уп. и молитву из Пољица пре

него што се почне са млаћењем жита на гумну: „Боже, дај липа витра и просјака“ (јер

се просјак на гумну сматра за срећу, Ivanišević 1904:135).

** Опис обреда „сјакања“ в. у: Карановић 1938.
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квалификују као „дечији“ његов могући првобитни календарски или

обредни контекст није потврђен. Птица моли Бога у форми клетве чо

веку („моли - мори“).

Када птица бавуљача, шеврљуга, чеврљуга („ћубаста шева“) сави

је гнездо, деца певају: Шеврљуга“ Бога моли, да јањчара куга мори,

да не пасе, да не јави, да јој гњезда не развали. (Слуњ, Нirc 1896:5);

Чеврљуга“ бога моли да чобане куга мори, да у поље не силазе, да јој

гнизда не налазе, хај! (Купрес, Richtman 1951:45), Чаврљуга бога мо

ли, да чобане куга мори, да у поље не залазе, да јој гнијезда не нала

зе, да јој тића не разносе, да под кров их не доносе. (Ђаково, Hirc

1896:5), Бавуљача“ бога моли, да чобане смрт помори, да у поље не

салазе, да јој гњиздо не налазе (Пољицa, Ivanišević 1903:215), Шевр

љуга Бога моли, да чобане куга мори, да јој гнезда не находе. Ко по

стави те ђаволе! (запис М. Стевановића, учитеља из ужичког, пирот

ског и црноречког краја, према: Миодраговић 1914:145). Следећа ва

ријанта у развијеној форми допуњује претходне ("шева пева кад се ви

не у висине“, према коментару записивача): Ја си нађо местанце па

направи гњезданце, па си снесо јајченце. Дођоше овчарићи, свињарчи

ћи, па ми га развалише. Ја пођо богу да се жалим, бог спи, ја га про

буди, он се расpди па ме увати за краци па ме врљи у плоти, а ја

трпим, трпим. (Планиница, Милосављевић 1985:54). Ареал варијана

та текста врло је широк: од Слуња, Купреса, Ђакова, све до источне

Србије. Потврда из источне Србије даље се надовезује на етнографске

податке о народним веровањима о птици шеви, али и о неким другим

малим птицама. Садржај наведене птичије клетве у ствари је јужно

словенска фолклорна формула“.

12 Номинације „шеве“ (Alauda, Lerche), карактерише ономатопеизација:

шаврљуга, шеврљуга, шврљуга, шеверљуга, шоврљуга, чаврљуга, чапрљуга, чепрљуга,

чеврљуга, чеврљугица, чеврљужица, четркуља, чврлуга, чврљига, чврљинка, чврљуга,

чвркетуља, чврљ, чврљица, чврљужица. Остали називи су, често везано уз различита

народна веровања о овој птици, нпр.: орачец, сејач, сејачец, сијач, сијачец, сикиричица,

сјекиричица (све према: Hirtz 1938).

* Термин иначе познат у језику фолклора, уп. пословицу из Курвинграда: Цар

царује у Цариграду, а Чеврљуга у Курвинграду („испод Врања има један вис који се

зове Чеврљуга... А овуда опет људи тице шеве зову чеврљуге“ Милићевић 1882: 312).

Српски фолклор везује чеврљугу за висину, тако у варијантама загонетке уз Левча:

чеврљуга с брда гледа како зеба/буца воду гази. („кантар“ или „даска“). Шева може

бити замена различитих денотата („звезде“, „овце“) у следећој народној загонеци

Пошетало јато чеврљуга, а пред њима јединкало... (Новаковић 1977:218, 238).

* Номинације шеви морфолошки сличне птице бавујача” (Galerida cristata,

Schopflerche) често су мотивисане ћубицом на глави: бабуљача, баувача, бавујача,

бавуљ, бавуљача, бахуљача, бахуљачица, вахуљача, глахујача, катарица, капелица,

капелинка, капелита, капораста шева, кикача, клобучар, кокуљача, крунарка, крунчица,

круница, крунка, круната (крунаста) шева, мајке божије крунчица, кукмара, кукмарка,

кукмаста шева, кукмица, кукујач, кукуљ, кукуља, кукуљач, кукуљача, кукуљачица,

кукуљава, кукуљевица, кукуљица, кукуљичица, кукувија, матић, пахуљарка, ћубаста

шева, ћулумајка, ухорача, фуфуљача, хахуљ, хахуљача, хахуљарка, хухорача, хухуљача,

хухуљачина, шкорјанец, шкурјанец (све према: Hirtz 1938). Ове две птице (шева и

бавујача) у словенским народним представама сматрају се за исту врсту (Гура 1997:635).

* Формула моли – мори потврђена је и у другим фолклорним текстовима,

нпр. у дечијој песми: лисица Бога моли да се кућа не саломи а кућа се саломила све
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2.1. Тумачења птичије песме“

Јужнословенска етнографска грађа доноси податке о веровању

да неке птице својом песмом проклињу. Тако дивљи голуб овако куне

козу која му је порушила гнездо: Проклета козо, блажена овцо, Бог

ти дао, да ти реп тако осто (Јасеновац) или: Пуста козо, у туђе

њиве, у моју међу, гут! (Кешинци, све у: Нirc 1896:8). Према М. Хир

цу, те клетве су често и опсцене“ „а изговарају се јамбометрично са

знатном дијерезом иза сваке стопе“. Проклета козо, проклета козо

(Градиште), Проклета козо, моју шуму глобиш (Митровац), Проклета

козо, на туђој земљи, на мојој међи (Кутјево), Проклета козо, на ту

ђем сидиш (Беггежи). Мотив птичије клетве због порушеног гнезда

садржи и народно предање о голубу грмљашу који се раније легао

„на сваком грмићу, док му козе нијесу орушиле гнијездо и степле

младиће. Зато је побјегао на високе букве, одакле својим гуком свеу

диљ проклиње козу“ (Нirtz 1938:32, 146; уп. и: Ђорђевић 1958:36–37,

Гура 1997:614).

2.2. Налажење птичијег гнезда

Наведени фолклорни текстови потврђују постојање забране да

се „нагази“ односно „нађе гнездо. На лингвистичком плану ови тек

стови указују на блискост семантике „налажења“ и „уништавања“ (на

лазити, находити, развалити). Магијске конотације глагола са значе

њем „нагазити“ в. у: Вudziszewska 1990.

2.2.1. Магија за налажење гнезда

На јужнословенском западу магија која обезбеђује да се током

године налазе птичија гнезда практикована је у зимском периоду, нај

чешће на Божић: „Kije prvi izišal van, a moral je biti muški, un je zašal

pred peć i drbal je penj v peći i govoril: „Kuliku iskric — tuliku tičic ja

našal ovi ljeti!“ (Пригорје, Rožić 1908: 31)“. У Самобору онај ко жели

мишеве поморила, само један оста, то лисици доста, сваком по ребарце, мушкима

опанце. О клетви „све их куга поморила“, (нпр. у девојачкој клетви младићевој кући:

Код куће му оморина, све му куга поморила, Буковица, Аrdalić 1914:365) в. Сикимић

1999 и 1999а. Клетва кугом/чумом иначе је раширена по целој српскохрватској

територији, уп. кајк. kuga me hbij (Лобор, Kotarski 1916:187). Термин куга познат је

само јужнословенском западу, тако да је цела клетва новијег порекла, уп. за овај

фолклорни контекст очекивану словенску етимолошку фигуру (мор морити): Мор

морила, Стамбол поморила, | моријући и у Мостар дошла, | у бијеле Хасанаге дворе,

Умори му до десет синова“ (Тркља 1903:349), „Мор морио Стамбол поморио“ (RJAZU

s.v. mor). Иста етимолошка фигура потврђена је и у руском дечијем магијском тексту

приликом купања: „Того солњко солитњ, того морњо моритњ, кто долго в воде сидит“

(СРНГ s.v. моритњ), као и изразу: мором моритњ (СРНГ s.v. мор).

“ Словенска народна тумачења звукова који производе животиње (ономатопеј

ске формуле) в. у: Гура 1993 и 1998. --

“ Попа прељубника куне голуб гривњаш. Шта ти чиниш проклети попе код

туђе жене, код туђе деце? (Караџић 1852 s. v. голуб), или: Ко то ту седи? У густој

међи, на туђој жени? (Милићевић 1894:71).

** Ову западну варијанту божићног благослова уз џарање ватре Schneeweis

1925:25 сматра за „декадентну форму“. Међутим, структура овог кајкавског божићног

благослова иста је као у источнијим варијантама у којима се паралелизмом „колико

искрица : толико“ пре свега набрајају домаће животиње (формуле благослова са

структуром колико : толико, уп. у: Виноградова 1978:22-25). Шневајс није имао у
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да током пролећа нађе много птичијих гнезда са младим птицама, по

повратку са поноћне мисе мора „lopatom ili bruklicama gurnuti u panj,

što gori u peći čitavu badnju noć (zvan: badnjak) i neka reče: „Kuliko

iskric, tuliko tičic“ (Lang 1914:209). И у Лобору се на Божић деца

„igraju pod stolom na slami, da bi one godine mogla lako naći ptice“ (Ко

tarski 1916:193). Успех у налажењу птица обезбеђује се и на дан Св.

Валентина: „koji taj dan bos i bez halje simo tamo po polju bježi, on će

to ljeto ptičja gnjezda nahadjati“ (Вараждин, Valjavec 1863:258). У При

горју се веровало да нико не сме да се окупа пре него што једе младе

птице „i tak je mojst na jezeri tic zadavljeni saku ljeti v našim kraju“

(Rožić 1907:68).

2.2.2. Опход са нађеним гнездом

Налажење гнезда птице грабљивице било је, вероватно, изо

функционално убијању опасне дивље животиње. На ово указује исто

ветна обредна пракса: у Белом на Цресу постојао је обичај да момци

који нађу гнездо и птиће птице грабљивице (јастреба, гаврана, вране)

у опходу обилазе село: „gnijezdo polože u košaricu te pokazujući jaja ili

mlade prikupljaju darove, koje im daju poglavito one obitelji, koje imadu

ovaca. Kad su obredali sve kuće po mjestu (kadgod i po okolnim selima),

te nakupili dosta jaja, sira, slanine i novaca, odaberu jednu kuću, u kojoj

ce to sve použiti i popiti. Ovo se zove kanata.“ (Вortulin 1914:324).

2.2.3. Забрана спомињања гнезда

У низу словенских народних забрана везаних за птичија гнезда,

један део се односи на забрану причања о виђеном гнезду на одређе

ном месту или у одређено време“. По кашупском веровању, онај ко

нађе шевино гнездо са јајима, не сме о томе да прича никоме код ку

ће, јер ће иначе мрави попити јаја, и остаће само љуске (Sychta s.v.

gnazdo), а ко нађе птичије гнездо — не сме то да спомиње на пољу

или под кровом јер ће птице задесити нека несрећа (Sychta s.v. ptáši).

Слично овоме је и украјинско веровање везано за гнездо галеба, а

приликом заласка сунца или касније не сме се ни завиривати у птичи

ја гнезда (СД s.v. гнездо). Овакве забране причања о птичијем гнезду

постоје и код јужних Словена, тако у Михољском код Војнића: „не

смије онај, који нађе гнијездо, спомињати, да је нашао, код ватре, јер

виду друге кајкавске потврде о вези Божића и налажења птица током наступајуће

године. Ауторова теренска грађа из Кладурова (код Петровца на Млави), 1999. године,

показује да се и код Влаха у североисточној Србији успех у налажењу птичијих гнезда

везује уз ватру: тамо је све до данашњих дана очуван обичај да на Младенце

домаћица устане ујутру и почисти двориште, од тог ђубрета на сред дворишта направи

гомилу и запали да се дими, деца прескачу преко тог дима и верују да колико га пута

прескоче — толико ће гнезда наћи те године. У Полесју се уз исти празник, Младенце

(полес. Сорока, Сорок-сватители, Сброк-свитке, итд.) везују исто веровање, али

акционо различито кодирано (најчешће бацањем четрдесет палица преко куће), уп.

нпр.: „тpзба сорок палок перокинутцв через хату (до сонца), шоб нец набратњ богато“

(Толстан 1995:271-272, Ивлева 1998:39).

* Мотив причања о птичијем гнезду чува се и у обредним текстовима, уп. нпр.

песму са свадбеним мотивом: Гнијездо вила соко тица, | за то гнијездо нико не зна,

само једна дјевојчица, | дјевојчица, љепотица. | Ал' говори соко тица: | „Дјевојчице,

љепотице, | немој казат за то гнијездо (Обрадовић 1995:184).
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би птичице с гнијездом изгорјеле. Ни код воде се не смије спомиња

ти, јер би их змија појела“ (Vučinić 1911:160). У Крагујевачкој Јасени

ци забрана се односи на ватру: птиће ће појести змија (Павловић

1921:133). Из истог разлога Словенци у околини Горице верују да

онај ко зна за неко птичије гнездо не сме о њему да говори под стре

хом (Косiančić 1854:283), а у Пољицама опасни хронотоп је „кад се

увечер вари млико“ (Ivanišević 1905:283). У Самобору се за младе

птиће у гнезду не сме рећи под кровом, јер би их старе птице напу

стиле (Lang 1914:209).

2.2.4. Забрана уништавања гнезда

Једнако је у словенском свету распрострањена забрана гажења

гнезда: по малопољским и белоруским веровањима крава ће мусти крв

ако нагази на птичје гнездо (СД s. v. гнездо). И у Словенији се верује

да ће крава изгубити млеко ако на паши стане на птичије гнездо (Па

вловци, РајеK 1884:282). У околини Вараждина се верује — ако људи

поруше ластино гнездо или убију младе „тад ће крава дотичне куће

млијеко с крвљу дојити“ (Нirtz 1938:253, овако и у Украјини и Пољ

ској, Гура 1997:622; исто веровање се у Белорусији везује уз „белу па

стирицу“, Гура 1997:726). Оваква веровања позната су и другим

европским народима: код германских народа ова забрана везивана је

за црвендаћа (ономе ко дира његово гнездо ударио би гром у кућу), а

у Швајцарској се веровало да ће ономе ко дира гнездо краве давати

црвено млеко (Grimm 1875: 569), у Немачкој иста казна је следила

ономе ко дира ластина гнездо (Ђорђевић 1958:28). Свуда се код Сло

вена поштују забране уништавања гнезда неких птица (роде, голуба и

ласте“), јер та гнезда штите дом и стоку.

3. ПТИЦe И БОГ

Степен фолклорне индивидуализације птица је низак (Гура

1997:528) те се зато неколико различитих малих „чистих“ птица у сло

венском свету везује уз Бога и може се сматрати за „божју птицу“. Такве

заједничке карактеристике имају дивљи голуб (Гура 1997:612—617), ласта

(Гура 1997:618-633), шева (Гура 1997:633—639, уп. нпр. кашупско boži

ptäšk„шева“), славуј (Гура 1997:640-644), шљука (Гура 1997:715-716), па

и велике птице — рода и ждрал (Гура 1997:646–667).

Са друге стране, словенска веровања о птици „бела пастирица“

прилично су оскудна, у Полесју се верује да је она под заштитом Бо

городице јер је вадила трнове из Хрстове главе, те да је роде и ждра

лови носе на крилима у топлије крајеве, у Пољској верују да она ку

кавици изводи птиће, а у Белорусији и Литви да може да утиче на

раст лана. У Црној Гори и Србији ова птица се користи у љубавној

магији (Раденковић 1996:148, Гура 1997:725-727). Међутим, јужносло

венски фолклорни текстови везу са Богом додељују и неким другим

медијаторима, пре свега гуски/пчели“ и шеви.

20. Забрану уништавања ластиног гнезда в. у: Ђорђевић 1958:26–28.

2) Уп. полески назив за пчелу божа мудрости, рус. божа угодница и др. Везе

пчеле са Богом в. у: Гура 1997:448-452, 457.
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Мотив птица (гуске) које „иду да се моле Богу“ познат је и у

српским народним загонеткама (у другим јужнословенским варијантама

исте загонетке мотивација кретања гусака објашњена је другачије). Гу

ске су у овом типу загонетке замена за денотат „варница“: „Полећеле

тирингуске, тамо горе по молиш Бога, сусрете их опеченчело, ђе идете

титиpингуске? ђе идемо, да идемо, тебе не питамо.“ Циљ лета варнице

у варијантама се описује и овако: тамо гори по моли-бога, тамо гор

јен по молиш-бога (варијанте и изворе в. у: Sikimić 1996а:248-255)“.

Контакт са Богом садрже и тумачења шевине“ песме „кад се

диже“: Дај ми сјекирку, да посјечем богу! (Пчелић, Нirc 1896:5), Идем

боги, идем боги, да убијeм богу, односно сикирицу, сикирицу, да уби

јем боги (Борово, Hirc 1896:5), Чврљуга пјева кад иде у зрак: грем бо

га вбит! а кад се спушта: позабила сам бат, позабила сам бат! (Бе

гово Раздоље, Нirtz 1938:72, 139). У Штајерској се верује да шева кад

се диже у облаке пева: Јат ša v nebesa — Boga klat, Boga klat, Boga

klat! и да то понавља док се не спусти на земљу, а тада пева: Sem ha

тrič spoder pozaba! (Strekelj 1914:452-453), односно: Вот ša v nebesa

luknje vrtat! и: Sem svedrić spoder pozaba! или: Boga bom ubil! и Kij

sem pozabil! (Strekelj 1914:453). Слични текстови потврђени су широ

ко у словенском свету, код Руса у Смоленској губернији и околини

Брјанска, у Украјини (Житомирска област и Волинска губернија), Бе

лорусији (околина Гомеља и Бреста) и Пољској (Гура 1997:634-635).

Украјинци верују да ако шеве током прелетења с пролећа лете високо

„то вони до Бога летитњ молотитњ“, а ако лете ниско то значи да „во

ни не донесли ципа, цип упав, от вони и попадали додолу“, где се

алатка коју шева носи до Бога обашњава као млатилица за жито (Чу

бинсвкии 1995, 2:12).

4. Птице и усеви

У Словенији се верује да је време за сетву када шева (škarnja

пас, čaparliga) почне да пева. Она тада опомиње сељаке: Seja, seja, se

ja, seja! Pluži, pluži, pluži! а на крају још каже: Wrzi v rit! (Церовец,

Štrekelj 1914:451). Шева пева сељацима док раде у пољу и тера их на

посао, Delaj, delaj, delaj, orji, orji, orji, sej, sej, sej, vrzi, vrzi, vrzi (Штајер

ска, Štrekelj 1914:452), а када се шева (слн. škrajnček) подигне у вис и

пева, деца јој вичу: Sej, sej, sejaj, sejaj! Kdo pa bode žel? Kdor je lepo

plel. Kdo pa bode mlel? Kdor je srage mel. („ко се знојио“). (Штајерска,

Pajek 1884:191). Ћубаста шева (слн, hubasti škorjančak) пева: Kupiš rit?

Иleti man tri, pa so sa puna, vzimi pa samo adno, pa tista prazna. Kupiš rit?

(Kuhar 1911:65). Слично тумачење постоји и код Хрвата: Kad se čavrlju

ga diže u zrak, pjeva oraču i sijaču: Sij, sij repicu, ajs ćaa ćavvrrrrna mun

java zeli (Криж Војни, Hirtz 1938:57)“.

“ „Божја вечера“ као циљ лета гусака у овом моделу загонетке објашњена је у:

Лома 1988:42. Уп. и нејасну загонетку за „пчелу“: севељуга лети боги, севељуги бат

На Н02и.

* Уп. и имитирање песме дивљег голуба: Ти, tu Bug sedi! (Козјак код

Марибора, Штрекељ 1914:445).

* Уп. и везу шеве са косидбом у подругљивој песми косцима који пребију

косу косећи ливаду. Шврљуга био, к небу се вио, на уже пао... (Медић 1889:90).
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Везу са почетком пољских радова имају и друга словенска ту

мачења Шевине песме, тако је код западних Словена у Пољској (око

лина Катовица и Кракова) и Моравској, затим код Руса (у Вологод

ској губернији и области Брјанска) и Украјинаца (у Волинској губер

нији и Житомирској области, Гура 1997:638—639). Поједини текстови

руског обреда призивања пролећа, иначе везани за птицу шеву (рус.

жаворонок) садрже и молбу шеви као медијатору да донесе жито:

принесите нам || лета теплого, | хлеба доброго!; или је текстом екс

плицирано да је пролеће стигло, нпр. на овсаном снопу, | на оржа

ном колосу, | co poocbко зернистоко, | с овсом кучеравњим, | с нуменем

усатљим, | с просом, со гречеко. Молба се упућује и директно проле

ћу: зароди, весна, жито густоe, (...) жито густое, колосистoе, (сви

примери из: Жекулина и Розова 1989:180-188).

У пољском фолклору деца овако имитирају певање шеве која

наговештава повратак пролећа: Иyleć skowronecku z nieba, pozbieraj te

okrussynki chleba. („Долети шево с неба, покупи те корице хлеба“),

(Witanowski 1893:19). Слично као „бела пастирица“ и шева иде за сто

ком, и зато је добила назив раstyrka, a пастири јој говоре: Раstyrecka

pasta bydlо, | zgubita se motowido, | pastyrecko, nie paš bydia, | idž se su

koj motowidta („Шева (пастирица) је напасала стоку, изгубила мотовило,

пастирице, не напасај стоку, иди и тражи мотовило“), (Cercha 1900:114).

Уз плодност усева Словени везују и неке друге птице, позната

је веза роде са летином и плодношћу код јужних Словена и у Поле

сју, али и других народа (Толстоји 1984:116—117, Góra 1995:37-38, 45).

Код Пољака је посведочена веза препелице, односно птице уопште, са

летином. Приликом сетве, док се баца прва прегршт пшенице или не

ке друге житарице, говори се: Воže, to dla ptakow, a reszta dla mnie.

(Adamowski, Bartminski, Niebrzegowska 1995:146—147, 170). Код Сло

венаца птица стрнадица пева кад јечам зри. Čuj, čuj, čuj! Ti kej ječmen

diši? А када јој деца узму младунце, стрнадица пева жалосно: Pod

hribcem, nad hribcem итд. (Štrekelj 1914:451).

5. Лексикографска обрада фолклорних термина из области ду

ховне културе, као и фолклорних термина који се наслањају на ком

плексне терминолошке системе, као што су зоонимски или фитоним

ски, изузетно је сложена. Иза анализираних, наизглед орнитонимских

лексема и њихових синтаксичких конструкција, заправо не стоји кон

кретан орнитоним, несигурно је чак и то да ли је у питању уопште

птица. Сигурно је само да је богомољка, богомољица и сл. из наведе

них фолклорних текстова медијатор између човека и Бога са летењем

као карактеристичним модусом кретања. Веза „птице“ са Богом у сло

венском фолклору не успоставља се само у корист човека, те је зато

неопходно и формално, обредно даривање „птице“.
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11—50.
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Речник на македонската народна поезија, Скопје.
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Град.
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čaje 50, Zagreb.

Слојеви фолклорног текста, Српски језик 1-2, Београд,
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гвистику ХХХIII, Нови Сад, 491–496.
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Босанска вила, Сaрajeвo, 348-350.

Редки и остарели думи в бљлгарскии народен епос, Език и
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Заклинателњнвле формули в календарноћ поззии славан и их

обрадовње истоки, Славннскии и балканскии фолњклор, Мо

сква, 7–26.
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Москва.

Речник наших старих мера I—IV, Београд.

Što se ne smije (Miholjsko u modruško-riječkoj županiji), Zbor

nik za narodni život i običaje XVI, Zagreb, 160.
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Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbokroa

tischen, Köln.

S u m m a r y

GOD.-PRAYING BIRD

Three lemmas from the Dictionary of the Serbian Academy of Arts and

Sciences are discussed. All of them refer to the same folklore text realia:

“god-praying bird’ (SCr. bogomoljica etc.). New lexicographic solutions are pro

posed followed by some ethnolinguistic commentaries about the treatment of small

wild birds on the South Slavic ground (finding their nests, destroying their eggs

and small birds).
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