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ФРАЗЕОЛОГИЈА У ОПИСНИМ РЕЧНИЦИМА
САНУ И БАН: О ЛЕПОМ
Abstract: The paper analyses components of the “fairy” model of corporeal beauty in
Serbian, as compared with Bulgarian and Russian languages, on the basis of phraseological comparison “beautiful as a fairy”. A fairy, as a projection of collective unconsciousness
within the concept that has relevant qualities related to natural phenomena, retains even today an important expressive function as a standard in phraseology as well as in mythipoetic
structure of a text. But in the contemporary language, the “fairy” concept retreats before
language stereotypes founded on experience.
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1. Бавећи се семантиком телесних боја у српском језику, Милка Ивић је
још пре двадесетак година запазила да су већ у време стандардизације српског језика (19. век) постављени критерији процењивања женске лепоте. Као
пример навела је антрополошку студију Владимира Карића из 1887. године,
где се као пожељан истиче „црномањасти тип, црних очију, обрва и трепавица, а код мушкараца мрких бркова“. Ову слику М. Ивић допуњава чињеницом
да се пожељном сматрала и „коса црне боје“ (Ivić 1995: 53).
Поставља се питање да ли је овај стереотип који је, по мишљењу истраживача, с очигледним ослањањем на фолклор, и вероватно подржан порастом
популације с назначеним особинама постао типичан, у фолклору ипак имао
конкуренцију. Ако је постојао и други идеални тип, што желимо да покажемо,
у чему је његова особеност и зашто је изгубио у том надметању.
2. Овде мислимо на још један у фолклору јасно оцртан тип лепоте, са
држан у културним информацијама сачуваним у српској фразеологији, али
и у фразеологији сродних словенских језика. Мислимо на поређење леп као
вила, са митологемом вила којом се означава најпознатије и најпопуларније
митско биће српских предања.
Вук Караџић је забележио да се виле замишљају као „младе дјевојке у
бијелу танку хаљину обучене и дугачке низ леђа и прси распуштене косе“
(Караџић 1935: 64). Изучаваоци српске етнологије, фолклористике, митологије видели су у вилама бића слична грчким нереидама (које су замишљане
као жене витка стаса и изванредне лепоте, у белом оделу и окићене ружама
и другим цвећем (Ђорђевић 1953: 58), пољске и шумске демоне вегетације,
демоне атмосферских појава (Чајкановић 1994: 228–247), остављајући простора и за претпоставку да су предања о вилама Јужни Словени донели из
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прапостојбине на Балкан (Зечевић 1981: 40). Разматрајући појам лепог у
српском, истакли смо да се поређење леп као вила може односити на: а) женску лепоту, б) лепоту витког, стаситог младића, али и в) на коња, као вила
брзог, светле длаке, крилатог (Мршевић-Радовић 1996: 103). Овом приликом
задржаћемо се само на вили као еталону женске/девојачке лепоте.
Упоредићемо у науци већ разматране параметре лепоте који припадају
„црномањастом“ типу, а то су: боја коже, пути, боја лица, посебно образа,
боја очију и боја косе (обрва, трепавица), са такође фолклорним типом, који
ћемо означити као „вилински“, а који је посведочен у народним песмама, а
још више у приповеткама, предањима. Кад је реч о „вилинском“ типу, треба
додати и особености стаса, као и узраст. Размотрићемо их редом.
а) Боја коже, пути
3. Ако упоредимо ова два типа, као заједничка црта показује се светла
пут. У „црномањастом“ типу „бело лице“ заправо и није беле боје, како каже
М. Ивић, већ ружичасто, што је карактеристична боја лица становника нашег
поднебља. О којој је нијанси ружичастог реч, можемо судити уз помоћ великог Литреовог историјског речника француског језика у којем се ружичасто,
кад је реч о тену, дефинише као боја која је између боје трешње и боје руже
(Littré 1876: 1759). У истом смислу треба посматрати руске поредбене фразеологизме как роза, розочка који се употребљавају „об очень красывой, с
нежным розовым цветом лица девушке“ (Бирих и др. 1997: 105)1.
У „вилинском“ пак моделу за светлу пут је резервисана бела, еклатантна
бела боја, изражена сталним епитетом бела, бијела (о вили), као и супстантивизираним обликом беле, бијеле у значењу „виле“, манифестована белином
одеће или белином вилинске пути. Бројне су потврде у језику фолклора према којима се виле појављују „у бијелом руху“ (Самобор, Хрватска), „у белој
одећи“ (Славонија), обучене у бело одело „као пребели снег“ (Пољице, Далмација) и сл.; или, кад је о пути реч, за вилу се каже да је „бјеља од снијега“,
„саздана од снијега“, „бијела као лијер“ (Црна Гора) и др. (Nodilo 1981: 356).
Између две прототипске концептуализације беле боје у српском језику, „боје
снега“ и „боје млека“, само би боја млека била телесна боја, док се сјајна,
бљештава боја снега (Поповић 2001) односи на свет феномена у природи, а
којем несумњиво припада и вила.
б) Боја лица, образа
4. У српском стереотипу лепог и здравог изгледа лица уз бледоружича
сти тен, конститутивни елемент представља руменило образа, по чему се овај
стереотип не разликује од оног у руском, украјинском, бугарском и другим
сродним словенским језицима. У једној лирској песми из Вукове збирке (I,
427), коју наводи и Афанасјев (Афанасьев 1865, т. 1: 669), девојка каже: „Млеком би се умивала, / Да би била лепа, / Ружом би се утирала, / Да б’ румена
била“. Кад је реч о „вилинском“ моделу, овде постоји подударање: вила је
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„румена као ружица“ (Херцеговина), „румена у образу као румена јабука“
(Пољице) и сл. (Ђорђевић 1953: 58, 59).
Руменој боји лица (образа) у српском одговара црвена боја у македонском, па је забележено да се виле по имену не спомињу, већ се за њих каже
„беле-црвене“, „то јест лепе“ (Охрид, Ђорђевић 1953: 58), а слично је и у
бугарском, украјинском језику. Истраживачи у 19. веку – Афанасјев, Потебња
и други, ову телесну боју не посматрају одвојено од ружичасте, доводећи их
у везу с природним сценаријем – јутарњим свитањем, и интерпретирајући
је као карактеристичну боју персонификованог божанства Зоре (грчке Еоје,
римске Ауроре). У Речнику грчке и римске митологије каже се: цело Еојино
тело, посебно прсти, „ружичасте су боје“2. Ову класичну представу Зоре потврђујемо примерима из превода Хомерове „Илијаде“, па је тако „rododaktilos
Eos“ у француском – „Aurore aux doigts de rose“ (Littré 1876: 1759), руском –
„розоперстая Зоря“ (Афанасьев 1865, т. 1: 224), српском – „ружопрста Зора“
(Ђурић 1985:11). У српском зора као „прва јутарња светлост при појави дана,
свитање“ има стални епитет „румена“ (РСАНУ 1971: 149–150), док је у руском красная заря, с епитетом „красан“ који стоји и уз лето, сунце, пролеће.
Да се румена зора (красная заря) може доовести у везу с фолклорном формулом у руском красная девица, потврђују примери заклињања: „Зоря, Зоряница, красная девица, полуночница...“ (Афанасьев 1865, т. 1: 224); уп. такође:
„заря-зорица, красная девица“ (Вологодска област), где се под овим феноменом подразумева персонификовано или антропоморфизовано биће неживе
природе (Черепанова 1983: 17)3.
Придев „румен“, заједнички епитет и за ружу и за зору, етимолошки се
изводи од прасловенског rud са значењем „риђ, црвен, црвенкаст“ које је од
индоевропског *reudh- у превоју *roudh- са значењем „црвен“ (уп. зора руди,
румена, рујна зора и сл.).
5. Изван ових потврда у којима се лепа/здрава боја образа доводи у везу с
бојом ружиног цвета, ређе су потврде за румене девојачке образе боје крви. У
српском, крв у образима асоцира са стањем емоционалне напетости или болести, али не и лепоте. Међутим, кад је реч о природним феноменима, то није
нимало необично кад је реч о изгледу руменог јутарњег или вечерњег неба
(уп. вечерња зора; „Небо се почело да крвари“ (Ј. Дучић); „Гребени и литице... почињу да се крваве“ (Ј. Ђоновић) – примери из РСАНУ 1971: 149–150).
Занимљиво је да се у једној причи чију интерпретацију доноси Н. Нодило,
каже како би царев син желео да се венча с девојком белом као снег и руменом као крв. Из даље интерпретације види се да је реч о вили, персонификацији Зоре (Nodilo 1981: 172). Дакле, за разлику од српског стереотипа лепоте,
у „вилинском“ моделу није немогуће да се боја лица (образа) доводи у везу с
црвеном бојом чија је прототипична вредност „боја крви“.
6. Овде треба поменути још један фразеологизам кровь с молоком који у
руском језику, према Молоткову, има значење „здрав, који цвета од здравља,
лепе боје лица, румен (посебно о образима)“ (Молотков 1967: 214). У Руско246

бугарском фразеолошком речнику за овај руски израз даје се значење „који
пуца од здравља“, „румен“ (бял-червен), а указује се и на његову употребу као
формуле за изражавање женске лепоте (РБФС 1980: 310–311).
Већ смо указали на то да спој „беле-црвене“ може да значи „румене“
(у македонском) и да се односи на виле. Код истраживача у 19. веку, који су
митска бића нарочито доводили у везу са атмосферским и метереолошким
појавама, као што је Афанасјев, у овом обрасцу женске/девојачке лепоте бела
боја лица асоцира с млеком, а руменило образа доводи се у везу с крвавом/
руменом бојом зоре. Као аргумент за ово тумачење Афанасјев узима обичај
код Чеха да се уочи 1. маја скупља роса којом девојке треба да се умију да би
биле „здраве и лепе“, што се, како он наводи, означава као кровь с молоком
(Афанасьев 1865: 669; Афанасьев 1869: 492). За нас је важно и да се овај обичај везује за мај месец, месец пролећног преображаја природе, и за јутарњу
(мајску) росу. Већ је овде речено да се у српској песми каже како се девојка
умива росом и брише лице руменом ружом да би била „бела, румена“4.
Показаћемо да је (мајска) роса, као елемент космичког јутарњег сценарија, од значаја за конституисање „вилинског“ концепта лепоте.
в) Младост, као специфично животно доба (узраст)
7. У „вилински“ концепт лепог укључена је и младост као пожељни стадијум узраста (животног доба). Виле су „младе, лепе девојке“ (Вук), па би
се овај концепт могао одредити и као концепт првенствено девојачке лепоте.
Виле своју младост можда дугују чудесном зачећу и рођењу. У једној причи
(коју је забележио Вук Врчевић) каже се како се „виле не рађају као остала
божја створења, већ као воћка или цветови, у пролеће остају бређе (бремените) спрам сунца и јутрене росе, а рађају се зими по пећинама“. Такође, у
Црној Гори кажу да се „виле не рађају, него се замећу од росе“ (уп. Ђорђевић
1953: 70). Чини се да довођење виле у везу с росом није случајно: у миту, роса
је обавезни пратилац јутарње зоре, зора је просипа, баш као и руменило које
се пореди с латицама ружа. Али знамо и да је роса краткотрајна и да са сунцем ишчезава, одакле потиче мотивација поређења млад као роса (о сасвим
младом бићу). (Уп. кад је реч о старијој особи, иронично поређење млад као
роса у подне).
г) Боја косе
8. „Црномањасти“ језички стереотип не подудара се с „вилинским“ ни
кад је реч о пожељној боји косе. Док је у српском језику, како сматра М. Ивић,
на цени коса црне боје, у „вилинском“ моделу пожељна боја косе је златна или
руса. С. Зечевић говорећи о вили, наводи да се у народном стваралаштву и не
помиње црна, смеђа или коса какве друге боје, што указује на „плаву и риђу
комплексију (телесни склоп и особеност) наших предака“ (Зечевић 1981: 43).
Придев рус временом су потиснули придеви црвен, румен, али се у фолклору
с истим значењем сачувао кад је реч о боји косе (уп. Skok 1975: 173).
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д) Боја очију
9. Боја очију је још један елемент који се у разматраним концептима
лепоте не подудара. Заправо, ако је у српском стереотипу означеном као
„црномањасти“ тип црна боја наглашено пожељна боја, у „вилинском“ концепту боја очију не игра улогу, а подаци су сасвим оскудни, индиректни. (Тако
се у једној уметничкој песми каже: „Тамније од ноћи/ беху само вилине очи“.
Тамара Лујак, „Приче са облака или Генеалогија неба“ (http://www.rastko.rs).
Једини податак је посредан и узели смо га из РСАНУ, где је забележен
ботанички назив вилино око (здравињак) – „вишегодишња зељаста биљка
тамнољубичастих цветова, Geranium phaetum iz f. Geraniceae“ (РСАНУ 2006:
426). До овакве концептуализације долази можда и стога што се верује да се
виле појављују с раном зором, на размаку ноћи и дана, када се тамнило раздваја од плаветнила које са сунцем тек треба да надвлада.
ђ) Виткост, као особеност стаса
10. Стаситост, виткост као пожељне телесне особине долазе до изражаја
у „вилинском“ моделу и кад је реч о девојачкој, али нарочито о лепоти младића. Телесни недостаци, као што су копита, односно папци уместо стопала
као териоморфна обележја доњих екстремитета, не играју у овом случају никакву улогу и не представљају препреку да овај еталон заузме стабилно место
у концептуализацији лепог у српском језику.
е) О ружи
11. Вратимо се почетку разматрања „вилинског“ модела и небеској драми
јутарњег свитања, представљеној митском сликом у којој богиња зоре просипа
ружине латице по небеском своду и/или шири своје ружичасте прсте док шаље
росу на земљу. У овом сценарију, којем припада и вила, ружа и роса повезују
се још по једном заједничком детаљу, осету нежности и финоће који се јавља
при додиру. Латице ружа у језику пореде се са свилом, сомотом (уп. баршунасте латице), скерлетом (као крв фином црвеном чохом)5. С друге стране, капљице росе јесу нежне, роса је увек млада. Занимљиво је да је у француском
језику ово својство мотивисало поређење, које се, према Литреу, употребљава
кад је реч о неким животним намирницама, као што је месо – tendre comme la
rosée са значењем „врло меко (о месу)“ (Littré 1876: 1759). У српском језику
ову функцију, на пример кад је реч о хлебу, има душа, уп. мек као душа.
Можда се баш захваљујући и овој особини у француском доводи у везу
с ружом оно што изазива и појачава осећај задовољства (ходати по ружама,
бити окружен ружама и сл.), али и être sur les roses, être couché sur des roses,
sur un lit des rosse („vivre dans la molesse, jouir d‘une félicité parfaite“) (Littré
1876: 1759).
12. На крају, може се закључити да вила, митско биће и пројекција колективно несвесног у концепту чије се релевантне карактеристике односе на фе248

номене у природи, задржава и данас значајну експресивну функцију као еталон у фразеологији, као и у митопоетском структурирању текста. Међутим,
„вилински“ концепт уступа у савременом језику пред језичким стереотипима
заснованим на искуству.
Што се тиче „ружичастог“, није ли couleur de la rose она ружичаста боја
небеске богиње – боја земаљског ружичњака, кад се планина са трњацима,
шипковим грмовима у пролеће окити латицама дивљих ружа, ружицама које
нису ништа друго до цвеће coloris rosacei. Није ли то лепота овог и оног света,
небеског и земаљског у прожимању о којем пева и српски песник Милосав
Тешић у сјајној песми „Rosa canina“6.

НАПОМЕНЕ
Посебну семантичку функцију има у француском придев rose („ружичаст“) као
компонента фразеологизама у којима ружичаста осветљеност предмета и појава у свету око нас, при погледу на њих изазива доживљај лепог будећи осећање
пријатности и среће (дејство лепог је „да обећава срећу“, „une promesse de bonheur“
(Стендал, уп. Мршевић-Радовић 1996: 102). Уп. фр. voire tout couleur de rose, voire
tout en rose у значењу „voire tout en beau“ (видети све улепшано), као прототип
интернационалних фразеологизама који у српском гласе гледати кроз ружичасте
наочаре, видети (нешто) у ружичастом светлу, у руском – смотреть сквозь розовые очки (на кого), смотреть сквозь розовые стекла, розовую призму, окрашивать
в розовый свет (что) и сл., у бугарском – представям в розова светлина, в розово
благоприятно осветление („в идеализированом виде“, „идеализирам нещо“) и др.
(Matešić 1982: 594; РБФС 1980: 380).
2
Уп. „Њена одећа је боје шафрана и злата, а златна су и њена кола и узде. Док излива
росу на земљу, све се пољане смеше и сва бића радосно поздрављају рађање новог
дана“ (Срејовић 1997: 137–138). Према Нодиловом тумачењу, у једној приповеци
из Војводине, девојка „сјајнија од сунца, коса јој се златна сјаји, на глави ружа
цвета, за њом трава расте, и ту траву златан коњ пасе“, представља „зору“ (Nodilo
1981: 181).
3
У овој фолклорној формули (красная девица) Мокијенко мисли да се епитетом
„красная“ не означава боја, већ изузетна блистава лепота (Мокиенко 1986: 219).
4
Да је ружа повезана с митологијом неба, сматрао је и Павле Софрић Нишевљанин,
наводећи у својој митологији биља као илустрацију приповетку из Вукове збирке
„Маћеха и пасторка“. У њој се каже како маћеха (која представља земљу зими)
отера од куће пасторку (сунчани зрак) и она зађе по шуми. Деси се да успут да помогне некој жени у невољи, а то је била вила, која је у знак захвалности благосиља:
„Куд ходила срећна била; кад плакала бисер ти ишао из очију (јутарња роса); а кад
говорила, ружа ти златна из уста излазила (румена зора). Овако благословљена уда
се за царевића – пролећно сунце“ (Софрић 1990: 194).
5
У једном мистичком тексту („Le songe de Poliphile“) који Јунг наводи у „Алхемијским студијама“, једна мајска као скерлет црвена ружа с капљицама росе (Rosa
mystica) појављује се као симбол узвишене, духовне чежње и жудње, као алегоријска представа духовног уздизања које се дешава у мају, месецу преображавања
1
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у природи, као духовно сједињење женика и невесте у небеској свадби, Сунца и
Месеца (Jung 1997: 101).
6
Почињући песму „Rosa canina“ стихом „Сјани ми , сјани ми, дивља ружице“, завршава је стиховима „Од луде судње љубице блесну, / пакао с рајем под сунцем сања /
О леден камен небеса тресну / и с венца плану седма свитања / Казујем тајну, тајну
чудесну, / плачем радосним, знаком питања / Из срца Оца кроз срце Сина / цвати
ми, цвати Rosa canina“ (Купиново. Београд, Изд. БИГЗ, 1986, с. 73–76).
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