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Да ни је ла По по вић Ни ко лић, пре да вач на род не књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ни шу, об ја ви ла је до сад ви ше сту ди ја и мо но гра фи ју  Ре чи по на ро ду: 
огле ди из срп ске на род не књи жев но сти (Ниш, 2010), а ње на док тор ска ди сер та-
ци ја по све ће на је ра ду Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа. У књи зи Дру ги свет об је ди ње но је 
осам ра до ва, ко ји су по ве за ни на два на чи на. Жан ров ски су гру пи са ни на оне по-
све ће не жан ру пре да ња и оне по све ће не ту жба ли ца ма, а те мат ски их ау тор ка све 
по ве зу је ана ли зом пред ста ве „дру гог све та“. По ла зна тач ка је да су све то ви по кој-
ни ка и они де мон ских би ћа, ка ко су при ка за ни у овим жан ро ви ма, без об зи ра на 
раз ли ке, об је ди ње ни за јед нич ким пој мом оно стра ног, ко је до ла зи из ве ро ва ња. Као 
гра ђа узе те су збир ке 19. и 20. ве ка, при ме ри из ча со пи са (Рас ков ник), као и из са-
вре ме ног те рен ског ра да. Рад Спо ља шњи хро но топ де мо но ло шких пре да ња по све-
ћен је Бах ти но вом пој му ко ји је од осам де се тих за жи вео у до ма ћој фол кло ри сти ци. 
Пред ста вље на је де таљ на ти по ло ги ја ко ја упу ћу је на кон текст ка зи ва ња, укљу чу-
ју ћи и ко мен та ре за пи си ва ча и ин фор ма то ра. Ва жна су за па жа ња о од но су ин фор-
ма то ра и пу бли ке, ка ко га на слу ћу је мо кроз об ја вље не тек сто ве, као и о ути ца ју 
за пи си ва ча на ис при по ве да но, што под се ћа на те шко ће од ре ђе ња кон тек ста. Срод-
ном се про бле ма ти ком ба ви и На ле же мрак на пла ни не: При лог про у ча ва њу вре
ме на у де мо но ло шким пре да њи ма, где бри жљи ва кла си фи ка ци ја по ка зу је ва ри је тет 
хро но то па: од до ба да на пре ко исто риј ског вре ме на до фор му ла тив но-мит ског 
„ста рог вре ме на“. На ту се ме то до ло ги ју на ста вља и текст Ал’ ово ни је бај ка нег’ 
исти ни то: дис курс вер но сти у де мо но ло шким пре да њи ма. По јам исти но сти са-
гле да ва се кроз на ра то ло шке те зе о фик ци о нал но сти па се на осно ву то га пру жа 
пре глед стра те ги ја ко је при по ве дач ко ри сти да би пред ста вио свој на ра тив као 
исти нит. Два тек ста по све ће на су при ка зу би ља у пре да њи ма. Пру жа се пре глед 
по ме на би ља и ве ро ва ња о њи ма, мре жа од но са ко ја по сто ји из ме ђу би ља и раз ли-
чи тих де мо на, али и при каз би ља као ре а ли ја и де ла при по ве дач ког ко мен та ра. Из 
ове де таљ не кла си фи ка ци је из дво је на је кру шка, по зна то „се но ви то“ др во, ко јој је 
по све ћен по се бан рад. Ве ро ва ња о кру шки по твр ђу ју се при ме ри ма из жан ра пре-
да ња, бај ке и ле ген де. По по вић за кљу чу је да се пред ста ве у ве ро ва њу (ши ро ког 
спек тра, од по зи тив них до не га тив них) и у раз ли чи тим жан ро ви ма по ду да ра ју, а 
да је, ди ја хро ниј ски по сма тра но, из вор пред ста ве о овом др ве ту ве ро ват но култ ног 
по ре кла. Сту ди ја Ле во ко ле но. Псов ке у де мо но ло шким пре да њи ма ба ви се од но сом 
„ми кро жан ра“ пре ма про зном жан ру. По што се псов ка пре по сма тра као део го-
вор ног не го по ет ског је зи ка, рад ис пи ту је осе тљи ву гра ни цу из ме ђу лин гви сти ке 
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и по е ти ке. Те ма је сло же на, што због ра ни јег за о би ла же ња оп сце но сти као објек та 
ис тра жи ва ња, што због по де ље них ми шље ња о књи жев ном ка рак те ру пре да ња. 
Ко ри сте ћи гра ђу из раз ли чи тих ре ги ја, ау тор ка пру жа ти по ло ги ју упо тре бе псов-
ке. По ре кло ова квих ис ка за ау тор ка на ла зи у ет но граф ском кон тек сту за ко ји се 
осла ња на на те зе ру ске фол кло ри сти ке (Ус пен ски, Агап ки на). Псов ка, пре ма за-
кључ ци ма ра да, има ри ту ал но-ма гиј ску функ ци ју за у ста вља ња де мон ске си ле, што 
под ра зу ме ва би нар ну сли ку све та са две раз гра ни че не сфе ре, људ ском и де мон ском. 

Текст Бор обо рен: бе ле шке о мо ти ву бо ра у ту жба ли ца ма у уво ду да је жан-
ров ске ка рак те ри сти ке, ко је су исто вре ме но део ет но граф ске ствар но сти. Чи та о цу 
је пру жен де та љан пре глед фи то морф них сли ка и мо гу ћих ет но граф ских кљу че ва 
чи та ња. По ка зу је се ка ко при каз бо ра мо же функ ци о ни са ти у раз ли чи тим кон тек-
сти ма пе сме и у из град њи стил ских фи гу ра. Ов де је ау тор ка ве о ма суп тил но по-
ка за ла дво стру кост ова квих сли ка, на по ет ском и ет но ло шком пла ну, те њи хов 
пре лаз из јед не сфе ре у дру гу. 

Рад Еле мен ти усме них ту жба ли ца и по греб них об ред них ма ни фе ста ци ја у 
пар ти зан ским пе сма ма по све ћен је жан ру ко ји се обич но од ре ђи вао исто риј ско-те-
мат ски, као „пар ти зан ске пе сме“. Ко ли ко је од ре ђе ње сло же но, по ка за но је у уво ду 
где се да је пре глед тер ми но ло ги је, што је по себ но дра го це но јер тер мин за озна ча-
ва ње фе но ме на из ме ђу усме не и пи са не књи жев но сти, од но сно „на род не“ и елит не 
у до ма ћој фол кло ри сти ци још ни је оп ште при хва ћен. Ау тор ка се у ра ду опре де ли ла 
за она ми шље ња ко ја у пар ти зан ским пе сма ма не ви де то ли ко нов фе но мен, ко ли-
ко ства ра ње пе са ма о но вим до га ђа ји ма на осно ву већ по сто је ћих тра ди ци о нал них 
мо де ла, са сна жном ет но граф ском под ло гом. За то се од лу чи ла да по ка же ка ко у 
пар ти зан ским пе сма ма жи ве об ли ци по зна ти у ту жба ли ца ма тра ди ци о нал ног фол-
кло ра, ко ји се опет да ју раз у ме ти у скло пу об ре да пре ла за. Ово се до ка зу је на во ђе њем 
фор му ла, сли ка, ком по зи ци о них по сту па ка, кон тек сту ал них мар ке ра, али је фо кус 
на то ме ка ко ти по ет ски еле мен ти чу ва ју ар ха ич но је згро, чак и у жан ру ко ји на 
пр ви по глед мо же де ло ва ти као мо де ран и про грам ски усме рен ка од ба ци ва њу 
тра ди ци о нал не сли ке све та. Ма да ау тор ка за па жа и раз ли ке (ве за не пр вен стве но 
за оби чај ну сти ли за ци ју), ње на је те за да ово пе ва ње –нај че шће оце ње но као но во 
или ми сти фи ка тор ско – по ла зи од исте пред ста ве о дру гом све ту ко ја об ли ку је 
ту жба ли це тра ди ци о нал ног фол кло ра, што је од ре ђе но и ре ги о нал но. У том је 
сми слу овај рад ва жан до при нос и на да мо се да ће ау тор ка на ста ви ти ис тра жи ва ње 
овог по ља: пи та ње од ре ђе ња „но вог“ фол кло ра, су коб са вре ме не иде о ло ги за ци је 
са тра ди ци о нал ном сли ком све та, про це си мо дер ни за ци је, ути цај дру гих ме ди ја, 
по ре ђе ње са чет нич ким пе сма ма, са мо су не ке од мо гу ћих те ма. 

Тре ба из дво ји ти не ко ли ко осо би на ау тор ки ног при сту па. Да ни је ла По по вић 
Ни ко лић сле ди ет но граф ску стру ју уну тар фол кло ри сти ке ко ја ре кон стру и ше свет 
ве ро ва ња и оби ча ја иза тек ста, би ло син хро ниј ски, би ло ди ја хро ниј ски. По зна ва ње 
ет но ло шке гра ђе и са вре ме них (пр вен стве но ру ских) ис тра жи ва ња да ју нео п хо дан 
фон. Ипак, у по де ље ним ми шље њи ма о (не)књи жев ном ка рак те ру пре да ња, она ста-
је уз про у ча ва ње жан ра, као што се и у при сту пу ту жба ли ца ма ни кад не гу би осе ћа-
ње за по ет ски аспект тек ста. Ту се ау тор ки отво ри ла мо гућ ност да ме то де са вре ме не 
те о ри је про зе при ме ни на усме не тек сто ве. Без те о риј ског на си ља над при мар ном 
гра ђом, ова вр ста при сту па от кри ла је, ре ци мо, но ве мо гућ но сти кла си фи ка ци је 
ко мен та ра или ва ри је те те по зи ва ња на исти ни тост. Ови при ме ри по ка зу ју рав но-
те жу ет но граф ског и жан ров ског при сту па и не ке прав це да љег мо гу ћег ра да.
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