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КРАТ КЕ ФОЛ КЛОР НЕ ФОР МЕ 
(ПО СЛО ВИ ЦЕ, ЗА ГОНЕТ КЕ, 
ПИ ТА ЛИ ЦЕ...)

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Прочитајте избор из кратких фолклорних форми и подсетите се  сажетих 
опажања у пословицама, загонеткама и питалицама исказаних о човеку и 

свету који га окружује. Уочите шта је у њима проистекло из општег искуства. 
Подсетите се многих народних изрека и израза, бајалица а нарочито бројалица 
и брзалица које су вам служиле за забаву и игру. 

На род не по сло ви це

•	 Испеци	па	реци.
•	 Отето	–	проклето.
•	 Младост	–	лудост.
•	 Човек	се	учи	док	је	жив.
•	 Без	муке	нема	науке.
•	 Ум	царује,	снага	кладе	ваља.
•	 Лепа	реч	и	гвоздена	врата	отвара.
•	 Гвожђе	се	кује	док	је	вруће.
•	 Што	можеш	данас,	не	остављај	за	сутра.
•	 Јаче	је	дело	него	беседа.
•	 По	јутру	се	дан	познаје.
•	 Ко	рано	рани,	две	среће	граби.
•	 Добар	глас	далеко	иде,	а	зао	још	даље.
•	 И	сунце	пролази	кроз	каљава	места,	али	се	не	окаља.

Изговарамо у себи те древне, ко зна кад срочене песме, 
загонетке, пословице, враџбине, клетве и бајке, и 
оне искрсавају пред нама у новом, неслућеном сјају, у 
неначетој свежини, као да су данас настале. И тако 
ће бити докле год буде сунца и земље и нашег чаробног 
језика. Докле год буде наше стално обнављање 
љубави, увек друкчије и увек верне народној поезији.

Васко Попа
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 Многа реч и сама има високу естет
ску вредност: понекад због сочности, 
понекад због звучности, понекад због 
живописности, понекад због значења 
нешто друкчијег него оно на које смо 
навикли, понекад зато што није у опти
цају и што има сав свој првобитни сјај.

(Војислав Ђурић, 
Углед народног језика у прози)

ЗАНИМЉИВОСТ •	 	Не	пада	снег	да	помори	свет,	него	да	свака	зверка	покаже	
свој траг.

•	 Дрво	се	на	дрво	наслања,	а	човек	на	човека.
•	 Кад	мачка	оде,	мишеви	коло	воде.
•	 Да	нема	ветра,	пауци	би	небо	премрежили.
•	 Ако	неће	зло	од	тебе,	бежи	ти	од	њега.
•	 	Пријатељ	се	у	невољи	познаје	као	злато	у	ватри.

На род не за го нет ке

•	Највише	зна,	а	најмање	говори.																																																	(књига)
•	Од	њега	живиш,	а	нити	га	једеш,	нити	га	пијеш.																				(ваздух)
•	Сваки	дан	црна	мајка	рађа	белог	сина.																											(дан	и	ноћ)
•	Увече	златно	просу	просо,	а	ујутру	све	покупи.																(звезде)
•	Кућица	у	горици	на	једној	ножици.																																										(печурка)
•	Гором	иде,	не	шушка;	водом	иде,	не	брчка.																													(сенка)
•	Мојих	родитеља	син,	а	није	ми	брат.																																														(ја)
•	Збори	без	грла,	чује	без	ува,	живи	без	душе.																											(гусле)
•	Блесак	па	блесак,	у	блеску	огањ	гори,	у	огњу	човек	стоји.	(огледало)
•	Паде	бисер	у	село,		село	бисер	покупи.																											(летња	киша)		
•		Два	се	близанца	родише,	по	свијету	ходише, 

један другог не виде.                                                                                  (очи)

На род не пи та ли це

•	Питали	учитеља:
 Који ти је најбољи ђак?
 Онај који зна оно што зна, али зна и шта не зна.
•	Питао	син	оца:
 Шта најприје може човјека изневерити?
 Око и надање.  
•	Питао	магарац	ђака:
 Шта ћеш ти бити кад стално учиш?
 Не знам, шта  ћу бити, само знам да магарац нећу бити.
•	Питали	Турци	Краљевића	Марка:
 Кажи нам, Марко, за шта би се најрадије потурчио?
 За инат!
•	Шта	је	најбрже	на	свету?
  Ум. 
•	Шта	не	може	вода	однети?
 Сенку. 
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ПОЈМОВНИК

По сло ви це – крат ке на род не умо тво ри не у про зи или сти
ху ко ји ма се је згро ви то у за о кру же ном об ли ку ис ка зу ју не ке 
уни вер зал не иде је о то ме ка кав је чо век и свет ко ји га окру
жу је. По сло ви це су му дре из ре ке ко је су за сно ва не на ис ку
ству ге не ра ци ја. То су са же те и сли ко ви те му дро сти ко је су 
при хва ће не у тра ди ци ји. По сло ви це се че сто за сни ва ју на ме
та фо рич ној сли ци. По не кад су са став ни део на род них бај ки, 
ша љи вих при ча, ба сни и на род них пе са ма. Мо гу би ти за кљу
чак не ке усме не тво ре ви не или се до ве сти у ве зу са иде јом 
не ког књи жев ног де ла. Вук Ка ра џић је у Рјеч ни ку де фи ни сао 
по сло ви це као не ра зу мљив, та јан ствен го вор. На род не срп
ске по сло ви це Вук Ка ра џић је из дао 1836. го ди не на Це ти њу. 

За го нет ке (од гла го ла го не та ти, Вук Ка ра џић ко ри сти 
тер мин го не та ли це) – го вор ни об лик ко ји има еле мен те 
је зич ке и ми са о не игре. Ова вр ста на род них умо тво ри на 
по ти че из нај ста ри јих вре ме на, а слу жи за ба ви, раз ви ја јњу 
ма ште и духа. За го нет ке чи ни ме та фо рич но по ста вље но 
пи та ње ко је има са мо је дан пра ви од го вор. Оне ука зу ју на 

скри ве не осо би не не ке по ја ве, пред ме та или би ћа (од го
во ри мо гу би ти ап стракт ни пој мо ви, зби ва ња у при ро ди, 
вре ме, го ди шња до ба, не бе ска те ла, пред ме ти, љу ди, жи
во ти ње, биљ ке, итд). Нај че шће се са сто је из три де ла: уста
ље не го вор не фор му ле („то ми ти је за што”), по ста вље не 
за го нет ке („бе ла њи ва, цр но се ме, му дра гла ва ко ја се је”) и 
од го нет ке – тра же ног од го во ра (хар ти ја, ма сти ло, чо век).

Пи та ли це – крат ки го вор ни из ра зи ко је од ли ку ју ди ја ло
шка фор ма и еле мен ти ху мо ра. По чи њу на ра тив ним де лом 
ко ји са др жи гла гол „пи та ти”. Са чи ње не су од пи та ња и му
дрог од го во ра. Пи та ли це су ду хо ви те и са же те анег до те 
са по ен том у од го во ру. Го вор ник ко ји пи та не мо ра би ти 
бли же ока рак те ри сан, већ је у сре ди шту па жње онај ко ји 
од го ва ра. Не ке пи та ли це се сво де на ша лу, док су дру ге 
са ти рич но обо је не. Пру жа ју сли ку на ра ви и пред ста вља
ју пси хо ло ги ју љу ди у јед ној сре ди ни. Не ке се од но се на 
исто риј ске лич но сти, док су ју на ци дру гих жи во ти ње, па 
има ју пре не се но зна че ње.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Обратите пажњу на прве три пословице. Каква је функција паралели
зма? На који начин уметничко језичко обликовање народних пословица 
доприноси њиховом лаком памћењу? 

d Протумачите гномски (поучан) смисао пословица.

d Које стилске фигуре дају уметнички смисао загонеткама? Проверите 
да ли су ритмизиране реченице у овим кратким говорним формама ближе 
прози или стиху. Пребројте слогове и закључите.

d Уочите уметничку структуру питалица: кратак прозни дијалог и по
енту. Које филозофске и моралне ставове обликује народ преко наведених 
питалица? Одговор у питалицама може бити: смешан, подругљив, мудар, 
оштроуман, духовит, неочекиван... Проверите ове особине питалица на 
наведеним примерима.


