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ДЕПАРТМАН ЗА СРПСКУ И КОМПАРАТИВНУ КЊИЖЕВНОСТ

ТЕОРИЈСКЕ КОНТУРЕ ФОЛКЛОРНОГ 
И НАИВНОГ

Снежана Шаранчић Чу�ура, Фолклорно 
у Gрос�ору наивноF. Усмена књижевнос� 

у кон�екс�у књижевнос�и за �ецу, Сом$ор: 
Пе�аFошки факул�е� 2017, 228 с�р.

ЗKирка сNу9ија „Фолклорно у @росNору наивно:“ резулNаN је 9е-
сеNо:о9ишње: исNраживања ванре9но: @рофесора Снежане Ша-
ранчић ЧуNура са Пе9а:ошко: факулNеNа УниверзиNеNа у Новом
Са9у са сје9ишNем у СомKору. Поре9 исцр@но: и у:ле9но: с@иска
ишчиNане лиNераNуре, @уKликација рас@олаже и именским ин-
9ексом који омо:ућава и Nзв. у@ућивачко чиNање. Очи:ле9на је
ауNоркина @освећеносN и @ре9аносN у исNраживању релација
усмене књижевносNи и лиNераNуре за 9јецу. Фолклорно и наивно
се, како оNкрива ауNорка, о:ле9ају и исNовремено у:ле9ају; у
о:ле9алу су ове 9вије књижевносNи изазовне је9на 9ру:ој. Усме-
на књижевносN се мимо ванNексNовних елеменаNа @риKлижава
9јеNињсNву и @осNаје 9јечија. Позвана рецензенNкиња Љиљана
Пешикан ЉушNановић на:лашава ауNоркино изванре9но @озна-
вање усмене књижевносNи @риликом Kављења књижевношћу за
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9јецу. Тихомир ПеNровић исNиче аналиNичко-синNеNички @осNу-
@ак и чисNоNу Nеоријско-криNичке мисли. Према ријечима Јова-
на ЉушNановића она „су@Nилно о@ажа језичке и жанровске ми-
кроформе 9олазећи 9о KљешNавих оNкровења и озKиљних
закључака“. Теоријске конNуре фолклорно: и наивно: су ус@о-
сNављене, а @оNом су слике @рожимања ових 9вају умјеNничких
феномена зналачки оKојене.

Слику заFоне�ну�оF све�а ауNорка оNкрива 9ово9ећи у везу за:о-
неNку и наивну слику и исNражујући :роNескно у @оеNској сNрук-
Nури фолклорне за:онеNке. Закључује 9а функционални ас@екN
:роNескних уоKличења у за:онеNкама варира о9 свјесно: сNвара-
ња осоKене @јесничке слике, зKуњивања са:оворника, 9о израза
амKиваленNно: виђења свијеNа као сре9ишње филозофије фол-
клорне Nра9иције. Своја 9окNорска исNраживања @оеNике Бранка
Ћо@ића Снежана Шаранчић ЧуNура у овој књизи 9ијелом оNкри-
ва NексNом који се Kави је�нос�авним о$лицима (@о Јолесу) ко9 Ћо-
@ића за 9јецу, све вријеме 9ржећи везу са фолклорним замајци-
ма – у оKичај узеNим ријечима, осоKиNо у 9оKро о@ремљеним ек-
@ликаNивно-KиKлио:рафским @о9Kиљешкама. АуNорка налази
Ђо@ићев @ошNовалачки 9ијало: са Nра9ицијом, која је основица
ње:ове „има:инације, књижевно: @осNу@ка и 9еNињсNва“. Ус@а-
ванка као лирска каGија сна ов9е је изаNкана основним сNиховима
Сан у љуљу, уроци Gо� љуљу (наро9на) и На Fраници све�а �рво сGава
(Ра9овић). Ова 9ва @оN@о:лавља 9аље су сликана о9аKраним сNи-
ховима из фолклорних зKорника Караџића (1975), Шаулића
(1965), Зоје Карановић (2005), Вујчића (2006), чему се @ри9ружују
ауNорски @римјери ус@аванки Миховила Црнка, Јована Јованови-
ћа Змаја, ОNона Жу@анчича, Десанке Максимовић, Гри:ора ВиNе-
за и Душана Ра9овића и 9оказује о везама и @оNенцијалима на-
ро9них ус@аванки у о9носу на мо9ерну @оезију. Време у усменим
лирским лаFаријама, као и у цу@аљкама, Kројалицама, ређалицама,
шаљивим @јесмама о живоNињама, сNу9ија је о наро9ном сNвара-
лашNву о9раслих које је временом @реNр@јело о9ређене измјене
и из:уKило @рвоKиNну намјену, а којим се 9јеца корисNе. Вријеме
у ла:аријама номинално је @сеу9овријеме и још је9но је свје9о-
чансNво усмене и исNовремено мо9ерне @оезије за 9јецу. У о9јељ-
ку Сес�ре $ез $ра�а – између �раFике, маFије и иFре @јесма из наслова
размаNра се у конNексNу усмене @оро9ичне лирике, Nра9ицио-
нално: кулNуролошко: 9ефинисања о9носа Kраћа–сесNре, као и у
конNексNу оKре9не @раксе и имиNаNивне ма:ије. Пажња се @осве-
ћује есNеNици и семанNици @јесничких слика: изKору и значењу,
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симKолици маNеријала, Kоја, Kројева. Како се ова @јесма неријеN-
ко @роналази и у конNексNу књижевносNи за 9јецу, насNоје се @ре-
@ознаNи и основна @оеNичка својсNва која је чине Kлиском @јесми
за 9јецу. Из ску@ине @јесама о ра9у и @јеваних уз ра9 у основи @о-
:лавља На�жњева се момак и �евојка, исNоимена је @осленичка @је-
сма, суKлимација „женско: начела“ као „врховно: живоNно:
@ринци@а“. Наивна слика свијеNа у@ија и усмена @ре9ања, @о вр-
сNи ре9ом – 9емонолошка („најзасNу@љенији @оNицај ауNорским
9елима“), еNиолошка („@оезија @осNојеће:“) и кулNурно-исNориј-
ска („ра9осN @ри@овије9ања“). Анализи мјесNа и функције фаKу-
лаNа, @рикључује се анализа је9но: „@оеNско: мемораNа“, роман-
се Бакина Gрича Бранка Ра�ичевића. По:лавље ПаFанско и хришћанско
у Ан�ерсеновим $ајкама и Gричама, са:рађеним о9 „хришћанско:
милосрђа“, „илузија и шарених кр@ица“ чине са:ле9авања @рича
и Kајки: СаGу�ник, Дивљи ла$у�ови, Рајски вр�, Кћи Краља мочваре,
Ана Лиза$е�, Прича о мајци, Анђео, Мала сирена, Чаро$ни $реF, Ду$ина
звона, С Gрозора �ома с�араца, П�ица наро�не Gесме. Скица ро�не су�-
$ине $ића из фолклорне имаFинације у савременој срGској књижевнос�и
за �ецу @риказује ро9но равно@равни 9емонски свијеN фолклорне
има:инације. Како ауNорка закључује: „Nра9иционално 9рушNво
у о9носу на 9анашње је ро9но корекNније […] књижевносN за 9ецу
усNаје @роNив ра9икалних раслојавања женских и мушких свој-
сNава и уло:а, @а и ка9а су 9аNе у Nелима оносNраних Kића“, шNо је
оNвореносN ове врсNе књижевносNи за 9ијало: и са @аNријархал-
ним и са феминисNичким увјерењима о феномену ро9а, је9нако.
За@ис усмене Kајке о ПеGељуFи @рема Јовану СуKоNићу свје9очи о
жанровској и сNилској рјечиNосNи варијанNе. У о9јељку се разма-
Nрају синкреNичко жанровско усNројсNво Kајке о ПеGељуFи оKја-
вљене у Ле�оGису Ма�ице срGске @рема за@ису Јована СуKоNића,
о9сNу@ања о9 Караџићеве визије и9еално: мо9ела наро9но: @ри-
@овије9ања, им@улси новелисNичко: и 9рамско: (9рамаNур-
шко:) уоKличавања, уо@шNе, @осеKносNи варијанNе условљене зо-
ном насNанка и Kиљежења, конNексNом у ком је оKјављена, о@-
шNим СуKоNићевим књижевним @о:ле9има. За@иси, @ак, Вука
СNефановића Караџића и Милице СNоја9иновић Ср@киње 9ају
исNу усмену Kајку у кључу Nра9иционалне кулNуре и @оеNике ва-
ријанNе. Ове 9вије варијанNе размаNрају се са ас@екNа морфоло-
шких осоKеносNи усмене Kајке, семанNике елеменаNа Nра9ицио-
налне кулNуре и рели:ије, оKре9но: и оKичајно: @осNу@ања, Nе
@осеKносNи које @роизилазе из различиNих сензиKилиNеNа кази-
вача-за@исивача, различиNо: кулNуролошко: миљеа из ко: су @о-
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никле, различиNо: конNексNа у ком су оKјављене. На крају ове
или на @очеNку нове зKирке сNу9ија сNоји исNраживање „орна-
менNике“ усмене Kајке Чар�ак ни на не$у ни на земљи, која је @осNа-
ла „меNафора @оеNске има:инације, синоним књижевносNи, о@-
шNе месNо, фразеолошки израз…“.

СNу9ирајући еNномиNоло:ију у окриљу усмено: 9јечије: на-
ро9но: сNваралашNва, Нена9 ЉуKинковић 9јечији фолклор нази-
ва @асNорчеNом ове врсNе сNу9ија и на:лашава важносN сисNемаN-
ско: @рику@љања све:а шNо је о9 инNереса за ис@иNивање 9јечи-
је: фолклора, а Nакво је9но ис@иNивање 9ово9и у ре9
најзначајнијих @ослова који уназа9 200 :о9ина @ре9сNоји ср@ској
науци и кулNури. Такође на@омиње како сNално ваља имаNи на
уму 9а је 9јечији фолклор свје9ок исNоријско: 9јеNињсNва и 9у-
ховно: развоја човјечансNва. Плеја9и исNакнуNих @роучавалаца
9јечије: фолклора коју чине Мио9ра:овић (1914), сесNре Јанковић
(1934), Т. Р. Ђорђевић (1941), Кнежевић (1958), До@уђа (1969), Ма-
Nић (1970), ТреKјешанин (1991), ЗлаNковић (2002), Сикимић (2013)
@рикључује се с @равом и @рвенсNвом Снежана Шаранчић ЧуNу-
ра, Kавећи се „кулNуром 9еNињсNва“ и јасно раз9вајајући, @о@уN
својих уважених @реNхо9ника, 9јечији фолклор зависан о9 уNи-
цаја о9раслих и „ауNономни 9ечији фолклор“ @рема оKлицима
на@исане књижевносNи за 9јецу.
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