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Змија у тексту Загонетке1
Апстракт: на примерима традиционалних јужнословенских загонетака
у којима се ’змија’ јавља у основном тексту показују се неке фоклорне
изоглосе које јужнословенски фоклорни простор деле на ’источни’ и ’за
падни’. као полазана основа коришћене су две репрезентативне збирке
загонетака које могу да представљају фолклорне корпусе: збирка стојана
новаковића (1877) и збирка бугарских и македонских загонетака стефа
не стојкове (1970).
Кључне речи: фолклорне изоглосе, паремиологија, змија

а

реална фолклористика или – фолклористичка географија – два су
радна термина који би могли да означе покушаје да се на основу
лингвистичке анализе варијаната неког фолклорног текста исцртају одго
варајуће географске зоне. у свом критичком прегледу актуелног стања
балканске лингвистике андреј собољев (соболев 2008), између осталог,
залаже се и за обраћање веће пажње фактима културе. ареална балкано
логија издваја језичке макро и микро зоне које се углавном не поклапају
са административним поделама: у овом смислу ни издвојене области у
домену ареалне фолклористике углавном се не поклапају са савременим
административним поделама. За разлику од савремених лингвистичких
атласа (а то посебно важи за мали лингвистички атлас балканских језика
чији је идејни творац управо андреј собољев – започет средином деве
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дестих година прошлог века, рад на њему још увек траје) у овом прилогу
добијени резултати у домену ареалне фолклористике не показују син
хроно стање. могло би се рећи (у духу руске етнолингвистичке школе) да
је временска димензија ареалне фолклористике на паремиолошкој грађи
– реконструисана ’фолклорна стварност’, са распоном од приближно сто
педесет година. ’границе’ фолклорних ареала, добијене ексцерпцијом
класичних штамапаних извора, треба схватити као дифузне.
За могући развој ареалне јужнословнске фолклористике од посе
бног је значаја била студија ане Плотникове (Плотникова 2006), у којој
су фолклорни ареали издвојени на основу грађе јужнословенских ма
гијских текстова за истеривањe змија, а прате је одговарајуће географ
ске карте са уоченим изоглосама.2 ова студија следи претходну, једнако
значајну монографију посвећену јужнословенским етнолингвистичким
ареалима (Плотникова 2004).
као на један од пионирских радова у домену балканске или балка
нолошке паремиологије треба указати на студију Линде садник (Sadnik
1953). Без обзира на то што је циљ студија Sikimić 1995 и 1996 била ’ре
конструкција (фолклорног) текста’, у њима су учињени и покушаји из
двајања посебних фолклорних ареала на основу варијаната одређених
модела традиционалних јужнословенских загонетака. тако је у студији
Sikimić 1995 издвојена ’проширена торлачка област’ (зона призренско
тимочког дијалекта са суседним областима Левача, темнића и Хомоља)
која за неке моделе загонетака чини целину са македонским и бугарским
фолклорним простором. овај прилог је наставак истраживања макро и
микро диференцирања ових фолклорних ареала.

Новаковићева збирка и западни део јужнословенског корпуса
класична – мада у ареалном погледу не и сасвим репрезентативна збирка
–„српских народних загонетака“ стојана новаковића са краја деветна
естог века (објављена 1877. године) послужила је у овом прилогу као јед
на од две полазне основе за проблематизацију статуса змије у традицио
налном јужнословенском фолклору, па и у нешто ширем контексту, пре
свега – балканском. ова збирка садржи грађу из србије, Црне горе, Босне
и Херцеговине, Далмације и неких других делова Хрватске. Постојање
великог броја фолклорних загонетака са одгонетком ’змија’ у овој збир
ци (чак – петнаест) наизглед – сведочи о чињеници да изговарање тер
мина змија није било табуисано у одређеним ситуацијама. Чињеница је,


на основу неких магијских и додолских текстова покушана су нека ареална раз
граничења јужнословенског фолклорног простора, али без исцртавања географских
карата са изоглосама у: сикимић 996а и 00.
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међутим, да се као одгонетка лексема змија налази у писаној форми, у
фолклорним збиркама које су састављали образовани људи свога доба,
а да остаје непознато како је овај темин заиста функционисано у оквиру
конкретних загонетачких ситуација. није искључено да се као тачна одго
нетка реално изговарао неки од бројних локалних еуфемизама.3
овај прилог, са друге стране, недвосмислено показује да је гласно
изговарање термина змија/гуја било могуће у склопу текста загонетке,
једнако као што се очекивало или, прецизније – било обавезно као еле
мент успешног одгонетања – гласно изговарање њеног имена (или еуфе
мизма) као одгонетке. Значајна заступљеност термина змија у различи
тим моделима јужнословенских загонетака, као и разноврсност модела
загонетака о ’змији’ илустрaтивна је за амбивалентан статус змије у фол
клору.4
иначе, у новаковићевим варијантама (али то важи и за јужносло
венски корпус у целини) нема реципроцитета између змије као денотата
и њене замене у тексту. евентуално се би се могло указати на постојање
загонетака у којима се предмети у облику штапа означавају као ’змија’
(на пример – чибук [г]) или се неки делови одеће слични ’каишу’ озна
чавају као ’змија’, пре свега – ’појас’. у питању би био, дакле, делимични
реципроцитет према следећа два модела загонетке о змији: Пођох путем
распутицом, нађох штап не резат, ни у руке узимат; рече Бог, остав’ то,
то је мој потребач. (новаковић 1877, 62); односно: мастан кајиш кроз
земљу прође. (новаковић 1877, 63).
у варијантама из новаковићеве збирке ’змија’ покрива замене
денотата (одгонетке) пре свега захваљујући својим морфолошким кара
ктеристикама, односно издуженом и извијеном облику тела. тако се
овом метафором могу описати ’муња’ [а], ’мост’ [б], ’коса за кошење’ [в],
’лула или чибук’ [г] и ’маказе’ [д]:
[а] једна гуја преко бијела свијета. ’муња’ (новаковић 1877, XX).
овај пример је из 1864. године, преузет из „матице Далматинске“, а но
ваковић још упућује на одгонетку ’светлица’ за коју има текст загонетке
у коме се ’муња’ замењује са златна жица: Златне жице с мора на Дунаво.
(новаковић 1877, 199).
[б] Божије саздање, људско створење, змија оседлана. ’мост’ (но
ваковић 1877, 137). Потребно је ипак прецизирати да цела синтагма ’осе


тихомир Ђорђевић 958, 04, на пример, као имена „којима се змије називају ’да се
не би звале именом змија, јер ко их не спомиње, онога не уједају’“, бележи, између
осталих: баја, бајурина, непоменица, неспоменица, чемерница, дугачка, каменица,
окаменица, поганица.
4
Вишезначност и полифункционалност змије у словенској традицијској култури
била је предмет анализе у студији александра гуре (гура 997, 77).
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длана змија’ означава ’реку преко које постоји мост’, и да је змија управо
’река’. у новаковићевој збирци постоје три варијанте са минималним
разликама за које сам новаковић одгонетку одређује као ’мост’, а у на
поменама се помињу још две са мањим разликама на лексичком нивоу
(Људско помишљење, божје створење, гуја оседлана. Божије повељеније,
људско сатвореније, гуја оседлана.). Прва наведена варијанта је и нај
познатија јер је заблежена још у Вуковом Рјечнику у одредници саздање.
Лексички фонд ових варијаната указује на њихово књижевно порекло:
кључне лексеме не припадају језику традиционалног фолклора (саздање,
створење, сатвореније, односно помишљење, повељеније). ’Река’ је оз
начена са змија и у следећој загонеци из насеља слепче у македонији,
објављеној у Цариградском гласнику, чији је језички израз очигледно ус
клађен са српским језичким стандардом тога времена: Змија иде кости јој
се не виде. ’речно дно’ (максимовић 1901).5
[в] Змија шиче кроз шибљиче, за њом се меће јуначко плеће. ’коса
(за кошење)’ (новаковић 1877, 98). у варијанти ове загонетке записаној у
сарајеву – уместо змије замена денотата је муња: Муња сиче кроз јасиче,
стани, муњо муњарице, док обучем рукавице. ’коса’ (нар. Заг. 1899, 227).
међусобна замењивост ’змије’ и ’муње’ као денотата и његове замене по
тврђена је и у првом примеру [а].
[г] Змији огањ на врх главе гори, а паша је у реп љуби. ’лула (и чи
бук, где где и дуван)’ (новаковић 1877, 122), односно у варијанти: Змија
шаруља, на глави јој огањ гори, а људи је под реп љубе. (новаковић 1877,
123).
[д] наврх мије двије змије, наврх лепа два џепа. ’ножице’ (новако
вић 1877, 144). слична овој је и загонетка забележена у Дебру, у којој се
делови маказа виде као ’две змије’: Две змии се готвее и двете на еднуш
прекинувае. (стойкова 1970, 392). следеће две варијанте јасније показују
да се структура загонетке састоји од низања парних елемената атрибу
исаних муслиманским псеудоантропонимима (Реџеп, Мамут). Први
пример је из Црне горе, а записан је нешто касније од новаковићеве ва
ријанте, са истим денотатом: у Реџепа два џепа, у момије двије змије, у
мамута два фута. ’ножице’ (Лопичић 1897, 71). Други пример је записан
5

у новаковићевој збирци постоје само две загонетке за денотат ’река’: управо у
источним областима јужнословенске територије, кaо и шире на Балкану, постоје
бројне потврде загонетке за реку која следи универзални модел ’женска особа без
сенке’. ипак, две бугарске варијанте описују реку као ’женску особу без костију’:
Дълга неда без кокали. односно: Бяла мара без кости. (стойкова 970, 5). као
’мушка особа без костију’ у источнословенском ареалу, као и фолклору других
балканских народа, описује се – ’дим’ (са друге стране, новаковића збирка, са
корпусом претежно западног јужнословенског порекла, уопште нема примере овог
модела загонетке за ’дим’).
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цео век касније на косову и метохији: у Ређепа два ђепа, у мамије две
змије, у мамута два фута. (Вукановић 1970, 38), али са одгонетком која се
логично уклапа у структуру низања парних елемената као парних органа
на глави „очи, веђе и уши“ (в. даље [ж]).
[ђ] Ван репрезентативне новаковићеве збирке загонетака налази
се следећи модел загонетке у коме се змија експлицитно именује, истина,
само у једној варијанти: Два дола криводола, а у њима змија лежи. ’нож у
корицама’ (Босна и Херцеговина, Zovko 1930, 154). у другим варијантама
овог модела са истим денотатом замена је змај, на пример: Два дола кри
водола, а међ њима змај лежи. ’сабља у корицама’ (славонија, милеуснић
с.а., 16). Други део варијаната овог модела загонетке има денотат ’ватра’,
на пример: Два дола суподола, међу њима змај лежи; ђе змај лежи, ту тра
ва не расте. ’ватра’ (новаковић 1877, 15).6

Македонски и бугарски корпус: источни део јужнословенског простора
македонски и бугарски примери употребе термина змија се веома
разликују од других балканскословенских примера и указују на
постојање два релативно одвојена културна круга. Чињеница је, међутим,
да новаковићева збирка загонетака углавном не садржи потврде из
источне и јужне србије, који би могли да буду индикатори за прелазне
појаве између ове две културне традиције. Зборник загонетака стефане
стојкове (стойкова 1970), од кога се полази у другом делу овог прилога, у
складу са бугарском фолклористичком традицијом, садржи и бугарске и
македонске примере. Ради добијања ’гушће’ ареалне мреже и поузданијих
фолклорних изоглоса, у овом раду су коришћени и различити други
фолклорни извори.
[е] у македонским загонетакама ’змија’ замењује делове одеће,
односно накит (појас, огрлица), али и у овим примерима искључиво по
истим морфолошким карактеристикама (извијени облик тела). у делу
варијаната змија је смештена директно на људско тело (простор у тексту
загонетке остаје нетрансформисан): Червена зъмя около човека се вие.
’појас’ (стойкова 1970, 449); студена змија на гуша виси. ’ђердан’ (Пе
нушлиски 1969, 207); Шарена змија на гуша висит. ’ђердан’ (Пенушлиски
1969, 218); умрена змия на плеки я носи. ’плетеница’ (Прилеп, стойкова
1877, 458). Змија постављена уз неки део тела има паралела у пословица
ма и изрекама (гују у недрима хранити/држати/грејати и слично). ипак,
6

симболика и међусобна веза змаја и змије детаљно је анализирана у гура 997, 76,
77, 78 и даље.
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у неким варијантама ’тело’ је трансформисано као неки грађевински
објекат: Шарено змийче под праг лежи. ’ђердан на врату’ (стойкова 1970,
459); Шаряна змийка под плет лежи. ’ђердан’ (стойкова 1970, 459); околу
бука шарена змија. ’појас’ (Пенушлиски 1969, 192; стойкова 1970, 449).
[ж] једна македонска варијанта, у европи широко распростра
њене загонетке којом се описују делови тела, обично низањем географ
ских апелатива или псеудоапелатива (као својеврсна ’паремиолошка
топографија’, уп. сикимић 1996, 36–51), садржи као замену за денотат
’обрве’ – ’две змије’: Честа гора, во гората диви свини, край гората до две
змии, край змиите два бунара. ’коса, вашке, обрве, очи’ (стойкова 1970,
301). управо ова варијанта омогућава да се прилично прецизно покажу
фолклорне изоглосе које се могу издвојити прво присуством и одсуством
сегмента ’обрве’, а затим и поређењем варијаната замена за овај сегмент
денотата (в. и пример наведен под [д]).
Показало се да је управо постојање сегмента денотата ’обрве’ ди
стинктивно за поделу балканскословенског ареала по линији исток – за
пад јер паремиолошки низ делова главе у западним потврдама уопште не
укључује сегмент ’обрве’.
источни балканскословенски ареал за овај модел загонетке, а који
садржи сегмент ’обрве’, обухвата део косова, македонију и Бугарску.
Поред наведене македонске варијанте са змијом, ’обрве’ су зооморфно
кодиране само још у македонским варијантама из охрида, куманова и
пиринске македоније у Бугарској – али као ’две пијавице’, што је, иначе,
уобичајена јужнословенска фолклорна метафора за ’обрве’ (уп. пример
из куманова: најнапред горица, испот њума рамно поље, испот њега две
пијевице, испот пијевице два кладьнца..., Веселиновић 1888, 142).7 у исто
чни балканскословенски ареал се укључује и један арумунски пример
(настев 1980, 38) који једнако следи опис главе одозго на доле низањем
географских апелатива и у коме се ’испод ливаде’ налазе ’две пијавице’.
остале, бројне варијанте ове у своје време вероватно веома популарне
загонетке, ’обрве’ кодирају углавном у очекиваном географском кључу
– као ’две међе’ или ’два плота’. ареал распростирања ових варијаната
такође је ограничен на македонију. нешто је шири ареал у коме се ’обр
ве’ кодирају турцизмом гајтани (и то без ознаке парности органа) – он
обухвата велики део македоније и Бугарске. Посебно стоје два изоло
вана примера са косова (Честа, честа горица, испод горице полица, ис
под полице два прутка, испод прутка два вирка..., Дебељковић 1897, 4
7

Потврде за ову фолклорну метафору могу се наћи и у лексикографским изворима:
јес’ видео пијавице? онаке су обрвице; очи су јој два драга камена, обрвице с мора
пијавице ; двије очи, два драга камена, дв’је обрви, до дв’је пијавице (RJA s.v. pijavica).
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и, вероватно, по редоследу набрајања одоздо на горе: тумбалце, звалце,
два кладенца, две тополе, малено поље..., Бован 1980, 125), у којима су
’обрве’ као два прута и две тополе уклопељене у систем ’паремиолошке
топографије’.
[з] Змију експлицитно помиње и следећа загонетка са структуром
поређења: като змия се влачи, като котка дращи. ’купина’ (стойкова
1970, 178). Важно је напоменути да је варијанта која помиње змије (из
околине трна у Бугарској) изузетак у сету бугарских и македонских ва
ријаната ове загонетке са денотатом ’купина’. у другим варијантама лоза
на којој расте купина описује се као ’уже’. у два примера у текст је уве
дена информација о зеленој боји денотата, па се цела структура заснива
на низу негација и негира истоветност са ’гуштером’ (Под пат расти, над
пат расти, зелено йе, гущер не йе, новти има, мачка не йе. – у примеру из
Битоља, и: Дълго съм, въже не съм, зелено съм, гущер не съм, некте имам,
котка не съм. – у примеру из охрида, стойкова 1970, 177).8
са косова постоји пример који се ареално надовезује на претходна
два из македоније: уже, дуже зелено, гуштер није; нокте има, мачка није.
(Бован 1980, 68). новаковић за ову загонетку има и једну црногорску по
тврду, али са денотатом ’лук’ (уже – уже није; зелено је – гуштер није; но
кте има – мачка није. новаковић 1877, 121). на основу овог, али многних
других примера који се овом приликом не наводе, могло би се закључити
да варијанте удаљеније од претпостављеног ’фолклорног центра’ имају
тенденцију да преосмишљавају очекиване денотате: чврста логичка веза
између текста и одгонетке слаби од центра ка периферији ареала.9 једна
новаковићева и друге варијанте из србије на истој позицији у тексту
(’лоза’) имају узда, уже, јуже.
[и] Веома утицајна етнолингвистичка студија никите толстоја
посвећена различитим словенским фолклорним текстовима са сижеом
vita herbae, односно прераде – ’мукама’ конопље и лана (уз још неке друге
8

анализу улоге поређења у македонским варијантама загонетке за ’купину’, в. у:
мартиноска 00, –. у неким словенским говорима зелена боја условила је
и генеричко именовање ’гуштера’, уп. зелембаћ (Босна), zelenec (словенија), према
подацима оЛа 988, карта 0. исти савремени теренски подаци (оЛа 988, карта 0)
само у насељу свиница (Румунија) потврђују значење ’гуштер’ (Lacerta) за лексему
гуја.
9
ареал загонетке о ’купини’ са структуром двочланог или трочланог низа негатив
ног поређења са различитим зоонимима (’змија’, ’гуштер’, ’мачка’) шири је од оног
који чини збир наведених јужнословенских варијаната. уп. једну од низа потврда
из Румуније: Unghii are, mîţă nui; verdei, guşter nui; lungui, şerpe nui. [има нок
те, мачка није; зелено је, гуштер није; дугачко је, змија није.] ’купина’ (Gorovei 898,
6). Порекло конкретне румунске варијанте додатно усложњава присуство лексеме
словенског порекла guşter (потврђене углавном у румунским јужним говорима и то
у значењу ’гуштер зелембаћ’).
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традиционалне пољопривредне културе: мак, просо и бибер), скреће па
жњу и на загонетке са истом структуром које могу бити у форми ’биогра
фије’ и ’аутобиографије’ (толстой 2003). управо у ове друге (’аутобиогра
фија’) може се убројати следећа загонетка, записана вероватно у кичеву,
у којој ’раж’ по хронолошком редоследу (и у ’женском’ родном коду) из
лаже своје ’муке’: Растох, растох девойчински, поклоних се невестински,
сякоха ме като роба, влякоха ме като буля, тлъкоха ме по глава като змия.
’раж’ (стойкова 1970, 181).
од значаја за тему задату у наслову овог прилога је појава моти
ва ’ударање змије по глави’ у паремиолошком контексту. са денотатом
’змија’ – мотив је познат у прилично широком јужнословенском ареалу,
и то у форми аутобиографске нарације са три сегмента: 1. полазак на пут,
2. сусрет са змијом и 3. ударање змије у главу. текст је кодиран ’тајним
језиком’, уметањем слогова (ћа/ча на на јужнословенском западу, ће у ма
кедонским примерима; о загонеткама са оваквом структуром детаљније
у: Sikimić 1996, 207–210): Ћа ја идем ћаћпутићем, ћа ја нађем ћа дјевој
ку, ћа ја њу по глави ћаћ. ’змија’ (Црна гора, Павићевић 1937, 38); идем
путем припутком, срето мачку чау мачку, чау главу чврк. ’змија’ (Лика,
оклобџија 1922, 16); кьемода, кьемпатем, кьемзедоф кьемкамче, кьем
го-удриф по глаа – църц. ’змија’ (Дебар, алексиев 1900, 369).
ако се вратимо ’мукама’ ражи требало би указати да житарице
и технолошки процес њиховог одгајања који укључује жетву и врши
дбу нису уобичајени денотати загонетака у српскохрватском фолклору.
новаковићева збирка, на пример, има само једну загонетку за денотат
’пшеница’ која структурно заиста описује процес одгајања ове житарице:
Родих се зелена, узрастох брката, умријех саката, ускрснух рпата. (но
ваковић 1877, 188), али нема загонетака за денотате ’раж’, ’јечам’, ’овас’,
’просо’, постоје само загонетке за ’конопљу’. Бројни су и – врло хетеро
гени, модели загонетака за ’кукуруз’ – има их чак девет у новаковиће
вој збирци. кукуруз је као пољопривредна реалија на Балкану релативно
новијег датума (од 17. века), али је због свог великог значаја за исхрану
интегрисан у традицијски фолклорни систем.
[ј] Люта змия в кът седи. ’златне паре’ (стойкова 1970, 417), али и
са денотатом ’ватра’ (стойкова 1970, 478). Прва одгонетка ’златне паре’
можда стоји у вези са веровањима о змијама које чувају закопано бла
го.10 у српскохрватским загонетекама ’ватра’ се, међутим, често означава
као змај, уп. на пример: Два дола суподола, међу њима змај лежи; ђе змај
лежи, ту трава не расте. (новаковић 1877, 15). Простор убицирања змије
0

уз етнолингвистичког угла о змијама нако чуварима блага в. монографију гура 997,
4–6; поетика прича о закопаном благу анализирана је у посебној монографији
Зоје карановић (Karanović 989).
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и у овим примерима може бити трансформисан: Люта змия в кюше седи.
’језик’ (стойкова 1970, 325, овде атрибут љута није у функцији лакшег
одгонетања загонетке), али и нетрансформисан простор куће: Черна
зъмя над огън се виде. ’вериге’ (стойкова 1970, 492).
[к] на основу свих изложених примера јасно је да се многи јуж
нословенски модели текста загонетке граде на нејасној позицији змије
и њеном смештању у реални (нетрансформисан) и метафорички про
стор. следећа бугарска загонетка: насред кащи змиино гнездо. ’огњиште’
(стойкова 1970, 488, уп. сикимић 2011, 606–607) одгонета се овако због
нетрансформисаног простора ’кућа’. иста је – реална позиција ’огњишта’
и у потврдама ове загонетке из србије: у сред/насред куће змајево гнез
до. ’огњиште’ (косово, Бован 1980, 194; ужице, Познановић 1988, 187).
овим, условно речено, једноставним варијантама загонетака одговара
сет варијаната са јужнословенског запада наведеним под [ђ], нешто сло
женије структуре, са трансформисаним просторним релацијама: ’ватра’
(змај/змија) смешта се у ограничени микропростор ’између два дола’
који означавају границе ’огњишта’ између преклада,11 али без убицирања
у реални простор куће.
[л] Ясенче, пасенче, под ясенче дупчица, у дупчица змиица. ’сабља’
(стойкова 1970, 511). слично претходном, постоје и неке западније па
ралеле, види [ђ]. Речник сану као једно од фигуративних значења лек
семе гуја издваја и ’нож, јатаган, сабља’, које, осим фоклорним, илуструје
и примерима из књижевности.
’Змија’ као замена денотата за новије реалије ’воз, железница’ по
тврђена је у бугарском фолклору (стойкова 1977, 410), али се мора имати
у виду да је бугарски репрезентативни корпус настао цео један век после
објављивања новаковићеве збирке.

Завршне напомене
Без обзира на примарно постављени циљ – осветљавања статуса змије
у паремиолошком слоју јужнословенског фолклора – који се на основу
наведених примера показао као веома стабилан и снажан, током рада са
грађом отвориле су се могућности за осветљавање дијахроне динамике
паремиолошких текстова: од интегрисања текстова књижевног порекла
([б]), до интегрисања релативно рецентних реалија као денотата (као што
је то ’пушење дувана’ на чибук [г], или ’железница’). анализирани модели


Вероватно је ова загонетка била делимично нејасна већ и читаоцима у другој по
ловини 9. века јер новаковић (877, 5) појашњава да „загонетка значи ватру међу
прекладима.“
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чине својесврсни јужнословенски корпус загонетака у чијем се тексту
змија експлицитно именује: у структурном погледу се крећу од веома
сложених ([ж], [и]), све до сасвим рудиментарних у којима се змија (или
змијино гнездо) смешта у одређени простор ([а], [е], [ј], [к]). неки овде
анализирани јужнословенски модели заправо су само локалне варијанте
европских или чак шире потврђених модела загонетака (в. примере под
[б], [ж], [з], [и]).
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Biljana Sikimić
A SNAKE WITHIN THE TEXTS OF RIDDLES
Summar y
Using, as an example, the stock of traditional South Slavic riddles where the ‘snake’
appears within the basic text, the author points to some folklore isoglosses which
divide the South Slavic folklore space into ‘Eastern’ and ‘Western’. As a starting point,
two representative collections of riddles were used, competent to represent the folklore
corpora: the collection by Stojan Novaković (1877) and the collection of Bulgarian and
Macedonian riddles by Stefana Stojkova (1970).

