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Abstract: In this paper are researched zoonyms in Prayers by the 
Lake by St. Nicholai Velimirovich, as a very appropriate text for sty-
listic and philological analysis. Most of the zoonyms have symbolic 
meaning in different cultures, but this analysis shows that the creative 
act of the author can contribute to the spreading of their symbolic 
network in a certain context. Methodological and analytical proce-
dures are based on the fundamental stylistic elements with including 
of lexicological approach relating to lexical semantic and paradigmat-
ic lexical relation (hyponymy), as a basic principle for the systemati-
zation of excerpted zoonyms. Every zoonym has a unique description 
which contains: а) lexical meaning of zoonym; b) traditional symbolic 
meaning; c) symbolic meaning in the context of prayers verses. In the 
Prayers by the Lake zoonyms have multiple functions: a) as a media-
tor between God and man, b) as a linguistic means of expressing the 
experience of the lyrical subject, but also of man’s relationship to God; 
c) as a metaphorical image of people, their inner state, the state of 
the soul; d) as a picture of interpersonal relationships and situations, 
which are presented through animal characters; e) as a mediator in 
the expression of moral, spiritual instruction. In them, the zoonymic 
symbolic sphere goes beyond the framework of the usual pragmatics 
based on life experience in direct or indirect contact with the animal 
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world and enters the sphere of the spiritual, with the emphasis on cer-
tain Christian principles.

Key words: St. Nicholai Velimirovich, Prayers by the Lake, names 
of wild animals, Serbian language.

Симболична слика дивљих животиња  
у Молитвама на језеру  

Светог Николаја Велимировића

Гордана Штасни
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду 

Ап стракт: На лек сич ком пла ну зо о ни ми чи не зна ча јан слој у 
Мо ли тва ма на је зе ру, не са мо по уче ста ло сти упо тре бе, већ и као 
но се ћи еле мен ти у кре и ра њу пе снич ких сли ка у ко ји ма се укр шта-
ју ви зу ел не сен за ци је са ме ди та тив ном и ре флек сив ном по ет ском 
на до град њом. Ве ћи на зо о ни ма по све до че них у ода бра ном из во ру 
има ста тус сим бо ла. Ипак, Н. Ве ли ми ро вић им да је но ве зна чењ-
ске ди мен зи је, ши ре ћи та ко њи хо ву сим бо лич ну мре жу.

Кључ не ре чи: Све ти Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Мо ли тве на је зе-
ру, на зи ви ди вљих жи во ти ња, срп ски је зик.

1. Увод

Из бо га тог опу са Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа овом 
при ли ком су за ана ли зу ода бра не Мо ли тве на је зе ру. Оне 
при па да ју па ра диг ми мо ли тве ног жан ра, ко ји се у срп ској 
књи жев но сти раз ви јао у кон ти ну и те ту од сред њег ве ка до 
са вре ме них да на.1 На са др жај ном, струк тур ном и стил-

1 О мо ли тви као жан ру у срп ској књи жев но сти XX ве ка ви де ти ви ше у: 
Рон че вић 2016.
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ском пла ну Мо ли тве на је зе ру осла ња ју се на ка нон ску мо-
ли тве ну тра ди ци ју, али се од ли ку ју ви со ким књи жев но-
у мет нич ким вред но сти ма, што их од ре ђу је и као вр сту 
ин ди ви ду ал них мо ли тви. Оне су са зда не од ори ги нал них, 
по е ти зо ва них пе снич ких сли ка, сна жних, су ге стив них, об-
ли ко ва них осо бе ним по ет ским из ра зом — кат кад је то за-
го нет на ме та фо ра, нео бич но сли ко ви то по ре ђе ње, ве што 
гра ђе на гра да ци ја, из ра же ни кон траст, што их свр ста ва у 
ред ау тор ског жан ра (Шта сни 2013б, 297).2 

У њи ма до ми ни ра, у пр вом ре ду, лич ни, ис по вед ни тон 
лир ског су бјек та, ко ји ис ти че соп стве ну гре шност, уз ин-
тен зив но и на дах ну то из ра жа ва ње за хвал но сти Бо гу и 
мол бе за опро штај свих гре хо ва, са по себ ним ак цен том на 
ми стич ном сје ди ње њу са ап со лут ним, бо жан ским. У мо ли-
тве ним сти хо ви ма че сто је из ра же на за хвал ност, као и же-
ља за лич ним и ко лек тив ним бо љит ком, оздра вље њем, оп-
штим по пра вља њем се бе и људ ског ро да, као и те жња ка 
ус по ста вља њу ви шег ре да и сми сла у ха о тич ном ма те ри-
јал ном све ту. У сва кој мо ли тви ви дљи ва је пле ме ни та и до-
бро на мер на ми сао Н. Ве ли ми ро ви ћа, до ми на ци ја до брог, 
као осно ва хри шћан ског мо ра ла, ко ји је у ње го вом жи во-
ту био при су тан у свој сво јој пу но ћи. Он је увек у по тра зи 
за оном реч ју ко ја уба да у су шти ну, ко ја је че сто сли ка са ма 
по се би, са же та ми сао, укло пље на у ши ру це ли ну мо ли тве-
но-на ра тив ног ти па.3 Упра во је сим би о за ре ли ги о зно сти 

2 П. Ми ло са вље вић ис ти че да су мо ли тве, ко је су, по сле би блиј ских пса-
ла ма, на ста ја ле у хри шћан ском све ту, кре и ра не пре ма истом мо де лу. „Пре-
ма то ме основ ном мо де лу пи сао је сво је Мо ли тве на је зе ру и Вла ди ка Ни-
ко лај. Кроз ње го ве ре чи про го ва ра ла је це ла ју де о хри шћан ска кул ту ра, по-
себ но хри шћан ска, осо би то пра во слав на и срп ска, све то сав ска“ (2004, 152).

3 П. Пи пер (2013, 213), раз ма тра ју ћи го вор ни чин у све тлу те о лин гви сти-
ке, а мо ли тва се та ко ђе мо же на та кав на чин схва ти ти, ис ти че да је „пра-
зно сло вље је дан од ра ши ре них об ли ка на ру ша ва ња го вор них кон вен ци ја 
и мак си ма, та ко да је уче ство ва ње у го вор ном до га ђа ју фор мал но, рав но-
ду шно, апа тич но и од сут но га ду ха, об лик зло у по тре бе ре чи“, што сва ка ко 
ни је обе леж је мо ли тве них тек сто ва Н. Ве ли ми ро ви ћа, већ на су прот, ње-
го ве мо ли тве оди шу на гла ше ним ин тен зи те том до жи вље но сти, пу но ћом 
и ква ли те том сва ке из го во ре не (на пи са не) мо ли тве не ре чи.
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и ори ги нал ног по ет ског из ра за у нај ве ћој ме ри оства ре-
на у Мо ли тва ма на је зе ру Н. Ве ли ми ро ви ћа (Ве ли ми ро вић 
2005 = I–C 2005), и то је свој ство ко је их по себ но кра си. 

2. Пред мет ис тра жи ва ња

Због сво је из у зет не ли те рар не вред но сти Мо ли тве на је-
зе ру су по год не за раз ли чи те сти ли стич ко-се ман тич ке и 
фи ло ло шке ана ли зе.4 Овом при ли ком за пред мет ис тра-
жи ва ња ода бра на је зо о ним ска лек си ка на ко јој по чи ва-
ју пе снич ке сли ке ин те гри са не у мо ли тве не сти хо ве и ко-
је пред ста вља ју фре квент ну лек си ку у ода бра ном из во ру.5 
Зо о ни ми су из у зет но под ло жни ме та фо ри за ци ји и сим бо-
ли за ци ји, што је нај у пе ча тљи ви је ма те ри ја ли зо ва но у ба-
сна ма. Сто га је при ступ зо о ним ској лек си ци оправ да но 
за сно ва ти не са мо на лек сич ком пла ну, већ их тре ба са гле-
да ти у ши рем кон тек сту ко ји ко ре спон ди ра са пој мом пе-
снич ке сли ке у по ет ском тек сту. Ипак, и на пла ну лек сич-
ке се ман ти ке ре флек ту ју се ком плек сна зна че ња зо о ни ма 
ко ја про из и ла зе из ен ци кло пе диј ског зна ња о њи ма, али и 
на осно ву се ма ко лек тив не екс пре си је, ко је су но си о ци ин-
фор ма ци ја о осо би на ма за ко је ко лек тив ве ру је на осно ву 
ис ку ства да их од ре ђе не жи во ти ње по се ду ју (Гор тан Премк 
2004, 107). За то ни је ре дак слу чај да ове лек се ме под ле жу 
про це су се ман тич ке дис пер зи је за сно ва не на ме та фо рич-
ним асо ци ја ци ја ма, уз пре нос име но ва ња са жи во ти ње на 
чо ве ка. У том сло же ном про це су зо о ним нај пре би ва пер-

4 „Из у че ние сти хо твор ной мо литвы – пре красный при мер со дру жен ства 
лин гви сти ки, ли те ра ту ро ве де ния, лин гво культу ро ло гии, ре ли ги о ве де ния, с 
по зи ций ко то ро го она мо жет быть рас смо тре на как связ с ве ли ки ми идеями 
хри сти јан ства“ (Ма сло ва 2013, 195). О раз ли чи тим те о риј ским при сту пи ма 
мо ли тви ви де ти и у: Шта сни 2013б, 295–298.

5 Пе снич ке сли ке у ко ји ма се ја вља ју жи во тињ ски ли ко ви за сту пље не су 
у 57 од укуп но 100 мо ли тви.
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со ни фи ко ван, а за тим и ме та фо ри зо ван, при че му по при ма 
екс пре сив но обе леж је (Ран ђе ло вић 2012, 90).6 Пре ма ре чи-
ма С. Ри стић (2004, 242), ова ква екс пре сив на зна че ња се на 
пла ну је зич ког си сте ма ре а ли зу ју као од ре ђе ни на ци о нал-
ни и кул тур ни сте ре о ти пи.

3. Циљ ра да и те о риј ско-ме то до ло шки при ступ 

Глав ни циљ ра да је сте да се от кри ју сим бо лич ни сло је ви чи-
ји су но си о ци зо о ни ми у Мо ли тва ма на је зе ру Н. Ве ли ми ро-
ви ћа — они ко ји су део кул тур ног ко да, као и они ко ји су по-
сле ди ца ау тор ске кре а тив но сти. Сто га се те о риј ски при ступ 
ода бра ном пред ме ту про у ча ва ња за сни ва на основ ним по-
сту ла ти ма сти ли сти ке, с ци љем да се утвр де за ко ни то сти на 
ко ји ма по чи ва сти ло ге на функ ци ја зо о ло шке лек си ке у мо-
ли тва ма Н. Ве ли ми ро ви ћа и струк тур но-са др жај на спе ци-
фич ност пе снич ких сли ка ко је су у њи ма за сту пље не.

Бу ду ћи да је реч о лек си ци ко ја при па да од ре ђе ној те-
мат ској ску пи ни, по сма тра ној гра ђи при сту па се и са лек-
си ко ло шког ста но ви шта, при че му се по ла зи од хи по-
ни ми је, хи је рар хиј ског лек сич ко-са др жин ског од но са 
ин клу зив ног ти па, ко ји се за сни ва на ве зи из ме ђу су пер-
о ди ни ра ног пој ма и суб ор ди ни ра них пој мо ва (Дра ги ће-
вић 2007, 290). Си сте ма ти за ци ја гра ђе је упра во за сно ва на 
на овом ти пу па ра диг мат ске ве зе. У раз ма тра ње ода бра-
них је ди ни ца ана ли зе ну жно се укљу чу је њи хо во лек сич-
ко зна че ње на осно ву лек си ко граф ских ин тер пре та ци ја у 
РСЈ (2007). При каз сва ког по све до че ног зо о ни ма об у хва-
та: а) лек сич ко зна че ње зо о ни ма;7 б) њи хо ве тра ди ци о нал-

6 Пре ма ми шље њу Д. Гор тан Премк (2004, 115), кад год је циљ ни по јам чо-
век, а по ла зни жи во ти ња, ме та фо рич на ре а ли за ци ја ре зул ти ра екс пре сив-
но шћу, че сто не га тив ном (ли си ца → лу ка ва жен ска осо ба).

7 „Зо о ло шки на зи ви су јед на од лек сич ких гру па чи ји чла но ви има ју нај-
бо га ти ју по ли се ми ју, јер су жи во ти ње, по себ но оне ко је сва ко днев но окру-
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не сим бо лич не пред ста ве; в) сим бо ли ку по све до че них зо-
о ни ма у кон тек сту мо ли тве них сти хо ва Н. Ве ли ми ро ви ћа.

Ме ђу по сма тра ним је ди ни ца ма функ ци ју хи пе ро ни ма 
има лек се ма жи во ти ња. Ка ко је основ но обе леж је хи по ни-
ми је гра на ње и ди на мич на струк ту ра ње не мре же, у да љем 
по ступ ку до ла зи до из ме не по ло жа ја хи по ни ма пр вог ре да 
у хи пе ро ним дру гог ре да итд.8 Ако се ова ко устро ји ре ги-
стро ва на је зич ка гра ђа, а ко јој је у осно ви до не кле мо ди фи-
ко ва на по де ла жи во ти ња пре у зе та из де ла А. Гу ре Сим бо-
ли ка жи во ти ња у сло вен ској на род ној тра ди ци ји (2005, 
12), ства ра се ве о ма ком плек сна мре жа уза јам но по ве за них 
лек се ма ко ји ма се име ну ју жи во ти ње, што је пре глед но сти 
ра ди и ше мат ски при ка за но и илу стро ва но при ме ри ма зо-
о ним ске лек си ке по твр ђе не у из во ру.

Чи ње ни ца је да на ти по ло ги ју жи во тињ ских вр ста мо-
гу ути ца ти раз ли чи ти кри те ри ју ми, а за по тре бе овог ис-
тра жи ва ња ипак су ва жни је кла си фи ка ци је жи во ти ња са 
кул ту ро ло шког ста но ви шта од на уч них так со но ми ја.9 На-
ив на сли ка жи во ти ња за сни ва се на чо ве ко вој чул ној пер-
цеп ци ји и ис ку ству ко је је сте као у кон так ту са њи ма. Сто га 
је од зна ча ја ста ни ште жи во ти ња (у пр вом ре ду при род на 
сре ди на у ко јој жи ве и по ко јој се кре ћу — зе мља, во да, ва-
здух), њи хов из глед, као и њи хо ве осо би не ко је је чо век ис-
ку стве но спо знао или им их је при пи сао. При ло же на кла-
си фи ка ци ја жи во ти ња упра во се за сни ва на кри те ри ју му 
ме ста где жи во ти ња жи ви.

жу ју чо ве ка, у не по сред ној кон крет ној и сим бо лич ној ве зи са ње го вим жи-
во том, што се ди рект но од ра жа ва и на је зик“ (Но вок мет 2020, 16).

8 „Код хи пе ро ни ма се ме су оп штег ти па, што се огле да у њи хо вој не спо соб-
но сти, или ма њој спо соб но сти за ме та фо рич на ва ри ра ња; код хи по ни ма се ме 
су ве о ма из ра же не и ме та фо рич ки ве о ма про дук тив не“ (Шта сни 2002, 252).

9 Д. Шип ка об ја шња ва да су так со но ми је у пр вом ре ду на чин ор га ни зо-
ва ња људ ског са зна ња, оне се од нај оп шти јег гра на ју пре ма по је ди нач ном, 
а у за ви сно сти од сме ра кре та ња по њи ма пре по зна је мо ин дук ци ју и де-
дук ци ју, што је илу стро ва но на при ме ру схе ме кла си фи ка ци је жи во тињ-
ског све та (Šip ka 1998, 49).
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ХI = жи во ти ње10

  х1    х2
 ди вље жи во ти ње   до ма ће жи во ти ње

У на ред ном гра на њу функ ци ју хи пе ро ни ма дру гог ре да 
пре у зи ма ју син таг мат ски из ра зи ди вље и до ма ће жи во ти-
ње, са суб ор ди ни ра ним зо о ни ми ма гру пи са ним на осно ву 
спе ци фич ног ста ни шта (зе мља, во да, ва здух) и из гле да.

х1 → ХII

ди вље жи во ти ње

х2круп не        х3сит не   х4ри бе           х5пти це    х6гми зав ци 
                и ри бо ли ке    (га ма ди), 

 жи во ти ње  ин сек ти

У да љем ди фе рен ци ра њу сви зо о ни ми са ста ту сом хи по-
ни ма до би ја ју обе леж је су пер ор ди ни ра ног пој ма: ри бо ли ке 
жи во ти ње са хи по ни мом кит, уз хи пе ро ним пти це ја вља 
се ред ко хи по ни ма: орао, вра бац, ла буд, ла ста, го луб, га леб, 
кон дор, га вран, ја стреб, а лек се ме гми зав ци (га ма ди) и ин-
сек ти су у свој ству хи пе ро ни ма у од но су на зо о ни ме: зми-
ја, па ук, скор пи ја, пче ла, гу се ни ца, леп тир, ска ка вац, црв.

На ред ном из ме ном ста ту са у хи је рар хиј ској струк ту-
ри об у хва ће ни су на зи ви круп них од но сно сит них ди вљих 
жи во ти ња ко ји по при ма ју ста тус су пер ор ди ни ра ног пој ма. 

10 Ве ли ким сло вом Х озна чен је хи пе ро ним, ма лим сло вом х обе ле жен 
је хи по ним, ред ни број хи пе ро ни ма озна чен је рим ском, а хи по ним арап-
ском ци фром.
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Гра на њу под ле же скуп на зи ва ди вљих круп них жи во ти ња 
ак ти ви ра њем обе леж ја звер [+] од но сно звер [-], тј. круп-
на ди вља жи во ти ња са осо би на ма зве ри од но сно без звер-
ских осо би на.

х2 → ХIII круп не ди вље жи во ти ње   х3 → Х IV сит не ди вље жи во ти ње

 
х7 звер [+]    х8звер [-]

Уз њих се као бу ду ће хи пе ро ни ме ви шег ре да оку пља ју хи по-
ни ми, на зи ви жи во тињ ских вр ста са из дво је ним ка рак те ри-
сти ка ма. Гру пи са обе леж јем звер [+] при па да ју ко хи по ни ми: 
вук, ли си ца, по лар ни ме двед, лав и ла ви ца, а гру пи са обе леж-
јем звер [-] — ср на и ка ми ла. И хи пе ро ним сит не ди вље жи-
во ти ње има сво је ко хи по ни ме — лек се ме кр ти ца и миш. 

Син таг мат ски из раз до ма ће жи во ти ње пред ста вља та ко-
ђе хи пе ро ним за хи по ни ме сто ка и жи ви на. Из ме ну у ста ту-
су има лек се ма сто ка, ко ја по ста је хи пе ро ним ви шег ре да са 
сво јим ко хи по ни ми ма: ов ца, јаг ње, кра ва, те ле, во, коњ, сви ња.

С об зи ром на то да је гра ђа ко ју чи ни зо о ним ска лек си ка 
по твр ђе на у Мо ли тва ма на је зе ру ве о ма бо га та, ово ис тра-
жи ва ње је огра ни че но са мо на скуп зо о ни ма ко ји при па да ју 
по ро ди ци ди вљих жи во ти ња и по ро ди ци гми за ва ца.

4. Ана ли за гра ђе

4.1. Је зич ко-стил ске осо бе но сти хи пе ро ни ма жи во ти ња

4.1.1. Лек се ма жи во ти ња, као над ре ђе ни по јам у по сма тра-
ној те мат ској ску пи ни, са ма по се би не ма из ра же ни ју и спе ци-
фич ну сим бо лич ну ди мен зи ју, за раз ли ку од на зи ва по је ди-
нач них жи во тињ ских вр ста, иа ко има уко ре ње ну за јед нич ку 
зо о морф ну ма три цу у мит ском и тра ди ци о нал ном по и ма њу 
све та, а њен од раз у сим бо лич ним пред ста ва ма древ них кул-
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ту ра та ко ђе је оп штег ка рак те ра као опо зи ци ја оно ме што је 
људ ско. То сва ка ко је сте по сле ди ца ње не не мар ки ра но сти, су-
ви ше уоп ште не и не спе ци фич не де но та тив но сти, јер је жи во-
ти ња ‘сва ко жи во би ће ко је се кре ће и осе ћа (на су прот биљ-
ка ма), осим чо ве ка’. Ипак, на пла ну лек сич ке се ман ти ке, ова 
лек се ма има ви ше знач ну струк ту ру. Ње на се кун дар на ре а ли-
за ци ја, ме та фо рич ног ти па, ин ду ко ва на ком пон том ко ја но-
си ин фор ма ци ју о на ра ви ди вљих жи во ти ња, на ста ла је асо-
ци ја тив ним пу тем и ка да се њо ме име ну је чо век оства ру је се 
пе јо ра тив но зна че ње ‘гру ба, су ро ва, не кул тур на осо ба’.11 Пре-
ма ре чи ма А. Гу ре, „у тра ди ци о нал ној кул ту ри жи во тињ ске 
пред ста ве слу же као јед но од сред ста ва из ра жа ва ња пред ста-
ва о све ту у ње го вом раз ли чи тим ис по ља ва њи ма, те се мо же 
го во ри ти о по себ ном зо о ло шком ко ду је зи ка кул ту ре. Нај ва-
жни ја сфе ра при ме не зо о ло шког ко да је су пред ста ве по ве за не 
с чо ве ком“ (Гу ра 2005, 13–14). Та ко се ме та фо рич ни прин цип 
пре но ше ња но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка ре а ли зу је код 
мно гих зо о ни ма, као и у слу ча ју лек се ме жи во ти ња.

4.1.2. На сим бо лич ном пла ну жи во ти ње пред ста вља ју 
„ин стинк тив ни жи вот, плод ност и па сив но уче шће. Сим бол 
су не ра ци о нал них и емо ци о нал них по ри ва ко ји се мо ра ју 
пре ва зи ћи да би се за ко ра чи ло у област ду ха. Спо соб ност оп-
ште ња са жи во ти ња ма сим бол је ус по ста вља ња рај ског ста-
ња. Жи во ти ње, као по моћ ни ци, или у прат њи чо ве ка, сим бо-
ли зу ју раз ли чи те ви до ве ње го ве вла сти те при ро де, од но сно, 
ин стинк тив не и ин ту и тив не си ле при ро де, за раз ли ку од ин-
те лек та, во ље и ра зу ма“ (Lam pić 1999, 169).

4.1.3. У кон тек сту мо ли тве них сти хо ва по сред ством пер-
со ни фи ка ци је, лир ски су бјект об у зет вер ским осе ћа њи ма и 
из ра зи том те жњом ка до се за њу вр ли не, ка ко гор дост не би 
са вла да ла ње го во ср це и же љом за спа се ње ду ше, по зи ва у мо-
ли тве ни збор и др во и тра ву, и смо ле и жи во ти ње, да за јед-

11 У РСЈ ре ги стро ва но је и зна че ње под тач ком 3 зб. нар. ‘мар ва, сто ка’, ко-
јим се су жа ва де но та ци о ни оп сег се ман тич ког са др жа ја у при мар ној ре а-
ли за ци ји лек се ме жи во ти ња и по прин ци пу си нег до хе ши ри по јам за ужи 
њи ме од ре ђу ју до ма ће жи во ти ње.
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но са мном ва пи ју к Те би, сва ко сво јим је зи ком (XXVI II 2005, 
51), чи ме из ра жа ва за јед ни штво с при род ним све том. Та ко-
ђе, по сред ством пер со ни фи ка ци је сти хо ви ма: И ка мен и биљ-
ка и жи во ти ња још спа ва ју пред зо ру и не слу те дан, док та-
ма већ осе ћа до ла зак про жди ра ча сво га, и ус ко ле ба на спре ма 
се на бек ство (LXVI 2005, 130), ве о ма им пре сив но до ча ра на је 
сли ка ра ђа ња но вог да на, ко ја са ма по се би има сим бо лич ну 
ди мен зи ју по на вља ња, об но ве, веч ног жи во та. Сим би о за не-
жи вог (ка мен) и жи вог (биљ ка и жи во ти ња) у гра да циј ском 
по рет ку и ин тен зи ви ра на по ли син дет ским стил ским по ступ-
ком, сли ка је ста ња спо ко ја ко ји вла да у при ро ди, а овој ста-
тич ној сли ци кон траст пред ста вља сли ка за сно ва на на ди-
на мич ном прин ци пу ис ка за ном гла гол ском реч ју ко ја је у 
син так сич ко-се ман тич кој ве зи с име нич ком (бек ство та ме).

4.2. Је зич ко-стил ске осо бе но сти лек се ме звер  
у Мо ли тва ма на је зе ру

4.2.1. Слич но основ ној хи пе ро ним ској ре чи жи во ти ња, и 
лек се ма звер има оп шти ју де но та ци ју, са лек сич ким зна че њем 
1.а. ‘ди вља гра бе жљи ва, кр во лоч на жи во ти ња’, и у под ре а ли за-
ци ји на ста лој по сред ством си нег до хе по прин ци пу ши ри по-
јам за ужи б. у мн. ‘на зив за си са ре из ре да Car ni vo ra, сна жних 
че љу сти и кан џи ко ји се хра не ме сом и кр вљу дру гих кич ме-
ња ка; уп. ме со ждер’, што је чи ни хи пе ро ни мом ви шег ре да и 
по ве зу је с те мат ским ску пом ди вљих жи во ти ња, чи ји ће по-
је ди нач ни на зи ви има ти обе леж је хи по ни ма, а ти зо о ни ми ће 
би ти у ме ђу соб ном ко хи по ним ском од но су. Та ко ђе, као и лек-
се ма жи во ти ња, има се кун дар но фи гу ра тив но зна че ње на-
ста ло ме та фо рич ном тран спо зи ци јом ‘су ров, сви реп чо век, 
зли ко вац’. Ан тро по цен трич не се кун дар не се ман тич ке ре а ли-
за ци је зо о ни ма ин ду ко ва не су ком по нен та ма зна че ња раз ли-
чи то га ти па, при че му је у слу ча ју лек се ма жи во ти ња и звер 
ак тив на ком по нен та ‘опа сан по жи вот’ (Шта сни 2013а, 85).

4.2.2. Сим бо лич ни аспект ове лек се ме мо же се по ве за ти 
упра во са овим ме та фо рич ним и екс пре сив ним зна че њем, 
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али спе ци ја ли зо ва ни реч ни ци сим бо ла (Che va li er – Ghe er-
brant 1987; Lam pić 1999) не на во де је као лек си ко граф ску од-
ред ни цу. Ипак, А. Гу ра (2005, 89), у скла ду са кла си фи ка ци-
јом ко ја је при ме ње на у ње го вој књи зи, пр ву гла ву по све ћу је 
зве ри. Он их из два ја у по себ ну кла су жи во ти ња на осно ву 
њи хо вог на чи на кре та ња (ход или трк) у спо ју с ме стом њи-
хо вог стал ног бо рав ка (шу ма, по ље, пла ни не) и че сто се до-
жи вља ва ју као ту ђи и опа сни. Од зна ча ја је став А. Гу ре, ко ји 
се по ду да ра с на шим ис ка за ним о жи во ти ња ма уоп ште, да су 
„пред ста ве зве ри ин ди ви ду а ли зо ва не у нај ве ћој ме ри: сва кој 
од њих до де љу је се ње на осо бе на, спе ци фич на сим бо ли ка, и 
код њих се, осим већ по ме ну тих обе леж ја, не от кри ва ју ни ка-
кве дру ге оп ште функ ци је и сим бо лич на зна че ња ко ја би их 
спа ја ла у јед ну це ли ну“ (Гу ра 2005, 89). 

У Мо ли тва ма на је зе ру лек се ма звер има ви шу фре квен-
ци ју по ја вљи ва ња (9) у од но су на лек се му жи во ти ња (2) 
и ве о ма је ком плек сна зна чењ ска мре жа ко ју ова лек се ма 
оства ру је у да том кон тек сту. По сред ством лек се ме звер кон-
цеп ту а ли зу ју се раз ли чи ти од но си на ре ла ци ји чо век – Бог 
од но сно Бог – чо век.

4.2.3. У сло же ним пе снич ким сли ка ма, ко је су за сно ва не на 
ви зу ел ној, ау ди тив ној и ол фак тор ној пер цеп ци ји, ус по ста вља 
се ме та фо рич на ве за с уну тра шњим, емо тив ним ста њем ак-
те ра. У го то во але го риј ски сли ко ви том при ка зу основ ни по-
ет ски прин цип за сно ван је на кон тра сту уну тра шње – спо-
ља шње, при че му је уну тра шње ве за но за фе но мен љу ба ви 
(по сред ством људ ске, а у функ ци ји сли ка ња љу ба ви пре ма 
Бо гу), а спо ља шње као до га ђај, ста ње, па и осе ћај. У овим сли-
ка ма су штин ски се су прот ста вља ак ци ја и кон тем пла ци ја, ду-
хов но са гле да ва ње, со зер ца ње, где на из глед ак тив ни прин цип 
(до га ђај) у ду бљим сло је ви ма, у сво јој су шти ни, по хра њу је за-
пра во онај пра ви, де лат ни узрок ак ци је — љу бав (де те ју ри 
мај ци но ше но љу ба вљу, као и не ве ста сво ме же ни ку).

Ка да де те ју ри мај ци сво јој у на руч ја, за ње га не по сто је до га-
ђа ји. Ка да не ве ста тр чи сво ме же ни ку у сре та ње, она не ви ди 
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цве ће у ли ва ди, ни ти чу је бру ја ње олу је, ни ти осе ћа ми рис 
ки па ри са ни во љу зве ро ва, — она ви ди са мо ли це же ни ка; 
чу је са мо му зи ку са уса на ње го вих; ми ри ше са мо ду шу ње-
го ву (XV 2005, 26).

У сли ко ви том при ка зу Бож је све мо ћи зве ри се мо гу схва ти-
ти као без бо жни ци, са свим не по жељ ним, не га тив ним осо-
би на ма ко је се за њих ве зу ју, а ко је су су прот не хри шћан ским 
прин ци пи ма: 

Ми ран као сва ки ју нак, све стан сво је не по бе ди ве мо ћи и 
уна пред по бе ђе не не мо ћи про тив ни ка, ко ра ча љу бље ни мој 
из ме ђу зве ро ва, и зве ро ви му се скла ња ју с пу та, стра хом ис-
пу ње ни (LII 2005, 99).

Као део пе снич ке сли ке за сно ва не на по ре ђе њу, лек се мом 
звер пред ста вљен је чо век ко ји се сво јим по ступ ци ма су-
штин ски уда ља ва од Бо га од но сно од спа се ња: 

Као звер што пад не у ду бо ку ја му, па ко па зе мљу све ни же и 
ду бље, да би се спа сла. И уда љу ју ћи се од спа се ња ми сли, да 
је спа се ње бли зу. Ва и сти ну, та кви су и си но ви чо веч ји, што 
се мно го тру де око зе мље, и пре ма тру ду сво ме це не бли зи ну 
спа се ња (LXVII 2005, 132).

Јед на од пе снич ких сли ка за сно ва на је на по ре ђе њу из ме ђу 
го ње не зве ри и скло ни шта и од но са из ме ђу лир ског су бјек та, 
не при ја те ља и Бож јег уто чи шта, чу ва ра људ ске ду ше:

Као што го ње на звер на ђе си гур ни је скло ни ште не го ли не го-
ње на, та ко сам и ја, го њен не при ја те љи ма, на шао нај си гур ни-
је скло ни ште, са крив ши се под Твој ша тор, где ни при ја те љи 
ни не при ја те љи не мо гу по гу би ти ду шу мо ју (LXXV 2005, 148).

По је ди не ме та фо рич но из гра ђе не сли ке за сни ва ју се на Бож-
јој ми ло сти пре ма чо ве ку, ње го вој при мар ној за јед ни ци сим-
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бо лич но пред ста вље ној као зве ри ње зе маљ ско, ко је жи ви по 
сво јим пра ви ли ма, уз сва ко днев но чи ње ње гре ха, са на гла-
ше ном ху ма ни стич ком ви зи јом ис ка за ном по сред ством ме-
та мор фо зе свет ског ха о са у ста ње хар мо ни је, под стак ну те 
Бож јом љу ба вљу пре ма чо ве ку.

Бу ди те и ви знак Оно га, ко вас је по ста вио ме ђу зве ри ње зе-
маљ ско, и над ма ши ће те сјај сун ца. За и ста, све зве ри ње око 
вас пли ва ће у сре ћи под зра ци ма ва ше до бро те, као што ме-
се ци пли ва ју око су на ца (XVI 2005, 29).

У дру гој сли ци, до не кле идеј но на лик пр вој, што се огле да у 
Бож јој бри зи и ми ло сти пре ма гор ским зве ри ма, на до гра-
ђе ној сим бо лич ним зна че њем ко је у сти хо ве уно си лек се ма 
хра на, а ко ја у кон тек сту мо ли тве оства ру је зна че ње ве ре у 
Бо га, као основ ни из вор ег зи стен ци је, по сто ја ња и би ти са-
ња чо ве ка.

И зве ро ви гор ски про бу ди ли су се у зо ру, и Ти сто јиш крај њих 
и чо ба ну јеш. О хра ни ми сле зве ро ви гор ски, о хра ни ми сле ра-
но из ју тра као и ја. Гле, и ја ми слим зо ром о хра ни сво јој, и знам, 
да се са мо То бом глад мо ја мо же уто ли ти (LXXVI 2005, 151).

Лек се ма звер ја вља се и као ин те гра ли део ме та фо ре ко јом 
се кон цеп ту а ли зу је нео гра ни че на Бож ја љу бав пре ма сва ко-
ме жи во ме ство ру, па и пре ма зве ри ма, ко ја у овој пе снич-
кој сли ци пред ста вља обје кат Бож је ми ло сти: Ти што ми лу-
јеш зве ро ве у ду бра ва ма, по ми луј и ме не озве ре ног не зна њем 
(XXIV 2005, 43). У њој је за сту пљен пре лаз с ко лек тив ног на 
ин ди ви ду ал ни план, при че му лир ски су бје кат из ра жа ва же-
љу за по ми ло ва њем јер је „озве рен не зна њем“. Ов де је по при-
ма ње звер ских осо би на суп тил но по диг ну то на ви ши ни во, 
пре ва зи ла же њем оно га што је њи хо во при род но, фи зич ко 
свој ство, на уну тра шњи, ин те лек ту ал ни и ду хов ни ни во чо-
ве ка од но сно лир ског су бјек та, што се мо же чи та ти као „чо-
век у не зна њу од но сно чо век без ве ре, је сте озве ре ни чо век“:
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У мо ли тве ним сти хо ви ма лек се ма звер упо тре бље на је и 
као сим бол не га тив ног уну тра шњег прин ци па, бу ду ћи да је 
и људ ској ду ши, као и ср цу, свој стве на би нар на опо зи ци ја, 
ко ју чи ни по зи ти ван (све тли) и не га ти ван (там ни) прин цип. 
При каз је упот пу њен кон траст ном вред но шћу, по зи тив ним 
прин ци пом, оли че ном у из ра зу Бог у ме ни: 

Ко тра жи зве ра у ме ни, по сла ћу му зве ра у сре та ње; ко тра жи 
Бо га у ме ни, по ка за ћу му Га (LXXVII 2005, 153).

Лек се ма звер функ ци о ни ше и као ме та фо ра смр ти, под стак-
ну та асо ци ја ци јом ко ја је за сно ва на на ком по нен ти про-
ждр љи во сти, не за зи сто сти при сут ној у пој мов ном са др жа-
ју лек се ме звер:

Је дан орах има дох пред ку ћом, и смрт ми га узе. Би ми жао 
на смрт и клех је го во ре ћи: за што не узе ме не, не на си та зве-
ри, но ње га без гре шно га? (XX 2005, 37).

4.3. Је зич ко-стил ске осо бе но сти хи по ним ских лек се ма  
у Мо ли тва ма на је зе ру

4.3.1. Зо о ним вук. У при мар ном зна че њу, у пр вој под ре-
а ли за ци ји, лек се ма вук је зо о ло шки тер мин 1.а. ‘вр ста си са-
ра ме со жде ра, кр во жед на звер Ca nis lu pus из по ро ди це па са 
(Ca ni dae)’; док је под ре а ли за ци ја б. ‘вуч је кр зно’, на ста ла по 
ме то ни миј ском прин ци пу жи во ти ња – кр зно или ме со жи-
во ти ње. У окви ру се кун дар ног зна че ња по сто је три под ре а-
ли за ци је. „Се ман тич ка ди фе рен ци ја ци ја уну тар овог зна че ња 
(вук) об у хва та два пот пу но су прот на по ла: по зи ти ван ‘хра-
бар, од ва жан и ис ку сан, пре ка љен бо рац, ју нак, ју на чи на’ и 
‘вред на и сна жна, енер гич на осо ба’ и не га ти ван ‘окру тан чо-
век, на сил ник, ти ра нин, звер-чо век’. Се ман тич ка ре а ли за ци-
ја се кун дар ног зна че ња с не га тив ном ко но та ци јом усло вље на 
је ком по нен том зна че ња ко ја је ре пре зен та тив на у се ман тич-
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кој ин тер пре та ци ји ове лек се ме (‘кр во лоч на звер’). Зна че ње 
са по зи тив ном ко но та ци јом ин ду ко ва но је по тен ци јал ним 
ди фе рен ци јал ним се ма ма ко ји ма се об у хва та ју осо би не зве ри 
уоп ште ‘ја ка, сна жна, из др жљи ва, упор на’“ (Шта сни 2011, 312).

4.3.1.1. Ме ђу тим, на лек сич ко зна че ње ове лек се ме ни је ви-
дљив ути цај тра ди ци о нал ног по и ма ња ву ка у срп ској кул ту-
ри иа ко и у овом до ме ну сим бо ли ку ву ка код свих сло вен ских 
на ро да уве ли ко од ре ђу је ам би ва лент ност и „гра нич ност“.12 
„Као ка рак те ри стич не се ман тич ке опо зи ци је у ве зи с ву ком 
у сим бо лич ном по гле ду на свет ко ји мо ти ви ше сло вен ска на-
род на ве ро ва ња, об ре де и оби ча је (а што га они и од ра жа ва-
ју), обич но се на во де сво је – ту ђе, бли ско – да ле ко, пи то мо 
или до ма ће – ди вље, људ ско – де мон ско, при че му се сим бо ли-
ка ву ка че сто опи су је у тер ми ни ма дру гог чла на опо зи ци је. 
Фун да мен тал ни је обе леж је, ме ђу тим, ко је сто ји иза ве ћи не 
тра ди ци о нал них сим бо лич них пред ста ва о ву ку, на ро чи то 
ју жно сло вен ских, чи не ње го ва по сред нич ка (ме ди ја тор ска) 
функ ци ја и ста тус гра нич не жи во ти ње у сим бо ли ци све та.“13 
Љ. Ра ден ко вић (1996, 91, 187) на гла ша ва зна че ње ву ка као чу-
ва ра гра ни це из ме ђу два ју све то ва, што про из и ла зи из ње-
го ве ме ди јал не по зи ци је у рас по ре ду жи во ти ња по обе леж ју 
бли ско – да ле ко у сим бо лич ном мо де лу све та. А. Гу ра, ме ђу-
тим, озна ку ту ђе сма тра од луч ном за ка рак те ри са ње сим бо-
ли ке ву ка у сло вен ској на род ној тра ди ци ји, али та ко ђе ука-
зу је на ње го ве ин хе рент не по сред нич ке функ ци је (вук мо же 
би ти по сред ник из ме ђу ово га и оно га све та, из ме ђу љу ди и 
Бо га, из ме ђу љу ди и не чи сте си ле) (2005, 157–159). 

4.3.1.2. Сим бо лич не пред ста ве о ву ку у Мо ли тва ма на је-
зе ру јед ним сво јим де лом осла ња ју се на тра ди ци о нал ни 
кул тур ни код ка да се до во де у ве зу с кон цеп ту а ли за ци јом 

12 А. Гу ра (2005, 90) ис ти че да је „вук ме ђу зве ри ма је дан од сре ди шњих и 
у нај ве ћој ме ри ми то ло ги зо ва них ли ко ва. Свој ствен му је ши ро ки круг ра-
зно вр сних зна че ња, од ко јих га мно га ује ди њу ју с дру гим гра бљи ви ца ма, а 
та ко ђе са жи во ти ња ма об да ре ним хтон ском сим бо ли ком.“

13 Плас 1999, 184 (до ступ но и на https://www.rastko.rs/antropologija/pplas-
vucja_usta_c.html).
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опа сно сти. Ме ђу тим, та ква ме та фо ра ин те гри са на је у мо-
ли тве не сти хо ве као по у ка, упо зо ре ње, при че му се по ла зи 
од пред ста ве ву ко ва као ре ал не опа сно сти по чо ве ка, а ко ја 
по при ма ви шу ду хов ну ди мен зи ју, уз ис ти ца ње још ве ће де-
струк тив не си ле по људ ску ду шу од учи ње ног гре ха: 

Чу вај те се од два ву ка, кад вас на па да ју, је дан с ли ца дру ги с 
ле ђа. Но ви ше се чу вај те од два гре ха, од стра ха од гре шни ка 
и пре зре ња гре шни ка (LXXX 2005, 160).

Из ра зом глад ни ву ци екс пре сив но се озна ча ва ју не пра вед ни 
пр ва ци на род ни као опа сни и не ми ло срд ни на па да чи Ису-
са Хри ста, чи ме се сим бо ли зу је при вид на опа сност усме ре на 
пре ма оно ме ко ји је не до дир љив, от по ран, пун раз у ме ва ња за 
сва ку вр сту људ ског не до бро чин ства и су ро во сти:

Пр ва ци на род ни, што низ не дра и на по ја си ма и на за у шни ца-
ма но се на пи сан за кон са Си на ја, за бо ра ви ли су не ко ли ко хи-
ља да го ди на сво га ве жба ња у прав ди, и као глад ни ву ци јур ну-
ли су за Чо ве ком ми ра и до бра, да Га рас трг ну (ХС 2005, 158).

У јед ној сли ци ком плек сној на струк тур ном и се ман тич ком 
пла ну, лек сич ки пар ов ца и вук, као ре пре зен тан ти прин ци па 
са чи ње ног од две опо зит не вред но сти — пи то мог и ди вљег, 
крот ког и кр во лоч ног, ве о ма екс пре сив но је пред ста вље на 
ду шев на бор ба у чо ве ку, су ко бља ва ње прин ци па до бра и зла, 
и ве ре у Бо га, ко ја је је ди ни пут за по сти за ње урав но те же не, 
спо кој не ду ше:

Не бри ни, ду шо мо ја, ни за јед ну ов цу у сво ме то ру, ни јед на 
по ги ну ти не ће. Ни ти жа ли за ву ко ви ма око ова ца, ни је дан 
ума ћи не ће. Јер па стир твој има мач оштар с обе стра не. Све 
су ов це у те би, и сви су ву ко ви у те би — по род из тво га бра-
ка са не бом и зе мљом — и ево, ми ље ник мој ула зи с ма чем 
оштрим с обе стра не (LIX 2005, 116).
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На и ме, лек се ма ов ца је упо тре бље на као ан ти под ву ку на сим-
бо лич ном пла ну, ка ко би се за о кру жи ла и це ло ви том учи ни-
ла сли ка за сно ва на на кон тра сту, ко јим се об у хва та ју по зи ти-
ван и не га ти ван прин цип, јер се ов ца сма тра бла го сло ве ном 
жи во ти њом ко ја је „из ра ја ис ко чи ла“ (СМР 1970, 230), по-
зи тив ном си лом, а вук је оли че ње не чи сте, не га тив не си ле, а 
обе оби та ва ју у људ ској ду ши.

У јед ној још сло же ни јој пе снич кој сли ци лек се ма вук се ја-
вља у трој ној ве зи са лек се ма ма хрт и је лен. Мо ли тва LVI по-
све ће на је по тра зи лир ског су бјек та, од но сно ње го ве ду ше за 
исти ном, и она је део јед не ве о ма ме та фо рич не сли ке ло ва,14 у 
ко јој је глав ни ак тер осле пе ла ду ша, за по сед ну та чу ли ма ко-
ја тр че за исти ном, што је осно ва па ра ле ли зма упот пу ње ног 
сли ком ло ва, 15 у ко јој до ми ни ра иде ја о ла жним чул ним спо-
зна ја ма, о ду хов ном сле пи лу, о отров ној, не је сти вој хра ни 
људ ске ду ше ме та фо ри зо ва не пред ста вом о ву ку ко ји на тр-
пе зи сле пог го спо да ра по ста је је сти ви је лен.

И хр то ви тр че и хва та ју нај бли жи и нај лак ши лов, и до но се ву-
ко ве сле пом го спо да ру, и овај их је де као је ле не (LVI 2005, 109).

Је лен, по ред ли си це, ло са и ди во ко зе, ре ла тив но је сла бо од-
ра жен у сло вен ским ми то ло шким пред ста ва ма, ма да чи не по-
пу лар не фол кло р не ли ко ве, на во ди А. Гу ра (2005, 89). Ме ђу-
тим, је лен но си са со бом сим бо ли зам ре ли гиј ског ти па, те у 
хри шћан ској тра ди ци ји пред ста вља ре ли ги о зно стре мље ње и 

14 Лов сим бо ли зу је смрт, жуд њу и по те ру за ово зе маљ ским ци ље ви ма. Ло-
вац са чо по ром па са је сим бол смр ти у по те ри за жи во том (Lam pić 1999, 81).

15 Д. Сре јо вић об ја шња ва да је у „Евро пи ову жи во ти њу на род на фан та-
зи ја вр ло ра но оки ти ла ле ген дом па је је лен и да нас, код на ших и оста лих 
европ ских на ро да, остао бо жан ска жи во ти ња об да ре на ма гиј ском сна гом... 
Оби чај с кло ца ли цом у Ба на ту и По жа рев цу и оби чај при но ше ња жр тве 
на Пе тро вој го ри и ле ген да у ве зи с њим пред ста вља ју по след ње остат ке 
ри ту а ла у ве зи с је ле ном, ко ји је не ка да био бо жан ска жи во ти ња ко ја до-
но си смрт, али и но ви жи вот, и чи ји је култ за у зи мао вр ло за вид но ме-
сто у ре ли ги ји ста нов ни ка Евро пе“ (Сре јо вић 1955, 231, 235; до ступ но и на  
https://www.rastko.rs/arheologija/srejovic/dsrejovic-jelen_c.html).
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жар, као и жуд њу за зна њем. Је лен ко ји га зи зми ју је сте сим-
бол Хри ста као по бед ни ка над мо ћи ма зла (Lam pić 1999, 51–52).

4.3.2. Зо о ним ли си ца. Лек се ма ли си ца има бо гат се ман тич-
ки са др жај, што се огле да у ње ној зна чењ ској струк ту ри. При-
мар на ре а ли за ци ја укљу чу је и ком по нен те ко је су по сле ди ца 
ак ти ви ра ња се ме ко лек тив не екс пре си је, па је од ре ђе на као 
‘гра бљи ва, опре зна и по на род ном ве ро ва њу лу ка ва звер Vul-
pes из пор. Ca ni dae; жен ка те зве ри’, што ће се ди рект но од-
ра зи ти на фи гу ра тив ну под ре а ли за ци ју са чо ве ком као де но-
та том б. ‘лу ка ва, пре пре де на осо ба; под му кла и злоб на осо ба’. 
Се кун дар на ре а ли за ци ја 2. ‘ли сич је кр зно као до пу на оде ће 
(обич но око врат ник од ли сич јег кр зна) или као украс на оде-
ћи; ли сич је кр зно уоп ште, ли си чи на’ пред ста вља си стем ску, 
ре гу лар ну по ја ву у лек сич ком си сте му, и она је, као и у слу-
ча ју ова квог зна че ња код лек се ме вук, на ста ла по ме то ни миј-
ском мо де лу жи во ти ња – кр зно или ме со жи во ти ње. Бо та-
нич ко зна че ње под тач ком 3 ‘ли си чи ца, вр ста је сти ве гљи ве 
жућ ка сте бо је Cant ha rel lus ci ba ri us’ ин ду ко ва но је ком по нен-
том бо је ко ја је им пли цит но са др жа на у пој мов ној вред но сти 
лек се ме ли си ца.

4.3.2.1. На сим бо лич ном пла ну, ли си ца је атри бу ци ја лу-
кав ства, пре пре де но сти, ли це мер ја, а у хри шћан ској тра ди-
ци ји — сим бол је ђа во ла, об ма њи ва ча (Lam pić 1999, 79).16

4.3.2.2. Ипак, ње но по ја вљи ва ње у сти хо ви ма Н. Ве ли ми-
ро ви ћа, от кри ва јед ну дру га чи ју мо гућ ност пер цеп ци је овог 
већ сте ре о тип ног ви ђе ња ли си це. Ја вља се у спе ци фич ном 
кон тек сту с основ ним мо ти вом о ду хов ном по ди за њу и ра-
сту де це као при мар ној ду жно сти ро ди те ља у од но су на бри-
гу о те ле сном, с ја сно из ра же ном по ру ком. Уво ђе њем при зо-
ра ли си це и ли си чи ћа, сли ко ви тим и су ге стив ним стил ским 
по ступ ком, ис ти че се упра во по тре ба за ду хов ном не гом де-
це, јер се је ди но та ко из ди жу у сфе ру људ ског, бу ду ћи да се о 
те ле сном ста ра и ли си ца за сво је ли си чи ће: 

16 Код Је вре ја ли си ца озна ча ва кр во жед ност, а не лу ка вост (Ра кић 2002, 116).
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Не ста рај те се са мо о оси гу ра њу те ла ва ше де це, јер то и ли-
си це чи не са ли си чи ћи ма. Не го се ста рај те о Бо гу у де ци ва-
шој (XCV 2005, 196).

Дру га чи ји пак сим бо ли зам от кри ва мо у па ра лел ној струк ту-
ри са чи ње ној од лек сич ког па ра вук и ли си ца, ко јим се сли ко-
ви то пред ста вља по длост или па лост ду ше лир ског су бјек та, 
као по сле ди ца „бра ка с овим све том“. И у том при ка зу под ле 
ду ше по сред ством звер ског па ра ис ка за ног лек се ма ма ву ко-
ви и ли си це, као ви да ма те ри ја ли зо ва не ду шев не па ло сти, ко-
ја се на ро ди ла, на мно жи ла и сме сти ла у све то ме сто нај ви ше 
вр ли не, од у зи ма ју ћи про сто ра и ства ра ју ћи те ско бу у пре би-
ва ли шту са мо га Си на.

Ду ше све ти, гле, ка ко је под ла ду ша мо ја! [...] На ро ди ла је 
без број не ву ко ве и ли си це, и ста ви ла их у Цар ске ода је сво је, 
док Син Твој не ма где гла ву да при кло ни (LI 2005, 97).

4.3.3. Зо о ним по лар ни ме двед. По лар ни ме двед је жи во ти-
ња ко ја у обла сти Се вер ног по ла, али жи во тињ ска вр ста ко јој 
при па да део је и на ше фа у не. Зо о ло шким тер ми ном ме двед у 
мн. озна ча ва се ‘по ро ди ца си са ра Ur si dae, круп не зве ри, не-
зграп ног зде па стог те ла и гу стог ку дра вог кр зна (у јд.: звер 
из те по ро ди це)’. И овај зо о ним има се кун дар ну ре а ли за ци-
ју за сно ва ну на ме та фо рич ном пре но су но ми на ци је са жи во-
ти ње на чо ве ка, са углав ном пе јо ра тив ном ко но та ци јом ‘не-
згра пан, тра пав (ре ђе нео те сан или глуп) чо век’.17 

4.3.3.1. Ме двед је но си лац сим бо ли ке ко ја ду бо ко про жи ма 
ми то ло ги ју и фол клор срп ског ет нич ког про сто ра. Че сто му 
се при пи су је во де ћа уло га ме ђу шум ским зве ри ма због ње го-
ве сна ге и ду го веч но сти. Оп ште цр те у ли ку ме две да у сло-

17 С. Но вок мет при ме ћу је да се код лек се ме ме двед „осо би не тро мог и 
спо рог кре та ња до во де се у ве зу са сма ње ним ин те лек том. У осно ви се-
ман тич ког пре но са пре по зна је мо ме та фо рич ку тран сфор ма ци ју ти па кон-
крет но → ап стракт но: спо ро фи зич ко кре та ње → спо ри мен тал ни про це-
си“ (Но вок мет 2020, 199).
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вен ској тра ди ци ји у це ли ни се ис по ља ва ју у пред ста ва ма о 
ње го вом људ ском по ре клу и ње го вом са жи тељ ству са чо ве-
ком, а та ко ђе у сим бо ли ци плод но сти, здра вља и сна ге, ис ти-
че А. Гу ра (2005, 130). У хри шћан ству ме двед је сим бол ус кр-
сну ћа, но вог жи во та (Lam pić 1999, 87).

4.3.3.2. У сти хо ви ма Н. Ве ли ми ро ви ћа по све до че на је упо-
тре ба зо о ни ма по лар ни ме двед, ко ја се по при ро ди ства ри не 
мо же осла ња ти на ње го во тра ди ци о нал но по и ма ње, већ је у 
функ ци ји по ет ског ме та фо рич ног из ра за ко јим се екс пре сив-
но из ра жа ва чо ве ко ва окре ну тост ка оспо ље ном све ту, из ра-
же на по тре ба за спо ља шњим сен за ци ја ма, до га ђа ји ма, рет ко-
сти ма, ко ји ма се су штин ски оту ђу је од бо жан ске при ро де у 
се би, и чи ни ко рак ка гре ху: Су ви ше си очи гле дан, Го спо де, уз-
ди са ње мо је, за то је па жња љу ди окре ну та од Те бе и упра вље-
на на по лар не ме две де, на рет кост у да љи ни (VII 2005, 13–14).

4.3.4. Зо о ни ми лав и ла ви ца. И пар ег зо тич них жи во ти ња 
— лав и ла ви ца део су јед не пе снич ке сли ке у Мо ли тва ма на 
је зе ру. Лек се ма лав је ви ше знач на. Ње но при мар но зна че ње 
је тер ми но ло шко 1.а. ‘круп на звер Fe lis (Pant he ra) leo из пор. 
ма ча ка Fe li dae, ко ја жи ви у Афри ци и ју го и сточ ној Ази ји; 
муж јак те жи во ти ње’; б. ‘лик те жи во ти ње у ра зним сти ли-
за ци ја ма, обич но у гр бо ви ма по је ди них др жа ва’. Се кун дар но 
зна че ње на ста ло је по ме та фо рич ном прин ци пу ка рак те ри-
стич ном за пре нос но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка ‘хра-
бар, не у стра шив чо век, ју нак’. Лек се ма ла ви ца је јед но знач-
на ‘жен ка ла ва’.

4.3.4.1. Лав се сма тра ца рем зве ри, па му се као та квом при-
пи су ју сна га, хра брост, чвр сти на, прав да, за кон, али и сви ре-
пост и ди вљач ност. Он, да кле, има ам би ва лент но зна че ње — 
об је ди њу је лу нар ни и со лар ни прин цип, он је и до бар и зао. 
Ла ви ца је, пак, сим бол лу нар ног прин ци па, као пра ти ља ве-
ли ке мај ке или упрег ну та у ње на ко ла и сим бо ли зу је ма те-
рин ски ин стикт (Lam pić 1999, 74).

4.3.4.2. У сти хо ви ма мо ли тве па ром ла ва и ла ви це, зо о-
морф ним при ка зом емо тив не сце не при вр же но сти ла ва ла-
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ви ци, осли ка ва се ста ње уз не ми ре но сти лир ског су бјек та 
иза зва но ре ли ги о зним осе ћа њем:

Ве ра је мо ја уз не ми ре ност мо ја, јер Ти до ла зиш, Мај ко мо-
ја [...] Кад се одво ји лав од ла ви це, за му те се очи ла ву од ту-
ге за ла ви цом (XXXII 2005, 57–58).

4.3.5. Зо о ним ср на. Лек се ма ср на има са мо тер ми но ло шко 
зна че ње ‘пре жи вар из по ро ди це је ле на, Ca pre o lus ca pre o lus’.

4.3.5.1. Ипак, њој се при пи су је из ве сна сим бо лич на ди мен-
зи ја у раз ли чи тим кул ту ра ма и тра ди ци ја ма. Она је у пр вом 
ре ду сим бол бр зи не, али и ле по те, оштро вид но сти и кон тем-
пла тив ног жи во та. Сли чан сим бо ли зам оства ру је и у хри-
шћан ству — оштро вид ност и хи три ну (Che va li er – Ghe er-
brant 1987, 625–626). Сма тра се „чи стом“ жи во ти њом и оту да 
је до зво ље на за је ло (Ра кић 2002, 198).

4.3.5.2. Лек се ма ср на на ћи ће се у јед ној из у зет но по е ти-
зо ва ној пе снич кој сли ци као део по ред бе не кон струк ци је у 
ко јој се до во де у ве зу око је зе ра са оком ср не, са атри бу ци јом 
ва зда вла жно и ди ја мант ски сјај но. Но ов де ни је им пре си ја 
за сно ва на на ле по ти је зер ске во де, ис ка за не ме та фо ром око 
је зе ра, већ је ова сли ка у функ ци ји по сред ни ка за ис ка зи ва ње 
ми сли о вр ли ни, о ср цу у ко ме не жи ви гнев, јер гнев је узрок 
да љем људ ском по ср ну ћу, као и са мо об ма на и гор дост. У сти-
хо ви ма ко ји но се по ен ту, из у зе тан стил ски ефе кат по стиг нут 
је по ве зи ва њем два не спо ји ва пој ма — вла га у очи ма (су зе, 
по ка ја ње) и ису ши ва ње гне ва (од но си гнев из ср ца): 

У мо га је зе ра око је као у ср не, ва зда вла жно и ди ја мант-
ски сјај но. За и ста, вла га у очи ма ису шу је гнев у ср цу 
(XVIII 2005, 32–33).18

18 „У број ним умет нич ким де ли ма ср на се при ка зу је као жр тва ди вље 
зве ри, нај че шће ла ва, ко ји на њу ска че пре не го што ће је за кла ти. Пси хо-
а на ли за ви ди у тим при зо ри ма ау то де струк тив но де ло ва ње не све сног ко-
је сим бо ли зу је ди вља звер, док ду хов ни иде ал пред ста вља ср на (Che va li-
er – Ghe er brant 1987, 626).
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4.3.6. Зо о ним ка ми ла. Ка ми ла је жи во ти ња не ка рак те ри-
стич на за на ше кра је ве, те са зна ња о њој, као и од нос на шег 
чо ве ка пре ма овој жи во ти њи не мо гу би ти за сно ва ни на ре-
ал ном ис ку ству, већ са мо по сред но. Реч је грч ког по ре кла и 
јед но знач на ‘то вар на и ја ха ћа жи во ти ња, гр ба ви пап кар Ca-
me lus из по ро ди це Ca mi li dae ко ја жи ви у Афри ци и Ази ји’.19

4.3.6.1. Уоп ште но, она је сим бол тре зно сти и те шког ка рак-
те ра, атри бут је уме ре но сти. Ка ми ла ипак слу жи да се на њој 
пре ђе пу сти ња; за хва љу ју ћи њој мо же се до пре ти до скри ве-
ног сре ди шта, до бо жан ске би ти. Она је пра ти лац у пу сти њи 
и пре во зник ко ји во ди од оа зе до оа зе“ (Che va li er – Ghe e r brant 
1987, 117). У хри шћан ској тра ди ци ји ка ми ла је „сим бол уме ре-
но сти, кра љев ског до сто јан ства, по кор но сти, из др жљи во сти. 
При ка зу је и смер ност и по слу шност“ (Lam pić 1999, 55). 

4.3.6.2. У сти хо ви ма мо ли тве LXVI II ста ње упи та но сти, 
пре и спи ти ва ња, ме та фи зич ке ди ле ме у крат ком, ла пи дар-
ном со ли ло кви ју му, ре то рич ком пи та њу, из ра же ном сти хо-
ви ма мо жеш ли ти по ста ти ки смет ки сме ту од но сно суд-
би на суд би ни, ожи вља ва и исто вре ме но ме та фо рич но, па и 
але го риј ски, ди ле му раз ра ђу је пе снич ком сли ком са ка ми ла-
ром и ка ми лом као ак те ри ма, те та ко по ве зу је уну тра шње са 
на из глед оспо ље ним, вра ћа ју ћи се основ ном про бле му: 

Опет се са ве то вах са со бом и пи тах се бе: мо жеш ли ти по-
ста ти ки смет ки сме ту? Мо же ли ка ми лар спа сти и се бе и ка-
ми лу од са му ма, вра тив ши се бла го вре ме но с пу та без оа за? 
(LXVIII 2005, 135).

19 Ипак, лек се ма ка ми ла има из ве стан по тен ци јал на пла ну се ман тич ке 
дис пер зи је за хва љу ју ћи из ра же ној те ле сној ка рак те ри сти ци ко ја омо гу ћа ва 
„ме та фо рич ки пре нос на зи ва са жи во ти ња на љу де на осно ву ди стинк тив-
не осо би не из вор ног до ме на као мо тив не се ман тич ке ком по нен те за тран-
сфор ма ци ју зна че ња (да бар – зу би; ја рац – бра да; ка ми ла – гр ба; ку нац – си-
тан раст и бр ко ви; кра ва – ви ме; но со рог – из ра жен рог на но су; пе ли кан – 
из ра зит кљун; ждрал – ду га чак врат; ро да – ду гач ке но ге). Ова кви при ме-
ри по ка зу ју нам да не у о би ча је не де ви ја ци је у фи зич ком из гле ду код љу ди 
(из ду жен врат, ве ли ки нос и сл.), иза зи ва ју афек тив ну емо тив ну ко но та ци-
ју ко ја се из ра жа ва зо о ним ском ме та фо ри за ци јом“ (Но вок мет 2020, 202).
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У том крат ком ис ка зу го то во да сва ка упо тре бље на реч има 
сна гу сим бо ла, ко ја се умре жа ва чи не ћи та ко је дин стве ни 
идеј ни ми ље о не у мит но сти Бож јег про ви ђе ња.

Дру га чи ју сим бо лич ну пред ста ву про на ла зи мо у пе-
снич кој сли ци за сту пље ној у мо ли тви LXXVI II, ко ја се 
укла па у ре флек си ју лир ског су бјек та о фе но ме ну са мо об-
не, ко ја је из вор чо ве ко вог не спо ко ја, али и мо гу ћег гре-
ха. Не до ста так сна ге за су о ча ва ње са оспо ље ним све том, 
све том ко ји жи ви од и због до га ђа ја, без бо жан ских прин-
ци па, страх због мо гу ћег па да, те уве ре ње у бес крај ну моћ 
Бож је, тво рач ке и спа си тељ ске мо ћи чи ни идеј ну по тку ка-
ко це ле мо ли тве та ко и у сти хо ви ма у ко ји ма ће се пе пео 
ср ца са го ре лог у оспо ље ном све ту раз не ти и не ста ти под 
ко пи ти ма ка ми ле, без мо гућ но сти да се до пре до сре ди шта 
ве ре, ње не би ти.

Не ћу се мо ћи одр жа ти, ако ме Ти не под у преш Тво јом сна-
гом. По та ва ни ће пе сак зе ле ну ли ва ду мо ју, за гу ши ће из вор 
у ли ва ди, и по врх пал ми ди за ће се пе шча на бр да. И под пе-
ском упе пе ли ће се јед но ср це, ко је Те је љу би ло, и пе пео ће 
се хва та ти за ко пи те ка ми ла. И за пу ши ће пе сак уста, ко-
ја су зна ла са мо за јед ну пе сму, пе сму Те би Све моћ но ме  
(LXXVIII 2005, 155).

4.3.7. Зо о ним кр ти ца. Лек се мом кр ти ца име ну је се ‘вр-
ста ма лог си са ра Tal pa eu ro pa ea, ваљ ка стог те ла пре кри ве-
ном цр ном дла ком, ко ји има пред ње но ге и ри ло при ла-
го ђе но за кре та ње под зе мљом, где и жи ви’. У се кун дар ној 
фи гу ра тив ној ре а ли за ци ји њо ме се озна ча ва ‘вр ло вред на, 
мар љи ва осо ба’. Ово зна че ње под стак ну то је асо ци ја ци јом 
ко ја се за сни ва на ак тив но сти кр ти це (ко па ње под зе мљом), 
што се пре но си на сфе ру људ ског ра да у те шким усло ви-
ма, од но сно на чо ве ка ко ји вред но оба вља сво је ду жно сти, 
без об зи ра на окол но сти. Ин те гри са ност овог зна че ња у се-
ман тич ку струк ту ру лек се ме кр ти ца, по ка за тељ је да се у 
срп ској кул тур ној тра ди ци ји из два ја и ви со ко вред ну је по-
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зи ти ван од нос пре ма ра ду, ко ји под ра зу ме ва вред но ћу и 
мар љи вост (Но вок мет 2020, 208).20

4.3.7.1. Објек тив но свој ство кр ти це — под зем ни на чин 
жи во та и сле пи ло, на сим бо лич ној рав ни од ре ђу је је као 
хтон ску жи во ти њу. Не ке осо би не збли жа ва ју кр ти цу с гми-
зав ци ма и га ма ди ма — ми шем, зми јом, кор ња чом (Гу ра 2005, 
196). Кр ти цу је, по на род ном ве ро ва њу, гре хо та уби ти. Ша па 
од кр ти це но си ла се као ха мај ли ја. Де ци су при ши ва ли но ге 
од кр ти це на ка пу, да их шти те од злих очи ју. Ово ве ро ва ње у 
за штит ну моћ кр ти чи них но гу сва ка ко до ла зи оту да што она 
жи ви у зе мљи па је та ко у ве зи са по кој ни ци ма и де мо ни ма 
до њег све та (СМР 1970, 198).

4.3.7.2. Кр ти ца, жи во ти ња мра ка, ли ше на ви да, а из о штре-
ног чу ла слу ха и ми ри са до бра је осно ва за сим бо ли за ци ју 
мра ка, та ме од но сно жи во та без ве ре, ли ше ног све тло сти ко-
ја до но си жи вот. Овим зо о ни мом се у мо ли тве ним сти хо ви-
ма ме та фо рич но пред ста вља жи вот чо ве ка ко ји је ни је спо-
со бан да ви ди, спо зна су шти ну: Кр ти ца ро ви под зе мљом, и 
не ви ди зе мљу (VII 2005, 13).

У дру гој пак сли ци још ин тен зив ни је се оства ру је иде ја о 
чо ве ку и кр ти ци као рав ни ма, јед на ки ма по жи вот ним прин-
ци пи ма, у сми слу да ва ње пред но сти ма те ри јал ном, гре шном, 
зе маљ ском над ду хов ним, не бе ским: 

Знаш ли, де те мо је, за што се љу ди бо ре за зе мљу, и не сти де 
се сво га ра вен ства с кр ти ца ма? 
За то што им зе мља про ра сте кроз ср це, те очи ви де са мо оно 
што у ср цу ра сте. И за то, де те мо је, што их грех су ви ше оне-
мо ћа за бор бу за не бо (XXXIX 2005, 72).

20 Иа ко га реч ни ци не бе ле же, лек се ма кр ти ца има још јед но се кун дар но 
зна че ње ‘осо ба ко ја је тај но ин фил три ра на у не ку ор га ни за ци ју где шпи-
ју ни ра, шпи јун’. „Ме ђу тим, ва ља на гла си ти да је кр ти ца у тој ре а ли за ци-
ји се ман тич ки калк из ен гле ског је зи ка (енгл. mo le), где озна ча ва ‘осо бу 
ко ја ро ва ри у вла сти тим ре до ви ма, ра де ћи у ин те ре су про тив ни ка, шпи-
јун’. Ово зна че ње би мо гло да се мар ки ра ква ли фи ка то ром жарг. или разг.“ 
(Но вок мет 2020, 297).
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У на гла ше ни јој, али и сло же ни јој фор ми, ко ју чи не три еле-
мен та: пти ца, ри ба и кр ти ца, ова иде ја за сту пље на је и у сти-
хо ви ма: У исти ни, пре жа ло сна је јед на кост чо ве ка са ти ца-
ма, и ри ба ма, и кр ти ца ма (VII 2005, 13).

Уза јам ност све ко ли ког жи во та на зе мљи — при ро де и 
жи во тињ ског све та, пред ста вље ног по сред ством кр ти це, и 
Твор ца ко ји сва ком при род ном еле мен ту да је онај нео п хо дан 
им пулс жи во та, оства ре на је и у од но су чо ве ка, лир ског су-
бјек та, и Бо га по сред ством на де, ко ја се код свих би ћа оства-
ру је као фе но мен иш че ки ва ња, а бо жан ски чин — за до во ље-
ње иш че ки ва ња.

Тра ва иш че ку је ро су, и не ва ра се. Пла ни на иш че ку је 
гро мо ве, и не ва ра се. Кр ти ца под зе мљом иш че ку је свој 
оброк, и не ва ра се. Иш че ки ва ње свих би ћа Ти за до во ља-
ваш (XXXIII 2005, 59).

4.3.8. Зо о ним миш. Лек се ма миш има сло же ну се ман тич-
ку струк ту ру. Ње но при мар но зна че ње је тер ми но ло шко, у 
мн. ‘вр ло рас про стра ње на по ро ди ца сит них си са ра ште то-
чи на Mu ri dae из ре да гло да ра (у јд. гло дар из те по ро ди це)’, 
а при мар ном ре а ли за ци јом су об у хва ће не фи гу ра тив не под-
ре а ли за ци је ко ји ма се де но ти ра чо век б. ‘сла бић’, де те в. ‘реч 
од ми ла за де те (обич но при те па њу)’. У се кун дар ном зна че-
њу под тач ком 2 њо ме се озна ча ва мор ска ри ба ‘Mac ru rus co-
e lorhynchus, ду го ре пац ри лаш’, а под тач ком 3 ‘пе ри фер ни ра-
чу нар ски уре ђај, об ли ком по ма ло сли чан ми шу’. Углав ном су 
све ре а ли за ци је ин ду ко ва не ком по нен том ве ли чи не или из-
гле да име но ва не жи во ти ње. 

4.3.8.1. Ипак, ре ал не осо би не ми ше ва ути ца ле су на на род-
на ве ро ва ња о њи ма. Они су ште то чи на, па мо гу да пред ска-
жу си ро ма штво, па и смрт, из че га се та ко ђе да за кљу чи ти 
да пред ста вља ју де мон ске жи во ти ње. И по ве ро ва њу не ких 
дру гих европ ских на ро да, ду ше умр лих мо гу се пре тво ри-
ти у ми ше ве. Ми ше ви мо гу да пред ска жу и вре ме или се о бу 
(СМР 1970, 217). А. Гу ра на во ди да ми ше ви и па цо ви по се ду-
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ју ђа вол ска свој ства, јер је по не ким ле ген да ма на ста нак ми-
ша по ве зан с ђа во лом, а сим бо лич ки се по ве зу ју и са мо ти ви-
ма кра ђе (2005, 300–302).

4.3.8.2. И у сти хо ви ма мо ли тве LXXXIV ми ше ви се ја вља ју 
као сим бол си ро ма штва, али не ма те ри јал ног, већ оног мно го 
по губ ни јег по чо ве ка — ду хов ног.

Оси ро ма ши ће, и ми ше ви ће им про ле та ти кроз про др ту ко-
шу љу. Сне ва ће бу не пре ва ре них и по ха ра них, и ди за ће се у 
по но ћи, пре стра ше ни и озно је ни. Би ће им дуг жи вот, да би 
им ка зна би ла ду жа (LXXXIV 2005, 172).

4.3.9. Зо о ним зми ја. У Мо ли тва ма на је зе ру по све до че на је 
упо тре ба лек се ме зми ја, и то у не ко ли ко пе снич ких сли ка.21 У 
при мар ном зна че њу лек се ма зми ја је зо о ло шки тер мин ‘гми-
за вац без но гу из ре да Op hi dia, ду гог ваљ ка стог те ла, че сто 
отров них зу ба, ко ја се кре ће пу зе ћи’. На ства ра ње се кун дар не 
ре а ли за ци је ути ца ла је ком по не та ‘отров на да кле опа сна по 
жи вот’, и то у фи гу ра тив ном ме та фо рич ном зна че њу са чо ве-
ком као де но та том 2.а. ‘зла, опа ка, љу та осо ба’ и у под ре а ли-
за ци ји б. ‘јад, че мер, не сре ћа, зло’. У пр вом слу ча ју за сту пљен 
је ме та фо рич ни пре нос но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка 
ко ји по се ду је осо би не ко је се при пи су ју или су ре ал но свој-
ство име но ва не жи во ти ње, а у дру гом слу ча ју за сту пљен је 
тип ме та фо ре кон крет но → ап стракт но, на осно ву асо ци ја-
ци ја иза зва них чо ве ко вим стра хом од опа сно сти ко ју но си 
зми ја. Се кун дар но зна че ње под тач ком 3 ‘не што што об ли-
ком (по не кад и опа сно шћу) ли чи, под се ћа на зми ју, зми јо лик 

21 Хи пе ро ним ска лек се ма гми зав ци ни је део пе снич ких сли ка у мо ли тва ма. 
Обе леж ја ко ја се у на род ним ве ро ва њи ма и на ив ном ви ђе њу при пи су ју гми-
зав ци ма у исто вре ме ти чи се и зми је, као глав ног пред став ни ка не чи стих 
жи во ти ња, ђа вол ске тво ре ви не. Ве ћи на њих је отров на, а по љу де су опа сне 
и због то га што мо гу да жи ве у њи ма. Пре ма на род ним ве ро ва њи ма та кву 
спо соб ност по се ду ју зми ја, жа ба, кор ња ча, гу штер, црв вла шњак, леп тир и 
не ки дру ги ин сек ти. С гми зав ци ма, као опа сним и штет ним жи во ти ња ма, 
по ве за ни су ра зно вр сни ри ту ал ни об ре ди њи хо вог ис те ри ва ња, као и мно-
го број не за бра не и об ли ци за шти те од њих (Гу ра 2005, 208).
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пред мет’ ин ду ко ва но је ком по не том ње ног из гле да. Ка ко на-
во ди С. Но вок мет, „ до ми нант но обе леж је оп штег фи зич ког 
из гле да (или не ког ње го вог де ла) ко је је ви со ко ран ги ра но у 
се ман тич кој струк ту ри по ла зног пој ма слу жи као мо ти ва ци-
ја пре но са но ми на ци је на не ку ма те ри јал ну ре а ли ју“, а ме ђу 
на ве де ним при ме ри ма је и зми ја — из ду же но и ваљ ка сто те-
ло без удо ва (Но вок мет 2020, 89).

4.3.9.1. Зми ја је древ ни сим бол и за њу се ве зу ју број не сим-
бо лич не пред ста ве у раз ли чи тим кул ту ра ма и ци ви ли за ци-
ја ма. Она има из ра зи то по ли ва лент ну сим бо ли ку — мо же да 
бу де му шко, жен ско или са мо ство ре но. Као уби ца, сим бол је 
смр ти и уни ште ња; због ме ња ња ко же, сим бол је жи во та и ус-
кр сну ћа; сво јом склуп ча но шћу сим бо ли ше ци клу се ма ни фе-
ста ци је и ла тент ну моћ, би ло за до бро, би ло за зло. Со лар на 
је и лу нар на, озна ча ва жи вот и смрт, све тлост и та му, до бро 
и зло. Зми ја пред ста вља му дрост и сле пу страст, лек и отров, 
ду хов но и фи зич ко. Сим бол је и бе смрт но сти. За њу се ве зу је 
и хтон ска сим бо ли ка. Под зе мљом, где жи ви, у до ди ру је с до-
њим све том и до ступ на јој је ма ги ја ко ју по се ду ју мр тви. Зми-
ја озна ча ва и пра и скон ску при ро ду. Она је и по сред ни ца из-
ме ђу не ба и зе мље, зе мље и до њег све та и по ве за на са не бом, 
зе мљом, во дом и ва се љен ским др ве том (Lam pić 1999, 161–162).

Ње но ам би ва лент но зна че ње пре но си се и у хри шћан ску 
тра ди ци ју. Она пред ста вља Хри ста као му дрост, или као жр-
тву, а исто та ко, у свом хто нич ном ви ду, озна ча ва ђа во ла. Као 
не при ја тељ Бож ји, зми ја је узроч ник па да у грех и сим бол је 
зла, лу ка во сти, уни ште ња. Пред ста вља моћ зла ко ју чо век мо-
ра са вла да ти у са мом се би. Зми ја по диг ну та на крст или мот-
ку пред ста вља Хри ста по диг ну тог на др во жи во та ра ди ис це-
ље ња и спа се ња све та; омо та на око кр ста сим бол је ис ку ше ња, 
у под нож ју кр ста пред ста вља зло (Lam pić 1999, 163). И пред-
ста ва о ис це ли тељ ској мо ћи зми је би блиј ског је по ре кла.22 

22 „У 4 Мој 21,9 го во ри се ка ко су Је вре је у пу сти њи ује да ле зми је отров ни це 
због њи хо вог роп та ња на Бо га и Мој се ја, па је Мој сеј до био на ред бу да на пра-
ви зми ју од мје ди (ба кра) и по ста ви на стуб да би сва ко ко га ује де, а он по гле да 
ту зми ју, остао жив. У раз го во ру са Ни ко ди мом ова ба кар на зми ја слу жи као 
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4.3.9.2. У Мо ли тва ма на је зе ру зо о ним зми ја се ја вља у раз-
ли чи тим пе снич ким сли ка ма. Сим бо ли ка оства ре на у њи ма 
углав ном се на сла ња на би блиј ски ми ље. Та ко је иде ја о ра-
зор ној мо ћи ма кар и са мо јед ног је ди ног учи ње ног гре ха по 
жи вот чо ве ка пре до че на као упо зо ре ње „вој ни ци ма жи во та“ 
од но сно чу ва ри ма ве ре, при че му се из ди жу на ме та фо рич-
ни и сим бо лич ни ни во жи вот и грех, по сред ством сли ке за-
сно ва не на са мо до вољ но сти јед ног је ди ног „не при ја те ља“ за 
пот пу ну оп са ду „гра да“ од но сно жи во та. У функ ци ји по твр-
де древ ног ис ку ства и ин тен зи ви ра ња већ ис ка за не иде је, ау-
тор ства ра но ву сли ку за сно ва ну на ме та мор фо зи Ра ја у Па-
као, и то због са мо јед не зми је ко ја је атри бу ци ја ис ку ше ња, 
лу кав ства, па ко сти, зла. 

Стра жа ри те буд но, да ни је дан не при ја тељ не уско чи пре-
ко зи да у ваш град. Уско чи ли је дан, град је из гу бљен. Са-
мо јед на зми ја уву кла се у Рај, и Рај се пре тво рио у Па као 
(LXII 2005, 122).

У кон тек сту мо ли тве них сти хо ва зми ја је и ме та фо ра злих 
ми сли, ко је су у нај ди рект ни јој ве зи са гре хом. Сли ко ви ти 
при каз же ље лир ског су бјек та за очи шће њем од сва ког гре ха 
и ис пу ње њем ду ше пра вом ве ром нај пре је до ча ран сти хом са 
ме та фо рич но упо тре бље ним лек се ма ма ка мен и пра ви хлеб 
(грех на су прот жи во ту у Бо гу, са Бо гом, у пра вој ве ри). У но-
вој пе снич кој сли ци зми је су се ман тич ки ко ре спон дент ка-
ме ну, као ме та фо ре гре ха. У гра да циј ској струк ту ри, ко ја је у 
осно ви ове пе снич ке сли ке, тре ћи еле ме нат је сте та ма на ста-
ње на у уму. У ком плет ној сли ци за сту пљен је три јад ни прин-
цип, и то не са мо у по гле ду гра да ци је. Ње га чи не еле мен ти 

пред мет нај ве ли чан стве ни је и нај дир љи ви је пра сли ке: ‘Као што Мој сеј по ди-
же зми ју у пу сти њи, ка же Исус, та ко тре ба да се по диг не Син Чо ве чи ји’ (Јн. 
3, 14–15), и као што су Изра иљ ци гле да ју ћи на ба кар ну зми ју би ли ис це ље ни, 
исто та ко спа шће се и сви они ко ји с ве ром гле да ју на Хри ста Рас пе то га. Ба-
кар на зми ја по сто ја ла је до вре ме на ца ра Је зе ки је, ко ји је на ре дио да се она раз-
би је, јер се то пре тво ри ло у идо ло по клон ство (2. Цар. 18, 4)“ (Ра кић 2002, 72).



149

Gordana Štasni, Symbolic Representations of Wild Animals in Prayers by the Lake 

ду ша – ср це – ум, као је дин стве но би ће; за тим ка ме ње – зми је 
– та ма, као оли че ње не га тив ног прин ци па; пра ви хлеб – Се-
бе – све тлост не ба, као оли че ње по зи тив ног прин ци па. Би-
нар на опо зи ци ја, ко јом се об у хва та по зи ти ван и не га ти ван 
прин цип, ипак је илу стра ци ја при мар ног кон траст ног обе-
леж ја, основ не иде је ис ка за не овим мо ли тве ним сти хо ви ма:

Пр во из ба ци ка ме ње из ду ше мо је, и на хра ни је пра вим хле-
бом. И очи сти ср це мо је од зми ја и ис пу ни га Со бом. И ра заг нај 
та му из ума мо га, и на пу ни га све тло шћу не ба (LIV 2005, 104).

Слич ну сим бо лич ну ре а ли за ци ју лек се ма зми ја оства ру је и 
у сти хо ви ма, ко ји ма се ис ка зу је да лир ски су бјект, са Бо гом у 
се би, осна жен ве ром по ста је не до дир љив, за шти ћен од сва ке 
вр сте гре ха, сли ко ви то и ме та фо рич но при ка за ног као сен ка 
вр бе и зми ја. Но, и во да је у овом при ка зу сим бо лич ки из раз 
жи во та у пу но ћи: 

Ни јед на вр ба не ће ба ца ти сен ку на во ду мо ју, и ни јед на зми-
ја не ће се усу ди ти ући у сту де не ви ро ве мо је (LXX 2005, 138).

У мо ли тви LXI II у јед ном при ка зу за сно ва ном на по ре ђе њу, 
зми ја је у уло зи мо ди фи ка то ра оно га што је без о па сно (ко но-
пац) у оно што је сте опа сно (зми ја), а у тој сли ци је са мо об ма-
на, пр ви грех ума, пер со ни фи ко ва ни ак тер. Стих са пред ста-
вом зми је та ко ђе је део сло же ни је пе снич ке сли ке и за у зи ма 
сре ди шњу по зи ци ју у до ча ра ва њу фе но ме на илу зи је ко ји је у 
осно ви са мо об ма не, а њој прет хо ди сли ка ме се ца у је зе ру, а 
сле ди сен ка пса у во ди.

Са мо об ма на гле да у сли ку ме се ца на је зе ру као на пра ви ме-
сец, и ју ри да га ухва ти у во ди.
Са мо об ма на ви ди ко но пац као зми ју, и бе жи од ње га.
Са мо об ма на пса ви ди пса у во ди, и на го ни пра вог пса да ла-
је на сво ју соп стве ну сен ку (LXIII 2005, 125).
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5. За кљу чак

Рад је по све ћен ис тра жи ва њу зо о ним ске лек си ке у Мо ли-
тва ма на је зе ру Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, као из у зет-
но по год ном тек сту за сти ли стич ке и је зич ке ана ли зе. На-
зи ви жи во ти ња пред ста вља ју ви со ко фре квент ну лек си ку у 
ода бра ном из во ру и но си о ци су тра ди ци о нал не сим бо ли ке у 
раз ли чи тим кул ту ра ма. Њи хо ва ана ли за по ка за ла је ка ко се 
кре а тив ним ау тор ским по ступ ци ма ши ри сим бо лич на мре-
жа по сма тра них зо о ни ма, што је жан ров ски и кон тек сту ал-
но усло вље но. Од ре ђе на пред ста ва о жи во ти њи ин те гри са на 
у пе снич ку сли ку пред ста вља ва жно и моћ но сред ство, као 
на је зич ком та ко и на сим бо лич ном пла ну, а кре и ра на је с ци-
љем да се ма те ри ја ли зу је од ре ђе на иде ја или сли ко ви то при-
ка же од ре ђе на си ту а ци ја.

Ме то до ло шко-ана ли тич ка про це ду ра за сно ва на је на ба-
зич ним еле мен ти ма сти ли сти ке, уз при ме ну лек си ко ло шког 
при сту па ка ко на пла ну лек сич ке се ман ти ке та ко и на пла ну 
па ра диг мат ских лек сич ких од но са (хи по ни ми је), као основ-
ном прин ци пу си сте ма ти за ци је по све до че не гра ђе. По сма-
тра њем зо о ним ске лек си ке ко јом се име ну ју жи во ти ње из 
по ро ди це ди вљих жи во ти ња и гми за ва ца са аспек та лек сич-
ке се ман ти ке (зна чењ ске струк ту ре), њи хо ве тра ди ци о нал не 
сим бо ли ке, ко ја је по не кад и део лек сич ке се ман ти ке зо о ни-
ма, и от кри ва њем њи хо вог зна че ња ко је је оства ре но у кон-
тек сту мо ли тве них сти хо ва до при но си се са гле да ва њу мо-
гућ но сти за ши ре ње сим бо лич ног по тен ци ја ла по сма тра них 
зо о ни ма, у ко ји ма је је већ за сту пљен од ре ђе ни кул тур ни код.

У Мо ли тва ма на је зе ру зо о ни ми има ју ви ше стру ку функ-
ци ју: a) као сим бо лич ни по сред ник на ре ла ци ји Бог – чо век, 
б) као је зич ко сред ство за из ра жа ва ње до жи вља ја лир ског су-
бјек та, али и чо ве ко вог од но са пре ма Бо гу, в) као ме та фо рич-
на сли ка љу ди, њи хо вог уну тра шњег ста ња, ста ња ду ше, г) 
као сли ка ме ђу људ ских од но са и си ту а ци ја, ко је су пред ста-
вље не по сред ством жи во тињ ских ли ко ва. У њи ма зо о ним ска 
сим бо лич на сфе ра из ла зи из окви ра уо би ча је не праг ма ти ке 
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за сно ва не на жи вот ном ис ку ству у не по сред ном или по сред-
ном кон так ту са жи во тињ ским све том и за ла зи у сфе ре ду-
хов ног, уз на гла ша ва ње од ре ђе них хри шћан ских прин ци па. 

Ода бир зо о ни ма (жи во ти ња, звер, вук, ли си ца, ср на, ка-
ми ла, лав и ла ви ца, кр ти ца, миш, зми ја) ука зу је на ау то ро-
во осла ња ње на њи хо ву сте ре о тип ну сим бо лич ну ди мен зи-
ју, али их исто вре ме но бо га ти спе ци фич ним, ме та фо рич ним 
или сим бо лич ним ре а ли за ци ја ма. Лек се ма жи во ти ња са ста-
ту сом при мар ног хи пе ро ни ма и хи пе ро ним ви шег ре да звер 
оства ре ним зна че њи ма у мо ли тва ма до не кле од ра жа ва ју њи-
хо ва си тем ска лек сич ко-се ман тич ка и сим бо лич на обе леж ја, 
али се и уда ља ва ју од њих, по себ но лек се ма звер, ко ја је нај-
фре квент ни ја и са нај ра зви је ни јом сим бо ли ком ко ја је оства-
ре на у Мо ли тва ма на је зе ру. Сим бо лич ни оп сег лек се ме звер 
ба зи ра се на ње ном ме та фо рич ном лек сич ком зна че њу, по-
себ но у пе снич ким сли ка ма ко ји ма је у осно ви ре ла ци ја Бог 
– чо век или чо век – Бог, у ко ји ма се ‘без бо жник’ сим бо лич но 
пред ста вља по сред ством зве ри, а звер је и ме та фо ра смр ти, 
као и ра зор не уну тра шње си ле, не га тив ног прин ци па у ду ал-
ном схва та њу ду ше.

Код зо о ни ма ко ји у при ме ње ној кла си фи ка ци ји има ју 
ста тус су бо рид ни ра них, хи по ним ских ре чи, та ко ђе се при-
ме ћу је ути цај њи хо вог лек сич ког зна че ња и тра ди ци о нал ног 
сим бо лич ног по и ма ња, уз ши ре ње сим бо лич ног оп се га у по-
сма тра ном кон тек сту: вук по ста је ме та фо ра опа сно сти по чо-
ве ка, али оне про из и шле из гре ха, као и зми ја, ср на је сим бол 
хри шћан ске вр ли не, а кр ти ца у мо ли тве ним сти хо ви ма сим-
бо ли зу је чо ве ко ву ли ше ност спо зна је и окре ну тост ма те ри-
јал ном све ту, а миш је сим бол ду хов ног си ро ма штва и бе де. 
И ка ми ла до би ја но ву сим бо лич ну ди мен зи ју, ко ја се од но-
си на упи та ност лир ског су бјек та о чо ве ко вој суд би ни, а ко-
ја је до не кле у ве зи с оном сим бо ли ком ко ја јој се при пи су је 
— тре зве ност, док је по лар ни ме двед по стао ме та фо ри зо ва ни 
лик чо ве ко ве те жње ка рет ко сти ма у оспо ље ном и оту ђе ном 
све ту. Жи во тињ ским па ро ви ма до ча ра на је па ра ле ла из ме-
ђу људ ског и жи во тињ ског све та, па су та ко ли си ца и ли си чи-
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ћи упо тре бље ни као атри бу ци ја те ле сне бри ге о мла дун че ту, 
а ра ста нак ла ва и ла ви це као атри бу ци ја ту ге, што ни ка ко не 
оста је на пла ну емо тив не при вр же но сти већ у кон тек сту мо-
ли тве до би ја ви ши ду хов ни, ре ли ги о зни ни во. 

Ка ко је на сим бо лич ном пла ну за ве ћи ну по твр ђе них зо-
о ни ма ка рак те ри стич на ам би ва лент ност, у мо ли тве ном кон-
тек сту њи хо ва спе ци фич но оства ре на зна че ња углав ном на-
ги њу као оном не га тив ном прин ци пу, као сим бо ли за ци ја 
гре ха и па ло сти људ ске ду ше, без бо жни штва (звер, по лар ни 
ме двед, кр ти ца, миш, зми ја), код дру гих се пак ре а ли зу је по-
зи тив на или не мар ки ра на ко но та ци ја (жи во ти ња, лав и ла-
ви ца, ср на), док је ам би ва лент на сим бо ли ка из ра же на зо о ни-
ми ма звер, ли си ца.
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