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КАКЛАСиФиКАцијиСижЕјНихМОДЕЛА

Романтичарскоодушевљење традиционалнимкултурама,
фолклороминаивномпоезијомпокренуло је организованије
бележењеусменихтворевина.Сапрвимнаучнимистраживањима
уовојобласти,наметнулосеипитањенесаможанровске,него
итематско-мотивскекласификације.

Пионирскипокушајисистематизацијеусменепрозепоти-
чуиздругеполовинеXIXиспочеткаххвека.ј.г.фонхан
1864. јепописаогрчкеиалбанскебајке.Овајисличнирани
радовипредстављалисувишеазбучнелистекојенеразликују
типприповеткеодмотивакојијеизграђују.1Првиозбиљнији
радјеинтернационалнииндексмотива,којије1910.осмислио
финскинаучникА.Арне,представникисторијско-географске
школе.СледбеникинастављачњеговоградаС.Томсонсаставио
јеиндексмотива(1932–1936,адопуњеноиздање1955–1958),
апроширио јеиАрнеовкаталог1928.и1961.2Важно јена-
поменути да каталог типова није каталогмотива, јер је тип

1 J.Garry,H.el-Shamy,„Introduction”,in:ArchetypesandMotifsinFolk-
loreandLiterature:aHandbook,M.e.Sharpe,Armonk,NewYork,London,2005,
XIX.

2 S.Thompson,Motif-indexofFolk-Literature:aClassificationofNarrative
ElementsinFolktales,Ballads,Myths,Fables,MediaevalRomances,Exempla,Fabli-
aux, Jest-Books and Local Legends, I–VI, Indiana University Press, Bloomington,
1955–1958;A.Aarne, S. Thompson, The Types of Folktale: a Classification and
Bibliography,Secondrevision,FFCommunications,no.184,AcademiaScientiarum
Fenicca,Helsinki,1961.
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надређенмотиву,тачније,одговарапрепознатљивом,поновљи-
воммотивскомсклопу.3Потоњипроучаваоцидопуњавалису
поменуте индексе новиммотивимаи типовима, укључујући
инове, ранијенеобухваћене географскепросторе.ханс-јерг
Утер је 2004. прерадио и знатно прошириоАрне-Томсонов
каталог.4џ.гериих.Ел-Шамиуводеипсихолошкипринцип
класификације,примењујућијунговеархетиповеуиндексацији.
зборникрадовакојисуприредилиразрађујепреко150мотива
Томсоновогиндекса.5

једанодпрвихкритичараАрнеовихкритеријумакласифи-
кацијебиојерускифолклористаВ.ј.Проп.Онјесматраодаје
немогућеоделитигрупеваријанатаисместитиихуразличите
типове,адасенепреклапају.Класификацијанетребадапочива
наспољашњем,негонаунутрашњем,структуралномпринципу,
заснованомнафункцијамадејствујућихлица.6Тридесетакгоди-
накасније,1955,умонографијипосвећенојрускимбиљинама,
нијемогаоизбећимакаросновнусижејнукласификацију,паје
дијахронијскеоквире,крозкојејепратиоеволуцијурускогепа,
размакаоизатематскегрупе,каквесунпр.песмеоженидби,

3 Типможебитиопштиоквирцелепричеилисеодносисамонаједну
њенуепизоду.Мотивјејединицанижегреда.Томсонгадефинишекаонај-
мањиелементпричекојисеодржаваутрадицији.Усвајасесамоакојенео-
бичан,адеотрадицијепостајепонављањем(S.Thompson,TheFolktale,The
DrydenPress,NewYork,1946,415;„Motif”and„Type”,in:StandardDictionary
ofFolkloreMythologyandLegend,ed.MariaLeach,Funk&:Wagnalls,New
York,1950,753,1137–1138,наведенопрема:A.Dundes,„TheMotif-Indexand
theTaleTypeIndex:aCritique”, JournalofFolkloreResearch,Vol.34,Issue3,
Sep–Dec1997,195;и:R.A.Georges,„TheCentralityinFolkloristicsofMotif
andTaleType”,JournalofFolkloreResearch,Vol.34,Issue3,Sep–Dec1997,
205).

4 Hans-JörgUther,TheTypesof InternationalFolktales:аClassification
andBibliography.PartsI–III,FFCommunications,no.284–286,SuomalainenTie-
deakatemia(AcademiaScientiarumFennica),Helsinki,2004.

5 J.Garry,H.el-Shamy,ArchetypesandMotifsinFolkloreandLiterature:
aHandbook.

6 В.Пропп,Морфологиясказки,Academia,Ленинград,1928,12–20,110.
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оборби јунакапротивчудовишта,противТатара,приповедне
песме,итд.7

СличнојеБ.Н.Путиловнајпреиздвојиотрифазеуразвоју
рускогијужнословенскогепа,апотомгруписаонајдоминант-
нијетематско-сижејнегрупеуоквируфантастично-историјског,
херојско-историјскогиреално-историјскогепа.измеђубројних
скупинатребапоменутипесмеозмајеборству,оборбипротив
Арапина,добијањуснаге,сусретусдевојкомратницом,женидби,
крађитуђежене,затимгрупеваријанатаопородичнимодносима,
песмеоослобађању,потрази,заточеномјунаку,такмичењима,
погибијијунака,Косовскикругпесама,итд.8

Последњихгодина,посистематичномприступусижетици
рускихбиљина,издвојиосерадН.В.Петрова.Онјеизрадио
свеобухватни сижејно-мотивскииндекс руског епоса.Налази
дасебиљинесастојеизједногиливишеелементарнихсижеа.
Онисепотомгрупишуусижејнетипове,асвеукупностсижејних
типовасачињавамоделеепскогнаратива.Сижејнасхемабиљина
организујесеусагласностисазбивањимавезанимзајунака,а
фондтемауоквиренјеглавниммоментимахеројскебиографије:
чудеснорођењеијунаководетињство,задобијањеснаге(богат-
ства), јунакове авантуре, војни сукоби, конфликти, ривалства,
брачнисукоби,љубавнеавантуре,смрт(погибија)јунака,остали
испитииподвизијунака.Свакиодовихмоделаобухватавише
групасижеа,којеПетровдаљеразлажедоелементарнихсижеа
и сижејнотворнихифакултативнихмотива.Класификација је
испраћенаи пописом варијаната, са ареалномрасподелом, а
нотиранесуинајчешћеконтаминацијесижеа.9

7 В.Я.Пропп,Русскийгероическийэпос,государственноеиздательство
художественнойлитературы,Москва,1958.

8 Б. Н. Путилов, Русский и южнославянский героический эпос,
Сравнительно-типологическоеисследование,Москва,1971.

9 Н.В.Петров,Сюжетно-мотивный состав русского эпоса:модели
эпическогонарратива,http://www.ruthenia.ru/folklore/petrov3.htm,23.1.2012,
материалразмещеннасайтеприподдержкегрантаРФФи№06-06-80-420a;Н.
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израелскинаучникх. јасонпонудила је заједничкусхему
сижеа јуначкогепосаевро-афро-азијскекултурнезоне.Сижее је
разврсталаутрикатегорије:бојеви,конфликтиибрачнисукоби.
Њихједаљеподелиланачетрнаестодељака:биткаизмеђувојски,
сукобједногјунакаивишепротивника,двобој,походиинапади,
витештвоиразбојништво,злочиниказна/освета,непријатељзаточи
јунака,ослобађањезаробљеногјунака,задатак/испит,такмичења,
опкладе,јуначкаженидба,нарушавањеипоновноуспостављање
брака,разоренбрак.Свакиодељакспецификованјепотомкрозпод-
одељке,аоникрозразделеи,накрају,типове.10Темуборбесматра
главномнаративномтемом.Моделикојимајеонауосновиимају
троделнуструктуру–припремазабој,бој,последицебоја.Сваки
одовихделоваварирасукцесивненаративнеодсечке,којех.јасон
представљаједномзбирномразуђеномсхемоммогућихситуација.11
Укомпаративнојстудијиодевојциратницииздвојилаједеветнара-
тивнихмодела,именованихпремајунакињама,носиоцимарадње.12

Кадјеречотематско-мотивскимкласификацијамасрпске
епике,требапоћиодВуковихзапажања.Прветематскеназнаке
даојеподеломјуначкеепикеповременима.Мада1823.упред-
говорупрвекњигеНароднихсрпскихпјесамапомињеузгредно
старије,најновијеипесмеизXVIиXVIIвекаоускоцимакаонај-

В.Петров, Рабочиематериалыкуказателюэлементарныхэпическихсюже-
тов(ЭЭС)русскихбылин,http://www.ruthenia.ru/folklore/petrov/index.htm,23.
1.2012,материалразмещеннасайтеприподдержкегрантаРФФи№06-06-80-
420a;Н.В.Петров,„Сюжетно-мотивныйсоставрусскогоэпоса:пролегомены
куказателю”,ВестникРГГУ.Литературоведение.Фольклористика,9,2009,
105–119.

10  г. Ясон, Модели и категории эпического нарратива, http://www.
ruthenia.ru/folklore/jason2.htm, 23. 1. 2012, материал размещен на сайте при
поддержкегранта№1015-1063ФондаФорда.

11 H.Jason,„AModelfortheSurfaceLevelofNarrationoftheTheme’Combat’
inSouthSlavicepicSongs”,Narodnaumjetnost,vol.30,Zagreb,1993,371–388.

12 H.Jason,„Dzidovkadjevojkain theworldofepic”,узборникуЖива
реч,ур.М.Детелић,С.Самарџија,Посебнаиздања,књ.115,Балканолошки
институт САНУ, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд,
2011,235–255.
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бројније13,трикњигеепскихпесамаимајудругачијиконцепт.У
другојкњизиЛајпцишкогиздањасу„пјесмејуначкенајстарије”,
утрећојсупесмесредњихиновијихвремена–„пјесмејуначке
позније”,аучетвртој„различнејуначкепјесме”14.Бечкоиздање
Српскихнароднихпјесамадонелојеиданасприхваћенуподелу
на„пјесмејуначкенајстарије”,„пјесмејуначкесредњијехвреме-
на”и„пјесмејуначкеновијихвременаовојевањузаслободу”.15

КрајемXIXвека,1895,уБерлинујепубликованаисцрпна
студијаонастанкуиразвојусрпскеусменеепикенемачкогслави-
стеА.Серенсена,алије,акосезанемареспорадичнапомињања16,
остала изван рецепцијског тока више од једног века.17иако
тематско-мотивскакласификацијанијебилациљСеренсеновог
истраживања, упоређивањеоделитих епских зона, периодаи
типовапевањаукључилојеигруписањеваријанатапремапо-
менутомпринципу.Такојужнодалматинскизаписидугогстиха
обухватајуугро-српскугрупуициклуспесамаизунутрашњости

13 В.С.Караџић,„Предговор”,у:Народнесрпскепјесме.Књигапрвау
којојсуразличнеженскепјесме,СабранаделаВукаКараџића,књ.IV,прир.
В.Недић,Просвета,Београд,1975,566,569.

14 В.С.Караџић,Народне српскепјесме.Књигадруга у којој су пјесме
јуначкенајстарије,Липиска,1823;В.С.Караџић,Народнесрпскепјесме.Књига
трећаукојојсупјесмејуначкепозније,Липиска,1823;В.С.Караџић,Народне
српскепјесме.Књигачетвртаукојојсуразличнејуначкепјесме,Беч,1833.

15 В.С.Караџић,Српскенароднепјесме.Књигадругаукојојсупјесме
јуначкенајстарије,Беч,1845;В.С.Караџић,Српскенароднепјесме.Књига
трећаукојојсупјесмејуначкесредњијехвремена,Беч,1846;В.С.Караџић,
Српске народне пјесме. Књига четврта у којој су пјесме јуначке новијих
временаовојевањузаслободу,Беч,1862.

16  Оскудну рецепцију Серенсеновог дела испратила је М. Клеут (М.
Клеут,„АсмусСеренсен–заборављенидоприносизучавањународнекњижев-
ности”,у:А.Серенсен,Прилогисторијиразвојасрпскогјуначкогпесништва,
заводзауџбеникеинаставнасредства,Вуковазадужбина,Матицасрпска,Бео-
град,НовиСад,1999,367–369).

17 ПотребазаоживљавањемнаучнихрезултатаА.Серенсенарезултирала
јепрвимпреводомњеговемонографијенасрпскијезиктекпоткрајXXвека
(А.Серенсен,Прилогисторијиразвојасрпскогјуначкогпесништва).
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Србије.Даљасистематизацијаусвакојодовихгрупазаснованаје
намотивскомпринципу(изборкраља,песмеоугарскојкосовској
бици1448,биткакодВарне,песмеоКосовскомбоју)илијејунак
стожеркојиокупљаваријанте(песмеодеспотуВукуОгњеном,
ЂорђуБранковићу,хуњадију,јакшићима,СтариниНоваку,Бано-
вићуСтрахињи,Марку).18Тематскакласификацијасетекназире
усистематизацијипесамакраткогстихадо1750.г.икаснијих,
изМилутиновићевеиВуковихзбирки,санештопрецизнијим
раздвајањемцрногорскихнеисторијскихиисторијскихпесама.19
Разлажућинамањегрупенпр.песмеојакшићимаприближиосе
сижејно-мотивскојанализи.издвојиојечетиригрупе,какосам
каже,„премаособеномуобличењумотива”–овили(девојци)
којазавадибраћу,испитивањужена,снајикојаклеветадевераи
помирењунаконсвађеоконаследства.20Својимрадомнајавио
јеиподелупопуларнучитавогнаредногвека,атојегруписање
премакруговима,циклусима.

ВећсуВуковакласификацијаихронолошкикритеријум,иако
субилиданакромантичарскомпренаглашавању„сличностиизмеђу
реалног збивањаипоетске слике”,најавилипотоњехроноло-
шко-тематскосабирањеепскихпесамауциклусе.21Најзаслужнији
заширокоприхватањеоваквеподелесвакакојебиоП.Поповић.Он
1909.уПрегледусрпскекњижевностиустановљавадесетциклуса
песамакраткогстиха:неисторијски,циклусНемањића,косовски,
циклусиКраљевићаМарка,Бранковића,црнојевића, хајдучки,
ускочки,циклусослобођењацрнегореициклусослобођења
Србије.22Каснијиистраживачисуупонечемумодификовалии
допунилиовуподелу(циклусојакшићима,најновијимвременима

18 исто,30–91.
19 исто,184–250.
20 исто,57–58.
21 M.Kleut,„Podelasrpskohrvatskihepskihusmenihpesamanacikluse–

uzrociiposledice”,Narodnaumjetnost,vol.27,Zagreb,1990,103.
22 П.Поповић,Прегледсрпскекњижевности,прир.М.Пантић,завод

зауџбеникеинаставнасредства,Београд,1999,49.
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исл.).23Популаризацијициклуса(кругова)нарочитоједопринела
ЂурићеваАнтологија24,каоирадовиј.Деретића.Деретићјециклусе
песаманајпреуклопиоучетиритипапевања:витешку(феудалну),
одметничку(хајдучку),граничарскуиослободилачкуепику,апотом
јециклусеразложионаужетематскекругове.25

Вуковхронолошкикритеријумразврставањапесамакри-
тиковао јеТ.Маретић.Предлог за груписањепремасадржају
нудиконцепткојисезасниванаиздвајањуцентралногмотива.
Маретићјепесмеподелионалегендарне(освецимаичудесима),
полуисторичке(оисторијскимјунацимаидогађајима,аликоји
нисуверодостојни),правејуначкепесме(омегданима,женид-
бамаидругимјуначкимделима)ипесмепричалице,укоје је
сместиоонесадоминантномбајковитомилиновелистичкомпод-
логом,каои„различнепјесме”.26Томприликомуочаванајвећи
проблем сваке сижејне класификације, а то је распоређивање
песамакојеимајувишеодједногглавногмотива,тј.онихкоје
настајуспајањемнпр.дваоделитасижеа.иаконедајеунивер-
залнорешење,указујенасложеноститешкоћесвакогпокушаја
прецизногмотивскогразграничавања.

Ниједнатиполошкакласификацијасижеанеможезанема-
ритиизврснустудијуиз1923.г.немачкогславистег.геземанао
композиционојсхемиихеројско-епскојстилизацији.27Дефини-
шућикомпозиционусхемукаоначиннакојисезбивањеепски
стилизује,издвојиојенекетипичнеобрасцекојисепреносеиз
песмеупесму,билозарадпопунепојединихделоваилицеле

23 M.Kleut,„Podelasrpskohrvatskihepskihusmenihpesamanacikluse–
uzrociiposledice”,106.

24 В.Ђурић, „Песме дугог и кратког стиха”, у:Антологији народних
јуначкихпесама,Учитељскифакултет,Београд,2009,12–67.

25 ј.Деретић,Српсканароднаепика,„ФилипВишњић”,Београд,2000,
218–296.

26 T.Maretić,Našanarodnaepika,Nolit,Beograd,1966,55–60.
27  г. геземан, „Композициона схема и херојско-епска стилизација”, у:

Студијеојужнословенскојнароднојепици,заводзауџбеникеинаставнасредства,
Вуковазадужбина,Матицасрпска,Београд,НовиСад,2002,121–162.
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радње.Подробнојепредставионизовемотивакојиформирају
схемузовавиле,гавранагласоноше,снаитумачењасна,доти-
чућисеионихкојиизграђујуразличитетиповеженидбе,каои
делимичнихсхема,каквесудвобој,описилидушевностање.28

Међуславнимнемачкимславистимакојисусвојимрадом
допринелиизучавањусрпскеепикеналазисеиМ.Браун.Важан
сегментњеговограда јестеи тематско-сижејнакласификација
епскихпесама.Најпреиздвајапетосновнихтема–трипустоловне
(победанадопаснимпротивником,јунаккаоспасилацуневољи,
верностиневерност)идветрагичне(јуначкодржањеуневољии
опасности,трагичнизаплет).Свакатемасепојављујеунеколико
варијаната.Такосепобеданадопаснимпротивникомреализује
кроздвобој,четовањеиливаријацијепросидбе.Варијантетеме
јунаккаоспасилацуневољису:јунаккаоспасилацнезаштићених,
кажњавањетиранинаилидеспота,јунаккаоспасилацугроженог
кнеза,неопходностјунака.Награђенаверностикажњенаневер-
ностваријантесутрећетеме,доксејуначкодржањеуневољии
опасностиреализујенајчешћекаоспремностнасмрт.Некеод
реализација трагичног заплета су слепи случај, опакиутицај,
спреченозлодело,кобнерадњеуафекту,итд.Варијантетемасу
представљене типичнимланцемодпет-шестмотива.29Мотив-
скиланацпојединих групапесама (варијаната тема)одговара
данашњемпојмусижејнесхеме.ТакојеМ.Браунвећсредином
прошлогвеканаправиозначајанкоракодтематско-мотивскека
сижејно-мотивскојсистематизацијинашеепскепоетскеграђе.

Последњиунизутиполошкихрадовакојисупретендовали
наобухватностцелокупнејужнословенскеусменепоезијејесте
ИндексмотиванароднихпесамабалканскихСловена30,драгоцени

28 исто,127–144.
29  М. Браун, Српскохрватска јуначка песма, завод за уџбенике и

наставна средства, Вукова задужбина, Матица српска, Београд, Нови Сад,
2004,129–247.

30 Б.Крстић,ИндексмотиванароднихпесамабалканскихСловена,Посебна
издања,књ.DLV,Одељењејезикаикњижевности,књ.36,САНУ,Београд,1984.
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приручникистраживачиманароднепоезије.Настаојесредином
XXвека,поузорунаТомсоновиндекс,каоплоддвадесетого-
дишњеградаБ.Крстића,аобјављенјепосмртно,1984.Мотиви
сураспоређенипоалфабетскоминумеричкомпринципу,аиндекс
једопуњенирегистрималичнихигеографскихименаисписко-
вимаизвора,песамаиваријаната.

Нетребасвакакоизоставитинибројнеужекласификацијеод-
ређенихкруговапесама.иаконепретендујунасвеобухватносттема
имотива,значајансудоприностиполошкиманализамаусменеепике.

Преполавека,кадајеобјављена,студијаР.Меденицеокру-
гупесамаоневернојженибилајеусамљенпримераналитичког
приступагрупиваријанатаунауциосрпскојфолклористици.На
једномместудонелајесвепознатејужнословенскеваријантеи
јошједанаестдотаданепознатих.Другидеокњигепосвећенје
тематско-мотивскојкласификацијиваријаната.Петгрупа:певање
крозгору,улогадетета,помоћсестре,прерушавањеукалуђераи
издајасестре,допуњенојесижеимаинтернацоналногпорекла–
невераСаламоновеженеимужнасвадбисвојежене.31

ПредметизучавањаН.МилошевићЂорђевићбилесупо-
кретљивефабуле,којелакопремошћавајужанровскегранице.
Увиђајући заједничку тематско-сижејнуосновунеисторијских
епскихпесмамаипрознихврста,сачинилајетиполошкипреглед
поменутегрупепесама,издвојившидеветнаестмодела:неверна
мати(сестра),вилаљубовца,змијамладожења/змајљубавник,
постанакцариграда,часникрсти,легендаоСв.Ђорђу,царДу-
клијаниКрститељјован,пошљедњевријеме(свециблагоделе),
ОгњенаМаријаупаклу,родоскврнигрехизмеђумајкеисина,
великигрешник,родоскврнигрехизмеђуоцаићерке,братаи
сестре,невернокумство,богатигаван,жртвовањесопственог
детета,мајчинесузе,браћаисестре,Богникомдужаннеостаје,

31 Р.Меденица,БановићСтрахињаукругуваријанатаитемаоневери
жене у народној епици, Посебна издања, књ. CCCLXXXI, САНУ, Београд,
1965,149–242.
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зидањеСкадра.Свакитипразложилајенагрупеваријанатаи
описаласижејнеиструктурнекарактеристикесвакеодњих.32

издвајајућицрногорскуепикукаопесмепониклеуспецифич-
нојетно-културној,алиипосебнојепскојзони,припокушајуте-
матскесистематизације,Б.Путиловнијемогаозаобићизаједничко,
општеепсконаслеђејужнихСловена,карактеристичнонарочитоза
ранијислојпевањаили,какотоондефинише,заархаичнијуфазу
епа.Уовојфази,темеикруговипесаманемогусепосматрати
изолованоодосталогјужнословенскогпевања.затопосебанакце-
натстављанатипологијупесамаXVIIIиXIXвека,којездружене
посматракаојуначко-историјскиеп,карактеристичанзапоследњу
развојнуфазу.Сижеисеградеокоцентралнихмотиваборбевојски,
чета,појединцаичете,упаданатуђутериторијуиодбранесвоје.
Путиловуочавабинарнупротивстављеностсижетикеиопозитне
теме,каквесууспешаннападнатурскувојскуиодбрана,верност
побратимаииздаја,сужањствоиослобађање,итд.33

МонографијаМ.Клеуточувеномсењскомкапетануивану
Сењанину,измеђуосталог,доносиикаталогпесамаукојимасеон
појављујекаоједанодпротагониста.Критеријумкласификацијебио
јесижејнимодел.измеђуједанаесттематскихскупинажанровски
сусе,каочистоепске,издвојилепесмеомегданџијскимијуначким
стремљењима.Онесутематскиоквирзашестсижејнихмодела:
женидбакаојуначкиподухват,бојеви,мегдани,заробљавањеиосло-
бађањеробља,јунаковкоњ,јуначкапогибија.Свакиодњихсадржи
вишегрупаваријаната(највишеженидба–чак58подмодела).34

Морфолошкуанализуборбе,исказанукрозформудвобоја
мегданџијаилибоја–масовногокршајавојски,понудилајеС.

32 Н.Милошевић-Ђорђевић,Заједничкатематско-сижејнаосновасрп-
скохрватскихнеисторијскихепскихпесамаипрознетрадиције,Монографије,
књ.XLI,ФилолошкифакултетБеоградскогуниверзитета,Београд,1971.

33 Б.Н.Путилов,ЈуначкиепЦрногораца,„Универзитетскаријеч”,НиО
„Побједа”,Титоград,1985,81–165.

34  М. Клеут, Иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама,
Матицасрпска,НовиСад,1987,196–200,208–233.
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Самарџија.35Онауочавапреклапањеетапарадњеиподударност
распоредаделокругаобатипасижеа,алииинверзнепоступке.

Моделеборбе(супротстављања)упесмамаохајдуцимаи
ускоцимасистематизоваојеБ.Сувајџићуистоименојстудији.за
свакуодтрикатегоријенаративно-епскихмодела:обликовање
чете (епска иницијација), четовање (форма борбе) и двобоји
(епскиконфликти), издвојио је елементе структуре, компози-
ционусхемуиносиоцесижеа.Песмеодвобојимапосебно је
разложионаследећегрупе:хајдучконадметање,одсецањеруке
намегдану,синодмењујеостарелогоцаудвобоју,сукобчланова
хајдучкедружинесаизузетнимпротивником,двобојзбогграда,
двобојокооружја,двобојсаинтригомдезинтегратора (садве
подгрупе–невернипобратиминевернасестра),бојмеђусобом,
бојизмеђудвечете.36

Другипут,уистомкругупесама,Б.Сувајџићјеконститу-
исаоструктурно-морфолошкемоделечете,четовања,мегдана
иженидбе.37јуначкуженидбухајдукаиускокаразврстаојена
десеттипова:препрошенадевојка(подтипови:отмицадевојке
безразвијањамотивапросидбе,првијунакодлазиподевојку,
заточник преузима главну улогу, отмица девојке и сукоб са
Турчином, отимањедевојкеиз кола, отмицадевојке са воде,
витешкимегданзадевојку),девојкаослобађајунакаизтамни-
цеиутекнесњим,јунаккаоизмећар,невестапроводисватове
преко реке / кроз гору, урокљив род,женидба јунака вилом,
хајдучкипрепаднасватове,неверникум/девер,намамљивање
на лађу уз помоћ лажне трговине, златна јабука „изамора”.

35  С. Самарџија, „Морфологија двобоја и бојева у епској народној
поезији”,Књижевнаисторија,год.XXXIV,бр.118,Београд,2002,267–292.

36 Б.Сувајџић,„Моделиборбе(супротстављања)упесмамаохајдуцима
иускоцима”,Прилозизакњижевност,језик,историјуифолклор,књ.72,св.
1–4,Београд,2006,31–58.

37 Б.Сувајџић,„Српскахајдучкаепикау јужнословенскомконтексту:
правциициљевиистраживања”,ЗборникМатицесрпскезакњижевности
језик,књ.LIII,св.1–3,НовиСад,2005,572.
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издвајајућиинваријантнеелементесижеасвихнаведенихти-
пова,сачиниојезаједничкиструктурнимоделјуначкеженидбе
хајдукаиускока.38

Детаљнатипологијаепскихпесамаоженидбијунакапред-
стављенајеуистоименојстудији.Петтиповаженидбе:женидбас
препрекама,отмицом,натуђуиницијативу,неостваренаженидба
иженидбабезпрепрека,класификовано јеувишеподтипова,
групаиподгрупаваријаната.39

Свипоменутирадови,типолошкестудијемањегиливећег
обима,билодаимсерезултатипреклапају,додирујуилиједан
другомпротиврече,једнакосузначајнизаформирањезаједничког
фондатематско-сижејнихмоделанашеепике.Њиховневелики
бројсведочидапосаонииздалеканијезавршен.Великапрепре-
кајеи,доданаданашњег,немогућностпрецизногодређивања
појмаваријанте,асатимнајужеповезано,инерешенопитање
границасижејногмодела.Покушајтипологијесижејнихмодела
напредстојећимстраницамасамојејошједанкораккаопштем
индексу,никакосвеобухватанкаталог,најмањеиздваразлога.
Првоограничењенамећеграђа,сведенанаепскепесмеизста-
ријихзаписа,Вуковихкласичнихзбирки,необјављенихрукописа
изаоставштине,иМилутиновићевеПјеваније.Додатносужавање
изборасамонасижееукојимајепротагонистајунак,појединац,
иискључивањепесамаукојимајеглавнаролаповеренавладару
иликолективномјунаку(чета,војска)40понуђенојкласификацији
сижејнихмодела унапред одузимају епитет последњеречи у
систематизацијисрпскеепскепоезије.

38  Б. Сувајџић, „Препрошена девојка (Модели јуначке женидбе у
песмама о хајдуцима и ускоцима)”,Књижевност и језик, год. LI, св. 3–4,
Београд,2004,329–351.

39  Д. Петковић, Типологја епских песама о женидби јунака, Чигоја
штампа,Београд,2008,15–102.

40 зато у предстојећој типологији немамодела о изборуили убиству
владара,његовомпоследњемзавету,зидањузадужбине,биткамаисл.
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ТиПОЛОгијАСижЕА

I Заштита слабих и борба за правду41

Поштовањеетичкихначелајевеомаважноукарактериза-
цијисвакогепскогјунака.Онјеистакнутипредставникзајед-
нице,патакосублимирањененајбољеособине,апоступцима
потврђујеколективниетосиепос.изтаквеперспективе,сваки
његовподвигможесеокарактерисатикаоправеданчин.ипак,
међусижеимагруписанимокоборбезаправеднециљевенашли
су сепрвенственоониу којима јунакштитинемоћнеили се
самбраниоднасилникаинечаснихнападача.Борбазаправду
укључујеиосветуневиних,атакођеиексплицитнозаступање
најважнијихетичкихначелапевачаиколектива.

1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача

1.1.заменанамегдану

Песмеовегрупеобухватајуонесижееукојимајунакбрани
частвладараилипородичногстарешинеоднечасногизазивача.
Противникјепакнепоштенутоликоштопозивупућујевладару,
коместатуснедозвољавадасеупустиуотворенисукоб,одно-
сноостареломјунаку,кадвишенијеумогућностидасебори.
Мотивацијасеобликујеикаоувредљивултиматумилисрамно

41 Типологијасижејнихмоделаиспраћенајепрегледомсижејнихсхема
испискомодговарајућихваријанатауПрилогубр.1–„Сижејнесхеме”.
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потраживањећерке,љубе,сестре.Трећамогућност,формулатив-
новезаназапоступкеАрапина, јестеконтинуиранонаметање
харачацелојзаједници(храна,пиће,девојке).42

Уводниблокмотива варијантно је резервисан за изазов,
ултиматум, наношењештете, односно наметање пореза или
свадбарине.злотаПротопопапозиванамегданбудимскогкраља
–СНПIIр,79,Кунахасан-агауцењујеДрагићавојводудаизађе
намегданућерку(љубу)–СНПIII,55,аЂерзелезАлијаостаре-
логкраљаМатијаша(СНПVI,59).МусаКесеџијазатварацареве
друмове,пресрећекараване,вешахоџеикадије–СНПII,67,а
Арапинуваријантамаосвојојнеуспелојженидбиистовремено
јеиизазивачизулумћаркојинамећесрамнипорез(СНПII,66;
СНПIIр,48;Пцх,137).Обавезнојепотомувођењезаточника,
алидоњеганијелакодоћи.Правогсупарниканема,сувишеје
далеко (ивоПодгорицачувени је јунаку ћесаровој земљи, а
позивагарускацарицадајезаменииубијенаметника–СНП
IVр,4;Пцх,167)илијеодвећмлад,неискусан(ивоСенковићи
нејакиМатија,заменициостарелихочева–СНПIII,56;СНПIII,
55),апонекадгатребадодатномотивисатинаградомзаподвиг
(јованСтанковићпристајенаулогузаточникавојводеРадоње
теккадмуовајобећарукусвојекћери–Пцх,28;слично,Ба-
новићСтрахињаубијајанковогизазивачаизатупобедудобија
невесту,даровеистатуснајбољегјунака–Пцх,151).Отежана
комуникацијанарелацијиналогодавац–заточникузаписуСНП
VI,7нијепоследицатрагањазабранитељем,већнеуобичајене
позиције угроженог јунака. БојичићАлилнамерава да спали
костиВишњићајована.Мртвацпоптиципозивапобратимау

42 Овојтрећојподгрупитребапридружитииваријантеоукидањусвад-
баринеилиоубијањунападачасватова,мадапротагониста(Маркоупесми
СНП II, 69,његов сестрић у песмиСНПVI, 19, односно,грујица у песми
СНПIII,4)формалнонијеничијизаменик.иакоуборбуулазидобровољно,
подстакнут је невољом и моралном обавезом према девојци коју среће
(у другом и трећем примеру, према раји), те тако суштински постаје њен
представникнамегдану.
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помоћ.заточникмегданлакорешаваусвојукорист,осимкада
јенаглашенослабијиодизазивача(МаркоуборбипротивМусе
Кесеџијеисижеиопрвомподвигујунакадететакадамењаоста-
релогродитеља).завршнасеквенцајеповратакилинаграђивање
подвижника.

1.2.Подвигболесногјунака

Овунехомогенугрупуповезуједоминантанликболесног
јунака.НајпознатијесуваријантеоБоланомДојчину(Дојчилу,
ивиКарловићу)–Е,110;СНПII,78;СНПIIр,63.43Сижејни
образацумногомепратисхемупретходнегрупе.Стабилниеле-
ментисупојавазулумћара,тешкоћеупроналажењуоногкоће
мусесупротставитиипобеда.Епизодекојимасеовајобразац
проширује препознатљиве су за поменуте варијанте. Будући
дазамениканема,болеснијунакћесампреузетиулогузашти-
тникачастиисвојепородицеисвогграда.Другокомпозиционо
усложњавањепостижесеувођењемјошједногуцењивача–ко-
вача.ПослеобрачунасАрапином,јунакморада„вратидуг”и
ковачу,апотомможеданапустиовајсвет.

Упераштанскојбугарштициињенојдесетерачкојваријанти
опогибијивојводеРадулаинеуспешномосвајањуПераста1571.

43  Д. Костић упоређује балканске обраде овог мотива и истражује
историјскеилегендарнеузорезаизградњуДојчиновогепскоглика(Д.Костић,
„НароднаепикаоБоланомДојчину”,XXвек:књижевност,наука,уметности
друштво,год.I,бр.4,Београд,1938,104–110).историјскуподлогукругапесама
о болесном јунаку, генезу варијаната и преношење мотива са солунског на
личкогјунакаиспитујеиЛ.Делић(Л.Делић,„’БоланиДојчин’–путевигенезеи
модификацијапевањаосукобу’боланог’јунакасАрапином”,узборнику:Жива
реч,105–125).Б.СувајџићБоланогДојчинасагледавауконтекстутипологије
болесногјунака,којегкарактеришелиминалност,позицијаизмеђудвасвета,у
формуломпрецизираном,замрзнутомвременупресмрти(Б.Сувајџић,„Типови
болесногјунакаусрпскојибугарскојусменојпоезији”,узборнику:Заједничко
у словенском фолклору, ур. љ. Раденковић, Балканолошки институт САНУ,
Посебнаиздања,књ.117,Београд,2012,199–204).



Данијела петковић

30

године,МаркоМартесинћеизболесничкепостељеубитипро-
тивника.Невернипобратимкрећеуосвајачкипоходкадачуједа
јеМаркоболестан(Б,67;Б,68).Сличноћесвојесиновцеиовце
одбранитиболесниПетарБошковић(СНПIV,47).Међупоме-
нутимпесмама,типовијунака,противникаисмисаоподвигасу
инваријантни,докдвеваријантеопоследњемподвигуисмрти
ЂураДаничића(СНПVII,31;СНПVII,32)виднијеиспољавају
удаљавањеодобрасца.Акоизузмемотиполошкуподударност
протагониста,посвимосталимпараметрима(тематика,типови
противника,помоћника),овепесмеприпадајупознатоммоделу
„мужнасвадбисвојежене”.

1.3.Одбранадевојачкечасти

Упомињанимсижеимаоукидањусвадбарине,мегдануу
жене,неостваренојженидбиАрапинаилипоследњемподвигу
болесногДојчила,одбранадевојачкечастипримарнопокреће
акцијуглавног јунака,алинијеи јединичинилацмотивације.
Нападнажену,међутим,можебитидоминантнаилијединатема.
Уњенојосновиједревнимитозмајеборству.44Кадајејунаксве-
докнасртајанадевојку,следибрзареакција.Наконспасавања
долазинекаврстаепилогајерспасилацнастојидадевојкутрајно
заштитииудоми(нпр.познатаваријантаизВуковезбирке„Марко
КраљевићидванаестАрапа”иливаријантаојунаштвуДрашка
Поповића,којисвојулепурођакунепрепуштасладострасном
побратимуОсман-аги–СНПIV,9).

44 Видиј. Janićijević,UznakuMoloha:antropološkiogledožrtvovanju,
Idea, Beograd, 1995. Н.Милошевић Ђорђевић и Б. Сувајџић испратили су
трансформацијупрвобитнепричео змајеубициодмита,преко апокрифних
ихришћанскихлегенди,предањаибајкидоепскихпесама(Н.Милошевић-
Ђорђевић, Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисто-
ријских епскихпесамаипрознетрадиције, 134–162;Б.Сувајџић, „Причао
змајеубици (Митилегендакаоисходишта)”,Дновиде воде:фолклорниеле-
ментиусрпскојкњижевности,Orpheus,НовиСад,2012,41–60).
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Акосупакнасртајинаженуучестали („царицаМилица
и змај од јастерпца”) или најављени кроз ултиматум (паша
најављуједолазакукнежевдомитражимућеркуилиљубуза
једнуноћ–СНПIII,5;СНПIII,66;Пцх,128),кулминацијаје
одложена увођењем заточника.У другом случају особене су
варијантеопреоблачењугрујицеилиМихата(Мијата)Томића
ињиховиххајдукауженскоодело.45Послеуспешногобрачуна
снасилником,слединаградаспасиоцу.

Деформацијаобрасцавидљивајеуваријантиоподизању
ПрвогсрпскогустанкаизВуковерукописнезбирке–СНПVIII,
45.Насилникуспевада обешчастидевојку, а јунакнамерник
ЂорђијеПетровићнереагујеодмах,најпребежи,дабисевра-
тиосасватовимадевојкежртве,осветиоизапочеобунупротив
Турака.изменајепоследицареалистичкемотивације,пресли-
кавања аутентичних предустаничких околности и осмишља-
вањаКарађорђевогликаутомправцу(наглашавањеплахости,
заштитништва, нетрпељивостипрема турскимнечовештвима,
алиипочетнеколебљивостидапреузмеулогувође).

1.4.заштитакрсногимена

Правонапрослављањекрсногименаувремениматурске
окупациједобијастатуснационалногимператива.Нечудионда
штојеуправонашнајбољијунак–највећибранитељисвоги
туђегкрсногимена.Бахатинезванигостиударајуњеговогслугу
(СНПII,72)илипокушавајудамузабраненаздрављањеуславу
Божију(Пцх,35).Маркопоштујезабранукрвављењарукуна
слави,алисепретњомиснагомсвогауторитетаизборинесамо

45 иакојенаглашенодатипологијасижеаобухватасамооневаријанте
чијијепротагонистајунак,појединац,морајусеукључитиипесмеукојима
само формално постоји колективни лик чете, војске, као фон, а заправо
јунакделасам.Такојесвакимаскиранихајдуксуоченспоједнимпашиним
пратиоцем.Свеочисуупртеухарамбашукојитребаданамамиинападне
пашу.Осталисамоследењеговчин,свејемултипликацијаистогобрасца.
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даславупрославикакоприличи,негоидасилницискупопла-
тезасвојенедоличнопонашање.Његовдомнапуштајуживи,
али гологлави, само у кошуљи, добро оглобљении потпуно
понижени.

ДвеваријантеукојиманасилникзабрањуједеспотуЂурђу
дапохришћанскомзаконуотпочнепрославукрсногименаимају
сличансижејниток(СНПVI,20;СНПIIр,49).Маркојеовде
намерниккојииспреддвораприхватадомаћиновучашу.иако
седомаћини задовољавајуоваквимпрослављањемславеине
захтевајудаљуинтервенцију,Марковнационалнииверскипонос,
саосећањеспотлаченимаиосећајзаправдунагонеганаобра-
чунснезванимгостом.Упрвојваријантијунакспуштаоружје
намолбудомаћинаизваница,алитеккадаизнудиобећањеод
Туракадаћебитимилостивијипремараји.Удругој,неманикога
кобигаспречиодаподелимегдансДедомџидовином–свису
серазбежали,пајетакојунак,иакокрвавиславскусофру,мо-
ралнијиодсвихосталих.

црниАрапин,незванигоствојводејована,реметипрославу
његовогкрсногименаутоликоштонеприхватанапијањеуславу
христаидомаћина,већназдрављаМухамедуисвомецару(Пцх,
51).Убијагакалуђер,такођегост,алиовогпутабезподршке
домаћина.Модел се додатно деформишемотивимапружања
уточиштабегунцу,повезујућисеснаведенимпримеримасамо
тематски.

1.5.Одбранаманастира

Оватемаобрађенајепретежноуваријантамарелигио-
зно-моралистичкесадржине.НајпознатијесупесмеоСв.Сави,
иликалуђерима, којимолитвомизазивају чудои заустављају
турске харачлије.46НајпреТурцинападајуманастир, понегде

46 О томе више у Т. Ђорђевић, „Свети Сава и хасан-паша”,Српски
књижевнигласник,књ.XLIV,Београд,1935,183–186;Н.Милошевић-Ђорђе-
вић,„ЕпскиликСветогСавеиликарасветљавањупроблемаписано/усмено”,
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мучеигумана,тражеблагоиреликвије.Светитељиликалуђери
искрениммолитвамаизазивајувременскенепогоде,паралишу
освајаче,паониодустају,апонегдеивишеструкообдарујума-
настир.

Епскаобраданештоједругачија.Уводизаплетпратеиден-
тичнусхему,азатимсеуместокатегоријачудаисветитељауводи
јунакнамерник,којисимулирадасепридружујенасилницима,а
ондасесњимаобрачунава(Б,100;СНПIV,16;Пцх,30).Овим
варијантамавеомајеблискапесма„ЛукоЛазаревићиПејзо”(СНП
IV,34).Уклапањестаретемеудругачијеисторијскеоколности
постигнуто је,измеђуосталог,расподеломделокруганападача
ибранитељанавећибројликова.Сдругестране, епскесижее
озаштитиманастирасрелигиозно-моралистичкимваријантама
повезујепесмабр.210изЕрлангенскогрукописа.јунакбранитељ
овдејеДимитрије,алионненаступасам.Чудоседеформишеу
садејствусаепскомтехником(иреалијама),атројицазаточника
–заштитникатакођесеобликујунаспецифичанначин.

2.Осветанечијесмрти

задовољењеправдеупатријархалнојсрединиподразумева
осветуубијеногчланапородице.Некадашњадруштвенареалност
обликованајеикаочестаепскатема,нарочитоуцрногорскојсре-
дини.47идокјетамоуобичајенаосветаомањечетеиличаксвих
представникаплемена,дотлесупесместаријихвременаморално
издиглеиоправдалевишеструкуодмаздукојупредузимаједини
преживеличланпородице,односнонајближирођак.Упрвомделу
песамаовогподтипаподробносепредстављастрадањеневиних

Расковник,год.XX,бр.77–78,Београд,1994,114–119;С.Самарџија,„Свети
Савамеђујунацима’средњихвремена’Вуковезбирке”,Братство,VI,Бео-
град,2002,9–20.

47 Крвна освета јефреквентанмотивширег кругапесама о јуначком
нападуцрногорскихчета(Б.Путилов,ЈуначкиепЦрногораца,140).
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–домамљивањеилисиловити,изненадниналеткрвника,који
затечениманедозвољаванидасесупротставе.Превараинеју-
начкинападунедобанаголорукежртвеусловљаваузавршници
сурову,алиетичкиоправдану,осветуглавногјунака.Породичну
сатисфакцијузаједницапримакаосвоју,колективну.

издваја се неколикопрепознатљивих епских обрада ове
теме.Стабилни сижејни ланацмотива везује се заМаркову
осветубрата.Радњасесмештаугору,гдеАндрија(Андријаш)
ожедни,понегдетоликодабичакикоњазбогкрвизаклао.Марко
упућујебратаумехануилигапакодвраћаиодиспијањавина
иодутољавањажеђикрвљу.48Турци(хајдуци),потпомогнути
крчмарицом,лакосавладавајупридошлицу,аМаркосеосвети
свимвиновницимабратовесмрти(Б,89;СНПVI,17;СНПIIр,
47;Пцх,6).ПоменутаваријантаизВуковезаоставштинепод
бројем17ууводујепроширенанизоммотивакарактеристичним
засижеопотразииослобађањудавноотетогсродника.имајућиу
видутематскублискост,наовомместутребапоменутии„царску
ријеч”(Пцх,160).ВисокиСтефанкажњаваВукаБранковићаза
смртбрата,наконнеуспешногпокушајаослобађања.Какодруги
деосижеаравноправноукључујеимотивеслужењазанаграду,
женидбеизнаменитогпорода,неможесеговоритиопотпуној
сижејно-композиционој синонимности ове обраде са општом
схемоммодела.ДругаваријантаоСтефановомнеуспеломосло-

48 Крчмаупланиније„улазуцарствосмрти,местододирадвајусветова
иканалкојимоникомуницирају”(М.Детелић,Л.Делић,„Крчмаупланини.
Крчма/механакаодеоепскогпростора”,PhilologicalStudies,2014,XII/2,259,
http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/Literature%20in%20intercultural%20
context/20.%20Detelic.pdf,18.12.2016).жеђугориС.Самарџијаповезујеса
архаичномпредставомомртвимаувекжеднимкрвииливина(С.Самарџија,
„Аизлицаизгубисекрвца(Крвуфигурамаусменогпесништва)”,Крв:књи-
жевност,култура,ур.М.Детелић,Л.Делић,БалканолошкиинститутСАНУ,
Београд,2016,192).Л.Делићнаовомместупримећујеколизијуизмеђуста-
рије,епскенорме,којаподразумевакрвожедне јунаке,иновије,хришћанске,
социјалненорме,којатабуишеконзумирањекрви(Л.Делић,„Непи’крви,не
поганитела.Крвујуначкојепици”,Крв:књижевност,култура,218–219).
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бађањубрататакођесеудаљаваодтипскогобрасца,јеросвету
приписујепротивнику–царуБајазиту(СНПIIр,33).

централнимотивпесамаопрепознавањуочевесабље(СНП
II,57;СНПII,58;СНПVI,38)јестеМарковаосветаоца.Онасе
надовезујенаспасавањеиубистворањеногјунаказбогоружја.
Скупоценасабљаипакдолазиурукеправогнаследника–било
трговином,билотакоштосејединоњемудаизвадитиизкори-
ца.Следиретроспективноказивањеопореклусабљеисудбини
њеногвласника,азатимизадовољењеправде.

ЧетириваријантеоосветиНенада–последњег,неочекива-
ногдететаславнепородицејуговић,породично-новелистичку
тематикуибајковито-митскеносиоцерадњеобликујунаепски
начин(СНПVI,12;СНПIIр,23;СНПIIр,24;СНПIIр,25).љути
незваниилинезадовољнигостКорункапетан(Корунавојвода)
кварипородичновесеље,убијасвејуговићеизаробљаваснахе.
Посмрчеиликаснорођенодете,одгајаноуманастиру,према
типичномобрасцудетињствавеликихјунака,49брзостасаваи
јошудечачкојдобипоказујеизузетнуснагу.Кадаодмајкедозна
судбинусвојепородице,крећеупотрагузакрвником.Упућују
гаснахеробиње.Осветајебрзаисиловита.Сличансадржај,
смештенунештореалнијеоквиренеуспешнеотмицетрудне
жене,налазимоуПјеванији(„Нерођенделија”–Пцх,65).

Попутбраћејуговића,иВитковића(икчевића)имадевет
(СНПVI,80;СНПVI,81;СНПIVр,5;Пцх,129).Осморицује
домамиоилажнопобратимиоАлијаНовљанин(бегодНовога),
одбијенипросацњиховесестре.Деветибратнезванполазиза
њимаилиједининеполажеоружје,алинеуспевадаспречима-
сакриспасебраћу.Упомоћједозванзет,аосветаузавршници
донеклећеизравнатирачуне.

Мотивиженидбеипородичнетрагедијеукрштенисунапосве
другачијиначинудвемаваријантамаоосветиЛалаДрекаловића
(СНПVIII,2;СНПIVр,23).ОвдесунајпреКлиментиубилии

49 Dž.Kembel,Herojsahiljadulica,Stylos,NoviSad,2004,275–288.
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опленилиЛаловупородицу,апотомјеон,јединипреживелиму-
шкарацизтекуће,лукавозапросиодевојкуизплеменанепријатеља
симулирајућиданатајначинжелидаумирикрв.Стрпљивоје
сачекаопрвопохођењеодивеиосветиосетазбиниистоммером.

Нетипичаносветникјестеженаумушкојопремикоја,из-
узетно,неслужизаприкривањеидентитета.храбраКрстиња
најпрекрећеупотерузаубицамасвогмужа,азатимделимегдан
саљубомидеверомкрвника(Пцх,143).

3.јунаксеборисвилом

Невеликибројпесама о сукобу јунака с виломнајчешће
тематизујемитолошкепредставеокршењутабуавезанихзапро-
сторкојивилачува.50интересантноједаје,уразматраномкор-
пусупесама,МаркоКраљевићјединијунаккојинадјача,победи
вилу(нерачунајућиженикеилињиховезаточникекојиизненаде
и ухвате вилуили јој најпреукрадукрилаи окриље).Марко
посегнезаизворомкојионачува(Е,176;СНПVI,23;СНПIIр,
37),51разапињешаторнањеномигралишту(Е,181)илиподстиче
побратимадапевањемнарушитишинухтонскогпростора(СНП
II,38;СНПIIр,35;СНПIIр,36)52.заправо,свесномповредом

50 з.Карановићдоказуједајеподелавилапремаместуборавкаусловна
идајевилајединственодемонскобићепроменљивоглокуса(з.Карановић,
„Аспекти просторног ситуирања виле у усменој традицији балканских
Словена”,Књижевнаисторија,год.ххх,бр.105,Београд,1998,207–217).

51 Уосновиовихпесама је космогонијскаборба заживотворнуводу
(з.Карановић,„Митскереминисценцијеупесмамаојунацимасрпскеепике
ивилибродарици(јунакидемонскобићеуборбизаживотворнуводу)”,у
зборнику:Моћкњижевности,ур.М.Детелић,Посебнаиздања,110,Балка-
нолошкиинститутСАНУ,Београд,2009,287–302),алиимитемаонаплаћи-
вањупрелазапреководеудругисвет(М.Дрндарски,„Вилабродарицаивила
изворкиња–сличностииразлике”,Навилиномвијалишту:отранспозицији
фолклорнихжанрова,Рад,КПзСрбије,Београд,2001,86–100).

52 Вилајеовдечуварсветоггаја(упореди:М.Детелић,Митскипростор
иепика,Посебнаиздања,књ.DCXVI,Одељењејезикаикњижевности,књ.46,
САНУ,Београд,1992,66).
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областиовогчуварагранице,Маркојеправиизазивач.Одбијада
платихарач,апотомослепљујеилиубијавилу.Онеспособљавање
илиубијањехтонскогчуваразначиосвајањењеговогпростора
ипревођењеуљудскусферу.Победниковаквимчиномзадобија
статускултурногјунака.53збогтогасеМарковаборбасвилом
можеуврститиусижееоборбизаправду–насилникугрожава
свејунакеицелузаједницу.Сдругестране,овеобрадеуказују
инапроцесетрансформацијеархаичнихслојеватрадиције,који
нисупотпуноапсорбованиепскимзаконитостима.

Ситуацијајеочигледнијауваријантамаопевањукрозгору,где
вилапрванападаиустрелиМилоша,Марковогпобратима.Напад
изазиваљубоморазбоглепшеггласа,алимотивацијанијеобавезна
поштосеподразумеваархаичнаматрицатабуисаногпросторагоре.
Марко,садакаозаштитникслабијих,ударцимасвогабуздованапри-
морававилудамуизлечипобратима.54Разрешењејеидентичноиу
песмисуочљивомтроделномкомпозицијом–„МаркоКраљевићи
ОгњанинВук”(СНПVI,19).Послесукобасасестрићемунезнањуи
борбепротивзулумћара,следииобрачунјунакасвилом.Овајтрећи
деопесмепратисижејниобразацпоменутегрупепевањакрозгору.
јединојевиднареалистичкаизменапримотивисањувилиногнапада
наМарковогсестрића–онасеовдепојављујекаоосветникубијеног
побратима,Арапина.УатипичномпримеруизПјеваније (Пцх,
122)вилукојанападаВукаОгњанинатакођеводижељазаосветом
побратима.Разрешењејепосведругачије,виланајпреранијунака,
дабигапослесестримљењаизлечилаиожениладругомвилом.

53 Р.иванова,„Повраћенавода”,МаркоКраљевић–историја,мит,леген-
да,Расковник,XXIII,бр.87–90,Београд,1997,73–83.Р.ивановатакођеуочава
трихипостазеМарковоглика–онјекултурнијунак,борацпротивнасилникаи
заштитникнарода,иборацпротивТурака(Р.иванова,Епос–обред–мит,Ака-
демичноиздателство„Проф.МаринДринов”,София,1995,174–175).

54 Пролазаккрозхтонскипростор,искушавањекојеподстичеискуснији
јунакипривременаМилошевасмртуказујунапроцесиницијације,укојемје
Марководичнеофиту(С.Рацков,„’МаркоКраљевићивила’усветлуобреда
прелаза –жанровскопреструктурирањепесме”,ЗборникМатице српске за
књижевностијезик,књ.LI,св.3,НовиСад,2003,520).
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4.заступањеправдеиуказивањенагрешке

Епскомјунакунедоносиславусамоснагамишицаинепри-
косновеностнамегдану.Његовауторитетпосведоченјеикадаза
тренутакодложиоружједабисвојимсудомилисаветомонима
којигрешеуказаонаправипут.Тадапреузиматипичнуулогу
мудраца,којајенајкарактеристичнијазаСв.Саву,свештенике,
старцеимајке.

ДватипичнамоделаопетсувезаназаМарковоиме.Упр-
вомсевеликашиотимајуоцарство(СНПII,34;Пцх,69;Пцх,
156).Марко,млађаниученикпротопопаНедељка (Неђељка),
позванједапресуди.УказивањемнаУрошевоправонаследства
изазиваочевгнев,пајепринуђендабежииспредњеговогмача.
изузетакједругаваријантаизПјеваније,гденемаВукашиновог
драматичногпокушајаобрачунасасином,већсесижеусмерава
каубиствувладара.

ПозивунаславусвогапобратимабегаКостадина(илицара
Стефана),Маркосенећеодазвати,збогтрињегованечовештва
којајезапазиодокјеславиокрсноиме(СНПII,60;СНПIIр,34).
Маданемакласичногепскогсукоба,драмскинабојјепостигнут
Марковимотворенимнаступањемиоштромкритикомупућеном
високомплемићу,односно,самомцару.Директнопрокламовање
етичкихначелаважанјесегментуизградњиепскебиографије
највећегнационалногјунака.

5.Ратникостављаоружје

иако се тип јунакамудрацанепотврђујенамегдану, он
ниједногтренутканепоништавасвојратничкиореол.Супротно
томе, сижеиопокушајупривременогили трајног остављања
оружјапостављајујунакауколизијусратничкимзанатом.иопет
јенајпогоднијибионашнајвећимегданџија,будућидањегов
пркос, непредвидивопонашање,необуздани темперамент, ко-
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мичкипотенцијалиосцилирањеизмеђухрабростиикукавичлука
погодујуоваквојулози.

Све варијантеповезује уводниокидач –мајкамолиили
заклињеМаркаданадансвојеславе,навеликицрквенипразник,
илиједномзасвагда,некрвавируке.иМаркоћејепослушати.
Приликомпрослављањакрсногимена(СНПII,72),доследноће
поштоватидатуреч–Туркејесамопретњаманатераодавише-
струкоплатезабахатопонашање.Упесми„МаркоКраљевићи
ЂемоБрђанин”Маркобезоружјакрећепорибукакобиудовољио
жељигоста,калуђера.СлучајгабаштаданамеринаЂема,који
тражиубицусвогбрата.Маркоузалуднопокушавадасакрије
идентитет;откривасетеккаданападачзапретигостима.Винои
биљевернепосестримекрчмарицејањепреокренућепозиције
јунакаипротивника,аМаркоћенакрајуобеситинасилника,не
затоштосенеосврћенасвојузаклетву,негонамолбуирадост
становникатриграда.Добродело–ослобађањеробља,опраће
МарковекрваверукенаВаскрс(СНПVI,21).званичанопрост
иблагословдобићеодигуманапослеисповести,алијепресве-
штеникаМаркаобавезеразрешиласамамајка,пристајућизањим
иносећимуоружје.

Покушај трајног остављања ратничкогпосла тематизују
варијанте о орањуМаркаКраљевића (СНП II, 73; Е, 105).55
Привремено,наједандан,Маркоипристаједасеодрекнеоружја,
алипотпуноповлачењеизаменаратничкеземљорадничкомфунк-
цијом56нисумогући.УваријантииздругеВуковезбирке,јунак

55 Сличанимпулсзатрајноодбацивањејуначкихатрибутаналазимоу
финалнојпозицијипесме„икличедевојка”,којујезабележиоПетархекто-
ровићуРибањуирибарскомприговарању(„ДевојкаиШишман”,Народне
песмеузаписимаXV–XVIIIвека,прир.М.Пантић,Просвета,Београд,1964).
Ратничкаобележјамењајусеовогапутасвештеничким.

56 А.ЛомапосматраМаркакаотипичногпредставникаДимезиловерат-
ничкефункције.Ратникјеувекантагонистичкипостављенуодносунасељачку
функцију(А.Лома,Пракосово.Словенскиииндоевропскикорениепике,САНУ,
Балканолошкиинститут,Посебнаиздања,78,центарзанаучнаистраживања
САНУиУниверзитетуКрагујевцу,Београд,2002,104–105).
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намерноорецарскедрумове,унапредпризивакавгусјаничарима.
Формалниповодзаобрачунјегажењеорања.идокјењеговчин
овдеипакетичкиоправданкаосамоодбрана,уваријантиизЕр-
лангенскогрукописа(Е,105)нитаквепривиднемотивацијенема.
Наиме,МаркопрекидаорањедаАрапинапроведекрозгору,а
ондагаубија,полакомљеннањеговусабљу.Реклобиседајунак
поступанечасно,невитешки,идајењеговпоступакдалекоод
борбезаправду,аликаоиуслучајуубистваАрапкедевојкекоја
мупомогнедапобегнеизтамнице(Б,5;СНПII,64),посреди
јеимплицитномотивисањепоступка,премадубљој,архаичној
матрици.ТамосуиАрапкадевојкаицрниАрапинфиксирани
наполуисконскихнегативнихсила.57

6.Птицаузвраћадоброчинство

заштитништвослабихиугњетенихважанјесегментепске
биографијенашегнајвећегнационалногјунака.Утајконтекст
смешта се и пријатељство саживотињама.МотивМарковог
боловањаукључује сокола, орлаили гаврана каопомоћника.
Болесногјунакаптицазаклањакрилимаодсунцаидоносиму
воде(СНПII,54;СНПII,55;СНПIIр,60).58Овакавоквир,у
комјејунакпасивизиранипомеренспозицијесубјектанаме-
стообјекта,размичеседабиретроспективнопрошириофабулу
којомсемотивишенесвакидашњипоступакптице.Помоћник
откривајунакуиливилидасамоузвраћадоброчинство.Марко

57 С.Самарџија,„Скицазапоетикуепскихнароднихпесама”,предговор
Антологији епских народних песама, Алфа, Народна књига, Београд, 2001,
116–117.

58 Р.ивановасматрадејеболестанМаркоустањупривременесмрти,
а дамедијаторска птица изнадњегове главе повезује горњии доњи свет и
доносимуживотворнуводу.Оживљавањејунакапоклапасесоживљавањем
природе, вегетације и поновним успостављањем хармоније и космолошког
реда(Р.иванова,„Повраћенавода(Одликемитолошкогслојаепскихпесамао
МаркуКраљевићу)”,87–90).
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јерањенуптицуспасаоуКосовскојбици,подигао јенадрво
дајенепрегазекоњиијунаци,напојиоје,храниоилизалечио.
Другипут јеиззапаљенекулеспасаоњенептиће.Сведочење
птицеуздижејунаканапозицијудоброчинитељаизаштитника
немоћних.Рукописнаваријантаусложњавасижекомпонованпо
обрасцупитање–одговорувођењеммоделаженидбеотмицом.
НеобичанспојобразложенјеМарковомпотребомдасеодужи
хуманојживотињи.Наиме, након опоравка,Маркопресреће
турскесватовеињиховиммесомхранигаврана.

Узвраћањедоброчинстваможебитиреализованокаопре-
ношењејунаковепоруке(Е,86;СНПVI,27;СНПVI,54).Птица
узнакзахвалностиобавештавасаборце,мајкуилиигуманагде
лежирањеник(умирућијунак).Другидеосижеаобавезнојепо-
трага,накојусенадовезујеспасавањеилисахрањивањејунака,
односно,испуњењењеговогпредсмртногзавета.

II Ослобађање

Сижеиоослобађањутематскисенадовезујунамоделеоза-
штитислабијихиборбизаправду.Најчешћејунакнекогаспасава
ропства–робље,побратима,чланапородице,алисуистотако
бројнисижеиозаробљеномјунаку.Невеликибројпесама,углав-
номслабијихуметничкихдомета,говорионеуспеломослобађању.

1.Спасавањеробља

Оватеманајужнословенскомпросторупретежнојевезана
заподвигеМаркаКраљевића.Међутим,уодабраномкорпусу
грађезаовајрад,нијемногозаступљена.59Отудасесамоусловно

59  С друге стране, сижеи оМарку који „освобождава три синджира
роби”веомасураспрострањениубугарскојусменојтрадицији(в.Р.иванова,
Епос–обред–мит,56–79).
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можеговоритиоспецифичнојсхемиимоделу,прејеречотемат-
ско-мотивскимподударностимапојединихпесама.Упомињаној
песми„КајањеиисповијестМаркаКраљевића”(СНПVI,21),
Маркојенамериодасеисповедииоставиоружјебарнаједан
дан.Молбе заробљенихиплеменитициљоправдавајуњегов
неиспуњен заветиобрачуннаВаскрс.У сличнојпозицији је
иванКнежевић,голорукинемоћанпредКулин-капетаном(СНП
IV,29).60Али,докјеМаркоуспеодаседомогнеоружјакојимће
ослободитисужње,милосрдникнезупоробљенојБоснинема
таквуфизичкуснагу,анипомоћника,дасејуначкиобрачунас
крвником.Дипломатијом,молбамаиличнимпримеромодрицања
одсвегаштоимауспевадаународупробудихуманост,теда
заједнооткуперобље.

историјскереалијехарањаиотимањаробља(девојака)на
подручјуВојнеграницесачувалесусеиуепскојпесми.Подвиг
котарскихисењскихускока,високоуздигнутнајуначкојинацио-
налнојлествици,тематизованјекаоослобађање,враћање,робља
(СНПIII,35;СНПIII,36;СНПVI,49;СНПVI,56;СНПIIIр,33).
Међубројнимваријантамакојеподразумевајумасовнисукоб,
малојепримерапојединачногјунаштва(нпр.Комнен-барјактар
пресрећехрњуМустаф-агус30девојака–СНПIII,26,аиво
СењанинсамсустижеивраћаотетеСењанке–СНПIIIр,32).

Требанапоменутидасеослобађањеробљајављајошина
нивоуделасижејнесхеме,нпр.уваријантиоукидањусвадба-
рине(СНПVI,19)иликаоспореднисегментпаралелнерадње
уклопљенеујуначкуженидбу(помињаноКомненовојунаштво
–СНПIII,26).занимљивоједамегданнеморабитиокосница
спасавања.једнатакваепизодасеукључујеунизваријација
свадбенихуслова/препрека(нпр.варијантаоженидбиВлашића

60 љ.Пешиканљуштановићовупесмупосматракаоспојусменехро-
никеихагиографије(љ.Пешиканљуштановић,„КнезиванКнежевић’Три
товараљеба’”,Главитјунакиосталагоспода:анализенароднихпесама,ур.
Л.Делић,М.Детелић,љ.Пешиканљуштановић,заводзауџбенике,Београд,
2017,320).
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Радула –СНП II, 88).Ослобађање јунака из тамнице често
значииизбављањеосталихсужања(нпр.варијантеоМалом
Радо(ј)ици/ОграшићуРаду–СНПIII,51;СНПIIIр,8;Пцх,
56).Подразумеванемасовнесцененекадсесужавајунасасвим
одређена епска имена, док се као изузетно променљив члан
сижеаразвијаначинослобађања.

2.Пресретањеповоркесазаробљеником

Кадасезаробљенијунакналазиунепријатељскојповорци,
најчешћиначинослобађањајесустизањеповоркеиизненадни
напад.Ослободилац је други јунак, најчешћерођак (сестрић,
брат).ОннајпресазнаједаТурциводевезаногјунака.Уморног,
рањеногСекулу,повратникаизКосовскогбоја, будиКосовка
девојкакадугледазаробљеногјанка(СНПIIр,70;Пцх,32),а
МаркањеговаљубапошточујецикуухваћеногСекулеБановца
(СНПIIр,41).Следећисегментјеослобађањеотмицом,нападом
илилажнимпредстављањем–јунакнаводножелидасеосвети
заробљенику,падобијадозволудагапогуби.Понегдесужањи
његовспаситељзаједничкимснагамасавладавајупротивнике.
Натајначинсерехабилитуједотадпасивнизаробљенијунаки
враћамусехеројскодостојанство.

Варијантеукојимајенаглашенривалитетдвајунака(ујака
исестрића,двојицебраће)проширујууводизаплет(Пцх,36;
Пцх,110).Рођацисесукобљавајусразличитимпротивницима;
бољиодњихдвојиценадјача,алошијегзаточе.Првикрећеу
потрагузањим.Надаљесесижејнитоксливаувећпомињану
матицу–победникпресрећеповоркусазаробљенимјунакоми
ослобађага.

имајућиувидумотивскусличност,ваљалобипоменутии
песмуосукобуМаркаиЂемаБрђанина(СНПII,68).Ђемоје
везаоМаркаиповеогадагаобеси.Успутсвраћајуукрчму,где
ћекрчмарицајањаопитипоробљивачаиспастипобратима.
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3.Потрагазаотетимчланомпородице

главниактеровогподтипајебрат,односномуж.Онизбавља
брата,сеструилиљубу.Могућасудватипазаплета.Упрвом,
јунакдознајеодмајкедаимауграбљеногбрата(сестру),затим
крећеупотрагу.Путмуунекимваријантамапоказујудевојке
бељарице.Давноизгубљеничланпородиценијеутамници,он
јепривидноасимилован.затојунакморанајпредасемаскирау
просјакаилиТурчина.Уследиотмицаилидоговорзазаједнички
бег,азатимповратак.ОваквусхемуимајуваријантеоМаркуи
Андрији(СНПVI,16ипрвисегментСНПVI,17).

зајакшићесевезујемотивизбављањасестре.Песмабр.
45Богишићеве збирке употпуностипратипомињанимодел.
ЊеневаријантеизВуковихзбирки,рукописаиПјеваније(СНП
II,97;СНПIIр,82;Пцх,7)мењајууводнуситуацију–одсутном
јунаку (илибраћи)стижугласовиопохаридвораиодвођењу
сестре.Надаљејесижејнасхемаистоветна.Схемуунајважнијим
сегментимаследиипесмаСНПVI,68,укојојгојениАлилиз-
бављасестру,отетуипостављенукаонаградуукошији,тако
штомаскиранпобеђујеуутркивању,апоразоткривању,утекне
сдевојком.Трећиначинспасавањасестрејестеотмицалађом
(иванКрушић–Б,117).

Песмеоспасавањусестрепоказујуипроцесеособеногра-
чвањасижејнеструктуре.Пасивностжртведопуштадасе(ина-
конвременскиодложеногспасавања)тежиштепоставинасукоб
отмичараиспасиоца.Међутим,обрадамотиваотвараипростор
запреплитањеотмицесамотивиманевернесестре.Оваквеоб-
радеподразумевајуижанровскемодификације,тесемање-више
познат епски јунакпојављује каопротагонистановелистички
обрађенихпородичнихсукоба,својственихпесмама„намеђи”.

ВаријантеоМарковојборбисМином(Мињом,Михном)
одКостура(Костуранином)ивраћањуотетељубе(Б,7;Б,86;Б,
87;СНПII,62;Пцх,37)проширујууводмотивацијомМарко-
вогодсуства,ратовањемуцаревојвојсци.Такођејепроширена
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кулминација –Маркопреобучену калуђерапосреднопрове-
рававерностљубе,доноси„добре”вестиотмичару,понегдеје
награђенилиигра.Композиционо-сижејноблискеваријантео
БановићСтрахињиприпадајутипусижеаоневернојжени,будући
дазавршницадајепотпунодругачијисмисаобановомпоходу.

4.Незванијунаккаоспасилац

Уулозиспасиоцакојинанепријатељскутериторијуодла-
зидобровољно,безичијегподстицаја,најчешћејемладјунак,
сестрић–Секула(СНПIII,30;СНПIIр,71)иМарјан(СНПIII,
29).Ујакјепреваренидомамљеннанаводнопомирење,узуслов
дасасобомневодисестрића,кавгаџију.Овајпакточујеили
наслути,самодлазикаонезванигост,сукобљавасесасестрићем
непријатељског вођеиличак сацеломчетоми спасаваујака.
Силни,прекимладићпогубиилизаробисамсвепротивнике,а
нештединилаковерногујака.Пуштаганаинтервенцијучете
илимајке.Овоммоделусепремамотивскојсличностиприбли-
жаваиТешанова„женидбаДушанова”(незванисестрићпомаже
лаковерномујакуу туђини), али сењенобразацпрвенствено
остварујепомоделуженидбеспрепрекама.

Упесми „Два калуђера” (Пцх, 66)ПриморацАлекса је
преварениухваћенназимовнику.Кадасенепојавинарочишту,
потражићегаНовакиРадивојпреобучениукалуђерскоодело.Пре-
познатљивоиграњеодкогсетресучардаци,уМарковомманиру,
претходиизненадномнападупридошлицаиослобађањусаборца.

5.избављањеизтамнице

Ослобађањејунакаизтамниценајбројнијијеинајразуђе-
нијиподтиппесамаоспасавању.Сужањствојеготовонезаоби-
лазансегментепскебиографијевеликихјунака.Темељисена
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историјској реалностиживотаподТурцимаиупограничним
зонама,алиинадревниммитолошкимпредставама.61Привре-
менапасивност,изједначенасфиктивномсмрћу,62важнајеетапа
иницијације,асдругестране,одговаракалендарскиммитовима
оцикличномвремену,кружењу.63

5.1.Ангажовањеспасиоца

за избављање сужња члановипородице некад ангажују
гласовитогјунака.ОблакРадосав(СНПII,83)игрујо(Пцх,72)
сусрећууцвељенежене,прихватајукумствоизаветујуседаће
ослободитизаточеногкума.Сижејно-тематскиовимпесмамасе
можепридружитиипесмабр.83Ерлангенскогрукописаоспа-
савањуАјдар-бега,синаБали-бега,иакосужањнијеутамничен.
Бали-бегшаљеКајицуРадоњу,мартолоза,дапреотмењеговог
синаодзмај-ДеспотаВука(Е,83).КајицаРадоњаотимаАјдар-бе-
га,којиједобиоВуковудозволуданападнепридошлицујерје
препознаоочевогкоња.игрујоћекумаспастиотевшига.Облак
Радосавнаступаотворено,претњамаиканџијомпримораваје-
ринудаослободисужње.Формулативнизавршетак–повратак
изостајеупримеруизПјеваније,гдејеослобађањеуклопљено
ушири,оквирнисижеоженидбиспрепрекама.

61 Л.Делић,„јунакутамници:традиционалниобрасциупричиоВла-
димиру иКосари и епскимпесмама”,Научни састанак слависта уВукове
дане,39/2,МСц,Београд,2010,169.

62 V. J. Prop, Historijski koreni bajke, Svjetlost, Sarajevo, 1990, 90–91;
М.Елијаде,Светоипрофано,издавачкакњижарницазоранаСтојановића,
СремскиКарловци,НовиСад,2003,202–204.Боравакутамнициудалекој,
непријатељскојземљипоетскајетрансформацијакатавасиса,силаскаудоњи
свет (В.Чајкановић,„Опостанкуиразвојусрпскихнароднихепскихпеса-
ма”,ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик,књ.VI–VII,1958–1959,
НовиСад, 1959, 88–90).На вертикалној оси, ова „кућа необична”, смешта
сеудоњи,подземни,ниво,уград,којисетакођесматрахтонским,неприја-
тељскимпростором(М.Детелић,Митскипросториепика,158,196–197).

63 e.M.Meletinski,Poetikamita,Nolit,Beograd,1983,221–225.
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Бројнесуваријантеоослобађањугојка(Михаила,Вида,јура)
Десанчића,којеиницирањеговамајка(Е,72;Б,108;СНПVI,72;
СНПIIIр,41;СНПIIIр,42;СНПIIIр,43;СНПIIIр,44).иакоуњима
доминираликускочкогвође,којипонегдесамизбављаинарукама
износисужњаизтамнице,спасилацје,ипак,колективнилик–чета
Сењана.Сижејнасхемаодговараовојподгрупи,снапоменомдасу
уекспозицијинаглашенетешкоћепридобијањазаточниказаспа-
савање,адајекулминацијапродужаванановелистичкимобртима
којипојачавајунеизвесностуспешностиакције.

5.2.Ослобађањезаточеногпобратима
Овајсижејнимоделзаступљенијијемеђупесмамаускочког

круга.Уваријантамасаједнимпротагонистом,доминирафигура
МаркаКраљевића,билода јеспасилац,билода јеутамничени
јунак.БегКостадиннепослушаМарка,пијеукрчминанеприја-
тељскојтериторији.КрчмарицасеудружујесТурцима,онизаробе
бега,авешалаћегаспастиМарко(Е,140;СНПVI,18;СНПIIр,40).
Другипутјеонупозицијисужња(СНПII,65;Пцх,68;Пцх,78).

Уводпојединихпесамајепредисторијадоспећаутамницу.
инваријантнисегментјеписмозаробљеникапобратимузапо-
моћ.јунакстижеупоследњичас,предпогубљење,иослобађа
сужња.Упесми„Маркоуропствусарајевском”,Маркаизбавља
грујица,апратега,формулативно,НовакиРадивој.Чимседо-
копаоружја,придружујеимсеисамзаточеник(реактивирање
привременопотиснутог јунака).Пасивностнајбољег јунакау
варијантиукојојгаослобађаДојчил-капетан(Пцх,68)морала
једабудеоправданадугимтамновањем.Маркојеослабио,лице
мујепотамнело,косапорасладопојаса.Уживотгавраћатек
петнаестодневнитретманвином.

5.3.Делијадевојкаспасаваутамниченогјунака
Песмеовегрупеимајустабилнусижејнуструктуру.Делија

девојкајељуба(СНПIII,49;СНПIIр,52;СНПIIIр,58;СНПIIIр,
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60)илисестра(Б,98;Б,99),апонекадакцијуспасавањапредузи-
мајузаједно(СНПIIIр,57;СНПIIIр,59).Почетнасценаописује
јунакаутамници(ређеиначиндоспевањауњу).Сужањцвили,а
поробљивачмусаопштаваданенамеравадагапустиилидаћето
учинитиузаменузањеговадобра,међукојимасуиљубаилисе-
стра.јунакпишепородицидамусененадају.Предузимљиваљуба/
сестра(илиобе),обријеглавуостављајућисамоделијскиперчин,
облачимушкоодело,опремасеистижеудомпоробљивача.Тамо
сепредстављакаоцарев(пашин)делија,послатдадоведесужња.
Дабисвебилоуверљивије,делијадевојкајебахата,тучеслугеи
домаћинаизахтеваспецијалнодворењеигошћење.Бичљубехај-
дук-ВукосаваисестреТодоразадранинаосетићеисамсужањ.Уз
њега,унекимваријантамамаскираниослободилацдобијаипратњу.
Наповраткујеобавезноразоткривање.Акоимапратње,тојепри-
ликабившемзаточеникудаповратијуначкистатус.Тријумфјевећи
акопоробљивачсазнакакојепреварениликадаисамнастрада.

Песмабр.79Ерлангенскогрукописа,укојојиванКарловић
ослобађа заробљену сестру,може сеприкључитиовој групи.
Схемајеистоветна,јединосуинвертованиликовиуулозиспа-
сиоцаисужња.

5.4.Девојкапомажејунакудапобегне

готовосвепесмеовегрупеприпадајуистовременоитипу
песамаоженидбијунака,јердевојкаспаситељканајчешћепо-
стајеневестаослобођеногјунака.Онајекћиилисестравеликаша
којијејунаказаробио,затимљубавница,илимилосрднадевојка.

5.4.1.Откључавање

Основнимоделпочињеоколностимазаробљавањанаочитог,
гласовитогјунака.Његаутамнициобилазидевојкаиодржавага
уживоту.Кададобијеобећањедаћејеузетизажену,помажему
дапобегнеипонесеоружјеиблаго.Потеранијеобавезансегмент.
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завршетакјеформулативан–покрштавањеи/иливенчање.На
овакавначинслободуиљубустичујанковићСтојан(СНПIII,
21;Пцх,169),јакшићШћепан(СНПII,95),МилошОриђанин
(Б,18)ибанзрињанин(СНПIIIр,80).истусхемупратеидве
варијантеоМаркуКраљевићуињеговоjспаситељки–арапској
принцези (Б, 5;СНП II, 64).Модификација сеиспољавакроз
изостанакженидбе и убијање девојке. Такав обрт вероватно
зависиодснагемитолошкематрице,којанедозвољаваспајање
дваразличитасветаинадјачаваепскиклише.

5.4.2.Помоћјунакукојисимулирасмрт

ДругимоделкарактеристичанјезаваријантеоМаломРа-
до(ј)ици(РадуОграшићу,РадуОблачићу)–СНПIII,51;СНП
VI,78;СНПIIIр,8;Пцх,56.Посленатчовечанскихмукакоје
хајдукиздржисимулирајућисмрт,услединајтежеискушење–
колодевојака.Лепахајка(Фатима)најпрезаклонињеговосмех
одочијумучитеља,апотомгаоткопаилимупомогнедапобегну.

5.4.3.Ослобађањејунаканапутудогубилишта

Утамниченогјунака,браћуилитрихајдукаспасавадевојка
извароши(Сарајевка,Сарај-ђевојка)–СНПVI,70;СНПIIIр,
22;Пцх,88;Пцх,97.Онаихсусрећенапутудогубилиштаи
причешћујеих,премапретходномдоговору.исподплатнадодаје
иморужје,апонегдепросипаидукатепопутудаскренепажњу
иометеспроводнике.Бежизаједносаослобођенимјунацима,а
једномеодњихпостајенакрајуљуба.

5.5.Поробљивачослобађасужња

5.5.1.Размена

Уводнаситуацијасижеаоослобађањујунака,побратимаили
чланапородицеразменом,односно,откупом,сажетоприказује
њиховопотпадањеуропство.Банзадранин(будимскикраљ)за-



Данијела петковић

50

робиМићаАнђелића/Анђелијћа(СНПIII,57;СНПIII,58;СНП
IIIр,45;Пцх,105),другипутПерлуРадосава(Е,123),затим
МалогРадојицу(СНПVI,71;ауваријантиПцх,56поробљивач
јепашаодТравника).ПетарБошковићиРадеилијевпозванису
дасеоправдајупредМехмед-пашом.ПашазаробиРада,аПетар
успевадапобегне(Пцх,42).Следећисегментјепостављање
високоготкупаиписмосужњајунаку–рођакуилипобратиму.
Две песме скраћују увод и започињуписмом заробљеног за
избављењеилиоткуп.Усвојеимеиуимесвојихпобратима,
ТоплицеМиланаиКосанчићивана,МилошодПоцерјапише
МаркуизтамницеВучеџенерала(СНПII,42).Тражениоткуп
јепревеликиипонижавајући.УваријантамаосужањствуМића
Анђелића,банзадранин,измеђуосталог,тражирукуњеговог
брата.Спасилацсенајчешћемаскираупросјака,одлазиудом
поробљивачаитамоотимадвабанова(краљева)сина,анегдеи
његовуљубу.МаркоКраљевићухватичаксамогВучуџенерала
ињеговогсина,послеборбеса3300катана.Размена,којапотом
уследи,повољнијајезаослободиоцаизаточеника–непријатељ
недајесамослободу,већибогатедаровеилиослобађаидругеза-
робљенике.иакоунаведенимпесмамапоробљивачпуштасужња,
разменуиницирајунакподвигомнанепријатељскојтериторији.

5.5.2.Откуп

Ослобађањеоткупомелиминишејунакауулозиспасиоцаи
подвиг,акцију,каоцентралнимотив.Ослободиоцисунајчешће
владарилимајка,ањиховделокругискључујеборбу.Каоиупрет-
ходнојподгрупи,варијантепочињунајчешћеписмомзаробље-
ника,иистичутражењевеликоготкупа.Такомолбуизтурског
сужањстваупућујекћиДукеодЛорина,оцу,браћи,анакрајуи
дужду,будућемсупругу(Пцх,106).Сличномајкадознаједајој
јесинутамници(СНПVI,73;СНПVI,77),аВилићАлијадабан
задранинзањеговогбрататражитрофејесвихугледнихТурака
ипрекотогањеговудесницу(СНПVI,74).Конфликтјеизбегнут
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илибародложендавањемоткупа,послечеганепријатељпушта
сужњанаслободу.Тријумфдолазинакрају,кадапоробљивач
сазнаједајемогаодатражимноговише,адаједобионезнатан
деоблага.Мотивкрађе децепоробљивача, чест у сижеимао
размени,уваријантиоспасавањуВилићаВусејинадолазинакон
ослобађања.Овдеосветазамењујемирноразрешење.

Понекад је откуп јединорешење кад су све осталенаде
пропале.МујуизКладушењеговсестрићнеуспевадаизбави.
ОндаМујопристајенаоткуп,банудајесвојусестру,азаузврат
добија слободу (Пцх, 117).Оваквопостављањеодносапро-
тивничкихстранапрвенственозависиодставаколективапрема
самимјунацима.Опозиција„своје”–„туђе”пресуднајезака-
рактеризацијуепскихликова,аподразумевависокстепениден-
тификацијепевача/слушалацасаликовима.Припадници„туђег”
таборалишавајусеетичко-епскиходличја,тесеизаробљавање
иослобађањеизтамницеподређујуставовимаодређенесредине
(иодређеногвремена).

5.5.3.замена

Разнороднепесме овеподгрупеповезује основна темат-
ско-мотивскаподударност – јунака у тамници замењује неко
други.Урасплетусумогућадивергентнарешења,штосвакуод
песамасврставаиунекидругитипсижеа.

Посећујућипоследњипутјунакаутамници,вереницаКомје-
најагњиловићауступићемусвојуодећуиостатидауместоњега
чекапогубљење,ацарћејој,изненађенобртом,њеномдосетљи-
вошћуихраброшћу,поклонитииживотисвадбенидар(Б,54).

КадаМатохорватдоспеутамницућуприлијћвезира(СНП
III,48),везирћенајпрезатражитивеликиоткуп,апотомпристати
дауместоМатаупритворубудењеговпобратимдокјунакнедо-
бависветраженедрагоцености.КакоМатомалозадоцни,авезир
пожуридаубијенесрећногјемца,разменанећебитиреализована.
јунаксеспасаваропства,сачуваојеиметак,алигубипобратима.
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ПоповраткусКосова,јанкајезаточиодеспотЂурђе(Б,10).
Убрзоћегапустити,алитеккадагазаменесинови.Другидео
песмеуклапасеумоделослобођењанаконинтервенцијевладара
–Ђурђеће,притиснутпретњама,пуститијанковенаследнике.

зајанкасевезујеимотивзамененагубилишту(Е,134).
јанконијеу тамници, алимупретисигурнасмрт,наломачи.
Молисеструдапошаљенекогодсвојихсиновадагазамени,а
онаодлучуједатобуденајмлађи–Вукосав.64Архаичнаматрица
ослањасенаобичајавункулата,везанзаматријархат,азаврш-
ница,укојојвилакажњава„бездушну”мајку,новијијенанос.
Патријархалнипоредакоштроодвајаженупреудаје(сестру)од
женепослеудаје(мајке).Првобитназаједницакојојсуприпадали
ујак, сестрићимајкаупотоњојдруштвенојфазизамењена је
двемаодвојенимпородицама.65„Бездушност”мајкеодсликава
тајновипоредакипотискивањеавункулата.

5.5.4.Пуштањенаиницијативуугледногјунака(владара)

Каоиупретходномслучају,ипесмеовеподгрупенису
варијанте,нитисемогуограничитинасамоједантип.Осло-
бађањенаинтервенцијуугледногвладара(вође)заједничкоје
разрешење,докјевећидеосижеапосвећенјунаковомдоспећу
утамницу.

МилошОбилић(Воинић)боравиуЛатинима(уКотору)
–СНПII,37;СНПIIр,27;Пцх,123.Пребацујућицрквубу-
здованомоштетидуждеве(банове)дворовеинехотицеусмрти
његовудецуилиљубу.затоганепријатељзаточи,алијеубрзо

64 А.Ломаобјашњавапореклоовогмотивауиницијастичкомобреду
кушањаватроммладићакојисеобучавауратничкојдружини(А.Лома,„’же-
нидбасапрепрекама’иратничкаиницијација”,Кодовисловенскихкултура,3,
Београд,1998,214).

65 ј.Пандуревић,„Народнепјесмеоженикојажртвујесинадабисачу-
валабрата”,ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик,књ.LIII,св.1–3,
НовиСад,2005,88–89.
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приморандагаослободи,наконзаузимањасрпског(латинског)
цара.

МладиМаријан,синовацхајдукаМијата,јединиједобро-
вољацзаприбављањешићарадружиниснепријатељскетери-
торије(СНПVII,40;СНПIIIр,13).Тамонеодолиискушењу
играња с девојкама у колу или надметања с Турцима.Они
препознајуњеговаобележјаиосвојенетрофеје,накончегага
утамниче.Ропствонећепотрајати.Довољноједачувенихај-
дучкихарамбашаприпрети,падамладогМаријананепријатељ
пустиијошобдари.

гојениАлилпобеђујеутрцизарукусрпскедевојке(СНП
VII, 17).Кадостали такмациоткријуњеговидентитет, остаје
безобећаненаградеидоспеваутамницу.заАлиловуслободу
буљубашаМујо,његовбрат,поклањауџбарскомбанусвогчу-
веног„виленогђогина”.

идвепесместаријихзаписамогусепридружитиовојне-
хомогенојподгрупи.једнајевећпомињанаиговориојанковом
сужањствууЂурђевој тамниципоповраткусКосова (Б, 10).
Удругојћенајанковуинтервенцијуробовањабитиослобођен
ДамјанШајновић,когјејеринабацилаутамницујерјеодбио
рукуњенепорочнебратанице(Б,11).

5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња

Овајмоделнеукључујеправијуначкиподвиг,већјеакце-
натпомеренналикмилосрдногвладара,нејунака.затоинема
многопесамакојесижејно-тематскиреализујуовакавначин
ослобађања.Схемајеједноставна:сужањдоспевауропство,
алисевладарсмилујеиослободига.

Упесмибр.115Ерлангенскогрукописа,краљицапушта
заточеника када дозна да јој је то рођени брат.На граници
епскеилирскестилизацијепородичнетематике,налазисеи
песмаократкотрајномјовановомсужањству.Кадацарсазна
затрагедијуњеговемајкеидеветсестаракојесуосталесаме,
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убијазлеслуге,асужњашаљекућидабринеосестрама(СНП
IIр,11).

Бегљубовићослобађарањеногхајдукакојегмујеиздао
ЛукаШакетић/ВукШалетић,поверовавшидајеуправоиз-
дајникорганизаторпохаребеговогдома(СНПVIII,10;СНП
IIIр, 18;Пцх,80).хајдукВидакдомамљен јенакумствои
послатцаруОтмановићу,којидугочеканањеговуглаву(СНП
VII,39).Послепростодушногиискреногодговораоразлозима
одметањаихајдуковању,цародлучидајунаканепогуби.На
запрепашћење бројних давуџија, које прижељкују хајдукову
смрт,царћеганаконпророчкогснапуститинаслободу,узуслов
дасеоканерђавогзаната.Сличнимрелигиозно-моралистич-
кимнормамавођенјеитурскицаркојипослезаузећаБудима
прихватакумствобудимскекраљице,ослобађакраља,асвоје
кумчедарујеуправомнадсвомугарскомземљом(Пцх,138).

иван-капетанједеветгодинаутамницитравничкогвезира
(СНПVI,54).Кадасезаплачепрепознавшиглавумртвогсина,
везир ће га ослободити окова, дирнутњеговомфизичком и
духовноморонулошћу.

Песма„БановацСекуле”(СНПIIр,69)упрвомделупрати
доследносхемумоделаојунаковомизборусмрти.Следиобрт,
царјетоликозадивљенСекулинимподвигомдагапуштана
слободуичакобдарује.

Увећпомињанојпесмиохрабројвереницикојазамени
Комјена јагњиловићаутамници (Б,54),царевомилосрђе је
завршнимотив.Сличнузавршницуимајуиваријантеомужу
којиизлазиизтамницедабиспречиоженинупреудају(Е,78;
СНПVI,75;СНПVI,76).Послесређивањапородичнихпри-
лика,испуњаваобећањеивраћасеутамницу.Банјезадивљен
његовимјунаштвомиодржаномречју,пагаослобађаропства.
ТакођесеовајмотиввезујеизаМарковотамновањеустамбол-
скојтамници,алијењеговоместопомереноузаплет.царМарка
ослобађадабисесупротставионасилницимакојиугрожавају
његаилињеговоцарство(МусаКесеџија,Арапин,итд.).
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6.јунаксеослобађасам

6.1.изборсмрти
Бројнесуваријантеохрабромјунакукојегухватенанеприја-

тељскојтериторијиисуочесапротивничкимвладаром(војско-
вођом)–Е,67;Б,46;Б,101;СНПII,52;СНПIIр,69;СНПIIр,
74.66Унекимаодњихоткривасекојасутридобрајунакацару
задаланајвишемуке.Сужањпризнаједајеонтрећи,најбољи,јер
јеугрозиоисамогцара.Смртнапресудајеизвесна,ајунаксамо
бираједанодпонуђенихмодусаегзекуције.Онзахтевајуначку
смрт,соружјемиодоружја.Какобиубедионепријатељадаму
испунипоследњужељу, сампредлаженеравноправаноднос.
Спутанихруку,сазарђаломсабљоминалошемкоњустаћена-
супротстотиниихиљадипротивничкихвојника.Чудом,Божјом
помоћуи/илисопственомснагомуспевадаодрешируке,савлада
свеипобегне.

ПомињанаваријантаојунаштвуБановцаСекуле(СНПIIр,
69)пратисамоделимичноовајмодел,апремаразрешењу(цар
својевољнопуштазаробљеника),припадапретходнојгрупи.исто
тако,једанстаријизапис,песмабр.129Ерлангенскогрукописа,
темуоизборусмртипремештаудомневернесестре.Онајеопила
брата,БогданаБодолића,азетпланирадагаумори.Надаљесе
токуливаусижеоизборусмрти.

6.2.Напад

јунак који се спасава нападом на стражу или неког од
непријатељапредузимасличанподвигкаоионајкојисекроз

66 Отомевишеу:M.Bošković-Stulli,„PopevkaodSvilojevića(izostavštine
PetraZrinjskog)”,Narodnaumjetnost,vol.9,no.1,Zagreb,1972,23–39;Р.Пе-
шић,„Двастараепскамотива”,Прилози закњижевност, језик,историјуи
фолклор,књ.42,св.1–4,Београд,1976,86–95;Б.Сувајџић,Јунациимаске,
ДруштвозасрпскијезикикњижевностСрбије,Београд,2005,51–96.
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противничкередовепробијасам,послеизборајуначкесмрти.
ВојводајанконерадошаљесвогсестрићацаруОтмановићу.
цар условљава ослобађање прихватањем ислама. храбри
младићодбија,апотомсеспасаванападомнацаревустражуи
војску(СНПVI,31;Пцх,159).Слично,Ђурђеморасизерену
дапредазмајаОбрчићаРада.Онсе,попутСекуле, спасава
убијајућиџелате,везире,војску(Пцх,158).ВукБулановић
(СНПIVр,15)бежисгубилиштатакоштооборитриџелата,
ауспутипашунамосту.закопандопојасауземљуиизложен
стрељању,чобанинМијајлоимадовољноснагедасеизвуче
ипробијекрозстражу(Пцх,77).Сужањусењскојтамници,
АрамбашаВук,односноШимоБогетић,нежелидапоздрави
ПетраМерконића(Е,80;Е,127).Другига,иакоокован,на-
паднеипритесни.Овакавталацједовољанданаслободубуде
пуштенне самоШимо, негои још30 сужања.Средишњим
деломрадње,овојгруписеможепридружитииваријантао
разлозимаНоваковог одметања (СНПVII, 33).Новак краде
ножеве,дреширукеиубијаседампијанихпашалијакојису
газаробили.

6.3.Ослобађањепреваром

Реалистичкамотивацијапотиснулајехиперболисануснагу
везаног,заточеногјунака.Подвигјемогућтеккадраздрешируке.
затонајпреобмањујевладараилиџелатетакоштоимпонуди
својускупоценукошуљу,акакојенебипошкропилакрвпри-
ликомпогубљења,затражидајескине.Кадагаодвежу,јунакће
семуњевитопробитиипобећи,савлађујућипрепрекеилипоте-
ру.НаовакавначинслободеседокопаВуксан(Вук)одРоваца
(Булатов,Булановић,Брђанин),једанодтрисужња(СНПIV,4;
СНПIVр,14;СНПIVр,16;Пцх,10),хајдукСтојкоМитровић,
ухваћенпосленадметањасТурцима(СНПVII,41)иљутица
Богданупосетиневернојсестриизету(Б,105).Милијачобанин
ћезамолитизадопуштењедапоследњипутзасвиранасвирали
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(Е,47),аиванСељаниндаукротисвогдоратакојизбацујесве
јахаче(СНПIIIр,31).

Варијанте о тамновањуМалог Радо(ј)ице помињане су
већуконтекстуослобођењаузпомоћдевојке.Мадасеобраде
приближавајуженидбеном сижеу, неможе се занемаритини
личниподвигхајдука.Симулирајућисмрт,онподносимучење
безгласаипокрета.

6.4.Бег

иакојебегсаставнидеосвакогослобађањакојејунакпре-
дузимасам,овдесеподразумеватакавначинизбављањакојине
укључујенипреварунитибилокаквупомоћсастране.Петар
БошковићискориститренутакнепажњеМехмед-паше,уграби
коњаиутекне(Пцх,42).Напочеткупесме„Ропствојанковић
Стојана”(СНПIII,25)двојицабраћесеспасавајудугогодишњег
ропствакрађомкључева,аслично,братисестра,ивоијелица,
бежеизтурскогропства(Б,93).

6.5.јунаксеослобађадокгаспроводе

Уовуомањухомогенугрупуубрајајусетриваријантео
покушајухватањаЛукеПустахије(ПејаНикчевића)–СНПIV,
13;Пцх,118;Пцх,139.започињудомамљивањемпобратима
насусретилидаривање.Невернипобратимгапревари,опије,
веже,азатимгазанаградупредапротивникукомејунак„ду-
гујекрв”.јунаксеослобађауспут,докгаспроводе,такошто
вешто под сабљу намењенуњеговој глави подметне везане
руке. Кад су конопци пресечени, лако савлада наручиоца
свогхватања,аондасевраћаисветипобратимуиздајнику.
Упоследњојваријантисампобратимспроводијунака.јунак
сенаистиначинослобађа,патакоинестижедооногакоји
јежелеодагаубије.
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7.Неуспелоослобађање

Овајподтипсесижејно-тематскиослањананекиодпрет-
ходних.Пратиистусхему,изневеравајућијејединоуисходу–
акцијаспасавањапропада,асужњанајчешћеубијају.Немамного
песамаонеуспешномослобађањујерјунаккојинеуспевадасебе
илинекогдругогослободидоводиупитањесвојстатус.затосу
варијантесовимцентралниммотивомилимањеуспелеилисе
морајувезатизаодређенедруштвено-историјскеоколности,када
јестрадањенеизбежноизаспектареалнемотивације(немирна
Војнакрајина,црногорско-турскечарке,пропастПрвогсрпског
устанка).

Алија, сестрићМује одКладуше,неуспевадаослободи
ујакаизтамнице.Прерушавасе,алибанчујењеговразговорса
заточеникомиубијага(Пцх,117).Удругомделусижеајунак
сеослобађаоткупом.

Неуспелипокушајослобађањајунакадокгаспроводена-
лазимоупесмиосмртиСтевејаковљевића(СНПIVр,57).Онје
једанодпоследњихпреосталихустаничкихвођапослепропасти
Карађорђевогустанака.изданје,ухваћенизнадагачекасигурна
смрт.Борисеиакојевезан,кољезубима,алигаспроводницибрзо
дотуку.историјскифактинадјачалисутипскиепскиобразац,
покомсејунакослобађасопственомснагомиумичебројнијем
непријатељу.

Неколико песама из различитих углова тематизује смрт
сужња у тамници као последицу освете великаша који га је
заточио.Бајазитубијајована,братаСтеванаЛазаревића,јерје
открионовуиздајуВукаБранковића(СНПIIр,33).Вукјепустио
турскогзаробљеникакојегјеСтеваннамераваодаразмениза
свогбрата(заправосамогсултана).ВукБранковићјекривиза
неуспелоослобађањеВукаНемањића–онсејединипротиви
пуштањуичакнаговориТуркедагапогубе(Пцх,160).Стра-
дањеутамницикаопоследицапропалихпреговоразаплетје
варијанатаосмртиПеровићаБатрића(јованаБакића)ипотоњој



Јунак и сиже епске песме

59

осветињеговогрођака(СНПIV,1;СНПIVр,9;СНПIVр,10;
СНПIVр,11).Сужањнудиблагоитрофејепоробљивачућоро-
вићуОсману,алионсам,илинаговореноддругихТурака,од-
бијаоткупиубијазаробљеника.Триодчетирипоменутепесме
узавршницисиметричнопонављајуистипокушајиодбијање
откупакадажртвиносветникухватикрвника.Преговориљубе
Мустај-бегаЛичкогижељинскогбанапропадајујерзаточени
бегзажалиштодајескупоценидрагикаменономекојегнимало
неценииотвореномутосаопшти(Е,120).Бановаодлукада
галишиживотаиодрекнесескупоценихдаровамуњевитаје
идефинитивна.

III Јуначка такмичења

јуначкиподвигније безусловноподстакнутпотребом за
ослобађањем,заштитом,освајањемилиодбраном.Непостојање
таквогциљанеукидахеројскуакцију. јединиимперативкоји
јунакнеприкосновеноследијестејунаштво,чакикадајесамо
себисврха.67 јунаковажудњазаборбомпреливасенањегове
атрибуте–сабљаму јежедна,позвекује,његовкоњпоиграва
приближавајући се непријатељу или ограшју. Бити најбољи
међугласовитиманезначиувекнисукобљавањеоружјем.иако
огледањеснагеивештинечестопрерастеуозбиљнуборбу,оно
барупочеткуиматакмичарскидухигре.јуначкаодмеравања
ивитешканадметањасвојеврснисуиспитчојстваијунаштва,
приликада сепотврдиилиревалоризује статус сваког јунака
у одређеном социјумуи прецизнофиксирањеговоместо на
хијерархијској лествици.Највише су тематизованаупесмама
старијихи средњих времена, јер одсудна епоханационалних
устанакаискључуједоколицу,игруизабаву.

67 „јуначкичовекјеуметникборбе;онуборбиуживанаготовоестетски
начин”(М.Браун,Српскохрватскајуначкапесма,10).
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1.Вишебој

Овавитешкаутакмицаподразумеваогледањеунеколико
дисциплина.Такмичари суна обема странамауниверзални–
надмећусеусвимдисциплинама,илисамоуједној-двемавеш-
тинама.Најпознатијанадметањаовогтипасрећусеупесмамао
женидбиспрепрекамапреилиипреипоследобијањаневесте.
заправо,тусесижејнимоделкомпримујенанизмотивауза-
плету.Младожења,заточникилинајбољи јунациизсватовске
поворкеморајудареше„тешкезадатке”утазбини.Низодтри
иличетирипрепрекеваријантносачињавајумегдан,разбијање
градскекапије,прескакањекоња,стрељањејабукекрозпрстен,
препознавањедевојкеисл.

Другачији низ дисциплина, карактеристичан углавном
запесмесредњихвремена,преузет јеизчобанскихобичаја68,
младићкихигара69ихајдучкепраксе70(бацањекаменасрамена,
скокувисиудаљ,избацивањекамена/копљаускокуилискоња,
бацањетојаге,гађањеумету(игранишана),рвање,јахање,итд.).
Несумњивасличностхајдучкихнадметањасчобанскимиграма
говориопутевимапреношењаобичајаиистомкултурноммиљеу.
Оваквеигресукулминационисегментсижеаојунаштвуделије
девојкеуцаревојвојсци.Обавезнидетаљиспитивањаполаза-
почињеогледањему„мушким”дисциплинама(бацањекамена,
маља,скакање,трчање,нишан),азавршавасеискушавањемкоје
недвосмислено требадапотврдиженскуприродумаскираног
јунака (купање,ваљањепотрави,куповина).Вишебојникада
нијесамосталанмодел.Топотврђујуинекисижеиоженидбис
препрекамаукојејеуткан.

68 Д.Антонијевић,Обредииобичајибалканскихсточара,Балканолошки
институтСАНУ,Београд,1982.

69 М. Ђ.Милићевић,Живот Срба сељака, Просвета, Београд, 1984,
245–258.

70 М.Стојановић,Хајдуцииклефтиународномпесништву,Посебна
издања,књ.18,БалканолошкиинститутСАНУ,Београд,1984,130.
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Уопште,овајтипвишеструкогогледањанијепримарнопо-
стављенциљ,онојеслучајан,успутниподвигиредовнопрераста
усукобилисезавршавабегом.ипак,иакосевишебојникадане
појављујепотпуносамостално,можесесматратиједнообразним
сижејниммоделом.испољавасекаонадметањепојединацаиз
чета (војски) или каонатецање у комуниверзални такмичар
надмашисвепротивнике.

1.1.Такмичењепојединацаиздвечете

Најпознатијепесмеовишебојупредставникадвасупрот-
стављенатаборајесуваријантеосмртивојводеКајице,односно
ОблачинеРада(СНПII,81;СНПIIр,77;Пцх,74).Ловдеспота
Ђурђаињеговихвојводапрекинутјесусретомсмађарскими
каравлашким катанама, предвођеним јанкомСибињанином.
Уследиутакмицакојуваријантносачињавајудве,триилипет
дисциплина.Супериорностсрпскихвојводапрекинутајенеча-
снимјанковимпотезомиубиствомнајбољегјунака.Тувитешке
игресмењујемасовнаборба,очекиванапобедамалобројниха
бољихјунакаисрамнобекствовиновникасукоба.

Поистоммоделукомпонованајепесмабр.156Ерлангенског
рукописа.Трихајдуканадиграју30Сењанаубацањукамена,
скокуинишану.иво,сењскикапетан,намернозамећекавгу,али
сеиуборбитрихајдукаопетпокажукаобољијунаци.Попут
јанка,иивоокрећелеђабојиштуибежи.Тимеједодатнопот-
цртаннејуначкииневитешкикарактервође.

1.2.Победапридошлице

јунаштвопојединцанатуђемтеренупонекадподразумева
победуувишебоју(Е,77;СНПIII,65;СНПVII,41;СНПIIIр,13).
јунакјенанепријатељскутериторијупослатрадиухођењаили
поплен.(хајдукСтојкоМитровићпотајнообилазисвојупороди-
цу–СНПVII,41.)Кадазатекнепротивникекојисенадмећу,не
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можедаодоли,већимсепридружујеиубедљивопобеђујеусвим
дисциплинама.Такоизазивасумњу,јероткриваидентитет.Одају
гатокеитрофеји,припуцањуилискидањукабанице.Спасавасе
одмахилинаконзаробљавања,бегом,односно,интервенцијом
харамбашеиличете.

2.Специјализованотамичење

Овајтип јуначкогогледањаподразумеванадметањесамо
у једнојдисциплини.Најразноврснијивидовиоваквихтакми-
чарскихминијатурајављајусеупесмамаженидбенетематике.
Скицирановитешконадметањетокомженидбевезујесенајвише
запуткадевојачкомдому.Помињусенпр.бацањебуздована,
џилита, утркивање, или само неодређене успутне сватовске
игре.Сватовеутазбиниможеочекиватисамоједанзадатак(нпр.
хватањезлатнејабукезарукуцарицеујањуупесми„ОпетНа-
ход-Симеун”–СНПII,15).Спорадичносе,намотивскомнивоу,
појављујеиудругимсижејнимтиповима.Комненабарјактара,
наповраткусотетомтурскомдевојком,сустижепотера,асукоб
с гласовитимпротивничким јунацимареализујесекаорвачка
утакмица (СНПVII, 1).Вађење сабљеиз корицаукључује се
упознатиинтернационалнисижеомужунасвадбисвојежене
(СНПVII,31;СНПVII,32),атакођеиуваријантуоМарковом
препознавањуочевесабље(СНПII,57).Оваквонадметањенема
значајнијусижејнуулогу,прејесамовезниелементдванаративна
сегмента,деозаплета,илисредствоепскеидеализације.

Следећегрупесеприближавајуразинисижејногмодела.

2.1.Пребацивањецрквебуздованом

Упосматраномкорпусународнихпесамачетириваријанте
говореонеобичнојпотврдималевредностиграђевинскогподух-
ватастранихвладара,чије„велелепно”, „високо” здање јунак
можепребацитибуздованом (Б, 76;СНП II, 37;СНП IIр, 27;
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Пцх,123).имајузаједничкеследећеструктурнесегменте:јунак
уЛатинима;(варијантно–каталогиупоређивањевисиненаших
цркаваитуђинскецркве);опкладаМилошаОбилића(Милоша
Воинића,иванаВоихновића)саЛатинима(дуждом,баном,про-
видуром)упребацивањемлетачке(которске)цркве;пребацивање
цркве;штетакојубуздованначини(убиствочлановапородице
владараинекогодлатинскегосподе,оштећењевластелинског
двора);јунакутамници;избављањеинтервенцијомнационалног
илиугледногстраногвладара.71

2.2.Стреличарство

Такмичењеупрецизномгађањумете(стрељаштвоистрели-
чарство)помињанојеуконтекстуформулативногнизавишебоја
илисвадбенихзадатака.Каосижејнимоделпојављујесеупесми
онадстрељавањуМаркаиАлил-аге(СНПII,61).72Алил-агаје
изазваоМаркаКраљевићананеобичанмегдан–у„метањустре-
ла”.Тојевештинапокојојјејунакчувен.Онсенајпреизговара
избегавајућисучељавање,акадањеговојунаштводођеупитање
ибудеисмејан,пристајенаогледање.Двапутастрељајуиједан
другомпребацујумету,атрећипут,кадаМаркоупотреби„стрелу
татаранку”укојојје„деветбелисоколовипера”,стрелаодлази

71 А.Серенсенуовимваријантаманалазитипичанпримерпреношења
мотива.УстаријемзаписупротагонистисуиванВоихновић,иванцрнојевић
икоторскипровидур.КласичнаваријантаизВуковезбиркејенајмлађаиако
суглавнијунаци„старији”:Милош,кнезЛазаримлетачкидужд.Прелазје
варијантаизПјеванијеукојојсепоименималиковадобровидепутевиконта-
минације:МилошВоинић,царСтјепаникоторскибан(А.Серенсен,Прилог
историјиразвојасрпскогјуначкогпесништва,26).Њојтребапридружитии
варијантуизВуковихрукописа,укојој јеМилошевујакипатронлатински
цар,докјетуђин,противник,дуждМлечанин.

72 једна јединапесмаможепредстављатисижејнимодел.Онсеовде
неформиракаозаједничка,општасхемавишеваријаната,негосеиздвајапо
аналогијисасличним,самосталниммоделима,којиобухватајудругевидове
такмичења.
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„упраиумаглу”,темерењепостајенемогуће.УрасплетуМарко
неубијапротивника,већмупоклањаживот,чаксеипобратимис
њим.Такмичарски,витешкидухнатајначинједокрајасачуван.

2.3.Лов

Сокосе,каоважанпратилацјунака,унашојепицинајвише
везујезаликовеСекулеиМаркаКраљевића.Нашнајвећијунак
огледасоколаулову73сТурциманаутвезлатокриле(СНПII,70;
СНПIIр,42).Постојипотпунаидентификацијајунакаињеговог
атрибута–победасоколатријумфјеињеговоггосподара.Марков
сокојединиуспевададонесеулов,алимугапреотимавезиров(у
првојваријанти).Услединечаснипотезпротивника–ломљење
крилаМарковојптици.Нарушавањевитешкогкодексапонашањаи
правилапоштене„игре”(лова),сличноваријантамаосмртивојво-
деКајице,изазиваМарковбесиинициракажњавањенепријатеља.

Надметањетокомловаимапосебнуфункцијумеђубалада-
маозавадибраће,доксамамбијентловапредстављаоквирза
обликовањевеомаразличитихзаплета(одцареубиства74,преко
кршењарелигијскихпрописа–„ЛовнаБожић”,допроналажења
нахочетаиличобанчетаизузетнеснаге).75

73 Сокојезнакаристократскепозицијејунака.Усредњемвекукоришћенје
занајотменијуврстулова,достојнукраљеваицарева(М.Детелић,„Витешкежи-
вотињеуусменојдесетерачкојепици”,ГласСАНУ,CDIX,бр.24,Београд,2008,
134).

74 Омотивуубиствавладараулову,в.Н.Милошевић-Ђорђевић,„исто-
ријска предања на међи књижевности и историје (мотив убиства у лову)”,
ЗборникучастВојиславаЂурића,институтзакњижевностиуметност,Бе-
оград,1992,29–41;Д.Поповић,„Убиствоулову,наводи,устаријојсрпској
књижевнојтрадицији.НекимотивилегендеоВладимируиКосариународ-
нимепскимпесмама”,ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик,LV/3,
2007,469–476.

75 Епизоданеуспешноглова,смештенанапочетакпесама,каоуводна
формула, најављује судбински догађај, последицу „замењене ловине” (М.
Детелић,Урокиневеста.Поетикаепскеформуле,Посебнаиздања,књ.64,
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2.4.Огледањекоња

Најпознатије специјализовано такмичење јесу различите
формеогледањакоња.Бројнепесме с овиммотивомсведоче
колико је коњбитан елемент јуначке атрибуције.Победакоју
јунакуобезбеђујередакиизузетанкоњнијеништамањаодоне
којујунакизборисопственомснагомиумећем.Подразумевасе
дадобаркоњнеможебитиупоседурђавајунака–јунакикоњ
кореспондирајуиувредносномсмислу.

2.4.1.Кошија

Кошијајепопуларанначиндобијањадевојке(награде)76у
песмамаускочкогмиљеа(СНПIII,33;СНПVII,15;СНПVII,16;
СНПVII,17;СНПIIIр,50;СНПIIIр,51;СНПIIIр,54).Девојка,
новац,наградапоставесенациљнураван,обичнонасредину
поља.Тетрофејесимболичнограбикоњаниккојипрвидоњих
доспе.Композиционасхемакошије,заједничкапоменутимва-
ријантама,формираследећимотивскиланац:понуђенанаграда;
најбољијунаккрећенанеодмореномкоњуилиупочеткузаостаје;
престизање такмаца; конкуренти пред крај трке покушавају
превару–отпалепотковице,пукаоколан,седло;победаутрции
освајањенаграде.Овиелементисеувекуклапајууширесижејне
моделе,анајчешће јетоженидбаспрепрекамапреодвођења

БалканолошкиинститутСАНУ,УниверзитетуКрагујевцу,центарзанаучна
истраживања,Београд,1996,64–76).

76 Б.Путиловутврђуједајенајстаријислојтемеотрцикоњимабила
тркасаСунцем,опкладазарукуњеговесестре,нештомлађијеутркивањес
Арапимазаневесту,аунајпознијемслоју јахачсетакмичиснационалним
непријатељем,нпр.пашом,ипритомкоњнијевишечудеснипомоћник.Од
епскехиперболизацијеосталојесамопредимензиониранорастојањеивреме
(Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянский героическийэпос, 239–250).М.
Детелићсматрадапореклокошије(обдуље)требатражитиуигрикојајепра-
тиламуслиманскеобреде,акојусуусвојилиихришћани.Мотивкошијемно-
гојеучесталијиумуслиманскимпесмама(М.Детелић,„Витешкеживотиње
уусменојдесетерачкојепици”,143–146).
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девојке.Самим тим, кошија никадније самостална; овај тип
такмичењаистовременојеитипженидбеногсижеа.(изузетак
јепесмаСНПVI,68.Победомукошији,иначесамоскицира-
ној,гојениАлилизбављасестру.)Посведругачијијезаписиз
МилутиновићевеПјеваније–Пцх,150.Несвакидашњимотиви
о социјалнимприликамаиживотусерхатлијеМујеуоквирују
развијенприказтркезадевојкуинаграду.Победанеукључује
саможенидбу,женидба је ту спореданциљ, него и промену
друштвеногстатуса,ратосиљањедугова(каоубајци,јунакод
сиромашкапостајевладар–везир).

2.4.2.Тркакоњима

Тркакоњимаумногомеподсећанакошију,алиискључује
масовнонадметање.Овдедвајунакаискушавајубрзинусвојих
коњаисвојејахачкоумеће(„ВојводајанкоиСекулапоигрују
коње”–Б,17). једноставнасхемапротежесенацеосижејни
модел:опклада,утркивање,испуњењеопкладе.Непомућениод-
носујакаисестрићаисачуванидухигрепотврђенисуразменом
поклонаузавршници.

2.4.3.Преваљивањеодређенограстојањанакоњу

Песмеовеподгрупеуодносунапретходнуимајусличну
наративнусхему,алијеоназнатноразвијенија.Речјеотрима
варијантамаоопкладиКајицеРадоње(одКратораРадa)сТурчи-
номКорајлијом(Карајлијом,Каралијем)даодређенорастојањена
коњуКајицаможепревалитизаједандан(СНПVI,79;СНПIIр,
75;СНПIIр,76).Уовоммоделуизостаједиректнонадметање,
заправо,јунакиспуњаванормукојујесампоставио.Најпреседва
побратима,подстакнутапићем,опкладе.Улогјевелики–љубе,
двор,паисамеглаве.Послеодмораиљубиногприпремањакоња,
јунакотпочињетркусвременом.УНовоме(Кратову),градудо
когтребастићи,узимапотврдуодхоџе(кадије)дајестигао,а
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затимсеистимпутемупућујенатраг.задатакиспуњаванавреме,
апобратимакажњава(СНПVI,79;СНПIIр,75)илимуопрашта
живот(СНПIIр,76).

2.5.Пливање

централнимотивједногстаријегзаписајестенадметањеу
пливању(Е,100).Попуткошије,чинидеоопштијегмоделаже-
нидбеспрепреком.Девојкајунацимаслуживино,аонипосежу
зањом.Крчмарицапостављаусловдаћеприпастиономекопод
пуномопремомпрепливанабујалуреку.јединикадардаиспуни
задатак јесте харамбаша.Улирској обрадиове теме (девојка
служивинојунацима)такмичењеизостаје(СНПI,424)илисе
кулминацијасанадметањапомеранаиспитивањеосећањадевој-
ке(СНПI,738).Самасцена,међутим,можепостатицентрални
сегментпочаснице,кадасеодајепризнањејунаштву,јунакуи
доличниматрибутима(СНПI,138).77

3.Огледањеумегдану

Борбајесуштинскивидпотврдејунаштва.Кадјеречоин-
дивидуалнимподвизима,мегданнесумњивозаузимацентрално
место.То је „прави епски видборбе”, коме епскапесмадаје
предностнадосталима.78затосусижеиукојимадоминирамотив
мегданавеомабројни.ипак,овомприликом,мегданнијепосма-
транкаосижејнитип,несамозбогфреквентностиуразнородним
сижеима,негоизатоштосвакаакцијајунакаиманекиунапред
постављенициљ.Дуелможебитимотивисаносвајањемтерито-

77 Детаљнијеоовојгрупипесама:С.Самарџија,„Винослужизлатокоса
девојка (живот једнелирскепесме)”,Зборник у частМаријиКлеут, ур.С.
Томин,љ.Пешикан-љуштановић,Н.Половина,Филозофскифакултет,Нови
Сад,2013,81–86.

78 М.Браун,Српскохрватсканароднапесма,151.
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рије,добара,невесте,сопственомодбраном,заштитомслабијих,
алиижељомзаодмеравањемснагаипозиционирањемујуначком
свету.Чакикаданамеренисуексплицитносаопштене,чакикада
изгледадасејунацисукобљавајуизчистедоколицеилиобести,
речјеосврховитоммегдану,јуначкомтренингу,такмичењу,по-
требидасеисебиидругимаузатвореномивисокоиздигнутом
херојскомсоцијумупотврдиприматилиосвојинајвишапозиција.
Свакипуткадајунациукрстеоружједаутврдекојебољи,можемо
говоритиомегданукаотакмичарскојдициплини.Сдругестране,
свакимегданје,уширемсмислуречи,својеврснотакмичењеју-
накаињеговогпротивника,којесеодпочеткадокрајаможе,али
инемора,држатипринципавитешкеетике.Мегдансеготовоувек
завршавасмрћу,аопет,бројнисупримерикадаидругачијитип
такмичењапрерастаукрвавиобрачун.Реклобиседасуштинска
разликанијеулеталномисходу.Основнодистинктивнообележје
заснивасе,дакле,напрвобитнојнамерискојомјунацикрећуу
међусобноодмеравањеснаге.

3.1.Мегданпротивхвалисавца

Песмеовегрупеимајукохерентнусижејнуструктуру.Чакњих
седамсуваријантеосукобуФилипа(Пилипа)Маџарина(Маџара,
Драгиловића,Шокчића)иМаркаКараљевића(Е,124;СНПII,59;
СНПIIр,56;СНПIIр,57;СНПIIр,58;Пцх,91;Пцх,94),ајош
триприпадајустаријимзаписима(Е,98;Е,114;Б,88).Почињу
сопственомпохвалом„ваљеног”противничкогјунака.Онговори
когајесведобионамегдануијавноизносипландапобедичувеног
јунака(понегдеипобратимскутројку).јунаксведочујеилиму
гласдоносипобратим,сведокзарицања.Нечекапозив,већжурно
потражипротивникаиизазиваганамегдан.79Варијантеосукобу

79  Упоређујући структуру епских двобоја и бојева, С. Самарџија је
уочила једну важнуинверзију у, иначе, сличниммоделима.У двобојима је
изазванијунак–„наш”ипобедник,докуустаничкимбојевимапобедуодноси
страна која изазива (С.Самарџија, „Морфологија двобојаи бојева у епској
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МаркаиФилипапроширенесуепизодамаборављењаукрчми
исусретасапротивниковомљубом.Надмена,охолажена,пуна
презирапремапридошлици,поступасличносвомемужу.ипак,
рељефностњеногкарактерасамојепривидна–посредијепевачев
поступаквајањапротивниковогликакрозједанодњеговихатри-
бута.Саммегданнијеразуђен.хвалисавацјелакопобеђен,често
једнимударцем,аудвемаваријантама(СНПIIр,56;Пцх,91),
мегданнијереализованјерпротивникнемахрабростидасепојави.

Требајошнапоменутидасеучитавојовојгрупииздвајаједи-
нопесмабр.98Ерлангенскогрукописа,одуелуилијеСмиљанића
иМујејелечковића,понеобичнојинверзијисудбинахвалисавцаи
изазивача.илијаСмиљанићсепохвалиоодкогаћенабавитиново
перје,Мујоједочуоибациомурукавицу.Српскијунакупрвом
делупесмепоказујејошнекеодликејунакакојићебитипоражен
–изговарасе,извињаваигледадаизбегнемегдан.затимсењихове
позицијемењају,атојенаговештеновећувербалномдуелу.80Мујо
вређаилију,неприхватаБога,штојеетичкисигналукомћеправ-
цуићиразрешење–победаправедногјунака.Тешкоједокучити
далисуовакванедоследностиизневеравањекласичногобрасца
последицазаједничкихмоделакојепреузимајуимењајупевачи
уетничкимешовитојсрединиилијетосликаживотнијихепских
фигураиреалнихисторијскихоколностипроменљивесрећеи
релативизованогсхватањајунаштва81напросторуВојнегранице.

народнојпоезији”,279).Поразизазивачаумегданунијеуколизијисамоделом
мегданапротивхвалисавца.Наиме,јунак,победник,јестеовдеизазивач,али
самоформално.Суштински,онјепровоцирандаизазовепротивника,јерје
у херојском свету игнорисање дрског завета, увреде, равно кукавичлуку и
неодазивањунадуел.Такогледано,самопохвалапротивникауекспозицији
представљалатентниизазов,штоопетинвертујеулогеизазивачаиизазваног.

80 Б.Сувајџић,„Моделиборбе(супротстављања)упесмамаохајдуцима
иускоцима”,43.

81 Другачије историјске околности наметнуле су и другачији етички
кодекс,којисе,какопримећујех.Крњевић,поклапаспознатомкрилатицом
„акадарсамстићииутјећи/инастрашнумјеступостојати”(H.Krnjević,Živi
palimpsestiiliousmenojknjiževnosti,Nolit,Beograd,1980,247).
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3.2.Мегданпротивгласовитогјунака

Мегданпротивчувеногјунакаиздругогтаборарадиславе
илиоружјакојеовајпоседујеблизак јепретходнојгрупи,али
овде нема тако великих сижејно-композиционихподударања
међусвимпесмама.инваријантниелементисижеасуизазивање
гласовитогјунака,мегдан,победаизазваног(јанкоодКотараје
јединиизазивачкојиодносипобеду–СНПIII,20).Оваквусхему
реализујепесма„МегданМустафесКарајованом”(Б,50).Све
осталепесмепроширујуосновнимодел.ТакојеогледањеСтевана
иСује(Пцх,54)помереноудругидеосижеа,наконнеуспешног
покушајаотимањаСтевановиховаца.Неравноправноогледање
ВукаКупиновића (змај-ОгњанинВука) иДели-бега грома
(ЂерзелезАлије),укојеВукулазиослабљен,саполомљеним
оружјем,на коњуспаљенихкрила, комбинује се са сижеомо
невернојљубиисмртијунака(СНПVI,6;Пцх,104).ДуелМи-
лошаСтоићевићаиМехаОругџијћа(СНПIV,32),каоијанка
одКотараиМујиногАлила(СНПIII,20)завршенјемасовним
сукобом.„Вишестручни”мегданускочкихвођаитурскихјуна-
ка (СНПVI,60;Пцх,124)организован јекаотурнирчетири
унапредодређенапарабораца.Фериграпрекинутајепослетри
витешкамегдана,кадапреосталијунацинаобемастранамазаи-
грајумимоправила,вођениосветомигневом.Сукобјезавршен
бегомјединогпреживелогтурскогјунака,важногсведокакоји
ћепотврдитидасунадиграни.

Премаосновноммотивуиопштојсижејнојсхеми,овојгрупи
сеусловноможеприкључитиипесмаомегдануБајаПивљанина
ибегаљубовића(СНПIII,70),мадаосновниповоддуелуније
такмичење,негопокушајосвете.

3.3.Најмлађијунакпобеђујехваљеногпридошлицу

НеколиковаријанатаомегдануРада(Миросава)Облачића
(Облака, јелечковића, одАвале) / Секуле Бановића иМеје
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(Мехе)Ђурђевића/Арапина/АлијеЂерзелеза(Скадранина)
/МујеСерхатлије(СНПVI,33;СНПIIр,55;СНПIIр,85;СНП
IIр, 86;Пцх,26;Пцх,75;Пцх,145) отпочињеформулом
испијањавина,разметањемискуснијихјунакаиразговорому
доколициотомекојенајбољијунак.Тријунакасемеђусобно
рангирајуилисеопкладедасејунакукојисловизанајбољег
небиуклонилисвеикадбинаишао.Кадсеонпојави,два
гласовитајунакапонизномусеклањају,асупротставимусе
ипобедиганајмлађии/илидотаднајмањи,непризнатијунак.
Опклада,огледањебезправогразлогасукобаиодбијањепо-
моћиискуснијих,ауствариуплашених,јунакајер„срамота
јеподванаједнога”,каоипризнавањестарешинствапобед-
нику, потврђујуда се радио јуначкомнадметању.Победом
надчувенимпротивникомјунаксеуздиженанајвишеместо
ухеројскојзаједници.

3.4.Случајнисусретјунака

Најчешћетематизованнепланиранисукободвијасеизмеђу
ускочке(црногорске)итурскечете.иницијалнаформула„подиже
сеједначетамала”сугеришедаодабранагрупакрећеупотрагу
зашићаром,атоврлочестоподразумеваисусретугорисаистом
таквомчетомнасупротнојстрани.

Попутчете,ијунакјеувекжељанборбеиогледања.Чакиу
случајномсусретусанепознатимјунакомможепронаћидовољно
мотивазамегдан.јунацисеодмеравају,процењујусвакигест,
свакуреч.Неуклањањеспута,лежерноседењеспрекрштеним
ногама,поигравањеоружјем,ступањенатуђутериторијуисл.
имафункцијуизазова.Нанивоумотива,сукобприликомслучај-
ногсусретанајбољесестилизујекрозборбуујакаисестрићау
незнањуивезанјепрвенственозаМарковлик.ПрекиМаркоје
идеаланпрототипјунакакојибезправогразлогазамећекавгу.
заправо,речјеожељизаогледањемипотребизапризнањем
највишепозицијеухеројскомсвету.
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Трипесмеооваквомсукобумогупредставитисклопси-
жејногмодела (СНПII,39;СНПIIр,39;СНПIIр,50).Према
најпознатијој,Тешановој варијанти, трипобратиманехотице
залазеуљутичинвиноград.Али,Рељаломивиноград,штоје
гестбахатости,пркосаиизазивања.НајпресеМаркоогледаса
дванаествојвода,аМилошиРељасљутицомБогданом.Карак-
тернадметања,игре,потврђујеодсустволеталногисходаових
првих утакмица.Финале измеђуМарка иБогдана ипак није
одржано.Двојицајунакасусепогледала,одмерилаисхватила
дајенајпаметнијеодустати.Удругојпесмиовегрупе,Марко
сеобрачунавасгордим,супериорниммладимјунакомнакојег
набаса.Кадасазнадамујетосестрић,мегданпрестаје.Међутим,
нашнајвећијунакнедопуштасвргавањесхеројскогтрона,пана
преваруубијанећака.ТрећизаписзапочињеМарковомнамером
дасеожени,алимумиранедајујунацикојеуспутсусретне.Први
гаутерауреку,други(опетњеговнепознатисестрић),срећом,
промашииполомијелу,ализатотрећегМаркоприморадаму
сеуклониспута,азатимгапуштадапронесегласоњемукао
највећемјунаку.

Случајнимегданујакаисестрићасвојимпрвимделомре-
ализујуипесмеСНПVI,19иПцх,110.УњимаОгњениВук,
односно,Драгиша,тражинепознатогујака,чувеногјунака.Следи
сукоб,надјачавањесестрићаипрекидкадасупарницисазнају
противкогсеборе.Другидеосижеајеспасавњеробља,односно
ослобађањеујака.

Условно,својимдругимделом,овојгрупиприпадаипесма
бр.149изПјеваније.АлијаЂерзелез,употразизапореклом,дели
мегдансукцесивностројицомрођакакојиганепознају–братом,
оцемистрицем–грујицом,РадивојемиСтариномНоваком.

3.5.Опкладауљубе/сестре

Мегданукомесуулогженеилисестре,односнољубаи
сестра,замишљенјекаовитешкоогледањедвачувенајунака,
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причемубољиудуелудобијасвејуначкеатрибутепротивника,
патакоижену(сестру)–СНПIII,54;СНПIII,55;СНПIV,19;
СНПVI,58;СНПVI,59;СНПVI,61;Пцх,114.заједничкеетапе
радњеовихваријанатасуизазов(погодба);прихватањеизазова
ипогодбе;мегдан;победникосвајатрофејеижену.Варијантно
сепојављујуиуводнеепизодеподстицајанамегдан,опремањеу
заплету,помоћженаједномеодмегданџијанаврхунцурадње,и
женидбаимасовнаборбауфиналу.Немастрогеправилностикад
јеречодистрибуцијиулогаизазивачаиизазваног,алијеприметно
додатномотивисањекадајунакпозиванадвобој(осветастаром
породичномкрвникуукојегјеочевооружјеиликоњ–СНПIII,
54;СНПVI,61,односно,наговарањесестреневернице–Пцх,
114).замладепобедникетојеприликадастекнуљубу,паовај
сижејнимоделунекимваријантамаистовременофункционише
икаоженидбенитип.

3.6.Борбапротиваждаје

Овуреткуи за епскепесменеуобичајену темуреализује
самоједнаваријанта82–СНПVII,35,прослављајућијунаштво
СтаринеНовака.избегавајућимегдансбратом,жељнимњегове
славе,попутМарка,бирадругачијетакмичење–дочекатитрогла-
вуаждају,доколеназакопанихногу.КукавичлукДели-Радивоја
одмахизлазинавидело,онбежиипренегоштоимсеаждаја
приближи.НацртиостајеНовак,алијеосимњеговехрабрости

82 Мотивборбепротиваждајеукључујесенаепизодномнивоуиусиже
о неуспелом ослобађању брата и освети Стефана Лазаревића (Пцх, 160).
Дабидобиовојнупомоћодрускогцаразасвојпоход,ВисокиСтефанмора
најпредасавлада„неситуаждају”.Аждају(змаја)можеубитисамобићеисте
природе,његовдвојник(V.J.Prop,Historijskikorenibajke,418–422).Следећа,
привидносамостална,епизода–добијањерукегрчкепринцезе,такођепра-
тиархетипскиобразац(победанемани,пaженидбапринцезом)ипотврђује
змајевиту природу српског јунака (Н. Милошевић-Ђорђевић, Заједничка
тематско-сижејнаосновасрпскохрватскихнеисторијскихепскихпесамаи
прознетрадиције,145).
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пресуднаи синовљевапомоћ– уплашенигрујица сеповрати
идодаоцумач.Такојемотивпреузетизбајкепретрпеоепску
трансформацију,доксеидеализованодносоцаисинаиначевезује
управозаовеепскејунаке.

IV Женидба83

Ритуалнаподлога епскихпесама оженидби је иниција-
стичкиобредженика,аудругомплануиневесте.84искушавање
неофитајеусловзапрелазакусветодраслих,аполагањетеста
зрелостипотврђује сеженидбом.85 зато су песме оженидби
еквивалентнејуначкомподвигу,билодајејунакмладожења,који
доказујесвојустасалост,илињеговзаменик,којимууспешно
доводидевојкуитакопотврђујестатуснајбољегјунака,односно,
јуначкистатуссвојихсродника.

1.женидбаспрепрекама

Сижејнапозицијапрепрека,главногдистинктивногобе-
лежјаовогподтипа,одређуједаљегруписањеваријаната.Тако
постојепесмеспрепрекамапреодвођењадевојке,затимспре-
прекаманаповраткусватоваионекојереализујуобеситуације.

83  Типологија епских песама о женидби јунака представљена је у
истоименојкњизи(Д.Петковић,наведенодело).Овдејенештоизмењенаи
допуњенапримерима.

84 М. Детелић,Митски простор и епика, 221–233; e.M.Meletinski,
Poetikamita,271;г.А.Левинтон,„Некаопштапитањаизучавањасвадбеног
обреда”,Расковник,IX,бр.31,Београд,1982,95–102.

85 Оженидбикаоообредупрелазавишеу:А.В.генеп,Обредипрелаза,
СКз,Београд,2005,134–167.



Јунак и сиже епске песме

75

1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке

1.1.1.Низодтри-четирипрепреке

Оваподгрупа је најрелевантнијипредставникженидбе с
препрекамапреодвођењадевојке.Уочљивоједасесижепесама
усвојимглавнимтачкамапоклапасасвадбенимобредом,који
инсистирана препрекама у тазбини, пред девојачкомкућом.
Потпунуструктуруимајусамо„женидбаЂурђаСмедеревца”
(СНПII,79)и„женидбагрбљичићазана”(СНПVII,20).Обе
песмепочињупросидбомидоговоромобројуисаставусватов-
скеповорке.Радњузаплићеписмодевојкебудућеммладожењи
у којем га упозораванаопасност.Следиокупљање сватоваи
поделачинова(улога,задужења),азатимгошћењеујунаковој
кући.градацијскинизодтрииличетирипрепрекејекулминација,
померенаготовонакрај.Препреке,њиховпоредакикомбинација
чинестабиланнизмотива–формула(затворенеградскекапије,
мегдан,прескакањекоња,стрељањејабуке,препознавањеневе-
сте,печењедевераисукобзаточникасасватовиматазбине).У
песмиозановојженидбипрепрекесуреалније,ближеобичајној
пракси–натпијање,надмудривање,анереализована је једина
праваепскаситуација–мегдан.Расплетуобапримерајеубр-
зан,сведеннанеколикостиховаиобухватаповратак,венчање
ивесеље.

Двестаријеваријантеоженидбибудимскогкраља(Б,9;
Б,26)упрошћавајуовусхемуизостављајућипросидбуиуго-
варањесвадбе,дабинаповраткусватовамоделбиопроширен
епизодом о јанковој осветиЂурђу. „женидбаШћепана јак-
шића”(СНПIIр,81)и„женидбаМићаАнђелића”(СНПIIIр,
67)усложњавајукомпозиционусхемукомбиновањемслужења
задевојкуиженидбеспрепрекама.ДвамегданаупољуКосову
сцаревимзаточницимаикондиротрованогвинаизрукенесуђе-
ногтаста,словинскогбана,тешкоћесукојепреженидбетреба
дапребродииванКарловић(Б,33).Неуобичајенепрепрекеи
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мотивзамененевестеудаљавајуовупесмуодосновногмодела
исврставајујеистовременоиуподтиппесамаоженидбина
туђуиницијативу.

1.1.2.једануслов

1.1.2.1.Такмичењезадевојку

Већјебилоречиокошији,каоспецијализованомтакмичењу,
иуклапањуовогмоделаушириобразацженидбе(тачкаIII2.4.
1).Преманачинуосвајањадевојке–победомујуначкојутакмици,
овојскупинисепридружујеипесмабр.100Ерлангенскогруко-
писа,укојојјеречопливачкомнадметању,аједнимсегментом
ипесмаоженидбисинамајкомунезнању(СНПII,15),пошто
јунакрукуцарицеосвојиухватившизлатнујабуку.заједнички
елементисижеасу:вишепросацапросиистудевојку;онаили
њенскрбникзахтевајупобедуутакмичењукаоусловзаженидбу;
такмичење;победајунакаиосвајањедевојке.

1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак

Овунехомогенускупинуповезујеједанусловкојимладо-
жењинамећетазбина.Највећидеосижеапредстављарешавање
задатка,докјеженидбенатематикапотиснутауоквире.Бановић
Страхиња(Пцх,109;Пцх,151)ијованСтанковић(Пцх,28)
добијају обећанудевојку када савладају тастовогпротивника
илиизазивача.ивоСењанинсеженићеркомкарловачкогбана
поштонајпре,набановзахтев,савладањеногљубавника,ањегов
помоћникпобедиисамогбанакадсепоколебаприиспуњењу
погодбе(СНПIIIр,30).љутицаБогданцаруодСтамболадоводи
крилатогкоња(СНПVI,46),аженидбениусловиванукапетану
јестеотмицаћеркеВетли-Беговића,лепеТуркињеизУдбине,за
јанковићаСтојана(СНПIIIр,49).Такосеупоследњемпримеру
женидбаспрепрекамаразмичедабиуметнулаимоделженидбе
отмицом.
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Бајкаустиху86„змијамладожења” (СНПII,12)имараз-
уђенијукомпозицију,којасепоклапасаглавниметапамасвад-
беногобреда.иакојекулминација,несвојственоепскојпесми,
померенанакрајиагрeгационуфазусвођењамладенаца,није
изостављен„тежакзадатак”–премазахтевутазбине,женикдо-
водисватовеадаихнадугачкомпутунијеоросилакишанити
огрејалосунце.Умодификованомтипузадаткауочавасеиснага
жанровскихнорми (епика–бајка)иудеопредставаизширег
фолклорногфонда(веровањаконцентрисанаокозмаја–змије).

Условно,овдесемогусместитиидвеатипичневаријанте
оженидбикнезаЛазара(СНПII,32;СНПIIр,26).Послеин-
директнепросидбе,југовићижучнореагују.Младожењаипак
испуњавауслов–његовоимезаписанојеу„књигамаразборнич-
ким”.Одсуствоангажовањајунакаусагласностијесделокругом
владараибудућегсвецамученика.

1.1.3.изборизмеђувишепросаца

изборизмеђувишепросацанијеправаепскапрепрекајер
неизискујејуначкуакцију.Младожењајеуглавномпасиван,а
свепочиванаодлуцидевојке,послекојесесвадбаодвијабез
икаквихдаљихсметњи.Већпочетнаситуација–вишепросаца
илиприсустводве-трисватовскеповоркепреддевојачкомкућом–
омогућавазаплетистварадрамскунапетост.Девојка(уваријанти
СНПII,80–јерина,њенамајка)требадаизабереизмеђутри,
четириилипетјунакакојиусвомдомуочекујуодговор(Е,76;
СНП III, 71;СНП IIр, 64).Другипутпросципредводе сваки
својесватовеидолазеистовременоподевојку(Б,23;СНПII,41;

86  Преношење мотива из бајке у епске песме о змији младожењи и
прилагођавање законитостима новогжанра испратилe суМ. Бошковић Stulli
(M.Bošković-Stulli, „Sižei narodnih bajki u hrvatskosrpskimepskimpjesmama”,
Narodnaumjetnost,vol.1,no.1,Zagreb,1962,27–31)иН.МилошевићЂорђевић
(Н.Милошевић-Ђорђевић,Заједничкатематско-сижејнаосновасрпскохрват-
скихнеисторијскихепскихпесамаипрознетрадиције,76–111).
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СНПVII,24).затимседевојкаподстиченаизбор.Њенскрбник
квалификујесвакогпросцапојединачноисаветујеје.Онаодлуку
доносиексплицитноилићуткеприхватаобележјаједногодјунака
(златнајабука,прстен,љубљењесабље).Упрвоммоделу,одабра-
нимладожењаокупљасвтовеидолазиподевојку,ауверзијама
саприсутнимпросцима,изабраникодводиневесту,доксеостали
јунациповлаче.Могуће сукобемудрадевојка је елиминисала
братимљењемили кумљењемодбијених јунака. звршница је
сажетауформулеповраткасватова,венчањаивесеља.

Песма „Дјевојка надмудрилаМарка” (СНП II, 41) нема
финалнуформулуповраткасватова.завршаваседуховитимод-
говоромдевојкеопореклумудростиприликомизбора.Сдруге
стране,двеваријантеоудајикћериЂурђаијеринезаОтмановића
продужујупоменутитематско-мотивскисклоп.Поштојеакценат
напогрешномитенденциозномјерининомизборузета,народни
певачјехтеодапокажепоследицетаквеодлуке.

Мотивскисклопизбораизмеђувишепросацанудиидруга-
чијаразрешења,нпр.крвавиобрачунјунака,штозначидодири-
вањесмоделомотмице,односнонеостваренеженидбе(„Троји
сватипоједнуђевојку”–СНПVI,41,„Погибијаокодјевојке”–
СНПVII,36;„Двојисватиаједнадјевојка”–СНПIIIр,7;„Бајова
свадба”–Пцх,87).Наконодбијањадевојкедаприхватиобележја
некогодпросаца,песма„СестраЛекекапетана”–СНПII,40
удаљавасеодтипичнесхемеипрерастаунеостваренуженидбу.

1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова

Песмеоженидбиспрепрекаманаповраткусватоваброј-
нијесуодонихспрепрекамапреодвођењадевојке.Препрекеу
тазбини,појединачнеилиунизу,разноврснијесунегопрепреке
наповратку,каданајчешћетребаподелитимегдансједнимсил-
никомилиједномгрупомљуди(сватови,хајдуци,трупепослате
изтазбине).Кулминацијајеуглавномодложенашироком,фор-
мулативномепскомтрансформацијомсвадбеногцеремонијала
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(просидба, уговарање свадбе, окупљање сватова, гошћење и
даривањеутазбини).

1.2.1.Другипросац

Песмеовеподгрупенајчешћесеименујукаомоделопрепро-
шенојдевојци.87затосупросидбаипрепрошавањенеизоставни
мотивиуводаизаплета.Тодорајакшића(СНПII,84)иивана
Срђевића(СНПIIIр,66)напросидбуподстичекраљ,будућитаст,
апрепрошавањеинициракраљица.СеструЂурковић сердара
препросечактритурскајунакаиакоихонаодбијаписмима(СНП
III,72).БанаДрињанинанаконпросидбезаручницаупозорава
писмомдапожуријерједругинасилуодводи(СНПVII,22).
ДугаболестМусићаСтеванаспречавадаодеподевојку,паје
препросиТодородзадра(СНПVI,43),асличноАлијинпобратим
поведеАлијинузаручницу(Б,94).Просидбаипрепрошавање
изостављенисуупесми„ћирјакигрчићМанојло” (СНП III,
76) збогнетипичнепозиционеинверзијепрвогидругогпро-
сца.ћирјакдолазиподевојкуинезнајућидајевећиспрошена.
Песмабр.33изЕрлангенскогрукописасажетопомињепросидбу
иодмахпрелазиназаседуприповраткусватова.„женидбаод
задраТодора”(СНПIII,24)почињеуправоприпремањемтакве
препрекеуморскојотоци.

Осимобрачуномсадругимпросцемузаседи,неугоднуси-
туацијујемогућеразрешитиимирно,молбом(Е,33;Б,94;СНП
VI,43;СНПVII,22),накончегасеједанодпросацаповлачии
препуштадевојку.Мудреневестетакођедобијајубитнуулогуу
расплету.СестраЂурковићсердарапроводисватовекроззаседу,а
заручницаМусићаСтеванаизлазиизсватовскеповоркеиодлази
уњеговдом.Формулативнимзавршеткомпесамаовегрупе,кроз
неколикостихова,убрзаносеконстатуједолазакумладожењину
кућупослесавладанепрепреке,венчањеивесеље.

87  Б. Сувајџић, „Препрошена девојка (Модели јуначке женидбе у
песмамаохајдуцимаиускоцима)”,329–351.
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1.2.2.издајанекогизмладожењинепратње

Овајмотив чешћи је сегментженидбе отмицомиз сва-
товске поворке, односно, варијација неуспележенидбе због
несавладаних препрека.Упесмама оженидби с препрекама
наповраткусватова јунак(заточник)спречаванекогизсвоје
поворкедамупреотменевестуилиугрозисвадбеновесеље.
НатајначинсеженеМаркоКраљевић(СНПII,56;Пцх,109)
иКопчићМурат-бег(СНПIIIр,16).Помињанапесмаонападу
грчићаМанојланасватовекојепредводићирјак(СНПIII,76)
прикључујесеовојгрупидругимделомрадње,кадаодбијени
нападачпостаједевер.

УводваријанатаоМарковојженидбипратиобредно-оби-
чајни комплекс (опремање јунака, просидба, уговарањерока,
даривање),док„женидбаКопчићМурат-бега”почињеформулом
девојачкелепоте,одбијањемпросацаипозивомсамоједногод
њихдадође са сватовима.Проблемнапочетку заплета јесте
непостојањеблиског рођака који бибиодевер, кум, односно
барјактар.Следидобронамеран,алипогрешансаветмајкекога
младожења да ангажује.Најразвијенија је епизода путовања
сватова.НапрвомконакуМаркаКраљевићаћеиздатидевери
кумипосегнутизањеговомневестом,аћирјакановоименовани
девергрчићМанојло,какоћесекаснијепоказати–увређенипрви
просац.КумКопчићМурат-беганећеодржатиреч;покушаћеда
убијебарјактараиизазовенередусватовскојповорци.Варијан-
тамајезаједничкоиангажовањедевојке,којеимапресуднуулогу
(штитидевера,односнобарјактара,илипроказујесладострасника
кумаипохлепногдеверабудућемсупругу).завршницајекратак
приказповраткасватова.

Условно,овимпесмамаможесепридружитииваријантао
женидбиМаксимацрнојевићаизПјеваније–Пцх,70.Младо-
жењинзаточникпостајењеговпротивникнаповраткусватова,
алиузроксукобаниједевојка,негодарови.Узто,релацијуженика
изаточникапратииинверзијаузапочињањусвађе–иницијатор
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јеМаксим.Милијинаваријантаепилогомприпадаподтипуне-
остваренеженидбе.

1.2.3.Отимачдевојкеидарова

Веомасубројнепесмеукојимаженикилињеговзаточник
морадасеобрачунасотмичаромдароваидевојке(Е,15;Б,13;
Б,47;СНПII,92;СНПIII,73;СНПVI,35;СНПVI,37;СНП
VI,38;СНПVI,39;СНПVI,40;СНПVII,25;СНПIIр,91).То
јеуједноинајчешћапрепреканаповраткусватова.Сведотог
заплета песме прате етапе редовите свадбе.Већина почиње
просидбом и уговарањем свадбених услова.Период између
просидбе и свадбе продужен је у песмама оженидбиМата
Дуждевића(СНПVII,25),јовеСарајлије(СНПIII,73)ибана
одЛеђана(СНПVI,37),јерженикнесмедапошаљесватове
страхујућиоднападача.Радњудаљепокрећеписмоизтазбине,
нудећирешење.Редукованиуводподразумеваокупљањесва-
това(СНПVI,38;СНПVI,39)илиполазакподевојку(Б,47).
Долазакиборавакутазбинисукратки.Тамогдејеакценатна
одузимањудароваикукавичлукусватовскихстарешина,који
ихбезборбепредају,развијеноједаривање.Крозкаталогесе
наслућујеибудућизаточник,јердобијапосебан,најлепшидар
изадатакдачувасамуневесту.

Наповраткусватовечекаотимачдевојкеидарова–страшни
Турчин,Арапин,одметник,невернипобратим,којипрекрште-
нихногуипободеногкопљачеканапуту,ушуми,крајјезера,
упољу.Свисватовимупредајударове,разбежесе,асањимсе
најчешћеобрачуназаточник (девер,старисватилипонижени
јунакмеђусватовима).Реткоточинимладожења,апонегдега
умилостиви,савладаилинадмудрихрабраневеста.Епилогје,
очекивано,долазаксватоваумладожењиндом.„женидбабега
Шумадинца”(СНПIIр,91)проширујесхемумотивомдевојачког
условљавањапресиласкаскоња,а„женидбакрушевачкогбана”
(СНПVI,40)јошједномфиналномженидбом.
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„СестрићМилованисестраглумцаОсман-аге”(СНПVII,
5)ипесмабр.126Ерлангенскогрукописапрвенственосупри-
мериженидбеотмицом,ализавршниоквирприпадаженидбис
препрекама.Сметњанаповраткујеујак,односнотрговац,којиза
позајмљеногкоњатражи,подоговору,првоштојемладићосвојио
натомкоњу,атојеуправодевојка.Поштојеипрепрекадругачије
природе,ирешењепроблема јесасвимреалистичко–девојка
сеоткупљујеновцем.ВаријантаизМилутиновићеве збиркео
женидбилеђанског краља (Пцх,72)проширена јемотивима
грујичиногјунаштва(успутнимегдани,ослобађањекума,исл.)
дотемередајесавлађивањеАрапанаповраткусватовапостало
самоједанодбројнихподвигамладогјунака.

1.2.4.изасланицитазбине

Варијантеовеподгрупесижејносувеомаблискепретходном
моделу.Овогапутатазбинапосебноангажујеотмичарадевојке
идарова,сциљемдавратиневестукојусувећсватовиповели.
Свадбасеодвијакаоредовитаженидбасведотренуткаповратка
сватова,кадатасти/илиташтапотајношаљусвогаслугу.Упесма-
маоженидбиПоповићаСтојана(СНПII,87),ивецрнојевића(Е,
188)иАсанаге(СНПIIр,51),нападачућесејединосупротставити
Марко,девер,односно,кум.Свисватовисеразбеже,аузњега
остајеневеста,разоткрившимупретходноидентитетинамере
противника(Е,188;СНПIIр,51).

„женидбајањићаКомнена”(СНПVI,42),„женидбаАнтуна
Поповића”(СНПVII,14)и„Свадбаикавга”(Пцх,93)имају
нештошири увод о околностима пре просидбе, као ишири
сегментсавлађивањаизасланикатазбинејерјеречобројнијем
непријатељу.иКомнениАнтунсеженетурскомдевојком,али
неотмицом,какојеуобичајено.Првомејеженидбанаметнута,
панаповраткупрекориипокудидевојку.Онапозивабрата,он
брзостижес300пратилаца,покушавајућидајеврати.Читава
војскапослатајеизтазбиненаАнтуна(СНПVII,14)иНиколу
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Вилиповог(Пцх,93),јерјенђибуленисупоштоваледоговорда
нестављајухришћанскаобележјананевесту.

Наконпобеде,моделзатвараформулаповраткаивенчања.

1.2.5.Невеста

ТриваријантеоженидбиВлашићаРадула/Радул-бега/
бегаШумадинца(СНП,II,88;СНП,VI,44;СНП,IIр,91)уводе
невестинусловкаосвојеврснупрепреку.Упрвомделусиже
прати етапе редовне свадбе – просидба на далеко, договор,
окупљање сватова.Младожења се потом повлачи, а уместо
његаподевојкупутујуњеговабраћа.СрдачандочекуСкадру
и богати дарови контрапункт су ономешто ће се десити на
повратку – сватови, недостојни пажње и дарова, разбежаће
сеиоставитидевојкусаму.иакоТурчинузаседиподсећана
страшненападачесватовскихповорки(лежеранстав,седење
прекрштенихногу,пободенокопље,бацањебуздованаувис),он
тозаправоније,већјемолилацкојипобратимидевојку,дарује
је,просећиживотсвојебраћеињиховоослобађањеизмладо-
жењинетамнице.Упомињанојрукописнојваријанти(тачка1.
2.3.овогтипа)наглашенијијеликделиједевојке.Онанајпре
савладаправогћесарџијунадруму.Невестајуначкогсрцасе
није уплашила; дарује побратима и испуњава свој завет по
доласкуумладожењиндомусловљавајућиритуалеагрегације
испуњавањемсвогзахтева.

Наизгледредовитаженидбајакшекапетана(СНПVI,47)
започињеултиматумом.Привиднадевојачка кроткостнестаје
уложницикаданевестанасрнена јунака.КодМилутиновића
(Пцх,101)тојесамопрепрекакојаћенакраткоодложитивен-
чање,докдругаваријанта(СНПVI,47)припадатипунеостварене
женидбезбогтрагичногобртаиосветеженика.испуњењемне-
вестиногусловауложници(главадевера)довршавасесвадбени
ритуал,алијеосвешћењенаконбратоубистваповодзакажњавање
љубе(СНПII,10).Управооваобрадапотврђујефлексибилност
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моделаиудеожанровскогмеханизма(балада)приразвојусижеа
иобликовањуликова.ПрепрекатокомженидбеАл-агеодБића
(СНПVII,58)бизарнајеиепски„нестандардна”–јерсенапо-
враткусватованевестапородиусредгоре.Деверодржиобећање
даћезаштититиснахуисакритињенгрех,пасесвадбадаље
одвијанеометано.

1.2.6.Река

НабујаларекајепрепреканапутусватоваАнтуна(Марја-
на),синаиванаСењанина(СНПVII,12;СНПVII,13;СНПIIIр,
35;СНПIIIр,38).Каопротивникфигурираиочевпобратим,
јеронпровоцирамладожењуиподстичегадауђеуводу.На
почеткусвиховихпесаманаглашенјестатусславногоца.Он
одцара(краља)просидевојкузасвогсина.Следиепскиши-
рокоокупљањесватова.Највишеместаједатоочевомпобра-
тимуАл-агиодБишћа(Муји),којиодпочеткауправљасвим
догађајима,икогиванСењанинпретпостављасину.Почетак
заплета настаје када побратимпожелиивановог коњаи око
његасесукобисаскрајнутиммладожењом.Краткимборавком
утазбини,гошћењемидаривањемкулминацијасеодлажесве
до повратка сватова, када их зауставинабујала река.журно
побијајућитврдњеданиједобарјунак,Антун(Марјан)улазиу
надошлуводукакобисватовиманашаоброда,дависе,аиванов
побратимометаспасавање.Спасаваганевеста,делијадевојка.
Повратаксватовазавршавасевесељем,амогућепроширење
јепобунапониженогјунакапротивоцаиосветањеговомпо-
братиму.

1.3.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке
инаповраткусватова

Овагрупаудружујепрепрекеутазбиниионенаповратку
сватова.Најпознатијој, готовопрототипској, песми „женидба
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Душанова”,придружујусејоштрипесместаријихвремена–о
женидбиМаркаКраљевића(СНПVI,24),бан-војводејанка(СНП
VI,34)ииванацрнојевића(СНПVI,36)идвепесмесредњих
времена–оженидбиМушкет-капетана(СНПVII,18)иБокчевића
Шћепана(СНПVII,19).

Модел знатно асимилује свадбени обред: просидба и
уговарање,окупљањесватова(свепесмесемСНПVII,18,где
јунакидесам),затимодлазакподевојку,препрекеутазбини,
препрекенаповратку,долазакумладожењиндом.Разноврсне
препрекепреузимањадевојкеимају само „женидбаДуша-
нова”и„женидбабан-војводејанка”(формулативнинизод
четири,односнотрипрепреке).Трипрепрекеутазбиниочекују
и заточнике БокчевићаШћепана, али су сваки пут истове-
тне–џелатиичашаотрованогвина.идругапесмасредњих
временапонављапрепреке–двамегданауудбинскомпољу.
ПоједнупрепрекусавлађујеМаркоКраљевићкаомладожења
(СНПVI,24–изборизмеђувишепросаца)итакођеМарко
Краљевић,алисадакаозаточник(СНПVI,36–нереализова-
назаменадевојкеробињом).Наповраткусватовамегданса
страшним троглавим противником делеМилошВојиновић
(СНПII,29)иМаркоКраљевић(СНПVI,34иСНПVI,36),
аМаркoсе,каоженик,сукобинајпресодбијенимпросцем,а
ондаисотимачемдевојкеидарова.СватовеМушкет-капетана
очекујеистапрепрекакаоипреузимањаневесте–мегданса
једнимодзаточникаизтазбине,аБокчевићШћепанињегова
пратњаод500људисеборепротиввојскеизседампашалука.
Поентанекихобрадајезаточниковпрекорупућенмладожењи
исватовима,докјенајчешћафиналнаформулапокрштавање
ивенчавање.88

88 ПрематипологијиМ.Детелић,овеформулеприпадајутипупосебних
завршних (М.Детелић,Урок и невеста.Поетика епскеформуле, 129–130;
205–211).
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2.женидбаотмицом

јунацисредњихвременанајчешћесеженеотимајућиде-
војкуизнепријатељскесредине.Њиховподвигпрерастаоквире
индивидуалног јунаштва и постаје део националног успеха.
Местосакогсебудућаневестаграбидиктираначиннакојићесе
отмицаизвршити.Девојкуотимајуизкуће,изсватовскеповорке,
кола,сводеилиизпристаништа,лађом,сањенимпристанком
илибезњене воље (уговоренаилиправаотмица), а зањима,
независноодтога,организујесеилиизостајепотера.

2.1.Отмицаизкуће

2.1.1.Маскирање

Чувениускоциивоголотрб,иванСењанин,Комненбарјак-
тариТомобарјактаризмамљујутурскудевојкуизкућекористећи
лажниидентитет,прерушениуТурчина(СНПIII,18;СНПIII,
26;СНПVII,1;СНПVII,2;СНПIIIр,27;СНПIIIр,34;СНПIIIр,
39;СНПIIIр,49;СНПIIIр,61).

Уводварираформулеиспијањавинаилибројнихпросаца,
подстицајнаженидбуилизавет(пониженог)јунакадаћесе
оженититурскомлепотицом.Опремањејунака(заточника)и
коњаукључујеимаскирање.јунакморадаприбавиобележје
којимћезаваратидевојку,нпр.лажнетокеипрстење,одело,
златну канџију. зато је могуће уметање епизоде сусрета с
вереником девојке, од ког јунак краде знаке распознавања.
Нанепријатељскојтериторији,подкуломилипредвратима
девојке,глумињеногвереника,брата,побратимаилигласо-
витогтурскогјунака,паонадобровољнополази.Маскапада
идевојка сазнајеистинукад јунак „погрешипут”и скрене
каускочкомседиштуиликадасусретнесупарникачијимсе
именом послужио и он га препозна.Песма оженидбиива
Сењанина (СНП III, 26) на овом месту проширује модел
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(Комнен-барјактарослобађасењскедевојкекојеводихрњо
Мустаф-ага).89Другаврстаобртајестетрострука,градацијски
представљенапотера.Послеуспешногсавладавањасупарника
илигонитеља,јунак(заточник)доводидевојку.Покрштавање,
венчањеи слављеформулативни су завршеци свихпесама.
„женидбаСтојанајанковића”(СНПIIIр,49)имаоквирнуком-
позицију–спољашњиобруччиниженидбаспрепрекама(тачка
IV1.1.2.2),аглавниприповеднитокјеженидбаотмицом.
затоуфиналуовепесмеимамодвавенчања–заточниковои
налогодавчево.

2.1.2.Нескривенидентитет

Разнороднепесмеовеподгрупеповезујенајпрезаједнички
мотивлакоизведенеотмицедевојке.јунакилињеговзаточник
отимајудевојкунемаскирајућисе,користећисеправимименом.
Унајвећембројупримеракулминацијајепомеренанаобрачунс
потером.СестрићМилован(СНПVII,5)иСењанинТадија(СНП
VII,6)типичнисумлади,пониженијунаци,којеометајучаки
тутори (ујак–Чолекапетан,истриц–иванСењанин).Сами
полазеподевојку.Одчобана,односнослугу,обавештавајуседа
суњенабраћанасвадби.Преддевојкомпокушајунајпредасе
заклонезанекотурскоиме,алиубрзоодустајујерихонапрепо-
знаидобровољнокреће.Милованнећеиматидругихтешкоћа,
осимдаплатидугујаку(ујаккаопрепреканаповратку–тачка
IV1.2.3),аСењанинТадијаморадапрођекрозсилнезаседе,
одолипотерии,узпомоћдевојкеикоња,рањендочекаСењане
упећини.Тошакапетан(СНПVII,9)ивластелинСтефо(СНП
VII,48)имајупомоћзаточника,аДмитарјакшићграбидевојку
узпомоћбрата(СНПIIр,80).

89  Слично композиционо рачвање карактеристично је за крајинску
епику(A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,RadJAZU,knj.297,Zagreb,1953,
128).
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2.1.3.Провалаудевојачкеодаје

Највећибројпесамаовегрупепочињетипичномуводном
ситуацијомслужењазадевојку(Е,50;СНПII,96;СНПIII,22;
СНПIIр,81;СНПIIIр,67;Пцх,95).Службаједугоузалуднаи
јунакчекатриилидеветгодинаприликудавидидевојку.Нај-
чешћесерадњаразвијапоштонекооддомаћина(брат,отац)оде
насвадбуилиулов.Слугасимулираболест,докпоткупљива
робињапомажедасепродредодевојкеизадевет,десетвратаили
девојкасамапозиваслугуусвојеодаје(Е,50).Расплетпочиње
посленоћипроведенесдевојком.Потомзаједнобежекрадући
благоикоње.Финалејеодложенопотером.

Уроманси„хајкаАтлагићаијованбећар”(СНПIII,19)90и
песмиброј24Ерлангенскогрукописаизостајемотивслужбовања.
Младићи девојка се познају или су комшије.Композициони
моделсеможепроширитимотивимаизпесамаоженидбиспре-
прекама(СНПIIр,81;СНПIIIр,67)илиорегуларнојженидби,
безпрепрека(Е,24).затојунакморанајпреиздевојачкиходаја
дапобегнесам,ановзаплетпочињепрепискомизмеђујунакаи
девојачкогскрбника(просидба).ВаријантаизПјеваније(Пцх,
95)сажимавременскедеоницеиприказујенепријатељствопре-
нетонагенерацијусестрићаиујака.

2.2.Отмицаизсватовскеповорке

Уочљивасижејнааналогијаспесамаоженидбиспрепрекама
наповраткусватоваусловилајеасимилацијусвадбеногобреда,
штонијетипичнозапесмеоженидбиотмицом.Основнаразлика
почиванапромениперспективе–певачевапозицијапрелазина

90 жанровскеособеностиовеепскистилизованеромансеомогућавају
различитприступ–одуочавањаобредногисходиштадопародијскеперспек-
тиве(з.Карановић,„’хајкаАтлагићаијованбећар’измеђуритуалногсмехаи
пародије”,Небесканевеста,ДруштвозасрпскијезикикњижевностСрбије,
Београд,2010,299–311).
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странуотимача(првипросац,хајдук,некоизсватовскеповор-
ке).јунаккојиодепоневестуиповедејезаправојеспоредна
личност.Овогапута,првипланприпадаотмичару,националном
јунаку,ањеговпротивникјејунакдругевереинационалности,
најчешћеТурчин.

2.2.1.Првипросацкаоотимач

Сукобдвесватовскеповоркеукојемдевојкузадобијапрви
просацокосницајепесамаоженидбииванаСењанина(СНПIII,
27;СНПVII,11;СНПIIIр,28;Пцх,113),иванаРишњанина(СНП
III,34),ПераМрчаревића(СНПIIIр,36),илијеСмиљанића(Е,
160)иБајаПивљанина(Пцх,87).Варијантеоженидбисењског
вођеиБајаПивљаниназапочињупросидбомипрепрошавањем.
Угледнитурскијунакстижепре,остављакраћирок,бржеокупља
вишесватова,аузто,ипотрошивишенаобележјадатадевојци.
„женидбаиванаРишњанина”и „женидбаПераМрчаревића”
скраћујуувод,започињућиодпрепрошавања,аваријантаизста-
ријихзаписадоносиформулелепотеимногихпросаца,накојесе
надовезујенаметнутизбормладожење.Секвенцазаједничказасве
песмеовегрупејестеписмодевојке(негдеипунице)првомпросцу
(изабранику).Младожењасепозивадапожури,поведевиђеније
јунакеипресретнесватовскуповорку.Потомженикокупљасвато-
веиорганизујезаседу.иванРишњанинињеговслугамаскирани
долазеусватовеАлијеНовљанина.СватовиБајаПивљанина,првог
просца,стижуистовременокадисупарникови.Девојканасумице
бирапрстењеинесрећомпогодиобележјеКунехасан-аге,дру-
гогпросца.Надаље,увећиниваријаната,младожењаилињегов
заточникједнимметкомусмртинеколикочелникапротивничких
сватова,штојесигналзамасовнисукоб.Обртнастајепредкрај
битке,каддеверпокушадапобегнесдевојком,атојеприликада
сепотврдизаточникпрвогпросца(сестрићилинајбољијунаку
сватовима).Расплетјекратак,обухватаповратакспленом,лечење
рањеника,похвалејунака,покудестрашљивацаисл.
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2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи

Каошто су варијанте претходне подгрупе симетричне
песмамаопрепрецинаповратку сватова којуформирадруги
просац,такојеотмицаиззаседепанданмоделуоотимачудевојке
идарова.Певачеватачкагледиштасадајесупротнопостављена
ивезујесезаотмичара.Најразуђенијутематско-композициону
схемуима„женидбагрујицеНоваковића”(СНПIII,6):договор
оженидби,ухођењесупарниковихсватова,окупљање„хајдучких
сватова”,заседа,појединачнимегданииотмицадевојке.Редуко-
ванисвадбеникомплексупесми„СватовиДуждеваСтјепана”
(СНПVII,26)сводисенаповратаксупарниковесватовскепо-
воркекојупресрећухајдуциузаседи.

Уосталимпримеримаженидбаотетомдевојкомседодирује
сдругимсижејниммоделима.ТакојепримарниМарковповодза
отмицужељадагаврана,помоћникауневољи,нахранимесом
сватова(СНПIIр,60).91БајоПивљанинрастурасвадбенусвиту
АлаНовљанина, јер је вили „премањкало” јуначких костију,
грађезањенчудесниград(СНПVII,47).92иониМарко,го-
товосеженеузгредно. „КадунаАсан-агеКуне” (СНПVI,69)
обрађујетематикуоженидбинатуђуиницијативу(девојкасама
долази).Уцентралномделукáдасесветимужунаданњегове
свадбе,сачекујућисватовеинамењујућинесуђенуневестугав-

91 Дуговекаформула о јунаку који сопственомесои крвнудиптици
потичеизшаманскепраксехрањењадухапомоћника(М.elijade,Šamanizami
arhajsketehnikeekstaze,Maticasrpska,NoviSad,1985,100).

92 Везусвадбеисмртипотврђујуиепскеилирскеобрадемотивавиле
неимарке.УваријантиСНПV,252вилатакођезидаградодкостијуибранига
одцаревевојске.Онајеовденајближабогињисмрти.Чиниседаједругачија
градитељкакојазавратасвогчудесногграданаграниодоблакаупотребљава
злато,бисерискерлет (СНПI,226).Онаженисина,удајекћерипосматра
сватовскеигре.М.Павловићуочавасличностиизмеђунеимаркиразличитих
градова.Тројавратавилиногградасукапијезаразличитедуше,асмрт,про-
лазаккрозврата,изједначена јесасвадбом (М.Павловић,„Тумачењатрију
митолошких народних песама”,Антологија лирске народне поезије, НиРО
„Књижевненовине”,Београд,1989,208–210).
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ранухајдуку.Послекрвавогсукобасватова,невестасе,изван
попришта,сусрећесхајдуцима(СНПVII,36;СНПIIIр,7).Они
лакосавладајумладожењуипреосталесватове,адевојкуудају
занеожењеногјунакаизчете.

2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар

издајанекогизмладожењинепратњереализујесекаопре-
преканаповраткусватова(тачкаIV1.2.2).заменомфункција
јунакаипротивника,моделсепреобраћауподтипженидбеотми-
цом.Овајконтрапунктпоменутоммоделуженидбеспрепрекама
самојетематски,неикомпозиционо-сижејни.

ТипичнипредставницисусижеиоженидбииванаКојичића
(СНПIII,81),зуканабарајактара(СНПIII,82),бегаљубовића
(СНПVII,23)ичетириодпетваријанатаоженидбиВукаБрђани-
на(Мирковића)–СНПVII,21;СНПIIIр,20;СНПIVр,25;Пцх,
38.Могућасудватипаувода:просидбаиуговарањесвадбеили
формуладевојачкелепоте,накојусенадовезујумотивибројних
просацаиизбораједногодњих.Почетакзаплетајесвудаисти
–женикунедостаје рођакилидобар јунаккојибиуповорци
биодевер,односнобарјактар.Премасаветумајкеилитазбине,
ончинипогрешанизбор–позивабудућегсупарника.Путовање
сватовајенајразвијенијисегмент.УваријантамаоВуковојженид-
би,невестасеотворенодивинаочитомјунаку.Натоњенамајка
бурнореагује,азатимједанодродитељаупозораваженикадаму
јепобратимпотенцијалнисупарник.Каданаповраткумладожења
покушадагасереши,предузимљивадевојкаупозоравајунака,
онизаједнобежеилакосавладајупотеру.зуканубарјактаруу
сватовимастарцаМустаф-агенепретиопасност,али јеисход
исти–лукавуневестуиз„несвестице”можедаподигнесамо
он,младијунак.Њиховбегпратиодобравањесватова,папотера
изостаје.Немајениу„женидбибегаљубовића”(СНПVII,23),
јерјојсеиспречиприроднапрепрека–мећава.Деверусмерава
коњанакомјеневестакадомупрвогпросца,своггосподара.
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иванКојичићјеактивнијијунак.Опчињен,занесенневестиним
лицем,којепросинекадсемалопридигневеонаповраткусва-
това,поткупијенђибулуФазлипашиницудамунапрвомконаку
доведедевојку.Свесеразрешаваудомунесуђеногмладожење,
кадамладенцесведу,аневестасеоткријенепрепознајућиодело
иопремукојејевиделапретходненоћи.љубавникћесепотом
вратитипоневесту.завршницуувећинисижеапопуњавајуфор-
мулеповратка,покрштавањаивенчања.

ВукуМирковићу(СНПIIIр,21)иТодорујакшићу(СНП
IIр,83)такођеприпадаулогасватовскогзваничникакојиизневери
младожењуиобљубиневесту.Они,међутим,остављајудевојке;
првипоштосеиспоставидајевећожењен(неостваренаженид-
ба),адругисеодлучизановудевојку(заменаневесте).Акосе
овадвапримерасамоепилогомудаљавајуодмодела,постојеи
оникојисеуправокрајемпридружујуовојгрупи:„Тројисвати
поједнуђевојку”(СНПVI,41)и„Свадбаикавга”(Пцх,93).
Каоодбијенипросаципокуђеникум,Маркоподоласкуумладо-
жењиндомотиманевестуипредајејепрвомпросцу–Сибињанин
јанку(СНПVI,41).Уместоплашљивогмладожењеиницијативу
преузиманевеста–онабирајуначногВидакабарјактараипод-
стичеганаотмицу(Пцх,93).

2.3.Отмицадевојкеизкола

Фреквентанначинженидбекотарскихисењскихускока–
јанковићСтојана(СНПIII,23),илијеСмиљанића/цмиљанића
(СНПVII,4;СНПIIIр,47;Пцх,116),Максимабарјактара(СНП
VII, 3),Титорабарјактара (СНП IIIр, 37),иванаСењанинаи
неименованих јунака изњегове чете (Е, 113) – јесте отмица
Туркињеизкола.

Младијунаксамкрећепошићар,девојку,илиуколо(чита-
вачетаупесмибр.113Ерлангенскогрукописа).заплетпочиње
кадселажнопредставиизаигранагумнуузнајлепшутурску
девојку,предочимаугледногнепријатеља.Показујејојнаклоност



Јунак и сиже епске песме

93

и снагу грубимстезањемруке, ломљењемпрстења, гажењем,
уништавањемпапуча,ђердана,илинамигивањемипомерањем
брка.Девојкасељути,претииоткривадачекауправочувеног
српскогјунака.знакпокојемћегапознатисубелегилитоке,
аакодопрепознавањанедође,ондаћеопетпоказивањемтока
допретидоњеногсрца.Добровољнокрећесотмичарем,илије
уграбљенадокјунакудодајекапу.Следећикомпозиционисегмент
јевишеструкапотера.Отмичарсесукобљавасједнимпоједним
турскимјунакомилакоихсавлада.Нереткогадевојказаклања.
Акојеиспрошена,најжешћипротивникбићеуправоњенвере-
ник.Услучајудајепотерамасовнија,јунакуупомоћпритиче
његовачета.БегцмиљанићаилијеиФатиме(СНПVII,4)нешто
једругачији(договоросастанкуумеханиипомоћкрчмарице),
папотераизостаје.Формулепокрштавања,венчања,весељаи
породатипичнисузавршетак.

2.4.Отмицасводе

ТриваријантеоженидбимладогјунакаМилована/Стојана
(СНПVII,7;СНПVII,8;СНПIIIр,65)истаријизаписопо-
двигумладогТурета(Е,126)најпотпунијепредстављајумодел
отмице девојке с воде. јунак се заветовао да ће се оженити
чувеномлепотицомизсупротногтабора,алимузаподухват
недостаједобаркоњ.Кадагаприбави,преоблачисеиодлази
нанепријатељскутериторију.Девојку затиченаводи.Симу-
лиражеђ,акадамуонапруживоде,уграбијеизаједнобеже.
Кулминацијајевезаназасавладавањепотере,апобедаозначава
положениницијацијскитест.јунакпоменутогстаријегзаписа
морадаоткуписвојуневестуњениммиразомкакобинамирио
дугзапозајмљеногкоња.

Девојкусводе,наистиначин,симулирајућижеђ,уграби
иТодородСталаћа(СНПII,82).Првимделомовапесмапрати
понуђенимодел, а другидеопредстављанеуспешанпокушај
првогпросцадапреотменевесту.
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Двакључнамотивапесме„КраљВукашинухвативилуи
женисењоме”(Б,85)–брижљивоопремањекоња,помоћника
уотмици,икрађадевојкесводенапревару–дозвољавајудасе
поменеиовајпример,иакојепримарнимоделвилељубовце,
највишеуфункцијитумачењапорекла93МаркаКраљевића.

2.5.Отмицаспоља

Самосепесмабр.138изЕрлангенскогрукописаобликује
каоженидбаотмицомспоља.Певачеватачкагледиштавезана
језатурскогјунака.Почетнеформулеподизањачетеитражења
добровољцаистичумладогНукицу.Подобијањудоброгкоња,
протагонистасеопремаимаскира.Унепријатељскојсрединина
путусрећесеструМиљковића,утолижеђизњенерукеидозна
дајеонзаправоњенизабраник.затоћевратитисвојеоделои
опремуидоћипоњудокјенамоби,упољу.Наконпрепознавања,
девојкадобровољнокреће.Очекиванапотераниовденеизостаје.
Најфреквентнијасхемапесамаоженидбиотмицом:прерушен
јунакунепријатељскојсредини,бег,потераиуспешанповратак
–ниовденијебитнонарушена.

2.6.Отмицалађом

ВаријантеоженидбијовеБудимлије(СНПII,101;СНПIIр,
10)ивојводејанка(СНПIIр,66)започињумотивимапросидбе
ипрепрошавањадевојке.изостају,међутим,очекиванисусрет
сватовскихповоркиилипреотимањедевојке,ауместотогазаплет
сепродужавамотивомдобропознатимбајци94–намамљивање
девојке на лађу с трговином. јунак (заточник)маскира се у

93 Бракјунакаивилесклапасе„дабисеистаклонатприроднопорекло
епског јунака” (Н. Милошевић-Ђорђевић, Заједничка тематско-сижејна
основасрпскохрватскихнеисторијскихепскихпесамаипрознетрадиције,63).

94 M.Bošković-Stulli,„Sižeinarodnihbajkiuhrvatskosrpskimepskimpje-
smama”,24–27.
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трговца,опремалађуиодлазидосупарниковогграда.Чудесна
трговинасепрочује,падевојкаспратњомдолазидакупиплат-
но.јунактадахитроотиснелађуиуграбиневесту.Супарникова
неуспешнапотераскопнанакрајупрерастауузалуднемолбе
јунакудавратимладужену.

3.женидбанатуђуиницијативу

Овај подтипженидбеобухвата све оне тематско-сижејне
моделеукојимасејунакженипонуђеномдевојком,адапрво-
битнонијеимаотаквунамеру,понекаднивољу.Речјеонамет-
нутојженидбииуцењеноммладожењи,односно,оприхватању
понудедевојке,будућетазбине,саветапријатељаилисупарника.
Подстицајнаженидбукаодеоспољашњеуводнеформуленије
разматранјериницијативуврлобрзопреузимајунак.

3.1.Добеглица

Уобичајенанегативна социјална конотација невесте која
самадође95у епској трансформацијипреиначена јеупотврду
јунаштваивредностиженика.Саманевестајетакођеуздигнута
нависокупозицијуделиједевојке.КадунаАсан-агеКуне/Куни-
назлатија(СНПIII,28;СНПVI,69),повређенадугогодишњим
неверством свога мужа, по савету мајке, напушта супруга.
Узимаагиногкоња,оделоиоружјеипрерушенастижеуСењ.
Тупочињедавојујеинижеподвигеподмаскоммладогкатане,

95 Добеглица (одбеглица,пристануша,бегуница,убеглица,наметуша)
погрданјеназивзадевојкукојасамадођеумомковукућу(М.В.Смиљанић,
„Отмице, добеглице и трагови куповине девојака у српског народа”, Глас
СКА,LXIV,IIразред,40,Београд,1901,215–218).Вуковапословицатакође
илуструје презир према добеглици у новој породици: „Тешко земљи куда
војскапрође,/иђевојцикојасамадође!/Првојојјејутропрекорено:/’Даси
добра,небидошласама.’”(В.С.Караџић,Српскенароднепословицеидруге
различнекаоонеуобичајузетеријечи,Беч,1849,314).
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чекајућиприликуда се осветимужу. заплетможебитипро-
ширенновелистичкиммотивимазаљубљивањасестресењског
капетанаулажногмладићаињиховогпривременогбрака(СНП
III,28).ВрхунацрадњејепресретањеАсан-агеКунеиосвета.
Кáда,вођачетесењскихјунака,својомрукомпресуђујеневерном
мужу,поштомусепретходнооткрије(СНПVI,69)илирастура
његовесватове(тачкаIV2.2.2).Наконразоткривања,удајесе
загласовитогускочкогвођу.

3.2.изнуђенапросидба

Невољниженицинисубројни,будућидаихпасивностили
делокругближивладаревомудаљаваодпрототипаепскогјунака.
УовојулозинашлисусеЂурђеЧарнојевић(СНПII,90),деспот
(Огњанин)Вук(Б,12;СНПVI,35),јањићКомнен(СНПVI,42),
ПетарРишњанин(СНПVII,10)иПавлекујунџија(Пцх,157).

Најпредевојкаилињенотацбирајуњеногбудућегмужа.
Одлукамусесаопштавадиректноилиписмом,позиваседаис-
просидевојку(даприхватињенуљубав),акадсеонизговори,
уследилажнаоптужбазаобљубуибегмладића,односно,улти-
матумилипонудакојунеможедаодбије.

ЂурђеЧарнојевићчамиутамницимлетачкогкраља.Услов
за слободу, осимкоњаи градова, јестеиженидба краљевом
ћерком.јањићКомнен(СНПVI,42),ПетарРишњаниниПавле
кујунџија очарали су турске девојке.Првом је отворено са-
општенодаћемупопалитиСремиубитибраћуаконеиспроси
Ајкуну.ПетраРишњанинапашиницазакључаваиодузимаму
оружјесведокнепоклониобележјебудућојневести,аПавла
девојкалажнооптужизаобљубу.јединашансадеспотуВуку
даповратиочевинујестеприхватањерукекћери(посестриме)
угарскогкраља.

Токомдругог,убрзаногделарадње,сижесеподударасре-
гуларномженидбомбезпрепрекаилиспрепрекомнаповратку
сватова.ВаријантаоженидбијањићаКомнена(Пцх,97)почиње
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каонаметнутаженидба,алисеобртомусмераваканеоствареној
женидбииспасавањуизтамнице.

3.3.Двобој

Мегдануженепомињанјекаоједанмодусборбепротивна-
силникаиуцењивача(тачкаI1.1)иликаовидтакмичења(тачка
III3.5).Мотивпобеденамегданузарукужене(љубе,сестре,
владаревећерке)имајуваријантеоженидбинејакогМатије(СНП
III,55),змај-Огњеног/ДеспотовићВука(СНПVI,58;СНПVI,
59),илијеСмиљанића(Пцх,114)иВукајеринића(СНПIII,54).
Последњасижејноодговарамоделу,ализаправонијеженидбана
туђуиницијативујерјеизазивачсрпскијунак,тесамоусловно
припадаовојгрупи.иакојеиилијаСмиљанићтакођеизазивач,
његаподстичунаоваквоосвајањеневесте.Невернасестрага
наговарадауцениЛиман-агу,асвојеправолицепоказујекадау
одсудномтренуткумегдананасрненабрата(Пцх,114).

Свепобројаневаријантеприпадајуиширеммоделујуначког
надметања.женидбаиззавршницеједоминантан,алииваријан-
тансегмент.Двеобрадеотакмичењузарукужененезавршавају
сеженидбом.јованБабовићпобеђујеагуодМедуна,алисене
женибулом јервећимаљубу (СНПIV,19).илијацмиљанић
такођедобијамегдан,којипрерастаумасовнуборбуускокаи
Турака(СНПVI,61).

3.4.Спасавањеизтамнице

Тамновање се, каорецидивиницијастичкогпривременог
боравканадругомсвету,96уепскојасимилацијиовеархаичне
матрицеокончаваослобађањемјунака.Девојкаспаситељкапотом
постајеијунаковаљуба,такодамоделистовременоприпадаи
сижеимаоженидбиисижеимаоослобађању.Билојевећречио

96 Види напомене бр. 61 и 62, у II поглављу „Типологијa сижеа” –
„Ослобађање”.



Данијела петковић

98

откључавању(тачкаII5.4.1),избављањујунакакојисимулира
смрт(тачкаII5.4.2)испасавањујунаканапутудогубилишта
(тачкаII5.4.3).Придружујеимсеистаријизаписодомишљатој
вереницикојаослободи јунакатакоштозаменеодећу(Б,54).
Финалесвиховихмоделајестеженидба.

ТребајединоизузетидвеваријантеоМарковомробовању
(Б,5;СНПII,64).Онеинвертујусхемуузавршници,кадаМарко
убијаАрапкудевојку.затоовипримерипрвенственоприпадају
подтипунеостваренеженидбе.Такође,моделуодговарајуидве
иначицеоослобађањуиженидбиСтојанајанковића(СНПIII,
21;Пцх,169),али јунакутамницудоспевапокушавајућида
отме чувену турску лепотицу.Уводни сегменти се такомогу
одредитикаонеостваренаотмица,апотомсесижеразвијапо
схемиспасавањаизтамнице,саженидбомуепилогу.

3.5.заменаневесте

Мотивзамененевестеувексенадовезујенанеостварену
женидбуспрепрекамаилина(неостварену)отмицу.Утомсми-
слу,најтачнијебибилорећидапесмеовегрупетворепосебан,
прелазнитип.Сиженајвећимделомпратијунакадокзадобија
једнудевојку, апредкрај следиобрт.Младожења је спречен,
одбијенили сепредомислииожениновомдевојком, којуму
некодругипонуди.

Највишепесамаонеоствареномсклапањубраказавршавасе
неометаномженидбом.МаркоБаларић(СНПVII,27)иСтанимир
бан(СНПIIр,84)одбијенисупросцикојимирноприхватајуодлу-
кунесуђенетазбинеи,посаветусвојегродитељаилипрошене
девојке,одаберусебидругузаручницу.ивоСењаниннећеоду-
статиодженидбепосленеуспешнеотмицеБеглер-беговељубе,
већћесеследећегодинеоженитићеркомбаназадранина(СНП
VI,65).Супротноњему,успешноостварујупланкраљВукашин
(СНПII,25;Пцх,147),банодНијемаца(Б,97)иТодорјакшић
(СНПIIр,83),алићесенакрајупредомислитииоженитинепла-
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нирано.јунаковсамосталниизборневесте(СНПIIр,83;Пцх,
147)самоусловносеприближаваовомтипу–премасижејној
еквивалентности.

јошчетирипесмезавршавајусемотивомзамененевесте,
алисеонвезујезаспореднуженидбу–другогпросца,противни-
ка,којисесвојевољноуклонијунакуприхватајућидругуневесту
(Е,33;СНПIII,25;СНПVI,40;СНПVI,43).

Другачији је записизБогишићевог зборника оженидби
иванаКарловића(Б,33).јединосеовдемотивзамененевесте
јављавећнапочетку,ајунакнадаље,дабидошаодоновеневесте,
савлађујепрепреке,одкојихједнупостављањеговнесуђенитаст.

4.Неостваренаженидба

Песмеонеостваренојженидбинајчешћеварирајумоделе
женидбеспрепрекамаилинеуспешнеотмице.Посебнескупине
чиненпр.песмесаинтернационалниммотивом–мужнасвадби
својежене,илифабуленажанровскојграници,углавномбаладе
осмртиједногодмладенаца.Некадамладожењаједноставно
одустајеиливишасила(Божјечудо)спречибракиродоскврни
грех.

4.1.Младожењаодустаје

Великиброј песамао замениневестеприпада, логично,
првимделомиовојгрупи,будућидајунакморанајпредаоду-
станеодпрвобитногизбора (СНПIIр,83;СНПIIр,84).Када
изостанемотивзамененакрају,поступакостајеисти–схема
песамаоженидбиспрепрекамаилиотмицомизневеравасепред
крајодлукомјунакадаодженидбеодустане,збогнечијемолбе
илисавета,препустидевојкутакмацу,вратијеродитељимаили
остави.Такође,покушајженидбенатуђуиницијативупропада
акојунакпоценуживотанеприхватанаметницу,збогчегага
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девојачкискрбникзароби(нпр.ДамјанШајновић–Б,11,Бијелић
Михајло–СНПVI,82иличобанинМијајло–Пцх,77).

Двапросцаизистогтаборамогудаподеледелокругпрота-
гонисте.једансеповлачи(атојенереткопознатији,већијунак),
уступа девојку, одустајући одженидбе.Марка стишамудра
девојка послеизбораУступчићаПавла (СНП II, 41),Милош
ПоцерацповлачисватовезарадбанаДрињанина(СНПVII,22),
аАлијипобратим,младожења,вративереницу(Б,94).Схему
песамаоженидби спрепрекаманаповратку сватовапратии
атипичнаМилијина „женидбаМаксимацрнојевића”.иако је
супарниксавладан,младожењаипакодустаје,враћаневестуи
одлазиуегзил.ВукМирковићотимазаручницусвогпобратима
наповраткусватова(СНПIIIр,21),алијеуспутостављабудући
дајевећожењен.

Требајошрећиидајеодустајањеодженидбесрећанисход
свихваријанатаоизбегнутоминцесту(тачкаIV4.9.4).

4.2.Несавладанапрепрека

Схемасупротногразрешењаженидбеспрепрекамаподразу-
меваразличитомотивисаннеуспехнаповраткусватова.Сижеје
развијенији,јердужепратиетапесвадбе.Непремостиватешкоћа
преузимањадевојке знатноредукује сиже.Упрвомплану је
неуспешниженик,ајошчешћејепротагонистаонајкоспречава
женидбу.Несавладивапрепрекаможебитипредставниктазбине:
заточник–упесми„МаркоКраљевићиАрапин”(СНПII,66;
СНПIIр,48;Пцх137),невестинсин–„Дијетејованиматиму”
(СНПVII,30)илиневестинбрат–„КакоВојинушураодсјече
десницузаосветит’сеструзаушену”(Б,53),изасланицитазби-
не–„Поппашинзет”(Пцх,97).затим,препрекаможебитии
некоизсватовскеповорке–„СватовиНукаНовљанина”(СНП
III, 33),другипросац (просци)– „гојениАлилподУџбаром”
(СНПVII,17),„Погибијаокодјевојке” (СНПVII,36),„Двоји
сватиаједнадјевојка”(СНПIIIр,7),„Непољуб”(Пцх,130).У
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варијантамаСНПVII,36иСНПIIIр,7,каоиупесмамаЕ,109;
„СмртдваДрагичића” (СНПVI, 8), „Смртдвијемладожење”
(СНПVIII,7)и„СватовиМујаЂулагића”(СНПIIIр,62)јунак
неуспевада савлада заседу (Турци, хајдуци, виле).Неуспела
женидбаанонимногТурчинакојинападаСтаринуНоваканије
развијенаивишеодговаранизумотива(СНПIII,1;СНПIIIр,1).
Каоепизода,уметнутајеуНоваковоретроспективноказивање
омотивимаодметањаухајдуке.

4.3.Неуспелаотмица

Песмеовегрупевеомасубројне.Моделзадржавасвеглавне
композиционеетапепесамаоженидбиотмицом:одлазакподе-
војку,отмицуипотеру,мењајућијединоисход–отимачнеуспева.
Онјеуглавномтурскијунак,пајезатодостапажњепоклоњено
атмосфериутурскојсредини.Највишејепримераграбљењаде-
војкеизкуће,алисaмоместоотмиценијевишепресудноколико
мотивацијaовогподвига,односно,потераиспасавање.

Архаичнуподлогуспреченеотмиценајвидљивијеилуструје
подвигзмај-ОгњеногВука(СНПII,93).ОнубијаПорчуодАвале
збогпокушајаграбљењадевојкесводе.Слично,НовљанинАлија
крајводеуграбиљубуМилошачобанина(СНПVII,29).Речје
оуговоренојотмицикојуспречавазаробљенимуж(преплитање
самоделомоневернојжени).

Највише је песама из ускочке средине.Док су најбољи
СењанииКотараниодсутни,Турцинакраткоотимајудевојке
испредкућеилисаводе.зањимабрзопристижепотера–цела
чета(веомареткоусмљенијунак–рођакилислуга)–СНПIIIр,
32;СНПIIIр,64;Пцх,67,односно,јунакипомоћник(СНПVI,
66).Послеуспешнеотмицетурскелепотице,Комненбарјактар
ћеизненадитихрњуМустаф-агуивраћаотетесрпскедевојке
(СНПIII,26).

Песмеизцрногорско-херцеговачкесрединеварирајутему
пашиненеуспелеотмицетуђељубедокјемужодсутан(Б,55;
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СНПIV,14;СНПVIII,3;СНПVIII,4;СНПVIII,5;СНПIIIр,
14;СНПIIIр,15;Пцх,27).Спасавајеслуга,деверилијунак
намерник.Упојединимобрадамаженасамаубијанасилника
ибежи(Б,55;СНПVIII,3;СНПVIII,4;СНПIIIр,14;СНП
IIIр,15).

СвоготмичарасавладаваиАнђелијацмиљанић(СНПVI,
66).ПотпуносамаизрукуТурчинаослобађасеисестраиваниша
бана(Б,38).Овапесмапаккомбинујемотивеслужењазадевојку
илажнетрговине.

НасупротномполуналазисеневернасестраиванаСења-
нина,националнииздајник,будућидабираТурчина(СНПVI,
64;СНПVI,65;Пцх,112).Уговоренуотмицуосујећујебрат
илизаточник.

Реткисунеуспесисрпскихјунака,алиихепикаипакспо-
радичнообликује.Накондугогслужења,НиколабежисФатом,
сестромбегаУзумовића,нањенуиницијативу,алинеодолевају
потери(Е,161).СтојанјанковићдоспеваутамницуМустај-бега
Личкогкадкренепоњеговусестру(СНПIII,21;Пцх,169),аиво
СењанинпосленеуспешнеотмицеодустајеодљубеБеглер-бега
(СНПVI,67).

Спасавањеотетедевојкенекадајеодложено,пасесижејна
схема неминовно проширује уклапањем другогженидбеног
модела.иванКрушићпокушаванајпредаоткуписвојусестру,
акадтонеуспе,маскирасеутрговцалађом.Каданамамиде-
војкуналађу,уграбиисеструињенепратиље(Б,117).гојени
Алилоблачиоделосрпскогјунакаивраћаотетусеструпобедом
укошији(СНПVI,68).

Двеваријантеопочеткубунепротивдахија(СНПIV,25;
СНПIVр,41)штуримобрисимаоцртавајунеуспелуотмицуиз
кола.Селиммуселимјенакраткоотеодевојкупокојусудошли
сватови.Спасавајебрат,војводаЂорђеПетровић,уједнозапо-
чињућипобунупротивТурака.
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4.4.Мужнасвадбисвојежене

4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања

ОвајинтернационалнимотивнајвишејепознатпоОдисеје-
вој судбини.Међусрпскимепскимпесмамаодабранихзбирки
реализованјеунеколиковаријаната(Е,78;СНПII,62;СНПIII,
25;СНПVI,75;СНПVI,76).97Најчешћејемужуропству,једино
Маркоратујекаоцареввазал(СНПII,62).Онсевраћакадачује
дамуједомразорен,аљубаодведена.Повратникнаданжениног
венчањајејанковићСтојан(СНПIII,25),98аостализаточенијунаци
добијајудопустдасредепородичнеприликеиспреченевољнупре-
удајусвојељубе.јунаксевраћакућиилиодлазиудомсупарника
видноизмењен.збогдугогодишњегробовањаилимаскекојуноси
(просјак,калуђеркојитребадавенчаљубуипротивника),никога
непрепознаје,чимеискушаваженинуоданост.Уверендагаљуба
нијеизневерила,јунаксеобрачунаваспротивником.Маркосевраћа
кућисљубом,јанковићСтојандајепросцусвојусеструуместо
жене,аутамниченејунакепоробљивачиослобађајузбогизузет-
ногјунаштваиодржанеречи.Овакавсклопутичеинатиполошку
сложеностобрада,јерпоменутепесмеприпадајуистовременои
некомодсижејнихмоделаослобађањаилипородичниходноса.

4.4.2.Болеснијунакспречавапреудајуљубе

ДвеваријантеосмртиЂураДаничићакомбинујумотиве
последњегподвигаболесногјунакаинеостваренеженидбезбог

97 Потпунијипрегледјужнословенских,арбанашкихигрчкихваријаната
доносиР.Меденица,трагајућизањиховомправерзијом(Р.Меденица,„Муж
насвадбисвојежене”,Прилозипроучавањународнепоезије,књ.I,св.1–2,
Београд,1934,33–61).

98 СтранствовањеиСтојановиилијинповратакз.Карановићсагледавакао
епскутрансформацијуиницијације(з.Карановић,„РобовањеСтојанајанковића
усветлуобредапрелаза(жанровскопреструктурирањепесме)”,ЗборникМатице
српскезакњижевностијезик,књ.LI,св.3,НовиСад,2003,529–539).
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интервенцијемужа(СНПVII,31;СНПVII,32).Ђуродугоболује,
алинестрпљиваљубанеможедадочекањеговусмрт.Позивастару
љубав(првогпросца)иондолазисасватовима.Ђуросакупља
снагу,привиднољубазнодочекујегостеидарујеих.Поклонмла-
дожењијесабља,алињуформулативноможеизвућиизкорица
самонајбољи–њенвласник.Следитипичноразрешење–убиство
супарникаистомсабљом,осветаневернициисмртболесногјуна-
ка,којисеовимчиномослобађадугогболовања. 

4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку

4.5.1.грешка

СвадбаРишњанинхаџије/Селима/Маха (Б, 118;СНП III,
68;СНПIIIр,17;Пцх,144)одвијаседопредкрајкаонеуспела
женидбазбогнесавладанепрепреке–хајдучкечетеугори,даби
сеуфиналуодговорностпренеланаженика,јергрешкомубија
својуневесту.Све варијантепочињупросидбом, уговарањем
свадбеиостављањемодређеногрока.заплетјезахтевхајдукада
мужениквратиотетооружјеипретњадаћемурастуритисва-
тове,збогчега,понегде,младожењаодлажеодлазакподевојку.
Окупљањесватоваиборавакутазбинисукратки,јерсевише
местаостављапрепрецинаповратку.Наглашено је девојачко
предосећањенесреће(сан,писмомајцисасвакогконака,инси-
стирањенапратњи,распитивањезахајдучкучету,жељадасе
даровимаумилостиви).Наконхајдучкогпрепада,свисватовисе
разбеже,аневестаостајесама.Усусретјој,чујућипушкарање,
крећемладожења,алиуместодапогодихајдука,усмртидевојку,
ауваријантиСНПIIIр,17исебе.

4.5.2.Намера

Обрткојиспречаваженидбуможеизазватисаммладожења
хотимице.Оннамерноубијадевојкукадасепредомислииоду-
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станеодженидбе,изљубомореилирадиосвете.Песмесовим
мотивомвишевезујетематсканегосижејнаблискост.Уопштено,
моделдозавршницеодговаранекомподтипуженидбе–спре-
прекама,отмици,туђојиницијативи,дабинакрају,жениковом
одлуком,реализацијаизостала.

КраљВукашин(банодНијемаца)одустајеодженидбене-
верномМомчиловомљубомиубијаје(Б,97;СНПII,25;Пцх,
147).99Дабиизбегаонаметнутуженидбуитрајновезивање за
другисвет,којемАрапкадевојкаприпада,МаркоКраљевићнема
другогрешењаосимдапогубиневесту,свогспасиоца,поизласку
изтамнице(Б,5;СНПII,64).Кадамупостанебаластприбегуна-
конотмице,Турчинћесеослободитиукраденежене(СНПVIII,6).

УваријантиПцх,65мотивацијазаубиствобићељубомора
намртвогсупружника.Другипутљубоморнимладожењапре-
суђујеневестиусватовскојповорцијержалипрвогпросца(Е,
56;СНПIII,77).Мадаименесрећногмладожењеварираилисе
осећаблагипродорепике(Сењаниниво),оваквеобрадемакси-
малносеприближавајубаладама.

јакшакапетанјевођеносветомибесомјерјеневестапоку-
шаладагаусмртиуложници(СНПVI,47).Суровокажњаваи
њуитазбину.БановићСекуланевернојвереници,полакомљеној
набогатствоиположајпаше,одсецаруке(СНПIIр,72;СНПIIр,
73).истусудбинуМаркоодређујелепојгордојРоси,сестриЛеке
капетана(СНПII,40).

4.6.Девојкаубијамладожењу

Уобичајенопасивнаневеста активнијуулогудобија када
упозораваи саветујемладожењу,постављауслов заженидбу,
када јеиницира,анајвишекадапреклопиделокругспротив-
никовим.Делија девојка се супротстављанасилнојженидби,

99 В.подробнијеанализеумонографијипосвећенојваријанатамаовог
кругапесама(Л.Делић,Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”у
кругуваријаната,заводзауџбенике,Београд,2006).
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отмици.Уграбљена јелаБатрићева (СНП IIIр, 14иСНП IIIр,
15)убијасладострасника,пашуизНикшића.УодајеТурчина
Мостаранинанапревару је домамљенаи јелеАрбанашка (Б,
55),акадонсегнезањом„ударимиТурчинаујунашкоживо
срце”.Поштоусмртипашу,љубаБоришесердараоблачињегово
оделоибежиизшатора(СНПVIII,3),адомишљатаихрабра
попадијаБошковића,пренегоштосавладаотмичара,најпреопије
његаињеговупратњу(СНПVIII,4).НевестаТодораодСталаћа
(СНПII,82)убијаТомаша,јерининогбрата,поштосујенасилу
задржаликадједошладавратиобележјеиблагопотрошенона
њенупросидбу.Анђа,сестрацмиљанића,сасвојимотмичарем
полазидобровољно,аликадауспутсазнадатонијејован,њен
првипросац,самапресуђујелажномјунаку(СНПVI,66).

4.7.Самоубиствоневесте

Песмесмотивомсамоубистваневестебаладичносуинтонира-
не.Девојкаовимчиномпркосиубицисвојихнајближихиосујећује
отмицу.Старијизаписохајдуцимакојирастуресватове,убијумла-
дожењуиобљубеневестуобликованјекаоисповестхајдука(Е,180).
ПлетикосаПавле(СНПIII,74)иивоУсарин(СНПIII,75)одбијени
супросцикојиорганизујузаседуилакосавладавајунеопрезнесвато-
ве.Довршавајућиобредпрелаза,несрећнаневестапосмртнодарује
сватове,апотомсеубија.Порасплетујеовимваријантамаблиска
песмаонеостваренојотмициМилице,сестреиванаЧарнојевића
(СНПIIр,90).храбрадевојкаобманепашудајојослободируке,па
скочисброданежелећидапођезакрвникасвогбрата.

4.8.заручникгинеубици

Погибију заручникауКосовскојбицитематизују трива-
ријантеизБогишићевогзборникаоверидбиипогибијиСекуле(Б,
20;Б,21;Б,32),затим„Косовкадјевојка”(СНПII,51)истарији
записодеспотуСтјепануиСибињкидевојци(Б,8).
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Уобичајен јемотив сусретадевојке са тројицоммладића
(СНПII,51).Сестрибудимскогкраљаједанпресечепут,други
јојподигневео,атрећијепољуби(Б,20;Б,32).Удругојверзији
истепесме(Б,21)девојцисенајпреучинидавиди„тривилена
триљељена”.100Уследидаривањедевојке(обележје)ипросидба
занајмлађегодњих.јунациодлазеубој,вереникгине,асвадбени
обичајипрелазеупосмртне–девојкатужиинариче.

Песмабр.8изБогишићевогзборникаудаљавасепрвим
деломодпоменутесхеме.Уместојуначкетријадекојатребада
расподелиглавнесватовскефункције,истичеседеспотСтјепан,
којем господапосредујупри веридби саСибињкомдевојком.
Посленоћипроведенесњом,јунакполазиубој,азауспомену
будућојдециостављадарове(обележје).101Сценарио јепотом
исти,онгине,адевојкагајевећунапредожалила.

4.9.Вишасила

На граници епскогжанра, дубокопрожетемитолошким
сликама,налазесесвеонеженидбенереализованезбогутицаја
оностраног,невидљивогсвета.Формално,јунакнемасупарника,
такмаца,алисенекавишасила(болест,урок,клетва,Божјечудо,

100Архаичниспојсвадбеисмртисачуванјеупоетскимсликамаверид-
беснезнанкомудалекојземљиивиламанајеленима(Б.Сувајџић,Јунации
маске,158).Симболику„љељеновогкола”настећцимаобјасниојеС.зечевић
(С.зечевић,„љељеновоколо”,Народностваралаштво–Folklor ,св.9–10,
Београд,1964,702–710).Овезијеленаисмрти,ивилеиколовођемртвачког
колаупесмамадугогстихаписаојеН.љубинковић(Н.љубинковић,„јелен
убугарштицама”,Народностваралаштво–Folklor,св.26–27,Београд,1968,
173–177;Н.љубинковић,„Народнепесмедугогстиха(III),Kњижевнаисто-
рија,год.V,бр.19,Београд,1973,471–472).

101истимотивобрађујепредањеопореклујанкаСибињанина.Доксе
песмазавршаваСтефановомпогибијомирођењемблизанаца,предањепрати
брзоодрастањебудућегвеликогјунака–јанкаињеговупотрагузапореклом
(В.С.Караџић,Српскирјечник(1852),СабранаделаВукаКараџића,књ.XI/2,
прир.ј.Кашић,Просвета,Београд,1986,s.v.Сибињанинјанко,925).
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виле)испречиипроменимусудбину.Овакомотивисанобрти
трагичназавршницаразвијајусижеуправцубалада.

4.9.1.Болест

БолестјовеБудимлије(СНПII,101;СНПIIр,10)иМакси-
мацрнојевића(СНПII,90)нијепресудназаисходженидбе;она
јесамомотивацијазаувођењесупарниканасцену,уликудругог
просцаилилажног јунака,младожењиногзаменика.Војвода
Воин(СНПIII,79),краљМилутин(Е,53)иАндраЛатинин(Е,
56)нећеоздравити.УместоВоинадевојкућеповестивојвода
јанко,његоврођак,заклањајућисењеговимименом.заразлику
одбратоубистваиз„женидбеМаксимацрнојевића”,сукобса
лажнимјунакомнијереализован.Трагичкитонјепојачансмрћу
девојкенакрају(СНПIII,79;Е,56).Другидеорадњестаријих
записаодвијасепомоделуновеженидбебезпрепрека(Е,53)
илинеостваренеженидбезбогубистваневесте(Е,56).

4.9.2.Урок

eпскастилизацијасвадбеногобредабаладеовеподгрупе
смештауподтипнеостваренеженидбе.Урокнајчешћепогађа
невесту(„женидбаМилићабарјактара”,СНПIII,78;„заручница
ЛазаРадановића”,СНПII,7;„женидбавојводеПавла”,Б,95),
аређемладожењу(„заручницаСењанинаива”,СНПIII,77).102

Варијантеоуклетојдевојципочињудоласкомсватовапо
девојку.Невестинотац(СНПIII,78)илимајка(СНПII,7)анти-
ципирајунесрећучуђењем.МајказаручницеЛазаРадановића
ивереницевојводеПавлазавадисесћеркомококошуље,њене

102Вишео томе:М.Детелић,Урокиневеста.Поетикаепскеформу-
ле, 95–110; з.Карановић, „Обреднафункција сватовског дараи благослова
уВуковојбалади’женидбаЛазаРадановића’–словенскапозадина”,Кодови
словенскихкултура,3,186–195;М.Клеут,ИванСењанинусрпскохрватским
усменимпесмама,69,98,234.
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девојачке спреме, и прокуне је.Клетва, дивљење, подсећање
напородичнопроклетствоотелотворићесекаоурокугори,на
повраткусватова.заљепосавомћеоджалостиумретиињен
заручник,аЛазоРадановићћеобилазитигробсвојеверенице
иразговаратисњомипослесмртиотешкојматеринојклетви.

ПесмаосмртиСењанинаива(СНПIII,77)самоуводом
припадаовојподгрупи.ивоносипородичнижигпопутљепо-
савиног–осморицубраћепокосиојеурок,адевојкаганесвесно
уричедивећисењеговојбелопутости.Послењеговесмрти,на
сценуступановпросац,којисенеобазиренадевојчинаосећања.
Надаљесе,композициономсхемом,песмаприкључујемоделуо
неостваренојженидбизбогубиствадевојке.

4.9.3.Виле

женидбавилом јеважнаепизода за генологију јунака.С
другестране,упесмамаженидбенетематикевилемогуфигу-
риратии каопротивници.Већ је помињанапесма „Смртдва
Драгичића”(СНПVI,8).Наповраткусватова,вилеустрељујуу
шумидвојицумладожења.иакојевидљивамитолошкаподлога
(казназанарушавањехтонскогпростора),вилеимајуистууло-
гукаохајдуциилисупарникузаседи.Овајпримерисижејноу
потпуностиодговарапесмамаонесавладанојпрепреци.

Другачијесупородичнебаладеозавадибраћезбогвиле(Е,
132;Б,43;СНПII,11).Почињуформуломвеликебратскељубави,
којасепреносиинакоње.једнаодвилапретварасеулепудевојку
намеравајућидаодбраћеначинисупарнике.Сукобсезавршава
трагично–братоубиством,пасвеваријантеистовременоприпадају
иширеммоделузавадебраћезбогдевојке/љубе(тачкаV6.3.1).

4.9.4.избегнутинцест

инцест сеунашојнароднојпоезијипојављујекаонове-
листичкапородичнатема,обрађенапомоделуженидбеспре-
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прекама.Браксинаимајкеостваренјеунезнању(варијантео
НаходуСимеуну,тачкаV3.2).Сдругестране,бракизмеђубрата
исестренијереализован,тј.увекјеспреченпосредствомвише
силе,Божјегчуда,удухухришћанскесимболике.103

царДушан (СНПII, 27)ивојводаСтефан (СНПIIр,19)
намеравајудасеоженесвојимсестрамапротивњиховевоље.
Бракдевојкаусловљаварешавањемтешкихзадатака,надајући
се да их брат неможе испунити.Кадаженик, неочекивано,
изврши све задаткеи јошподмити свештенство да станеиза
његовогзахтева,уследићеБожјаинтервенција,опомена.После
овеморалистичкепоруке,младожењаодустајеитакојеинцест
избегнут.УваријантиСНП II, 28царСтевансамодустајеод
нечаснепонудекадсеотрезни.

Нештодругачијесудвеваријантеопокушајуродоскврног
бракаунезнању.ДевојкаодрасламеђуТурцимабежиодпоочима
(СНПIIр,17),односно,трагазапореклом(СНПIIIр,3).Угори
набасанахајдукечијихарамбашахоћедајевенчасасвојимси-
ном.хришћанскачудатокомобреданаводеихнаразоткривање
пореклаисродништва,паодустајуодбрака.

5.женидбабезпрепрека

женидба без препрека, без правог заплета и драматике,
заправоинијеправаепскатема.Отудасупримериовогподти-
памалобројни,преизузецинегоправилна,уређенагрупација.

103Опесмама смотивоминцестаизмеђубратаи сестре вишеу: з.
Карановић,„Родоскврнигрехизмеђубратаисестреусрпскимијужносло-
венскимбаладама”,Књижевностијезик,год.XL,св.1–4,Београд,1993,
91–105;Z.Karanović,„Incestizmeđubrataisestre–odobrednehijerogamije
dosocijalnekrizeismrtnoggreha”,uzborniku:ErotskoufolkloruSlovena,ur.
D.Ajdačić,Stubovi kulture,Beograd, 2000, 415–427; з.Карановић, „Брат-
ско-сестринскиинцестизмеђухијерогамијеиродоскврноггреха(напри-
меру песама које певају о намери цара Стефана да се ожени сестром)”,
Књижевнаисторија,год.XXXIV,бр.118,Београд,2012,293–305.
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Песмабр.92ЕрлангенскогрукописаоженидбиВојинајелицом,
Стефановомсестром,каоипесмаоженидбикњазаДанила(СНП
IX,13)савршенисуобразацженидбебезпрепрека,јерсадрже
готовосвеетапередовитесвадбеодпросидбедоиспраћањазва-
ницапозавршеткуславља.Сведенијемобликумоделаодговараи
другидеопесмеоженидбиБелил-аге(Е,24),надовезаннасхему
провалеудевојачкеодаје,каоидругидеобаладичногстаријег
записа(Е,53),којисенастављанамоделнеостваренеженидбе
збогсмртиболесногмладожење.

Многојечешћифиналнимотивженидбебезпрепрека.Она
је туформулативнаинеразуђена.Нпр. умоделуо замењеној
невести,другаженидбајеувекнеометана.

*

Песмеоженидби,најразуђенијиинајбројнијитип,постоја-
ностмоделадугују,измеђуосталог,ижанровскојотворености.
Тематскомотивскидодирслирско-епскимврстама,бајкама,пре-
дањима,откриојефлуиднупозицијупојединихмотивскихланаца
узаједничкомтрадицијскомфонду.Додатноемотивноангажовање
певача,укључивањебројнихпротагониста,повезивањепородичне,
социјалне,етничкеиетичкесфере,такођесудопринелирашире-
ностиовогсижејногтипа.Систематскоидуготрајнонаслојавање
обредно-митолошких,историјскихификционихелеменатаути-
снулојенаженидбенесижееособени,препознатљивипечат.

V Породични односи

иакопородичниодносинисуупотпуностиепскатема,не-
могућеихјеискључитиизепскихбиографија,чијаизградњане
почивасамонасоцијалнојнегоинапородичнојсфери.затим,
новелистичкиипородичнимотивиморали супроћиизвесну
трансформацијуприуклапањууепскесижее,аонаподразумева
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одговарајућустилизацијуипоштовањеодликажанра.Уовом
поглављубиће сагледане самооне релације које санекимод
члановапородицеуспостављајунак.

1.јунак–љуба

Будућидаљубаделисудбинусвихженскихликова,атоје
спореднаулогауодносунајунака,јаснајеоштраполаризацијапри
карактеризацијињеногликананевернуиверну.Оваквиполовису
језграококојихседихотомномогуокупитисижеи.Снагасижејног
обрасцаузрокуједаљубаистогјунакаможебитипредстављенаи
каовернаикаоневерна.љуба,сестраилиневестапостајеглавни
носилацрадњесамоприваријацијамајунаштваделиједевојкекоја
спасавачланапородице,проводисватовеилисесветиневерном
мужу.Моделоослобађањусупругаизтамницепомињанјеутачки
II5.3,провођењесватоваутачкиIV1.2.3,анапуштањеневерног
супруга,осветаипреудајазасрпскогјунакаутачкиIV3.1.Темат-
ско-сижејниобразацпознатподназивоммужнасвадбисвојежене
истовременојеинеостваренаженидба(тачкаIV4.4).Сижеио
љубикојамириилизавадибраћуразматранисукаоподтиподноса
браће(тачкеV6.3.3.иV6.3.4).Уоваквомповезивањусадругим
моделимаогледасефлексибилностидинамикаликајунаковељубе.

1.1.љубиноневерство

1.1.1.Певањекрозгору

Овајсижејнимодел,унауцидавноутврђеногимена104,обу-
хватанеколиковеомаблискихваријанатахомогенеструктуре(Е,
71;СНПVII,28;СНПIIр,54;СНПIIр,92;СНПIIр,93).Поповић
Стојан(МаркоКраљевић)пролазисљубомАнђелијом(Лепоса-

104Р.Меденица,БановићСтрахињаукругуваријанатаитемаоневери
женеународнојепици,150–162.
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вом)крозгору.Тераједазапева,аонагаупозораванахајдукеи
међуњимаМалету(Милету,Малоша),којијенегдеименовани
каодавнипросац.Трагниједовољнозаваралаоваквомбрижно-
шћу,јерпесмомотворенодозивахајдука.Умегданукојиуследи,
стаћенастранунападача,алићејунакваркомилиузподсећање
виленасакривениножсавладатисупарника.завршницучини
формулативнокажњавањеневернице(вађењеочију,просецање
дојки,паљење,одрубљивањеглавеидр.).

1.1.2.љубауништавајунаковеатрибуте

ОдпетпесамаовеподгрупетрисуваријантеосмртиМом-
чилавојводе(Б,97;СНПII,25;Пцх,147).105Најпресељуба
писмимадоговарасмужевљевимпротивником.затимуништава
јунаковеатрибутеи„моћиодпомоћи”(оштећујетопуз,ломиили
затописабљу,залијепушку,коњупали,везујеилисечекрила,
крадебиљеилидрагикаменизперчина).јунакбезсвојихглав-
ниххеројскихобележјалакогубимегдан,аљубаосујетизаовин
покушајдапомогнебратуодсецајућиплатноспасапруженоса
бедемаграда.Кадасупарникувидичудеснасвојствасавладаног
јунака (дивовски стас, два срца), убијањеговуневернуљубу,
прихватасаветиженисејунаковомсестром.

Понајопштијимкарактеристикамаовојподгруписемогу
придружитиипесмаомегдануВукаКупиновићаиДели-бега
грома (СНПVI, 6), каоињенаваријантаизПјеваније (Пхц,
104).Вукнеделимегдансасупарником,већсагласовитимју-
накомизсупротногтабора.Удругојваријантиљубајетолико
компромитованаданиљубавник,нимужнеукрштајуоружје
зарадње.Тојеипакнеспречавадасеосветимужууништавајући
мухеројскаобележја.Кададомегданадође,победникћебити
смртнорањен.Последњиударацзадајељубакршењемтабуагле-

105Види:Л.Делић,Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”у
кругуваријаната.
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дањаисцељења.106Вуковзавет(кажњавањеневерницеи,упрвој
варијанти,женидбањеговомсестром)испунићевернислуга.

1.1.3.Невераумужевљевомодсуству

Уводнимотив илишири блок уводнихмотива о јунаку
којиједужеодсутанобавезнопретходемотивупохарењеговог
дома.Већсупомињанисижеикојиседаљеразвијајууправцу
спасавањаотетељубеилисестре.Невернаљуба,међутим,стаје
настрануотимачаилисеубрзопомужевљевомодласкупреуда.
јунакукојисепотрудиодајепронађепреостајејединоосвета,
суровијапремапрељубницинегопремапротивнику.Овакавмо-
делследепесмеоневернојљубиБанаМилутина(СНПII,31),
војводеЂурице(СНПIIр,20;СНПIIр,21)иБановићСтрахиње
(Б,40).изузетакједобропознатаМилијинаваријанта(СНПII,
44),укојојсејунакморалноуздижеигдејепроблемневерства
сложенијеобликован.107

106„...отеловљенибелезизмајевитогјунакауспостављајуисцелитељску
везуизмеђуовогионогсвета...истовремено,збогдиморфностисвојеприроде
самјунакјестеинекаврстакомуникацијскогканаламеђусветовима...”љуба
гледањем „нарушава успостављену исцелитељску везу, али и целовитост
јунакове природе, проузрокујући подвајање које јунак неможепреживети”
(љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспотВук–мит,историја,песма,Матица
српска, Нови Сад, 2002, 72). Мотив ненамерног кршења табуа повезује
бугарштицуоВуковојсмрти(Б,16)изавршницуваријанатаозмијимладожењи
(СНПII,12;СНПII,13).Такођеихспајајусличнахтонскаобележјадвојице
јунака,каоиистомитскоисходиштезмајаизмије(С.зечевић,Митскабића
српскихпредања,„ВукКараџић”,Етнографскимузеј,Београд,1981,68;Ш.
Кулишић,П.ж.Петровић,Н.Пантелић,Српскимитолошкиречник,Нолит
Београд,1970,143,165).

107В. неке од бројних студија о овој теми: г. геземан, „О Бановићу
Страхињи”,Прилози проучавању народне поезије, књ. II, св. 1–2, Београд,
1935, 145–156; Б. Поповић, „О ’последњим стиховима’ песме ’Бановић
Страхиња’”,Прилозипроучавањународнепоезије, књ. III, св.1–2,Београд,
1936,1–26; Р.Меденица,БановићСтрахињаукругуваријанатаитемао
неверижене у народној епици; ј.Деретић,Огледи из народног песништва,
Слово љубве, Београд, 1978, 45–88; Н. љубинковић, „губитници Старца
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1.1.4.гозбаоткриваљубиноневерство

једанодјунаказакогсечестовезујусижеионевернојжени
јестеМаркоКраљевић.Откривањеневерстванагозбитипично
јеуправозањега(Е,151;СНПVI,25).Ууводумајкаупозорава
синадајојјеснајапрељубница.Онорганизујеславље,позива
навечеруугледнезванице,анамерноизостављаДуку,жениног
љубавника.Првисигналотачностимајчинетврдњејестељубин
поступак–онасамапозиваДукуилиподсећаМаркадатоучини.
Мужјесведокињиховихпољубаца.Навечери,домаћиндарује
редомсвеосимсупарника.зањегаспремапосебнусабљу,коју
љубаусрдноижурнодоноси.Дукајеипакнедобија.изкорица
јеможеизвадитисамоМарко,азатимњомепосеченемилогго-
ста.Упрвојваријантиослепиљубу,докјеудругојдаљасудбина
невернеженепрећутана.

1.1.5.Прељубницавезујеииздајемужа

Многопознатијиназивовогсижејногмоделанајчешћесе
поклапасобрадаманеверегрујичинељубе.108Чакпетодшест
песамаговориуправооњеномневерству (Е,117;СНПIII,7;
СНПIIIр,4;СНПIIIр,5;СНПIIIр,6),асамоједнаоковарлуку
љубеМилошачобанина(СНПVII,29).Уводјенајваријантнији
сегмент.Већинапесамапочињесценомподизањашатораију-
наковогсна.НаилазеТурци,аљубазабрањујесинудапробуди
оца.Везујемужаипредњимпочинипрељубу.Нејакодетесече
ножемконопценаочевимрукама,акадахајдукаспроводепаши,
помажеикрчмарица,опијајућипротивнике.завршницаприпада

Милије(I):БановићСтрахиња”,Расковник,год.XIII,бр.47–48,Београд,1987,
81–104;Б.Сувајџић,Јунациимаске,21–50;Н.Радуловић,„Образацпричеу
’БановићСтрахињи’”,Књижевности језик,год.LI,бр.3–4,Београд,2004,
433–438,итд.

108Р.Меденицаовугрупусижеаименујекао„улогадетета”(Р.Меденица,
Бановић Страхиња у кругу варијаната и тема о неверижене у народној
епици,162–169).
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мотивукажњавањаневернежене.Премаједнојиначици(СНП
IIIр,4)радњајесмештенаугрујиндвор.Онјеодсутан,109аљуба
самапозиваТуркекојевидиспрозора.Даљесесижејнитокулива
уописанимодел.Трећитипекспозицијепреузетјеизваријана-
таоневериМомчиловељубе.ТамосеженаМилошачобанина
писмимадоговарасАлијомНовљаниномонападунаМилоша.
Одступањеодосновнесхемепостојииуепилогу–неуобичајено
опраштањеневерници.

1.2.искушавањељубе

1.2.1.Опкладауљубинуверност

ПоменутајевећфреквентностМарковеулогеусижеимао
невернојжени.историјскоМарковобрачноневерство110могло
једатиподстицајезапридруживањеовогмотивањеговојепској
биографији.Поетскијеуобличенонеколикомоделаоодносујуна-
каињеговељубе,аједанодњихјепроверажениневерности.Две
варијанте(Е,139;Пцх,81)започињуопкладомМаркаицаревог
делибаше/ТурчинаибрахимауверностМарковељубе.Турчин
облачиМарковоодело,узимањеговооружјеикоњаиодлазиу
Марковдом.Мудраљубаипакпосумња,паподметнеробињу
иличаккреветокрененаопако.Уљезубрачнуложницуодсеца
љубавнициплетеницу,аустаријојваријантиирукунесрећној
робињи.Сигурандаиманеприкосновендоказневерства,хитада
Маркаштопреобеси,какосусеидоговорили.иопетћемудра
љубаспастииживотичастјунака–стиженаместоприпрема-
неегзекуцијеипоказујесвојерукеикосу.Уследи,очекивано,
Марковаодмазда.

109истисегментпојављујесенапочеткусижеаоневериумужевљевом
одсуству(V1.1.3).Оваквопреклапањедоказјединамичногукрштањапод-
типова.

110ј.Деретић,ЗагонеткаМаркаКраљевића,СКз,Београд,1995,126.
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Овакаввидпрерушавањаиначејекарактеристичанзаједну
групупесамао женидбиотмицом.Младожењаили заточник
придобијаповерењедевојкеизпротивничкогтабора,билодасе
прерушиилипододређенимоколностимасамопредставикао
виђенимуслиманскијунак.Али,овакавсегментмеђупесмама
средњихвременаимадругачијуфункцију,тимпрештосеотета
невестаиотмичарнепознају.Мотивацијанепрепознавањажене
имужазатојенапрвипогледлошијеутемељена,јерјетежиште
напровериљубе.

1.2.2.Проверапоштовањадевера

Строгахијерархијапородичниходносатипскомликуљубе
дајепосебноместо.Релацијаизмеђуњеиосталихчлановапоро-
дицечестајетемаилирско-епскихпесамаилирскихврста.Епика
осимвезејунак–љуба,посматраиодносљуба–девер,какоу
женидбенимтемама,такоиужанровскинестабилнимпесмама
опородичнимрелацијама.искушавањекојеспроводимужовога
путајеиспитоданостипородичнимвредностимаидеверу,као
супституцијибрата.Најпознатијепесмеоветематикевезујусеза
јакшиће(Б,41;СНПII,100).Браћасеспоречкајуокотогачијаје
љубакривазаопустеледворе,односно,једанбратоптужидругог
заобљубужене.Уследиискушавањељуба,причемусепокаже
даоптуженаженапоштуједевера(великодушномудајеопрему
иодело).Поштовањедеверазначиипотврдубрачневерности.
злаљубајекажњенаилипородичнутрагедијуспречавајумолбе
праведнијегбрата.

Подругомделусижеауовугрупуможесесместитиипесма
изВукове рукописне заоставштине оМарковомиспитивању
љубе (СНП IIр, 53). јунакдуго војујеи тек се десете године
враћакући.Будућидаганепрепознају,уприлициједапровери
љубинопонашање.Онасвевремештитидевера,уважавајућига
каокућногстарешинуумужевљевомодсуству.Кадајепровера
завршена,Маркооткривасвојидентитет.
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2.јунак–сестра

Сличнопозицијиљубе,иулогасестрепостављенајеис-
кључивопремаглавном јунакукаокомплементарнаиликао
опозитна,тј.типскомликуприпадаједноставнакарактериза-
цијаизведенаизопозицијеверност–невера.Сижеиовраћању
отетесестре111сврстанисуупоглављеонеостваренојженидби
–IV4.3,односно,оослобађању–II3,зависноодтогадалије
сестраослобођенаодмахилипослеприсилнеудајезаотимача.
Моделиосестрикојаспасавабратаизтамницеописанисуу
тачкиII5.3.

2.1.Сестраостајевернабрату

Удајомженанапушта једнупородичну сферуипрелази
удругу.Променастранаурелацији„свој”– „туђ”условљава
колебањепримарночврстог односа верностиизмеђубратаи
сестре.Управоовавезајенаиспитуприликомпрвепосетебрата
сестриној новој породици.Додатнамотивација за ослабљене
рођачкевезејестеидуговремепротеклоодсестринеудајеили
одвођења.Двепесмена различитначинистичу у првиплан
верностсестребратукојијојједошаоупоходе–Е,49иСНП
VIII,1.Кадабратурадеоглавизетизетовасестра,његовамудра
сестраспасавагаотрованогвина,додајемуоружје,теонубија
својепротивнике(Е,49).завршницајеповратакбратаисестре
кући.Премадругомзапису,двојицабраћепоходесестру,алисе
зеторганизујесмештанимаинападнеих.Бројнијиуспевајуда
савладајухрабрубраћу.Уследиосветасестре,суровокажњавање
мужаиповратакуроднукућу.

111 В.Латковићподсећанаширокораспрострањенебајкеозетовимажи-
вотињама.Уњимабраћаспасавајусестру(сестре),уграбљенуоддемонског
бића(В.Латковић,Народнакњижевност,I,Научнакњига,Требник,Београд,
1991,92).
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2.2.Сестраиздајебрата

Песмеовегрупе112првимделомсижеанаслањајусенапрет-
ходнусхему–братодлазиупоходеудатој(одведеној)сестри.
Формулативно, зет јеуловуи јунакадочекујесестра.Она је,
међутим,потпуноасимилованаиприпадасфери„туђег”.Опија
брата,везујегаипредајесупругукадсеврати.Уваријантамао
Бодолићу(љутици)Богдану113иАрјадину(хорјадину)војводи
(Е,129;Б,105)сижеседаљеуливаумоделоослобађањусоп-
ственомснагомиумешношћу(изборсмрти,односнопревара).Не
изостајеосветасестри.ПесмаопосетиЂурђевихсиновасестри
удатојзацараОтмановића(СНПIIр,64)подутицајемреалних
историјскихчињеницамењаформулативно разрешење–цар
ублажаваљубинуодлуку,пашуракесамоослепљује,пуштајући
ихдасевратеродитељима.114

3.јунак–мајка

Делокругликамајкеуепскојпоезијиуглавномјесведенна
функцијусаветника,помоћникаилиналогодавца.Међубаладама,
издвајајусеонесамотивимамајкенаразбојиштуипредосећања

112Н.МилошевићЂорђевићсматрадапесмеоневернојсестриизвор-
носпадајуу„историјскебаладе”.Нањихсумоглеутицатипесмеоневерној
жени(љубиилимајци).Сдругестране,моглесунастатикаорезултат„епи-
зирања”приповедних тема (Н.Милошевић-Ђорђевић,Заједничкатемат-
ско-сижејнаосновасрпскохрватскихнеисторијскихепскихпесамаипрозне
традиције,41,49).

113ДвеваријантеоневернојсестриљутицеБогдана(СНПI,723;СНП
I,724)грађенесупоистомсижејноммоделу,алисупроширененовелистич-
ким,приповеднимдетаљима,паихјеВуксправомсместиоупрвукњигу.
Оваквипримерипотврђујужанровскунестабилностпесамаопородичним
односима.

114Овезиархетипскихисходиштаиусменихпредањасаисторијскоми
„епском”биографијомМареБранковић,вишеу:љ.Пешикан-љуштановић,
Станаја село запали (Oгледи о усменој књижевности), ДОО Дневник –
новинеичасописи,НовиСад,2007,102–117).
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погибијесина(сновиђење).иакоупечатљива,улогамајкенепре-
лазинивоепизоде.Вишепросторадобијадокјејунакпривремено
пасиван,нпр.међусижеимаоослобађањусинаоткупом(II5.
5.2).Такође,статуссижеаимајуипесмеукојимајеликмајке
негативноосветљен,кадаонапостајепротивникјунака.

3.1.Мајкажелидасепреуда

Већјебилоречионевернимљубамакојејунакавезујуна
спавањуилижуредасепреудајудокјемужболестан,одсутан.
грујичинаљуба,женаМилошачобанина,љубебанаМилутина,
војводеЂурицеиДаничићаЂураистовременосуилошемајке.
Онетуку,занемарујуилиизгладњујусвојудецу.ипак,овимотиви
нисудоминантни,онисутудапојачајунегативнецртеневернице.
Примаранјеодносјунак–љуба.Антагонизамсин–мајкаистакнут
јеусижеимаопохотнојудовицикојојсинсметазаразузданживот
илиновибрак(Е,85;Е,162;СНПII,8;СНПIII,84;СНПIII,85;
СНПVII,30).Удовицажелидасеослободипрепреке–шаљесина
поводу,гдегачеказаседа,митипашудагапогубиисл.,анегде
избацуједецуизкуће.јунакпреживичудомилиузпомоћсестара,
владара,виле.Накрајусинубијамајчиногљубавника,ачестои
невернумајку.Свеобрадеизлазеиззаконитости„класичне”епике,
приближавајућисепесмама„намеђи”.115

3.2.инцестмајкеисинаунезнању

ВаријантеоНаходу(Наоду)Симеуну(СНПII,14;СНПII,
15;СНПVI,5)јужнословенскасуобрададревногкосмогонијског
мотива,каснијехристијанизованог,обракунебаиземље.Најпо-
знатијаверзијајегрчкимитоЕдипу,односно,средњовековна

115иакоовепесмеВ.Латковићсврставамеђубајкеустиху,напомиње
да је мотив мајке која ради о глави свог сина „новелистички обрађен, без
коришћењафантастичнихпојединости”(В.Латковић,Народнакњижевност,
I,251).



Јунак и сиже епске песме

121

хагиографијаоПавлуКесаријскомилегендаоСв.григорију.116
Уводнисегментиприпадајумотивимапроналажења,одгајањаи
брзомрастујунака.Младићпотомодлазиусвет,трагајућизапо-
реклом.117Нехотицепочиниродоскврнигрех,поштонепрепозна
навремемајку.Следиискупљењекрозтамновањеипосвећивање
послесмрти,штојемлађи,религиозно-моралистичкинанос.

3.3.Мајка„тврдасрца”

изненадна смртмајкеубичајена је емотивнареакцијана
вести о синовој погибији у баладичним сижеима, алии када
наступинеочекиванасрећа(нпр.повратакСтојанајанковића).
затосунеобичнемајке„тврдогсрца”,којестојичкиподносепо-
родичнутрагедију.Мајкајуговића(СНПII,48)иивановамајка
(СНПIIIр,46)обилазеразбојиштенакомсуосталадеветорица
синова,узимајуњиховаобележја,апотомћуткетрпебол,суочене
сплачомљуба,коња.Срцепрвеодњихипакнећеиздржати,док
ивановамајкадокрајанепуштанисузу,ниуздахе.

4.јунак–отац

Породичнарелацијаотац–синутканајеуразличитеси-
жејнемоделе,алитакођереткодоминирацелимсижеом.Слога,

116В.Латковић,Народнакњижевност,I,232;Н.Милошевић-Ђорђевић,
Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских
епскихпесамаипрознетрадиције,214–215;Б.Сувајџић,„Драмскокопиле
илиисторијскадрама:НаходСимеону епскојпесмиидрами”,Зборник у
частМарији Клеут, 252–253. В. Проп је испратио трансформације мита
о Едипу у европској фолклорној традицији. Руске, белоруске, украјинске
и српске обраде сврстао је у први од четири типа, најсличнији легендио
Андреју Критском (В. Я. Пропп,Фольклор и действительность, Наука,
Москва,1976,260).

117Рођење и одрастање нахочета сагласно је општој схеми стасавања
изузетногјунака(в.O.Rank,Mitorođenjujunaka.Pokušajpsihološkogtumače-
njamita,Akademskaknjiga,NoviSad,2007,77–78).
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љубав,поштовањеродитеља,подразумеванесупатријархалне
вредности.Наглашенесукрозпомињанемоделеоодмениу
мегдану(тачкаI1.1)иосветисмртичланапородице(тачка
I2).Митскимотивсукобаоцаисинаусрпској епициније
нашаомногоодјека;конфликтјекарактеристичнијизабраћу
илиујакаисестрића.118Следећимоделитематизујусукобоца
исина,снапоменомдајеовајдуелнајчешћечланширегмо-
дела,тепесмеовогподтипанереткоистовременоприпадају
инекомдругомтипу.

4.1.Синубијаоца

ПесмаопочеткуПрвогсрпскогустанказабележенауцр-
нојгори(СНПIV,25)иваријантаизрукописнезаоставштине
(СНПIVр,41)оквирноприпадајуженидбенимсижеима.Ђорђе
истовременоженибратаиудајесестру.119Следипокушајотмице
невестеизколапоналогуСелим-муселима,једногодтиранина
узчетиридахије.Плаховити,поносниЂорђенедопуштасил-
ницимадаупропастесрећуњеговесестреиукаљајуобразцелој
породици,алимусеотациспречинапутукадасладострасник
прибегнеособеномтипуспасавањавластитогживота.Породична
драмаодвијасекрајзатворенихврата.Ђорђеузалудмолиоцада
ихотвори,јеркућнипрагобавезујеиштитичакидушманина.
Разгневљен,будућивождубијаоца,паСелима(СНПIVр,41),
докуваријантиСНПIV,25ТурциипакутекнууТополу.Тако
је стилизацијаисторијскихдогађаја опочеткуПрвог српског
устанкаобухватилаиархаичнуподлогуидетаљоКарађорђевом
убиствуоца(очуха).

118С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,Друштвозасрпскијезики
књижевностСрбије,Београд,2008,88.

119Двасвадбенавесељауистојкућиогрешењесуопоштовањередосле-
даступањаубракбраћеисестарапоузрасту.Каоиупесмамаопогибији
браће,младожења(Е,109;СНПVI,8),овакавуводнајавајетрагедије.
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4.2.Отацубијапосинка
Спрегатипскихцрталикасамотивиманаходаиинцестаза-

ступљенајеунеколикомодела:инцестмајкеисина,неостварена
женидбабратаисестреи–посинаклажнооптужензаинцест.
Управосеовајпоследњимодел,награнициизмеђулирскеиепске
обраде,убрајауподтиппородичниходносаооцуисину.Обе
варијанте(СНПII,30;СНПIIр,16)комбинујуелементеепске
песме, баладе и религиозно-моралистичку поенту. започињу
царевимодласкомуловипроналажењемдечака.царгаусвајаи
одгајакаосинаузсвојућеркујединицу.Тодор,везирикум,љубо-
мораннаслогудецеиљубавкојупосинакдобијаодцара,лажно
оптужуједецузаинцест.царобесипосинка,анегдеићерку,а
кадачудо–растињенаместупогубљења,покажедасуубијени
праведници,цароткривасвојузаблудуикажњаваклеветника.

4.3.Мегданоцаисина
ВажнаепизодакојаповезујејуначкебиографијеДели-Ра-

дивојаиЂерзелезаАлијепредстављенајеупесмибр.149Ми-
лутиновићевеПјеваније.Првидеоодговара сижејноммоделу
продајеробабулиудовици.Робдрагокупсебрзодохватислободе
ишуме,алиинеслутидајезасобомоставиосина.Другидео
почиванамотивубрзогнапреткаизузетногдечака.Чимстаса,
крећеупотрагу заоцем.Први сусрет сагрујом,Радивојеми
Новакомобликујесекрознизмегдана,јермладићсупериорнои
лаковезујехајдуке.Мегданрођакаунезнању(овдејетонепо-
знаницасамозахајдуке)формулативнојеразрешеноткривањем
сродничкихвезаипримирјем.Победникједоказаодајенајвећи
јунакикаквогјејуначкогпорекла.

4.4.Синизбегавамегдансоцем

Двеваријантеосвађивеликашаокопрестолаукојојтреба
Маркодапресуди„накомећеостанутицарство”другимделом
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реализујусукобоцаисина(СНПII,34;Пцх,69).Вукашин,не-
задовољанправедномодлуком,нападаМарка.Оннежелидасе
борипротивродитеља,бежиуцркву,паје,заправо,прависукоб
избегнут.Двериовогапутаодолевајуударцунападача,амогућје
иудеоелеменатафантастике,максималноподређенпримарном
сижејномтоку.

Познатјенереализованимегданизмеђуоцаисинаизпесме
опрвомподвигуивеСенковића.ипак,уодносунацеосижејни
склоп,којиодговараподтипузамененамегдану,избегнутисукоб
оцаисинасамојезавршнимотив.

5.јунак–ујак

Рођачка веза сестрић – ујак улази у најуже породичне
оквире,билодајеујакпосматранкаосупституцијаоцаилида
јеоварелацијаархаичнонаслеђеавункулата.Бројнипримери
чувају трагове ове матрице.О складним односима између
ујакаисестрића,насижејнојравни,већјебилоречи.Наиме,
темаослобађањаујакареализованајепретежноудвамоде-
ла–пресретањеповоркесазаробљеником(II2)иувођењем
незваногјунакакаоспасиоца(II4).Поједнаваријантапри-
падаподгрупиослобађањазаменом(II5.5.3),односно,неу-
спеломослобађању(II7).Такођејепосреднобилоговораи
оривалитетуизмеђусродникакрозмоделмегдана.Потрага
зачувенимујаком,којегмладићнепознајеилиодкогжели
данаучиратнички занат, такође је епскиобрађена.Када се
припаднициразличитих генерацијаистепородицеслучајно
сретну,следитакмичарскидуелдвајунака(III3.4).Ујаккао
противник уженидбеним сижеима потенцијални је отимач
девојкеидарова(IV1.2.3).Требајошнешторећиоубиству
сестрића,каопосебноммоделукојиприказуједругустрану
сродничкиходноса.
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5.1.Ујакнамерноубијасестрића

Ривалитетсестрићаиујаканезавршавасеувекпомирењем.
Марковоогледањесабље (СНП IIр, 39) започињекао сукоб с
непознатим јунаком којег прво сретне.Када се покаже да је
несавладивипротивникњеговсестрић,склапасепримирје.Све
дотлесхемапратимоделборбејунакакојисеслучајносретну.
завршница је другачија, супротна, ујак и нећакнисунадаље
партнери.Маркообмањујемладићаислеђагаубија.истутему
другачијеразвијаједнаваријантаоубиствувладара–СНПVI,
14.Почетакјеформулативан–сестрићтражиујакакакобиод
његанаучиоратничкувештину.Поштоујакувидисестрићеве
способности,користипрвуприликуодмораугорииубијабољег
одсебе.АрхаичнаматрицаспојенајесименимаУрошаиВука-
шинаипредањимаоњиховомнепријатељству.Другидеосижеа
уливасеубаладичневаријантеомајчинојпотразизасином.

5.2.Убиствосестрићаизнехата

занајпознатијипарујак–сестрићусрпскојепици(јанко
–Секула)везујусепретежнотемекојеглорификујумеђусобну
љубав,оданостислогу.ипак,три варијантетематизујусмрт
сестрићаодујаковеруке,мадајеубиствослучајно(Б,19;СНП
II,85;СНПII,86).Несрећајепредоченавећуводномсценом–
јанкополазиубојиводисестрића,аСекулинамајка,сестреи
девојкебељареузалудгамоледаиммладићаостави.Сестрић
ујакунајављујенеобичандвобојиметаморфоземегданџија,јер
ћепретворенузмијудонетисавладаногсокола.јанконехотице,
подутицајемзлихсаветника,илинемотивисано,устрелизмију,120

120М.Павловићзмијуиорла/соколапосматракаодвесупротности,пред-
ставникеземљеиваздуха,хоризонталеивертикале,побеђеног,који једоле
и лежи, и усправљеног победника, који представља слободну акцију, осло-
бођенуфиксираностизаземљу.Соларнијунакморадасавладазмију,змаја,
хидру,штопотврђујураспрострањенимитови.Симболикаборбеодноси се
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чимепостајевиновниксмртисвогсестрића.једанстаријизапис
(Е,157)доследнопратиовакавтематско-мотивскиобразац,али
гајединоизневераванаврхунцурадње–сестрићгинеодслучај-
ноиспаљеногметка,паујаковукривицусводисамоназлукоб.

Сдругестране,песмаопогибијинећакаивеСењанина(СНП
IIIр, 40)овој груписепридружује само тематски, а сижејним
склопомодговараваријантамаобратоубиствуунезнању.јунака
подСењомкојитражиујакагађајуредомСењани,алигаједини
устрелињеговујак.Послеоткривањаидентитетанасамрти,изо-
стајесамоубиствовиновникапородичненесреће,пасепотоме
овапесмаудаљаваодбаладичнихваријанатаобратоубиствуи
поново„враћа”напрегнутој,нестабилнојрелацијиујак–сестрић.

6.Браћа

Каоиупретходнимпримерима,иодносизмеђубраћеосци-
лираизмеђуљубавиинепријатељства.Патријархалниидеалзајед-
ницесложнебраћенијеплоднотлозаразвојепскерадње,пајеова

инасменустаријихнародаињиховихкултовановим(М.Павловић,Огледи
онароднојистаројсрпскојпоезији,СКз,Београд,1993,97–109).ОСекули-
нојметаморфозииборбизмијеиптицевишеу:В.Чајкановић,„Секуласеу
змијупретворио”,Студијеизсрпскерелигијеифолклора1910–1924,Сабрана
делаизсрпскерелигијеимитологије,књ.I,прир.В.Ђурић,СКз,Бигз,Про-
света,ПартенонМ.А.М.,Београд,1994,393–404;Б.Крстић,„Метаморфозе
иокултнипредметиубугарштицама”,Прилозипроучавањународнепоезије,
књ.V,св.1–2,Београд,1938,86–92;Н.Радуловић,„Двеметаморфозеунашој
епици”,Светречи,год.IX,бр.19–20,Београд,2005,40–42;Д.Перић,„Песма
’Секуласеузмијупретворио’каоепскисижеошаманскојборбичаробњака
(реторикажанра)”,узборнику:Синхронијскоидијахронијскоизучавањевр-
стаусрпскојкњижевности,књ.1,уред.з.КарановићиР.гикић-Петровић,
Филозофскифакултет,Дневник,НовиСад,2007,47–55;Л.Делић,„’Секула
сеузмијупретворио’–симболичкислојевииепскадијахронија”,узборнику:
Фолклор,поетика,књижевнапериодика,ур.С.Тутњевић,институтзакњи-
жевностиуметност,Београд,2010,317–332;Б.Сувајџић,„змијаубугаршти-
цама”,у:Гујеијакрепи:књижевност,култура,ур.М.ДетелићиЛ.Делић,
БалканолошкиинститутСАНУ,Посебнаиздања120,Београд,2012,95–111.
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темамањезаступљенауодносунасликањеривалитетаилисукоба
најближихсродственика.Налазимојеусижеимаоосветичлана
породице(I2)иоослобађањузаточеногбрата.Начинспасавања
сагласанјехеројскомидеалу,којизахтевамаксималноангажовање
спасиоца–пресретањеповоркесазаробљеником(II2),потрагаза
отетимчланомпородице(II3)иизбављањеизтамницеразменом
(II5.5.1).Ривалствомеђубраћомнамотивскомнивоусрећесеу
моделимајуначкихтакмичења.Директансукобзамењенјетакми-
чењемутрпљењужеђи(Пцх,6)илијепреусмереннаогледање
садругимјунацима(Пцх,36),односно,аждајом(СНПVII,35).
Уследећиммоделимабраћасуједандругомпротивници.121

6.1.Мегданбраћеунезнању

интернационалнимотивсукобарођакаунезнањууглав-
номјерасподељеннапарујак–сестрићинадвојицубраће.
Дуелбраћесе,заразликуоддвобојаујакаинећака,увекзавр-
шавапомирењем,такодасубраћаовдесамофиктивни,нере-
ализованипротивници.Песмеовегрупесухомогеневаријанте
(СНПVII, 55; СНП IIр, 9;Пцх, 5;Пцх, 125). заједнички
композиционо-сижејниелементисубројни.Двабратаизлазе
испредсупротстављенихвојскидаподелемегдануимесвојих
владара.Двобојјеизједначенилибратнастранихришћанске
војскепослемногомукенадјачапротивника.Кратакразговор
открива да су близанци чији су се путеви давно раздвојили
(једанјепослатцару,другићесару;илијеједанудетињству
заробљен).Мегдансепрекида,арасплетјеваријантан–поми-

121А.Шмаусгрупишепесмеозавадибраћеупетскупина:свађаокоподе-
леплена,завадаокодеобенаслеђа,свађанаподстицајжене/снахе,борбабраће
којасенепрепознајуивилазавађабраћу(А.Шмаус,Студијеојужнословен-
скојнароднојепици,заводзауџбенике,Матицасрпска,Вуковазадужбина,Бе-
оград,НовиСад,2011,331).Узимајућиуобзирширисловенскифонд,Д.Ајда-
чићдопуњаваовутипологијупесмамаисточнихСловенаоостављањубратау
невољи(Д.Ајдачић,„Сукобмеђубраћомусловенскимнароднимпесмама”,у
зборнику:Заједничкоусловенскомфолклору,169–175).
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рењезавађенихвладара,прелазакбраћенахришћанскустрану
илиповратакмајци.

6.2.Братоубиствоунезнању

Свепесмеовегрупесупородичнебаладе(СНПII,16;СНП
VI,9;СНПVI,10;СНПIIр,8).започињуразговоромјунакас
мајком,акраткаретроспективаоткривасудбинустаријегбрата
(махомјемеђухајдуцима,мадасеобликујеиједанвидданкау
крвиилиреалијеотимањаробља).122Наконопремањазапочиње
потрага.Ушумигасукобебратовисаборци,алигаиспрване
убијају,јертражињиховогвођу.Кадмладомјунакудозлогрди
пресретање,нападахајдуке,чимеизазивареакцијухарамбаше.
Могућа је појачанамотивација одговора старијег брата – он
сумњада јемладић у горипрерушенцарев делија, ловацна
његовуглаву(СНПVI,9).Браттакоубијабрата.Рањеникживи
тектоликодокоткријесвојеимеиразлогедоласка.Чимспозна
трагичнузабуну,братоубицадижерукунасебе,аунекимваријан-
тамабаладичнуатмосферуупотпуњаваепилогосмртимајке.

Песмуоивиномубиствубратаизнехата(СНПVI,11)одпо-
менутескупинеразликујусамодетаљи.Стевантражибрата,акоб
удесидаСтеванаустрелиуправоон.ивиносамоубиствоспреча-
вајуСењани.Помињанаваријантапретходногподтипа(СНПIIIр,
40)доследнопратидатусхему.јединојесењскикапетанименован
каоујак,анебрат,тесеусловноможеприкључитиовоммоделу.

6.3.Свађабраће

6.3.1.Убиствобратазбогплена

ПознатабугарштицаоМаркуиАндријашу(Б,6)започиње
братскомслогом,друговањем.Приподелиплена,браћасеза-

122хајдуковањекаопозадинаиепскаименанакнадносуунетиустари
интернационалнисиже(В.Латковић,Народнакњижевност,I,258).
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вадеокотрећегкоња.МаркоубијаАндријаша,адаљепесма
поприма тонбаладе,прерастајућиу сижео заветуумирућег
јунака.123

Варијантаизцрнегореодеобијакшића(СНПII,99)само
првимделом, новелистичког порекла, припада овоммоделу.
Уместоочекиване свађе, браћа се раздвајају, апотомсе сиже
поклапасасхемомољубинојзавадибраће.

6.3.2.Супарништвозбогдевојке(љубе)

један од образаца неостваренеженидбе обухвата и ва-
ријантеозавадибраћезбогистедевојке–виле(Е,132;Б,43;
СНПII,11).Почетнасценаприказуједвајахачаилибраћуу
лову.затимсеумећедоговорвиладазавадебраћу.једнаузима
обличједевојкеипостајеповодсупарништву.Убиствојебрзо,
нејуначко.Потиснути грех искрсава кроз тужење птице без
крилаилибрата,акадаубрзоидевојкаиљубавнаомађијаност
нестану,крвникунеостајеништадругонегодаокончаисвој
живот.

Одовесхемезаплетомодступастаријизаписосвађигрује
иТатомира (Е, 112), а заплетомиразрешењемпесмао свађи
јакшића(Б,42).Поводсукобајесумњаједногодбраћедаму
братљубиљубу.Прваваријантанадаљеследипретходнусхему,а
другаизневераватрадиционалнимоделиуместорасколадоноси
лошемотивисанопомирење.

6.3.3.љубазавадибраћу

Мотивацијасукобаукључујепосебнуулогужене,јерона
подстичебратоубиство.Њензахтевјеизреченкаоженидбени
услов(СНПII,10)илијепоследицаљубоморе(СНПII,99).
Планјеидентичанзаобеобраде–премаљубинојзамисли,

123Ширеотоме:M.Bošković-Stulli,„BaladaoMarkuKraljevićuibratumu
Andrijašu”,Usmenaknjiževnostkaoumjetnostriječi,Mladost,Zagreb,1975,7–31.
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деверу се током лова намењује бусија на којуњегов брат
намернонагонизвер.Свејеприпремљенокаонесрећнислу-
чајукомћенастрадатиневинибрат(СНПII,10).Удругој
варијанти формулативни исход замењен је обртом – јелен
ранинеправедногШћепана,абратгапотомспасаваилечи.
Након освешћивања и покајања, јунак кажњава злу жену.
Такојејошједномнајакомструктурномместуистакнутода
јеправикривацљуба.

Блискајетематикадвејуваријанатаоискушавањуљуба(Б,
41;СНПII,100),алијењиховсижејнисклопнештодругачији(в.
тачкуV1.2.2).Моћзлеженеовдејеограниченија,мадајеона
узрочниксвађеиликоначногразлазамеђубраћом.

6.3.4.љубапомирибраћу

Почетнимотив свихваријанатаове скупине (Е, 121;Б,
44;СНПII,75;СНПII,98;Пцх,39) јестезавадаприликом
деобе очевине око земаља или јуначких обележја – коња и
сокола.једанодбраће(обичностарији,већожењен)присваја
знакестарешинства,аљубинаређуједамуотрујебратадокје
онулову,илисамзаточибрата.Милостиваљубадаједеверу
највреднију реликвију из родитељског дома и залог брачне
среће–златну(молитвену)чашу,узаменузакоњаисокола,
илимуоткривабратовенамереисвојуспремностдасеоглуши
омужевљевунаредбу.Кадајесклопзаснованназаточењубра-
та,снајаистрајно,утајности,годинамахранииодевадевера.
Неправеднибратсепредомислизбогспољашњихоколности
(коњисоколоменоге,крила,нетрче,нелове,илиганакумство
позиванепријатељскивладар,спремајућизамку).Освешћен,
хитакадомунебилиспасаобрата,атамогадочекујемудра
љуба,која јевећизгладиласукоб.Премадругачијојобради,
мужпослушаљубинсаветипуштабратаизтамнице,аовајму
помогнедаумакнезамцинепријатеља.Помирењеузавршници
спајаобамодела.



Јунак и сиже епске песме

131

VI Социјални статус

Прикарактеризацијиепскогјунака,увексеполазиодњего-
вихиндивидуалнихознака–номенклатуре,природеиатрибута.
То,међутим,ниједовољно.иакојехеројсвојеврсниусамљеник,
изразитииндивидуалац,немогућегајеиздвојитиизпородичног
исоцијалногокружења.итипскиликови,апосебноепскијунак,
остварујусеуправоудруштвенојсфери.Попутпородичне,и
онајестрогохијерархизована.Удруштвувладара,другихјуна-
ка,окруженсаборцимаизчетеиливојске,јунаксвакимсвојим
подвигомобележаваместонамаписоцијалногстатуса.Протаго-
нистапесамастаријихвременадруштвенерелацијеуспоставља
свладаромилиих,попутсрпскихустаника,изграђујеувојсци,
докјунацисредњихвременаицрногорскипрвациизпесамао
борбизаослобођење,социјалнеулогеостварујууоквиручете.

1.јунакивладар(господар)

1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару

ВуковаклеветаиМилошевподвигнајпознатијисумотивски
склоповиовогтематскогкруга.Могуфигуриратикаозаплети
расплетуоквируистеваријанте(Б,1;СНПIIр,30)илисуделови
ширихмоделаприпремезабој(СНПII,50),односно,извештаја
рањеногјунака(СНПII,49).

целовитемоделепредстављају старији записи о лажној
оптужбибишћанскогкапетана (Е,88)и свађи ОгњеногВука
иПавлаСтријемљанина (Б, 14), затимпесма изПјеваније о
Марковом војевањупод арапскимОканом (Пцх, 73) и први
деоњеневаријантеудругојВуковојзбирци(СНПII,62).Си-
жејне подударности су следеће. јунак верно служи сизерена
илиуспешноратујеподњеговомзаставом.љубоморнисаборац
(иливишењих)лажно га оптуживладару заиздају, односно,
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одсецањеиликрађумртвихглава.Оклеветанијунакразличито
реагује–покушавадасеоправда,дасеобрачунасклеветником
или се, увређен, привременоповлачи.Оњеговом јунаштвуи
оданостивладарусведочинекодруги,честопротивник.Такосе
бањалучкипашазалажезалажнооптуженогкапетанаодБишћа,
аугледнизаробљеникхасан-пашаПредојевићбудимскомкраљу
потврђујеВуковподвиг.ДоказМарковогпрегалаштваијунаштва
суексплицитникоментаринепријатеља,напредовањеиполет
арапскевојске,којауМарковомодсуствустижедоцаревогша-
тора.Новојунаштвоузавршницидодатнајепотврдаиконачно
побијањеклевете.

1.2.Владарпопуштасамовољномјунаку

Бројност варијаната о пркосном, непослушном јунаку
последица јеприлагођавањатипа сувереногхеројареалнијим
друштвенимоколностимапокоравањавишојинстанцивласти.
Маркојепослужиокаоидеаланпрототип.Његовомисторијском
признањутуђинскевластиепскапесмаједалапотпуносупротан
смисаоуправокрозовајсижејнимодел(Е,87;Б,90;Б,91;Б,92;
СНПII,57;СНПII,70;СНПII,71;СНПVI,18;СНПIIр,43;СНП
IIр,46;Пцх,111).Фигуранајвећегнационалногјунакапотпуно
засењујетурскогцара,вазалствојесамоформално.Уистомде-
локругуспорадичносепојављујухајдуциМихатчобанин(СНП
III,62)ибраћаНинкоиНикола(Е,82),црногорскијунакПетар
Бошковић(СНПVIII,14;Пцх,42),односно,бећарибраим(СНП
IIр,44;СНПIIр45).Свионисеразличитооглушујуовладареву
наредбуидржавнепрописе(непоштовањерамазана,љубљење
турскихдевојакаиудовица,убијањецаревихслужбеникаистра-
жара).збогтаквихоправданихоптужби,владаршаљеулаке,а
онидоводејунака.Маркоиовдеимапосебантретман.једино
сепобратим,издалека,тамбуром,усуђуједагапозовецаруна
рапорт, а честоМарко, наконпреступа, владару одлази сам.
искреност,духовитооправдањеилипретњенадиванунатераће
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сизеренадапопусти, оправдапоступак самовољног јунака, а
понегдедагајошиобдари.изузетакједругаваријантаоПетру
Бошковићу,гдејунакпризнајесве,панечекајућинимилостни
осуду,побегнесдивана.

Уједномстаријемзаписујунаковакривицајенештодруга-
чија.царшаљестражарепоАсан-агујерјечуодаиманајлепше
дворове (Е, 142).Попутпркосних јунака, агаиде сам,не до-
пуштајућидагавежу.заискренеодговореитумачењеалегоријске
сликекулецарганаграђујепросидбомњеговекћеризасвогсина.
Овајсижејнимоделсажетјеууводнидеопесмеоженидбис
препрекамасинаиваСењанина(СНПVII,13).

1.3.Свађајунакаивладара

Овунехомогенугрупучинепесмекојесусретвладараипо-
даникапретварајуусвађу,конфликт,аразрешавајугаразличито
–убиствомилипомирењем.Сукобнастајезбогоптужбејунака
заиздају(Е,63),жалберајенањеговезулуме(СНПVIII,8),или
увредевладара(СНПVIII,13;СНПIIр,65).Поводможебитии
владареваљубоморанаславуијунаштвосвогподаника(Б,27)
или,премаархаичнојматрици,нањеговлепшиглас(СНПIIр,
18).Узавршницисизеренубијајунака,штонајчешћеиницира
осветусродникаилипобратима,атообрадеводикадругачијем
сижејноммоделу.Могућајеиобрнутаситуација–погубљење
владара,атрећимодус–помирење,карактеристичанјезава-
ријантеољубоморномвладару.

1.4.Служењезанаграду

1.4.1.Служењезадевојку

Свепесмеовеподгрупепримарносевезујузатемуженидбе.
Односслуга–господарнаглашенијијеууводуизаплету,азатим
сеподређујеженидбенимрелацијама.Дугогодишњеслужење
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загосподаревусестру(ћерку)ипровалаудевојачкеодаједок
јењенскрбникодсутанстабилнисусижејнисегменти,накоје
сенадовезујеотмица(Е,50;СНПII,96;СНПIII,22;Пцх,95
–тачкаIV2.1.3),неуспелаотмица(Е,161–тачкаIV4.3)или
женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке(СНПIIр,81;СНП
IIIр,67–тачкаIV1.1.1).

1.4.2.Служењезакоња

Каоштојеслужењезадевојкуцентралнисегменткојисева-
ријантнорачваунеколикотиповазавршница,такојеислужењеза
коњауводнимотивкојиомогућавадивергентнаразрешења.Дуго-
годишњаслужбабезплатезаправојестрпљивочекањеприликеза
отмицучувеногкоња.јакшићиискоришћавајугосподареводлазак
навојнудакрађомкоњанаплатеслужбовање(Е,111),аљутица
Богдан/пашаСеидим/хајдукМијат(СНПII,76;СНПII,77;СНП
VI,46;СНПIIIр,12)користисрећнуоколностштогагосподариз
ловапошаљепокоњаилисокола.Лакообманељубугосподара,из-
ведекоња,алисеваркабрзооткриваизањимкрећепотера.Расплет
једвојак–јунакуспевадапобегнеилигагосподар,захваљујући
кобиликојајеождребилачувеногкоња,сустижеиубија.

2.јунакучети

2.1.Одлазакухајдуке

Одметање је важан сегмент епских биографија тројице
хајдучкиххарамбаша–СтаринеНовака,МихатаТомићаиБаја
Пивљанина.124Најчешће јепредстављенокаоретроспективно

124Б.Сувајџићзапажада„епскабиографијахајдуказапочињењеговим
изласкомугору.Времекојепретходихајдуковојепскојиницијацијинеутрал-
но је, сижејномртво време.Отуд хајдучка песма не инсистира намотиви-
макојисебавејунаковимпореклом,стицањемснагеиоружја”(Б.Сувајџић,
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казивањевођеоразлозимазахајдуковање,наподстицајјатака,
сабораца,илипротивника(СНПIII,1;СНПIII,62;СНПVII,33;
СНПVII,34;СНПIIIр,1).ДвеваријантеоМихатовомокупљању
дружине(СНПIII,63;Пцх,59)укидајуоквириретроспекцију.
Линеарнитокзапочетјемотивацијомодласкаухајдуке,азавр-
шенпрвомхајдучкомакцијом–осветомзулумћарузбогкојегсе
јунакодметнуо.УзроциБајовогчетовања,осветаимегданужене,
трисууводнамотиваваријантеизтрећекњигекласичнеВукове
збирке–СНПIII,67.иакосерасплетнаслућује,овај„комадод
пјесме”недозвољавадешифровањетипасижеа.

инваријантни сегмент јешироко развијенамотивација
одлучивањанахајдуковање.Тешкиекономско-социјалниуслови
(глобаосвајача,наметдомаћихвластодржаца,високецарине,ниско
вредновањенадничења,доминантногобликарадауфеудалном
систему)иницијалансу,алинеиглавниразлогзаодбацивањепра-
виладруштвенезаједнице.Пресуднајеморалнанеправдананесена
јунакуињеговаосвета,каореакцијаилинакнаднасатисфакција.

2.2.Маскирањехајдука

Привременомпроменомидентитета125мотивишесеуспе-
шностјунаковогподвиганатуђемтерену.Природаускочкеакције
утицалајенадоминантантипмаскирањаујунакаизсупротног
табора.Оделоиизгледпросјакапозајмљујемужилирођаккоји
требадаповратизаробљеног(отетог)чланапородице.Такођеможе
обућикалуђерскумантију,аонанијестрананихајдуцима–Новаку
иРадивоју,кадаспасавајузаробљеногдруга(Пцх,66).Девојка
умушкојопремивојује,спасавазаточенеипроводисватове.Ма-
скирањејеуовимпримеримасамоједанодсаставнихелемената

„хајдуцииускоциународнојпоезији”,предговорантологијиЕпскепесмео
хајдуцимаиускоцима,гутенберговагалаксија,Београд,2003,35).

125О начинима преоблачења више у: Н. Радуловић, „Типологија пре-
облачења у усменој епици”,Годишњак катедре за српску књижевност са
јужнословенскимкњижевностима,год.I,Београд,2005,107–113.
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мотивскогсклопаоженидби,омициилиспасавању.Прикривање
идентитетасвојственојединохајдучкојдружинипојављујесеудва
модела–преоблачењеуженскооделоимаскирањеулепогроба.

2.2.1.Преоблачењеуженскоодело

Песмеовеподгрупепомињанесууоквирусижејногтипао
заштитислабихиборбизаправду(одбранадевојачкечасти–I
1.3изаменанамегдану–I1.1):СНПIII,4;СНПIII,5;Пцх,
128.Специфичностмоделапочиванајвишенанеуобичајеној
масци јунака.Он се преоблачиуженске хаљине како бина-
мамио зулумћараи сладострасника.При сукобу саАрапином
(СНПIII,4)лажнуневеступратехајдуци–сватови,ауосталим
варијантамахајдуцитакођеоблачеженскооделоираспоређују
сеупосебнеодаједомаћина,уцењеногданаконакпримипашу
ињеговупратњу.изненађененасилникејунацилакосавладају,
одбранившичастдевојака.

2.2.2.Продајахајдука

Продаја чланапородице, заплет својственпородично-но-
велистичкимпесмама,повезанјеуовојподгруписпреваром.
Онасеухајдучкојпраксилегитимишекаоподвиг.Овакваакција
карактеристичнајезаНоваковудружину(Б,107;СНПIII,2;Пцх,
149).Кадхајдуцимапонестанепара,изводенапазарједногод
њих(грујуилиРадивоја),продајућигакаороба.Наочитогју-
накаоткупљујебулаудовица.„Драгокуп”уживауњеномдому,
добијаодњеновац,оружјеилиодело.Врлобрзохајдуксеужели
слободе,одлазиулов,азаправокористиприликудапобегнеу
гору,дружини.Овајосновнимоделизстаријегзаписапроширен
јеуВуковојзбирцинеуспешномпотеромудовичиногслуге,ау
Пјеванијијенањеганадовезансижеопореклугласовитогјуна-
кагерзелезаињеговојпотразизародитељем,којасезавршава
мегданомсродника.
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2.3.хајдуцинамукама

интернационалнимотивјунакаутамници,ухајдучкомкру-
гупесамаобликованјепремааутентичнимживотнимоколности-
ма.Двеваријантесликовитопредстављајумучењезаробљених
хајдука (Е, 168;СНП III, 50). започињуразговоромухваћене
браћеМиливојаиВуковоја,односноСтарогВујадинаињегових
синова.искуснијибрат(отац)најављујетортурукојаихочекује
исаветујехрабростиистрајност.Мучењејеформулативнопо-
нављањеговорарадњом–ломљењерукуиногу,вађењеочију.
хајдуцистоичкиподносесакаћење.Млађизаписсезавршава
познатомефектномпоентомоварљивимочима126којесуиздале
јунака, а старији је проширен епилогому комхајдуке, после
претрпљенихмука,ослободичета.

УчетириваријантеоМаломРадо(ј)ици(СНПIII,51;СНП
VI,78;СНПIIIр,8;Пцх,56)искушавањејенештодругачије:
клинциподноктима, ударањекамџијом,ложењеватренапр-
сима, паљењеусијаним гвожђем, застрашивање отровницом,
колодевојака.127иако је подробнопредстављено, оно је овде
уклопљеноуширимоделослобађањаиз тамнице (II 5. 4. 2),
односно,женидбе(IV3.4).

126О формули клетве очију која повезује песме о мучењу хајдука са
сижеимаоспасавањутрисинџираробља,в.Л.Делић,„Чарнеочи,дабине
гледале (О једном епском плеоназму)”, Заједничко у словенском фолклору,
207–226.

127М.Клеутдоказуједасеисподепскехероикеииздржавањамукакрије
архаични слој провере, искушавања иницијанта, који настоји да постигне
шаманскостањеекстазе,када,какосеверује,постајенеосетљив(М.Клеут,
„’МалиРадојица’укругуваријанатаитемаошаману”,Жанровисрпскекњи-
жевности–пореклоипоетикаоблика,бр.2,ур.з.КарановићиС.Радуло-
вић,Филозофскифакултет,Орфеус,НовиСад,2005,11–16).В.Недићупо-
ређујепетнаестакваријанатаовогкругасаЊегошевомобрадом,објављеном
уПјеванији,ипроналазистилскепојединостиидетаљекојиразликујуусмену
творевинуодсликањаиндивидуалногствараоца(В.Недић,„Његошев’Мали
Радојица’”,Оусменомпесништву,СКз,Београд,1976,149–154).
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2.4.издајајунака

2.4.1.Невернијатак

Реалије из хајдучкогживота верно су представљене у
варијантама о убиству хајдука на зимовнику (СНП III, 52;
СНПIII,53;СНПVII,55;СНПIIIр,11).Напочеткусехај-
дуцидоговарајугдећезимовати.Обичноједанодњихнема
рођакекодкојихбисесклониои,упркосупозорењуосталих,
поверење поклања угледномТурчину (бегу, везиру). Своје
домаћине обасипа поклонима, али јењихова похлепа већа.
јатаксамилинанаговорљубеубијахајдука.Упоследњем
примерукривицајеприписанабеговојљуби,којаубијајунака
кадјемужодсутан.Поштосеспролећахајдукнепојавина
рочишту,четагапотражи.јатацисенеуверљивоправдајуда
им је гостпреминуо, алииходаукраденахајдуковакрвава
долама.завршницајеправеднаосвета.

јединохарамбашаЂачеуспевадаизбегнесмртудомуне-
верногјатака(СНПVII,55).Везирмујеобећаоуточиште,али
гаипакзаточи.Оваизменајепослужиладасезаплетпрошири
новиммоделом.Одпотенцијалнежртвеијунакакојијепривре-
менодалекоод акције, хајдукпостајепротагониста.Услов за
ослобађањејеприхватањезаточништваимегданувезировоиме
против,испоставићесе,рођеногбрата.

2.4.2.Рођак,побратимиликумиздајејунакарадинаграде

Мотивиздајесродника,кумаилипобратимазанаградукоју
понудијунаковпротивникилинепријатељскивладартематска
јеосновабројнихваријаната.128Онеседаљемогугруписати
преманачинуобманејунака.Нпр.МајстораМанојлаилиВука

128Стабилностовогмоделаивеликупривлачнуснагукојомучврсту
схемуукључујеразличитејунакедоказалајеМ.БошковићStulli(M.Boško-
vić-Stulli, „Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz dubrovačkoga kraja”,
Narodnaumjetnost,vol.4,no.1,Zagreb,1966,19–25).
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Копривицу позива неверна кума да јој крсти дете (СНП III,
45;СНПIV,3).Противнициопкољавајуцркву,алихајдукне
прекидаобредкрштавања.Божјечудоћегапотомспасти,те
успевадапобегне.

ТодородзадрајенакумствопревариоВидакајовљевића,
азатимгаиспоручиоСинан-паши(СНПVII,39).Обртнастаје
кадасецарнагодисхајдукомипустигаизтамнице.Повратник
сесветиневерномкуму.

иМијатТомићјепозвандакумује(СНПVII,37;СНПVII,
38;Пцх,103).129ДокТурциспремајузаседуилиопкољавајудом
издајника,кумаузалуднопокушавадаупозоријунака.Лакога
савладајуиубијају.завршницајеосветачетеипреживелогса-
борца(сестрића).једнаваријантаизПјеваније(Пцх,108)самосе
другимделомпридружујеовојподгрупи.Најпрејепредстављен
расколучети,аследећинаративниблок,оиздајихајдука,сажео
јеекспозицијупрескочившидомамљивање–хајдуксезатекаоу
кумовојкућијерјерањен.издајаиубиствојунакасуинваријант-
нисегменти,докосветаможедаизостане,каоупесмиосмрти
МијатаТомића(СНПVII,38).

РођакМатељевићасвојевољносеприхватазадаткадапаши
одграхова/Нихшићаиздачувенехајдуке(СНПVIII,11;Пцх,
33).НесамоштодоводиТуркеуњиховдом,већсамубијарођаке.
Управозатогубипашиноповерење.Пашасамкажњаваповери-
оца,убицуииздајникасвогрода,чимеделокругналогодавца
проширујефункцијомосветника.

Упоглављуоослобађању(тачкаII5.5.5)билојевећречио
пуштањунаслободухајдукакојегјеиздаопобратимЛукаШаке-
тић/ВукШалетић(СНПVIII,10;СНПIIIр,18;Пцх,80).Лука
Пустахија/ПејоНикчевићослобађасесамнакондомамљивања
напобратимство–СНПIV,13;Пцх,118;Пцх,139(тачкаII6.5).

129МотивневерногкумадоследносевезујезапогибијуМијатаТомића(Б.
Сувајџић,„Поезијастварностиистварностпоезије(Песмеосмртихајдукаиуско-
ка)”,НаучнисастанакславистауВуковедане,36/2,МСц,Београд,2007,118).
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2.4.3.харамбашаиздајејунака

Овајтипхарамбашеантијунаканијемногофреквентан(Е,
131;СНПIV,23;СНПVII,54).Поправилу,предводинеприја-
тељскучету,аиздајепребегаизсрпскесредине,прихватајући
мито ускочких (црногорских) првака.харамбаша хотимично
шаљејунакаузаседупротивничкечете.јунакгине(Е,131;СНП
IV,23)или,захваљујућисрећнимоколностима,надјачабројније
нападаче,апотомсесветииздајникуипреузимаместовође(СНП
VII,54).Колебањеизмеђудивергентнихразрешењасведочио
лабавој,непрецизнојрелацијипевач–јунак.Осциловањејунака
одпозицијежртведопобедникаихарамбашеодполапомоћника
дополаиздајникадиректнајепоследицапродорареалијаупесму.
Познатисубројнипримеримешовитихчетаилипроменестрана
уетничкииконфесионалнонекохерентним,пограничнимсре-
динама,каквесудоXIXвекабилеВојнакрајинаицрнагора.130

2.4.4.Подвигизневеренихјунака

индиректно се групи песама с главниммотивомиздаје
могупридружитиипримериукојимачетанапуштапоприште,
остављајући једног (илидвојицу, тројицу) јунака с бројнијим
непријатељем.заразликуодпретходнихподгрупа,изневеравање
нијепланирано,издајницинисуудослухуснепријатељем,већје
дезертерствопоследицакукавичлука.Нафонуоваквогпоступка,
глорификују се усамљениподвижници.Ууводномделу, чета
крећенатежакзадатак.МатоводијунакенаСењ(Е,64),Комнен
барјактарс30добровољацакрећепохајкууУдбину(СНПIII,
26),СењанинТадијасдружиномпланиранападнахасан-агу

130S.Nazečić,Iznašenarodneepike,Idio.HajdučkeborbeokoDubrovnika
inašanarodnapjesma,Svjetlost,Sarajevo,1959,151–167;Р.Пешић,„Старији
слојпесамаоускоцима”,АналиФилолошкогфакултета,св.7,Београд,1967,
50; H. Krnjević,Živi palimpsesti ili o usmenoj književnosti, 251; Б. Сувајџић,
„хајдуцииускоциународнојпоезији”,46.
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КунуињеговеКрајишнике (СНП III, 39), а чета харамбаше
Ђачетапресрећецаревумирију(СНПVII,45).Успут,насваком
конаку,дружинасеполакоосипа,ускоци(хајдуци)сукцесивно
дезертирајуилипобегнуујекуодсудногсукоба.Најхрабријине
одустају,самииспуњавајузадатак.131Матогрануловићизноси
смртнорањеногДукића јованаи још граби трофеје– калпак
иперјебарјактараивеликисењскиалајбарјак;Комненотима
хајкунуинаповраткуспасаваотетедевојке;СењанинТадија,
јованКотарациКомненвезујуцелупротивничкучету,агаврил
РеновациМатоРишњанинједининеустукнупредпотероми
сачувајубогатпленотетодТурака.Уследиповратакподвижника
и,увећинипесама,одавањепризнањазајунаштво.

груписеможеусловнопридружитии„БојнаЧокешини”
(СНПIV,26).једанзадругимсеповлачећурчија,МијајлоРу-
жичићиЧичајаковсасвојимсаборцима,аТурцимасесупрот-
стављајујединобраћаНедићи,ДамњанКутишанациДамњано-
вићПантоснеколициномустаника.Подвижнициииздајници
формално супредстављени као читаве чете,мада су заправо
доминантнипојединијунаци.

2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији

Упаднатуђутериторијууобичајенјеначинчетовањаидо-
минантанобликборбепесамасредњихвремена.затосуисижеи
оусамљеномдобровољцукојиначиниподвигунепријатељској
средини веомабројни. јунак јединиима смелостидаиспуни
вођинзахтевилисаминицирасвојуакцијупреднадређенима.
Понекадсепослужимаскомпросјака,илиселажнопредстави
каонекоизредовапротивника.Природаподвигаузроковалаје
некохерентностгрупе.јунакобичнодоносиплен(СНПIIIр,53),

131иакоунекимпесмамаовегрупефункцијуглавногактераможеделити
вишејунака,немогусепосматратикаоскупинаиликолективнилик,јерсваки
одњихделапојединачно,имасопственизадатак.Нпр. јованКотарац једини
смедаодепоовнадеветака,аКомненбарјактаруизвидницу(СНПIII,39).
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токе(СНПIII,65),намирницеиоружје(Пцх,31),водужедном
владару(Б,101;СНПIIр,69;СНПIIр,74)илиграбичувенутур-
скулепотицу(песмеоотмицидевојкеизтуђесредине–тачкеIV
2.1;2.3;2.4;2.5).Ухода(посланик)реткоостајеуграницама
задатка.Додатносепотврђуједомамљивањемнепријатеља(Е,77;
СНПVII,42;СНПIVр,1)илипобедомувитешкомнадметању
(Е,77;СНПIII,65;СНПVII,41).Откривањеидентитетадоно-
синовзаплет–заробљавањејунакаиослобађањесопственом
умешношћу,илисезавршавабегом.Обртпоновонастајекада
потерудочекајујунаковисаборци.

Двепесме комбинују издају и подвижништво у против-
ничкомтабору.ПрвипримерјеизПјеваније–„ЛазарПециреп”
(Пцх,132).започињепообрасцусижеаоиздајирођака/кума/
побратима(тачкаVI2.4.2),адругимделомпратизавршницу
моделаоподвигунанепријатељскојтериторији.Бегљубовић
уцењујеЛукуРадовићадамуиздахајдукаЛазараПецирепаи
његовадвасиновца.Луканевољнопристаје,азатиммењапр-
вобитнипланибегадомамљујеузаседухајдука.Песмаоиздаји
ЂураодРиђана(СНПVIII,9)доследнијепратиобразацовегрупе.
Променомделокругадобровољца,оношто јетребалодабуде
подвигпрерастауиздају.ЂуројединипристаједауходиТурке,
алиубрзоиздајепобратимеисаборце,откривајућипротивницима
даништеморачкихускока.

3.јунакувојсци

3.1.јунакдуговојујеуцаревој(краљевој)војсци

интернационалнимотивдугогодсуства јунакарадирата
којиводисувереннајчешћесесмештауиницијалнупозицију
сижеаоспасавањуиликажњавањуљубе.Марковаљубаналазисе
овогапутанапозитивномполу(двастаријазаписаосукобуМар-
каиМине–Б,7;Б,86),докјеликженевојводеЂурицемоделован
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каотипневернице(СНПIIр,20;СНПIIр,21).Проширивањем
почетногмотиванасталисусижеикојипрвимделомтематизују
војевање,адругимослобађање,односно,осветупрељубниции
поробљивачу.ТусеубрајакласичнаваријантаизВуковезбиркео
МаркуиМини(СНПII,62),анадругојстрани,песмаоневерној
љубибанаМилутина(СНПII,31).

Најчистијимодел,ослобођенпримесадругихсижејних
типова,постављенјеуиначициизПјеванијеоМарковомвоје-
вањуподОканом(Пцх,73).Напочеткувладарпозивајунака
урат.јунаксеодазива,апотомдуговојујепрослављајућисе
подвизима.Кадагаљубоморнисаборциоптужевладарудасе
нечаснобори,повлачисе,увређен.Борбисевраћатеккада
исамвладарбудеугрожен,потврђујућирепутацијунајбољег
војника, добро знанунепријатељу.Победом заслужује при-
знањесизерена,штоовајпотврђујеобилатомнаградом.Оваква
схемапоклапасеспрвимделомпомињаневаријантеоМарку
иМини(СНПII,62),аредукованајезасегментеолажним
оптужбамаиповлачењуизбојаупесмиобануМилутинуи
Дукизулумћару.

Средишњимделомсижејногтока,груписеможеприкључи-
тии„Милостматерина”(Пцх,71).Уводнимотивиизавршница
припадајупесмамаопородичнимодносима.Будимскапринце-
за,незадовољнаудајомзанејакогЛазара,суровајепремасвом
младомвојну.Убрзо,онодлазиудеветогодишњират,тамосе
прекали,ојачаистаса.Поверењетазбинезадобијаспасавањем
таста,будимскогкраља,подчијомсезаставомбори.Наповратку
кажњаваохолуљубуивраћапородичниуглед.

3.2.Мегдануград(територију)

Освајањеградаилиодређенеобластицентралнијемотив
бројнихпесамановијихвремена.Везујесепретежнозаколек-
тивногјунакаихроничарскопевање.јунаккојимегданомосваја
територијууглавномјезаточниквладара.Побеђујућинајбољег
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представникапротивничкевојске,решавадотаднеизвестанисход
рата,ањеговвладарзадобијаопседаниград(област).изузетно,
мегданможебитипрекинут.Двојицабраће,једанзаточникцара,
адругићесара,остављајуоружјекадоткријусвојепорекло,а
победуодносихришћанскивладарили се склапапримирје –
СНПIIр,9;Пцх,5;Пцх,125.(Отомејебилоречиупоглављу
опородичнимодносима–тачкаV6.1).

Најпознатијизаточниккојивладарудоносикључеветвр-
дог града јесте заменик будимског краља / краљаВукашина
–змајОгњениВук.ТриодчетириваријантеомегдануВукаи
злотеПротопопе/НиколеПротопопићазаправосумегданиза
освајањеСпљета/Беча(Е,59;Б,15;Пцх,152).МаркоКраље-
вић,султановпосинакислуга,обрачунавасесМином,затим
плениКостур,апотомпредајецарудотаднеосвојивиград(Б,
87;Пцх,37).ипак,задобијањеградаупоменутимваријантама
спореданјемотивуодносунамегдансапоробљивачемдома
иотмичаремжене.Сижесеразвијапомоделуспасавањаотете
љубе,такодасеможеговоритисамоотематскојблискостис
песмамаовегрупе.

Неуобичајенозаускочкимиље,градјајцећемегданомпро-
тивАсан-агеосвојитиивоСењанин(Б,110).Такође,попутјунака
старијих времена, појединачнимегдан с турскимизазивачем
делеМилошСтоићевић(СНПIV,32)иЛазарМутап(СНПIV,
39).ДоксеМилошогледасМехомОругџијћем,масовнаборба
сестишава,обевојскепосматрајудуел.Српскијунакпобедом
утврђује превласт устаника над облашћу окоДрине.Победа
ЛазараМутапа,браниоцаКарађорђевечасти,надАрапиномиз
Видина,царевимпредставником, утолико је значајнија, јер је
улогчитаваСрбија.132Победупотврђујуиостали јунаци–по
окончањумегданаразрачунајусесТурцимаВидинлијама.

132ЕтаперадњеовепесмеподударнесумегдануизмеђуАрапинаиспаси-
оцадевојке(видинпр.студију:S.Samardžija,„MarkoKraljevićiArapin”,Књи-
жевности језик, год.XXVIII, св. 3–4,Београд, 1981, 227–242).Паралеле се
успостављајуизмеђупротагониста:пасивнивладар(цар/Карађорђе),заточник
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3.3.Девојкауцаревојвојсци

задевојкуумушкомоделуобавезносевезуједелокругглав-
ногјунака.Помињанисусижеиоспасавањучланапородице(тачка
II5.3),спровођењусватова(тачкаIV1.2.3),преудајизаускочког
првака(тачкаIV3.1).Најпознатијијеипакмоделовојевањуу
царевојвојсци(Б,96;СНПIII,40;СНПIIр,59;СНПIIр,67;Пцх,
107).заплетпочињецаревимпозивомбратуилиостареломоцуна
дугогодишњувојну.Уместоњега,одазиваседевојкамаскиранакао
јунак.истичесеподвизимаиубрзопривлачипажњу.идентитет
морадапотврдиогледањемувишебојуи/илиискушавањемпола.
Мудрадевојкасенедапреварити.Расплетјетројак–самаоткрива
идентитетнаполаску,тесезањомбезуспешноотиснепотера;одаје
секушачиматеккадјенасигурном;илисестајномвраћакући.
Удајауфиналнојпозицијитакођејенестабилансегмент.

ОваквусхемумодификујеваријантаизПјеваније.Кадаза-
ручникбудепозванубој,девојкаумушкомоделуполазисњим.
Победому витешком такмичењу заслужујеместобарјактара.
Лепотомосвајабагдадскупринцезу,аоналажноммладићуина-
падачимаотваракапијеутврђеногграда.цардевојкуињеногве-
рениканаграђујеослобађањемвојнеобавезе.завршницасеулива
удоминантанмодел–повратак,откривањеидентитета,венчање.

3.4.закаснелијунак

Прототипзакаснелог јунакаусрпској епскојпоезији јесте
трагичникнежеввојводаМусићСтеван(СНПII,47).Напочеткусе
опремазабојидоговарасаслугомополаску.Памтикнежевуклетву
ибринеданезадоцне.љубапредосећанесрећу,алинеуспевадаих
задржи.ОдлазенаразбојиштеинајпресусрећуКосовкудевојку.133

(Марко/ЛазарМутап),противник(Арапин),жртва(цареваћерка/Србија),и
етапарадње:уцена,проналажењезаточника,мегдан,награда(благоислобода).

133Девојканакосовскомограшјусагледанајеураспонуодвиле(N.
Nodilo,StaravjeraSrbaiHrvata,MVTC,Beograd,2003,274)ивалкире,„из-
бирачицемртваца”(А.Лома,Пракосово.Словенскиииндоевропскикорени
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Препознавшиклобукуњенојруци,јунакзакључуједајебитка
одавнопочела.Безпремишљања, улазиу већокончанибој и
славногине.

КласичнаваријантаизВуковезбиркезаправојејединице-
ловитимодел.СтаријизаписоКосовскомбојукомпримујегау
експозицију(Б,1),аваријантаизнеобјављенихВуковихрукописа
скраћујесиженаприпрему,злослутнисаниполазакубој(СНП
IIр,31).БушићСтјепаниПосавчићСтефанмодификујудонеклеи
делокругзакаснелогјунака.Стјепан,истина,стижепоследњина
разбојиште,алипреодсуднебитке.изваријантеоПосавчићуСте-
фанунеможесесазнатидалијунакињеговслугастижунавреме.134

3.5.извештајјединогпреживелогјунака

Вестиотокуиисходубојаповеренесугаврановимаили
јунакуучеснику.извештајпреживелогратникареткосејавља
самостално,пресеуклапауширемоделеобици,односно,смр-
тијунака(нпр.завршницапесмеоКосовскомбоју–СНПIIр,
30).135Првидеопесме„царЛазарицарицаМилица”–СНПII,
45тематизујеполазакјунаканаКосово,адругијеизвештајслуге
обоју,јунацимаииздајнику.

епике, 142–143),дотрагичногљудскогбића (з.Карановић, „’Косовкадје-
војка’–текст,контекстижанровскеимпликацијепесме”,узборнику:Жива
реч,301–315).Косовкадевојкакојасусрећезакаснелогјунакатакођеспаја
амбивалентнепредставеоводенојвили,весникусмрти,божанскојмајции
јутарњојзвезди,страгичнимудесомвереницаиудовица(С.Самарџија,„из
Мајданачистосребрнога”,Ликовиусменекњижевности,ур.С.Самарџија,
институтзакњижевностиуметност,Београд,2010,136–138).

134испитујућимотивзакаснелогјунакаукосовскојтрадицији,В.Питулић
јеприметиладанароднипевачнијеувекимаоисторешење.Оноварираоддо-
казивањаувећзавршеномбојуикнежевогпраштањадонемогућностиукидања
клетве(В.Питулић,„Епскебиографијекосовскихјунака(Прилогпроучавањуве-
родостојностипесама)”,узборнику:Ликовиусменекњижевности,112).

135Н.Милошевић-Ђорђевић,Косовскаепика, заводзауџбеникеина-
ставнасредства,Београд,1990,28;С.Петровић,ПредговорантологијиКосов-
скабиткауусменојпоезији,гутенберговагалаксија,Београд,2001,31–32.
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Сижеичијијецентралнимотивуправоизвештајјунаканису
бројни.ВезујусенајвишезаПрвииДругикосовскибој(Е,73;
Б,29;СНПII,49;СНПII,51;СНПIIр,32),аређезасудбину
појединцаудругимбиткама(Б,78;СНПIII,31;СНПIV,50).
Нехомогении неразуђене композиције, додирују се једино у
средишњемсегменту–приповедањеобоју.извештајупретходи
сусретвладараиличланапородицесгласником(јунаком),често
смртнорањеним.Онстижеудворилиусвојдом.Понегдега
наразбојиштузатичеженакојатражисвојесинове,мужаили
вереника(царицаМилица,Косовкадевојка).Послеретроспек-
тивногказивањаоборбиипогибијиистакнутихјунака,унеким
варијантама,извештачумире.

знатносузаступљенијеваријантекојепочивајунакомпози-
ционојсхемигавранагласоноше136,обликованекроздијалошку
формумањеиливишеразвијеногизвештаја.

VII Смрт јунака

Реткесуцеловитејуначкебиографијекојепратејунаково
рођење,брзоодрастањеистицањепрвихратничкихвештина,
полагањеиспитазрелости,бројнејуначкеподвигеизавршавајусе
смрћу,тј.повлачењемјунакасахеројскесцене.Обавезансегмент
сујединоподвизи.Нијетакоредакнимотивсмртијунака,управо
затоштосеизмеђуподвигаисмртиможеповућизнакједнакости.
Осимтога,херојскипатосискључујетрагичанпогледнасмрт.

Најчешће јесмртпротагонистесамозавршницаикрите-
ријумзапозитиван,односно,негативанпредзнакуоцењивању
успешности јунакове акције, а нецеловитимодел.Нпр. неу-
спешно ослобађање (тачка II 7), неостваренаженидба (смрт
младожење–IV4.6,заручникгинеубици–IV4.8.исмрткао

136г.геземан,Студијеојужнословенскојнароднојепици,заводзауџ-
беникеинаставнасредства,Вуковазадужбина,Матицасрпска,Београд,2002,
137–139.
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последицаделовањавишесиле–болести,урокаивила–IV4.9).
Финалнимотивсмртиналазимоиусижеуопоследњемподвигу
болесногјунака–I1.2,каоиупесмамаопородичнимодносима
(варијантеоневернојжени–V1.1.2,сукобубраће–V6.2.и6.3,
сукобусестрићаиујака–V5).Леталанисходчестојепоследица
преваре(убиствонајбољегтакмичара–III1.1),издаје(VI2.4)
илипоремећениходносајунакаивладара(VI1.3.и1.4.2).Пре-
клапањеделокругајунакаижртвеусложњаваисижејнемоделе,
алииулогеимеђусобнерелацијеосталихучесникаурадњи.137

Кадјеречосижејнимсхемама,малобројнесуваријантекоје
семогупотпуноподвестиподмоделсмрти.целовитобразацје
редак;онсажимаилиискључујеоколностикоједоводедосмрти
ифокусирасенаумирање,самртничин.Сдругестране,одсуство
активностиувекводикажанровскојмодификацији,пауовом
случајуепскапесма„клизи”кабалади.

1.Погибијаубици

1.1.Смртизузетногборца

Страдањејунакајечестмотивумасовнимсукобимачета
или војски.Певач је ту усмереннаисходбитке, а помињање
погинулихјунаказахтевјекојинамећуреалистичкипринципи
иузусихроничарскогпевања.Супротнотоме,песмеграђенепо
сижејномобрасцусмртијунакауборбимасовнусценубиткеса-
жимајууувод,аондаистичуизузетногпојединцаињеговподвиг
којисезавршавасмрћу.СукобСењанаиТураканаотвореном
морувећнапочеткупрерастауописпогибијеЂураДаничићаи
ШимаЛатинина(Е,94).јошједанстаријизаписизистезбирке
(Е,128)самооквиримаодговарасижеимаосукобучета,аглавни
деорадњепратиуспехе,рањавањеисмртМурата-харамбаше.
СамоубилачкојуришањеВукаМићуновићананепријатељскука-

137С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,189.
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пију(СНПIV,2)иорганизацијаотпораијуначкаодбранамладог
ПејаМрчарића(СНПIV,6)централнисумоментиваријанатао
ширемсукобу.Доминирахрабарчин,подвигкојијунакаводиу
славнусмрт.Формулативно,епилогможебитипроширенаутор-
скимкоментаром,похваломилитужбалицомрефлектора(вођа,
саборци)исахрањивањемјунака.

Условносеовојгрупиможеприкључитиикраткабалада
опогибијиРадићаВукојевића(Б,48),јеризостављауводкоји
бидаопрецизнијеподаткеосукобу.Безименисуигоничикоји
савладавајунесрећногјунака,симболичкипредстављенисинег-
дохом„трикопја”.заплетистиче„худусрећу”138доброгјунака
(клизањекоња).139Такођесе,самопонајопштијимсличностима,
ускупинуможеукључитиистаријизаписопогибијиРадосава
Сиверинца(Б,49)140.Почетнимотивичетовањапрерастајуудра-
матичанмегданнападачаичувеногјунака,којегтакођенапусти
срећа–неуспевадаузјашеразиграногкоња.Убрзоипакстиче
предност, алинастрадаповеровавшипротивникукојипонуди
примирјеисарадњу.

138Одуалистичкојконцепцијидобреилоше(худе)срећеуусменојепици,
вишеу:Д.Перић,„Богисрећа јуначка (веровањаусудбину,срећуивишу
силууВуковимзаписимасрпскеусменеепике)”,Српскијезик,књижевност,
уметност. Бог, књ. II, Филолошко-уметнички факултет, Скупштина града
Крагујевца,Крагујевац,2012,66–67.

139х. Крњевић у овој безимености јунака, неумитности броја три и
случају који узрокује трагичан исход сагледава типична обележја баладе
(H.Krnjević,Lirski istočnici. Iz istorije i poetike lirske narodnepoezije,BIGZ,
Jedinstvo,Beograd,Priština,1986,201–209).Обредно-митолошкуподлогуове
бугарштицеистражујез.Карановић(„СмртРадићаВукојевића–тестамент,
херојскиламент,обреднаинсценација”,ГодишњакКатедре за српскукњи-
жевностијезиксајужнословенскимјезицима,VI,2011,119–130),апоетичке
особеностиМ.Павловић(M.Pavlović,„Uzsmederevskubugaršticu”,Obrednoi
govornodelo,Prosveta,Jedinstvo,Beograd,Priština,1986,58–61).

140Подробну анализу ове песме даје С. Самарџија („једна песма ’на
међи’временаиоблика”,ГодишњакКатедрезасрпскукњижевностијезик
сајужнословенскимјезицима,V,2010,155–171).
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1.2.Погибијајунакакојинијежелео
даизостанеизбитке

РечикојеСекулаупесмибр. 157Ерлангенскогрукописа
упућујесвомујакујанкунаполаскувојскеизБудима,акојего-
вореоњеговојискренојжељидаокусижарборбе„волимбити
другомарамбаша/негобитидрагојдрвоноша”могупослужити
каомотосвимпесмамаовегрупе.Њиховпротагонистајенај-
чешћедете,младјунак,којижелиафирмацијуиславу(Секула–Е,
157;Б,19;СНПII,85;СНПII,86;Мујољубовић–Е,61),аисти
делокругделеикосовскијунаци,обавезаникнежевомклетвом,
личниминационалнимпоносом,МусићСтефан–СНПII,47и
југовићи–СНПII,45.Сижејнеподударностисуследеће.Спрема
сеодсуднабиткаивладарокупљасилнувојску,свемушкеглаве,
чакикљасте,слепе,нејаке(СНПII,86).Наполаску,жена(се-
стра,мајкаилиљуба)узалудномоливладараданеводијунака
илипреклињесамогјунакаданеидеубој.Овајархаичнимотив
појачанјеунекимваријантамасличноммолбомдевојакабељара
(була)доквојскапролази.Онепозивајујункадасеосврне,даих
погледа,апесмаСНПII,86имплицитнопомињетабугледања
иопасностодурока.јунакнеостаје,нитисеосврће.Девојачка
клетваиндиректнопризивасмрт,аонајебрза,неминовна,било
дајунакстраданехотице,одпрвепушке,илипослеизузетног
подвига.141 Три варијанте оСекулинојметаморфози у змију
маркирајуслучај,грешку,каоузрокњеговесмрти,аепилогом
закорачујуиумоделозаветуумирућегјунака.Погибијајуго-
вићапредстављенајеуформиизвештаја,пасетакоовапесма
идругимделомсижеаимултипликованимјунакомудаљаваод
основнесхеме.

141Девојкенаводи,бедемуиливратима,границидвасвета,медијатори
суи„демонскегосподарицелиминалногпростораскојимајеконтактпотен-
цијалноопасанифаталан”(Л.Делић,„Чарнеочи,дабинегледале(Оједном
епскомплеоназму)”,узборнику:Заједничкоусловенскомфолклору,212).
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Варијантеопогибијизаручникаубици(Б,8;Б,20;Б,21;Б,
32;СНПII,51)увршћенесуумоделнеостваренеженидбе–тач-
каIV4.8).запретходнугрупувезујеихфокусирањенамладог
јунакаињеговунедовршенуиницијацију,каоиархаичнимотив
сусретасаженомпреполаскаубој.

Оквирно,сижејномтипусмртијунакаубициприпадајуи
песмеосмртирањеноггласника(Б,78;СНПIII,31),алиихком-
позиционо-сижејниелементипресврставајууобразацизвештаја
избоја(тачкаVI3.5).истеоколностипогибијузакаснелогјунака
(тачкаVI3.4)такођеширеодређујукаопогибијуубици.

2.јунакпресмртиуништаваатрибуте

Наднаравне особиненашегнајвећегнационалног јунака
условилесуиначинњеговесмрти.Онајкојисенебоји„наземљи
јунака”неможеумрети„одјунаканиодоштресабље/одтопуза
ниодбојнакопља”,већ„одБогаодстарогкрвника”.Тиме,међу-
тим,идеалхеројскепогибијеисмртиодоружјанијенарушен.
Свестокрајупута,трезвеносткојасенепрепуштајадиковању,
прагматичноуништавање„добара”дасењиманепријатељне
користи,самртничиндекларишукаодостојанијуначки.Други
деосветриваријантеоМарковојсмрти(СНПII,74;СНПIIр,62;
Пцх,121)прерастаусижеозаветуумирућегјунака.

ТрипесмеосмртивојводеПријездекомпримујуовајмодел
насижејнисегментиуклапајугаушириобразацбитке(Е,70;
СНПII,84;СНПIIр,78).Кадапркоснивојводасазнадаједаља
одбранатврђавенемогућа,уништавајуначкеатрибутекојене-
пријатељпотражује.Непоколебљивост, истрајностиу смрти,
високоетичконачело,супружничкаоданост,националнипонос,
светокрасиПријездуињеговуљубукадабездвоумљењаскачу
умутнуМораву.
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3.заветумирућегјунака

Опраштањејунакаипредсмртнозавештањепредметсупо-
себнетематскеобраде.142Већпочетнастатичнаситуација–јунак
лежирањен–жанровскипрограмирадаљитоксижеа.Одсуство
активности,премештањаупростору,искључивањекласичног
епскогзаплетаиконфронтацијеспротивником,затимисповест
јунакаимолбаизреченанасамрти,елегичнаинтонацијаилирски
пасажи,овајсижејниобразацсмештајунаграницуепскепесме
ибаладе.Саговорникјесаборац(Е,89)143,сведокпогибије(СНП
II,85;СНПII,86),намерниккојипронађесамртника(Б,2;Е,
96;СНПII,74;СНПIII,32;СНПIIр,62;Пцх,121),мајка(СНП
III,31),побратим(Б,16),слуге(СНПVI,6;Пцх,104),онајко
је савладао јунака (Б, 6;Б, 48)илиживотињакоја сенађеуз
рањеника(Е,86;СНПVI,27).Последњизаветвезанјезаместо
иначинукопа,преношењепорукемајци,вереници,расподелу
атрибутаизбрињавањепородице,илијетозахтевзаосветом.
Смрт,азатимииспуњењејунаковепоследњевољезавршнису
варијантнисегменти,честоизостављени,будућидасепоштовање
самртногзавета,каоитабу,недоводиупитање.

Помињанапасивностпротагонистеиприближавањебалада-
маусловилисумалибројваријантакојеупотпуностиодговарају

142O старини и распрострањености мотива о предсмртним заветима
сведочеипаралелесасредњовековнимзаписиманастећцима (Б.Сувајџић,
Јунациимаске,163–164).

143 Старији запис о смрти Ђура Даничића (Е, 89) истиче молбу
рањеног јунакада гапобратим сахраникрајмораи скеле, где се сустичу
дванаест путева. јунак лежи „украј друма у трави зеленој”, а необичан
избор места сахрањивања и, уопште, везивање интернационалног мотива
предсмртногзаветазањеговлик,Б.Сувајџићдоводиувезусаисторијским
околностимапогибијесењскогвојводеипотоњихдогађаја.јурајаДаничића
убили су Дубровчани у заточеништву, а његови потомци и земљаци дуго
сусесветили,нападајућидубровачкебродовесведо1613.г.(Б.Сувајџић,
„Поезијастварностиистварностпоезије(Песмеосмртихајдукаиускока)”,
115–116).
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прототипскомобрасцу.заветумирућегјунаканајчешћеједруги
сегментсижеаинадовезујесенадинамичнијиописпогибије
јунака.Када јепредсмртнапорукасажетаупрвисегмент,од-
носисеуглавномнапозивкојигласник(нереткоамбивалентне
животиње–орао,гавран,вук)требанекомедапренесе.Основна
схема једаљепроширенадоласкомјунаковемајке(Е,86)или
игуманадабипричестиои сахранио јунака (Маркова смрту
варијантиСНПVI,27).

Аманети владарана болесничкомодруилиу боју творе
посебнемоделе, који због делокругапротагонисте излазе из
оквираовестудије.
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јЕДНОСТАВНи,
ПРЕПЛЕТЕНииСЛОжЕНиСижЕи

ПојамсижеаународнојпоезијивезујесенајпрезаимеАлек-
сандраВеселовскогињеговуИсторијскупоетику.Полазећиод
мотива–„најпростијеприповеднејединице”,ондефинишесиже
као„темуукојојсеснујуразнеситуације–мотиви”.144Другим
речима,мотивиконституишусиже.Рускиформалистиразграђују
овутеоријскуоснову,оповргавајућипростосхватањесижеакао
низамотива,причемуправедистинкцијуизмеђуфабулеисижеа.
ПремамишљењуТомашевског, сиже јестеукупностмотивау
узастопнојвези,алијеодпосебногзначајањихов„уметнички
саграђенраспоред”,организацијадела,односноначин„увођења
грађе”.145иПутиловисправљаВеселовског–сиженијенизмо-
тива,негонизсерија,блоковамотива,чијезначењенијепрост
збир значењамотива којиулазе уњегов састав.146говорећио
структурамасижеаепскихпесамаибиљина,појашњавада је
сиже„основаепскепесме”,„самапесма”,„душаепоса”147,тј.
конкретнозбивање,представљенокаонизепизода,садржајусме-
реннаглавнуепскуколизијуиодноссвихликова.С.Самарџија

144 А. Веселовски, Историјска поетика, ZeePTeR BOOK WORLD,
Београд,2005,599.

145Б.В.Томашевски,Теоријакњижевности,СКз,Београд,1972,199–200.
146Б.Н.Путилов,„Мотивкаксюжетообразующийэлемент”у:Типологи-

ческие исследования по фольклору. Сборник статей памяати Владимира
ЯковлевичаПроппа(1895–1970),Наука,Москва,1975,152.

147Б.Путилов,„Оструктуресюжетообразованиявбылинахиюнацких
песнях”,Македонскифолклор,Скопје,1970,9.
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такођенаглашаваузастопностиповезаностмотиваидогађаја
уконкретномделу (варијанти).148Путилов јасноразграничава
сиже,тј.садржајпесме,одтипасхемеисижејнетеме,каовидова
уопштавањасижеа.Сижејнасхемапредстављасажетоизлагање
чворнихмоменатаблискихсижеа,атемајеинваријантнаформула
којаобухватавишесличнихсижеаиомогућаваобједињавање
схемапремазаједничкојколизији.149

Последњизакључцивеомасуважнизапрецизирањепојма
сижејногмодела.Наиме,онмораукључитиисижејнусхемуи
тематику,заправо,обједињујетематско-композиционипринцип.
геземановпојамкомпозиционесхеме,којијеонподробнопред-
ставионапримерима„зовавиле”,„гавранагласоноше”и„снаи
тумачењасна”,необухвататематскукомпоненту,тетакоостаје
наравнитехнике,поступка,начинаструктурисања.затојемо-
гућедаистакомпозиционасхемабудеиподређенаинадређена
сижејној,јернпр.можедафункционишекаоувод,деозаплета,а
постојеипесмекојецелупричууклапајууњу.Наводећипример
песамаопропастиманастира,геземанзаправопоказујекакоси-
жејнимоделможебитисамоједнаод„реализација”или„попуна”
композиционесхеме„санитумачењесна”.150

ипак, појам сижејногмоделамного је комплекснији од
појмакомпозиционесхеме.Л.Делићдефинишесижејнимодел
као„најмањизаједничкисадржалацсвихпесама једногкруга
варијаната”,односно,„збирмогућностикојепружаусменатра-
дицијаузадатимоквирима”.151Тешкоћепрецизногодређивања
границеваријанте152преносесеинаомеђавањесижејногмодела,

148С. Самарџија,Увод у усмену књижевност, Народна књига, Алфа,
Београд,2007,56.

149Б.Путилов,„Оструктуресюжетообразованиявбылинахиюнацких
песнях”,9–10.

150г.геземан,Студијеојужнословенскојнароднојепици,128–143.
151Л.Делић,Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”укругу

варијаната,52,53.
152Већ је и сам појам варијанте вишедимензионалан. То може бити

свако ново извођење било ког усменог дела (С. Самарџија,Увод у усмену
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поготовоштосеупраксиовајпојамупотребљаванаразличитим
типолошкимнивоима.

Разврставањесижеапочињеодтипова.Уодабраномкорпусу
групишесеседамтипова:1.заштитаслабихиборбазаправду;
2.ослобађање;3.јуначкатакмичења;4.женидба;5.породични
односи;6.социјалнистатус(песмеоодносујунакаивладараи
оположајупојединцаучети,односно,увојсци)и7.смртјунака.
затимсеовајнајопштијиипретежнотематскипланширина
подтипове,којитематиципридружујуинекунајопштијусхему
радње(избављањеизтамнице,ослобађањечланапородицеили
женидбаспрепрекама,женидбаотмицомисл.);подтиповипотом
обухватајугрупе(нпр.јунакаизтамницеизбављапобратим,ан-
гажованиспасилац,девојка,итд.);групесунадређенеподгрупама
(девојкајунакаизтамницеослобађаоткључавањем,помажући
мудоксимулирасмртилинапутудогубилишта);подгрупесе
гранајунаскупине,итд.Ланацсезавршавапојединачнимси-
жеима.Разгранатосттипованијесиметричнанитиизоморфна.
Нпр. једанодподтиповапесамаозаштитислабихиборбиза
правдујесуваријантеоборбијунакапротиввиле.гранањесе
овдебрзозауставља(узмалеваријације–укидањехарачаили
спасавањезачараногпобратима).истомтипуприпадаиубијање
насилника,алисеовајподтипрачва,измеђуосталих,инагрупу
заменанамегдану,аонанаподгрупе:борбасизазивачем,мег-
данужене,укидањесвадбарине,итд.Почеводтипаитематске
равни,постепеносенасвакомдубљемнивоупојачаваструктур-
но-композициониаспект,асхемапрецизира,дабипојединачни
сиже,нанајдаљојтачки,биоконкретнанепоновљивареализација

књижевност,22), затим,творевинакоја„преузимаструктурнеилисижејне
особености”некедруге,потом,творевинакојасеоддругеизистехијерархијске
равни разликује по некоммотиву (R. Pešić,N.Milošević-Đorđević,Narodna
književnost,IRO„VukKaradžić”,Beograd,1984,263),илисуваријантеусмени
поетски продукти у оквиру једног жанра, са истим основним мотивом и
блискимтокомрадње(М.Клеут,Народнакњижевност.Фрагментискрипти,
Филолошкифакултет,НовиСад,2006,17).
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општијихмодела.икаоштотипсижеанијесижејнимоделјер
мунедостајемакарнајопштијасхема(пабилатоихорацијевски
схваћенакомпозицијакаоредоследрадње),таконипојединачни
сиженијемоделјермунедостајемакаринајнижинивоуопшта-
вања.Појамсижејногмоделасеравноправноупотребљавана
свим осталимнивоима типологизације, од подтипа до круга
варијаната.

Ованепрецизностпотичеодсамеприродемодела.Сваки
моделизграђенјепресликавањемиуопштавањемнеистихнего
сличнихконкретизација.Сличност,блискост,анеистоветност,
захтевадасенаравнимоделасижеиуопште,представесхемом,
чијисусегментинадређени, заједничкиименитељизаделове
радњеконкретнихсижеа.Нпр.одсуствојунакаопштијеназивза
сегменткојисеупојединачнимсижејнимреализацијамаоства-
рујекаоодлазакулов,рат,насвадбу,каоборавакутамници,
боловањеисл.Осимоваквихварирањаделовасижеакојидаље
различито усмеравају радњу, чинилац који отежавапрецизно
одређивање граница сижејногмодела јесте и недоследност
појављивањапојединих сегмената (нпр. потераили одсуство
потереумоделимаоотмици).Немогућејеутврдитидокогни-
воасмеићитипизацијасхемеједногмодела.јунаштвонатуђем
теренупредстављаједануопштенмодел,алинемасумњедаон
моделјесте:јунакодлазиунепријатељскусредину,тамопочини
подвиг,инаконтогасевраћа.Отмицадевојкеилиспасавањесу-
жњамогубитиуправонекиодподвиганатуђемтерену,итакође
бисемоглиравноправнопредставитиодговарајућимсижејним
моделима,којису,овогпута,прецизнији,детаљнији.

Комплексностпојмасижејногмоделатемељисе, сдруге
стране, и на јединству тематско-структуралног принципа у
његовој основи.Овоначелоподразумеваипаралелизаммеђу
ликовимасвихсижеакојиулазеумодел,такођеисиметричност
њиховихмеђусобниходноса.Такосеопетвраћамопоменутој
Путиловљевојдефиницијисижеа–збивањепредстављенокроз
низепизода,усмеренихнаколизијуиодноселикова.Требадода-
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тијошидасе,упркосочигледнојразлициизмеђупојмовасиже
исижејнимодел,каодиференцијацијиконкретногиопштег,у
теоријскојупотребиуобичајилоњиховозамењивање.

Појединачнисижеигрупишусеитиполошкиразврставају
према тематско-структуралној сличности.Већинипесама од-
говараједансижејнимодел,алинисутакореткипримерикоји
тематскизахватајудваиливишемодела,иликојинастајуком-
биновањемразличитихсижејнихсхема.Такоможемоговорити
оједноставним,преплетенимилисложенимсижеима.

Уиспитаној грађисрпскеепикенајвише је једноставних
сижеа,тј.онихкојисемогупредставитиискључивоједнимси-
жејниммоделом.јошјеШмаусподвукаолинеарностхришћанске
епскепесмеуодносунакрајишкуепику.Насупротразвијеној
ивеомаразуђенојрадњимуслиманскихпесаманасрпскомје-
зику,хришћанскаепскапесмајеправолинијска,једнокружнаи
ограничена„на једнуусебизаокругљенурадњу”.153Примери
једнообразнихцеловитихсижеајесутриваријантеопрелажењу
одређеног растојањана коњу, из подгрупе сижеа о огледању
коња,ауоквируспецијализованихјуначкихтакмичења(СНП
VI,79;СНПIIр,75;СНПIIр,76).КајицаРадоња(одКратора
Раде)опкладисеспобратимомТурчиномКарајлијом(Емином
Каралијем,ЕминомКорајлијом)даћезаједанданодјахатидо
Новог(Кратова)ивратитисе.Доксејунакодмара,љубамупри-
премакоња.Каоштојеиобећао,Радеуспевадаиспунисвојдео
опкладе,адоказдајезаистабиоудалекомградујестехоџино
(кадијино)писменосведочанство.завршницајенаплатадуговања
илиопраштањеживотапобратиму.

једноставансиженезначиаутоматскииједноепизодичност,
тј. једноставну композицију, нити сведеност радње.Детаљи,
разуђеност,широкоразвијене епизоде, прикључивањемотива
карактеристичнихзадругесижејнемоделененарушавајуконцеп-
цијуједнолинијскогсижејногтокаиједнедоминантнетеме.Тако

153A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,115.
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песма„МајсторМанојло”(СНПIII,45)одговарамоделурођак,
побратимиликумиздаје јунакарадинаграде (тип:социјални
статус,подтип:јунакучети,група:издајахајдука).Њенаекспо-
зиција,међутим,уобличенајекаоепизодаоразлозимаодметања
ухајдуке.Какојечитавсижеоодметањукомпримованууводну
епизоду,адаљитокрадњеитематскиикомпозиционоодговара
поменутоммоделу,можемоговоритиоједноставномсижеу.

Мегданпротивхвалисавцабројнајегрупауоквирујунач-
когмегданакаотакмичарскедисциплине.Свепесмекојеулазе
уовајмоделимајуједноставнесижее.Најпознатијипримери,
варијантеодуелуМаркаиФилипа(Пилипа)Маџарина(Шок-
чића,Драгиловића),започињујавномпохваломпротивникада
ћепобедитинајвећегјунака.Маркаотоменајчешћеизвести
побратим,аондасеонсамупутиФилиповомдвору.Сусретс
арогантномпротивниковомљубом,апотомикажњавањегорде
женеударцемиотимањемђердана,уједносуодговориизазов.
Све се разрешава краткиммегданом, у комМарко савлада
хвалисавца.једнарукописнаваријанта(СНПIIр,56)проши-
рујеипонегдемењаовузаједничкусхему.Разуђенеепизодео
МарковомпутовањуиборавкууБудиму(прелазакпрекореке,
сусретсбељарама,предахукрчми,наручивањехлебаиужине,
залагањебуздована)нисубитнопореметилелинијусижејног
тока.Сижесенекаддеформишеукулминациономсегменту.
изостајемегданпротив„ваљеногФилипа”,атријумфудуелу
сезамењујемотивомкарактеристичнимзапесмеоослобађању
–спасавањемдавноотетедевојке(сестраМартолозНиколе).
Међутим,чакнитаданемапреплитањаилиудвајањасижеа,
једнообразностјесачувана.

Усложњавањенатематско-мотивскомпланунеморапратити
иструктуралноудвајање.Таконастајупреплетенисижеи–прелаз
одједноставнихкасложеним.Ониимајуједнуцеловитурадњу,а
тематскипредстављајудваиливишемодела.Акосеједноставни
сижеможедефинисатикаоједнокружан,ондабипреплетеном
одговараласкицаиспреплетанекружнице.
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115

Сл. 1 – Једноставан сиже Сл. 2 – Преплетени  сиже
Сл.1–ЈедноставнисижеСл.2–Преплетенисиже

Преклапањеможебитипоследицаширењајунаковихдело-
круга.ТакосуДрагићвојвода(СНПIII,55)иВукДеспотовић
(СНПVI,59)заменициостарелогоца/владарауборбипротив
његовогизазивача,ауједнотакмичарииженицикојиљубустичу
добијајућијенамегдану.хајдучкиподвигодбранедевојачкеча-
стиредовноукључујеимаскирањехајдука(СНПIII,5;СНПIII,
66;Пцх,128).Моделисеиовдесамотематскипреплићу,аком-
биновањадвејусижејнихсхеманема,образацјеисти,заједнички.

Некадаоквирни,илијошчешће,завршнимотивидајудо-
датноосветљењеипроширујузначење.Такосмртубицисенчи
судбинуМусићаСтевана,закаснелогјунака(СНПII,47).Поги-
бијајунакауфиналупридодајесемотивимазавадебраћеинео-
стваренеженидбеуваријантамаосвађибраћезбогвиле(Е,132;
Б,43;СНПII,11).Преплитањеспородичномтематикомувекводи
капомерањужанрауправцупородично-новелистичкихсижеа,
асдругестране,мотивсмртиуноситрагичкудимензијубалада.
Питањежанразависиумногомеодпретежностиепско-лирских
мотива.Њихова већа заступљеност, варијанте о братоубиству
ради виле првенствено сврставамеђу баладе уобличене по
правилимаепскестилизације.УпримеримаоБоланомДојчину
(Дојчилу,ивиКарловићу)–Е,110;СНПII,78;СНПIIр,63,по-
родичниодносиисмртподређенисуподвигуболесногјунака,
тенемаискоракаизепскогжанра.

Преплитање, најзад,можебитиусловљенопроширењем
перспективенарације.иакопевачфиксирасвојуидеолошкутачку
посматрањазапозитивноги/илинационалногјунака,нијеретко
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повременопремештањеунепријатељскитаборифокусирање
напротивника,снапоменомда„идејнасликасвета”154остаје
доследновезаназајунака155.Ууводуизаплетујунакуглавном
„трпиделовањенепријатељскихсила”156,противниковаакција
покрећерадњу.Обрнутаперспектива,смештањепочетнерадње
нанепријатељскутериторију,честа јеекспозицијапесамаиз
ускочкесредине,каоипесамаобојевимауцрногорскојхро-
ничарскојиустаничкојепици.157Нпр.једнаваријантаоотмици
иизбављањусењскихдевојака(СНПIIIр,32)започињедого-
воромБродарићаМијаиАсан-агезанападнаСењанке.затим
сесценапремештанаизвор,гдедевојкезахватајуводу,ина
отмицу.Тек у завршници, појављује сеивоСењанин, јунак
ослободилац,сустижеТуркеиослобађадевојке.имајућиувиду
тежиштеприповедања,овајпримербисемогаосврстатимеђу
неостваренеженидбе.Сдругестране,подвигсењскогкапетана,
носиоцаетичкихвредностипевачаизаједнице,сугеришедаје
речоспасавањуробља.Преношењеперспективесаотмичара
нажртве,апотомина ослободиоца,сведочиоосциловању
сижејногмодела између различитих „протагониста” у поје-
динимсегментимарадње.Стога јенајисправнијеговоритио
преплитању двамодела. још један пример преплитања чак
четиримоделаналазимоуваријантамаопоследњемподвигу
ЂураДаничића,кадаспречавапреудајусвојежене(СНПVII,

154B.A.Uspenski,Poetika kompozicije. Semiotika ikone,Nolit,Beograd,
1979,15.

155Чакикадасецеларадњапреместиутурскусредину,каоуВишњиће-
вом„БојунаМишару”,идеолошкатачкапевачаиколективаиспољићесекроз
ангажованиизвештајрефлектора–гавранова.

156С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,292.
157Разматрајућиструктурупостфолклорнихепскиххроника,С.Ђорђевић

Белићдетаљнообразлажепроменутрадиционалнихепскихобразаца,посебно
преобликовањеипрефункционализацијуиницијалнихформулахроничарских
песама(С.ЂорђевићБелић,Постфолклорнаепскахроника:жанрнаграниции
границежанра,Чигојаштампа,институтзакњижевностиуметност,Београд,
2016,75–102).
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31;СНПVII,32):неостваренаженидба(мужнасвадбисвоје
жене),невернаљуба,подвигболесногјунакаисмрт.

Сложенисижеинастајуудруживањемдваједноставнаили
повезивањемвишеједноставнихилипреплетенихсижеа.Темат-
скоусложњавање,заразликуодпреплетенихсижеа,овогапута
пратииразвијањекомпозиционогсклопа,тесејаснораспознају
додирииграницемоделакојиулазеусаставсложеногсижеа.
Нпр.првидеоваријантеоМарковомловусТурцима(СНПII,70)
организованјекаотакмичењеиобрачунснепоштенимвезироми
његовимделијама,азатимсенањеганастављасижеорапорту,у
комвладародобравајунаковпоступак.Двамодела–такмичење
иизвештајвладаруулазеусаставовогсложеногсижеанеиз-
мењени,уносећисвесегментерадњекојеимајукаосамостални
једноставнимодели.зато јењиховоуклапањевидљиво,адве
схемеусложенијојконструкцијијасноразграничене.

Међутим,сижеикојиизграђујуједансложенисиженемо-
рајубитиједнакоразвијени,нитимеђусобнопропорционални.
Некиодњихможебитисведенијиуодносунадруги,алиако
садржиглавнеетаперадњекаоицеловити,самостални,полазни
сиже,идаљеговоримооспојусижеаисижеа.Компримовање
сижеаможеићидоравниепизодеиличакмотива,алитадане
постоји развијени сижејни ток, већ само тематско-мотивска
подударностсаодговарајућимширимсижеом.Већјебилоречи
отаквимједноставниммоделимачијисесижејнитоковаквим
проширењима бочно грана, али задржава једнообразност и
праволинијску усмереност радње.Епизодаилимотив освете
уобичајенозатварајупесмеоиздајиисмртихајдука,сижејноне
усложњавајућимоделнакојисенадовезују.Нпр.четасеосвети
неверномјатакујерпогубиРадаодСокола(СНПIII,52;СНП
III,53)илипохлепномкумузасмртМијатаТомића(СНПVII,
37;Пцх,103).Акосеуместомотиваилиепизоденапочетни
сиженадовежедруги,настајесложенисиже.Додавањесижеао
осветисрећемонпр.уваријантиоослобађањуисмртиКраље-
вићаАндрије(СНПVI,17).УпрвомделуМаркосазнаједаима
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давноодведеногбрата,одлазимаскиранмеђуТуркеиубратовљев
дом,опијагаиизводиизнепријатељскесредине.Овајсегмент
одговарасижеимаопотразииспасавањуотетогчланапороди-
це.затимрадњакрећеудругомправцу.Андријауспутожедни,
свраћаукрчму,гдегабројнијинепријатељлакосавлада.Марко
потражибрата,апотомкажњавањеговеубице.Уфантастичној
завршници,мртваАндријинаглавауздижепредмајкомМаркову
вишеструкуодмазду.Другидеорадње,тако,употпуностипрати
схемумоделаосветенечијесмрти:домамљивањежртве;члан
породицедознаје/стиженаместозлочина;осветакрвнику. 


НАЧиНиизгРАДЊЕСЛОжЕНОгСижЕА

Уклапањепојединачнихсижеаусложениприближноодгова-
раопштимзаконитостимакомпоновања158уприповедномжанру.
Далеконајфреквентнијиначинудруживањајестенадовезивање
једногсижеанадруги.Епскутехникукарактеришеуланчавање
мотиваилинеарниследдогађаја,будућидасепоетскатворе-
вина саображава захтевима аудитивногпријема.Потребна је
поступностдабипевачев„извештај”могаодасеприхвати,па
середоследказивањапоклапасаследомдогађаја.159Трагајући
задобромпесмомидобримпевачем,најважнијиВуковкрите-
ријумбио је појамреда, казивањепореду.160 затои сложени
сижеипретежнонастајууланчавањемјединичнихсижеа.Пример

158Данас општеприхваћене типове степенасте, прстенасте и паралелне
новелистичкекомпозицијеутеоријскунаукуувеојеВ.Шкловски,анароман
ихјепримениоБ.Томашевски(В.Шкловский,Отеориипрозы,Советскийпи-
сатель,Москва,1983,34–62,217–222;Б.Томашевски,Теоријакњижевности,
279–281).

159P.Pavličić,„epskopjesništvo”uzborniku:Uvoduknjiževnost,prir.Z.
ŠkrebiA.Stamać,Globus,Zagreb,1986,415.

160 Н. Милошевић-Ђорђевић, Казивати редом: прилози проучавању
Вуковепоетикеусменогстварања,Рад,КПзСрбије,Београд,2002,34–35.
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једногтаквогјестеипомињанаваријантаоспасавањуисмрти
КраљевићаАндрије.

Уодабраномкорпусуепскихпесамауглавномсеповезују
два,амогуће јенадовезивањеитрисижеа,мадазнатноређе.
Срећемо га нпр. у особеним варијантама о погибији војводе
Момчила(Б,97;СНПII,25;Пцх,147):невернаљубауништава
јунакове атрибуте (преплетено са смрћу јунака),младожења
намерноубијадевојкуизаменаневесте.Даљеуланчавањеније
уобичајено,јербипретеранаразуђеностнарушилацеловитост
радњекојојсвакаепскапесматежи.затосеисижеикојисеудру-
жујуузрочноповезујупологичкомследу.Накондугогвојевања
уцаревојвојсци,следиспасавањеотетежене(варијантаоМарку
иМини–СНПII,62)иликажњавањеневернице(„БанМилутин
иДукахерцеговац”–СНП II, 31).Наиздајуи заробљавање
хајдуканадовезујесеослобађање(нпр.триваријантеукојима
побратимпреварииповедеЛукуПустахију/ПејаНикчевића,а
онсеуспутослободисам–СНПIV,13;Пцх,118;Пцх,139).
храброгјунака,победникаувитешкомнадметању,заточе,пасе
радњанастављакаосижеоослобађању(нпр.варијантеоМи-
лошевомпребацивањуцрквебуздованомуЛатинима–СНПII,
37;СНПIIр,27;Пцх,123),илисеутакмицазавршавамасовном
борбом(песмеосмртивојводеКајице/ОблачинеРада–СНПII,
81;СНПIIр,77;Пцх,74).

Песма оМарку ињеговом сестрићу змајогњеномВуку
(СНПVI, 19)пример је лабавијегнадовезивања сижеа.Први
јемегданујакаи сестрићаунезнању,  у другом сепреплићу
спасавањеробљаиукидањесвадбарине,азавршнициприпада
сижеоборбипротиввиле.СукобзапочињепоштоВук,„младо
момче”,непристаједасеМаркууклониспута.Предкрајмег-
дана,кадамладићувеликонадјачаинатераМаркадаседохвати
Шарца, јунациоткривају сродство, те седуелпрекида.затим
ВукодлучуједапотражиАрапина,насилникаизулумћаракојије
наметнуопорез,свадбаринуипоробиодевојкеиневесте.Пошто
савладаАрапина,његовупратњуиослободиробље,Вукодлази
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ујаку,којигачекакрајДунава.Тамонаглоклоне.испостависе
дагајезачаралавила,Арапиновапосестрима.Натеравшивилу
даизлечиВука,Марковраћаисвојјуначкиореол.Триоделите
целинејасносеуочавају.Шавјенарочитовидљивизмеђупрвог
идругогсижеајеризостајемотивацијазаВуковновимегдан.
Логика каузалностинијенарушенаприпреласкуиз другог у
трећидео,виласесветизасмртпобратима,алијеовазакаснела
реакцијадодатноразлабавиласижејниток.Очекивалобиседасе
вилапојавиукритичномтренуткумегдана,каопресуданпомоћ-
ник.Одступањејепоследицањеногизмењеногделокруга–она
јепомоћникпротивникаињенаинтервенцијаби,формулативно,
донелапоразсупротнојстрани,тј.Вуку.Сдругестране,овакво
измештање јепослужилода сенадовеженови сиже, о борби
јунакасвилом.УлогасавладавањавиледодељенајеМарку,па
јењеговапобедауфиналунесаморехабилитацијапораженог
јунака,негоипоследицаепскеинерције,сећањанапознатији
модел.Такође,народнипевачинсистиранауравнотежењуепске
славедвојицејунака.Вукнадјачаваујака,алисеборбаокончава
помирењем,затимјеонподвижникудругомделурадње,даби
накрајуМаркоизбиоупрвипланипобедомимудримсаветом
искуснијег ратникамлађемда сепобратими с вилом.Оваква
симетричнаконцепција,маколикосењенатрисижеаосећала
каолошеспајањеоделитихпесама,одпочеткајеусмеренапрема
поенти,којаистичебалансизмеђуснагемладогмегданџијеи
мудростипрекаљеногборца:„Тешковаздаујкубезсестрића,/
Асестрићубезваљанаујка”.161

161У завршном сегментуможе се развитии потпуно супротна карак-
теризација Марка Краљевића. Тада ујак на превару погуби бољег од себе
иако је сродство откривено (СНП IIр, 39). Различите квалификације истог
јунакапосебансуистраживачкипроблем.Таквеобрадемогубитипоследица
различитих процеса: времена и терена бележења; слабљења популарности
илипостојанеглорификације;ставааудиторијума,уделапевачаилипевачеве
тежње да у тренутку импровизације одговори на афинитет и очекивања
публике.



Јунак и сиже епске песме

169

заразликуодовогпримера,гдесејединичнисижеипросто
надовезујуиостајунеизмењени,постојеионикодкојихдодир
уланчанихсижеаузрокујевећеилимањедеформацијепојединих
сегменатарадње.Најприметнијајеизменазавршницепрвогси-
жеазарадмотивацијеувођењанаредногиублажавањапрелаза.
Провалаудевојачкеодајеобичносезавршавазаједничкимбегом.
Међутим,Шћепанјакшић(СНПIIр,81),МићоАнђелић(СНП
IIIр,67)иБелил-ага(Е,24),наконобљубедевојке,одлазесами
маданенамеравајудаодустануодженидбеиупркостомешто
суиспуњенисвиусловизаотмицу(девојачкискрбникјеодсу-
тан, робиња јеподмићена,немадругихчувара, нитипотере).
Оправдавањејунакастрахомнијекључпроменесижеаумлађим
записима.Остављањедевојкеибегкарактеристичнојесамоза
антијунаке,итоупоступкунаглашененегативнекарактеризације
кукавицанаспрамјунакаподвижника.Овдетонијеслучај,јерни
ШћепанниМићонисунегативнијунаци.јединиразлоговакве
изменејестенастојањепевачадапроширинарацијунадовези-
вањемјошједногсижеа,атојеженидбаспрепрекамапреузи-
мањадевојке,односно,устаријемзапису,женидбабезпрепрека.

Односимеђусижеимапотврђујунеколикотиповавеза:
–произвољнонадовезивање;
–узрочноповезивањебезизменанасаставу;
–узрочноповезивањесапроменомуланчанихсижеанаспоју;
–чврстосрастањенадовезанихсижеа.
Последњипоступак, каоинизање логичкинеповезаних

сижеа(помињанипримерудруживањапрвогидругогсижеау
варијантиосусретуВукаиМарка),нијетакочест.Примењен
јенпр.уновелистичкојпородичнојпесмиозавадибраћезбог
жене„Милан-бегиДрагутин-бег”(СНПII,10).Почетакодговара
епскојженидби спрепрекама (невеста каопрепрека), а завр-
шницамоделуољубикојазавадибраћу.Немогућејепрецизно
повућиграничнулинијунакојојпрестајеједанипочињедруги
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сиже.испуњење невестиног услова за довршење свадбеног
обреда–девероваглава,померенојеудругидео,априпрема
забратоубиствопажљивојевођенаодпочетногобећањадатог
љубиуложници,прекозанемареногпророчкогснаипозивау
лов,додаривањаснахепрвогјутрапоњеномдоласкууновдом,
апредполазакупланину.Такосу,заправо,двасижеапреплетена
једансвојимкрајем,адругипочетком,усредишњемделуове
варијанте,аобрадупратеижанровскаколебања,тј.прожимања
епикеибаладе.

Типовинадовезивањадвасижеаредомсуграфичкипред-
стављенина следећимскицама (1. произвољнонадовезивање
логичкинеповезанихсижеа;2.логичконадовезивањебезизмене
наспојусижеа;3.логичконадовезивањесаизменомзавршнице
првогсижеа;4.чврстосрастањенадовезанихсижеа):

1.

сиже. Испуњење невестиног услова за довршење свадбеног обреда – деверова глава,

померено је у други део, а припрема за братоубиство пажљиво је вођена од почетног

обећања датог љуби у ложници, преко занемареног пророчког сна и позива у лов, до

даривања снахе првог јутра по њеном доласку у нов дом, а пред полазак у планину. Тако

су, заправо, два сижеа преплетена један својим крајем, а други почетком, у средишњем

делу  ове  варијанте,  а  обраду  прате  и  жанровска  колебања,  тј.  прожимања  епике  и

баладе. 

Типови надовезивања два сижеа редом су графички представљени на следећим

скицама  (1.  произвољно  надовезивање  логички  неповезаних  сижеа;  2.  логичко

надовезивање  без  измене  на  споју  сижеа;  3.  логичко  надовезивање  са  изменом

завршнице првог сижеа; 4. чврсто срастање надовезаних сижеа):

1.                              2.   

3.                                    4.    

Осим  надовезивањем,  сижеи  улазе  у  састав  сложеног  сижеа  и  поступком

размицања једног да би се обухватио други, односно уметањем једног сижеа у други,

оквирни. У основи, реч је о симетричним поступцима, а дистинкција је направљена да

би  се  нагласила  доминација  спољашњег  или  унутрашњег  сижеа.  Када  се  тематско-

наративна  окосница  поклапа  са  спољашњим сижеом,  говоримо о  размицању,  а  када

такво средиште почива на унутрашњем сижеу, док је спољашњи само оквир, поступак

слагања  сижеа  посматрамо  као  уметање.  Размицање  и  уметање  може  се  скицирати

концентричним круговима,  при чему је  у  првом поступку наглашен спољашњи,  а  у

другом унутрашњи круг:
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Сл. 3 – Произвољно надовезивање

логички неповезаних сижеа

Сл. 4 – Логичко надовезивање без

измене на споју сижеа

Сл. 5 – Логичко надовезивање са

изменом завршнице првог сижеа

Сл. 6 – Чврсто срастање

надовезаних сижеа

2.

сиже. Испуњење невестиног услова за довршење свадбеног обреда – деверова глава,

померено је у други део, а припрема за братоубиство пажљиво је вођена од почетног

обећања датог љуби у ложници, преко занемареног пророчког сна и позива у лов, до

даривања снахе првог јутра по њеном доласку у нов дом, а пред полазак у планину. Тако

су, заправо, два сижеа преплетена један својим крајем, а други почетком, у средишњем

делу  ове  варијанте,  а  обраду  прате  и  жанровска  колебања,  тј.  прожимања  епике  и

баладе. 

Типови надовезивања два сижеа редом су графички представљени на следећим

скицама  (1.  произвољно  надовезивање  логички  неповезаних  сижеа;  2.  логичко

надовезивање  без  измене  на  споју  сижеа;  3.  логичко  надовезивање  са  изменом

завршнице првог сижеа; 4. чврсто срастање надовезаних сижеа):

1.                              2.   

3.                                    4.    

Осим  надовезивањем,  сижеи  улазе  у  састав  сложеног  сижеа  и  поступком

размицања једног да би се обухватио други, односно уметањем једног сижеа у други,

оквирни. У основи, реч је о симетричним поступцима, а дистинкција је направљена да

би  се  нагласила  доминација  спољашњег  или  унутрашњег  сижеа.  Када  се  тематско-

наративна  окосница  поклапа  са  спољашњим сижеом,  говоримо о  размицању,  а  када

такво средиште почива на унутрашњем сижеу, док је спољашњи само оквир, поступак

слагања  сижеа  посматрамо  као  уметање.  Размицање  и  уметање  може  се  скицирати

концентричним круговима,  при чему је  у  првом поступку наглашен спољашњи,  а  у

другом унутрашњи круг:
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Сл. 3 – Произвољно надовезивање

логички неповезаних сижеа

Сл. 4 – Логичко надовезивање без

измене на споју сижеа

Сл. 5 – Логичко надовезивање са

изменом завршнице првог сижеа

Сл. 6 – Чврсто срастање

надовезаних сижеа

 Сл.3–Произвољнонадовезивање Сл.4–Логичконадовезивањебез
 логичкинеповезанихсижеа измененаспојусижеа

3.

сиже. Испуњење невестиног услова за довршење свадбеног обреда – деверова глава,

померено је у други део, а припрема за братоубиство пажљиво је вођена од почетног

обећања датог љуби у ложници, преко занемареног пророчког сна и позива у лов, до

даривања снахе првог јутра по њеном доласку у нов дом, а пред полазак у планину. Тако

су, заправо, два сижеа преплетена један својим крајем, а други почетком, у средишњем

делу  ове  варијанте,  а  обраду  прате  и  жанровска  колебања,  тј.  прожимања  епике  и

баладе. 

Типови надовезивања два сижеа редом су графички представљени на следећим

скицама  (1.  произвољно  надовезивање  логички  неповезаних  сижеа;  2.  логичко

надовезивање  без  измене  на  споју  сижеа;  3.  логичко  надовезивање  са  изменом

завршнице првог сижеа; 4. чврсто срастање надовезаних сижеа):

1.                              2.   

3.                                    4.    

Осим  надовезивањем,  сижеи  улазе  у  састав  сложеног  сижеа  и  поступком

размицања једног да би се обухватио други, односно уметањем једног сижеа у други,

оквирни. У основи, реч је о симетричним поступцима, а дистинкција је направљена да

би  се  нагласила  доминација  спољашњег  или  унутрашњег  сижеа.  Када  се  тематско-

наративна  окосница  поклапа  са  спољашњим сижеом,  говоримо о  размицању,  а  када

такво средиште почива на унутрашњем сижеу, док је спољашњи само оквир, поступак

слагања  сижеа  посматрамо  као  уметање.  Размицање  и  уметање  може  се  скицирати

концентричним круговима,  при чему је  у  првом поступку наглашен спољашњи,  а  у

другом унутрашњи круг:
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Сл. 3 – Произвољно надовезивање

логички неповезаних сижеа

Сл. 4 – Логичко надовезивање без

измене на споју сижеа

Сл. 5 – Логичко надовезивање са
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4.

сиже. Испуњење невестиног услова за довршење свадбеног обреда – деверова глава,

померено је у други део, а припрема за братоубиство пажљиво је вођена од почетног

обећања датог љуби у ложници, преко занемареног пророчког сна и позива у лов, до

даривања снахе првог јутра по њеном доласку у нов дом, а пред полазак у планину. Тако

су, заправо, два сижеа преплетена један својим крајем, а други почетком, у средишњем

делу  ове  варијанте,  а  обраду  прате  и  жанровска  колебања,  тј.  прожимања  епике  и

баладе. 

Типови надовезивања два сижеа редом су графички представљени на следећим

скицама  (1.  произвољно  надовезивање  логички  неповезаних  сижеа;  2.  логичко

надовезивање  без  измене  на  споју  сижеа;  3.  логичко  надовезивање  са  изменом

завршнице првог сижеа; 4. чврсто срастање надовезаних сижеа):

1.                              2.   

3.                                    4.    

Осим  надовезивањем,  сижеи  улазе  у  састав  сложеног  сижеа  и  поступком

размицања једног да би се обухватио други, односно уметањем једног сижеа у други,

оквирни. У основи, реч је о симетричним поступцима, а дистинкција је направљена да

би  се  нагласила  доминација  спољашњег  или  унутрашњег  сижеа.  Када  се  тематско-

наративна  окосница  поклапа  са  спољашњим сижеом,  говоримо о  размицању,  а  када

такво средиште почива на унутрашњем сижеу, док је спољашњи само оквир, поступак

слагања  сижеа  посматрамо  као  уметање.  Размицање  и  уметање  може  се  скицирати

концентричним круговима,  при чему је  у  првом поступку наглашен спољашњи,  а  у

другом унутрашњи круг:
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Сл. 4 – Логичко надовезивање без

измене на споју сижеа

Сл. 5 – Логичко надовезивање са
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Сл. 6 – Чврсто срастање
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 Сл.5–Логичконадовезивањеса Сл.6–Чврстосрастање
 изменомзавршницепрвогсижеа надовезанихсижеа

Осимнадовезивањем,сижеиулазеусаставсложеногсижеа
ипоступкомразмицањаједногдабисеобухватиодруги,односно
уметањемједногсижеаудруги,оквирни.Уоснови,речјео
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симетричнимпоступцима,адистинкцијајенаправљенадаби
сенагласиладоминацијаспољашњегилиунутрашњегсижеа.
Кадасетематско-наративнаокосницапоклапасаспољашњим
сижеом,говоримооразмицању,акадатаквосредиштепочива
наунутрашњемсижеу,докјеспољашњисамооквир,поступак
слагањасижеапосматрамокаоуметање.Размицањеиуметање
можесескициратиконцентричнимкруговима,причемујеупр-
вомпоступкунаглашенспољашњи,аудругомунутрашњикруг:












 Сл.7–РазмицањеСл.8–Уметање

Примере спајања сижеа техником размицања налазимо
упесмамаоженидбиспрепрекама,којесеширезанекитип
такмичења.Такосвепесмеосавладавањунизаодтри,четири
препрекеутазбиниобухватајувишебој,абројниженицикоји
девојку стичу испуњењем једног условаморају да победе у
кошији(нпр.Стојанјанковић–СНПIIIр,50;СНПIIIр,51)или
пливању(ивоСењанин–Е,100).

ДоминантансижеусложенојконструкцијиодвобојуБаја
Пивљанинаибегаљубовића(СНПIII,70)јестеспољашњи–мег-
данпротивгласовитогјунакапреплетенсанеоствареномосветом
нечијесмрти.Делокругосветникаиизазивачаформулативноје
резервисанзапозитивногјунака,аовдесе,неуобичајено,таква
функцијадодељујебегуљубовићу.Теккадасемегданразмакне
иусвојеоквирепримипреваруосветникаииздајупобратима,
јунакипротивниквраћајусвојепримарнеделокруге,апобеда
у неравноправноммегдануи кажњавањеиздајника удружују
националнуиетичкувалоризацију.
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СтаријизаписоневернојсестриБодолићаБогдана(Е,129)
започињекаоновелистичкипородичнисиже–братсазнаједаима
давноуграбљенусестру,опремасеиполазијојупоходе.После
наокосрдачногдочека,сестрагаопијаивезује.Поповраткуиз
лова,зетпланирадагаумори,нудећимуизборсмрти.Богдан
бира јуначкусмрт,одсабље.Обртнастајекадапобедизетаи
његовубројнупратњуунеравноправноммегдану.завршницаје
формулативнокажњавањеневернесестревађењемочију.јунаков
подвигнеостајесамоупородичнимоквирима,већимпридодаје
иепску,херојскудимензију.Размицањемсижеаоневернојсестри
дабисеуклопиосижеоизборусмртиостварујесежанровско
померање,којимсеприповеднапесмапреводинаепскураван.

Сижеоизборусмртикојипослужизаподвигослобађања,
на истој унутрашњој позицији, постаје доминантан када се
уклопиу типичне епске околности, представљенемоделомо
подвигујунаканатуђемтерену.Претежностунутрашњегсижеа
сигнализирадајеречоуметањуједногсижеаудруги.Секулин
одлазакнанепријатељску територијуи суочавање с турским
царем,укојемганајпреизвештаваочувенојјуначкојтројци,а
потомсеослобађаузпомоћсветитељаилисопственомснагом
иумешношћу,мотивисаноје,удвемаваријантама,задаткомда
свомевојсковођидонесеводу(Б,101;СНПIIр,74).162иакопрег-
нантнимотивзатварањаиослобађањаводеотварамогућност
комплексногдијахронијскогповезивањасмитолошкомматри-
цом163,оквирнисиже,укојијеинтегрисан,потпунојезаклоњен

162 Веза мотива доношења воде владару и тројице добрих јунака
забележенајејошу„ДругојкњизиСамуиловој”.Давидопкољенфилистејском
стражомпожеливодусавитлејемскогстуденца.Тројицадобровољаца,најбољи
јунациуњеговојвојсцикојипојединачносавлађујустотиненепријатељских
војника, пробијају се кроз обруч и доносе војсковођи воду („Друга књига
Самуилова која се зове и Друга књига о царевима”, гл. 23, 8–16, Библија
илиСвето писмоСтарога иНовога завјета,издањеБиблијског друштва,
Београд,1991,308).

163Асимиловање и епско стилизовање старијегмотива подразумева и
парадигматско повезивање ликова старијег, митолошког, и млађег, епског,
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унутрашњимсижеомоСекулиномослобађању.У„Пјесницара
Сулеимана”(Б,101),послечудесногослобађања,Секулаумиче
потериивраћасеподујаковшатор,али–празнихруку.ижедни
генерал,ижеднавојска,ијунакподвижник,заборавилисуна
воду.ипак,певачевоизостављањепоменутогархетипскогмо-
тиваузавршномделуоквираједвајеприметно,готовонебитно,
јерједоминацијауметнутогсижеатоликадаовајпропустне
нарушавастабилностцеловитог,сложеног,сижеа.Планирани
подвигзамењенјејошвећимјунаштвом.164

још један пример уметања јесте варијанта изВукових
необјављених рукописа оженидбиСтојана јанковића (СНП
IIIр,49).Стојансеженичувеномтурскомлепотицомизкуће
Ветли-Беговића,којузањегаотимаиван-капитан,својеврсни
заточник,добровољац.Овајњеговподвигзаправопредставља
„тежак задатак”,женидбениуслов за руку јелице,Стојанове
сестре.централнаженидба (Стојанова) и она намаргинама
(иванова)градесложенисижеуметањемотмицеуженидбус
препрекама.

јаснадистинкцијаразмицањаиуметањанијемогућасамоу
реткимслучајевимауравнотеженостиспољашњегиунутрашњег
сижеа.Равнотежанијепоследицасамоквантитативнеуједначе-
ности,приближногбројастиховаиравномернезаступљености
обатематско-сижејнаблока,негопресвегапочиванаидејном
балансуиузајамнојкомплементарностидваспојенасижеа.Тако
сезапесмунасловљену„КајањеиисповијестМаркаКраљевића”
(СНПVI, 21) неможе рећини да је изграђена  размицањем
модела јунак остављаоружје да би се обухватило спасавање

слоја. „Тако турски султан постаје супституција демонског бића које има
функцијудазатвориизвореиузрокујекосмичкусушу,анашјунаккултурни
херојпредкојимстојизадатакдаповратипоремећенухармонијууприроди”
(Б.Сувајџић,Јунациимаске,64).

164 и у поменутој библијској паралели владар не утоли жеђ. Давид
пролива воду, намењујући је господу, увидевши тежину и ризик подвига
смелих,оданихјунака.
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робља,нитидасеспасавањеробљауметнулоусижеопокушају
остављањаратничкогзаната.УочиУскрса,Маркосезаклиње
мајцидаћеоставитиоружје,исповедитисеипричестити.По-
лазибезоружја,амајкаганоси,бојећисеневоље.Успутсреће
робље,којегамолизапомоћ.Кадапокушајоткупапропадне,
аТурцигапојуре,Маркоћеприхватитиоружјеодмајке,сав-
ладатипротивникеиослободитипоробљене.Наисповестије
затонајпрепрекорен, алипоштоигумандознаправеразлоге
крвављењарукунанајвећихришћанскипразник,благосиљага
иопраштасвихгрехова.Такојенеопходноступотребеоружја
поткрепљенанедостаткомикаквихдругачијихмогућностида
сеучинидобродело,авеличинаплеменитогподвигауздигнута
тешкоћамаиискушавањем.

Тачкадодираспољашњегиунутрашњегсижеазависиод
поступкањиховог спајања.Сложени сижеизграђен техником
уметањараспоређујенаследећиначинетапесвојерадње:уводс
почеткомзаплетаидругидеорасплетапоклапајусесапочетним
изавршнимоквиром,тј.спољашњимсижеом,докјетежиште
нарације (заплет, кулминацијаипочетак расплета) смештено
уунутрашњисиже.Такотриваријантеојунакукојиизлазииз
тамницедаповратиотетуженуилиспречињенупреудају(То-
дорПоморавац–Е,78;БановићСекула–СНПVI,75иУскок
Радојица–СНПVI,76)упрвидеооквирасмештајубораваку
тамници,добијањегласоваопреудајиинагодбуспоробљивачем,
аузавршницу–ослобађање.централнисижеобухватамаски-
рање,савладавањепротивникаиоткривањеправогидентитета.

Усупротном,симетричном,поступкуразмицања,тачка
прекида спољашњег и увођења унутрашњег сижеа поклапа
се с крајем заплета.Унутрашњисижепредставља, заправо,
кулминацију.Бројнипримериукојимајезаплетпродужен,а
кулминацијаодложена,померајутакоунутрашњисижедаље
од геометријске средине песме. Нпр. доминантан сиже у
песми„Човјек-пашаиМихатчобанин”(СНПIII,62)одговара
моделувладарпопуштасамовољном јунаку.Врхунацпосле
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којегпашаодлучидапустијунака,еквивалентанпридодатом
унутрашњемсижеу,померенјеудругидеоинтегрисанерадње,
атојеМихатовпоследњиодговор,искренапричаоразлозима
одметања.165

Тридосадпоменутапоступкаспајањасижеа–надовези-
вање,размицањеиуметање–еквивалентнисукомпозиционој
технициизградње степенасте, односнопрстенасте структуре.
Какопаралелновођењевишерадњихришћанскојепскојпесми
нијесвојствено166(сизвеснимограђивањемкадјеречосижеимао
масовнимбиткамаисколективнимпротагонистом),такоусастав
сложеногсижеасамоизузетноулазепаралелниједноставниили
преплетенисижеи.Нарацијајеконцентрисананаједног(понекад
надва-трикомплементарна)јунака,пратиједнуњеговуакцију
иливишењих,којесеузастопнонижу,прекидају,настављају,или
сенекеодњихумећу,односноширезадруге.Чакикадсерадња
повременопремештаунепријатељскитабор,тачкагледиштасе
углавномнеодвајаодјунака,пасупаралелнисижејнитокови
ретки.Онибизахтевалидвојицуиливишеравноправнихпро-

165Ово је веома занимљив пример вишеструког колебања. Први део
песме–метафораопородичној задрузииизобиљумотивскиседодирујес
песмамаохваљењупородицеизкојећебитиизабранацарсканевеста–нпр.
Е,142,илицарскизет–СНПVII,13(С.Самарџија,„Слојевиједнеметафоре
(између календарске годинеипатријархалне задруге)”,ГодишњакКатедре
за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, II, 2006, 50–
61).Чудеснакулаподсећанавилинград–СНПI,226,односноцрквукојуу
митолошкимпесмамазидадевојка–СНПI,234(исто,41–46).Неустрашиваи
царунепокорналепотадевојка,учијемселикумешајуатрибутинационалног
епскогборцаистарогженскогбожанства(H.Krnjević,Lirskiistočnici.Izistori-
je i poetike lirskenarodnepoezije, 132), сродна јелику силногчобанина (M.
Bošković-Stulli,„Pjesmaosilnomčobaninu”,Usmenaknjiževnostkaoumjetnost
riječi,68–76).

166Шмауспримећуједасупаралелнерадњепроблемусвакојепици,а
усрпскојепскојпоезији,заразликуодкрајинскеепике,„uzastopnostizlaganja
paralelnihdogađaja lakodolaziu sukob sa težnjomzapravolinijskimvođenjem
radnje”(A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,127).
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тагонистасаразличитоусмеренимактивностима,којесемогу,
алиинеморајуукрстити.

икадасепаралелнисижеиспорадичнојаве,никадасамо-
сталнонеградесложенисиже,већимсеобавезнопридодајејош
некимоделнадовезивањем,размицањемилиуметањем.Познате
судвесиметричне,паралелнеотмицеупесмиоженидбиива
Сењанина(СНПIII,26):КомненовакрађахајкеизУдбинеиот-
мицаАнђелијеисењскихдевојакакојуизведехрњоМустаф-ага,
успоредномсижејномтоку.Свакиодовадвапаралелнасижеа
преплетенјесајошпоједним,пасеондаудружујусајошјед-
ним.Најпресепреплићу(обележенознаком=)сижеоподвигу
натуђемтеренуиотмицадевојкеизкуће,пасеразмичу(знак
{)задванадовезанасижеа(знак+)–издајучетеинеостварену
отмицу,аоваотмицајепакпреплетенасаспасавањемробља:

отмицаизкуће=подвигнатуђемтерену{(четаиздајејунака+
  неоств.отмица=спас.робља)

Овакавзнатносложенијипоступакспајањасижеаподразу-
мева,дакле,комбиновањепомињанихначинаспајањасижеа,у
овомконкретном случају, паралелногпозиционирања, разми-
цањаинадовезивања.„Косовкадјевојка”(СНПII,51)удружује
надовезивањеиуметање.Напреплетенисижеонеоствареној
женидбизбогсмртивереникаипогибијијунаканадовезујесе
најпреизвештајјединогпреживелогјунака,пасезаједноумећу
(знак})усижеоженинаразбојишту.Складуцелинедоприноси
иизборретроспективекаопримарногпоступкаобликовања.

(неостваренаженидба=смрт+извештајјединогпреживелог
јунака)}женанаразбојишту

ВаријантаопокушајуженидбегојеногАлилаћеркомбанаод
Уџбара(СНПVII,17)првимделомодговарасижеимаодобијању
девојкепостављененакошију.јунакпобеђујеутрци,аликадасе
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откриједадолазиизнепријатељскогтабора,девојкупрепуштају
Комленубарјактару,ајунакдоспеваутамницу.Наиницијативу
његовогбрата,вођекрајишкихТурака,банодУџбара,несуђени
таст,пуштаганаслободу.Дакле,неостваренаженидбасеразмиче
закошију,азатимсенањихнадовезујесижеоослобађањуиз
тамниценаинтервенцијуугледногјунака(владара):

неостваренаженидба{кошија+ослобађањенаиницијативу
угледногјунака

изистезбиркејеиваријантаобрнутосиметричнеструкту-
реуодносунапретходнипример.„харамбашаЂачеибратму
Милован”(СНПVII,55)почињеиздајомјатаканазимовнику.
Травничкивезир,домаћинииздајник,заточиЂачета,ахајдук
добијаприлику за ослобађање ако везира заменинамегдану.
испоставиће се да се борипротиврођеногбрата, од којег је
давнорастављен.Мегдансезавршавапомирењем,осветомве-
зируипреласкомбраћеухришћанскитабор.Овдесенаиздају
надовезујезаменанамегдану,докјеуњууметнутмегданбраће
унезнању:

невернијатакиздајехајдука+заменанамегдану{мегдан
браћеунезнању

Комбинацију размицањаи уметања срећемоу двема ва-
ријантамаоМаломРадо(ј)ици /ОграшићуРаду(СНПIII,51;
СНПIIIр,8).централнисиженастајепреплитањемослобађања
преваром,ослобађањаузпомоћдевојкеиженидбе.Онјеуокви-
ренспасавањемробља,аистовременосешири,размичезасиже
охајдукунамукама:

спасавањеробља{ослобађањепреваром=ослобађ.узпомоћдевојке=
женидба{хајдукнамукама
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Неки од наведених примера сложених сижеа насталих
комбиновањем, по свим естетскимкритеријумима, спадају у
најуспелијаусменапоетскаостварења.Талентованипевачису
ихкомпоновалипажљиво,смислено,водећирачунаоредосле-
дууклапања,размерииодносупремацелини,којуниуједном
тренуткунисугубилиизвида.Притом,требаприметитидасе
најчешћекомбинујутрисижеа(рачунајућипреплетенисижекао
један,јединствен,штоон,посвојојструктури,ијесте).

Овипримериилуструјунајчешћеначинекомбиновањау
оквируширег,сложеногсижеа.Акосвакисижекојисекомбинује
графичкипредставимо кружницом, структура „женидбеива
Сењанина”и„Косовкедјевојке”одговараједномширемкругу–
спољашњисиже,унутаркојегсумањикругови–дваунутрашња
сижеа.(графичкиприказразмицањаиуметањајеистијерсеради
осиметричним,огледалскимпоступцима,алибисеразмицање
иуметањемоглидодатноозначитинаглашавањемспољашњег
круга,односно,унутрашњихкругова.)
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уоквирен спасавањем робља, а истовремено се шири, размиче за сиже о хајдуку на 

мукама:



спасавање робља{ослобаёање преваром = ослобаё. уз помоћ девојке = женидба{хајдук на мукама



 Неки од наведених примера сложених сижеа насталих комбиновањем, по свим 

естетским критеријумима, спадају у најуспелија усмена поетска остварења. 

Талентовани певачи су их компоновали пажљиво, смислено, водећи рачуна о редоследу 

уклапања, размери и односу према целини, коју ни у једном тренутку нису губили из 

вида. Притом, треба приметити да се најчешће комбинују три сижеа (рачунајући 

преплетени сиже као један, јединствен, што он, по својој структури, и јесте). 

 Ови примери илуструју најчешће начине комбиновања у оквиру ширег, 

сложеног сижеа. Ако сваки сиже који се комбинује графички представимо кружницом, 

структура „Женидбе Ива Сењанина“ и „Косовке дјевојке“ одговара једном ширем кругу 

–спољашњи сиже, унутар којег су мањи кругови –два унутрашња сижеа. (Графички 

приказ размицања и уметања је исти јер се ради о симетричним, огледалским 

поступцима, али би се размицање и уметање могли додатно означити наглашавањем 

спољашњег круга, односно, унутрашњих кругова.)
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 Надовезивање и уметање сижеа у песми „Харамбаша Ђаче и брат му Милован“ 

обрнуто је симетрично:
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Сл. 9 –Комбинација размицања/уметања и надовезивања

Сл. 10 –Комбинација размицања/уметања и надовезивања

Сл.9–Комбинацијаразмицања/уметањаинадовезивања

Поступакпримењенупесмионеуспелојженидбииосло-
бађањугојеногАлила(размицање,панадовезивање)сликовито
сепредстављаследећомграфиком:
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уоквирен спасавањем робља, а истовремено се шири, размиче за сиже о хајдуку на 

мукама:



спасавање робља{ослобаёање преваром = ослобаё. уз помоћ девојке = женидба{хајдук на мукама



 Неки од наведених примера сложених сижеа насталих комбиновањем, по свим 

естетским критеријумима, спадају у најуспелија усмена поетска остварења. 

Талентовани певачи су их компоновали пажљиво, смислено, водећи рачуна о редоследу 

уклапања, размери и односу према целини, коју ни у једном тренутку нису губили из 

вида. Притом, треба приметити да се најчешће комбинују три сижеа (рачунајући 

преплетени сиже као један, јединствен, што он, по својој структури, и јесте). 

 Ови примери илуструју најчешће начине комбиновања у оквиру ширег, 

сложеног сижеа. Ако сваки сиже који се комбинује графички представимо кружницом, 

структура „Женидбе Ива Сењанина“ и „Косовке дјевојке“ одговара једном ширем кругу 

–спољашњи сиже, унутар којег су мањи кругови –два унутрашња сижеа. (Графички 

приказ размицања и уметања је исти јер се ради о симетричним, огледалским 

поступцима, али би се размицање и уметање могли додатно означити наглашавањем 

спољашњег круга, односно, унутрашњих кругова.)
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Надовезивањеиуметањесижеаупесми„харамбашаЂаче
ибратмуМилован”обрнутојесиметрично:
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 На крају, комбинацију размицања и уметања у структури варијаната о Малом 

Радо(ј)ици могуће је представити као три концентрична круга. (Иста слика применљива 

је и на двоструко уметање, односно двоструко размицање.)













 Ова четири начина комбиновања у оквиру сложеног сижеа употребљена су у 

највећем броју песама, пошто се веома ретко комбинује више од три сижеа. Могло би 

се рећи да су ова четири типа комбиновања један посебан вид композиционе 

формулативности. Здруживање четири или пет сижеа комбиновањем веома је ретко, 

али се спорадично јавља. Меёутим, такав сложени сиже је увек мање успеоспој, јер се 

потврёује немогућност хармоничног уклапања сегмената.167 Један такав пример 

представља песма бр. 72 Милутиновићеве Пјеванијео Грујиним подвизима на простору 

од Романије, преко Леёана до Ђурёије и натраг. Грујо жели да упозна чувене српске 

војводе. Отац га упути у сватове леёанског краља, где би требало да их пронаёе. Успут 

среће куму и обавезује јој се да ће спасти њеног мужа из тамнице ёурёијског краља. У 

Леёан стиже са закашњењем, јер су сватови отишли у Ђурёију по девојку још пре пола 

године. Креће за њима и успут савладава Арапе на Ситници. Пристигавши у тазбину, 

упознаје српске војводе, прекорева их што још нису повели невесту, а онда уз Маркову 

помоћ ослобаёа кума. На повратку сватова, савладава троглавог Арапина, а по 

довоёењу девојке, испраћа и кума у његов дом. До Романије савладава још три турске 

заседе и потом стиже Новаку. Бројне авантуре учиниле су да се као примаран издвоји 


167Песме нису лоше зато што нису формулативне или одступају од четири схеме, већ зато што је тешко 

водити више наративних токова и обликовати их у кохерентну целину.
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Сл. 11 –Комбинација размицања/уметања и надовезивања

Сл. 12 –Комбинација размицања и уметања

Сл.11–Комбинацијаразмицања/уметањаинадовезивања

Накрају,комбинацијуразмицањаиуметањауструктури
варијанатаоМаломРадо(ј)ицимогућејепредставитикаотри
концентричнакруга.(истасликаприменљивајеинадвоструко
уметање,односнодвострукоразмицање.)
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Леёан стиже са закашњењем, јер су сватови отишли у Ђурёију по девојку још пре пола 

године. Креће за њима и успут савладава Арапе на Ситници. Пристигавши у тазбину, 

упознаје српске војводе, прекорева их што још нису повели невесту, а онда уз Маркову 

помоћ ослобаёа кума. На повратку сватова, савладава троглавог Арапина, а по 

довоёењу девојке, испраћа и кума у његов дом. До Романије савладава још три турске 

заседе и потом стиже Новаку. Бројне авантуре учиниле су да се као примаран издвоји 


167Песме нису лоше зато што нису формулативне или одступају од четири схеме, већ зато што је тешко 

водити више наративних токова и обликовати их у кохерентну целину.
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Сл. 11 –Комбинација размицања/уметања и надовезивања

Сл. 12 –Комбинација размицања и уметањаСл.12–Комбинацијаразмицањаиуметања

Овачетириначинакомбиновањауоквирусложеногси-
жеаупотребљенасуунајвећембројупесама,поштосевеома
реткокомбинујевишеодтрисижеа.Моглобисерећидасу
овачетиритипакомбиновањаједанпосебанвидкомпозиционе
формулативности.здруживањечетириилипетсижеакомби-
новањемвеомајеретко,алисеспорадичнојавља.Међутим,
такавсложенисижејеувекмањеуспеоспој,јерсепотврђује
немогућностхармоничногуклапањасегмената.167једантакав
примерпредстављапесмабр.72МилутиновићевеПјеванијео
грујинимподвизиманапросторуодРоманије,прекоЛеђанадо
Ђурђијеинатраг.грујожелидаупозначувенесрпскевојводе.

167Песменисулошезатоштонисуформулативнеилиодступајуодчети-
рисхеме,већзатоштојетешководитивишенаративнихтоковаиобликовати
ихукохерентнуцелину.
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Отацгаупутиусватовелеђанскогкраља,гдебитребалода
ихпронађе.Успутсрећекумуиобавезујејојседаћеспасти
њеногмужаизтамницеђурђијскогкраља.УЛеђанстижеса
закашњењем,јерсусватовиотишлиуЂурђијуподевојкујош
преполагодине.КрећезањимаиуспутсавладаваАрапена
Ситници.Пристигавши у тазбину, упознаје српске војводе,
прекореваихштојошнисуповелиневесту,аондаузМаркову
помоћослобађакума.Наповраткусватова,савладаватроглавог
Арапина,аподовођењудевојке,испраћаикумауњеговдом.
ДоРоманијесавладавајоштритурскезаседеипотомстиже
Новаку.Бројнеавантуреучинилесудасекаопримараниздвоји
спољашњисижекојисвазбивањасабирауархетипскимодел
потраге,путовањапосвету.Овајоквирсеразмичезаженидбу
спрепрекомнаповраткусватова,аоназасижеоспасавањуиз
тамнице.Узтосунеспретноиненајбољемотивисаноубачени
сукобсАрапиманагрујиномпутукасватовимаиобрачунс
Турциманаповраткуподвижникаудружину.Показалоседа
јенесистематичноуклапањечакпетсамосталнихделовараз-
лабавилологичкуповезаностсижеаизамаглилотематскоод-
ређивање.Лошекомбиновање,понегденемотивисанредослед
ивидљивишавовинадодиримасижеаумањилисууметнички
ефекатовепесме.Крозуспешнеакцијеибројноконтрастирање
са чувеним српским јунацима постигнута је глорификација
младогјунака,алибиутисакгрујинеепскеславебиодовољ-
носнажанидајебројњеговихподвигабиомањиилидасу
појединеавантуресамосталноопеване.

ДОМиНАНТНАСТРУКТУРАТиПОВАСижЕА

Расподелаједноставних,преплетенихисложенихсижеана
седамтиповасижеанијеправилна.Постојиизвеснатенденција
капревластиједноставнихилисложенихупојединимтиповима,
алипотпунезакономерностинема.
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Сижеиозаштитислабихиборбизаправдууглавномсујед-
ноставни.изузетаксуподтиповизаступањеправдеиуказивање
нагрешке(I4)иптицаузвраћадоброчинство(I6),укојимасу
претежнијисложенисижеи.Преплетенисижеидоминирајуугру-
памаозаменинамегдану(I1.1)иподвигуболесногјунака(I1.2).

Песмеоослобађањууглавномсачињавајусложенисижеи,
алисудостазаступљениипреплетени.Карактеристичнојепре-
плитањесженидбенимтипомуподгрупамапесамаодевојцикоја
откључавајунака(II5.4.1)илиодевојцикојамупомаженапуту
догубилишта(II5.4.3),односно,сапородичномтематиком,у
групамаопресретањуповоркесазаробљеником(II2),потрази
заотетимчланомпородице(II3)инезваномјунакукаоспаси-
оцу(II4).једноставнихјенајмање,сизузеткомуподгрупамаo
ослобађањуразменом(II5.5.1),откупом(II5.5.2)иугрупио
спасавањунападом(II6.2).

Међу јуначким такмичењимауочава се поларизација на
једноставне(стреличарство–III2.2;тркакоњима–III2.4.2;
преваљивањеодређенограстојањанакоњу–III2.4.3;мегдан
противхвалисавца–III3.1;најмлађијунакпобеђујехваљеног
придошлицу–III3.3)исложенесижее(вишебој–III1;кошија
–III2.4.1;мегданпротивгласовитогјунака–III3.2;случајни
сусретјунака–III3.4).Преплетенихготоводаинема,осиму
сижеимаоопкладиуљубе/сестре(III3.5),гдеседодирујуса
женидбеномипородичномтематиком.

Утиповимапесамаоженидбинемадоминантнихсижејних
структура,другимречима,заступљенесусветри.Дистрибуција
женидбенихсижеапремавећинскомсижејномтипујеследећа–
једноставни:младожењаиспуњаватежакзадатак(IV1.1.2.2),
другипросац(IV1.2.1),издајанекогизмладожењинепратње(IV
1.2.2),река(IV1.2.6),женидбаспрепрекамапреинаповратку
сватова(IV1.3),маскирање(IV2.1.1),нескривенидентитет(IV2.
1.2),првипросацкаоотимач(IV2.2.1),сватовскизваничниккао
отмичар(IV2.2.3),отмицадевојкеизкола(IV2.3),отмицасводе
(IV2.4),отмицаспоља(IV2.5),отмицалађом(IV2.6),изнуђена
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просидба(IV3.2.),неуспелаотмица(IV4.3),младожењаубија
(нагрђује)девојку(IV4.5),самоубиствоневесте(IV4.7),урок(IV
4.9.2).Преплитањесижеакарактеристичнојеза:двобој(IV3.3),
младожењаодустаје(IV4.1),девојкаубијамладожењу(IV4.6),
заручникгинеубици(IV4.8),вилеспречавајуженидбу(IV4.9.
3),избегнутинцест(IV4.9.4).Сложенисижеобликујесекао:низ
одтри-четирипрепреке(IV1.1.1),такмичењезадевојку(IV1.1.
2.1),провалаудевојачкеодаје(IV2.1.3),женидбадобеглицом
(IV3.1),спасавањеизтамнице(IV3.4),заменаневесте(IV3.5),
мужсевраћанаданжениногвенчања(IV4.4.1).

граничнажанровскапозицијапесамаопородичнимодноси-
мапоследицајетематскогдодиривањасасижеимаоослобађању,
женидбиисмрти.Преплетенихсижеанајвишејемеђупесмама
оубиствусестрићаизнехата(V5.2)ибратоубиствуунезнању
(V6.2).једноставнидоминирајуупесмамаоодносимајунакаи
љубе–V1(сизузеткомсижеакојипочивајунасложенијојрелацији
јунак–брат–љуба),затимугрупама–мајкажелидасепреуда(V
3.1)иотацубијапосинка(V4.2).Сложенипреовлађујуусле-
дећимподгрупамаигрупама:љубауништавајунаковеатрибуте
(V1.1.2),сестраиздајебрата(V2.2),синубијаоца(V4.1),син
избегавамегдансоцем(V4.4),ујакнамерноубијасестрића(V5.
1),мегданбраћеунезнању(V6.1)иљубазавадибраћу(V6.3.3).

Песмеосоцијалномстатусууглавномсачињавајуједностав-
ниисложенисижеи.Претежноједноставнису:владарпопушта
самовољномјунаку(VI1.2),свађајунакаивладара(VI1.3),
одлазакухајдуке(VI2.1),невернијатак(VI2.4.1),харамбаша
издајејунака(VI2.4.3)иподвигизневеренихјунака(VI2.4.
4).Сложенисубројнијимеђусижеимаослужењузанаграду(VI
1.4),хајдуциманамукама(VI2.3),затимупесмамаорођаку,
побратимуиликумукојииздајејунакарадинаграде(VI2.4.2),
каоимеђупесмамаподтипајунакувојсци(VI3).

Погибијајунаканајчешћеједеосложенијихсижеа,једно-
ставнисуретки,апреплетенидоминирајујединоуваријантама
осмртијунакакојинијежелеодаизостанеизбитке(VII1.2).
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Кадјеречонајфреквентнијимначинимаизградњесложених
сижеа,приближностотинуњих(атојеоко50%одукупногброја
сложенихуовдеодабранојграђи)насталојенадовезивањем,а
другуполовинумање-вишеуједначеноделе сижеиизграђени
размицањем,уметањемикомбиновањемпретходнатриприн-
ципа.Надовезанисе,каонајбројнији,равномернораспоређују
посвимтиповима;размичусенајчешћеженидбеипесмекоје
дефинишусоцијалнистатус;сижеикојисечестоумећуудруге
припадајутиповимаослобађањаиженидбе,акомбиновањеје
најфреквентнијеусижеимаоослобађању,женидбиисоцијал-
номстатусу.Последњатритипа,евидентно,највишеучествују
уизградњисложенихсижеа.

Собзиромнагранањесвакогтипа,могућностиудруживања
сижеасувеомабројне.ипак,дају сеназретикомплементарни
паровимеђутиповимасижеа168:заштитаслабихиослобађање,ос-
лобађањеиженидба,ослобађањеипородичниодноси,такмичење
иженидба,такмичењеиослобађање,женидбаисоцијалнистатус,
породичниодносиисмрт,социјалнистатусиослобађање,социјал-
нистатуситакмичење,смртиженидба.Нетребазаборавитини
слагањесижеаунутаристогтипа.Комплементарнисижеиуистом
типукарактеристичнису засоцијалнистатус (повезујусенпр.
дуговојевањеиоклеветанијунак;сижеовладарукојипопушта
самовољномјунакуиодлазакухајдуке,итд.),алидалеконајвише
затиппесамаојуначкојженидби(бројнекомбинацијемеђусвим
подтиповимаиличакуоквируистихгрупаиподгрупа).

Такодолазимоидоудруживањаистихсижејнихмодела,што
сеприближавапоступкупонављањарадње.Техникапонављања,
особениепскистилскипоступак,испољавасекрозпонављање
говоракаоговор(г=г),претварањеговораурадњу(г>Р)ипре-
тварањерадњеуговор(Р>г).169Понављањерадњезаправоникада
тонијеупотпуности,исправнијебибилоназватигаварирањем

168Небитнисуредоследилидоминацијаједногодсижеауовимпаровима.
169A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,123.
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радње.Билодасекористизатројнуградацијуилизаконтрасти-
рањеипаралелизам,дословностипотпунопресликавањенепо-
стоје.затоипонављањеистогсижеанезначипотпунопреношење
свакогсегментарадње.Требарећиидасупримериповезивања
истихсижеазаистаретки.Огледањеумегданујунакакојисеслу-
чајносретну,уједнојваријантиизВуковихнеобјављенихрукописа
(СНПIIр,50),представљенојекаонизодтринезависнамегдана.
Маркосусрећесукцесивнотројицу јунака,првадвојица (Ђино
ЛатининимладоТуре,Марковсестрић)лакогасавладају,ализато
онпобедипоследњег–Ђерђели-Алију.СтаријизаписосвађиВука
ОгњеногиПавлаСтријемљанина(Б,14)надовезуједвасижеао
оклеветаномјунаку–Вукадвапутаоптужујубудимскомкраљу,а
ондвапутадоказујесвојуверност.АгаодМедунаиБабовићјован
(СНПIV,19)двапутаделемегданукомсуулогљубе,јерјунаку
првомдуелуопростиживотизазивачу.Осимнадовезивањем,исти
сижеисемогуповезатииупрстенастуструктуру.Такавпримерје
уметањесижеаослужењугосподаразанаградуусижеослужењу
другоггосподара.ПашаСеидим/хајдукМијатзацаревунаграду
служиКомнена/Прејеч-капитанадабиприбавиоњеговогчувеног
вранцазапрвоггосподара(СНПII,77;СНПIIIр,12).

Шмаусјесматраодапонављање„каоопштипринципсти-
лизацијерадње”епскојпесмидајечврстину170идајеускладус
тежњомепскепесмекаконцентрацијирадње171.Концентрација
радњејелаковидљивауједноставнимипреплетенимсижеима,
докјеусложенимпостигнутаприменомпрецизнодефинисаних
поступаканадовезивања,размицања,уметањаикомбиновања
сижеа.изборнеколикотипичнихобразацаспајањасижеаучинио
јеовеобрасцеформулативнимуодносунабројнедругемогућ-
ностисклапања.икаоштоформуленаразнимнивоимаепске
структуренеограничавајуимпровизацијуталентованогпевача,
такониформулативнекомпозицијесложенихсижеанеумањују
безбројнемогућностиизградњеепскепоетскетворевине.

170Isto,124.
171Isto,117.
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СижЕјНЕМАТРицЕиВАРијАБиЛНи
ЕЛЕМЕНТиСижЕА

Већјебилоречиотомедасеудруживањепојединачних
сижеауједнускупину,прематематскојикомпозиционо-струк-
турнојблискости,наопштијојравни,представљајединственим
сижејним моделом. Сижејни модел је, дакле, уопштавање
таквихконкретнихсижејнихреализација.Свако„превођење”
на раван модела подразумева извесно сажимање, односно,
налажење заједничких елемената свих појединачних оства-
рења.Тонајпрезначиистицањеопштегцентралногмотивау
називумодела,азатимикратко,схематизованопредстављање
токарадње.Нпр.једанмоделпесамаоослобађањуизтамни-
це–делијадевојкаспасаваутамниченогјунака(II5.3),има
следећусхему:172

–доспећеутамницу/јунакутамници;
–(поробљивачтраживеликиоткуп,љубуилисестру);
–(јунакпишепородицидамусененада);
–љубаи/илисестрабријеглаву,преоблачисеуцаревог
илипашиногделију;

–љубаи/илисестраглумибахатогпосланикаипотражује
сужња;

–поробљивачгапушта/пуштањеислањепратње(укојој
можебитиипоробљивач);

– разоткривањена поласкуили успут / разоткривањеи
убијањепратње;

–поробљивачсазнајеистинуи/илибиваубијен;
–повратак.

172заградаозначавадасеодређенисегментнепојављујеусвимваријан-
тама,акосацртасеупотребљавазаприказалтернативнихрешењауоквиру
једногсегментарадње.
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јошпрецизнијусликуистогмоделадаједијаграмтока:173
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173Елиптичнеповршинепоказујуваријабилнесегменте,којихнемаусвимпес-

мамаовегрупе,доксесегментиузракастимпољимапојављујуусвимваријантама.
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Сл.13–ДијаграмтокамоделаII5.3.

Сегментирадње заједничкисвимпесмама једногмодела
представљајусижејнематрице,константе.Онесекомбинујус
варијаблама–променљивимсегментима,којисеунекимпри-
меримапојављују,докудругимизостају,иликојимеђусобно
алтернирају,наодговарајућојсижејнојпозицији.
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ДијаграмтокамоделаIV2.1.3–провалаудевојачкеодаје
–нијетоликоразгранат:

венчање

Сл.14–ДијаграмтокамоделаIV2.1.3.

хомогенуструктуруимаигрупапесамакојаупрвиплан
стављапородичнеодносе–братоубиствоунезнању(V6.2):
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 Хомогену структуру има и група песама која у први план ставља породичне 

односе –братоубиство у незнању (V6.2):
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Сл. 14 –Дијаграм тока модела IV2.1.3.

Сл. 15–Дијаграм тока моделаV6.2.Сл.15–ДијаграмтокамоделаV6.2.

Сличан је имодел владар попушта самовољном јунаку
(VI1.2):
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Сл.16–ДијаграмтокамоделаVI1.2.

Овакве схеме, које омогућавају увиду основне сегменте
(чворишта)радњеирелацијемеђуњима,тј.показујуусмереност
радње,сижејниток,умногомеподсећајунаграфовскуструктуру
података,односно,настабло,каоједнуврстуграфа.174Структу-

174Математикаиинформатиказаприказивањеструктуреподатакакори-
стеграфове–схемекојесесастојеодчвороваигранакојеихспајају.Акодва
чвораспајаједнаграна,дакле,акојемогућсамоједанпут,правацкојиповезује
двачвора,говоримооусмереномилиоријентисаномграфу.Акопостојивеза
измеђусвихчворова једногмодела,реч јеокомплетномграфу,усупротном,
графјепрост.Стаблојеграфчијасусвакадвачвораповезанасамоједномгра-
ном.Ономожеиматикорен(чвородкогсеполази),родитеље(чворовикоји
претходедругимчворовима)идецу–чворовикојипроисходеизнекогчвора
(D.Cvetković,Teorijagrafovainjeneprimene,Naučnaknjiga,Beograd,1990,3–26,
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раепскепесме,дакле,одговараусмереномстаблуилипростом
усмереном(оријентисаном)графу.Свакисегментрадње,било
дајеконстантанилипроменљив(матрицаиливаријабла),пред-
стављаједанчвор,ањиховавезаиначинповезивањаобележен
јеусмереномграном.

Различитидијаграмиуовимпримеримапоказујувећуили
мању разгранатост сегмената радње (већи илимањи степен
чвора,његовувалентност175)иомогућавајусагледавањеодноса
константнихипроменљивихделовасижеа.Међутим,преброја-
вањематрица и варијабилних елемената не говоримного о
компактностимодела.Нпр.схемаслужењазадевојкуослањасе
вишенаваријабле,доксебратоубиствоунезнањуконституише
претежнокаонизматрица,аобамоделасучврстоструктурисана
илакопрепознатљивапосвојимустаљенимсхемама.заправо,
свачетирипримерапредстављајухомогене,уједначенемоделе,
штопотврђујубројневаријантеирелативномалибројсижеакоји
сеупонекомсегментуудаљавајуоддоминантногтокарадње.
Правусликубидаодијаграмтокакојибизанемариореткаодсту-
пањаидржаосесамоблискихсижеа,јерсуудатимпримерима
фреквентнији.Постојећидијаграми,међутим,настоједапокажу
свемодалитетесхемеједнегрупепесама,безобзиранатодали
јеречодоминантнојструктуриилипојединачном„испадању”
изформулативногсижејногниза.

Матрицепредстављају стабилне, системске елементе си-
жејногмодела, као једне целовите структуре, а варијабле су

44–47;В.Балтић,Теоријаграфова,Факултеторганизационихнаука,Београд,
2008, 13 и 30, http://mata.fon.rs/uploaded/dms/nastava/DMS_grafovi.pdf, 27. 1.
2012;Теоријаграфова,http://sr.wikipedia.org/wiki/Теорија_графова,27.1.2012;
Стабло (теорија графова), http://sr.wikipedia.org/wiki/Стабло_(теорија_графо-
ва),27.1.2012).

175Валентностилистепенчвора(улазниилиизлазни)представљаброј
грана које улазе или излазе из једног чвора (D.Cvetković,Teorija grafova i
njeneprimene,7;В.Балтић,Теоријаграфова,13;Степен(теоријаграфова).
http://sr.wikipedia.org/wiki/Степен_(теорија_графова),27.1.2012).
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несистемски елементи,Лотманов „шум”176, којим сеповећава
ентропија,динамизујеиразбијаизоморфнасхема.иаковаријабле
гранајуиусложњавајусхему,аматрицејефиксирају,погрешно
бибилотврдитидамоделпочиванаматрицама.Онникаданије
монолитансистем.Угенерисањуучествујуиконстантниипро-
менљивиелементи,аузависностиодмодела,каоштопоказују
датипримери,преовлађујуједниилидруги.Матрицесубројније
умоделимакоји обухватају сличније, уједначеније варијанте.
Kомбинацијa једнеилидвематрицеи варијабилних елемена-
танијереткапојава.заправо,усвакоммоделунеизоставна је
макар једнаматрица.Она је карактеристична за кулминацију
или расплет радње, поклапа се с централниммотивом, па је
отудапремањојименовандатимодел.Нпр. спасавањебегом
јеинваријантнисегментистоименогмодела(II6.4),доксуза-
робљавањеистварањеповољнихоколностизабегпроменљиви
члановикомпозиционо-сижејногниза.Помињане варијанте о
женидбиотмицомпосленоћипроведенесдевојкомимајусамо
двематрице–провалуудевојачкеодајеивенчање.

Неуједначена заступљеностматрица и варијабли у раз-
личитиммоделима, између осталог, почива и на истоветној
природисвакогодовихелемената.Наиме,исижејнематрице
исижејневаријаблеегзистирајукаоуланчанинизовимотивау
тачноодређенимсегментимарадње.177Будућидасеиједнеи
другепосматрајунаовомнивоуструктуре,насредокраћииз-
међујединичногмотиваисижејногмодела,иједнеидругесе
могудаљесегментовати,аусупротномсмеру,уопштавати.иако
јематрицазаједничкипресексвихваријаната,члановаједног

176J.M.Lotman,Strukturaumetničkogteksta,Nolit,Beograd,1976,98–121.
177УланчаненизовемотиваЛ.Делићназивакомпозициониммотивима,аони

попуњавајуодговарајућа„мотивскаместа”упојединачнимсижеима(Л.Делић,
Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”укругуваријаната,24–25;Л.
Делић, „Мотив као елемент образовања сижеа (наматеријалу јужнословенске
усменеепике)”,Ускрснућекњижевности,100годинарускогформализма,ур.Д.
Бошковић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац,2014,108).
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скупа,онаниједословнопресликавање,већсамопонављање
истогобрасца.Понављањејестеопштиепскипринципструк-
турисања,аимпровизацијамујепротивтежа.178Тосузаправо
двесупротстављенесилекојеувекистовременоделују,па је
њиховарезултантапрепознатљивобразацчијиелементинису
једнолики,алиимајуистуфункцију.Управојетакваисижејна
матрица.заједничкајезасвечлановеистогскупа,песмеједног
модела,алинијеидентичнаусвакојодњих,већсеможедаље
сегментоватинамеђусобноалтернативнемотиве.Нпр.упрвом
примеру(II5.3),делијадевојкакојаослобађајунакаизтамнице
можебитињеговаљуба,сестра,илисељубаисестраудружују;
затим,девојкасемаскирасамаилиузпомоћберберина;бахато
понашањепремаослобођеномсужњуреализујесекаобичевање
илизахтевдаослободиоцупроводакоњаисл.истоважииза
варијабилне сегменте.Тако бељаре, јаничариилиТурциме-
штаниупућујудевојкунапоробљивачевдомитамницу,атакође
равноправнопостојеиваријантекојеизостављајуовудеоницу.

Каоштосематрицеиваријабле„уситњавају”,такосена
вишимступњевимахијерархијемогууопштавати.Двеварија-
блесижеаобратоубиствуунезнању(V6.2)–старијибратсе
убијаидружинаспречисамоубиствостаријегбрата–заједносе
именујунпр. каореакција старијегбрата.Разгранати сегмент
претходнопоменутогмоделаоослобађању,одпуштањасужња
доповраткаудом(видидијаграм)сводисенаосветупоробљи-
вачуиоткривањеидентитета,снапоменомдајечакиредослед
овихопштијихсегменатаваријабилан,изменљив.изостављањем
нестабилнихсегменатаиуопштавањемосталихдобијасезнатно
једноставнија,сведенијасхема:179

178импровизацијауносиентропијуусистем,разбијачврстестегеклишеа,
алиузадатимоквиримакомбинујеувекпознатеелементе.Такосе„раскованост”
импровизацијеи„окованост”правилаузајамноусловљавају(J.M.Lotman,Preda-
vanjaizstrukturalnepoetike,Zavodzaizdavanjeudžbenika,Sarajevo,1970,246–248).

179Полукружнестрелицепоказујудасесуседнисегментимогуротира-
ти,тј.замењиватиместауразличитимваријантама.Акобисесхемаприказала
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–јунакутамници;
–породицасазнаједајезаробљен;
–делијадевојка,чланпородице,маскирасеутурскогјунака;
–ослобађањејунакапреваром;
–осветапоробљивачу;
–откривањеидентитета;
–повратак.
Даљимкадрирањемуистомсмерустижемодојошуопште-

нијесхеме:заробљенијунак;ослобађање;осветанепријатељу,што
сеукрајњојлинијисводинарелацију:јунак–противник–помоћ-
ник.Собзиромнатодаједевојкаспасилац,протагониста,отвара
семогућностизауспостављањеантагонистичкогодносајунак–
противник,темељнепарадигматскерелацијесвакогепскогсижеа.

једнакамогућностуопштавањаисегментовањаматрицаи
варијабилнихелеменатанамећепитањеолегитимностињихове
диференцијације.Далиихјеуопштемогућеразлучитиакосема-
трицемогудаљеделити,аваријаблеистотакосабиратиуопштије
обрасце?Тешкоћепрецизногдефинисањаистесуприродекао
ипитањеоцртавањаграницасижејногмодела.Већјереченода
сесижејнимоделуспостављанасвимхијерархијскимнивоима
структурисања,осимнанајвишеминајнижем(типипојединачна
песма),тј.дасеупотребљаваодравнискупинеблискихсижеа
доравниподтипа.иматрицеиваријаблеегзистирајунаразли-
читимнивоима,аонидиректнопроистичуодравниуопштавања
сижејногмоделакојиизграђују.

Акоматрицуиливаријаблуназовемосижејном,везујемоје
запојединисегментрадње,дакле,свакасеодносинаједнуситуа-
цијуодређенуодносомликова,просторомивременомдешавања.
Прецизирањенивоаматрицаиваријаблизатодиректнозависи

каографовскаструктура,уовомсегменту,збогдвамогућаправца,двепара-
лелнегранеизмеђудвачвора,уместооуобичајеномпростомграфу,каракте-
ристичномзаприказвећинеепскихсижеа,говорилибисмоомултиграфу(D.
Cvetković,Teorijagrafovainjeneprimene,5;В.Балтић,Теоријаграфова,13;
Graf,http://sr.wikipedia.org/sr-el/Усмерен_граф,27.1.2012).
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одјасногуспостављањакаузалногкомпозиционо-сижејногниза
сегменатарадње.Нпр. једнаод варијаблинапочетку заплета
сижеаоженидбинаконпровалеудевојачкеодаје (IV2.1. 3)
јестеодсуствогосподара.Утримаваријантамаовајсегментје
изостављен–минус-поступак180(Е,50;СНПII,96;СНПIII,19),
уистомбројупесамадевојачкискрбникодлазиулов(СНПIIр,
81;СНПIIIр,67;Пцх,95),уједнојверзијииденасвојетимаре
(Е,24),аједанпутјепозваннасвадбу(СНПIII,22).Трипотен-
цијалнереализацијеваријаблеоодсуствугосподараудијаграму
токаподведенесуподзаједничкиименитељ,тј.варијабланије
даљесегментована,затоштооваквепојединачнемодификације
уопштенеутичунасамтокрадњенитинакарактеризацијули-
кова,теостајунанивоуизмењивањастатичнихмотива.Радњу
покрећеодсуство господара,измештањеизпростора збивања
главногтока,докјемаркирањетеновелокације181мањеважно.
Певачбираизгрупепобројанихформулативнихмотива,причему
изабранимотивкаузалнонеповезујесапретходнимилипотоњим
мотивимасижејногтока.Отудашароликостуизборуовихста-
тичнихмотива182,каоињихованестабилност,„заборављање”.

180Минус-поступакјеЛотманупоредиосашупљиномфизичкогмоде-
ла,тј.саодсуствомматеријеуочекиваномструктуралномположају.Каошто
таквашупљинанезначиодсуствоматеријенего,напротив,имаматеријалну
тежину,такоистоинегативни,нереализованипоступак(минус-поступак)де-
лујекаодајереализован(J.M.Lotman,Strukturaumetničkogteksta,152–153;J.
M.Lotman,Predavanjaizstrukturalnepoetike,99).

181извеснодопунскомотивисањеактивиранојеукључивањемархаичне
матрицеодласкаулов,аликакоситуацијаниједаљеразвијанакаформирању
клишеанеуспешногловаилисусретасаСудбином(М.Детелић,Урокиневе-
ста.Поетикаепскеформуле,64–76),будућидајењенактернапозицијипро-
тивника,осталесусамоназнакенесрећекојаћегазадесити.Оваквоудаљавање
одкућеувексеповезујесмогућимпреокретомиопасностима.Последицесу
исте,билодасеудаљаваспоредниилиглавнилик,најављујесепромена.Раз-
ликеседаљеуспостављајупомоћуликова.Вредновањепоследицазависиод
позицијепевачапремајунаку,ономештосамчиниилиштоњемучинедруги.

182Онинисустатичнисами„посеби”,већихтаквимчиниодноссоста-
лимелементимаобрасца.Нпр.наодлазакуловнадовезујесезавадазбогвиле,
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Уистоммоделу,напочеткурасплета,алтернирајуваријабле:
јунакбежисамијунакбежисдевојком.заразликуодпретходног
примераздруживањалова,свадбеиодласканаимањеузаједнич-
куваријаблуоодсуствугосподара,оведвепроменљивејединице
нијемогућеименоватикаобег,атимеиуздићинанивоматрице,
јеруправоостављањеилиодвођењедевојкедетерминишеулан-
чавањеследећихсегменатаиодређуједаљитоксижеауправцу
редовитесвадбеилисавлађивањапотере.

Сличнепроцесеилуструјеимодел–владарпопуштасамо-
вољномјунаку(VI1.2).Разбијањематрицеокршењузабранеи
владаревеодредбеобухвататрипроменљивамотива:оглушивањео
забрану,убиствовладаревихљудиилипритужбенајунаковезулуме.
Разликеуопштенемењајусижејниток.Сдругестране,разговор
јунакаивладара183,рапортпослекојегћевладарпопустити,неможе
битиматрица,већсереализујекаоједнаилидвеваријабле–прав-
дањепоступакаи/илипретњавладару.иакојесегменткојисенадо-
везујеизоморфан(владарпуштајунака),начиннакојијунакдобија
слободупресуданјенесамозакарактеризацијујунакаивладара,
негојетосвојеврсножанровскообележје.Нпр.духовито,шеретско
правдањезаљубавнезгоде,пијанствоибекријањеуносиуепику
тоновероманси,докјеослобађањедиректнимсупротстављањем,
претњом,„дотеривањемцарадодувара”–јуначкичин,тимпре
што јунакнепркосисвомвладарунегопоглаварупротивничке
„групе”.Протагонистиваријанатакојенагињулирскојстилизацији
јесубећаринепознатиисторији,нпр.НинкоиНикола(Е,82),бећар
ибраим(СНПIIр,44;СНПIIр,45)184,докјејунаккојисесупрот-
стављаипретицару,унајвећембројуваријаната,МаркоКраљевић

затимследиубиствоилисамоубиство.Последњисегментутиченажанровску
идентификацију(епикаилибалада).

183Разговорсавладаромдругачијијенаконзаробљавањајунакаубоју.Овај
сегментјеодсекундарногзначаја,азањимследиизборсмртиитежишнисег-
ментглорификације–ослобађање(сам,узпомоћБога,виле,побратима,исл.).

184 У романси из Ерлангенског рукописа (Е, 57) цар хоће да погуби
челебијуМујузбогтамбуреиљубљењадевојакаиудовица.
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(Е,87;Б,90;Б,91;Б,92;СНПII,57;СНПII,70;СНПII,71;СНП
VI,18;СНПIIр,43;СНПIIр,46;Пцх,111).изборјунакакојиће
сенаћипредвладаромпројицираодабиродговарајућеваријаблеу
расплету,аонапотомдетерминишежанр.

иНТЕРСижЕјНЕМАТРицЕ
ииНТЕРСижЕјНЕВАРијАБЛЕ

Кадјеречоматрицамаинивоимауопштавања,осимсижеј-
них(интрасижејних)матрица,којесеодносенанепроменљиви
сегментрадњесвихпесамаодговарајућегрупесижеа,постоје
имеђусижејне (интерсижејне)матрице–изоморфниобрасци
којисеселеизмоделаумодел.Тонајпремогубитипоновљиви
лексичкиобрасци,формулекаоговорни,стилскиклишеи,али
ипонављањанакомпозиционо-тематскојравни.Уовомдругом
случају,каоикодсижејнихматрица,нивоуопштавањаодговара
чврстомнизумотива,сегментурадње,формулативнојситуацији,
епскомопштемместу.Срећусеуразличитимврстамаусменог
стваралаштва.Таквемеђусижејнематрицесупрепознатљивеи
бројне,нпр.јунакутамници,вишебој,лов,мегдан,маскирање,
отмицадевојке,венчањеисл.Мотивловасрећемоусижеимао
завадибраће,убиствувладара,огрешењуопразник,одрастању
нахочета,служењузанаграду,такмичењу,женидбивилом,итд.
Маскирање је обавезни елеменат заплета у некимпесмамао
ослобађању,појединимженидбенимсижеима,затимуизвесним
варијантамаоодбранидевојачкечасти,продајихајдукаисл.

Варијаблекојесекомбинујусамеђусижејнимматрицама
одређују,заправо,тип(подтип,групу,подгрупу)сижеа.Акосе
међусижејнаматрицаселиизсижеаусиже,дакле,преузимасе
каоклише,ондапроменљивисегментикојијојпретходеилиследе
усмеравају,маркирајуодговарајућисижејнимодел.

зависноодместанакомсеинтерсижејнаматрицаукључујеу
сиже,разликујеморазводне(индукционе),сабирне(дедукционе)
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икомбинованематрице.индукционесукарактеристичнезазаплет
ифункционишукаоразводнициодкојихсесижерачвакаразличи-
тимсижејнимразрешењима.Чворкојимсепредстављаразводна
матрицакарактеришемноговећиизлазнистепен(већибројизлазних
грана),докјевредностулазногстепенанајчешће0(корен,почетни
чворграфа)или1(датичворпроизилазисамоизједног,претходног
чвора).Нпр.једнаодиницијалнихформулаженидбенихсижеа–
оглашавањедевојачкелепоте185,најављујеотмицу,кошију,појаву
вишепросацаилинеостваренуженидбу.истотако,појававише
просацаузаплетудаљеусмеравасижекамоделуизбора(женидба
спрепрекама),илинекомтипуотмице,женидбиспрепрекомна
повраткусватоваиликанеостваренојженидби.

Сл.17–Разводна(индукциона)матрица

истомтипуразводнематрице,којусрећемонапочеткуси-
жеа,припадаиодсуствојунака.Његовупривременупасивност

185ОвуформулуМ.Детелићкласификујекаопосебнууводнуформулу
комуникације(М.Детелић,Урокиневеста.Поетикаепскеформуле,127–128),
аБ.Сувајџићкаоиницијалнуформулурадње(Б.Сувајџић,„Одтрадициједо
усменог’текста’.иницијалнеформулеупесмамаохајдуцимаиускоцима”у
зборнику:Српскоусменостваралаштво,ур.Н.љубинковићиС.Самарџија,
институтзакњижевностиуметност,Београд,2008,178–179).
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збогболести,боравкаутамнициилидугогодишњевојевањене-
пријатељкористидамунанесештету.Наиндукционуматрицу,
сижејнурачву,надовезујесенекиодследећихмотива:похара
дома,одвођењечлановапородице,договорпротивникасјунако-
вомљубомопреудаји,провераљубе,клеветањејунакаисл.Ови
променљивиелементисумеђусижејне(интерсижејне)варијабле
(иакоистенасижејномнивоумогуфункционисатикаосижејне
варијаблеиликаосижејнематрице).Чимсепевачопределиза
једнуодњих,онедаљемоделујусижеуправцупотрагезачла-
номпородице, ослобађања, освете, спречавањапреудајежене
(мужнасвадбисвојежене),потврдеверностиљубе,доказивања
оданостивладару,итд.

Сабирне(дедукционе)матрицетипичнесузарасплет.Оне
„сабирају”вишемогућихсижејнихтоковаузаједничко,форму-
лативноразрешење.Чворкојимсесабирнаматрицапредставља
уграфовскоммоделуимазнатновећиулазнистепен(већиброј
гранакојеулазеуњега)одизлазног,којиизноси0(услучајудаје
топоследњичвор,тзв.лист)или1(кадамуследиформулативни
епилог,последњичвор).Нпр.такваматрицајеотмицадевојкеили
венчањезабројнегрупепесамаоженидби,затимослобађањекао
завршницаготовосвихсижеаистоименогтипа.Повратакјунака
јенајфреквентнијадедукционаматрицаифиналенајвећегброја
песамаготовосвихсижејнихтипова(изузетакјевећинапесамао
породичнимодносима–типVIисижеиосмртијунака–типVII).
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ослобаёање као завршница готово свих сижеа истоименог типа. Повратак јунака је 

најфреквентнија дедукциона матрица и финале највећег броја песама готово свих 

сижејних типова (изузетак је већина песама о породичним односима –тип VIи сижеи о 

смрти јунака–тип VII).


убијање зулумћара     освета          ослобаёање           женидба        јунаштво на туёем терену        













 



 Комбинована матрица истовремено је и сабирна и разводна, у њу се улива и од 

ње такоёе полази више сижејних токова. Оваква матрица је заједнички чвор неколико 

сижејних нити, те се поклапа са заплетом и кулминацијом радње. Улазни и излазни 

степен оваквог чвора (број грана које улазе и излазе) приближно је исти. То је зато што 

варијабле које непосредно претходе матрици (улазне варијабле) детерминишу оне које

иза матрице следе (излазне варијабле). Мегдан је типична комбинована матрица, која се 

јавља готово у свим групама сижеа. Происходи из одговора јунака (заточника) на 

уцену, угњетавање, из сусрета или сваёе јунака и противника; то је начин ослобаёања, 

задобијања плена, одбране невесте, утакмица која решава колективне и масовне сукобе, 

итд. Побројане улазне варијабле у већој или мањој мери одреёују избор излазних 

варијабли, које се потом надовезују на мегдан: повратак јунака, смрт, освета, 

ослобаёање, женидба, масовна борба и сл. Исто тако, вишебој је чвориште у које се 

уливају: долазак владаревих људи по одметника, сусрет две чете, јунак на туёем терену, 

долазак сватова по испрошену девојку, војевање делије девојке у царевој војсци. 

Одатле потом истичу следећи сижејни токови, комплементарни варијаблама које 

претходе матрици: хватање одметника, масовни сукоб, победа придошлице, повратак 

сватова и тријумф делиједевојке.


влад.  посланици долазе по одметника     сусрет две чете     јунак на туёем терену      долазак сватова      војевање делиједевојке 







  



повратак 
јунака

вишебој

Сл. 18 –Сабирна (дедукциона ) матрицаСл.18–Сабирна(дедукциона)матрица
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Комбинованаматрицаистовременојеисабирнаиразводна,у
њусеуливаиодњетакођеполазивишесижејнихтокова.Оваквама-
трицајезаједничкичворнеколикосижејнихнити,тесепоклапаса
заплетомикулминацијомрадње.Улазнииизлазнистепеноваквог
чвора(бројгранакојеулазеиизлазе)приближнојеисти.Тојезато
штоваријаблекојенепосреднопретходематрици(улазневарија-
бле)детерминишуонекојеизаматрицеследе(излазневаријабле).
Мегданјетипичнакомбинованаматрица,којасејављаготовоу
свимгрупамасижеа.Происходиизодговорајунака(заточника)на
уцену,угњетавање,изсусретаилисвађејунакаипротивника;тоје
начинослобађања,задобијањаплена,одбраненевесте,утакмица
којарешаваколективнеимасовнесукобе,итд.Побројанеулазнева-
ријаблеувећојилимањојмериодређујуизборизлазнихваријабли,
којесепотомнадовезујунамегдан:повратакјунака,смрт,освета,
ослобађање,женидба,масовнаборбаисл.истотако,вишебојје
чвориштеукојесеуливају:долазаквладаревихљудипоодметника,
сусретдвечете,јунакнатуђемтерену,долазаксватовапоиспроше-
нудевојку,војевањеделиједевојкеуцаревојвојсци.Одатлепотом
истичуследећисижејнитокови,комплементарниваријабламакоје
претходематрици:хватањеодметника,масовнисукоб,победапри-
дошлице,повратаксватоваитријумфделиједевојке.

тријумф
делије девојке

повратак
сватова

победа
придошлице

масовни
сукоб

хватање
одметника

владареви посланици

Сл.19–Комбинованаматрица
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иакојеместоматрицеуглавномфиксирано,нисуреткени
онепокретљиве,мобилнематрице,којесемогунаћинаразли-
читимсижејнимпозицијама.Таконпр.већпомињаниборавак
јунакаутамницинајчешћесејављакаоразводнаматрица,после
којеследеразличитимодалитетиослобађања,пуштањезапомоћ
владару,спречавањепреудајељубе,женидба,мучењехајдукаи
сл.Сдругестране,јунакутамнициможебитиикомбинована
матрица.Тачкакомпозицијенакојојсеонауводиодговаракулми-
нацијиилиперипетији.јунакдоспеваусужањствопослештете
којуначинипребацујућицрквубуздованом,илипосленеуспешне
отмице.истотако,придошлица,победникувишебоју,накратко
падауропство,каоијунаккојисепосвађасвладаром,одбија
дапромениверуилидасеоженинаметницом.Двадивергентна
разрешења(варијаблекојесенадовезују)јесуослобађањеили
смртјунака.

Даљим уопштавањем, крећући се ка вишим разинама,
међусижејнаматрица,билокојеврсте,можесепреклопитииса
целимсижеомкадаонулазиусложенијимодел.Примерједне
таквеиндукционематрицејестевојевањеуцаревојвојсцијерсе
нањунадовезујесижеоневернојжени(„БанМилутиниДука
херцеговац”–СНП II, 31)или сижео спасавањуотетељубе
(„МаркоКраљевићиМинаодКостура”–СНПII,62).

Матрица,дакле,егзистираоднивоамотиваиформуле,преко
низамотиваисегментарадње,досижеа.Могућејечакинади-
лажењеграницаепикеиусменогнаратива.Поштоепскепесмеи
другиусменижанровичестообрађујуистеприповеднеелементе,
таквисегментиимајустатусмеђужанровских(интержанровских)
матрица.змијамладожења,отетасестраилислужењегосподара
закоњанекисуодбројнихпримератематско-мотивскогдоди-
ривањаепскепесмеибајке.Појединематрицеизлазеизоквира
усменогфондаиасимилујусеууметничкојкњижевностикао
усмениклишеи, тј. архетипскифолклорниимитскиобрасци.
Таквематрице,овогапута,повезујуодељеневидовекњижевног
стваралаштва.
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СиНТАгМАТСКАиПАРАДигМАТСКА
иНЕРцијАСижЕА

Приликомразматрањаначинаизградње сложеног сижеа,
помињанајеинтеракцијауклопљенихсижејнихтокова.Такосе
издвојила читава групанастала логичкимнадовезивањемдва
сижеасаизменомзавршницепрвогодњих.186Моглобисерећи
дапотоњи,надовезанисижеусловљаваизменупретходног.Де-
формацијапочетногсижеарезултатјекаузалногследаипотребе
замотивисанимпродужавањемпримарнефабуле.

Другипут, доминантнији сижеу сложеноммења секун-
дарни,асебикомплементарансиже.Песма„женидбаАнтуна
Поповића” (СНПVII,14)пример јесложеногсижеанасталог
уметањемједногтипаженидбеспрепрекомнаповратку(потера
изасланикатазбине)удругиженидбениобразац–младожења
добијаневестуиспуњавањемтешкогзадатка.ПоповићСтојан,
Антуновотац,обећаојесвојукћер,кулуибогатедаровеономе
коуспешнопреговарасТурцимаииспросиАјкунузањеговог
сина.Видакбарјактариспуњаваовајзадатак,азатимследираз-
уђенинаративниблокоодласкуподевојкуипотериизтазбине.
Доминацијаовогунутрашњегсижеајетоликадајепевачизо-
ставиозавршнидеооквираизаборавиодареализујеВидакову
наградуиженидбу.Непотпуностспољногсижеанедоживљава
сетоликокаопевачеванехотичнагрешка,коликокаоекспанзија
централногсижеанарачунсувишних,подразумеванихдетаља.

Песма коју јеМилутиновић насловио „Свадба и кавга”
(Пцх,93)варијантајепретходне.Овај,такођесложени,сиже
настаојенадовезивањеммоделаопотериизасланикатазбинеи
преплетенеженидбенатуђуиницијативусотмицомдевојкеиз

186Каопримерсупослужилеваријантекојепроширујуосновнисижео
провалиудевојачкеодајеженидбомспрепрекамаилиредовитомженидбом
(Е, 24;СНП IIр, 81;СНП IIIр, 67).Основнаизмена јестебољеилилошије
мотивисаноостављањедевојкепослезаједничкеноћи.Чакикаднемапотен-
цијалнеопасностиоддевојачкогскрбникаилипотере, јунакбежисам,ато
отварамогућностзаувођењеновогсижеа.
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сватовскеповорке.Наокоситнаизменаууводномблокуодно-
сисенанаградупонуђенуВидакузауспешнопроводаџисање
–немаженидбенепонуде,подвижнику је обећано три товара
блага.Другаизмена,овогпутаприкрајупрвогсижеаизнатно
виднија,тичеселикамладогНиколе,несуђеногженика.Када
Николапобегнеиоставидевојку,Видакјеспасаваи,нањену
иницијативу,одводиусвојдом.Оваквеинтервенцијеомогућиле
сунајпрезаменупротагонисте(Видакпостајеженик),азатими
проширивањенарацијеотмицом,односноженидбомнапредлог
девојке.заразликуодваријантеизВуковезбирке,овдедруги
сижепреузимакључнупозицијуузаједничкомсложеномсижеу,
свејеподређеномотивацијињеговогукључивања,пасеможе
рећидаонмодификујемоделнакојисенаставља.

Сличне промене сижеа, насталењеговим уклапањем у
сложениобразац,могусеиспратитиимеђупесмамаојунакуи
птицикојамуузвраћадоброчинство(подтипI6).Двеваријанте
оболовањуМаркаКраљевића(СНПII,54;СНПII,55),будући
дасуједноставнисижеи,одговарајуосновноммоделу:сокоили
ораозаклањаМаркаодсунца,доносимуводу,сећајућисењего-
вогмилосрђа(изношењесограшја,храњење,појење,спасавање
орлићаизпожара).187Свеосталеваријантесусложенимодели
насталипроширивањемпочетног,којијеуинтеракцијисдругим
сижеомпретрпеоизвеснеизмене.

Најмањакорекцијаосновнесхемеизвршенајеуваријанти
изнеобјављенихрукописа„МаркоКраљевићи гавран” (СНП
IIр,60).Насижеоузвраћеномдоброчинствунадовезујесемо-
деложенидбиотмицомизсватовскеповорке.Марковаженидба
мотивисана је потребомда одговорина хумани гестптицеи
нахранијемесомрастуренихсватова.затојесоко/ораозамењен

187Ослањајући се на Елијадеово тумачење шаманизма, з. Карановић
Марковоболовање,укоммупомажеорао(соко),медијатор,шамановаlterego,
посматрауконтекстуекстатичкогпутовања(з.Карановић,„заштојеМарко
Краљевићнахраниоорлаисокола,аонимупомоглиуневољи”,узборнику:
Жанровисрпскекњижевности–пореклоипоетикаоблика,бр.2,21–32).
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гавраном,чијасесимболикаиначенајчешћеповезујесасликама
попришта.188

Старији записорањеномКазун-аги (Е, 86)првимделом
пратизаједничкусхемуовогподтипа,адругимзаветумирућег
јунака.завршницомпрерастаубаладуоразговорумајкеиумрлог
сина.Показалосеопетдајеизборптиценајнестабилнијисегмент.
Орлу,јуначкојптици,придруженјегавран,гласоношанесреће.
Онисе„вију”изнадрањениковеглаве.Тусудаузвратејунаку
надоброчинство(истаформулапојењаихрањењаптицапосле
боја).јунакихпотоммолидаодлетењеговомдворуипренесу
гласорањавању.Следииспуњењезавета.Најпресеуочавадаје
мотивузвраћањадоброчинствакојипретходиретроспективном
казивањуојунаковоммилосрђу–неразрађенипригушен.Птице
се само „вију”изнадрањениковогшатора, а јунаковопитање
„којесамвамдоброучинио/тестоитенајелизеленој”такође
непотврђујекаквимгестомптицеузвраћају.Дајесенаслутити
јединодалешинарипоштеђујурањеникаидањиховууздржаност
онтумачикаонаклоност.189Сведеностипотискивањеовогсег-
ментаутоликосувећијерсе,надругојстрани,испуњењезавета,
преношењесамртнепоруке,уздиженаниводоброчинствакојим

188Осимболичкомзначењуиширокојраспрострањеностимотивагав-
рана у индоевропској фолклорној традицији више у:А. Лома, „’Два врана
гаврана’.Corvuxcoraxу словенској епици–компаративнипоглед”,Кодови
словенскихкултура,бр.8,Београд,2003,109–132.

189Каомедијатор,посредникизмеђудвасвета,ораосеистовременосма-
траБожјомптицоминечистомграбљивицом(А.гура,Симболикаживотиња
условенскојнароднојтрадицији,Бримо,Логос,„глобосино”-Александрија,
Београд,2005,456).Амбивалентнуулогуорла,каомогућегпомоћникаили
опасностизајунака,откриваиМ.Павловићупоређујућисмедеревскубугар-
штицуса„ПопијевкомРадићаВукојевића”(Б,48).заједничкиимје,између
осталог,имотивјуначкогмеса,хранезаптицу.Упрвојзаточенијунакмоли
орла за помоћ, нудећиму телои крв, а у другој се рањеникбоји дамуне
нагрдилице (М.Pavlović, „Uz smederevskubugaršticu”, 59–61).Овубојазан
х.Крњевићтумачикаопокушајспречавањаобесвећењасветлог,белоглица,
делателакојиискључивоприпадагорњемсвету(H.Krnjević,Lirskiistočnici.
Izistorijeipoetikelirskenarodnepoezije,204–205).
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септицеодужујујунаку.Чаксеудругомделурадњеобептице
трипутаназивајугаврановима,аисамКазун-агаимпоручује
да„обазагракћу”,штонаводиназакључакдајеорао,анедруги
гавран,заправо,грешкакојасепоткрала.Ораоприпадасижеу
одоброчинствуптице,гаврановипаксижеуозаветуумирућег
јунака.Уовомпримерусусреласуседвасижеа,алијенадјачао
други.Ораои„вијање”изнадјунака,протумаченокао„доброчин-
ство”,самосурецидивиполазногсижеа,последицаинерцијеи
механичкогпреузимањаформуле.Доминантнијисиженесамода
језатамниопримарнофабуларнојезгро,негогајеимодификовао.

још видније удаљавање од основногмодела срећемо у
рукописнојваријантиоМарковојсмрти(СНПVI,27).Уњојје
доброчинствоптице обликованоупотпуностипрема захтеву
сижеакојимуследи,ато је,опет,заветумирућег јунака.Два
сижеачврстосусрасла.Орао/сокозамењенјегавраном,ањему
јепридруженивук,животињакојутакођепривлачимирискрви
рањеног јунака.190Тако јевезасаполазниммоделомдалекаи
посредна(старијизаписоКазун-агиналазисеизмеђуњих,на
средокраћи).Немаретроспективеојунаковомплеменитомгесту,
већнепосреднепонуде–сопственомесозапреношењеопоруке.

Сличнајеобрадаовогмотиваупесми„Травничкивезири
котарскисердари”(СНПVI,54),алиједеформацијапримарне
схемевећа.Реч јео сложеномсижеу,насталомкомбинацијом
ослобађањајунака,спасавањарањеника,освајањапленаиса-
радњејунакаиптице,алијеовајпоследњинаративнисегмент
маргиналан.Послужио јесамокаоуводзапроналажењепре-
живелог саборца.Рањениилијацмиљанићмолидва гаврана
даобавестечетуопогибијиКотарана,азаузвратимнудимесо
погинулихсердара.Кадсептицезасите,преносепорукуичета
потомпроналазирањеника.гаврановисупосталиобичнегла-

190А.Шмауспримећуједаигавранивукимајуистоветнудвојакупри-
роду–тосулешинари,алииживотињесапророчкимдаромнајавесмрти(А.
Шмаус,„гаврангласоноша”,Прилозипроучавањународнепоезије,књ.IV,св.
1–2,Београд,1937,7).
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соноше.191јунаковплеменитичинтакођејесмештенуреалније
оквире.задржанајејединорелацијарањенијунак–птицапо-
моћник,доксусвиосталимотивипочетногмоделаизостављени
илимодификовани.

Наведенипримерисведочеоинтеракцијисижеакојиулазе
усаставсложеног.Утицајаједногнадругииизменанемакада
судвасижејнатокакомплементарнаиузрочноповезана.Такво
јенпр.надовезивањеженидбенаослобађање,илиослобађањана
сижеосестрииздајници.изменесунеминовнеондегделогичке
повезаностинема,пајепотребнододатномотивисати,оправда-
типроменутокарадњеиувођењеновогмодела.Акоутаквим
примеримапођемоодчињеницедасусложенисижеинастали
претежноуклапањемдваједноставна(илипреплетена)сижеа,
уочљивојеиздвајањеједногкојимодификуједруги.Речјеили
одоминантнијемнаративномтокуилиодругомпоредоследу
уклапања,премакомпрвиморадасесаобразикакобинаставак
фабулебиоиолеоправдан.Деформацијанасталанаовајначин,
дакле,директнимконтактомдвасижеа,последицајесинтагмат-
ске,хоризонталнеинерцијеједногсижeа.

Постоји,међутимивертикална,парадигматскаинерцијаси-
жејногмодела,кадасенеприсутнисиженамећекаодоминантан,

191Р.Меденицаразликујемотивптицезлокобницеодсхемеогавранови-
ма,уочавајућиизвестанразвојнипут.Остављајућипостранипитањегенезе,
задржавасесамоназавршнојразвојнојфазиовесхеме,атојесмештањеу
чврстпесничкиоквирификсирањењенеуметничкефункције(Р.Меденица,
„ФилипВишњићипесничкиоквир’Полећеладвавранагаврана’”,Прилози
проучавањународнепоезије, књ. II, св. 1–2,Београд, 1935, 39–56).Сдруге
стране,А.ШмаусразматрауправооноштојеМеденицаоставиопострани.
Пратиеволуцијуоднатуралистичкогдетаљагаврана–лешинараиверовања
узлокобностовептице,прекомотивскефазе,премакојојгавранпреносиили
извршујенекупорукузанаграду,допоследњефазе,кадасеодбацујунатура-
листичкидетаљиистилизујечврстасхемагавранагласоноше,којанемафак-
тичкизначај,већсамоуметничкуфункцију(А.Шмаус,„гаврангласоноша”,
3).Мотив гаврановаупоменутојпесми (СНПVI, 54)одговарадругојфази
развоја, која је, иначе, карактеристична за песме о ускоцима.гавранови су
овдеистовременоилешинариигласоноше(исто,3,9).
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полазнимоделкојиутиченадруги,самосталнисиже.једанобра-
зацмењадругиистискујућипојединемотивеизсижејногнизаи
убацујућинањиховоместосвоје.Снаганекогмотиваможебити
толикадасеоншематскипреузимаиондегденеманепосредног
контактаизмеђудвасижеа.„Страниелемент”сеоткриваполо-
шијојлогичкојповезаностисасуседним.Таквомеханичкопрено-
шењевећјенотираноустаријемзаписуорањеномКазун-аги(Е,
86).Ораоизнадјунаковеглаверецидивјесижеаодоброчинству
птице,којинемотивисанопретходиглавномнаративномтоку,а
тојемолбаптицамадапренесувесторањавањујунакањеговој
породици.ибезовихлошеуклопљенихуводнихдетаља,фабула
бибилапотпунаизаокружена.„грешка”јепоследицаинерције,
утицајапознатог,раширеногмодела.

Понекиобразацједотемерепостаоформулативан,дасе
подразумеваиондегдеганема,ањеговоодсуствосеготовои
нерегиструје.Уобичајеноједасејунакуцаревојвојсциистиче
јунаштвом.Поправилу,онјенајбољиратник,безкогвладарне
бимогаодадобијевојну.Овајмотивјенаглашенусижеимао
оклеветаномјунакуилиделијидевојци,амањевидљивуоним
сложенимсижеимакојисеразвијајууправцуослобађањаотетог
чланапородице,моделамужнасвадбисвојеженеилиосвете
неверницикојасепреудала.Дуговојевањeзацараразвијеније
почетнисегментпесме„БанМилутиниДукахерцеговац”(СНП
II,31).Послезавршеткаратаиутврђивањавластиуосвојеној
Бугарској,банзатражиодцарадасевратииуредиприликеудому.
цармупреполаскадарујеобећановезирствонадБосном.Нити
јеовајдарексплицитнобиоусловљенбановимјунаштвом,нити
јепевачпоменуобановеподвиге,аистовременосенепримећује
одсуствомотивацијеувладаревомпоступку,нитисепевачква-
лификујекаолошизабораван.Ореолнајбољегцаревогратника
сеподразумева,пренет јекаоучитана,иманентнаформулаиз
бројнихваријаната.

јошједанпримервертикалнеинерциједоминантногсижеа,
односно, индиректнеизменедругог, самосталног сижеа, илу-
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струје варијанта оМарковом тамновањуу татарској тамници
(Пцх,68).Уводни сегментподсећана сижео јунакукоји се
избављаизтамницеузпомоћдевојке.Маркосеобраћазапомоћ
хазачкојпринцезидапосредујекодоцаприуговарањуоткупа.
Већовајдетаљ,сестримљењеиодсуствонамередасадевојком
побегне, наговештава кретање сижеадругачијим током.Када
преговорипропадну,девојкаомогућаваМаркудапошаљеопро-
штајнописмоукућанима,аон,заправо,обавештавапобратима
озломудесу.Следећисегментодговарамоделимаоослобађању
заточеногпобратима.Дојчил-капетанпобеђујехазачкогкраљана
мегдануиспасаваМарка.ПесмасезавршаваженидбомДојчила
хазачкомпринцезом.Овајмотивјеунесенпоинерцијиизпозна-
тогобрасцаодевојцикојаослобађајунака.јунаккомепомогне
девојкасе,поправилу,оженињоме.192Али,онајеовдепасивнији
актер,ограниченихмогућности,спореднипомоћник.Прависпа-
силаципротагонистајеДојчил,Маркодокрајаостајепасиван,
усенцињеговогјунаштва.Маркоутамницинијеизузетнаси-
туација,алиједоследнапасивностнеуобичајеназањеговепски
статус.Унајвећембројусижеа,текослобођениМаркодохватасе
оружјаипридружујепомоћнику,враћајућисеуједнонајуначки
трон. „Недоследност” јеоправданаисцрпљеношћузбогдугог
тамновања,алијошвишечињеницомдаМаркасдевојкомвежеи
законпобратимства(посестримства).затоМарконијемогаобити
женикизатојесваепскаславапрепуштенапобратиму.Дојчилова
почетнаколебљивостпоправљенајејуначкимчином,пајетако
стекаоправонаженидбупринцезом.Компромиснимрешењеми

192Снага номенклатуре и овомприликом долази до изражаја.Када је
помоћник–ослободилацАрапкадевојка,исходјесупротан.Поредтога,ва-
ријанте о ослобађању девојке (супротан смер акције) у епској стилизацији
сене завршавајуженидбом (каонпр.убајци).Овакав„искорак”мотивише
се почетномилимедијалном ситуацијом, односно, наглашавањем крвног и
духовногсродства.Али,самоослобађање(илипохођење)отете/удатесестре
можесерачватиудваправца:братослобађасеструисветисеотмичарима;
сестраиздајебрата,братсеослобађаисвети.
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доделомдевојкејунакуослободиоцусачуванјеклише–женидба
узавршници.Снагамоделаодевојцикојапомажејунакудасе
избавитоликојејакадајеовајобразацутицаонесамонасиже
оспасавањупобратима,негоинаспецифичнообликовањеепске
биографијенашегнајвећегјунака.

и хоризонтална и вертикална инерција сижеа показују
релацијемеђумоделимаисвусложеностњиховеинтеракције.
Непосреданконтактсижеа,повезивањеуоквирусложеног,или
индиректноделовање, утицај „на даљину”познатијегмодела
сведочеопутевиманастанкаваријанатаинеограничениммогућ-
ностимакомбиновањатрадицијомусвојенихпоетскихмотива.
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ПРЕгЛЕДТиПОЛОгијАЕПСКихЛиКОВА

Међунајважнијим задацима које је теорија књижевно-
сти себи задала свакако је проучавање књижевних родова.
Почециистраживањавезанисузажанровскоразлучивањеи
покушајепрецизногдефинисањасвакогрода.Дугојекласи-
фикацијапочиваланадистинкцијиепикеидраме,алирика
им се прикључује тек уXVII веку. Осим дуже традиције,
епикуидрамуповезујеиутемељењеназбивању(радњи)и
карактерима.Упрвимпоетичкимистраживањиманалазимо
текназнаке„карактера”.ЕпскопесништвоПлатонјеописао
каокомбинацијуприповедањаиподражавања,апесникена
прогонизидеалнедржавеосуђујууправомиметичкедеонице,
укојимаонипрепуштајуглассвојимликовима,илошаслика
боговакојустварају.193Средњивекјефиксираотиповезапоје-
динекњижевневрсте(commediadell’arte,пасторала,итд.),а
каснијеселиквезује за епоху,односно, стилскуформацију
(нпр.романтичарскиилиреалистичкијунак).ОдПлатонадо
реалистичкихипозитивистичкихутврђивањатиповапрошао
јеготовоједанипомиленијуммањеиливишеконтинуираног
изучавања система ликова, а ни у данашњој науци питања
оваквеврстеникаконисуанахрона.

Проучавањеликоваусменекњижевностинематакодугу
традицију, јер се све до романтичарског покрета чекало на
открићефолклора.Првиспорадичниосвртиналиковеусмене
традиције јавилисусеустудијамакомпаративнемитологије

193Platon,Država,BIGZ,Beograd,1993,57–73.
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које су у центар свогистраживањапоставиле јунака.Почет-
комXXвекааустријскипсихоаналитичарОтоРанкутврдиоје
заједничкуосновумитова,легендиисагаорођењу,детињству
и стасавању националних хероја.194 још даље у проучавању
јуначкебиографијеотишаојеџ.Кембел.јунаковживотнипут,
његоваавантура,оцртавасекаокружналинијауструктурихи-
потетичког,човечанствузаједничкогмономита,којисеналазиу
иосновисвихепскихприча.Насвомцикличномпутовањухерој
доживљава бројне трансформације од првобитног културног
јунакаиоснивачанасеља, јунака-титана, сполуживотињским
карактеристикама,прекохеројаакције–ратникаиљубавника,
доцаратиранина,спаситељасветаијунакасвеца.195

Водећеместомеђуистраживачималиковаусменогепског
жанрасвакакоприпадарускимфолклористима.Ниједноозбиљније
типолошкоизучавањенеможепренебрећирезултатеморфолошке
анализерускихбајкидокојихједвадесетихгодинапрошлогвека
дошаоВ.Проп.Наодабраномрепрезентативномузоркуутврдио
дапостојитачно31функцијаукојојселиковибајкемогунаћи
идефинисаоседамтипичнихликоваињиховеделокруге:про-
тивник(штеточина),давалац,помоћник,царевакћиињенотац,
пошиљалац,јунак,лажнијунак.Придружиоимјеивезнеликове
(жалиоци,клеветници,потказивачи,нарочитипредмети,итд.).196

Морфологијабајкејеималадалекосежанутицајнапотоње
изучаваоце,послужившикаопутоказзаструктуралистичкараз-
матрањаликоваиудругимусменимжанровима.Билојеионих
којисусетрудилидапоправеилидопунеПроповезакључке.
ТребапоменутиЕ.С.Новик.ОнаразрађујеПроповуидејупо
којојделокругможеодговаратисамоједномликуилијеиздељен
на вишеликова, тј. једанликможеобухватати једанилипак
неколикоделокруга.Новикнаглашаванезависностфункцијеод

194O.Rank,Mitorođenjujunaka.Pokušajpsihološkogtumačenjamita.
195Dž.Kembel,Herojsahiljadulica,217–218,273–307.
196В.Пропп,Морфологиясказки,88–89.
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ликаиподвлачиполифункционалностликова.197издвајачетири
семантичке сфере сваког лика.Најважније су индивидуални
статус(име,ознакапола,узраста,природе–антропоморфно/
неантропоморфно,природно/натприродно)ипородичнистатус
(ознакаближихидаљихрођачкиходноса).Допунскесемантичке
сфересудруштвенистатус(класнеипрофесионалнеознаке)и
локализација(припадностсвојем,односнотуђемпростору,кре-
тање,прелазакграница).198

Веомаважнизатиполошкаизучавањаликовапоказалисусе
радовиЕ.Мелетинског.Тражећикоренеусменекњижевностиумиту,
утврдиојеипореклојунакабајкеиепа.Увеојекатегоријукултурног
јунакаииспратиоњеговуеволуцијуодпрапретка(родоначелника
племена)додемијургаи јунакаепа,на једној страни,односно
трикстера,надругом,комичном,полу.Културнихеројјенајстарији
фолклорни јунак,старијииодбожанства,аеволуцијакултурни
херој→божанствопредстављадругимогућипутњеговогразвоја.199

истепретпоставкеусвојилајеиН.А.Криничнајапратећи
митолошку, митолошко-епску и реалистичку линију развоја
ликовапредања.запазилаједаепскијунакодсвогмитолошког
преткапретежнонаслеђујехиперболизованиоблик (џиновски
раст,огромнутежину),великуспољашњуснагу,којавишеније
стихијска,већсврховита,аређезадржавамагијскасвојства.200

197Е.С.Новик,„Системаперсонажейрусскойволшебнойсказки”,Типо-
логическиеисследованияпофольклору.СборникстатейпамяатиВладимира
ЯковлевичаПроппа(1895–1970),Наука,Москва,1975,214.и218.

198исто,222–243.
199Е.М.Мелетинский,„ПредкиПрометея(Культурныйгеройвмифеи

эпосе),Вестникисториимировойкультуры,№3(9),май–июнь,1958,114–
132 (http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky15.htm, 12. 3. 2012, материал
размещеннасайтеприподдержкегранта№1015-1063ФондаФорда);Е.М.
Мелетинский,Происхождениегероическогоэпоса. Ранниеформыиархаиче-
скиепамятники,Восточнаялитература,Москва,1963,25–32.

200Н.А.Криничная,Персонажипреданий:становлениеиэволюцияоб-
раза,АкадемиянаукСССР,Карелскийфилиал,институтязыка,литературыи
истории,Наука,Ленинград,1988,187.
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Тотемистичке,зооморфнецрте,хтоничност,тајновитавезапри-
родеијунаковеснаге,такођеуказујунаистоисходиште.Акоје
прелазодмитскогкаепскомјунакунајбољеотелотворенулику
ловца,ондајетипичниепскијунак,наследникмитских–лик
силногвође,цара,родоначелникаплемена.201

Кадајеречонепосредномпроучавањуликовабиљина,не-
коликорадоваизседамдесетихгодинапрошлогвекапоказујусе
каонезаобилазни.Пресвега,тујестудијаовременуипростору
убиљинамаС.Некљудова,укојојсепрвенственоуспостављају
ове две координатне епске осе, али се индиректно система-
тизујуиближеодређујуиепскиликови.Временско-просторни
критеријумиздвајајунакакаопрвостепенилик,покомесесве
самерава.Његовокретањемаркираиповезујепростор,његова
биографија једина оцртава неки ток, једино он има донекле
променљивузраст (детињство, из ког се скоковитопрелазиу
временскинепроменљивпериод,ипонегдестарост,такођеапсо-
лутнукаоидетињедоба).Свеосталеличности,паипротивник,
сврставајусеукатегоријудругостепених,абудућидасустатичне,
ненапуштајусвојлокус,нитиимајуузраст(акојеиназначен,
строгојефиксирануодносунаглавногјунакаислужиједино
каофонњеговеепскебиографије).202

Полазећиод тврђењада је супротстављањедејствујућих
ликоваосновнаознакаепоса,г.Петров јеуочиотритипасу-
протности – праву (јавну), скривену супротност и допунски
тип–недовршеносупротстављање.Свакијесагледануодносу
најунака.Такосеупрвомтипу,насупротјунакумогунаћипро-
тивникубоју, такмичењу,каоинеправедниантагонистикоји
јунаказаробеилиобману.Посреднасупротностизмеђујунака
идругихлицапостижесестепеновањем,градацијомпоступака
јунакаизистогтабора,супротстављањемпознању,начинуде-

201исто,138–160.
202С. Ю. Неклюдов, „Время и пространство в былине”, Славянский

фольклор, Академия наук СССР, институт этнографии им. Н. Н. Миклу-
хо-Макалая,Наука,Москва,1972,18–45.
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ловањапрематрећемлицуиобрнуто–премапоступкутрећег
лицауодносунавишејунака,инајзад,индиректнасупротност
постојииуиздвојеној,самосталнојакцијиусамљеногпротаго-
нисте,насупротсвимаосталима(безличнамаса).Удопунском
типу(недовршенасупротност)јунакињеговпротивниксамосу
делимичноантиподи,јермирноразрешавајусукоб.203

Приближноуистовремепојављујесестудијај.јудинао
типовимајунакаурускимбиљинама.Ониздвајајунакаињеговог
противникакаојединесамосталнеликове,докосталипостоје
самоу односунањих.Надаљепратипроцесисторизације и
психологизацијетипајунакаипротивника,оддревниххипербо-
лизованихполудивова,самноштвомфантастичнихцрта,преко
реалнијихликова којиимајуљудске димензије, затимнацио-
налнихјунакакојисеборепротивнепријатељанарода,пасве
допојединацаучијимјекарактериманаглашенапсихолошкаи
социјалнадимензија.Еволуцијајунакасагласнајеразвојуепаод
митскихкоренадопесамасајасномисторијском,националном
исоцијалномпотком,асходнотоме,јудинсматрадатипсижеа
детерминишеитипјунакауњему.204

СличностановиштезаступаиН.Петров.Онпрвенствено
испитујесижејно-мотивскисаставрускогепаимоделеепског
наратива,аједнопоглављепосвећујеисижејнимтиповимајуна-
ка.издвајајунака(ињеговоокружење,дружину),противника(и
његовувојску),владара,помоћника(спасиоца),слугу(посилног),
гласника (илионог који обавештава, предсказује, упозорава),
јунаковуневестуилижену(ињеноокружење)илажногјуна-
ка.Свакиодовихликоваодређен јеприродом,породичними
друштвенистатусомиименом.Концепцијасижејногмоделаод-

203г.А.Петров,„Противопоставлениеперсонажейвбылинах”,Вопросы
жанроврусскогофольклора,сборникстатейподредакциейпрофессораН.и.
Кравцова,издательствоМосковскогоуниверситета,Москва,1972,58–73.

204Ю.и.Юдин,„Типыгероеввгероическихрусскихбылинах”,Пробле-
мыхудожественнойформы,Русскийфольклор,XIV,АкадемиянаукСССР,ин-
ститутрусскойлитературы(Пушкинскийдом),Наука,Ленинград,1974,34–43.
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ређујеизборипоставкуулога,аликовидејствујупремазаданом
наративномпрограму.Преклапањепрограмааутоматскиповлачи
ипреклапањеулога.Нпр.таквоусложњавањеdramatispersonae
постојиупримеримакадапомоћникистовременофункционише
икаогласник,аневеста(жена)каопомоћникилипротивник.205

изванграницарускефолклористичкешколе,напрвомместу
требаспоменутиисцрпнустудијунемачкогславистеМ.Брауна
онашем јуначкомпесништву.Кад је речо епскимликовима,
уочавадасутипизирани,„каостандарднеулогеупозоришту”и
једностраностилизовиудвеверзије–позитивнојинегативној.206
Посебносеосврћеидетаљноразматрафункцијупротагонисте.
Типологија јунакајеследећа:снажанјунак–делија,мудар,
искусниимлади јунак,аспорадичносепојављујуичудесни,
лепи јунаки јуначкипробисвет.Споредниликови (кнежеви,
рођаци,пријатељи,слуге,путници)пружајуприликујунакуда
потврдисвојејунаштво,помажу,бивајуспасениилипакмогу
постатипротивници.207

Међуанглосаксонскимпроучаваоцимаепскепоезијеиздваја
сеС.М.Баура.Онјесрединомпрошлогвекапоставиоуцентар
свогинтересовањаискључивоепскупоезију.Укомпаративном
самеравањуепскихтворевинанаширокомевро-азијскомпросто-
ру,однајстаријихдомодернихвремена,осврнуосенасуштин-
скапитања епскогжанра, јунака, композицију, намеханизме
наратива,улогупевача,везутрадицијеиисторије,итд.208Кадје
речотипологијијунака,дијахронијскијеиспратиопроменуод
првобитногхеројафантастичнихособина,блискогмагу,шаману,
прекојунакавође,одкогћесетекнакаснијемступњуразвитка
одвојитијунакратникисизеренкомеонслужи,акојисамније

205Н.В.Петров,Сюжетно-мотивныйсоставрусскогоэпоса:модели
эпическогонарратива,http://www.ruthenia.ru/folklore/petrov3.htm,14.3.2012,
материалразмещеннасайтеприподдержкегрантаРФФи№06-06-80-420a.

206М.Браун,Српскохрватскајуначкапесма,33.
207исто,33–35.
208C.M.Bowra,HeroicPoetry,Macmullan&CO.LTD,London,1952.
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подвижник.Даљадиференцијацијаподразумеваподелунајунака
жртву,лукавогјунакаиборца.Борацсесоцијалноодређујекао
владареввазал,борацзадржаву,веру,представникнародаили,
уновијавремена,каозаштитникљудскихправа.209јунакникада
неприпадаискључивоједномодпоменутихтипова,будућида
истовременоодражаванесаморазличитефазедруштвенограз-
витка,негоиразличитеметафизичкеитеоријскеконцепције.210

Умонографијипосвећенојепскомјунаку,Д.А.Милерје
типолошкаразврставања сместио у оквиреиспитивања јуна-
ковебиографије,подвигаипростораукомсекреће.Дотакао
сењеговог породичног и социјалног окружења, с нарочитим
освртомнаулогуоца,ујакаикраља.211Чинпотраге,каоједан
одкључнихујунаковојавантури,подразумеватриважнефигуре
којепристајуузпротагонисту–владара,помоћникаижену.212
граничнипростор обликује јунакашаманистичких особина,
јунака –жреца, исцелитељаи гласника.213Наличје херојства,
„обрнути”иантихеројипредстављенисутиповиматрикстера,
ковача,кукавице,дворскелудеибудале.214

Енциклопедијафолклорних јунакаг.Силаопремљена је
релевантнимрегистрима.једанодњихјеиндекстиповајунака,
начињенпремаразнороднимкритеријумимакаоштосу:изглед
(лепијунаци,деца,сићушнијунаци,женеобученекаомушкарци,
итд.),особине(мудријунаци,будалеитупоглавци,љубавници),
пореклохероја(анималнецрте,оностраност,могућностмета-
морфозе),њиховетичкикодекс(лопови,варалице,лажови,зли-

209Isto,91–131.
210„Justasthereismorethanonekindofhumanexcellence,sothereismore

thanonekindofhero.Thedifferentkindsreflectnotonlydifferentstagesofsocial
development but the different metaphysical and theoretical outlooks which the
conceptionofaheropresupposes”(C.M.Bowra,HeroicPoetry,91).

211D.A.Miller,TheEpicHero,TheJohnHopkinsUniversityPress,Balti-
moreandLondon,2000,88–95,178–182.

212Isto,167–169.
213Isto,298–344.
214Isto,242–281.
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ковци,разбојници),затимтипподвига(културнијунаци,убице
змајева,дивова,ратници,стрелци,помоћници,исцелитељи,итд.),
социјалнаприпадност(локални,националнихероји)ипростор
укомделују(граница,море,другисвет).215Подразумеваседа
јунакистовременоприпадаразличитимгрупама.

Разматрајућивезеиндоевропскепоезијеимита,М.Л.Вест
јеиздвојиодвакарактеристичналика–краљаихероја.Њихове
функцијеодражавајуреалностдревнихдруштава.216Докјепрва
функција индоевропскаинституција, дотле је јунакпроизвод
наративнеуметности,иупракси,каозваничнаинституција,не
постоји.217Вестепског јунакапосматрапонајпрекаоратника.
Његовиподтиповису:стрелац,возачборнихколаииндивиду-
алниборац.218

Убројнимстудијамаоевропском,азијскомисеверноаме-
ричкомфолклорух.јасонпроучавалајежанровске,мотивскеи
типолошкеодликенародногстваралаштва,тражећиуниверзални,
заједничкичинилацкојиповезујеовенаизгледодељенеетнокул-
турнезоне.једанодњихјеи„мотивборбе”,карактеристичани
зајужнословенскеепскепесме.Уоквируповршинскогсинтаг-
матскогмоделанаративнихсеквенциборбе,х.јасонјеиздвојила
и 14 потенцијалних улога на обема сукобљеним странама, и
„нашој”и„њиховој”:војска,војсковођа,потчињеневојсковође,
јунак(подвижник),помоћник,ухода,издајица,гласник,слуга,
породица,енкодерпредсказања,тумачпредсказања,посредник
запорукупредсказања,адресатпредсказања.219Другипут,усту-
дијипосвећенојдевојцијунаку,поредиразличитетиповедевојке

215G.Seal,EncyclopediaofFolkHeroes,ABC–CLIO,SantaBarbara,2001,
292–302.

216M.L.West, Indo-EuropeanPoetryandMith,Oxford,UniversityPress,
NewYork,2007,412.

217Isto,446.
218Isto,485–487.
219H. Jason, „AModel for the Surface Level of Narration of theTheme

’Combat’inSouthSlavicepicSongs”,374.
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ратницебројнихпоетскихипрознихсижеасве трипоменуте
културнезоне.220

Кад је речопроучавањуликоваусменекњижевностина
балканскимпросторима, требапоменути студијуП.Бакотића
објављенутридесетихгодинапрошлогвекаочудуизаконима
редаународнојкњижевности.Многопрех.јасон,Бакотићје
истакаодајеборбатемељнаидејанакојојпочиванашанародна
књижевностиглавнасадржинанароднепоезије.221Безжанров-
скогпрецизирањадефинисаојетиповејунакакаоживотињске,
људскеибожанскеираспоредиоихуосамсветовадопуштајући
међусобнедодиреипреклапања:светживотињскихнагона,свет
демона,митолошки,легендарни,херојски,витешки,реалнии
светбожанскеправде.222

Моделимајунакадесетерачкеепикеињиховихпротивника
бавиосеН.љубинковић.Удоменусижејно-морфолошкеанали-
зепоставиојесиметричнојунакаипротивникаједногнаспрам
другог,окружившиихактивниминеактивнимпратиоцима(по-
моћници,односно,епскидекор)идародавцима. јунак јеувек
изграђена, целовита личност, најчешће и добармегданџија.
Противник је, с друге стране, илибезначајанилиизузетан, а
управооваквалификацијапресуднајенесамозајунаковуепску
биографију,негоизапозиционирањесижеаурангепскеепизоде,
односноепскецелине.223

Приближавајућисижејнепозицијејунакаињеговогпротив-
никаљубинковићјебионатрагуоногаштоћедеценијукасније
разрадитибугарскифолклористаП.Бочков.Онсматрадапро-
тивниканетребадекларисатиискључивокаонепријатеља,тоје

220H.Jason,„Dzidovkadjevojkaintheworldofepic”,235–255.
221P.Bakotić,„Pojavčudaizakonredaunarodnojknjiževnosti”,Zbornikza

narodniživotiobičajeJužnihSlavena,knj.XXXI,svezak1,JAZU,Zagreb,1937,65.
222Isto,2–42.
223Н. љубинковић, „Модели епских јунака и њихових противника у

српскохрватскојдесетерачкојепици”,ЗборникрадоваXXXIIконгресаСавеза
удружењафолклористаЈугославије,Сомбор,НовиСад,1985,273–275.
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касниједодатакатегорија;противникјетакођејунак,самопри-
пададругој,туђојстрани.224Семантичкеознакекојепредлажеза
одређивањетипапротивникатакођесуприменљивеиукаракте-
ризацијијунака:ознакаиндивидуализације(име),зооморфности,
пола(мушки,женскииандрогини–децајунаци),локализација,
ознакафункције(нпр.противник–јунак,противник–штеточи-
наиливаријантеистогликасдругимименом),ознакарелације
премаизванепскомконтексту(припадностдругимжанровима)
иетничкаопредељеност.225

ТребасеосврнутинавеомазначајнустудијуС.Петровићс
почеткаовогвекаопокушајимаразврставањаликоваународној
поезији.Тојеисцрпан,систематизованпрегледрадоваоепским
ликовимаевропскеиамеричкеусменетрадиције.С.Петровићсу-
геришеизналажењесинтетичкогметодакојибиобухватиобројне
критеријумезакласификацијујунака,примењиванепарцијалноу
досадашњимистраживањима:различитислојевитрадиције,архаич-
ниобрасци,сижејнимодели,епскаидеализација,формулативност,
одностеоријскогификтивног,симболизација,категоријасижеа,
начинприказивања,жанр,мотивацијапоступака,начинкарактери-
зације,односпевачаипубликепремаисторијскомпредлошку,итд.226
Такођепримећуједајенајдревнијитипјунака–врач;онпротивника
савлађујевештиномитајнимзнањем.Прелазниобликподразумева
јунакекојимогудасепретварајууразнабића,адаљаеволуција
сежедовладара,витезоваипредводникадружина.„Најразвијенији
типепскогјунакајератниккогапокрећујакестрасти;онјеснажан
илукав,ауподвигеиденесаморадивластитеславе,негоиради
вишихциљева(одбранавладара,народа,вере).”227

224П.Бочков,Непознатиятюнакь,издателствонаБьлгарскатаакадемия
нанауките,София,1994,10.

225исто,63–67.
226С.Петровић,„Опокушајимаразврставањаликоваународнојепици”,

Прилози за књижевност, језик, историју ифолклор, књ.LXVIII–LXIX, св.
1–4,2002–2003,Београд,2004,103.

227исто,97–98.
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Разматрајућитипове јунакауепскојпоезији,Б.Сувајџић
је дефинисао пет исходишнихпоступака на основу којих се
врши карактеризација јунака. То су покрет (представљање
радњом),говор(представљањеречима),портрет,етика(поступ-
циуузајамнојрелацијисадругима)икритика(ставовипевача
иликоварефлектора).228Под типом јунакаподразумева „скуп
инваријантнихелеменатакојитворестабилнуструктуруепске
личности(функција,нарација,сиже)усадејствусапроменљивим
конституентиманаосновукојихсејунацимеђусобноразликују
(атрибуција,генеалогија,номенклатура)”.229Типовеименујекао
маске,наглашавајућитакодрамскиелементуобликовањурепре-
зентативнихликова,ииздвајаукупнодеветтипизиранихулога,
одкојихјесвакадвојака,парна(премабинарнојопозицијисвоје/
туђе):маскавладара,хероја,витеза,зооморфнамаска,демонска,
соларна,лажна,аполонскаимаскаандрогина.230

УмонографијиС.Самарџије посвећеној биографијама
епскихјунака,српскакњижевностјепрвипутдобилацеловиту
функционалнутипологијуликоваепскепесме.Уочавајућиста-
билностделокругакаоједнуодосновнихепскихзаконитости,
издвојила је следеће типове: јунак,противник,жртва, владар,
везивниликови(саветодавац,помоћник,гласник)иколективни
ликови(статисти,опонентиисижејноактивниликови).Делокруг
јунакаипротивникаподразумевадинамикуиактивност,доксу
владарижртвастатичниисвојеврснасупротивтежапоменутом
„динамичномимпулсу”.231Најважнији чиниоци карактериза-
цијејунакајесуноменклатура,пореклоснаге,епскиатрибути,
портрет,породичниидруштвенистатус.Управојеиспитивање
породичниходносаидуховногсродстваотвориломогућностза
секундарнутипологијучлановапородицеирођака,формирану

228Б.Сувајџић,Јунациимаске,253.
229исто,259.
230исто,259–285.
231С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,20–21.
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уодносунапротагонисту(отац,мајка,брат,сестра,ујак,љуба,
кум,побратим).232

Свипоменутирадовисведочеомногострукиммогућности-
маприступасистематизацијиепскихликова.Различитиуглови
сагледавања,бројносткритеријуматипологизације,подударни
идивергентнизакључцисведочеосложеностиовогпроблема.
Слојевитост,мераисторијске компатибилности, тесна веза са
сижејнимсклопом,самосунекеоджанровскихспецифичности
епскихликовакоједопуштајудапитањењиховесистематизације
увекбудеотвореноиизноваосвежаваноновимрешењима.

232исто,34–164.
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КРиТЕРијУМиКЛАСиФиКАцијЕ
ЕПСКихјУНАКА

Типолошкаразврставањаепскихликовапретежносетемеље
надиференцијацијиделокруга.јунакипротивникпостављају
секаодвеантиподнетачке,чијајерелацијаоснованарације.Ка
овимкључнимфигурамагравитирајуњиховипомоћници,издај-
ници,владари,анегденасредокраћиналазесежртвеиобјекти
потраге.Класификација јунакауводивишеразличитихкрите-
ријума.ВећпомињанирезултатидокојихједошлаЕ.С.Новик
проучавајућиликовебајке,моглибисеселективноприменити
инатипологију јунакаепскихпесама.Одчетирисемантичке
сфере лика (индивидуални, породични, друштвени статус и
локализација)233,натипологијуепскихјунаканајбољесеможе
применитипрва.Породичниидрушвениодносиуглавномсу
допунскакарактеристика,докјесфералокализацијеирелевант-
на,јерседелокругјунакааprioriодређујекао„свој”уодносу
напротивника(„туђе”).

Свеиндивидуалнеознаке(име,узраст,пол,изглед,атрибу-
ти,снага,природа,мудрост,етикаисл.)разлажусенабинарне
опозитеилитриградативнопоређанапојавнаоблика,којинису
једнакорелевантникад јеречотиполошкимразврставањима.
Нпр. примарни елемент идентификације – име, појављује се
каоперсонализованоиме,стајаћеимеилигауопштенема(без-
именост).зајунакајекарактеристичансамопрвиобликимена

233Е.С.Новик,„Системаперсонажейрусскойволшебнойсказки”,Типо-
логическиеисследованияпофольклору.СборникстатейпамяатиВладимира
ЯковлевичаПроппа(1895–1970),222–243.
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(протагонистамораиматиличноиме),доксеуосталимдело-
крузима равноправноизмењују сва три.ипак, номенклатура
нијенајважнијикритеријумзакласификацијујунака.имевише
указујенанекудругукатегорију.Успрезисапрезименомпосред-
нијезнакетничке,националнеприпадностиипола.Двочлане
формуленоминације,именудодајутопоним(МилошодПоцерја),
ознаку сродства (Секуланећак), занимања (Милошчобанин),
титулу(Комненбарјактар)илиособину(Рељакрилати),234итиме
директноуказујунадругекарактеристикеизиндивидуалнеили
изпреосталетрисемантичкесфере.Етнонимјефреквентану
номенклатурипротивника, а веомаретко је деоимена јунака
(СрбРадосав),јерсеприпадност„својем”подразумева,нијеје
потребнододатнообележавати.

Категоријаузраста такођесеиспољавакроз три града-
тивна облика: младост, зрело доба, старост.235 Типолошки
релевантнисусамооникојиодступајуодсредњевредности,
подразумеваногстаросногдоба јунака,атосумладостили
старост.зрелодобајенемаркирано.Садашњостглавногјунака
јеподразумевановреме,нањемусезасниваглавнавременска
оса епске песме236, а све остале личности самеравају своје
времеуодносунањегово237.

Младијунакобележенјевећноменклатуром–дијетегрујица,
нејакиМатија,лудиМилован,илиуспостављањемсродничкере-
лацијесастаријимјунаком(сестрић–ујак,син–отац).Детејунак
је„замрзнутуразвоју”,„означавафигурубезпородице,чврстог
идеолошкогупоришта,владарскихамбицијаијаснопрокламоване

234М.Клеут,„имекаопоетскакатегоријауепскимнароднимпесмама”,
Из Вукове сенке, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд,
2012,146–148.

235љ.Пешиканљуштановићуочаватристароснастатусајунака:дете,
јунакупунојзрелости,старац(Lj.Pešikan-Ljuštanović,„Karaktеrizacijaеpskog
junakabojom”,FolkloruVojvodini,sv.8,NoviSad,1994,81).

236С.Ю.Неклюдов,„Времяипространствовбылине”,45.
237исто,22.
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сврхеепскогбивства.Дете-јунаколичаваквинтесенцију епске
енергије.”238Неофитскапозицијаиусмереностна„првиподвиг”
младогјунакаопредељујузасижееоуспелојинеостваренојже-
нидби,такмичарскиммегданима,затимзаразнороднепесмеоза-
менинамегдану,подвигупојединцанатуђемтеренуисл.Двојици
најпознатијихмладихјунака–Секулиигрујици239,придружујусе
сестрићи,синовиилисиновцичувенихјунакаивладара:Маријан/
Антоније/Антун(синиванаСењанина),Маријан(сестрићМијата
хајдука),АнтунПоповић,Милован(синбудимскогкраља/сестрић
Чола-капетана),Стојан(сестрићкраљаМилутина),дијетејован
(синцара/СавеодПосавља),Ненадјуговић,ивоСенковић,Ма-
тија,синДрагићавојводе,итд.,аупојединимпесмамаСењанин
ТадијаиКомнен-барјактар.Брзраст,раназрелостиневероватна
снагасегментсу јуначкебиографијесирочадиимладих јунака
којиодрастајудалекоодсвогдома–змај-ОгњеногВука(Пцх,
152),НаходаСимеуна(СНПII,14),НаходаМомира(СНПII,30),
Ненадајуговића(СНПVI,12;СНПIIр,23;СНПIIр,24;СНПIIр,
25)идјететајована(СНПII,8;СНПVII,30;СНПIIIр,23).

Старциманајвишеодговарајуделокрузивладара,мудраца,
духовникаижртве,анајмањесутипичниепскиратници.Уовој
улозипре осцилујуизмеђуфигура страшних, снажнихполу-
митскихпредака(јованКосовац240)иплашљиваца,антијунака,
којиутекнуспоприштаинереткојединипреживе(Чичајаков
у„БојунаЧокешини”).Старијунациусрпскојепициуглавном
удвајајуделокругеборцаивладара/старешине.Осимнајпозна-
тијег,СтаринеНовака, требапоменутии једногодкосовских

238Б.Сувајџић,„Младјунакујужнословенскојусменојпоезији”,узбор-
нику:Ликовиусменекњижевности,29.

239исто,29.
240јованКосовац,дуговечниседистарац,дугебраде,сједнимђавољим

зубомувилици,поцепан,одрпан,сазарђаломсабљом,нанепоткованомхро-
момђогату,израњаизмаглеиплашинамернике(песмабр.62уантологији
С.Петровић,Косовскабиткауусменојпоезији).Уњеговомликуспајајусе
представеомитолошкомпреткупозваномуневољиичуваруКосова,места
накомпочивајудушепредака(исто,283–284).



Данијела петковић

228

подвижника–југ-Богдана,затимстарогВитковића,којегпопут
југ-Богданапратедеветорицасинова(СНПVII,9),краљаАлек-
сандра(СНПVII,19),алииМаркаКраљевића,којиу„Попијевци
одСвилојевића”(Б,46)имаседубрадудопојаса.Стариратници
фреквентнијисууредовимапротивника(најпознатијисустари
Кариманићејван-ага).241

Попутузраснекарактеризације,иознакеполасадржанесу
већуноменклатури.Оддвеопозитнемогућности,релевантникри-
теријумјединојеонајкојизначиодступањеоднорме,атојежена
јунак.Уодабраномкорпусупесамаженанапозицијипротагонисте,
ређепротивника,испољавасекроздватипа.Првијепознаткао
видширокораспрострањених,интернационалнихмоделаделије
девојке,адруги,млађи,хиперболисануснагудевојкемењазаспој
мудрости/лукавости,јунаштваипредузимљивости.242

Девојкаогромнеснаге,којалакосавлађујечувенејунаке,
карактеристичнијајезасижеезападног,јужногиисточногБал-
кана,243којисуосталиизванопсегаовестудије.Њимајеблиска
баницаУрица(СНПVI,13;СНПIIр,12),алионанемаџиновски

241ОстарцимаусрпскојепицивишеуД.Петковић,„Епскистогодишња-
ци–поштованестаринеиисмејанистарци”,узборнику:Ликовиусменекњи-
жевности,65–89.

242СвепесмесамотивомделиједевојкеБ.Сувајџићделинадватипа
–песмеукојиманедолазидоиспитивањаполаипесмеукојимасепрове-
равадевојчинпол.Самоупрвомтипудевојканаступакаоправиратник(Б.
Сувајџић, „Принцезана зрну грашка (Мотивделије девојке у усменој пое-
зијиохајдуциманаБалкану)”,Митолошкизборник,18,центарзамитолош-
кестудијеСрбије,Рача,Београд,2008,226).ј.Керкезтипологијуделијаде-
војаказасниванаширојпоетскојусменојграђиисредњовековнимжитијима.
издвајачакдеветтипова:девица(ратница),девојкакојаслуживојску,жена
која ослобађа јунакаиз ропства, невеста која проводи сватове, девојка која
исмејавамомка,зулумћарка,женаосветница,ктиторимонахиња/светитељка
(ј.Керкез,„Антологија’Делијадевојка’–одратницедосветице”,предговор
Антологији„Делијадевојка”,Деве,Београд,2006,13–32).

243Л.Делић,„Сукобјунакасаџиновкомујужнословенскојусменојепи-
ци”,узборнику:Српскоусменостваралаштвоуинтеркултурномкоду,ур.Б.
Сувајџић,институтзакњижевностиуметност,Београд,2012,195–223.
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раст,нитихиперболисануснагу.ипак,најбољијејунаккојегје
НеманићСтјепаникадавидео:

„Коњајашеканоиделија,
сабљупашеканопашалија”.

Одфантастичнихособинаосталајесамонеземаљскабрзина.Бани-
цаутекнесбојногпољатоликобрзодајенивиленебидостигнуле,
акамоликраљеве(цареве)делије.Бекствозначигубљењемегдана,
штојејошједноудаљавањеодстаријегобрасцаџиновкедевојке.
Појединелепотице закључанеизадевет, десетбрава, супрот-
стављајуселажномслугикојиузпомоћробињеулазиузабрањене
одаје.Фатима,кћиБојачићаАлије(СНПIIр,81),иРужица,кћи
задарскогбана(СНПIIIр,67),толикосуснажнедасеснападачем
рвуцелуноћ,аизнемогаојунак,упрвомпримерусавукрвавоји
белојпени,савладаихпредзору,напревару.ЛакарукабановеРу-
жиценаноситежакударациробињи–избијајојдвазубаипотпуно
окрвавилице.Попутфантастичнихмегданџијакојејунакпобеди
текпоштонатренутакпогледајукасунцу,иовеснажнедевојке,
наследницехтонскихбожанстава244,падајунадушеке,захваљујући
неопрезуилукавомјунаку.Наконобљубепостајунаклоњененапа-
дачуипристајунаудају.Овакаврасплетупућујенастаријемоделе
укојимадевицератнице,губећимегданидевичанство,истовремено
губератоборностиборбенувештинуиулазеусоцијалнеоквире,
прихватајућибракиматеринство,нормативезаједнице.245

Девојкаиспододела јунака која замењује оца, братаили
вереника у војсци246 типичнији је варијетет делије девојке у
грађиодабранојзаовајрад(Пеимана,кћиДиздар-аге–Б,96;

244Демонска,хтонскаприродајунаковогсупарника(уовомпримеру,де-
војкекојасесњимрве)огледасе,премамишљењуД.Перића,управоуодсу-
ствукрвавепене,карактеристичнесамозајунака,овостранобиће(Д.Перић,
„Пенебелеикрваве.Функцијаизначењеепскеформуле”,Крв:књижевност,
култура,240).

245H.Jason,„Dzidovkadjevojkaintheworldofepic”,238.
246Р.Меденица је још тридесетих година прошлог века упоредио ва-

ријантеовогмоделаусрпској,бугарској,грчкојиалбанскојпоетскојипро-
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златија, кћи старогћеивана –СНП III, 40;Анђелија, сестра
ФилипаМаџарина–СНП IIр, 59; јана, кћи јанкаодСибиња
–СНПIIр,67;хајкуна,вереницабегаљубовића–Пцх,107).
Најуочљивијапроменауодносунастаријитипјестесакривање
пола.Прерушавањеједонелоновелистичкеобртеи„razigranost
pripovijedanja”.247Обрисинаднаравнеснагеиратничкевештине
оцртавајусеусегментимавитешкихигара–девојканадиграсве
саборце:најдаљебацикамен/маљ,највишескочи,најуспешнији
јевладаревборац.

Мушкооделозаклањаидевојкухајдучицу248,предводника
чете.ДобеглицамеђуСењанима,маскиранакадунаАсан-агеКуне
/златија(СНПIII,28;СНПVI,69),војујесчетомпоКрајинисве
доксенеосветимужу.Калауздевојка,нескривајућиидентитет,
предводиускочкучетуипобеђујеТурке(Е,125).

Подвигограниченнакраћујуначкуепизодукарактеристи-
чанјезаостављенуневестуугорикојасамасавладанападача
–кћиивацрнојевића(СНПIIр,91)илизасиломуграбљену
девојку (младужену)којасамаубијасвоготимача (јелеАр-
банашка–Б,55;сестраМартолозНиколе–СНПII,82;Анђа
цмиљанића–СНПVI,66;љубаБоришесердара–СНПVIII,3;
попадијапопаБошковића–СНПVIII,4;јелаБатрићева–СНП
IIIр,14;СНПIIIр,15).Крстиња,Станишинаљуба,најпреосвети
погинулогмужа, а потомприхвата изазов намегдан против
крвниковељубе.испоставља седамегданморадаподели с

знојусменојтрадицији(Р.Меденица,„Делија-девојка”,Прилозипроучавању
народнепоезије,књ.V,св.1–2,Београд,1938,260–265).

247M.Bošković-Stulli,„Pjesmaoprerušenojdjevojci”,Usmenaknjiževnost,
prir.M.Bošković-Stulli,Školskaknjiga,Zagreb,1971,108.

248Отрагичнојдимензијиликаепскехајдучице,одметнице,супротној
тријумфалнојделијидевојци,вишеу:ј.Пандуревић,„Оепскимратницамаи
хајдучицама,илиоигриидентитетаусрпскојнароднојепици”,Српскијезик,
књижевностиуметност,књ.II:Жене–род,идентитет,књижевност,ур.
Д.Бошковић,Филолошко-уметничкифакултет,Скупштинаграда,Крагујевац,
2011,21–31.
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Османагом, братом убијеног крвника, али ињега лако сама
савлада(Пцх,143).

Даљаеволуција типажене јунакињеводила је ка сведо-
следнијојреалистичкојмотивацији.Срчаностјеопстала,алису
снагузаменилемудростидосетљивост.Усижеимаоневестикоја
проводисватовекрозгору,мудредевојкеоблачемушкооделои
заваравајунападачеугори(Мара,невестајовеСарајлије–СНП
III,73ивереницаМатаДуждевића–СНПVII,25).истомтипу
јуначнедевојкеприпадајуиљубе/сестрекојеспасавајузаточеног
јунакаизтамнице(Б,98;Б,99;СНПIII,49;СНПIIр,52;СНПIIIр,
57;СНПIIIр,58;СНПIIIр,59;СНПIIIр,60–сижејнимоделII5.3).

индивидуалнакатегоријаизгледајунакаепскепесмеогра-
ниченајенаознакелепоте,стасаиодеће.Лепотаобраза,висок
стас,младостираскошнооделомаркиранисуелементикласи-
фикацијеуодносунасупротнеособине,атакођеимеђусобно
компатибилничиниоцидескрипције:

„Високгрујо,дагавишегнема,
алепшијеодсвакедевојке,
најунакуодијелодивно,
напрсимутокепозлаћене,
анаглавукалпакичеленке,
савусрмииучистузлату.”

 (СНПIIIр,7)

Краснијунаци,носиоци„аполонскемаске”249,најприсутнијису
уженидбенимсижеима.Подробанописпевачнајчешћесводи
накраткуформулумомачкелепоте(„љепшијунакодсвакеђе-
војке”), али јеирефлекторскикоментарочаранихпосматрача
(представникатазбинеилидевојке)потврдаснажногутискакоји
лепијунациостављају.МеђуженицимасеиздвајајуСтјепанБа-
новић,салишцем„какоумладедјевојке”,(Б,23),иванСрђевић
„љепшиодјабукезлатне”(СНПIIIр,66),заногрбљичић–„диван

249Б.Сувајџић,Јунациимаске,283–285.
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јунак,аођелодивно”(СНПVII,20),високигрујо,девојачкеле-
поте,и„стаснииприкладни”БановићСекула(СНПIIIр,7),иво
Сењанин,трагичниженикбелихрукуилица,враногперчинаи
мркихнаусница,којиумиреодурока(СНПIII,77).250Пластична
јеМилијинадескрипцијатројицеђувегија,просацасестреЛеке
капетана.НаМаркусунајупечатљивијиопремаиодело,Рељу
красекрила,авојводаМилош,другиполепотиизакрилатогју-
нака,представљенјеснајвишеформулативнихелеменатаописа.
ипак,утисакочараногпевачакојиизбијаизауторскихкоментара
употпуностиједеконструисаоклише:

„Увисинудавећеганема,
уплећимапоширеганема,
каколијелицеујунака!
Какелисуочиобадвије!
Каквилисуонимркибрци!
Танкибрципалинарамена;
благооној,којаћегаузет’!”

 (СНПII,40)

изванпесамаоженидби,лепијунацисеспорадичнопојављују.
СмрттројицекраснихкосовскихјунаканаконсусретасКосовком
девојкомможесепосматратиуконтекстуантичкогхибрисаикобно-
стипрекомернелепоте.Накнежевојвечери,кнезЛазарназдравља
ивануКосанчићу,првомполепоти,аТоплицуМиланаиздвајапо
висини.МладостилепотагрујицеНоваковићадоминантнијису
умоделимаомаскирањухајдукарадипродајебулиудовициили
намамљивањазулумћара,негоуженидбенимсижеима (песмео
отмициинеостваренојженидбизбогсукобавишемладожења).

Опозитнеознаке–ружноћа,низакрастилошеоделонису
потпуноирелевантникритеријумикласификације,алисунеси-
стемскииређи.Нисунимеђусобнокомпатибилникаоњихове

250Детаљнијеокрасноммладожењиу:Д.Петковић,Типологијаепских
песамаоженидбијунака,115–117.
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бинарнесупротности.ПоружнелиМаксимцрнојевић,усамљен
међумладожењама, неможе се издвојити као тип, осим по
критеријумузаменелажнимјунаком.Сличнобисемоглорећи
иза„жура”Вукашина.Његовнизакрастјесредствоиндивиду-
ализације,анетипизације–ниоваознаканијеискоришћена
за типолошку карактеризацију епских јунака.Контрастиран
великом јунаку, осцилује између противника и јунака.име
Малог Радо(ј)иценијепоуздан критеријум за висину јунака,
јерможеуказиватинастас,алиинамладост.Накрају,јунаково
лошеоделонијесупротностсјајнојопреми.Одећаиваголотрба
јеподерана,алијеоружјезањеговимпасомреткоискупоцено.
Необичан,запуштенизгледнечинигамањимјунаком.Просјачке
ритепокривајутелаидугозаточенихјунака,ачестозаклањајуи
доброгјунакакојимаскирансамодлазимеђунепријатеље.

Маскајетакођеважандетаљспољашњекарактеризације.
Прави идентитет (одсуствомаске) није релевантан елемент
класификације.идентитетсемењапопринципусупротности:
мушко/женско, хришћани/Турци, више/ниже.251 јунаци српске
епикенајчешћепозајмљујуоделодевојке(грујицаилиМихат
Томићуваријантамаоубијањузулумћара),непријатеља(ухо-
де,ускочкипрвацинатуђемтерену,отмичаридевојакаизтуђе
средине),слуге(бројнијунацисижеаослужењузадевојкуили
коња),роба(грујаиРадивојуваријантамаопродајихајдука),
просјака (ослободиоци сужања, каонпр.Вук(о)Анђели(ј)ћ у
сижеимаоослобађањуразменом),калуђера(Марко–спасавање
љубе,НовакиРадивој–осветаневерномјатаку)итрговца(јова
БудимлијаииванКрушићумоделимаоотмицилађомиСтарина
Новакупесмамаопродајихајдука).Преоблачењејесамоједна
епизодајунаковебиографије,примеренапредузетомподвигу,па
јејунакреткопонавља.затојевезанавишезапојединесижејне
моделенегозајунаке.

251Разврставајућитиповепреоблачења,Н.Радуловићуочаваопозитне
паровекојиседвосмерноизмењују(Н.Радуловић,„Типологијапреоблачења
уусменојепици”,107).
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Атрибути су важно средстводескрипцијеиистовремено
ознакастатуса.јунаковооружјекомплементарноједобромоделу,
азаједноизграђујуформулативнипортрет.Типскимачеви,сабље,
ножеви,копља,топузи,ватренооружје,уописујунака,централни
сумотивиминијатурнихепизодакојеоткривајунеобичнопорек-
лооружја,његовуреткост,скупоценостипосебнутехникуизра-
де.Посебнидетаљитрајнообележавајупојединепримерке.Као
власништвочувенихјунакапостајупрепознатљиво,индивидуал-
нообележје–„мачзеленстарогаВојина”МилошаВојиновића;
Момчилова„сабљасаочима”252;Вукашиновасабља„сатрислова
ришћанска”,којућеМаркоповратитиодочевогкрвника;Марков
„шестоперацзлатни”и„стрелататаранка”;„копјекоштаново”
/ „копје коштуница” (Рељино, јанково,Дојчиловои сестрића
Милована);Пријездина„навалија”,„којасечедрвљеикамење
/дрво,каменистуденогвожђе”.Сабљајеопсталаиуопреми
потоњихјунака,253алисусредњаиновијавременаприматдала
пиштољимаипушкама.ипак,раскошноватренооружјемањеје
индивидуализованоипрецизнофиксиранозаодређеногјунака.

животињекојејунакапрате,анереткомуипомажу,типич-
нијесуза јунакестаријихвремена.Добром јунакуприличии
добаркоњ,амбивалентнобиће,честофантастичнихспособно-
сти.Бајковитимотивисаображавајусеепскомпоимањусвета.
Такоичудеснасвојствакоњапостајупримарноелементепске
идеализацијејунака.254Међубројнималатима,доратима,зелен-
цима,кулашима,ђогатима,вранцимапонекиједобиоличноиме

252Т.Ђорђевићдоказуједасуочиурезиване(уцртаване)набалчакеса-
баљафункционисалекаоамајлија (Т.Ђорђевић,„Белешкеизнашенародне
поезије (II)”,Прилозипроучавањународнепоезије, књ. II, св. 1–2,Београд,
1935,212–216).

253С.Самарџијапоказујеконтинуитетсабљекао јуначкогсимболана
примеру двобоја устаника збогКулинове сабље (С.Самарџија,Биографије
епскихјунака,46).

254 В. М. жирмунский, Эпическое творичество славянских народов
и проблемы сравнительнога изучения эпоса, издательство Академии наук
СССР,Москва,1958,28–29.
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иутврдиогосподара(Момчиловкрилатикоњјабучило,Марков
Шарац,Милошевждрал,итд.).Сличнуулогуихтонскопоре-
клоимаипас,алисезнатноређепојављује(КараманБановић
Страхиње,„ртибрзоловци”РадосаваКавге–СНПIIр,80).Соко,
птицамедијаторскихспособности,јунаковпомоћник,атрибутску
функцијудобијаусижеимасмотивомлова(Марковсоко–СНП
II,70;СНПIIр,42;СНПVI, 19;Комненовисоколи–СНПII,77;
сокоококојегсезавадејакшићи–Б,44;СНПII,98,итд.).255

Одтриградативнопоређанамодусаиспољавањајунакове
снаге(слабјунак–јунакумеренеснаге–јакјунак)критеријуми
класификацијесусамооникојиодступајуодпросека.Слабјунак
неносинегативнуконотацију.Напротив,јуначкапогибија,слав-
насмрт,једанјеодхеројскихимператива.изданијунаци(нпр.
МијатТомић–СНПVII,37;СНПVII,38;Пцх,103)иухваћени
идосмртимученихајдуци(Вујадинињеговисинови–СНПIII,
50)високосувреднованежртве.Слабимјунацимаприпадајуи
младе,неискуснемегданџије,којепрвупобедудугујусрећним
околностимаилипомоћницима (ивоСенковић–СНПIII,56;
нејакиМатија–СНПIII,55),алиипрекаљениборцииспредјачих
противника.Утренуткукадасемегданломи,ајунакпосустаје,
неретко јепресуднапомоћвиле (нпр. дуелСтаринеНовакаи
грчићаМанојла–СНПIII,6),посматрача(женекојајепредмет
опкладе–СНПIII,54;СНПVI,58;Пцх,114)илипса(мегдан
БановићаСтрахињеиВлах-Алије).ипобедаизвојеванаварком
једнакојевредна.Формулативно,јунакобманепротивникада
погледа унебо, а ондамегданрешиножем– гујомизпотаје
(нпр.двобојМаркаиМусеКесеџије–СНПII,67).Маркомоли
страшногБелил-агу,пресретачасватова,дамупокажеизвор,а
ондагаубијаслеђаито–жмурећи(СНПVI,38).Некоректна
Марковапобедаиубиствосестрића(СНПIIр,39)оправданису
смештањемсестрићамеђутрадиционалненационалненеприја-

255Вишеоепскиматрибутима(оружјуиживотињамапратиоцимајуна-
ка)упоменутојмонографији(С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,40–78).
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теље(Турчин).Другиразлогбисемогаонаћиуактуализовању
архаичнепричео смени јуначких генерација, по којојпобеду
односислабији,лошијијунак.Упоменутојваријантипобеђује
лошијијунак,алиједошлодоинверзијемлађи–старији,под
утицајем јакогформулативногпараујак– сестрић, у којем је
Маркоувекнаместуујака.

Слабим јунацима припада и јунак ослабљен болешћу.
БоланиДојчин /иванКарловић,утегнутнакоњу,последњом
снагомштитичастсестре(сестреиљубе)–Е,110;СНПII,78;
СНПIIр,63.256изпостељесебранииМаркоМартесин(Б,67;
Б,68),аболесниПетарБошковићспасавасиновцеиспречава
крађусвојиховаца(СНПIV,47).Својуичастдомасачуваојеи
ЂуроДаничић,којисепоследугогодишњегболовањапридигао
тектоликодаизненадапронађеномснагомубијеневернуженуи
њеногпросцаусвомдому(СНПVII,31;СНПVII,32).Поједини
женици,суоченисанеобичномболешћукојанаступиубрзопо
просидби,незавршавајуобредпрелаза(ивоСењанин–СНПIII,
77;Воин–СНПIII,79;краљМилутин–Е,53;АндраЛатинин
–Е,56).Њиховасмртжанровскипомераовеваријантекабала-
дама.јовоБудимлија(СНПII,100;СНПIIр,10)иМусићСтеван
(СНПVI,43)успевајудасеопоравеидоведуневесту.Болесном
Маркуптицаузвраћадоброчинство,доносећимуводуукљуну
иштитећигаодсунца(СНПII,54;СНПIIр,60).

Напозицијипротагонисте,уистомсижејноммоделу,алтер-
нирајуболесниирањенијунак(Марко–СНПII,55;СНПVI,27;
Казун-ага–Е,86;илијацмиљанић–СНПVI,54),чимепотврђују
типолошкусродност.иједанидругивезанисузатипичнесижејне
моделе.јунакнакомејенеколикоиличакседамнаестранатакође
можебитисамопривременопасиван,каоупоменутимваријантама

256Л.ДелићсматрадајенатрагичнуепскусудбинуБоланогДојчинаи
неуобичајенрасплет,покојемносилацкосмогонијскеакцијегине,највероват-
нијеутицаласветачкабиографијаСв.Димитрија,браниоцаСолуна(Л.Делић,
„’БоланиДојчин’–путевигенезеимодификацијапевањаосукобу’боланог’
јунакасАрапином”,112).
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илиумоделуоиздајирањеногхајдука(ЛукаРадовић–СНПVIII,
10;ПетарШаровић–СНПIIIр,18;неименованијунак–Пцх,80),
илипасивностпрелазиутрајностање–смрт.Такоодрукеневерног
побратимауневољистрадаВукашин,рањенијунакизМаричке/
Косовскебитке(СНПII,57;СНПII,58).јединипреживелиратник,
неретконаиздисају,подносипоследњиизвештајизбојавладаруили
чланупородицесаборца(нпр.слугаМилутин–СНПII,45;Владета
војводаиКазиларалај-барјактар–СНПIIр,30;алај-барјактарНико-
дин–СНПIIр,32;ПавлеОрловић–СНПII,51;ивоСењанин–СНП
III,31,итд.).Смртнорањенијунакносилацјерадњеваријанатао
последњемзаветупобратимуилинамернику(Казун-ага–Е,86;
јуроДаничић–Е,89;Радован–Е,96;МилошДрагиловић–Б,2;
ВукОгњени/ВукКупиновић/змајОгњанинВук–Б,16;СНПVI,
6;Пцх,104;РадићВукојевић–Б,48;Секула–СНПII,85;СНПII,
86;илијаСмиљанић–СНПIII,32;МаркоКраљевић–СНПVI,27).

јунаковаснагајеподразумеванаособина.јединохипербо-
лисанапостајеуочљива.Подједнакосеприписујеипротивнику.
заразликуодслабогјунака,јунакизузетнеснагенијепрецизно
везан за одређене сижејнемоделе.Снага је део индиректне
атрибуцијеинајвишесеишчитаваизпоступакапротагониста,
певачевихкоментаратихпоступакаиутисакакојиониостављају
на рефлекторе.Довољно је даМилошВојиновићилиМарко
Краљевићпротивникасамо„куцнубуздованом”,падасеовајпре-
метненеколикопута.Милошпребијакопље„натриполовине”.
Маркосеборипротиввишеструкобројнијегнепријатеља,снагу
огледаистискивањемкапиизсуведреновине(СНПII,67),акад
заигра„ситнокалуђерски”,„савсечардакизтемељатресе”(СНП
II,62).Необичнозајунакасредњихвремена,Комненбарјактар
носи„торбицу”одседамдесетокаијелуурукама(СНПIIIр,61).
Каддише,заспалијанковићСтојанузвијагранејеле257,адокга
ухватеивежу,безоружјаубијеседморицуТурака:

257С.Самарџијаоткривадвострукозначењесликеповијањајеле–осим
упечатљивогпредстављањасилинедаха,латентнајеиопасносткојасе„надви-
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„Какокогарукам’доваташе,
теоземљуњимеудараше,
тауњемуживосрцепуца...”

 (СНПIII,21)

Помињано је и да се деца јунаци одликују такође огромном
снагом (дијете јован,Ненад југовић,НаходСимеун,Наход
Момир,змајОгњениВук).Бројнапредањасведочеоњеном
натприродномизвору.258Онајеуздарјезадоброчинствопрема
породудемонскогбића(нпр.вилазадојијунака,честочобанина,
јерјеспасаоњенудецу)илисеобјашњавазмајевитим/вилин-
скимпорекломјунака.заразликуодпредања,епика,апосебно
одабрани корпус песама, ретко указују директнона порекло
јунаковеснаге.МарковаседоводиувезусујакомМомчилом,
големимјунаком,адругипутсавиломкојомсеВукашиножени
(Б,85).изкраткогбракаНовакаивилесДунајарађасегрујица
(Б,39).имезмајаОгњеногВуканедвосмисленооткривањегово
порекло.Номенклатураипакнијеувекексплицитна.Милоше-
вопрезимеОбилићВук јеуРјечникуистолковаокаоознаку
„обилог”, великог јунака, подупирући објашњење предањем
по којемМилоша доји „обила”мајка забацивши сисе преко
рамена.259Другуверзијупрезимена–Кобилић,протумачилаје
сестраЛекекапетанајеткимречимаупућенимпривиднобрату,
азаправопросцима:

ла”надјунаком,причемујеактивиранахтонска,оностранасимболикајеле(С.
Самарџија,„Танковрхајелаизеленбор.Напоменеуззимзеленодрвећеуна-
роднојпоезији”,БиљеутрадиционалнојкултуриСрба.Приручникфолклорне
ботаникеII,ур.з.Карановић,Филозофскифакултет,НовиСад,2014,8).

258исцрпанпрегледпредањао јунаковомзадобијањуснагедала јеС.
ЂорђевићБелић(С.Ђорђевић,„’Превођење’фолклора:једнобањашкопре-
дањеоМилошуОбилићуистицањујуначкеснаге”,узборнику:Моћкњижев-
ности,232–238).

259В.С.Караџић,Српскирјечник(1852),СабранаделаВукаКараџића,
књ.XI/1,прир.ј.Кашић,Просвета,Београд,1986,s.v.обил,597–598.
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„’Штас’видио,штасисмиловао
анатомевојводиМилошу,
ђејевиђен,ђејеснажанјунак;
јесил’чуо,ђепричајуљуди,
ђеј’Милошакобилародила,
анекакасурабедевија,
бедевија,штождријебиждрале,
нашлисугајутрууерђели,
кобилагасисомодојила,
стогаснажан,стогависокјесте?’”

  (СНПII,40)

Отежиниувредеинискомстатусујунакаоваквогпорекласведо-
чииформулативназаклетвајунакакојомсеобавезујенаподвиг
„атакоменеродиламајка,нокобилакојакоњамога”.

Наведенипримерипотврђујудајеснагунемогућепосматрати
одвојеноодприродејунака.Натприродностсе,каомаркираниеле-
менткласификацијеуопозитномпаруприродно/натприродно,када
нијеексплицитноисказана,утврђујезбиромдругихиндивидуалних
ознака.Осимснагеивисине,онострануприродупотврђујуизоо-
морфност,мултипликованиделовитела,белези,способностмета-
морфозе,громовитиглас,фантастичниатрибутиисл.Медијаторске
способностиизмајевитостмогусеприписатибројнимјунацима
српскеепикеинаосновупосреднихпоказатеља:добанајвећеактив-
ности,путовањеноћуилиуоблакумагле,брзокретање,260спавање
уподне,итд.Каткаднајунаковопореклоуказујесамофантастични
противник,којегможесавладатисамобићеистеприроде.

Нашнајвећијунаксветомхода„тазамало,тристотин’го-
дина”,асаШарцем,којиговори,предосећа,пијевиноипомаже
господару, другује стошездесет година.Осимогромне снаге,

260Д.Перић,„Мотивноћногпутовањајунака(Путовањеуоблакумагле
уепскимпесмамаозмај-ОгњеномВукуибилинамаоВолхуВсеславјевичу)”,
ЗборникМатицесрпскезаславистику,бр.64,НовиСад,2003,17,26.
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Маркаодликујуигигантскепропорције.261Самоњеговибркови
досежудимензијуполугодишњегјагњета,носитешкутопузину
одшездесетшестокаииспијавеликеколичиневинаизогромних
купа.Висинањеговогујака, војводеМомчила, контрастирана
је ситномВукашину.262Момчиловорухои оружје краљ једва
подиже,учизме„објеногемеће”(СНПII,25),илимудосежу
допаса(Пцх,147).263Момчилоутрискокастижеодловишта
досвојекуле,264поседујевиленогкрилатогкоња,чудеснусабљу,
биљеуперчинуилимоћиодпомоћи.Сличнеатрибутеимаизмај
ОгњениВук.Његовузмајевитостпосреднооткривајувидари–
вила,вукизмија(СНПVI,6;Пцх,104),односно,вилаизмај(Б,
16)265исродствосаМаркомиМомчилом(ВукјеМарковсестрић
уСНПVI,19),адиректно–имеиспособностлетења(змајаод
јастрепца,којисејединоВукаприбојава,сустижеиубијапод
облацима–СНПII,43).РељаКрилатицапонегдејеокарактери-
санкаокрилатијунак(нпр.СНПII,40).266Онпрескачетрикоња

261 Бројна словенска предања говоре о првобитној генерацији људи
дивовскограста (Л.Раденкович,„Великаны,дикиеиинные’чужие’люди”,
Etnolingwistyka,20,Lublin,2008,95–106).

262Н.НодилоборбуМомчилаиВукашинасагледавакаосукобдневноги
ноћногбожанства.Момчиловиатрибутиуказујунасоларнопорекло,аситан,
сувиВукашин,саименомучијојјеосновиназивхтонскеживотње,припада
божанствимадоњегсвета(N.Nodilo,StaravjeraSrbaiHrvata,99–102).

263Момчиловасмртозначавакрајмитскогдобагигантских јунака (А.
Шмаус,„ПогибијавојводеМомчила”,Народностваралаштво–Folklor,VIII,
св.29–32,Београд,1969,21).

264Културноисторијскапредањаотраговимаџиновскихјунакабележи
ВукуРјечнику–огромниразмацимеђустенамагдесускочилиидоскочили
МаркоилиМилош–Краљевићаскакала,Милошеваскакала,затимгигантски
чанциКраљевићаМарка(В.Караџић,Српскирјечник(1852),502,521,1110).

265Сеновитост ових бића указује да се у њима крију Вукова снага и
душа,онасуњеговдуховнидвојник(љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспот
Вук–мит,историја,песма,39).

266Немогућејепрецизноодвојитиатрибуцијуипрезименасталопрема
доминантнојособини,збогнедоследностиуписањумалихивеликихслова
првих приређивача збирки народних песама (М. Клеут, „име као поетска
категоријауепскимнароднимпесмама”,157).
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витезанакојимасукопљаврховимаокренутанебу(СНПII,79).
СличанподвигостварујеиМилошВојиновић–прескачетри
коњанакојимасутрипламенамача(СНПII,29),авојводајанко
чакдевет(Б,26)илидванаесткоња(Б,9).Секула,којидругује
с вилама, јединиима способностметаморфозе–претвара се
узмију(Б,19;СНПII,85;СНПII,86).змајевитопореклопо-
тврђујеипрезимеДракуловић/Драгуловић.РадосавКавга„веље
главе,очихкрвавијех”,изазивастрахмркимпогледом(СНПIIр,
81).Подњимтлоподрхтава,апратега„ртибрзоловци”,„коњи
брзовати”и„змајевитеслуге”(СНПIIр,80).Мушкет-капетана
красечудна„зламења”:

„Опасумудвацрнагаврана,
анарамудвасоколасива,
уперчинешестокрилезмије...”

 (СНПVII,18)

громовитигласодкоглишћеопадаодликујеСтаринуНовака
(СНПIII,6;Пцх,149),РадаодКосова(СНПIIIр,41),Комнена
барјактара(СНПIII,26),Рајкаодзмијана(СНПVI,56)изеку
Буљубашу(СНПIV,35).Овимкраткимпрегледомнеисцрпљују
сесвипоказатељионостраности.хтонскецртејошсуекспли-
цитнијеупортретимапротивника(троглавиАрапин,Мина–ка-
менитдопаса,Мусасатрисрцаигујомнаједномодњих,џин
Латинин,итд.).

Озбиљностепскеакцијеихеројскипогледнасветмаргина-
лизујузначајкатегоријемудрост/глупост.глупостјечакпотпуно
искључена,јербибилауколизијисузвишенимпредставамао
епскомјунакуињеговимподвизима.заразликуодјунакабајке,
учијојјекарактеризацијимудроствеомабитна,интелигенција
епскогјунакајеподразумеванаиподређенајунаштву.истакнуто
местодобијаизванделокруга јунака,припортретисањусаве-
тодаваца.Реткојемудростдоминантнајунаковаособина.Нпр.
одликујеМаркаусижеимаозаступањуправдеиуказивањуна
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погрешке(СНПII,34;СНПII,60;СНПIIр,34;Пцх,69;Пцх,
156).Уњимаратникоружјемењазамудруреч.Промишљеност,
нереткоизједначенаслукавошћу,имплицитносеочитујеуак-
цијамасвихпросечнихилислабијихјунака,којипротивјачег
непријатељаморајудапосегнузадодатним,другачијиморужјем
(нпр.мегданџијекојеузпомоћваркедобијајудуел).Срчаности
маскиранихјунакаидевојакаумушкомоделуобавезнопретхо-
дидомишљатостиспособностзадоброорганизовањеподвига.

Високеетичкенорменеодвојивесуодјунаковеличности,
јерјеонистакнутипредставникколектива.затојенепоштовање
етичкихпрописаобележениполбинарногопозита.Формула-
тивносенегативнекарактеристикеприписујупротивнику,али
постојеипојединијунацикојинарушавајунеписаниморални
кодекс.Ониосцилујуизмеђуделокругајунакаипротивника.Угао
нарацијеуглавномјевезанзањих,акцијууспешнозавршавају,
остварујусвојциљ,алипоступакнијеодобренауторскимкомен-
таром.исправностјунаковогделањадоведенајеупитањевећ
одсуствомпохвале,прећуткивањем,апонегдејејунакотворено
осуђен.затомунајбољеодговаракатегоријаантијунака267.

Акоинемадилемеокорасподеледелокруга јунакаила-
жногјунакаупесмиоженидбиМаксимацрнојевића,колебање
јенеизбежноприетичкомпросуђивањутежинехибрисадвојице
земљака.ТврдоглавостипохлепаМилошаОбренбеговићаиМак-
симоваплаховитостистављањеневестиногзахтеваиспредочеве
заклетвеиједногидругогсунегативноокарактерисале.Тоша
капетанјеуспешанженик,алинејунак,јерубијасрпскекатане,а
злочинприписујеТурцимаскојимасарађује(СНПVII,9).Начин
накојисеожени,Вукашинасврставамеђуантијунаке.Уговорена
отмицајеуспела,алијеразмимоилажењеетичкогставапевачаи
колектива,наједнојстрани,икраља,надругој,најпреинвертова-

267Н.Милошевићуочавапарадоксалнуприродуетичкинеподобнихју-
нака,јермогуиматиособинекојенамподругомосновуимпонују.затопред-
лаженазив–„моралнонегативанјунак”(N.Milošević,Negativanjunak,Vuk
Karadžić,Beograd,1965,5–6).
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лопозицијејунакаипротивника–ВукашинаиМомчила.Ниобрт
ипокајањеузавршницинећеотклонитисенкускраљевоглика,
иакоонтекузавршницинедвосмисленопостајепротагониста,
јунак.268НегативанпредзнакобележаваињегаиМаркауваријан-
тамаохотимичномубиствусестрића(СНПVI,14;СНПIIр,39).
Проблематичанодносујакаисестрићакарактеришеијанкаи
Секулу.Чакикадсестрићаубијенехотице,злочиннијепотпуно
оправданнијанковим„безумљем”нитилошимсаветником(Б,
19;СНПII,85;СНПII,86).јанкојеодговоранизасмртсестрића
наломачинамењенојујаку(Е,134).Епитетантијунакапонећеи
свијунацикојиусвађиубијубрата(Марко–Б,6;Митарјакшић
–Б,43;грујица–Е,112,Милан-бег–СНПII,10;Мујо–СНП
II,11).НегативнакарактеризацијачестопратииивуСењанина.
Нпр.усижеимаорасколуунутарчете,онјехвалисавацкојииз
сујетеударанасаборца,бољегјунака(Е,135;СНПIII,60).Према
договорусТурцима,напреваруубијаВидаМаринчића,ускокау
непријатељскојчети(Е,131).Сењскикапетанзапамћенјеикао
жениккукавица,којисекријеутрави(СНПIII,27),илинапола
путанапуштасвогсаборцаКомнена-барјактара,којипотомсам
одепоивинуизабраницууУдбину(СНПIII,26).

Побројанеиндивидуалнекарактеристикенајбитнијисукри-
теријумизакласификацијујунака.Породичнистатусједодатно
одређење.Уовимоквиримајунаксеостварујекаобрат,син,муж,
аширигадефинишукаосестрића,ујака,синовцаилистрица.
Духовносродствојунакаукључујеурелацијупобратимстваили
кумства,асвадбениконтекстмуотварапросторјошизаулогу

268Л.ДелићпримећуједајеВукашинпокретљивијиодМомчила.До-
гађаји настају просторним и социјалним померањем Вукашина, а потом и
Момчиловесестре.„Немасумњедабисеуратничко-херојскомкључувојвода
Момчиломораопосматратикаозаступникодговарајућег–јуначког–погледа
насвет,међутим,нанекимдубљим,паисложенијимструктурнимплановима
краљВукашинје,несумњиво,носилациепскерадњеиодговарајућихсимбо-
личкихзначења”(Л.Делић,Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”
укругуваријаната,297–298).
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девера,женика,вереникаипросца.Сродничкеознакенајвидљи-
вије сумеђупесмамакојепроблематизујупородичнеодносе,
алисуимплицитносадржанеиусвимосталимтиповимасижеа.

Социјалнасфераоткривадруштвениположај јунака.Ди-
стинкцијабогат/сиромашан,широкоискоришћенаубајци,није
релевантан критеријум јуначког света.Померање јунака по
социјалнојосисвојственојеепицисамокадатачкенатојоси
означавајујуначкистатус,паитадаретко–нпр.сижеиоини-
цијацијимладог јунакакојисеподвигомукључујеудруштво
уваженихборацаиливаријантеоодметањуухајдукеиизбору
харамбаше.Најчешће,јунакнемењахеројскистатус,самогаувек
изновапотврђује.Онможебитииндивидуалац,слуга,вазалили
заточниквладара(господара),најбољијунакучети,барјактар,
калауз,ратникувојнимформацијама.истотако,нијенеобично
спајањеделокругавладараијунака.Најбољипојединацнеретко
јехарамбашаиливојсковођаиуакцијамаучествујеподједнако
иличаквишенегојунацикојигапрате.

Осимоветрисемантичкесфере(једнепримарнеидругих
допунских), за класификацију јунака веома је важна сижејна
функцијакојуостварујуупојединиммоделима.Наосновусижеа
се,заправо,иодређујетипологијајунака.Такосејунакпојављује
каозаштитникслабихипомоћникуневољи,заступникправде,
осветник,ослободилац,такмичар,женик,доносилацплена,ухо-
да,преговарач,борацучетииливојсцикојиосвајаилибрани
територију,јунакжртваисл.Даљакласификацијајунакапрати
типолошкуспецијализацијусижејнихмодела.

Побројаникритеријуминисуконачни,нитисемогупосма-
тратиизолованоједниоддругих.Онисенепрестанопрожимају,
преклапају, јер се јунак остварује истовремено у различитим
сферама.Новекомбинацијеотварајуиновемогућностизати-
полошкаразврставања. једноодњихпочиванаморфолошкој
анализипосебневрстеепскогјунака–заточника.
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ТиПОЛОгијАзАТОЧНиКА

Систематизацијаликоваепскепоезијекојасетемељина
функцијамаликоваусижеуморапоћиодрезултатаПропове
морфолошкеанализебајке.Паипак,кадјеречоњеговојкласи-
фикацијиликова,одседамтипованакојимапочивабајка,једва
да се половинаможе директно применити при дефинисању
ликоваепскепесме.заправо,јединосејунакињеговпротивник
дајупосматратикаостабилни,фиксирани,инваријантнитипови,
условљениопштимзаконитостимацелокупногепскогжанра,
будући да суњегова темељна бинарна опозиција.Функција
даваоца(дародавца)уепскојпесмиатрофираснестанкомча-
робногпредмета,пошиљалацсемаргинализујеичестоизмешта
удоменвезнихликова,лажнијунакосцилујеизмеђупомоћника
ипротивника,деловањепомоћникаредуковано јеускладус
реалистичкимепскимамбијентом,адвалицасинхронизованог
пара–царевакћиињенотац,раздвајајусвоједелокруге.Осим
тога, појављују се и специфични, аутохтони, епски ликови.
једанодњихјенесумњивоизаточник.имадабисе,напрви
поглед,функцијазаточникамоглаолакоизједначитисПроповим
помоћником,наративналогикаовурелацијуоповргава.иако
помоћникубајци,попутзаточникауепскојпесми,замењује
јунакаурешавањутешкихзадатака,убијањеговепротивнике,
спасавагаодпотере,задобијауместоњегацаревукћеритд.,269
онникаднећепотиснутијунакаудругиплан,нитипреузети
његов делокруг; он остаје само „personificirana sposobnost
junaka”270.заточникуепскојпесмиможебитипомоћник,али
самокаоспореданлик,тј.акомуприпадамалидеосижејног
тока,ањеговоделовањенепређеграницеепизоде.Кадајеза-
точниковподвигокосницасижеа,атојенајчешћислучај,онда
онегзистиракаопосебнаврстајунака.

269V.J.Prop,Historijskikorenibajke,255.
270Isto,256.
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Какавјетозаправојунак?Тражећидоказезасремскопоре-
клоепскихпесама,СветозарМатићјеподсетиодаВук1815,када
језаписиваоТешанову„женидбуДушанову”,нијезнаоштазначи
речзаточник,ида,какоисампризнаје,нијеимаоприликедаје
ранијечује.Већ1818,уРјечникуВуксасигурношћутумачиову
речинаводистиховекојимаилуструјењенозначење.271Сдруге
стране,ФилипВишњићупесми„ЛазарМутапиАрапин”,уместо
речизаточниккористиречзаменик272.Првенствено,заточникје
заменик,заступниквладаранамегдану,алиисвакибранилац,
чувар,јунакзаштитниккојисенекомезавери,обавежедаћега
заступати,даћезањеганештоучинити,унечемугазаменити273.
Утомширемсмислуречибићепосматраниовде,каозаменик
убилокаквомподвигу.

Потребнојејошсамоподвућиданемазаточникабезнеке
врстепошиљаоцаусвет,налогодавца,памакариницијативадо-
лазилаиодсамогјунакакојисеобавезао.Коликогодпошиљалац
биоспоредан,јунакјесамоондауфункцијизаточникаакодела
унечијеиме,занечијирачунилипонечијемналогу.Сижејна
улогалицакомесејунакзариченајчешћејеповеренавладару274,
вођи,затимпородичномстарешини(отац,стриц,ујак),женику,
побратимууневољи,азнатноређеженскимликовима(мајци,
сестри,посестрими,љуби).Сходнотоме,насижејнојпозицији

271 С. Матић, Нови огледи о нашем народном епу, Матица српска,
НовиСад,1972,275.Матићјеутврдиода јетонајстаријипомензаточника
удесетерачкимпесмама,докстаријислојпевањабележиовуречиудвема
бугарштицамаБогишићевезбирке–бр.15ибр.33–везујућијезаОгњеног
Вука,односноиванаКарловића(исто,276).

272исто,277.
273 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VI,

САНУ, институт за српскохрватски језик, Београд, 1969, 479; Речник
српскохрватскога књижевног језика, књ. II, ж–К,Матица српска, Матица
хрватска,НовиСад,загреб,1967,235.

274С. Самарџија примећује да је делокруг владара статичан, али да
епскомприповедањудаје„динамичниимпулс”, јерпокрећеепскисукоб(С.
Самарџија,Биографијеепскихјунака,20–21).
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заточниканаћићесејунаккојијеувојном,односно,породичном,
хијерархијскомсистемуподређенналогодавцу:слуга,вазал,ста-
решинанижегчина,некоодистакнутихчлановадружине(нпр.
барјактар),младијунак,син,синовац,сестрић,ћеркаилисестра
умушкомоделу, сватовски званичник (девер,кум, старешина
сватова),алиипобратим,свакидобровољац,намерниккојисе
прихватизадаткаилиодговоринамолбу.Његоваактивностмо-
тивисанајеосећајемдужности,понуђеномнаградом(девојка,
коњ,оружје,токе,итд.)илижељомзаславомидоказивањем(ово
последњекарактеристичнојенарочитозамладејунаке).

Кадјеречоподвигукојијунактребадаизврши,епскапесма
именујезаточникомсамозаменикаумегдану,пазатоваљапоћи
управоодовекласичнеситуације.Владар(отац)ангажујејунака
(вазал,витез,син)даодбранињеговучастудвобојупротивиза-
зивачаилидаубијезулумћара,одметника,противничкогјунака.
Очекивано,уоваквојулозићесенаћиМаркоКраљевићкаосул-
тановвазал(„МаркоКраљевићиМусаКесеџија”),анајпознатији
краљевзаточникумегданузмајОгњениВукборићесепротив
змајаодјастрепца(СНПII,43),ЂерзелезАлије(СНПVI,59),
злотеПротопопе/НиколеПротопопића/попаСплећанина(Е,59;
СНПIIр,79;Б,15;Пцх,152),итд.Фреквентностпојављивања
уовојсижејнојпозицијизмајОгњениВукдугујетачнојпоет-
скојтранспозицијиисторијскечињеницепокојојседвадесетак
година,од1465.падосмрти1485.године,бориоподзаставом
краљаМатије,одликујућисенесамопротивтурскевојске,него
иуугарскимпоходиманасевернеизападнесуседе.275Народна
песманефиксирастрогоВуказабудимскогкраља,пасеуулози
његовогсизеренапојављујуисрпскивластодршци–краљВу-
кашиницарЛазар.

Комплементарнипар налогодавац – заточникпочива на
вишеструкомконтрастномпринципуповезивањаликова:владар
–вазал,отац–син,немоћ–снага,плашљивост–самоувереност,

275В.ћоровић,ИсторијаСрба,Бигз,Београд,1993,354,376.
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старост –младост, итд.Додатнипаралелизамуспоставља се
у сижеимао сукобудва заточника супротстављених владара.
Увођењемархаичногмотива(сукоброђакаунезнању)симетрија
јепојачана.Двојицамегданџија–једанзаточникбечкогћесара,
адругитурскогцара–рођенасубраћакојасепрепознајутек
поштоукрстеоружје(СНПVII,55;СНПIIр,9;Пцх,5;Пцх,
125).Двабратанасупротнимстранамаактивирајупраобразац
покојемсусукобљениблизанципозитивна,односнонегативна,
варијантакултурногјунака.276једнапесмаизмлађегслојапевања
одвобојујанкаЛакетићаиПетраБошковића(СНПIV,17)помера
класичнимегданкареалистичкомполунесамопозаменитра-
диционалногватрениморужјем,негоипоучесницимадвобоја.
Двојицујунакапратесекунданти,алиониуовомпримерупостају
активниучесници–међусобносесукобеипренегоштоњихови
надређениотпочнумегдан.Тимеопомињунапоменутуматрицу
борбедвазаточникасупротстављенихвођа.

Природно,класичнимегданзаточникакарактеристичнији
језастаријислојпевања.Акосеспорадичноијавиупесмама
оослобођењуцрнегореиустаничкојепици,стилизованјепо
угледунапесместаријихвремена.ТакосеуВишњићевојпесми
ЛазарМутапборипротивАрапина,атипичнаустаничкамасовна
фронталнаборбаовдеуступаместоиндивидуалномсукобу.Ара-
пинизазиванамегданимосковскуцарицу,онапозивагласовитог
јунакаивуПодгорицу,којегвестзатичеу–механи.Арапинје
упољус30девојакаподшатором(СНПIVр,4),којиивообара
(Пцх,167),акадапротивникнападне,разљућенизаточниксе
сњимобрачунаједнимпотезомсабље(моделМарковогсукоба
сАрапиномзулумћаром).Осимпроменеуноменклатури, још
једанреалистичкиуступакјеукључивањепосредникаприликом
позивањазаточника–рускацарицасенајпреобратибечкомће-
сару,учијојседржавичувенијунакналази(земун–Пцх,167),
икојијепотоме,заправо,ивингосподар.

276e.M.Meletinski,Poetikamita,185.
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Упесмамановијихвременазадатакзамененамегданумо-
дификованјезахтевомзадоношењемглавепротивника,крвника,
нападача.индивидуалнисукобнаотвореномпољувишеније
актуелан,пасеиначинзаточниковогделовањамења.Његова
акцијапретежно јемотивисанаосветомкојупредузимауиме
налогодавца (њемупакполитичке околностиилипородична
позиција, старост, и сл. не дозвољавају да се самосвети).У
црногорскојпатријархалнојсредини,свакапогибијачланапо-
родиценалажеосвету.Поправилу,наподстицајостарелогоца
илиуцвељенемајке,најстаријисин,синовац,ближирођакмора
дасезаветуједаћеликвидиратипородичногкрвникаидонети
његову главу (нпр. песмео осветиПеровићаБатрића –СНП
IV,1;СНПIVр,9,СНПIVр,10).Унекимваријантамаосмрти
Смаил-агеЧенгића(СНПIV,58;СНПVIII,61;СНПIVр,35),
владикаподстичеНовицуцеровићадаорганизујеагиносмакнуће
итимеосветисмртјунакаизпородицеПетровића.заточниксе
удружујесаШујомКараџићем,аагупогуби(уграбимуглаву)
МиркоАлексић (Дамјановић).Како јеШујоорганизаторцеле
акције,аМиркоизвршилацконачногчина,немогусерачунати
упомоћнике заточника, него сва тројицаделеистиделокруг.
Сличнумултипликацијујунаканапозицијизаточниканалазимо
иуваријантамаоистразипотурица.Опетћевладикабититајни
пошиљалац,алиовогпутаангажујечакпетудруженихзаточника
–браћуМартиновиће(СНПIVр,13;Пцх,9).Овдевећможемо
говоритионеиздиференцираном,колективномликузаточника.
Вишејунакакојиједандругогуборбисмењујуусукцесивном
низуготовојеопштеместопесамаосукобиматурскихицрно-
горскихчета.императивхеројскепогибијеје„заменитиглаву”.
Рањенијунакилионајкојинеуспепотпунодасавладапротив-
ника,атозначинесамодагаубије,негоидапонесењегову
главукаотрофеј,честосеобраћасаборцузаклињућигадага
освети,одмени,преузменасебедуелснападачем,да„сезагна”
иуграбиглавупогинулогилисачуваглавуиоружјемртвогдруга
(нпр.СНПVIII,20).Овакавпозивниједанјунакнеодбија,по
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ценуживота.УједнојваријантионападухерцеговачкихТурака
подвођствомАли-пашеСтојчевићанацрнугору,рањениЂуро
барјактар„кликује”редомцетињанедасачувајубарјак,онига
прихватају,апотомдаљепозивајудруге(СНПVIII,61).

Помениратоваупесмама старијих времена везани су за
владаревогзаточникакојивојуједалекоодсвогдома(Маркоу
царевојвојсци,СекулаујанковомпоходунаКосово–релација
подразумеваногавункулата,итд.).Уулозисвојеврсногдругосте-
пеногзаточника(заточникзаточника)јављаседелијадевојкакоја
замењујебратаилиостарелогоцаиподмаскомлепогмладића
чиниподвигеуцаревојвојни(Б,96;СНПIII,40;СНПIIр,59;
СНП IIр, 67).Епске скицемасовних сукоба (устаничкебитке
ицрногорскеослободилачкеборбе)упрвипланистичувојне
старешинеипредузимачератнихпоходанаобемастранама.У
томсмислу,свакивојсковођафункционишекаозаточниквладара
јеруместоњегавојујенабојишту.Међутим,оваулогапостаје
транспарентна нарочито у уводнимформулама варијаната о
турскимпоходиманацрнугоруукојимасултаншаљечувеног
везира,пашусбројномвојскомна„Карадаглију”саизричитом
наредбомдајепокорииубије(илидоведеживог)„каурскогвла-
дику”(Ахмет-пашас20.000војника–СНПVIII,31;Омер-паша
са100.000–СНПVIII,73;СНПIX,5;ћуприлић-везирса120.000
–Пцх,11,итд.)Противничкивојсковођаодиграћесамопролазну
ролунеуспешногзаточника.

Успешнијитипзаточникајеспасилацуневољи.Онсеудаља-
ваодделокругазамененалогодавца,ифункционишекаозаточник
уширемсмислутеречи(јунаккојисенекомеобавезаодаћеза
његанештоучинити).Тако,заправо,гравитираулозипомоћника.
Требаопетнагласитидаовакавподвигјунакнапозицијизаточни-
канепредузиманасвојуиницијативу,већделанатуђподстицај.
Тоједобровољацкојиодговаранамолбуљубе,сестре,девојке
(посестриме),утамниченогпобратима, аовомтипузаточника
прикључујесеионајкојегпозивамртвиналогодавац(јунакиз
гроба).ТакоВишњићјованпоптиципоручујепобратимуљутици
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Богданудамуспасекостиоднепријатељакојижелидаихспали
(СНПVI,7).МаркоКраљевић,последужегинсистирањацара,
царице,анакрајуисамепринцезе,пристаједаубијеАрапина,
зулумћараинаметникакојинасилужелињенуруку(СНПII,
66).Дојчин,већотписанизаточникСолуна,последњиподвиг
извршаваикаозаточниксестреиљубе,којимасезарекаодаза
његовогживотанећедопуститидаихљубиАрапин.

Усижеимаоослобађањузаробљеногпобратима,номенкла-
тура је нестабилан елемент.Алтернирају имена спасилаца и
заробљеника,аМаркоКраљевићчестоосцилираизмеђупози-
цијаослободиоцаипасивногутамниченогјунака(СНПIIр,40;
Пцх,68;Пцх,78).ДругачијиослободилацјеКајицаРадоња
упесмибр.83Ерлангенскогрукописа.Онспасавазаробљеног
Ајдар-бега, сина свог старешинеБали-бега, учијој је служби
каохришћанскиплаћенивојник–мартолоз.Надругојстрани
налазисевођапротивничкихподунавскихтрупакојијеизаробио
Ајдар-бега–змај-ДеспотВук,услужбиугарскогкраља.Опетсе
успостављасиметричанодноспаравладар–вазал,алиовогпута
заточник–војсковођанаједнојстраниизаточник–спасилацна
другојнеспајајуделокруге–неделемегдан.277

277интересантнојепоменутидајеовонајранијеепскосведочанствоопо-
стојањумартолошкогвојногредаутурскојвојсцинанашимпросторимабило
поводразнороднихнаучнихистраживањаиспекулацијаотериторијалнојиет-
ничкојприпадностиовепесме.С.Матићјесматраодасепевањеомартолозима,
каоранијафазауепскомпевањууСрему,изгубилоспомерањемтурскихграни-
цанасевер(С.Матић,Новиогледионашемнародномепу,244).АлојзШмаус
паковупесмупосматракаопрелазодхришћанскекамуслиманскојепици(А.
Schmaus,Studijeokrajinskojepici,232),тј.каопесмудатуизтурскогугла,алис
преузимањемпротагонистекојиприпадахришћанскојепскојтрадицији,аовдеје
умартолошкојслужби(А.Шмаус,„Прилозиистраживањујужнословенскеепи-
ке”,Књижевнаисторија,год.XXXVI,бр.124,Београд,2004,449–450).Дилема
којијејунак„наш”акоји„њихов”упоменутојпесминијеспорна(тачкагледишта
певачавезанајезаКајицуРадоњуињеговподвиг),колебањејепоследицаколи-
зијевисокогместакојеобојицајунаказаузимајууепскомнационалномкорпусу
ипознавањастварнихисторијскихиполитичкихрелација.Вукгргуревићјебио
најпрепоборниктурскеструјеувременуодумирањасрпскедеспотовине,атекје
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У једномдругомсижеуКајицаРадоњаи/илиРадеОбла-
чић(Облачина)појављујусекаопредставницидеспотаЂурђа,
уцењеногдасеогледаувитешкимиграмасМађаримакојеводи
Сибињанинјанко(СНПII,81;СНПIIр,77;Пцх,74).Дисци-
плинесујуначкискок,бацањекамена,утркивање,надстреља-
вање,надигравањеуколу,асрпскијунаксеусвакојдисциплини
такмичи са свим заступницимапротивника (300Мађараи60
КаравлахауверзијикојујеобјавиоВук)иличакпротивсамог
противничкогвладара.

Оваквиуниверзалнизаточницииониспецијализованиза
самоједанвиднадметањапрепознатљивисујунациепскеже-
нидбеспрепрекамапреодвођењадевојке.Препрекекоје„свато-
вимаодпута”278постављатазбинасу:савлађивањезатворених
градскихкапија,прескакањекоња,гађањејабукекрозпрстен,
препознавањеправеневесте,мегданспредставникомтазбине,
итд.(нпр.„женидбаДушанова”илидвеваријантеизстаријих
записаоженидбибудимског краља, у којима суподвижници
војводајанко,односнојанкоиМихајлоСвилојевић–Б,9;Б,

од1465.услужбиугарскогкраљаМатије(ћоровић,ИсторијаСрба,354).
НарочитосеодликоваоприупадимауСрбијуподТурскомиуодбраниподу-
навскерегијеодсталнихтурскихнапада.ПознатојеидајеопседаоСмеде-
рево,једанодзначајнихграничнихтурскихпунктова,укомесубилистаци-
ониранимартолози,а1476.савладаојесмедеревскогзаповедникаАли-бега
и његове трупе код Пожежене (исто, 357). Санџак-бег сличног имена –
Бали-бег управљао јеСмедеревомнеку деценију касније (1521–1527), а у
његово време сумартолози ту билинајбројнијиинајактивнији (М.Vasić,
Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Akademija
naukaiumjetnostiBosneiHercegovine,Odјeljenjeistorijsko-filološkihnauka,
Sarajevo,1957,202–203).ОтудамождаповезивањеБали-бегаизмајаДеспо-
таВукауовојпесми.НемапотврдаоисторијскомпрототипуКајицеРадоње,
Радоњајеутовремечестоиме,асрећесеиубројнимтурскимдефтеримау
којимасупописанимартолозиоддругеполовинеXVдопочеткаXVIIвека
(Isto,57,148–152,205).

278ТерминјепреузетизВуковогописасвадбеуцрнојгори(В.С.Ка-
раџић,Етнографскисписи,СабранаделаВукаКараџића,књ.XVII,прир.М.
Филиповић,Просвета,Београд,1972,58–96,221–260).
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26).279 задаци супрожети свадбеномобредномсимболиком, а
њиховамитскаподлога сведочио временупреласкаиз ендо-
гамијеуегзогамију.280Чувенијунацисусе,прихватањемдасе
нађуусватовскомкаталогу,ибезречиобавезалиженикудаће
уместоњегаиспунити„тешкезадатке”тазбине.Обичајненорме
редовитесвадбепрописујудамладожењаостанекодкуће,ада
поневестуидуодабраниритуалнифункционери.Највећуодго-
ворностделесватовскистарешинаидевер.Акоинеучествујеу
савлађивањупрепрека,деверпреузиманевестуиимазадатакда
јесачуваодуспутнихопасностииспроведеужениковдом.Чак
икадмунијеексплицитнопотврђеназаточничкаулогауодносу
намладожењу(пачакиуодносунаневестиногскрбникаакоовај
додатнообавежедеверададевојкубезбеднопреведеуновдом),
онасеишчитаваизобичајног,свадбеногкода.интересантноје
дасепримарнозначењеречидевер(пратилацичуварневесте)
проширило281,патакоозначаваинаоружаногчувара,спроводни-
ка,пратиоца,ађутанта,заступникаудвобоју.282Сижејнублискост
девера и заточника прати, дакле, и лексичко приближавање
овихречи.Функцијадеверанајтранспарентнијајеупесмамао
женидбиспрепрекаманаповраткусватова.Нијеслучајношто
језатуулогучестобирануправонашнајвећинационалнијунак
(СНПII,87;СНПVI,36;СНПVI,38;СНПVI,39;СНПIIр,51,
итд.)Пасивнииличакплашљивидевер,којинепомогненевести
негојеоставиипобегне,примерјенеуспешногзаточника(нпр.
варијантеоженидбиВлашићаРадула–СНПII,88;СНПIIр,91).

279Д.Петковић,Типологијаепскихпесамаоженидбијунака,17–20.
280М.Детелић,Урокиневеста.Поетикаепскеформуле,73.
281Нпр.песмаопрвоммегдануперашкогјунакаВицкаБујовића(СНП

IVр,7)помињењеговог„дјевера”,секунданта,утомдвобоју,старијег,иску-
сног јунакакоји јепристаода гапрати (инверзија: стари заточник–млади
налогодавац).

282В.С.Караџић,Српскирјечник(1852),188;Речниксрпскохрватскогкњи-
жевногинародногјезика,књ.IV,САНУ,институтзасрпскохрватскијезик,Бео-
град,1966,132;Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика,књ.I,А–Е,Матица
српска,Матицахрватска,НовиСад,загреб,1967,640.
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Отмицадевојкејенајпопуларнијиначинженидбеуускочкој
средини.283иакојежениккојинаовакавначинстиченевестумно-
гоактивнијинегомладожењаупесмамаоженидбиспрепрекама,
нисуреткисижеиовогтипаукојимаонтакођеостајекодкуће,а
подевојкукрећењеговзаменик.Најбољијунакучети(сестрић)
отимадевојкузастарешину(ујака).Тојеиндивидуалацкојидела
самнатуђемтерену,адевојкуосвајамаскирањем,преваром,ди-
ректномотмицомизкуће,собале(лађом),илилегално,победом
укошији(нпр.СНПIII,26;СНПIIIр,51).284Другипутјезаточник
ангажованодстранеоца(брата)девојкедаспречидоговорену
отмицудевојкеињенуудајузанеподобногмладожењу,јунака
другеверекомејенаклоњена.Наградаможебитиисаманевеста.
ТакоћеивоСењанинфункцијузаточникауфиналузаменитиза
улогумладожење(СНПIIIр,30),докгавранбарјактарупесми
оспречавањуудајеивинесестрезаТурчинадокрајазадржава
својделокругичакличносуровокажњаваАнђу,издајникарода
ивере(СНПVI,64).

заточничкуфункцијуимајуисвионијунацикојинафор-
мулативниподстицај„јелимајкародилајунака”(„нијел’мајка
родила јунака”) одлазепоплен за старешину (владара, ујака)
иличету,азарадобећаненаградеилирадиепскеславе.Плен
којиналогодавацжеличинејуначкитрофеји:оружје(Пцх,31),
токе(СНПIII,65),кацига(Пцх,9;Пцх,151),чувеникоњ(СНП
VI,46;СНПIIIр,12).јунакјенасвојеврсномиспитузрелости
испособности,којипонекадподразумевадугпериодизолације
(нпр.деветогодишње,односноседмогодишње,служењезакоња
упоменутимваријантама).Другипутхрабрипосланик треба
дапотражиидонесеснепријатељскетериторијехлеб,дуван,
воду.ТакоСекулакрећеповодузаожеднелогвладара,ањусу
запоселинепријатељскивојници (Б,101;СНПIIр,74).Сваки

283 задобијање невесте из епске непријатељске средине има ранг
националногподвига(R.Pešić,N.Milošević-Đorđević,Narodnaknjiževnost,113).

284Д. Петковић, Типологија епских песама о женидби јунака, 20–24,
46–67.
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сусрет,сукобнаводијепоновноактивирањеархаичнематри-
це–Перуновпротивник(Волос,Велес,змај)затвараизвор.285
задатаковаквогтипасамојеиницијалнакапислазадаљислед
догађањаијунаковподвиг(пркошењенепријатељскомвладару,
изборсмрти,ослобађањесопственомснагомивештином),пасе
примарнизахтевпошиљаоцазаборавља,азаточник,поповратку,
славикаодајезадатакиобавио.

Сличнуситуацијуимамоикадајејунакпослатуизвиђање,
ухођење.иовдезадатакреткоостајеуграницамаовогпочетног
захтева (нпр. ухођење турске војске којепредузимаКосанчић
иван).Чакијунацизнајудаизвиђањенијесамосебициљ,дасе
одњихочекујеакција,паотуданечудизаштоипринаизгледла-
комзадаткувођеданекосјелеосмотринепријатељскутериторију
имогући„шићар”,свиучети„поникну”,осимједногјединог
добровољца(нпр.Е,77;СНПIIIр,37).Понекадјеухођењесамо
изговор за другачије, скривене намере пошиљаоца, односно
послатогјунака.ТакојанкошаљеСекулуданаводноуходине-
пријатељанаКосову,азаправосетајнодоговориоспобратимом
ЂерзелезАлијомдаовајзаплашињеговогмладогиодвишесме-
логсестрића(Пцх,79).СупротанпримерјеиздајаускокаЂура
одРиђана,неверногзаточника,којисимулираухођење,ауствари
припремаиздајуишурујесТурцима(СНПVIII,9).

Преговарање јетакођеподвигзакоји јепотребнокуражи,
јерносиопасностдасесвакогтренуткапретвориуобрачунпоје-
динцасбројнијимпротивницима,начијојсетериторијиразговор
одвија.црногорски аедСавоМатовМартиновић, стварајући
идеализованиликистогимена,врлочестоуправоњемудодељује
позицијунајхрабријег,најмудријегинајспособнијегвладикиног
преговарачаиагитатора(варијантаоОмер-пашиномнападуна
црнугору–СНПVIII,73).Видакбарјактарјединипристаједаоде
међугласовитетурскејунакеииспросидевојкузасинаСтојана

285В.В.иванов,В.Н.Топоров,Исследованиявобластиславянскихдревно-
стей,АкадемиянаукСССР,институтславяноведенияибалканистики,Москва,
1974,98.
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Поповића, односноВилипаобрстара (СНПVII, 14;Пцх,93).
КраљевићМарконијесамосилнимегданџија;уулозипреговарача
појављујесеупесми„УрошиМрњавчевићи”–самоиницијативно
заступаинтересемладогцараибранињеговоправонапресто.

Најмањеактиванзаточникјестеонајодкогсеочекујесамо
присуствоибуквалназаменаодсутногилиспреченогпошиљаоца.
Типичанпримероваквенеепскеулогесрећесеуженидбеним
сижеима,аносилацјелажнијунак,заменикмладожење.Пору-
жнелогМаксимапротивњеговевољемењаМилошОбренбеговић
(ЂуроОбреновић)усватовскојповорци(СНПII,89;Пцх,70),а
овапочетнатензијаинеповерењеизмеђуонихкојибитребало
данајчвршћесарађујуупресудномтренуткуизазивабратоуби-
лачки сукоб.Маскужениканосии јанкоубаладичнојпесми
онеостваренојженидбивојводеВоина, алиовапотенцијална
колизијанијереализованаузаплету(СНПIII,79).заменикбега
љубовићаутешкојулозисупарниковогдеверајестењеговвер-
нислуга(СНПVII,23).Акосезадациоваквихзаточникамогу
сматратилаким,ондасвакаконисутаквизахтевизаодменому
тамници(СНПIII,48),односноналомачи(Е,134).јунакуовим
примеримапристаједаналогодавцазамени–усмрти.

изсвегаштоједосадречено,нијетешкоувидетидаврста
задаткакојизаточникдобијаумногомеодређујеистепенњегове
активностии улогу коју ће у сижеуимати.Рекапитулирајући
помињанезадаткеможесеуспоставитифункционалнатиполо-
гијазаточника:мегданџија,ликвидатор(осветник),војсковођа
(ратник),спасилацуневољи,ослободилац,такмичар,заштитник
невесте,отмичардевојке,доносилацплена(трофеја,хране,воде),
ухода,преговарачипасивнизаменик.

имајућиувидунумеричкерелацијеизмеђуангажованих
јунакаизахтеванакојесеобавезују,задатакможебитипове-
ренједномилинеколицинизаточника,паицелојчети,војсци.
Појединац углавном извршава један наложенму задатак, а
ретковишењихусукцесивномнизу.Овдевећговоримооуни-
верзалномзаточнику.Срећесенајвишеуженидбенојепици,и
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тоупесмамаоженидбиспрепрекамапреодвођењадевојке.
Типичануниверзалацкојиделимегдан,прескачекоње,погађа
јабуку, препознаје невесту јестеМилошВојиновић уДуша-
новим сватовима или војвода јанко у сватовима будимског
краља (Б, 9).Они јунаци којима је захтев налогодавца само
почетниимпулсзанизхеројскихподвига,предузетихнасвоју
иницијативу,својеврснисуамплификатори.Онидивергентно
ширесвоједеловањедотемередасенереткопримарнизах-
тевпошиљаоцапотискујеиличакзаборавља,ауфокусулазе
другијунаковиподвизи.286Примерпроблемскогусложњавања
ипрерастањазадаткаизлакогутежакјесупомињанисижеис
мотивимаухођењаиизвиђања.

заточникможебитипраћенпомоћником,адатоаутоматски
незначидасуангажованадвајунака.Овакавкомплементаранпар
јепрепрелазкамултипликацијиулогезаточника.ТакоОгњеног
ВуканамегдансНиколомПротопопићемшаљењеговсизерен,
будимскикраљ,аВукпозиваипобратимаМитрајакшића(Б,
15).иакоћеМитровапомоћбитипресудна,предкраљанапо-
враткуизлазисамоВук–његовисуизавет,иодговорност,па
ипохвале.287

Кадавишејунака,одабранихселективно,извршавасваки
својдеообавезе,речјеоспецијализованимзаточницима,нпр.
КајицаиРадеОблачићувитешкомогледањусрпскихвојводаи
мађарскихкатана(СНПII,81;СНПIIр,77)илитрипобратима
–Марко,МилошиРељанасвадбиЂурђаСмедеревца(СНПII,
79).Понекаднеколикојунакаиспуњавапоједанзадатакисте

286П.Бочковсматрадајеактивностјунакаувекпрекомерна,претеранаи
дајунакаодређујеуправотај„вишак”упоступцима(П.Бочков,Непознатият
юнакь,20).

287Н.љубинковићпримећуједајеМитарВуков,анекраљевпомоћник
(Н.љубинковић,„Ерлангенскирукописстарихсрпскохрватскихнароднихпе-
самаилајпцишкаПјеванијаСимеМилутиновића”,узборнику:Српскоусме-
ностваралаштво,ур.Н.љубинковићиС.Самарџија,институтзакњижев-
ностиуметностБеоград,2008,38).
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врсте.Нпр.сватовскестарешинеодзадраТодорасучељавајусе
сасиметричнимтурскимформацијамаупаралелниммегданима.
Синхрони заточницисуи сви„кликовани” јунаципозваниод
странеразличитихсаборацазавремебиткеупесмамаоцрно-
горскимослободилачкимратовима.Акопак„кликујуједанна
другога”,каочобаниу„БојунаСозини”(СНПVIII,66),ондасуто
сукцесивнизаточници.Тројицамегданџијакојеједногзадругим
шаљудевојкаињенотацпротивупорногпросцаМушкет-капета-
на,припадајутакођеовомтипуобавезаногјунака(СНПVII,18).

Скупиназаточникакојазаједнодела,аукојојсевишене
могуиздвојитипојединачноименованијунаци,припадатипу
колективног заточника – компетитивног или кооперативног.
Свимађарскитакмичари, јанковекатане,уваријантиосмр-
тивојводеКајицеизВукове збирке,надмећусеувитешким
играмаипротивЂурђевихвојвода,алиимеђусобно.Потоме
припадајупрвојгрупи.грујица(илиМијатТомић)ињегових
30 хајдука, преобучениуженскоодело, позвани су да убију
пашунасилникаињеговупратњу(СНПIII,4;СНПIII,5;СНП
III,66;Пцх,128).Четанаступакооперативно,свакихајдуксе
решисвогпротивника.

Сагледавањеначинаангажовањајунакаопетнасвраћана
анализуодносапошиљалац–заточникуиницијалнојситуацији
позивањаиодговораназахтев.Формулативнимисказом„јели
мајкародилајунака”,закојимследидефинисањезадаткаина-
градеподвижнику,налогодавацотварајавниконкурс,директно
илипрекотелала.Уобичајено,свикандидатиодустају,поникну,
апонудуприхватасамоједанједини.Већоваситуацијапраћена
формулом„нико–осим”288одређујеовогдобровољцакаојунака
супротног,другачијегуодносунаостале,најбољегодсвих.једи-
нидобровољац,међутим,можебитиилажнизаточник,којисе
привиднообавезује,азаправосарађујеспротивником(помињана
варијантаоиздајиЂураодРиђана).

288г.А.Петров,„Противопоставлениеперсонажейвбылинах”,70.
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Неретко је заточникунапредодабран,маркиран. задатак
сеизричециљано,владар(старешина,родитељ)рачунанатач-
ноодређеногјунака.Другипутму,једноставно,директноизда
наредбу(упутимолбу).Маркиранизаточникпонекадјеједини
присутнијунак,илијеподразумеванухијерархијскомсистему
друштвених и породичних односа.интересантан је пример
оваквогзаточникаупесми„Страиња”(Пцх,151).Плашљиви
владарСибињанинјанкоизазванјенамегдан.љубагасаветује
дакаозаменикаангажујенајвећегјунака–БановићСтрахињу,и
тотакоштоњегајединогмеђугосподомнећедаровати,негому
предложитидатрофеј(70пераосвојениху70мегдана)уграби
управоБошњанинуТафу,јанковомизазивачу.јунакнеодолева
оваквојпонуди,изазивачувеногмегданџијуипостајенесвесно
јанковзаточник.

иако јеуобичајенсмеррелацијепошиљалац→заточник,
могућајеиобрнутаситуација,даиницијативапотекнеодсамог
извршиоцаподвига.Парадоксалноје,алипредузимљивизаточник
заправопроналазисвогналогодавца.Нпр.јунаксепохвалидаће
учинитиподвигнанепријатељскојтериторији,точујувладар,ста-
решине,угледниљуди,заинтересујусе,анекоодњихмупонуди
наградуакозаистаиспунисвојзавет(СНПIVр,45;СНПIVр,46).
НајпознатијизаточниковогтипајесвакакоМилошОбилић.На
кнежевојвечериизричечувеникосовскизаветЛазару,којимсеоба-
везујенасамоубилачкиподвиг.Понекадјепошиљалацплашљив,
забринутзаисходакцијекојупредлажејунак,панијемноговољан
даприхватисвојуулогу.ипак,неодолевастихијскојенергијии
упорностипредузимљивог заточника.Тако јанкоприхватаСе-
кулинпредлогдагапошаљеслађомпосвојуизабраницу(СНП
IIр,66),ауплашениЂурђедасеМаркоКраљевић,намерникна
његовојслави,обрачунаснезванимгостомкојигазикрсноимеи
хришћанскеобичаје(СНПVI,20;СНПIIр,49).

Некадазахтевналогодавцанестижедиректнодојунакакоји
намеравадагаиспуни.Тачније,пошиљалацгасаопштаваједном,
аовај гапрослеђуједругомлицу, којефункционишенанивоу
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другостепеног,субсидијарногзаточника.Девојкакојамењаоца
(брата)уцаревојвојсциуправоприпадаовомтипу,онајезаточ-
никцаревогзаточника.Ланацјеуспостављениухијерархијском
низукојиполазиодвладара,идепрекопредводникавојскедоста-
решиненижегранга(јунака).Уједнојодваријанатаоизбављању
гојкаДесанчића (СНПIIIр,42),мајкасеобраћавођиСењана
ПетруМркоњићу,аонпотомпозиваРадаКосанића,којиуходи,
аондаиослобађасужња.Упесми„Кочоарамбашаицеровић
Остоја”(СНПVIII,12),уместосиновцазаклетогдаосветисмрт
брата,одазивасесубсидијарнизаточникОстоја.имапримера
укојимајетрећакарикаланцанајслабија.Накнаднизаточник
честојеантијунаккојизановацилипривилегијеиздачувеног
јунаказакојимнепријатељдуготрага.Владаревдобровољацу
тешкомзадаткулукавоангажујерођака,кума(куму)хајдука,а
овајгапревариидомамљује(СНПVII,37;СНПVII,39;Пцх,
103).Овомтипузаточникаприпадаионајкојисе„доцканјави”
кадвећникогдругогнема,пастогаинијенајбољерешење.Такав
језотовићСтанко,плашљивидевербанаодКрушева(СНПVI,
40).Онизмењасвероле,одпротивника,прекодевера,доже-
никауфиналу,иниуједнојулозинебриљира–каопротивник
(одбијенипросац)показујеслаботпор,усватовскојповорцине
успевадасачуваповеренумудевојку,памусамбан(младожења)
помаже(примернепотпунезамене),анакрајугаиожени–чак
нитунемањеговеиницијативе.

Нисуреткини сижеиу којимапошиљалацне успева да
пронађезаточника.Тадамунепреостајеништадругонегода
самобавизадатак.Утомсмислу,ињеговапримарнафункција
налогодавца се губи.и каошто је на почетку реченода без
пошиљаоцанема заточника, тако семоже констатоватида је
таусловностдвосмерна–без заточниканеманипошиљаоца.
Неодазивањем,заточникпоништаваовајкомплементарнипар.
Нпр.хазачкикраљкојијеутамничиоМарка,немазаменикада
изађенамегданДојчилу,Марковомпобратиму,пасеборисам,
лично(Пцх,68).РадеКосанићсамизвиђајертакођененалази
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добровољцазаовајподухват(СНПIIIр,42).Упесми„царЛа-
зарицарицаМилица”формалнопостојиистаситуација–нема
заточника,ализаостанак,незаодлазакубој.задатакјетолико
тежак,подразумеваодрицањеодјунаштва,славе,етосаиетноса,
даниједанодбраћејуговића,панислуга,којинебисмеодасе
оглушиоцаревунаредбу,неостајеузМилицу.

Упокушајупроналажењазаједничкихелеменатасижејних
моделаукојимасепојављујелик заточника,морасепоћиод
релације:налогодавац→задатак(жељенипредметилиакција).
Насинтаксичкојравнитојеосновниобразацсубјекат→објекат.
Каконалогодавацнеможесамдаиспунисвојзахтев,морада
ангажујенекогакоћетоучинитиуместоњега.затоодлажепри-
бављањежељеногобјектаипреусмеравасенапотрагузановим
објектом(заточник).Надубљем,субординисаномнивоу,тајнови
објекатфункционишекаодругостепенисубјекаткојићенало-
годавцу(1.субјекту)прибавитижељенипредметилиспровести
одређенуакцију.Такосеосновнимоделпроширује,размиче,да
биусебепримиојошједнурелацијусубјекат→објекат(заточ-
ник→задатак).Коначнисинтагматскимоделфункционишекао
кругсачињенодланца:налогодавац→заточник(заточници)→
задатак→налогодавац,или,насинтаксичкојразини:1.субјекат
→1.објекат(2.субјекат)→2.објекат→1.субјекат.Пошиљалац
(1.субјекат)потражујезаточника(1.објекат)дабимусаопштио
захтев,заточникгаприхвата,садаонпостајепокретачноверадње
(2.субјекат),решавазадатак(2.објекат)ивраћасеупочетну
тачку(1.субјекат).289

Функцијазаточника,посматрананаразличитимсинтагмат-
скимнивоима(уодносуназадатак,пошиљаоца,осталезаточ-
нике),какојепоказано,потврдилајеполивалентностовеулоге
иширокуспособностмодификацијеубројнимтиповимасижеа.

289Описаникругпратиархаичнуматрицумитоваотрагању–културни
јунакполазиизнекетачкеусвет,трага,проналазиодређенипредметивраћа
сеупочетнупозицију(М.Meletinski,Poetikamita,200).
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Прегледтипологијазаточника

Функционална типологија заточника:

–мегданџија,
–ликвидатор(осветник),
–војсковођа(ратник),
–спасилацуневољи,
–ослободилац,
–такмичар,
–заштитникневесте,
–отмичардевојке,
–доносилацплена(трофеја,хране,воде),
–ухода,
–преговарачи
–пасивнизаменик.

Типологија заточника према броју и начину деловања:

1.једанзаточник:
–универзални,
–амплификатор;
2.заточник+помоћник,
3.вишезаточника:
–специјализовани,
–синхрони,
–сукцесивни;
4.колективнизаточник:
–компетитивни,
–кооперативни.
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Типологија заточника према начину ангажовања:   

–јединидобровољац,
–маркиранизаточник,
–предузимљиви,
–субсидијарни,  
–(немазаточника).     





јУНАКијУНАК
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СиНТАгМАТСКОПОВЕзиВАЊЕјУНАКА

Природаепскогнаративаподразумеваусменикомуникаци-
ониканализмеђупевачаиколектива.живаречјепроменљива,
непоновљива,неисцрпноваријабилна.затојесвакопретакање
оваквогдискурсаутекст,запис,бележењесамоједнемогућности,
једногоднепребројивихпојавнихобликанароднетворевине.У
томсмислу,истрогофиксиранинасловепскепесмепредставља
изневеравањеосновногимпровизацијскогпринципафолклорне
извођачкеситуације, која јеувекспрегаинтеракцијепевачеве
интерпретације,очекивањаслушалацаидруштвено-историјског
момента.Будућидајенакнадниредакторскипоступак,наслов
остајенамаргинамаистраживачкогинтересовања.Алинемо-
гућејеупринципунасловљавањакојијеводионашегнајвећег
сакупљачанародногстваралаштванеуочитиобележавањепа-
радигмиепскепесме–јунакаизбивање.Вукјеистицаоимена
протагонисте(„МусићСтефан”,„ОблакРадосав”),сучељених
јунака („МаркоКраљевићиЂемоБрђанин”, „БајоПивљанин
ибегљубовић”),илијеважанепскидогађај(женидба,орање,
лов,смртисл.)везиваозаодређеноиме.Такосуносиоцирадње,
чешћенегоцентралнимотив, непогрешивомаркираниипре
уласкаусветпесме.

Утомсвету,посматраномкаозатворени,целовитисистем,
епскиликовипостајукорелативниелементи,чвориштачијесу
везепутоказкрозгустонаративноткање.Ограниченостепске
песме,тј.прецизне,видљивеграницеопеваногепскогдогађаја,
дозвољавајудаселиковиуоваквимоквиримапосматрајукаохо-
ризонталноуланчанејединицесистема.Њиховомкомбинацијом
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добијасеструктурареченичногтипа.290Уоваквомсинтагматском
низуликовисепонашајукаознаци.Ограничењаиправилакомби-
новањаморајудапостоједабинизелеменатапостаоструктура,
формација291,тј.дабинизликоваоформиосложену,затворену
мрежуодносауграницамаједнепесме.Ликови–знацидобијају
семантичкувредностсамоакопоседујудистинктивнообележје
уодносунапретходниилипотоњилик(знак)292уланцу,алис
другестране,дабисеповезалиуниз,морајуиматибарједно
заједничкообележје,минималнипресек.293Такосеповезивање
попринципуметафоре, сличности, које подразумеваи анти-
номичност,удружујесповезивањемпопринципуметонимије,
блискости,суседства,тј.начелоеквивалентностипројектујесе
саосеселекцијенаосукомбинације.294

Синтагматскоуланчавањеликовауоквируједнеепскепес-
ме,дакле,усвајаипарадигматскипринципизборапремаслич-
ностиилисупротности.Тојенарочитовидљивоакосесагледају
релацијеизмеђупротагонистеијунакаизсвогилипротивничког
табора,односновезејунакаивладараилинајближихсродника.295

290Лотман разликује два начина комбиновања структурних елемената.
Повезивањемеквивалентнихјединицанастајеструктураорнаменталногтипа.
Уњојјеважанпоредакелемената.Комбинацијомразличитихелеменатадобија
сеструктурареченичногтипа,сајасновидљивимпочеткомикрајемиукојој
семантичкавредностпојединачнихзнаковнихјединицадоминиранадњиховим
начиномкомбиновања(ј.Lotman,Strukturaumetničkogteksta,131–132).

291Члановискупареченичногтипанеповезујусепроизвољно.Синтак-
сичкаправилаформацијеодређујудопустивекомбинације(Č.Moris,Osnove
teorijeoznacima,BIGZ,Beograd,1975,29).

292F.deSosir,Opštalingvistika,Nolit,Beograd,1989,146.
293ј.Lotman,Strukturaumetničkogteksta,str.136–137.
294R.Jakobson,Lingvistikaipoetika,Nolit,Beograd,1966,296.Примењујући

јакобсонованачелаизбораиспајањалингвистичкихјединицанаконцептпрозне
технике,Д.Лоџпотврђуједасвакипоступакувекукључујеелементеоногдругог,
адасепритомнеукидајуразликеизмеђуњих(D.Lodž,„Metaforaimetonimijau
savremenojprozi”,Delo,god.XXII,br.1–2,Beograd,1976,62).

295Опсеговдепосматранихрелацијасуженјенаједнолинијскеодносе,
тј.наонекојисеуспостављајуизмеђупојединаца.Везејунакаиколективних
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Пар

Антагонистичкипар

Међу свим типовима синтагматских односа које главни
јунакуспоставља,најстабилнијајерелацијајунак–противник.
исто каошто јунакпоседује квалитет у вишем степенунего
обичниљуди, понекад чак и прекољудске лиминалности,296
истотакоипротивникпоказујеизвестанотклонодмере,вишак
силе297.Обојицаимајуистеособине,алиуразличитомстепену
идругачијекомбиноване.298иједанидругисујунациусвојим
срединама.Кључнаразликамеђуњимајеетичкеприроде,акако
тоодређујезаједницаукојојсеуобличавају,лакомогудазамене
места.299

јунакипротивниксусиметрични300,заправо,представљају
антагонистичкипар.Друштвенистатусјунаказависиодснаге
ивредностипротивника.301Каоштосавладавањебројнијегне-
пријатељависокоуздижејунаканахеројскојлествици,такојеи
надјачавањефантастичногпротивникаилинајбољегјунакаиз
непријатељскогтаборауслов застицањеепскеславе.и јунак
ипротивник се трудеда обележе главне тачке своје херојске
биографијепобедаманадчувенимнепријатељским јунацима.
Билодајунакиницирасукобили,многочешће,дапротивник

ликова (чете, војске)нисуузиманеуразматрање.женскиликови су такође
осталиизваноквираистраживања.Прегледсинтагматскиходносакојеуспо-
стављајујунацисапротивницима,побратимима,рођацимаивладаримадатје
уПрилогубр.2–„Синтагматскиодноси”.

296C.M.Bowra,Heroicpoetry,91.
297П.Бочков,Непознатиятюнакь,20.
298исто,24.
299Н.љубинковић,Трагањаиодговори.Студијеизнароднекњижевно-

стиифолклора(I),институтзакњижевностиуметност,Београд,2010,227.
300П.Бочков,Непознатиятюнакь,67.
301Карактеристикеиразвојјунакадиректнозависеодособинапротив-

никаисукобамеђуњима(Р.иванова,Епос–обред–мит,159).
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подстакне јунаканаделање, једанбездругогнепостоје.Они
сепрепознају, тражеимагнетскипривлачекаодвеистоврсне
природе (similis simili), али са различитим етичким (честои
етничким)предзнаком.

Супротстављенипар јунак–противникуглавном јепро-
менљив.Типичанепскисукоб–дуел,завршавасесмрћуједног
одмегданџија.затосеистисупарнициреткосусрећудвапута
ито„самоприварирањуистогсижеа”.302Непријатељствоможе
битиконтинуирано, алитаданемаогледањаумегдану.303Ако
сепротивништвосхватиуправотако,каосложениодноскоји
неморабитиразрешенискључивооружјем304,могусеуочити
инекестабилнерелације,односно,најфреквентнијиантагони-
стичкипарови.

Побројумегданаисавладанихпротивникапредњачинајпо-
пуларнијијунакнабалканскомпростору.Маркосеобрачунава
сачетамаиличитавимодредиматурске,арапске,мађарскеили
латинскевојске305истоколикоисапојединцима.Распрострање-
ностепскогпевањаоМаркуињеговдугепскиживотпроширили
сураспонњеговихпротивника,одсиловитихбораца,каквису
МинаодКостураиМусаКесеџија,долоших,лакопобеђених
мегданџија;одполумитскихјунака,карактеристичнихзапесме
старијих времена, до крајишкихТурака.ипак, највишепута
сусреосесвиломиАрапином.Наднаравнаихтонскаприрода

302С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,139.
303исто,139.
304 г. А. Петров разликује право, отворено супротстављање ликова

убиљинама (обухватамегданпротив јунакаиз свог, супротног табора,или
масовног непријатеља, затим такмичење, наношење неправде, обману или
убиство на превару), скривено супротстављање (разлике јунака у истом
таборукојесеодносенаврстуистепензнања,узајамнеповратнерелације
стрећимлицем,издвајањеизгрупеисл.)идопунскитип–недовршеносу-
протстављање,тј.конфликтирешенимирнимпутем(г.А.Петров,„Противo-
поставлениеперсонажейвбылинах”,58–73).

305и.златковић,ЕпскабиографијаМаркаКраљевића,Рад,КПзСрбије,
институтзакњижевностиуметност,Београд,2006,128–129.
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оваквих противника потврђујеМарков посебан статусмеђу
осталимјунацимаииндиректноуказујенањеговулиминалну
природу.Понекијунакћезаробитивилу(краљВукашин,Новак,
Секула,итд.),алићесереткокојипротивњеборити.Предњу
јединостајеОгњанинВук,Марковсестрићиепскинаследник,
алинеуспевадајенадјача(СНПVI,19).Уодабраномкорпусу
епскихпесама само јеМарко кадар да је победи.Опозиција
Марко–вилаваријацијајеархетипскерелацијекултурнијунак
–демонскобићекојејепореметилоредуприроди.306истипара-
дигматскиобразацпратиисучељенипарМарко–Арапин.Jош
одXIXвекаирадоваи.РуварцаиС.Новаковићаучврстиласе
теоријаопостепенојтрансформацијимитаозмајеубици.307један
низсачињавајузмајеборац–Св.Ђорђе–јунак,адругихтонско
божанство / демон– змај/аждаја –Арапин.иако типски, лик
Арапинаујужнословенскојепицинијефиксиран,већеволуира
од антропоморфног чудовишта до националног непријатеља
реалнефизиономијеиснаге.308

иза виле иАрапина, пофреквентности улогеМарковог
противника, долазе турски цар и јанкоСибињанин,мада су
њиховисукобисМаркомреткодиректни(Б,88).Претежнојето
амбивалентаноднос,награнициизмеђусарадње,толеранције
инепријатељства, сведенуглавномна вербалнидуел,претњу
илипрекор.УлогуформулативногМарковогпротивникаФилип/
Пилип/ВилипМаџар(ин)/Драгиловић/ШокчићиМина/Михна/
Миња одКостура/Костуранин/Коштуранин/џидовина дугују
бројности варијаната и стабилном сижејном обрасцу који је

306 Р. иванова, „Повраћена вода (Одлике митолошког слоја епског
циклусаоМаркуКраљевићу)”,73–75.

307 Н. Милошевић-Ђорђевић, Заједничка тематско-сижејна основа
српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције, 146–
148; Б. Сувајџић, Иларион Руварац и народна књижевност, институт за
књижевност и уметност, Друштво за српски језик и књижевност Србије,
Београд,2007,137–141.

308Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,46–53.
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прецизновезаоименапротагонистазањиховеделокруге.Филип
илиМинауспрезисаМарком,увексуњеговинепријатељи.за
разликуодњих,вила,Арапин,турскицаријанкоуфункцији
Марковогпротивниканисуфиксираниискључивозаједансижеј-
нимодел.ЕпскатрадицијавишепамтињиховувезусаМарком,
ализаборављаприродутевезе.Такоониосцилујуодпротивника
допомоћника,побратима(посестриме)илигосподара.309

ПослеМарка, највише појединачних противника имају
Комнен барјактар иСекула. Као један од најпопуларнијих
ускочких јунака,Комнен се једнако појављује и умасовним
окршајима, али је уочљива тенденција индивидуализације и
издвајањаиз групе.Комнен је таконереткоусамљениподви-
жникнанепријатељскојтериторији,доносилацплена,отмичар
девојке, такмичару кошијии сличним сижеимаизраслимна
подлозииницијастичкогобреда.Статусмладогјунакапонегде
јеидиректноназначен,докчинбарјактарамаркираизузетног,а
посреднои–младогјунака.ТојениткојагаспајасаСекулом.
Комненовипротивнициготовосвиприпадајукругукрајишких
Турака.Међуњимасенајвишепутанашаоочиуочисгојеним
АлиломиБудалиномТалом.

Типичaнмладјунакпесамастаријихвременаибугарштич-
когпевања јестеСекулаБановић (Драгуловић/Дракуловић).310
Позицијадететајунакаувекзахтеварелацијусаскрбникомили
старешином.Парујак–сестрић,оличенувезијанко–Секула,
стабиланје,алипротивречан.Четвртинапесамакојатематизује
односјанкаиСекуленаглашавањиховелошеодносе.заправо,
најчешћиинајвећиСекулинпротивникјењеговујак,аодмахиза
његаследитурскицар.ОваквипротивницинаглашавајуСекулин
издвојен статусиницијантаи снажногиндивидуалног јунака
супротстављеногсвомилинепријатељскомвладару.

309У овој скупини јединоАрапин има доминантну улогу противника
(самосеуједнојпесмипојављујекаоМарковпобратим,паитусавладанод
Марковеруке,унезнању–СНПIIр,48).

310Б.Сувајџић,„Младјунакујужнословенскојусменојпоезији”,40.
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На трећемместу према броју појединачнихпротивника
налазесезмајОгњениВук,јакшићи,илијаСмиљанићиМијат
хајдук.имеВукаДеспотовићаопозитносеповезујенајвишеса
АлијомЂерзелезом(Али-бегом,бегомПодунавцем),упесмама
састабилномсижејномструктуром,гдејемегданосновнивид
супарништва.311Другизначајанпротивник–злотаПротопопа/
НиколаПротопопић/попСплећаниннаметнуосетакођекроз
стабиланмоделоосвајањуградамегданомдвазаточникасупрот-
стављенихсуверена.

Вуковиисторијскииепскисавременици,јакшићи,поједи-
начнонеостварујузапаженерелацијеспротивником.Очувана
је,међутим, везабраће,наслеђенимитскиобразацдневноги
ноћногкоњаника,јутарњегивечерњегзрака.312Амбивалентан
однос,нераздвојивостинетрпељивост,одсликаосеупесмама
отрајнопоремећенојбратскојслози.Парјенадјачаопрецизно
везивањеименазаделокругјунакаилипротивника,пасуимена
посвађанихјакшићамеђусобнозаменљива.

Акосуанахронизминеизбежанпоступакизградњеепске
структуре,анатопизмиуизборуускочкихпротивникасувеома
ретки.ТакосуинепријатељиилијеСмиљанића(цмиљанића)
ТурциКрајишници,амеђуњиманајчешћеМујоиАлија.иакоје
илија,поредСтојанајанковића,једаноднајпознатијихинајпопу-
ларнијихкотарскихускока,епскатрадицијагајезапамтилавише
каовођуиучесникауколективнимпоходима.Топоготововажи
заСтојанајанковића,којииндивидуалнонаступасамоунеким
сижеимаженидбеногтипа(отмица,кошија),тејебројњегових
појединачнихпротивниканесразмерно,вишеструкомањинего
његоваепскаслава.

НајфреквентнијипротивнициМијата(Михата)Томићајесу
илијаиАрапинзахваљујућираспрострањеномсижеуоневерном
кумукојииздајехајдука(СНПVII,37;Пцх,108).Арапинјеу

311 љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспотВук–мит,историја,песма,154.
312N.Nodilo,StaravjeraSrbaiHrvata,17–47.
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овоммоделупотпуноизгубиофантастичнасвојства,ањеговоиме
свелосенаетноним.Унекимваријантамаприхватасезадаткада
царудоведехајдука,алипотомисамангажујезаточника–Мија-
товогкума.Удвојившитакоделокругеналогодавцаизаточника,
удаљиосенесамоодтипског„црног”и„силног”Арапинапесама
старијихвремена,негоиодулогепротивникајунака.

заразликуодњега,Арапин–противникгрујеНоваковића,
задржао је хтонскецрте (троглавост, снага, отмица девојака,
страхкојиизазиваисл.).заправо,уовимпримерима,грујоје
измештенмеђујунакестаријихвремена(СНПVI,37;Пцх,72).
једандругијунак,деломхајдук,аделомплеменскипрвак,Бајо
Пивљанин,313остајеукругулокалнихпротивника,црногорских
ихерцеговачкихТурака.Стабилaнсижеохајдуковомнападуна
сватоверадиосветеженику,одредиојеРишњанинахаџију(Маха)
каочестогБајовогопонента.

ПобројупротивникаизагрујицеиБајеналазисеСтарина
Новак.Окошталафункцијахарамбашеобележилајеизборњего-
вихнепријатеља.Тометребадодатиистарост,доминантнуцрту
његовогхабитуса,опречнусастатусомвођехајдука.Оваколизија
билајеплоднотлозабројнесижееохајдучкомрасколу,укојима
већинајунаканапуштаостарелогхарамбашу.Одметникепредво-
деРадивојилиПриморацАлекса.Радивојјеубедљивонајчешћи
Новаковсупарник,штојерезултатактивирањапрастарематрице
осукобубраћеиуовомслојупевања.

Последњиунизујунакакојиформирајузапаженијеантаго-
нистичкепаровејесуиванСењанинијанкоСибињанин.Певање
оускоцимапретежнотематизујесукобечета,доксуускочкипрва-
цисамоименованикаовођеилиистакнутијунаци.Појединачни

313Б.Путилов,ЈуначкиепЦрногораца,179.љ.Пешиканљуштановић
примећуједајепоетскиликБајаПивљанинамноголикипротивречан,ближи
обрасцухајдучкебиографијенегосудбиниисторијскогучесникаКандијског
иМорејскограта(љ.Пешиканљуштановић,„РишњанинхаџијаиЛимунтр-
говац(УкругупесамаоБајуПивљанинуизВуковихзбирки)”,Главитјунаки
осталагоспода:анализенароднихпесама,263,267–268).
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дуелисуретки,јерчакикадајунакодлазисамнатуђутерито-
рију,дочекујегабројнијинепријатељ.затојеипоредраширеног
епскогпевањаосењскомкапетану,онретконапозицијијунака
којиделимегдан.Делокругвладарабидодатнотребалодага
пасивизира.ипак,светонијепресуднозамаргиналнуулогуин-
дивидуализираногјунака,коликоједнаважнацртањеговеепске
биографијекојагајепреселиланаполпротивника.Наиме,иво
јенејединственликкојиизмичетипизацији,314измеђуосталог,и
збогтогаштојеамбивалентан,честопобратимљенсјунакомиз
турскогтабора,илијечакнегативанлик,кукавицаиантијунак,
супротстављенблискомрођаку(сину,сестрићу,брату)илибољем
ускочкомјунаку.УполовиниопозитнихпароваиванСењанинје
јунак,аистотоликопутанашаосенаместупротивникасрпског
јунака.Реалносткрајишкогсуживотауконфесионалномешо-
витој средини,пракса сарадње санепријатељеми „бојамеђу
собом”315најбољесуоличениуправоуњеговојепскојбиoграфији.
Уовимпримерима,каоиупесмамакојереализујупоремећене
породичнеодносе,делокрузипротивникаиливладара(кућног
старешине)надјачалисуизасенилињеговјуначкиореол.

Сличнуепскусудбинуимаијанковојвода.Његовуисторијску
антитурскуоријентацијуепикајесачуваласамоукругупесама
оДругомкосовскомбоју,алинитунемадиректних,појединач-
нихсукоба.Стварношћупотврђенонепријатељствосадеспотом
средњовековнеСрбијепренелосеупесму,памујенајвећипро-
тивникЂурађБранковић.Сдругестарне,јанкоједвоструковише
путанапозицијипротивниканегојунака.Негативнојеосенченкао
виновниксмртисестрића(Е,134;Б,19;СНПII,85;СНПII,86)
илиКајицеРадоње(СНПII,81;СНПIIр,77),азатегнутиодноси
илисупарништвокарактеришуињеговодноссМарком.

Сагледаноизпозицијепротивника,Арапин,Турчинипаша
најчешћисусупарнициилиизазивачијунака.Повезујеихвећ

314М.Клеут,ИванСењанинусрпскохрватскимусменимпесмама,140.
315S.Nazečić,Iznašenarodneepike,Idio.HajdučkeborbeokoDubrovnika

inašanarodnapjesma,164–165.
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помињанаеволуционалинијакојапочињеодсилахаоса,демона,
хтонскихбожанстава,пасепрекозмајаичудовишнихпротивника
уливаухеројскисвет.Укаснијојфазиепапротивникпостајена-
ционалнинепријатељ.316Сужавањемепскогпростораидогађаја,
смањујесеирастојањеизмеђујунакаинепријатеља.317Типични
противник је замењенлокалнимсилником.Тако се хајдуции
црногорскиплеменскивођиантагоноповезујунајвишеспашом,
чијесетипскецртеублажавајуиконкретизујукомбиновањем
титулатуреитопонима318(нпр.пашаодНихшића)илититула-
туреиетника(пашаТиранин).ОсимјанкаииванаСењанина,
заступљенијитипскипротивницисуМујоодКрајине/Кладуше/
Удбине (хрњичин/хрњавина/Рњица) и БојичићАлија.Ови
КрајишнициизXVIIвекасеанахроноианатопичноповезујуса
бројнимсрпскимјунацима.

Највећи удео у стварањуформулативних веза јунака и
противникаимастабилансижејнимодел.Претежноонидетер-
минишесупротстављенипар.РелацијаМилош–ВукБранковић
постојисамоупесмамаоКосовскомбоју.Ниуједнојваријанти
нема „исклизнућа”, нити замене имена јунака или увођења
другачијегпротивника.истотакосуПријезда,турскицарипад
Сталаћатрификсиранетачкетроугла(Е,70;СНПII,84;СНПIIр,
78).СтабилнајеивезаМиркоДамјановић/Алексић–Смаил-ага
Ченгићусижеуоагинојпогибији(СНПIV,57;СНПIV,58;СНП
IVр,33;СНПIVр,34;СНПIVр,35;СНПIVр,36).

Утроуглујунак–противник–сижејнимодел,најлабавија
карикаможебити јунак.Тако јеДукаСенковић/херцеговац/
зулумћартипскисупарникусижеуоневернојжени,доксена
местујунакасмењујуМарко(e,151;СНПVI,25),банМилутин
(СНПII,31)ивојводаЂурица(СНПIIр,20;СНПIIр,21).Малош/
Малета/МилетахајдукнападаСтојанаПоповића (Е, 71;СНП

316Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,117–121.
317Б.Путилов,ЈуначкиепЦрногораца,197.
318М.Клеут,„имекаопоетскакатегоријауепскимнароднимпесмама”,

ИзВуковесенке:огледионародномпесништву,147–148.
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VII,28;СНПIIр,92;СНПIIр,93)илиМарка(СНПIIр,54)када
јунаковаљубазапевакрозгору.

Нестабиланчланпомињаногтроугланереткојепротивник.
МомчилавојводуљубаиздајекраљуВукашину(СНПII,25;Пцх,
147)илибануодНијемаца(Б,97).ВукМирковић/Брђанинне-
вестуотимаизсватовскеповоркепећкомвезиру(СНПVII,21),
пашиТиранину(СНПIIIр,20),агиодНовога(СНПIIIр,21),паши
Пазарлији(СНПIVр,25)илиБећир-пашиЧенгићу(Пцх,38).

изменљивостједногодпротагонистаистабилностсижејног
моделасведочеослабљењукохезионихсилаизмеђујунакаипро-
тивникаиистовременоојачањуадхезионихсилаизмеђуразно-
врснихелемената,каквисумоделијунакилимоделипротивник.

Четвртамогућностјепроменљивсижејнимодел,астабилни
протагонисти.МаркоиАрапинсесрећууразличитимтиповима
остваренеинеостваренеженидбе,алиикадаМаркопокушада
ратнички замени земљорадничким занатом (Е, 105).Ђерзелез
Алијанапада сватовеВукаДеспотовића (СНП II, 92), или га
изазиванамегданужене(СНПVI,59),односно,натакмичарски
дуел(Пцх,104).ЛатентнонепријатељствоизмеђуСекулеијан-
канадјачалојеснагумодела,пасејављаитамогдеганебисмо
очекивали.Нпр.ујаксенерадујесестрићевојпобединадпашом
којиСекулипрепросидевојку,негомусејошируга(СНПIIр,
72;СНПIIр,73).Оваквиформулативнипарови,независниодси-
жејногмодела,најбољепотврђујудаизмеђујунакаипротивника
постојејакекохезионесиле,којеихсједињујуидрженаокупу,
премештајућиихуразличитесижее.Овдејесижејнаадхезија,
тј.привлачнасилаизмеђусижеаинекогодпротагониста,знатно
слабијаодчврстесилекојавежејунакаипротивника.

Комплементарнипар

Посебантипсинтагматскогповезивањаликоваостварујесе
крозодносесарадње,помоћиилипривржености.индоевропски
епскијунакнијеусамљеник,оннереткоимапратиоца,помоћни-
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ка,мадакрозодсуднубиткуизавршнииницијационитестмора
дапрођесам.319Ујужнословенскојепскојтрадицијипратиоцаје
потиснуопобратим.Његовделокругварираодгласника,савет-
ника,прекопомоћникадожртве,алисеистотакоизокрећеиу
непријатељајунака.Побратимскиодносподразумеваузајамну
помоћ,дружењеипоштовање.јунацисеповезујусасебирав-
нима,привученијунаштвомиугледомдругогјунакаилиседу-
ховносродствоуспостављауневољи.320Побратимствонијеувек
експлицитно,алисеишчитаваиизједнократнесарадњедвојице
јунака(нпр.удруживањехарамбаша)илиједносмерних,епизод-
нихрелацијаукојимаједанјунакдругогупозорава,саветујеили
обавештава.Понегдеалтернирасајошједнимтипомдуховног
орођавања–кумством.

Овакве комплементарне везе, природно, највише успо-
стављанашнајвећијунак.Маркојенајчешћипомагачуневољи,
ослободилац,заштитникневестеисватовасвогпобратима.исто
тако,исамможедоспетиутамницу,изкојега,осимћеркепо-
робљивача,изводиипобратим(нпр.Дојчил–СНПII,65;Пцх,
68).ЊеговнајпознатијипобратимјеМилошОбилић/Поцерац321
нетоликозбограспрострањенихваријанатаосукобусавилом
којаустрелибољегпевача322,коликозбогпреузимањаовогпара
измногопознатијетријадеМарко–Милош–Реља.

319D.A.Miller,TheEpicHero,102.
320 С. Самарџија, Биографије епских јунака, 116–117; С. Самарџија,

„ПодзаштитомБогаиСветогјована(Духовнисроднициусрпскојтрадицији
иусменомстваралаштву)”,Семинарсрпскогјезика,књижевностиикултуре.
Предавања,бр.7,Београд,2018,35–53.

321Н.љубинковићналазипаралелуовог јуначкогпарауДиоскурима,
коњаницимаблизанцима(Н.љубинковић,„Својитуђуинтеракцијинабал-
канскимпросторимадопочеткаосамнаестогвека–фрагменти”,Сликадругог
убалканскимисредњоевропскимкњижевностима,ур.М.Матицки,институт
закњижевностиуметност,Београд,2006,77–84,79.

322ПремамишљењуД.Костића,првобитнојенаместувојводеМилоша
могаобитибегКостадин,такођеМарковепскипобратим,алииисторијски
саборац у бици на Ровинама. царско грло односи се на Константина
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Побратимство(кумство)измеђуМаркаијанкаСибињанина
такођејеформулативно.Амбивалентностиовојрелацији,каои
опозитномповезивању,дајеупечатљивколорит.Духовносрод-
стводвојицејунакапомућенојејанковимкукавичлуком(СНП
VI,34)илијерезултатобрта,прекиданепријатељстваипромене
односа(СНПVI,41;Пцх,74).

СаМаркомдругујеибегКостадин,маданиовопобратим-
ствонијелишеноповременогнеразумевања.Каоискуснијии
мудријијунак,Маркопобратимаупозораванаопасностдужег
задржавањанатурскојтериторији(Е,140;СНПIIр,40)илига
прекоревазбогнепоштовањародитељаиубогих(СНПII,60).
Беговликовде јефон заизградњуоног слојаМарковоглика
којигадекларишекаозаштитникаслабихичувараморалнихи
традиционалнихвредности.

ПоучесталостиудруживањасМаркомКраљевићем,следе
Алил-агаиСекула.ПесмаонадстрељавањуМаркаиАлил-аге
(СНПII,61)забележилајепочетакњиховогепскогдружењаи
потоњуславуовогпара:

„ипослесувремеживовали,
Светлуцаручуваликрајину:
гдисегодекрајинаузбија,
УзбијајеАлил-агасМарком;
гдисегодеградовиузимљу,
УзимљеиАлил-агасМарком.”323

Дејановића,сестрићацараДушана,апутовањекрозгоруодговарапоследњем
МарковомиКонстантиновомпоходукрозВидинскукрајинудоместаодсудне
битке (Д. Костић, „Ко је Марку певао кроз Мироч”,Прилози проучавању
народнепоезије,књ.IV,св.1–2,Београд,1937,259–261).

323Варијантаопочеткуовогпобратимствасигурнојепознијаепскатво-
ревина,насталатекпоштосеусталилавезаизмеђуМаркаиАлил-аге.Насна-
зијеистазаконитостепскогстварањапокојојседетињствојунакапосматра
каонајмлађисегментњеговеепскебиографије,осмишљенкадајејунаквећ
постаочувен(В.М.жирмунский,Эпическоетворичествославянскихнаро-
довипроблемысравнительногаизученияэпоса,31,110).
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иначе,типскаулогаАлил-аге,иуопште,Турчина,Марковог
побратима,јестепосредништвоизмеђуљутитогцараињеговог
посинка.Он се јединиусуђуједаплаховитом јунакупренесе
позивсуверенаилидагапробудитамбуром.

ПрималобројнимсусретимаМаркаиСекуле,старијијунак
спасавамлађег(СНПIIр,41)илипреузимаулогузаштитникане-
искусногјунака,којегводилудамладалачкахрабростдасамстане
предцарауСтамболу(СНПVI,31;Пцх,159).Маркојеискусан
ратник,водичнеофитакрозиницијацију,накапијиСтамбола,улазу
ухтонскисвет.Односдвојицејунакаумногомеподсећанарелацију
ујак–сестрић.Маркојезаправојанковзаменикипобратимкоји,
најанковупрепоруку,Секулитребадаприпомогнеутуђемсвету.

ПопуларностиванаСењанинаибројнипобратимимеђуТур-
цимаКрајишницима,поставилисуовогјунаканадругоместопо
валентностикадајеречоуспостављањукомплементарнихвеза,
одмахпослеМарка.ПрикључујемусеиСтојанјанковић,уједно
ињеговнајчешћипобратим.324Анахрониспојкотарскогсердара
иускочкогвојводеникаднијеопозитан,ивоиСтојансуувекна
истојстрани.325СтабилностсижеаоизбављањуМихаила/Вида/
гојкаДесанчићаизтамниценаместоспасиоцаутримаваријантама
постављасењскогкапетана(Б,108;СНПVI,72;СНПIIIр,41).

СледејанкоСибињаниниМијатхајдук.ОсимсаМарковим,
јанковоимесеповезујеисаименомМихајлаСвилојевића,али
ова релација умногомедугујеформулативној тријадипесама
оДругомкосовскомбоју:јанко–Михајло–Секула.Мијатови

324ПесмеомасовнимокршајимаускочкихчетаиТуракадонеклемењају
ову слику и намећу другачије парове. заједничко учешће у бојевима као и
бројни каталози дефинисали су побратимство Стојана јанковића и илије
Смиљанићакао„епскуконстанту”(М.Клеут,„Ликовиепскихнароднихпе-
сама–историјскоипоетско(котарскиускоци)”,ЗборникМатицесрпскеза
славистику,бр.73,НовиСад,2008,170).Такође,показалоседапарневезе
највишемеђусобноформирајуиванСењанин,ВукМандушић,Стојанјанко-
вићиилијаСмиљанић.

325М.Клеут,ИванСењанинусрпскохрватскимусменимпесмама,124.
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побратимиједнакосухајдуци,ипаше,беговиикадијецрногор-
ско-херцеговачкогепскогареала.

Накрајунизатребапоменутијунакекојиуспостављајусамо
једнуформулативнупобратимскувезу.КосовскиподвижнициТо-
плицаМиланиКосанчић/Косанчичиванпознатијисуудруштву
снајвећимкосовскимјунаком,алисунереткоукаталошкимнизо-
вимараздвојениодМилошаОбилићаилисепојављујубезњега,
каопар(СНПII,36;СНПIII,10;Пцх,74).Двастабилнапараиз
старијихзаписасуВукМандушићијованСандић/Шандић,као
измајОгњениВукиМитарјакшић,историјскисаборциувојсци
краљаМатије326.Уновијемслојупевањаформулативнипобра-
тимскипаровисуретки јерсуипојединачнидуелиподређени
четовањуимасовнимокршајима.Тамогдесеназиремотивска
основапесмеповременосеиздвајајуипоновљивиобрасцинараз-
личитимструктурнимнивоима.једнутаквурелацијупредставља
побратимскипарПетарБошковић–војводаРаде(Винић/илијев)
(СНПIV,17;СНПVIII,14;Пцх,42).

Кад јеречоодносусижејногмоделаикомплементарног
пара,заразликуодантагонистичкогпара,удружениилипобра-
тимљенијунацимањесузависниодтипасижеа.Кохезијаликова
надјачаваадхезионусилуизмеђумоделаинекогодјунака.Овакав
парсеслободнијекрећекрозразличитемоделе.Другимречима,
утроуглујунак–побратим–сижејнимодел,најлабавијетеме
јемодел.Сижепочиванаодносујунак–противник,ареткона
побратимској вези. зато онаможебитипотиснута, скрајнута
ванглавногтокарадње.Таквусудбинуимасвакиодносдвојице
јунакасведеннасаветовање,упозоравање,илиобавештавање.
Комплементарнипарможепостатидотемереформулативанда
потпуноизгубисижејнуфункцију.Тадасенајлакшепреносиу
различитесижејнемоделе.Нпр.уједнојваријантимоделаоју-
накукојипркосивладаруМарко„пијеузрамазанвино”заједно
сапобратимомКостадином(Б,92).Нарапортцаруодлазисам,

326љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспотВук–мит,историја,песма,84.
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самразрешавасукоб,доксеулогабегамаргинализоваланаролу
Марковогтипскогдружбеникауразговоримаииспијањувина.
истотако,упесмионадметањусАлил-агом(СНПII,61)бег
КостадинсамосаслушаМарковплан,азатимјунаксамодлази
путцариграда.Побратимство јеовденедовољносижејномо-
тивисано, унето вишепоинерцији, каопозадинска, допунска
карактеризацијаМарковогликаиуводнеатмосфере.

Комплементарнипарможеиматииактивнијусижејнууло-
гу.Моделтадапостајестабиланчинилац,јачаадхезионасила,
докјелабавакарикаједанодпобратима.Таквисунпр.сижеио
ослобађањуМихаила/Вида/гојка/јураДесанчићаукојимаалтер-
нираимеослободиоца–иванСењанин,ПетарМркоњић,Вук
Мркојевић,РадеодКосова/Косанић(Е,72;Б,108;СНПVI,72;
СНПIIIр,41;СНПIIIр,42;СНПIIIр,43;СНПIIIр,44).

Строгафиксираностсветритачкетроуглајунак–побра-
тим–сижејнимоделвеомајеретка.Срећемојеупомињаним
варијантамаовиликојаустрелијунаказбоглепшеггласа,ањегов
побратимјојсеосвети.СтабилнидвојацчинеМаркоиМилош
(СНПII,38;СНПIIр,35;СНПIIр,36).

Чврстакохезионасиласпајајунакасаосталимликовимасваке
појединачнеепскеваријанте.истовремено,насназијеиадхезиона
силакојавезујеликовеисижејнимодел.Дејствокохезионесиле
резултираиздвајањем антагонистичкихиликомплементарних
парова.Акојекохезионасилајачаодадхезионе,појединиликови
сездружениселеизмоделаумодел.Акојепакадхезијадоминант-
нија,слабевеземеђуликовима,чврстосеповезујумоделинеки
одњих,адругипостајунестабилни,изменљиви.

Формулативностопозитнихпарованајвишејеусловљена
сижејниммоделом,доксуустаљенипаровиудруженихјунака
мање-вишенезависниод типа сижеа.То значида је кохезија
комплементарногпарамногојачанегопривлачнасилајунакаи
противника,пасуотудаутрадицијимногопознатијепобратимске
двојкенегопротивничкипарови.
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Отац–син

Архаичниинтернационалнимотивбојаоцаисинавеома
је распрострањен327, а расплети сижеа варирају од погибије
оца,односно,сина,доублажавањасукобаилипомирења.328У
индоевропскојтрадицијипреовладаванајстаријитипсижеа–о
погибијиоца.329јужнословенскеваријантесусредокраћаизмеђу
„доисторијске”епике,укојојсукобоцаисина,иакосенепознају,
представљахотимичнуборбудвајуначкапоколења,и„јуначко-а-
вантуристичкеепике”,укојојјетајсусретпоследицаслучајне
херојскеавантуреигдесиннемаaprioriубилачкунамеру.330

Кад је речо српској епициодабраногкорпуса, бој оцаи
синасачуваосесамоуназнакама.Убиствооцасенчибиографију
чувеногвођесрпскихустаника(СНПIV,25;СНПIVр,41).До-
гађајнијеопеванкаокласичанмегдан,већјевишеуфункцији
истицањаКарађорђевогплахог, преког темперамента, те гло-
рификацијенепоколебљивогкарактераиспремностидаказни
свакогкосеставинастранунепријатеља.331

327Прегледнајпознатијихсижеадоносе:А.Н.Веселовски,Историјска
поетика, 642–665;В.Я.Пропп, Русский  героический эпос, 261–264; Б.Н.
Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,206–212;D.A.Miller,
TheEpicHero,88–92;M.L.West,Indo-EuropeanPoetryandMyth,440–443.

328 Веселовски сматра да најстарији типови сижеа имају тргичан
исход,адасумирноразрешењеиублажавањесукобакаснијеверзије(А.Н.
Веселовски,Историјскапоетика,644–645). 

329индоевропскамитемајезаправосукобоцаисинаукојемстрадасин,
анемитоЕдипу(D.A.Miller,TheEpicHero,88).Пропкоренеоваквогсукоба
везује за матријархат и почетке егзогамног брака. Отац је странац који се
враћанасвојутериторију,асинприпадамајчиномроду(В.Я.Пропп,Русский
героическийэпос,262).

330Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,206–212.
331Могућеједасунаепскоуобличењеутицалаказивањаоплашљивости

Петра,Карађорђевогоца,ијуначностиМарице,вождовемајке.Б.златковић
наводиизворе који сведоче оПетровој колебљивости да иселипородицу у
АустроугарскуиМаричиномзахтевусинудаубијеоца(Б.златковић,Први
српскиустанакуговоруитвору,институтзакњижевностиуметност,Фонд
„Првисрпскиустанак”,Београд,Аранђеловац,2007,126).
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Варијантеопосинкулажнооптуженомзаинцестсацаревом
ћерком(СНПII,30;СНПIIр,16)далекисуодјекмотиваоне-
пријатељствуоцаисина.Лирско-епска,баладична,стилизација
идоминанатниделокрузипротагониста(владар–поданик)још
вишесуудаљилиовајтипсижеаодархаичнематрице.задржани
сусамосукобисмртсина(посинка).

Песма„ивоСенковићагаодРибника”највишесеослања
напрастаримотив.Путиловуправоњусматрапредставником
последњефазетрансформацијесижеа,кадајеборбаоцаисина
резултат случајног неспоразума, који семирно разрешава.332
РецидивибојаназирусеикрозсукобВукашинаиМаркаоко
наслеђивањаДушановогпрестола,алијетрагичанисходизбегнут
интервенцијомвеликаша(Пцх,156)илиувођењемрелигиозно-
хришћанскихмотива(СНПII,34;Пцх,169).Непријатељство
иванаСењанинаиАнтуна/Марјанаумоделуосиновљевојже-
нидбисежесамодозаоштравањаодноса,патаконеманимегдана
нититрагичногисхода.

Највећибројочеваисиноваусрпскојепициповезујесеу
комплементаранпар.Слога,узајамнаприврженост,заштитаи
поштовањепатријархалног кодекса уобичајене су карактери-
стикеоверелације.Парадигматскипархајдучкогкругапесама
ицелокупнесрпскеепике,једининезависанодсижејногмодела,
чинеСтаринаНовакигрујицаНоваковић.333Онисувишеструко
повезанинесамосродничком,негоисоцијалномхијерархијом
(харамбаша–чланчете).Контрастирање334јеизразитијекадасе
укарактеризацијуукључеиапелативистаринаидијете,којима

332Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,211–212.
333Неуобичајеногрујичинопрезиме–РадивојнићуваријантиСНПIIIр,

6повезујеРадивојаигрујуинарушаваутврђенерођачкерелације.
334М. Клеут је уочила да је традиционални сроднички односНовака

и грујице изграђен „поетским поступком изразитог контраста (М. Клеут,
„СтаринаНовак – начин карактеризације лика у српскохрватским усменим
песмама”,узборнику:СтаринаНовакињеговодоба,ур.Р.Самарџић,САНУ,
Балканолошкиинститут,Посебнаиздања,КњигаXXXV,Београд,1988,98).
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сепотцртавагенерацијскаразлика(стар–млад).Аугментатив
идеминутивуноменклатури–Старинаигрујица,имплицитно
говореоузраснојопозицији,алииоонојкојапотичесамито-
лошкеравни.335

заразликуодНовакаигрује,свеосталеспрегеочеваисинова
условљенесустабилношћумодела.Чакикадасегрујицаиздвоји
изпараиосамостали,негубиодмахознаку„дијете”,иакопрелази
наполстаријегјунака.Нпр.међуваријантамаоневернојжени,у
којимаулогусина,детета,преузимаСтипан/Стеван/Штеван/Ђоко
(Е,117;СНПIII,7;СНПIIIр,4;СНПIIIр,5;СНПIIIр,6),старији
записчуваигрујичинуустаљенуноменклатуру.Комплементарна
породичнаспрегаВукашинаиМаркапотиснутајенарачунлошег
поступкаоцапремасину.Тамогдејеиима,сведенајенаознаку
Марковогпореклаилијеиндиректна.Такоусижеимаопрепо-
знавањуочевесабље(СНПII,57;СНПII,58)Вукашинанемана
епскојсцени.Формулативнарелацијаотац–синуновијемслоју
певања,упесмамаизцрногорскесредине,везујесезаименаПера
ВучићевићаиРадулаПеровића,претежноупесмамаопогубљењу
иосветиБатрићаПеровића(СНПIV,1;СНПIVр,9).

Ујак–сестрић

Оваепскавезајереликтстарогобичајаавункулата–узајам-
нихобавезаујакаисестрића,којипотиче јошизпериодама-
тријархата.336Синјевезанзамајкуињенрод,пасекаоврховни
ауторитетизаменикоцанамећемајчинбрат.Његоводноспрема

335Н.НодилопоредиНовакаигрујусапунимимладиммесецом(N.
Nodilo,StaravjeraSrbaiHrvata,344),аљ.РаденковићсаМесецомиСунцем,
односногромовникомињеговимнајмлађимсином(љ.Раденковић,„Митски
атрибути Старине Новака у епској поезији јужних Словена и Румуна”, у
зборнику:СтаринаНовакињеговодоба,230–231).

336 П. Влаховић, „Трагови авункулата у јужнословенској народној
поезији”,ГласникЕтнографскогмузеја,XIX,Београд,1956,205–215.
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сестрићуједвојак.индоевропскатрадицијабележипраксуод-
гајањабудућегхеројавандома,честоподујаковимнадзором.337
Ујакзаправотребадаганаучиратничкојвештиниидагапрове-
декрозпроцесиницијације.338Такође,уобичајенјеидругачији
сценарио,покомејеујакнепријатељскинастројенпремамладом
јунакуипредставља„дужност,забрануипринуду”.339

Паровиујакаисестрићаусрпскојепициосцилујуизмеђу
антагонизма и комплементарности.Најфреквентнију дијаду
остварујујанкоиСекула.иакосупретежнијепесмеохармонич-
номодносуовогпара,немалијебројонихукојимајенарушен
складмеђу рођацима.Каои у осталимопозитнимпаровима
старог имладог јунака, дете јунак налази се на позитивном
полурелације.Секулајезмајевитијунак,„образацполумитског,
диморфногбића”340,типичаннеофит,нарочитоустаријемслоју
певања.историјскапогибијанаКосовуутицалајенабројност
сижеаукојиманедовршавапроцесиницијације.341јанкоје,као
искусниводичкрозискушавање,директниилииндиректникри-
вацзапогибијусестрића(Е,157;Б,19;СНПII,85;СНПII,86).
Релацијаводич–иницијантодржаласеиумоделимаукојима
јанкошаљеСекулутурскомцару(СНПVI,31;Пцх;159),по
воду(СНПIIр,69),илисестрићастављанапробукрозмегдан
противАлијеЂерзелеза (Пцх,79).извесноосамостаљивање
младогјунака,којесеуархаичномкључуможетумачитиикао
испуњавањеобавезепремаујаку,тематизованојеусижеимао
ослобађањујанка(СНПIII,30;СНПIIр,70;СНПIIр,71;Пцх,
32), илиотмицидевојке/виле за ујака (Пцх,2;СНП IIр, 66).

337D.A.Miller,TheEpicHero,95–98.
338А.Лома,„’женидбасапрепрекама’иратничкаиницијација”,206.
339D.A.Miller,TheEpicHero,94.
340Б.Сувајџић,„Младјунакујужнословенскојусменојпоезији”,38.
341Л.Делић,Вуковезбиркеепскихпесамауконтекстуранијихбележења

(теме,јунаци,сижејнимодели),докторскадисертација,Филолошкифакултет,
УниверзитетуБеограду,2009,259.
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ЧврставезајанкаиСекуленијеусловљенасижејниммоделом,
штопотврђујуибројникаталозиукојимасездруженопојављују.

Марко,исамсестрићвеликогјунакаодкогјенаследиомитску
снагу,чешћејенапозицијиујака.КрозМарководноссасестрићем
најбољесеочуваодревнимотивоборбирођакаунезнању.заправо,
„ривалствоизмеђуоцаисина...пренетојенадоминантнисрод-
ничкиоднос,чувајућитипскукарактеризацијусродника”.342Нећак
тражиујакадагаовајподучиратничкојвештини,алисеиспоставља
дајемлађијунакдалековештији.Борбасеокончавапомирењем
(СНПVI,19;Пцх,110),ујаксеспасавасамозахваљујућисрећним
околностима(СНПIIр,50),илинапреваруубијанећака,поправилу,
јунакаизтуђинскогтабора(СНПIIр,39).Упоследњемпримеру,
сестрићјепосматранкаоепскидвојникјунакакојиморадаизгуби
јертренутакзапроменугенерацијајошнијенаступио,343илијереч
опарадоксалномубиствунаследниканаразмеђидвеепохе344.По-
кушајмотивацијеМарковогчинаогледасеувезивањусестрићевог
именазаетнонимтрадицоналногнепријатеља.

СпрегаВукашин–Урошкарактеристичнајезапреплетени
моделоубиствувладараисестрића.Нестабиланјејединотип
сродничкогодноса–ВукашинјеуваријантамаизВуковихзбир-
киујак(СНПVI,14)илитеча(СНПIIр,22)младомцаревићу,а
уПјеванијииујакикум(Пцх,156).Антагонизампаравладар
–слугаизмоделаоубиствувладарапојачанјеидругимтради-
ционалнонепријатељскимрелацијама,каквесуујак–сестрић
иневерникум–јунак.

Међу јунацимапесама средњихвремена, наместу ујака
уформулативномпарунајчешће јеиванСењанин.Нећацису

342С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,105.
343Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,112–113.
344С.Самарџијапримећуједасмртсестрићаобележавабиографијују-

накасмештенихнакрајједнеипочетакдругеепохе.„Марковтристагодишњи
живот завршава се суштински без наследника” (С. Самарџија, Биографије
епскихјунака,105).Другимречима,Маркоостајеибезјуначкихибезгенет-
скихнаследника.
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изменљиви сењски јунаци (СењанинТадија,Томобарјактар,
јован,Марјан,МаксимСењанин,Маркић,Титор-барјактар).На
старијуматрицујединосеослањаваријантаоубиствусестрића
изнехата(СНПIIIр,40),алиионавишеодговарасхемимоде-
ла о братоубиству.Претежност комплементарнихпарова које
формирајусењскикапетанињеговнећакуказујенапостепено
удаљавањеодархаичногмотива345.

Стабилна сродничкадијадаМијатаТомићаиМарјан(к)а
појачанајеивезомхарамбаша–чланчете.Мијатињеговсестрић
сачињавајуувеккомплементаранпар.Приврженост сеогледа
узаједничкомчетовању(СНПVII,38),међусобномизбављању
(СНПVII, 40;СНПIIIр, 13;Пцх,34)илисестрићевојосвети
ујаковесмрти(Пцх,103;Пцх,108).идеалнисродничкиодноси
иодсуствополаризацијекарактеристичнезадревнипредложак
говореопревластипатријархалногмоделауцрногорскоммиљеу.346
Доминацијупатрилинеарнеоријентацијепотврђујеизамењивање
ујакастрицемудвемаваријантама(СНПVII,40;СНПIIIр,13).

истоветносинтагматскоповезивањејунакапостојииуне-
пријатељскомтабору.Такосенајвишепутанаместуујаканашао
једаноднајпознатијихтурскиххарамбаша–МујоодКрајине,али
јеноменклатурамлађегјунакауовомпаруваријантнакатегорија.
НајстабилнијарелацијајеКариман(Соко)–Ограшић/Агршић
сердар.Типскидаиџа јепредставник „вечитих” стараца, чија
сеепскапојавасвеланаформулативнууводнуситуацијуброј-
нихсижеаонападутурскечетенаускочкаупоришта.Разговор
турскогјунакаиугледногрођакаославномвојевањупретходне
генерацијеподстичемладејунакенаборбу.347

345исто.
346 Песме средњих времена складне сродничке односе између ујака

и сестрића преносе у великој мери на оца и сина (С. Самарџија, „Уместо
напомена.Отематскимкруговимаиконтинуитетуваријаната”,у:Антологија
епскихнароднихпесама,Народнакњига–Алфа,Београд,2001,705).

347Д.Петковић,„Епскистогодишњаци–поштованестаринеиисмејани
старци”,узборникуЛиковиусменекњижевности,81–82.
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Удвајањепараујак–сестрићисиметричнопостављањеу
истомсижеукарактеристичнојезапесмесредњихвремена.Нпр.
модело домамљивању јунаканапобратимствои ослобађању
интервенцијомсестрићасупротстављанаједнојстраниудружене
ивуСијењанинаиМарјана,анадругојПанџуодУдбинеиАр-
наут-Османа(СНПIII,29).Другипутјетодвојацјанко–Секула
противМујеодКрајинеигрубцаОсман-аге(СНПIII,30).заплет
се,каоиу„женидбиДушановој”,темељиналаковерностиуја-
какојитуђинапретпостављасвомесестрићу.Ујакодлазисам
побратимуневодећи,премадоговору,сестрића,наводно,због
плаховитостиижестине.Невернипобратимспремазамку,његов
сестрићјеприсутанипрвизапочињекавгу.Обртнастајекада
пристигненезванигост–јунаковнећак,којиспасаваујака,али
гаипрекорева збогнепромишљености.Новелистичкиобрти,
номенклатура,топосииатмосферачетовањаупрвојваријанти
потпуносусагласниспоетикомускочкогкруга.именајанкаи
Секуле,ињимасвојственлокус–Косово,познијасутрансфор-
мација првобитногмодела.Парадоксално, старији јунаци су
заменилимлађе,алисеовајстабилнипарнаметнуоуправозбог
традицијомутврђенеамбивалентнерелацијеитипскихкаракте-
ристикакојесусевезалезањиховаимена(помињананегативна
представаојанку,Секулинасиловитост,плаховитостипозиција
дететајунака).иакојеовајпарадигматскипарујакаисестрића
унетпоинерцији,нијебитнонарушиосижејнуструктурунити
је„повукао”моделустаријавремена.

Браћа

Каоиосталепаровесродника,ибраћувежудисхармонични
илискладниодноси.Напрвомтипурелацијатемељесесижеи
освађибраћезбогплена,девојке(виле),љубе,каоимоделио
деобииискушавањуљуба.Докуовимпримеримапочетнапо-
родичнаслогапрерастаунепријатељство,дотлесесижеикоји
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активирају древнипредложако борбирођака унезнањуили
љубикојапомирибраћукрећуусупротномсмеру–одсукобадо
помирења(видипоглављеI,тачка6).Окосницасижеамогубити
самоовакветрансформацијеодноса, јерјезазаплетпотребан
конфликт.Такође,константнакомплементарност,каоикодбило
којегтипаудруженихјунака,ниједовољнаданањојизрастеепска
радња.затосухармоничниодносибраћепотиснутиууводнуили
завршну ситуацијуили суненаглашени,подразумевани.Тада
братскипарнаступазаједноилисеједанбратактивира,адруги
остајепостраниодглавногтока.

Међутипичнимбратскимдијадамасрпскеепике,најуче-
сталијисујакшићииСтаринаНовакиДели-Радивоје,ауре-
довимапротивникатосубраћахрњице–МујоиАлија(гојени
Алил).Највишеразличитихсижејнихмоделаградисенаодносу
двојицејакшића.Акосеизузмуспореднеулогеикаталошконо-
тирањеовихјунака,запажасетенденцијаповезивањасанеким
женскимликом(девојка,вила348,сестра,љуба).женајеразлог
заваде,траженолице,саветникипомоћник.Двабратаижена
(сестра) отварајумогућност тумачењаизмитолошког угла.349
Помињанисувећнестабилностизаменљивостименајакшића.
Њиховаспреганадјачалајепојединачнеликовебраће,апонегде
деформисалаисиже.Нпр.умоделуоослобађањусестре,типски
протагонистајеиндивидуализиранијунак,алидодељивањете
улогеједномодбраћејакшића,одмахповлачипојавуидругог.

348Пратећипостепену„епизацију”баладеовиликојазавадибраћу,А.
Шмауссеосврнуоинавезивањеовогсижеазадобропознатиитрадицијом
утврђенипарјакшића(А.Шмаус,Студијеојужнословенскојнароднојепици,
356–357).

349Н.НодилоихсматрадецомВидовом–Појезда,Пријездаизора,тј.
то супраскозорје, сутони звездаизмеђуњих (N.Nodilo,Stara vjera Srba i
Hrvata, 63–65).A.Ломапрати епскопреобликовањекосмогонијскогмитао
свађибраћеокоистеневесте(сестре),односно,овраћањусестреизцарства
мртвих. Ликови јакшића сачували су представу о божанским близанцима,
коњаницима,синовиманеба,ињиховојсестри(А.Лома,Пракосово.Словен-
скиииндоевропскикорениепике,59–62).
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Прилагођавајућисесижејнојфункцијиспасиоца,браћасумо-
раладасераздвојеиполаризујунаактивногипасивногјунака,
паједанодњихтрагазасестром,адругиостајеудому(СНПII,
97,Пцх,7)илије,напросто,заборављенудругомделусижеа
(СНПIIр,82).једанбратјепотиснуо,алинеиистиснуодругог.
У варијантиизПјеваније певач је додатномотивисао појаву
двојицејунака.Шћепанјакшићиспрваостајекодкуће,аМитар
проналазиотетусестру.УмеђувременуиШћепанполазиупо-
трагу,садаизабратомизасестром.Новзаплетнастајекадаих
сусретне,алисенепрепознају.Мегданјеизбегнутупоследњем
тренутку,откривањемидентитета.

НовакиРадивој,браћа,ређепобратимскипар,опстајуу
бројнимпесмамахајдучкогкруга.заразликуодНовакаигрује,
чији суликови стабилниииндивидуализирани,ликДели-Ра-
дивоја„уусменојтрадицијинејављасесамостално,безбрата
исиновца”.350ПарНовак–Радивојсижејнотворан је јединоу
варијантамаопродајихајдука(Б,107;Пцх,149)итакмичењу
браћеогледањемпротиваждаје(СНПVII,35).Нанивоуепизде,
овајпарсеповременоможеиздвојитиизтријадеилиширегрупе.
Нпр.препознатљивауводнаситуацијаобележенајеформулом
„пијувиноНовакиРадивој”.Некадћењихдвојицапродавати
грују(СНПIII,2)илимупритецатиупомоћ(Пцх,78).Братска
дијадајеунајвећембројупесамазаклоњенамногопознатијом
тријадомНовак–Радивој–грујица.

Сличнуепскусудбинуимаипаргрујица–Татомир.Увек
судеохајдучкепородице,здруженисаоцем,акадасеукључии
стриц,мрежасевишеструкоусложњава–комбинујусетријада
отац–двасинаипаралелнипаровибраћестаријеимлађеге-
нерације.Татомирникаданијесамосталанлик,абратскипарје
издвојенјединоустаријемзаписуобартоубиствузбогљубе(Е,
112),гдесупотпуноизолованиизхајдучкогконтекста.Уједно,то

350М.Клеут,„СтаринаНовак–начинкарактеризацијеликаусрпскохрват-
скимусменимпесмама”,99.
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јеијединипримерантагонизмаизмеђуњих.Баладичнисадржај
јеапсорбоваопознатубратскуспрегу.истипокретљивиираши-
ренисижејниобразацвезаосеизајакшиће,алиизабратскипар
изнепријатељскогтабора–МујуиАлију.

Следећудијадупозаступљеностиуодабраномепскомкор-
пусуформирајуМаркоиАндрија(ш).Епскапесмаје„кориговала”
историју,запамтившисамодвасинаВукашинаМрњавчевића.351
Парјебиопогодандасезањегавежутрадицијомраширени,ин-
тернационалнимотиви352осукобубраћеилиобратскојљубави.
Комплеменетаранодноскарактеристичанјезасижееопотразии
ослобађању(СНПVI,16;СНПVI,17;Пцх,36),односно,освети
брата(Б,89;СНПVI,17;СНПIIр,47;Пцх,6).Архаичнатема
осукобуиспољиласекрозсвађубраћепридеобиплена(Б,6),
илијеублаженаипредстављенакаопролазноривалство(Пцх,
6;Пцх,36).Марко јеуглавномстаријиисупериорнијибрат;
онподучава,саветујеиштитимлађегАндријаша.Уваријанти

351историчарипотврђујудајеМаркоимаојошдвамлађабрата–Андреја-
шаиДмитра(С.ћирковић,„годинекризаипревирања”,у:Историјасрпског
народа,књ.2,ур.ј.Калић,СКз,Београд,1982,53–54)илитри–Андријаша
(Андрејаша),Митраша (Дмитра) ииваниша (М.Орбин,КраљевствоСлове-
на,СКз,Београд,1968,48;Л.Мирковић, „Мрњавчевићи”,Старинар, књига
трећа,Београд,1925,26и35–40;Р.Михаљчић,Крајсрпскогцарства,Бигз,Бе-
оград,1989,199–201).интересантнотумачењеизбораМаркаиАндријашакао
братскогпарапонудио јеи.Димитријевић.Повезујућињиховеантропониме
самартоми„андрејшћаком”(постаромкалендару30.новембрапразноваосе
Св.АндрејПрвозвани),месецимакадапочињеизавршававегетационициклус,
доводиувезуовајбратскипарсантонимимаживот–смрт,апесмеоМарковој
потразизабратом,оубиствуисмртиАндријетумачикрозмитолошко-обредну
призму(и.Димитријевић,„једнамогућасемантизацијаантропонимаМаркои
АндрејкаоприлогобјашњењуулогеисторијскогМаркаКраљевићаусрпској
традицији”,Стил, 9, Београд, 2010, 385).На основупесама у којимаМарко
побеђујевилуизворкињу (бродарицу)иослобађа затворенуводу,Р.иванова
такођевезујеМарказамартипролеће(Р.иванова,„Повраћенавода(Одлике
митолошкогслојаепскогциклусаоМаркуКраљевићу)”,97).

352В.Йорданов,„КралиМарковбългарскатанароднаепика”,у:Сборник
наБългарскотокнижовнодружествовСофия,Държавнапечатница,София,
1901,XXXIX.
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СНПVI,16снагасижејногмоделаопотразизанепознатим(оте-
тим)братом,утицалаједасеМарко,изузетно,нађенапозицији
млађег јунака.Б.Путилов сматра да се древнимотив сукоба
браћеунезнањунајпреразвиоуправцу„хајдучкеромантичне
поеме”,апотомнакнадноукључиоуциклуспесамаонајвећем
јужнословенскомјунаку.353

КрозодносРадул-бегаиМирчете/Миркавојводесачувало
сесећањенаразмирицебраће,влашкихвојводаимолдавских
кнезоваупериодуодXIVдоXVIвека.354историјскечињенице
омогућилесудасезаовајпарвежемотивзавадебраћепридеоби
наследства(СНПII,75;Пцх,39),амодификовансепренеоина
јакшиће.355Комплементарнарелација,мадасижејнонеактивна,
ишчитавасеизваријанатаоженидбиРадул-беговој,укојојје
Миркодевер,пратилацневесте(СНПVI,44).

Осталебратскедијадеповезујехармоничаноднос.Карак-
теришеихтакођеусмереностнаодређенисижејнимодел.Два
Војиновића(МићоиВуко/Маркоијанко/МићоиШћепан)
заступљенији су него братска тројка (Вукашин,Петрашини
Милошиз„женидбеДушанове”).Онисуформулативнидевери
усватовимапознатихсрпскихјунака.Епизодаопечењудевера
доделилаимједелокругжртве(СНПVI,34;СНПIIр,81).Број
јањићатакођенијестрогоутврђен.Помињусеседморицабраће,
алисепар,додушенестабилненоменклатуре,показаокаодоми-
нантан.Типичанмоделјестенекиподтипнаметнутеженидбе,
билоизнуђеномпросидбом(СНПVI,42;Пцх,95),билонакон
избављањаизтамнице(СНПVI,70).

353Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,219.
354Д.Костић,Тумачењадругекњиге„Српскихнароднихпјесама”Вука

Ст.Караџића:додатакчетвртомдржавномиздању,Државнаштампарија,
Београд,1937,111.

355Путевегенезеоткриваепскопроширивањепоседајакшићанаисток
(КаравлашкаиКарабогданска),каоиалтернацијаимена једногодбраћеса
именоммолдавскогкнезаБогданаIIIСлепог,братаРадулаIVВеликог(исто,
149).ивернаљубакојапомиријакшићеиРадулаиМирканосиистотипско
име–Анђелија(СНПII,98;СНПII,75).
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историјскереалијеодредилесуумногомеепскихабитус
браћеизпоследњедвегенерацијеБранковића.Стефанигргур
сетакоувекпојављујукаослепиЂурђевисинови (СНПIIр,
64;СНПIIр87;неименованиуваријантиСНПIIр,65).Скла-
данодносјованаивладикеМаксима356сачувалесуваријанте
осмртидеспотајована(СНПII,91;СНПIIр,87;СНПIIр,88;
СНПIIр,89).ТребапоменутиибратскуспрегуВук–Мићо/
МилутинАнђелић,сизвеснимограђивањемкад јеречопо-
узданом смештању овог парамеђуБранковиће357, на основу
матронимскогпрезимена.Дилемутакођепојачаваиизразита
мотивскаоријентацијасижеаукојимасеовијунациудружују,
тј.одсуствоисторијскихфакатакојибијунакепрецизнијепри-
ближилиБранковићима.БратскипарВук–Мићофиксиранје
застабиланмоделоизбављању јунакаизтамницеразменом
робља(СНПIII,57;СНПIII,58;СНПIIIр,45;Пцх,105).

господар,владар,харамбаша–слуга,чланчете

Социјална хијерархија и релације у оквиру друштвене
заједницеобележјесуепскогсвета.Моделпатријархалнеза-
другеукомедоминирапородичнистарешина,ачлановиимају
тачноодређенеулоге,пренетјеинаорганизацијудруштва.358
Докдруштвенапраксамногихнародапознајефункцијувла-

356ж.ФајфрићнаводидасусеЂорђе(Максим)ијованзаједничким
снагаматрудилидаојачајуугледкућеБранковића.Утомсмислутребату-
мачитииЂорђевоповлачење,замонашењеипрепуштањедеспотскогтро-
најовану.Максимјезаузеоутицајноместоуцрквенојвласти,азаједнос
братомнамераваоједаобновисрпскудеспотовину.АналогијасаСавоми
СтефаномПрвовенчанимпокушајјеБранковићадаобезбеде„благородни
статус”какавсуималиНемањићи(ж.Фајфрић,СветалозаБранковића,
http://www.rastko.rs/kosovo/istorija/zfajfric-brankovici.html#_Toc486002750,
24.9.2012).

357љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспотВук–мит,историја,песма,9.
358С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,202.
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дара,дотлејејунакрезултатуметничкенадоградње.359Владар
јепретпостављенјунаку,јунакслузи,харамбашачланучете.
иакострогоутврђен,односвладар–јунакнијеувеккомпле-
ментаран,каоштотрадицијскизаконипрописују.ивладари
јунакстојеизнаднормиидруштвенепраксе;првиоличавамоћ
навертикалној,адругинахоризонталнојравни.360Колизијана-
стајекадасеоведвемоћинађунаистојравни,тј.акосејунак
издигненанивонормирањадруштвеногпореткаилиаковладар
самоиницијативно,зарадсопственихинтереса,укидаилимења
правилазаједнице.

Овакавамбивалентаноднос,којиварираодпривржености
донепријатељства,карактеришевезунашегнајвећег јунакаи
турскогцара.Оничинеуједноинајфреквентнијипар.Парадокс
слугенепријатељскогвладаракојипостајенајпопуларнијијунак
унашојтрадицији,сложенојепитањекојејезаокупљалобројне
научнике.РазличитетеоријеонастанкуМарковелегенде–од
утицајазападноевропскеепике361,прекодруштвено-историјског
тумачењаприликаукојимајеегзистиралаепскапесма362илисе
одвијаопроцес спевавања363, до ублажавањапоузданихисто-

359M.L.West,Indo-EuropeanPoetryandMith,446.
360D.А.Miller,TheEpicHero,181–182.
361Н.Банашевић,ЦиклусМаркаКраљевићаиодјецифранцуско-талијан-

скевитешкекњижевности,Скопсконаучнодруштво,Скопље,1935,192.
362С.МатићпреузимаиразрађујетезуфранцускогславистеА.Вајана,

покојојсеувреметурскевластијединосмелопеватиоМарку,турскомвазалу.
СматрадаодатлепочињеепскопевањеоМарку(С.Матић,„Марковалегенда”
у:Новиогледионашемнародномепу,202–216).

363С.НоваковићмислидасуМарковојпопуларностидопринелињего-
винајамницикојисусезаједносњимборилиувојнамазаинтересетурског
царства.Они„сумуседивили,приповедалиоњемуипевалињеговојуна-
штво” (С.Новаковић,СрбииТурциXIVиXVвека,издањеЧупићеве заду-
жбине,Београд,1893,189).ПомињусеиМарковидворскипевачикојисуга
моглипрослављатиупесмама(S.Nazečić,„epskiKraljevićMarko”,Izraz,br.
12,XIII,Sarajevo,1969,543;Lj.Zuković,NarodniepoMarkuKraljeviću,Zavod
zaudžbenikeinastavnasredstva,Beograd,1985,18).
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ријскихчињеницаослужењутуђину364,слажусеуједном–да
јеМаркововазалствопрепознатљивацртањеговогепскоглика.
ПоследњаетапаМарковогкраљевања,обележенапотчињеношћу
султану,контаминираначињеницамапреузетимизбиографије
деспотаСтефанаЛазаревића,ималајеснажноповратнодејство
инајвишејеобликовалаМарковепскилик.365ПесмеоМаркуи
турскомцаруприпадајуистовременоиритерскомимитолошком
слојулегенде–Маркопопутнајвећихјунака,витезова,штити
частиживот свог суверена, али је инадмоћан јунак, сличан
божанствукојеморадаслужигорегодсебе.366Преплитањесу-
протстављенихрелацијагосподар–слугаипоочим–посинак
дестабилизујеовајтипвезе,паонапулсираизмеђукомплемен-
тарностииантагонизма.

иако је познатији као поданик турског цара,Марко је
у једномкругупесама заштитникУрошаи крунеНемањића
(СНПII,34;Пцх,69;Пцх,156).иовде јесоцијалнарела-
цијапојачанадуховнимсродством(кумство).Привржености
хармоничниодносидалекисуодјекМарковогангажовањана
Урошевомдвору.367

ФормулативнипарЛазар–МилошОбилићчувавезусараз-
уђениммоделомоКосовскојбици,алиседелимичноиудаљава

364СведочанствоКонстантинаФилозофа о последњојМарковојжељи
предбиткунаРовинама,укојојјеневољнобионатурскојстрани,могућије
поетскиимпулсодкогјелегендаоовомјунакупочеладасеградиуназад–од
смртиубојукаранијимподвизима(ј.Деретић,ЗагонеткаМаркаКраљевића,
126–127).

365исто,182–197.
366Н.љубинковић,Трагањаиодговори.Студијеизнароднекњижевности

ифолклора(I),институтзакњижевностиуметност,Београд,2010,252–253.
367ДокументипотврђујудајеМаркобиоцарскипосланикумиров-

нимпреговоримасаДубровником1361,анатписнацрквиСв.Недељеу
Призрену сведочи да је титулу младог краља добио од самог Уроша (Р.
Михаљчић,Крајсрпскогцарства,109–110,120,145,195;Н.љубинковић,
Трагања и одговори. Студије из народне књижевности и фолклора (I),
247–249).
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одтогјезграуваријантамаозидањуРаванице(СНПII,35;СНП
II,36;СНПIIр,28)ипребацивањуцрквебуздованом(СНПII,37).
Представникидеалногтипавладара-мученика368иидеалнијунак
српскеепике,тастизет,удруженисуукомплементарнипар,али
иоварелација,каоивезаМарко–цар,нијеувекхармонична.
Оданивитез,достојанствени,усамљениподвижник,мудријунак
на зачељу стола којипрозрева тешкоћунадолазећих времена
уздигнут је јошвише, јербез речипрекора служи господара,
брзоплетогигордог,окруженогкористољубивимсмутљивцима,
којепретпостављајунаку.

истасупериорностјунаканадвладаромпостојииуепској
везибудимскогкраљаизмајаОгњеногВука.историјскиверни
вазалкраљаМатије–Вукгргуревић,биојечуваругарскегранице
којијеповременонападаоизаузимаоградоведубокоутурској
територији, ратник за краљеве интересе уСредњој Европи,
цењенипреговарач,алиидеспотбездеспотовине.369Упоезији
сеВуковоосвајањезарачунугарскогкраљанајбољеутврдило
крозмоделозадобијањуградаборбомдвазаточника(Е,59;Б,
15;СНПIIр,79).Старијизаписимањеидеализујуовајпар.за-
тегнутиодносииизмирењенаконвраћањаочевинетематизовани
суупесмиоВуковојженидби(Б,12).Варијантаооклеветаном
јунакукојиморададоказујевладаруивредностиверност,осим
заМарковоиМилошево,везаласеизаВуковоиме(Б,14).Попут
заточништваоведвојицечувенихјунака,спрегаВукасбудим-
скимкраљемпојачана је укључивањемсродничкиходноса (у
варијантиодвобојуужене–СНПVI,59,јунакјеистовремено
икраљевзаменикињеговсестрић).

Тенденцијадвострукевезе,тј.сродничкогповезивањајунака
ивладараочитајеикроздијадујанкаиСекуле.зависноодсижеа,
доминира социјалнаилипородична релација.Прванадјачава
укругупесамаоДругомкосовскомбојуимеђуваријантамао

368С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,214.
369љ.Пешикан-љуштановић,ЗмајДеспотВук–мит,историја,песма,

114–119.
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Секулиномизласкупредтурскогцара.УпаруСтаринаНовак–
грујадватипаодносачврстосупреплетена.

Кадасенаполустарешиненађехарамбашаилиускочки
првак, делокруг владара се контаминира јуначким. Већина
оваквих вођа равноправно са осталим члановима своје чете
учествујеујуначкимокршајима.затосеињиховизаточници
модификују.Одзамениканамегданупесамастаријихвремена
постајудобровољцинатуђемтерену,уходе,доносиоциплена,
отмичаридевојака, осветниции сл.Мадау ускочкоммиљеу
нематакостабилнихпарова,наместустарешине,налогодавца,
најчешћесуивоСењаниниСтојанјанковић,доксенапозицији
заточникаизмењујучувенибарјактари–Комнен,гавран,Томо,
итд.Упадљивацртаподвижникајемладостииндивидуализам,
својствениницијантима.инерцијапојачавањаспрегесроднич-
кимодносомочуваласекрозпримереукојимајенајбољијунак
изчетеистовременоисестрићвође.

Уновијемслојупевањалабавивезаизмеђувојсковођеи
појединаца.Повременосесамоиздвојидобровољацзапосебан
задатак(извиђање,побадањебарјака,домамљивањенеприја-
тељаисл.).УтоликојеупечатљивијапесмаомегдануЛазара
МутапапротивАрапина,Карађорђевогизазивача(СНПIV,39),
јер у духу старије епике реактуализује везу сизерен – витез
заточникнамегдану.

Требапоменутијошједнусоцијалнурелацијуистогтипа.
Везагосподар–слугаулазиуепскеоквиреакосебарједанод
дваделокругапреклопис јуначким.УпаруСтјепан/Стеван/
Стефан Бушић/Мусић/Посавчић – слугаОливер/Ваистина/
Десимир(Б,1;СНПII,47;СНПIIр,31;Пцх,(19))обачлана
дијадеимајудвострукиделокруг,обојицасујунаци.Фиксира-
нисузамоделкојисенајчешћеназивасижеомозакаснелом
јунакуињеговомслузи,причемусезаборављадасусепо-
следњимчиномдобровољногжртвовањаобојицапридружила
подвижницима.
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Тријада

Доминантантипсинтагматскогуланчавањаепскихликова
јесупарнеспреге,алионенисуједине.Бројнисупримерипове-
зивањатројицејунака,побратимаилисабораца.истотако,тројна
релацијасеуспостављаиизмеђурођака,оцаисинова,ујакаи
сестрића,илибраће.Овдејетријадапосматранауширемсмислу
значењапојма,тј.подразумеваобатипаповезивања.

јуначкатријада

Двенајпознатијејуначке,побратимске,тријадесрпскеепике
јесуМарко,МилошиРеља,иМилошОбилић,Косанчићивани
ТоплицаМилан.370Првајекарактеристичнанајвишезасватов-
скекаталоге(Е,188;СНПII,87;СНПVI,34;СНПVI,36;СНП
VI,42;СНПIIр,81;Пцх,72).Тријунаказаједнопросесестру
Лекекапетана(СНПII,40),залазеуљутичинвиноград(СНП
II,39)илисадругимЂурђевимвојводамајуришајунајанкове
„Маџаре”(Пцх,74).Снагаовевезепотврђујесемеђуобрадама
укојимасетројкапојављујепоинерцији,подчијимдејством
Марко„дозива”својепобратимеикадазањихнемасижејног
оправдања.ТакосенакрајуваријантеизМилутиновићевезбирке
осукобуМаркаиФилипаМаџарина,јунакупридружујуМилош
иРеља,тектоликодазаједноиспијувиноипрославепобеду
надхвалисавцем(Пцх,94).Сличносеоватријадаинтегришеу
поменутеженидбенесижее.иакосусватовскефункцијејунака
варијабилнеизаменљиве,Маркојединиимазапаженијусижејну
улогу–спасавадевојку,обрачунавасеснападачиманаповорку
ипредставнициматазбине.МилошиРељасусамоименауката-
логу,надовезананаМарково,акаткадсуинегативноокаракте-

370В.Ђурић,„ОРељиКрилатициупесништву”,Прилозизакњижев-
ност,језик,историјуифолклор,књ.42,св.1–4,Филолошкифакултет,Бео-
град,1976,62.
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рисани.Нпр.бежепредтроглавимАрапиномкојинападасватове
ивацрнојевића(Е,188;СНПVI,36)илипредајуоружјеџину
Латинину(СНПII,87).МилошиРељасунесамомањеактивни,
негосуимањеиндивидуализованикадсуудруженисМарком.
НаљутицуБогданаударају заједно,предЛекомкапетаноми
његовомсестромобојицаћуте.Маркоихводи,организује,штити
икритикује.Тријада,заправо,нијехомогена.Онајевеомаретко
тројстворавноправнихилиградацијскиуланчаних,хијерархи-
зованих,јунака.Побратимисеповезујупосхеми2+1,тј.пар+
појединац.МилошиРељасупарсамоутријади,аиначесене
појављујубезнашегнајвећегјунака.Најстабилнијичланјеупра-
воМарко,докједанодпреосталедвојицепобратимаможебити
замењеннекимдругимјунаком.Нпр.грујајепотиснуоМилоша
уваријантиоженидбилеђанскогбана–СНПVI,37,аусижеу
оборбинајмлађегјунакасахваљенимпридошлицом(моделIII
3. 3)његаилиРељумењаРадеОблачић, најстабилнијичлан
тријадеовогмодела–СНПVI,33;СНПIIр,55.иприоваквој
комбинацији,издвајасепарутријади.

Међу тројицомпобратима, дакле, једино јеМарко хије-
рархијскииздигнут.Покушајидасеуспоставиградацијскиниз
применљивисусамонапојединачнепримере.Рељајетакопо-
сматранкаопоследњичланниза,статиста,алиикаоспојантро-
поморфногикрилатогјунака,инајбољипросацгордеРосе.371С
другестране,могућеједајекомплементарнипаркојиформирају
МаркоиМилош,усижеимакојипочивајунадијадскомодносу

371В.Ђурић,„ОРељиКрилатициупесништву”,62.А.Лома,према
описиматројицепобратимаиградацијскомпоретку,закључуједаоватрија-
дапоновоактивирадревнитрофункционалнимодел.Маркојепредставник
војничког,Милош сељачког, а Реља свештеничког сталежа. Првог карак-
терише необуздана снага и ратничка вештина, другог лепота, плодност и
обиље,атрећегмагијскеспособности–крилатост,летење(А.Лома,„Епски
ликКраљевићаМаркаусветлуновекомпаративнемитологије(Песма’Се-
стра Леке капетана’ и трагови ’трофункционалне идеологије’ у српској
епици)”,у:МаркоКраљевић–историја,митилегенда,Расковник,година
XXIII,бр.87–90,Београд1997,173–175).
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протагониста, утицаонаМилошевосредишњеместоу града-
цијскомнизупобратима.Тријадеодабраногкорпусадемантују
овотврђење.Милошјесамоједанпутпосреднопретпостављен
РељиупесмиоженидбиПоповићаСтојана(СНПII,87).Напо-
вратку,свисватови,међуњимаиРељаиМилош,предајуоружје
џинуЛатинину.Марко једининеполажеоружје, али јепевач
Милошапокушаодаоправда:

„ШћашеМилошизвадитикавгу,
Ал’дружинавикнунаМилоша:
’Подајсабљу,незамећикавге.’
ДадеМилошсабљуоковану.”

УнајвећембројупесамаМилошиРељасуравноправни,одмах
изаиузМарка.

Маркованоменклатураје,примереноњеговомположајуу
тријади,најстабилнија–варираодименаипрезименаизведе-
ногодтитулеилијекомбинацијаименаитопонима(Маркоод
Прилепа).РељаБошњанин/РељаодПазара/РељаКрилатица/
РељаКрилати,безобзиранаизменљивостдругогделаноменкла-
туре,недвосмисленојеистипоетскилик.Најмањестабилноје
Милошево име.Кобилић/Обилић/Обиљан/Обиловић најрас-
прострањеније јепрезиме, алисеповременопојављујеииме
ститулом–Милошвојводаилииместопонимом–Милошод
Поцерја.Поклапањеноменклатурекосовскогјунакаипознијег
устаничког војводе није довело до контаминацијењихових
ликова,алијеприметнавећастабилностпрезименаОбилићу
тријадикосовскихподвижника.МилошодПоцерјаудруженс
ТоплицомМиланомиКосанчићемиваномпојављује се само
упесмиоослобађању јунакаиз тамницеВучеџенерала, која
тематскиинеприпадакосовскомкругу(СНПII,42).Билода
јеМилошодПоцерјаукосовскојтријади,билодајеудруженс
МаркомиРељом,изгледа,немаславуиореолОбилића.Упоме-
нутојваријантијенајпрепасиван,адокрајаинфериорнијикада
сеупоредисМарком,другипутбежипреднападачемсватова
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(СНПII,87)илиуступапредљутицомБогданом(СНПII,39).372
НаимеОбилићаоваквасенкареткопада.затојеоностабилније
укосовскомкругунегоуспрезисаМаркомиРељом.

ТројкаМилош–Милан–иванреткоизлазиизматичног
тематскогоквира.ипак,инањусусепренелинајпопуларнији
мотиви–поменутиборавак у тамниции сватовски каталози
(СНПIIIр,67).Пореклоовогудруживањаистраживачипомерају
уназад,многопреКосовскебитке,373илиунапред374,доДругог

372 Негативна карактеризација прати истоименог јунака и у песми о
женидбибанаДрињанина(СНПVII,22).Тамојеондругипросацкојипрепросии
поведебановувереницу,алијепотпунопремештањеМилошанаполпротивника
избегнутоиублаженоњеговимодустајањемипрепуштањемдевојкесупарнику.

373В.Чајкановићналазидасутрипобратимауместодва,какојекаракте-
ристичнозамитовеиепику,вероватнодошлаизприповедака.Миланаиивана
посматракаодублетеистемитскеличности(В.Чајкановић,„Мотивиједнеарна-
утскепесмеобојунаКосову”,Студијеизсрпскерелигијеифолклора1910–1924,
218–219).ДваМилошевапобратимасунеисторијскеличности,чијасупрезимена
насталапорекамаКосаницииТоплици(T.Maretić,Našanarodnaepika,38–39).А.
Ломатакођеполазиодпарнеспрегејунака.иванКосанчићобмањујекнезалажним
извештајемобројноститурскевојске,онагитујезаборбу,патаконаликујеивану/
јовануКосовцу,митскомјунакукојиврбујепалејунакезасветмртвих.Мадапри-
падајунацимасоларнихмитова,Милошсетакођеприближавахтонскимликовима
исвомепобратиму,јергауправооннаговарадаублажиизвештај.„...иванКосов-
чић/Косанчић,каоиМиланТоплица,настали(су)каопројекцијеПра-Милоша”
(А.Лома,Пракосово.Словенскиииндоевропскикорениепике,155–157).

374ШмауспридруживањепобратимаМилошувезујезадругуфазуразвоја
косовскелегенде(одXVIIвека),кадајетребалоспојитиМилошевуиЛазареву
легенду.ЕпизодеухођењаипратњеМилошаутурскилогор,укојимаучествују
трипобратимаилијунакислуге,пратиоци,предисторијасузасусретМилоша
иЛазара у завршници косовске епопеје (А.Шмаус, „из проблематике исто-
ријског развоја косовске традиције (ПобратимиМилошаОбилића)”,Зборник
Филозофскогфакултета, књ.VIII,СпоменицаМихаилаДинића,2,Београд-
ски универзитет, Београд, 1964, 617–618).идући заА.Шмаусом,Р.Михаљ-
чићпомињелегендеоразговоруМилошаиивана,послеивановогповраткаиз
турскогтабора.Сусретпобратима,којипосматракнезЛазар,дајеуверљивост
Вуковојклевети.Миланиивансу,дакле,накнадноуведени,заједносмотивом
ухођења,дабисемотивисалаклеветаињенолакоприхватање(Р.Михаљчић,
Јунацикосовскелегенде,ВукКараџић,Параћин,1993,85).
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косовскогбоја375.Доминацијапарногпринципауочљивајеиу
овојтријади.ионанастајепроширивањемдијаде,тј.поформули
2+1.НакнежевојвечериМилошседи„узастави”,„идоњега
дв’јесрпскевојводе”(СНПII,50).Онјеподвижниккојиулазиу
Муратовшатор,докгапобратимичекајуиспред(СНПIIр,30).376
Пар јестеоснова,алинијестабилан.Кадасенекиоддвојице
Милошевихпобратимаиндивидуализује,могућејеидругачије
удруживање.Нпр.укласичнојваријантииздругеВуковекњиге
иванКосанчићуходитурскувојску,аМилошиМиланостају
у српском табору.Поповратку,Милошииванразговарају о
турскојвојсцииизвештајукојиивантребадаподнесекнезу.У
„Лазарици”изВуковихнеобјављенихрукописаулогауходепове-
ренајеМилануТоплици.Такође,Миланјепотенцијалниженик,
вереникКосовкедевојке,докдвастаријапобратимапреузимају
улогекумаидевера(СНПII,51).Тријада,асањомипринцип
њеногформирања,нарушенисуустаријемзаписуокосовском
боју(Б,1),укојемјеМилошокруженслугама:

„ПакаидеМилошуслугесвоједозивати,
СлугуиванаМиланаиНиколуКосовчића...”

Променастатуса(јунакауслуге),номенклатуреи,евентуално,
бројапобратима(слугу)377удаљилајеовуваријантуодосталих.

375Н.љубинковићсматрадајетријадаизДругогкосовскогбојајанко
–Секула –МихаилоСвилојевић повратно утицала на удруживање тројице
побратимаизранијебиткенаКосову(Н.љубинковић,„ДвепричеoКосовском
бојуизрукописапопаДенеДебељковића”,Прилози закњижевност, језик,
историјуифолклор,књ.31,св.1–2,Београд,1965,89–90).

376Разматрајућифункцијеиособенутипологијупомоћника,М.Дрндар-
скиМиланаииванасврставамеђунеефикаснепомагаче,којинеуспевајуда
помогнујунаку,негогинузаједносњим(М.Дрндарски,„Карађорђевевојводе
каоепскипомагачи–функцијавојводауустаничкомепу”,Карађорђевевојво-
деуисторији,епуидрами,зборникрадовасанаучногскупаиповодомњега,
прир.Н.љубинковић,ВеликаПлана,1997,128).

377Неизвесноједалијеречотројицибраће–ивану,МилануиНиколи
Косовчићу, или се презиме Косовчић односи само на последњег јунака. С
друге стране,могуће јепретпоставити, данема тројице, већдвојице слугу.
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интересантнојеиспратитидодиривањедвејунашихнајпо-
знатијихјуначкихтријадаукаталозима.Присастављањуката-
лошкогниза,добарпевачводирачунанесамооименимакојаће
унетиупесму,негоиоредоследууклапања.Устаљенипарови
итријадепреузимајусекаоцелина.Оваквеформулеуједносуи
мнемотехничкосредствопринабрајању.УклапањеМилошевог
имена,заједничкогчланадвејутријада,најбољејепоказалосве
тешкоћенизања.Добарпевач,какавјебиоТешанПодруговић,
упесмиоженидбиЂурђаСмедеревца(СНПII,79),поставиоје
дветријадеједнудодруге,стављајућиМилошаусредину,као
спојницу.Ђурђеусватове,измеђуосталих,позива:

„...АђевераКраљевићаМарка,
ачаушаРељуКрилатицу,
авојводуОбилић-Милоша,
барјактараТоплицуМилана,
апривенцаКосанчић-ивана...”

Мањевештипевачираздвајалисуоведвегрупенапари
тријаду.Нпр.редоследЂурђевихвојводауваријантионадме-
тањусјанковимкатанама(Пцх,74),покомсездружујунајпре
МиланТоплицаииванКосанчић,апотомМилош,РељаиМарко,
откривадајеМилутиновићевпевачЛукаШћепановРовчанин,
бирајућиМилошеве побратиме, давао извесно преимућство
МаркуиРељиуодносунаМиланаиивана.

ДеосватовскогкаталогаивацрнојевићасачињавајуМарко,
Милош,дваКосанчићаиРеља(СНПVI,36).заборављањеМи-
ланаиудвајањеКосанчића,ствараутисакуметањаовогпарау
старијутријаду,којујепевачбољеасимиловаоизусменогфонда
негокосовскејунаке.

Другипут,најбољесеочувалојезгроМилан–иван.изван
косовскогкругапесамаовајпарјестабилнијинеготријадаукоју

иванМиланјемогаодазамениТоплицуМилана,аНиколаКосовчић–ивана
Косанчића/Косовчића.Утомслучају,Милошидвојицаслугунебибитније
одступилиодформулативнетријаде.
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јеукључениМилош.Нпр.окоМилутиновогодрасакупљајусе
великашиијунацидачујуцаревозавештање(Пцх,156).Након
МилошастижеРеља,паТоплицаМиланспобратимомКосовцем
иваном,докјеМаркоудруштвусоцем.НаглашавањевезеМарка
иВукашинауводјеусукобоцаисиназбогпотоњеМарковепре-
судеоправунакрунуНемањића.СтабилнипарМилан–иван,с
једнестране,иприкључивањеМаркаМрњавчевићима,сдруге,
здружилојеупарнуспрегуМилошаиРељу.

ДијадаМиланаииванаочуваласеиуонимкаталозимагде
сунаведенетријадеразбијене.КадаЛазарсазове„собет”ради
договораозидањузадужбине,засвојутрпезуједногдодругог
посађујеКосанчићаиТоплицу,аМилошаузМиличинубраћу
(СНПII,36).Тужећи,РајковојводапомињеМилоша,Маркаи
Рељу(СНПIII,10),алисуониодељениобласнигосподари,чије
сепобратимствонепотврђује,икојисудалекоједаноддругогу
низуславнихсрпскихвојвода,доксуТоплицаМиланиКосајчић
иван,иуовомдугомланцу,суседнекарике.изузетакјеједна
варијанта оженидбилеђанског краља (Пцх, 72)378 у којој је,
сасвимсупротно,очуванатријадаМилош,Марко,Реља,доксу
ТоплицаиКосанчићраздвојени.

Увећпоменутојпесмиоизбављањупобратимаизтамнице
Вучеџенерала(СНПII,42),Маркојеспасилацуневољи.Познати
моделоослобађањусужњаподразумеваједногјунакаутамници,
алијеМилошпривукаоисвојепобратиме,иванаиМилана.С
друге стране, он се сМаркомповезујепарномпобратимском
спрегом,доксенадругомкрајуМиланспајасаоцем,старим
Топлицом.Такодведијаде(Марко–МилошиМилан–стари
Топлица)повлачекрајњечлановетријаде,теразарајуиослабљују
„косовску”тројку.

ТројнавезајунакаДругогкосовскогбојаУгринјанко/Анко
–Михаило/МихајлоСвилојевић–СекулаБановић/Драгуловић/

378Ова песма је већ помињана у поглављуСижеи сиже као пример
несистематичногкомпоновањаиплодлошијегпевача.
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Дракуловићнајбољесеочувалауиначицамаовереникукојигине
наКосову(Б,20;Б,21;Б,32).СпрегајанкаиСекулепочивана
сродничкојвезиујакаисестрића,алијетакођеуовојтријадиСе-
кулаиздвојенкаомладјунакивереникнаспрамдвојицестаријих
јунака.ПаралеласатријадомизПрвогкосовскогбојајеочиглед-
на.379Снагапарадошлаједоизражајаприпреносуоветријадеу
другесижејнемоделе.Наиме,најслабијакарикасемењапопулар-
нијимјунаком.Такојеусижеуоизборусмрти,којиукључујеи
казивањенепријатељскомвладаруотројицинајбољихјунака380,
МарконајпреистиснуојанкаСибињанина,381дабипотомповукао
исвојепобратиме,штојеукаснијимобрадамадовелодо„пре-
плитањакругајунакаокоМаркаКраљевићасаонимпрвобитним,
угарским”382.Такосеупесми„БановацСекуле” (СНПIIр, 69)
удружујујанко,РељаиСекула.383Другаваријантаистогмодела
спајајанка,ДмитрајакшићаиСекулу(СНПIIр,74).Стабилни
двојацујак–сестрићопстаје,докјетрећијунакизменљив.

Уоквирухајдучке дружинеСтаринеНовака тројна веза
сеуспостављамеђунајближимсродницима.Наједномполусу
НовакиРадивој,старијииискуснијијунаци,анадругом„дије-
те”грујица(Е,92;СНПIII,2;СНПVII,33;Пцх,78).грујица
јеиздвојенпомладостиилепоти.Оноцаистрицапослужује
вином,његапродају,жене,преоблачеуженскуодећу.Равнотежа
ирелацијеутријадиреткосемењају,нпр.уваријантиогрујии
његовојпосестрими,НовакигрујосесупротстављајуАтлагићи-
ма,арањеногРадивојасакривајумеђуграње(Пцх,76).Спрега
НовакаиРадивојапоказала се каонајстабилнијаухајдучком

379Д.Костићсматрада је„Косовкадјевојка”изВуковедругекњиге,у
којојјекосовскатројказаменилаугарску,каснијаверзијапоменутихбугаршти-
цаосусретутројицеУгричићасабудимскомпринцезом(Д.Костић,„Двакосов-
скацикла”,Прилозипроучавањународнепоезије,књ.VI,св.1–2,1939,14–15).

380Р.Пешић,„Двастараепскамотива”,90.
381Д.Костић,„Двакосовскацикла”,6.
382Б.Сувајџић,Јунациимаске,67.
383исто.
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тројству,докјетрећичланизменљив.Такосебраћаудружујуса
РадојицомКавгом(Б,106)илиАлексомПриморцем(Пцх,66).

Осталејуначкетријадеуглавномсуфиксиранезасижејни
модел.Осимпоменуте схемео тридобра јунака,постоје још
некимоделикојизахтевајутријаду.Нпр.помињанесупесмео
најмлађемјунакукојипобеђујехваљеногпридошлицу(моделIII
3.3).Најстабилнијичлантројкејепротагониста–РадеОблачић/
јелечковић/одАвале/ОблакМиросав,анапозицијипризнатог,
искусногпара,којићесекукавичкипонети,формулативносу
Маркоијанко(СНПVI,33;СНПIIр,55;СНПIIр,85;СНПIIр,
86;Пцх,26;Пцх,75;Пцх,145).ПонегдејеМаркопривукао
МилошаилиРељу,својетрадиционалнепобратиме,иистиснуо
јанка (СНПVI, 33;СНП IIр, 55).Даљомалтернацијоми сам
МаркојепотиснутукористЛекеиРеље(СНПIIр,85),којису
моглибитиунетипоаналогијијуначкогдруштваиз„СестреЛеке
капетана”илипотериторијалнојблискостипотенцијалнихисто-
ријскихпрототипова384.УваријантиизМилутиновићевеПјева-
није,одржаосепарМарко–јанко,алијенаместумладогјунака
СекулазамениоРадаОблачића.јакаспрегаујакаисестрићаи
традицијом запамћениликСекуле каомладог, неустрашивог
јунака,утицалисунаовупроменуноменклатуре.

Тријадакојастабилносттакођедугујекохерентномсижејном
моделупојављујесеупесмамаоослобађањуједногодтројице
сужањасопственомснагомидомишљатошћу(СНПIV,4;СНП
IVр,14;СНПIVр,15;СНПIVр,16;Пцх,10).Вук(сан)одРоваца/
Булатов/Брђанин/одБулатовића,уодносунасвојесапатникеу
тамници–Лије(а)ша/Филипа/живкаодПипераиСелака/Тому/
Вака/Стала/СолатаВасојевића/одВасојевића,најпрејеиздигнут
најуначкојлествиципремаодговорудамујенајжалијепогину-

384ЛекасевезујезасевернидеоАлбаније–областДукађин(и.Божић,
„О Дукађинима”, Зборник Филозофског факултета, књ. VIII, Споменица
МихаилаДинића,2,395),илиПризрен,аРељазаПазар,СтрумуилиБосну
(Д.Костић,Тумачењадругекњиге„Српскихнароднихпјесама”ВукаСт.Ка-
раџића:додатакчетвртомдржавномиздању,55и59).
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тибезосвете.јунаккојијединиизбегавазамкуџелатаисамсе
ослобађастојинаспраммањејуначногимањемудрогпара.

церовићНовица,КараџићШујо иДамјановић/Алексић
Миркоудруженису јединоубројнимваријантамаопогибији
Смаил-агеЧенги(ј)ћа(СНПIV,57;СНПIV,58;СНПVIII,61;
СНПIVр,33,СНПIVр,34;СНПIVр,35;СНПIVр,36).Специ-
фичноступесмљеногисторијскогдогађајаутицалајенаиндиви-
дуализацијусвакогодјунакатријаде,алисеиуовојструктури
назиреформулативниобразац2+1.Миркосеиздвајамладошћу
ипоследњим,најважнијимчином–онодсецаглавуСмаил-аги,
чиместичетрофејивечнуславу.

Рођачкатријада

Доминација парне спреге, односно, принцип настајања
тријадепроширивањемпара,јошсувидљивијиприликомудру-
живањарођака.Овакветројневезенисутоликозаступљенекао
повезивањејунака,будућидауглавномнемајузначајнијусижејну
улогу.Честосусведенесамонаименовање,нотирањерођачког
односа(отацидвасина,ујакидвасестрића,тројицабраће).

Међуочевимаисиновима,највишејепесамаоНовакуи
двојициНоваковића.грујичиноиме јестабилно,док једруги
синименованкаоТатомирилиОливер.Слабоиндивидуализи-
рана,његоваулогајесведенанадопунупознатијегбратаиоца.
Појављујесеукаталозима(Е,188;СНПIII,10),пристајеузоцаи
братаприликомрасколачете(СНПIII,3),преузимаулогуженика
у завршнициуместопогинулогбрата (СНПVII,36), а једино
активноучествује,маданикад сам, у хајдучкимподвизимаи
пресретањиманамерникакрозгору,понегденаглашенимформу-
лом„штопропусти(име),дочекује(име)”(СНПIIIр,3;СНПIII,
6).УнутарНоваковечетеНоваковићиуспостављајуисложеније
породичнеспрегеукојесеукључујеистриц,пајетакомогуће
говоритиодвапараилиоскупуодчетиријунакаповезанихпо
принципу3+1(Новаксасиновима+Радивој).
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хајдучкикругпесамапознајеидругетријадеоцаисинова.
СудбинаВујадинаињеговихсинова–МилићаиВујићапарадиг-
мајехајдучкогподношењамука(СНПIII,50).СтариМатељаи
двојицаМатељевића,јанкоиНовак,страдајузбогиздајерођака
(СНПVIII,11;Пцх,33).

ДвојицаЂурђевих синова већ супомињанау контексту
паровакојеостварујубраћа.историјскоослепљивањегргураи
Стефанапоетскијеуобличенокаосижеоневернојсестри(СНП
IIр,64;СНПIIр,87).Остарелидеспотидвојицаслепихсинова
забележенисуиуРајковомкаталогу(СНПIII,10).

МеђубројнимваријантамаосмртиПеровићаБатрићаиз-
двајајуседвеукојимабратаосветиРадулПеровић,наподстицај
оца–ПераВучићевића(СНПIV,1;СНПIVр,9).

Пар отац – син, СтарацФочо –ФочићМемед-ага, у
ВишњићевојваријантиопочеткуПрвогсрпскогустанка(СНП
IV,24)претежаванадтријадом.ДругиФочић–Мус-ага,ката-
лошкијелик;неучествујеактивноудоношењуодлука,већању,
нитиусечикнезова.

 Последњиунизу,маданеинајмањепознат,јестетројни
низВукашин–Марко–Андријаш.Оватријаданијесижејнотвор-
на;појављујесеузавршницидвејуваријанатаопогибијивојводе
Момчила(СНПII,25;Пцх,147),каоепскапатрилинеарнакопча
чувенихјунакаичувеногродитеља.истовремено,успостављасе
иматрилинеарнагенетскавезајунакасаујаком385,представником
змајевитих386, дивовских јунака старије генерације387.Сличне
тријаде,чијајефункцијаискључивонормирањегенеалошкевезе,
налазесеиуепилогутријупесамаизПјеваније.ПотомциВука
ОгњанинасузмајиОгњанВук(Пцх,122);НовакиРадивоју
песмибр.56постајусиновичувеногхајдукаМалогРадојице,
доксупотомциБановићаСтрахињеисестрејанкаСибињанина

385и.златковић,ЕпскабиографијаМаркаКраљевића,20–21.
386Л.Делић,Животепскепесме:„ЖенидбакраљаВукашина”укругу

варијаната,257–269.
387исто,288–298.
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–СекулаиМихаило(Пцх,151).Упоследњемпримеруистиче
сејошједнатријада–ујакидвасестрића.

Свенабројанетријаденасталесупроширивањемпара,алита
почетнаспреганијеидентичнаусвакомпримеру.Тамогдебраћа
делајуудружено,неиндивидуализирано,каодублетистеличности,
формирајупариповезујусесоцем(Ђурђевисинови,Матељевићи,
МилићиВујић).Другамогућност јечвршћавезаоцаи једног
сина,обичнопознатаиподругимсижеима,заснованимнањи-
ховојдијади,којасепроширујепридруживањемјошједногсина.
Његовапозицијајенестабилна,очемусведочиичињеницадасе
реткојављасамостално,одвојенодоцаибрата.ТакосуКраљевић
АндријаиТатомирНоваковићинфериорнијиуодносунапознатије
најближесроднике.Мотивацијањиховогувођењајестедопунадо
формулативногтројства.Могућејеипреклапањедвапара:отац–
синибраћа(ВукашиниМарко+МаркоиАндрија;СтаринаНовак
игруја+грујаиТатомир),причемупознатијијунак,заступљену
обепарнеспрегепостајечвориштеиосноватријаде.

Тројнарелацијаујакаидвасестрићаформирасенаисти
начин.Тежишнипаруглавномјеујак–сестрић,аређедвојица
браће.СпрегаМомчило–МаркопотпунојезасенилаАндријаша.
ПоштосесамоМарко„туринаујака”,сродничкавезавојводе
МомчилаиАндријашаепскинијеактивиранаиакојенотирана.

икадајетријадаактивнија,унутрашњиодносисебитнијене
мењају.УзМијатаТомића,наконрасколачете,остајусамоњегови
сестрићи–МаријаниМаленица(Пцх,108).ПарМијат–Ма-
ријанјеформулативан,адругисестрићјеуведенпоаналогијиса
познатијимваријантамаорасколууНоваковојдружини,укојима
остарелогхарамбашуподржавајусамоњеговисинови.Другидео
варијантеизПјеванијеодговарасижеуоиздајихајдука,чијаје
карактеристичназавршницаосветасестрићаневерномрођакуи
налогодавцу,виновницимаујаковесмрти.Какоовајмоделпочива
напаруујак–сестрић,тријадајепосталасувишна.инерцијапара
имоделаосудилајетакодругогсестрићанасмрт–Маленица
гинезаједносујаком,аосветникзадржаванеокрњенделокруг.
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језгро тријаде коју чине јанко ињегова два сестрића –
јакшићи (Пцх,95),почиванабратскомпару,не самошто је
познатијавезабраћеодрелацијејакшићаијанка,негоизбог
непријатељскиходносаизмеђуујакаисестрића.Ујаксесветиот-
мичарусестре,алисејакшићи,јошдеца,случајноспасавају.Кад
стасају,робеипалеСибињ,узвраћајућиујаку,анепријатељство
сеокончаванаинтервенцијуАнђе,њиховемајкеијанковесестре.

Уцрногорскојпатријархалнојсредини,дијадастриц–си-
новци,каоиуслучајупара,надјачала јематрилинеарнувезу.
ПетарБошковићспасавасиновцеВукалаиРадула,пазаједно
секуТуркеивраћајуотетеовце (СНПIV,47).глорификација
болесногјунакаињеговогпоследњегподвигаполарисалајеову
тројнуспрегунајунакаинеиндивидуализиранипарсиноваца,
садоминантнимудвојенимделокругомжртве.

Међумалобројнимбратскимтројкаманајвишејепесамао
Мрњавчевићима.Тројицабраћесачињавајутипичансинтагмат-
скинизјунакабајке,доксузаепикууобичајенијепарнеспреге.
Парадоксално,услучајуМрњавчевића,епскапесманијеиско-
ристилаисторијскипредложак,већгајепрошириладодавањем
трећегбрата– војводегојка.Мрњавчевићи се, не рачунајући
помињањеукаталозима,везујузатримодела–зидањеграда,
поделуцарстваиКосовкибој.ВаријантаизВуковезбиркеопо-
дизањуСкадраостваренајекаожанровскопрожимањебаладе,
предањаи епскепесме.Двојица старије браћеоштро су кон-
трастиранагојку,јединомкојиније„превјерио”иоткриољуби
планзаградбенужртву(СНПII,26).Урукописнојваријанти,
сведенијегизраза,мањепсихолошкеизнијансираностиликоваи
скромнијегуметничкогдомета,највећесижејнеизменеодносе
сенабројбраће(деветорица)игојковичинуреакцију(убиство
одојчетаипроклињањеграђевине)–СНПIIр,15.Доминантан
принципформирањатријаде(2+1)лакојеуочљивкрозетичку
поларизацијубраће.Тројицабраћенегативносуприказаникао
узурпаториДушановекруне(СНПII,34;Пцх,69;Пцх,156),
причемујетрадицијанајвишеосудилакраљаВукашина,који
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зарадвладалачкихамбицијанасрћенасинаиличакубијакума
(сестрића), легалногнаследникацарскогжезла.Комбинација
градацијеипроширивањапараобележјејетријадеМрњавчевића
уовомсижејноммоделу.Усенцинегативнекарактеризацијеоста-
лисуМрњавчевићи–косовскиподвижнци,анахроносмештени
подбарјаккнезаЛазара(СНПII,46).Браћанаступајуздружено,
свакогпратиистибројвојникаиготовоједновременогину.ипак,
иуоваквојепизоди,назиресепарноустројствотријаде.Слепица
изгргуревацаосмртиУгљешеигојкакраткоизвештава,док
Вукашиновупогибијудетаљнијепредставља:

„Вукашинјегрднихранадоп’о,
ЊегаТурцискоњмапрегазише...”

Овакав трагичанисход, близак страдању великих грешника,
активира традицијом фиксиран негативан лик најстаријег
Мрњавчевића.

ДваВојиновићанестабилнихименапомињанасувећукон-
текстубратскедијаде,везанеуглавномзатрагичнонастрадале
девере.женидбенатемајејединивидљивидодирсатријадом
Воиновића.историјскипрототипови тројице браћемогли су
битисиновивојводеВојина.388Епскапесмајепреиначилањихова
имена(ВукашиниПетрашин),анајстаријем–Милошу,доделила
улогунајмлађегсинаинајбољегјунака.389У„женидбиДуша-
новој”, двојица старијихВоиновића су епизодниликовикоји

388ВојводаВојинбиојеистакнутивелможаСтефанаДечанског.Његови
синовиМилош,АлтоманиВојиславпомињусекаоугледниДушановиве-
ликодостојници,чијисусепоседиграничилисДубровником(Р.Михаљчић,
Крајсрпскогцарства,37).

389иаконајстарији,МилошјеимаонајнижичиннаДушановомдвору
–ставилац.ипак,уживаојевладаревоповерење,јергадубровачкисписипо-
мињукаоДушановогпосланикаипотписникауговораоуступањуПељешца
иСтонаДубровнику1333.г.(исто).ј.ДеретићмислидасуепскиликВои-
новића,„љутихкавгаџија”инепријатељаЛатина,умногомеодредилесталне
чаркеиповременолошиодносисуседа,ВојиновихсиноваиДубровчана(ј.
Деретић,ЗагонеткаМаркаКраљевића,80–87).
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обавештавајујунакаипомажуприњеговомопремању.Тријадаје
усенцидвострукепарнеспрегекојуформирајуДушаниМилош,
господаризаточник,ујакисестрић.

ПопутВојиновића,иАнђелићисупознатијикаопарукојем
активнијуулогуимаМићо.Упесмиоњеговојженидби(СНПIIIр,
67),појављујусеинеименованадвојицамлађебраће,девери.инер-
цијаепизодеопечењумладихВојиновића(СНПVI,34;СНПIIр,81)
утицалаједасеиуовојваријантинајпреудвојеактериуфункцији
девера,апотом,имплицитно,формираитријадаАнђелића.

Братскипарјакшићаусловносеможепосматратикаодео
тријадеукојуулазиињиховасестра.Сижеиоњеномспасавању
ивраћањуупородицуреактуализујупомињанукосмогонијску
матрицуобожанскимблизанцимаињиховојсестри.Уистими-
толошкиконтекстмогусесместитидвајањићаиСарај-ђевојка–
њихизтамницеспасавадевојка,апотомсеудајезаједногодњих
(СНПVI,70).Доминацијапараутријадиовдејејошвидљивија.

*

Низудруженебраћенезаустављасенабројутри.Четири
Мекића, петМартиновићаиМркоњића, седам јањића,Дани-
чићаиикчевића,седамилидеветВитковићаиАтлагића,девет
Томковићаи југовића, наступају заједно, каомултипликован
лик,амогубитиидеоширегкаталога.Међуњимасеиздваја
старешина,најстаријибрат,илијепакгрупиконтрастираннај-
млађи.Појединисесамоименују,другинајвишесежудонивоа
епизоде.СусретМилицесаБошкомиВоиномпредКосовски
бојоцртаојебиографскеминијатуредвојицејуговића.Кадасе
браћипридружииотац(југБогдан,Кузунјањо,Витковић,итд.),
синтагматскиланацпостајејошдужи.

хоризонталноповезивање јунакау већу скупинуобично
је представљено уформи каталога. Браћа, просци, сватови,
великашиокупљениоковладара,његовогодраилизањеговом
трпезом,јунациучетииливојномпоходу,устаници,анадругој
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странинизовинепријатеља,сабирајусеуколективнејунаке,да
биобјективизиралиепскупричу,каодекорилиодразпротаго-
ниста390.Каталошконизањенеможедаиспрати геометријску
правилност каквуимају једноставнији синтагматски спојеви,
алипоправилу,преузимаготовеобрасцеприхваћенихпарова
и тријадаи, у зависности од талентапевача,мањеили више
успешноихуклапа.Такође,каталозидоносеновекомбинације
ипомерања,одступањаодуобичајенихспрега.391

Насвимнивоимасинтагматскогуланчавањаважиистојезичко
правило,покомсенижајединицаостварујеуоквирујединицевишег
реда392.јунакаепскепесменемогућејесагледатиизванрелацијес
противником,помоћником(саборцем,побратимом)илиналого-
давцем(старешином),дакле,удијади.истотакосе,парнаспрега,
билодајекомплементарна,билодајеантагонистичка,откриватек
усадејствустрећимликом.Тријадачуваобрисепаракојијојјеу
основи.Накрају,безобзиранаразуђеностипреовлађујућенесисте-
матскоуланчавањејунакаукаталозима,овајнајдужисинтагматски
низформира,понављаиутврђујеформулативнепаровеитријаде.

ПАРАДигМАТСКОПОВЕзиВАЊЕјУНАКА

Сосировуидејуоуланчавањујединицаједногсистемаразра-
диојеидопуниорускилингвистаиструктуралистаР.јакобсон,
примењујућисвојеучењенапоетскисистем.Низкојинастајепо
критеријумуасоцијације,сличности,еквиваленције,назваојеосом
селекције.Принципповезивањајединицаоваквогнизазаснован

390С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,281.и267.
391Оватенденцијајенајуочљивијаухроничарскојепици,гдедуги,прециз-

никаталозиимајувеомаважнуикомплекснуулогу–несамоструктурнуиин-
формативну,већирецепцијску,којарачунанаемотивноангажовањеслушалаца,
личнозаинтересованихзатачансписакучесникаудогађају(С.ЂорђевићБелић,
Постфолклорнаепскахроника:жанрнаграницииграницежанра,109–111).

392e.Benvenist,Problemiopštelingvistike,Nolit,Beograd,1975,120–131.
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јенаметафори.393УЛотмановојинтерпретацијиСосировасоција-
тивнинизијакобсоноваосаселекцијеодговарајупарадигматској
оси.394Онаподразумеваизборједногелементаизмеђусличниху
истомскупуињеговопостављањенаодређеноместоусистему.

Овакво вертикално повезивањеможе се пресликати на
систем епских ликова. заменљивост једног јунака другимна
истојсижејнојпозицијиуразличитимваријантамапоследицаје
припадностипоменутојоси.Певачбираједногодсличнихјунака
изодређеногскупа.границескупасеуспостављајухијерархиј-
ски,сличнодубинскомструктурисањутиповасижеа.Каошто
сесижеиразврставајуоднајопштијихтипова,прекоподтипова,
група,подгрупа,допојединачних,непоновљивихпесама,такосе
ивертикалаликоваепскепесмеформираоднивоанајопштијих
делокругадоравниноменклатуре,причемутребанагласитида
сегранањеделокругаликованеморапоклопитисахијерархи-
зацијомсижејнихмодела.Другимречима,истипоступаккадри-
рањајунакаисижеанеподразумеваистибројнивоаналинији
однајситнијегдонајкрупнијегкадра.

Дужинапарадигматскогниза,односновеличинаасоција-
тивногскупа,тј.бројностсинонимнихликова,зависиоднивоа
уопштеностимодела.Нанајвишојравниликовисегрупишуу
основнеделокруге,донеклесагласнеПроповојкласификацији,
аделимичножанровскиспецификоване.јунакипротивниксу
унајвећембројусижеаосовиназакојусевезујуналогодавац
(пошиљалац),помоћник,жртваилилицепремакомсеусмерава
епскаакција.Најопштији,најширискупокупљаименасвихлико-
васрпскеепике,затимсеформирајупосебнивертикалнискупови
укојимаселиковигрупишупремаделокругу.395Уједномсена-
лазенпр.свијунаци,другискупобразујусвипротивници,трећи

393R.Jakobson,Lingvistikaipoetika,296.
394ј.Lotman,Strukturaumetničkogteksta,125–131.
395С.Самарџијауочаватринивоаструктурисања.Основајебазичниде-

локруг,онсегрананасекундарни,апоследњапарадигматскараванприпада
епскојноменклатури(С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,301–302).
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–помоћници,итд.Основниделокрузидаљесеспецификујупрема
захтевимасижејнихмодела.јунаксеобликујекаоиндивидуални
подвижник,заточникилидеоширегрупе(чета,војска),адаље
сефункционалнораслојаваназаштитникаслабих,ослободиоца,
такмичара,женика,итд.Дубљиниворазликујетиповезаштитни-
ка(борацпротивнасилника,осветникисл.),ослободилаца(јунак
којиспасаваробље,илипобратимаизтамнице,итд.),младожења
(нпр. отмичар,женик којииспуњава тешке задатке...) итд.У
груписањесеравноправноукључујеиврстасродничкевезекоја
сеуспостављаизмеђујунакаинекогдругоглицаизсветаепске
песме.Последњараванподразумеваскупепскихименаинајмање
јетипизована.Сличналинијасеможеповућиодсвакогделокруга
доконкретногимена.изнајопштијегскупаналогодавацапевач
бираодговарајућегвладара,вођу,кућног(породичног)старешину
илиугроженогчланапородице.Владарнпр.,даљесеспецификује
крозантагонистичкуиликомплементарнурелацијусајунаком.
Скупседелимичноконкретизујепосезањемзатипскимименом
–будимскикраљ,турскицар,ћесар,московскакраљица,даби
сенакрајуиздвојилоличноиме–царСтјепан,краљМатијаш,
кнезЛазар.Однајопштиједонајконкретнијеразинескуповисе
шире,тј.бројчлановаскупанадубљимнивоимасвејевећи,што
јенарочитовидљивонаравниепскеноменклатуре.

хијерархизовани парадигматски скупови који се успо-
стављајуодравниосновних,пасекундарнихделокруга,преко
функција,дотипскихиконкретнихимена,могусеупоредитисапа-
ралелномхијерархизацијомликовадрамскихтекстова.Најопштији
јеактанцијалнискуп(модел),сачињенодактаната–елемената
синтаксичкеструктуре, заједничкевећембројутекстова.Мање
апстрактанпарадигматски скупобразују актери (акторијални
скуп),нанивоуједнеприче,једногтекста(уепици–сижеа).још
конкретнијијескупулога,апоследњараванприпадалицима.396

396A.Ibersfeld,„Aktancijalnimodelupozorištu”,u:Modernateorijadrame,
prir.M.Miočinović,Nolit,Beograd,1981,111–117.
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изборепскихликовасаистепарадигматске (селективне)
осе,усвакојваријанти,двострукојеограничен.Најпресижејни
моделодређујеодабирделокругаликова,носилацаепскерадње.
Нпр.бројниепскисижеипочивајунаинтеракцијијунака,про-
тивникаижртве.Упесмамаоослобађањуближесеодређујукао
спасилац,поробљивачисужањ.Потомподтип,група,подгрупа
даљепрецизирајусвакиделокруг.Типсижеаозаштитислабих
укључујеугроженогвладара,чланапородице,девојку,калуђера,
уједномскупу,насилника,зулумћара,вилу,удругом,ислабог
јунака,намерникаилиосветника,упарадигматскомскупујунака
заточника.397Наистојлинији,међуугроженима,нашлисусе,из-
међуосталихиЂурђеСенковић,сестраиљубаБоланогДојчина,
царицаМилица,игуманцрквеПетковицеуПоцерју.Селективном
скупунасилникаприпадајуагаодРибника,УсоАрапин,змајод
јастрепца,Пејзо.Дугивертикалнинизподвижникаформирају
иивоСенковић,БоланиДојчин,змајОгњениВукиЛукаЛаза-
ревић.Ликовинаистојосисусинонимни,певачбираједногс
истелиније.изборипакнијепотпунослободан.

Другоограничењеукључује сена равниименовања.Ек-
спанзијупарадигматског, асоцијативног, скупана овомнивоу
заустављанајпреформулативнаупотребатипскогимена(нпр.
Арапин,Турчин, паша–напозицијипротивника), а затими
синтагматскарелацијаизмеђупротагониста.избородређеног
јунака сужава одабир других ликова исте песме – нпр. про-
тивникаилиналогодавца,и обрнуто,некипротивник, владар
дозваћепремасебиодређеногјунака.Чакикаднемапрецизних
парова или тријада, добар певач води рачуна о историјском
тренутку,апонегдеизаједничкомлокусу.Такоћесекосовски
јунацихоризонталноповезатисаМуратомиБајазитом(Појазет,
Појазит),турскимвојсковођамапотврђенимисторијом,сењски
иликотарскиускоцисаТурцимаКрајишницима,аустанициса

397Побројанитиповијунака,противникаижртве,премакласификацији
С.Самарџије,одговаралибисекундарномделокругу.
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историјскимпротивницима.Спорадично опстају и необични
спојеви.Нпр.међудванаесторицомМилошeвихчобанаименују
сејединоВасоЧарапиниЧупићСтојан(СНПVII,29).Устанички
јунаци„залуталису”умотивскупесму.

издвајањеиименовањеликаизједногпарадигматскогскупау
свакојконкретнојваријантиаутоматскиодређујеграницесуседног
селективногскупа.Тозначидаутврђенесинтагматскевезеомеђују
иусмеравајуизборнапарадигматскојлинији.Певач,заправо,сва-
когтренуткасвојејунакеуланчаваихоризонталноивертикално.
Парадигматикаподразумева, дакле,ипреузимањеукрштених,
спојенихасоцијативнихнизова, тј.преношењеформулативних
веза,готовихрелација,успостављенихизмеђунајмањедваскупа.
Скупможебитиорганизованнаактанцијалнојравни,којаобухвата
вишедихотонихсижејнихмодела.Такојетројнафункционална
везајунак–противник–објекат(жртва,траженолицеисл.)ви-
шеструковариранакрозбројнесижее.готоваспрегауспоставља
сеинанижем,дубљем,акторијалномнивоу,којисежедограница
једногсижејногмодела.Нпр.двабратаивила,носиоцисижеаоза-
вадибраћезбогвиле,удружујусеузаједничкискуп.Напоследњој
равни,сагласнојпојединачнимваријантама,алтернирајуспојеви
Стјепанјакшић–Митарјакшић–планинкињавила(Б,43),Мујо
–Алија–вила(СНПII,11),неименованабраћа–вилаМандалина
(Е,132).Линијаеквиваленцијеуовимпримеримапостојисамона
нивоууспостављенихрелација,немапојединачнихвертикалних
оса.Браћасуздружена,иакосењиховесижејнефункцијераздвајају
нажртву(СтјепанјакшићиМујо)инасилника(МитариАлија).
СтјепаниМујо,односно,МитариАлија,ипакнисусиноними,не
формирајудвапосебнапарадигматскаланца.Каоиосталабраћа
усрпскојепици(МаркоиАндрија,грујицаиТатомир,Нинкои
Никола,итд.),најпреуспостављајумеђусобнусинтагматскувезу,
паондасаосталимпаровимабраћеобразујуистиасоцијативни
скуп.Певачникаданећебратскомрелацијомповезатинпр.Стје-
панаиАлију,грујуиМују,НинкаиТатомира,увекћеузимати
целеспреге,самалимваријацијамауноменклатури.
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Сличносепротагонистисижеаонезваномспасиоцугрупи-
шуудвапарнаскупа.Тосудијадеујакаисестрићараспоређене
удватабора:јанкоиСекула(СНПIII,30;СНПIIр,71),односно,
ивоСијењаниниМаријан(СНПIII,29)–напозитивномполу,
аМујоиТанковићОсман(СНПIIр,71),ПанџаодУдбинеиАр-
наут-Осман(СНПIII,29)иМујоодКрајинеигрубацОсман-ага
(СНПIII,30)–међупротивницима.Паровисуинаједнојина
другој линији синономни,међусобно заменљиви.Троструко
формулативнасинтагматскапарнаспрега,успостављенанани-
воуделокруга(жртва–спасилац),наравнисродничкиходноса
(ујак–сестрић)инанивоуноменклатуре(јанко–Секула,иво
–Маријан),постајеелементједногпарадигматскогскупа.

Уоваквимдијадаманајмањејестабилноповезивањеимена.
Примертакођеможебитивезажртва–спасилац,односно,ујак
–сестрић,којасеунекимсижеимаконкретизујенетипичним
повезивањемимена.Нпр.Марковсестрићјеформулативнозмај
ОгњениВукилимладиТурчин.Упесмибр.110Милутиновићеве
Пјеваније,именованјекаоДрагиша,чимејеразбијенаформула
нанивоуноменклатуре.

Другипут, сачувана је самовезаимена,док јераскинута
типичнарелацијанаравнимаделокругаисродништва.Традиција
јефиксиралагенеалошкулинијуМомчило–јевросима–Марко,
именујућиМомчилаМарковимујаком,ајевросиму,мајкомнашег
највећегјунака.Међутим,удвемаваријантамаоМарковоммегдану
против„ваљеног”Филипа(Е,124;СНПIIр,57),Момчилопостаје
Марковпобратим,аустаријемзаписуМарковаљубапреузима
типичноимеМарковемајке.398Тројнавезанаравниноменклатуре
јесачувана,алисузаборављени„прави”рођачкиодноси.икадасу
именанадјачалафункционалнеилисродничкеодносеикадасуони
потиснулиноменклатуру,каоупоменутомпримеруизПјеваније,
говоримоонепотпунојпарадигматици.Нетипичневаријацијена
билокојојодовихравнидоживљавајусекаогрешка,исклизнуће.

398С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,298.
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Појединачниасоцијативнинизовизаснивајусенаеквива-
ленцијиделокруга,фунција,именаисл.,авишеструкиасоција-
тивнинизовинасинонимијихоризонталноспрегнутихликова,
тј.насличностисинтагматскихрелација.Парадигматскинизи
везазнакаснеприсутнимјединицамасистема399постојииизван
поменутих критеријума уланчавања. један јунак асоцира на
другогиаконисунаистојепскојсцени,уистомсижеу,нитиих
повезујеистасижејнафункција.Нпр.синовицаилићеркаива
црнојевића,протагониста је сижеаоневестикојанежелида
ступиубракдокженикнепустиробљеизтамнице(варијантео
женидбиВлашићаРадула/бегаШумадинца–СНПVI,44;СНП
IIр,91).Чувенопрезимеактивираколективносећањенајуначку
породицуидозиваугледнепретке,атаноменклатурапредоча-
ва,насамомпочеткуваријантеоњенојудаји,даћебитиречио
моралној,јуначној,анепасивнојневести.

Секулаоцртаваиликујакајанка,чакиакоовајдругиније
поменутупесми.Тридобрајунака„ПопијевкеодСвилојевића”(Б,
46)јесуМаркоКраљевић,СекуласестричићимладиСвилојевић.
Марковоимејепореметилоустаљенитројнинизистиснувшијан-
ка,алигајеСекулинаатрибуција„вратила”упесму.„Сестричић”
нијесамоокошталиапелативузимемладогјунака,негоикопча
сајанком,знаккојисугеришеуспостављањеасоцијативногниза.

јошједантиппарадигматскихрелацијауспостављасереактуа-
лизацијомједногсижеаудругом.Мадазаоделитеепскепесменије
карактеристичнопамћењеипреношењесадржајаизпесмеупесму,
спорадичносепојављујумотивикојиексплицитноупућујунанеки
други,„старији”сиже.Нпр.ЂемоБрђанинтрагазаМаркомдабиму
сеосветио(СНПII,68)засмртсвогбрата,МусеКесеџије(СНПII,
67).или,једнарукописнаваријантаопобединајмлађегјунаканад
хваљенимпридошлицом(СНПIIр,55)почињеразговоромМарка,
МилошаиРадаОблачићаојунаштвуидобијениммегданима.Раде
подсећа„дасеМаркоједномпрепануо/однекакваљутицеБогдана”.

399F.deSosir,Opštalingvistika,147.
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Тешановапесмаонеоствареноммегдану,накојусеалудира(СНП
II,39),усвојенајекаодеотрадицијскогфонда.Маркопостајеспо-
наликовадваразличитасижеа.Видљивијејепреливањесадржаја
изједнепесмеудругуукругупесамаоКосовскомбоју.Такосе
гиљфердинговзаписосвађиЛазаревихкћери,апотомизетова,400
активираупрвојпесмиБогишићевезбирке.401Сукцесивнисижеи
сугеришусталноприсутнусвестоцелинииистимјунацима,чијасе
биографија,упоследњојфази,предпогибију,склапаодхронолош-
кипоређанихсеквенци.МусићСтеванподсећанакнежевуклетву,
извештајиоМилошевомподвигуиВуковојиздајинадовезујусена
клеветуизаклетвупредбитку,асликекојезатичужененаразбоју
опонирајусценамаиспраћањајунакаубој.Дијахронијскалинија
која спајапојединачнепесмеу заједничкикруг,успостављасе
истовременонатематскомиидејномнивоу,каоинаравниликова402.
Могућностсастављања„Лазарице”,затим,Вуковаконцептуали-
зацијазбирки,тј.низањедогађајаокоједногдогађајаилиједног
јунака,каоизаокруживањеМарковеепскебиографијеод„женидбе
краљаВукашина”до„СмртиМаркаКраљевића”илуструјусличну
кореспонденцијупојединачнихсижеа.

Требајошнагласитидапарадигматскоисинтагматскопо-
везивањеликованијемогућепотпуноодвојити.ивертикално
и хоризонтално уланчавање одвија се истовремено. Тако се
структурише чврстамрежа, целовит систем, на комепочива
епскасижетика.

400 В. поглавље „Место Косовске битке. Српске легенде о њој” (А.
гиљфердинг,ПутовањепоХерцеговини,БоснииСтаројСрбији,Службени
листСРј,Београд,1996,174–181).

401записе о свађи Лазаревих кћери анализира С. Петровић – „Свађа
Лазаревих кћери – флексибилност модела косовске традиције”, Годишњак
Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, V,
2010,191–217.

402С.Петровићистичедасууправоженекојепримајуизвештајепосле
бојавременскиипросторнимедијатори,спонеизмеђуодигранихдогађајаи
тренуткапевањаоњима(С.Петровић,ПредговорантологијиКосовскабитка
уусменојпоезији,37).
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гЕОМЕТРијАСижЕА

Епскебиографијејунакасрпскеепикесклапајусеодсеквен-
цитематизованихупојединачнимсижеима,измеђукојихнема
узајамневременскекорелације.403Б.Путиловпримећуједасе
подвизи јунака епскихпесамаи биљинане надовезују један
надруги,већсумеђусобнозаменљиви.Онидопуњавајуепску
биографијујунака,штосеманифестујекаосталноумножавање
епизодаиувећавањесижеа.404Појединачнапесма, сиже,„нај-
суштинскијидеоепскогјезика”405,усвојеграницесмештаепске
ликове, предметни свет,функционалнипросторновременски
континуум, а сви заједноподлежу законитостимаобликовања
затвореногицеловитог406епскогсвета.

Неодвојивостликоваисижеапочиванаесенцијалнојзави-
сностиносилацарадњеирадњесаме.Међусобнопрожимањемо-

403Појединепесмекосовскогкругаодступајуодовегенерализације,али
самонамотивскомнивоу.иакојенеспоранхронолошкипоредакдогађајапре,
утокуинаконбоја,немаоделитихсижеакојиседиректноиуцелостина-
слањајуједаннадруги.Сукцесивнисижеивећсусенадовезалииоформили
сложене(нпр.Б,1;СНПIIр,30).

404B.N.Putilov, „Savremeniproblemi istorijskepoetike folklorau svetlu
istorijsko-tipološke teorije”, Treći program Radio Beograda, br. 86–87, III–IV,
Beograd,1990,286.

405Isto,282.
406Лихачовсагледавафиктивнисветепакаоострвоуисторијскомвре-

мену (Д. С. Лихачов,Поетика старе руске књижевности, СКз, Београд,
1972,275,294).Бахтинсматрадајеовајапсолутни,омеђени,завршенисвет
удаљенепскомдистанцомуидеалнупрошлост(М.Bahtin,Oromanu,Nolit,
Beograd,1989,449).
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гућејепоказатипредстављањемпојединачнихсижејнихмодела
крозрелацијеликова.Свакимоделјеопштитематско-мотивски
пресеквишеваријаната,алиизаједничкасхема,парадигма,међу-
собниходносаликовауистојгрупипесама.Овевезеизграђују
геометријскусхемусвакогсижејногмодела,којасеодсликава
каодуж,троугао,четвороугао,итд.,аналогноотвореној,полуо-
творенојизатворенојгеометријидрамскихситуација407.Оваква
упрошћенасхемаможесе,макарноминално,применитиина
епскепесме.Уместонаситуације,сцене,уовомрадубићепо-
сматрананаравницелихсижеа.Учворнетачке,темена,смештају
седелатни,сижејнотворни,ликови,тј.оникојибитноутичуна
токрадње.изузетасуепизодичнаиспоредналица,каоштосу
слуге,појединигласници,саговорнициисл.,амоделисусведени
наједнуилидвепланиметријскеслике(фигуреуједнојравни),
применљивенавећинуваријаната.

Најједноставнијагеометријскасликаепскихсижеаједуж.
Онаилуструјесвеонемоделекојисезаснивајуискључивона
интеракцијијунакаипротивника.
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модели су сведени на једну или две планиметријске слике (фигуре у једној равни), 

применљиве на већину варијаната.

 Најједноставнија геометријска слика епских сижеа је дуж. Она илуструје све оне 

моделе који се заснивају искључиво на интеракцији јунака и противника. 









     



 Мада је поменута релација епска база, ретко се појављује у оваквом упрошћеном 

облику, али је, с друге стране, присутна у готово свим типовима сижеа. Меёу песмама о 

заштити слабих и борби за правду, овакву схему прате неке песме о Марковој прослави 

крсног имена, завади са вилом и указивању на грешке побратиму или владару 

(последњи се само делимично приближавају полу противника). Поменуте скупине 

познају и схему троугла, што указује да су се у парној релацији преклопили делокрузи 

жртве и спасиоца. Марко, угрожени јунак, сам се одбрани и казни насилника. Неке 

варијанте о јунаку који се ослобаёа сам одговарају такоёе овом елементарном обрасцу, 

као и песме о поробљивачу који својевољно пушта сужња. У овом другом случају 

преклапају се делокрузи поробљивача и спасиоца. Специјализована јуначка такмичења 

–стреличарство, огледање коња и поједине врсте мегдана, ослањају се на супарништво 

два такмаца. Разноврсни типови песама о женидби, због бројних ликова и сложених 

релација, ретко одговарају овој схеми, са изузетком варијаната о делији девојци која 

убија свог несуёеног младожењу, отмичара. Меёу сижеима о породичним односима 

сучељени протагонисти су ујак и сестрић, док се у типу песама које јунака сагледавају 

из друштвене сфере, опозитно постављају хајдуци и њихови мучитељи.

 Елементарном моделу дужи одговарају и малобројни сижеи у којима јунак 

успоставља моновалентну комплементарну везу. Уместо противника, интеракцију са 

јунаком остварује саговорник, адресат, помоћник, вереница или члан породице. Иако 

сви они не деле исти делокруг, повезује их сличан однос према протагонисти, у којем 

нема конфликта. Потискивање непријатеља ублажило је оштрину епске драматике и 

минимизирало заплет. Тако је женидба реализована без препрека епски непродуктивна, 

јер почива на договору женика и невесте (тазбине). Дуж доминира у сижеима о смрти 

јунака. Сукоб је овде отклоњен маргинализовањем противника и потенцирањем односа 

Сл. 20 –Дуж


јунак                                 противник


Сл.20–Дуж

Мадајепоменутарелацијаепскабаза,реткосепојављујеу
оваквомупрошћеномоблику,алије,сдругестране,присутнау
готовосвимтиповимасижеа.Међупесмамаозаштитислабих
иборбизаправду,оваквусхемупратенекепесмеоМарковој
прославикрсногимена,завадисавиломиуказивањунагрешке
побратимуиливладару(последњисесамоделимичноприбли-
жавајуполупротивника).Поменуте скупинепознајуи схему

407Анализирајућиинтеракцијелицаудрами,Полжинестје јеописао
основнетиповењиховиходноса.Уочио јеразличите геометријскелинијеи
сликекојеониформирајуусвакојсцени.(P.Žinestje,„Dramskageometrija”,u:
Modernateorijadrame,118–151)
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троугла,што указује да су се у парној релацијипреклопили
делокрузижртвеи спасиоца.Марко, угрожени јунак, сам се
одбрании казнинасилника.Неке варијанте о јунаку који се
ослобађасамодговарајутакођеовомелементарномобрасцу,као
ипесмеопоробљивачукојисвојевољнопуштасужња.Уовом
другомслучајупреклапајуседелокрузипоробљивачаиспасиоца.
Специјализованајуначкатакмичења–стреличарство,огледање
коњаипојединеврстемегдана,ослањајусенасупарништводва
такмаца. Разноврсни типовипесамаоженидби, због бројних
ликоваи сложенихрелација, ретко одговарају овој схеми, са
изузеткомваријанатаоделијидевојцикојаубијасвогнесуђеног
младожењу,отмичара.Међусижеимаопородичнимодносима
сучељенипротагонистисуујакисестрић,доксеутипупесама
којејунакасагледавајуиздруштвенесфере,опозитнопостављају
хајдуциињиховимучитељи.

Елементарноммоделудужиодговарајуималобројнисижеи
укојимајунакуспостављамоновалентнукомплементарнувезу.
Уместопротивника,интеракцијусајунакомостварујесаговор-
ник,адресат,помоћник,вереницаиличланпородице.иакосви
онинеделеистиделокруг,повезујеихсличанодноспремапро-
тагонисти,укојемнемаконфликта.Потискивањенепријатеља
ублажилојеоштринуепскедраматикеиминимизиралозаплет.
Такојеженидбареализованабезпрепрекаепскинепродуктивна,
јерпочиванадоговоруженикаиневесте(тазбине).Дуждоминира
усижеимаосмртијунака.Сукобјеовдеотклоњенмаргинализо-
вањемпротивникаипотенцирањемодносасмртнорањеногјуна-
каивладараилисезаветумирућегјунакареализујекаопоследња
опорукаупућенамајци,побратиму, саборцу,намернику.исто
тако,некегрупенеостваренеженидбезбогсмртиодвишесиле
(болест,урок,погибијавереникаубоју)упрвипланпостављају
трагичанодносјунакаидевојке.Најзад,сликомдужимогусе
представитиисвепесмесаприповедномситуацијомуоквиру
(разговорјунакаиптице,Маркаимајке,извештајрањеникажени,
приповедањехарамбашеоразлозимаодметања).
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Слика отвореног троугла сложенија је планиметријска
фигура,насталаспајањемдведужиуистојкрајњојтачки.Нази-
вомасоцираналогичкугрешку,алипрецизноилуструјеодносe
измеђуносилацасижеа.Одтритемена,двасумеђусобнонепо-
везана.Чвориштекоје означава јунака једино је двовалентно.
измеђуосталедветачке,накојимасунајчешћеналогодаваци
противник,немаинтеракције.
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смртно рањеног јунака и владара или се завет умирућег јунака реализује као последња 

опорука упућена мајци, побратиму, саборцу, намернику. Исто тако, неке групе 

неостварене женидбе због смрти од више силе (болест, урок, погибија вереника у боју) 

у први план постављају трагичан однос јунака и девојке. Најзад, сликом дужи могу се 

представити и све песме са приповедном ситуацијом у оквиру (разговор јунака и птице, 

Марка и мајке, извештај рањеника жени, приповедање харамбаше о разлозима 

одметања). 

 Слика отвореног троугла сложенија је планиметријска фигура, настала спајањем 

две дужи у истој крајњој тачки. Називом асоцира на логичку грешку, али прецизно 

илуструје односeизмеёу носилаца сижеа. Од три темена, два су меёусобно неповезана. 

Чвориште које означава јунака једино је двовалентно. Измеёу остале две тачке, на 

којима су најчешће налогодавац и противник, нема интеракције.







 











 Овакву схему имају неке варијанте о ратнику који привремено оставља оружје. 

Маркова мајка, Марко и Арапин (Турци) образују отворени троугао, при чему мајка и 

синовљеви противници не остварују било какву комуникацију. Мајка Находа Симеуна 

и калуёер који га одгаја такоёе не остварују икакву интеракцију. Истом сликом могу се 

представити и сижеи о бартоубиству из нехата. Мајка обавештава млаёег сина да има 

старијег брата у хајдуцима. Њена улога се завршава у овој једнолинијској вези. Друга 

линија је вишеструка релација измеёу браће – мегдан, убиство, самоубиство. 

Харамбаша који дозволи јунаку да оде на непријатељску територију или га пошаље по 

плен, не суочава се са противницима јунака (такмичари у вишебоју, потера). Исто тако, 

изневерени, остављени, јунак сам почини јунаштво меёу противницима (одбегла чета и 

непријатељ се не сусрећу).

 Најфреквентнија фигура припада затвореним геометријским структурама. 

Парадигматска схема половине модела представљена је троуглом. Заступљена је у свим 

Сл. 21 –Отворени троугао

  налогодавац


јунак


  противник

Сл.21–Отворенитроугао

Оваквусхемуимајунекеваријантеоратникукојипривре-
меноостављаоружје.Марковамајка,МаркоиАрапин(Турци)
образујуотворенитроугао,причемумајкаисиновљевипро-
тивницинеостварујубилокаквукомуникацију.МајкаНахода
Симеунаикалуђеркојигаодгајатакођенеостварујуикакву
интеракцију.истом сликоммогу се представити и сижеи о
бартоубиствуизнехата.Мајкаобавештавамлађегсинадаима
старијегбратаухајдуцима.Њенаулогасезавршавауовојјед-
нолинијскојвези.Другалинијајевишеструкарелацијаизмеђу
браће–мегдан,убиство,самоубиство.харамбашакојидозволи
јунакудаоденанепријатељскутериторијуилигапошаљепо
плен,несуочавасесапротивницимајунака(такмичариуви-
шебоју,потера).истотако,изневерени,остављени,јунаксам
починијунаштвомеђупротивницима(одбеглачетаинеприја-
тељсенесусрећу).

Најфреквентнијафигураприпадазатворенимгеометријским
структурама.Парадигматскасхемаполовинемоделапредставље-
најетроуглом.заступљенајеусвимтиповимасижеа,авећинска
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јеупесмамаозаштитислабихиборбизаправду,ослобађању,као
иусижеимаоотмициинеостваренојженидби.јунакипротивник
судвастабилнатемена,доксенатрећемизмењујуналогодавац,
жртва,помоћник(заточник)итражено(жељено)лице.
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типовима сижеа, а већинска је у песмама о заштити слабих и борби за правду, 

ослобаёању, као и у сижеима о отмици и неоствареној женидби. Јунак и противник су 

два стабилна темена, док се на трећем измењују налогодавац, жртва, помоћник 

(заточник) и тражено (жељено) лице.



















 Нпр. песме о ослобаёању почивају на тројној релацији спасиоца, сужња и 

поробљивача, а носиоци сижеа о отмици из кола, с воде или с поља јесу отмичар, 

девојка и потера. Такоёе се у облику троугла распореёују актери већине песама о 

неоствареној женидби и заштити слабих.

 Једноставна фигура, каква је троугао, не значи одмах и једноставност 

композиције. Геометријска слика бележи успостављену везу измеёу ликова у једној 

песми, али не и поновљену интеракцију. Нпр. у неким варијантама о хајдуку Петру 

Шаровићу / Луки Радовићу, којег неверни побратим Лука Шакетић / Вук Шалетић 

издаје бегу Љубовићу, обрт настаје када налогодавац поверује да је издајник кривац за 

напад на његов дом, па одлучи да пусти ухваћеног јунака и казни свог доскорашњег 

повереника (СНП VIII, 10; СНП IIIр, 18; ПЦХ, 80). После успостављања тројне 

релације налогодавац –противник (издајник) –жртва, протагонисти мењају делокруге 

и наново успостављају исту тројну спрегу. Налогодавац постаје осветник, помоћник 

јунака, јунак се уздиже, губи улогу жртве, а противник је преузима. Слика је остала 

иста –троугао, али је два пута оцртан. 









 



 налогодавац = помоћник








жртва = јунак противник = жртва

Сл. 22 –Троугао

налогодавац/жртва/помоћник / тражено лице







јунак                     противник 

Сл.22–Троугао

Нпр.песмеоослобађањупочивајунатројнојрелацијиспа-
сиоца,сужњаипоробљивача,аносиоцисижеаоотмициизкола,
сводеилиспољајесуотмичар,девојкаипотера.Такођесеу
обликутроуглараспоређујуактеривећинепесамаонеоствареној
женидбиизаштитислабих.

једноставна фигура, каква је троугао, не значи одмах
и једноставност композиције. геометријска слика бележи
успостављену везу између ликова у једној песми, али не и
поновљенуинтеракцију.Нпр.унекимваријантамаохајдуку
ПетруШаровићу/ЛукиРадовићу,којегневернипобратимЛука
Шакетић /ВукШалетићиздаје бегуљубовићу, обртнастаје
каданалогодавацповеруједа јеиздајниккривацзанападна
његовдом,паодлучидапустиухваћеногјунакаиказнисвог
доскорашњегповереника(СНПVIII,10;СНПIIIр,18;Пцх,
80).Послеуспостављањатројнерелацијеналогодавац–про-
тивник(издајник)–жртва,протагонистимењајуделокругеи
нановоуспостављајуистутројнуспрегу.Налогодавацпостаје
осветник,помоћникјунака,јунаксеуздиже,губиулогужртве,
апротивникјепреузима.Сликајеосталаиста–троугао,али
једвапутаоцртан.
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типовима сижеа, а већинска је у песмама о заштити слабих и борби за правду, 

ослобаёању, као и у сижеима о отмици и неоствареној женидби. Јунак и противник су 

два стабилна темена, док се на трећем измењују налогодавац, жртва, помоћник 

(заточник) и тражено (жељено) лице.



















 Нпр. песме о ослобаёању почивају на тројној релацији спасиоца, сужња и 

поробљивача, а носиоци сижеа о отмици из кола, с воде или с поља јесу отмичар, 

девојка и потера. Такоёе се у облику троугла распореёују актери већине песама о 

неоствареној женидби и заштити слабих.

 Једноставна фигура, каква је троугао, не значи одмах и једноставност 

композиције. Геометријска слика бележи успостављену везу измеёу ликова у једној 

песми, али не и поновљену интеракцију. Нпр. у неким варијантама о хајдуку Петру 

Шаровићу / Луки Радовићу, којег неверни побратим Лука Шакетић / Вук Шалетић 

издаје бегу Љубовићу, обрт настаје када налогодавац поверује да је издајник кривац за 

напад на његов дом, па одлучи да пусти ухваћеног јунака и казни свог доскорашњег 

повереника (СНП VIII, 10; СНП IIIр, 18; ПЦХ, 80). После успостављања тројне 

релације налогодавац –противник (издајник) –жртва, протагонисти мењају делокруге 

и наново успостављају исту тројну спрегу. Налогодавац постаје осветник, помоћник 

јунака, јунак се уздиже, губи улогу жртве, а противник је преузима. Слика је остала 

иста –троугао, али је два пута оцртан. 









 



 налогодавац = помоћник








жртва = јунак противник = жртва

Сл. 22 –Троугао

налогодавац/жртва/помоћник / тражено лице







јунак                     противник 

Сл.23–Троугао

Отвореничетвороугаонијетипичнаепскаформа.Појављује
сеизузетно,самоупојединимпесмама,инеможесеприменити
нацелемоделе.Отвореност,заправо,значидасеодчетириде-
латналицамеђусобноповезујусамоподва.
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 Отворени четвороугао није типична епска форма. Појављује се изузетно, само у 

појединим песмама, и не може се применити на целе моделе. Отвореност, заправо, 

значи да се од четири делатна лица меёусобно повезују само по два.



















 Недовољна повезаност актера говори о томе да се радња не концентрише, како је 

очекивано, на свима њима (прва слика), или сведочи о сегментираности сижеа и 

понављању идентичних ситуација (друга слика). Првом фигуром може се представити 

песма „Милош Стоићевић и Мехо Оругџијћ“. На горњим, неповезаним теменима 

налазе се Лука Лазаревић и Али-паша, двојица војсковоёа. Они су надреёени Милошу 

Поцерцу, односно Меху. Судар две војске, а тиме и веза њених предводника, остали су 

у сенци мегдана за Кулинову сабљу који деле српски и турски јунак (на слици 

смештени у двовалентне тачке четвороугла). Форми три дужи које полазе из истог 

темена одговара нпр. песма о сукобима Марка са тројицом мегданџија које успут среће 

– Ђином Латинином, младим Туретом и Ђерёели-Алијом (СНП IIр, 50). Маркови 

противници не наступају заједно. Три сукцесивна независна мегдана пример су 

надовезаних сижеа. Зато њихова геометријска слика не одговара једноставним сижеима 

и осталим варијантама модела о такмичарском мегдану.

 Делимично отворени четвороугао подразумева једно отворено теме, из ког 

полази само једна линија, док преостала три затварају троугао.  На отвореном темену 

најчешће је помоћник јунака или његов гласник, док се тежиште радње ослања на 

троугао јунака, противника и жртве, односно, траженог лица (објекта).







Сл. 23 –Троугао 

Сл. 24 –Отворени четвороугао 





Сл.24–Отвореничетвороугао

Недовољнаповезаностактераговориотомедасерадња
неконцентрише,какојеочекивано,насвимањима(прваслика),
илисведочиосегментираностисижеаипонављањуидентичних
ситуација(другаслика).Првомфигуромможесепредставити
песма„МилошСтоићевићиМехоОругџијћ”.Нагорњим,непо-
везанимтемениманалазесеЛукаЛазаревићиАли-паша,двојица
војсковођа.ОнисунадређениМилошуПоцерцу,односноМеху.
Судардвевојске,атимеивезањенихпредводника,осталису
усенцимегданазаКулиновусабљукојиделесрпскиитурски
јунак (на слици смештениу двовалентне тачке четвороугла).
Формитридужикојеполазеизистогтеменаодговаранпр.песма
осукобимаМаркасатројицоммегданџијакојеуспутсреће–Ђи-
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номЛатинином,младимТуретомиЂерђели-Алијом(СНПIIр,
50).Марковипротивнициненаступајузаједно.Трисукцесивна
независнамегданапримерсунадовезанихсижеа.затоњихова
геометријскасликанеодговараједноставнимсижеимаиосталим
варијантамамоделаотакмичарскоммегдану.

Делимичноотвореничетвороугаоподразумеваједноотво-
ренотеме,изкогполазисамоједналинија,докпреосталатри
затварајутроугао.Наотвореномтеменунајчешћејепомоћник
јунакаилињеговгласник,доксетежиштерадњеослањанатроу-
гаојунака,противникаижртве,односно,траженоглица(објекта).
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 Меёу сижеима који одговарају овој схеми највише је оних о ослобаёању 

засужњеног роёака (побратима) из поворке или тамнице. Улога помоћника исцрпљује 

се обавештавањем о спровоёењу ухваћеног јунака или о давно одведеном члану 

породице. Затим се сижеи уливају у типични модел ослобаёања, који се реализује кроз 

садејство три актера у доминантном епском троуглу. Варијанте о Марковом мегдану 

против хвалисавца –Филипа Маџарина, идентично постављају главне учеснике радње 

– Марков побратим преноси гласове о својеврсном изазову најбољег јунака, Марко и  

Филип опонирају у доњим теменима четвороугла, а Филипова љуба се налази на полу 

жртве. 

 И поједине песме других сижејних типова формирају сличну мрежу 

протагониста, али их делимично ротирају у крајњим тачкама. Стабилно остаје само 

теме јунака, који једини и остварује интеракцију са свима осталима. Тако се нпр. у 

моделу о победи најмлаёег јунака над хваљеним придошлицом у тровалентно теме 

смешта најмлаёи јунак, троугао са њим формирају двојица старијих јунака, који не 

учествују у борби, док је на моновалентној тачки –противник. Обраде које истичу реку 

препреку на повратку сватова затварају троугао измеёу младожење, његовог оца и 

очевог побратима, јунаковог непријатеља, док невеста преузима улогу жениковог 

помоћникаи кореспондира једино с њим. У сижеима о замени невесте јунак раскида 

троугао у који улазе противник и девојка, да би се повезао са другом невестом.

 Затворене фигуре искључују моновалентне протагонисте. Боље повезани ликови 

чвршће су структурисани у наративно ткиво, а њихово увоёење је мотивисаније. Зато 

су затворене форме бројније. Целовитост сижеа верније је пренета затвореном сликом. 

Четворо делатних лица скицира четвороугао са једном или две дијагонале. Прва фигура 

је много чешћа. После троугла, дуж и четвороугао са једном дијагоналом су две 

најраширеније слике повезивања ликова. Учесталост оваквог типа четвороугла 

 помоћник/гласник             жртва/објекат




  

  јунак  противник

Сл. 25 –Делимично отворени четвороугао

Сл.25–Делимичноотвореничетвороугао

Међусижеимакојиодговарајуовојсхеминајвишејеоних
оослобађањузасужњеногрођака (побратима)изповоркеили
тамнице.Улогапомоћникаисцрпљујесеобавештавањемоспро-
вођењуухваћеногјунакаилиодавноодведеномчланупороди-
це.затимсесижеиуливајуутипичанмоделослобађања,који
сереализујекрозсадејствотриактераудоминантномепском
троуглу.ВаријантеоМарковоммегданупротивхвалисавца–Фи-
липаМаџарина,идентичнопостављајуглавнеучесникерадње
– Марков побратимпреноси гласове о својеврсномизазову
најбољегјунака,МаркоиФилипопонирајуудоњимтеменима
четвороугла,аФилиповаљубасеналазинаполужртве.

ипојединепесмедругихсижејнихтиповаформирајусличну
мрежупротагониста,алиихделимичноротирајуукрајњимтач-
кама.Стабилноостајесамотемејунака,којијединииостварује
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интеракцијусасвимаосталима.Такосенпр.умоделуопобеди
најмлађег јунаканад хваљенимпридошлицому тровалентно
темесмештанајмлађијунак,троугаосањимформирајудвојица
старијих јунака, којинеучествујууборби, док јенамонова-
лентнојтачки–противник.Обрадекојеистичурекупрепрекуна
повраткусватовазатварајутроугаоизмеђумладожење,његовог
оца и очевог побратима, јунаковог непријатеља, докневеста
преузимаулогужениковогпомоћникаикореспондирајединос
њим.Усижеимаозамениневестејунакраскидатроугаоукоји
улазепротивникидевојка,дабисеповезаосадругомневестом.

затворенефигуреискључујумоновалентнепротагонисте.
Бољеповезаниликовичвршће су структурисаниунаративно
ткиво, ањихово увођење јемотивисаније. зато су затворене
формебројније.целовитостсижеавернијејепренетазатвореном
сликом.Четвороделатнихлицаскицирачетвороугаосаједном
илидведијагонале.Првафигурајемногочешћа.Послетроугла,
дужичетвороугаосаједномдијагоналомсудвенајраширеније
сликеповезивањаликова.Учесталостоваквогтипачетвороугла
последицајесиметриједватроугласазаједничкомхипотенузом.
јединаизоморфнатачкајејунакутровалентномтемену.Форму-
лативнакомбинација,типичназапојединесижееоослобађању
инекегрупеоженидбиотмицом,јунакадијагоналновезујеза
жртву,односнодевојку(објекатпотраге),доксеудвовалентне
угловесмештајуналогодавацилипасивнимладожења,наједној,
апротивник,надијаметралносупротнојстрани.
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последица је симетрије два троугла са заједничком хипотенузом. Једина изоморфна 

тачка је јунак у тровалентном темену. Формулативна комбинација, типична за поједине 

сижее о ослобаёању и неке групе о женидби отмицом, јунака дијагонално везује за 

жртву, односно девојку (објекат потраге), док се у двовалентне углове смештају 

налогодавац или пасивни младожења, на једној, а противник, на дијаметрално 

супротној страни.





















 Иста слика одговара песмама о мегдану у сестре (љубе), с тим што се јунак и 

противник дијагонално повезују, а преостала два темена заузимају две жене. Провала у 

девојачке одаје након дугогодишњег служења за девојку и отмица која потом уследи 

најпре се оцртава као троугао господар – јунак – девојка, да би се преко дијагонале 

јунак –девојка пресликао у симетрични троугао у чијем је теменуовога пута робиња, 

помоћник који јунаку откључава табуисану „шикли одају“408.

 Меёу сижеима о породичним односима, опклада у верност љубе другачије 

размешта четворо протагониста по истим линијама. Тровалентна темена заузимају 

Турчин, такмац који се с Марком опклади да ће му преварити љубу, и Анёелија, 

Маркова мудра љуба, док су у осталим двема тачкама Марко (пасиван до пред крај јер 

чека на разрешење опкладе) и робиња коју Маркова љуба подметне уљезу у ложницу. 

Сижејни модел о гозби на којој се открива љубино неверство окупља мајку у улози 

помоћника, јунака, супарника и неверницу. Као и у претходном примеру, јунака и љубу 

повезује дијагонала.


408Забрањени простор у ком девојка сазрева, подигнут је „горе“ на верткалној оси, супротно тамници (М. 

Детелић, Митски простор и епика,159–160).

налогодавац/женик  жртва/објекат




 

 
 јунак (заточник) противик

Сл. 26 –Четвороугао с једном дијагоналом

Сл.26–Четвороугаосједномдијагоналом
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истасликаодговарапесмамаомегдануусестре(љубе),с
тимштосејунакипротивникдијагоналноповезују,апреостала
дватеменазаузимајудвежене.Провалаудевојачкеодајенакон
дугогодишњегслужењазадевојкуиотмицакојапотомуследи
најпресеоцртавакаотроугаогосподар–јунак–девојка,даби
сепрекодијагоналејунак–девојкапресликаоусиметричантро-
угаоучијемјетеменуовогапутаробиња,помоћниккојијунаку
откључаватабуисану„шиклиодају”408.

Међусижеимаопородичнимодносима,опкладауверност
љубедругачије размештачетворопротагонистапоистимли-
нијама.ТровалентнатеменазаузимајуТурчин,такмацкојисес
Маркомопкладидаћемупреваритиљубу,иАнђелија,Маркова
мудраљуба,доксууосталимдвематачкамаМарко(пасивандо
предкрајјерчеканаразрешењеопкладе)иробињакојуМаркова
љубаподметнеуљезууложницу.Сижејнимоделогозбинакојој
сеоткриваљубиноневерствоокупљамајкууулозипомоћника,
јунака, супарникаиневерницу.Каоиупретходномпримеру,
јунакаиљубуповезуједијагонала.

Фигурачетвороугласаједномдијагоналом,осимусижеима
оослобађањуиотмици,достајезаступљенаимеђупесмамао
социјалномстатусу,алијеуправоуовојскупининајмањафик-
сираностодређеногделокругазаодређеночвориште.хомогени
сижејнимодели овог типапесама, представљенипоменутом
геометријскомсликом, јесу: рођакиздаје хајдука (дијагонала:
хајдук–противник,двовалентнатемена:налогодавацпротив-
никуи осветник (спасилац) издатог јунака); продаја хајдука
(дијагонала:продатихајдук–булаудовица,двовалентнатемена:
хајдуципрерушениутрговцеипотера);девојкауцаревојвојсци
(дијагонала:девојка–цар,двовалентнатемена:отацдевојкеи
кушач)изакаснелијунак(дијагонала:јунак–слуга(помоћник),
двовалентнатемена:љубаиКосовкадевојка(гласник)).

408забрањени простор у ком девојка сазрева, подигнут је „горе” на
верткалнојоси,супротнотамници(М.Детелић,Митскипросториепика,
159–160).
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Четвороугаосадведијагоналесиметричнајесликасижеа
чијисусвиактеримеђусобноповезани.затосемогупоста-
витиубилокојиугаоизамењиватиместа.Ликовисетројно
повезују, па овај четвороугао настаје преклапањем четири
троугла.Сложенијевезе,већаиспреплетеност,удвостручавање
делокруга,директноповлачемањибројсижејнихмоделакоје
одсликавају.
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 Фигура четвороугла са једном дијагоналом, осим у сижеима о ослобаёању и 

отмици, доста је заступљена и меёу песмама осоцијалном статусу, али је управо у овој 

скупини најмања фиксираност одреёеног делокруга за одреёено чвориште. Хомогени 

сижејни модели овог типа песама, представљени поменутом геометријском сликом, 

јесу: роёак издаје хајдука (дијагонала: хајдук – противник, двовалентна темена: 

налогодавац противнику и осветник (спасилац) издатог јунака); продаја хајдука 

(дијагонала: продати хајдук –була удовица, двовалентна темена: хајдуци прерушени у 

трговце и потера); девојка у царевој војсци (дијагонала: девојка – цар, двовалентна 

темена: отац девојке и кушач) и закаснели јунак (дијагонала: јунак –слуга (помоћник), 

двовалентна темена: љуба и Косовка девојка (гласник)). 

 Четвороугао са две дијагонале симетрична је слика сижеа чији су сви актери 

меёусобно повезани. Зато се могу поставити у било који угао и замењивати места. 

Ликови се тројно повезују, па овај четвороугао настаје преклапањем четири троугла. 

Сложеније везе, већа испреплетеност, удвостручавање делокруга, директно повлаче 

мањи број сижејних модела које одсликавају.















Оваква схема оговара неким групама песама о женидби, неверној жени, а такоёе и 

сижеима о оклеветаном јунаку. Женидба отмицом из сватовске поворке повезује 

женика, његовог заточника, противника и невесту. Женик, формулативно пасиван, 

овогапута учествује у отмици, неретко предводи чету, али је пресудна помоћ сестрића 

или слуге, заточника. Активни женик и линија која га спаја са противником проширују 

типични троугао јунак – противник – девојка на симетрични четвороугао са две 

дијагонале. Прељубница, супарник, јунак и нејаки син као помоћник творе мрежу 

односа на којој се граде варијанте о неверној Грујовици, док су у моделу о љуби која 

уништава јунакове атрибуте помоћника заменили сестра (варијанте о погибији војводе 

Момчила), односно вила, вук и змија (варијанте о смрти Змај-Огњеног Вука). 

Оклеветани јунак, владар, клеветник и различити типови помоћника (нпр. угледни 

Сл. 27 –Четвороугао с две дијагоналеСл.27–Четвороугаосдведијагонале

Оваквасхемаоговаранекимгрупамапесамаоженидби,
неверној жени, а такође и сижеима о оклеветаном јунаку.
женидбаотмицомизсватовскеповоркеповезујеженика,ње-
говогзаточника,противникаиневесту.женик,формулативно
пасиван,овогапутаучествујеуотмици,нереткопредводичету,
алијепресуднапомоћсестрићаилислуге,заточника.Актив-
ниженикилинијакоја гаспајасапротивникомпроширују
типичантроугаојунак–противник–девојканасиметричан
четвороугаосадведијагонале.Прељубница,супарник,јунак
и нејаки син као помоћник творемрежуодноса на којој се
градеваријантеоневернојгрујовици,доксуумоделуољуби
којауништавајунаковеатрибутепомоћниказаменилисестра
(варијантеопогибијивојводеМомчила),односновила,вук
измија(варијантеосмртизмај-ОгњеногВука).Оклеветани
јунак,владар,клеветникиразличититиповипомоћника(нпр.
угледнисведокизредованепријатељакојипотврђујејунаков
исказ) формирају затворену фигуру са троструким везама
измеђуликова.
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Повећањебројаносилацарадњезахтевасложенијепрепле-
теизмеђуњих.Спрогресијомделатнихликоваопадабројсижеа
у којима су заступљени.Петоугаонеформације нису толико
честе.Појављујусеупесмамаоженидбиспрепрекамаионима
које јунака сагледавајуизугла социјалниходноса.Отворене
геометријскесликесижејнихмоделасавишеодчетиритемена,
готовоинепостоје,јерподразумевајунедовољнуповезаност
актера.Чакјеиделимичноотворенапланиметријскасликас
већимбројемучесникаурадњипреознакапојединачнихсижеа
негомодела.Типична јенпр. занекесложенесижеенастале
поступком надовезивања два једноставна. Тако варијанте о
јунаковомвојевањууцаревојвојсципрерастајуумегданпро-
тивпоробљивачаљубе.једантроугаоформирајујунак,цари
непријатељ,адругијунак,супарникиљуба.Спојнатачкадва
троуглајејунак.
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сведок из редова непријатеља који потврёује јунаков исказ) формирају затворену 

фигуру са троструким везама измеёу ликова.

 Повећање броја носилаца радње захтева сложеније преплете измеёу њих. С 

прогресијом делатних ликова опада број сижеа у којима су заступљени. Петоугаоне 

формације нису толико честе. Појављују се у песмама о женидби с препрекама и онима 

које јунака сагледавају из угла социјалних односа. Отворене геометријске слике 

сижејних модела са више од четири темена, готово и не постоје, јер подразумевају 

недовољну повезаност актера. Чак је и делимично отворена планиметријска слика с 

већим бројем учесника у радњи пре ознака појединачних сижеа него модела. Типична 

је нпр. за неке сложене сижее настале поступком надовезивања два једноставна. Тако 

варијанте о јунаковом војевању у царевој војсци прерастају у мегдан против 

поробљивача љубе. Један троугао формирају јунак, цар и непријатељ, а други јунак, 

супарник и љуба. Спојна тачка два троугла је јунак.













 







 Затворени петоугао чвршће окупља носиоце радње, а последица вишеструких 

интеракција јесте обавезно пресецање дијагоналама, чији број, истина, није фиксан чак 

ни у истом моделу. Добар пример су две иначице о мегдану у незнању двојице браће, 

представника хришћанског и турског владара –СНП IIр,9;ПЦХ, 5. Актери су мајка, 

њена два сина –царев и ћесаров заточник, турски и хришћански владар. Браћа која деле 

мегдан у незнању испред својих војски, након препознавања прекидају борбу. Расплет 

варира –обојица се враћају мајци (СНП IIр, 9), или најпре помире војсковоёе, па се 

јунак
   
 

 владар   љуба
 




непријатељ         противник

Сл. 28 –Делимично отворени петоугао
Сл.28–Делимичноотворенипетоугао

затворенипетоугаочвршћеокупљаносиоцерадње,апо-
следицавишеструкихинтеракцијајестеобавезнопресецање
дијагоналама,чијиброј,истина,нијефиксанчакниуистом
моделу.Добарпримерсудвеиначицеомегдануунезнању
двојицебраће,представникахришћанскогитурскогвладара–
СНПIIр,9;Пцх,5.Актерисумајка,њенадвасина–цареви
ћесаровзаточник,турскиихришћанскивладар.Браћакојаделе
мегданунезнањуиспредсвојихвојски,наконпрепознавања



Данијела петковић

336

прекидајуборбу.Расплетварира–обојицасевраћајумајци
(СНПIIр,9),илинајпрепомиревојсковође,пасеондаврате
кући(Пцх,5).Прваваријантаодговарапетоуглусаједном,а
другапетоуглусатридијагонале.409
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онда врате кући (ПЦХ, 5). Прва варијанта одговара петоуглу са једном, а друга 

петоуглу са три дијагонале.409

















 



 Сличном фигуром представљају се и сижеи о женидби с низом препрека пре 

узимања девојке, односно, група песама о женидби с препреком након одвоёења 

девојке – изасланици тазбине. Ако се, у првом случају, занемари споредни ток –

вишебој, за који се женидба размакла, невеста, женик, његов заточник, девојачки 

скрбник (отац, мајка, брат) и противник ангажован од стране тазбине формирају 

петоугао. Последња три актера представљена су сингуларом, јер нема суштинске 

разлике меёу сижеима у којима препреку формира само таст или оба невестина 

родитеља, као и оних у којима се огледају један заточник и противник или више њих.


















409У једној варијанти овог модела из Вукове и једној из Милутиновићеве збирке (СНП VII,55;ПЦХ, 125)

мајка се не појављује. Слика сижеа одговара затвореном четвороуглу, чија су темена два брата, турски 

везир/цар и московска царица / бечки ћесар. Верзија из Вукове књиге је пример четвороугла са две 

дијагонале – након прекида борбе, роёаци заточници ухвате везира и предају га руској краљици. У 

Пјеванији браћа после откривања идентитета прелазе на страну бечког ћесара, што значи да се 

успоставља само једна дијагонала активирањем троугла двојице сродника и хришћанског владара.

  мајка      мајка




син    син  син   син




 цар  ћесар    цар ћесар

    невеста


 
  тазбина    женик



  

   противник заточник






Сл. 29 –Петоугао с једном дијагоналом Сл. 30 –Петоугао с три дијагонале
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409У једној варијанти овог модела из Вукове и једној из Милутиновићеве збирке (СНП VII,55;ПЦХ, 125)
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Сл. 29 –Петоугао с једном дијагоналом Сл. 30 –Петоугао с три дијагонале Сл.29–Петоугаосједном Сл.30–Петоугаостри
 дијагоналом дијагонале

Сличномфигуромпредстављајусеисижеиоженидбиснизом
препрекапреузимањадевојке,односно,групапесамаоженидбис
препрекомнаконодвођењадевојке–изасланицитазбине.Акосе,у
првомслучају,занемариспоредниток–вишебој,закојисеженидба
размакла,невеста,женик,његовзаточник,девојачкискрбник(отац,
мајка,брат)ипротивникангажованодстранетазбинеформирају
петоугао.Последњатриактерапредстављенасусингуларом,јер
немасуштинскеразликемеђусижеимаукојимапрепрекуформи-
расамотастилиобаневестинародитеља,каоионихукојимасе
огледајуједанзаточникипротивникиливишењих.

409УједнојваријантиовогмоделаизВуковеиједнојизМилутиновиће-
везбирке(СНПVII,55;Пцх,125)мајкасенепојављује.Сликасижеаодго-
вара затвореном четвороуглу, чија су темена два брата, турски везир/цар и
московскацарица/бечкићесар.ВерзијаизВуковекњигејепримерчетворо-
угласадведијагонале–наконпрекидаборбе,рођацизаточнициухватевезира
ипредајугарускојкраљици.УПјеванијибраћапослеоткривањаидентитета
прелазенастранубечкогћесара,штозначидасеуспостављасамоједнадија-
гоналаактивирањемтроугладвојицесродникаихришћанскогвладара.
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Сл. 29 –Петоугао с једном дијагоналом Сл. 30 –Петоугао с три дијагонале

Сл.31–Петоугаостридијагонале

Песмеоженидбиспрепрекамапреипослеодвођењаде-
војкепроширујубројделатнихлицазајошједногнепријатеља,
послатогзасватовима.Таконастајушестоугаонеструктуре,које
се,кадјеречоједноставнимсижеима,искључивовезујузаовај
подтипженидбе.

256






 

 Песме о женидби с препрекама пре и после одвоёења девојке проширују број 

делатних лица за још једног непријатеља, послатог за сватовима. Тако настају 

шестоугаоне структуре, које се, кад је реч о једноставним сижеима, искључиво везују за 

овај подтип женидбе.























 Петоугао и шестоугао женидбених сижеа збир је више тројних веза, склоп више 

троуглова. У последњем примеру најпре се формира троугао:  женик – тазбина –

невеста (просидба и уговарање свадбе). Затим тазбина настоји да осујети намере 

женика и задржи девојку (троугао: тазбина – први противник – невеста). Женик 

ангажује једног или више заточника (женик – заточник – невеста), који савладавају 

препреке у тазбини, измеёу осталог, и кроз мегдан с представником тазбине (троугао: 

заточник – први противник – невеста). На повратку се понавља двобој с дугим 

представником девојачких скрбника (троуглови: тазбина –други противник –невеста и 

заточник – други противник – невеста). Преклапањем шест троуглова настаје 

шестоугао са пет дијагонала, заједничка фигура за најсложенији подтип женидбе. Треба 

додати да валентност ликова није пропорционална њиховој активности. Невеста је у 

поменутом моделу крајње пасивна, али је везна тачка, спојница осталих ликова, 

заједничко теме свих троуглова, саставних делова целе слике.

 Надаље, сложеније фигуре су могуће, али само као слика сложених сижеа. 

Шестоугао је последња слика једноставних модела мотивских сижеа са једним 

протагонистом. Велики број учесника карактеристичан је за хроничарске песме и сижее 


први противник заточник





тазбина    женик


 


други противник невеста

Сл. 31 –Петоугао с три дијагонале

Сл. 32 –Шестоугао с пет дијагонала

Сл.32–Шестоугаоспетдијагонала

Петоугаоишестоугаоженидбенихсижеазбирјевишетрој-
нихвеза,склопвишетроуглова.Упоследњемпримерунајпресе
формиратроугао:женик–тазбина–невеста(просидбаиугова-
рањесвадбе).затимтазбинанастојидаосујетинамереженикаи
задржидевојку(троугао:тазбина–првипротивник–невеста).
женикангажујеједногиливишезаточника(женик–заточник–
невеста),којисавладавајупрепрекеутазбини,измеђуосталог,и
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крозмегданспредставникомтазбине(троугао:заточник–први
противник–невеста).Наповраткусепонављадвобојсдругим
представникомдевојачкихскрбника(троуглови:тазбина–други
противник–невестаизаточник–другипротивник–невеста).
Преклапањемшесттроуглованастајешестоугаосапетдијаго-
нала,заједничкафигуразанајсложенијиподтипженидбе.Треба
додатидавалентностликованијепропорционалнањиховојак-
тивности.Невестајеупоменутоммоделукрајњепасивна,али
јевезнатачка,спојницаосталихликова,заједничкотемесвих
троуглова,саставнихделовацелеслике.

Надаље,сложенијефигуресумогуће,алисамокаослика
сложених сижеа.Шестоугао је последња слика једноставних
моделамотивскихсижеасаједнимпротагонистом.Великиброј
учесника карактеристичан је за хроничарске песме и сижее
са колективним јунацима, четама, војскама.Мотивске песме
концентрисанена једногилидвојицу-тројицуудруженихпро-
тагонистанегранајупретераномрежуделатнихлица.захтевза
концентрацијомрадњеиодсуствоширихепизода,каоосновне
одликесрпскеепике410,условилисуоваквуврстуограничења.
истотако,потребазасмисленим,мотивисанимувођењемликова
подразумевањиховумеђусобнуповезаност.Овајпостулатналаже
економичностихотимичноизбегавањевеликогбројаликовајер
нужноводиуразуђивањерадње.Акосетомеприкључиифор-
мулативност,општипринципсвихнивоаепскогсистема,који
наравнирелацијамеђуликовимаварирапарадигматскеспојеве
одразинеделокругадоразинеименовања,јасноједајеиброј
планиметријскихфигуракојеилуструју везе епскихликоваи
сижејнихмодела,такођеограничен.Половинасижејнихмодела,
нерачунајућисложене,представљасетроуглом,петнаестпро-
ценатаодговараформидужи,истотоликочетвороуглусаједном
дијагоналом,попетпроценатасижеараспоређујесенаслике
отвореногтроугла,делимичноотвореногчетвороуглаизатворе-

410A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,115.
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ногчетвороугласадведијагонале,апреосталихпетпроцената
сачињавајумоделиодсликанипетоугломишестоуглом.

Остављајући по страни бројна одступања, испадања из
клишеа,нетипичнеликовеиспојеве,којипојединачнаостварења
расејавајуизпољанајгушћеконцентрацијепесамаједногмодела,
усмеруестетскогосипањаилисупротно–канепоновљивим„ко-
лективно-индивидуалним”411творевинама,намећесезакључак

411Најбољепевачекрасипрепознатљивапоетикакојауграницамако-
лективног наслеђа налази простора за суптилне ауторске нијансе. Више о
томеу:В.С.Караџић,„Предговор”у:Народнесрпскепјесме.Књигачетврта
укојојсуразличне јуначкепјесме,Беч,1833,VII–XLIV;или„Предговор”у:
Српске народне пјесме, књ. IV (1862),Сабрана делаВукаКараџића, књ. 7,
прир.љ.зуковић,Просвета,Београд,1986,393–412;В.Латковић,„Опева-
чимасрпскохрватскихнароднихепскихпесамадокрајаXVIIIвека”,Прилози
закњижевност,језик,историјуифолклор,год.XX,св.3–4,Београд,1954,
184–202;М.Панић-Суреп,ФилипВишњићпесник буне,Просвета, Београд,
1956;С.Матић,Нашнародниепинашстих,Матицасрпска,НовиСад,1964;
С.Матић,Новиогледионашемнародномепу;Р.Меденица,Нашанародна
епика и њени творци: црногорско-херцеговачка планинска област постој-
бина патријархалне културе и епске песмеДинараца,Обод,цетиње, 1975;
М.Матицки,Епика устанка, Рад, Београд, 1982;В.Недић,Вукови певачи,
Матицасрпска,НовиСад,1981;Н.љубинковић,„губитнициСтарцаМили-
је”,Расковник,Београд,год.XIII,бр.47–48,1987,стр.81–104;год.XIII,бр.
49,1987,стр.73–94;год.XIII,бр.50,1987,стр.85–103;год.XIV,бр.51–52,
1988,стр.71–98;год.XIV,бр.53–54,1988,стр.139–148;Р.Пешић,„Прилог
познавањуВуковихпевача:АнђелкоВуковић”,Студијеиграђазаисторију
књижевности, књ. 3, ур.М.Фрајнд,институт за књижевност и уметност,
Београд,1986,149–154;Р.Пешић,„ПрилогпознавањуВуковихпевача:слепа
живана”,НаучнисастанакславистауВуковедане,год.XVII,св.3(1987),Бе-
оград,1988,41–56;љ.зуковић,ВуковипевачиизЦрнеГоре,Рад,Вуковсабор,
Београд, 1988;Л.Чурчић,СлепицаизГргуреваца,Посебнаиздања, књ.38,
БалканолошкиинститутСАНУ,МанастирШишатовац,Београд,1989;Н.Ми-
лошевић-Ђорђевић,„иришкаакадемијаиВуковипевачиилиСремскислепи
певачиусвеопштемкругуепскогпевања”,зборникрадова:Сремкрозвекове
(СлојевикултураФрушкегореиСрема),ур.М.Матицки,Вуковазадужбина,
ОгранакВуковезадужбинеуБеочину,институтзакњижевностиуметност,
Београд, Беочин, 2007, 383–398; Б. Сувајџић,Певач итрадиција, завод за
уџбенике,Београд, 2010;С.ЂорђевићБелић,Фигура гуслара.Хероизирана
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дагеометријскафигура,каоскицасижејногмоделаизраженог
мрежомзаједничкихделатнихлицасвихпесамауњеговомсаста-
ву,добијастатусспецифичнеструкурнеформуле.Онатоније
самозбогпоновљивостииприближнемогућностиутврђивања
расподеле, тј. процентуалне заступљености, у свакоммоделу
већизбогсопственеструктуре.Наиме,свакасложенијаслика
настаје проширењем једноставнијихфигура.Комбинацијом
дужинастајетроугао;троугаоидуж,дваиличетиритроугладају
четвороугао;троугаоичетвороугао,односнотритроугла,граде
петоугао;шестоугао је резултат спајањавише троуглова, итд.
геометријскефигуреоткривају,дакле,дасвакисижејнимодел
настајеправилнимуланчавањемнижих,познатијихелемената
структуре (формулативне комбинацијенизовамотива, спрега
ликова,временско-просторнихкоординатаисл.).изградњапо
аналошкомпринципу,низањемипроширивањемистихформи,
истогкода,обрасца,једанјеодосновнихпринципахармонијског
конструисањаиестетикелепог.Тодоказујуразличитаестетска
остварењаизобластиархитектуре,ликовнеуметности,музике,
литературе,итд.којасуусвојилаиприменилаовајматематички
закон.412

биографијаиневидљиватрадиција,институтзакњижевностиуметност,Бе-
оград,2017;С.Кнежевић,Утавницисунцеогријало,иК„ФилипВишњић”,
Београд,2018.

412ПочеводПитагоре,прекоњеговихученика, затимПлатона,сведо
данашњихестетичара,разрађујесеидејаоаналогијамауприродиитворе-
винамаљудскогдуха,означајупропорције,симетрије,прогресијеиодноса
целинепремаделовимаприизградњисложенијихструктура.Ђ.Доциистра-
жујепоновљивебазичнеобрасцеуприродиипринципњиховехармоније,тзв.
динергију(Đ.Doci,Moćproporcijа:harmonijauprirodi,umetnostiiarhitekturi,
Stylos,Novi Sad, 2005). запажање немачког архитекте и сликараФридриха
фонТиршапостајеуниверзалниестетскипринцип:„Posmatrajućinajuspešnija
delasvihvremena,utvrdilismodaseusvakomodnjihponavlja jednaosnovna
formaidadelovikompozicijomirasporedomobrazujusličnefigure…Harmonija
potiče samo iz ponavljanja glavne figure dela u njegovim celinama” (M.Gika,
Filozofijaimistikabroja,KnjiževnazajednicaNovogSada,NoviSad,1987,42;
Lj.Kocić,Matematikaiestetika,Niškikulturnicentar,Niš,2003,74).
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КОМПОзициОНАОРгАНизАцијАЛиКОВА

Категоријејунакаисижеасунеодвојивеивишеструкопре-
плетене.Претходноразматрањејепоказалодасесижејнимодел
можепредставитисабирањемузајамниходносасвихносилаца
радње.исто тако је и композицију појединачне епске песме
могуће сагледатииз угламеђусобнеинтеракције ликова.При
томе,нијевишебитанукупанзбирнепоновљивихрелација,као
приодређивањугеометријскесликесижеа,негоњиховредослед,
правилностизменаинизкојисеуспоставља.иопетћебити
драгоценетеоријетехникедраме,јерупркосразликамаизмеђу
приповедањаиприказивања,појединипоступци, законитости
композицијеиконструктивнипринципиуспешносереализују
иуепицииудрами.413

Утусврхутребапоћиодгремасовогструктуралногсеман-
тичкогизучавања актанцијалне организације ликова.Слично
делокрузима,којисеодносенасвесижее,искупактанатапри-
паданивоунаративнесинтаксе.Актантисеусвакојкњижевној
творевини, појединачном дискурсу, реализују као актери,414
„лексикализованејединицелитерарнеилимитскеприче”415.један
актантможедасеманифестујекрозвишеактера,аједанактер
истотакоможебитисинтезавишеактаната.Ниовдереципрочан
односнијеправило, каониурелацијиделокруг– епскилик.
Актанцијалнаорганизацијаупоредива је с реченичномструк-
туром.Радњајереализацијажељесубјектауправљенеканеком
објекту(С→О).Функцијајеовдеизједначенаспредикатом,а
можебитипредстављенаикаорелацијадавалац(пошиљалац)

413М.Станисављевић,„Композицијанароднеепскепесмеикомпозиција
драме”,Књижевнаисторија,год.VIII,св.32,Београд,1976,509–547.

414М.Балдопуњаваовусхемуитрећимнивоомструктуре–ликовима–
актеримасаразликовнимкарактеристикама(М.Bal,Naratologija.Teorijapriče
ipripovedanja,Narodnaknjiga,Alfa,Beograd,2000,95).

415А.Ibersfeld,„Aktancijalnimodelupozorištu”,111.
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→објекат→прималац.416Дабисерадњаостварилаили,даби
субјекатмогаода„испунипрограм”,потребнамујевољазаиз-
вршењемиспособностдатоучини–сопственомснагом(моћ)
иликористећизнање,умешност.Воља,моћиумењемогубити
расподељениизмеђутриразличитасубјекта,илисуздружениу
једном,односнодвасубјекта(вољаимоћ,вољаиумење,моћи
умење).

Акосеоварешењапренесунаепскисистемликова,субјекат
вољенајбољејеоличенуделокругупошиљаоца(налогодавца),
позицијусубјектамоћизаузимавећинајунака,подвижника,који
задатакиспуњавајусопственомснагом,асубјекатумењаманифе-
стованјенпр.ликовимаонихјунакакојикористемаску,обману
иликакводругоумећезапостизањециља.Наравно,увећини
дискурснихреализација(појединачнихостварења,варијаната),
јунакјеистовременоијунакпомоћиијунакпоумењу,аимаи
вољудаизвршиподвиг,другимречима,самјесебиналогодавац.
Нпр.МалиРадојицасаморганизујеиосмишљаваакцијуспаса-
вањаисебеидругихизтамнице,аондајеиспроводиудело.
Онјеистовременопримерједногактерауактанцијалнојулози
субјекта.УМилијинојпесмиогордојРоси,сестриЛекекапетана,
субјекатјераспоређеннатриактера,трипросца,побратима–
Марка,МилошаиРељу.

Другиважанчланактанцијалнеструктурејеобјекат.гремас
разликуједвеврсте,објективниисубјективни.417Првијепред-
метжеље(потраге)субјектаи,попутграматичкогобјекта,трпи
радњу.Можебитипредмет,моћилипаклице.Већинапасивних
невестаиспуњаваовуактанцијалнуулогу,каоијунаккојегдру-
гиослобађаизтамнице,асамсенеактивира (нпр.варијанта
оспасавањугојкаДесанчића–Е,72).Субјективниобјекат је
истовременоисубјекат.Нпр.невернажена,којунападачжели
даосвоји,амужзадржи,нереткојепредузимљивиорганизатор,

416G.Gremas,„Aktanti,akteri,figure”,u:Strukturalniprilazknjiževnosti,
prir.M.Bunjevac,Nolit,Beograd,1973,98–100.

417Isto,107.
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сасопственимциљем,дакле,функционишекаонекаврстаан-
тисубјекта(СНПII,25;СНПVII,28).

Управо је усмереност на објекат оношто разликује ан-
тисубјекатодпротивника.Антисубјекатима свој личнициљ,
усмеренјекаличномобјекту,атајпрограмсеукрштастежњом
субјекта.Сдругестране,противникометасубјекатсамоуједном
тренутку,тојеслучајнасупротност,оннијеуправљенканеком
објекту.418Нпр. виле које пресрећу сватове дваДрагичићана
повраткуиубијајудвојицумладожења(СНП,VI,8)уулозису
противника,будућиданемајудругициљосимдаометуиказне
бучнесватове.Другачијипресретачјеотимачдевојкеидарова
илипросацузаседи(потери).Онје,премагремасовоммоделу,
антисубјекат,имаобјекатпремакомтежи.Балачковојвода,тако,
нијепротивник,негосубјекатсанегативнимдеиксисом, јеру
случају да победиМилошаВојиновића, остварује сопствени
циљ–добијаРоксандинуруку.

Помоћникјесличанпротивникуутоликоштотакођенема
моћнадцелимподухватом,нитициљаниобјекат.Функцијамује
узгредна,ограниченогдејства.УМусиномиМарковомдвобоју
вилаинтервенише текнаМарковпозив. јунакукојиподлеже
противнику умегдану најчешће помаже само сугестијом на
заборављенооружје, „гујуиз потаје” (СНП II, 67;Пцх, 75).
Противник и помоћникфункционишу, дакле, као прилошке
допунеузпредикатвезујућисезањегапредлозима„упркос”и
„захваљујући”.Онинисуудиректнојвезисасубјектом,односно,
објектом,негоодређујурадњу,процес.419

иакобисенаосновуовихпримерамоглозакључитидасе
актанцијалнасхемауспешноможеприменитинаепскуструктуру,
многојевишечинилацакојинеговоретомеуприлог.Поменуто
тешкоразликовањепротивникаиантисубјектасамојеједанод
показатељанекомпатибилностиоваквогмодела.Ако јекрите-

418М.Bal,Naratologija.Teorijapričeipripovedanja,166–167.
419Isto,163.
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ријумњиховогразлучивањаусмереностнаодређениобјекат,
ондабистатистикаумногомепревагнуланатасантисубјекта.
Противницибисеготовомоглипребројатинапрсте,апесме
биврвелеодсубјекатакојиделајусупротноодглавногјунака
(такођесубјекта)иимајуистеилиразличитециљеве.Овакво
тврђењејеудиректнојколизијисасижејномструктуромепске
песме,којапочиванасукобујунак–противник.С.Самарџија
сесправомзапиталадалитозначидапостоједвасубјекта,
будућидаглавнијунакуекспозицијиизаплетунајчешћетрпи
деловањенепријатеља,aoвајје,прематоме,покретачрадње.420
Другимречима,јунакјеупочеткунапозицијиобјекта(изазван
је, нанесенаму јештета, итд.), да би одговором, реакцијом,
употпуностипреокренуоактанцијалнуулогу,исвојуисвог
непријатеља.Садајеонсубјекат,аиницијаторсукобапостаје
савладаниобјекат.

изменљивостулогауистомсижеу421пре јеправилонего
изузетак.КаопримерможепослужитиваријантаомегдануМарка
КраљевићаиМусеКесеџијеиздругеВуковекњиге.Схематока
радњеизраженаодносомликовајеследећа:

1. Мусазатварапутевеискеле,убијацаревељуде(Муса=
субјект;цар,царевиљуди=објекат),

2. царшаљећуприлић-везирадазауставиодметника(цар
=субјекат,пошиљалац;ћуприлић-везир=објекат),

3. Мусапобеђујећуприлића(Муса=субјекат;ћуприлић=
објекат,жртва),

420С.Самарџија,Биографијеепскихјунака,292–295.Епска„прича”није
„жеља”којасекрозрадњуиспољавакао„потрага”.идаље:„Епскиподвиг
увексеприказујекаореакцијанаизазов,аславу,част,ијунаштвонедоноси
изазивање(напад)већчаснаодбранаиодбраначасти.Самимтим,нијемогуће
аутоматско преузимање релацијеС+О чак ни из оних поетичких система
којиподразумевајусроднекомпоненте(тематско-мотивске,стилско-изражај-
не),поступкеобликовањадогађаја(монолог,дијалог,нарација)иисходишта
фабуларногткива”(исто,295).

421исто,294.
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4. ћуприлићсаветујецарадапошаљеМарка(ћуприлић=
С;цар=О),

5. царослобађаМаркаизтамницеидајемузадатак(цар=
С,пошиљалац;Марко=О),

6. Маркосеопорављаиогледаснагу(Марко=С),
7. МаркотражиодНовакаковачанајбољусабљу(Марко=

С;Новак=О),
8. НовакдајесабљуМаркуиоткриваданијеиспуниоза-

датакупотпуности(Новак=С,дародавац,противник;
Марко=О,прималац),

9. МаркокажњаваНовака(Марко=С;Новак=О,жртва),
10.МаркоизазиваМусуипрвинапада(Марко=С;Муса=О),
11.МусанадвладаваМарка(Муса=С;Марко=О),
12.Маркотражипомоћвиле(Марко=С;вила=О),
13.вила сугестијомпомажеМарку (вила=С,помоћник;

Марко=О),
14.МаркосавлађујеМусу(Марко=С;Муса=О,жртва),
15.МаркодоносицаруМусинуглаву(Марко=С;цар=О,

прималац).

Понуђенасхемасведочинесамоонестабилностиактан-
цијалнихулогауистојдискурзивнојструктури,негоиотомеда
јеактанцијалнимоделмогућеприменитисамонамикроплану,
невећемодпојединачнеситуације,сцене.Усвакојодњихдоми-
нирајусубјекатиобјекатунепосреднојкомуникацији,тачније,
једнаситуацијајеограниченаједносмерномрелацијомсубјекта
премаобјекту.Променаактерауулозисубјекта,односнообјекта,
сигналјеизаизменуситуације.422Субјекатјеувекактеркојиза-

422Драмскаситуацијајечестоеквивалентнасцени,секвенциограниче-
нојистимдекоромиистомконфигурацијомлица.То је„presvega ’susret’–
mogućnostinterakcije(kojaobuhvatairazgovor)–izvesnihlica”(S.Jansen,„Šta
jedramskasituacija?(Studijaoelementarnimpojmovimaopisadramskihdela)”,
u:Moderna teorijadrame,188).Епскаситуација јеужа,подразумеваизмену
смерарелацијеилитипаинтеракцијечакимеђуистимактерима.
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почињебилокаквуврстукомуникације(разговор,позив,молба,
захтев,борба,итд.),аобјекатонајкојијеприма.Следећатабела
показујеукупнудистрибуцијуактерапоактанцијалнимулогама
субјектаиобјектауовојпесми:

Таб.1–Дистрибуцијаактерапоактанцијалнимулогамаупесми
СНПII,67

Субјекат(С) Објекат(О)
Марко 7 4
Муса 3 2
цар 2 3
ћуприлић-везир 1 2
Новакковач 1 2
вила 1 1

УпесмиоженидбигрујицеНоваковића(СНПIII,6)рас-
поделајеследећа:

Таб.2–Дистрибуцијаактерапоактанцијалнимулогамаупесми
СНПIII,6

 Субјекат(С) Објекат(О)
СтаринаНовак 8 5
грчићМанојло 6 6
груја 5 2
Дели-Радивоје 3 3
Татомир 2 2
вила 2 1
кумБороје 1 1
старисватСредоје 1 1
хајдучкисватови 1 5
сватовиг.Манојла 0 2
невеста 0 1

Статистиканепомажемногокадјеречоодређивањуак-
танцијалнихулоганапланумакроструктуре,тј.нанивоупоје-
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диначнепесме,каоједнедискурснеманифестације.јединосе
можеконстатоватидајесубјекатнамакроплануонајкојијеу
тојулозиунајвећембројуситуација,микројединицаструктуре.
Бројниактериуулозиобјектанедајуправусликуообјектуна
макроплану.Утојулозиуједнојпесминашлисусеготовосви
актери,чакивишепута,апонекадје,каоуваријантиогрујиној
женидби, статистичкинајмање заступљенуправоправициљ,
објекаткометежеигрујицаињеговсупарник,атојеневеста.

Ситуација,каоструктуралнајединицапредстављенарела-
цијомсубјекат–објекат423,намећезакључакопарномустројству,
успостављањудвојнихвеза,дијалошкомпринципуиодсуству
полифоније424,каоопштимначелимаизградњеепскеструктуре.
Наиме,комуникацијасеувекодвијаискључивоизмеђудваак-
тера,безобзиранатоколикоихјенасцени.425Природаепског
представљања (казивањем) само је један од разлога за то.У
варијантииздругеВуковекњигеМилошсенакнежевојвечери
бранисам,осталисуту,алићуте.НереагујениВукБранковић
иако гаМилошоптужује.Релација се успостављаискључиво
измеђукнезаиМилоша, господамеђусобнонеразмењујуни
поглед,нитиреч.Косовкадевојкасрећеједногпоједногјунака
изпознатепобратимскетројке,неманазнакеобилокаквомдо-
говорумеђупобратимима.Кадаиванцрнојевићопомињеснаху
даповучерукепруженепремаМилошуОбренбеговићу,лажни
младожења,иакојеприсутан,остајенем.ДокНовакиРадивој

423А.иберсфелдсматраданепостојиаутономнисубјекаттекста,већ
свакапричапочиванаосисубјекат–објекат(А.Ibersfeld,„Aktancijalnimodel
upozorištu”,92).

424Бахтиновскиконцепттиповапрознихречи(M.Bahtin,Problemipo-
etikeDostojevskog,Nolit,Beograd,1967)овдејепроширеннаинтеракцијумеђу
ликовима,којапостајесвојеврсанконструктивнипринцип.

425интеракцијаизмеђутрииливишелицанаистој сцени,популарна
удрами,уусменимнаративиманијеуобичајена.ОвуправилностистичеА.
Олриккаоједнуодбитнијихепскихзаконитости(А.Dundes,„epicLawsof
Folk Narrative”, The Study of Folklore, englewood Cliffs, Prentice-Hall, New
Jersey,1965,135).
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испијајувинокодкнезаБогосава,причајусамоНовакиБогосав.
заускокомкојибежиснепријатељскетериторијепристајебројна
потера,алисеоннајчешћесукобљаваспротивницимасукцесив-
но,онакокакопристижу(нпр.Максимбарјактар–СНПVII,3).
Чакикадасутријунакаудруштву,комуницирајуискључиво
двојица–једанпостављапитање,аодговарајумуосталадвоји-
цаједанпоједан,посебно,незапочињућимеђусобноразговор
(нпр.уводнарасправатројицејунакаотомекојенајвећијунак
–Пцх,75илиВуксановопитањеупућеноЛијашуодПипера
иСелакуВасојевићуусужањству).икадјеречоколективном
јунаку,релацијајеопетдијалошка.издвајасеједангласизчете,
одговаранапитање (захтев) вође, а остали сеповлаче аконе
делеистистав,илисупрећутносагласнифон.Другипут,група
наступа здружено, као јединственилик (нпр. четириЂурђеве
војводепослатенаТодораодСталаћаупесмиоњеговојженидби
–СНПII,82илисилнаарапскавојскапротивкојесебориМарко
Краљевић–СНПII,62).

АкосеподсетимосадасхемепримераобојуМаркаиМусе,
сижејна линија успостављена парним релацијама субјекта и
објектаизгледаовако:
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 Ако се подсетимо сада схеме примера о боју Марка и Мусе, сижејна линија 

успостављена парним релацијама субјекта и објекта изгледа овако:





 

Степенаста ланчана структура настала је услед доминантног начела анадиплозе (чак 10 

карика повезано је на овакав начин). Спорадично, у овом примеру постоји и везивање 

по принципу анафоре (два пута). Доминацијом анафорског принципа остварује се 

лепезаста композиција, као нпр.појединачним понављаним позивањем у сватове или 

рат, илиу одломку о кнежевој вечери из класичне Вукове збирке:























Муса → цар 

цар → Ћуприлић

Муса→Ћуприлић 

Ћуприлић → цар

цар → Марко

Марко → Новак

Новак → Марко

Марко → Новак

Марко → Муса

Муса → Марко

Марко → вила

вила → Марко

Марко → Муса                                   

Марко → цар

кнез Лазар → Југ-Богдан

кнез Лазар → Југовићи

кнез Лазар → Вук Бранковић

кнез Лазар → Милош

кнез Лазар → Косанчић Иван

кнез Лазар → Топлица Милан

кнез Лазар → Југ-Богдан

кнез Лазар → Вук Бранковић

кнез Лазар → Југовићи

кнез Лазар → Косанчић Иван

кнез Лазар → Топлица Милан

кнез Лазар → Милош

Милош → кнез Лазар

Сл. 33 –Пример степенасте композиције
Сл.33–Примерстепенастекомпозиције
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Степенасталанчанаструктуранасталајеуследдоминантног
начелаанадиплозе(чак10карикаповезанојенаовакавначин).
Спорадично,уовомпримерупостојиивезивањепопринципу
анафоре(двапута).Доминацијоманафорскогпринципаостварује
селепезастакомпозиција,каонпр.појединачнимпонављаним
позивањемусватовеилират,илиуодломкуокнежевојвечери
изкласичнеВуковезбирке:

 кнезЛазар→југ-Богдан
 кнезЛазар→југовићи
 кнезЛазар→ВукБранковић
 кнезЛазар→Милош
 кнезЛазар→Косанчићиван

  кнезЛазар→ТоплицаМилан
 кнезЛазар→југ-Богдан
 кнезЛазар→ВукБранковић
 кнезЛазар→југовићи
 кнезЛазар→Косанчићиван

  кнезЛазар→ТоплицаМилан
 кнезЛазар→Милош
  Милош→кнезЛазар

Сл.34–Примерлепезастекомпозиције

Трећимогући тип правилног синтагматског уланчавања
пароваактераусубјекатско-објекатскомспрегуостваренјепона-
челуепифореизнатносеређесрећејерподразумеваусмереност
вишесубјекатакаједномобјекту.Овајкомпозиционипринцип
(моделрекасутока)никаданиједоминантанусижејнојструкту-
ри.Срећесеобичноууводномделу(нпр.вишепросацапроси
истуневесту,илиистовременипозивиМаркузасвадбу,крштење
ират,итд.)једнаваријантиозаручникукојиодлазинавојну,у
Богишићевојзбирци(Б,20)почињетакоштосестрабудимског
краљапрепричавабратунеобичансусретстројицомјунака:
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сестракраљабудимскога→краљ:
 Угринјанко→сестракраљабудимскога
МихајлоСвилојевић→сестракраљабудимскога
СекулоДрагичић→сестракраљабудимскога...

Сл.35–Примеркомпозицијепомоделурекасутока

Степенасти,лепезастимоделимоделрекасутокаилуструју
варијације низања субјекатско-објекатске спреге.Степенаста
композиција настаје повезивањемразличитих актера у улози
субјеката и објеката.индикативно је да се у свакој следећој
епској ситуацијимењапар субјекат – објекат, било такошто
истиактеризаменеместа,улоге(променисесмеринтеракције,
вектор)илитакоштодругиобјекатпостајесубјекат,азањегасе
веженовиобјекат.истовременаизменаактерауулозисубјектаи
објектанијесвојственасрпскојепскојпесми.Потпуноизмењен
пар,атозначииконтактразличитихпароваусуседнимепским
ситуацијама, деловао би као рез, прекид, наглопремештање
сценеипаралелновођењедверадње.426Линеарнакомпозиција
иједнокружна,целовитарадњаостварујусеуправоланчаним
повезивањемликованамикроплануепскеситуације.Постепени
прелаз,формирањеланца,низаидодиризмеђусуседнихпарова
настајетакоштосесубјекатско-објекатскипарсвакенареднеси-
туацијеформираодмакарједногистогчланапараизпретходне
епскеситуације.Линијасенепрекида,немаскокова.

Другитип–лепезастакомпозицијаостварујесеинтерак-
цијамаистогсубјектаиразличитихобјеката, атрећи–модел
рекасутока–релацијамаизмеђуразличитихсубјекатаиистог
објекта.Оветриидеалне,правилнесхемеупраксисувеомаретке

426Шмаус истиче да је доминантна црта крајишке епике систематски
грађенадвостраност,израженакрозтехникуинтермитентнепроменесцене,
премакојојседвепаралелнерадње„наизменичнопрекидајуипоновопреу-
зимају”.Сдругестране,хришћанскипевачтежидапроменусценесведена
најмањумогућумеру(A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,128).
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учистомоблику.Већинапесаманастајекомбинацијомпоменута
трикомпозиционапринципа.

иаконијемогуће потпунопресликавање актанцијалних
моделанараванепике,преношењесинтаксичкеспрегесубјекат
– објекатнапланмикроструктуреи уочавањеизменљивости
чинилацаоверелацијеусвакојнареднојсижејнојситуацијипо-
казалосекаовеомадрагоценозаоткривањедијалошкогначина
структурисања„епскогдискурса”.Потврдилосејошједномда
сесистемепскихликованикаконеможепосматратиодвојеноод
сижејногсклопа,сакојимјеунепрестаномпрожимању.

ПРОСТОРНАОРгАНизАцијАЛиКОВА

Свет поетске творевинефункционише као имагинарни
микрокосмосу којемваже аутохтонаправила.Фиктиван свет
епскепесме, саображенхеројскојвизури,конституишесекао
једанмеђумноштвоммоделапатријархалнекултуре.Простор-
нисегменттаквогсвета,сценаепскогзбивања,маколикобила
блискареалномгеографскомпростору,увексејаснооцртавакао
посебанкоординатнисистем,омеђенпресвегаграницамаједне
песме.Помињани закључциЛихачовао „острвскомположају
биљина”,иБахтинао„епскојдистанци”427,изведенинаоснову
сагледавања времена радње, засигурно семогупроширитии
напросторепскепесме428,будућидасуњеговекључнеодлике
ограниченостидислоцираностодобјективногареала.Оваква
„измештеност”последица је директне зависностипросторне

427Д.С.Лихачов,Поетикастарерускекњижевности,275;Bahtin,449.
В.напомененапочеткупоглављаГеометријасижеа.

428С.Ю.Неклюдов,„Статическиеидинамическиеначалавпростран-
ственно-временной организации повествовательного фольклора”, Типоло-
гическиеисследованияпофольклору:СборникстатейпамятиВладимира
ЯковлевичаПроппа(1895–1970),подред.наС.Ю.Неклюдов,Е.М.Меле-
тинский,Наука,Москва,1975,183.
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сфереепскепесмеодликовакојиуњојбитишу.Некљудов је
утврдиодасепросторбиљинематеријализујетеккрозјунаке,
дањиховокретањеомеђујеграницесвета,односно,дасепро-
стороцртава „трајекторијамапремештања главних јунака”.429
Управојепокретљивост,способностпроменепозицијеепских
ликова,средствоњеговединамизације.Пропсматрадајекретање
суштинаиједининачиноваплоћењапростора,јеронсампосеби,
дакле,каостатичан,заправо,инепостоји.Поетикуфолклора
дефинишекао „поетикупокретања тела”.430Сличне релације
путаипросторауочаваиТопоров–путје„интензивнасума”,
„квинтесенција”,„линеарниједнодимензионалнилик”простора
ињегов„динамичкипотенцијал”.431Каоизразитоантропоцен-
тричан,поетскипросторсагледаваиТ.цивјан,наглашавајући
хронотопичностпутајерјезасавладавањерастојањаизмеђудве
тачкепотребноисвесновреме.432

Пут,дакле,егзистиракаодоминантнасликатзв.„текстова
кретања”433 којима, без сумње, припадају и епскепесме.434У
сегментованом,бинарноопозитномепскомпростору435,путикре-
тањесувезаизмеђуоделитихсветова,свогитуђег,унутрашњег
испољашњег,блискогидалеког,овостраногионостраног,која
сеуспостављанарушавањемгранице436.Типичансижеразвијасе

429исто,175;С.Ю.Неклюдов,„Времяипространствовбылине”,30.
430В.Я.Пропп,Поэтикафольклора,Лабиринт,Москва,1998,152–153.
431В.Н.Топоров,„Пространствоитекст”,Текст:семантикаиструк-

тура,подред.наТ.В.цивьян,Наука,Москва,1983,271.
432 Т. В. цивьян, Лингвистические основы балканской модели мира,

Наука,Москва,1990,72;Т.В.цивьян,Движениеипутьвбалканскоймодели
мира.Исследованияпоструктуретекста,индрик,Москва,1999,15.

433исто,22.
434Мит о трагању, путовањупо свету, основна је јуначкамитологема

(e.M.Meletinski,Poetikamita,233)ипарадигмакњижевности(N.Fraj,Miti
struktura,Svjetlost,Sarajevo,1991,30).

435В.В.,иванов,В.Н.Топоров,Славянскиеязыковыемоделирующие
семиотическиесистемы,Наука,Москва,1965.

436граница конкретизује просторне супротности, које би безње биле
аморфне.Карактеришујеконфликтност,лиминалност,нестабилноститранс-
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каопрелажењепрекогранице437ипросторнопремештањејунака
усветуепскепесме438.Степенпокретљивостиликоваједнепесме
варирауодносунаделокруг.Некљудовјепоказаодајеглавни
јунакбиљинанајактивнији,докјењеговпротивниквишевезан
за сопственипростор.439Кретањеосталихликовамаксимално
сепротеженаизменуједногилидвалокуса,штоихаутоматски
сврставамеђуспоредне,другостепене.440

јунак јужнословенских епских песама такође је најпо-
кретљивијиликусижеу,алисудинамичнасвојстванепријатеља
изразитакадаонзапочињесукобпрелазећинајунаковутерито-
рију,затимдокјејунакпривременопасиван(боравакутамници)
илиупојединимпесмамачијијецентралнимотивсмртјунака.
Ликовиуосталимделокрузима (налогодавац, гласник,жртва,
траженолицеи сл.) варирајуинтензитет кретања.Могубити
потпуностатични(нпр.владарусвомдвору,игумануманастиру,
жениккојиочекујеповратаксватова).Минималнапокретљивост
сеоцртавакаодужкојаспајадветачкепростора–нпр.једно-
линијскапутањагласникакојидоносипорукунадређеномлицу.
Понекадкретањеспореднихликованезаостајепоинтензитету
запремештањемпротагониста, али сеовадинамиканеосећа
будућидаимсецелокупнаактивностсводисамонапомерање
у простору, а и оно је најчешћенесамостално, невољноили

гресивност (Л. Виноградова, „граница как особая пространственная катего-
рия”,Культураипространство:славянскиймир,подред.наи.и.Свирида,
инславРАН,Москва,20–21).

437Ю.М.Лотман,Статьипосемиотикекультурыиискусства,Акаде-
мическийпроект,Москва,2002,128.

438С.Ю.Неклюдов,„Времяипространствовбылине”,41–42.
439Чакикаданепријатељскивладариливојсковођадођепредјунаково

утврђење,онподижелогор,шаториуспостављановеграницесвогпростора
(исто,35).интеракцијачовекаиместауовомпримеруподсећанаБашларову
шкољку – човека у оклопу, кућу која се креће (G. Bašlar,Poetika prostora,
B.Kukić,Beograd,Gradac,Čačak, 2005, 110–134).Човек и оклоп, туђински
владарињеговшатор,премештајусезаједно.

440С.Ю.Неклюдов,„Времяипространствовбылине”,30,35,42.
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подстакнуто–нпр.противниковапратња,девојкакојуодводи
непријатељ,авраћа јунак,неактивнимладожењаусватовској
поворци,итд.Чакипотпуноинертниликовиепскепесмепо-
седујудинамичкипотенцијалиизвестанимпулснинабој, јер
провоцирајупремештањејунакаипротивника.Носиоциепске
акцијекањимагравитирају,аонисепонашајукаореферентне
тачкепросторногсистема441исвојеврснимагнетипозитивногили
негативногнамагнетисања–програмирајукретањепротагониста
одсебеиликасеби.Нпр.лепотадевојкапривлачибројнепросце,
владаршаље заточниканавојнуилимегдан, сужањусмерава
спасиоцакаместугдејезаточен.

Локустаквихнепокретнихактераодређујекретање јуна-
каилипротивника каоцентрифугалноилицентрипетално, у
зависностиодтогадалисеналазиунутарилиизванјунаковог
простора.центарсе,сходноуглупосматрањапевачаиколекти-
ва,везујезареферентнисистемјунака,тј.зањеговдом,посед,
пребивалиште, док се непријатељизмешта на периферију.442
границаизмеђудваопозитнасветанеморабитимаркирана,али
усижеимагдетојесте,максималносешириипрерастаупосебан
простор,неутралануодносунајунаковипротивников,443алине
икадајеречооностраном,хтонском.Укрштањемхоризонталне
равнихеројскогсветасавертикалномравниукојојседодирују
људскиибожански/демонскисвет,„ничијаземља”постајејако

441 „Другост” у туђем свету постаје суштинска референтна тачка
јунаковог идентитета, извориште мудрости, снаге и богатства (Tarkka. L.,
„TransformationsofepicTimeandSpace:CreatingtheWorld’sCreationinKale-
vala-metricPoetry”,OralTradition,11/1,1996,74).

442Сватрадиционалнадруштвасвојпросторпосматрајукаоцентарсвета,
axismundi,космос,уодносунатуђсвет–хаос(М.Елијаде,Светоипрофано,
81–83,87).

443 Неутрални локус биљина је поље (С. Ю. Неклюдов, „Время и
пространствовбылине”,34),докјеујужнословенскомкорпусудоминантна
гора/планина (М.Детелић,Митскипросториепика,118).Просторизмеђу
„свог”и„туђег”,Е.Личпосматракаодвосмислену,граничнузону,подложну
табуима(e.Lič,Kulturaikomunikacija,BibliotekaXXvek,Beograd,2002,55).
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место,двострукопрегнантно.Мапаепскогпростораобухвата,
дакле,двеилитризоне:

270 
 

везује за референтни систем јунака, тј. за његов дом, посед, пребивалиште, док се 

непријатељ измешта на периферију.442 Граница између два опозитна света не мора бити 

маркирана, али у сижеима где то јесте, максимално се шири и прераста у посебан 

простор, неутралан у односу на јунаков и противников,443 али не и када је реч о 

оностраном, хтонском. Укрштањем хоризонталне равни херојског света са вертикалном 

равни у којој се додирују људски и божански/демонски свет, „ничија земља“ постаје 

јако место, двоструко прегнантно. Мапа епског простора обухвата, дакле, две или три 

зоне: 

 

 

 

 

 

 

 

 Пошто се статичне личности везују за место, могу се представити као тачке у 

некој од ових зона, тј. координате, скалари, док се покретљиве личности и њихове 

путање описују колинеарним (паралелним) векторима померања444, нпр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
442 Сва традиционална друштва свој простор посматрају као  центар света, axis mundi, космос, у односу 

на туђ свет – хаос (М. Елијаде, Свето и профано , 81–83, 87).  
443 Неутрални локус биљина је поље (С. Ю. Неклюдов, „Время и пространство в былине“, 34), док је у 

јужнословенском корпусу доминантна гора/планина (М. Детелић, Митски простор и епика , 118). 

Простор између „свог“ и „туђег“, Е. Лич посматра као двосмислену, граничну зону, подложну табуима 

(E. Lič, Kultura i komunikacija, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002, 55). 
444 Вектором померања (помераја) одређује се померање од почетне до крајње тачке неке путање (L. 

Rusov, Mehanika II. Kinematika, Naučna knjiga, Beograd, 1990, 13). 
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ипросторипремештањеовдесумаксималноупрошћени.
Путањајеједнодимензионална,обележенасамосмером,почет-
номикрајњомтачком445иодносисенапремештањеизједнеу
другузону.Кретањеусопственом,ограниченом,просторуније

444Векторомпомерања(помераја)одређујесепомерањеодпочетнедо
крајњетачкенекепутање(L.Rusov,MehanikaII.Kinematika,Naučnaknjiga,
Beograd,1990,13).

445интензитет вектора, који би графички одговарао дужини вектора,
овденијерелевантанпараметар,тенијеузетуобзир.
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маркирано.Оносепоистовећујесмировањемилиописивањем
круга.446

Трајекторије зонског премештања ликова појединачних
епскихсижеапоказујутенденцијуизоморфностиусвакомси-
жејноммоделу,апонекадсеистоветнелинијекретањаналазеу
разнородним,удаљенимсижеима.Сдругестране,фикснетачкеу
којесесмештајустатичниликовиреткосустабилниелементина
равнимавишимодсижејногмодела.Другимречима,намапама
зонскогкретања,векторипомерањасупостојанији,синтетичнији
иуопштенијиелементиописазавишесижејнихмодела,доксу
варијабилне,нестабилнефикснетачкестатичнихликовафактори
ентропијеепскогпросторногсистема.

Наведени пример двају колинеарних вектора супротног
смераилуструјесвесижееукојимасејунаксусрећесвладаром
илиодлазинанепријатељскутериторијуиодатлесевраћасам,
односно,спленом,сужњем,девојком(песмеорапортувладару,
служењузанаграду,заменанамегдану,бројниподтиповиосло-
бађања,домамљивањеииздајахајдукаисл.).јунаковапутања
јеповратна,кружна,апротивникиливладарненапуштајусвој
простор(затосуобележенитачком).Оваквацикличнасхемаје
најчешћапросторнамапаепскихпесама.
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 И простор и премештање овде су максимално упрошћени. Путања је 

једнодимензионална, обележена само смером, почетном и крајњом тачком445и односи 

се на премештање из једне у другу зону. Кретање у сопственом, ограниченом, простору 

није маркирано. Оно се поистовећује с мировањем или описивањем круга.446

 Трајекторије зонског премештања ликова појединачних епских сижеа показују 

тенденцију изоморфности у сваком сижејном моделу, а понекад се истоветне линије 

кретања налазе у разнородним, удаљеним сижеима. С друге стране, фиксне тачке у које 

се смештају статични ликови ретко су стабилни елементи на равнима вишим од 

сижејног модела. Другим речима, на мапама зонског кретања, вектори померања су 

постојанији, синтетичнији и уопштенији елементи описа за више сижејних модела, док 

су варијабилне, нестабилне фиксне тачке статичних ликова фактори ентропије епског 

просторног система.

 Наведени пример двају колинеарних вектора супротног смера илуструје све 

сижее у којима се јунак сусреће с владаром или одлази на непријатељску територију и 

одатле се враћа сам, односно, с пленом, сужњем, девојком (песме о рапорту владару, 

служењу за награду, замена на мегдану, бројни подтипови ослобаёања, домамљивање и 

издаја хајдука и сл.). Јунакова путања је повратна, кружна, а противник или владар не 

напуштају свој простор (зато су обележени тачком). Оваква циклична схема је најчешћа 

просторна мапа епских песама. 

 







 Једнократно померање, описано једним вектором, подразумева да један од 

протагониста трајно остаје у туёем простору. Напад противника или непријатељске 

војске који се завршава победом јунака и смрћу нападача, и обрнуто симетрично, 

неуспела акција јунака и погибија у туёини, представљају се најједноставнијом 


445Интензитет вектора, који би графички одговарао дужини вектора, ове није релевантан параметар, те 

није узет у обзир.
446Т. В. Цивьян, Лингвистические основы балканской модели мира,74.

  •

Сл. 38. Динамични и статични ликови у простору

Сл. 39. Најчешћа просторна мапа
Сл.39.Најчешћапросторнамапа

једнократнопомерање,описаноједнимвектором,подразу-
мевадаједанодпротагонистатрајноостајеутуђемпростору.
Нападпротивникаилинепријатељскевојскекојисе завршава
победомјунакаисмрћунападача,иобрнутосиметрично,неу-
спелаакцијајунакаипогибијаутуђини,представљајусенајјед-
ноставнијомпросторномсхемом.Тачкакојомсеупрвомслучају

446Т.В.цивьян,Лингвистическиеосновыбалканскоймоделимира,74.
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обележавапозицијаугроженогјунака,аудругомпротивника,не
значидаонинисуактивни,напротив,савлађујунападача,алису
везанизасвојеборавиште.
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просторном схемом. Тачка којом се у првом случају обележава позиција угроженог 

јунака, а у другом противника, не значи да они нису активни, напротив, савлађују 

нападача, али су везани за своје боравиште. 

 

 

 

 

 

 Једна од учесталијих мапа премештања одсликава кретање јунака и противника 

од своје територије ка неутралном простору (гора, поље, друм), у песмама о такмичењу, 

договореном мегдану, сусрету и сукобу појединаца, чета и војски. Повратак победника 

или продужавање пута, сажети у завршној формули, неретко изостају (испрекидана 

линија означава факултативност ове путање у појединим песмама). 

 

 

  

 

 

 Три наведене схеме су најједноставније и најфреквентније мапе путања и 

позиционирања ликова, што је сагласно с преовлађујућом једнокружном, 

праволинијском, концентрисаном радњом и ретким променама сцене у хришћанским 

јужнословенским епским песмама447. 

 Нешто сложеније схеме настају повећавањем броја покретних ликова. Бројни 

сижеи о ослобађању или освети нечије смрти почињу тако што члан јунакове породице 

(жртва) доспева на непријатељску територију и тамо бива заточен или убијен. У 

потрагу/освету креће јунак, а по обављеном задатку враћа се у свој дом. Противник је и 

овде статичан, али не и неактиван лик. 

 

 

 

 

 

                                                 
447 A. Schmaus, Studije o krajinskoj epici, 115–116. 
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                             • 
 

Сл. 40. Најједноставнија просторна мапа 

  Сл. 41. Протагонисти на неутралном терену 

Сл. 42. Једна од формулативних мапа епског простора 

Сл.40.Најједноставнијапросторнамапа

једнаодучесталијихмапапремештањаодсликавакретање
јунакаипротивника од своје територије ка неутралномпро-
стору(гора,поље,друм),упесмамаотакмичењу,договореном
мегдану,сусретуисукобупојединаца,четаивојски.Повратак
победникаилипродужавањепута,сажетиузавршнојформули,
нереткоизостају(испрекиданалинијаозначавафакултативност
овепутањеупојединимпесмама).
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Сл. 42. Једна од формулативних мапа епског простора 

Сл.41.Протагонистинанеутралномтерену

Тринаведенесхемесунајједноставнијеинајфреквентније
мапепутањаипозиционирањаликова,што јесагласноспре-
овлађујућом једнокружном, праволинијском, концентрисаном
радњомиреткимпроменамасценеухришћанским јужносло-
венскимепскимпесмама447.

Нешто сложеније схеме настају повећавањем броја по-
кретнихликова.Бројнисижеиоослобађањуилиосветинечије
смртипочињутакошточланјунаковепородице(жртва)доспева
нанепријатељскутериторијуитамобивазаточенилиубијен.У
потрагу/осветукрећејунак,апообављеномзадаткувраћасеу
својдом.Противникјеиовдестатичан,алинеинеактиванлик.

447A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,115–116.
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просторном схемом. Тачка којом се у првом случају обележава позиција угроженог 
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јужнословенским епским песмама447.

 Нешто сложеније схеме настају повећавањем броја покретних ликова. Бројни 

сижеи о ослобаёању или освети нечије смрти почињу тако шточлан јунакове породице 

(жртва) доспева на непријатељску територију и тамо бива заточен или убијен. У 

потрагу/освету креће јунак, а по обављеном задатку враћа се у свој дом. Противник је и 

овде статичан, али не и неактиван лик.












447A.Schmaus,Studijeokrajinskojepici,115–116.

•



•


Сл. 40. Најједноставнија просторна мапа

Сл. 41. Протагонисти на неутралном терену

Сл. 42. Једна од формулативних мапа епског простора
Сл.42.Једнаодформулативнихмапаепскогпростора

Појединепесмеомегданупротивхвалисавцазапочињудо-
ласкомгласникакојијунакупреносипротивниковизазов.јунак
сепотомупућујенепријатељу,побеђујегаивраћасекући.
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јунаку преноси противников изазов. Јунак се потом упућује непријатељу, побеёује га и 

враћа се кући.













 Истим векторима описују се и сижеи о девојци / младој жени која сама убија 

свог отмичара у његовом дому, као и варијанте о Находу Симеуну, али су скалари 

другачији. У првом примеру изостају, тј. нема других протагониста осим девојке/љубе 

и противника, док су у песмама с мотивом инцеста мајке и сина у незнању ликови 

калуёера и мајке представљени двема тачкама у одељеним зонама.

 Још једна формулативна тројна схема састављена од паралелних вектора, од 

којих су првом супротстављена два потоња, пресликава путање противника и јунакове 

љубе у варијантама о провери љубине верности. Јунаков побратим под његовом маском 

доспева у јунаков двор, куша му љубу, тријумфално се враћа, а љуба хита за њим 

показујући и њему и супругу доказ верности. Поједине песме о освети смрти у којима 

противник убија јунаковог роёака, враћа се на своју територију, а потом јунакодлази 

њему и свети се, имају идентичне линије кретања. Завршним формулама повратка може 

се допунити основна схема још једним вектором померања ка почетној тачки кретања.















 Најсложеније просторне мапе илуструју кретање у песмама о женидби с

препрекама, најпре због великог броја динамичних ликова, затим због проласка кроз 

све три зоне, а потом и због специфичних поновљивих премештања од жениковог до 

невестиног дома и назад, која одговарају фазама свадбеног ритуала – просидба, 

враћање у дом и окупљање сватова, одлазак по невесту, повратак сватова. Нпр. општа 

•
  






Сл. 43. Jедна од формулативних мапа епског простора

Сл. 45. Једна од формулативних мапа епског простора

Сл.43.Jеднаодформулативнихмапаепскогпростора

истимвекторимаописујусеисижеиодевојци/младојжени
којасамаубијасвоготмичарауњеговомдому,каоиваријанте
оНаходуСимеуну,алисускаларидругачији.Упрвомпримеру
изостају, тј. нема других протагониста осим девојке/љубе и
противника,доксуупесмамасмотивоминцестамајкеисинау
незнањуликовикалуђераимајкепредстављенидвематачкама
уодељенимзонама.

јошједнаформулативнатројнасхемасастављенаодпара-
лелнихвектора,одкојихсупрвомсупротстављенадвапотоња,
пресликавапутањепротивникаијунаковељубеуваријантамао
провериљубиневерности.јунаковпобратимподњеговоммаском
доспеваујунаковдвор,кушамуљубу,тријумфалносевраћа,а
љубахитазањимпоказујућиињемуисупругудоказверности.
Појединепесмеоосветисмртиукојимапротивникубијајуна-
ковогрођака,враћасенасвојутериторију,апотомјунакодлази
њемуисветисе,имајуидентичнелинијекретања.завршним

•
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формуламаповраткаможеседопунитиосновнасхемајошједним
векторомпомерањакапочетнојтачкикретања.
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невестиног дома и назад, која одговарају фазама свадбеног ритуала – просидба, 
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Сл. 43. Jедна од формулативних мапа епског простора 

Сл. 45. Једна од формулативних мапа епског простора 
Сл.44.Једнаодформулативнихмапаепскогпростора

Најсложенијепросторнемапеилуструјукретањеупесмама
оженидбиспрепрекама,најпрезбогвеликогбројадинамичних
ликова,затимзбогпроласкакрозсветризоне,апотомизбогспе-
цифичнихпоновљивихпремештањаоджениковогдоневестиног
домаиназад,којаодговарајуфазамасвадбеногритуала–просидба,
враћањеудомиокупљањесватова,одлазакпоневесту,повратак
сватова.Нпр.општасхематрајекторијаупесмамаоженидбиспре-
прекаманаповраткусватоваодвијасекрозтризоне.Најпреженик
илињеговпредставникиспросидевојкуивратисеусвојдом.Потом
поњукрећуонилизаточниксасватовима,наповратку,упростору
измеђусвојеитуђетериторије,сустижеихпротивник,најчешће
послатизтазбине,азавршницајеповратаксватоваумладожењин
дом.јединастатичнатачкасудевојачкискрбнициутазбини.

•
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схема трајекторија у песмама о женидби с препрекама на повратку сватова одвија се 

кроз три зоне. Најпре женик или његов представник испроси девојку и врати се у свој 

дом. Потом по њу крећу он или заточник са сватовима, на повратку, у простору измеёу 

своје и туёе територије, сустиже их противник, најчешће послат из тазбине, а 

завршница је повратак сватова у младожењин дом.Једина статична тачка су девојачки 

скрбници у тазбини.















 





 Разуёене мапе такоёе карактеришу и бројне сложене сижее настале спајањем два 

или више једноставних. У њима се увећава број ликова и места радње, јунак предузима 

више подвига, радња тече етапно, што се одражава и на сложеност кретања. 

Трајекторије се групишу у циклусе које повезује протагониста. Нпр. јунак на позив 

владара одлази на војну, за то време противник одводи његову љубу. По окончању 

рата, јунак предузима нов поход којим враћа жену или се свети неверници. 

 У једној епској песми ретко се надовезују више од три оделита подвига, односно 

више од три циклична кретања, због императива концентрације радње. Оваква сложена 

мапа сагласна је схеми кретања какву су В. Червањева и Ј. Артјоменко уочиле у 

биљинама. Она комбинује модел пута (полазак, путовање и стизање на циљ) и модел 

акционе ситуације (физичка акција и њен резултат, на месту на које је протагониста 

доспео).448 Секвенцама које бележе померања у простору и акције на местима 

привременог заустављања постиже се кадрирано приказивање пута и остварује типичан 

феномен епике –стално враћање истој ситуацији,449односно, „првом подвигу“ 450,или 


448В. А. Черванева, Е. Б. Артеменко, Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (на 

материале эпических жанров), Воронежский госпедуниверситет, Воронеж,2004,150–158.
449Исто, 164.
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Сл. 46. Мапа епског простора у песмама о женидби с 
препреком на повратку сватова

Сл.45.Мапаепскогпростораупесмамаоженидбиспрепрекомна
повраткусватова
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Разуђенемапетакођекарактеришуибројнесложенесижее
насталеспајањемдваиливишеједноставних.Уњимасеувећава
бројликоваиместарадње,јунакпредузимавишеподвига,радња
течеетапно,штосеодражаваинасложеносткретања.Трајекто-
ријесегрупишууциклусекојеповезујепротагониста.Нпр.јунак
напозиввладараодлазинавојну,затовремепротивникодводи
његовуљубу.Поокончањурата,јунакпредузимановпоходкојим
враћаженуилисесветиневерници.

У једној епској песми ретко се надовезују више од три
оделитаподвига,односновишеодтрицикличнакретања,због
императиваконцентрацијерадње.Оваквасложенамапасагласна
јесхемикретањакаквусуВ.Червањеваиј.Артјоменкоуочиле
убиљинама.Онакомбинујемоделпута (полазак,путовањеи
стизањенациљ)имоделакционеситуације(физичкаакцијаи
њенрезултат,наместунакојејепротагонистадоспео).448Секвен-
цама које бележепомерања у просторуи акције наместима
привременогзаустављањапостижесекадрираноприказивање
путаиостварујетипичанфеноменепике–сталновраћањеистој
ситуацији,449односно,„првомподвигу”450,илиместуполаска451.
Т.цивјаниН.злидњевасуприметиледаоваквопремештање
нијелинеарно,већсеодвијакаокретањеунапред,сазастајки-
вањемивраћањем,папоновнонастављање–путањалавиринта,

448В.А.Черванева,Е.Б.Артеменко,Пространствоивремявфольклор-
но-языковойкартинемира(наматериалеэпическихжанров),Воронежский
госпедуниверситет,Воронеж,2004,150–158.

449исто,164.
450Тенденцијувраћањајунакабиљиненаместополаскаизапочињање

новеепскеакцијеНекљудовпосматракаосталнопонављањепрвогподвига.
Отуда свако напуштање своје територије изгледа као први одлазак, а свака
епизодапремештањазадобијастатусмодела(С.Ю.Неклюдов,„Статические
идинамическиеначалавпространственно-временнойорганизацииповество-
вательногофольклора”,187–188).

451Н.Радуловићтакођеистичепретежностпрстенасте,кружнеструкту-
реепскепесме,очитованукрозповратакјунаканаместополаска(Н.Радуло-
вић,„Образацпричеу’БановићСтрахињи’”,436).
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меандра,орнамента,својственабалканскоммоделусвета,тзв.
балканскикруг.452

Недовршеностоваквогкругаиотвореностзановокретање,
новподвигјунакауепскојпесми,јасносувидљивиусложеним
сижеима, док се у једноставним сижеима, са једнокружном
радњом,назирукрознестабилнезавршницеваријаната.Наи-
ме,наконуспешнеакције,некијунацисевраћајукући,други
формалноостајунаместуподвига,честоусферитуђина(овде
изостајуфиналнеформулекретања),атрећипродужавајупуту
непознатомправцу.Повратакнапочетнутачкузатваракругдо
некогновогподвигаистогјунакауновојепскојпесми.Останак
нанепријатељскојтериторијисенеможепосматратидругачије
негокаотренутнозаустављање.Трећамогућностузавршници
–продужењепута,експлицитнопотврђујеконцептбалканског
круга.Такође,летимичанпогледнаграфичкиобликмапаоткри-
ванаизменичнопресецањезона.Удружене,трајекторијеједног
моделаисцрталебикривудаву,цик-цаклинијукојасе,будући
дасенајчећезавршаваузониизкојејекретањезапочело,може
описатикаокривудава,разуђенакружница.Оваквасликапот-
врђујејошједномдасеипросторномсхемомјужнословенске
епскепесмеуклапајууопштији,заједничкимоделбалканске
усменекултуре.

452Т.В.цивьян,Лингвистическиеосновыбалканскоймоделимира,73.
Н. злидњева проналази сличности између ритуалног, иницијацијског путо-
вања,пуногтешкоћаизастајкивања,враћања,сабалканскомархитектуром,
орнаментиком, сликаманакерамици,рељефомна стећцима,шарамавезаи
ритмомкола.Круг,петља,меандар,лавиринтзаједничкасусликаисимбол
балканскенароднетрадиције(Н.В.злыднева,Художественнаятрадицияв
пространствебалканскойкультуры,институтславяноведенияибалканисти-
киАНСССР,Москва,1991,19–31).
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иНТЕРАКцијАјУНАКАиСижЕА

Питањеузајамногобликовањајунакаисижеанеодвојиво
јеодразматрањанастанкаигенезеепских,иуопште,усмених
творевина.Различититеоријскиприступиизворесуналазили
у заједничкиммитолошкимпредставама,праваријанти, једној
архетипскојкњижевностиилиувишенезависнихидентичних
самониклихјезгара.453генезаепасагледаванајекаопутодми-
толошкогиритуално-митолошкогархетипадопевањаоважном
историјскомдогађају(митолошкаинеомитолошкашкола),али
иобрнуто,каолинијакојапочињеодстихованехроникеисто-
ријскогдогађаја,папостепенимзаборављањемчињеницаиимена
сежедомита(историјскашкола).454

Проучавањанастанкаиразвојасрпскеепскепоезијеукла-
пајусеуистетеоријскеструје.Највишеистраживачајепочетке
епике везивало запресуднеисторијске догађаје, који су врло
брзобилииспраћенипесмом.Вук јеКосовскубитку сматрао
разделницомдвејуепоханашегпевања.Веруједасупостојале
„јуначкепјесмеодстарине”, али јепотом„онапремјена тако
силноударилаународ,дасуготовосвезаборавили,штојебило
донде,пасамоодандепочелинановоприповиједатиипјевати”.455
Д.Костићсматрадасеојунациманајпрепевалозањиховажи-
вота,потомсусеисторијскечињеницезаборављале,а јунаци

453Омитолошкој,историјско-географској,миграционојиантрополошкој
теорији више у: R. Pešić, N. Milošević-Đorđević, Narodna književnost, IRO
„VukKaradžić”,Beograd,1984,162,103,157–158,17–18,иу:Н.Милошевић-
-Ђорђевић, „Теорије о настанку народних приповедака у нашој науци
деветнаестог века”, Научни састанак слависта у Вукове дане, IX, МСц,
Филолошкифакултет,Београд,1980,495–500.

454 Е. М. Мелетинский, Происхождение героического эпоса. Ранние
формыиархаическиепамятники,6–12.

455 В. С. Караџић, „Предговор” Народним српским пјесмама, књ. I,
уЛиписци1824. у:Српске народне пјесме, књ. I, 1841,СабранаделаВука
Караџића,књ.IV,прир.В.Недић,1975,Просвета,Београд,1975,569.
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замењивалиновим.456Сличнуеволуционупутањууопштавања,
одхроничарскекамотивскојпесми,описујуиС.Матић457иВ.
Латковић.Последњиступањјециклизација,тј.груписањепесама
окоједногјунакаилиједногдогађаја.458Латковићпомињеимањи
бројпесамакојенастајумноговекованаконнекогдогађаја.ионе,
ипесмекојезбивањенепосреднопрате,користеистенаслеђене
технике,општаместа,деловесижеа,мотивеизнашеилитуђе
усменетрадиције.459СведочењеЛукијанаМушицкогоВишњиће-
вом„прикупљањуграђе”заспевавањепесамаоПрвомсрпском
устанку, одмахнакон завршенихбитака,460 прилог је тезамао
настанкупесаманаизворузбивања,алијепосебнаВишњићева
поетика,којајеипоредвиднихиндивидуалних,готовоуметнич-
ких,специфичностисачувалатрадиционалнесижејнематрице,
препознатљивеепскеелементеуизградњиликоваи техничке
особеностивођењарадње,461потврдиладапесманеморабити,ни
упрвојсвојојфази,самохроникадогађаја,већдасеодпочетка
можеградитикаоспојисторијскихчињеница,наслеђенихтип-
скихобразацаипесничкефантазије.ј.Деретићусвајатеоријуо
значајномдогађајукаопокретачупоетскетворевине,алисматра
да сефабулативни слој, елементификције, обавезноприкљу-
чујуфактима.Понегдејепесмасвременомпостајаламотивска,
наративнислојјепостепенододаванпопринципу„семантичке
близине”,апонегдесуреалијеификтивниелементиодпочетка
чврстосрасли,пајепесманасталаодмахкаомотивска,адогађај
јеодабранјерличинаопеваназбивања.462

456Д. Костић, „Старост народног епског песништва нашег”, сепарат
прештампан из Јужнословенског филолога, књ. XII, Државна штампарија
Краљевинејугославије,Београд,1933,49–50.

457С.Матић,Новиогледионашемнародномепу,135.
458В.Латковић,„Ојуначкојепицинасрпскохрватскомјезику”у:Чланци

изкњижевности,Народнакњига,цетиње,1953,21–27.
459исто,22–23.
460В.Недић,Вуковипевачи,28.
461Б.Сувајџић,Певачитрадиција,151.
462ј.Деретић,ЗагонеткаМаркаКраљевића,50–55.
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Б.Н.Путиловзаступасасвимопречнутезу.Супротнопо-
стулатимаисторијскешколе,премакојимаепеволуиракафанта-
стицииархаици,губећиемпиријскуконкретност,Путиловтврди
дасејуначкиепразвијаодархаичнихкаконкретно-историјским
формама.Карактеришегатиполошкиконтинуитет–новиепувек
носитраговеоногкојимупретходи.463јунакненастајепоузору
наисторијскипрототип,онјесаздануоквиримаепскеуметнич-
кезамисли,иускладусањима,самопозајмљујепојединецрте
одговарајућеисторијскеличностиилиприсвајаистоиме.Такосе
приближавастварности,историзујесе.464Слично,А.Ломаизворе
косовскихпесамаиепскихликоваславногкосовскогподвижника
исрпскогкнезаналазиупрастаримепскиммоделима,Пра-Мило-
шуиПра-Лазару,неуКосовскомбоју465;истотаколикМаркаје
изграђенпо„праиндоевропскомепскомобрасцуукојисепрелио
историјскивладарМаркоМрњавчевићкаоњеговаконачнаисто-
ријска’попуна’”466.Компаративнимпроучавањемгенезеепских
творевинаразнихнародадоказуједапесмененастајукаоодјек
историјскихдогађајакојисепотомпоетскинадограђују,већда
сеисторијсказбивања,улазећиупесму,саображавајустаријим
архаичниммитолошкимматрицама467.М.Браунсматраданове
поетскетворевиненастајутакоштосеуједномутврђенусхему
(„основнупесму”)уноселичнаимена.Певачујенарасполагању

463B.N.Putilov, „Savremeniproblemi istorijskepoetike folklorau svetlu
istorijsko-tipološketeorije”,267.

464Б.Н.Путилов,Русскийиюжнославянскийгероическийэпос,114–117.
465А.Лома,Пракосово.Словенскиииндоевропскикоренисрпскеепике,

133,252.
466А.Лома,„СвјатогориМаркоСветогорац”,узборнику:Српскоусмено

стваралаштво,70.
467 зачетник митолошке школе у нас – и. Руварац, а касније и њен

најзначајнији представник – В. Чајкановић, такође су истицали да мит
претходиепуидаепскапесмапочиванареликтимамитолошкихпредстава
(и.Руварац,„Двестудентскерасправе”,прештампаноизСедмице,листаза
наукуизабавузаг.1856.и1857,НовиСад,1884,24–26;В.Чајкановић,„О
постанкуиразвојусрпскенароднеепскепоезије”,92–95).
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неколикотехниказаменејунака.Онможепостојећуфабулусамо
дапридружиновимименима,дапојединејунакеизвучеупредњи
илипотиснеузадњиплан,затимдапротагонистимапромени
позиције изменом тачке гледишта, или да ублажии коригује
поступкејунака.468

Безобзиранадихотомнерезултатекадјеречопочецима
усменог стваралаштва, илио смеруразвоја, одмита каисто-
рији,односно,одисторијекамиту,фикцији,469питањапотоњег
обликовања,преношењаимењања„приче”,сменејунакаимеђу-
собнихдодирајунакаисижеа,нисубиласпорна.Сижеисусе
модификовали,пунилиодговарајућимнационалним,историјским
садржајем,јунацисуједандругомуступалиместоуистомтипу
сижеа.Уопштавањемчињеничнеграђенастајуиконзервирајусе
типовијунакаисижеа.Акојеразвојнипутсупротногсмера,од
митолошкихобразацакаконкретнимдогађајима,ондатозначи
датипскимоделијунакаилисижеапремасебитраже,апотоми
асимилују,одговарајућазбивањаиисторијскеучесникеуњима.
циклизацијомпесамаокоједнеличности,јунакпривлачиодређе-
несижее,доксегруписањемпесамаокоједногдогађаја,усижее
укључујуновијунаци.Сталнепромене,еволуцијамоделајунака
исижеа,независноодсмера,варијантносткаоепсказаконитост,
динамизујуодносјунакаисижеа.Утимменама,њиховсусрет
постајесталанпроцес,непрестанопулсирањеипрожимање.

Флуидниикристализованисижејнимодели

Међуразличитимтиповимаинтеракцијејунакаисижејног
модела, једнаоднајважнијих тиче семеђусобнеприлагодљи-

468М.Браун,Српскохрватскајуначкапесма,113–125.
469Детаљнији преглед проучавања старости и порекла српске усмене

поезиједајеБ.Сувајџић–Ораосевијаше.Предвуковскизаписисрпскеусмене
поезије,ФилозофскифакултетуНишу,ФилолошкифакултетБеоград,2014,
23–45.
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востиисаображавања.Степенкомпатибилностимоделапрема
јунацима који ихизграђују одраз је броја различитих јунака
илитипова јунакакојиудатесижејнемоделеулазе.Флуидни
моделиотворенисузавеликибројепскихименаилиразличите
типовејунака,доксенасупротномполуналазекристализовани
модели,очврслеструктуре,којизахтевајутачноодређенетипове
протагонистаиличакпрецизнаепскаимена.Свиосталисижејни
моделираспоређујусеизмеђуовихкрајњихтачака.

Флуидни сижеи су заправо најуопштенији и најраши-
ренијимодели,мада велики број варијаната не подразумева
свакипутиразличитејунакенаистојсижејнојпозицији.један
одмоделакојивариравишејунакајенпр.заменанамегдану.
Подвижницисуразнитиповизаточника–слабијунаци(деца),
намерници,лошеисилнемегданџије,јунацистаријихвреме-
на,алииустаничкипрваци.истапарадигматскалинијаспаја
МаркаКраљевића,ВукаДеспотовића,младејунаке–иваСен-
ковићаинејакогМатију,ЛазараМутапа,итд.Отвореностовог
моделаогледасеиуизмењивањуугроженихвладара,кућних
старешина,девојакаимртвогјунаканапозицијиналогодавца.
Номенклатурапротивникајенештостабилнија,алидоминант-
ногАрапинапонегдезамењујуреалнијунаци,попутБојичића
АлилаиМехмед-агеМекића.

изразитуфлуидностпоказујуисижеиоосветинечијесмрти.
јунаккојикажњавапородичногкрвниканијевезанзаједноепско
време(Марко,деспотСтефан,грујоВитковићиРадеРиђанин,
ЛалаДрекаловић, итд.).исто тако, робље спасаваМарко, за-
сужњенихајдукМалиРадо(ј)ица/РадеОграшић,каоиустанички
кнезиванКнежевић.Прилагодљивост карактеришеимоделе
оослобађањуизтамнице,затимојунакукојисеослобађасам,
каоипесмеомегданупротивгласовитогјунакаихвалисавца.

Компатибилностмоделаможе битимањаили већа, али
максималнафлуидност заправоинијемогућа.Тоби значило
примањесвихмогућихтиповајунакаилисвихепскихименау
одређенимодел.Сдругестране,потпунакристализованостмо-
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делајеретка,алијепоткрепљенавећоколностимамалогброја
варијаната у појединиммоделимаили чак инваријантношћу
појединихпесамакорпусаодабраногзаовајрад.Нпр.Маркоје
јединијунаккојисетакмичиустреличарству,аивоСењанин
јединипрепливава реку.СамоСекула има способностмета-
морфозе.ВилупобеђујесамоМарко,аонјеијединијунакчије
осцилацијекарактерадопуштајупривременузаменуратничке
земљорадничкомфункцијом.Формално,овимоделисупотпуно
кристализовани.истотако,песмеоКосовскомбојуневарирају
протагонисте.Лазаревоимесраслојезаделокругвладараму-
ченика,Милошевозајунакакојиубијатурскогцара,докјеВук
„закључан”напозицијивиновникакосовскетрагедије.Чврста
структуракристализованогмоделаогледасеовдеуконзерви-
рањуимена.Алтернирањеноменклатуреусвакомодпоменутих
делокруганијемогуће,свакапроменаименабилабиотклонод
„историје”којујеепскапесмазапамтилаификсирала.

Највећибројмоделаналазисенасредокраћиизмеђупотпуне
кристализацијеивеликефлуидности.Делимичнофлуидни(или
делимичнокристализовани)сижеиукључујуодређенитипјунака
иограниченискупимена.Понегде семожеуочитииизвесна
правилностутомизбору.

Нпр.моделиодевојцикојаспасавајунакаизтамницеанга-
жујумладог,неожењеногјунака,докјезаточениккогослобађа
делијадевојка(љубаилисестра)најчешћемањепознатепски
јунакилијунаксредњих(новијих)времена,чијеимедопушта
преношењеепскеславенајуначнужену:БожоРајковић/Рашко-
вић,хајдукВукосав,Тодор/иванзадранин,УскокРаде,Војин
војвода.изузетно,низусеприкључујеиМаркоКраљевић,чије
сеимечестовезујезасижееоверности/неверностижене,пајепо
аналогијиунетоиумоделкојинаглашававредностдобрељубеи
посредноистичењенуверност.истомтипусижеа–ослобађању
припадајуимоделиоспасавањуоткупом.Њиховаделимична
кристализацијапотврђујесесуженимскуповимаизкојихсеби-
рајуослободиоциизасужњенијунаци.Спаситељкористинеепско
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средство,пасамимтимнеприпадајунацима(мајка,владар,брат),
аисамјунакнемаразвијенуепскубиографију.

Типженидбеногсижеакореспондирастипоммладожење.
јунацистаријихвременадоминирајууженидбиспрепрекама;
отмица, углавном без помоћи заточника, карактеристичнија
језахајдукеиускочкепрваке;владариилиплашљиви јунаци
приморанисунаневољнупросидбу;неуспелаженидбавезује
се највише за представникенепријатеља, док јеженидба без
препрекатипичназавладаре.

Усферипородичниходноса,сижеиоубиствусестрићазах-
тевајуамбивалентнепредставникестаријегенерације,тј.јунаке
којиманегативнипредзнакнијенеуобичајен(Вукашин,Марко,
јанко,иванСењанин).Позитивнакарактеризацијасрасласиме-
номМијатаТомићаоставилагајепостраниодпарадигматског
скупа ујака, из когпоменутимоделцрпе своје протагонисте.
Баладео братоубиствуобично се завршавајуи самоубиством
виновниканесреће.затојеутојулозивеомареткоепскијунак,
јерсеоваквасмртнеуклапаухеројскубиографију.Утоликоје
необичније укључивањегрујицеНоваковића у лирско-епски
моделкојијенадјачаоњеговјуначкихабитус.

Раздвајањеподтиповапесамаојунаковомсоцијалномстату-
сунаонеукојимасетематизујеодноссавладаром,четовањеили
ратовањеселектујеизборјунакаигрупишеделимичнофлуидне
(делимичнокристализоване)сижее.Оклеветанијунакивладар
улазеупесмекаоготоваспрега.затоскупнијевелики.издвајају
сетрадицијомпотврђенипарови:Милош–Лазар,Марко–турски
царизмајОгњениВук–будимскикраљ.МаркоиВукалтерни-
рајуиумоделуоосвајањуградамегданом.заменљивостњихових
именаифункцијапотичеодсличнеисторијскеулогевазала.470
Мучењејунака,каоиипреоблачењеуженскеилиробовскехаљи-
не,карактеристичнисујединозахајдуке.Моделоодметањујош

470Б.Сувајџић,„Омартолозимаиепскојслави”,Митолошкизборник,
22,центарзамитолошкестудијеСрбије,Рача,2009,317.
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јекристализованији.Самотројицахарамбаша–СтаринаНовак,
БајоПивљаниниМихатТомић,могуданосеовајтипсижеа,јер
он захтевадугхајдучкистажунајвишемстатусуиразвијену
епскубиографију.издајарадинаградеширисејошинаускоке
ицрногорскејунаке,докјунацистаријихвременастрадајунајви-
шезбогневернељубе.Подвижницинатуђемтеренусухајдуци,
ускоци,црногорскипрвациивеомачестоСекула.Доминантне
цртењеговоглика–младост,индивидуализаминеофитскистатус
погодовалесуовоммоделу.

Флуидниикристализованијунаци

Компатибилност јунака и сижеаможе бити сагледана и
из угла јунака.Степен прилагодљивости јунака различитим
сижејниммоделиматакођесемерискаломкојасепротежеод
флуидностидокристализованости.

Флуиднијунацизаступљенисуувеликомбројусижеа.По-
некичаклакоприањајузаразличитеделокруге.Крајњавредност,
тј.максималнакомпатибилностсасвимгрупамасижеа,каои
услучајусижејнихмодела,практичнојенемогућа.Непостоји
јунаккојиулазиусвемоделе.471Ситуацијасенемењаникада
сеперспективапроширинасвеепскеликове.Каданисусраслас
једномособином,стајаћаименадозвољавајувећупокретљивост
крозразличитемоделе,алинитунемаапсолутнесагласностиса
свиммоделима.Можебитиречисамоофлуидностиувеликој
мери.Највећистепенприлагодљивостипоказујуамбивалентни
јунаци.Слојевити епскиликови су улазилиу бројне сижејне
моделе захваљујућидихотомностииширокомраспонукарак-
тернихцрта,којесусепостепенонаслојавалеимодификовалес
временомипроменомсредине.

471заступљеностпојединихјунакаусижејниммоделимаприказанајеу
Прилогубр.3–„јунакусижејноммоделу”.
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Најфлуиднијијунацилакосекрећукрозсвихседамтипова
сижејнихмодела.Маркојенајпокретљивијиепскилик,певање
оњемујенајраширеније,алисеизмноштваулогаипакиздвајају
типичније,којесупостепеноизградилењеговлик.Доминирау
сижеимаозаштитислабихиборбизаправду,затимумоделима
оослобађању,анештомањеусижеимаоженидби (углавном
каозаточник),породичнимодносима(претежносутопесмео
невернојљубииубиствусестрића)инекимгрупамаоодносу
јунакаисизерена.Просечнојезаступљенупесмамаојуначким
такмичењима,доксетипупесамаосмрти јунакаприкључује
крозваријантеоуништавањуатрибута.

Великуприлагодљивост различитим сижејниммоделима
показујеиивоСењанин.Онјезаменикнамегдану,спасилациз
тамнице,јунаккојисеослобађасам,такмичар,отмичардевојке,
јунаккојиспречаваотмицудевојака,нехотичнивиновниксмрти
свогсестрића,самовољнијунаккојипркосивладару,добровољац
затежакзадатакнатуђемтерену,јунаккојигинеилиумиреод
урока.Флуидностидоприносии делокруг старешине, такође
својственсењскомкапетану,иваријацијеодпозитивногнало-
годавца,прекопасивногженикаиликукавице, донегативног,
непријатељскогвладараусижеимаоиздајијунака.

Сличнапријемчивостифлуидносткарактеристичнајеиза
јанкаСибињанина,алијеонређејунак,ачешћевладар,про-
тивник,пасивниженикили јунаккојегспасавају.Комплемен-
тарностујакаисестрића,јанкаиСекуле,утицалајенавелику
заступљеностСекулиногликаусижеимаукојимасепојављује
исибињскивојвода(ослобађање,тркекоњима,отмицалађом,
убиствосестрићаидругиподтиповипесамаосмрти).Скупсе
ширимоделимаукојимадоминирамладјунак,иницијант(же-
нидба,подвижништвонатуђемтерну).

СкупуфлуиднихјунакаприпадаизмајОгњениВук.иако
јеприсутанусвимсижејнимтиповима,издвајајусемоделикоји
одсликавајуњеговуулогузаштитника(одбранадевојачкечасти,
мегданужене,ослобађањеробља),односсавладаром(заменана
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мегдану,наметнутаженидба,оклеветанијунак,мегдануград)и
породичнеодносе(невернаженауништавајунаковеатрибуте).

Висок степенкомпатибилности саразнороднимсижеима
показујуиликовидвојицехајдука–грујицеНоваковићаиМијата
Томића.ПресликавањеособинасагрујиценаМијатаукључило
јеобојицуумоделоспасавањудевојачкечасти,односно,ома-
скирању.Такођеимајуулогуспасилацаизтамнице,азапажене
ролеостварујуиусижеимапородичнетематике(братоубиство).
Уистомтипу,загрујицусевезујумоделионевернојжени,докје
Мијатпознатијипорелацијисасестрићем.Највећеразилажење,
којеинајвишеобликујењиховеликове,јесуразличитисижеипе-
самаоженидби,карактеристичнизагрују,ипретежностварија-
натаосоцијалнимодносима,кадјеречоМијатовомангажовању.
Типичнеособине–младостииницијастичкистатуспрвог,иулога
хајдучкогхарамбашедругог–утицалесунаконцентрисањеових
јунакауспецифичнимгрупамасижеа.

Насупротномкрајуналазесекристализованијунаци.Они
сепојављујуувеомамаломбројусижејнихмодела.Максимал-
накристализацијајемогућа,алије,каоикодсижејнихмодела,
последица инваријантности и ограничености броја записа.
Ефемернијунаци,заробљенилокалнимпросторно-временским
оквирима,свелисуепскобитисањенаједнупесму,абиографију
наједнуепизоду.

Другитипкристализованостиподразумевасрастањесјед-
номулогом,илиистицањедоминантнекарактернецрте.Такви
јунацисекаотиповипреносекрозмањииливећибројсижејних
модела, али некомпатибилност с различитиммоделима није
утицаланањиховуепскуславу.Чувенејунаке,чврстострукту-
рисане,окоштале,безмногокарактернихосцилација,традиција
је конзервиралаи типскиуобличилапонекад самона основу
малобројних варијаната једногилидвамодела.Уодабраном
корпусупесама,ПријездајебранилацСталаћа,прототипјунака
којиуништавасвојенајбољеатрибутеипркосноодлазиусмрт.
МаксимцрнојевићиАнтунПоповићсуженици,НаходСимеун
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–трагичнијунаккојисеженисвојоммајком,докјоваБудимлија
учествујеудваженидбенамодела.КраљевићАндријајежртва
(дватипасижеаопородичнимодносима–братоубиствоипотрага
заотетимчланомпородице),ПоповићСтојансепојављујесамо
умоделимаоневернојженииженидбиспрепрекама(уовом
другом типу јеженикилиотацмладожење).Дојчил, војвода
МомчилоиМусићСтевандоминирајусвакиупоједноммоделу:
БоланиДојчинштитипородицуиСолун,Момчилострадазбог
издајељубе,аСтеванпредстављатипзакаснелогјунака.Осим
ове,сватројицајунакаостварујумакарјошпоједнуулогу,али
сеонадоживљавакаоспореднаиличаккаогрешка,лошспојса
неодговарајућомфункцијом.ДојчилпостајеМарковпобратим
иослободилацизтамнице(СНПII,65;Пцх,68),Момчилосе
преобраћауМарковогпобратимаигласника(Е,124;СНПIIр,
57),акосовскијунакопеванјејошикаомладожења(СНПVI,43).

Акоизузмемобројнејунакехроничарскихпесама,којису
збогусмереностинаједандогађајилокалнеограниченостиовак-
вогтипапевањатипичнипредставницикристализованихјуна-
ка472,највишејеонихкојигравитирајунекојодкрајњихтачакана
линијикомпатибилности.Делимичнофлуидни(илиделимично
кристализовани)јунациучествујуунекимтиповимасижеа,удру-
гимане.БановићСтрахињајенајпознатијипомоделуоневерној
љуби,затимкаоједанодкосовскихјунака,анајмањекаојанков
заменикнамегдануижениккојидобијадевојкуиспуњавајућите-
жакзадатак(овдејевероватно,збогинерцијепрезимена,Бановић
СтрахињазамениоБановићaСекулу).МилошОбилићјесиноним
највећегкосовскогподвижника,алииМарковпобратимкојег
збоглепшеггласаустреливила,такмичар(пребацивањецркве
буздованом)илизаточникубројнимженидбамаспрепрекама.
Акосеуовимпримериманеможеуочитизаконитостпокојој

472С.ЂорђевићБелићуочаваспецифичанпоступакмоделовањајунака
хроничарских песама – компримовање јунакове биографије, тј. смештање
у оквире једне песме (С. Ђорђевић Белић,Постфолклорна епска хроника:
жанрнаграницииграницежанра,105–107).
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јунакпривлачиодређенесижее,постојеионијунацикојибирају
моделепремадоминантнимцртамасвојебиографије,усвојеним
наосновунајраширенијихваријаната.

Помињанојевећдаепскапесмареткораздвајабраћујак-
шиће,адаихмитолошкиподтекстудружујесаженом(сестра,
невеста,љуба). зато се претежно појављују у сижеима који
чувајуњиховутрадиционалнурелацијусаженом–спасавање
сестре, служење за девојку, свађа браће због девојке/виле/
жене,искушавањељуба.НајпознатијаулогаМалогРадо(ј)ице
је сужањство којег се ослобађа након подношењамука и уз
помоћћеркепоробљивача,али јењеговликпривукаоинеке
другесличнеиликомплементарнемоделе,каквисуослобађање
разменом,владарсвојевољноослобађасужњаимужнасвадби
својежене.љутица Богдан је амбивалентан јунак просечне
епскеславе,пријемчивсижеимакојинагињуновелистичким
темама.Он се суочава са издајом сестре, други пут продаје
љубуилислужигосподаразакоња.Статусвеликог,прекогју-
нака,вероватнозбогинерцијеимена,добијасамоуТешановој
варијантиослучајномсусретуиизбегнутоммегданусаМарком
Краљевићем.ВрховнивождПрвогсрпскогустанкапретежносе
остварујекрозделокругвојсковође,ајунак(заточник)постајеу
варијантамаозаштитидевојачкечастииженидбиспрепрекама
(женидбабратаиудајасестре).Копчанаокоразнороднихсижеа
јестемотивподизањаустанка.Карађорђе,иепскииисториј-
скизачетникбуне,привукаојеиповезаомоделеовојевањуи
заштитиневестеисватова.

Колико окоштала типска карактеристика лика одређује,
и углавномсужава,избор сижејнихмодела, најбољепоказују
традиционално негативни јунаци.НевераВука Бранковића
прошириласеиизванкосовскогкругапесама.једномфикси-
рано типскообележје косовскииздајникпренео је и умодел
онеуспеломослобађањусужња(СНПIIр,33;Пцх,160),кон-
фронтирајућисе,овогапутасаСтевом/СтефаномЛазаревићем.
инерцијитрадицијскеулогепридружиосеиутицајисторијских
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факата–непријатељствоизмеђуЛазаревићаиБранковићанакон
Косовскебитке473.

изразитанегативност карактерише епскилик „проклете
јерине”.НаметинемилосрднеградитељкеСмедереваиницирали
суНоваковоодметање(СНПIII,1).Суровадеспотицакојаигно-
ришевољусвогмужа,потпунопреузимајућивласт,заточилајеи
погубиланајбољесрпскевојводе(СНПII,83).474Онајепосредни
кривацзаослепљењесвојихсинованесамозатоштојекћерудала
затурскогцара(СНПIIр,64),већизатоштојесиновепогрешно
упутиланаосионопонашањекадсукренулиупрвопохођење
сестри(СНПIIр,87).УваријантамаизПјеванијеиЕрлангенског
рукописа(Пцх,152;Е,21)обележенајекаосарадникТуракаи
издајник свога рода (свог унуказмај-ОгњеногВука, односно
Максе).Чакикадасујојнегативнецртеублаженеподутицајем
моделаилидругачијегделокруга,њенликзадржаваенергичност
ипредузимљивост.Осимштобиражениказасвојукћер(СНП
II,80;СНПIIр,64;СНПIIр,87),онајеиницијаторженидбесвог
брата(СНПII,82)илисина(СНПIIр,26,Пцх,152).Лукавост
избија кроз саветенејакомсинукакодаудовољиразочараној
невести,будимскојпринцези(Пцх,152).Организаторскикарак-

473ПослебиткекодАнгоре,непријатељствоизмеђуСтефанаЛазаревића
иЂурђаБранковићаврхуниудиректномсукобубраћеЛазаревићаињиховог
сестрића21.11.1402.кодТрипољанаКосову(ј.Калић,Србиупозномсредњем
веку, завод за уџбенике, Београд, 2012, 96–97; ј.Калић, „Велики преокрет”,
у:Историјасрпскогнарода,књ.2,ур.ј.Калић,СКз,Београд,1972,67–68,).
ЂурђевсавезсаТурцима,Косовопоновокаоместоодсуднебитке,ипотоњи
одлазакВукаЛазаревићауцариградисторијскисуокидачикојисусеепски
трансформисалииповезалиудвемаваријантамаоСтефановомпокушајуосло-
бађањабратаизтурскогропства,пропаломзбогновеиздајеБранковића.

474Облак Радосав ослобађа Бијелића и златокосића ударајући јерину
троструком камџијом. С. Самарџија овакав поступак, несвојствен епским
јунацима,акарактеристичанјединозакажњавањеобеснеженеилипротив-
никовељубе,сагледавакаоисконскуборбумитскогзаштитника,змајеборца,
противдемонскихсилакојесуузурпиралесветлостиСунце(С.Самарџија,
„јошједномоОблакуРадосаву”,узборнику:Фолклор,поетика,књижевна
периодика,234–235).
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тер,способност,спремностнаакцијупојављујусеитамогдесе
најмањеочекују.Такојеринапреокрећеформулативнопасивaн
делокругневестепомажућизаточницима(СНПII,79).Позитивне
цртеилиделокругпасивнежртвенајмањејојодговарају(нпр.
прихватањесиновљевесмртиуБ,10),алиихитадаобликујепре-
маутврђенимспецифичностимасвогкарактера(нпр.организује
Ђуревоспасавањеизјанковихруку–Б,9).475Уваријантамао
заштитикрсногименаонаиЂурђесуугроженислављеници.На
Ђурђевпредлог,јеринаизлазииспреддвораипозиванамерника
данапијеуславуБожију.ПрепуштањеминицијативеЂурђу,она
јесамонаизгледскрајнутаизаклоњенаизапослушнепатријар-
халнесупруге.Њенетипскецрте–доминацијаиактивности
овдесуодолелезаконитостимаделокруга.

Делимичнофлуидан(делимичнокристализован)јестеилик
Радул-бега /ВлашићаРадула.Најпознатији јепо варијантама
озавадибраће.Сплетнегативнихцртанастаојепретежнопод
утицајемакумулиранихисторијскихчињеницавезанихзараз-
мирицепотомакајованаРадулаIБесарабе476.Песмеоњеговој
женидбиистичу јуначнуиморалнуневесту из кућецрноје-
вића477каоантиподохоломженику.Овадвамоделанегативно
сугаодредила.Надаљеулазисамоуонесижеекојиприхватају
мотивеконзервиранеузњеговоиме.Такопостајегрујичинзет,
непријатељ,уваријантиовернојсестри(Е,49),илиљубавник
мајкеневернице(СНПIII,85).

475Лик јерине у бугарштицама је позитивнији и пасивији, она је ту
највишељубавладара.ЧакикадазаточиДамјанаШајновића,нијепотпуно
негативнајерјеказнапоследицаувредеидрскостијунака,аодлукуоосло-
бађањунедоносиона,негоЂурђе,наинтервенцијуУгринјанка(Б,11).

476историја памти свађуњегових синова,Дана иМирчете, као и по-
тоњих влашких кнезова Радула IVВеликог и Богдана IIIСлепог, као и са-
радњуМирчетеипоследњегбугарскогцара,јованаШишманаIII(Д.Костић,
Тумачењадругекњиге„Српскихнароднихпјесама”ВукаСт.Караџића,111).

477РадулIVВеликибиојеожењенМаријом,ћеркомелбасанскогвојво-
де,аиванцрнојевићњеномсестромгојсавом.Песмајезапамтилаправоиме
невесте,алијепреиначилањенувезусацрнојевићима(исто,129).
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Типскаименапротивниказнатносукомпатибилнија,али
суипакограниченанесамонегативномкарактеристиком,већ
изахтевомсижејногмодела.Малетајепретежнопротивникју-
накаумоделуопевањукрозгору,Дука(зулумћар,херцеговац)
формулативнијељубавник,отмичарженеилигрешник,докје
Арапин,најфреквентнијипротивник,прилагођавајућисемоде-
лима,постепеномењаосвојекарактеристикеодхтонскогбића,
прекохибридногдореалистичногјунака.478

Независно од степенафлуидности/кристализованости,
јунациразвијенијихбиографијабирајумоделеукојеулазе,са-
ображавајућиихколективномзнањузаједницеоњима.Флуидни
сижеиукључујубројнејунаке,алиистовременоиоткривајуди-
ференцијацијупротагонистапремаодређенимподтиповимаили
групамасижеа.Нпр.помињанојевећдаусижеимаоженидби,
јунацибирајутипженидбенајпрепремаепохикојојприпадају.
Потомседодатнопрофилишуизборомодговарајућихмодела.
Маркојетакоилизаточникилиактивниженик.Епитетнајбољег
јунаканеостављапростор за ангажовањењеговог заточника.
ЂурђеиЛазарсувладари,пасепрвиослањаназаточнике,а
другизахтеваженидбуснеепскомпрепреком(условзадобијање
невесте је порекло).Међу јунацима средњих времена,млади
јунацисамикрадудевојку,докивиСењанинуиСтојанујанко-
вићустатусвођедозвољавазаменикауотмици.Старост,пози-
цијахарамбашеипородичногстарешине,митолошкенаслагеи
хтонскиелементибитнасуобележјаСтаринеНовака.479затоније

478Р.БожовићуочавахоризонталaнивертикалaнразвојликаАрапинау
епскојпоезији.хоризонталниоцртавалинијуодмитскогбићадоисторијског
представникаиздобадинастијеАбасида,којасеупесмипредстављакаоево-
луциона путања од троглавог демона до супституцијеАрапинациганином
илиТурчином.Напоредосеодвијаивертикалнипроцес–Арапинсеснижава
одкраљадопоклисара.ОвакваслојевитостомогућилајеликуАрапинавели-
куразуђеност(R.Božović,Arapiuusmenojnarodnojpesminasrpskohrvatskom
jezičkom području, Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, 1977,
216–218).

479Б.Сувајџић,Јунациимаске,217–233.
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погоданзафункцијуженика.изборневестепримеренењеговом
хабитусуипореклу(вила),одсуствохајдучкихобележјаиизбе-
гавањеапелатива„старина”480омогућилисумудасе,изузетно,
остварииуовојулози(Б,39).Такођејеизгубиоознакустарог
поштованог старешине умоделу о ослобађањупослеизбора
смрти,прилагођавајућисеулозимладогхајдукакојисамнадјача
трихиљадецаревихвојника(Е,67).481

Различити типовипреоблачења482 саображени суфизио-
номији,карактеристикамаинамеријунака.БановићСтрахиња
узимамаскуТурчина,јоваБудимлијатрговца,аивоСенковић
оделоагеодРибника.Ускочкипрваципозајмљујуобележјапро-
тивникауакцијиотмицедевојкеизтурскесредине.Леп,млад
јунак,какавјегрујаНоваковић,можесемаскиратиудевојку,док
сејунакпопутМаркакријеисподкалуђерскеодеће.Новелистич-
киимпулссагрујицесепренеонаМијатаТомића,асаМарка
наСтаринуНовакаиДели-Радивоја(Пцх,66).Њихдвојицачак
и заиграју „ситнокалуђерски”, тресућичардаке, уМарковом
маниру.Премаизгледу,положајуигодинама,СтариниНоваку
пристајеитрговачкоодело483,доксеРадивој,чијастароснадоб
нијеувекпрецизиранакаокадјеречогрујииНоваку,преоблачи
јошиумладогроба(моделопродајихајдука).

Марковпримерограниченогизбораженидбенихсижеаили
типамаскирања,показујејошједномдаапсолутнефлуидности
нема,тедасуизанајкомпатибилнијејунакеизвеснисижејни
моделииделокрузизатворени.

графиконикојимасеможесликовитопредставитиинтерак-
цијајунакаисижеа,односностепенкомпатибилностиједних
у односуна друге, сведоче о истоветној расподелина скали
флудности – кристализованости и симетрији умеђусобним
односима:

480исто,235.
481исто,83.
482Н.Радуловић,„Типологијапреоблачењауусменојепици”,107–113.
483Б.Сувајџић,Јунациимаске,239.
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калуёерске одеће. Новелистички импулс са Грујице се пренео на Мијата Томића, а са 

Марка на Старину Новака и Дели-Радивоја (ПЦХ, 66). Њих двојица чак и заиграју 

„ситно калуёерски“, тресући чардаке, у Марковом маниру. Према изгледу, положају и 

годинама, Старини Новаку пристаје и трговачко одело483, док се Радивој, чија старосна 

доб није увек прецизирана као кад је реч о Груји и Новаку, преоблачи још и у младог 

роба (модел о продаји хајдука).

 Марков пример ограниченог избора женидбених сижеа или типа маскирања, 

показује још једном да апсолутне флуидности нема, те да су и за најкомпатибилније 

јунаке извесни сижејни модели и делокрузи затворени. 

 Графикони којима се може сликовито представити интеракција јунака и сижеа, 

односно степен компатибилности једних у односу на друге, сведоче о истоветној 

расподели на скали флудности – кристализованости и симетрији у меёусобним 

односима:






















 Дакле, највише сижејних модела и највећи број јунака сврставају се меёу 

делимично флуидне, односно, делимично кристализоване, док је најмање оних који 

теже крајњостима – потпуној отворености или затворености, кад је реч о сижеима, 

односно, потпуној прилагодљивости или искључивости, кад је реч о јунацима. 

Нормална расподела, која око средње вредности групише највише узорака, очекивана је

и логична последица варијантности, али потврёује још нешто. Доминација сижејних 

модела и јунака који се једни другима прилагоёавају, али само до извесне мере, 


483Б. Сувајџић, Јунаци и маске,239.
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Сл.46.Флуидниикристализованисижејнимоделиијунаци

Дакле, највише сижејнихмодела и највећи број јунака
сврставају семеђуделимичнофлуидне, односно, делимично
кристализоване,докјенајмањеонихкојитежекрајњостима–
потпунојотвореностиилизатворености,кадјеречосижеима,
односно,потпунојприлагодљивостиилиискључивости,кадје
речојунацима.Нормалнарасподела,којаокосредњевредности
групишенајвишеузорака, очекивана је и логичнапоследица
варијантности,алипотврђујејошнешто.Доминацијасижејних
моделаијунакакојисеједнидругимаприлагођавају,алисамо
доизвеснемере,илуструјесуштинуепскогжанра,атоје–ва-
рирањеуомеђенимоквирима,импровизацијаусхематичности,
разноликостусличности.

Сижемоделујејунака

интеракцијајунакаисижеајепроцескојизахтевамеђусобно
прилагођавање,избалансираностиуклапање.Променекојима
подлежу оба комбинаторна елемента нису увек равномерно
распоређене.Понекадјестабилнијисижејнимодел,другипут
већуснагуносијунак,тепотчињавамодел.

Кадасижемоделује јунака,саображавагазаконитостима
свогобрасца.Тепромененисуувеквидљивејерјеуобичајено
дасижеприхватаодговарајућејунаке,компатибилнедатомси-
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жејноммоделу.Обликовањејеприметносамокадасеукључује
ликчијасеконотацијаопирезахтевимаепске„приче”.Модел
тадамора да га промени, прилагоди, савлађујући,мањеили
вишеуспешно, традиционалне представе оњему.Помињано
изостављањеутврђенихатрибутаСтаринеНовакадабиушаоу
женидбенисиже,односно,усижеоослобађању,илиуздизање
љутицеБогдана, просечног јунака, на ниво страшног борца,
искоришћавањеминерцијеноменклатуре,примерисууспешног
прилагођавањајунакасижеу.

Доброизведеноспајањејунакаисижеазависипонајвише
од умешности певача. јунака релативно стабилних каракте-
ристикаиутврђенеепскебиографијенијелакоподредитиси-
жејноммоделу.Његовонајснажнијеоружјејеиме.Оносабира
колективнупредставу о јунаку, служи као ознака, а понекад
постаје синоним за тип јунака. Када добар певач ангажује
јунакакојинеодговараупотпуностимоделу,најлакшегамо-
дификујезатамњивањемњеговогимена.Нпр.једанодтројице
негативнихјунакакојипотплаћујутурскогхарамбашудаизда
ВидаМаричића, апотомгину, јестеисењскикапетан (СНП
VII,54).Сењскикапетанјеинегативноокарактерисанихва-
лисавијунаккојизапочињекавгуучетииубијасаборца,али
иубрзонастрадаодрукеВукаМандушића(СНПIII,60).име
иваСењанинанијеслучајнозамењенобезличномстатусном
атрибуцијом.Негативнипредзнакдонекле,анајвишепогибија,
тешкобиприонулиузњеговубиографију.имепредстављако-
лективниконотат,аизбегавањемдиректногименовањаудатој
варијанти,јунаксеудаљаваодсвогтипскогпредлошка.Тако
јеуклапањеусижелакше.

истипоступакпримењујесеикодосталихепскихликова,
чија јеноменклатура,безобзираназначајделокруга,постала
тип.јевросимајезапамћенакаоплеменитамајканашегнајвећег
јунака,мудрисаветодавацичуварпатријархалнихиморалних
вредности.Вансвогделокруга,губииме.Певачвештозаобилази
именовањенајстаријејетрвеу„зидањуСкадра”,јерсенегативне
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цртетешкоуклапајууколективнепредставеојевросими.Сличан
примерналазимоикодМилутиновића,уваријантиомегдану
змај-ОгњеногВукаипопаСплећанина(Пцх,152).Вукјеовде
заточниккраљаВукашина.Вукашиноваљуба,иначе,споредан
лик,беззначајнијесижејнефункције,нијеименована–пред-
стављенајесамокао„краљевакраљица”.Беззапаженијеулоге
иетичкогквалификатива,заклониласезасупруговоиме(Ву-
кашиновица)уваријантиосмртицараУроша(СНПIIр,22).
Укидањеименаје,дакле,компромискојиутврђениепскилик
морадаприхватиулазећиустабилнији,„јачи”,сижејнимодел.

Акокомпромисизостане,аепскоимеопстане,прилагођа-
вањејунакасижеунајчешћениједокрајауспело.Лошспојје
нарочитоуочљивкадаепскиликулазиужанровскихибридне
моделе,којипородично-новелистичкуилибаладичнусадржину
представљајукрозепскистилизовануформу.КнезЛазаркоји
продајељубумладомТурету далеко је од узвишеног кнеза,
предводникасрпскевојскенаКосову(Е,208).јевросимапо-
стајеМаркова лошамајка, аВидосавањегова вернаљуба у
породичнојирелигиозно-моралистичкојваријантиољубикоја
спасавајунакаококогсеобмоталазмија(Пцх,153).Неепска
смртепскихјунакаубаладама–иваСењанинаодурока(СНП
III,77)игрујицеНоваковићаодсвојеруке,поштонајпреубије
брата(e,112),такођејепримерлошегуклапањајунакаусиже.
једанстаријизапис(Е,150)представљаСтаринуНовакаунео-
бичнимоколностима.Онпроводипосестримукрозгору,апотом
одбијанечастанпредлогдевојкедајеобљуби.хришћанско-мо-
ралистичкапоентамотивимачудавреднујепоступкегрешнице
иправедника.Необичностнијесамоумоделунетипичномза
харамбашу,негопочивананесагласностиулогејунакакојисе
свидидевојциихајдукачијајестаростнаглашенаноменклату-
ром.грујицаостаје„дијете”чакикадњеговнејакисинступи
наистуепскусцену(Е,117).

Наведенипримерипоказујунесагласностименасасижеј-
ниммоделом.Међутим,лошспојможенастатиикадајено-
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менклатураприкладна,алијеликнетипичномоделованилиму
једодељеннеодговарајућиделокруг.Нпр.урукописнојваријан-
тиоМарковомрапортуцару(СНПVI,18),црниАрапинпостаје
царевслуга,обичангласниккојиударауталамбасеипонизно
переМаровусабљу.хтонскаобележјасупотпунозатомљена,
страшнипротивникједетронизованподутицајемреалија.Овом
сижејноммоделунијебиопотребантипскипротивниккаквог
представљатипичанАрапин.затојеон,улазећиусиже,морао
дасеприлагоди.Али,какојебаласттрадиционалногпоимања
већиодновеулогеАрапинауовојваријанти,интеракцијалика
исижеадоживљавасекаогрешка,неадекватноспајање.

СупротанпоступакпримењенјеуизградњиликаАли-паше
(СНПIV,34),алијеефекатспајањаисти.Реалногнепријатеља,
певач је надоградио у смеруфантастичних обележја, према
обрасцупротивникаизпесамастаријихвремена.Награници
измеђудвасвета,страшнипашасе„покрајДринешеће/пак
се титра златнимбуздованом, / ко ђевојка зеленом јабуком”.
Борбаслабијегјунакапротивјачегпротивника484реализујесе
кроз бројне сижејнемоделе, прилагођавајући се свакоме од
њих.Еволуцијомепскогпевања,јунакипротивниксесаобра-
жавајувременуисредини.Кадјеречотипунападача,наведена
варијантајеједанодреткихпримераукојемјестаријимодел
опстаоинаметнуосвојобразацмлађем.Анахронимоделнад-
владаојеособеностипротивникановијихвремена.

484Архетипскидуелпротивниканеједнакихснагауепскупесмудоспео
јеизмита.Почеводборбемлађегистаријегбожанства,затим,културногју-
накаичудовишта,прекојунакамлађеистаријегенерације,јунакаихтонског
противника,реалногјунакаијачегпротивника,пасведоколективнихсукоба
сабројнијимнепријатељем,овајобразацјеопстајао,алисеимењао(Д.Пет-
ковић,„Давидиголијатнасрпскиначин(Сижејниобрасциборбенеравно-
правнихпротивникаународнимепскимпесмама)”,Књижевнаисторија,год.
XLV,бр.149,Београд,2013,277–291).
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јунакмоделујесиже

Обрнутосиметричанпоступак–моделовањесижеапрема
законитостимаепскебиографијејунака,фреквентнијајеизмена
насталаинтеракцијомјунакаисижеа.Односисенаодговарајући,
мањисегментрадњекојијунакмењаипотчињаваколективном
знањуосвомлику.

Нпр. упојединимсижеима, певачнастојидапојача уло-
гупротагонисте.Такомоделоопкладиуженеформулативно
укључујеисестре (љубе)наврхунцумегдана,каопомоћнике
јунаку (додавањекомадасабље,рањавањенепријатеља).Сил-
номјунакукакавјезмајОгњениВукпомоћнијепотребнадаби
савладаоАлијуЂерзелеза(СНПVI,59).Маргинализацијажена
упоменутојваријантиминималнајеизменасижеа,постигнута
пребацивањемцелокупногтежиштаактивностинајунака.

Образацједнегрупепесамаоженидбиспрепрекаманакон
одвођењадевојке–отимачдевојкеидарова,Карађорђенаруша-
ваактивирањемделокругадевојачкогскрбника.Представници
тазбинеуовоммоделусупасивни,азаточникјеодабранијунак
измладожењинихсватова.Карађорђе,каоневестинбрат,при-
свајаделокругзаштитникадевојке,асавладавањепротивника
померакапрвомделусвадбеногтока,докједевојкајошуоче-
вомдому.иако јеформалноиспраћен тренутакпојављивања
непријатеља–наконпредаједевојкедеверима,јунакизтазбине
деформишеутврђениженидбениобразацнајпрепотискивањем
оцакаоглавекуће,апотомидевераузадаткуодбраненевесте.
УстаничкиконтекстниједозволиоангажовањеЂорђаПетровића
каомладожењеилињеговогпомагача(побратима,рођака),али
је,сдругестране,захтеваоактивнијуулогубудућегвожда,паје
уобичајеноспореданлик,пасивнимладожењиншурак,постао
носилацсижеа.

Појачавањеактивностијунака,чимеседиректноутичена
изменусижејногмодела,приметнијејекодпривременослабих,
скрајнутих или почетно негативно окарактерисаних јунака.
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јанковићСтојаниивоСењанинмогусамократковремебити
неуспешниженици.Снагањиховогименаутиченаобртипро-
дужењесижеа.Првогспасавадевојкаизтамнице(СНПIII,21),
адругизамениневесту(СНПVI,67).Песмеоослобађањугојка/
Михаила/Вида/јураДесанчићаварирајуспасиоца:ивоСењанин
(Б,108;СНПVI,72),затимПетарМркоњић/ВукМркојевић(Е,
72;СНПIIIр,43;СНПIIIр,44)иРадеодКосова/РадеКосанић
(СНПIIIр,41;СНПIIIр,42).Последњедвеваријантенарочито
су занимљиве јер ангажујуиванаСењанина, односно,Петра
Мркоњићакаопосредникеизмеђуналогодавца(молиоца)–мајке
Десанчића,испасиоцањеногсина.идокПетардокрајаостаје
пострани,високистатусиваСењанинаукључиојеињега,рав-
ноправносРадом,уакцијуспасавањапобратима.

Кадајеухваћенпознатијунак,ослобађагаформулативно
побратим,рођакилиљуба.заробљеничувенијунаци–Марко
(Пцх,78;Пцх,110)илијанко(СНПIIр,70;Пцх,32)проду-
жавајусиже,излазећиизстањапасивностиузавршницимодела.
Чимседомогнуоружја,активнопомажуослободиоцу.Високи
херојскистатусовихсужањаниједозволиопотпунопрепуштање
славедругомјунаку.Слично,грујајенајбољијунакусватовима
леђанскогбана(СНПVI,37).МаркоиРеља,попутосталихсва-
това,препуштајуАрапинударове.Аликадасесвиразбеже,док
грујасавладаваАрапинаиподсећадвојицустаријихсабораца
нацрнобраз,онисепоновоуздижуразбијањемпротивникове
пратњеодтристаАрапа.

Маркоје,иначе,јунаккојегпевачинајчешћерехабилитују
узавршниципесама.Привременикукавичлукусватовима(СНП
VI,38;СНПVI,39)преокрећесеуподвижништво.Међутридесет
Ђурђевихвојводакојејанкоизазивананадметањесњеговим
МаџаримаистичесенајпресамоОблачинаРаде(Пцх,74).Када
јанкоустрелиРада,никоодвојводасенеусуђуједаодговорина
увредуинапад.Маркоовајпутнећепренетипогледнадругога–
наљутившиШарца,самјуришанатристакатана.изменасижеаје
приметнаакосеупоредисрасплетомваријантеизВуковедруге
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књигеосмртиКајицеРадоње(СНПII,81).Тамовојводездружено
наступају,немаиздвајањаснажнеиндивидуекојаћеихповести
уосвету.Епскаславанашегнајвећегјунакаучинилаједасеу
варијантиизПјеванијепредкрајиздвојипосебнаепизода,укојој
ће,садакаопротагонистафиналногсегмента,Маркоповратити
накраткоизгубљенупозицију.

Колико је тешкоМарка поставити у инфериорнију по-
зицију у односу на друге јунаке, сведочe и две варијанте о
јунаштвунајмлађегодтројицегласовитихјунака.Миросаву
Облакунепомажениједаноддвојицеискуснихјунака(Марко
ијанко),алионпрекореупућујесамојанку(СНПIIр,86).У
варијанти изМилутиновићеве збирке (Пцх, 26)Марко та-
кођенијемогаодобитиулогунимладогнинајмањепознатог
јунака.Онјеискуснијунаккојегдвадесетвојводанапочетку
проглашаванајгорим.Колебањењеговогстатусанајављеноје
већпредкулминацијом–кадстигнестрашниАрап,свевојводе
остављахраброст,устајупредпридошлицом,Секула једини
седи,аМаркосепридижепоследњи.Потпунипреокретпози-
цијанастајенаконобрачунасАрапом.Секулаимахрабрости,
алинеидовољноснагедагасавлада.ТоможејединоМарко.
заменаулогајунакаикукавицедонеклејемодификоваласи-
жејниобразац.Потцењенијунакоднеојепобеду,алионвише
нијенинајмлађи,нинајмањепознат.

Осимпојачавањемактивностииангажовањемскрајнутог
јунака, сиже семоделује и „продужавањемживота” јунака.
Познатоимеиливисокстатуссачувалисуепскогјунакасмрти,
најчешћеузавршницисижеа.хајдуккојегиздајатакназимов-
никууглавномјежртвакојупотомсаборциосвете.Кадатакву
функцијупреузмехарамбаша,сижесепроширује,ајунакдобија
шансудасеспасеиосвети(нпр.харамбашаЂаче–СНПVII,55).
Стојанајанковића(СНПIII,20),Вукајеринића(СНПIII,54)и
СтојанаЧупића(СНПIV,36)повезујеистафункцијаизазивача,
односно,хвалисавогјунака.Њиховаименанадјачаласуправи-
ломодела,покојемјунаккојисепохвалиогубимегданигине.
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Доксегрујицаповинујезаконитостимабаладе,умирућипоред
братакогјесмртнораниоусвађи(Е,122),МаркоКраљевићи
ивоСењанинмењајумоделобратоубиству.Смрткаопоследица
породичногсукобанијеприличиланајвећемјунаку–Маркосе
неубијапослесвађесАндријашем(Б,6).Слично,дабиизбе-
гаосамоубиствосењскогкапетана,певачуносикључнуизмену
упознатимодел–уместобратаивонехотицеубијасестрића
(СНПIIIр,40).Схемаусвемуосталомодговарамоделуосуко-
бубраћеунезнању,алијеразрешењепозајмљеноизмоделао
сукобуујакаисестрића–сестрићјежртва,аујакјунакстарије
генерацијекојајошопстаје.Оваизменамотивисaлаје,иаконе
такоексплицитнo,недоследностузавршницисижеаиоправдала
поштеђивањечувеногјунака.

Модификацијесижеанастајуипроменомделокругајунака.
Нпр.носиоцисижеаослужењугосподаразакоњасујунаккоји
после дуго година неплаћене службе краде коњаи господар
(противник).НинкоиНиколајакшић(Е,111)иљутицаБогдан
(СНПVI,46)успевајууподухвату.Мијатухајдуку(СНПIIIр,
12)пленизмакне,алигасрећаненапушта,пасеспасавабегом,
штосеуоколностимахајдуковањаможетумачитикаоподвиг.
Светриваријантенеостављајудилемурасподеледелокруга.
Међутим,кадасеименапромене,анеускладесделокрузима,
тачка гледишта постаје нестабилан чинилац, који утиче на
сижејниобразац.Колебањеуглапосматрања, а самимтими
несигурностразграничавањаделокруга јунакаипротивника,
уваријантиСНПII,76настајесучељавањемљутицеБогдана
и војводеДрагије, власника чудесних коња, најпре затошто
обојицаприпадајуистом,хришћанскомтабору,апотомизато
штоБогданнастрада,аДрагијаповратиотетогШарца.Оваквог
колебањанемауваријантиСНПII,77,гдесунедвосмислено
јунакипротивникзаменилипозиције.Комнен,господар,успева
дасачувакоњаиубијепашуСеидимакадбезуспешнопокуша
дамуукрадевранцаодмегдана.Удругомпримеруимејејасан
знакзаодређивањепевачеветачкепосматрањаидешифровање
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сижеа као неуспеле отмице.Неусклађеност имена јунака и
противника саформулативнимделокрузима обрнула је смер
радњеурасплету.

Нашнајвећијунакреткомењаделокруг,аикадасенађеу
улозимудраца,негубиореолратника(СНПII,34;СНПII,60;
СНПIIр,34;Пцх,69;Пцх,156).Марковојбиографијисеможе
приписатиулогасаветодавцатакоданеугрозиепскипортрет.
Супротанпроцес–заменамудрацаратничкомфункцијом,готово
јенемогућ,јерјевросиманеможебитиделијадевојка,каошто
сениСтарацФочонепрепознајекаоратник(мадајелогично
дајетонекадамораобити).Нистарцисвештеницинисуепски
ратници, али постоји нека врста рудиментарног укрштања
представа када се калуђеруСавиприпишенеобичан атрибут
(коњуваријанти–СНПIII,13).иакоСавајашедоратаи,попут
јунака,одлазицарунарапорт,сукобнеразрешавамегдан,већ
доминира „стандардни”модел сучељавањамолитви/вера.иу
осталимваријантамасижеаоодбраниманастирасинониманје
јунакузаштитникусветињеикалуђера,алинаступабезоружја,
каомудрац,светитељичудотворац(СНПIII,14;СНПIIIр,25;
СНПIIIр,26).

Променаделокруга,којаутиченасижејниобразац,карак-
теристичнајенарочитозаамбивалентнејунаке.Епскифонд
познаједвојакогјанкаСибињанина–позитивногјунака/вла-
дараиантијунака(кукавицу,противника).јанкосанегативним
предзнакомусложеномсижеуоотмицидевојкеипохођењу
сестре(Пцх,95)мењаобрасцеобанадовезанамодела.Наиме,
упрвомделусижеаприпадамуделокругдевојачкогскрбника
ипротивникаженику.ЊеговслугаШћепанјакшићотимаго-
сподаревусеструпровалившиуњенеодаједокјејанкоулову.
НаконШћепановесмртиидугогодишњихсестринихмолби,
јанкоодлазиуњендом.Али,похођењеодивесенеразвијау
правцупровереверностисестре.Другидеосижеајеближи
моделуоослобађањуотетесестреиубиствуњеногпородас
туђином,познатомповаријантиизВуковезбиркеопохари
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дворајакшића(СНПII,97).485Наглашенајанкованегативност
утицала је најпрена карактеризацијуњему супротстављених
јунака.УпрвомделуваријантеизПјеванијеконтрастиранмује
Шћепанјакшићистицањемпозитивнихособина.Шћепанпро-
ваљујеудевојачкеодаје,алидевојкунеобљуби,већодмахзајед-
нобеже.истотако,удругомделупесме,сестрићигубеодлике
хтонскихбића,абратупоходусестрипријатељскинастројеној,
неуобичајено,преузимаделокругпротивника.изменапредзнака
протагонистапроменилајесхемумодела.

Следећапроменасижеаподутицајемјунакатичесемогућ-
ностијунакадаостварисинтагматскевезе.Појединијунаци
показујувисокстепенконкомитантности486,тј.појављујусе
најчешће заједно, здружено улазе у сижејне моделе. јанко
иСекула су један од бројних примера синтагматског пара.
Укључивањеједногодњихуодређенимоделнереткоповла-
чиидругогчлана,чакикаддатоммоделунијесвојственпар.

485ВаријантеизВуковекњигеиПјеванијесусеудаљилеинеприпадају
истомсижејно-тематскомскупу.ипак,изоморфнимотиви–отмицасестреи
непријатељствоујакапрема„црним”сестрићима,каоиучешћејакшићауобе
песме,указујуназаједничкопореклоиличакдијахронувезуизмеђустарије
имлађеваријанте.СестрићиДимитријајакшићапотомцисуцрногАрапина.
Сдругестране,црнолицејанковихсестрићауваријантиизМилутиновићеве
збирке певач није могао оправдати пореклом. Помогао се реалистичким
детаљем,уметнутимумолбуухваћенихсестрићаујакудаихпустинаводу: 

   „Нашујаче,банеодСибиња,
   немојсрамнолудеуморити
   докодемонаводуДунаво,
   дајошједномлицеумијемо
   иданашесрцерасхладимо,
   црној’лице,ацрњенисрце
   оджалостианабожјојправди,
   одтвогтешкапрахаиолова,
   докси,ујче,обанасдобио...”
486С.Маркусдефинишетиповеодносамеђулицимаудрами.Сценски

конкомитантналицасуонакојасепојављујуувекуистимсценама(S.Markus,
Matematičkapoetika,Nolit,Beograd,1974,232).
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јоваБудимлија је најпознатијипоулозиженика којидевојку
отималађом(СНПII,101;СНПIIр,10).УваријантиизВукових
необјављенихрукописа(СНПIIр,66)његајезамениовојвода
јанко,вероватно,збогинерцијетопонима.јанкојепотомдозвао
иСекулуусиже.затојеначињенапрерасподелаулогаиизмењен
унеколикосижејниобразац.Уместојанка,подевојкуодлазиње-
говсестрић.Доминантнијавезаујак–сестрићмодификовалаје
сиже,пасивизираламладожењуиангажовалазаточника.

истотако,појединијунациостварујуискључивоједантип
синтагматскевезеитешкосеукључујуудругачијерелације,које
прописујесижејнимодел.СтариниНовакусвојственједелокруг
вође,владара,иудруживањеукомплементарнипарсабратом
илисином,односно,урођачкутријадусгрујомиРадивојемили
садвојицомсинова.Дводелниобразацваријанатаоослобађању
јунакасопственомснагомиумешношћупосле„изборасмрти”
спајамотивпохвалетројицејунакаимотивсукобаједногјунака
санадмоћнијим,бројнијимнепријатељем.487Новакуовоммоделу
(Е,67)нијеодговараонајбољем,најмлађемјунаку,којизапретии
самомцару,иакосуњеговегодине„сакривене”заменомпознатог
апелатива „старина”примеренијим– „ајдук”.Промени сижеа
допринелајенајвишенемогућностуласкахајдучкогхарамбашеу
градацијскухеројскутројку.индивидуализованијунакиспразнио
јесадржајпрвогделасижеаизбацившисаборце,чимејеукинуо
иепизодуцаревогиспитивања.

јошједанфакторкојибитноутиченаизменумоделајесу
„историјске”чињеницесраслесликом.Немогућностдасепре-
небрегнуусвојениисторијскиподацииндивидуализујеепског
јунака.Удаљавањеод типскихкарактеристикаликапосредно
утичеинасиже.Нпр.историјапамтида јеМаркостаријиод
Андријашаи туизмену уноси у једну варијанту опотразии
спасавањубрата(СНПVI,17).Преокренутаформулаомлађем
братукојинепамтиодвођењеилиодметањестаријегнијелогична

487Р.Пешић,„Двастараепскамотива”,86.
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акосезадржиформулативнипочетакукојемразговорсмајком
водистаријибрат(Марко):

„’Ојстарице,мојамиламамо,
зашт’неродибратајасестрицу,
јал’млађега,јалистаријега
дасеимамкимепофалити?
Дружбамисерођенијемфали,
којибратом,акојисестрицом,
јасефалимкоњемиоружјем.’”
Бесједилаостариламајка:
’јамојсине,КраљевићуМарко,
родиласаммлађегодтебека,
алисугазаробилиТурци
јошнејакаодседамгодина.’”

историјскии епскиликМаркаКраљевићанадјачао јелогику
сижејногмодела.

Поетска традиција је запамтила ослепљивањегргура и
СтефанаБранковића, али је за топогрешноокривилањихову
сеструМару,488апосредноијеринуињенпогрешанизборзета
(СНПIIр,64;СНПIIр,87).Моделопохођењусестреневернице
прионуојелакоузреалнеоколноститрагедијеЂурђевихсинова
уТокату,алијепретрпеоизмене.Прва–дуплирањејунака–није
битнонарушиламодел,алиједругакључна.јунацинакрајунису
победници,неослобађајусесами,нитисесветесестриизету.
Дуелизостаје,слепигргуриСтефансамосупасивнежртве.489

488гргураиСтефанаје1441.ослепеоМуратII,аМаринамолбастиглаје
прекасно(М.Спремић,„Првипаддеспотовине”,у:Историјасрпскогнарода,
књ.2,ур.ј.Калић,СКз,Београд,1982,251–252).

489С.ТоминиС.Петровићсуиспратилеодјекеисторијскогослепљења
Бранковићау средњовековнојинароднојкњижевностиипостепеноудаља-
вањеодисторијскеистине.историјскидогађајјепослужиокаотворбенимо-
делипримарниподстицај,алисемотивослепљењапостепеноосамостаљивао
иуклапаоусредњовековнекњижевнеиусменепоетскемоделе,прилагођа-
вајућисеформулномфондуобапоетичкасистема (С.Томин,С.Петровић,
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имекаосигналжанрапомињанојеуконтекстуваријаната
овладаруисамовољномјунаку.изборизмеђубећараибраима,
НинкаиНиколеилиМаркаразличитообликујесусретвладара
соптуженим јунацимаисизереновуреакцију.Прематипуза-
вршницедешифрујесежанр.490

Међусвимнаведенимпримеримамодификацијесижеапод
утицајемјунака,највишејеонихкодкојихсесижемењаудругом
делурадње,нарочито,узавршници.Појачавањеактивностипро-
тагонистепримењујесеодкулминациједорасплета,скрајнути
јунаксепоновоангажујеурасплету,очекиванапогибијајунака
изневерена јена крају,променаделокругамења смерисхода,
ажанровско усмерење је највидљивије уфиналу. јунак чија
епскабиографијаусвајаисторијскеподаткеуносиихусижена
различитимместима,докјеизменабројајунака(појединацили
синтагматскиповезанискуп)извршенаобичновећууводним
сегментимарадње.

*

Билодасејунакисижеједандругомеприлагођавају,билода
једандругогнадјачавају,спајањесижеаијунака,спољагледано,
нијебурнаинтеракција.Тојепреблага,неприметнареакцијаин-
тегрисањадваелементаусложеноједињење,укојемсесаставни
делови,истина,докрајараспознају,алисетешкоуочаваколике
јеизменеприсједињавањусвакиодњихпојединачнопретрпео.
Резултантадвејусила, јунакаисижеа, зависиод јачинесваке
одњихпонаособ,умешностиинадахнућапевачаиоколности

„Ослепљењегргура иСтефанаБранковића у српској средњовековној и на-
роднојкњижевности”,НаучнисастанакславистауВуковедане,33/2,МСц,
Београд,2004,42).Међутим,иако јеусменакњижевностисторијскимодел
прилагођаваласвомфондуижанровскимконвенцијама,поетскимоделису
такођепретрпелиизвеснеизменеиприлагодилисефактима.

490В.поглављеСижеисиже:„Сижејнематрицеиваријабилниелемен-
тисижеа”.
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спевавања.Сижејнимоделиепскабиографијајунакаприсваком
додируодмеравајусвојеснаге,алиурасплетуколизијеравно-
правноучествујуиузуситрадиције,скривениликпевачаико-
лектив,каоврховниарбитар,одчијегприхватања,„цензуре”491,
зависитрајањеипреношењепоетскетворевине.

491R.Jakobson,P.Bogatirjov,„Folklorkaonaročitoblikstvaralaštva”u:Usme-
naknjiževnost,prir.M.Bošković-Stulli,20.
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зАКљУЧАК

јунакисиже,двакључнапитањапроучавањаепскепоезије,
уовојкњизисуосветљенастеоријскогстановиштатипологије
имеђусобнихрелација.Свакитеоријскиприступзахтеванајпре
прецизнодефинисањеузорка,пајеистраживањеусмеренона
песмеизВукових збирки, рукописа, необјављенихрукописа,
МилутиновићевеПјеванијеистаријихзаписа,укојимајепро-
тагонистајунак,појединац.

Првопоглављепосвећено јекласификацијииописивању
сижеа.Критеријумзатиполошкоразврставањебилајекомпа-
тибилностсаодговарајућимсижејниммоделом,упрошћенопо-
сматраним,каозбирсхемеитеме.Прематематско-структуралној
сличности,издвојилосеседамтиповасижеа:1.заштитаслабих
иборбазаправду;2.ослобађање;3.јуначкатакмичења;4.же-
нидба;5.породичниодноси;6.социјалнистатус(песмеоодносу
јунакаивладараиоположајупојединцаучети,односно,увој-
сци)и7.смртјунака.Овајнајопштијиипретежнотематскиплан
раслојавасенаподтипове,којиосимтематикеукључујуинеку
најопштију схемурадње (избављањеиз тамнице, ослобађање
чланапородицеилиженидбаспрепрекама,женидбаотмицоми
сл.);подтиповипотомобухватајугрупе(нпр.јунакаизтамнице
избављапобратим,ангажованиспасилац,девојка,итд.);групе
сунадређенеподгрупама(девојкајунакаизтамницеослобађа
откључавањем,помажућимудоксимулирасмртилинапутудо
губилишта);подгрупесегранајунаскупине,итд.Накрајуланца
супојединачнисижеи,алиразгранатосттипованијесвугдеиста.

Следећепоглављеразматраразличитеначинеизградњеси-
жеа,стабилнеиваријабилнеелементеструктуре,каоимеђусобне



Данијела петковић

394

утицаједваиливишесижеа.Већинипесамаодговараједансижејни
модел,алипостојеиобрадекојетематскизахватајудваиливише
модела,илинастајукомбиновањемразличитихсижејнихсхема.
једноставнисижеиимају једнуцеловиту, заокруженурадњуи
одговарајусамоједномсижејноммоделу.Преплетенисупрелаз
од једноставнихка сложеним, јер делеисту радњу,мотивску
структуру,алисемогуподвестиподдвеиливишетема.Сложени
удружујунајмањедваједноставнаилипреплетенасижеа.Најви-
шесложенихнастајепопринципууланчавања,надовезивања.
издвојилосенеколикотиповаоваквогспајања:произвољнона-
довезивањелогичкинеповезанихсижеа;узрочноповезивањебез
изменанасаставу;узрочноповезивањесапроменомуланчаних
сижеанаспојуичврстосрастањенадовезанихсижеа.Некисложе-
нисижеинастајутехникомразмицања/уметања.Тадаспољашњи
сижекаопрстенокружујеунутрашњи.Приразмицању,доминира
спољашњи,ауметањевишеистичеунутрашњисиже.Могућеје
икомбиновањенадовезивања,размицањаиуметања.Половина
одукупногброја сложенихсижеанастала јенадовезивањем, а
другуполовинумање-вишеуједначеноделе сижеиизграђени
размицањем,уметањемикомбиновањем.Свипоменутипоступци
настанкасложеногсижеауказујудаструктураепскогсижеапочива
накомпозиционојформулативности.Расподелаједноставних,пре-
плетенихисложенихсижеанаседамтиповасижеанијеправилна,
алисеуочавајуизвеснетенденцијекапревластиједнихилидругих
упојединимтиповима,каоикомплементарнипаровисижеакоји
градесложени.Песмеоженидби,ослобађањуисоцијалномста-
тусунајвишеучествујууизградњисложенихсижеа.

Придодирусижејнихмоделанеретко једанодњихмења
суседнидабисемотивисалопроширењеосновнесхеме.Понегде
најдоминантнијимоделдеформишеосталесакојимасекомби-
нује.Оваквеизменеуоквирусложеногсижеадефинишусекао
хоризонтална(синтагматска)инерцијаједногодсижеа.Верти-
кална(парадигматска)инерцијапредстављаутицајнезависног,
посебногсижеанадруги,којипримањеговетипичнемотивеу
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својтематско-сижејниобразац.иједанидругипоступакоткри-
вајупутевегенезеваријаната.

Кадјеречосижејнојструктури,упоређивањеобрадакојеод-
говарајуистомсижејноммоделу,открилојематрице–заједничке,
системске,стабилнеинепроменљивемотивскесклоповезасве
варијанте,иваријабле–несистемске,изменљивеинестабилне
елементесижејногмодела.Природно,матрицесубројнијеумо-
делимакојисадржесличније,уједначенијеваријанте.иматрице
иваријаблесемогусегментовати,атакођеиуопштавати.Ниво
уопштавањасижејногмоделаодређујеињиховегранице.Осим
сижејних (интрасижејних)матрица, које се односенанепро-
менљивисегментрадњесвихпесамаодговарајућегрупесижеа,
постоје имеђусижејне (интерсижејне)матрице – изоморфни
обрасцикојисеселеизмоделаумодел(нпр.јунакутамници,
вишебој, лов,мегдан,маскирање, отмицадевојке, венчањеи
сл.).Поштосумеђусижејнематрицефиксниелементразличи-
тихтиповасижеа,варијаблекојесесањимакомбинујуодређују
изборсижејногмодела.Местонакомсеинтерсижејнаматрица
укључујеусиже,одређујејекаоразводну(индукциону),типичну
зазаплет,сабирну(дедукциону),карактеристичнузарасплет,и
комбиновануматрицу,којајеистовременоисабирнаиразводна
(уњусеуливаиизњеизлазивишеваријабли).

Трећацелинастудијебависепитањиматипологијеепских
јунака.Најпресеуспостављајукритеријумикласификације.Док
суознакепородичнеприпадностиидруштвениходносауглавном
допунскеприроде,асфералокализацијејунакаподразумевана
као„своја”,дотлесенајбољепримењујукарактеристикеиндиви-
дуалнесфере(име,узраст,пол,изглед,атрибути,снага,природа,
мудрост,етикаисл.).Свакаодњихсеиспољавакрозбинарне
опозитеилитриградативнопоређанапојавнаоблика,одкојихје
релевантан,маркираничланкласификацијесамоонајкојиодсту-
паоднормеилисредње,подразумеваневредности(нпр.девојка
јунакуознациполаилистаримладјунакуознациузраста).за
типолошкоразврставањевеомајеважнаисижејнафункцијакоју
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јунакостварујеупојединиммоделима.Такосејунакпојављује
каозаштитникслабихипомоћникуневољи,заступникправде,
осветник,ослободилац,такмичар,женик,доносилацплена,ухо-
да,преговарач,борацучетииливојсцикојиосвајаилибрани
територију,јунакжртваисл.

Посебно јесагледанафункцијазаточника,жанровскиосо-
беног, аутохтоног јунака епскепесме, најшире схваћеног као
заменика у било каквомподвигу.Посматран је према врсти
задатка,начинуделовања,односупремапошиљаоцуиосталим
заточницима.Врстазахтева,задатак,опредељујегакаомегданџију,
ликвидатора(осветника),војсковођу(ратника),спасиоцауневољи,
ослободиоца,такмичара,заштитниканевесте,отмичарадевојке,
доносиоцаплена (трофеја, хране, воде), уходу, преговарачаи
пасивногзаменика.Премабројуиначинуделовањаиздвајајусе
једанзаточник(универзалниилиамплификатор),заточниккоји
наступазаједносапомоћником,вишезаточника(специјализовани,
синхрониилисукцесивни)иколективнизаточник(компетитивни
иликооперативни).Односпреманалогодавцуиначинангажовања
одређујезаточникакаојединогдобровољца,маркираногзаточника,
предузимљивогилисубсидијарногзаточника.     

Наредниодељакразматрасинтагматске (хоризонталне)и
парадигматске(вертикалне)веземеђујунацима.Првеподразуме-
вајурелацијеуоквируистогсижеа.Синтагматскимуланчавањем
настајупарови(антагонистичкииликомплементарни),тријаде
икаталози.Антагонистичкипарјунак–противникносилацје
радњевећинеепскихсижеа.Комплементарнаспрегасеодноси
напобратиме,удруженејунакеилинајунакаипомоћника.Међу
осталимпаровима,успостављенимпорођачкојилисоцијалној
линији, издваја се веза отац – син, која је претежно компле-
ментарна,докдијадеујак–сестрић,браћаигосподар/владар/
харамбаша–слуга/чланчетеосцилујуизмеђуантагонизмаи
комплементарности. јунака са осталимликовима свакепоје-
диначне епске варијанте спаја кохезиона сила, аистовремено
делујеи адхезиона сила, која везује ликовеи сижејнимодел.
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Када јекохезионасила јачаодадхезионе,појединиликовисе
здружениселеизмоделаумодел.Кадајеадхезијадоминантнија,
ослабљујувеземеђуликовима,јачесеповезујумоделинекиод
њих,адругипостајунестабилни,изменљиви.Формулативност
опозитнихпарованајвишејеусловљенасижејниммоделом,док
суустаљенипаровиудруженихјунакамање-вишенезависниод
типасижеа.Кохезијакомплементарногпарамногојејачанего
привлачнасила јунакаипротивника,пасуотудаутрадицији
многопознатијепобратимскедвојкенегопротивничкипарови.

Тријада,посматранауширемсмислу,каосинтагматскиниз
тројицепобратимаилирођака(отацисинови,ујакисестрићи,
браћа)настајепроширивањемпара,доминантнеепскеспреге.
Најдужисинтагматскиланац–каталогнемагеометријскупра-
вилностједноставнијихсинтагматскихспојева,алиспорадично
преузимаготовеобрасцеприхваћенихпароваитријада,укљу-
чујућиихуниз.Аналогнојезичкојхијерархији,нижајединица
система остварује се у оквиру јединице вишег реда на свим
нивоимасинтагматскогуланчавања.

Парадигматска,вертикална,линијауспостављасемеђујуна-
цимаоделитихсижеа.Синонимнијунаци,тј.оникојимогузамени-
тиједнидругенаистојсижејнојпозицији,сачињавајузаједнички
асоцијативнискуп.изборизтогскупадвострукојеограничен–си-
жејниммоделомисинтагматскомрелацијомизмеђупротагониста.
издвајањеиименовањеликаизједногпарадигматскогскупа(нпр.
скупајунака)усвакојконкретнојваријантиаутоматскиодређује
избориз суседног селективног скупа (противника,побратима,
рођака).Такоустаљенесинтагматскевезеусмеравајуизборна
парадигматскојлинији.Певачистовременосвојејунакеповезујеи
хоризонталноивертикално.Парадигматскинизсеформираикада
једанјунакасоциранадругогиаконисунаистојепскојсцени,у
истомсижеу,нитиихповезујеистасижејнафункција.Такође,још
једантиппарадигматскихрелацијамеђујунацимауспостављасе
реактуализацијомједногсижеаудругом,кадасеукључујумотиви
изнекогдругог,„старијег”сижеа.
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Последњацелинаобједињујепретходнеиспитивањемразно-
врснихпрожимањајунакаисижеа.Такосеструктурасвакогсижеј-
ногмоделаможепредставитирелацијамаликова.Сижејнотворни
ликови,тј.оникојибитноутичунатокрадње,чворнесутачке,а
њиховевезеусижеу,представљенеспојнимлинијама,оцртавају
отворене,делимичноотворенеизатворенепланиметријскефигуре.
Свакимоделодговаранекојгеометријскојслицичијасутемена
ликови. једноставни сижеиварирајуоддужидошестоугла, а
половинањихсеможепредставититроуглом(јунак–противник
–објекат).Сложенијефигуренастајупроширењемједноставнијих,
односно,правилнимуланчавањемнижих,познатијихелемената
структуре,штосепоклапасаосновниманалошкимпринципом
хармонијског конструисања.геометријска слика такопостаје
специфичнаструктурнаформула,накојојпочивасвакиепскисиже.

икомпозицијупојединачнеепскепесмемогућејесагледа-
тиизугламеђусобнеинтеракцијеликова.Притоме,нијевише
битанукупанзбирнепоновљивихрелација,каоприодређивању
геометријскесликесижеа,негоњиховредоследиправилност
измена.Епска ситуација темељи сена различитимвидовима
комуникацијемеђуликовима,акакосеодвијаискључивоизмеђу
дваактера,безобзиранатоколикоихјенасцени,уочавасепар-
ноустројство,дијалошкипринцип.збирипоредаксвихепских
ситуацијаједногсижеа,представљендвојнимвезама,сачињава
ланац,којиможеодсликаватистепенастукомпозицију(начело
анадиплозе),лепезастукомпозицију(анафорсконачело)илисе
формирапомоделурекасутока(принципепифоре).

Динамикаикретањеепскихликовакрозимагинаранпро-
сторепскепоезијемогусепредставитипросторниммапама,
сачињеним од вектора померања и тачака, скалара, и карак-
теристичним за један или више сижејнихмодела. Вектори
померањаодсликавајукретањединамичкихликова.Статични
ликовипредстављајусекаофикснетачкеуодређеномпросто-
ру.Онифункционишукаомоћнамагнетнасилакојаусмерава
преносмобилнихликовасањиховетериторијенадругу,илиу
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граничнузону.Овокретањепротагонистаизједнезонеудругу
иповратакнаместоодласкаоткривадаепскепесмепотврђују
симболичкиконцептбалканскетрадиције–разуђеног,криву-
давог,„балканског”круга.

Повезаностјунакаисижеанајбољесеуочавакрозњихове
непосредне интеракције. једна од најважнијих односи се на
међусобнуприлагодљивостисаображавање.Флуиднимодели
отворенисузавеликибројепскихименаилиразличитетипове
јунака,насупроткристализованиммоделима,очврслеструкту-
ре,којизахтевајутачноодређенетиповепротагонистаиличак
прецизнаепскаимена.Максималнафлуидностзаправоиније
могућа.Највишемоделаналазисенасредокраћиизмеђупотпуне
кристализацијеивеликефлуидности–делимичнофлуидни(или
делимичнокристализовани)сижеи,којиукључујуодређенитип
јунакаиограниченискупимена.Аналогнотоме,алисагледано
изперспективејунака,разликујусефлуидниикристализовани
јунаци.Првисуприлагодљивибројнимсижејниммоделима,док
другиулазеувеомамалибројмодела,билозбогнеразвијених
биографија,билозбогдоминантне,типскецрте,којаимограни-
чавакретањекрозсижее.Такођесенајвишејунакасмештана
линијиизмеђудвеполаризованетачке.

интеракцијајунакаисижеасложенијепроцесукојемне-
реткообаелементатрпеизвеснепромене.Када јестабилнији
сижејнимодел,јунакморадасесаобразизаконитостимасижеа.
Моделмењајунака,савлађујетрадиционалнепредставеоњему
иприлагођавагасвомобрасцу.Чешћијеобрнутпоступак–јунак
моделујеизвеснесегментесижеаиподређујеихколективном
знањуоњеговомлику.изузимајућилошеспојевеигрешкепри
уклапањујунакаусижеилиприприлагођавањусижеајунаку,
њиховаинтеракцијанијерадикалан,упадљивпроцес. јунаки
сиженепрестаноједандругогмоделују,мењајуиистовремено
враћајуподокриљеформулативнихобразаца.измеђуосталог,
њиховдинамичанодносзаслужанјезасвуонунеизмернура-
зноврсностваријанатауграницамаепскогжанра.
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Прилогбр.1

Сижејнесхеме492

IзАШТиТАСЛАБихиБОРБАзАПРАВДУ

1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:

1.1.заменанамегдану–борбасизазивачем,наметником,
штеточином,укидањесвадбарине,мегданужене:(СНПII,66;
СНПII,67;СНПII,69;СНПIII,4;СНПIII,55;СНПIII,56;
СНПVI,7;СНП VI, 19;СНПVI,59;СНП IIр, 48;СНПIIр,
79;СНПIVр,4;Пцх,28;Пцх,137;Пцх,151;Пцх,167):

–изазивање,ултиматум/наношењештете/наметањепореза;
–тешкоћеупроналажењузаточника;
–заточникдобијамегдан;
–(повратак,награђивањезаточника).

1.2.Подвигболесногјунака(Е,110;Б,67;Б,68;СНПII,78;
СНПIV,47;СНПVII,31;СНПVII,32;СНПIIр,63):
–појавазулумћара,насилника,нападача;
–болеснијунакмусесупротстављаипобеђујега;
–(смртподвижника).

1.3.Одбранадевојачкечасти(СНПII,43;СНПII,63;СНП
III,5;СНПIII,66;СНПIV,9;Пцх,128):
–нападнадевојку/најава,уцена;
–намерник(заточник)одбранидевојку;
–(награда).

492Сложенисижеисузатамњени,преплетенисуподвучени,аједностав-
нинисупосебнообележени.
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1.4.заштитакрсногимена(СНПII,72;СНПVI,20;СНП
IIр,49;Пцх,35):
–незванигост(и)омета(ју)прославукрсногимена;
–намерник(домаћин)понизисилникеилисеобрачунасњима.

1.5.Одбранаманастира(Е,210;Б,100;СНПIV,16;СНП 
IV, 34;Пцх,30):
–нападнаманастир(иигумана);
–(јунакнамерниксимулирадајеузнападаче);
–јунакодбраниманастир(испасаваигумана).

2.Осветанечијесмрти(Б,89;СНП II, 57;СНПII,58;СНПVI,
12;СНП VI, 17;СНПVI,38;СНПVI,80;СНПVI,81;СНП 
VIII, 2;СНПIIр,23;СНПIIр,24;СНПIIр,25;СНПIIр,47;
СНПIVр,5;СНП IVр, 23;Пцх,6;Пцх,65;Пцх,129;Пцх,
143;ПЦХ, 160):

–домамљивање,преваражртве/изненаднинападкрвника;
–(најмлађи)брат,љуба,син,јединипреживелиилипосмрче
жртведознаје/последњистиженаместозлочина;

–осветакрвнику.

3.јунаксеборисвилом(Е,176;Е,181;СНПII,38;СНП VI, 19;
СНПVI,23;СНПIIр,35;СНПIIр,36;СНПIIр,37):
–јунакнарушававилинпростор(наносијојштету)–кон-
зумирањеводе,разапињањешатора,побратимпеваугори
илиубијавилиногпобратима;

–вилатражихарач/зачарапобратима(рођака);
–јунаксесветивили(ударци,ослепљење,убиство);
–јунакукидахарач/вилаизлечипобратима(рођака).

4.заступањеправдеиуказивањенагрешке(СНП II, 34;СНП
II,60;СНПIIр,34;ПЦХ, 69;ПЦХ, 156):
–позивјунакудапресудиуспору/позивнаславу;
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–јунакуказујенанеправду;
–(љутња/сукобсјунаком).

5.Ратникостављаоружје(Е,105;СНП II, 68;СНПII,72;СНП
II,73;СНП VI, 21):
–(Маркославиславу);
–мајкамоли(заклиње)Маркадаоставиоружје;
–Маркопослуша,идебезоружја/оре;
–сусретснападачем,поробљивачем,националнимнеприја-
тељем;

–савлађивањепротивникапретњама,узпомоћ(вешање),
илиоружјем;

–повратак,извештајмајци/иигуману.

6.Птицаузвраћадоброчинство(Е, 86;СНПII,54;СНПII,55;
СНП VI, 27;СНП VI, 54;СНП IIр, 60):
–јунакјептицунекадаспасаоизограшја(ињенептићеиз
пожара)/јунакхраниптицусвојим/јуначкиммесом;

–болесногјунакаптицазаклањаодсунцаидоносимуводу
/птицаодносигласболесног(рањеног)јунака.

IIОСЛОБАЂАЊЕ

1.Спасавањеробља(СНП II, 88;СНП III, 26;СНП III, 51;СНПIV,
29;СНП VI, 19;СНП VI, 21;СНП IIIр, 8;СНПIIIр,32;ПЦХ, 56):
–јунакслучајносрећепоробљене/јунакнамеравадаосло-
бодиробље(самјунакупотери);

–(робљемолизапомоћ);
–јунакизбављасужње(враћаробље).

2.Пресретањеповоркесазаробљеником(СНПIIр,41;СНПIIр,
70;Пцх,32;Пцх,36;ПЦХ, 110):
–(ривалствојунака);
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–јунакјеобавештен(види)данаилазиповоркасазаробље-
нимјунаком;

–нападнаколону/лажнопредстављањенепријатељу;
–(јунакдобијадозволудапогубисужња);
–ослобађањезаробљеника/заједничкиобрачунснеприја-
тељем;

–награђивањегласника/повратак.

3.Потрагазаотетимчланомпородице(Б,7;Б,86;Б,87;Б, 117;
СНП II, 62;СНПII,97;СНПVI,16;СНП VI, 17;СНП VI, 
68;СНПIIр,82;Пцх,7;Пцх,37):

–јунакдознајеодмајкедаимабрата (сестру) /одсуство
јунакаивестопохаридома;

–потрагазабратом,сестромилиљубом;
–(маскирање);
–обрачунспоробљивачем/отмица;
–повратак/бег.

4.Незванијунаккаоспасилац(СНПIII,29;СНПIII,30;СНП
IIр,71;Пцх,66):
–домамљивањеихватањежртве;
–јунакдознајеинезвандолазиудомнепријатеља;
–јунакослобађасужњаиобрачунавасеснепријатељима.

5.избављањеизтамнице

5.1.Ангажовањеспасиоца(Е,83;СНПII,83;ПЦХ, 72):

–чланпородицепроналазизаточника;
–заточникослобађа(отима)сужња;
–повратак.

5.2.Ослобађањезаточеногпобратима(Е,140;СНПII,65;
СНП VI, 18;СНПIIр,40;Пцх,68;Пцх,78):
–(предисторијасужњевогдоспећаутамницу);
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–писмопобратимузапомоћ;
–јунакспасавазаточеникапредпогубљење(мегдан/отмица/
пуштање);

–прослава/повратак/рапортцару.

5.3.Делијадевојкаспасаваутамниченогјунака(Б,98;Б,99;
СНПIII,49;СНПIIр,52;СНПIIIр,57;СНПIIIр,58;СНП
IIIр,59;СНПIIIр,60):
–доспећеутамницу/јунакутамници;
–(поробљивачтраживеликиоткуп,љубуилисестру);
–(јунакпишепородицидамусененада);
–љубаи/или сестра брије главу, преоблачи се уцаревог
(пашиног)делију;

–љубаи/илисестраглумибахатогпосланикаипотражује
сужња;

–поробљивачгапушта/пуштањеислањепратње(укојој
можебитиипоробљивач);

–разоткривањенаполаску(успут)/разоткривањеиубијање
пратње;

–поробљивачсазнајеистинуи/илибиваубијен;
–повратак.

5.4.Девојкапомажејунакудапобегне

5.4.1.Откључавање(Б,5;Б,18;СНПII,64;СНП II, 
95;СНП III, 21;СНПIIIр,80;ПЦХ, 169):

 –јунакдоспеваутамницу;
 –обилазигакћи(сестра)поробљивача;
 –договороизбављењуибраку;
 –бегсблагом;
 –(потераиобрачунсњом);
 –женидба/убистводевојке.

5.4.2.Помоћјунакукојисимулирасмрт(СНП III, 51;
СНП VI, 78;СНП IIIр, 8;ПЦХ, 56):
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 –јунакдоспеваутамницу;
 –симулацијасмртиипроверастављањемнамуке;
 –девојказаклонијунака;
 –бацањеуморе/тамницу/закопавање;
 –јунаксевраћаисвети/девојкаослобађајунака;
 –бегсблагом,девојком(иослобађањеробља);
 –покрштавање,венчање.

5.4.3.Ослобађањејунаканапутудогубилишта(СНП
VI,70;СНПIIIр,22;Пцх,88;ПЦХ, 97):

 –(доспећедвојицебраћеутамницу);
 –двојицубраћеобилазиварошкадевојка;
 –договороослобађању;
 –девојканаводнопричешћујеосуђеникенаулици

идодајеиморужје;
 –ослобађање,бегсдевојком,разоткривањењеног

идентитета;
 –повратак,женидба.

5.5.Поробљивачослобађасужња

 5.5.1.Размена(Е,123;СНПII,42;СНПIII,57;СНПIII,58;
СНПVI,71;СНПIIIр,45;ПЦХ, 42;Пцх,56;Пцх,105):

 –(заробљавањесужња);
 –(поробљивачсужњусаопштаваусловеослобађања);
 –писмосужњарођаку(јунаку);
 –(јунаксемаскира);
 –отмицапоробљивачевепородицеилињегасамог;
 –разменаукористјунакаилисужња.

 5.5.2.Откуп(СНПVI,73;СНП VI, 74;СНПVI,77;
Пцх,106;ПЦХ, 117):

 –писмосужњачланупородицеотраженомоткупу;
 –давањеоткупаипуштањесужња;
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 –поробљивачсазнаједа јетражиомалиоткуп/освета
поробљивачу.

 5.5.3.замена(Е,134;Б, 10;Б, 54;СНПIII,48):

 –заточенијунак;
 –уместоњегаутамнициостајејемацдокнедонесеоткуп

илизаменик(спасилац);
 –пуштањеилиубиствозаменика(јемца).

 5.5.4.Пуштањенаиницијативуугледногјунака/владара
(Б, 10;Б, 11;СНП II, 37;СНП VII, 17;СНПVII,40;СНП 
IIр, 27;СНП IIIр, 13;ПЦХ, 123):

 –јунакдоспеваутамницу;
 –угледнивођа(странивладар)интервенише;
 –поробљивачпуштасужња(ијошгаобдарује).

 5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња(Е, 78;Е,115;
Б, 54;СНП VI, 54;СНП VI, 75;СНП VI, 76;СНП VII, 
39;СНП VIII, 10;СНП,IIр,11;СНП, IIр, 69;СНП IIIр, 
18;ПЦХ, 80;ПЦХ, 138):

 –заробљенијунакиспреднепријатељскогвладара/јунак
утамници;

 –владарпуштасужњазадивљенјунаштвомилидирнут
његовомпричом;

 –(даривањесужња).

6.јунаксеослобађасам

6.1.изборсмрти(Е,67;Е, 129;Б,46;Б, 101;СНПII,52;
СНП IIр, 74):

–јунакјеухваћеннанепријатељскојтериторијииизведен
предпротивничкогвладара;

–(одговоротринајбољајунака);
–владарнудиизборсмрти;
–јунакбиралошегкоња,везанеруке,зарђалусабљу;
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–ослобађасесамилиузнатприродну(Божју)помоћ,са-
влађујебројнепротивникеибежи.

6.2.Напад(Е,80;Е,127;СНПVI,31;СНП VII, 33;СНП
IVр,15;ПЦХ, 77;ПЦХ, 158;Пцх,159):

–јунакјезаробљен/уцењенијунакдолазинепријатељском
владару/јунакутамници;

–(припремазапогубљење);
–јунакнападастражу/џелате/угледногнепријатеља;
–бег/пуштање.

6.3.Ослобађањепреваром(свеваријантеизтачкеII 5. 4. 2.
иЕ,47;Б, 105;СНПIV,4;СНП VII, 41;СНПIIIр,31;СНП
IVр,14;СНПIVр,16;Пцх,10):
–хватањејунака/јунакутамници;
–јунактражидамуослободерукедабискинуокошуљу/
засвирао/укротиокоња/јунаксимулирасмрт;

–напад,пробијањекрозредовепротивника/помоћдевојке;
–бег.

6.4.Бег(Б, 93;СНП III, 25;ПЦХ, 42):
–јунакиспреднепријатељскогвладара/уропству;
–крађакључева/коња;
–бег.

6.5.јунаксеослобађадокгаспроводе(СНП IV, 13;ПЦХ, 
118;ПЦХ, 139):
–домамљивањепобратиманасусретидаривање;
–побратимопијајунакаипредајегапротивнику;
–противник(побратим)спроводијунака;
–јунакподмећевезанерукеподњеговусабљу;
–ослобађасе,убијапротивника(побратима);
–(осветапобратиму).
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7.Неуспелоослобађање(Е,120;СНП IV, 1;СНП IIр, 33;СНП 
IVр, 9;СНП IVр, 10;СНП IVр, 11;СНПIVр,57;ПЦХ, 117;
ПЦХ, 160):
–јунакутамници/хватањеиспровођењејунака;
–неуспеопокушајослобађања(сам/спасилац/преговори);
–смртјунака.

IIIјУНАЧКАТАКМиЧЕЊА

1.Вишебој

1.1.Такмичењепојединацаиздвечете(Е, 156;СНП, II, 81;
СНП IIр, 77;ПЦХ, 74):
–сусретдвечете(војске)
–надметањеспецијализованихпојединацаипобедамало-
бројнијих;

–вођапротивниканапреваруубија(рани)најбољегјунака;
–масовнисукобипобеда;
–бегпротивничкогвође;
–(сахрањивањенајбољегјунака).

1.2.Победапридошлице(Е, 77;СНП III, 65;СНП VII, 41;
СНП IIIр, 13):
–јунакјепослатдауходиилидадонесешићар/хајдуктајно
обилазипородицу;

–затичепротивникеу вишебоју,придружујеимсеипо-
беђујеих;

–сумњауидентитетпридошлице(пуцамукабаницаилије
скида,трофејиитокегаодају);

–(јунакјезаробљен);
–бег/повратакспленом.

2.Специјализованатакмичења
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2. 1.Пребацивањецрквебуздованом (Б, 76;СНП II, 37;
СНП IIр, 27;ПЦХ, 123):
–јунакуЛатинима;
–(каталогиупоређивањевисиненашихцркаваитуђинске
цркве);

–опкладајунакадаћепребацитимлетачку(которску)цркву;
–пребацивањецрквеиштетакојубуздованначиниизацркве
(убиствочлановапородицевладараинекогодлатинске
господе,оштећењевластелинскогдвора);

–јунакутамници;
–(избављањеинтервенцијомугледногвладара).

2.2.Стреличарство(СНПII,61):
–противникизазивајунаканатакмичење;
–јунаксенајпреизговара,папристаје;
–опкладаитакмичење;
–победајунака;
–јунакопраштаживотпротивникуипобратимисесњим.

2.3.Лов(СНП II, 70;СНПIIр,42):
–МаркоуловусТурцима;
–Марковсокосепокажебољи;
–везир(везири)ломикрилаМарковомсоколу;
–освета;
–(рапортцару).

2.4.Огледањекоња
 2.4.1.Кошија(СНП III, 33;СНП VII, 15;СНП VII, 16;

СНП VII, 17;СНП IIIр, 50;СНП IIIр, 51;СНП IIIр, 
54;ПЦХ, 150):

 –девојкаинаградастављајусенакошију;
 –окупљањетакмичара;
 –најбољијунаккрећенанеодмореномкоњуилиупочетку

заостаје;
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 –престизањетакмацаииздвајањедва(три)фаворита;
 –конкурентипредкрајтркепокушавајупревару–отпале

потковице,пукаоколан,седло;
 –победаутрцииосвајањенаграде;
 –(обрачунстакмичаремкојисенемириспоразом).

 2.4.2.Тркакоњима(Б,17):

 –двајунакасеопкладечијијекоњбржи;
 –утркивање;
 –разменапоклонапозавршетку.

 2.4.3.Преваљивањеодређенограстојањанакоњу(СНП
VI,79;СНПIIр,75;СНПIIр,76):

 –опкладаспобратимомуљубу,двори/илиглавудајунак
можепревалитиодређенорастојањенакоњузаједандан;

 –јунакодмара,аљубаприпремакоња;
 –трка(одлазак,узимањепотврдеодхоџе,повратак);
 –испуњењепогодбе/поклањањеживотапобратиму.

2.5.Пливање(Е,100):
–вишејунаказаинтересованозаистудевојку;
–девојкапостављауслов–препливатиреку;
–харамбашајединиуспеваиосвајадевојку.

3.Огледањеумегдану
3.1.Мегданпротивхвалисавца(Е,98;Е114;Е,124;Б,88;СНП
II,59;СНПIIр,56;СНПIIр,57;СНПIIр,58;Пцх,91;Пцх,94):

–противниксејавнохвалидаћепобедитијунака;
–јунаксазнајеилимугласотомепреносипобратим;
–јунакизазивахвалисавца;
–(сусретисукобспротивниковомљубом);
–кратакмегданукомјунаклакопобеђује/противникне
смедасепојави;

–(осветаиповратак).
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3.2.Мегданпротивгласовитогјунака(Б,50;СНП III, 20;
СНП III, 70;СНП IV, 32;СНП VI,6;СНП VI, 60;ПЦХ, 
54;ПЦХ, 104;ПЦХ, 124):

–изазивањегласовитогјунака;
–мегдан;
–победаизазваногјунака;
–(масовнисукоб);
–(бегјединогпреживелогпротивника).

3.3.Најмлађијунакпобеђујехваљеногпридошлицу(СНП
VI,33;СНПIIр,55;СНПIIр,85;СНПIIр,86;Пцх,26;Пцх,
75;Пцх,145):

–разговортројицејунакаотомекојенајбољијунак;
–(опклададасенајбољемјунакунебиуклонилиаконаиђе);
–наилазипомињани јунакидваискусна јунакапонизно
мусеклањају;

–супротставимусенајмлађи/непризнатијунак;
–(младијунактражипомоћодискуснијихсабораца,они
одбијајудапомогнуилигаједанодњихсамоподсетина
скривенинож);

–(позиввилизапомоћ/варка);
–победамладог/потцењеногјунака;
–признавањестарешинства/прекоркукавицама.

3.4.Случајнисусретјунака(СНПII,39;СНП VI, 19;СНП 
IIр, 39;СНП IIр, 50;ПЦХ, 110; ПЦХ, 149):

–сусретдва(непозната)јунакажељнаборбе;
–ниједаннежелидаседругомуклониспута;
–мегдан/одустајањеодмегдана;
–(победаједногилипрекидмегдана);
–убиствонапревару/пуштањеслабијегдапронесеглас/
мирноразилажење.
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3.5.Опкладауљубесестре(СНП III, 54;СНПIII,55;СНП 
IV, 19;СНПVI,58;СНПVI,59;СНП VI, 61;Пцх,114):

–изазов(погодба);
–(подстицајнамегдан);
–прихватањеизазоваипогодбе;
–(опремање);
–мегдан;
–(помоћсестре,љубеииликадејунаку);
–победникосвајатрофејеижену;
–(масовнаборба);
–(женидба).

3.6.Борбапротиваждаје(СНПVII,35):
–братизазивабратанамегдан;
–јунакпредлажедасеуместомеђусобноогледајусаждајом;
–изазивачпрвибежи;
–јунаксеборисаждајом;
–помоћникмудодамачијунакјесавлада.

IVжЕНиДБА

1.женидбаспрепрекама

1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке

 1.1.1.Низодтри-четирипрепреке(Б, 9;Б, 26;Б, 33;
СНП II, 79;СНП VII, 20;СНП IIр, 81;СНП IIIр, 67):

 –(просидбаиуговарањесвадбе);
 –(писмоупозорењаизтазбине);
 –(окупљањесватова);
 –долазакподевојку;
 –младожењаилизаточницисавладавајунизодтри-че-

тирипрепреке;
 –повратакивенчање.
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 1.1.2.једануслов

  1.1.2.1.Такмичењезадевојку(Е, 100;СНП II, 
15исвепесмеокошији–тачкаIII 2. 4. 1):

  –вишепросацазаинтересованојезачувенуле-
потицу;

  –девојкаилињенскрбникпостављајуусловза
женидбу–победанатакмичењу(трка/пливач-
конадметање/хватањејабуке);

  –јунакпобеђујеистичеправонаженидбу.

  1. 1. 2. 2.Младожењаиспуњава тежак задатак
(СНПII,12;СНПII,32;СНП VI, 46;СНПIIр,
26;СНПIIIр,30;СНП IIIр, 49;Пцх,28;Пцх,
109;Пцх,151):

  –(просидба);
  –тазбинапостављаусловженику(мегдан/коњ/

девојка/сватови/порекло);
  –јунакуспешноизвршавазадатак;
  –јунакдобијадевојкукаонаграду;
  –(венчање).

 1.1.3.изборизмеђувишепросаца(Е,76;Б,23;СНП
II,41;СНПII,80;СНПIII,71;СНП VI, 41;СНПVII,
24;СНП VII, 36;СНП IIр, 64;СНП IIIр, 7;ПЦХ, 87;
условноиСНПII,40):

 –вишејунакапросичувенулепотицу/двеилитрисва-
товскеповоркедолазепреддевојачкукућу;

 –девојкасеподстиченаизбор;
 –девојкабираједногодпросаца/прихватаобележја;
 –изабранимладожењаподобијањупозитивногодговора

долазиподевојку/одабранијунакодмаходводидевојку,
аосталисеповлаче(илисеприкључујусватовима);

 –(венчање,весеље).
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1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова

 1.2.1.Другипросац(Е,33;Б,94;СНПII,84;СНПIII,
24;СНПIII,72;СНПIII,76;СНПVI,43;СНПVII,22;
СНПIIIр,66):

 –(просидба);
 –(препрошавање);
 –једанодпросацаињеговисватовиповедудевојку;
 –другипросац(просци)узаседи/сватовскојповорци/

болује;
 –обрачунсупарника/молбапрвогпросцаипрепуштање

девојке/невестаодлазиудомпрвогпросца;
 –(повратак,венчање,весеље).

 1.2.2.издајанекогизмладожењинепратње(СНПII,56;
СНПIII,76;СНПIIIр,16;Пцх,70;Пцх,109):

 –просидбаиуговарањесвадбе;
 –погрешанизборзаменика/кумаи/илидевера;
 –одлазакподевојку;
 –издајазаменика/кумаи/илидеверанаповраткусватова;
 –помоћ(наклоност)девојке;
 –издајникјеубијенилиспречендаосујетисвадбу;
 –венчање,весеље.

 1.2.3.Отимачдевојкеидарова(Е15;Б,13;Б,47;СНП
II,92;СНПIII,73;СНП VI, 35;СНПVI,37;СНПVI,
38;СНПVI,39;СНПVI,40;СНПVII,25;СНП IIр, 91;
ПЦХ, 72;условноиЕ, 126;СНП VII, 5):

 –(просидбаиуговарањесвадбе);
 –(младожењадугонедолазизбогстрахаоднападача);
 –окупљањесватоваидолазакподевојку;
 –даривање(ипосебандарзаточнику);
 –препреканаповратку(Турчин,Арапин,невернипобра-

тим);
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 –сватовиостављајударовеибеже,азаточникилидевојка
гасавладају/маскиранадевојкапроводисватове;

 –долазак,венчање,весеље.

 1.2.4.изасланицитазбине(Е,188;СНПII,87;СНП VI, 
42;СНП VII, 14;СНПIIр,51;ПЦХ, 93):

 –просидба,уговарањесвадбе;
 –окупљањесватова;
 –долазакподевојку,гошћењеидаровиутазбини;
 –тасти/илиташташаљуслугудавратидевојку(идарове);
 –(девојкаоткривазаточникуидентитетинамеренападача);
 –сватовисеразбеже/сукобсватоваиизасланикатазбине;
 –заточникјединиуспевадасавладанападача;
 –повратак,венчање.

 1.2.5.Невеста(СНП II, 10; СНП, II, 88;СНП,VI,44;
СНПVII,58;СНП, IIр, 91;Пцх,101):

 –просидба,договор;
 –окупљањесватова;
 –одлазакподевојку(игошћењеутазбини);
 –(лажнапрепрека–пресретачсватовамолиневестуда

посредујеуослобађањусужања);
 –девојкаумладожењиномдомупостављауслов/напада

женика;
 –испуњењеуслова/савлађивањедевојке;
 –венчање.

 1.2.6.Река(СНПVII,12;СНП VII, 13;СНПIIIр,35;
СНПIIIр,38):

 –угледниотациспросизасинаћеркуцара(краља);
 –окупљањесватова;
 –очевпобратимтражимладожењиногкоњаипонижава

скрајнутогјунака;
 –гошћењеидаровиутазбини,
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 –наповраткуочевпобратимпровоцирајунакадауђеу
набујалуреку;

 –јунакседави,сватовинепомажу;
 –невестаулазиуводуиспасаваженика;
 –повратакмладенацамимосватова;
 –(јунаксепобунипротивоцаиосветисењеговомпо-

братиму).

1.3.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојкеинапо-
враткусватова(СНП II, 29;СНПVI,24;СНПVI,34;СНП
VI,36;СНПVII,18;СНПVII,19):
–младожењаилињеговзаступникпросидевојку/просидба
ултиматум;

–(окупљањесватова);
–одлазакподевојку;
–препрекеутазбини;
–препреканаповраткусватова;
–повратак(ивенчање,весеље).

2.женидбаотмицом

2.1.Отмицаизкуће

 2.1.1.Маскирање(СНПIII,18;СНП III, 26;СНПVII,
1;СНПVII,2;СНПIIIр,27;СНПIIIр,34;СНПIIIр,39;
СНП IIIр, 49;СНПIIIр,61):

 –подстицајнаженидбу/пониженијунак/бројнипросци
девојке;

 –(заветјунакадаћесеоженититурскомлепотицом);
 –опремањеимаскирање(прибављањеобележјагласо-

витогтурскогјунака);
 –јунакизмамидевојкуглумећињеногбрата,вереника

иличувеногтурскогјунака;
 –девојканаповраткуоткривапревару/сусретсатурским

јунакомчијијеидентитетјунакприсвојио/потера;
 –(савладавањепротивника);
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 –повратак,покрштавање,венчање,весеље.

 2.1.2.Нескривенидентитет(СНП VII, 5;СНПVII,6;
СНПVII,9;СНПVII,48;СНПIIр,80):

 –јунак(заточник)одлазиподевојку;
 –(покушајлажногпредстављања);
 –девојкапрепознајејунакаидобровољнокрећесњим/

лакаотмицапасивнедевојке;
 –(савладавањепотере);
 –повратак,венчање.

 2.1.3.Провалаудевојачкеодаје(Е, 24;Е,50;СНПII,
96;СНПIII,19;СНПIII,22;СНП IIр, 81;СНП IIIр, 67;
ПЦХ, 95):

 –(гласовиолепојдевојци);
 –(јунаксеопрема/маскирауслугу);
 –(служењезадевојку);
 –јунакискоришћаваодсустводевојачкогскрбникаиуз

помоћробињеулазиудевојачкеодаје /девојкасама
позивајунака;

 –јунакбежисамилисдевојкомпосленоћипроведенесњом;
 –просидба,уговарањесвадбе/потера;
 –венчање.

2.2.Отмицаизсватовскеповорке

 2.2.1.Првипросацкаоотимач(Е,160;СНПIII,27;СНП
III,34;СНПVII,11;СНПIIIр,28;СНПIIIр,36;ПЦХ, 87;
Пцх,113):

 –(просидбанадалеко);
 –препрошавање;
 –девојка (и пуница) обавештавају првог просца (де-

војачкогизабраника)исаветујугадаокуписватовеи
пресретнесватовесупарника;

 –окупљањесватова;
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 –организовањенападаиз заседе /сукобдвесватовске
поворке;

 –(заточникспречавадеверасупарникадапобегнесне-
вестом);

 –повратаксдевојком.

 2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи(СНП
III,6;СНП VI, 69;СНПVII,26;СНП VII, 36;СНПVII,
47;СНП IIр, 60;СНП IIIр, 7):

 –(мотивацијаударанасватове);
 –повратаксватова;
 –јунакилихајдуцидочекујусватовеузаседи;
 –отмицадевојке;
 –отмичар/некоодхајдукасеженидевојком.

 2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар(СНПIII,81;
СНПIII,82;СНП VI, 41;СНПVII,21;СНПVII,23;СНП
IIIр,20;СНПIVр,25;Пцх,38;ПЦХ, 93):

 –(просидба и уговарање свадбе / избор између више
просаца);

 –младожењинедостаједеверилибарјактарусвадбеној
поворци;

 –онначинипогрешанизбор–позивабудућегсупарника;
 –(невестасезаљубљујеудевера(барјактара)/јунаку

младожењинимсватовимаобљубиневестунапревару);
 –невестаупозоравајунаканаопасностизаједнобеже/

јунакотиманевестунаповраткусватова/јунакбежи
сам,алисекаснијевраћапоневесту;

 –отмичарсежениневестом/предајејепобратиму(го-
сподару).

2.3.Отмицадевојкеизкола(Е,113;СНПIII,23;СНПVII,
3;СНПVII,4;СНПIIIр,37;СНПIIIр,47;Пцх,116):

–јунаккрећепошићар/девојку/уколо;
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–представљасекаотурскијунакидобијадозволудазаигра
уколудевојака;

–хватаседочувенетурскелепотице;
–(љубавнисигналииљутњадевојке);
–препознавањепотокамаилибелегу;
–(уговорена)отмица;
–(потера);
–(помоћчете);
–покрштавање,венчање.

2.4.Отмицасводе(Е, 126;СНП II, 82;СНПVII,7;СНП,
VII,8;СНП,IIIр,65):

–јунаксеопрема/набављакоња;
–наилазинадевојкунаводиипредстављасекаојунакиз
супротногтабора;

–симулиражеђ, затраживоде, акаддевојкапружируку,
уграбијеипобегне;

–(потера / захтевзаплаћањепозајмљеногкоњадавањем
првогплена–невесте);

–(победа/откупљивањеневесте);
–венчање.

2.5.Отмицаспоља(Е,138):

–маскиранијунакнатуђемтеренутражиплен;
–сусретсдевојкомисазнавањедамујенаклоњена;
–враћањестарогоделаидолазакподевојку;
–лакоизведенаотмица,јердевојкадобровољнокреће;
–савладавањепотере.

2.6.Отмицалађом(СНПII,101;СНПIIр,10;СНПIIр,66):

–просидба;
–препрошавањеиодвођењедевојке;
–јунак (заточник)маскира се у трговцаиопремаброд с
трговином;
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–бродпристајеусупарниковград,гласинеодобројроби;
–каданевестадођедакупујеплатно,јунакотиснелађуибеже;
–супарник са обале безуспешно покушава да заустави
бегунце.

3.женидбанатуђуиницијативу

3.1.Добеглица(СНП III, 28;СНП VI, 69):

–кадунадуготрпимужевљевоневерство;
–посаветумајке,напуштамужаиодлазиусрпскитабор;
–подмаскомкатаневојујеипредводичету;
–(сестрасењскогкапетанасезаљубљујеупридошлицукоји
привременопристајеналажнибрак);

–кáдапресрећемужа,откривасе,мучигаиубија/ирастура
његовесватове;

–удајазаускочкогвођунаконразоткривањаидентитета.

3.2.изнуђенапросидба(Б,12;СНПII,90;СНП VI, 35;СНП 
VI, 42;СНПVII,10;Пцх,157):
–девојкаилињенотацодабирајумладићазакогћесеонаудати;
–позивнапросидбу(уодаје);
–младићсенећка;
–ултиматум / понуда доброгмираза / лажна оптужба за
обљубукојагаприморавадабежи;

–јунакјепривољеннапросидбу;
–(долазакподевојку);
–(препреканаповратку);
–венчање.

3.3.Двобој (већинапесамаизтачке III3.5:СНПIII,55;
СНПVI,58;СНПVI,59;Пцх,114;условноиСНП III, 54):
–опкладајунакаипротивникадапобедникнамегданудо-
бијаобежене(сестре/љубе/владаревећерке);

–опремањејунака,коња,жене;
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–мегдан;
–(упресудномтренуткунапозивзапомоћодазивасеТур-
кињаипомажесрпскомјунаку);

–савладавањепротивника;
–повратак,покрштавање,венчање.

3.4.Спасавањеизтамнице(Б, 54;већинапесамаизтачкеII
5.4:Б,18;СНП II, 95;СНП III, 51;СНПVI,70;СНП VI, 
78;СНП IIIр, 8;СНПIIIр,22;СНПIIIр,80;ПЦХ, 56;Пцх,
88;ПЦХ, 97;условноСНП III, 21иПЦХ, 169):
–(предисторијајунаковогдоспећаутамницу);
–јунакутамници;
–кћиилисестрапоробљивача/варошкадевојка/одбијена
вереницапомажејунакудасеослободи;

–венчање.

3.5.заменаневесте(СНП II, 25;СНП VII, 27;СНП VI, 65;
СНП IIр, 84;условноиБ, 33;Б, 97;СНП IIр, 83иПЦХ, 147):
–неостваренаженидба/женидбаспрепрекама/отмица;
–младожењаодустајеилисепредомисли;
–(посавету)одабирадругуневестуиженисењоме.

4.Неостваренаженидба
4.1.Младожењаодустаје(Б, 11;Б,94;СНП II, 41;СНПII,
89;СНП VI, 82;СНПVII,22;СНП IIр, 83;СНП IIр, 84;
СНПIIIр,21;ПЦХ, 77исвеваријантеизтачкеIV4.9.4):

–женидбаспрепрекама/женидбаотмицом/женидбана
туђуиницијативу;

–младожењаодустаје/враћа/одбијадевојку/уступајесу-
парнику.

4.2.Несавладанапрепрека(Е,109;Б,53;СНПII,66;СНП 
III, 33;СНПVI,8;СНП VII, 17;СНПVII,30;СНП VII, 36;
СНПVIII,7;СНП IIр, 48;СНП IIIр, 7;СНПIIIр,62;ПЦХ, 
97;Пцх,130;Пцх137):
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–женидбаспрепрекама;
–младожењанеуспевадасавладапрепреку–погибија /
препуштањедевојкесупарнику.

4.3.Неуспелаотмица(Е,161;Б, 38;Б,55;Б, 117;СНПII,
93;СНП III, 21;СНПIII, 26;СНПIV,14;СНП IV, 25;СНП
VI,64;СНПVI,65;СНПVI,66;СНП VI, 67;СНП VI, 68;
СНП VII, 29;СНПVIII,3;СНПVIII,4;СНПVIII,5;СНП
IIIр,14;СНПIIIр,15;СНПIIIр,32;СНПIIIр,64;СНП IVр, 
41;Пцх,27;Пцх,67;Пцх,112;ПЦХ, 169):
–отмицадевојке(љубе)уодсуствумушкихчлановапоро-
дице/покушајуговоренеотмице;

–потера(брат,девер,слуга)убијаотмичара/девојкасеосло-
бађасама/братсемаскираипреотимасестру/поведени
заробљенимужубијаотмичара;

–повратак.

4.4.Мужнасвадбисвојежене

 4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања(Е, 78;СНП 
II, 62;СНП III, 25;СНП VI, 75;СНП VI, 76):

 –јунакјеутамнициилиуцаревојвојсци;
 –добијагласоведамуједомпохаран,љубаодведенаили

дасепреудаје;
 –враћасеизрата/враћасеизтамниценаданжениног

венчања/добијадопустдаспречипреудајуљубе;
 –никонепрепознајејунака(маска);
 –јунакспречававенчање,убијасупарника;
 –повратак/заменаневесте(сестрауместољубе)/по-

робљивачпуштасужња.

 4.4.2.Болеснијунакспречавапреудајуљубе(СНПVII,
31;СНПVII,32):

 –јунакдугоболује;
 –љубажелидасепреудаипишесупарникудадођепоњу;
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 –сватовистижуудомболесногјунака;
 –онихугостиидарује;
 –сабљанамењенановоммладожењинедасеизвућииз

корицаникомеосимјунаку;
 –јунакубијасупарника,љубуиумире.

4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку

 4.5.1.грешка(Б,118;СНПIII,68;СНПIIIр,17;Пцх,144):

 –просидбаиуговарањесвадбе;
 –претњахајдукакомејемладожењаотеооружје/мла-

дожењанедолазидугојерсебојихајдука;
 –опремање,одлазакподевојкуиборавакутазбини;
 –сватовинеобраћајупажњунаневестинопредосећање

напада;
 –хајдуцинападајуиубијајусватовенаповратку;
 –младожењачујепушкарање,крећесватовимаусусрет

ислучајно,гађајућихајдука,погодиневесту;
 –самоубиство/бег/пуштањемладожење.

 4.5.2.Намера(Е, 56;Б,5;Б, 97;СНП II, 25;СНПII,40;
СНПII,64;СНП III, 77;СНПVI,47;СНПVIII,6;СНП
IIр,72;СНПIIр,73;Пцх,65; ПЦХ, 147):

 –женидбаспрепрекама/отмица/женидбанатуђуини-
цијативу;

 –младожењаубијаневесту(одсецајојруке)јерсепре-
домислио/изљубоморе/радиосвете.

4.6.Девојкаубијамладожењу(Б,55;СНПII,82;СНПVI,
66;СНПVIII,3;СНПVIII,4;СНПIIIр,14;СНПIIIр,15):
–отмичаруграби/намамидевојку(туђуљубу);
–(женаопијаотмичара);
–женаножемубијаотмичара;
–бегиповратаккући.
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4.7.Самоубиствоневесте(e,180;СНПIII,74;СНПIII,75;
СНПIIр,90):
–вишепросацалепедевојке;
–одбијенипросацчекасватовеузаседи/једанодпросаца
постављаултиматумзаженидбу;

–убијасватове/братадевојке;
–самоубистводевојке.

4.8.заручникгинеубици(Б,8;Б,20;Б,21;Б,32;СНП II, 51):
–сусретдевојкесаједним/тројицоммладића;
–веридба/сазнавањедајојјеједанодњихвереник;
–даривање(обележје)девојке;
–заручникодлазиуКосовскибојигине;
–(девојкатужи).

4.9.Вишасила
 4.9.1.Болест(Е, 53;Е, 56;СНПIII,79):

 –просидба/веридба;
 –младожењасеразболи(иумире);
 –девојкуповедедруги/лажнимладожења;
 –девојкаусватовскојповорцижализа(првим)младо-

жењом;
 –невеста (иженик)умире /невестуубијаљубоморни

новимладожења.

 4.9.2.Урок(Б,95;СНПII,7;СНПIII,78):
 –(опремање)идолазакподевојку;
 –(чуђењесватовима);
 –мајка се завади с ћеркомококошуљеипрокуне је /

дивљењедевојцииподсећањенапородичнопроклет-
ство;

 –урокстижедевојкуугориионаумире;
 –сватовисахрањујуневесту;
 –(смртмладожење).
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 4.9.3.Виле(Е,132;Б,43;СНПII,11):
 –братскаслогаиљубав;
 –вилеседоговарајудазавадебраћу;
 –виласепретвараулепудевојкуиопчинимладиће;
 –једанбратубиједругог,акадсеосвести,покајесепа

усмртиисебе.

 4.9.4.избегнутинцест(СНПII,27;СНПII,28;СНПIIр,
17;СНПIIр,19;СНПIIIр,3):

 –братжелидасеоженисестромсвесно/унезнању;
 –(сестразахтеварешавањетешкихзадатака,абратих

ипакиспуњава);
 –Божјачудаспречавајубрак/младожењаодустаје.

5.женидбабезпрепрека(E, 24;Е, 53;Е,92;СНПIX,13):
–просидба;
–позитиванодговор;
–окупљањесватова;
–одлазакподевојку;
–(гошћењеидаровиутазбини);
–повратаксдевојком;
–венчање,весеље,даривањесватова;
–испраћањесватова.

VПОРОДиЧНиОДНОСи

1.јунак–љуба

1.1.љубиноневерство

 1.1.1.Певањекрозгору(Е,71;СНПVII,28;СНПIIр,
54;СНПIIр,92;СНПIIр,93):

 –љубаијунакпутујукрозгору;
 –јунакјетерадазапева;
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 –онасеизговара,апотомпеваидозивахајдука(првог
просца);

 –мегдан;
 –љубапомаженападачу;
 –(виласугеришејунакудаупотребискривенинож);
 –јунаксавладапротивника;
 –кажњавањеневернице.

 1.1.2.љубауништавајунаковеатрибуте(Б, 97;СНП II, 
25;СНП VI, 6;ПЦХ, 104;ПЦХ, 147):

 –(љубасазнајекојемужевљевнајвећипротивник),
 –(договорсајунаковимсупарникомонападу/покушај

договора);
 –уништавањемужевљевихатрибута;
 –јунаклако губимегдан / јунак је смртнорањен, али

успевадаубијепротивника;
 –љубаонемогућизаовинпокушајспасавањабрата/љуба

прекршитабугледањаисцељења;
 –противник/слугакажњаваневерницу(иженисејуна-

ковомсестром).

 1.1.3.Невераумужевљевомодсуству(Б,40;СНП II, 
31;СНПII,44;СНПIIр,20;СНПIIр,21):

 –похарадомауодсуствујунакаиодвођењељубе/љуба
сепреудаједокјемужодсутан;

 –јунакдознајешта се догодилои одлазидапотражи
супарникаиљубу;

 –јунаксеуверидајељубаневерна(онапомажепротив-
нику/онаисупарниклошепоступајупремајунаковој
дециисестри);

 –убијањепротивникаиљубе/опраштањељуби.

 1.1.4.гозбаоткриваљубиноневерство(Е,151;СНПVI,25):
 –мајкасинуоткриваснајиноневерство;
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 –јунакорганизујегозбунакојунамернонепозиваже-
ниногљубавника;

 –љубагасамапозовеилиподсећамужадатоучини;
 –јунакгледањиховепољупце;
 –даривањезваницаинамерноускраћивањедарасупар-

нику;
 –накнаднозањегаљубадоносинајбољусабљу;
 –(сабљујединодомаћинможеизвућиизкорица);
 –њомеубијасупарника;
 –(ослепљивањељубе).

 1.1.5.Прељубницавезујеииздајемужа(Е,117;СНПIII,
7;СНП VII, 29;СНПIIIр4,СНПIIIр,5;СНПIIIр,6):

 –јунакспава/јунакјеизвандома;
 –(љубаспречавасинадагапробудикаднаиђуТурци);
 –љубапочинипрељубуснамерницима/љубаседоговара

спротивникомонападунајунака;
 –нејакисинкраденожисечеконопценаочевимрукама

/крчмарицаопијапротивнике;
 –јунакубијапротивнике;
 –(синмолиоцaдапоштедимајку);
 –јунакубијаљубу/јунакопраштаљуби.

1.2.искушавањељубе

 1.2.1.Опкладауљубинуверност(Е,139;Пцх,81):

 –опкладауверностљубе;
 –Турчинузимајунаковаобележјаиодлазиујунаковдом;
 –љубасумњаиподмећеробињу(окретањекревета);
 –Турчинпосленоћипроведенесробињомодсецањену

плетеницу(ируку);
 –наосновутихдоказаспремаседаобесиМарка;
 –љубастижеипоказујекосу(ируке);
 –Маркоубијапротивника.
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 1.2.2.Проверапоштовањадевера(Б, 41;СНПII,100;
СНПIIр,53):

 –браћасеспоречкају(збогопустелогдомаилинаводне
обљубежене) / јунак сепоследужегодсуства враћа
кући;

 –провераљубиногпоштовањадевера;
 –(кажњавањезлежене/братспречибратадаубијежену).

2.јунак–сестра

2.1.Сестраостајевернабрату(Е,49иСНПVIII,1):

–брат(браћа)упоходусестри;
–зет снује заверуипокушавадаубије јунака / зетубија
јунаке;

–сестраштитибратаидодајемуоружје/сестрасесвети
мужузаубиствобраће;

–повратакуроднукућу.

2.2.Сестраиздајебрата(Е, 129;Б, 105;СНП IIр, 64):

–брат(браћа)упоходусестри;
–зетјеулову,асестрадочекујебрата(браћу);
–сестраопијаивезујебрата(браћу)ипредајега(их)мужу,
–јунаксеослобађасам(изборсмртиилипреваранаодело)
/зетослепишураке;

–(осветазетуисестри);
–повратак.

3.јунак–мајка

3.1.Мајкажелидасепреуда(Е,85;Е,162;СНПII,8;СНП
III,84;СНПIII,85;СНПVII,30):
–удовицажелидасепреудаилидараспусноживи;
–трудиседасеослободисина;
–јунаксеспасава;
–(јунакубијамајчиногљубавника);
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–(осветамајци/владаркажњавамајку).

3.2.инцестмајкеисинаунезнању(СНПII,14;СНП II, 
15; СНП VI, 5):
–(остављањедететарођеногнаконинцеста);
–калуђерпроналазидетеуколевци;
–(брзрастинапредак);
–(младићтрагазапореклом);
–родоскврнигрехсмајкомунезнању;
–окајањегрехаутамници;
–смртипосвећивање.

3.3.Мајка„тврдасрца”(СНПII,48;СНПIIIр,46):
–мајкадобијавестиосмртисинова;
–саразбојадоносињиховаобележја;
–плакањељуба;
–плакање(тужење)коња;
–(гаврановидоносемајцирукуједногодсинова);
–(смртмајке).

4.јунак–отац
4.1.Синубијаоца(СНП IV, 25;СНП IVр, 41):
–свадбеновесељеујунаковомдому;
–силникпокушавадаотменевесту;
–отацштитипротивника;
–јунакубијаоца;
–противникбежи/јунакубијапротивника;
–подизањеустанка.

4.2.Отацубијапосинка(СНПII,30;СНПIIр,16):
–царпроналазидечакаиусвајага;
–слогаусвојеникаибратскаљубавсацаревомкћерком;
–љубоморни великодостојник децу лажно оптужује за
инцест,опијацаревогпосинкаипреносигаусестрин
кревет;
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–царпогубипосинка(икћер);
–чуданаместупогубљењаизазивајусумњу;
–царсазнајеистинуиубијаклеветника;
–чуданаместуњеговогпогубљењапотврђујуњеговгрех.

4.3.Мегданоцаисина(ПЦХ, 149):
–продајахајдукабулиудовици;
–хајдукостављазасобомсина;
–дечакбрзорастеикадстасатражиоца;
–мегдансбратом,оцемистрицем;
–везивање,паослобађањерођака.

4.4.Синизбегавамегдансоцем(СНП II, 34;ПЦХ, 69):
–завадавеликашаокопрестола;
–јунакпресуђујеукористправогнаследника;
–отацнезадовољанодлукомхоћедаубијесина;
–јунакизбегавамегдансоцемибежиуцркву;
–очеваклетваицаревблагослов/очеваисиноваклетва.

5.јунак–ујак

5.1.Ујакнамерноубијасестрића(СНП IIр, 39;СНП VI, 14):

–случајнисусретсестрићаиујака/сестрићтражиујака;
–(мегданунезнању);
–(прекидмегдана);
–прихватањепримирја/ујакприхватадаобучавасестрића;
–убиствосестрићананечастанначин;
–(мајканађеисахранисина).

5.2.Убиствосестрићаизнехата(Б,19;СНП II, 85;СНП II, 
86;условноЕ,157иСНПIIIр,40):
–ујакводисестрићаубој;
–узалудногамолемладићевесестре,мајка,девојкебељаре;
–(клетва);
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–(сестрићсугеришеујакукогадагађаилимунајављуједа
ћедонетисокола),

–јунаксепретвараузмију;
–ујакустрелизмију;
–разоткривање;
–смртсестрића.

6.Браћа
6.1.Мегданбраћеунезнању(СНП VII, 55;СНП IIр, 9;
ПЦХ, 5;ПЦХ, 125):
–(мајкадајеблизанцекаохарачцаруићесару/харамбаша
доспеваутурскутамницу);

–ратцараићесара;
–двојицабраћенасупротнимстранамаделемегдануиме
својихвладара;

–мегданјеравноправанилинадјачахришћанскипредставник;
–откривањепорекла(иисториједоспећауцареву/ћесареву
војску);

–браћапрелазенахришћанскустрану,Турцибеже/браћа
миревладаре/браћасевраћајумајци.

6.2.Братоубиствоунезнању(СНПII,16;СНПVI,9;СНП
VI,10;СНПVI,11;СНПIIр,8;условноиСНПIIIр,40):
–(синкунемајкушто је сам, амајкамуоткривадаима
старијегбратамеђухајдуцима);

–млађибраттражистаријег;
–старијибратустрелимлађегунезнању;
–смртно рањени јунак открива ко је (и оставља аменет
мајци);

–старијибратсеубија/дружинаспречисамоубиство;
–(смртмајкекадчујезатрагедијусинова).

6.3.Свађабраће

 6.3.1.Убиствобратазбогплена(Б,6):
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 –завадаокоплена;
 –братоубиство;
 –заветумирућегјунака.

 6.3.2.Супарништвозбогдевојке(љубе)–Е,112;Е,132;
Б,42;Б,43;СНПII,11:

 –двојицабраћејашу(улову);
 –(договорвиладаомразебраћу);
 –свађазбогдевојке/виле/љубе;
 –једанбратубијадругог/помирење;
 –(животињесведочедаимјетешкобезбрата/крила);
 –(покајањеисамоубиство).

 6.3.3.љубазавадибраћу(СНП II, 10;СНП II, 99):

 –женидбазломневестомједногодбраће/деобабраће;
 –љубанаговарамужадаубијебрата;
 –братбратауловупостављанабусију;
 –праведнибратгине/неправедногбратаспасавапра-

веднибрат;
 –покајање,кажњавањељубе.

 6.3.4.љубапомирибраћу(Е,121;Б,44;СНП II, 75;
СНПII,98;ПЦХ, 39):

 –завадабраћепридеобиочевинеијуначкихатрибута;
 –једанодбраћенаредиљубидамуотрујебратадокјеу

лову/једанодбраћезаточидругог;
 –љубаизмолиоддеверајуначкеатрибуте/љубабрине

одеверуутамници;
 –неуспехулову,повредакоњаисокола/претњастраног

владара;
 –неправеднибратсекаје,жалиштојеумориобратаили

покушавадагаспасе;
 –љубаоткривадајебратжив;
 –помирење(ипомоћутамниченогбратапротивстраног

владара).
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VIСОцијАЛНиСТАТУС

1.јунакивладар(господар)
1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару(e,88,Б, 
14;СНП II, 62;Пцх,73):
–јунаквернослужисизерена /успешноратујеуцаревој
војсци;

–љубоморнисаборац(саборци)лажнооптужујејунаказа
издају,лошератовање,крађутрофеја;

–увређени јунакпокушада се оправда, обрачунаили се
повлачи;

–противник експлицитно (и напредовањем) обелодани
истинуоправомјунаку;

–(новиподвигјунака/повратакјунакаубојипобеда);
–владарнаграђујејунака(икажњаваклеветника).

1.2.Владарпопуштасамовољномјунаку(Е,82;Е,87;Е,
142;Б,90;Б,91;Б,92;СНП II, 57;СНП II, 70;СНПII,71;
СНП III, 62;СНП VI, 18;СНП VIII, 14;СНПIIр,43;СНП
IIр,44;СНПIIр,45;СНПIIр,46;Пцх,111;условноСНП 
VII, 13иПЦХ, 42):
–оглушавањео владареву забрану / убиство владаревих
стражара,службеника/притужбевладарунајунака;

–царпозиваписмомилишаљеулаке(јунаковогпобратима)
појунака/јунакдолазисам;

–јунакизлазииспредвладара;
–искрено(духовито)правдањеилипретњенатерајувладара
дапопусти;

–(владарнаграђујејунака).

1.3.Свађајунакаивладара(Е,63,Б,27;СНП VIII, 8;СНП 
VIII, 13;СНПIIр,18;СНПIIр,65):
–(владарпозивајунака);
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–сукобјунакаивладара;
–јунакубијавладара/владарубијајунака/помирење.

1.4.Служењезанаграду

 1.4.1.Служењезадевојку(Е,50;Е,161;СНПII,96;
СНПIII,22;СНП IIр, 81;СНП IIIр, 67;ПЦХ, 95):

 –јунакслужидугогодинагосподаразањеговукћи(сестру);
 –уодсуствугосподара(иузпомоћробиње)проваљујеу

девојачкеодаје/потајносевиђасдевојком;
 –(уговоренаотмица)/јунакбежисамииспросидевојку;
 –неуспела/успелапотераилиженидбаспрепрекама.

 1.4.2.Служењезакоња(Е,111;СНПII,76;СНП II, 77;
СНП VI, 46;СНП IIIр, 12):

 –јунак(заточникцара)дугогодинаслужигосподарабез
плате(закоња);

 –господародлазинавојну/улов;
 –(шаљејунакапокоња/соколасаобележјемкојећепо-

казатињеговојљуби);
 –јунак краде коња / обманутаљубаизводиипредаје

коња;
 –јунаксеодајенаполаску/господардознаје;
 –потера;
 –јунакуспевадапобегне/господарубијајунака;
 –(јунакпредајецарукоњаидобијаодњеганаграду).

2.јунакучети

2.1.Одлазакухајдуке(СНПIII,1;СНП III, 62;СНПIII,63;
СНП VII, 33;СНПVII,34;СНПIIIр,1;Пцх,59):
–(јатак, саборциилипротивникпитају харамбашуо ра-
злозимаодметања);

–тешкеекономскеприликенакојесенадовезујенеправда
нанесенајунаку;
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–јунак убија зулумћараи одмеће се / јунак се одмећеи
светизулумћару.

2.2.Маскирањехајдука

 2.2.1.Преоблачењеуженскоодело(СНПIII,4;СНПIII,
5;Пцх,128):

 –насилникпотражујежене(инамећесвадбарину);
 –девојкамолихајдукадајеспасе/хајдуциодлучујуда

убијунасилника;
 –хајдук(хајдуци)преоблачисеуженскоодело;
 –маскиранихајдукнамамљујеиубијанасилника;
 –укидањесвадбарине/даривањеспасилаца.

 2.2.2.Продајахајдука(Б,107;СНПIII,2;ПЦХ, 149):

 –хајдуциостајубезпара;
 –маскирајуједногодњихуробаипродајугабулиудовици;
 –хајдукуживауљубависудовицом,обасутдаровима;
 –наводноодлазиулов,азаправобежиугорусблагом

искупоценомопремом;
 –(неуспешнапотера/хајдукапослемногогодинапронађе

ипобедиумегдануњеговиудовичинсин).

2.3.хајдуцинамукама(Е,168;СНПIII,50;СНП III, 51;
СНП VI, 78;СНП IIIр, 8;ПЦХ, 56):
–ухваћенихајдук(хајдуци);
–искуснијихајдукговорибрату(синовима)омукамакоје
ихчекају/хајдуксимулирасмрт;

–хајдук(хајдуци)стоичкиподносимучење;
–(четаспасавахајдуке/хајдуксеослобађаиженидевојком
помоћником).

2.4.издајајунака

 2.4.1.Невернијатак(СНПIII,52;СНПIII,53;СНП VII, 
55;СНПIIIр,11):
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 –хајдуциседоговарајуозимовањуирочишту;
 –једанодњихнемарођакеиодлучујесезапредставника

турскевластиупркосодговарањудружине;
 –хајдукдаруједомаћине;
 –невернијатакилињеговаљубаубијахајдука,најчешће

збогплена/јатакзаточихајдука;
 –кадсејунакнепојавинарочишту,четагапотражииосвети

сењеговимкрвницима/јунакдобијаприликудасебори
уимевеликашакојигајезаточио,аондамусеосвети.

 2.4.2.Рођак,побратимиликумиздајејунакарадина-
граде(СНПIII,45;СНП III, 70;СНПIV,3;СНП IV, 13;
СНПVII,37;СНПVII,38;СНП VII, 39;СНП VIII, 10;
СНПVIII,11;СНП IIIр, 18;Пцх,33;ПЦХ, 80;Пцх,
103;ПЦХ, 108;ПЦХ, 118;ПЦХ, 139):

 –(противник/непријатељскивладартражидобровољца
даухватијунака);

 –(пријављујесејунаковрођак/кум/кума/побратим);
 –домамљивање јунакана кумство, побратимствоили

даривање/довођењенепријатеља;
 –издајајунаказановац(плен);
 –смртјунака/противникпуштајунака/јунаксеспасава;
 –осветаикажњавањеиздајника.

 2.4.3.харамбашаиздајејунака(Е,131;СНПIV,23;СНП
VII,54):

 –јунакјеодметникунепријатељскојчети;
 –вођасрпскихјунакапоткупљујепротивничкогхарам-

башудаиздајунака;
 –четадочекујејунакаузаседи;
 –погибија јунака/ јунаксавладанападачеиосветисе

харамбаши.

 2.4.4.Подвигизневеренихјунака(Е,64;СНП III, 26;
СНПIII,39;СНПVII,45условноиСНПIV,26):
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 –харамбашаповедечетунатежакзадатак;
 –успутдезертирајусвиосимједногилидвојицејунака;
 –један(двојица,тројица)јунакаиспуњавајузадатак(от-

мицадевојке,хватањенепријатеља,освајањетрофеја,
задобијањеплена);

 –повратакподвижника(иодавањепризнањазаподвиг).

2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији(Е, 77;
Б, 101;СНП III, 65;СНП VII, 41;СНПVII,42;СНП IIр, 69;
СНП IIр, 74;СНПIIIр,53;СНП IVр, 1;Пцх,31ипесмео
отмицидевојкеизтуђесредине–тачкеIV2.1;2.3;2.4;2.5):
–јунак је јединидобровољац заизвршењевођиног (вла-
даревог)задатка/ јунаксампреднадређенимаиницира
својуакцију;

–(маскирањеилилажниидентитет);
–подвиг у непријатељској средини (победа у витешком
надметању,отмицапленаилидевојке);

–(ослобађањесопственомснагомиумешношћу);
–повратак/бегпредпотером/домамљивањепротивника;
–(четадочеканепријатеље).

3.јунакувојсци

3.1.јунакдуговојујеуцаревој(краљевој)војсци(СНП II, 
31;СНП II, 62;ПЦХ, 71;Пцх,73):
–(породичнеприлике);
–владарпозивајунакаурат;
–јунакдуговојујеипрослављасејунаштвом;
–(љубоморнисаборциоптужују јунакапредвладаремда
селошебори);

–(увређенијунаксеповлачисведокнебудеугроженисам
владар);

–јунакспасававладараидоносимупобедунаднеприја-
тељскомвојском;
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–признање,награђивање,повратак;
–(спасавањељубе/кажњавањељубе).

3.2.Мегдануград/територију(Е,59;Б,15;Б,110;СНПIV,
32;СНПIV,39;СНП IIр, 9;ПЦХ, 5;ПЦХ, 125;ПЦХ, 152):
–ратнеизвесногисхода;
–(владарпозивазаточника);
–јунак (заточник) делимегданпротивнајбољегпротив-
ничкогјунака;

–победа или прекид борбе и прелазак оба јунака на
хришћанскустрану;

–владаросвајаград(територију)/прекидрата.

3.3.Девојкауцаревојвојсци(Б, 96;СНП III, 40;СНП IIр, 
59;СНП IIр, 67;ПЦХ, 107):
–позивостареломоцу /брату/заручникунадугогодишњу
војну;

–девојкасепреоблачиумушкооделоимењаоца(брата)у
рату/девојкаумушкомоделуборисеуззаточника;

–девојкајенајбољијунак;
–сумњауидентитет,витешконадметањеи/илиискушавање
пола);

–(самаоткриваидентитетнаполаску/поповратку);
–(савладавањепотере);
–повратак;
–(удаја).

3.4.закаснелијунак(СНПII,47):
–јунаксеопремазабојибринеданезакасни(договорса
слугом);

–љубапокушавадазауставијунака;
–јунакислугаодлазеубој;
–сусретсдевојкомнабојиштуоткривадасузакаснили;
–јунакулазиубојкојивећјењаваигине.



ПРИЛОЗИ

442

3.5.извештајјединогпреживелогјунака(Е, 73;Б, 29;Б, 
78;СНП II, 45;СНП II, 49;СНП II, 51;СНП III, 31;СНП 
IV, 50;СНП IIр, 32):
–женанаразбојишту/(рањени)јунакстижекући/удом
владара;

–извештајобици;
–(смртјунака).

VIIСМРТјУНАКА

1.Погибијаубици
1.1.Смртизузетногборца(Е, 94;Е, 128;СНП IV, 2;СНП 
IV, 6, условноиБ, 48иБ, 49):
–масовнисукобвојски(чета);
–подвигусамљеногјунака;
–погибијајунака;
–(тужењевође(исабораца)зањим/сахрањивањејунака).

1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке
(Е,61;Е,157;Б,19;СНП II, 45;СНПII,47;СНП II, 85;
СНП II, 86):
–владарокупљавојскузаодсуднубитку;
–сестра/мајка/љубаузалудномоливладараи/илијунакада
јунакнеидеубој;

–(успутдевојкебељаре/буле тражемладог јунакаили га
моледасеосврнеиизричуклетву);

–смртнабојномпољупослеподвига/случајнасмрт;
–извештајжени(сестри/мајци/љуби)осмртијунака/завет
умирућегјунака/жаљењеисахрањивање.

2.јунакпресмртиуништаваатрибуте(Е, 70;СНП II, 74;
СНП II, 84;СНП IIр, 62;СНП IIр, 78;ПЦХ, 121):
–јунаксазнаје/схватадаћеумрети;
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–уништавасвојеатрибуте(ломисабљу,копље,бацабуздо-
ван,убијакоња);

–(предсмртнизавет);
–смрт/самоубиствозаједносљубом.

3.заветумирућегјунака(Е, 86;Е, 89;Е,96;Б,2;Б, 6;Б, 
16;Б, 48;СНП II, 74;СНП II, 85;СНП II, 86;СНП III, 31; 
СНПIII,32;СНПVI,6;СНП VI, 27;СНП IIр, 62;ПЦХ, 
104;ПЦХ, 121):
–(рањени)јунакнасамрти;
–молбанамернику,саборцу,рођакузаиспуњењепоследње
жеље;

–(смрт);
–(испуњењеопоруке).
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Прилогбр.2

Синтагматскиодноси

Следећелистеприказујунајважнијеодносејунакаупоје-
динимпесмама–парневезе,тријадеикаталоге.Међуантагони-
стичкимпаровима,јунацима(првичланусвакојспрези–лево)
придруженисупротивници(другичлан–десно).Сукобјунака
изистогтабораилинејуначкопонашањечувеногјунаканису
увекдозволилипрецизноразграничењеделокруга.Критеријум
јеутаквимпримеримабиоетичкапревага,етничкаприпадност,
став певача, исход акције, заступљеност у радњии сл.Нпр.
ујак и сестрић који се сукобе у незнању измењују позиције
протагонистауразличитимваријантама.Маркојејунакчаки
каданапреваруубијасестрићајерјесестрићсекундараннајпре
изостављањемличногимена,апотоминаглашенонегативном
етничкомприпадношћу–Туре(СНПIIр,39;СНПIIр,50).С
друге стране, позиција јунака умегдану измеђуДрагише и
Маркаприпадабољем–сестрићу(Пцх,110).

имеузаградијеподразумевана,најпознатијаноменклатура,
понегдеизостављенаизодређеневаријанте,алипотребнаради
идентификацијеликаињеговогсмештањанафиксноместоазбуч-
ногиндекса.Такоћенпр.првобележењеименаРељеБошњанина
илиРељеодПазара,напочеткуделанизаукомјеРељапрота-
гониста,битинотираноподопштом,најпознатијомверзијому
загради(КрилатицаРеља),иакојеудатојваријантинема.

Подвучене варијанте указују на проблематичне и про-
менљивеодносеизмеђујунакаипротивника,рођака,тројице
јунака,тј.осциловањеизмеђусарадњеинепријатељства.

црта у тријадама означава издвојеног јунака и открива
општипринципизградњетројногниза(2+1).Тамогдеовакве
поларизацијенема,именасуодвојеназапетама.



ПРИЛОЗИ

445

ПАР 


АНТАгОНиСТиЧКиПАР

Аврамбарјaктар–БојичићАлијаСНПIIIр,62;
Аврамбарјaктар–БудалинаТалеСНПIIIр,62;
Аврамбарјaктар–КовачинаРамоСНПIIIр,62;
Анђели(ј)ћВук–задранинбанСНПIII,57;СНПIII,58;Пцх,105;
АнђелићВук–БугарскикраљСНПIIIр,45;
Бабовићјован–ОдМедуна,агаСНПIV,19;
БакалМилосав–Осман-барјактарСНПIV,34;
БакалМилосав–ПејзоСНПIV,34;
Бакићјован–ћоровићОсманСНПIVр,11;
БакићРадул–ћоровићОсманСНПIVр,11;
БалетићВукотаиРаде–КалабићМинаиМилетаПцх,24;
БановићЂуро–МехмедпашаПцх,27;
БановићСекула–АрапинПцх,26;
БановићСекула–БојичићАлијаСНПVI,75;
(Бановић)Секула,бан–вилаПцх,2;
(Бановић)Секула–ДелиДмитарСНПIIр,66;
БановићСекула–Ђерзелез/герзелезАлијаПцх,79;Пцх,148;
БановићСекула–Маријан,банСНПVII,15;
БановацСекула–Бећир-бегСНПVI,32;
БановацСекула–грубацОсман-агаСНПIII,30;
БановацСекула–МујоСНПIII,30;
Бановић/Бановац/банСекул(а) –Сибињанин јанко /Угрин јанко /
војводајанко/ОдСибињајанкоБ,17;Б,19;СНПII,85;СНПII,86;
СНПIII,30;СНПIIр,72;СНПIIр,73;Пцх,79;
(Бановић)Секул(а)–пашаСНПIIр,72;СНПIIр,73;
БановацСекула/Секулавојвода/БановићСекула–ТурскицарСНП
VI,31;СНПIIр,69;СНПIIр,74;Пцх,159;
Секулавојвода–Сеиман,царевићСНПIIр,74;
БановићСекула–ћуприлићвезирПцх,159;
БановићСтрахиња–БошњанинКавга/ТафоПцх,109;Пцх,151;
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БановићСтрахиња–Влах-Алија/ДеналијаВлаховићБ,40;СНПII,44;
БатрићРадоје–ОдНихшића,пашаСНПIIIр,14;СНПIIIр,15;
Бијелићјован–Соколовић,пашаСНПVI,82;
БогетићШимо–МркоњићПетарЕ,127;
БодолићБогдан–АрјадинвојводаЕ,129;
БошковићПетар–БокчићбарјактарПцх,43;
БошковићПетар–гавранбарјактарСНПIV,47;
БошковићПетар–ЛакетићјанкоСНПIV,17;
БошковићПетар–пашаСНПVIII,14;Пцх,42;
БошковићПетар–ПиперСеверСНПIV,47;
Брајотићјован–пашаПцх,(9);
БранковићВук–Лазар,кнезСНПIIр,29;
(Бранковић)гргур–јеринаСНПII,80;
(Бранковић)гргуриСтеф(в)ан–ТурскицарСНПIIр,64;СНПIIр,87;
БрђанинВук–Пазарлија,пашаСНПIVр,25;
БрђанинПеро–ДурмишПцх,30;
Будимлијајова–ОдЕрдеља,банСНПII,101;СНПIIр,10;
БујовићВицко–12уротникаСНПIVр,8;
БујовићВицко–ВучићевићВукоСНПIVр,8;
БујовићВицко–Осман-капетанСНПIVр,7;
Булат/Булановић/Брђанин/ОдРовацаВук(сан)–(џелати),хоџа,кадија/
паша/циганин/МусаСНПIV,4;СНПIVр,14;СНПIVр,15;СНПIVр,
16;Пцх,10;
БурићЂукан–Мујо,АлијаСНПIVр,12;
Видбарјактар–ШабанагићиброСНПVII,46;
Видакбарјактар–ВилиповНиколаПцх,93;
Видакбарјактар–Омер-барјактарСНПVI,51;
ВидићНикола–ВидановНиколаСНПIV,17;
ВилићАлија–задранинбанСНПVI,74;
ВинићРаде–пашаСНПVIII,14;
Вишњићјован–АрапинСНПIII,43;
Вишњићјован–ВоинтрговацСНПIII,43;СНПIII,44;
Вишњићјован–КуртагићМујоПцх,40;
(Влашић)Радул-бег–Шишман,краљСНПII,75;Пцх,39;
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Воинтрговац–АрапинСНПIII,43;СНПIII,44;
ВоинићМилош–КоторскибанПцх,123;
ВоиновићМилош–БалачковојводаСНПII,29;
ВоиновићМилош–ЂаковицаВукСНПII,29;
ВоиновићМилош–ЛатинчеСНПII,29;
ВоиновићМилош–НестопољчејанкоСНПII,29;
ВоиновићМилош–ПријепољчемомчеСНПII,29;
Воихновићиван–КоторскипровидурБ,76;
Вујадиновгашо–ПелевићБећаСНПVIII,22;
Вујобарјактар–ПерастовићхамзаПцх,16;
Вукарамбаша–гавранбарјактарСНПVI,69;
Вукарамбаша–МркоњићПетарЕ,80;
Вукосав(сестрићјанков)–јанковојводаЕ,134;
ВуксановићВујо–КуртагићзујоПцх,92;
ВучковићБогетаиживаљ–гринчевићОсманиРакочевићВукоСНП
VIII,18;
гавранхарамбаша–АрапинСНПIII,43;
гавранбарјактар–АхметовићиброСНПVI,64;
гавранарамбаша–ибрићАсанагоПцх,124;
гавранхарамбаша–ЛимоСНПIII,42;
гавранбарјактар–ОдСтубице,хусоСНПVI,64;
гавранбарјактар–ТанковићОсманСНПVI,60;
гавранбарјактар–хрњавинахалилСНПVI,64;
гавриловићТуро–БалабановићПцх,20;
гардашевићВуле–ШеховићОсманСНПIV,5;
гојениАлил–дваАрапинаСНПVII,17;
голотрб(а)иво–ОдБарата,МујоСНПIII,18;СНПIIIр,34;
грануловићМато–СењаниниванЕ,64;
грдељицаРадосав–Али-бегБ,13
грчићМанојло–ПлетикосаПавлеЕ,26;
Дамјановић/АлексићМирко–Смаил-агаЧенгићСНПIV,57;СНПIV,
58;СНПIVр,33;СНПIVр,34;СНПIVр,35;СНПIVр,36;
ДаничићВид–Мал-агаСНПIII,65;
ДаничићЂуро–иванСНПVII,32;
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ДаничићЂуро–ПокрајчићПавлеСНПVII,31;
ДимитријеСолунски–Константин,царЕ,210;
Дмитар,хајдук–Егизциганин,Фрчићибрахим,БудалинаТалеСНП
IIIр,63;
Дојчил–азачкикраљ/ОдхазакакраљСНПII,65;Пцх,68;
Дојчин/ДојчилБолани–УсоАрапин/АрапСНПII,78;СНПIIр,63;
Дојчин/ДојчилБолани–Петар/јованналбант(ин)СНП II, 78;СНП
IIр,63;
ДољанинВид–ВрчићибраимСНПVII,42;
Драгиша(Марковсестрић)–ЂерзелезАлијаПцх,110;
Драгиша(сестрићМарков)–КраљевићМаркоПцх,110;
Драгутин-бег–Милан-бег(браћа)СНПII,10;
ДрекаловићЛала–ПрентушићВукСНПIVр,23;
Дрињанин,бан–ПоцерацМилошСНПVII,22;
Дукићјован–СењаниниванЕ,64;
Ђаче,(х)арамбаша–Милован(браћа)СНПVII,55;
Ђаче,(х)арамбаша–ТравничкивезирСНПVII,55;
Ђорђије,калуђер–АрапПцх,51;
Ђорђије,калуђер–ЂелошевићМаркоПцх,51;
Ђурица,војвода–ДуказулумћарСНПIIр,20;СНПIIр,21;
Ђуробарјактар–ћехајаСНПIII,42;
жеравицаВид–АрапинСНПVII,37;
жеравицаВид–БабићилијаСНПVII,37;
жеравицаВид–везирПцх,120;
жеравицаВид–ОдРиђана,ЂуроСНПVIII,9;
жеравицаВук–АрапинПцх,108;
жеравицаВук–БобавацилијаПцх,108;
злопогледаВук–џелатПцх,39;
злопогледаВук–Шишман,царПцх,39;
змајОбрчићРаде–ДеспотовићЂуро,јеринаПцх,158;
змајОбрчићРаде–ТурскицарПцх,158;
ОгњениВук–Али-бегБ,13;
змајогњениВук–АрапСНПVI,19;
змајОгњениВук–БојичићАлијаСНПVI,58;
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змајогњениВук/ОгњанинВук–вилаСНПVI,19;Пцх,122;
КупиновићВук–Дели-беггромСНПVI,6;
змајОгњениВук/ДеспотовићВук–ЂерзелезАлијаСНПII,92;СНП
VI,59;Пцх,104;
змајДеспотВук–змајодјастрепцаСНПII,43;
змајОгњанинВук–јакшићШћепанПцх,104;
змајОгњаниВук–јеринаПцх,152;
змајогњениВук–КраљевићМаркоСНПVI,19;
Вук,деспот–Матијаш,краљБ,12;
змајогњанинВук–ОдАвале,ПорчаСНПII,93;
ОгњанинВук–Подунавац,бегСНПVI,35;
змајОгњаниВук/ОгњениВук/ОгњениДеспотВук/змајДеспот
Вук–Протопопазлота/ПротопопићНикола/Сплећанин,попЕ,59;
Б,15;СНПIIр,79;Пцх,152;
ОгњениВук–СтријемљанинПавлеБ,14;
зотовићСтанко–АрапинСНПVI,40;
зукобарјактар–Мустаф-агаСНПIII,82;
икчевићСима–ОдНовога,бегСНПIVр,5;
илијавојвода–АдајпашаПцх,23;
испоракПерош–ЂурђевићМујоСНПVIII,6;
јакшић(Д)митар–Арап-агаСНПII,97;
јакшић(Д)митар–јакшићСтијепан/Стијепо/Шћепан/БогданБ,41;Б,
42;СНПII,98;СНПII,99;СНПII,100;
јакшић(Д)митар–јанковојводаСНПII,96;
јакшићМитар–ТурскицарСНПIIр,82;
јакшићСтјепан–МорињскибанБ,45;
јакшићШћепан–БојичићАлијаСНПIIр,81;
јакшићШћепан–јанковојводаПцх,95;
јакшићШћепан–ОдВидина,пашаСНПII,95;
јакшићШћепан–ОдПазара,пашаСНПII,95;
јакшићШћепан–ћуприлићвезирСНПII,95;
јакшићТодор–звијездићиванСНПII,94;
јакшићТодор–Одзагорја,бегСНПIIр,83;
јакшићДмитариСтјепан–КавгаРадосавСНПIIр,80;
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јакшићНинкоиНикола–Осман-бегЕ,111;
јакшићи(сестрићијанкови)–јанковојводаПцх,95;
јанићВујадин–ПелевићБећаСНПVIII,22;
јанковићзавиша–НаџаковићМујоСНПIIIр,53;
јанковићСтојан–АрапинМороСНПIIIр,54;
јанковићСтојан–Берат-пашаЕ,179;
јанковићСтојан–БудалинаТале/ОдОрашцаТалеСНПIII,35;СНПIII,36;
јанковићСтојан–ЛичкиМустај-бегСНПIII,21;Пцх,169;
јанковићСтојан–НаџаковићМујоСНПIIIр,53;
јанковићСтојан–Селим-алајбегСНПIII,36;
јанковићСтојан–Синан-агаСНПIII,21;
јањићАндрија–СоколовићпашаПцх,97;
јањићКомнен–СоколовићпашаПцх,97;
јеринићВук–зуканбарјактарСНПIII,54;
јован(сестрићиванакапетана)–ОдУдбине,МујоСНПIIIр,28;
јован(сестрићиванацрнојевића)–црнојевићиванСНПII,89;
јовандеспот–БановићСекулаСНПVII,36;
јовандеспот–РадивојСНПVII,36;
јовандеспот–СтаринаНовакСНПVII,36;
јовандеспот/деспотов–НоваковићгрујаСНПVII,36;СНПIIIр,7;
јован,дијете–МујобуљумбашаСНПIIIр,23;
јовић–КунахасанагаПцх,87;
јовљевићВидак–Одзадра,ТодорСНПVII,39;
југовићНенад–Корун(а)капетанСНПVI,12;СНПIIр,23;СНПIIр,
24;СНПIIр,25;Пцх,(15);
јуришићјанко–Сулејман,царСНПII,52;
Кавга–ивантрговацБ,106;
КавгаРадосав–АлијаСНПIIIр,36;
КавгаРадосав–БојичићАлијаСНПIIр,81;
КајицаРадоња–змајДеспотВукЕ,83;
КајицаРадоња–Карајлија/ЕминКаралијеСНПIIр,75;СНПIIр,76;
КајицаРадоња–ОдСибиња, јанко /Сибињанин јанкоСНП II, 81;
СНПIIр,77;
Карловићиван–АрапЕ,110;



ПРИЛОЗИ

451

Карловићиван–јајачкисердарЕ,79;
Кнежевићиван–КулинкапетанСНПIV,29;
КовачинаРамо–ВоинтрговацСНПIII,44;
Којичићиван–љубовић,бегСНПIII,81;
Коменбарјактар–ЛатинчеСНПIIIр,51;
Комленбарјактар–АрапинСНПVII,16;
Комненбарјактар–БојичићАлијаСНПIIIр,62;
Комненбарјактар–(Будалина/ОдОрашца)ТалеСНПIII,26;СНПVII,
11;СНПIIIр,61;СНПIIIр,62;
Комнен/Комленбарјактар– (гојени/гојковић) (х)АлилСНПVI, 68;
СНПVII,14;СНПVII,17;СНПIIIр,61;Пцх,31;
Комненбарјактар–Дрнда,оџаСНПVII,11;
Комненбарјактар–Кариман-ћехајаСНПVII,11;
Комненбарјактар–КовачинаРамоСНПIIIр,62;
Комнен–(Крајинић)МујоСНПVII,1;Пцх,31;
Комненбарјактар–Кунахасан-агаСНПIII,39;
Комненбарјактар–ОдБишћа,АлијаСНПVII,11;
Комненбарјактар–РуданАмет-агаСНПVII,1;
Комненбарјактар–РуданСали-агаСНПVII,1;
Комненбарјактар–Сеидим,пашаСНПII,77;
Комненбарјактар–СењаниниванСНПIII,26;
Комненбарјактар–ТанковићОсманСНПIIIр,61;Пцх,31;
Комненбарјактар–ћејванСНПIII,26;
Комненбарјактар–ФрцаибрахимСНПIII,26;
Комненбарјактар–хрњоМустаф-агаСНПIII,26;
Косанчићиван–задранинбанСНПIIIp,67;
Косорићилија–пашаСНПVIII,13;
КосорићСтеван–пашаСНПVIII,13;
Кострешхарамбаша–зукан-барјактарСНПIII,46;
Кострешхарамбаша–ЧулкоСНПIII,46;
Котарацјанко–Кунахасан-агаСНПIII,39;
ОдКотарајанко–МујинАлилСНПIII,20;
Краљевић(Kраљић/ОдПрилипа)Марко–12Арапа/АрапиСНПII,
63;СНПVI,37;
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КраљевићМарко–Алил-агаСНПII,61;
КраљевићМарко–АрапинЕ,105;Е,188;Б,92;СНПII,66;СНПVI,
34;СНПVI,36;СНПIIр,48;Пцх,26;Пцх,137;
КраљевићМарко–АрбанасинЂемоСНПVI,24;
КраљевићМарко–Асан-агаЕ,87;
КраљевићМарко–Белил-агаСНПVI,38;
КраљевићМарко–Бећир-агаСНПVI,20;
КраљевићМарко–БојичићАлијаСНПIIр,81;
КраљевићМарко–БошњанинРељаСНПVI,34;
КраљевићМарко–везириСНПIIр,42;
КраљевићМарко–ВелимирСНПII,42;
КраљевићМарко–вилаЕ,176;Е,181;СНПII,38;СНПVI,19;СНПVI,
23;СНПIIр,35;СНПIIр,36;СНПIIр,37;двевилеПцх,(3);Пцх,(20);
КраљевићМарко–Вукашин,краљСНПII,34;Пцх,69;Пцх,156;
КраљевићМарко–Вуча,џенералСНПII,42;
КраљевићМарко –Драгиловић/Шокчић/Маџар(ин)Филип/Пилип/
ВилипЕ,124;СНПII,59;СНПIIр,56;СНПIIр,57;СНПIIр,58;Пцх,
91;Пцх,94;
КраљевићМарко–дуждСНПII,56;Пцх,119;
КраљевићМарко–ЂерђелиАлијаСНПIIр,50;
КраљевићМарко–залумАсанагаПцх,78;
КраљевићМарко–земљићСтјепан/ШћепанСНПII,56;Пцх,119;
КраљевићМарко–златанићПавлеСНПVI,41;
КраљевићМарко–Костадин,бегСНПII,60;СНПVI,18;
КраљевићМарко–КостуранинМиња/Костуранин/КоштуранинМихна
/ОдКостура,Мина/џидовинаМинаБ,7;Б86;Б,87;СНПII,62;
Пцх,37;
КраљевићМарко–КраљевићАндрија(ш)(браћа)Б,6;Пцх,6;Пцх,36;
КраљевићМарко–ЛатинингојкоисинМилутинСНПVI,24;
КраљевићМарко–ЛатининЂиноСНПIIр,50;
КраљевићМарко–ЛатининџинСНПII,87;
КраљевићМарко–ЛеђанскикраљСНПVI,34;
КраљевићМарко–љутицаБогданСНПII,39;
КраљевићМарко–Малета,хајдукСНПIIр,54;
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КраљевићМарко–МемедтелалСНПIIр,38;
КраљевићМарко–Мијаило,дубровачкикраљСНПII,79;
КраљевићМарко–Мијајло,слугаСНПIIр,51;
КраљевићМарко–МујоделибашаПцх,35;
КраљевићМарко–МујохазнадарСНПVI,21;
КраљевићМарко–МуратвезирСНПII,70;
КраљевићМарко–МустафагаСНПII,57;
КраљевићМарко–НакићибрахимПцх,81;
КраљевићМарко–ОбилићМилошСНПVI,34;
КраљевићМарко–ОдЂурђијекраљ,Пцх,72;
КраљевићМарко–ОдУдбине,МујоСНПIIр,52;
КраљевићМарко–Подунавац,бегСНПVI,35;
КраљевићМарко–Рустем-бег/агаСНПIIр,41;Пцх,36;
КраљевићМарко–СенковићДукаЕ,151;СНПVI,25;
КраљевићМарко–Сибињанинјанко/јанковојводаБ,88;СНПII,41;
СНПVI,34;СНПVI,41;Пцх,74;
КраљевићМарко–Стефан,царСНПIIр,34;
КраљевићМарко–Туре(сестрићМарков)СНПIIр,39;СНПIIр,50;
КраљевићМарко–ТурскицарСНПII,71;СНПVI,18;СНПIIр,42;
СНПIIр,46;Пцх,111;
КраљевићМарко–ТурчинСНПII,58;СНПVI,39;
КраљевићМарко–ћуприлићвезирПцх,159;
КраљевићМарко–УступчићПавлеСНПII,41;
КраљевићМарко–царевделибашаЕ,139;
КраљевићМарко–џидовинаДедоСНПIIр,49;
КраљевићМарко,МандушићВук,Шандићјован–Фрчићибрахим,
БудалинаТалеСНПIIIр,63;
(Крилатица)БошњанинРеља–АрапиСНПVI,37;
(Крилатица)ОдПазара,Реља–љутицаБогданСНПII,39;
Крлакапетан–гојениАлилСНПIII,33;
Крушићиван–јелечковићМујоБ,117;
КустодијаПерица–ЧенгићалајбегСНПIV,8;
Лазар,кнез–југ-БогданСНПIIр,26;
Лазар,кнез–југовићиСНПII,32;СНПIIр,28;Пцх,(18);
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Лазар,кнез–КопчићибраимСНПIIр,30;
Лазар,кнез–Мурат,царСНПII,50;СНПIIр,30;
ЛазаревићЛука–ПејзоСНПIV,34;
ЛазаревићСтево–БајазитСНПIIр,33;
ЛазаревићСтево/Стефан–БранковићВукСНПIIр,33;Пцх,160;
ЛатининВран–МркоњићПетарСНПVII,50;
Латининјерко–галовранЛукаЕ,136;СНПIII,41;
Лешевићжарко–ОдРиђана,ЂуроСНПVIII,9;
Лимохарамбаша–МркоњићПетарСНПIII,42;
Лимунтрговац–Дурмиш-бегСНПIII,68;
Лимун-хајдук/трговац–РишњанинСелим/хаџијаБ,118;СНПIII,68;
љеповићРаде–НовљанинАлеСНПVII,47;
љубичићВучко–СењаниниванЕ,106;СНПIII,61;
љутицаБогдан–БојичићАлилСНПVI,7;
љутицаБогдан–ДрагијавојводаСНПII,76;
љутицаБогдан–МосковскикраљСНПVI,46;
љутицаБогдан–хорјадин/АрјадинвојводаБ,105;
Максимбарјактар–АрнаутОсманСНПVII,3;
Максимбарјактар–(Будалина)ТалеСНПVII,3;
Максимбарјактар–гојашанАлилСНПVII,3;
Максимбарјактар–јусуф-агаСНПVII,3;
Максимбарјактар–РњичинМујоСНПVII,3;
Максимбарјактар–Суљ-агаСНПVII,3;
Маленица,хајдук–АрапинСНПVII,44;
МалиРадован–Милован(браћа)Пцх,125;
МалиРадоица–Бећир-бегиБећирбеговицаСНПIII,51;
МалиРадојица–гојениАлилСНПVI,76;
МалиРадојица–ОдТравника,пашаПцх,56;
Малкетахајдук–иброСНПVII,46;
МандушићВук–БудалинаТале/ОдОрашцаТалеСНПVI,60;Пцх,124;
МандушићВук–задарскибанЕ,63;
МандушићВук–ОдКладуше,МујоСНПIII,20;
МандушићВук–сењскикапетанСНПIII,60;
МандушићВук–ШеховићОсманСНПIV,5;
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МаринчићВид–јелечковићМујоЕ,131;
МаринчићВид–јуришавојводаЕ,131;
МаринчићВид–СењаниниванЕ,131;
МаричићВид–јанковићСтојанСНПVII,54;
МаричићВид–сењскикапетанСНПVII,54;
МаричићВид–ТоковићОсманСНПVII,54;
Маријан(сестрићМијатаТомића)–АрапкапетанПцх,103;
Маријан(сестрићМијатаТомића)–АрапинПцх,108;
Маријан(сестрићМијатаТомића)–БобавацилијаПцх,108;
Маријан(сестрићМијатаТомића)–ПоповићилијаПцх,103;
Марјан(сестрићиванаСењанина)–СењаниниванСНПIII,29;
Марјан(синиванаСењанина)–СењаниниванСНПVII,13;
Марјанко(сестрићМијатаТомића)–хусоделибашаПцх,34;
Маркић–АлијаПцх,113;
Маркић–БудалинаТалеПцх,113;
Маркић–МујоПцх,113;
Маркић–ћејфанагаПцх,113;
МатељевићјанкоиНовак–ВлаховићгољанПцх,33;
МатељевићјанкоиНовак–ВлашићМилошСНПVIII,11;
Матија,дијете–Кунахасан-агаСНПIII,55;
Матијаш(синјанков)–СибињанинјанкоБ,31;
Мејобуљубаша–Осман-капетанПцх,96;
Мија(и)јлочобанин–џин-Алија,пашаПцх,77;
Мијаило,хајдук–задранинбанСНПVI,71;
Милинко–Милош(браћа)Пцх,5;
Милјачобанин–пашаЕ,47;
Милован–ТравничкивезирСНПVII,55;
Милован–Чекме(џ)Асан-агаСНПVII,7;СНПIIIр,65;
Милован(сестрићЧолакапетана)–ЧолакапетанСНПVII,5;
Милован,слуга–Кунахасан-агаСНПIIIр,64;
Милошчобанин–НовљанинАлијаСНПVII,29;
Милош,војвода–Драго,војвода(браћа)СНПVI,9;
Милутин,бан–херцеговац,ДукаСНПII,31;
Мирковојвода–АметћесарџијаСНПIIр,91;
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Мирко/Мирчетавојвода–Радул-бег(браћа)СНПII,75;Пцх,39;
МирковићВук–ОдНовога,агаСНПIIIр,21;
МирковићВук–Тиранин,пашаСНПIIIр,20;
МирковићВук–ЧенгићБећир-пашаПцх,38;
(Мирковић)БрђанинВук–ПећкивезирСНПVII,21;
МићуновићВук–КовачевићМаркоСНПIVр,10;
МићуновићВук–ћоровићОсманСНПIVр,10;
Момче–Лисичић,бегПцх,90;
Момчиловојвода–ОдНијемацабан,Б,97;
Момчиловојвода–Вукашин,краљСНПII,25;Пцх,147;
МусићСтеван–Одзадра,ТодорСНПVI,43;
МутапЛазар–АрапинСНПIV,39;
МутапЛазар–ЧавићАсан-агаСНПVIII,47;
Мушкеткапетан–Видаић-бегСНПVII,18;
Мушкеткапетан–ВилићУсеинСНПVII,18;
Мушкеткапетан–гојениАлилСНПVII,18;
НаходМихаило–Стјепан,царСНПIIр,16;
Ненад–Предраг(браћа)СНПII,16;
НерођенДелија–ОмерагаПцх,65;
Никола–живко(браћа)СНПIIр,9;
Никола–Надомир(браћа)СНПIIр,8;
Никола–Нинко(браћа)Е,121;
Николин/Николићиван–зотовићбег(о)СНПIV,22;Пцх,53;
Николин/Николић–ШикмановићВукСНПIV,22;Пцх,53;
Николин/Николић–БабовићСуљо/џаковићСујаСНПIV,22;Пцх,53;
НиколићТашо–Павлица,дијетеСНПIII,69;
НикчевићПејо–ВеризовићМујоПцх,139;
НишићАндријаиНенад–зечанинВукСНПVIII,1;
НишићАндријаиНенад–МаточобанинСНПVIII,1;
Новаковићгруја/грујица–герзелезАлијаПцх,149;
Новаковићгрујо–АрапиПцх,72;
Новаковићгрујо–АрапинСНПIII,4;СНПVI,37;Пцх,72;
Новаковићгрујо–АтлагићОсманПцх,76;
Новаковићгрујо–ВлашићРадулЕ,49;
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Новаковићгрујо–грчићМанојлоСНПIII,6;
Новаковићгрујо–залумАсанагаПцх,78;
Новаковићгрујо–ОдЂурђије,краљПцх,72;
Новаковићгрујо–Одзагорја,пашаСНПIII,5;
Новаковићгрујо–Татомир(браћа)Е,112;
Новаковићгрујо–триТурчинаСНПIII,7;
Новаковићгрујо–ТурциДренопољциЕ,117;
НоваковићТатомир–грчићМанојлоСНПIII,6;
Обиловић/ОбилићМилош–БранковићВукБ,1;СНПII,50;
ОбилићМилош–задранинбанСНПIIIр,67;
ОбилићМилош–млетачкидуждСНПIIр,27;
ОбиловићМилош–ОтмановићцарБ,1;
ОблакМиросав–ОдСкадра,АлијаСНПIIр,86;
ОблакРадосав–јеринаСНПII,83;
ОблачинаРаде–СибињанинјанкоПцх,74;
ОблачићРаде–АрапинСНПIIр,55;
ОблачићРаде–Асан-агаиАсан-агиницаСНПVI,78;
ОблачићРаде–ЂерзелезАлијаСНПIIр,85;
Облачић/јелечевићРаде–ЂурђевићМејо/МехоСНПVI,33;Пцх,75;
ОблачићРаде–НовљанинАлијаСНПIII,34;
ОбреновићМилош–АсанделибашаСНПVIII,48;
ОграшићАлија–ОдТипуна,банПцх,117;
ОграшићРаде–ТиранинпашаиТаир-пашиницаСНПIIIр,8;
ОдАвале,Раде–МујосерхатлијаПцх,145;
ОдзмијањаРајко–гојашанАлилСНПVI,56;
ОдзмијањаРајко–НукићбарјактарПцх,112;
ОдзмијањаРајко–ОграшићАлијаСНПVI,56;
Одјаноша,краљ–БојичићАлијаПцх,44;
ОдКладуше,Мујо–ОдТипуна,банПцх,117;
ОдКоњицајанко–Али-бегСНПIII,53;
ОдКосова,Раде–ЕрдељскибанСНПIIIр,41;
ОдКотара,Божо–ОдПосавја,СаваПцх,89;
ОдКратора,Раде–КорајлијаЕминСНПVI,79;
ОдКрушева,бан–АрапинСНПVI,40;
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ОдМисирајово–ћуприлићвезирБ,102;
ОдНикшића,жарко–ОдПосавја,СаваПцх,89;
ОдРовина/ТомановићНикац/Нико–хамзакапетанПцх,20;
ОдРовинаНикац,РадуловићСимо,(гавриловић)Турчин–Амзакапе-
тан,БабићјашарСНПVIII,24;
ОдСокола,Раде–Ашин-бегСНПIII,52;
ОдхорватаМато–ћуприлићвезирСНПIII,48;
О(х)риђанинМилош–јанковојвода/СибињанинјанкоЕ,50;Б,18;
ОриђанинМилош–Стеван,царСНПIIр,18;
Павлекујунџија–иброПцх,157;
Павлић–Осман-барјактарСНПIV,34;
Периша–УскокКариманСНПIV,14;
ПеровићБатрић–ћоровићОсманСНПIV,1;СНПIVр,9;СНПIVр,10;
ПеровићРадул–ћоровићОсманСНПIV,1;СНПIVр,9;
ПетровићЂорђе–ОсманСНПIV,25;СНПIVр,41;
ПетровићЂорђе–Петар(отацЂорђаПетровића)СНПIV,25;СНП
IVр,41;
ПетровићЂорђе–СелиммуселимСНПIV,25;СНПIVр,41;
ПетровићЂорђе–УзунМемедСНПIV,24;
ПетровићЂорђе–УсоделибашаСНПVIII,45;
Петровићјован–СелиммуселимСНПIV,25;
ПивљанинБајо–КитовићОсманПцх,29;
ПивљанинБајо–КопчићАсан-агаСНПVII,34;
ПивљанинБајо–ЊегушевићМатоСНПIII,70;
ПивљанинБајо–ПерастовићхамзаПцх,16;
ПивљанинБајо–РишњанинАлијаПцх,144;Пцх,(13);
ПивљанинБајо–Ришњанинхаџија/МахоСНПIII,67;СНПIIIр,17;
Пцх,144;Пцх,(13);
ПивљанинБајо–ФераткапетанСНПVII,49;
ПивљанинБајо–љубовић,бегСНПIII,70;Пцх,86;
Плавшахарамбаша–иброделибашаСНПIIIр,10;
ПлетикосаПавле–Одграчаца,ПанџаСНПIII,74;
Подгорицаиво–(Мемед)АрапинСНПIVр,4;Пцх,167;
ПоморавацТодор–Богосол,слугаЕ,78;
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ПоморавацТодор–јеринаСНПII,82;
ПоповићАнтун–гојениАлилСНПVII,14;
ПоповићДрашко–гришац/гринчевићОсман-агаСНПIV,9;Пцх,90;
Поповићјован–Сулејман,царПцх,154;
ПоповићСтојан–Малетахајдук/УсаринМилета/МалошЕ,71;СНП
VII,28;СНПIIр,92;СНПIIр,93;
ПоповићСтојан–ОмерагаПцх,65;
ПоцерацМилош–ОругџијћМехоСНПIV,32;
ОдПоцерја,Милош–љутицаБогданСНПII,39;
Пријезда–Турскицар(Мемед)Е,70;СНПII,84;СНПIIр,78;
ПустахијаЛука–ВеризовићРамо/хасанСНПIV,13;Пцх,118;
ПустахијаЛука–ОмербарјактарПцх,118;
ПустахијаЛука–ЛуковацАлијаСНПIV,13;
ПустахијаПетар–ЧенгићалајбегСНПIV,8;
Радевојвода–ВучурвојводаСНПIV,17;
Радивој(Дели-Радивој)–герзелезАлијаПцх,149;
Радивој–грчићМанојлоСНПIII,6;
РадовићЛука–љубовић,бегПцх,132;
РадовићЛука–ШалетићВукСНПVIII,10;
Радојица–задарскибанЕ,123;
РиђанинВук/Раде–НовљанинАлијаСНПVI,80;СНПVI,81;Пцх,129;
РишњанинМато–Мемед-агаСНПVII,45;
РишњанинМато–Осман-барјактарСНПVII,45;
РоснићСтеван–ЛатининВранСНПVII,50;
РоснићСтеван–ФазлихарачлијаСНПIII,42;СНПVII,50;
РоснићСтефан–Мустај-бегСНПVII,50;
Сарајлијајова–ЛимунхајдукСНПIII,73;
Сенковићиво–ОдРибника,агаСНПIII,56;
(Сењанин)Антоније–ОдУдбиње,МујоСНПIIIр,35;
(Сењанин)Антун–ОдБишћа,Ал-агаСНПVII,12;
(Сењанин)Антун(синиванаСењанина)–СењаниниванСНПVII,
12;СНПIIIр,38;
Сењаниниван/иво–Асан-агаБ,110;Б,111;
Сењаниниван–Асан-агаиБродарићМијоСНПIIIр,32;
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Сењаниниван–Беглер-бегСНПVI,67;
Сењаниниван–БојичићАлијаЕ,90;
Сењаниниван–ВелигићСејманСНПIIIр,30;
Сењаниниван–КовачинаРамоСНПVI,60;Пцх,124;
Сењаниниван–ОграшићсердарСНПVI,65;
Сењаниниван–Стефан(браћа)СНПVI,11;
Сељаниниван–ТурскицарСНПIIIр,31;
Сењаниниван–Удбински,МехоЕ,119;
СењанинМаксим–ТанковићОсманСНПVI,50;
СењанинРаде–НукићбарјактарСНПVI,63;
(Сењанин)Тадија–КариманћехајаСНПVII,6;
СењанинТадија–Кунахасан-агаСНПIII,39;
(Сењанин)Тадија–МехмедалајбегСНПIII,27;
(Сењанин)Тадија–ОсманСНПIII,27;
(Сењанин)Тадија–ПлочаСијаијаСНПIII,27;
(Сењанин)Тадија–СењаниниванСНПIII,27;
(Сењанин)Тадија–ТалеСНПIII,27;
СерхатлијаМујо–АрапинПцх,150;
(Сибињанинјанко)Угринвојводајанко–БановићСтјепанБ,23;
Угринвојводајанко/ОдСибиња,јанко–Ђурђе,деспот/Ђурђе,краљ
/СмедеревацЂурђеБ,9;Б10;Б,26;СНПII,81;СНПVI,30;
Угринвојводајанко–МладјеновићВлаткоБ,24;
Сибињанинјанко–ОдУдбине,МујоСНПIIр,71;
јанковојвода–УступчићПавлеСНПII,41;
Угринвојводајанко–УгарскикраљБ,27;
СиверинацРадосав–УдинскиВлаткоБ,49;
Смиљанићилија–Берат-пашаЕ,179;
Смиљанић/цмиљанићилија/сердар–(гојени)АлилСНПVI,51;СНП
VI,56;Пцх,116;
цмиљанићилија–ДиздарбарјактарСНПIIIр,47;
цмиљанићилија–МостарскидиздарСНПVI,61;
цмиљанићилија–МујобуљубашаСНПVI,56;СНПVI,60;
Смиљанићилија–јелечковићМујоЕ,98;
Смиљанић/цмиљанићилија/сердар–ЛиманагаПцх,114;Пцх,(16);
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цмиљанићилија–МујовићАлијаСНПIIIр,47;
цмиљанићилија–ОграшићАлијаСНПVI,66;
Смиљанић/цмиљанићсердар–ОсманагаПцх,116;
цмиљанићилија–ТанковићОсманСНПVI,60;
Смиљанићилија–Фазли-пашаЕ,187;
цмиљанићсердар–хрњоМустаф-агаПцх,124;
Срђевићиван–КовчићОсманСНПIIIр,66;
Станковићјован–МекићМехмед-агаПцх,28;
СтаринаНовак–АрапинМехмедСНПIII,3;
СтаринаНовак–БјеларићРадованЕ,96;
СтаринаНовак–герзелезАлијаПцх,149;
СтаринаНовак–грчићМанојлоСНПIII,6;
Новак,хајдук/СтаринаНовак–ПриморацАлексаЕ,66;СНПIIIр,2;
Новак,хајдук/СтаринаНовак–Радивој(браћа)Е,66;СНПIII,3;СНП
VII,35;СНПIIIр,2;
Новак,хајдук–ТурскицарЕ,67;
Стеванвојвода–СујохарамбашаПцх,54;
Стјепан,цар–ТодорвезирСНПIIр,16;
Стјепан,цар–УрицаСНПVI,13;СНПIIр,12;
Стојанарамбаша–МекабуљубашаСНПIIIр,24;
Стојан,сестрићкраљаМилутина–ЧекменАсан-агаСНПVII,8;
СужњевићЛазар–Асан-агаСНПVI,62;
Титорбарјактар–БрдарагаСНПIIIр,37;
Титорбарјактар–гојениАлијаСНПIIIр,37;
Титорбарјактар–грличићМустафаСНПIIIр,37;
Титорбарјактар–ОдОлаша,МујоСНПIIIр,37;
Томашвојвода–АдајпашаПцх,23;
Томићгалија–сењскикапетанСНПIII,60;
(Томић)Мијатајдук–Андријаш(браћа)СНПVI,10;
ТомићМијат–АрапинСНПVII,37;СНПVII,44;Пцх,108;
ТомићМијат–Бабић/Поповић/БобавацилијаСНПVII,37;Пцх,103;
Пцх,108;
ТомићМијат/Мијатарамбаша–жеравицаВукЕ,118;Пцх,108;
Михатхарамбаша–иброделибашаСНПVII,43;
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ТомићМијат–КопчићћехајаПцх,59;
Мијатхарамбаша–Маленица,хајдукСНПVII,44;
ТомићМијат–Одзворника,бегПцх,128;
ТомићМихат–ОдТребиња,пашаСНПIII,66;
ТомићМијат–СузицакадијаСНПIIIр,16;
ТомићМијат–ТомичићРадоњаСНПVII,38;
Михатхарамбаша–ТравничкивезирСНПVII,43;
ТомићМијат–хусоделибашаПцх,34;
Мијат/Михатчобанин–Човјек-пашаСНПIII,62;
Томобарјактар–БудалинаТалеСНПVII,2;СНПIIIр,39;
Томобарјактар–гојениАлилСНПVII,2;СНПIIIр,39;
Томобарјактар–грличићМустафаСНПVII,2;СНПIIIр,39;
Томобарјактар–ОдУдбине,МујоСНПVII,2;СНПIIIр,39;
ТоплицаМилан–задранинбанСНПIIIp;67;
Тошакапетан–ВитковићПероСНПVII,9;
Tошакапетан–Витковић,стариСНПVII,9;
ћираквојвода–ОдНовога,бегСНПIVр,5;
ћирјак–грчићМанојлоСНПIII,76;
ћурчија–НенадовићјаковСНПIV,26;
Урош,цар–Вукашин,краљСНПVI,14;СНПIIр,22(теча);Пцх,156;
Усариниво–АврамспахијаСНПIII,75;
Усеин–Осман-барјактарСНПVII,23;
УскокРадојица–ДеспотовићЂуро,јеринаПцх,158;
УскокРадојица–СењаниниванЕ,135;
УскокРадојица–ТурскицарПцх,158;
хрњоМустаф-ага–Осман(браћа)Пцх,100;
церовићОсман–Кочо,арамбашаСНПVIII,12;
церовићОсман–МилованСНПVIII,12;
црнојевићЂуро–црнојевићСтанко(браћа)СНПVI,45;Пцх,(4);
црнојевићМаксим–ОбренбеговићМилошСНПII,89;
ЧарнојевићМаксим–ОбреновићЂуроПцх,70;
ЧарнојевићЂурђе–МлетачкикраљСНПII,90;
Чарнојевићиво–пашаСНПIIр,90;
ЧупићСтојан–Мемед-капетанСНПIV,28;
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ШаиновићДамњан/ШајновићДамјан–јеринаЕ,18;Б,11;
Шандићјован–задарскибанЕ,63;
Шандићјован–МандушићВукЕ,17;
Шандићјован–ФрчићибраимСНПIII,47;
ШарамбаћаЂуро–КуртагићзујоПцх,92;
ШаренацКрстоиПетар–БеговићАсанСНПIV,15;
ШаренацКрстоиПетар–МаруновићМујоСНПIV,15;
ШаровићПетар/рањенихајдук–ШакетићЛукаСНПIIIр,18;Пцх,80;
Шимункапетан–МујобуљубашаПцх,96;
Шимункапетан–Осман-капетанПцх,96.

КОМПЛЕМЕНТАРНиПАР


Побратими, удружени јунаци, помоћници

Александар,краљ–КалајџијаРуданСНПVII,19;
Арап–вилаСНПVI,19;
Асан-ага–БродарићМијоСНПIIIр,32;
(Бановић)Секула–СмиљанићилијаСНПIIр,66;
БеговићАсан–МаруновићМујоСНПIV,15;
Бијелићвојвода–злат(н)окосићвојводаСНПII,83;СНПIII,10;
БојичићАлија–ТанковићОсманСНПIII,24;
БошковићПетар–(Винић/илијев)РадевојводаСНПIV,17;СНПVIII,
14;Пцх,42;
БујовићВицко–РашковићСтијепоСНПIVр,7;
(Булатовић)ОдБулатовића,Вуксан–БојовићМашанПцх,10;
Вишњићјован–КовачинаРамоСНПIII,44;
Вишњићјован–љутицаБогданСНПVI,7;
Воинвојвода–јанковојводаСНПIII,79;
Вукарамбаша–гавранбарјактарСНПVI,69;
Вукхарамбаша–МаџаринПалкоПцх,115;
Вукарамбаша–ПлетикосаПавлеЕ,80;
ВуксановићВујо–ШарамбаћаЂуроПцх,92;
гавранбарјактар–ПиперСеверСНПIV,47;



ПРИЛОЗИ

464

гавранхарамбаша–ЛимохарамбашаСНПIII,42;
(гојени)Алил–УскокРадованСНПVI,68;
грануловићМато–ДукићјованЕ,64;
гринчевићОсман–РакочевићВукоСНПVIII,18;
ДаничићЂуро–ЛатининШимоЕ,94;
Даничићјуро–ЛатининживоЕ,89;
Драговојвода–КрстојевићКрстоСНПIV,14;
ЂерзелезАлија–ОдАвале,ПорчаСНПII,93;
Ђорђије,калуђер–РадовићВуксанПцх,51;
жеравицаВид–ВојиновићМилошПцх,120;
зечанинВук–МаточобанинСНПVIII,1;
змајОбрчићРаде–УскокРадојицаПцх,158;
(змај)ОгњениВук–грдељицаРадосавБ,13;
змајДеспотВук/ОгњениДеспотВук/ОгњениВук–јакшићМитар
Е,59;Б,14;Б,15;Б,16;
ОгњанинВук–КомненбарјактарПцх,122;
јанковићСтојан–јанковићНиколаСНПIII,36;
јанковићСтојан–ОдСибиња,јанкоСНПIIIр,51;
јанковићСтојан–Сењанин/капетаниванСНПVII,16;СНПIIIр,35;
СНПIIIр,38;СНПIIIр,55;
јанковићСтојан–СмиљанићилијаЕ,179;СНПIII,25;
јанковићСтојан–УгљевићСимоСНПIIIр,55;Пцх,82;
јанковићСтојан–ШарићцвијанСНПIII,36;
југ-Богдан–Урош,царПцх,156;
КајицаРадоња–РадеОблачић/војводаСНПII,81;СНПIIр,77;
Комненбарјактар–СењанинБороСНПIIIр,62;
Косанић/ОдКосоваРаде–ДесанчићгојкоСНПIIIр,41;СНПIIIр,42;
Косанчић/Косанчичиван–Топлица/ТопличанМиланСНПII,36;СНП
III,10;Пцх,74;
КраљевићМарко–Алил-агаБ,91;СНПII,61;СНПII,62;
КраљевићМарко–АрапинСНПIIр,48;
КраљевићМарко–Бановац/БановићСекулаСНПVI,31;СНПIIр,41;
Пцх,159;
КраљевићМарко–Белил-агаСНПVI,41;Пцх,36;
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КраљевићМарко–вилаПцх,(20);
КраљевићМарко–ДојчилСНПII,65;Пцх,68;
КраљевићМарко–Емин-агаСНПIIр,46;
КраљевићМарко–змајДеспотВукСНПII,59;
КраљевићМарко–Костадин,бегЕ,140;Б,92;СНПII,60;СНПII,61;
СНПIIр,40;
КраљевићМарко–МаџарБалшаСНПIIр,56;
КраљевићМарко–МомчиловојводаСНПIIр,57;
КраљевићМарко–Обилић/војводаМилошСНПII,38;СНПIIр,35;
СНПIIр,36;Пцх,(15);
КраљевићМарко–ОдПоцерја,МилошСНПII,42;
КраљевићМарко–ОдСибиња,јанко/Сибињанинјанко/јанковојвода
СНПVI,31;СНПVI,34;СНПVI,41;Пцх,74;Пцх,159;
КраљевићМарко–ОдУдварја,МитарПцх,91;Пцх,94;
КраљевићМарко–СмедеревацЂуроСНПII,79;
КраљевићМарко–СоколовићпашаПцх,111;
КраљевићМарко–чобанинПцх,(20);
ЛазаревићЛука–БакалМилосавСНПIV,34;
Лакетићјанко–ВучурвојводаСНПIV,17;
ЛатининВран–ЛимохарамбашаСНПVII,50;
Латининјерко–галовранЛукаСНПIII,41;
љубичићВучко–грачанинМаркоСНПIII,61;
Малкетахајдук–ВидакбарјактарСНПVII,46;
МандушићВук–гардашевићВулеСНПIV,5;
МандушићВук–јанковићСтојанСНПVI,54;
МандушићВук–Шандић/СандићјованЕ,17;Е,63;Е,119;
МићуновићВук–КовачевићМаркоСНПIVр,10;
МркојевићВук–ДесанчићВидСНПIIIр,44;
МркоњићПетар–Десанчићјуро/гојкоЕ,72;СНПIIIр,43(рођаци);
МркоњићПетар–КосанићРадеСНПIIIр,42;
Новаковићгрујо–БијелићјованПцх,72;
Новаковићгрујо–КраљевићМаркоПцх,72;Пцх,78;
ОбилићМилош–ОливергрујоСНПIIр,27;
ОблачићРаде–БећатамничарСНПVI,78;
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ОбреновићМилош–јован(шуракМилошев)СНПVIII,48;
ОдВидина,Мејо–БрдарићСНПIIIр,33;
ОдВидина,Мејо–ШимобарјактарСНПIIIр,33;
Одзадра,Тодор–СењанинТадијаСНПIII,24;
ОдКотара,Божо–ОдНикшића,жаркоПцх,89;
ОдКрушева,бан–зотовићСтанкоСНПVI,40;
ОдРовина,Никац–БалетићРадеСНПVIII,20;Пцх,141;
Одхорвата,Мато–грчићМанојлоСНПIII,48;
Одхорвата,Мато–ЛакићхусеинСНПIII,48;
Османкапетан–КовчабарјактарПцх,96;
ПетровићЂорђе–Мркоњић,попСНПIVр,41;
ПецирепЛазар–РадовићЛукаПцх,132;
ПивљанинБајо–ЛимунхарамбашаСНПIII,68;СНПIII,69;
ПиперСевер–АривовићМујоПцх,141;
Плавшаарамбаша–ДољанинВидСНПVII,42;
Плавшахарамбаша–евендикадијаСНПIIIр,10;
ПоповићДрашко–момчеПцх,90;
Радивој–ПриморацАлексаЕ,66;СНПIIIр,2;
Радојица–МороштанинЕ,123;
РиђанинВук/Раде–ВитковићиСНПVI,80;СНПVI,81;
Сењаниниван–Ал-агаодБишћа/БишћанинАлијаСНПVII,12;СНП
IIIр,38;
Сењаниниван–гавранбарјактарСНПVII,11;
Сењаниниван–ДесанчићМихаило/Вид/гојкоБ, 108;СНПVI, 72;
СНПIIIр,41;
Сењаниниван–закалићсердарСНПIIIр,38;
Сењаниниван–јуришавојводаЕ,131;
Сењаниниван–КрајинићМујоСНПVII,13;
Сењаниниван–НејаицаМаркоСНПIIIр,30;
Сењаниниван–ОдКосова,РадеСНПIIIр,41;
Сењаниниван–ОдУдбиње,МујоСНПIIIр,35;
Сењаниниван–ОрашанинТалеСНПIIIр,35;
Сењаниниван–СењанинјуреСНПIII,59;
Сењаниниван–СењанинТадијаСНПVI,67;
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Сењаниниван(иванкапитан)–СмиљанићилијаСНПIIIр,49;
Сибињанинјанко–ЂерзелезАлијаПцх,79;
Угринвојводајанко–СвилојевићМихајлоБ,23;Б,26;
Смиљанићилија–МандушићВукСНПIII,32;
Смиљанић/цмиљанићсердар–ПетаркапетанПцх,116;
СужњевићЛазар–ОдМисира,МатоСНПVI,62;
ТомићМијат–АлечобанинПцх,59;
ТомићМијат–евендикадијаПцх,34;
ТомићМијат–жеравицаВидСНПVII,37;
ТомићМијат–Ковчић/КопчићМурат-бегСНПIIIр,16;
Мијатхарамбаша–МаленицаСНПVII,44;
ТомићМијат–МалиРадојицаПцх,59;
Мијатхарамбаша–МустајбегСНПIIIр,11;
ТомићМијат–пашаСНПIIIр,13;
Мијатхарамбаша–Прејеч-капитанСНПIIIр,12;
Тошакапетан–НакићУсеинСНПVII,9;
ћурчија–НенадовићјаковСНПIV,26;
церовићОсман–ПоповићВилипСНПVIII,12;
ЧарнојевићЂурђе–ДојчетићВукСНПII,90;
ЧупићСтојан–зекобуљубашаСНПIV,34.

Отац – син

ВучићевићПеро–Перов(ић)РадулСНПIV,1;СНПIVр,9;СНПIVр,12;
(Бановић)Секул–јуреБ,88;
Бијелићјован–МихаилочобанинСНПVI,82;
(Бранковић)гргур–змајОгњениВукПцх,152;
(Бранковић)(Ђурђе,деспот)СмедеревацЂурђе–(Бранковић)гргур
СНПVI,30;
(Бранковић)Ђурђе(деспот)–ЛазарБ,10;
(Бранковић)Ђурђе/СмедеревацЂурђе–ЛазарСНПIIр,26;Пцх,71;
Будимскикраљ–МилованСНПVII,7;СНПIIIр,65;
Будимскикраљ–РакоциСНПIIIр,68;
Вилип,обрстар–ВилиповНиколаПцх,93;
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Витковић–ВитковићПероСНПVII,9;
Владислав,краљ–МијајлочобанинПцх,77;
Вукашин,краљ–КраљевићМаркоСНПII,34;СНПII,57;СНПII,58;
СНПVI,36;Пцх,69;Пцх,153;Пцх,156;
ДаничићЂуро–ВладимирСНПVII,31;
Драгићвојвода–Матија,дијетеСНПIII,55;
илијавојвода–ТомашвојводаПцх,23;
јакшићДмитар–СекулавојводаСНПIIр,74;
јанићВујадин–ВујадиновгашоСНПVIII,22;
Косорићилија–КосорићСтеванСНПVIII,13;
Лазар,кнез–ЛазаревићСтеван/ВисокиСтеванСНПIII,10;
Латинингојко–МилутинСНПVI,24;
Милошчобанин–ТодорСНПVII,29;
Милутин,краљ–УрошПцх,156;
Митарарамбаша–МитровићСтојкоСНПVII,41;
Мустав-ага–гојениАлилПцх,93;
Новаковић/Радивојнићгрујо –Стипан/Стеван/Штеван/ЂокоЕ, 117;
СНПIII,7;СНПIIIр,4;СНПIIIр,5;СНПIIIр,6;
ОдКладуше,Мујо–АлилСНПIII,20;
ОдКотара,јанко–јанковићСтојанСНПIII,20;
ОдСријема,јањо–јањићКомненСНПVI,42;
Петар–ПетровићЂорђеСНПIV,25;СНПIVр,41;
Поповићиван–испоракПерошСНПVIII,6;
ПоповићСтојан–АнтунСНПVII,14;
ПоповићСтојан–НерођенДелијаПцх,65;
ПрљаРадосав–РадојицаЕ,123;
Радивој–герзелезАлијаПцх,149;
Радивој–СтеванСНПIIIр,7;
СенковићЂурђе–СенковићивоСНПIII,56;
Сењаниниван–Антун/АнтонијеСНПVII, 12;СНП IIIр, 35;СНП
IIIр,38;
Сењаниниван–МарјанСНПVII,13;
Сибињанинјанко–(Бановић)Секул(а)Б,88;
Угрин(војвода)јанко–(јанковић)МатијашБ,30;Б31;
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СтарацФочо–ФочићМемед-агаСНПIV,24;
СтаринаНовак/Новак,хајдук/ДебелићНовак–НоваковићгрујоЕ,
66;СНПII,79;СНПIII,4;СНПVI,37;СНПVII,33;СНПVII,35;СНП
IIIр,1;СНПIIIр,2;СНПIIIр,7;Пцх,66;Пцх,72; Пцх,78; Пцх,149;
Стјепан,цар–НаходМихаилоСНПIIр,16;
Стјепан,цар–Урош,царСНПIII,10;
Топлица–ТоплицаМиланСНПII,42;
Тузла-капетан–Махмут-бегСНПIII,35;
Турскицар–Бећир-бегСНПVI,32;СНПIIр,68;
Турскицар–СеиманСНПIIр,74;
црнојевић/Чарнојевићиво–црнојевић/ЧарнојевићМаксимСНПII,
89;Пцх,70;
Шимункапетан–ВидакбарјактарПцх,93.

Ујак – сестрић (ређе: стриц – синовац) 

БалетићРаде–Даичићживко(синовац)Пцх,141;
Бергентиновић,генерал–СекулБ,101;
БујовићКриле–БујовићВицкоСНПIVр,7;СНПIVр,8;
Владимир–КраљевићМарко(синовац)СНПVI,26;
Вукашин,краљ–Урош,царСНПVI,14;СНПIIр,22(теча);Пцх,156
(сестрићикум);
ВучићевићПеро–БурићЂукан(синовац)СНПIVр,12;
глумацОсман-ага–БоичићАлијаСНПIII,36;
глумацОсман-ага–гојениАлилСНПVI,76;
Данило,владика–КраљевићМарко(синовац)Пцх,69;
јанковићСтојан–Комлен/КоменбарјактарСНПVII,16;СНПIIIр,51;
Кариман–Ограшић-сердарСНПIII,37;СНПVI,49;
КариманСоко–АгршићАлијаСНПIIIр,56;
Кланац,старац–јанковићСтојанПцх,169;
КовачинаРамо–гојениАлилСНПVI,68;
КовачинаРамо–ТанковићОсманСНПVI,60;
КраљевићМарко–ДрагишаПцх,110;
Латинскицар–ОбилићМилошСНПIIр,27;
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ЛичкиМустај-бег–ОмербарјактарСНПVI,51;
МандушићВук–цмиљанићилијаСНПVI,56;
Марко–Огњан/змајогњениВукСНПII,52;СНПVI,19;
Марко–ТуреСНПIIр,39;СНПIIр,50;
Матијаш,краљ–змајОгњениВук/ДеспотовићВукСНПVI,59;
Милутин,краљ–СтојанСНПVII,8;
Момчиловојвода–КраљевићМаркоСНПII,25;
Мујобуљубаша–УскокРадованСНПVI,55;
НиколићТашо–Павлица,дијетеСНПIII,69;
ОдКладушеМујо–ОграшићАлијаПцх,117;
ОдУдбинеМујо–ТанковићОсманСНПIIр,71;
Османага–гојениАлилПцх,116;
Панџахусеин–АрнаутОсманСНПIII,29;
ПивљанинБајо–јовићПцх,87;
ПлетикосаПавле–МилићСНПIII,74;
РадовићВуксан–ЂелошевићМаркоПцх,51;
(Сењанин)иванкапетан–јован(сестрићиванакапетана)СНПIIIр,28;
Сењаниниван–МарјанСНПIII,29;
Сењаниниван–МаркићПцх,113;
Сењаниниван–нећакСНПIIIр,40;
Сењаниниван–СењанинМаксимСНПVI,50;
Сењаниниван–(Сењанин)ТадијаСНПIII,27;
Сењаниниван–ТиторбарјактарСНПIIIр,37;
Сењаниниван–ТомобарјактарСНПVII,2;СНПIIIр,39;
Сибињанинјанко–ДрињанинбанСНПVII,22;
Сибињанинјанко/јанковојвода/Угринјанко/Угринвојводајанко
/јанкоодСибиња–Бановац/Бановић/ДрагуловићСекул(а) /Секула
војвода/СекулабанЕ,17;Е,133;Е,157;Е,188;Б,9;Б,17;Б,18;Б,
19;Б,20;Б,32;СНПII,85;СНПII,86;СНПIII,30;СНПVI,31;СНП
VI,32;СНПVII,22;СНПIIр,66;СНПIIр,68;СНПIIр,69;СНПIIр,
70;СНПIIр,71;СНПIIр,72;СНПIIр,73;СНПIIр,74;СНПIIIр,16;
Пцх,2;Пцх,26;Пцх,32;Пцх,72;Пцх,79;Пцх,148;Пцх,159;
Пцх,160;Пцх,(15);
јанковојвода–ВукосавЕ,134;
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Стјепан/Шћепан,цар–Воиновић/ВоинићМилошСНПII,29;Пцх,123;
ТомићМијат/Мијатарамбаша–Марјан(ко)СНПVII,38;СНПVII,
40(синовац);СНПIIIр,13(синовац);Пцх,34;Пцх,103;Пцх,108
(двасиновца);
хамзакапетан–БалабановићПцх,20;
хрњетина/ОдКрајинеМујо–(грубац)Осман(-ага)СНПIII,30;СНП
III,38;
церовићОсман–церовић,СтеванСНПVIII,12;
црнојевићиван–ВоихновићиванБ,76;
црнојевићиван–јованСНПII,87;
Чолакапетан–МилованСНПVII,5.

Браћа

Анђели(ј)ћВукиМилутин/МићоСНПIII,57;СНПIII,58;СНПIIIр,
45;Пцх,105;
АтлагићиСНПIII,35;
БакићјованиРадулСНПIVр,11;
БалетићВукотаиРадеПцх,24;
БановићЂуроиБатрићПцх,27;
БеширевићиСНПIII,35;
БогићевисиновиСНПVIII,7;
БошковићВукалеиРадулеСНПIV,47;
БошњанинБошкоиДелиРадивојСНПIII,10;
БрајотићВукијованПцх,(9);
(Бранковић)гргуриСтјепан/Стефан/СтеванСНПIII,10;СНПIIр,64;
СНПIIр,65;СНПIIр,87;
БурићЂуканиПеровићРадул(браћаодстрица)СНПIVр,12;
ВидановићиСНПIV,17;
ВилићВусеиниАлијаСНПVI,74;
ВојиновићМићоиВуко/Маркоијанко/МићоиШћепанСНПVI,34;
СНПIIр,81;Пцх,72;
ВучковићБогетаиживаљСНПVIII,18;
градашчевићиСНПIII,35;
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ДрагичићиСНПVI,8;
Ђаче(х)арамбашаиМилованСНПVII,55;
ЂурашковићјанкоиБогданПцх,99;
живкоиНиколаСНПIIр,9;
змај-огњениВукиАндријаСНПVI,58;
змајиОгњанВукПцх,122;
иван-бегиОбрен-бегСНПIII,10;
јакшићи/(Д)Митар/ТодориСтјепан/Стијепо/Шћепан/Богдан,Нинкои
НиколаЕ,111;Б,41;Б,42;СНПII,92;СНПII,93;СНПII,94;СНПII,
95;СНПII,97;СНПII,98;СНПII,99;СНПIII,10;СНПIIр,80;СНП
IIр,82;Пцх,7;Пцх,72;
јанковићСтојанизавишаСНПIIIр,53;
јањићКомнениМитар/МарјаниБогдан/КомнениАндријаСНПVI,
42;СНПVI,70;Пцх,97;
јован,деспотиМаксим,владикаСНПII,91;СНПIIр,87;СНПIIр,
88;СНПIIр,89;
КалабићМинаиМилетаПцх,24;
КочоиМилован(чобани)СНПVIII,12;
КраљевићМаркоиАндријаБ,6;Б,89;СНПII,25;СНПVI,16;СНПVI,
17;СНПIIр,47;СНПIIIр,16;Пцх,6;Пцх,36;Пцх,147;
КраљевићМаркоиМилош,дијетеСНПIIр,53;
КрстојевићКрстоиПеришаСНПIV,14;
КулиновићиСНПIII,35;
КуртагићМујоиОмерПцх,40;
КуртићиСНПIII,35;
КустодијaПерицаиЛазарСНПIV,8;
ЛазаревићСтевоијоваСНПIIр,33;
(Лазаревић)СтефаниВукПцх,160;
МаленицаиМарјан(хајдуци)Пцх,108;
МалиРадованиМилованПцх,125;
МалиРадојицаиМијајлоСНПVI,71;
МатељевићјанкоиНовакСНПVIII,11;Пцх,33;
МиливојеиВуковоје(хајдуци)Е,168;
МилићиВујић(хајдуци)СНПIII,50;Пцх,144;Пцх,(13);
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МилошиМилинкоПцх,5;
НедићглигоријеиДимитријеСНПIV,26;
НенадовићАлексаијаковСНПIV,24;
НинкоиНиколаЕ,82;
НишићАндријаиНенадСНПVIII,1;
Новаковићи/грујоиТатомир/грујоиОливерЕ,112;Е,188;СНПIII,
3;СНПIII,6;СНПVII,36;СНПIIIр,3;
ОбренбеговићЂуроиВукПцх,70;
ОбреновићМилошијованСНПII,89;
ОдБишћаАл-агаиУсеинСНПVII,58;
ПашићиСНПIII,35;
ПеровићБатрићиМићуновићВукСНПIVр,10;
ПеровићРадулиБатрићСНПIV,1;СНПIVр,9;
ПетровићЂорђеијованСНПIV,25;СНПIVр,41;
ПоповићиванихоташСНПVIII,6;
РадованиМилованПцх,125;
(Влашић)Радул/Шумадинац,бегиМирчета/МирковојводаСНПII,75;
СНПVI,44;СНПIIр,91;Пцх,39;
РишњанинМахоиАлијаПцх,144;Пцх,(13);
РишњанинхаџијаиДурмиш-бегСНПIII,68;
РуданАмет-агаиСали-агаСНПVII,1;
СелиммуселимиОсманСНПIV,25;СНПIVр,41;
Сењанинивани(Сењанин)ТадијаСНПVII,6;
СењаниниваниКомненбарјактарСНПIII,26;
СочивицаСтанкоиНиколаПцх,132;
СтаринаНовак/ДебелићНовак/НовакхајдукиРадивојЕ,66;Е,188;
Б,106;Б,107;СНПIII,1;СНПIII,2;СНПIII,4;СНПIII,6;СНПVII,
35;СНПVII,36;СНПIIIр,2;Пцх,56;Пцх,78;Пцх,149;
СужњевићЛазариМатоСНПVI,62;
СујохарамбашаиимбрахимПцх,54;
Турскицар(Отмановић)иОмерСНПIIр,87;
хрњавина/(х)Рњица/ОдКладушеМујоигојени/хрњавина/(х)Рњица
(х)АлилСНПII,11;СНПIII,24;СНПVI,51;СНПVI,55;СНПVI,56;
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СНПVI,64;СНПVII,2;СНПVII,6;СНПVII,14;СНПVII,17;СНП
IIIр,36;СНПIIIр,39;Пцх,31;
хрњо/хрњицаМустафаигојениАлилСНПIII,33;
хрњоМустаф-агаиОсманПцх,100;
ЧарнојевићиваниЂурђеСНПII,90;
ШаренацКрстоиПетарСНПIV,15.

Господар, владар, харамбаша – слуга, члан чете

Александар,цар–(Лазаревић)СтефанПцх,160;
Арапкапетан–ПоповићилијаПцх,103;
БакалМилосав–ПавлићСНПIV,34;
Бали-бег–КајицаРадоњаЕ,83;
Бергентиновић,генерал–СекулБ,101;
БошњакАлајбего–хусоделибашаПцх,34;
(Бранковић)ДеспотовићЂуро,јерина–змајОбрчићРадеПцх,158;
(Бранковић,Ђурђе,деспот)Ђурђе,краљ–КајицаРадоњаСНПII,81;
(Бранковић)Ђурђе,деспот/ДеспотовићЂуро–КраљевићМаркоСНП
VI,20;СНПIIр,49;
(Бранковић)СмедеревацЂурђе–Милутин,слугаПцх,71;
(Бранковић)Ђурђе,краљ–ОблачићРадеСНПII,81;
(Бранковић)Ђурђе,деспот–ЧаиновићДамјанБ,10;
Будимскикраљ–ЛазарПцх,71;
Будимскикраљ–СвилојевићМихајлоБ,26;
Будимскикраљ–СењаниниванСНПIIIр,68;
Будимскикраљ–УгринвојводајанкоБ,26;
Будимскикраљ–СужњевићЛазарСНПVI,62;
Будимскикраљ/Матијаш–змајДеспотВук/деспотВук/Огњени
ДеспотВук/ОгњениВук/ДеспотовићВукЕ,59;Б,12;Б,14;Б,15;
СНПVI,59;СНПIIр,79;
Бушић/Мусић/ПосавчићСтјепан/Стеван–Оливер/Ваистина/Десимир,
слугаБ,1;СНПII,47;СНПIIр,31;Пцх,(19);
Вилип,обрстар–ВидакбарјактарПцх,93;
Вукашин,краљ–змајОгњениВукПцх,152;
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грчкикраљ–(Лазаревић)СтефанПцх,160;
Данило,владика–МартиновићиПцх,8;
Диклићјанота–Усув,ДелиРадеСНПIIIр,56;
Димитрије,краљ–ПетренијеСНПIVр,1;
(змајОгњениВук)КупиновићВук–Милован,слугаСНПVI,6;
иванкапетан–РајкоодзмијањаПцх,112;
јанковићСтојан–иванкапитанСНПIIIр,49;
јанковићСтојан–јероглавацМаркоСНПIII,24;
јанковићСтојан–Милован,слугаПцх,67;
јанковићСтојан–цмиљанићВидСНПVI,54;
Карловачкибан–СењаниниванСНПIIIр,30;
Лазар,кнез–СекулавојводаСНПIIр,74;
Лазар,кнез–БранковићВукБ,1;СНПII,50;СНПIII,10;СНПIIр,30;
Лазар,кнез–змајДеспотВукСНПII,43;
Лазар,кнез–МусићСтеванПцх,(19);
Лазар,кнез–Обиловић/ОбилићМилошБ,1;СНПII,35;СНПII,36;
СНПII,37;СНПII,50;СНПIII,10;СНПIIр,28;СНПIIр,30;
Лазар,кнез–ТоплицаМилан(кум)СНПIIр,30;
љубовић,бег–Усеин,слугаСНПVII,23;
МандушићВук–Милован,слугаСНПIIIр,64;
Милутин,краљ–ВукашинПцх,156;
Московска/Рускакраљица/царица–ПодгорицаивоСНПIVр,4;Пцх,167;
МрчаревићПеро–КавгаРадосавСНПIIIр,36;
ОдБеча,ћесар–МилинкоПцх,5;
(ОдБеча,)ћесар–ПодгорицаивоПцх,167;
ОдБеча,ћесар–РадованПцх,125;
ОдНикшића,паша–ВлаховићгољанПцх,33;
ОдНихшића,паша–ТомићМихатСНПIIIр,14;СНПIIIр,15;
Паша–ВлашићМилошСНПVIII,11;
ПетровићЂорђе–МутапЛазарСНПIV,39;
ПетровићЂорђе–ЧупићСтојанСНПIV,36;
ПивљанинБајо–БањанинјанкоСНПVII,49;
ПивљанинБајо–ВујобарјактарПцх,16;
ПивљанинБајо–љеповићРадеСНПVII,47;
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Плавшахарамбаша–ЛазобарјактарСНПIIIр,10;
Плавшахарамбаша–Милутин,слугаСНПIIIр,9;
ПоповићСтојан–ВидакбарјактарСНПVII,14;
Радоњавојвода–СтанковићјованПцх,28;
Ришњаниниван–ОблачићРадеСНПIII,34;
Сењаниниван–гавранбарјактарСНПVI,57;СНПVI,64;
Сењаниниван–КомненбарјактарСНПVII,1;СНПVII,11;Пцх,31;
Сењаниниван–СењанинРадеСНПVI,63;
(Сибињанин) јанковојвода / јанкоодСибиња–БановићСтрахиња
Пцх,109;Пцх,151;
цмиљанићилија–ВидакбарјактарСНПVI,51;
Смиљанићилија–СењанинивоЕ,94;
(Старина)Новак,хајдук–НоваковићгрујоЕ,66;
Стефо,властелин–ПивљанинБајоСНПVII,48;
Стјепан,цар–ЛазарСНПII,32;Пцх,(18);
Стеван,цар–Милутин,банСНПII,31;
Стјепан,цар–ТодорвезирСНПII,29;СНПIIр,16;
Сулејманпаша–БокчићбарјактарПцх,43;
ТанковићОсман–КовачинаРамоСНПIII,38;
Татарскикраљ–СоколовићпашаСНПIVр,1;
(ТомићМијат)Михатхарамбаша–БожобарјактарСНПVII,43;
Мијатхарамбаша–ДаничићВидСНПIII,65;
Мијатхарамбаша–СочивицаСтанкоСНПIIIр,11;
Травничкивезир–иброделибашаСНПIIIр,10;
Турскицар–АрапкапетанПцх,103;
Турскицар–КраљевићМаркоСНПII,62;СНПII,71;СНПVI,18;
СНПVI,31;Пцх,73;Пцх,111;Пцх,159;
Турскицар–МилованПцх,125;
Турскицар–МилошПцх,5;
Турскицар–црнојевићСтанкоПцх,(4);
Урош,цар–КраљевићМарко(кум)СНПII,34;Пцх,69;Пцх,156;
хрњетинаМујо–СиротанАлилСНПIII,38;
црнојевићиван–ВоихновићиванБ,76;
ЧупићСтојан–БијелићигњатијеСНПIV,34.
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Александар(краљ),Петар(краљ),ОдРесавекраљСНПVII,19;
АнђелићМићо–дваАнђелића(браћа)СНПIIIр,67;
БановићСтрахиња–СекулаиМихаило(синови)Пцх,151;
БановићСтрахиња,злопоглеђаСрђа,југовићБошкоСНПII,50;
Бијелићигњатије,зекобуљубаша,КатићСимеунСНПIV,34;
Богићвојвода–двасинаСНПVIII,7;
БојичићАлија–двасинаСНПIIр,81;
БошковићПетар–ВукалеиРадуле(синовци)СНПIV,47;
Брајичићзрно,јушковићРаде,ЛакетићјанкоПцх,88;
(Бранковић)Ђурђе,деспот/СмедеревацЂурђе–(Бранковић)гргур,
Стјепан/Стефан/СтеванСНПIII,10;СНПIIр,64;СНПIIр,87;
(Бранковић,Ђурђе,деспот)СмедеревацЂурђе–КајицаРадоња,војвода
РадеСНПIIр,77;
(Бранковић)Ђурђе,деспот–КраљевићМарко,ОблачинаРадеПцх,74;
(Бранковић)Стеван–јовандеспот,МаксимвладикаСНПIIр,87;
БудалинаТале–ОдУдбине,МујоигојениАлијаСНПVII,2;СНП
IIIр,39;
Вишњићјован,гавранхарамбаша–АрапинСНПIII,43;
Вишњићјован,КовачинаРамо,харапинСНПIII,44;
ВлашићМилош–МатељевићјанкоиНовакСНПVIII,11;
Воиновићи:Вукашин,Петрашин–МилошСНПII,29;СНПIII,10;
Вук(сан) одРоваца/Булатов/Брђанин/ одБулатовића,Лијеш/Лијаш/
Филип/живкоодПипера,Селак/Томо/Вако/Стале/СолатВасојевић /
одВасојевићаСНПIV,4;СНПIVр,14;СНПIVр,15;СНПIVр,16;
Пцх,10;
Вукашин,краљ–КраљевићМаркоиАндријаСНПII,25;Пцх,147;
ВучићевићПеро–ПеровићРадул,ПеровићБатрићСНПIV,1;СНП
IVр,9;
гојениАлил,глумацОсман-ага,ТалеСНПVI,76;
Дамјановићживко–МандушићВук,гардашевићВулеСНПIV,5;
Диклићјањо,ВучкулиновВук,КрцуновићПероСНПIII,37;
Драгићвојвода–дваДрагичићаСНПVI,8;
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Дрекал–Лала,ћирјак(синови)СНПIVр,23;
жеравицаВид,Лешевићжарко–ОдРиђана,ЂуроСНПVIII,9;
змајогњанинВук–јакшићиСНПII,93;
зотовићбег,БабовићСуљо/џаковићСуја,ШикмановићВукСНПIV,
22;Пцх,53;
јакшакапетан–јакшићДмитариШћепанПцх,101;
јакшакапетан–јанко,Марко(браћа)СНПVI,47;
јакшакапетан–Марич-Аљбег,ПетарШеремет/ШереметовићПцх,101;
јакшићШћепан–двасинаПцх,95;
јанковићСтојан–Станиша,завиша(браћа)илијанковићСтојан,за-
виша–Станиша(старешина–подређени)Е,149;
јанковићСтојан,Мркоњасердар,СмиљанићилијаСНПIII,23;
јанковићСтојан,Сењаниниван–КомленСНПVII,16;
јанковићСтојан,сењскикапетан,жеравицаајдукСНПVII,54;
јанковићСтојан,Смиљанићилија–јанковићзавишаСНПIIIр,53;
јањакапетан–јањићКомнениАндријаПцх,97;
Катићјанко,Вуицавојвода–ЧупићСтојанСНПIV,28;
Комненбарјактар,Сењаниниван,АврамспахијаСНПIIIр,62;
КраљевићМарко,(Бановић)Секула–Свилојевић(Михајло)Б,46;
КраљевићМарко,БошњанинРеља–НоваковићгрујаСНПVI,37;
КраљевићМарко,МандушићВук,ШандићјованСНПIIIр,63;
Краљевић/одПрилепаМарко–Обилић/Обиљан/ОдПоцерјаМилош/
Милошвојвода,Крилатица/КрилатиРеља/БошњанинРеља/ОдПазара
РељаЕ,188;СНПII,39;СНПII,40;СНПII,87;СНПVI,34;СНПVI,
36;СНПVI,42;СНПIIр,81;Пцх,72;Пцх,74;Пцх,94;
КраљевићМарко,ОбилићМилош/КрилатицаРеља–ОблачићРаде
СНПVI,33;СНПIIр,55;
КраљевићМарко,ОбилићМилош,ОдСибињајанко+БановићСекула
Пцх,(15);
КраљевићМарко,Огњан–јуришићјанкоСНПII,52;
КраљевићМарко,(Сибињанинјанко)јанковојвода–БановићСекула
Пцх,26;
КраљевићМарко,ОдСибињајанко–јелечевићРадеПцх,75;
КраљевићМарко,ОдСибињајанко–ОблакМиросавСНПIIр,86;
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КраљевићМарко,јанковојвода–ОдАвалеРадеПцх,145;
(Крилатица)Бошњанинхреља,КобиловићМилош,(Бановић)Секул
Б,101;
Лекакапетан,БошњанинРеља–ОблачићРадеСНПIIр,85;
Лимохарамбаша,РоснићСтеван,ЂуробарјактарСНПIII,42;
МалиРадојица–НовакиРадивој(синови)Пцх,56;
МандушићВук,Сандићјован–СењаниниванЕ,119;
МандушићВук,цмиљанићилија–ПоповићСтојанСНПVII,14;
МандушићВук,цмиљанићилија,ВучетићНиколаСНПVI,56;
Матеља–МатељевићјанкоиНовакСНПVIII,11;Пцх,33;
Мехмедалајбег,Осман,ПлочаСијаијаСНПIII,27;
Мијатајдук–БојацВук–жегавац (ујак, сестрићињеговсестрић)
СНПIII,63;
МићуновићВук–ЂурашковићјанкоиБогданПцх,99;
Момчиловојвода–КраљевићМаркоиАндрија(сестрићи)СНПII,25;
Пцх,147;
МркоњићПетар,Фазлихарачлија,ћехајаСНПIII,42;
Мрњавч(ев)ићи(Вукашин,Угљеша/Богдан,гојко)СНПII,26;СНПII,
34;СНПII,46;СНПIII,10;(9)СНПIIр,15;Пцх,69;Пцх,156;
Ника,Никола,НикићРаичПцх,43;
Новаковићгрујица,КрилатицаРеља,ОбилићМилошСНПII,79;
Обилић/ОбиловићМилош,Топлицаиван/Милан,Косанчић/Косовчић/
Косанићиван/НиколаБ,1;СНПII,42;СНПII,50;СНПII,51;СНП
VI,36;СНПIIр,30;СНПIIIр,67;
ОблакРадосав–Бијелићвојвода,златокосићвојводаСНПII,83;
ОгњанинВук–змај,ОгњанВук(синови)Пцх,122;
ОдБјелицаКузман,МићуновићВук,гачанинјакшаПцх,(5);
ОдКладушеМујо,(Будалина)Тале,КовачинаРамоСНПVI,57;
ОдКоњица,јанко–ОдПосављаСава,СтаровлашеПавлеСНПIII,53;
ОдКотараБожо,ОдНикшићажарко–ОдПосавја,СаваПцх,89;
ОдРовинаНикац /ТомановићНико–РадуловићСимо,гавриловић
Турчин/ТуроСНПVIII,24;Пцх,20;
ОдСоколаРаде,ОдПосављаСава,ОдСријемаПавлеСНПIII,52;
ОдСтубицехусо–хрњавина(х)АлилиМујоСНПVI,64;
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Пејзо,Осман-барјактар,Тузла-капетанСНПIV,34;
ПецирепЛазар–СочивицаСтанкоиНиколаПцх,132;
ПивљанинБајо–ВуксановићВујо,ШарамбаћаЂуроПцх,92;
ПивљанинБајо,КарапанџаПавле,ВластелиновићцеткоПцх,86;
ПивљанинБајо,Лимунхарамбаша–НиколићТашоСНПIII,69;
ПивљанинБајо,ТомићМијат,АрапкапетанПцх,29;
ПијавицаЂуро,грчићМанојло–СрбРадосав/злопогледаВукСНП
II,75;Пцх,39;
ПоцерацМилош,БогићевићАнта,БакалМилосавСНПIV,33;
ПоцерацМилош,ЧупићСтојан,БогићевићАнтаСНПIV,32;
ПустахијаПетар–КустодијаПерицаиЛазарСНПIV,8;
РаслапчевићВук,ЂурашковићјанкоиБогданПцх,99;
СењанинАнтун,Оборкапетан/јанковићСтојан,захари/закарисердар
СНПVII,12;СНПIIIр,38;
Сењаниниван–ДаничићЂуро,ЛатининШимоЕ,94;
Сењаниниван–МандушићВук,СандићјованЕ,119;
Сењаниниван,МарићВид–ЛатовићиванБ,109;
Сењаниниван,ОдКосоваРаде–ДесанчићгојкоСНПIIIр,41;
СењанинТадија–Котарацјанко,КомненбарјактарСНПIII,39;
Сибињанинјанко(јанковојвода)–двајакшића(сестрићи)Пцх,95;
ОдСибињајанко–(Бановић)СекулаиМихаило(сестрићи)Пцх,151;
Угринјанко–двасинаБ,10;
Угринјанковојвода,(Бановић)Секул(а)–Ђурђе,деспотБ,9;
Сибињанинјанко,Секул,јуре(деда,син,унук)Б,88;
Угринвојвода јанко/Анко,Драгуловић/Дракуловић/БановићСекула,
СвилојевићМихаило/Михаилбан/МихајлоБ,20;Б,21;Б,32;
ОдСибинајанко,Дмитарјакшић–СекулавојводаСНПIIр,74;
јанковојвода,БошњанинРеља–БановацСекулаСНПIIр,69;
цмиљанићилија,МандушићВук,јанковићСтојанСНПVI,61;
СтарацФочо–дваФочићаСНПIV,24;
СтариВујадин–Милић,ВујићСНПIII,50;
СтаринаНовак–Новаковићи/грујаиТатомир/ОливерЕ,188;СНП
III,3;СНПIII,6;СНПIII,10;СНПVII,36;СНПIIIр,3;
СтаринаНовак,Радивој–КавгаБ,106;
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СтаринаНовак,Радивој–грујаЕ,92;СНПIII,2;СНПVII,33;Пцх,
76;Пцх,78;
СтаринаНовак,Радивој–ПриморацАлексаПцх,66;
ТомићМијат–МаленицаиМаријан(сестрићи)Пцх,108;
ТомићМијат,Маленица–ПриморацАлексаСНПVII,44;
ТомичићРадоња–двасестрићаСНПVII,38;
Томобарјактар,МандушићВук,СењаниниванПцх,130;
(х)АрамбашаЂаче,Реновацгаврил,РишњанинМатоСНПVII,45;
хрњоМустаф-ага–Османбарјактар–БудалинаТалеПцх,100;
церовићНовица,КараџићШујо,Дамјановић/АлексићМиркоСНПIV,
57;СНПIV,58;СНПVIII,61;СНПIVр,33,СНПIVр,34;СНПIVр,
35;СНПIVр,36;
црнобарацСтанко,Нинковићјовица,ЛатковићјованСНПIV,28;
(црнојевић)иван–(Бранковић)гргур,Стеван(синовци)СНПIIр,87;
црнојевићиваниЂуро–црнојевићСтанкоСНПVI,45;Пцх,(4);
Шандићјован,МандушићВук,МаркоКарапанџа+(ОдУдбараДмитар)
СНПIII,47;
ШтитарацМарко–глувацМихаило,ПушибркОстојаСНПIV,34.

ВАЖНИЈИ КАТАЛОЗИ

Атлагићи(9)СНПIIIр,16;7(8)СНПIIIр,44;Пцх,76;
Бабо(Васо)арамбашаи9синоваСНПIIр,17;
Бајовадружина:
 – дваКостића, дваРусовића, дваЛазаревића,МарковићВук,

љеповићРаде,Вукшићсердар,ПеровићРадул,МићуновићВук,
ЛацманчадизПераста(10)СНПVII,47;

 –Лимохајдук,Плавшахарамбаша,РадеодКоњица,ВукодКло-
бука,МилићиВулић,дваЛатинчета,Познањ-капетан,гавран,
ПловкићМаркић,Милетић,МаленицаиОпаљеницаПцх,144;
Пцх,(13);

Витковићи(9)СНПVI,80;СНПVI,81;СНПVII,9;Пцх,129;
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ВластелаокоМилутиновогодра:југ-Богдан,југовићи,Милошвојвода,
РељаодПазара,ТоплицаМилан,Косовациван,Мрњавчевићи,
Марко,проигуманјосиф,ђакМијаило,патријархАрсенијеПцх,
156;

ДахијеСНПIV,24;
Ђурђевевојводе:
 –ДојчетићВук,РајчевићБошко,Стојан(Степојевсин),Ресавацјовица,

големовићЂуро,ОрловићПавле,Радо-бегМијајло,грчићМанојло,
ШајновићДамњан,ОблачићРаде,КаицаРадоњаСНПII,81;

 –југ-Богдан,југовићи,Косанчић/Косанчичиван,ТопличанМи-
лан,љутицаБогдан,ОбиљанМилош/Милошвојвода,Крилати
Реља,КраљевићМарко,ОблачинаРадеПцх,74;

икчевићи(7)(Симо,Михаило)СНПIVр,5;
јакшићи(10)(Тодор,Стјепан)СНПII,94;
јанковојвода,(х)ЕрцегСтјепан,Мемед-ага,Усеин-агаЕ,76;
југовићи:
 –9или8+1(Богдан/Божидар/Дамјан/Митар)Е,92;СНПII,32;

СНПII,44;СНПII,48;СНПII,49;СНПIII,10;СНПIIр,23;СНП
IIр,24;СНПIIр,25;СНПIIр,26;СНПIIр,28;СНПIIр,30;СНП
IIр,32;Пцх,74;Пцх,156;Пцх,(15);Пцх,(18);Пцх,(19);

 –7+2(Бошко,Воин)СНПII,45;
 –3од9(Петар,Никола,Момир)СНПII,36;СНПII45;СНПII

46;СНПII50;
јунацизаЛазаревомтрпезомСНПII,36;
јунацизакнежевомвечером:(југ-Богдан,југовићи,БранковићВук,Оби-

лићМилош,ТоплицаМилан,Косанчићиван)СНПII,50;(југ-Бог-
дан,БранковићВук,ШајновићДамјан,Вукосаввојвода,Маринко
војвода,ОмучевићРеља,Орлинвојвода,Крстивојевојвода,гојко
војвода,Угљешавојвода,Константиновићјоан,СтраоглеђаСтефан,
РадеиРадоња,Микленвојвода,југовићи,ОрловићПавле,јосим,
јозипвојвода,Николабан,Обрадвојвода,Радивојев,Радиша,Ста-
ниша,Милићвојвода,Драгић,Савко,исак,јаков,Танасије,Косанић
иван,ТоплицаМилан,ОбилићМилош)СНПIIр,30;

Мартиновићи(5)СНПVIII,70;СНПVIII,71;СНПVIII,73;СНПIVр,
13;Пцх,8;
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Мекићи(4)Пцх,28;
Мијатовадружина:СНПIII,63;(Стега,гавран,Угљеша,гојша,Симић,

јеркочобанин)СНПVII,40;
Погинули:
 ПогинулиуКосовскомбоју(југ-Богдан,Бошко+8југовића,Ба-

новићСтрахиња,Лазар,ОбилићМилош)СНПII,45;(југ-Богдан,
југовићи,Мрњавчевићи,(х)ЕрцегСтјепан,Лазар)СНПII,46;(југ
ијуговићи,ОбилићМилош,Лазар)СНПII,49;

 ПогинулиусечикнезоваСНПIV,24;
 ПогинулиипобедницинаМишаруСНПIV,30;
Просци:
 Просцигордане,Ђурђеве кћери (дужд, (Краљевић)Андрија,

(Бановић)Секула)СНПIIр,64;
 Просцикћерикарловачкогбана(Смиљанићилија,Сењаниниван,

ПриморацНикола)СНПIIIр,30;
 ПросцисестреАтлагића((Краљевић)Андрија,(Бановић)Секула,

двајаребичића,КопчићМурат-бег)СНПIIIр,16;
Сватови:
 СватовиАнђелићаМића(СаваодПосавја,ОбилићМилош,То-

плицаМилан,Косанчићиван,дваАнђелића)СНПIIIр,67;
 СватовиАнтунаПоповића(Радивој,јанивићКомлен,цмиљанић

илија,Мачивунавојвода,Видакбарјактар)СНПVII,14;
 СватовиАсанагини(змајдеспотВук,СтаринаНовак,Краљевић

Марко)СНПIIр,51;
 СватовибанаДрињанина(банодЛеђана,Сибињанинјанко,ју-

говићи)СНПVII,22;
 СватовиБановићaСекуле(СтаринаНовак,Ђурђедеспот,Марић

војвода,МалиРадојица,јанковојвода,БошњанинРеља,Краљевић
Марко)СНПVI,39;

 СватовиВојинови (Богдан југовић,КраљевићМарко, јанкоод
Сибиња,Радивој,(Старина)Новак,(Новаковић)груја,триКоза-
товића,југовићи,БертарићМершан,УскокРадојица,Мусојевић
Стефан,Павлеарамбаша)Е,92;

 Сватовигрбљичићазана(грчићМанојло,ПијавицаЂуро,Пивља-
нинБајо...)СНПVII,20;
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 СватовиДанилавладикеIX,13;
 СватовиЂулагићаМуја(ћефанага,дваТанковића,КовачинаРамо)

СНПIIIр,62;
 СватовизмајдеспотаВука/ОгњанинаВука:
  –јакшићи (ДмитариСтјепан), јањићМилован (синКузун

јање),СибињанинјанкоСНПII,92;
  –КраљевићМарко,СтаринаНовак,Новаковгруја,Сибињанин

јанко,дваПодреновића,БановићСекулаСНПVI,35;
 Сватови јакшићаШћепана (МилошОбилић, Крилати Реља,

КраљевићМарко,јанковојвода,КавгаРадосав,Војиновићи(јанко
иМарко))СНПIIр,81;

 Сватовијанкавојводе:
  –КраљевићМарко,ОбилићМилош, БошњанинРеља, два

ВојиновићаСНПVI,34;
  –Новаковићгруја,СтаринаНовак,Рељабарјактар,Ерделић

бан,КраљевићМарко,ОбилићМилош,ОблачинаРадеСНП
VI,38;

 СватовиКраљевићаМарка (Милош војвода, Реља одПазара,
Сибињанинјанко)СНПVI,24;

 Сватовилеђанскогкраља(КраљевићМарко,Милош,Реља,Секула,
јанко,МусићСтеван,иванКосанчић,јакшићМитариШћепан,То-
плицаМилан,ВојиновићМићоиШћепан,ВукизСријема)Пцх,72;

 СватовиНоваковићгрује(Бороје,Средоје,Радивој)СНПIII,6;
 СватовиНовљанинаНука(хрњицаМустафа,гојениАлил,Куна

хасан-ага,ЛичанинТале,КовачинаРамо,банодЕрдеља,Крла
капетан,Сењаниниван)СНПIII,33;

 СватовиПоповићаСтојана(будимскикраљ,МандушићВук,јанко
одСибиња,КраљевићМарко,ОбилићМилош,КрилатицаРеља)
СНПII,87;

 СватовиСмедеревцаЂурђа (ДебелићНовак,Новаковићгрујо,
Сибињанин јанко,КраљевићМарко,КрилатицаРеља,Обилић
Милош,ТоплицаМилан,Косанчићиван)СНПII,79;

 СватовиТодораодзадра(9Томковића,7Даничића,5Мркоњића,
3Кулишића,СењанинТадија,јанковићСтојан,јероглавацМарко)
СНПIII,24;
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 Сватовицрнојевићаива (Сибињанин јанко, краљВукашин,
КраљевићМарко,ОбилићМилош,дваКосанчића,РељаодПазара)
СНПVI,36;

 СватовиЧарнојевићаива (Реља одБудима,КобилићМилош,
КраљевићМарко,КајицаРадоња,Секула,јанко,дваНоваковића,
НовакиРадивој,жегаранин јанко,СамоходСимо,Приморац
Алекса)Е,188;

СрбиКрајишници (СНПIII,61;СНПVI,49;СНПVII,14;Пцх,126)и:
 –МркоњићПетар,Десанчићјанко,жегарићгојко,Сењаниниван

СНПIIIр,33;
 –Плавшаарамбаша,Маријанајдук,Мијатајдук,МандушићВук,

Митарарамбаша,Николабарјактар,РусићПетар,ВидДољанин
СНПVII,42;

 –Сењаниниван,галијаТомић,ПетарМркоњић,МандушићВук,
ВлашкалиновићСНПIII,60;

 –Сењаниниван,СењанинМато,цмиљанићилија,Мандушић
Вук,Шаркићјован,јанковићСтојанСНПIIIр,55;

 –цмиљанићилија,ВучетићНикола,МандушићВук,Рајкоод
змијања,јанковићСтојан,ЧарапићВасоСНПVI,56;

 –Смиљанићилија,Сењаниниван,МандушићВук,гавранбарјак-
тарСНПVI,60;

 –цмиљанићилија, (Сењанин)иванкапетан,МандушићВук,
јанковићСтојан,цмиљанићВидСНПVI,54;

 –Смиљанићилија,Сењаниниван,МандушићВук,Шарићцвијан,
јанковићСтојанСНПIII,20;

 –цмиљанићилија,МочивунаВук,Сењаниниван,старацКланац,
јанковићСтојанПцх,169;

 –цмиљанићилија,јанковићСтојан,цмиљанићМирко,ћоперо-
вићСимо,РадовицаслугаСНПIIIр,48;

 –Шарићцвијан,жеравицаВид,Смиљанићилија,Мандушић
Вук,јанковићСтојанСНПIII,35;

Српскивеликаши–каталогРајкавојводе(Мирковојвода,Кузунјањо,
ОбилићМилош,јакшићДмитариСтјепан,Ђурђедеспотигргур
иСтјепан,Стеванвојвода,ТодородСталаћа,кнезЛазариВисо-
киСтеван,југијуговићи,БановићСтрахиња,МиланТоплица,
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Косајчићиван,Станишавојвода,Бијелићвојводаизлатнокосић
војвода,старацВладислав,КаравлахРадуле,Радул-бегиМирко,
ВоиниВоиновићи,љутицаБогдан,КрилатовићРеља,Бошњанин
БошкоиДелиРадивој,БранковићВук,херцегСтјепан,Момчило
војводаидеветорицабраће,иван-бегиОбрен-бег,Шекуларац
Петар,краљВукашин,гојковојвода,Угљешавојвода,царСтјепан
иУрош,Лекакапетан,Мијајловојвода,СтаринаНовак,груја,Та-
томир,грчићМанојло,КратовацРадоња,бегКостадин,Краљевић
Марко,Дојчинвојвода)СНПIII,10;

ТурциКрајишници(СНПIII,36;СНПIII,37;СНПIII,57;СНПVI,49;
СНПVII,12;СНПVII,46;СНПIIIр,56;Пцх,126;Пцх,130;)и:

 –Алија одБишћа,ТанковићОсман,БудалинаТале,Ковачина
Рамо,оџаДрнда,РњавинаМујо,гојениАлилСНПVII,11;

 –Атлагићи,Беширевићи,градашчевићи,Кулиновићи,Пашићи,
Куртићи,Тузла-капетан,Махмут-бегСНПIII,35;

 –БишћанинАлија,ТанковићМујо,БудалинаТале,ћејфанага
Пцх,113;

 –јазап-ага,Шадићхусеин,Тале,ФрчићибраимСНПIII,47;
 –КовачинаРамо,Личанин/БудалинаТале,Накићибрахим,Та-

новићОсман,МујоодКладушеСНПIII,20;
 –КовачинаРамо,ОграшићАлил,БудалинаТалеСНПVII,14;
 –ћејван-ага,Мујобуљубаша,гојашанАлија,Порчабуљубаша,

ОграшићМујо,ТалеодОрашцаСНПVI,56;
 –ћејванага, БудалинаТале, старацВарићак,Ковачина Рамо,

гојенихалил,халијаодБишћаПцх,93;
 –ћејван-ага,БудалинаТале,Фрцаибрахим,хрњоМустаф-ага

СНПIII,26;
 –ћефанага,БудалинаТале,ТанковићОсман,Нађилима,Огоје-

новићСНПIIIр,48;
 –ШарацМахмут-ага,старацМердан-ага,МујоодКладуше,гојени

Алил,КовачинаРамо,диздародСтијене,БојичићАлија,Танко-
вићОсман,ЛичкиМустај-бег,БудалинаТале,ПорчаодАвале,
Топал-КаматарСНПIII,24;

Турцинападачинацрнугору:СНПVIII,20;СНПVIII,24;СНПVIII,
61;Пцх,20;
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Устаници (СНПIV,34;СНПIV,39)и: 
 –БогићевићАнта,ПоцерацМилош,БакалМилосав+Лазаревић

Лука,ЧупићСтојан,Катићјанко,зекобуљубашаСНПIV,33;
 –ЛазаревићЛука,цинцарјован,ЧупићСтојан,ПоцерацМилош

СНПIV,32;
 – Недићи,КутишанацДамњан,ДамњановићПантоСНПIV,26;
 – ОсвајачиУжица:Ненадовић јаков,МутапЛазар,Милан од

Бруснице,кнезАлекса,протаМилутинСНПIV,27;
црногорци:СНПVIII,14;СНПVIII,20;СНПVIII,61;
ЧобаниМилошеви(12):ЧарапинВасо,СтојанЧупићСНПVII,29.
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Прилогбр.3


јунакусижејноммоделу

АнђелићМићо:

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.1.Размена.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.1.Служењезадевојку.

БановићСекула:

IIОслобађање
2.Пресретањеповоркесазаробљеником;
4.Незванијунаккаоспасилац;
5.избављањеизтамнице:
  5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња;
6.јунаксеослобађасам:
 6.1.изборсмрти.
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IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.4.Огледањекоња:
  2.4.1.Кошија;
  2.4.2.Тркакоњима;
3.Огледањеумегдану:
 3.3.Најмлађијунакпобеђујехваљеногпридошлицу.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
  1.1.2.1.Такмичењезадевојку;
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје;
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;
 2.6.Отмицалађом;
4.Неостваренаженидба:
 4.2.Несавладанапрепрека;
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања;
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера;
 4.8.заручникгинеубици.

VПородичниодноси
5.јунак–ујак:
 5.2.Убиствосестрићаизнехата.
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VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији.

VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке;
3.заветумирућегјунака.

БановићСтрахиња:

Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.1.заменанамегдану.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.3.Невераумужевљевомодсуству.

Видакбарајактар(ВидДаничић,Маричић):

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.2.Победапридошлице.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
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 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.4.изасланицитазбине;
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.4.издајајунака:
  2.4.3.харамбашаиздајејунака;
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији.

ВлашићРадул:

IIОслобађање
1.Спасавањеробља.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.5.Невеста.

VПородичниодноси
2.јунак–сестра:
 2.1.Сестраостајевернабрату;
3.јунак–мајка:
 3.1.Мајкажелидасепреуда;
6.Браћа:
 6.3.Свађабраће:
  6.3.4.љубапомирибраћу.

Вукашин,краљ:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
2.Осветанечијесмрти;
4.заступањеправдеиуказивањенагрешке.
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IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.4.Отмицасводе;
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.5.заменаневесте;
4.Неостваренаженидба:
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.2.љубауништавајунаковеатрибуте;
4.јунак–отац:
 4.4.Синизбегавамегдансоцем.
5.јунак–ујак:
 5.1.Ујакнамерноубијасестрића.

VIСоцијалнистатус
3.јунакувојсци:
 3.2.Мегдануград(територију).

ДаничићЂуро:

Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.2.Подвигболесногјунака.

IVженидба
4.Неостваренаженидба:
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.2.Болеснијунакспречавапреудајуљубе.
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VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.1.Смртизузетногборца;
3.заветумирућегјунака.

ДелиРадивоје:
IIОслобађање
4.Незванијунаккаоспасилац;
5.избављањеизтамнице:
 5.2.Ослобађањезаточеногпобратима.

IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.4.Случајнисусретјунака;
 3.6.Борбапротиваждаје.

IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;

VПородичниодноси
4.јунак–отац:
 4.3.Мегданоцаисина.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.2.Маскирањехајдука:
  2.2.2.Продајахајдука.

Дојчин:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.2.Подвигболесногјунака.
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IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.2.Ослобађањезаточеногпобратима.

Ђурђе,деспот:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.4.заштитакрсногимена.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.4.Пуштање на иницијативу угледног јунака

(владара).

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.1.Такмичењепојединацаиздвечете.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке.

змајОгњениВук:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.1.заменанамегдану–борбасизазивачем,наметником,

штеточином,укидањесвадбарине,мегданужене;
 1.3.Одбранадевојачкечасти;
3.јунаксеборисвилом.

IIОслобађање
1.Спасавањеробља;
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца.
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IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.2.Мегданпротивгласовитогјунака;
 3.5.Опкладауљубе/сестре;
 3.4.Случајнисусретјунака.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
3.женидбанатуђуиницијативу
 3.2.изнуђенапросидба;
 3.3.Двобој;
4.Неостваренаженидба:
 4.3.Неуспелаотмица.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.2.љубауништавајунаковеатрибуте.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару;
3.јунакувојсци:
 3.2.Мегдануград(територију).

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.

јакшићи(једанилиобојицабраће):
IIОслобађање
3.Потрагазаотетимчланомпородице;
5.избављањеизтамнице:
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне;
  5.4.1.Откључавање.
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IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.2.Нескривенидентитет;
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје;
4.Неостваренаженидба:
 4.9.Вишасила:
  4.9.3.Виле.

VПородичниодноси
6.Браћа:
 6.3.Свађабраће:
  6.3.2.Супарништвозбогдевојке(љубе);
  6.3.3.љубазавадибраћу;
  6.3.4.љубапомирибраћу.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.1.Служењезадевојку;
  1.4.2.Служењезакоња;
3.јунакувојсци:
 3.2.Мегдануград(територију).

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.

јакшићТодор:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.1.Другипросац;
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2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар;
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.5.заменаневесте;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје

јанкоодКотара:
IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.2.Мегданпротивгласовитогјунака.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
  2.4.4.Подвигизневеренихјунака.

јанковићСтојан:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне:
  5.4.1.Откључавање;
6.јунаксеослобађасам:
 6.4.Бег.

IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
2.4.Огледањекоња:
 2.4.1.Кошија.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.1.Такмичењезадевојку;
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2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.1.Маскирање;
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје;
 2.3.Отмицадевојкеизкола;
4.Неостваренаженидба:
 4.3.Неуспелаотмица;
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.1.Служењезадевојку;
2.јунакучети:
 2.4.издајајунака:
  2.4.3.харамбашаиздајејунака;
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији.

јањићи/јагњиловићи:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне:
  5.4.3.Ослобађањејунаканапутудогубилишта;
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.3.замена.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.4.изасланицитазбине;
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.2.изнуђенапросидба;
 3.4.Спасавањеизтамнице;
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4.Неостваренаженидба:
 4.2.Несавладанапрепрека.

КајицаРадоња:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца.

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.1.Такмичењепојединацаиздвечете;
2.Специјализованатакмичења:
 2.4.Огледањекоња:
  2.4.3.Преваљивањеодређенограстојањанакоњу.

Комненбарјактар:
IIОслобађање
1.Спасавањеробља.

IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.4.Огледањекоња:
  2.4.1.Кошија.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.1.Такмичењезадевојку;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.1.Маскирање;
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.1.Првипросацкаоотимач;
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4.Неостваренаженидба:
 4.2.Несавладанапрепрека;
 4.3.Неуспелаотмица.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.2.Служењезакоња;
2.јунакучети:
 2.4.издајахајдука:
  2.4.4.Подвигизневеренихјунака;
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији.

КраљевићАндрија(Андријаш):
Iзаштитаслабихиборбазаправду
2.Осветанечијесмрти.

IIОслобађање
2.Пресретањеповоркесазаробљеником;
3.Потрагазаотетимчланомпородице.

VПородичниодноси
6.Браћа:
 6.3.Свађабраће:
  6.3.1.Убиствобратазбогплена.

КраљевићМарко:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.1.заменанамегдану–борбасизазивачем,наметником,

штеточином,укидањесвадбарине,мегданужене;
 1.3.Одбранадевојачкечасти;
 1.4.заштитакрсногимена;
 1.5.Одбранаманастира;
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2.Осветанечијесмрти;
3.јунаксеборисвилом;
4.заступањеправдеиуказивањенагрешке;
5.Ратникостављаоружје;
6.Птицаузвраћадоброчинство.

IIОслобађање
1.Спасавањеробља;
2.Пресретањеповоркесазаробљеником;
3.Потрагазаотетимчланомпородице;
5.избављањеизтамнице:
 5.2.Ослобађањезаточеногпобратима;
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне:
  5.4.1.Откључавање;
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.1.Размена.

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој
 1.1.Такмичењепојединацаиздвечете;
2.Специјализованатакмичења:
 2.2.Стреличарство;
 2.3.Лов;
3.Огледањеумегдану:
 3.1.Мегданпротивхвалисавца;
 3.4.Случајнисусретјунака.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.2.издајанекогизмладожењинепратње;



ПРИЛОЗИ

502

  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
  1.2.4.изасланицитазбине;
 1.3.женидба с препрекамапре одвођења девојке и на

повраткусватова;
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;
  2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје;
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања;
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.1.Певањекрозгору; 
  1.1.4.гозбаоткриваљубиноневерство;
 1.2.искушавањељубе:
  1.2.1.Опкладауљубинуверност;
  1.2.2.Проверапоштовањадевера;
4.јунак–отац:
 4.4.Синизбегавамегдансоцем;
5.јунак–ујак:
 5.1.Ујакнамерноубијасестрића;
6.Браћа:
 6.3.Свађабраће:
  6.3.1.Убиствобратазбогплена.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар).
 1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару;
 1.2.Владарпопуштасамовољномјунаку;
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3.јунакувојсци:
 3.1.јунакдуговојујеуцаревој(краљевој)војсци;
 3.2.Мегдануград(територију).

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.

КрилатицаРеља(РељаодПазара,Бошњанин):
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
4.Неостваренаженидба:
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера.

Лазар,кнез:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.2.Подвигболесногјунака.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.4.Пуштањенаиницијативуугледногјунака

(владара).

IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.1.Пребацивањецрквебуздованом.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
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  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару;
2.јунакучети:
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији.

VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке;
3.заветумирућегјунака.

ЛазаревићСтефан:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
2.Осветанечијесмрти.

IIОслобађање
7.Неуспелоослобађање.

IVженидба
4.Неостваренаженидба:
 4.8.заручникгинеубици.

VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке.

љутицаБогдан:
IIОслобађање
6.јунаксеослобађасам:
 6.3.Ослобађањепреваром.

IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
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 3.4.Случајнисусретјунака.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак.

VПородичниодноси
2.јунак–сестра:
 2.2.Сестраиздајебрата.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.2.Служењезакоња.

МалиРадојица:
IIОслобађање
1.Спасавањеробља;
5.избављањеизтамнице:
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне:
  5.4.2.Помоћјунакукојисимулирасмрт;
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.1.Размена;
  5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња;
6.јунаксеослобађасам:
 6.3.Ослобађањепреваром.

IVженидба
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.4.Спасавањеизтамнице;
4.Неостваренаженидба:
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања.
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VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.3.хајдуцинамукама.

Момчиловојвода:
IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.1.Мегданпротивхвалисавца.

3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.5.заменаневесте;
4.Неостваренаженидба:
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.2.љубауништавајунаковеатрибуте.

МркоњићПетар:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.5.Одбранаманастира.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца.
6.јунаксеослобађасам
 6.2.Напад.

МусићСтеван:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова;
  1.2.1.Другипросац.
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VIСоцијалнистатус
3.јунакувојсци:
 3.4.закаснелијунак.

VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке.

Новаковићгрујица:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.3.Одбранадевојачкечасти.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца;
 5.2.Ослобађањезаточеногпобратима.

IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.4.Случајнисусретјунака.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;
4.Неостваренаженидба:
 4.2.Несавладанапрепрека:
 4.9.Вишасила;
  4.9.4.избегнутинцест.
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VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.5.Прељубницавезујеииздајемужа;
2.јунак–сестра:
 2.1.Сестраостајевернабрату;
6.Браћа:
 6.3.Свађабраће:
  6.3.2.Супарништвозбогдевојке(љубе).

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.2.Маскирањехајдука:
  2.2.1.Преоблачењеуженскоодело;
  2.2.2.Продајахајдука.

Обилић(Обиловић,Драгиловић,Кобилић,Поцерац)Милош:

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.4.Пуштање на иницијативу угледног јунака

(владара).

IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.1.Пребацивањецрквебуздованом.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.1.Другипросац;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје;
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 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.2.Намера.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.1.Оклеветанијунакдоказујеверноствладару;
3.јунакувојсци:
 3.5.извештајјединогпреживелогјунака.

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.

ОблачићРаде:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца;
6.јунаксеослобађасам:
 6.2.Напад.

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.1.Такмичењепојединацаиздвечете.

IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.1.Првипросацкаоотимач.

ОриђанинМилош:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.4.Девојкапомажејунакудапобегне:
  5.4.1.Откључавање.

IVженидба
2.женидбаотмицом:
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 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.3.Свађајунакаивладара;
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.1.Служењезадевојку.

ПетровићЂорђе:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.3.Одбранадевојачкечасти.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова.

VIСоцијалнистатус
3.јунакувојсци:
 3.2.Мегдануград(територију).

ПивљанинБајо:
IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.2.Мегданпротивгласовитогјунака.

IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.2.Нескривенидентитет;
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.1.Првипросацкаоотимач;
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;
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4.Неостваренаженидба:
 4.5.Младожењаубија(нагрђује)девојку:
  4.5.1.грешка.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.1.Одлазакухајдуке.

ПоповићСтојан:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.4.изасланицитазбине.

VПородичниодноси
1.јунак–љуба:
 1.1.љубиноневерство:
  1.1.1.Певањекрозгору. 

РадеодКрајине:
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца.

РадеодКратора:
IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.4.Огледањекоња:
  2.4.3.Преваљивањеодређенограстојањанакоњу.

СвилојевићМихајло:
IIОслобађање
6.јунаксеослобађасам:
 6.1.изборсмрти.
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IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца.

Сењаниниво:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.1.заменанамегдану–борбасизазивачем,наметником,

штеточином,укидањесвадбарине,мегданужене;
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.1.Ангажовањеспасиоца;
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња;
6.јунаксеослобађасам:
 6.3.Ослобађањепреваром.

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.2.Победапридошлице;
2.Специјализованатакмичења:
 2.5.Пливање.
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.6.Река;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.1.Маскирање;
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 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.1.Првипросацкаоотимач;
 2.3.Отмицадевојкеизкола
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.1.Добеглица;
 3.5.заменаневесте;
4.Неостваренаженидба:
 4.3.Неуспелаотмица;
 4.9.Вишасила:
  4.9.2.Урок.

VПородичниодноси
3.јунак–мајка:
 3.3.Мајка„тврдасрца”;
5.јунак–ујак:
 5.2.Убиствосестрићаизнехата;
6.Браћа:
 6.2.Братоубиствоунезнању.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.2.Владарпопуштасамовољномјунаку
2.јунакучети:
 2.4.издајајунака:
  2.4.3.харамбашаиздајејунака;
 2.5.Подвигдобровољцананепријатељскојтериторији;
3.јунакувојсци:
 3.2.Мегдануград(територију);
 3.5.извештајјединогпреживелогјунака.

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.
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СењанинТадија:
IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.1.Првипросацкаоотимач.
VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.4.издајајунака:
  2.4.4.Подвигизневеренихјунака.

Сибињанинјанко:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.1.заменанамегдану–борбасизазивачем,наметником,

штеточином,укидањесвадбарине,мегданужене;

IIОслобађање
2.Пресретањеповоркесазаробљеником;
4.Незванијунаккаоспасилац;
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.3.замена.

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.1.Такмичењепојединацаиздвечете;
2.Специјализованатакмичења:
 2.4.Огледањекоња;
  2.4.2.Тркакоњима;
3.Огледањеумегдану:
 3.1.Мегданпротивхвалисавца.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
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  1.1.1.Низодтри-четирипрепреке;
  1.1.2.једануслов:
   1.1.2.2.Младожењаиспуњаватежакзадатак;
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.3.Отимачдевојкеидарова;
 1.3.женидба с препрекамапре одвођења девојке и на

повраткусватова;
2.женидбаотмицом:
 2.1.Отмицаизкуће:
  2.1.3.Провалаудевојачкеодаје;
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.3.Сватовскизваничниккаоотмичар;
 2.6.Отмицалађом;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје;
 4.8.заручникгинеубици.

VПородичниодноси
3.јунак–мајка:
 3.1.Мајкажелидасепреуда;
5.јунак–ујак:
 5.2.Убиствосестрићаизнехата.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.1.Служењезадевојку;
3.јунакувојсци:
 3.3.Девојкауцаревојвојсци;
 3.5.извештајјединогпреживелогјунака;

VIIСмртјунака
1.Погибијаубици:
 1.2.Погибијајунакакојинијежелеодаизостанеизбитке;
3.заветумирућегјунака.
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Смиљанићилија:
IIОслобађање
6.јунаксеослобађасам:
 6.4.Бег.

IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.1.Мегданпротивхвалисавца;
 3.5.Опкладауљубе/сестре.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.1.женидбаспрепрекамапреодвођењадевојке:
  1.1.3.изборизмеђувишепросаца;
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.1.Другипросац;
2.женидбаотмицом:
 2.3.Отмицадевојкеизкола;
3.женидбанатуђуиницијативу:
 3.3.Двобој;
4.Неостваренаженидба:
 4.3.Неуспелаотмица;
 4.6.Девојкаубијамладожењу.

VIIСмртјунака
3.заветумирућегјунака.

СтаринаНовак:
IIОслобађање
4.Незванијунаккаоспасилац;
5.избављањеизтамнице:
 5.2.Ослобађањезаточеногпобратима;
6.јунаксеослобађасам:
 6.1.изборсмрти.
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IIIјуначкатакмичења
3.Огледањеумегдану:
 3.4.Случајнисусретјунака;
 3.6.Борбапротиваждаје.

IVженидба
2.женидбаотмицом:
 2.2.Отмицаизсватовскеповорке:
  2.2.2.јунакилихајдучка(ускочка)четаузаседи;
4.Неостваренаженидба:
 4.2.Несавладанапрепрека;
 4.9.Вишасила:
  4.9.4.избегнутинцест.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети:
 2.1.Одлазакухајдуке;
  2.2.Маскирањехајдука:
   2.2.1.Преоблачењеуженскоодело;
   2.2.2.Продајахајдука.

Стјепан,цар:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
4.заступањеправдеиуказивањенагрешке.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.4.Пуштање на иницијативу угледног јунака

(владара).

IIIјуначкатакмичења
2.Специјализованатакмичења:
 2.1.Пребацивањецрквебуздованом.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
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 1.3.женидба с препрекамапре одвођења девојке и на
повраткусватова;

4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје;
 4.9.Вишасила:
  4.9.4.избегнутинцест.

VПородичниодноси
4.јунак–отац:
 4.2.Отацубијапосинка.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.3.Свађајунакаивладара;
3.јунакувојсци:
 3.1.јунакдуговојујеуцаревој(краљевој)војсци.

Тодородзадра(задранин):
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.3.Делијадевојкаспасаваутамниченогјунака.

IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.1.Другипросац.

VIСоцијалнистатус
2.јунакучети
 2.4.издајајунака:
  2.4.2.Рођак,побратимиликумиздајејунакаради

награде.

ТодородСталаћа:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
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 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.1.Другипросац.
2.женидбаотмицом:
 2.4.Отмицасводе;
4.Неостваренаженидба:
 4.6.Девојкаубијамладожењу.

ТомићМијат:
Iзаштитаслабихиборбазаправду
1.Убијањенасилника,зулумћара,уцењивача:
 1.3.Одбранадевојачкечасти.

IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.4.Пуштање на иницијативу угледног јунака

(владара).

IIIјуначкатакмичења
1.Вишебој:
 1.2.Победапридошлице.

VПородичниодноси
6.Браћа:
 6.2.Братоубиствоунезнању.

VIСоцијалнистатус
1.јунакивладар(господар):
 1.2.Владарпопуштасамовољномјунаку;
 1.4.Служењезанаграду:
  1.4.2.Служењезакоња;
2.јунакучети:
 2.1.Одлазакухајдуке;
 2.2.Маскирањехајдука:
  2.2.1.Преоблачењеуженскоодело;
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 2.4.издајајунака:
  2.4.1.Невернијатак;
  2.4.2.Рођак,побратимиликумиздајејунакаради

награде.

УскокРадован(Радојица):
IIОслобађање
5.избављањеизтамнице:
 5.3.Делијадевојкаспасаваутамниченогјунака;
 5.5.Поробљивачослобађасужња:
  5.5.5.Владарсвојевољноослобађасужња.

IVженидба
4.Неостваренаженидба:
 4.4.Мужнасвадбисвојежене:
  4.4.1.Мужсевраћанаданжениногвенчања.

црнојевићиво:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
  1.2.2.издајанекогизмладожењинепратње;
  1.2.4.изасланицитазбине;
 1.3.женидба с препрекамапре одвођења девојке и на

повраткусватова;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје.

црнојевићМаксим:
IVженидба
1.женидбаспрепрекама:
 1.2.женидбаспрепрекаманаповраткусватова:
 1.2.2.издајанекогизмладожењинепратње;
4.Неостваренаженидба:
 4.1.Младожењаодустаје.
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гуловић,Секула, бан/војвода
43,45,54–56,66,70,105,125,
126, 150, 172–174, 226, 227,
232, 237, 241, 243, 250, 254,
255, 259, 271, 272, 277, 279,
280, 286, 287, 289, 297, 298,
303, 305–307, 310, 319, 320,
350, 367, 369, 370, 372, 384,
387, 388, 445, 450, 463, 464,
467–470, 474, 475, 477–480,
483–485,488,525,537,539

Бановић,Стјепан231,460
Бановић,Страхиња/Страиња20,

23, 28, 45, 76, 112, 114, 115,
235, 259, 309, 360, 372, 377,
445, 446, 476, 477, 483, 485,
490,524,534,540

Бањалучкипаша132
Бањанин,јанко475
Батрић,Радоје446
Батрићева,јела106,230
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Баура,СесилМорис(Bowra,Cecil
Maurice)218,219,269,523

Бахтин,МихаилМихаилович325,
347,351,523

Башлар,гастон(Bachelard,Gaston)
353,523

Беглер-бег98,102,460
Беговић,Асан463,463
Белил-ага111,169,235,452,464
Бенвенист, Емил (Benveniste,

Émile)314,523
Берат-паша450,460
Бергентиновић,генерал469,474
Бертарић,Мершан483
Бесараба,јованРадулI375
Бећа,тамничар465
Бећир-ага452
Бећир-бег445,454,469
Бећирбеговица454
Бечкићесар248,336,475
Беширевићи471,486
Бијелић,војвода374,463,479,486
Бијелић,игњатије476,477
Бијелић,јован446,465,467
Бијелић,Михајло100
Бјеларић,Радован461
Бобавац,илија273,448,455,461
Богатигаван23
Богатирјов, Пјотр григорјевич

(Богатырёв,Пётр григорье-
вич)391,528

Богетић,Шимо56,446
Богић,војвода471,477
Богићевисинови471
Богићевић,Анта480,487
Богишић,Валтазар 44, 99, 106,

107,246,321,349,521

Богосав,кнез348
Богосол,слуга458
Бодолић,Богдан55,119,172,446
Божић,иван307,523
Божо,барјактар476
Божовић,Раде376,523
Бојац,Вук479
Бојичић/Бојачић/Боичић,Алија/

Алил28, 229, 276, 366, 445,
448–452, 454, 457, 460, 463,
469,477,486

Бојовић,Машан463
Бокчевић,Шћепан85
Бокчић,барјактар446,476
Болани Дојчин/Дојчил / Дој-

чил-капетан, војвода 29, 30,
47,163,208,234,236,251,260,
278, 317, 372, 448, 465, 486,
493,524,529

Бориша,сердар106,230
Бороје,хајдук346,484
Бочков, Пламен 221, 222, 257,

269,523
Бошковић,Вукале311,471,477
Бошковић,Драган192,230,525,

536
Бошковић,Петар30,50,57,132,

133, 236, 248, 281, 311, 446,
463,477

Бошковић,поп106,230
Бошковић,Радуле311,471,477
Bošković Stulli,Маја 55, 77, 94,

129, 138, 175, 230, 391, 523,
528

Бошњак,Алајбего474
Бошњанин,Бошко486
Бошњанин,Кавга445
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Бошњанин,Тафо259,445
Брајичић,зрно477
Брајотић,Вук471
Брајотић,јован446,471
Бранковић,Вук34, 58, 131, 276,

302, 321, 347, 349, 367, 373,
446,454,457,475,482,486

Бранковић, гргур 294, 309, 389,
390, 446, 467, 471, 477, 481,
485,544

Бранковић,Ђорђе – в.Максим,
владика

Бранковић/Смедеревац/Деспо-
товић, Ђурђе/Ђуро/Ђорђе,
деспот/краљ20,32,52,53,56,
61,75,78,119,257–259,275,
294, 299, 304, 309, 310, 348,
374–376, 383, 389, 448, 460,
462, 465, 467, 474, 477, 480,
482–485,494

Бранковић,јован,деспот294
Бранковић,Мара119,389
Бранковић,Стјепан/Стеван/Сте-

фан 294, 309, 389, 390, 446,
471,477,481,485,544

Бранковићи20,294,374,389,544
Браун, Максимилијан (Braun,

Maximilian) 22, 59, 67, 218,
364,365,523

Брдарага461
Брдарић466
Брђанин/Мирковић,Вук 91, 92,

100,277,446,456
Брђанин,Ђемо39,43,267,320
Брђанин,Перо446
Бродарић,Мијо164,459,463
Бугарскикраљ445

Будалина/Личанин/Орашанин /
ОдОрашца, Тале 272, 445,
448, 450, 451, 453, 454, 455,
460, 462, 466, 477, 479, 481,
484,486

Будимлија,јова94,108,233,236,
372,377,388,446

Будимскакраљица54
Будимски/Угарски краљ 28, 49,

75,96,107,132,143,144,184,
227, 247, 251, 252, 257, 297,
316, 349, 350, 368, 374, 460,
467,474,484

Бујовић,Вицко253,446,463,469
Бујовић,Криле469
Булановић/Булат/Булатов/ОдБу-

латовића,Вук/Вуксан56,307,
446,463,477

Буњевац,Милан342,524
Бурић,Ђукан446,469,471
Бушић,Стјепан146,298,474

В

Ваистина,слуга298,474
Вајан,Андре(Vaillant,André)295
Вангенеп,Арнолд (VanGennep,

Arnold)74,524
Васић,Милан252,523
Васојевић /ОдВасојевића,Вако

307,477
Васојевић/ОдВасојевића,Селак

307,348,477
Васојевић/ОдВасојевића,Солат

307,477
Васојевић/ОдВасојевића,Стале

307,477
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Васојевић/ОдВасојевића,Томо
307,477

Велигић,Сејман460
Велики, Радул IV – в. Влашић,

Радул
Велимир452
Веризовић,Мујо456
Веризовић,Рамо459
Веризовић,хасан459
Веселовски,АлександарНико-

лајевич (Веселовский,Алек-
сандрНиколаевич) 157, 283,
523

Вест,МартинЛ.(West,MartinL.)
220,283,295,524

Ветли-Беговић76,173
Вид,барјактар446
Вид,божанство290
Видаић-бег456
Видак, барјактар 92, 202, 203,

255, 446, 465, 469, 474, 476,
483,490

Видак,хајдук54
Виданов,Никола446
Видановићи471
Видић,Никола446
Видосава380
Вилип,обрстар256,467,474
Вилипов,Никола82,83,203,446,

467
Вилић,Алија50,446,471
Вилић,Усеин/Вусејин51,456,471
Винић/илијев /Раде,војвода50,

281,446,463
Виноградова,људмилаНиколајев-

на (Виноградова, Людмила
Николаевна)353,524

Витковић,грујо366
Витковић,Перо462,468
Витковић,стари228,313,462,468
Витковићи35,313,466,481
Вишњић,јован28,250,446,463,477
Вишњић,Филип 164, 206, 246,

248,309,339,363,534,536
Владета,војвода237
Владимир46,64,468,469,525,539
Владислав,краљ468
Властелиновић,цетко480
Влах-Алија/Влаховић,Деналија

235,446
Влаховић,гољан455,475
Влаховић,Петар285,524
Влашић,Милош455,475,477
Влашић/Каравлах, Радул/Ра-

дул-бег/Шумадинац,бег42,
43,81,83,253,293,320,375,
446,456,473,486,491

Влашкалиновић485
Воин/Војин, војвода/стари 108,

111, 234, 236, 256, 312, 367,
463,483,486

Воин,трговац446,447,451
Воиновић,Вукашин293,312,477
Воиновић,Петрашин293,312,477
Воихновић,иван63,447,471,476
Војиновић,Алтоман312
Војиновић,Војислав312
Војиновић,Вуко293,471
Војиновић,јанко293,471,484
Војиновић,Марко293,471,484
Војиновић/Воиновић/Воинић,

Милош52, 63, 85, 167, 234,
237, 241, 257, 293, 312, 313,
343,447,464,471,477
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Војиновић,Мићо293,471,484
Војиновић,Шћепан293,471,484
Војиновићи/Воиновићи312,313,

484,486
Волос/Велес255
Врчић,ибраим–в.Фрчић,ибра-

хим
Всеславјевич,Волх239,537
Вуица,војвода478
Вујадинов,гашо447,468
Вујић,синСтарогВујадина309,

310,472,480
Вујо,барјактар447,475
Вук,харамбаша56,447,463
Вукашин, краљ 38, 94, 98, 105,

113, 124, 125, 144, 158, 192,
233, 234, 237, 238, 240, 242,
243, 247, 271, 277, 284, 285,
287, 292, 305, 309–312, 321,
368, 380, 452, 456, 462, 468,
469, 474, 475, 477, 479, 485,
486,491,525

Вуковић,Анђелко339,538
Вуковоје,хајдук137,472
Вукојевић, Радић 149, 204, 237,

530
Вукосав,војвода482
Вукосав,јанковсестрић52,447,470
Вукосав,хајдук48,367
Вуксановић,Вујо447,463,480
Вукшић,сердар481
Вулић,хајдук481
Вуча,џенерал50,301,305,452
Вучетић,Никола479,485
Вучићевић,Вуко446
Вучићевић,Перо 285, 309, 467,

469,477

Вучковић,Богета447,471
Вучковић,живаљ447,471
Вучкулинов,Вук477
Вучур,војвода459,465

г

гавран, барјактар/харамбаша/
хајдук 90, 91, 254, 298, 446,
447, 463, 464, 466, 476, 477,
481,483,485

гавриловић, Туро/Турчин 447,
458,479

галовран,Лука454
гардашевић,Вуле447,465,477
гачанин,јакша479
геземан, герхард (Gesemann,

Gerhard) 21, 114, 147, 158,
521,524

гери,џејн(Garry,Jane)15,16,524
гика,Матила(Ghyka,Matila)340,524
гикићПетровић,Радмила126,537
гиљфердинг,АлександарФјодо-

рович (гильфердинг, Алек-
сандрФёдорович)321,524

глувац,Михаило481
глумацОсман-ага82,469,477
гојени/гојашан/гојковић/хрњица/

хрњавина, Алил/Алија/ха-
лил44,53,66,100,102,176,
178, 272, 290, 447, 451, 453,
454, 456, 457, 459–462, 464,
468–470, 473, 474, 477, 479,
484,486

гојковица311
гојсава,ћеркаелбасанскогвојводе

375
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гојша,хајдук483
големовић,Ђуро482
голијат381,537
голотрб/голотрба,иво 86, 233,

447
гордана,Ђурђеваћерка483
градашчевићи471,486
грануловић,Мато140, 141, 447,

464
грачанин,Марко465
грбљичић,зано75,231,483
грдељица,Радосав447,464
гремас,  Алжирдас жилијен

(Greimas,Algirdas Julien)
341–343,524

гринчевић/гришац, Осман/Ос-
ман-ага447,459,464

грличић,Мустафа461,462
грубац,Осман-ага289,319,445,

471
грчић,Манојло79, 80, 235, 346,

447, 457, 459, 461, 462, 466,
480,482,483,486

грчкапринцеза73
грчкикраљ475
гура, Александар Викторович

(гура,АлександрВикторович)
204,524

Д

Давид172,173,381,537
Даичић,живко469
Дамјановић,живко477
Дамјановић,Мирко249,276,308,

447,481
Дамњановић,Панто141,487

Дан,влашкикнез375
Дандес,Алан (Dundes,Alan) 16,

347,526
Данило, књаз/владика 469, 475,

484
Даничић,Вид447,476,490
Даничић, Ђуро/јуро/јурај 30,

103, 104, 120, 148, 152, 164,
236, 237, 447, 448, 464, 468,
480,492

Даничићи313,484
ДеСосир,Фердинанд(DeSaussure,

Ferdinand)268,315,320,542
Дебељковић,Дена303,533
Дејановић,Константин278,279
ДелиДмитар445
Дели-беггром70,113,449
Делић, Лидија 29, 34, 42, 46,

105, 113, 126, 137, 150, 158,
192, 228, 236, 243, 286, 309,
524–526,537,538,540,542

Деретић,јован21,114,116,296,
312,363,525

Десанчић,Вид47,280,282,383,
465,466

Десанчић,гојко47,260,280,282,
342,383,464–466,480

Десанчић,јанко485
Десанчић,јуро47,282,383,465
Десанчић,Михаило47,280,282,

383,466
Десимир,слуга298,474
Детелић,Мирјана18, 34, 36, 42,

46,64,65,74,85,108,126,195,
198, 253, 333, 354, 524–526,
528,529,537,538,540,542

Дечански,Стефан312



ИНДЕКС лИчНИх ИМЕНА

554

Диздар,ага229
Диздар,барјактар460
Диклић,јанота/јањо475,477
Димезил,жорж(Dumézil,Georges)

39
Димитрије,краљ475
Димитријевић,иван292,526
Динић,Михаило302,307,523,545
Диоскури278
Дмитар,хајдук448
Дојчетић,Вук467,482
Дољанин,Вид448,466,485
Достојевски,ФјодорМихајлович

(Достоевский,ФёдорМихай-
лович)347,523

Доци,Ђерђ (Doczi,György) 340,
526

Драгија,војвода385,454
Драгиловић,Милош–в.Обилић,

Милош
Драгић,војвода28,163,227,468,

477,482
Драгичићи101,109,343,472,477
Драгиша, сестрић 72, 319, 444,

448,469
Драго,војвода455,464
Драгутин-бег169
Дракуловић/Драгуловић,Секула–

в.Бановић,Секула
Дрекал478
Дрекаловић, Лала 35, 36, 366,

448,478
Дрињанин,бан79,100,302,448,

483
Дрнда,оџа451,486
Дрндарски,Мирјана36,303,526
Дуждев,Стјепан90

Дуждевић,Мато81,231
Дукић,јован141,448,464
Дуклијан,цар23
Дурмиш,бег446,454,473
Душан,цар45,85,110,246,252,

257, 279, 284, 289, 293, 311–
313

Ђ

Ђаковица,Вук447
Ђаче, харамбаша 138, 141, 177,

179,384,448,472,481
Ђелошевић,Марко448,470
Ђерзелез/Ђерђели/герзелез,Алија

70–72,123,136,184,247,255,
273, 277, 286, 331, 382, 445,
448, 449, 452, 456, 457, 459,
461,464,467,468

Ђоко, син грујицеНоваковића
285

Ђорђевић,Тихомир32,234,527
ЂорђевићБелић,Смиљана 164,

238,314,339,372,526
Ђорђије,калуђер448,464
Ђулагић,Мујо101,484
Ђурашковић,Богдан472,479,480
Ђурашковић,јанко472,479,480
Ђурђевић,Мејо/Мехо70,71,457
Ђурђевић,Мујо449
Ђурђијскикраљ180,453,457
Ђурић,Војислав21,64,126,299,

300,527,535,545
Ђурица, војвода 114, 120, 142,

276,448
Ђурковић,сердар79
Ђуро,барјактар250,448,479
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Е

Егизциганин448
Едип120,121,283
Елијаде,Мирча(eliade,Mircea)46,

90,203,354,527
Ел-Шами, хасан (el-Shamy,

Hasan)15,16,524
Емин-ага465
Ерделић,бан–в.ОдЕрдеља,бан

ж

ждрал235
жегавац479
жегаранин,јанко485
жегарић,гојко485
жељинскибан59
жеравица,ајдук478
жеравица,Вид448,464,467,478,

485
жеравица,Вук448,461
живко456,472
жинестје, Пол (Ginestier, Paul)

326,527
жирмунски,ВикторМаксимович

(жирмунский,ВикторМакси-
мович)234,279,527

з

задранин,иван367
задранин/задарски,бан49,50,98,

229, 445, 446, 451, 454, 455,
457,459,462,463

закалићсердар466
залум,Асанага452,457

заручницаАлијина79
заручницавојводеПавла108
заручницаиваСењанина108
заручницаКомјена јагњиловића

51
заручницаЛазаРадановића108
заручницаМатаДуждевића231
заручницаСтеванаМусића79
захари/закари,сердар480
звијездић,иван449
зеко,буљубаша/Буљубаша,зеко

241,467,477,487
земљић,Стјепан/Шћепан452
зечанин,Вук456,464
зечевић,Слободан107,114,527
златанић,Павле452
златија,љубаКунеАсан-аге/Ку-

ниназлатија90,95,230
златија,ћеркаћеивана230
златковић,Бранко283,527
златковић,иван270,309,527
златокосић/златнокосић, војвода

374,463,479,486
злидњева,НаталијаВитаљевна

(злыднева,НаталияВитальев-
на)360,361,527

злопогледа,Вук448,480
злопоглеђа,Срђа477
змајДеспот /ОгњениДеспот /

змај-Деспот / Деспотовић/
змајогњени/Огњени/Огњани/
Огњанин/Купиновић/гргу-
ревић,Вук20,37,46,70,72,
96, 97, 101, 113, 114, 131,
132, 144, 163, 167–169, 184,
227, 237–240, 246, 247, 251,
252, 257, 271, 273, 277, 281,
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294, 297, 309, 317, 319, 334,
366, 368, 370, 374, 380, 382,
448–450, 464, 465, 467, 470,
472, 474, 475, 478, 479, 483,
484,494,537,538

змајОбрчићРаде56,448,464,474
змај од јастрепца 31, 240, 247,

317,449
змај, синОгњанина-Вука 309,

472,479
зора,божанство290
зотовић,бег456,478
зотовић,Станко260,449,466
зрињанин,бан49
зрињски,Петар55,523
зукан/зуко, барјактар 91, 449,

450,451
зуковић,љубомир295,339,521,527

и

иберсфелд,Ан (Ubersfeld,Anne)
316,341,347,527

ибраим,бећар132,196,390
ибрахим,царевделибаша116
ибрић,Асанаго447
ибро454,458
ибро,делибаша458,461,476
иван121,447
иван,трговац450
иван-бег472,486
иваниш,бан102
иванов,ВјачеславВсеволодович

(иванов,ВячеславВсеволо-
дович)255,352,528

иванова, Радост 37, 40, 41, 269,
271,292,528

иво57
икчевић,Михаило482
икчевић,Сима448,482
икчевићи35,313,482
илија,војвода448,468
илијев,Раде–в.Винић,Раде
имбрахим, братхарамбашеСуја

473
исак482
испорак,Перош449,468

ј

јабучило235
јагњиловић,Комјен51,54
јагњиловићи498
јазап-ага486
јајачкисердар451
јакобсон,РоманОсипович(Якоб-

сон, РоманОсипович) 268,
314,315,391,528

јаков482
јаковљевић,Стева58
јакшакапетан83,478
јакшић,Богдан449,472
јакшић,Дмитар/Димитрије/Ми-

тар87,243,257,281,291,306,
318, 387, 449, 464, 468, 472,
478,480,484,485

јакшић,Никола385,450,472
јакшић,Нинко385,472
јакшић,Стјепан/Шћепан/Стије-

по49,75,130,169,291,318,
386, 387, 449, 472, 478, 482,
484,485

јакшић,Тодор79,92,98,449,472,
482,496
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јакшићи20,44,117,129,134,235,
273, 290, 292, 293, 311, 313,
373,387,472,478,482,495

јана,ћеркајанкаодСибиња230
јанивић,Комлен483
јанић,Вујадин450,468
јанићијевић,јован30
јанко,братјакшекапетана478
јанковић,завиша450,472,478
јанковић,Никола464
јанковић,Станиша478
јанковић,Стојан 49, 57, 76, 87,

92,98,102,103,121,171,173,
237, 273, 280, 298, 376, 383,
384, 450, 455, 464, 465, 468,
469, 472, 475, 478, 480, 484,
485,497,530

јансен,Стен345
јањакапетан–в.Кузун,јањо
јања,крчмарица39
јањић,Андрија450,472,478
јањић,Богдан472
јањић,Комнен 82, 96, 450, 468,

472,478
јањић,Марјан472
јањић,Милован484
јањић,Митар472
јањићи293,313,498
јаребичићи483
јасон,хеда(Jason,Heda)18,220,

221,229,528
јевросима/МајкаМаркаКраље-

вића319,328,379,380,386
јелечевић,Раде478
јелечковић,Мујо69,453,455,460
јелечковић,Раде70,307
јелица57

јелица,сестрајанковићаСтојана
173

јелица,Стефановасестра111
јерина 53, 77, 78, 106, 374, 375,

389, 446, 448, 449, 457, 459,
462,463,474

јеринић,Вук97,384,450
јерко,чобанин483
јероглавац,Марко475,484
јован53,106,466
јован,бећар88
јован,војвода32
јован, деспот/деспотов450, 472,

477
јован,дијете100,227,238,450
јован,налбат448
јован, сестрићивана капетана

288,450,470
јован,сестрићиванацрнојевића

450,471
јовић450,470
јовљевић,Видак139,450
јозип,војвода482
јорданов,Велико(Йорданов,Ве-

лико)292,528
јосим482
јосиф,проигуман482
југ-Богдан228,313,349,453,464,

482,483,485
југовић,Богдан482,483
југовић,Божидар482
југовић,Бошко313,477,482,483
југовић,Воин313,482
југовић,Дамјан482
југовић,Митар482
југовић,Момир482
југовић,Ненад35,227,238,450
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југовић,Никола482
југовић,Петар482
југовићи35,77,121,150,261,313,

349,453,482,483,485
јудин, јуриј иванович (Юдин,

Юрийиванович)217,528
јунг,Карл(Carl,Jung)16
јуре,синБановићСекуле467,480
јуриша,војвода455,466
јуришић,јанко450,478
јусуф-ага454
јушковић,Раде477

К

Кавга450,480
Кавга,Радосав/Радојица235,241,

307,449,450,475,484
Казилар,алај-барјактар237
Казун-ага204,205,207,236,237
Кајица, Радоња, војвода 46, 61,

64,66,161,167,251,252,257,
258, 275, 384, 450, 464, 474,
477,482,485

Калабић,Милета445,472
Калабић,Мина455,472
Калајџија,Рудан463
Калић,јованка292,374,389,529,

542
Карајлија/Каралије/Корајлија,

Емин66,161,450,457
Карајован70
Караман235
Карановић,зоја36,88,103,108,

110, 126, 137, 146, 149, 203,
238,529–531,537,541

Карапанџа,Марко481

Карапанџа,Павле480
Караџић,ВукСтефановић18–21,

26,30,31,34,39,44,63,95,
107, 108, 117, 119, 131, 135,
136, 143, 146, 149, 166, 173,
184, 203, 226, 238, 240, 246,
252, 253, 258, 267, 274, 276,
286, 287, 293, 303, 306, 307,
311, 321, 336, 339, 344, 347,
349, 362, 375, 383, 386–388,
393,521,522,525,527,529–
531,535,536,538,541

Караџић,Шујо249,308,481
Кариман,Соко/стари228,288,469
Кариман,ћехаја451,460
Карловачкибан76,475,483
Карловић,иван/иво29,48,75,99,

163,236,246,450,451
Катић,јанко478,487
Катић,Симеун477
Кашић,јован107,238,530
Кембел,џозеф(Campbell,Joseph)

35,214
Керкез,јелена228,530
Кесаријски,Павле121
Кесеџија,Муса28,29,54,235,241,

247,270,320,343–346,348
Китовић,Осман458
Клеут,Марија19, 20, 21, 24, 67,

108, 121, 137, 159, 226, 240,
275, 276, 280, 284, 291, 530,
531,540,542

Кнежевић,иван42,336,451,538
Кнежевић,Саша340,531
Ковачевић,Марко456,465
Ковачина,Рамо445,451,460,463,

469,476,477,479,484,486
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Ковча,барјактар466
Ковчић,Осман461
Козатовићи483
Којичић,иван91,92,451
Комнен/Комлен/Коменбарјактар

42, 62, 86, 87, 101, 140, 141,
176, 177, 184, 226, 227, 235,
237, 241, 243, 272, 298, 385,
451, 464, 469, 473, 476, 478,
480,499

Константин,цар448
Константиновић,јоан482
Копривица,Вук138,139
Копчић,Асан-ага458
Копчић,ибраим454
Копчић/Ковчић,Мурат-бег 80,

467,483
Копчић,ћехаја462
Корун,капетан/Коруна,војвода

35,450
Косанић /ОдКосова, Раде 241,

260,282,383,464–466,480
Косанчић/Косанчич/Косанић/

Косовчић/Косовац/Косајчић,
иван 50, 232, 255, 281, 299,
301–305, 349, 451, 464, 479,
482–484,486

Косанчићи485
Косара46,64,525,539
Косовац,јован/иван227,302
Косовкадевојка43,106,145–147,

176,178,303,306,333,347,529
Косовчић,Никола303,304
Косорић,илија451,468
Косорић,Стеван451,468
Костадин,бег38,47,278,279,281,

282,452,465,486

Костић,Драгутин 29, 278, 279,
293, 306, 307, 362, 363, 375,
531

Костићи,хајдуци481
Костреш,харамбаша451
Костуранин/Коштуранин / Од

Костура /џидовина,Мина/
Миња/Михна 44, 142, 143,
144, 167, 201, 241, 270, 271,
452

Котарац,јован141
Которскипровидур/бан63,447
Коцић,љубиша340,531
Кочо,арамбаша260,462
Кочо,чобанин472
Кравцов,Николајиванович(Крав-

цов,Николайиванович)217,
537

Краљевић, Андрија/Андријаш/
Андрејаш 34, 44, 128, 129,
165–167, 292, 309, 310, 318,
372, 385, 388, 452, 472, 477,
479,483,500,526

Краљевић/Краљић/Мрњавчевић /
ОдПрилепа / ОдПрилипа,
Марко20,28–32,34–45,47,49,
50,54,62–64,68,69,71–73,78,
80,82,85,90,92,94,98,100,
103, 105, 112, 115–117, 123–
125,128,129,131,132,142–
145, 151, 153, 162, 165–169,
173, 174, 180, 184, 196, 201,
203, 205, 208, 228, 232–238,
240, 241, 243, 247, 248, 250,
251, 256, 257, 259, 260, 267,
270–272, 275–282, 284, 285,
287, 292, 293, 295–297, 299–
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302, 304–307, 309, 310, 312,
318–321, 326–328, 330, 331,
333, 342–346, 348, 349, 363,
364, 366–368, 370, 372, 373,
376, 377, 380, 381, 383–386,
388–390, 405, 412, 430, 444,
448, 449, 451–453, 464, 465,
468–470, 472, 474, 476–479,
482–486, 500, 522, 525–529,
531,532,535,540,541

Крилатица/Крилати/Крилатовић/
Бошњанин /ОдПазара /Од
Будима,Реља/хреља72,226,
232,234,240,257,278,299–
302, 304–307, 342, 383, 444,
452, 453, 478–480, 482–486,
503,527

Криничнаја,НеонилаАртјомовна
(Криничная,НеонилаАртё-
мовна)215,531

Критски,Андреј121
Крла,капетан453,484
Крњевић,хатиџа69,140,149,175,

204,531
Крстивоје,војвода482
Крстиња,Станишинаљуба36,230
Крститељјован23
Крстић, Бранислав 22, 23, 126,

531,532
Крстојевић,Крсто464,472
Крстојевић,Периша472
Крушевачкибан/ОдКрушева,бан

81,260,457,466
Крушић,иван44,102,233,453
Крцуновић,Перо477
Кузун /ОдСријема, јањо / јања

капетан313,468,478,484,485

Кулин,капетан42,234,451
Кулиновићи472,486
Кулишић,Шпиро114,532
Кулишићи484
Куна,Асан-ага/хасан-ага 28, 89,

90,95,96,140,141,230,450,
451,455,460,484

КупиновићВук–в.змајДеспот
Вук

Куртагић,зујо447,463
Куртагић,Мујо446,472
Куртагић,Омер472
Куртићи486
Кустодија,Лазар472,480
Кустодија,Перица453,472,480
Кутишанац,Дамњан141,487

Л

Лазар, кнез/цар63, 77, 146, 232,
247, 259, 261, 296, 302, 304,
312, 316, 321, 349, 364, 367,
368, 376, 380, 446, 453, 454,
468, 475, 476, 482, 483, 485,
503,538

Лазар, синЂурђа и јерине 143,
467,474

Лазаревић,Вук374,472
Лазаревић,јован58,472
Лазаревић,Лука33,317,330,454,

465,487
Лазаревић,Стеван/Стево/Стефан/

ВисокиСтеван/деспотСтје-
пан34,58,73,106,107,296,
366, 373, 374, 454, 468, 472,
474,475,485,504

Лазаревићи374,374
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Лазаревићи,хајдуци481
Лазо,барјактар476
Лакетић,јанко248,446,465,477
Лакић,хусеин466
ЛатининАндра108,236
ЛатининВран454,459,465
Латинингојко452,468
ЛатининЂино184,330,331,452
Латининживо464
Латининјерко465
Латининџин241,300,301,452
ЛатининШимо148,464,480
Латинскицар53,63,469
Латинче447,451,481
Латковић,Видо118,120,121,128,

339,363,532
Латковић,јован481
Латовић,иван480
Левинтон,георгијАхилович(Ле-

винтон,георгийАхиллович)
74,532

Леђански краљ/бан 81, 82, 180,
300,305,383,452,483,484

Лека,капетан78,105,232,238,299,
300,307,342,479,486,532

Лепосава,љубаСтојанаПоповића
112,113

Лешевић,жарко454,478
Лиман-ага/Лиманага97,460
Лимо,харамбаша/хајдук447,454,

464,465,479,481
Лимун,трговац/хајдук/харамбаша

274,454,459,466,480,538
Лисичић,бег456
Лихачов,ДмитријСергејевич(Ли-

хачёв, ДмитрийСергеевич)
325,351,532

Лич, Едмунд (Leach, edmund)
354,532

Лич,Марија(Leach,Maria)16
Лички,Мустај-бег 59, 102, 450,

470,486
Лома,Александар39,52,145,204,

286,290,300,302,364,532
Лотман, јуријМихајлович (Лот-

ман,ЮрийМихайлович)192,
193, 195, 268, 315, 353, 532,
533

Лоџ,Дејвид (Lodge,David) 268,
533

Луковац,Алија459

љ

љеповић,Раде454,475,481
љепосава, заручницаМилића

барјактара109
љубаБановићСтрахиње114
љубаБеглер-бега98,102
љубаБоланогДојчина317
љубаБоришесердара106,230
љубаВукашинакраља/Вукаши-

новица380
љубагрујичина/грујовица115,

120,334
љубаДаничићаЂура120
љубаЂурицевојводе114,120,142
љубаКунеАсан-аге–в.златија,

љубаКунеАсан-аге
љубаМаркаКраљевића–в.Анђе-

лија/љубаМаркаКраљевића
љубаМилошачобанина101,116,

120
љубаМилутинабана114,120,143
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љубаМомчилова105,116
љубаМустај-бегаЛичког59
љубапопаБошковића106,230
љубаТодораодСталаћа106
љубаФилипаМаџарина331
љубахајдук-Вукосава48
љубинковић,Ненад107,114,198,

221, 257, 269, 278, 296, 303,
339,526,532,533,543

љубичић,Вучко454,465
љубовић,бег54,70,91,142,171,

230, 256, 267, 329, 451, 458,
459,475

љубовић,Мујо150
љутица, Богдан 56, 72, 76, 119,

134, 250, 251, 299, 300, 302,
320, 373, 379, 385, 452–454,
459,463,482,486,504

М

МајкаДесанчића383
Мајкаиванова121
Мајкајуговића121
Мајка Марка Краљевића – в.

јевросима / Мајка Марка
Краљевића

МајкаНаходаСимеуна328
МајкаСекулина125
Максим,барјактар92,348,454
Максим/Макса,владика294,374,

472,477
Мал-ага447
Маленица,сестрићМијатахајдука

310,472,481
Маленица, хајдук 454, 462, 467,

481

Малета/Малкета/Милета/Малош
/УсаринМилета,хајдук113,
276,376,452,454,459,465

МалиРадован472
МалиРадојица/Радоица43,49,50,

57,137,177,179,233,309,342,
366, 373, 454, 467, 472, 479,
483,505,531,535

Мандалина,вила318
Мандушић,Вук280,281,379,453,

454, 463, 465, 467, 470, 475,
477–481,484,485

Манојло,мајстор138,161
Мара,невестајовеСарајлије231
Маретић,Томо21,302
Марија,ћеркаелбасанскогвојводе

375
Маријан,бан445
Маријан/Марјан,сестрић/синива

Сењанина 45, 84, 133, 227,
284,289,319,455,468,470

Маријан/Марјан/Марјанко, се-
стрић/синовацМијатаТомића
53,227,288,310,455,471,472,
481,485

Маринко,војвода482
Маринчић/Маричић,Вид243,379,

455,490
Марић,Вид480
Марић,војвода483
Марица,Карађорђевамајка283
Марич-Аљбег478
Маркић288,455,470
Марко,братјакшекапетана478
Марковић,Вук481
Маркус,Соломон (Marcus,Solo-

mon)387,533
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Мартесин,Марко30,236
Мартиновић,СавоМатов255
Мартиновићи249,313,475,482
Мартолоз,Никола162,230
Маруновић,Мујо463
Матељевић,јанко309,455,477,479
Матељевић,Новак309,455,477,479
Матељевићи139,310
Матија,нејаки/дијете28,97,226,

227,235,366,455,468
Матијаш/Матија, краљ247, 252,

281, 297, 316, 449, 455, 468,
470,474

Матић,Светозар 246, 251, 295,
339,363,533,534

Матицки,Миодраг278,339,533–
535

Мато,чобанин456,464
Махмут-бег469,486
Мачивуна,војвода483
МаџарБалша465
МаџаринПалко463
Маџарин/Маџар/Драгиловић/

Шокчић,Филип/Пилип/Ви-
лип68,69,162,230,271,272,
299,319,331,452

Меденица,Радосав23, 103, 112,
114,115,206,229,230,339,534

Мејо,буљубаша455
Мека,буљубаша461
Мекић,Мехмед-ага366,461
Мекићи313,483
Мелетински,јелеазарМојсјејевич

(Мелетинский,ЕлеазарМои-
сеевич)46,74,215,261,351,
352,362,534,536

Мемед,телал453

Мемед,цар459
Мемед-ага459,482
Мемед-капетан462
Мехмед,алајбег460,479
Мехмед-паша50,57,445
Мијаило,ђак482
Мијаило,краљ453
Мијаило,хајдук455
Мијајло,братМалогРадојице472
Мијајло,војвода486
Мијајло,слуга453
Мијајло/Мијаило/Михаило,чоба-

нин56,100,455,467,468
Миклен,војвода482
Милан-бег169,243,448
Милер,ДинА. (Miller,DeanA.)

219,278,283,286,295,534
Милетић,хајдук481
Миливоје,хајдук137,472
Милија/Милја,чобанин56,455
Милинко473,475
Милић,барјактар108
Милић,војвода482
Милић,сестрићПлетикосеПавла470
Милић,синСтарогВујадина309,

310,472,480
Милић,хајдук481
Милићевић,МиланЂ.60,534
Милица, сестраиванаЧарноје-

вића106
Милица,царица31,146,147,261,

305,313,317
Милован462,473,476
Милован,братЂачетахарамбаше

177,179,448,472
Милован, братМалог Радована

454,472
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Милован,млади,сестрић82,87,
93,226,227,234,455,471

Милован, син будимског краља
227,467

Милован,слуга475
Милован,чобанин472
Милош455,473,476
Милош,дијете472
Милош, чобанин 101, 115, 116,

120,226,318,455,468
Милошевић,Никола242,534
МилошевићЂорђевић,Нада 23,

24,30,32,64,73,77,94,119,
121, 146, 159, 166, 254, 271,
339, 362, 524, 528, 529, 534,
535,539

Милутин,бан114,120,143,167,
201,207,276,455,476

Милутин,краљ108,227,236,305,
468,470,475,482

Милутин,прота487
Милутин, син гојка Латинина

452,468
Милутин,слуга237,474,476
Милутиновић,СимаСарајлија20,

26, 66, 82, 83, 123, 179, 202,
257, 299, 304, 307, 319, 336,
380,384,387,393,522,533

Миљковићи94
Миочиновић,Мирјана316,527
Мирко,војвода455,485
Мирковић,Вук–в.Брђанин,Вук
Мирковић,Лазар292,535
Мирчета/Мирко,војвода293,375,

456,473,486
Митар,арамбаша468,485
Митровић,Стојко56,61,468

Мићуновић, Вук 148, 465, 473,
479,481

Михаило,бан,синБановићСтра-
хиње310,477,480

Михаљчић, Раде 292, 296, 302,
312,535

Михат,чобанин–в.ТомићМијат/
Михат

Младеновић,живомир522
Младјеновић,Влатко460
Млетачки/Млечанин дужд/краљ

63,96,462
Момчило, војвода 105, 113, 116,

167, 234, 235, 238, 240, 243,
277, 309, 310, 319, 334, 372,
456,465,470,479,486,545

Морињскибан449
Морис, Чарлс (Morris, Charles)

268,535
Мороштанин466
Московска/Рускакраљица/царица

28,248,316,336,475
Московскикраљ454
Мостарскидиздар460
Мочивуна,Вук
Мркојевић,Вук282,383,465
Мркоња,сердар478
Мркоњић,поп466
Мркоњић/Мерконић, Петар 56,

260, 282, 383, 446, 447, 454,
465,479,485,506

Мркоњићи313,484
Мрњавчевић,Андријаш/Андрејаш

–в.Краљевић,Андрија
Мрњавчевић,Богдан
Мрњавчевић,Вукашин–в.Вука-

шин,краљ
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Мрњавчевић,гојко, војвода 311,
312,479,482,486

Мрњавчевић,иваниш292
Мрњавчевић,Митраш/Дмитар292
Мрњавчевић, Угљеша, војвода

312,479,482,486
Мрњавчевићи/Мрњавчићи 256,

292,311,312,479,482,483,535
Мрчаревић,Перо89,475
Мрчарић,Пејо149
Мујо243,273,292,318,319,445,

446,455
Мујо, буљубаша/буљумбаша 53,

450,460,463,470,486
Мујо,делибаша453
Мујо,серхатлија66,457,460
Мујо,хазнадар453
Мујо,челебија196
Мујовић,Алија461
МуратII389
Мурат,везир453
Мурат,харамбаша148
Мурат,цар303,317,454
Муса446
Мусић/Мусојевић,Стеван/Стефан

79,145,150,163,236,267,297,
321, 372, 456, 474, 475, 483,
484,506

Мустај-бег459,467
Мустафа70
Мустаф-ага/Мустафага/Мустав-а-

га91,449,453,468
Мутап,Лазар144,145,246,248,

298,366,456,475,487
Мухамед32
Мушицки,Лукијан363
Мушкет,капетан85,241,258,456

Н

Надомир456
Нађилима486
Назечић,Салко140,275,295,535
Накић,ибрахим453,486
Накић,Усеин,467
НаходМихаило456,469
НаходМомир227,238
Наход/НаодСимеун62,110,120,

121,227,238,328,358,371,542
Наџаковић,Мујо450
Недељко/Неђељко,протопоп38
Недић,Владан19,137,339,362,

363,521,522,535
Недић,глигорије473
Недић,Димитрије473
Недићи141,487
Нејаица,Марко466
Некљудов,Сергејјурјевич(Неклю-

дов,СергейЮрьевич)216,226,
351–354,360,535,536

Неманић,Стјепан229
Немањић,Вук58
Немањићи20,294,296,305
Ненад456
Ненадовић,Алекса,кнез473,487
Ненадовић,јаков/Чичајаков141,

227,462,467,473,487
НерођенДелија35,456
Нестопољче,јанко447
Ника479
Никић,Раич479
Никодин,алај-барјактар
Никола 102, 132, 196, 318, 390,

456,472,473,479
Никола,бан482
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Никола,барјактар485
Николин/Николић456
Николин/Николић,иван456
Николић,Ташо456,470,480
Никчевић,Пејо57,139,167,456
Нинко132,196,318,390,456,473
Нинковић,јовица481
Нишић,Андрија456,473
Нишић,Ненад456,473
Новак,ковач345,346,348
Новаковић/Радивојнић, грујица/

грујо28,31,46,47,72,73,82,
90,115,116,120,123,129,136,
179, 180, 226, 227, 231–233,
238, 243, 258, 274, 284, 285,
291, 298, 300, 306, 308, 310,
318, 346, 347, 368, 371, 375,
377, 380, 383, 385, 388, 450,
456, 457, 465, 468, 469, 473,
476,478–481,483,484,486,507

Новаковић,Оливер308,473,480
Новаковић,Стојан271,295,536
Новаковић, Татомир 129, 291,

308, 310, 318, 346, 457, 473,
480,486

Новаковићи308,480,485
Новик,јељенаСергејевна(Новик,

Елена Сергеевна) 214, 215,
225,536

Новљанин,Алија/Але/ОдНовога,
бег 35, 89, 90, 101, 116, 454,
455,457,459

Новљанин,Нуко100,484
Нодило,Натко145,240,273,285,

290,536
Нукић,барјактар457,460
Нукица94

Њ

Његушевић,Мато458

О

Обилић/Обиљан/Обиловић/Ко-
билић/Драгиловић,Милош,
војвода 37, 52, 63, 72, 131,
167, 232, 235, 237–240, 257,
259, 276, 278, 281, 282, 296,
297, 299–305, 307, 321, 342,
347, 349, 364, 367, 368, 372,
453, 465, 469, 475, 478, 479,
482–485,508,526,545

Облак,Миросав307,384,478
Облак/Облачић/Облачина/Огра-

шић,Радосав/Раде43,46,49,
61,70,167,177,252,257,267,
300, 307, 320, 366, 374, 383,
464, 465, 474, 476–479, 482,
484,509,541

Оборкапетан480
Обрад,војвода482
Обрен-бег472,486
Обренбеговић,Вук473
Обренбеговић,Ђуро473
Обренбеговић,Милош256,347
Обреновић,Ђуро256,462
Обреновић,јован473
Обреновић,Милош242,462,466,

473
Огњан,сестрићМаркаКраљевића
ОгњанВук, синОгњанинаВука

309,472,479
Огњанин,Вук–в.змајдеспотВук
ОгњенаМарија23
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Огојеновић486
Ограшић/Агршић,Алил/Алија/

сердар288,457,460,461,469,
470,486

Ограшић,Мујо486
Ограшић,Раде–в.Облачић,Раде
ОдАвале,Порча101,449,464,486
ОдАвале,Раде70,307,479
ОдБарата,Мујо447
ОдБеча,ћесар–в.Бечкићесар
ОдБишћа,капетан131,132
ОдБишћа,Мујо84
ОдБишћа,Усеин473
Од Бишћа/Бића, Алија/халија/

Ал-ага84,451,459,466,473,
486

ОдБјелица,Кузман479
ОдБруснице,Милан487
ОдВидина,Мејо466
ОдВидина,паша449
Одграхова,паша139
Одграчаца,Панџа458
ОдЂурђије,краљ–в.Ђурђијски

краљ
ОдЕрдеља /Ердељски/Ерделић,

бан446,457,484
Одзагорја,бег449
Одзагорја,паша457
Одзадра/задранин,Тодор48,79,

139, 258, 367, 450, 456, 466,
484,518

Одзворника,бег462
Од змијана/змијања, Рајко 241,

475,485
Одјаноша,краљ457
ОдКладуше,Мујо– в.хрњица,

Мујо

ОдКлобука,Вук481
ОдКоњица,јанко479
ОдКоњица,Раде481
ОдКотара,Божо466,479
ОдКотара/Котарац,јанко70,451,

468,480,497
ОдКрајине/Крајинић,Мујо–в.

хрњица,Мујо
ОдКрајине,Раде511
ОдКратора /Кратовац,Раде/Ра-

доња66,161,486,511
ОдЛеђана,бан–в.Леђанскикраљ
ОдЛорина,Дука50
ОдМедуна,ага97,184,445
ОдМисира,јово458
ОдМисира,Мато467
ОдНијемаца,бан98,105,277,456
ОдНикшића,жарко458,466,479
ОдНикшића/Нихшића,паша106,

139,276,446,475
ОдНовога,ага277,456
ОдНовога,бег449,462
ОдОлаша,Мујо461
ОдПазара/Пазарлија,паша277,

446,449
ОдПипера,живко307
ОдПипера, Лијаш/Лијеш 307,

348,477
ОдПипера,Филип307
ОдПосавља/Посавја,Сава 227,

457,458,479,483
ОдРесаве,краљ477
ОдРибника,ага284,317,377,459
ОдРиђана,Ђуро 142, 255, 258,

448,454,478
ОдРоваца,Вук/Вуксан 56, 307,

348,446,477
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ОдРовина / Томановић,Никац/
Нико458,466,479

ОдСокола,Раде165,458,479
ОдСријема,Вук484
ОдСријема,јањо–в.Кузун,јањо
ОдСријема,Павле479
ОдСталаћа,Тодор 93, 106, 348,

485,518
ОдСтијене,диздар486
ОдСтубице,хусо447,479
ОдТипуна,бан457
ОдТравника,паша50,454
ОдТребиња,паша462
ОдУдбара,Дмитар481
ОдУдбине,Панџа289
Од Удбине/Удбиње,Мујо – в.

хрњица,Мујо,462
ОдУдварја,Митар465
ОдУџбара /Уџбарски, бан 53,

176,177
Одхорвата,Мато51,458,466
Одисеј103
Оливер,грујо465
Оливер,слуга298,474
Олрик,Аксел(Olrik,Axel)347
Омер473
Омер,барјактар446,459,470
Омер-паша250,255
Омерага456,459
Омучевић,Реља482
Опаљеница,хајдук481
Орбин,Мавро292,536
Ориђанин/Охриђанин,Милош49,

458,509
Орлин,војвода482
Орловић,Павле237,482
Оругџијћ,Мехо70,144,330,459

Осман458,460,462,473,474,479
Осман-ага/Османага30,231,461,

470
Осман, барјактар 445, 458, 459,

462,480,481
Осман-бег450
Осман,капетан446,455,463,466
Отмановић/ОдСтамбола/Тур-

ски, цар 54, 56, 76, 78, 119,
132, 172, 248, 271, 272, 276,
286, 295, 296, 298, 316, 336,
367, 368, 374, 445, 446, 448,
449, 453, 457, 459–462, 469,
473,476

П

Павле,арамбаша483
Павле,војвода108
Павле,кујунџија96,458
Павлић458,474
Павлица,дијете456,470
Павличић,Павао166,536
Павловић,Миодраг90,125,126,

149,204,536
Пазарлија, паша– в.ОдПазара,

паша
Пандуревић,јеленка52,230,536
ПанићСуреп,Милорад339,536
Пантелић,Никола114,532
Пантић,Мирослав20,39,536,539
Панџа,хусеин470
Пашићи473,486
Пеимана,ћеркаДиздар-аге229
Пејзо33,317,445,454,480
Пелевић,Бећа447,450
Перастовић,хамза447,458
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Перић,Драгољуб 126, 149, 229,
239,536,537

Периша458
Перла,Радосав50
Перовић,Батрић58,249,285,309,

458,473,477
Перовић/Перов, Радул 285, 309,

458,467,471,473,477,481
Перун/громовник255,285
Петар,капетан467
Петар,Карађорђевотац283,458,

468
Петар,краљ477
Петар,налбантин448
Петковић,Данијела 26, 74, 228,

232,253,254,288,381,537
Петреније475
Петров,г.А. 216, 217, 258, 270,

537
Петров,НикитаВикторович 17,

18,217,218,537,538
Петровић,јован458,473
Петровић, Карађорђе/Ђорђе/

Ђорђије31,58,102,122,144,
283, 298, 303, 373, 382, 458,
466,468,473,475,510,526

Петровић,Петарж.114,532
Петровић,ПетарЊегош137,535
Петровић,Соња146,222,227,321,

389,538,544
Петровићи249
Пећкивезир277,456
Пециреп,Лазар142,466,480
Пешиканљуштановић,љиљана

42,67,114,119,226,240,273,
274, 281, 294, 297, 538, 540,
541

Пешић, Радмила 55, 140, 159,
254, 306, 339, 362, 388, 521,
538,539

Пивљанин,Бајо70,78,89,90,134,
135, 171, 267, 274, 369, 458,
466, 470, 475, 476, 480, 481,
483,510,538

Пијавица,Ђуро480,483
Пипер,Север446,463,466
Питагора340
Питулић,Валентина146,539
Плавша,харамбаша458,466,476,

481,485
Платон213,539
Плетикоса,Павле 106, 447, 458,

463,470
Пловкић,Маркић481
Плоча,Сијаија460,479
Подгорица,иво28,248,458,475
Подреновићи484
Подруговић, Тешан 45, 72, 246,

304,321,373
Подунавац,бег273,449,453
Познањ-капетан481
Појезда,божанство290
Покрајчић,Павле448
Половина,Наташа67,541
Поморавац,Тодор174,458,459
Поповић,Антун82,202,227,371,

459,468,483
Поповић,Богдан114,539
Поповић,Вилип467
Поповић,Данијела64,539
Поповић,Драшко30,459,466
Поповић,иван468,473
Поповић,илија455,461,474
Поповић,јован459
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Поповић,Павле20,539
Поповић,Стојан82,112,202,256,

276, 301, 372, 459, 468, 476,
479,484,511

Поповић,хоташ473
Порча,буљубаша486
Посавчић, Стеван/Стефан 146,

298,474
Поцерац/ОдПоцерја,Милош50,

100, 226, 278, 301, 330, 448,
459,465,478,480,487,508

Првовенчани,Стефан294
Предојевић,хасан-паша132
Предраг456
Прејеч-капитан184,467
Прентушић,Вук448
Пријезда,божанство290
Пријезда, војвода 151, 234, 276,

371,459
Пријепољче,момче447
Приморац,Алекса 45, 274, 307,

461,466,481,485
Приморац,Никола483
Прља,Радосав468
Прометеј215,534
Проп, Владимир јаковљевич

(Пропп,ВладимирЯковлевич)
16,46,121,157,214,215,225,
245,283,315,351,352,536,539

Протопопа, злота 28, 144, 247,
273,449

Протопопић,Никола144,247,257,
273,449

Пустахија,Лука57,139,167,459
Пустахија,Петар459,480
Путилов,БорисНиколајевич(Пу-

тилов,БорисНиколаевич)17,

24,33,65,157,158,160,271,
274, 276, 283, 284, 287, 293,
325,364,539

Пушибрк,Остоја481

Р

Радановић,Лазо108,109,529
Раде,војвода459,477,482
Раденковић,љубинко29,240,285,

522,525,540,543
Радивој/Дели-Радивоје45,47,72,

73, 123, 135, 136, 233, 274,
284, 290, 291, 306, 308, 309,
346, 347, 377, 388, 450, 459,
461, 466, 468, 473, 479–481,
483–486

Радивојев482
Радивојнић,грујица–в.Новако-

вић,грујица
Радиша482
Радо-бегМијајло482
Радован237,473,475
Радовић,Вуксан464,470
Радовић,Лука142,237,329,459,

466
Радовица,слуга485
Радојица459,466,468
Радоња,војвода28,476,482
Радул,војвода29
Радуловић,Немања115,126,135,

233,360,377,540
Радуловић,Селимир137,531
Радуловић,Симо458,479
Рајко,војвода305,309,485
Рајковић,Божо367
Рајчевић,Бошко482
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Ракоци467
Ракочевић,Вуко447,464
Ранк,Ото (Rank,Otto) 121, 214,

540
Раслапчевић,Вук480
Рацков,Софија37,540
Рашковић,Божо367
Рашковић,Стијепо,463
Реновац,гаврил141,481
Ресавац,јовица482
Риђанин,Вук459,466
Риђанин,Раде366,459
Ришњанин,Алија458,473
Ришњанин,иван89,476
Ришњанин,Мато141,459,481
Ришњанин,Махо 104, 274, 458,

473
Ришњанин,Петар96
Ришњанин,Селим104,454
Ришњанинхаџија 104, 274, 454,

458,473,538
Роксанда343
Роса /СестраЛеке капетана 78,

105, 232, 238, 299, 300, 307,
342,532

Роснић,Стеван/Стефан459,479
Руварац,иларион271, 364, 540,

542
Рудан,Амет-ага451,473
Рудан,Сали-ага451,473
Ружица /ћерка бана задранина

98,229
Ружичић,Мијајло141
Русић,Петар,арамбаша485
Русов,Лазар355,540
Русовићи,хајдуци481
Рустем,бег/ага453

С

Савко482
Саламон23
Самарџија,Снежана18,24,25,33,

34, 40, 67, 68, 122, 144, 146,
148, 149, 157, 158, 164, 175,
198, 223, 234, 235, 237, 238,
246, 257, 270, 278, 287, 288,
294, 297, 314, 315, 317, 319,
345, 374, 524, 528, 529, 532,
533,537,539–543

Самарџић,Радован284,521,531,
540

Самоход,Симо485
Самуило172
Сарај-ђевојка/Сарајевка49,313
Сарајлија,јова81,231,459
СветиАндрејПрвозвани292
Светигригорије121
Свети Димитрије / Димитрије

Солунски33,236,448
СветиЂорђе23,271
Светијован278,541
СветиСава/Сава,калуђер32,33,

38,294,386,527,534,541
Свилојевић,Михајло/Михаило/

Михаил,бан55,228,252,280,
303, 305, 320, 350, 467, 474,
478,480,511,523

Свирида,ињесаиљинична(Сви-
рида, инесса ильинична)
353,524

Свјатогор364,532
Сеидим,паша134,184,385,451
Сеиман,царевић445,469
Селим,муселим102,122,458,473
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Селим-алајбег450
Сељанин,иван57
Сенковић,Ђурђе317,468
Сенковић,иво28,124,227,235,

284,317,366,377,459,468
Сенковић/херцеговац,Дука, зу-

лумћар115,143,167,201,207,
276,376,448,453,455

Сењанин,Антун/Антоније84,227,
284,459,468,480

Сењанин,Боро464
Сењанин/Сијењанин,иван/иво/

иван-капетан 24, 42, 54, 61,
76,84,86,87,89,92,98,102,
105, 108, 109, 126, 128, 144,
164, 171, 173, 176, 178, 227,
232,236,237,243,254,274–
276, 280, 282, 284, 287, 289,
298, 319, 367, 368, 370, 376,
379, 380, 383, 385, 447, 448,
450, 451, 454, 455, 459–462,
464, 466–468, 470, 473–476,
479–481,484,485,512,530

Сењанин,јуре466
Сењанин,Максим288,460,470
Сењанин,Марјан – в.Маријан/

Марјан, сестрић/син ива
Сењанина

Сењанин,Мато485
Сењанин,Раде460,476
Сењанин,Тадија87,140,141,227,

288, 460, 466, 470, 473, 480,
484,514

Серенсен,Асмус(Serensen,Asmus)
19,63,530,542

СестраАтлагића483
СестраБодолићаБогдана172

СестраБоланогДојчина317
Сестрабудимскогкраља107,349,

350
СестраглумцаОсман-аге82
СестраЂурковићсердара79
Сестра ивана Сењанина – в.

Анђа/Анђелија/Сестраивана
Сењанина

Сестраиванишабана102
Сестра јанка Сибињанина – в.

Анђа/СестрајанкаСибиња-
нина

СестраљутицеБогдана119
СестраМартолозНиколе162,230
СестраМиљковића94
СестраМомчилавојводе243
СестраТодоразадранина48
СестрићСењанинаива126
Сибињанин/Угрин/хуњади/ Од

Сибиња,јанко/Анко,војвода/
бан20,28,43,52,53,56,61,
66, 75, 85, 92, 94, 107, 108,
125, 150, 230, 234, 241, 243,
250, 252, 255–259, 271, 272,
275–277, 279, 280, 286, 287,
289, 297, 299, 303–307, 309,
311, 319, 320, 350, 368, 370,
372, 375, 383, 384, 386–388,
445, 447, 449, 450, 453, 455,
457, 458, 460, 463–465, 467,
468, 470, 474, 476, 478–480,
482–485,514

Сибињкадевојка106,107
Сиверинац,Радосав149,460
Сил, грејем (Seal,Graham) 219,

220,542
Симић,хајдук483
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Синан-ага450
Синан-паша139
Синовицаивацрнојевића320
СиротанАлил476
Скадранин/ОдСкадра,Алија457
Слепаживана339,538
Слепи,БогданIII293,375
Слепицаизгргуреваца312,339,

545
Смиљанић,МанојлоВ.95,542
Смиљанић/цмиљанићилија,сер-

дар69,89,92,93,97,103,205,
236, 237, 273, 280, 460, 461,
463, 464, 467, 470, 476, 478,
479,483,485,516

Соколовић, паша 446, 450, 465,
476

Сочивица,Никола473,480
Сочивица,Станко473,476,480
Сплећанин,поп247,273,380,449
Спремић,Момчило389,542
Срб,Радосав226,480
Срђевић,иван79,231
Средоје,хајдук346,484
Стамаћ,Анте166,536
Станаја119,538
Станимир,бан98
Станисављевић,Миодраг341,542
Станиша36,230
Станиша,војвода482,486
Станковић,јован28,76,461,476
СтарацВарићак486
СтарацВладислав486
СтарацКланац469,485
СтарацМердан-ага486
СтарацМилија81,100,114,115,

232,339,342

СтарацФочо309,386,469,480
СтариВујадин137,235,309,480
СтариМатеља309,479
Старина/Дебелић, Новак / Но-

вак,хајдук20,45,47,56,72,
73, 101, 123, 134–136, 227,
233, 235, 238, 241, 271, 274,
284, 285, 290, 291, 298, 306,
308–310, 346–348, 369, 374,
376, 377, 379, 380, 388, 450,
461, 469, 473, 476, 478–481,
483–486,516,531,533,540

СтаровлашеПавле479
Стеван/Стефан,бративанаСења-

нина128,460
Стеван,синРадивоја468
Стеван/Стефан,војвода70,461,485
Стеван/Стипан/Штеван,сингруји-

цеНоваковића285,468
Степоје482
Стега,хајдук483
Стефан/Стјепан/Стеван/Шћепан,

цар38,63,110,111,316,453,
456, 458, 461, 469, 471, 476,
486,517,529

Стефо,властелин87,476
Стоићевић,Милош70,144,330
Стојан,арамбаша461
Стојан,Ђурђеввојвода482
Стојан,сестрићкраљаМилутина

93,227,461,470
Стојановић,љубомир521
Стојановић,Миодраг60,542
Стојчевић,Али-паша250
Страоглеђа,Стефан482
Стријемљанин,Павле 131, 184,

449
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Сувајџић,Бошко25,26,29,30,55,
69,79,107,115,121,126,134,
139, 140, 152, 173, 198, 223,
227, 228, 231, 271, 272, 286,
306, 339, 363, 365, 368, 376,
377,525,542–544

Сужњевић,Лазар461,467,473,474
Сужњевић,Мато473
Сузица,кадија462
Сујо,харамбаша70,461,473
Сулеиман/Сулејман,цар173,450,459
Сулејман,паша476
Суљ-ага454

Т

Таир-пашиница457
Танасије482
Танковић,Мујо486
Танковић/Тановић, Осман 319,

447, 451, 460, 461, 463, 469,
470,476,486

Танковићи484
Тарка,Лоте(Tarkka,Lotte)354,544
Татарскикраљ476
Тиранин,паша276,277,456,457
Титор,барјактар92,288,461,470
Тодор,везир123,461,476
Тодор,синМилошачобанина,468
Токовић,Осман455
Томановић,Никац/Нико – в.Од

Ровина,Никац/Нико
Томаш,војвода461,468
Томаш,јерининбрат106
Томашевски, БорисВикторович

(Томашевский,БорисВикто-
рович)157,166,544

Томин,Светлана67,389,540,544
Томић,галија461,485
Томић,Мијат/Михат, хајдук/ха-

рамбаша/чобанин31,53,132,
134, 135, 139, 165, 174, 175,
184, 227, 233, 235, 258, 273,
274, 280, 288, 310, 368, 369,
371, 377, 385, 455, 461, 462,
467, 471, 475, 476, 479–481,
483,485,519

Томичић,Радоња462,481
Томковићи313,484
Томо,барјактар86,288,298,462,

470,481
Томсон,Стит(Thompson,Stith)15,

16,522,544
Топал-Каматар486
Топлица,стари305,469
Топлица/Топличан,Милан/иван50,

232,281,299,301,302–305,349,
462,464,469,475,479,482–485

Топоров,ВладимирНиколајевич
(Топоров,ВладимирНикола-
евич)255,352,528

Тоша,капетан87,242,462,467
Травничкивезир54,177,205,448,

455,462,476
Тузла,капетан469,480,486
Туркиња92
Турскицар– в.Отмановић /Од

Стамбола,цар
Турчин/Туре25,44,81,83,86,89,

93,101,102,105,106,116,138,
184, 236, 254, 275, 280, 317,
319, 331, 333, 376, 377, 380,
417,430,444,453,470

Тутњевић,Станиша126,525,541
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ћ

ћејван/ћејфан/ћејван-ага/ћефа-
нага/ћејфанага/ћеиван 228,
230,451,455,484,486

ћеркабаназадранина–в.Ружица
/ћеркабаназадранина

ћеркабанаодУџбара176
ћеркабудимског/угарског краља

/Будимскапринцеза96,143,
306,374

ћеркаВетли-Беговића76
ћеркаДукеодЛорина50
ћеркаЂурђаијерине78
ћеркаивацрнојевића230,320
ћеркаКарловачкогбана76,483
ћирјак/ћирак, војвода 79, 80,

462,478
ћирковић,Сима292,544
ћоперовић,Симо485
ћоровић,Владимир247,252,544
ћоровић,Осман59,445,456,458
ћуприлић/ћуприлијћ,везир51,250,

344–346,348,445,449,453,458
ћурчија141,462,467

У

Угарскикраљ–в.Будимскикраљ
Угљевић,Симо464
Угљеша,хајдук483
Удбински,Мехо460
Удински,Влатко460
УзунМемед458
Урица,баница228,461
Урош,цар38,125,256,287,296,

380,462,464,468,469,476,486

Усарин,иво106,462
Усеин462
Усеин-ага482
Усеин,слуга475
УскокКариман458
УскокРадован464,470,520
УскокРадојица/Раде174,367,462,

464,483,520
УсоАрапин317,448
Усо,делибаша–в.хусо,делибаша
Успенски, Борис Андрејевич

(Успенский Борис,Андрее-
вич)164,544

Уступчић,Павле100,453,460
Усув,ДелиРаде475
Утер,ханс-јерг(Uther,Hans-Jörg)

16

Ф

Фазли-паша461
Фазлипашиница92
Фазли-харачлија459,479
Фајфрић,жељко294,544
Фата,сестрабегаУзумовића102
Фатима49,93
Фатима,ћеркаБојачићаАлије229
Ферат,капетан458
Филиповић,Миленко252,530
Филозоф,Константин296
ФонТирш,Фридрих(VonThiersch,

Friedrich)340
Фонхан,јохангеорг(VonHahn,

JohannGeorg)15
Фочић,Мемед-ага309,469
Фочић,Мус-ага309
Фочићи480
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Фрај, Нортроп (Frye,Northrop)
352,544

Фрајнд,Марта339,538
Фрчић/Фрца/Врчић, ибрахим/

ибраим448,451,453,463,486

х

хазачкапринцеза208
хазачки/Азачки/Одхазака,краљ

208,260,448
хајка/Ајка/хајкуна/Ајкуна49,96,

140,141,176,202
хајкуна, заручница бегаљубо-

вића230
хамза/Амза,капетан458,471
хасан-паша32,527
хекторовић,Петар39
херцег/Ерцег,Стјепан482,483,486
херцеговац,Дука–в.Сенковић,

Дука
хорват,Мато
христ
хрњица/хрњавина,Алија/халил

–в.гојениАлил
хрњица/хрњичин/хрњавина/

хрњетина/хрњо/Рњица/Рњи-
чин/Рњавина / Од Удбине/
Удбиње/Кладуше/Крајине /
Крајинић,Мујо/Мустаф-ага/
Мустафа 42, 51, 58, 87, 101,
176, 276, 288–290, 319, 450,
451, 453, 454, 459–462, 466,
468, 470, 471, 473, 474, 476,
479,481,484,486

хусо/Усо, делибаша 455, 458,
462,474

ц

цветковић,Драгош190,191,194,
544

церовић,Новица308,481
церовић,Осман462,467,471
церовић,Остоја260
церовић,Стеван471
цивјан, Татјана Владимировна

(цивьян, ТатьянаВладими-
ровна),352,356,360,361,544

циганин376
цинцар,јован487
цмиљанић,Анђа/Анђелија 102,

106,230
цмиљанић,Вид475,485
цмиљанић,Мирко485
црнобарац,Станко481
црнојевић,Станко462,476,481
црнојевић/Чарнојевић, Ђуро/

Ђурђе96,462,467,474,481
црнојевић/Чарнојевић,иван/иво

63,82,85,106,230,300,304,
320, 347, 375, 450, 462, 469,
471,474,476,481,485,520

црнојевић/Чарнојевић,Максим
80,81,100,108,233,242,256,
371,462,469,520

црнојевићи20,375

Ч

Чавић,Асан-ага456
Чајкановић,Веселин46,126,302,

364,544,545
Чарапин/Чарапић,Васо318,485,

487
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Чекме/Чекмен/Чекмеџ,Асан-ага
455,461

Ченгић,алајбег453,459
Ченгић,Бећир-паша277,456
Ченгић/Ченгијћ,Смаил-ага 249,

276,308,447
Червањева,ВикторијаАлексејев-

на (Черванева, Виктория
Алексеевна)360

Човјек-паша174,462
Чоле/Чола, капетан87, 227, 455,

471
Чулко451
Чупић,Стојан318,384,462,467,

475,476,478,480,487
Чурчић,Лазар339,545

џ

џаковић,Суја,478
џидовина,Дедо32,453
џин-Алија,паша455
џорџ,РобертА.(Georges,Robert

A.)16,524

Ш

Шабанагић,ибро446
Шадић,хусеин486
Шаиновић/Шајновић/Чаиновић,

Дамјан53,100,463,474,482
Шакетић,Лука54,139,329,463

Шалетић,Вук54,139,329,459
Шандић/Сандић, јован281, 453,

463,465,478–481
Шарамбаћа,Ђуро463,480
Шарац167,235,239,383,385
Шарац,Махмут-ага486
Шаренац,Крсто463,474
Шаренац,Петар463,474
Шарић,цвијан464,485
Шаркић,јован485
Шаровић,Петар237,329,463
Шекуларац,Петар486
Шеремет/Шереметовић, Петар

478
Шеховић,Осман447,454
Шикмановић,Вук456,478
Шимо,барјактар466
Шимун,капетан463,469
Шишман,јованIII375
Шишман,цар/краљ39,446,448
Шкловски, Виктор Борисович

(Шкловский,ВикторБорисо-
вич)166,545

Шкреб,зденко166,536
Шмаус,Алојз(Schmaus,Alois)87,

127, 161, 175, 183, 184, 205,
206, 240, 251, 290, 302, 338,
350,357,545

Штитарац,Марко481
ШћепановРовчанин,Лука304
Шумадинац, бег – в. Влашић,

Радул
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НАПОМЕНА

Ова књига је настала на основу докторске дисертације
„јунакисижеепскепесмеупроцесуепскогмоделовања”,од-
брањененаФилолошкомфакултетууБеограду,предкомисијом
којусусачињавали:проф.дрБошкоСувајџић,ментор,проф.др
СнежанаСамарџија,председниккомисије,ипроф.дрјеленка
Пандуревић.Овомприликомимјошједномзахваљујемнадраго-
ценимсугестијама.Великузахвалностдугујемрецензентимаове
књигепроф.дрБошкуСувајџић,проф.дрСнежаниСамарџији
идрСмиљаниЂорђевићБелићзбогпажљивогчитањаиважних
смерница,атакођеисвојимколегамаспројектадрСмиљани
ЂорђевићБелићидрБранкузлатковићузбогтехничкеиморалне
подршке.Накрају,алиништамање,захваљујемисвојојмајци,
ДушанкиКолунџић,накоректури,одмениусвакодневнимпо-
словимаистрпљењу.
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