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Извор који зна – вода која говори:
човјек и потајнице

Апстракт: У  крашким предјелима постоје интермитентни извори (потајнице) 
код којих се у краћим временским интервалима смјењују фазе истицања и пресу-
шивања воде. Настају као посљедица пуњења и сифонског пражњења подземног 
крашког резервоара, што је често праћено карактеристичним звуцима. У свијету 
их је до сада утврђено свега око сто-тину, док су у Европи најзаступљенији на 
Балканском полуострву, особито у Динаридима. За већину потајница постоји вје-
ровање о љековитости, или чак чудотворности њихових вода, па су неке постале 
мјеста окупљања у вријеме важнијих вјерских празника. Предмет овог рада је пер-
цепција те ријетке појаве код становништва Балканског полуострва, посматрана 
кроз занимљива предања, вјеровања и обреде.

Кључне ријечи: Балканско полуострво, интермитентни извори, натприродна 
сила, љеко-вита вода, вјерски обреди, празновјерје, предањe

Шта су потајнице?

Интермитентни извори или потајнице представљају ријетку хидро-
графску појаву која се искључиво јавља у кречњачким слојевима. Разлог 
томе је што вода кишница у реакцији са угљен-диоксидом из ваздуха гради 
угљену кисјелину која хемијски разара кречњачке стијене, а тај процес се 
наставља и у подземљу. За режим њиховог рада одговоран је сложени об-
лик подземних крашких канала. Манифестује се пуњењем крашког резер-
воара и његовим сифонским пражњењем кољенасто савијеним каналом, 
чији се прегиб налази наспрам његовог врха. Када се резервоар напуни 
до нивоа прегиба одводног канала вода истиче већом брзином него што 
је притицала, па извор пресушује, а до новог отицања долази када се он 
поново напуни (Katzer 1909, 80; Bögli 1980, 126–128). Због вакуума који се 
ствара у сифону тај процес је често праћен тутњавом, кркљањем и праско-
вима, што овом феномену даје додатну дозу тајанствености.

Фазе отицања и пресушивања потајница најчешће трају неколико мину-
та или сати, а понекад и знатно дуже. Неке интерминирају само у сушним 
периодима, а кад не пресу-шују у тим интервалима се могу смјењивати пе-
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риоди са јачим и слабијим отицањем. Најријеђе су оне чији ритам отицања 
варира током цијеле године (Gavrilović 1967, 32; Bonacci i Bojanić 1991, 
35–38). Овакви извори се углавном налазе у забаченим крајевима и на теже 
приступачним локацијама. Због константног дјеловања крашке ерозије и 
тектонских процеса ритам њиховог рада је подложан промјенама, па сада-
шње стање није увијек исправно пројектовати у далеку прошлост. Такође, 
крашки извори могу имати само неке елементе интермитентности, што 
није довољно да би били увршћени у тај тип извора. Овом анализом нијесу 
обухваћене све балканске потајнице, јер поједине нијесу у довољној мјери 
истражене.

Потајнице у традицијским вјеровањима
централног Балкана

Човјек је њихов необичан начин рада тумачио на два начина: постојањем 
натпри-родних бића која у подземним каналима иза извора повремено пра-
ве баријеру истицању воде, и дјеловањем више силе која непогрешиво суди 
о моралној исправности човјека, од чега зависи хоће ли пред њим пустити 
или затворити воду. Како су потајнице својеврсни природни уникати нео-
пходно је упознати се са сваком понаособ, а све до сада регистро-ване на 
Балканском полуострву су у јужнословенским земљама.

Свето врело се налази у Тифранској клисури ријеке Лим, у Будимљи код 
Берана (Lutovac 1957, 37). На улазу у два километра дугу клисуру је ма-
настир Шудикова, чији назив можда указује на старију цркву (Loma 1987, 
11). На прилазу манастиру, на мјесту Избински крш, налазе се праисто-
ријски криптограми. Њихови трагови су уочени и на излазу из клисуре, 
што значи да су њене граничне тачке и у далекој прошлости биле света и 
култна мјеста (Popović 2011, 384–386). Непосредно крај њих, на Избин-
ском кршу, налазе се овална удубљења у стијени, тзв. Стопе Светог Саве. 
У рушевинама манастира Шуди-кове пронађен је камен са загонетним нат-
писом, па постоји претпоставка да је у раном средњем вијеку на том мјесту 
био пагански олтар (Loma 2007).

Извор се налази у средишњем дијелу клисуре, и до њега води уска и 
тешко проходна стаза. На излазу из ње је скровито мјесто Урошевица, са 
остацима манастирског скита (D. Popović 2011, 390–393; M. Popović 2007, 
25–30). Према предању, подигао га је Стефан Дечански (1322–1331), који је 
ту боравио након повратка из изгнанства у Цариграду. Прогнао га је отац, 
краљ Милутин, након гушења побуне којој је био циљ његово сврга-вање 
са пријестола. Краљ је побуњеног сина казнио осљепљењем, при чему он 
није у потпуности изгубио вид, што је крио све до очеве смрти. Вјерује се 
да је вид излијечио управо на Светом врелу.
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Бројна су предања о овом извору, а једна од њих објашњава и његов не-
обичан рад. Он наводно истиче из подземног језера у којем живи џиновска 
аждаја. Крећући се она својим тијелом повремено затвара отвор кроз који 
вода излази, па извор тада пресуши, да би поново проврео након што се 
неман удаљи од тог отвора (Guberinić 1997, 30).

За извор ријеке Бање, која извире у Петничкој пећини код Ваљева, Јован 
Цвијић је сматрао да има интермитентан карактер (Cvijić 1889, 64; 1912, 
108). Према новијим истраживањима он има само неке елементе интерми-
тентности (Gavrilović 1967, 28). Наиме, проток јој нагло варира, па привре-
мено зна и да пресуши. У пећини постоји Аждајина дворана са 8 m дубоким 
језером, чији ниво осцилира. Према предању, у овом језеру живи аждаја 
која пијући воду спушта његов ниво, а махањем репом покреће мјехуриће.

Извор Заслапница, код села Заслап у општини Никшић, извориште је 
Нудолске ријеке, лијеве притоке Требишњице. Интермитентан карактер 
има од јула до септембра, тј. у сушном дијелу године. За необичан ритам 
отицања предање криви аждају која живи у пећини иза извора. У вријеме 
великих врућина она наводно лијеже у подземну ријеку да би се расхла-
дила, преграђујући тако отвор на који вода истиче, па извор готово пресу-
ши. Када устане, вода поново снажно потече (D. Gavrilović i Lj. Gavrilović 
1985, 41).

Према другом предању, Заслапница је до Косовског боја била издашније 
врело, са знатно краћим периодима пресушивања. Чувши за разлог њеног 
пресушивања један же-дни Турчин дугачком сабљом рани аждају кроз от-
вор извора, па из њега покуља крвава вода. Од тада Заслапница пресушује 
знатно дуже и у неправилним интервалима (Kilibarda 2011, 314–316).

Мотив слабљења или пресушивања извора усљед рањавања немани 
која живи у његовим подземним каналима нарочито је заступљен у запад-
ној Бугарској и у источној Србији и Македонији, гдје се најчешће јавља у 
виду воденог бика (Radenković 1998a, b; Malčev 2017, 68–69). У Бугарској 
се у тој улози јавља и змај, који као и аждаја у нашем случају долази у 
директан сукоб са људима, за разлику од воденог бика који се бори са до-
маћим животињама.

Извор Промуклица се налази у клисури ријеке Видрењак, лијеве при-
токе Ибра, око 7 km сјеверно од Тутина. Састоји се од два интермитентна 
извора, Мушког и Женског, који извиру на међусобном растојању мањем 
од два метра, и једног сталног извора који избија свега неколика метра 
испод њих. Мушки и Женски извор током цијеле године дају воду у раз-
личитим временским интервалима. У кишној сезони Женски извор ради 
непрекидно, али му количина воде осцилира, док Мушки извор за то врије-
ме интерминира у правилним интервалима. Током сушног периода Жен-
ски извор интерминира, док Мушки зна да пресуши и по неколико дана 
(Petrović 1981, 33, 37).
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Када су шездесетих година прошлог вијека први пут детаљније ис-
траживани, њихове воде су биле захваћене каптажом од дрвеног корита 
подупртог изрезбареним стубовима. Разлог њиховом украшавању је уко-
ријењено вјеровање да је вода ових изворишта љековита и да има чудо-
творну моћ. Иако у близини Промуклице нема насеља, људи долазе и из 
удаљених крајева да са ње пију воду и да се окупају (Vujisić 1963). На-
водно, извор би пред грешним човјеком пресушио, док би пред праведним 
потекао (Sijarić 1969). Вјерује се и да његов режим рада предсказује судби-
ну (Etemović, 2013). Највише му дола-зе обољели од нервних болести и од 
грознице, који ће оздравити уколико вода наиђе када је обољели очекују, 
односно неће ако се она тада не појави (Petrović 1932, 177–178). Назив 
Мушки извор може бити у вези са старим вјеровањем да употреба његове 
воде омогућава рађање мушке дјеце, док би вода Женског извора помагала 
нероткињама (Knežević 2006, 319). О вјерском значају овог мјеста говори 
и топоним Игриште, који означава ужу лока-цију око извора. Почетком 
љета ту се одржава народни сабор, па је Промуклица и данас важно култно 
мјесто (Petrović 1981, 39–40).

Извор Бјељевине се налази у близини истоименог насеља у општини 
Рудо. Околно православно и муслиманско становништво вјерује у изузет-
ну љековитост његове воде. На Илиндан се ту састаје велики народни са-
бор, коме је у претходним деценијама присуство-вало и по више хиљада 
људи (Gavrilović 1967, 20). Сматра се да тог дана ова вода може да спере 
све гријехе и болести са присутних. Над извориштем је раније стајала брв-
нара, која је у новије вријеме замијењена каменим објектом са плитким 
базеном, гдје људи пију воду и умивају се. Због неуједначеног режима оти-
цања воде на њу се често дуго чекало, па је и овдје присутно увјерење да ће 
потећи пред праведним и добронамјерним, а пред грешни-ком пресахнути 
(Bjeljevine 2014).

Бјелушка потајница (Којин извор) се налази у клисури Малог Рзава у 
селу Бјелуши, општина Ариље. Око пола километра даље је извор Мукавац 
(Мукавица), који према свје-дочењу мјештана такође има интермитентни 
режим истицања. Он свакако има неке елеме-нте интермитентности, наш-
то упућује и његов назив (Gavrilović 1967, 17–19). За Бјелушку потајницу, 
као и за већину овдашњих интермитентних извора, важи увјерење да ће 
пред праведним потећи а пред грешним пресушити (Cvetković, a, b.d.).

Видов поток или Мукавица извире у селу Растовцу, око 6 km сјеверно 
од Никшића, и након кратког тока се улива у рјечицу Растовац. Интерми-
нира у сушним периодима (Pet-rović i Dukić 1961; Gavrilović 1967; Petrović 
1983). Приликом истицања око изворишта му се формира велика локва у 
коју са водом излазе и рибе, да би се потом заједно са њом повукле у под-
земне канале. Због таквог повраћања воде каже се да извор „хвата мука“, 
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чиме неки објашњавају назив Мукавица (Vlahović 1975, 112–113).1 Његов 
некадашњи изглед је у значајној мјери нарушен савременим интервенција-
ма мјештана (Vujadinović 2005). Према предању, Видов поток или Видопо-
ток је назван по Видовим млиновима, о којим се ништа не зна, односно по 
љековитој води која „вида“, тј. лијечи.

Многа крашка врела су се усљед тектонских или ерозивних процеса 
спустила на ниже хоризонте и себи нашла излазе у подножју првобитних 
изворишта, на којим се и даље могу повремено јављати. Такав је случај са 
извором Глава Шавника, одакле истиче кратка ријека Шавник, код истои-
мене варошице. Њено снажно врело избија из пећине испод које је слап од 
три-четири метра, под којим су некада били млинови. Забиљежено је да је 
Шавник првобитно извирао испод слапа, али су мјештани те изворе заче-
пили да би добили виши пад воде за млинове, чиме је она преусмјерена на 
виши хоризонт, гдје се раније појављивала само на врхунцу кишне сезоне 
(Tomić 1902, 372). У сушном периоду, као и зими у вријеме мразева овај 
извор пресушује и по двадесет пута дневно, што тамошњи народ тумачи да 
га је „ухватила мукавица“ (Bratinić 1883, 218).

Глава Шавника је рано регистрована као интермитентни извор (Cvijić 
1889, 64; Hassert 1893, 87). Његово ушће у ријеку Буковицу такође пред-
ставља природну ријеткост, јер се практично у истој тачки у њу улива и 
наспрамна притока Бијела. Тако спојене чине ријеку Придворицу, па на 
једној локацији имамо четири ријеке. Необично је и то што су људи овај 
природни феномен обновили, мада им то није био крајњи циљ. У овом 
случају не треба да чуди изостанак уобичајених вјеровања у љековитост 
воде, пошто Глава Шавника дуго није интерминирала, па се такво увјерење 
није могло пренијети из прошлости. Напротив, постоје случајеви избјега-
вања њене употребе за пиће управо због застоја у оти-цању (Bratinić 1883, 
218), што је такође драгоцјено свједочанство о човјековом односу према 
потајницама.

Изван јужнодинарске зоне занимљив је извор Светиња у Добром селу 
код Бужима, у Босанској Крајини, који има неке елементе интермитентно-
сти. Одмах по извирању обру-шава се са стијене чинећи шеснаест метара 
висок водопад, што његово интерминирање чини уочљивим. Раширено је 
вјеровање у изванредну љековитост његове воде за све боле-сти, а нарочи-
то за очне. Зато се сваке године 6. маја, на Ђурђевдан, код Светиње окупља 
велики број људи да би се умивали њеном водом. Вјерује се да је особито 

1 На подручју историјске Херцеговине, и неких сусједних области, за 
интермитентне изворе је најчешће коришћен термин „мукавица“. То је био и назив 
за реуматизам, а код животиња за обољење очију, зглобова и вимена које изазива 
храмање и сљепило (Rečnik 1988, 259). На подручју Пиве тај термин означава 
слабе изворе који прораде након киша (Gagović 2004, 139).
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љековита ако тог дана потекне у подне, нарочито прва вода која се појави. 
Према предању, ту је слијепа дјевојка прогледала пошто је чувши шум во-
допада пришла извору и умила се његовом водом (Grošić 2017).

Најпознатији интермитентни извор у Србији налази се на њеном истоку, 
подаље од динарске зоне. Ријеч је о Кучевској Потајници, у клисури ријеке 
Пек, низводно од Кучева. У његовој близини је након Другог свјетског рата 
отворен каменолом, чијим је ширењем поремећен његов интермитентни 
рад (Gavrilović 1967, 27). Занимљиво је да му је резер-воар, који је по пра-
вилу дио подземног механизма оваквих извора, видљив на површини, што 
је олакшало разумијевање његовог рада (Cvijić 1889). Осим по режиму ис-
тицања, овај извор је био познат и по гласним звуцима који настају због 
вакуума у сифону. У народу постоји вјеровање да му је вода љековита, па је 
често посјећиван (Karić 1887, 865–866). То се практиковало сваког Младог 
петка и Младе недјеље прије изласка Сунца.2 Када би због продора ваздуха 
у резервоар вода закратко почела клобучати, жене би је судовима хватале и 
њом се умивале, а обољели су је пили (Milićević 1876, 1023; Gligorić 1893, 
266–267; Petrović 1932, 177).3

Хомољска Потајница се налази у Жагубичкој котлини, у атару села 
Селишта, на југоисточној страни Хомољских планина (Cvijić 1896, 68; 
Gavrilović 1967, 14–17). Пуњење и пражњење њеног подземног резервоара 
прати снажна тутњава, која људима често улива страх, што се објашњава 
дјеловањем натприродних сила. Цијели простор око изворишта сматра се 
светим, па локално влашко и српско становништво према њему гаји велико 
пош-товање. Вјерује се да му је вода љековита, особито за очна и кожна 
обољења, а дешавало се, наводно, да крај њега и непокретни проходају. Вео-
ма је занимљиво и вјеровање да овај извор даје воду у вријеме када звоне 
црквена звона, иако у његовој близини нема ниједне цркве (Cvetković b, b.d.).

Потајница је у народу позната као Стојање, по њеном чувару „Моћном 
Стојану“, сину локалне влашке пастирке. Једном приликом је из радозна-
лости ушао у пећиницу и тамо заувијек остао. Од тада из ње вода извире на 
махове. Стојан има способност да препозна ко је праведан а ко грешан, од 
чега зависи да ли ће пред њим пустити или затворити воду. Иако је извор 
забачен походе га и људи издалека (Marković 1963). Када локалне Влахиње 
од њега траже помоћ, одјену се у свечану ношњу и надомак извора почну 
гласно дозивати Стојање, све док вода не потече. У извор се остављају 
новчићи, да се Стојању плати вода, затим цвијеће, погаче, свијеће, бо-
сиљак, бомбони и слично, да би му се удовољило, и притом му се упућују 
молбе (Obradović 2013, 43–44; Igračev 2020).

2 Млади петак и Млада недјеља су први петак и недјеља послије Мјесечеве мијене.
3 Назив Потајница је на српском језичком подручју прихваћен као домаћи 

термин за интермитентне изворе (Petrović 1981, 33). 
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Источно од ових извора, на територији Бугарске се налази интересан-
тан интерми-тентни извор Живата вода (Kristeva 2016; up. Begović 2018). 
Налази се код села Боснек, на јужним обронцима планине Витоше. Њего-
вој води се приписују љековита и натприродна својства, а предања о њој 
садрже сличне мотиве као и у динарској зони. Тако се вјерује да он препо-
знаје грешнике, пред којима пресуши, док за праведне особе, чисте душе, 
потече великом снагом. Према другој, у језеру изнад овог извора живио је 
водени бик који је нападао и убијао стоку. Да би га се ријешили, сељаци 
су на рогове својих животиња при-чврстили сјечива којим су га раниле, да 
би потом бик уронио у језеро. Вода је тада поцрве-њела и нестала, а бик је 
остао у утроби земље. Вјерује се да његово кретање под земљом изазива 
заустављање и поновно отицање изворске воде (Borisova 2019).

Предања о воденом бику, са мањим или већим одступањима од приказа-
не, везују се и за многе локације у Србији. То се односи и на мотив причвр-
шћивања ножева на рогове животиња које убијају воденог бика (Đorđević 
1958, 568; Krstić 2014, 170). У Србији је забиљежено и вјеровање да је вода 
у којој та неман живи љековита (Zlatković 2007, 799). Мада се поријекло 
ових предања каткад везује за античке буфоније и култ Митре, у новије 
вријеме се указује на њихове дубље коријене (Trubarac Matić 2016).

Потајнице у традицијским вјеровањима Словеније

Друга зона са већом концентрацијом интермитентних извора налази се 
на западу Словеније, и за њих се везују другачији митолошки мотиви и 
вјеровања.

Загањалка извире код села Церкљански врх у општини Церкно, и улива 
се у ријеку Идријицу.4 Током већег дијела године издашност јој каракте-
рише смјењивање интервала јачег и слабијег отицања у трајању од свега 
неколико минута (Logar 1957, 85; Gavrilović 1967, 25; Podobnik i Čar 1968, 
64–67). Дешава се да при минималном истицању током сушне сезоне пре-
суши, и тада се може чути подземна тутњава карактеристична за овакве 
изворе (Podobnik i Čar 1963, 71; Novak 1966, 15–17). Неуједначеност ритма 
његовог отица-ња објашњава предање о злобној старици која је продала 
душу ђаволу. Ђаво ју је на крају затворио у дубоку провалију гдје је под-
земно језеро. Тада се на том мјесту појавио извор, којим ће језеро истећи 
тек када старица окаје све гријехе. Сваки пут кад би окајала један вода би 
јаче избила на површину, али будући да их је током живота накупила  много, 

4 Његов назив (Загањалка) је у словеначком језику прихваћен као термин за 
означавање интермитентних извора (Logar 1957, 85; 1965, 57; Novak 1965, 233; 
Gavrilović 1967, 25).  
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вода ће и убудуће тако истицати. Локално становништво овој води припи-
сује нека корисна својства за организам, али је то далеко од чудотворности 
која се оваквим изворима често приписује у јужнијим крајевима.

Извор Линтверн се налази око четири километра западно од Врхнике. 
Притока је потока Беле, који се улива у Љубљаницу, и о њему је оставио 
податак још Валвасор 1689. године (Walvasor 1877, 594–600; Kropej 2012, 
108). Назив му је у вези са њемачком ријечју lindwurm која означава змаја 
(Novak 1966, 19–20; Gavrilović 1967, 23). Према народном вјеровању извор 
настаје у подземној јами у којој живи змај. Када јаму испуни вода змаја ух-
вати мука и он повраћа, а кроз подземни канал на површину избија снажан 
млаз воде уз карактеристично кркљање и праскове. Валвасор помиње и 
тврдње локалног становништва да извор понекад избаца младунчад змаја, 
што се односи на човјечије рибице (Proteus an-guinus), које својим изгле-
дом одговарају човјековој представи о змају (Walvasor 1877; Gro-šelj 1933; 
Grafenauer 1956, 332).

Извор Минутник (Пренехавник) се налази у клисури Пендирјевке, на 
сјеверној страни Жумберачких планина (Oblak 1948, 165–166). У сушном 
дијелу године вода му извире на сваких 5–6 минута и тече око пола минута 
(Novak 1966; Gavrilović 1967). При мањој и умјереној влажности смјењују 
се кратки периоди јачег и слабијег отицања, док се у киш-ној сезони не 
примјећују колебања његовог тока. Према народном вјеровању он извире 
из великог језера које се налази у планини. У њему живи огромна риба, 
која повремено усти-ма затвара отвор на који истиче језерска вода, што је 
разлог колебању његове издашности (Ladišić 2013). За ову тему је значајно 
да назив Пандирјевка долази од старословенског термина за понорницу, 
што се свакако односи на извор Минутник. То значи да је досеље-ним Сло-
венима ова одраније непозната појава била толико упечатљива да су по њој 
наз-вали читаву долину (Pirkovič 1948, 166–167).

Пресихајочи студенец се налази у клисури Савиње, испод издужене вер-
тикалне стијене зване Игла, око три километра сјеверно од Луче (Rozman 
2017). У сушном периоду извор истиче два-три минута, да би поново про-
врео на сваких дванаест до тринаест минута. Послије већих киша функ-
ционише као стални извор (Novak 1966; Gavrilović 1967). Настанак извора 
и Игле предање везује за дива који је ту становао са својом женом. Након 
њене смрти див се повукао у једну јаму гдје за њом тугује. Када је попио 
сву воду оближњи извор је почео повремено да пресушује, и од тада се 
назива Пресихајочи студе-нец (Legende 2018, 75–77).

Христијанизација паганских култних мјеста обично је вршена поди-
зањем црквених здања и реинтерпретацијом укоријењених народних вје-
ровања. Межнарјев студенец или Свети Миклавж (Свети Никола) је интер-
митентни извор у селу Улака, општина Блоке. Он не пресушује, већ има 
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ритмичне промјене издашности (Pifat 1966; Novak 1966; Gavrilović 1967). 
Црква Св. Миклавжа се налази на бријегу изнад извора, пола километра од 
села, што вјероватно указује на његов некадашњи култни значај, односно 
на потребу цркве да христијанизује култно мјесто.

Закључна разматрања

Упечатљив примјер христијанизације оваквих извора је поменуто Све-
то врело у Тифранској клисури, код манастира Шудикове. Назив му дола-
зи отуд што је вјековима служио као љечилиште за нероткиње, лепрозне, 
слијепе и умоболне. Лијечење се одвијало у организацији шудиковских 
монаха. Да би сачинили тачан календар његовог извирања и пресушивања 
дуги низ година су га свакодневно пратили и проучавали. Тако су утврдили 
најбоље вријеме за извођење молитви за исцјељење, опроштење и све дру-
го због чега су невољници тражили помоћ (Guberinić 1997, 26).

Пошто се прочуо по љековитости, извор су походили и људи из удаље-
них крајева. Због тога, а и зато што је лијечење обично дуже трајало, из-
грађена је једна врста стационара. Да не би долазили у додир са другим 
људима лепрозни су били смјештени у извору оближњој и теже присту-
пачној пећини. Справљан им је лијек од куваног коријења трава, којим су 
једни друге мазали, а затим би то испирали другим лијеком куваним у води 
Светог врела. Нероткиње су сваког јутра прије изласка сунца ишле на из-
вор и пиле по чашу „свете воде“, затим би се сунчале на пијеску крај Лима, 
испод манастира, а извор су даривале ситним новцем. Слијепи су прије 
изласка Сунца и по његовом заласку одлазили на Свето врело и уз молитве 
се умивали (Guberinić 1997, 27).

Најтеже је било спровести лијечење умоболних, које су опасном стазом 
кроз клисуру спроводили монаси и родбина. Вођено је рачуна да се на 
извор дође у вријеме када пресахне, да би монаси могли изговорити у 
стиху срочену молитву да извор потече:

„Отвор грло Свето врело,
Напој жедног, спаси биједног,
Потец’ с листре нагло, смјело
Да раб скваси болно чело
За Светога Спаса вољу
Да утоли главобољу.
Помоз’ чеду тужне мати
Која тужи и злопати,
Загргори у свој пјени,
Сруши бране у стијени,
Напој жедног, спаси биједног
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Што се овдје болно клати
Бог ће труде да ти плати.
Потец’ врело из кораба
Зарад спаса божјег раба,
Вруј за име Светог Саве
Исцељени нек те славе,
И божанско твоје дјело
Загргори нагло, смјело!“

Када извор потече обољели би попили чашу „свете воде“, а монаси би 
их водом са извора миросали као при крштењу. Извор је обично на свака 
два-три сата пресушивао и поново провирао. У случају да вода наиђе 
раније или касније молитва се могла скратити, или поновити (Guberinić 
1997, 27–28).

Манастир Шудикову, познати центар духовности и писмености, спа-
лили су Турци 1738. године (Stojanović 1903, 118). Будући да се очувало 
сјећање на горе наведене детаље, ритуали лијечења су повремено обавља-
ни и након уништења монашке заједнице. Некада-шње вјеровање у чудо-
творност Светог врела је изблијеђело, па га у новије вријеме мјеш-тани 
понекад називају и Вражјим или Ђавољим врелом (Guberinić 1997, 26).

Рекли смо да су локације потајница углавном неприступачне. Изузетак 
је поменути Видов поток код Никшића, који је непосредно крај фреквентне 
саобраћајнице, на средини Горњег Поља. Он има индикативан назив, јер се 
оваквим изворима често приписује љеко-витост за очна обољења.5 Будући 
да турски пописи нахије Оногошт из XV и XVI вијека помињу село Добро-
виђу на мјесту садашњег Растовца, чији је засеок Видов поток (Aličić 1985, 
603–604; 2008, 161–162; Defter, 86; Hafizović 2016, 426), имамо троструку 
индика-цију: „љековити извор“ – Вид – Добровиђа.6 Наведене могућности 

5 Код јужнословенских народа Свети Вит (Sanctus Vitus) је познат као Вид, и 
поштује се као заштитник и исцјелитељ вида. Због снажне вјере у Христа Свети Вит 
је још у раном дјетињству стекао исцјелитељску моћ, па је свом оцу повратио вид. 
Његов култ се брзо ширио земљама под јурисдикцијом Римске цркве. Код Западних 
и далматинских Словена забиљежен је још у вријеме њиховог покрштавања, али је 
почетком XIV вијека у Србији готово ишчезао (Marković 2006–2007). Према неким 
истраживачима, иза пријемчивости његовог култа код Срба и Хрвата стоји њихово 
познавање истоименог паганског божанства (Šimunović i Lukenda 1995, 220), 
али за сада не постоје конкретни докази да је код Словена дошло до преплитања 
њихових култова (Lovmjanjski 1996, 139–142). У Прибалтику и у Полабљу су осим 
Свантевита забиљежени и Gerovitus, Rugieuithus, Poreuithus и Vitelubbe, гдје се 
компонента vit тумачи као „побједник“ или „ратник“ (Svoboda 1964, 91; Fasmer 
1986, 334–335, Loma 2002, 200–201). 

6 У селу Растовцу су двије некрополе са стећцима и обје се налазе у његовом 
засеоку Видов поток, недалеко од самог водотока (Raičević 1992, 112). Лоцирање 
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треба истражити и ради бољег разумијевања генезе појма „видати“ у зна-
чењу „лијечити“, који је ограничен на штокавски дијалекат и усмено еп-
ско пјесништво, а поријекло и етимологија му још нијесу са сигурношћу 
утврђени (Skok 1973, 585–586; Loma 2010, 289–291).

Човјек је рано запазио љековитост термалних и минералних извора за 
поједина обољења, па су многи постали мање или више позната љечилишта 
и култна мјеста демона и божанстава који су у вези са лијечењем. Сличан 
однос је из одређених разлога створио и према сразмјерно малом броју из-
вора питке воде, док се на нашем простору већини интер-митентних извора 
приписује љековитост и чудотворност иако је њихова вода истих физи-чких 
и хемијских особина. Разлог томе је необичан ритам отицања, који пркоси 
човјековој логици навикнутој на смјењивање природних појава у мање-ви-
ше правилним циклусима. Зато су они одувијек имали ауру натприродног, 
па је и њихова вода морала бити посебна. Култни однос балканског станов-
ништва према многим потајницама постоји и данас, као и тенденција да се 
њихов необичан рад објасни утицајем натприродних сила.

Одавно је запажено и да су извори са необичним начином отицања 
сматрани нечистим мјестима и да су их људи радије избјегавали.7 Ипак, 
многе потајнице су одраније привлачиле људе којима је била потребна по-
моћ, и постале су важна култна мјеста. За то је очигледно био потребан 
друштвени консензус, најчешће прихватање од стране духовне власти да 
је та појава божији дар. Са њиховим напуштањем понекад се јављао и не-
гативан однос према њима, па је на тај начин поменуто Свето врело време-
ном постало Ђавоље врело. Све то указује на амбивалентан став овдашњег 
човјека према потајницама, па док прелази велике раздаљине да би дошао 
до воде једних, избјегава да пије воду са других због истих таквих застоја 
у отицању.

Прастара људска тежња за овладавањем природом се у случају потај-
ница сводила на успјешно предвиђање ритма њиховог рада. Човјек их је 
пажљиво посматрао покушава-јући да сагледа логику њиховог постојања 
у природи. Оне нијесу остављале равнодушном свјетовну и духовну елиту 
јер су у одређеним околностима појединцу или групи могли обезбиједи-
ти или потврдити друштвени статус. Видјели смо колико су у то уложили 
труда шудиковски монаси. За неке потајнице се очувало наивно вјеровање 

некропола у близини светих извора веома је стара пракса, што би и овдје могао 
бити случај.

7 „Извори са необичним појавама имају мању улогу у народном душевном 
животу од осталих. У клокотању, пиштању и жуборењу неких извора народ чује 
гласове ванприродних бића, која се љуте или воде борбу, па се многи извори са 
таквим особинама избегавају и сматрају се за нечиста места. Народ о њима нерадо 
прича, те су извештаји истраживача о њима врло оскудни“ (Petrović 1932, 176–177).
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да им на рад утиче смјена Мјесечевих мијена, или како је горе речено, да 
отичу у вријеме звоњаве црквених звона. Много је таквих детаља предато 
забораву. Поједини мотиви су временом еволу-ирали до непрепознатљи-
вости, сакривши тако своје изворно значење, док су други каткад тек у 
фрагментима сачувани.
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The Omniscient Spring – the Whispering Water:
Man and potajnica

Potajnice (intermittent/rhythmic springs) are a rare hydrographic phenome-
non exclusively present in karst areas. They appear as a result of the rising and 
emptying of the siphon in the underground karst reservoir, while the phases 
when the water flows over and drains down most frequently last for several 
minutes or several hours. They are often accompanied by a distinct noise (rum-
bling, sizzling, bursting) which adds to the mysteriousness of this phenomenon. 
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Up to this point in time, around one hundred of these flows have been detected 
worldwide and, when it comes to Europe, they are most frequent in the Balkan 
Peninsula, primarily in the range of the Dinarides.

The subject of this paper is the human perception of this unusual hydrolog-
ical phenomenon and reaction to it, which has brought about the birth of many 
interesting ceremonies and beliefs. In areas with predominantly Orthodox and 
Islamic traditions, the water from these springs is often regarded as healing and 
miraculous, which is not the case in the northwestern areas closer to Central 
Europe. Nevertheless, the entire area is eager to provide a logical explanation 
for this phenomenon. In the more distant past, some of these places had been 
subject to Christianisation through construction of churches in their vicinity and 
provision of a Christian interpretation of local beliefs and tales.

Man interpreted the functioning of these flows in two ways – either as the 
existence of a supernatural being in the underground canal, which occasionally 
presents a barrier to the water flow, or as activities of a higher power which in-
fallibly judges the moral righteousness of human beings and thereupon decides 
to either let the water flow or stops its flow. The ancient human tendency to tame 
the supernatural has enticed man to look for a way to predict the flow intervals 
which, under certain circumstances, could ensure or confirm social power for 
an individual or group. At some point, the monks took over the perennial moni-
toring of the flow rhythm of one such source in order to harmonise their prayers 
for the appearance of the “healingˮ water.

The relation between man and the potajnica has always been ambivalent; 
therefore, one river, which for centuries was called Sveto vrelo (the Holy 
Spring), also has an alternative name – Đavolje vrelo (the Devil’s Spring). Also, 
men tend to cross significant distances to reach water from one spring, but avoid 
drinking water from others precisely due to the identical disappearance of the 
flow. Nevertheless, these springs represent unrivalled points where the richness 
of the spirit and tradition of the population visiting them is embedded, and, more 
generally, the relationship between man, as the human being, and this enigmatic 
force of nature.

Key words: the Balkan Peninsula, intermittent springs, supernatural force, 
healing water, religious ceremonies, superstition, tradition

La source qui sait – l’eau qui parle: 
L’homme et les sources intermittentes

Dans des régions karstiques il existe des sources intermittentes où à des 
intervalles temporels courts alternent des phases de flux et d’assèchement de 
l’eau. Elles sont le résultat du remplissage puis du siphonnage du réservoir 
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sous-terrain karstique, souvent accompagnés de bruits caractéristiques. On en 
a décompté jusqu’ici autour d’une centaine dans le monde, alors qu’en Europe 
elles sont les plus répandues sur la péninsule balkanique, et plus particulière-
ment dans les Dinarides. Pour la plupart des sources intermittentes, il existe des 
croyances sur le pouvoir curatif, ou même miraculeux de leurs eaux, ce pour-
quoi certaines sont devenues des lieux de rassemblements au temps des fêtes 
religieuses imporantes. L’objet de ce travail est la perception d’un phénomène 
rare dans la population de la péninsule balkanique, considéré à travers d’intéres-
santes légendes, croyances et rites.

Mots clés: La péninsule balkanique, sources intermittentes, force surnaturelle, 
eau curative, rites religieux, superstitition, légende
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