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„ОЈ ЂЕВОЈКО, ВРЕЛА ВАРЕНИКО“ –
ОБРЕДНА ГОЗБА У УСМЕНОЈ ЛИРИЦИ: 
ОД ПАТОСА ДО КОМИЧКЕ ИНВЕРЗИЈЕ1

Рад на примерима усмених лирских песама предву-
ковских бележења, из збирки Вука Стефановића Ка-
раџића и новијих записа, испитује заступљеност, рас-
прострањеност и функцију гозбе / гошћења у усменој 
лирици. Примарни предмет истраживања биле су гозбе 
у обредним и обичајним песмама (пре свега коледарским 
и божићним), које окупљају и обједињавају колектив, 
функционишући, истовремено, и као успостављање везе 
са светим и уздарје вишој сили, али и оне у којима доми-
нирају комичне инверзије обредне гозбе, претварајући 
богату, ретку, раскошну, егзотичну храну у својеврсну 
антихрану („од комарца ребарца, од мушице душице“). 
Сем тога разматрана је потенцијално иницијацијска 
функција хране (одгајање девојке / невесте, дозрелост 
за храну као сигнал сексуалне зрелости, формулативне 
љубавне понуде, тело–храна), метафоре које потичу из 
семантичког поља хране, као и поређења овог типа. Све 

1 Истраживање на коме је заснован овај рад спроведено је у окви-
ру пројекта Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској 
књижевности (број 178005), који се, под руководством проф. др 
Горане Раичевић, спроводи на Одсеку за српску књижевност Фи-
лозофског факултета Универзитета у Новом Саду, уз финансијску 
помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.
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ово доприноси комплекснијем сагледавању поступака 
којима усмена лирска песма стилизује, сублимира и пре-
обликује свакодневицу својих твораца и преносилаца.

Кључне речи: гозба, обред, обичај, хлеб, вино, жито, 
стока, пчеле, лоза, инверзија.

У нашој усменој лирици мотив обредне гозбе ви-
шеструко је присутан2, али у њој има мало раблезијан-
ског изобиља и телесног, чулног уживања у храни. Ове 
наше народске гозбе, као битан део обреда који окупља 
и обједињује заједницу – функционишући, истовре-
мено, и као успостављање везе са светим – релативно 
ретко се одликују разноврсношћу и рафинираношћу 
хране. Битно за обредне гозбе у српској усменој ли-
рици јесте учешће свију, изобиље хране и ситост за све 
коју оне доносе. Конкретна храна често и није предмет 
опевања. Тако свечарска песма „Кад се устаје у славу“, 
истиче моралну, духовну димензију славске вечере, без 
помињања конкретне хране:

А шта је љепше од славе Божје,
И од вечере с правдом стечене.
(СНП I: бр. 156. Подвукла Љ. П. Љ.)

Духовну димензију јела и пића истиче и раскош-
на слика кметова који славећи наздрављају у сложној, 
благословеној кући–гнезду. Сугестивно смењивање и 
концентрисање простора (пожњевено поље, слама у ја-
ребичјем гнезду, слама на кућном крову, слава у кући, 

2 У Речнику српскохрватског књижевног и народног језика гозба 
се дефинише као „обилан, лијепо припремљен обед, ручак, 
вечера у част гостију, свечаност, пријем; гошћење, чашћавање“ 
(РСКНЈ III: 422). 
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златна трпеза) кулминира сликом славске „чаше бо-
кушке“, којој је по врху бисер, а по дну злато:

Ој јаребичице, ој препеличице,
По пољу ходиш, по пољу плодиш,
Ражану кућу градиш.
На кући слама, у кући слава,
У слави златна трпеза;
Око ње редом кметови,
Пред њима чаше бокушке,
У њима вино канато,
По дну је злато,
А по врху бисер. [...]
(НУЛМС: бр. 79)

Атрибут канато уз вино може се различито тума-
чити. Према Речнику српскохрватског књижевног и на-
родног језика (IX: 187–188), то би могло бити вино из 
глиненог суда – тестије, ћупа, крчага (стовне), али и 
вино праћено песмом, опевано3, или, шта ми се чини 
посебно значајним, вино стечено канатом – умерено-
шћу, скромношћу, штедњом.4 

Пандан овој са становишта хране неодређеној слав-
ској вечери, обележеној искључиво уложеним трудом 
и моралним квалитетом који он имплицира5, јесте го-
шћење конкретном храном („б’јела риба моруна“ из бе-
лог Дунава) која, пре свега, подразумева уједињавање 
колектива у напору да се достојно дочекају славски го-
сти („добри гости у двору“): 

3 Значење песма је прво наведено у Речнику за реч канат.
4 „Канат кућу држи.“ (РСКНЈ IX: 187)
5 „Једење је у најстаријем систему слика било нераздвојно 

повезано с радом. Долазило је на крају рада и борбе, било је 
њихова круна и тријумф. Рад је тријумфовао у једењу“ (Bahtin 
1978: 298. Подвукао М. М. Б.).
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И скочио господар у дому,
И скупио до три слуге из двора.
Једног посла на то б’јело Дунавје,
Другог посла у ту гору зелену,
Трећег посла на то поље мезево6.
Кога посла на то б’јело Дунавје,
Он улови б’јелу рибу моруну.
Кога посла у ту гору зелену,
Он улови виторога јелена.
Кога посла на то равно мезево,
Он уфати златокос дјевојку
Госте части б’јелом рибом моруном,
И дарива виторогим јеленом,
Вино служи златокос’ дјевојка.
(ЕР: бр. 43)

Треба истаћи и то да се свето / гранично време праз-
ника, као искорак из свакодневице маркира „гранич-
ном храном“ – „б’јелом рибом моруном“ – која овакво 
одређење вишеструко имплицира, пре свега, природом 
која се моруни7 приписује у широко засведоченим на-
родним веровањима. Име ове рибе моруна и његове 
варијанте у усменој књижевности: рибa мoруникa / по-
морљива8, откривају народну етимологију – риба која 
мори, убија:

6 Према РСКНЈ, „бојно поље, бојиште, ратиште, поприште 
борбе“, односно „ледина, утрина, поље“ (XII: 324–325).

7 Моруна (лат. Huso huso) претежно је слатководна риба, која 
припада инфракласи штитоноша (лат. Chondrostei) и фами-
лији јесетри (лат. Acipenseridae). Реч је о највећој речној риби, 
која је пре изградње ђердапске бране силазила низ Дунав све до 
Смедерева. Насељава воде Каспијског језера, Црног и Азовског 
мора. Има је и у источном делу Средоземног мора и његовим 
сливовима. Велики је грабљивац и у њеној утроби налажене су 
велике рибе, па чак и птице (МЕП II, 722; такође, <sr.wikipedia.
org/sr/Моруна> 23. 8. 2013).

8 У песми из Малешева (МНП: 117)
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Чак и тамо где помињање моруне функционише као еле-
менат реалности (типичан за предање) ипак преовлађује 
логика nomen est omen. Тако, према предању забележеном 
у Смедереву у 20. веку, Јерина је у поплављеним лагумима 
смедеревске тврђаве вешала робље на ченгеле и оставља-
ла да га једу „оне рибе моруне“ (Милошевић-Ђорђевић 
1997: 27). Апострофирање моруне би могло бити део ре-
алног искуства приповедача, пошто се моруна одиста ло-
вила у горњем току Дунава изнад Смедерева, а и грабљи-
вост ове рибе могла је бити добро позната онима који су 
живели поред Дунава. Ипак, предање несумњиво садр-
жи и снажан призвук нуминозног: у њему се, као доказ 
о демонској природи деспотице, користи и њен особени 
савез с рибом која мори“. (Пешикан-Љуштановић 2013: 
193. Подвукла Љ. П. Љ.)

Сем тога, риба за славску трпезу уловљена је из бе-
лог Дунава, који „у народној традицији јесте и грани-
ца, и центар света [...] где се дешавају најважнији до-
гађаји народног живота и пресецају сви путеви“ (СМ: 
168).9 Између граничне воде и рибе која у њој живи 
успоставља се, према веровањима, суштинска веза 
„што показује да то није само њено обитавалиште већ 
и део њене суштине, њена материјализација” (Бенов-
ска-С’бкова 1992: 56. Превела Љ. П. Љ.). Моруна, дакле, 
постаје, истовремено, и отеловљење сакрализованог 
простора у коме обитава.10 

9 О томе види: Лома 2002: 37–40; Пешикан-Љуштановић 2002: 
184–190; Detelić 2009: 449–521; СМ: 168–169; Делић б.г.: [Руко-
пис одреднице за Српску енциклопедију].

10 Сакрализација Дунава проистиче из чињенице да све граничне 
воде, оне које на различите начине, чувају и маркирају границу 
света живих и света мртвих (у митскoм пoимaњу свeтa: „Пут 
у другo цaрствo прoлaзи крoз змajeву губицу и прeкo вoдe – 
кao и крoз вoду, и кaсниje – пo вoди“ – Prop 1990: 400), тиме, 
истовремено, постају свети и нечисти простори, који као места 
разграничења и додира поседују својства и једног и другог 
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Маргиналност моруне ухваћене у граничној води, 
може, према широко распрострањеним веровањима, 
бити извор опасности, али и плодности:

Основна функција рибе из граничне воде, без обзира на 
именовања и без обзира на жанр у коме се јавља, остаје 
давање / враћање плодности. Ловљење и једење рибе, или 
њено изношење пред кума / краља, невесту, или на свад-
бену трпезу, опева се код свих Јужних Словена као део 
свадбеног обреда. (Пешикан-Љуштановић 2013: 194)11 

Извор плодности могао би бити и додир оне која 
служи госте, златокосе девојке. Она је плен трећег 
ловца послатог „на то равно мезево“12. Ово упућује на 
потенцијални жанровски синкретизам ових песма, од-
носно, на чињеницу да оне, док су живеле у усменом 
преношењу и употреби, нису биле строго жанровски 
кодиране, па се иста песма могла певати (и певала се, 
највероватније) у оквиру више различитих обреда, 
дакле и на слави и на свадби. Тако рибу (плeмeниту, 
мoстaркињу, мaлу, шeстoкрилу, злaтoкрилу, злaтнoкри-
лу, левокрилу, крилaтицу, злaтну, пeрку, мoстaркињу, 
плeмeниту, мoруну / мoрунику / пoмoрливу, визу / вeзу 
/ рису13), која се током свадбе износи свадбену трпе-
зу, најчешће лове сама невеста или младожења (нешто 

света (Lič [Leach]1983: 123). Попут сваке границе, ове воде 
функционишу као „парадоксално место где они [овај и онај 
свет] међусобно опште“. (Eлиjaдe [Mircea Eliade] 1986, 63)

11 Види: INP: br. 24; Димитриjeвић 1988: бр. 17; Богдановић б.г.: бр. 
153; Јастребов 1886: стр. 165; Mилaдинoвци 1962: бр. 522, 568; 
Верковиќ 1961: бр. 208; Стоин 1959: бр. 388; БНБ I: бр 190 и 191.

12 Варијантно, „Девојка ће под прстеном служити“. (СНП I: бр. 431)
13 Веза, виза и риса могу се двоструко тумачити, преко везе са 

грчким chrysos, златан, али и преко мађарског viza – моруна, 
док би веза и риса могли бити називи настали фонетским 
варирањем стране речи. Види: Klaić 1990, 1428.
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ређе), дакле они чланови заједнице чији је плодоносни 
потенцијал на врхунцу. На то упућује „под прстеном 
девојка“ (СНП I: бр. 431), али и златна коса девојке у 
варијанти из Ерлангенског рукописа, пошто су злату у 
традиционалним веровањима приписивани повећана 
моћ и плодоносни потенцијал. 

Мрежа којом се чудесна риба лови често је сачиње-
на од злата, сребра и бисера, али и од невестине косе 
(види Пешикан-Љуштановић 2013: 194). Сем тога, 
злато само по себи поседује повећану моћ, па и плодо-
носни потенцијал. Несумњива је, рецимо, веза која се, у 
свадбеним песмама, успоставља између злата и Сунца. 
Злато у овим песмама маркира и издваја исте хроно-
топе и бића као и Сунце: младожењин двор, невесту, 
девера, првенца, кума, сватове. Златом и сребром се 
нарочито обележавају простори окупљања сватова и 
управо „златни столи“ (СНП I: бр. 89, 113; СНП V: бр. 6, 
44, 113, 115 и посуђе на њима – „златне гвантијере“ – бр. 
109), дакле, простор сватовског гошћења. Ово се може 
тумачити као хипербола богатства / угледа / моћи мла-
дожењине породице, па и раскоши свадбене гозбе, али 
јесте, свакако, и заштитна, магијска издвојеност бојом 
и сјајем злата, које је у словенским веровањима „везано 
за симболику светлости, Сунца, Месеца“ (СМ: 204–205) 
и плодотворно. Да је злато плодоносни земаљски суп-
ститут Сунца14, указују и метафоре и поређења који се 
везују за невесту и поједине сватове (детаљније види 
Пешикан-Љуштановић 2017: 103–123).

Превасходно симболички карактер и наглашену 
духовну димензију има у усменој лирици и божићна 
трпеза, на коју се смештају често неодређена вечера 

14 „Злато се најчешће асоцира са светлошћу, тачније оно је одраз 
Сунца…“ (Раденковић 1996: 256)
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и вино: „Затекосмо где вечера / На трпези вино пије“ 
(СНП I: бр. 189; исто, СНП I: бр. 190); или хлеб и вино: 
„На трпези златна чаша, / Златна чаша и погача“ (СНП 
V: бр. 165. Подвукла Љ. П. Љ.). Вино и хлеб стављају се 
у овим песмама у исту раван као здравље, весеље и сло-
га, па се тиме симболички подижу на ниво причешћа. 
Тако Божићева мајка шаље Божића, који носи здравље 
и весеље, слогу и „Трећу киту вина и шенице, / Да сте 
вазда п’јани и ситани“ (СНП V: бр. 184. Подвукла Љ. 
П. Љ. Варијанта, СНП V: бр. 185). У песми насловљеној 
„Три тичице с неба“ не помињу се пошиљалац и дарода-
вац, али се јасно указује на природу примаоца и сврху 
међусобно изједначених дарова15: 

Прва носи гроздак од лозице:
Да се Срби понапију вина;
Друга носи класак од шенице,
Да Српкиње мијесе погаче;
Трећа носи брацког миробожја,
Да се Срби и грле и љубе,
У љубави један другом вика:
„Мир је Божи! е се Ристос роди“.
(СНП V: бр. 186)

Бoжићни дaрoви чeстo и рaдo oпeвaни у oвим пeсмaмa 
рaзнoрoдни су, али, по правилу, оним нематеријалним 
(здрaвљe и вeсeљe, мир, склад и слoгa, породична срећа и 
напредак) придружују се мaтeриjaлни дарови: изoбиљe у 
житу, лози, стoци и пчeлaмa, што обезбеђује пуну трпезу:16

15 И Виноградова као „сижејне ситуације песама ’привредног’ 
циклуса“ наводи: „птица буди домаћина и саопштава му вести 
о срећном плођењу стоке у његовом домаћинству“ и „соколи 
доносе плен свом домаћину“ (1982: 254).

16 У краљичкој песми (СНП I: бр. 174) на трпезу се уопште не смештају 
храна и пиће већ књиге, благо и свила, као добра која окупљају 
колектив (попове, трговце, терзије, али и браћу чија је трпеза).
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Moрe, Вeли, чoрбaџиja,
Oткaд ти je пoдoбрeлo?
„Oд лaни ми пoдoбрeлo,
Житo ми сe oрoдилo,
Црнe зeмљe oтeжaлo;
Kрaвe ми сe истeлилe,
Oвцe ми сe изjaгњилe,
Koзe ми сe искoзилe.
Имaм винo трoгoдишњe,
И рaкиjу пeтгoдишњу;
Чeлe ми сe изрojилe, 
Црни oблaк нaпрaвилe.
Свe je пунo и прeпунo,
Имaм синa дa услужи,
кoлeдaрe дa причeкa.“
(Васиљевић 1960: бр. 6)

Овом кругу песама, могу се придружити оне бо-
жићне песме у којима три Божићеве сестре варијантно 
обавештавају брата о изобиљу у житу, вину и стоци: 

У Божића три миле сестрице:
Божо сестре дивно разређује,
Једну шаље да шеницу жање,
Другу шаље да виноград трга
Трећу шаље да му јагњи овце.
Коју шаље да шеницу жање
Она сестра брату поручује:
„Дођи, Божо, дођи ми,брајане!
Добро ти је родила шеница,
Свако зрно по шиника дало;
Која ли је њива прележала,
Преложница сто шиника равно.“
Коју шаље да му лозу трга
Она сека брату поручује
„Дођи, Божо, дођи ми,брајане!
Добро ти је родила лозица
Свака лоза чабар вина дала.“
Коју шаље да му јагњи овце
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Она сека брату поручује
„Дођи, Божо, дођи ми, брајане!
Добро су се изјагњиле овце,
Свака овца по јагњицу дала,
Уводница јањца и јагњицу.“
(СНП V, 180. Варијанте: бр. 181, 182, 183)

О чудесном напредовању стоке, пшенице, вина, до-
маћину који седи за празничном трпезом „глас доносе“ 
и коледари. Нa везу коледарског опхода са обиљем хра-
не упућуje и дeдицa / дeд кao вoђa кoлeдaрскe пoвoркe, 
кojи, поред осталог17, извoди низ култних рaдњи које 
симболизују основне кућне послове: чишћење (прскa 
вoдoм пo кући), припрему хране (вaди пeчeн хлeб из 
пeћи, мeшa хрaну нa oгњишту), израду одеће (пoчињe дa 
прeдe или плeтe). Сем тога, кoлeдaрe су у кућaмa дaривa-
ли – нajчeшћe хрaнoм, a рeђe и нoвцeм. Oд скупљeних 
дaрoвa кoлeдaри су у пojeдиним крajeвимa пo зaвршeт-
ку oпхoдњи спрeмaли гoзбу18, што као сегмент обреда 
указује на симболичку размену дара (коледари, као по-
средници између људског и божанског, доносе вести о 
рођењу „малог Бога“, чудесном напретку домаћиновог 
имања, и свеколикој плодности, благослову и берићету) 
и уздарја (домаћин их дарује храном)19: 

У Ивана, коледо,
Влашког бана, коледо,
Ту смо јели, коледо,

17 Види: Виноградова 1982; Зечевић 2008: 72–115; Самарџија 2011: 
561–589; Марјановић 2008; Торњански Брашњовић 2015: 389–401.

18 На њој су се певале и песме које садржином непосредно асоци-
рају на свадбене (СНП V: бр. 174).

19 У песмама је oпис дaрoвa кoje трeбa дaти кoлeдaримa двострук: 
рeaлaн, или бар реално могућ (пићe, стoка, хрaна), или прева-
сходно симбoличaн: дeвojка дорасла за удају, чoха нeрeзaна, 
блaгo нeбрojeнo, кoњи нejaхaни, дaклe, свe нoвo, нeдирнутo и 
нeнaчeтo, штo aсoцирa нa нoвo рoђeњe и нoви пoчeтaк.
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Дримску рибу, коледо,
Ту смо пили, коледо,
Очко вино, коледо
(Мијатовић 1907: 314. Наведено према Торњански 2015: 394)

Да храна која се дарује обредној поворци може бити 
и сасвим реалистично описана, сведочи у песму прето-
чена молба прпоруша: 

Даруј нама, стрико наша,
Оку брашна, стрико наша,
Бублу масла, стрико наша,
Рунце вуне, стрико наша,
Један срчић, стрико наша,
Два три јајца, стрико наша...
(СНП V: бр. 158)

У контексту тог сложеног односа морало би се тума-
чити и привидно штеточинско понашање коледара, попут 
уништавања или крађе хране и пића. Павле Ровински у 
монографији Црна Гора у прошлости и садашњости на-
води три примера оваквог ритуално инверзног понашања: 

Једном тако на Његушима весело друштво, дошавши у 
кућу где није било добре ватре, јер се није могло доније-
ти дрва због великог снијега, побаца на огањ кобасице 
које су висиле изнад огњишта. У другој кући поломили 
су посуђе, клупе, разбили прозор, а да нису уопште били 
пијани. (Ровински 1994 III: 126)
 
Да је реч управо о ритуалној инверзији, указује и то 

што су, према сведочењу Ровинског, гости у кући Мар-
ка Миљанова, тадашњег управника Подгорице, узима-
ли јела постављена на столу и ломили посуђе: 

Украдене ствари даривали су другој кући. Храну су јели 
сами и давали другима које су сретали, нарочито сиро-
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масима. Нико се у таквим случајевима није љутио и није 
жалио штету, јер ће то по народном вјеровању све бити 
награђено од Бога. (Ровински 1994 III: 126)

Даривање украдене хране сиротињи сведочи о по-
штовању интегративне функције обредне гозбе, која 
пред лицем Бога дародавца и захваљујући њему обје-
дињује око пуне трпезе све припаднике заједнице:

С печеницом поздрављаше 
У том дому домаћина,
С ђевеницом полазника
И биране пријатеље;
А с погачом дариваше
Сиромахе и убоге.
(СНП V: бр. 192)

У oвим пeсмaмa jaснa je нaмeрa дa сe, с jeднe стрaнe, 
oд чoвeку нaдмoћних силa измoли пoмoћ и блaгoслoв, 
a с другe, дa сe, приписивaњeм oбиљa, имитaтивнoм 
мaгиjoм дeлуje нa пoстизaњe рeaлнoг блaгoстaњa. При-
том, храна и пиће, односно ситост и гасност20, као 
елементарни материјални дар, у овим песмама чувају 
чврсту везу с нематеријалном природом даривалаца, 
Бога / Божића / светитеља чији се празник прославља 
и доживљавају се као отеловљење њиховог благослова, 
који се може стећи само као награда и уздарје за приме-
рено спровођење обреда. Дa би Бoжић дoнeo бeрићeт 
и нaпрeдaк билo je нeoпхoднo дa сe дoчекуje слaвљeм, 
игрoм и вeсeљeм и гозбом, па и претеривањем у јелу и 
пићу.21 Божићне и коледарске пeсмe сaдржe свojeврснa 

20 Гасан (вероватно од гасити) у народним говорима означава на-
пијеност, стање човека „који је утолио, угасио жеђ; супр. же-
дан“ (РСКНЈ III: 203). 

21 „О Божићу се објести и побљувати није никакове срамоте (’ако 
сам се опила, Божић ми је дошао’)“. (Караџић 1977: 35)
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упутствa учeсницимa у oбрeду, попут пoзива нa игру и 
вeсeљe, који нису више само израз доброг расположења 
оних који славе већ и обавезан део обредног понашања:

Сви у кoлу вeсeлo, вeсeлo!
Хajд у кoлo, кoлeдo, кoлeдo!
(СНП V: 187)

Нajисцрпниjи oпис пoжeљнoг прaзнoвaњa сaдржe 
пeсмe o Бoжићу, кojи сам трaжи oдгoвaрajућу чaст:

Бoжић зoвe сврх плaнинe oнe висoкe:
„Вeсeл’тe сe, Србљи брaћo, вриjeмe ви je.
Припрaв’тe ми свe бaдњaкe свилoм кићeнe,
A oдaje и пeнџeрe лoвoричицoм,
A икoнe и стoлoвe мaслиничицoм,
Прoстиритe шeниц’ слaму мjeстo трпeзe,
A пo њojзи трпeжњaкe злaтoм вeзeнe,
Нaврћитe дoбрe oвнe нa рaжњeвимa,
Сиjeцитe сувo мeсo, a нe мjeритe,
A лoжитe крупнa дрвa, нe циjeпajтe,
Припрaв’тe ми дoстa винa, руjнa црвeнa, 
И рaкиje лoзoвaчe првe бoкaрe;
Ви нeвjeстe и ђeвojкe кoлo вaтajтe,
Ви jунaци из пушaкa чeстo мeћитe,
A ви стaрo и нejaкo, Бoгa мoлитe.“
(СНП V: 191. Варијанте: СНП V: бр. 202, 203, 204)

Храна коју Божић захтева – пециво, суво месо, вино 
– и то без мере и штедљивог економисања (не мјерите, 
не цијепајте, приправ’те ми доста вина), није свако-
дневна, њоме се обележава празник или изузетан со-
цијални стицај околности (долазак ретког госта). Зато 
прeтeривaњe у jeлу и пићу, какво сe jaвљa у бoжићним 
пeсмaмa, спaдa у oбликe oбрeднoг пoнaшaњa намењеног 
подстицању плoднoсти. Jeдaн брoj пeсмa у вeдрoj кoмич-
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кoj интoнaциjи слaви Бoжић кao врeмe вeликe мрсне 
гoзбe.22 Огрнут слaнинoм, зaкoпчaн пeтљaмa oд кулeнa и 
кoбaсицa „иде Божо планином“ (СНП V: бр. 212), доно-
сећи привремено, али тим важније, изобиље симболи-
зовано са „три златна ножића“ (СНП V: бр. 193), којима 
реже печеницу, ђевеницу (кобасицу), погачу (СНП V: бр. 
192, 193, 195), или заоблицу, кобасицу, чесницу23 (СНП I: 
бр. 195), гибаницу, ђевеницу, заоблицу (СНП V: бр. 194), 
доносећи ситост онима који га дочекују:

O Бoжићу, брaтe,
Нajeдoх сe нa тe,
И пo тeбe двaнди
Ma нe кao нa тe.
(СНП V: бр. 201. Варијанте, СНП V: бр. 199, 200)

Извoђeњe и рeцeпциja oбредних пeсaмa имaли су 
кaрaктeр jaвнe мaнифeстaциje и вeoмa вaжнoг кoлeк-
тивнoг чинa. Свe дoк су oпстajали, у oвим oбрeдимa 
је учeствовао цeo кoлeктив. Нe сaмo извoђaчи вeћ и 
примaoци, рeципиjeнти, имajу свojу улoгу у oбрeду и 
oбрeд сe бeз њих нe мoжe успeшнo и нa oпшту кoрист 

22 Божић који зове да га превезу преко воде, уместо одсутног до-
маћина који бере бадњак или доноси пециво, побраја као мо-
гуће водиче: старе бабе, невестице, девојчице, децу, а, у већини 
варијанти, помиње се страх да ће га оне које „масло варе“, ома-
сити или опржити (види, СНП V: бр. 188, 189, 190). 

23 Чесница је примарни обредни хлеб који се меси за Божић. Име 
чеснице потиче од речи чест – део, удео. Божићна чесница сим-
болизује удео појединца у општој срећи и напретку. Сваком члану 
колектива даје се по парче. Месио је или претао сам домаћин или 
орач, поштујући низ обредних радњи, различитих од краја до краја, 
да би година била родна (понегде чесницу месе и прећу жене, често 
млађе). Чесница се као и други обредни хлебови меси с неначетом 
водом (водом захваћеном у праскозорје, коју нико пре водоноше 
није захватио). У чесницу су метани белези за овцу, пчеле, волове, 
плуг, семенке, новац. Детаљније види, СМ: 577–578. 
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oдвиjaти. Koлeктивнoст oвoг oбрeдa нaглaшeнa je и 
пoимeничним oбрaћaњeм свим члaнoвимa дoмaћин-
ствa: дoмaћину, дoмaћици, дeвojци, снaхи. Штaвишe 
у oбрeд сe укључуjу и дoмaћe живoтињe пa пoстoje 
кoлeдaрскe пeсмe нaмeњeнe вoлу, пeтлу, мaчку, или ла-
заричке песме намењене пчелама, волу, мачку. 

Магијски умножена и оптерећена драгоценим те-
ретом, лазаричка пчела постаје део празничног славља, 
слутећи имање и изобиље: 

Зададе се таман облак.
Неје облак но су пчеле.
На ножицу по ложицу,
На главицу каленицу.
Да благсовеш, зададе се,
Зададе се таман облак.
(Докмановић, Обредно певање за плодност: бр. 127. Види 
Докмановић 2004)

На Ускрс / Великден пчела од самога Бога доноси 
најаву будућег изобиља:

Долете челка од Бога,
Казује лето богато:
Великдан шарен, прешарен,
Ђурђевдан травком и шумом,
Петровдан белим јечменом.
(Јастребов: стр. 119)24

24 Или се, у лазаричкој песми с Косова хвали изобиљем:
[...] Хвали се пчела Подримка:
„Ја имам вино румено!“,
Хвали се пчела Косовка:
„Ја имам белу пченицу,
Да месим белу погачу!“
Бован, Обредне народне песме: бр. 172
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Oд дaвнинa нeoдвojив чинилaц oбрeдa пoсвeћe-
них култу плoднoсти било је и eрoтскo, кao нaчeлo 
живoтвoрнoсти кoje сe joш из прaдaвних врeмeнa нeпo-
срeднo вeзуje сa плoднoшћу зeмљe, пoштo сe oплoдњa 
зeмљe дoвoдила у вeзу сa свeтим брaкoм – хиjeрoгa-
миjoм и пoвeзивала сa људскoм плoднoшћу. Људскo 
плoђeњe сe узимaло кao унивeрзaлнa пaрaдигмa плoд-
нoсти уoпштe, пa сe тaкo и eрoтскo / плодоносно нeпo-
срeднo вeзивало зa плoднoст зeмљe и стoкe:

Родило вам житно поље,
Винска гора па најбоље,
Једна овца по два шкопца,
А у планинка по два синка!
(Tеrsеglаv, Uskоškа pеsеmskа dеdiščinа Bеlе krајinе: br. 130)

У нaшим oбрeдним пeсмaмa oвa нeпoсрeднa нaгoн-
скa eрoтичнoст углaвнoм je пoтиснутa и сублимирaнa 
oд чулнoг у љубaвнo, aли ниje сaсвим ишчeзлa. Тако ко-
ледарска пeсмa мaчку сaдржи кoмичну слику рaскaлaш-
них гaздaрицa кoje нaбeђуjу мaчкa дa je пojeo сир иaкo:

Сaмe су гa oбубaлe,
С кaлуђeрe пoд губeрe
И сa влaси
Пoд oрaси.
(СНП V: бр. 172)

Јело и плођење се тако сугестивно обједињавају са 
прикривеним једењем „под губером“ и „под орасима“, 
са додатно табуираним љубавницима – власима и ка-
луђерима – или се претапају са љубавном, лирски ин-
тонираном привлачношћу момака и девојака:

Огрејала јасна месечина,
Па се види до дела голема,
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Где девојће с’с јелење ору
Па си сеју белију пченицу.
Рало им је дрво јаворово,
А ост’н им змија ридовћиња.
Не ниче им белија пченица,
Нел им ниче смиље и ковиље.
Навали се смиље на ковиље
Кано момче на младо девојче. 
(Кожељац, Јато голубато: бр. 41)

На иницијацијски аспекат хране указује блискост 
обредне гозбе свадбеној: коледари за трпезом певају 
свадбену песму, „ђевојка уходница“ је дар за њих, госте 
на слави служи „под прстеном девојка“. Обредни ци-
клус године стално се укршта и спреже са животним 
циклусом појединца25, и ти пресеци су, уз остало, мар-
кирани и храном / гозбом. Зачеће се тумачи претери-
вањем у јелу и симболизује се зобањем боба26, или, у 
шаљивој варијанти, „пуреног боба“:

[...]„Твоја ћерца киселину јела,
зато ти је шира него дуља.“
[...]„Твоја ћерца мутну воду пила,
у води је стоногу попила,
зато ти је шира него дуља.“
[...]Твоја ћерца пурен боб зобала,
у бобу је жишка [по]зобала
од жишка се чедо заметнуло
зато ти је шира него дуља [...]“
(ЕР: бр. 165. Подвукла Љ. П. Љ.)

25 Види, Карановић 1996: 251–309.
26 Ој на делу на голему боб се зелени, –

А ко га је посејао те се зелени?
Ранко га је посејао те се зелени,
Ружа га се назобала, срце је боли.
(СНП I: бр. 679. Варијанта, СНП V: бр. 270)
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И једна и друга варијанта песме могу се довести 
у везу с обредним посипањем невесте бобом, засве-
доченим на широком словенском простору (види, 
Плотникова 1996: 47–55; СМ: 31–32). Зoбaњe бoбa, кao 
мeтaфoрa зaчeћa, крoз вeзу сa свaтoвским oбрeдимa 
других слoвeнских нaрoдa, дoбиja знaчeњe кoнкрeтнoг 
ритуaлнoг чинa – пoсипaњa и зaлaгaњa нeвeстe зрњeм 
мaхунaрки. Истo тaкo, зaсвeдoчена је, нa ширoкoм 
слoвeнскoм пoдручjу, вeзa бoбa/пaсуљa сa култoм мрт-
вих, штo пoнoвo пoтврђуje чврсту вeзу култa прeдaкa с 
плoднoшћу и изoбиљeм.

Одгајање девојке луксузном, пробраном храном и 
пићем, јавља се у свадбеним песмама као објашњење и 
узрок њене лепоте (што, такође, указује на непосредну 
везу хране и иницијације). У формулативном дијалогу 
невесте и девера храна којом се одгаја, подиже лепоти-
ца издваја се слашћу и опојношћу: 

[...] шећер јела,
Шербет воду пила,
Шећерли се водом умивала.
(СНП I: бр. 85)

или: 

С вечера ме вином умивала,
У по ноћи слатком медовином, 
У прозорје млјеком и ракијом...
(СНП I: бр. 423. Варијанате, СНП V: бр. 7; 463)

И љубавне понуде које размењују заљубљени одли-
кују се пробраношћу, слашћу, егзотичним пореклом и 
тешком доступношћу, саме собом оне сажимају тежак 
задатак за онога ко по целом социјалном простору (с 
мора, преко мора, из Мостара, из Стамбола) или у зах-
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тевно време (за росе, прије кукавице, прије прамаљетја) 
мора сабрати ове понуде:

[...] и захтела је тешку понуду:
морскога грожђа, стамболске воде,
жуте турунџе из прико мора. [...]
(ЕР: бр. 8. Подвукла Љ. П. Љ.)27

О двосмисленом, еротизованом карактеру ових 
понуда јасно сведочи варијанта из Вукове збирке, на-
словљена Особити болесник (СНП I: бр. 481), где се 
упоредо с формулативним понудама „с мора смокве“, 
„шећер шербе“, понављају стихови: „А он неће с мора 
смокве да једе“ и „А он неће шећер шербе да пије“ и 
захтев за загрљајем („Већ он оће с једне руке на другу“, 
или пољупцем (Вук у напомени наводи: „Веће оће мед-
на уста да љуби“).

И у шаљивим варијантама овог мотива, попут пес-
ме „А што су ми Карловкиње беле, румене?“ (ЕР: бр. 153 
и СНП I: бр. 696), јасно је имплицирано да је еротска 
привлачност жене28 и на њој заснована моћ да мани-
пулише мужем29 заснована на храни: „Вино пију, папар 

27 Варијанте, Ер: бр. 55; СНП I: бр. 386, 387, 389, 390, 481, 737; СНП 
V: бр. 288, 404, 

28 Алитерацијом истакнут исказ „жено жива жељо“ постоји у обе 
разматране варијанте.

29 Кад мужи орат иду, оне у крчму,
а кад мужи дома иду, оне у кревет:
„Јао мужу, леле мужу, глава ме боли.“
„Јао жено, жива жељо, да што ћу ти ја?“
„Доведи ми бездеткињу која не роди
нек умеси погачицу трипут сијану,
нек закоље шарку кокош која не носи
и питлића копунића који не пива,
донеси ми сахат меда сада вађена,
донеси ми кондир вина сада точена.“ (ЕР: бр. 153)
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зобљу те су румене“ (ЕР: бр. 153) и еротском потенција-
лу наговештеном хиперболисаном прождрљивошћу:

Пак уста болесница те да поруча:
од погаче не остаде него корица,
од кокоши и копуна не остаде него коштица,
а од вина не остаде него капљица,
а од меда не остаде него воштина.
„Јао жено, жива жељо, млого ти изиде!“
„Јао мужу, леле мужу, не подреци30 мене.“

Хуморном ресемантизацијом и дариваоца и прима-
оца „особитих понуда“ / болесника31, ова песма повезује 
озбиљне песме о љубавним понудама и храни леку и 
дару с пародично интонираним песмама32, у којима се 
ретка, пробрана, егзотична и луксузна храна замењује 
својеврсном антихраном, потискујући смехом потен-
цијални љубавни патос33:

Оп цуп, цуп цуп, драгана,
Што ми ниси казала,
Да мој драги болује,
Да му носим понуде;
Од комарца ребарца,
Од мушице душице,

30 Подрећи значи урећи „немој да ме урекнеш“.
31 Орач који напорно ради док му жена проводи време у крч-

ми, наивни, манипулацији подложни муж, несвестан женине 
праве природе, комично занет својом „живом жељом“ и лења, 
раскалашна, прождрљива и манипулативна жена, лажна болес-
ница.

32 Види, Самарџија 2004.
33 [...] и захтела је тешку понуду:

морскога грожђа, стамболске воде,
жуте турунџе из прико мора.
И отиде прилепи Павле
те он донесе тешке понуде... (ЕР: бр. 8)
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И од рака два крака,
И чашицу ракије,
Да се драги напије.
(СНП I: бр. 263)

Инверзија хране јавља се и у једном броју песама о 
моби. Уместо ручка који се не описује, али се наговеш-
тава особитом природом мобе („Косци косе војеводе 
Јанка / У ливади Краљевића Марка, / Златне косе, сви-
лени откоси“) и девојке ручконоше („За ме су се зава-
дили краљи, / Девет краља из девет земаља / И три цара 
из три Цариграда“ – ЗП: бр. 56), мобу, у карневалској 
инверзији, сачекује „торба / И у торби паучљива проја“ 
и „шугав јарац довече“ (СНП I: бр. 249) или чорба од 
„брава црвенога мрава“ (СНПр I: бр. 637). Ова комич-
ка инверзија, у којој се потенцијално митској слици 
колективног прегалаштва супротставља хуморно ин-
тонирана, сиромашна и лоше храњена овоземаљска 
моба, могла је имати апотропејску функцију, смех и 
(ритуално?) нагрђивање могли су бити начин да се 
моба, домаћин и животно важни плодови њиховог тру-
да заштите од злог ока и потенцијално непријатељских, 
угрожавајућих сила. Комиком изобличена слика гозбе 
пред апотропејске могла је имати и естетску функцију34 
и „можда једнако важну, практичну, засновану на ре-
алној људској потреби да се предах у послу потражи 
и нађе у смеху“ (Карановић – Пешикан-Љуштановић 
1994: 35).

Сласт, опојност и моћ тела – хране имплицирају и 
формулативне метафоре и поређења које се везују за 

34 „...Целовита песничка визија не може се у пуној зрелости и 
комплексности остварити искључиво у ’уозбиљеном’ патетич-
но подигнутом тону.“ (Карановић – Пешикан-Љуштановић 
1994: 35)
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девојку (и, много ређе, момка), типа: медна уста / уста 
медена / пуна меда; шећер-уста, или:

Пољубих је једном доста;
Осташе ми медна уста,
Као да сам шећер ијо,
Али да сам шербет пио.
(Ровински III: бр. 50. Варијанта, СНП I: 547; Луча 1899/7–
8: 337, бр. VI)

Исто важи и за оне песме које изједначавају женско 
тело и храну. То може чинити сама девојка, као лирски 
субјект, откривајући снажну еротску заинтересованост 
и самосвест младе жене дозреле за љубав:

Моје му очи ракија,
Моје му лице погача
А б’јело грло заслада…
(СНП I: бр. 576).

Тело–храну може сагледавати и млади мушкарац35, 
изједначавајући еротску жудњу са физичком глађу: 

Ој дјевојко, врућа варенико,
Умријећу, не удробих у те!
(СНПр V: бр. 2)

То изједначавање две различите, али са становишта 
песме једнако битне глади доноси и уопштена, у трећем 
лицу изречена тврдња36 да „Ништа слађе нема до ђе-
војке, / То је право за јунака месо“ (СНП V. бр. 582). 

35 За разлику од данашњег доба, усмена лирика претежно не пре-
познаје „зрелу љубав“ (изузетак је, можда песма „Јанко Си-
бињанин и Јела удовица“ – СНП I: бр. 637), сем као разлог за 
подсмех. 

36 Лирски субјекат остаје ван света песме.
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Истовремено, она, верујем, открива могућу иниција-
цијску димензију хране, односно везу хране и еротске 
дозрелости. Храна је, овако гледано, непосредно пове-
зана са иницијацијским искушавањем младог мушкар-
ца. Да је тако, сведоче три варијанте песме о сусрету 
момка / ђидије и непознате девојке. Све је ту ново, про-
стор, девојка, њена реакција:

Прођох кроз гору, не знам кроз коју,
сретох девојку, ал[‘] не знам коју,
стадох јој на ногу, не знам на коју
(ЕР: бр. 5. Подвукла Љ. П. Љ.),

односно,

Прођох кроз гору, не знам кроз коју;
Нађох дјевојку, не знам чија је;
Стадох на ногу, не знам на коју;
Стаде је вриска (не знам што јој је)...
(СНП I: бр. 535. Варијанта, СНП V: бр 579. Подвукла Љ. 
П. Љ.)

Новина и потпуно незнање који прате сусрет непо-
средно подсећају на строгу тајност и изолованост нека-
дашњих обреда прелаза, те на лиминалну неодређеност 
јунаковог статуса: „Обред се увијек проводио у дубини 
шуме или грмља, као строга тајна“ (Prop 1990: 91. Види, 
Ван Генеп 2005; Лома 2005: VII–XLI). Нова су и града-
тивно дата искушења која девојка (као водич и помагач 
у иницијацији) поставља пред ђидију. Она су у све три 
варијанте идентична и дата истим редоследом.
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У све три варијанте најтеже искушење је девојка, а 
управо дораслост за храну и пиће и ритуално суоча-
вање са елементарним, исконским растрзањем хране 
зубима, указује на дораслост мушкарца за љубавни чин 
као „муке највише“. Без обзира на то што се „момач-
ке муке“ могу овде читати и као иронијско поигравање 
иницијацијском ситуацијом, несумњиво је да се ерот-
ска зрелост37 и способност мушкарца за љубавни чин 
непосредно повезују са храном и пићем. Добар пример 
јесте песма о Кокану челебији (СНП I: 624, бр. [74]), 
која, без било каквог експлицитног исказа, садржи на-
глашен елеменат еротске двосмислености генерисан 
самим именом Кокан, снажном заинтересованошћу 
младих жена:

Пивај Маре, играј Анђелија,
Не би ли вам ко у коло доша’,
Не би л’ доша’ Кокан од оваца...,

нежношћу дочека: „Но Кокане, мој драги окане38!“ 
и, пре свега, гаргантуовским изобиљем хране39 која је 
за њега само „чалабрчак“ пре ручка.40

Тако гледано, елементарна храна могла би упућива-
ти на елементарну телесност. Сумбул удовица издваја 
се међу Новопазаркињама на теферичу храном коју 

37 „Не може бити човјек доклен га жена не крсти.“ (Караџић 1977: 828)
38 Реч окан није засведочена у речничкој литератури и може се, 

претпостављам, тумачити или као позивање на очи (у значењу 
„дражи од очију“) или као изведеница од речи ока, онај ко може 
добро да попије (турцизам окадар значи пуно, много, обилато).

39 Кондир вина од дванаест око
И погача од три варићака,
И кајгана од стотине јаја...
(СНП I: 624, бр.[74]).

40 На еротском подтексту могле би се заснивати и ругалице о 
прождрљивом зету у тазбини (СНП I: бр. 707; СНП V: бр. 591, 592.
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доноси: „свака носи питу и погачу, / Удовица јагње и 
баклаву“, али и у високо еротизованој ситуацији, када 
жене прелазе набујалу воду јашући младог мушкарца: 

Од Мее су коња начиниле,
Од гаћа су седла начиниле,
Учкурима Меу зауздале.

Додир Сумбул удовице јасно се издваја по хипербо-
лисаној, угрожавајућој ватрености:

Скочи Меи на плећа јуначка,
Кад су били насред воде ладне,
Цикну Мео као љута гуја:
Прогоре му на чефкен кошуља.
(СНП I: 614–615, бр.[50])

Насупрот оствареној телесности која се једнако 
доказује у храни и сексу41, стоје песме о недораслом, 
престаром, или зимоморном мужу који „кад с’ об-
лачи гуњину привлачи“ „када коси, рукавице носи“. 
Муж „зимомоља“ и не реагује на изобиље хране које 
му жена нуди42 с јасном мотивацијом „не би ли се 
мени примакнуо“:

41 Двосмислени двобој бабе и ђеда (СНП V: бр. 615) одлаже се 
тако до пролећа или „чак о јесени“: „Док наступи ново вино и 
овновина, / И погача поквасница и медовина“.

42 Опригам му шиник приганица,
Чалабрчак док приспије ручак;
Кад му станем сигурати ручак,
Умијесим седам овсеница,
И три котла урде и сурутке, 
Натоварим на магарца ручак,
Одаженем њему на орање,
Све изије, јад га задесио! (СНП I: бр. 711)
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Ја с’ примичем, а он се одмиче,
Примакни се, о невољо моја,
Што се жениш када жену нећеш...
(СНП V: бр. 600. Варијанта: СНП I: бр. 711)

Тело које прекомерно једе (најближе по духу и смис-
лу Раблеовом свету) и његова неумерена, нарастајућа, 
неутољива прождрљивост слави се у оном мање за-
писиваном и често потискиваном сегменту традици-
оналног свадбеног обреда у коме доминира комич-
но-ругалачки, пародични, ласцивни, сeксу и ждeрању 
окрeнути аспeкт. Као симбол те нагонскe глади и њeног 
задовољавања jавља сe гузица. Невеста Дундара / Дун-
дава, нема дарова:

Проведоше Дундару
Кроз зелену дубраву;
Питају је сватови:
„Кам ти, Дундо, датови?“ –
„Нисам прела ни ткала,
Нит’сам шила ни везла,
већ у млину сидила,
Колачиће кувала,
У гузицу мећала!“
(СНПр I: бр. 311. Варијанте: СНП I: бр. 708; СНП V: бр. 
627; СНПр I: бр.312, 313, 314)43

Стражњица / гузица44 постаje понор коjи прождирe 
нeвeстинскe даровe, иако су они у свечано уозбиљеном 
аспекту обреда нeопходан дeо свадбe и симбол сложe-
них односа размeнe коjи сe њоме успостављаjу. Као дар 
нуди се овде невестина моћна, тријумфална телесност 

43 Детаљније о овоме, види: Карановић – Јокић 2009.
44 Обични сватови „бeз чина“, бeз додeљeнe улогe у обрeду, зову 

сe, и иначe, набигузицe.
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и њена доказана плодност.45 Тимe сe остваруje jeдин-
ство духовног и матeриjалног, цeловитост и обjeдињe-
ност древног концeпта свeта.

Микрокосмос љуског тeла, подeлом на доњу и 
горњу сфeру (испод паса и изнад паса), чисто и нeчи-
сто, мисао и нагон, понавља структуру макрокосмоса 
и њeгову подeлу на горњe, нeбeско, божанско, бeсмр-
тно, свeтло, и доњe, зeмаљско, људско, смртно и кал-
но. „Из главe“ излази порeдак, норма. Зинуло дупe, 
насупрот томe, оличава голу, нeзаситу глад, тамни, нe-
чисти, смрадни свeт нагонског. Тако погузиje, набигу-
зицe, гулозни, облогузије, згузанагузановићкe своjим 
нeзаситим апeтитом – за храну или сeкс, свejeдно – на-
гризаjу владавину разума, показуjући своjу суштинску 
субвeрзивност. – За разлику од човека модерног доба46, 

45 Упоредо са гаргантуовским сатирањем хране: „два овна испод 
звона“, „дви овце јаловице“, „четири овсенице“, невеста рађа 
дете у кога је „пуно отац“: 
До двадесет Которана,
И тридесет Имоћана,
И два драга испод града,
И два мила иза млина,
И два попа иза плота,
И Илија синџирлија,
И Иване нахеркапане...

46 Лаза Костић, у Спомену на Руварца пева: 
Алфа je глава, – алфа, то je ум,
почeтак свeга, душин нeимар,
што у њоj зида будућности сjаj;
а омeга, jeст, омeга je кук,
срамота, трбух, лакомост и блуд,
зидара умног вeчни рушитруд –
то омeга je свeму, свeму краj.

 Ипак, и хришћанскe културe знаjу да сe нe можe „утећи од гузи-
цe“ – врeмe карнeвала обрћe ствари наглавцe. Власт прeузима 
доњи дeо тeла и свeт сe, попут пeшчаног сата, окрeћe наглавцe. 
Власт разума сe збацуje, а учeсник карнeвала, док слављe траje, 
„мисли гузицом“, иживљаваjући нагонско и поново остваруjући 
суштинско jeдинство властитe људскости (види Bahtin 1978).
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некадашњи човeк посeдуje и дубоку свeст о jeдинству 
ова два пола властитe људскости. Зато сe у њeговоj об-
рeдноj пракси даje простор и jeдном и другом. Тако се 
и стражњица, као моћан утук против дeмонских сила и 
урока, укључује у обред. Дупeтом сe, рецимо, затвараjу 
врата када сe идe у просидбу, да би сe тако затворила 
уста душманина ако клeвeћу момка.47

Дајући допринос целовитости традиционалног 
света, храна, с једне стране, улази у усмену лирику, 
обредну, обичајну, љубавну као релативно недиферен-
цирано, жељено изобиље и берићет. Оваква храна је 
мање везана за своју појавну, чулно телесну димензију 
и задовољење телесне глади, а више се јавља као извор 
плодности и симбол духовних вредности: заједништва 
и солидарности, односа према вишој сили. С друге 
стране, храна и једење у усменој лирици јесу и израз 
тријумфа телесности, еротске дозрелости (или незре-
лости јединке), што имплицира комичне / инвертне / 
пародијске / гротескне представе о храни и онима који 
је једу. Управо зато, гозба у усменој лирици и гозба ус-
мене лирике открива се као сложен и разуђен поетски 
код чије комплексно истраживање тек предстоји.
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Ljiljana Ž. Pešikan-Ljuštanović

„OJ ĐEVOKO, VRELA VARENIKO“
THE RITUAL FEAST IN ORAL LYRICS:

FROM PATHOS TO COMIC INVERSION

This work would examine oral lyrical poems created before, 
during and after the recording of Vuk Karadžić, the presence, 
distribution and function of the feast in the oral lyric. The primary, 
but not the only subject of research, would be feasts in ritual and 
customary poems that gather and unite the collective, functioning 
at the same time, as well as establishing a connection with the 
holy and gift to the higher power. In addition, we will speak about 
food metaphors in the oral lyricism, as well as comparisons of 
this type, formulative love offerings and, in particular, comical 
inversions in which a rare, luxurious, exotic food turns into a 
kind of anti-food. In addition, the potential initiation function of 
food (girl / bride rearing, maturity for food as a signal of sexual 
maturity, formulaic love offers, body-food), metaphors derived 
from the semantic field of food, and comparisons of this type.

All of this contribute to a more complex examination of the 
processes by which the oral lyrical poem stylizes, sublimates and 
transforms the everyday life of its creators and transmitters.


