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Др Ли ди ја Д. Де лић

ГО РОМ ЈЕ ЗДИ БУ ДИМ СКИ БЕ ШЛА ГА
Мо ди фи ка ци ја еп ског пе ва ња о не вер ној љу би1

У фо ку су ана ли зе на ла зе се круг ва ри ја на та струк ту ри ран по 
обра сцу Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на (те ма не вер не же не ко ја 
из да је му жа став ши на стра ну хај ду ка пре срет ни ка) и тран скрипт 
пе сме са истом си жеј ном око сни цом, за бе ле жен 2011. го ди не од 
Ха џе ре Са рач из Гра ди шке (рођ. 1937). Пра ти се ал тер ни ра ње ју на-
ка у мо де лу по зна том по мо ти ву пе ва ња кроз го ру (Мар ко Кра ље вић, 
Сто јан По по вић) и де тек ту ју мит ска, исто риј ска и об ред но-оби чај на 
упо ри шта пе ва ња о хај ду ку пре срет ни ку ко ји ка жња ва огла ша ва ње 
у хтон ском про сто ру. Од тра ди ци о нал ни јих пред ло жа ка ва ри јан та 
Ха џе ре Са рач раз ли ку је се по са же то сти и уво ђе њу ати пич них 
де та ља (мо тив ра ста вље них љу бав ни ка), што отва ра про стор за 
пра ће ње жан ров ских мо ди фи ка ци ја и ра за ра ња еп ског ко да.

Кључ не ре чи: усме на епи ка, усме на фор му ла, си жеј ни мо дел, 
про стор, го ра, жа нр, по е ти ка, Мар ко Кра ље вић, Сто јан По по вић.

За хва љу ју ћи ве ли ком бро ју за бе ле же них ва ри ја на та, ста бил ним про-
та го ни сти ма на до ста ши ро ком са ку пљач ком про сто ру (од Ја дран ског при-
мор ја до за пад не Бу гар ске, од Вој не гра ни це до Ма ке до ни је) и зна ча ју у струк-
ту ри мо де ла, мо тив пе ва ња кроз го ру пре по зна тљи во је ве зан за два еп ска 
обра сца: пр ви, у ко јем кроз го ру пе ва је дан од дво ји це по бра ти ма / ју на ка, 
што, ба рем у ини ци јал ним ета па ма рад ње, санк ци о ни ше ви ла (Мар ко Кра
ље вић и ви ла), и дру ги, у ко јем кроз го ру пе ва ју на ко ва љу ба, што је ди рек тан 
по вод за на пад хај дуч ког ха рам ба ше (Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на).2 Пр ви 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та Очу ва ње не ма те ри јал не кул тур не ба шти не Ре пу бли
ке Срп ске, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Срп ске. 

2 Иа ко је у истом обра сцу про та го ни ста и Мар ко Кра ље вић, у ра ду ће мо га зва ти ка ко 
је на ве де но (Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на) јер је та ко име но ван у Ин дек су Бра ни сла ва 
Кр сти ћа (Kr stić 1984: 612).



мо дел за све до чен је у два де се так ва ри ја на та.3 За дру ги, пак, ау тор Ин дек са 
мо ти ва на род них пе са ма бал кан ских Сло ве на бе ле жи 101 ва ри јан ту (ма да 
је дан број са зна ком пи та ња, што ука зу је на ве ће от кло не од основ не си жеј не 
схе ме). По број но сти бе ле же ња с њим се мо гу упо ре ди ти са мо обра сци Роп
ство Јан ко вић Сто ја на (муж на свад би сво је же не) (131), Омер и Ме ри ма 
(смрт дво је дра гих због не срећ не љу ба ви) (127), Зла ти ја Ста р ца Ће и ва на 
(де вој ка иде уме сто оца на вој ску) (100), Бра ћа и се стра (брат уста је из гро ба 
и од ла зи се стри у по хо де) (98) и осло ба ђа ње ро бља / плод но сти (Мар ко Кра
ље вић осло ба ђа три син џи ра ро бља) (90). По ме ну ти мо де ли, укљу чу ју ћи и 
Не вје ру љу бе По по вић Сто ја на, фре квент ни ји су чак и од не ких обра за ца 
по пу лар них на из у зет но ве ли ком аре а лу, по пут „же нид бе чо ве ка ви лом“ 
(76), или обра за ца про ис те клих из ко смо го ниј ских ми то ва и ба зич них ри ту-
ал них ма три ца: су ко ба с де мон ским на мет ни ком (Бо ла ни Дој чин) (71), град-
бе не жр тве / по ди за ња гра да / мо ста (Зи да ње Ска дра) (66), же нид бе с пре пре-
ка ма (Же нид ба Ду ша но ва) (62), осло ба ђа ња за тво ре не во де (Мар ко Кра ље вић 
и ви ла бро да ри ца) (60) и сл.4

Обра зац Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на по ка зу је при том и ве ли ку ви-
тал ност, о че му све до че и пе сме из не ких ка сни је об ја вље них зби р ки (М. 
Зла та но вић, С. Ди ми три је вић) (уп. ра ден ко вић 1988) и са вре ме ни те рен ски 
за пи си. Јед ну од ва ри ја на та ис пе ва ла је (и де лом ка зи ва ла) 2011. го ди не Ха-
џе ра Са рач из Гра ди шке (рођ. 1937). Тран скрипт до но си мо у це ли ни, јер ни је 
штам пан, а њи ме ће се у ка сни јем из ла га њу илу стро ва ти по след ња фа за 
мо ди фи ка ци је еп ског обра сца:

Го ром је зди бу дим ски Бе шла га 
сво јом љу бом, ђу зел Уми ха ном,
у го ри их там на ноћ за те кла.
Про го ва ра бу дим ски Бе шла га:
„Ср це, ду шо, ђу зел Уми ха но,
де за пје вај, па нас раз го ва рај!“ 
„Не бу да ли, бу дим ски Бе шла га,
Ов а го ра ни кад ни је са ма,
Јал’ без ву ка, ја ли без хај ду ка,
јал’ без оног Ма лин ха рам ба ше.“

(Сад ћу ма ло да ис при чам, лак ше ми је.)

3 Б. Кр стић на во ди 22 ва ри јан те (Kr stić 1984: 602). По истом си жеј ном обра сцу на ру-
мун ском је зи ку пе ва ло се о Но ва ку и Гру и ци (уп. ра ден ко вић 1988: 234–235). 

4 Ве ћи на пе са ма из дво је них у Ин дек су не ма ви ше од 20 за бе ле же них ва ри ја на та. 
Ме ђу кру го ви ма ва ри ја на та при том не ма оних ко ји по ти чу из „но ви јих“ вре ме на, што ука-
зу је на чи ње ни цу да се у том сло ју пе ва ња спе ци фич ни си жеј ни обра сци још увек ни су 
ус по ста ви ли. Из у зе так је По че так бу не про тив да хи ја, па и он до ку мен то ван са све га 4 
ва ри јан те, од ко јих је јед на под зна ком пи та ња (Kr stić 1984: 612).
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Он ме је три пу та од мај ке про сио,
он про сио, мај ка ни је да ла,
зе мљи ца јој ко сти из ба ца ла 
што ме ни је за Ма ли на да ла!
Истом они у ри је чи би ја ше,
по мо ли се Ма лин ха рам ба ша,
с Бе шла гом се за пле ћа узео,
хр ва ли се љет ни дан до под не,
Ма ли на је пи на об у зе ла,
а Бе шла гу мут на и кр ва ва.
Про го ва ра бу дим ски Бе шла га:
„Ср це, ду шо, ђу зел Уми ха но,
де ти узми но жа око ва на,
па по мо зи ко јем те би дра го.
Она  узе но жа око ва на 
па је хтје ла бу дим ског Бе шла гу,
ал ̓  по го ди Ма лин ха рам ба шу.
Ка д то ви дје бу дим ски Бе шла га,
жи ве јој је очи из ва дио,
па  је пу сти у го ру зе ле ну,
па  сад иди, тра жи Ма лен ха рам ба шу...

(Ето, то је не ка ста рин ска пје сма.)

Струк тур на пре кла па ња из ме ђу два основ на обра сца с цен трал ним мо-
ти вом пе ва ња кроз го ру (Мар ко Кра ље вић и ви ла, Не вје ра љу бе По по вић Сто
ја на) ни су ве ли ка оби мом: за јед нич ки су им про стор де ша ва ња (го ра), мол ба 
ју на ка да га са пут ник / са пут ни ца „раз го во ре“ пе смом, упо зо ре ње са пут ни ка 
/ са пут ни це на опа сност од пе ва ња кроз го ру (раз ли чи то мо ти ви са на), ин си-
сти ра ње ју на ка на „пе сми“ и пе ва ње са мо. Ово ин ва ри јант но и ре ла тив но 
све де но мо тив ско је згро укло пље но је у на зна че ним кру го ви ма пе са ма у два 
са свим раз ли чи та кон тек ста: у пр вом слу ча ју (Мар ко Кра ље вић и ви ла) реч 
је о ју нач ком су ко бља ва њу с де мон ском го спо да ри цом шу ме (ви лом), ка рак-
те ри стич ном за нај ста ри ји еп ски слој („пје сме ју нач ке нај ста ри је“), док се у 
дру гом слу ча ју (Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на) ју нач ки су коб укла па у об ред-
но-оби чај ну ма три цу (по хо ђа ни / по вра ци) (у ве ли ком бро ју ва ри ја на та ју нак 
и ње го ва љу ба на кон ви ше го ди на од ла зе у пр ву, ри ту ал ну по се ту ње ном 
ро ду – што је, ујед но, и јед на од рет ких еп ски увер љи вих си ту а ци ја у ко јој се 
муж и же на мо гу на ћи у го ри), мо де ле же нид бе ка рак те ри стич не за пе ва ње о 
хај ду ци ма (пе сме „сред њи јех вре ме на“) и са свим осо бен и ре ла тив но хо мо ген 
еп ски ми кро си стем ко ји ва ри ра те му вер но сти / не вер ства же не.5

5 Основ не обра сце тог ти па из дво јио је Р. Ме де ни ца (Ба но вић Стра хи ња, „пе ва ње кроз 
го ру“ / Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на, Не вје ра љу бе Гру и чи не, Же нид ба кра ља Ву ка ши на, 
Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра, Се стра Љу ти це Бог да на / „из да ја се стре“) (ме де ни ца 
1965). Упр кос ди стинк тив ним обе леж ји ма кон крет них обра за ца, ва ри јан те у ве ли кој ме ри 
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Ме ђу по ме ну тим обра сци ма ана ло ги ја је ус по ста вља на и по сред ством 
ли ко ва ко ји шти те та бу за бра не огла ша ва ња у го ри – ви ле и хај дуч ког ха рам-
ба ше – по што је реч о фи гу ра ма ко је ал тер ни ра ју на исто вет ним си жеј ним 
по зи ци ја ма6 уко ли ко се мо де ли / ва ри јан те ве зу ју за раз ли чи та еп ска вре ме на:

„У пе сма ма с по зни јом, хај дуч ком те ма ти ком, као но ви го спо дар 
пла ни не ви лу за ме њу је хај дуч ки ха рам ба ша, ко ји та ко ђе ту ма чи пе ва ње 
као вр сту увре дљи вог и не до пу ште ног по на ша ња“ (де Те лић 1992: 66).7

Иа ко фи гу ра хај дуч ког ха рам ба ше пред ста вља ја ко ди стинк тив но обе-
леж је мо де ла – у сми слу си ту и ра ња ва ри ја на та у од го ва ра ју ћи по е тич ки 
круг (пе ва ње о хај ду ци ма) – ра сло ја ва ње по на зна че ном кри те ри ју му (ста-
ри ја : сред ња еп ска вре ме на) мно го је ма ње осно ва но не го што се на пр ви 
по глед чи ни, јер чи тав низ еле ме на та гра ни цу ме ђу по ме ну тим обра сци ма 
/ сло је ви ма чи ни вр ло по ро зном:

1) и у јед ном и у дру гом кру гу пе са ма про та го ни ста је Мар ко Кра ље вић, 
у пр вом прак тич но је ди ни, у дру гом па ра лел но са Сто ја ном По по ви ћем;8

2) ста тус ју на ка Сто ја на По по ви ћа у на зна че ној еп ској стра ти фи ка ци ји 
(ста ри ја : сред ња вре ме на) до ста је не ста би лан: Вук је пе сму о ње го вој же-

осци ли ра ју ме ђу њи ма (об је ди њу ју пре по зна тљи ва ме ста ви ше њих) та ко да они чи не ре ла-
тив но ком пак тан и до вољ но спе ци фи чан / из дво јен еп ски ми кро си стем уну тар ко јег по сто ји 
ве ли ка ме ра про ход но сти мо ти ва и ли ко ва.

6 Хај дуч ки пре пад на сва то ве и ве за из ме ђу ви ле и хај дуч ких ха рам ба ша на осо бен 
су на чин до ве де ни у ве зу у пе сми из Ву ко ве за о став шти не Ба јо Пи вља нин и Але Но вља нин. 
У њој Ба јо Пи вља нин по се стри ми ви ли „на ба вља“ гра ђу за чу де сну зи ди ну од коњ ских и 
ју нач ких ко сти ју по бив ши сва то ве Ала Но вља ни на: „’Пре мањ ка ми ко сти ју нач ки је. / Но 
оку пи тво ју че ту, Ба јо, / Ај де с њи ма у пла ни ну, по бре, / Не би ли ти Бог и сре ћа да ла, / Да 
би ме не на ба вио гра ђеʼ [...] ’Же ни ће се Але од Но во га / С ми лом ћер цом па ше од Чен ги ћа, 
/ Та дар ћу ти гра ђе на ба ви тиʼ“ (вУк VII, 47; уп. пе ши кан-љУ шТа но вић 2009).

7 Ви ла и хај ду ци ал тер ни ра ју на исто вет ним по зи ци ја ма и ка да не ма ове вр сте по е тич-
ке и хро но ло шке ди фе рен ци ја ци је (ста ра : сред ња вре ме на). Та ко су у пе сми из Ер лан ген ског 
ру ко пи са о по ги би ји дво ји це си но ва вој во де Јан ка, ко је отац же ни на по ред но, две ма се стра-
ма (ЕР 109), ви нов ни ци тра ге ди је – гор ски хај ду ци („уда ри ше из го ре ај ду ци, / ај ду ци ка ко 
мр ки ву ци, / све сва то ве по го ри ра би ше / под дје вој ком ко ња уфа ти ше / по гу би ше две ђу ве-
ги је мла де“), док у је дан век ка сни је за бе ле же ној ва ри јан ти (вУк VI, 8), си но ви вла шког „во-
је во де“ Дра ги ћа стра да ју од ру ку ви ла (што би се мо жда мо гло до ве сти у ве зу с тен ден ци јом 
да се у но ви јем сло ју пе ва ња хај ду чи ја „иде а ли зу је и из ње от кло ни оно што би је, по на род-
ном схва та њу, мо гло ком про ми то ва ти“; Na ze čić 1959: 206).

8 На бу гар ском и ма ке дон ском те ре ну раз у ђе ни ји је спек тар ју на ка ко ји ини ци ра ју пе-
ва ње кроз го ру Не вје ра љу бе Гру и чи не (Дим ни Мар ко, Мом чи ло, Гјур ди ла, Јо ван По по вић, 
Бог дан, Искрен, Сто јан ка у рин, Ни ко ла, Нан чо итд.), што спа да у оп ште по е тич ке од ли ке 
тог еп ског аре а ла. На том про сто ру ве ћи је и спек тар про тив ни ка / пре срет ни ка у го ри 
(Тур чин вој во да, Адем ха рам ба ша, Гру јо, вој во да ра до је, Ку рун ке се џи ја, Ни ко ла ха ра ми ја, 
Пр ван и др.), док се на за пад ни јем те ре ну име пре срет ни ка де ри ви ра из исте ко рен ске / 
фо нет ске осно ве (Ма ле та хај дук, Ма леш ха рам ба ша, Уса рин Ма ле ша, Ма лен ха рам ба ша, 
Уса рин Ми ле та, Ма не та хај дук и сл.).
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нид би укљу чио у дру гу књи гу беч ког из да ња, да кле, ме ђу пе сме „ју нач ке 
нај ста ри је“ (вУк II, 87), и та пе сма да том по е тич ком сло ју при па да и по 
ју на ци ма ко ји фи гу ри ра ју као сва тов ски зва нич ни ци (Мар ко Кра ље вић, 
Ми лош Оби лић, Ре ља Кри ла ти ца, Си би ња нин Јан ко итд.) и струк тур но – као 
тип же нид бе с пре пре ка ма / же нид бе „на да ле ко“ (Мле ци), ка рак те ри сти чан 
за пе ва ње о ју на ци ма ста ри јих вре ме на; о истом ју на ку се, ме ђу тим, пе ва и по 
обра сци ма о от ми ци де вој ке / љу бе, ве за ним за ускоч ку пе снич ку тра ди ци ју 
(уп. вУк VII, 14; СМ 65);

3) про та го ни ста у обра сцу Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на у ве ли ком 
бро ју ва ри ја на та по се ду је лук и стре ле и са про тив ни ком се су че ља ва фи зич-
ки („ш њим се но си лет њи дан до под не“), а ду ел ре ша ва но жем (ме сти мич-
но и уз по моћ ви ле), што ва ри јан те по ме ра ка ста ри јим еп ским и исто риј ским 
сло је ви ма (у кру гу пе са ма о хај ду ци ма пре по зна тљи во оруж је су пу шке, 
ку бу ре, са мо кре си и сл.):

Он да ве ли По по вић Сто ја не:
„Ја с’ не бо јим Ма ле те вој во де
и ње го вих три де сет ај ду ках
у ме ни су лу ке и стр’јелови
да ћу сва ко му по јед ну стри је лу
а с Ма ле том у пле ћа ју нач ка!“

(ЕР 71; слич но је у ва ри јан та ма из зби р ки Б. Пе тра но ви ћа, 
Ф. Ку ха ча, А. До зо на, МХ II, 26; уп. ме де ни ца 1965: 150–159).

4) мо ме нат од лу чи ва ња љу бе да ли ће по мо ћи су пру гу или ње го вом 
про тив ни ку (ко ји се рву) и мо тив ње ног не вер ства пре вас ход но је ве зан за 
ста ри ја еп ска вре ме на (обра зац Ба но вић Стра хи ња);

5) и за те му не вер ства же не (Не вје ра љу бе Гру и чи не), и за мо тив пе ва ња 
кроз го ру ве зу ју се Ста ри на / Де бе лић Но вак и ње гов син Гру и ца (ра ден ко-
вић 1988) ко ји – и атри бу ци јом и си жеј ним до ме ни ма – ин кли ни ра ју ка ста-
ри јим еп ским сло је ви ма;9

6) нај зад, увод на фор му ла по ко јој се пре по зна ју обра сци с цен трал ним 
мо ти вом пе ва ња кроз го ру (го ром је зди, по је зди ше) ка рак те ри стич на је за 
ста ри ји слој пе ва ња, јер су и хај дуч ки на чин жи во та и еп ска се лек ци ја жи-
вот них ре а ли ја (раз ли чи ти ти по ви и раз ли чи то мо ти ви са на пре сре та ња у 
го ри; ис тра ја ва ње на му ка ма) мар ги на ли зо ва ли уло гу ко ња (не и у ускоч ком 

9 Ста ри на Но вак ал тер ни ра с ју на ци ма ста ри јих вре ме на у обра сцу „три до бра ју на ка“ 
(где се по ја вљу ју Ми ха и ло Сви ло је вић, Ба но вић Се ку ла, Си би ња нин Јан ко, Мар ко Кра ље вић, 
Хре ља Бо шња нин, Ко би ло вић Ми лош, Ју ри шић Јан ко итд.), а Гру и ца у ру мун ским ва ри јан-
та ма у мо де лу „ора ње дру мо ва“ (ко ји се пре вас ход но ве зу је за Мар ка Кра ље ви ћа) (уп. сУ вај-
џић 2005: 51–130). Уз Мар ка Кра ље ви ћа, Ба но вић Се ку лу, Љу ти цу Бог да на, Ре љу Бо шња ни-
на и Пе тра Ла ти ни на, Ста ри на Но вак је сте ју нак ко ји се же ни ви лом (ми ло ше вић –Ђор Ђе вић 
1971: 61–63), а за ње го ве си но ве ве зу је се та ко ђе ста ри мо тив о за ва ди бра ће (уп. нпр. ЕР 112).
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кру гу пе са ма!), што се од ра зи ло на по ет ску фак то гра фи ју (фор му ле, про-
фи ли са ње еп ских ју на ка10):

Го ром је зди Кра ље ви ћу Мар ко
и с њи ме је Ми лош Оби ли ћу (СА НУ II, 35)

По је зди ше до два по бра ти ма
Пре ко кра сна Ми ро ча пла ни не,
Та јед но је Кра ље ви ћу Мар ко,
А дру го је вој во да Ми ло шу (вУк II, 38)

Го ром је зди По по вић Сто ја не
И нуз ње га Ле по са ва љу ба. (СА НУ II, 92)

Ди фе рен ци ја ци ја две ју зо на бе ле же ња – ди нар ске и при мор ске – на 
осно ву то га ко ји ју нак фи гу ри ра на по зи ци ји про та го ни сте (Сто јан По по вић 
у пр вој, Мар ко Кра ље вић у дру гој) на ве ла је Ра до са ва Ме де ни цу на за кљу-
чак да је Мар ко на кнад но, под при ти ском огром не по пу ла р но сти, укљу чен 
у круг пе са ма у ко ји ма љу ба пе ва њем кроз го ру ини ци ра на пад хај дуч ког 
ха рам ба ше, а он да у од сут ном тре нут ку из да је му жа (због че га у епи ло гу 
би ва и тип ски / су ро во ка жње на):

„Ве зи ва ње за Мар ка усле ди ло је, не ма сум ње, под при ти ском огром-
не по пу лар но сти ње го ве еп ске лич но сти. Уко ли ко се ле ген да о ње му 
ви ше ши ри ла, на ро чи то на пе ри фе ри ја ма на ше на род не епи ке, уто ли ко 
се ви ше еп ска ма те ри ја ве зи ва ла за ње го во име. То ре чи то до ка зу је на-
ро чи то из ван ред но ве ли ки број ва ри ја на та на дал ма тин ско-при мор ском 
по ја су, ко ји се очи глед но по ка зу је нао нај мла ђи слој ва ри ја на та ове гру пе“ 
(ме де ни ца 1965: 159).

Чи ни се, ме ђу тим, да би о да тој прет по став ци тре ба ло го во ри ти с до зом 
ре зер ве, нај пре сто га што се ни на том истом про сто ру, ни у дру гим еп ским 
зо на ма оста ли обра сци с те мом не вер не же не ни су пре не ли на Мар ка Кра-
ље ви ћа,11 што са мо по се би ука зу је на чи ње ни цу да ни је реч о гло бал ном 

10 Ин ди ка тив но је, ре ци мо, да на кон што са вла да слу гу Ху се и на, по кој но га Џа фер-
бе га, Гру и ца – на ко ме оста је Џа фер-бе го во оде ло – ко ња пу шта у го ру:

Оста Ху со но гом ко па ју ћи,
Оде Гру јо бр дом пје ва ју ћи,
И он до ђе сво је му Но ва ку;
Са стри цем се у образ по љу би,
А свог оца у би је лу ру ку;
Ђо га пу сти у го ру зе ле ну,
Узе пу шку у де сни цу ру ку,
Пак оти де у го ру зе ле ну (вУк III, 2).
11 На осно ву ва ри ја на та ко је ана ли зи ра (а прак тич но је све за пи са не у да том мо мен ту 

имао у ви ду), Р. Ме де ни ца ис ти че да је „тип ва ри ја на та са пре суд ном уло гом де те та у сво јим 



по е тич ком про це су (ко ји за хва та све си жеј не мо де ле / еп ско пе ва ње као 
та кво), а он да и за то што све по ме ну то у тач ка ма 1–6 ука зу је на то да си жеј-
ни обра зац ни је при мар но ге не ри сан у „сред њем“ еп ском сло ју, од но сно у 
кру гу пе са ма о хај ду ци ма. Сем то га, у на у ци је углав ном при хва ћен су про-
тан став: да су у пе ри фер ним зо на ма (и еп ским, и је зич ким) по пра ви лу 
пе три фи ци ра не ста ри је / ар ха ич ни је фор ме.

Ово нас из но ва вра ћа на чи ње ни цу да и у јед ном и у дру гом си жеј ном 
обра сцу с но се ћим мо ти вом пе ва ња кроз го ру Мар ко фи гу ри ра као но си лац 
еп ске рад ње, што би – по ред инер ци је ко ју ин ду ку је мо тив сам – мо гло би ти 
у спре зи с чи ње ни цом да се оба обра сца те ме ље на из у зет но ар ха ич ној сли ци 
све та а, де лом, и ми ту (као при чи) са мом, што он да зах те ва и од го ва ра ју ћег 
про та го ни сту: у пе ва њу о Мар ку и ње го вом по бра ти му ко ји огла ша ва њем 
кроз го ру на вла чи на се бе гнев ви ле ен ко ди ра ни су ло ги ка би нар них струк-
ту ра и тра ди ци о нал ни си стем пред ста ва ко јим се де фи ни ше људ ски / осво јен 
/ си гу ран / „зву чан“ (као и са су прот ним пред зна ком – де мон ски / туђ / опа сан 
/ без гла сан) про стор (де Те лић 1992: 65–66), док је у дру гом слу ча ју, све су 
при ли ке, ре пли ци ран древ ни (ин до е вроп ски) мит о Гро мов ни ку и ње го вој 
по ро ди ци, ко ји, пре ма ре кон струк ци ји Т. Суд ник и Т. Ци вјан, укљу чу је и 
мо тив не ве ре Гро мов ни ко ве же не / из да је су пру га ње го вом про тив ни ку, због 
че га у епи ло гу би ва спа ље на / прог на на под зе мљу / тран сфор ми са на у бо-
ги њу до њег све та (сУд ник – цивъян 1980: 242). Ана ло ги ју са „основ ним“ 
ми том Љ. Ра ден ко вић пре по знао је у еп ским пе сма ма с цен трал ном епи зо-
дом гро мо гла сног пе ва ња ју на ко ве же не кроз го ру, ко јим она от кри ва свог 
су пру га хај дуч ком ха рам ба ши (и че сто ха рам ба ши по ма же у бор би), због 
че га би ва тип ски / су ро во ка жње на (ра ден ко вић 1988: 230–231; уп. де Те лић 
1992: 30, 62).12

нај ка рак те ри стич ни јим об ра да ма до след но [...] ве зан за име Гру је Но ва ко ви ћа“ (ме де ни ца 
1965: 162), а из два ја са мо јед ну пе сму струк ту ри ра ну по обра сцу „Ба но вић Стра хи ња“ у ко јој 
је про та го ни ста Мар ко Кра ље вић: „Или ће ва ва ри јан та из Сла во ни је [Лука Илић Ори ов ча-
нин – прим. Л. Д.] не ка зу је ов де ни шта. Мар ко ва еп ска лич ност на ву кла је на се бе то ли ко 
еп ског те ре та да га ни је мо гао ми мо и ћи ни овај си же“ (ме де ни ца 1965: 64). Ни јед на ва ри-
јан та Же нид бе кра ља Ву ка ши на не укљу чу је Мар ка као про та го ни сту (спи сак од пре ко 70 
ва ри ја на та дат је у де лић 2006: 349–354). С дру ге стра не, за Мар ка се ве зу је још је дан круг 
пе са ма с те мом не вер не же не (Не вје ра љу бе Кра ље ви ћа Мар ка; вУк VI, 25 и ва ри јан те, где 
љу ба Мар ка ва ра с Ду ком Сен ко ви ћем), као и је дан од ва ри је те та у ком љу ба оста је вер на 
су пру гу („пре ру ша ва ње у ка лу ђе ра“ / Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра): „Оно што у 
овој гру пи пе са ма на ро чи то па да у очи је сте до след ност да се ̒ те маʼ ве зу је за јед ну лич ност, 
за Мар ка“ (ме де ни ца 1965: 184). Све ово го во ри у при лог чи ње ни ци да се мо тив пе ва ња 
(љу бе) кроз го ру мо гао ини ци јал но, а не тек по сред ством ли ка Сто ја на По по ви ћа ве за ти за 
Мар ка Кра ље ви ћа.

12 Осно ва за ре кон струк ци ји мит ске по за ди не је сте глас мит ских ди мен зи ја – под 
ње го вом сна гом по ви ја се тра ва и ли шће па да са др ве ћа, а из во ри се му те или сах ну:

Кад угле да мла да Ан ђе ли ја, 
За пи ва му гр лом де бе ли јем. 
Ка ко пи ва, ку ја је ро ди ла: 
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Фор му ла пе ва ња кроз го ру – као ја ко и ин ва ри јант но еп ско чво ри ште 
– во ди ла је асо ци ја ци ји два ју обра за ца: оног у ко јем је би ће освет ник ви ла 
и оног у ко јем је то гор ски хај дук. Ана ло ги ја се, ме ђу тим, ма ка ко сна жна, 
у на зна че ној тач ки за вр ша ва, јер су и си жеј не ли ни је, и епи ло зи, и се ман-
тич ко / сим бо лич ко за ле ђе ва ри ја на та раз ли чи ти. Круг пе са ма у ко ји ма кроз 
го ру пе ва ју на ко ва љу ба укљу чу је мо ме нат не а де кват ног по на ша ња у хтон-
ском про сто ру,13 али је ак це нат – упр кос мо гу ћој ве зи с (хи по те тич ним / 
ре кон стру и са ним) ми том о Гро мов ни ко вој не вер ној же ни (ра ден ко вић 1988: 
230–231, 235) – по ме рен са мит ског (чо век : де мон ско би ће) на ју нач ки (ју нак : 
пре срет ник у го ри) и по ро дич ни су коб (ју нак : љу ба), од но сно с ко смо го ниј-
ског (осва ја ње / за по се да ње хтон ског про сто ра) на со ци јал ни план (ета бли-
ра ње дру штве них / етич ких нор ми), због че га се обра зац у ко јем ју на ко ва 

С го ри це је ли шће по ле ти ло 
По пла ни ни тра ва по клек ну ла.
То за чуо Ма лен ха рам ба ша, 
Пи јућ ви но с три де сет хај ду ка (МХ VI II, 16).

Ка то ок не Еел на не ве ста
на го ра та шум ки от пад на ле,
по по ле то тре ва по вейна ла,
у из во ри во да пресъхна ла.
До чул я е Ла лош из го ри ца [...] (СбНУ 53, бр. 532, стр. 647).

Про та го ни сти – два ју на ка и же на – та ко ђе ре пли ци ра ју основ ну мит ску си ту а ци ју, 
ко ју је, као основ ни обра зац уре ђе ња кул ту р ног про сто ра, опи сао Иво Пи лар. Пра те ћи то-
по ни ми ју и ре љеф не об ли ке, Пи лар је на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (кон ти нен тал на 
Хр ват ска, Дал ма ци ја, Бо сна и Хе р це го ви на, Сла во ни ја, ју жна Ср би ја, Цр на Го ра) де тек то-
вао исти про сто р ни обра зац: „с ли је ве стра не мје сто, обич но бри јег, по све ћен бо гу сун ца, 
свје тло сти и до бра, у сре ди ни во да, а с де сне бри јег, пе ћи на или гу ду ра, по све ће на зло ду ху, 
прин ци пу та ме и зла“. Је дан ло ка ли тет упу ћу је, да кле, на „бе лог“ бо га (у хри шћан ској ин-
тер пре та ци ји [потоња архит ек тура] то је нај че шће цр ква не ког све ца), дру ги на „цр ног“ 
(Со то ни ћи, Цр ни Љут, Ди ву ље, Ди вљи Врх и сл.), док је из ме ђу њих ре ка / по ток, углав ном 
са ско чи де во јач ком ле ген дом (pi lar 1931; де Те лић 1992: 84–85). Иста кон сте ла ци ја ли ко ва 
и иста мит ска око сни ца (с мо ти вом не вер не же не) пре то че не су и у на ра ци ју са, у осно ви, 
су прот ним ис хо дом (по бед ник је ин фе ри ор ни ји ју нак), чи ју сим бо лич ку осно ву пред ста вља 
пре ла зак са ко смо го ни је (и ју на ка де ми јур шких атри бу та и мо ћи) на исто ри ју / ква зи и сто ри-
ју (ју на ци са о бра же ни еп ском / људ ском све ту) („пре ла зак из ета пе ства ра ња у сле де ћу ета пу“ 
усло вио je „пад ко смо ло шког и бо жан ског пре ма исто риј ском и људ ском“; у том се про це су 
„по след њи члан ко смо ло шког [...] сје ди њу је са пр вим чла ном исто риј ског ни за (или бар ква-
зи и сто риј ског)“; to po rov 1979: 443). Да та на ра ци ја пре по зна је се у пе ва њу о ру ском ги ган ту 
Свја то го ру, ње го вој не вер ној же ни и Иљи Му ро ме цу, а на ју жно сло вен ском про сто ру – у 
тра ди ци ји пе ва ња и при по ве да ња о смр ти вој во де Мом чи ла, где су про та го ни сти еп ски ко лос 
с кри ла тим ко њем, ње го ва не вер на су пру га и краљ Ву ка шин (де лић 2006: 298–312).

13 „Глас, да кле, на ро чи то из у зет но сна жан, ’гро мо витʼ глас, као ди стинк тив но обе леж је 
со ци јал ног про сто ра љу ди и по вла шће ног про сто ра гор њих бо го ва, пот пу но је ис кљу чен 
из хтон ског све та и иза зи ва крај ње не при ја тељ ство ње го вих де мон ских вла да ра“ (де Те лић 
1996: 83).
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љу ба пе ва кроз го ру с пра вом укљу чу је у круг мо де ла с те мом не вер не / вер не 
љу бе (ме де ни ца 1965).14

Пе ва ње кроз го ру пе ва чи су до во ди ли у ве зу са хај дуч ким пре па дом и 
у ва ри јан та ма струк ту ри ра ним по обра сцу „удар хај ду ка на сва то ве“ (Ри
шња нин ха џи ја и Ли мун тр го вац; вУк III, 68). У том кру гу пе са ма (као и у 
пе сма ма о „пе ва њу кроз го ру“) је дан од ста бил ни јих мо ти ва је сте кр ше ње 
та буа ти ши не, ко је – та мо где се ја вља – ини ци ра на пад хај ду ка. У по зни јим 
бе ле же њи ма (од Ву ка на да ље) – где је очи та тен ден ден ци ја иде а ли за ци је 
гор ских ге ри ла ца15 – њи хо ва ак ци ја из ну ђе на је увре дом ко ју им на но си 
не ко од чла но ва сва тов ске по вор ке. Увре да је, ме ђу тим, мо тив не сум њи во 
мла ђи по по ста њу, јер је у ве ћи ни пе са ма раз лог за на пад сва тов ска сви р ка 
(„буб њи и сви ра ле“ / „зи ле и бо ри је“) (ма да пре вас ход но као сиг нал при су-
ства у го ри), чи ји ин тен зи тет, по сред ством сло вен ске ан ти те зе (ко ја, ка да 
је о зву ку реч, фор му ла тив но укљу чу је гр мља ви ну, пу цањ то по ва, мор ску 
ху ку, за ви ја ње ве тра и сл.), мо же би ти до ве ден и до екс тре ма:

СВА ТОВ СКА СВИ Р КА УВРЕ ДА НА НЕ ТА ХАЈ ДУ ЦИ МА 

Ми ли Бо же, чу да ве ли ко га!
Да л’ пу ца ју За дар ски то по ви?
Да л’ ду ха ју при мор ски вје тро ви,
Те уда ра је ка у пла ни ну? –
Нит’ пу ца ју За дар ски то по ви,
Ни ду ха ју при мор ски вје тро ви;
Већ сва то ви и во де ђе вој ку. 

(вУк III, 74)16

Не пје вај те, ни пу шке ба цај те,
Уста ви те зи ле и бо ри је,
А са виј те сви ле не бар ја ке
Док про ђе мо кроз Ко ри та рав на. 

(вУк III, 68)

Бог убио цр на Ци га ни на
Кој’ за ви ка из гр ла би је ла:
„Ча ла са да, на ше мек тер ба ше,
На сра мо ту Ба ју и Ли му ну,
Кад про ђо смо кроз Ко ри та рав на,
А не смје ше удрит на сва то ве!“
Уда ри ше зи ле и бо ри је,
Ста де је ка буб ња и сви ра ла,
Ста де пра ска ма ли јех пу ша ка,
Ста де ви ка до бри јех ју на ка. 

(вУк III, 68)

14 То, да ка ко, не зна чи да сви ти обра сци и да ље не за др жа ва ју мит ске обри се, а ју на-
ци од го ва ра ју ће атри бу те и до ме не (што по себ но ва зи за си жеј ни мо дел „же нид ба кра ља 
Ву ка ши на“ и еп ски ха би тус / про фил вој во де Мом чи ла).

15 Реч је о тен ден ци ји, ко ја је, све су при ли ке, епи ком овла да ла у дру гој по ло ви ни 
XVI II и по чет ком XIX ве ка, ка да су ор га ни зо ва ни је уста нич ке ак ци је ство ри ле про стор да 
се ли ко ви хај ду ка од раз бој ни ка и ха ра ми ја тран сфор ми шу у на ци о нал не за штит ни ке и 
осло бо ди о це: „[...] Али је и из ми је ње но гле да ње на хај ду чи ју би ло си гур но пот сти цај да се 
не што, што се ина че про ти ви мо рал ним схва та њи ма, не при пи су је љу ди ма ко ји су све ви-
ше по ста ја ли бор ци про тив Ту ра ка. Ре кло би се сто га да је са ја ча њем сви је сти о по тре би 
бор бе про тив тур ског фе у дал ног го спод ства ја ча ла и раз ви ја ла се тен ден ци ја ка иде а ли за-
ци ји хај ду чи је“ (Na ze čić 1959: 214). У тој иде а ли за ци ји нај да ље је оти шао Те шан По дру го-
вић (вУк III, 68) (Na ze čić 1959: 209; сУ вај џић 2003: 402; пе ши кан –љУ шТа но вић 2007: 189).

16 Огла ша ва ње сва то ва ме сти мич но за у зи ма и ре фе рент ну по зи ци ју у сло вен ској ан ти-
те зи: „Ми ли Бо же, чу да ве ли ко га! / Или гр ми ил’ се зе мља тре се, / Ил’ пу ца ју на За дру лу бар де,



Кад су до шли сва ти под ото ку,
То дор вик ну гр лом би је ли јем:
„Стан ’те бра ћо, ки ће ни сва то ви!
Уста ви те буб ње и сви ра ле,
Уга си те сви р ке све ко ли ке,
Да ја ју нак пред сва то ве про ђем,
Јер ото ка ниг да ни је са ма
Брез хај ду ка, ја брез мр ка ву ка,
Ја брез че те Тур ске, ја ка у р ске.“ 

(вУк III, 24)

Бог убио Али ју ча у ша, 
Ди же усну а ис ке си зу бе, 
А за пје ва тан ко гла со ви то: 
„Ча ла, ча ла, чал ги џи је мла де, 
Про ве до смо ли је пу дје вој ку 
На сра мо ту Ба ју и Ли му ну, 
И ђи ди ји од Мо ра че Ву ку 
И њи хо во до три ста хај ду ка, 
Не смје до ше на ма уда ри ти.“ 

(КХ I, 6)

Мо тив ске па ра ле ле и ана ло ги ја ме ђу до ме ни ма хај ду ка у јед ном и дру-
гом кру гу пе са ма (Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на, „удар хај ду ка на сва то ве“) 
отво ри ли су про стор за ин тер фе рен ци ју мо де ла и флук ту а ци ју фор му ла и 
мо ти ва. Оту да се у ве ли ком бро ју ва ри ја на та с епи зо дом пе ва ња кроз го ру 
(што је мо тив ана ло ган огла ша ва њу сва то ва) ја вља мо тив прет ход не про сид-
бе ју на ко ве љу бе од стра не хај дуч ког ха рам ба ше,17 што је по не где ди рект но 
по ве за но са ње го вом хај дуч ком ини ци ја ци јом (пе Тра но вић I, 38; кУ хач IV, 
1499; уп. ме де ни ца 1965: 152, 154):

ПЕ ВА ЊЕ КРОЗ ГО РУ У ДАР ХАЈ ДУ КА НА 
СВА ТО ВЕ
(мо ти ва ци ја от ми це)

УДАР ХАЈ ДУ КА НА 
СВА ТО ВЕ
(раз лог од ме та ња)

„Не  бу да ли, бу дим ски 
Бе шла га,

Ов а го ра ни кад ни је са ма,
Јал’ без ву ка, ја ли без 

хај ду ка,
јал’ без оног Ма лин 

ха рам ба ше.“

(Сад ћу ма ло да ис при чам, 
лак ше ми је.)

Он ме је три пу та од мај ке 
про сио,
он про сио, мај ка ни је да ла,
зе мљи ца јој ко сти из ба ца ла 
што ме ни је за Ма ли на да ла!

(Тран скрипт, пе ва ла / 
ка зи ва ла Ха џе ра Са рач из 
Гра ди шке.)

Тад ’ бе се ди ле по та де вој ка:
„Ми ли ку ме, ми ли ста ри 

сва те!
За зор ме ни у вас по гле да ти,
А ка мо ли с ва ма бе се ди ти:
Ус тег ни те ко ње ви те зо ве,
За у став ’те сви р ке и буб ње ве, 
И са виј те ала је бар ја ке:
Пред на ма је го ра уса ри та,
У њој има два на ест уса ра,
И три н’е сти уса ри не Ива,
Ко ји ме је у мај ке про сио
И ле пим ме да ром да ри вао:
По крио ме сви лом и ка ди фом,
И по суо сву сјај ним би се ром, 
Дао ми је два на ест пр сте на,
У њи ма је брез це не ка ме ње;
Уз пр сте ње иља ду ду ка та:
Ал’ ме мај ка ње му ни је да ла,
Па се на њу вр ло на љу тио,
Че ка ће нас сре ди го ре чар не.“

(вУк III, 75)

Ми ли Бо же, чу да ве ли ко га!
Да л’ пу ца ју За дар ски то по ви?
Да л’ ду ха ју при мор ски 

вје тро ви,
Те уда ра је ка у пла ни ну? –
Нит’ пу ца ју За дар ски то по ви,
Ни ду ха ју при мор ски вје тро ви;
Већ сва то ви и во де ђе вој ку,
Они ме ћу ћу ми шли пи што ље.
Кад би ја ху дру му на рас кр шћу,
Ал’ го во ри ли је па ђе вој ка:
„О чу ли ме, ку ме и ђе ве ре!
За зор ми је у вас по гле да ти,
А ка мо ли с ва ма го во ри ти;
Зе ман до ђе, ва ља го во ри ти:
Кад сам би ла лу дач ка код 

мај ке,
Про сио ме Пле ти ко са Па вле
Се дам пу та у се дам го ди на,
Он про сио, не да де ме мај ка,
С ме не Па вле оде у хај ду ке.“

(вУк III, 74)

/ Ил’ уда ра мо ре о бре го ве / Или је зде ки ће ни сва то ви? / Ни ти гр ми нит’ се зе мља тре се, / Нит’ 
пу ца ју на За дру лу бар де, / Нит’ уда ра мо ре о бре го ве / Ни ти је зде ки ће ни сва то ви – / Шен лук 
чи ни па ша од Но во га, / Од Но во га, гра да би је ло га, / Ди је мно го ро бље за ро био“ (СА НУ III, 22).

17 У ва ри јан та ма из зби р ки Ј. Му ти ћа, Б. Пе тра но ви ћа, вУк VII, 28, Ма ти це хр ват ске, 
бра ће Ми ла ди но ва ца, С. Вер ко ви ћа ју на ко ва љу ба би ла је прет ход но про ше на, „по кло ње-
на“ од 7 го ди на, хај ду ко ва за руч ни ца и сл. (уп. ме де ни ца 1965: 150–162).
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Мо тив ко ји је у круг пе са ма о уда ру хај ду ка на сва то ве уве ден да би се 
ре ва ло ри зо ва ла по зи ци ја пре сре та ча (прет ход на про сид ба) – јер епи ка, у 
осно ви, др жи стра ну пр во ме про сцу и на кнад ну про ше ви ну (већ ис про ше-
не де вој ке) санк ци о ни ше18 или са свим спе ци фич ним ре ше њем пре ва зи ла зи 
(ку мље ње, бра ти мље ње) – у обра сцу Не вје ра љу бе По по вић Сто ја на пот-
пу но је не при ме рен јер је ар гу мент у при лог на па да чу, ко ји има са свим 
дру га чи ји до мен од на па да ча у ва ри јан та ма ко је те ма ти зу ју „удар хај ду ка 
на сва то ве“ (ми сли се пре вас ход но на по зни је ва ри јан те, у ко ји ма се мо тив 
прет ход не про ше ви не је ди но и ја вља):

УДАР ХАЈ ДУ КА НА СВА ТО ВЕ ПЕ ВА ЊЕ КРОЗ ГО РУ 
ХАЈ ДУК МЛА ДО ЖЕ ЊА ХАЈ ДУК МУЖ 
ЈУ НАК ПРО ТИВ НИК ПРО ТИВ НИ К ЈУ НАК

У ва ри јан ти Ха џе ре Са рач на пра вљен је и ко рак да ље, уво ђе њем „жен-
ског тек ста“, од но сно са гле да ва њем и ко мен та ри са њем ини ци јал не епи зо де 
(пр ве про ше ви не) из жен ског угла:

Он ме је три пу та од мај ке про сио,
он про сио, мај ка ни је да ла,
зе мљи ца јој ко сти из ба ца ла 
што ме ни је за Ма ли на да ла!

Ти ме се у пе сму – нео че ки ва но – уво ди мо тив ра ста вље них љу бав ни ка, 
не спо јив с фор му ла тив ним ка жња ва њем не вер не љу бе, због че га и ва ри јан та 
из ла зи из окви ра кон зи стент не еп ске по е ти ке,19 са чим као да ко ре спон ди-
ра и ко мен тар са ме пе ва чи це: „При је су би ле пје сме ју нач ке, па су се зна ле 
пје ват за цу ру“. От клон је уто ли ко ве ћи што се ра ста вље ни љу бав ни ци по-
зи ци о ни ра ју на опо зит не ет нич ке / кон фе си о нал не стра не – што је по е тич ки 
пре се дан. Број ни при ме ри оства ре них љу ба ви / бра ко ва из ме ђу хри шћан ских 
ју на ка и му сли ман ских де во ја ка и обр ну то не угро жа ва ју ову кон ста та ци ју, 
јер еп ска по е ти ка жен ску на кло ност ју на ку дру ге ве ре не санк ци о ни ше је-
ди но у слу ча ју ка да је ју нак „свој“, а де вој ка „ту ђа“.20 Што ни је слу чај у 

18 „Кра сни ба бо, Ми лу ти не кне же! / Ни сам ли ти бе се дио, ба бо, / Да не про сиш про-
ше не де вој ке?“ (вУк III, 76).

19 Ка жња ва ње не вер не су пру ге има упо ри ште у си сте му тра ди ци о нал них ко до ва 
(етич ком, со ци јал ном, об ред но-оби чај ном) не ве за но за то да ли је она с ње ном во љом или 
без ње не во ље би ла уда на, али ова квим по ет ским за хва том / удва ја њем је дан аспект љу би-
ног ли ка отва ра дру га чи ји хо ри зонт иш че ки ва ња и зах те ва дру га чи ји епи лог.

20 Ин верз ну си ту а ци ју епи ка не то ле ри ше. У пе сми Се стра Иванка пе та на (вУк VI, 
63) Ан ђа уме сто „ђе не ра ла“, „ка пе та на“ и Ра да Се ња ни на би ра Ну кић бар јак та ра: „Ја сам 
мо је од го ји ла ли це, / Би је ли ла и уру ме ни ла / За Тур чи на у Тур ску Уд би ну / А на име Ну кић-
-бар јак та ра, / Ју на ка га у Уд би ни не ма. / Ево има три го ди не да на, / Што до ла зи Ну кић бар јак-
та ре / У го ди ни сва ко га мје се ца. / Три сам до ве тур ске из у чи ла, / И до бро сам књи гу из у чи ла. 
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пе сми Ха џе ре Са рач. Ова квим струк ту ри ра њем при че ни је, да кле, по љу љан 
са мо жан ров ски ка нон већ су – на ру ша ва њем иде о ло шке де мар ка ци је сво
је : ту ђе – уз др ма на и са ма упо ри шта тра ди ци о нал ног си сте ма ми шље ња.

Ка ко се на осно ву овог крат ког пре гле да мо же ви де ти, обра зац за све-
до чен у нај ра ни јим бе ле же њи ма (Ер лан ген ски ру ко пис) и осло њен на нај ду-
бље сло је ве тра ди ци је (мит о Гро мов ни ку и ње го вој по ро ди ци) ап сор бо вао 
је вре ме ном мо ти ве ко ји су – по пут во де ко ја ле ди у пу ко ти ни сте не, ши ри 
се и во ди ње ном пу ца њу – би ли тач ке из ко јих је кре та ло жан ров ско и по-
е тич ко уру ша ва ње. Фор му ле су, као нај ви тал ни ји сег мент еп ског пе ва ња, 
пре тра ја ле, али су из гу би ле сво ју основ ну функ ци ју да по ве зу ју раз ли чи те 
хи је рар хиј ске ни вое и сло је ве тра ди ци је.21 Као пу ка фор ма (све де не на сред-
ство им про ви за ци је и као линк ка не ком па ти бил ним сег мен ти ма тра ди ци је), 
оне су по ста ле сред ство ап сур да и отво ри ле про стор да се текст струк ту ри ра 
у мо ду су ко ји је Н. Фрај на звао иро ниј ским,22 стра ном, у осно ви, не са мо 
усме ној епи ци, већ и свим жан ров ским, по е тич ким и умет нич ким си сте ми ма 
за сно ва ним на есте ти ци исто вет но сти (Ј. Лот ман).23

/ А та ко ми Бо га исти но га, / Ја ћу узет’ Ну кић-бар јак та ра, / Ја Ну ки ћа, ја ли зе мљу цр ну, / Ил’ 
се мла да ни уда ти не ћу.“ У епи ло гу Ра де Се ња нин ве зу је Ну кић-бар јак та ра и во ди га у Сењ; 
ка да га угле да, Ан ђа окре ће ко ло на о па ко („Он да Ан ђа ко ло окре ну ла, / Окре ну ла ко ло на-
опа ко“) – што упу ћу је на Ну ки ће во по гу бље ње. Слич но је у пе сми „Ћер кар ло вач ког ба на“ 
(СА НУ III, 30): „’А мој ба бо, да од Бо га на ђеш, / Ал’ не знаш ал’ не ћеш да ка жеш – / Ја има-
дем у ме не ја ра на / Под Оме ром, под пла ни ном кри вом, / Под Оме ром, под ба ко њом сил ном, 
/ По име ну Ве ли гић-Сеј ма на [...] Ово има де вет го дин’ да на, / Тур ски сам се кр стом по кр сти-
ла, / И у тур ску ви ру ви ро ва ла / И ја по стим тур ском ра ма за ну / Све за здра вље Ве ли гић-Сеј-
ма наʼ“. Ве ли гић Сеј ман ги не у епи ло гу пе сме, а де вој ку уда ју за Се ња нин Ива на.

21 „При лив зна че ња у деј ству еп ске фор му ле усме рен је од тра ди циј ске кул ту ре као 
за јед нич ког из во ра зна че ња за све у куп ну усме ну књи жев ност, ка жан ру и ње го вој кон крет-
ној ре а ли за ци ји (еп ској пе сми). На тај на чин она пре мо шћу је хи је рар хиј ски јаз из ме ђу 
епи ке и тра ди ци је“ (де Те лић 1996: 106).

22 Нор троп Фрај из два ја пет основ них мо ду са при по вед не књи жев но сти: мит (ју нак 
је бо жан ско би ће по вр сти над моћ но љу ди ма и људ ској око ли ни), ро ман су (ју на ко ви по ступ-
ци су чу де сни, чу де сна је и око ли на, али он ипак је сте људ ско би ће; по ступ њу је над мо ћан 
над дру гим љу ди ма; бај ка и сл.), те ви со ко ми мет ски (еп, тра ге ди ја), ни ско ми мет ски (ко ме-
ди ја, ре а ли стич ка про за) и иро ниј ски мо дус. Овај по след њи ка рак те ри шу при зо ри „за ро бље-
но сти, фру стра ци је или ап сур да“, а ју на ци има ју ма њу моћ де ло ва ња од про сеч них љу ди. 
Исти ау тор за па жа ка ко европ ска при по ве дач ка књи жев ност то ком „ми ну лих пет на е стак 
сто ле ћа“ не пре ста но спу шта сво је гра ви та циј ско сре ди ште (од мит ског ка иро ниј ском) 
(Frye 1979: 45–46).

23 То не зна чи да се иро ниј ски еле мен ти не мо гу на ћи у де ли ма усме не про ве ни јен ци је 
(Књи га о Јо ву) или сред њо ве ков ним тек сто ви ма. На про тив, Фрај као тип ску иро ниј ску фи-
гу ру из два ја phar ma ko sa. Жр тво ва ње се, ме ђу тим, са ста но ви шта тра ди ци о нал не кул ту ре, 
по пра ви лу оправ да ва (бро до ви ис пло вља ва ју ка Тро ји, гра ђе ви не оп ста ју и сл.). У иро ниј-
ски мо дус текст пре ла зи тек кад жр тва ви ше ни је функ ци о нал на, кад не ма сми сла / свр хе, 
ка да се до кра ја на ру ши од нос из ме ђу узро ка и по сле ди це.

820



ИЗ ВО РИ

вУк I–IV: Срп ске на род не пје сме I–IV. Ску пио их Вук Стеф. Ка ра џић. Бе о град: Про-
све та, 1975–1988.

вУк VI –IX: Срп ске на род не пје сме VI –IX. Ску пио их Вук Стеф. Ка ра џић. Др жав но 
из да ње. Бе о град, 1899–1902.

ЕР: Ер лан ген ски ру ко пис ста рих срп ско хр ват ских на род них пе са ма. Из дао Гер хард 
Ге зе ман. Ср. Кар лов ци: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 1925. Но во чи та ње Ер лан
ген ског ру ко пи са (М. Де те лић, С. Са мар џи ја, Л. Де лић): <http://www.erl.mo nu-
men ta ser bi ca.co m>

КХ I–II: Na rod ne pje sme mu sli ma na u Bo sni i Her ce go vi ni. Sa brao Ko sta Hörmann 1888– 
1889. Knji ga I–II, dru go iz da nje. Sa ra je vo, 1933.

МХ I–IX: Hr vat ske na rod ne pje sme. Sku pi la i iz da la Za greb: Ma ti ca hr vat ska, 1890–1940.
СА НУ II –IV: Срп ске на род не пје сме из нео бја вље них ру ко пи са Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 

Бе о град: СА НУ, 1974.
СбНУ: Сбор ник за на род ни умо тво ре ния на у ка и кни жни на, от. кн. 27. Сбо р ник за 

на род ни умо тво ре ния и на ро до пис, МНП (от кн. XIX изд. Българ ско то кни жов-
но дру же ство, а от кн. XXVII – БАН), Со фия, 1889–.

СМ: Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја. Пје ва ни ја цр но гор ска и хер це го вач ка. До бри ло 
Ара ни то вић (прир.). Ник шић, 1990. [Пјеванија цер но гор ска и хер це го вач ка, са бра
на Чу бр ом Чој ко ви ћем Цер но гор цем. Па њим из да на истим, у Лај пци гу, 1837]

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

де лић, Ли ди ја. Жи вот еп ске пе сме: Же нид ба кра ља Ву ка ши на у кру гу ва ри ја на та. 
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2006.

де Те лић, Мир ја на. Мит ски про стор и епи ка. Бе о град: СА НУ – Ау тор ска из да вач ка 
за дру га „До си је“, 1992.

де Те лић, Мир ја на. Урок и не ве ста. По е ти ка еп ске фор му ле. Бе о град – Кра гу је вац: 
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ – Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња Уни вер зи-
те та у Кра гу јев цу, 1996.

ме де ни ца, Ра до сав. Ба но вић Стра хи ња у кру гу ва ри ја на та и те ма о не ве ри же не 
у на род ној епи ци. Сту ди ја из на ше на род не по е зи је. Бе о град: СА НУ, 1965.

ми ло ше вић –Ђор Ђе вић, На да. За јед нич ка те мат скоси жеј на осно ва срп ско хр ват ских 
не ис то риј ских еп ских пе са ма и про зне тра ди ци је. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул-
тет бе о град ског уни вер зи те та, 1971.

пе ши кан –љУ шТа но вић, Љи ља на. Ста на ја се ло за па ли: огле ди о усме ној књи жев
но сти. Но ви Сад: Днев ник, 2007.

пе ши кан –љУ шТа но вић, Љи ља на. Ви лин ски град у хај дуч кој пе сми – од ре флек са 
древ ног ми та до але го ри је. Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2009, 59–75.

821



ра ден ко вић, Љу бин ко. Мит ски атри бу ти Ста ри не Но ва ка у еп ској по е зи ји Ју жних 
Сло ве на и Ру му на. Ра до ван Са мар џић (ур.). Ста ри на Но вак и ње го во до ба: 
збо р ник ра до ва. Бе о град: СА НУ, 1988, 211–249.

сУ вај џић, Бо шко. Еп ске пе сме о хај ду ци ма и уско ци ма: ан то ло ги ја. Бо шко Су вај џић 
(прир.). Бе о град: Гу тен бер го ва га лак си ја, 2003.

сУ вај џић, Бо шко. Ју на ци и ма ске: ту ма че ња срп ске усме не епи ке. Бе о град: Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност, 2005.

сУд ник, Татяна М., Татяна В. цивьян. К ре кон струк ции од но го ми фо ло ги че ско го 
тек ста в бал то-бал кан ской пер спек ти ве. Т. В. Цивьян (ред.). Струк ту ра тек ста. 
Мо сква: Из да тельство „На у ка“, 1980, 240–285.
<http://www.in slav.ru /ima ges/sto ri es/pdf /1980_Struk tu ra_tek sta.pdf > 27. 3. 2013.

*
Frye, Nor throp. Ana to mi ja kri ti ke. Če ti ri ese ja. Za greb: Na pri jed, 1979.
Kr stić, Bra ni slav. In deks mo ti va na rod nih pe sa ma bal kan skih Slo ve na. Ili ja Ni ko lić (prir.). 

Be o grad: SA NU, 1984.
Na ze čić, Sal ko. Iz na še na rod ne epi ke, I dio. Haj duč ke bor be oko Du brov ni ka i na ša na

rod na pje sma (pri log pro u ča va nju po stan ka i raz vo ja na še na rod ne epi ke). Sa ra je vo: 
Svje tlost, 1959.

pi lar, Ivo. O du a li zmu u vje ri sta rih Slo vje na i o nje go vu pod ri je tlu i zna če nju“. ZNŽOJS 
XXVI II/1 (1931).

to po rov, Vla di mir N. Ko smo loš ki iz vo ri pr vih isto rij skih opi sa. Tre ći pro gram (le to 1979): 
429–475.

Lidija D. Delić

GOROM JEZDI BUDIMSKI BEŠLAGA
Modification of epic singing about the unfaithful lover 

S u m m a r y 

The analysis is based on a circle of variants with the topic of the unfaithful wife 
who betrays the husband by siding with haiduks (Disloyalty of Popović Stojan’s Lover 
– Nevjera ljube Popović Stojana) and a transcript of a song structured after the same 
pattern, noted in 2011 by Hadžera Sarač from Gradiška (born in 1937). The given sum-
mary model, very popular and present in the entire Yugoslav space, is recognized by the 
motive of singing through the mountain, so besides the classic heroic motivation of a 
clash on the basis of a conflict among the characters we can also identify the breaking 
of the taboo of violating silence in the mountain, more specifically combined with the 
taboo of singing amiss (during the night). The song is based on an extremely complex system 
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of codes: spatial (representations of a mountain as a dangerous, chthonic, impure place), 
mythical (representations of chthonic beings and their correlation with space), historical 
(a historical and epic role of haiduks), social (codification of family relations and a 
heroic ethos). The variant of Hadžera Sarač differs from more traditional versions in its 
conciseness and the introduction of atypical details (the motive of separated lovers), 
which opens up a space for following genre modifications and the destruction of the epic 
code. The genre status of the song and the relationship of the singer and tradition are seen 
in precious autoreferential statements (“There used to be heroic songs, sung for a girl”, 
“it is an old song”, “and that is an ancient song”).
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