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ГРОБ У ГОРИ 
САДЕЈСТВО ПРОСТОРНОГ И БИЉНОГ КОДИРАЊА У ЕПИЦИ1

АПСТРАКТ: У традицијској култури балканских Словена гора је место са највећим 
могућим бројем негативних конотација: она је увек, без разлике, дивља и туђа, 
најчешће опасна (никаднијепуста/безвуковахалихајдукова), са изразитим хтонским 
карактеристикама (у њој је улаз у доњи свет – кроз јаму или пећину, у њу се изгоне 
нечисте силе као у своје природно боравиште, у њој се дешавају казнена божја чуда) 
и сл.  У складу са тим, превучена у епику, гора је просторна слика кулминације свих 
активних сижејних линија песме, односно тачке из које радња више не може ићи ни 
у једном смеру осим ка трагичком разрешењу, уколико термин „трагичко“ схватимо 
као превремену, неминовну и насилну смрт протагониста. Уз то, онај ко умре у гори – 
у гори и остаје зато што у традицијској култури није дозвољено сахрањивати нечисте 
покојнике у освећеној земљи гробља. Будући да су ти мртви по правилу вољени и 
поштовани пријатељи или родбина, без икаквог личног греха, њихови гробови се 
опремају ивом водом, клупама и родним дрвећем или цвећем чиме се маркира место 
њихове изненадне смрти, а њиховим душама се приноси примерена жртва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: гора, вода, гроб, смрт, родно дрво, биљке

У тра ди циј ској кул ту ри бал кан ских Сло ве на го ра је ме сто са нај ве ћим 
мо гу ћим бро јем не га тив них ко но та ци ја: она је увек, без раз ли ке, ди вља и ту
ђа2, нај че шће опа сна (никаднијепуста/безвуковахалихајдукова), са из ра-

1  Овај текст настао је у оквиру плана рада на пројекту 178010 „Језик, фолклор, миграције на 
Балкану“ (Балканолошки институт САНУ), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.

2  Са мо јед ном је на пра вљен пре се дан овом пра ви лу: ка да је, са по ра стом хај дуч ке ге ри ле про-
тив Осман ли ја, го ра (у ко јој су они бо ра ви ли „од Ђур ђе ва до Ми тро ва дан ка“) у епи ци по-
ста ла „свој“, а гра до ви (у ко ји ма су жи ве ли пре те жно Тур ци) до би ли ка рак те ри сти ке „ту ђег“ 
про сто ра. Сва оста ла људ ска на се ља по ме ра ла су се на тој ска ли пре ма то ме ка ко су хај ду ци 
про ла зи ли у њи ма (са ја та ци ма и сл.) (Упор. Де те лић 1992).
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зи тим хтон ским ка рак те ри сти ка ма (у њој је улаз у до њи свет3 – кроз ја му или 
пе ћи ну, у њу се из го не не чи сте си ле као у сво је при род но бо ра ви ште, у њој се 
де ша ва ју ка зне на бож ја чу да4) и сл. (Чај ка но вић 1994/1; Ра ден ко вић 1986). У 
скла ду са тим, пре ву че на у епи ку, го ра је про стор на сли ка кул ми на ци је свих 
ак тив них си жеј них ли ни ја пе сме, од но сно тач ке из ко је рад ња ви ше не мо же 
ићи ни у јед ном сме ру осим ка тра гич ком раз ре ше њу, уко ли ко тер мин „тра-
гич ко“ схва ти мо као пре вре ме ну, не ми нов ну и на сил ну смрт про та го ни ста. 

Смрт у еп ској го ри мо же би ти без гла сна и без кр ви и та да до ла зи од 
ви ше си ле (уро ка, кле тве, бо га „ста рог крв ни ка“, од ви ли не ру ке), или на сил-
на и су ро ва ка да су уби це љу ди. За по е ти ку је вр ло бит но уочи ти да смрт од 
ви ше си ле има ста бил не фор му ле, што зна чи да се на ја вљу је и опи су је уста-
ље ним, оп ште при хва ће ним је зич ким сред стви ма ко ја са свим си гур но во де 
по ре кло из ве ли ке ста ри не:5

,,Некмеспустеназеленутраву;
,,Љутомејезабољелаглава,
,,Јаркомијеомрзнулосунце,
,,Ацрнамиземљаомиљела,

,,Богбидао,тебидобробило!”
(Вук III, 78:159-163)

Аменејезаболелаглава,
Аодсрцапреболетинећу.

Тоизусти,падушицупусти.
(Вук II, 7:138-140)

СкидеМаркозеленудоламу,
Простријејеподјеломпотрави,
Прекрстисе,сједенадоламу,
Самуркалпакнадочинамаче,
Дољележе,горенеустаде.5
(Вук II, 74:117-121)

Тујемалопостануловриме,
ТешкоМарказаболилаглава.
Трећиммујепутембесидила:
''Стани,курбо,КраљевићуМарко!
Некатвојујаодсичемглаву,
Нећешдоћибилемдворусвоме.''
Јошјевилаутомричибила,
МртавМаркоподкоњицападе
Иумире,покојнамудуша!
(МХ II, 72:40-48)

3  Тај до њи свет ни је упо ре див са цр кве ним и уоби ча је ним схва та њи ма „до њег све та“ као све-
та мр твих. У тра ди ци ји ју жних Сло ве на, до њи је про сто па ра лел ни свет, у ко ме си ја ју три 
сун ца, ли ва де су цвет не и зе ле не, на њи ма игра ју мла ди и ле пи љу ди итд. упор. при по вет ку 
„Кра ва рић Мар ко“ (Чај ка но вић 1927: бр.10).

4  Нпр. у пе сми „Ку мо ва ње Гр чи ћа Ма ној ла“ (Вук II: 6) где се про та го ни ста за кри во клет ство 
ка жња ва ка ни ба ли змом (у не зна њу по је де соп стве ног си на ко ји се пре тво рио у цр но јаг ње) на 
пу ту у го ри. Ов де ини ци ја тор ка зне ве ро ват но и ни је бог већ све ти Јо ван, за штит ник кум ства.

5 Посебно формула дољележе,горенеустаде – осим наведене још и Вук III, 88 – има и не-
колико варијаната: доље/старападе,горенеустаде (Вук IV, 30; Вук VI, 2, 10), какопаде,
тако/горенеустаде (Вук VI, 58; Вук VII, 32), мртав/живападе,вишенеустаде (МХ VIII, 
19; САНУ III, 60).
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За раз ли ку од опи са на сил не смр ти од људ ске ру ке чи је је по ре кло у 
исто риј ском вре ме ну и вр ло бли ско не по сред ном ис ку ству, те се ста бил не 
фор му ле за ту вр сту рад ње још ни су фор ми ра ле до вре ме на кад су пе сме за-
пи са не:

Одсебегамачемошинуо,
Надвијегаполепрекинуо,

Пасеврати,одеузпланину.
АкаддођеСтевоупланину,

Ђесушњимакавгузаметнули,
Крвавојеподрумукамење,
Крвавесувитеоморике;

Покамењуипокрвцицрној
ГазијунакхарамбашаЛимо.

(Вук III,42:355-363)

УфатишеКовчићаОсманагу
иодњегавељемукеграде
кидајумуиногеируке,
оставишенасреддрумапута
дагамичутпицесвакојаке.
 (САНУ III, 66:132-136)

Оно што об је ди њу је оба на чи на уми ра ња у го ри је сте по гре бе ње мр-
твих од ко јих ни је дан не до спе ва у осве ће ни про стор гро бља, већ сви оста ју 
та мо где их је смрт за те кла: у пла ни ни, на пу ту или на рас кр шћу пу те ва кроз 
го ру. Је ди ни из у зе так од овог пра ви ла, у ко ме (иде о ло шке) по тре бе кул ту ре 
пре те жу над по тре ба ма еп ске по е ти ке, ја вља се у рет ким пе сма ма о смр ти 
вла да ра ко ји – иако са хра ње ни у го ри (или оста вље ни на бој ном по љу, што 
је ло кус при бли жно исте озна че но сти) – на кра ју до би ја ју цр кве ну са хра ну и 
апо те о зу све то сти. Јед на је „Смрт ца ра Уро ша“ (Вук VI, 14) где краљ Ву ка-
шин од во ди мла дог ца ра у го ру не би ли га та мо убио:

Урошједељебабијелога,
Урошједе,ујкоганеједе,
Већонодапогоризеленој,
Папребираотрованабиља,
ДаотурједијетеУроша.
Отровагаисаранимлада

Поднајвишоминајгранатијом
Угорициабрснатомјелом,

Гдисједошејестиљебаб'јела.[25-33]

............................................
ИондесеУрошпосветио,
Тесесамопосвећенот'јело
Назидануманастирушеће,
Онделеглосанакборавити,
Боравитииболнецјелити,
ДајеславаБогувеликоме,
ИУрошуугодникусвоме.[82-88]

Дру ги та кав при мер је суд би на гла ве и те ла кне за Ла за ра по сле Ко сов-
ског бо ја 1389 (Вук II, 53). Oдвојена де ка пи та ци јом, гла ва је по хра ње на у ду-
бок бу нар, а те ло оста вље но на бо ји шту не са хра ње но:
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Стајалајеглаваукладенцу
Леповремечетрдесетлета,

АубавонаКосовотело,
Нигаједуорлинигаврани,

Нигагазекоњинијунаци.[17-21]
..............................................................

Пазагазиуводукладенца,
Теизвадиизкладенцаглаву

СветитељаСрпскогаЛазара,
Пајемећеназеленутраву,

Изаитиводеукондиру.
Доксежедниводомобредише,
Кадсуцрнојземљипогледали,
Нестаглавесазеленетраве,

Одеглавапрекопољасама,
Светаглавадосветогатела,
Припојисекакоштој’ибила.
[44-54]
...............................................

Нећесветацзадужбинитуђој,
Већоноћесвојојзадужбини,
АусвојукраснуРаваницу
ПодвисокомподКучајпланином.
ШтојеЛазасаградиоцркву
Заживотајоштезасвојега,
Саградиосебизадужбину
Освомлебуиосвомеблагу
Абезсузабезсиротињскије.
[79-87]

Иде о ло шке ин тер вен ци је на еп ском мо де лу су ја сно ви дљи ве и, сва ка ко, вр
ло ско ра шњег на стан ка. Та кве, оне за пра во ни на ко ји на чин не ути чу на ста ри је 
сло је ве пе ва ња и на на лаз ко ји се ти че оп штег слу ча ја са хра њи ва ња у го ри. На ње
га, осим на ве де них из у зе та ка, не ути че ни то што у ма лом бро ју пе са ма уми ру ћи 
ју нак тра жи од сво јих дру го ва да га са хра не на не ком по себ ном ме сту (на со ли лу 
по ред мо ра, на рас кр шћу два на ест пу те ва, на бе ли лу, код ске ле и слич но - упор. ЕР 
64, 89, 94) јер се ни та да ни кад не ра ди о пра вом, цр квом санк ци о ни са ном об ре ду. 

У кон тек сту пер цеп ци је еп ске пе сме, за чуд ност ове си ту а ци је за не у пу ће-
ног чи та о ца (тј. оног ко ји при па да друк чи јем ти пу кул ту ре) ра сте тим ви ше што 
су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва у го ри оста вље ни дра ги мр тва ци – не ве сте, бра ћа, 
по бра ти ми, до бри дру го ви. Из то га ло гич но из ла зи пи та ње – чи ме је мо ти ви са на 
та ко су ро ва и (са ста но ви шта кул та мр твих) опа сна од лу ка, кад се зна да сва-
ка кул ту ра (тра ди циј ска на ро чи то) са по себ ном па жњом уре ђу је од нос из ме ђу 
жи вих и мр твих. При том се мо ра има ти у ви ду да епи ка ни у ко јем слу ча ју не 
по сту па ов де про тив но при па да ју ћој кул тур ној нор ми већ, на про тив, са ве ли ком 
па жњом и до след но шћу по шту је ње не нај ста ри је по сту ла те. На пр ви по глед, то 
го во ри о па ра док су јер се по ступ ци у го ри исто вре ме но ја вља ју и као по што ва ње 
тра ди ци је и као огре ше ње о њу. Ово се не мо же раз ре ши ти друк чи је не го из по-
зи ци је уну тар тра ди циј ске кул ту ре, а ње на стро га пра ви ла за по сту пак са не чи-
стим мр тва ци ма ујед но су и раз лог што они ко ји у го ри уми ру – у го ри и оста ју.

Црква и данас одбија да такозваним нечистим мртвима приушти 
црквену сахрану6, а у време епског певања традицијом учвршћена правила 

6  Православно опело се не може служити за оне који не припадају овој вери, ако нису кр-
штени у њој или ако су из ње искључени. Свештеник не може ову свештенорадњу чи-
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те врсте била су још јача и прецизнија. Право на редовну сахрану било је 
ускраћено свим погибалцима, а посебно утопљеницима, самоубицама, 
жртвама грома, убијеним хајдуцима и злочинцима, обешенима, учесницима 
ритуалних поворки (сватовских7, коледарских) и сличнима. Као жртве 
неприродне смрти, овде су спадали и људи умрли од заразних болести, жене 
умрле на порођају, мртворођенчад, ванбрачна, некрштена и прворођена 
деца, чак и припадници одређених народности или занимања (нпр. Цигани и 
копачи). И они које смрт дочека у гори одговарали су овој категорији јер су 
гинули или од више силе, или су убијани на препад, најчешће као учесници 
у свадбеним поворкама или трговачким караванима. Осим тога, кад се има у 
виду какав је локус гора сама, они су већ и били на месту погодном за мртве, 
на улазу у доњи свет или у њему самом.

У не по сред ној ве зи са свим тим, као по сле ди ца гу стог спле та раз ли чи-
тих за бра на, на ста ло је ве ро ва ње да та кве ду ше, ако им се те ла ли ше по гре ба, 
не ма ју при сту па на онај свет већ лу та ју по овом и те шко се му че. Под тим 
окол но сти ма, оне су под ло жне ути ца ју не чи стих си ла, слу же им или и са ме 
по ста ју де мо ни, опа сни по жи ве. Жи ви ма је, да кле, у ин те ре су да сва ку ду шу, 
ма кар и не чи сту, ве жу за гроб ко ји је ње на вечнакућа, а ка ко не ма ју при сту па 
на осве ће но тле, погибалци се мо ра ју са хра ни ти та мо где умру – крај пу та, у 
вр ту, воћ ња ку, на ме сту по ги би је, па и на по себ ним гро бљи ма ко ја су нај че-
шће би ла да ле ко од људ ских на се ља.8 Да кле, кад год се онај ко умре у го ри у 
њој и са хра њу је, та кав по греб је ко ли ко из раз љу ба ви за по кој ни ка9, то ли ко и 
по тре ба жи вих да се по бри ну за си гур ност и по кој ње го ве ду ше. 

нити за другоконфесионалног хришћанина, сем у изузетно ретким случајевима, као ни 
за припадника друге религије и атеисте. За некрштену децу, чак и крштених родитеља, 
нема опела. Без опела сахрањују се самоубице, погинули у двобоју, у многим земљама 
осуђеници на смрт. Црквеног молитвеног испраћаја бивају лишени и они који су „упор-
но живели у греху“, који су имали „свима познати смртни грех, без исповеди и покајања“.  
http://www.sv-jelisaveta.org.rs/news_alone.php?ArticleId=%2060 

7  Сватовска гробља су и као реалије била врло честа појава, рецимо у Црној Гори.
8  Ли те ра ту ра о овом пред ме ту је из у зет но обим на. За по тре бе овог ра да ко ри шће ни су углав-

ном не што ста ри ји из во ри јер је би ло по треб но да ре кон струк ци ја бу де у скла ду са ста њем 
оби ча ја у до ба пе ва ња и бе ле же ња ана ли зи ра них пе са ма. У но ви је вре ме, пре ма ре зул та ти-
ма те рен ских ис тра жи ва ња, од нос пре ма са хра ни и кул ту мр твих про ме нио се до вољ но да 
ви ше ни је упо ре див са епи ком. За све на ве де но, да кле, упор. Тро ја но вић 1911; Зе че вић 1963; 
Зе че вић 1982; Ђор ђе вић 1937-40; Ђор ђе вић 1984; Фи ли по вић 1950; Чај ка но вић 1994/1-5; 
Бан дић 1980: 129-135.

9  Не ки се умр ли у го ри на мер но оста вља ју не са хра ње ни, даихкљујуорлиигаврани. Та да је 
реч о омра же ном не при ја те љу пре ма ко ме је ус кра ћи ва ње са хра не по след њи – и мо жда нај-
ја чи – не при ја тељ ски и освет нич ки чин (упор. већ на во ђе ну пе сму „Же нид ба Ива на Ср ђе ви-
ћа” СА НУ III, 66 и низ њој слич них).
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Гро бо ви у го ри мо гу би ти по је ди нач ни и груп ни, за ви сно од то га ко 
је у њи ма са хра њен. По је ди нач ни гро бо ви се де ле на де во јач ке, мо мач ке и 
рат нич ке, а груп ни се обич но ко па ју за нај ма ње дво је (на по ре до за мом ка 
и де вој ку или не ве сту и мла до же њу – ЕР 180; MX VI II, 20; два бра та – ЕР 
132; MX I, 48; MX II, 71; СА НУ II, 8; ку ма и де ве ра – MX V, 215) или за це лу 
сва тов ску по вор ку ко ја мо же би ти и вр ло број на (ЕР 180; MX VI II, 20; MX 
V, 215; КХ II, 74). Ко лек тив них гро бо ва је у епи ци ре ла тив но ма ло, а раз ви-
је ног опи са њи хо вог ко па ња и опре ма ња има са мо на јед ном ме сту – у пе сми 
„Ма ле та хај дук са хра њу је сва то ве, ко је је по био“ (MX VI II, 20). Ати пич ну 
сли ку тај гроб пру жа за то што има го ло шки при па да ста ри јем сло ју пе ва ња (а 
те мат ски но вом), и у све му бит ном је исти као мо мач ки и де во јач ки гро бо ви:

Свакиајдуксвогазакопава,
АМалетамомкаидјевојку,
Терокоњихвоћкепосадише,
Бунарводекодњихископаше:
»Кадпутницибудупутовали,
Избунараладневодепили,
Сајабукатргалијабуке,
Удебелуладупочивали,
Ипутницибудуговорили:
,Богмудао,ономејунаку,
Који‘еовуводунаводио,
Иузањувоћкепосадио!’
Богћенамаопроститигрије.«
ЈошузмомкаМалетаајдуче,
Онузмомказеленбораксади,
Уздјевојкувиновулозицу.
Вијаласелозаокобора
Ка’дјевојкаокосвогјунака![148-156]

За јед нич ких гро бо ва дво је ве ре ни ка, или мом ка и де вој ке, као и два 
бра та има и у епи ци и у ли ри ци мно го, код свих бал кан ских Сло ве на. На ро-
чи то су ка рак те ри стич не бу гар ске пе сме са овим мо ти вом јер се у њи ма – за 
раз ли ку од свих оста лих – као део гроб ног окру же ња оба ве зно ја вља цр ква 
ко ја уоп ште не мо ра би ти у на се ље ном ме сту:
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Марказакопа’апретбелатацърква,
Цветазакопа’азатбелатацърква;
инаМарковкивурщомиизникнало,
миизникналевисокидветополе;
наЦветинкивурщомиизникнало,
имиизникналаеднабелалоза,

таасепревилапретбелатацърква,
тамисезавилаоколутопола.

(Миладиновци 231)

Пагидвамазакопале
Янкатурилепредцъркви,
Милчотурилезадцъркви.
Когабилоутрерано,
утреранонапреливки,
наЯнка–тънкатопола,
наМилчораснезеленбор,
тасепрезцърквапревеле,
пасивръовеставиле,
прегърналеседвамата.
(СбНУ 1, 35)

Из ме ђу мо мач ких и де во јач ких гро бо ва не ма раз ли ке за то што се у оба 
слу ча ја ра ди о пре ки ну том зре њу: о не ве ста ма ко је ни су ни кад пре шле у ста-
тус уда тих же на и о мла дим, још не по твр ђе ним ју на ци ма ко ји ги ну или гре-
шком, или од ло ше сре ће – у сва ком слу ча ју, пре ра но:

ДЕВОЈАЧКИ И МОМАЧКИ ГРОБОВИ

сабљамајојсандуксатесаше,
наџацимаракуископаше;

Посушејегрошим’и
дукатим’;

челоглавеводуизведоше,
оководеклупепоградише,

посадишеружусобјестране:
кој’уморан,некасеодмара;

којемлађан,нексекити
цв’јећем;

којежедан,некаводепије
задушицулијепеђевојке

(Вук III, 78:190-201).

окогробастолепометао,
челоглаверужуусадио,
адоногујелуусадио,
дотејелебунарископао
изајелудобракоњасвез’о:
којипрођетуддрумомцаревим,
кој’уморан,некаотпочине,
којемлађанпајезакићење,
нексекитиружицомруменом,
акогајеобрвалажећца,
бунарима,нек’утолижећцу,
којејунаквреданзакоњица,
нек’гадреши,панекдрумомјезди–
свезаздрављеИваСењанина
изадушунејаканећака.
(САНУ III, 40:100-114). 
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Липосумугребаископали,
Близудворанавратиоддвора.
Наглавумуцвићепосадили,

Ананогеводуизводили.
Којемлађи,некацвићебере,
Којежедан,некаводепије,
Некарече:Покојнамудуша!

Асакога,усахламурука
Прирамену,иливаидесна.

(МХ II,33: 139-147)

ИлјепогаЈанкоукопао
икодгробапосадиоклупе
икодклупеизвеоводицу:

ткотијетрудан,некапочива
ткојежедан,некпијеводицу.

(ЕР 157: 45-49)

KopajtemijamuprisvetemuIvanu,
nutraprostirajtemojukabanicu,
najnupoložitemojegrešnotelo.
Vaneostavlajtemojudesnuruku,
zajnuprivežijtemojegakonjavranca.
Neksekonjicplače,kadseljubaneče.
Kopajtemizdenecobergrobamoga,
dojmiputempojde,vodesenapije,
zadušuspomene.
Saditemirožeokogrobamoga,
dojmiputempojde,rožicuotrgne,
zadušuspomene.
Delajtemiklupuokogrobamoga,
dojmiputempojde,zaklupčicusedne,
zadušuspomene.”
(Delorko 1973)

Иако је раз ли ка из ме ђу мо мач ког и рат нич ког гро ба за пра во са мо раз-
ли ка из ме ђу гроб них да ро ва, еп ске сли ке по вла че за со бом са свим раз ли чи те 
ко но та ци је. У слу ча ју по гре бе ња вој во де Ка и це, на при мер, та се раз ли ка нај-
бо ље ви ди („Смрт вој во де Ка и це” Вук II 81):

сасабљамасандукотесаше.
саранишевојводуКаииу,
челоглавекопљеударише,
накопљемусоколаметнуше,
закопљемукоњапривезаше,
погробумуоружјепростреше;
одМаџараункуначинише,
обградишегробаКаичина,
дамумртвунепретресутело[244-253].

Слич ни гроб ни да ро ви, али без гро ба, оста вља ју се по ги ну лим Ју го-
ви ћи ма, рат ни ци ма ко ји оста ју не по гре бе ни на по љу Ко со ву по сле бит ке 
(„Смрт мај ке Ју го ви ћа” Вук II 48):

МртвинађедеветЈуговића
ИдесетогстарЈугаБогдана,
Ивишењидеветбојникопља,
Накопљимадеветсоколова,
Ококопљадеветдобрикоња,
Апоредњидеветљутилава[15-20].
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Рас пад си сте ма по чи ње у тре нут ку кад мај ка Ју го ви ћа оста вља дра ге 
по кој ни ке на бој ном по љу, а узи ма и са со бом во ди гроб не да ро ве – ви те шке 
жи во ти ње. Ста ри (мо жда и нај ста ри ји) сло је ви оби чај но-об ред не прак се ко ји 
су по слу жи ли за ства ра ње јед не од нај по тре сни јих и нај ја чих пе снич ких сли-
ка у срп ско-хр ват ској епи ци, би ли су дав но за бо ра вље ни у тре нут ку на стан ка 
ва ри ја на та (нпр. пе сме о Ива но вој мај ци СА НУ III 46 са слич ним од но сом 
пре ма гроб ним да ро ви ма10) где се и не људ ско тр пље ње бо ла (без гла са и без су
за) осу ђу је као не до лич но и без ду шно (Ал’беседиИвинкоњзеленко:/„ Јасам
коњиц,жалимгосподара,/АнежалимајкаИванова!“) без ика квог раз у ме-
ва ња за ње го ву пра ву пе снич ку функ ци ју (упор. Чај ка но вић 1994/1, 94-109).

За раз ли ку, да кле, од оста вља ња мр твих (не по гре бе них) на бој ном по
љу, мр тви ко ји се по ко па ва ју у го ри до би ја ју при лич но сти ли зо ва ну са хра ну: 
по ла жу се у гроб на о па ко – ли цем пре ма ис то ку (у осве ће ном гро бу – ли цем 
пре ма за па ду, упор. Де те лић 1996), а на са мом гро бу (и око ње га) са ди се во
ће (обич но ја бу ка)11/ру жа/бор/ло за, по ста вља ју се клу пе и из во ди во да/ко па 
се бу нар. Ту ма че ћи ова кво уре ђе ње гро бо ва у го ри, Чај ка но вић (1994/5: 169-
182) на гла ша ва да је у њи хо вој по за ди ни мо рао би ти ан тич ки оби чај по знат 
као pa u li sper as si de re, чи ме је озна ча ван прописда се путник, кадпролази
поредсветоггаја,требатудазадржиинековремепоседи (175). Пре по ру ка 
за др жа ва ња на гро бу у го ри, ко ју пе сма ту ма чи као рад њу задушу по кој ни ка 
и за окајањегреха жи вих ко ји гроб по ди жу, мо гла је – зна чи – и са ма по се би 
би ти део кул та мр твих, или од јек прак се из ла га ња деј ству бла го на кло не ви ше 
си ле/де мон ског би ћа, чи ји су се тра го ви одр жа ли у ле че њу ин ку ба ци јом под 
се но ви тим др ве ћем (нпр. под ја сен ком, упор. Чај ка но вић 1994/2).

С об зи ром на то где се са де и у ко јој при ли ци, биљ ке на гро бу у го ри и 
са ме мо ра ју би ти се но ви те јер ће њи хо ва функ ци ја нај пре би ти да ве жу ду шу 
за се бе, или да јој обез бе де што ве ћи број по год но сти од оних ко јих је ли ше на 
за бра ном цр кве ног са хра њи ва ња. Ја бу ка и ру жа за и ста и је су биљ ке дво стру ког 
озна че ња, оне ко је ра сту и на не бу и под зе мљом, и на оба ме ста слу же по себ ној 
на ме ни: ја бу ка је атри бут грч ких бо ги ња Ерис, Афро ди те, Хе ре, гер ман ске бо-
ги ње до њег све та Хе ле итд.; као мит ско др во, ја бу ка ра сте и у ра ју и на ула ску у 
до њи свет, с тим што је у ра ју на ме ње на ис кљу чи во нај ма њој де ци ко ја су жељ-
на мај ке; ја бу ка мо же да се ја ви и као др во све та: Јабукајенасредрајарасла,
/напакаограненаднијела (упор. Чај ка но вић 1994/4; Де те лић 2013). Ру жа је, 
ме ђу тим, сим бол ле по те, љу ба ви и смр ти и у се би об је ди њу је све три ка те го ри-

10  Тујемајкатврдасрцабила/Нит’уздану,нит’сузомпророни,/ВећотидедолуВинодолу,
/Пазагазиукрвдоколена,/Теузедесвидеветкалпака/Иуватидеветвраникоња[7-12].

11  Иако се из ри чи то по ми ње, јабука ни је по у зда на од ред ни ца јер на од ре ђе ном лин гви стич ком 
ни воу озна ча ва сва ку воћ ку од го ва ра ју ћег об ли ка (упор. Де те лић 2013).
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је. Пре ма те о ри ји Ве се лов ског, сло вен ски на зи ви за ру жу су ла тин ског по ре кла 
(Ro sa) и ве зу ју се за ан тич ки об ред ро за ли ја (Ro sa lia, Ro sa ria) ко ји се про ши-
рио до Ру си је пре ко ју жних Сло ве на (русалије – за ду шни це, русалке – ду хо ви 
умр лих) (упор. Ди зда ре вић-Кр ње вић 1997). У ра ном хри шћан ству, са ђе на на 
гро бо ви ма му че ни ка, би ла је сим бол вас кр се ња, а у фол клор ној прак си на Бал-
ка ну ис под ње, бли зу ко ре на, за ко па ва ло се ус кр шње ја је да ту без бед но оста не 
це лу го ди ну (Ми фы 2 s.v. Роза; Чај ка но вић 1994/4, s.v.). Иако им се у фор му ли 
на ме њу је раз ли чи та слу жба – ко је гла дан, да је де (ја бу ка), ко је мла ђан, да се 
ки ти (ру жа) – обе биљ ке у овом кон тек сту има ју исте ка рак те ри сти ке: оне ра сту 
награници ме ђу све то ви ма, се но ви те су и не по сред но ве за не за култ мр твих.12 
Има, ме ђу тим, још та квих би ља ка и др ве та – ја вор (ја вља се код Бу га ра, али у 
ли ри ци), ти са и бо си љак, на при мер – ко ји се у епи ци уоп ште ни кад не по ми њу 
у ве зи са гро бо ви ма иако у нај ве ћој ме ри за до во ља ва ју све усло ве об ре да и кул-
та.13 Сто га из бор ја бу ке и ру же на гро бо ви ма мо мач ким и де во јач ким ве ро ват но 
тре ба да на гла си оно за шта се у свим об ре ди ма пре ла за ове биљ ке ве зу ју, да-
кле ли ми нал ну фа зу ко ја – услед сти ца ја не по вољ них окол но сти – од тре нут не 
по ста је трај на. Иза те не же ље не ин вер зи је кри је се уз не ми ру ју ћа окол ност да 
мр тви и по ред све га ни су са свим уми ре ни јер са њи ма мо же да се раз го ва ра, од 
че га не у трал но зна че ње тер ми на трајан по ста је зло слут но еле ва ци јом у вечан:

ЧестоЛазонагробизлазио,
Пајепит’освојузаручницу:

Јел’ти,душо,земљадотешчала?”
Девојкамумртваодговара:

„Нијемениземљадотешчала,
„Већјетешкаматеринаклетва.”

(Вук II, 7:151-156) 

.

Свакогајејутрооблазила:
„СинеКонда,јел`тиземљатешка?
Ил`сутешкедаскејаворове?“
ПроговараКондаизземљице:
„Нијемени,мајко,земљатешка,
Нит`сутешкедаскејаворове,
Већсутешкеклетведевојачке:
Кадуздишу,доБогасечује;
Кадзакуну,свасеземљатресе;
Кадзаплачу,иБогујежао!“
(Вук I 368)

Ло за на гро бу у го ри14 ни је че ста по ја ва. При мер са Ма ле том хај ду ком 
је по све му из у зе тан јер се на ста нак сва тов ских гро ба ља – ко ја ко па ју хај ду ци 

12  За мно го број на ли ца и функ ци је ру же, упор. Ди зда ре вић-Кр ње вић 1997; Ка ра но вић 2010; за 
ја бу ку Чај ка но вић 1994/4, s.v.; Де те лић 2013. 

13  „Пре ма срп ским ле ген да ма, по ни као је он [босиљак] на гро бу ца ра Уро ша; или чак на гро бу 
Спа си те ље вом; или је по стао од су за све то га Са ве“ (Чај ка но вић 1994/5: 171).

14  Ни шта не го во ри из ри чи то да се у еп ским пе сма ма ра ди о ви но вој ло зи. Ло за мо же би ти и 
бр шљан или би ло ко ја ди вља ло за ко ја ра сте са мо ни кло и сву да. Прет по ста вља се, ипак, да 
је у пи та њу ви но ва ло за као све та и се но ви та биљ ка јер ни јед на дру га не би има ла ни ка кво 
до дат но зна че ње, ка кво је нео п ход но за по ен ти ра ње смр ти пра вед ни ка и смр ти у го ри.
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по што су по би ли све жи во – обич но не опи су је, или се о ње му да је шту ри, 
кра так из ве штај: свакисејесвогаприватио/Иуладангробгаположио(MX 
VI II,20); пакихлепопокопасмоонди/девојкуимомкапоредо/асватовепод
јелезелене(ЕР 157) и сл. Од сту па ње од овог обра сца ни је мо ти ви са но по тре-
ба ма еп ске по е ти ке ко ја пред ви ђа друк чи ји по сту пак са ло зом на гро бљу: она 
ни че са ма из те ла тра гич них љу бав ни ка (на ве де ни бу гар ски при ме ри) или 
пра вед ни ка (де вој ке или же не) као што у пе сми „Бог ни ком ду жан не оста је” 
(Вук II, 5) из те ла пра вед ни це ни че цр ква: 

НаМомирузеленборникао,
НаГрозданивиновалозица,

Савиласелозаокобора,
К’осестринаокобратарука. 

(„Наход Момир” Вук II 30:91-94)15

Ђејеодњекапљакрвипала,
Онђерастесмиљеибосиље;
Ђејеонасамасобомпала,
Онђесејецрквасаградила.

(„Бог ником дужан не остаје“ Вук II 
5:87-90)

и та ко обављa вр ло ва жан за да так ма ни фе ста ци је бож јег чу да на зе мљи (ка ко 
се ина че де ша ва у епи ци – упор. ва ри јан те пе сме „Бог ни ком ду жан не оста-
је” СА НУ II, 4; МХ I, 41-43; „Ђа кон Сте фан и два ан ђе ла” Вук II, 3; МХ I, 
6; „Ку мо ва ње Гр чи ћа Ма ној ла” Вук II, 6; СА НУ II, 5 и др. (ви де ти Ба ко тић 
1937). Кад се са ди, као у слу ча ју са Ма ле том хај ду ком, прет по ста вља се да се 
то чи ни због ње них мно гих и зна чај них ко но та ци ја: она је, пре све га, сим бол 
жи во та и пр о ду же ња вр сте (лозамусеугасила), па ти ме и сим бол плод но-
сти; ло за се па ли на гр о бу оних ко ји су умр ли безсвеће (у мра ку); кле ше се и 
сли ка на над гроб ним спо ме ни ци ма итд16 (Древ но сти 1(1995), s.v. Виноград). 
У фол кло ру, ви но ва ло за се сма тра не са мо се но ви том већ и све том биљ ком 
на ко ју не иду вам пи ри и ву ко дла ци, па се пред њи ма љу ди са кри ва ју у ви но-
град. На ло зи се, осим то га, спа љу ју све ци (Са ва и Ан дри ја): Кадјеспаљиван
светиСава,његовемоштинисусемоглесажећинадрвимаиобичнојватри,

15 Таквих примера има још, нпр. код Николе Беговића у љубавним песмама: Тудвагробанапоредо
бише:/Изјунакајавордрворасте,/Изђевојкевиновалозица./Лозицасеокоборавила,/Као
свилаокогрудесмиља./Окоњихмишанцеископаше,/Иушанцеводунаведоше;/Окогроба
клупесаградише,/Ококлупавоћепосадише./Којежеданнекасенапије,/Којегладаннека
воћеије,/Којетруданнекаодпочива,/Некспоменекрвавесватове (Беговић 1885). Посебно је 
занимљив следећи бугарски пример: Насяхалозинагроба,/нагроба,наНиколова,/нагроба,
наМаламкина./Минасемалко,немного,/минаседотригодини./Раслилозите,порасли,/
чесепрезчеркваизплели,/тогазсагроздеродили./Тогавасасесетили,/гробоведасиодро
вят,/кокалидаимсъберат./ДезаровихаНикола,/тамненайдохаНикола,/Николаговгроба
няма;/катоМаламкаодровиха/идвамавгробалежаха./Горна Оряховица(СбНУ 26, № 254).

16  Уоби ча је ни мо тив са над гроб них спо ме ни ка – пти ца ко ја кљу је гр о жђе – де ко ди ра се као: 
гр о жђе је хра на за ду ше. Уз то, за то што се пре ра ђу је у ви но, ло за спа да у биљ ке му че ни це 
(ко но пља, лан, пше ни ца). Осве ћу је се на Вр би цу. Пр во гр о жђе се да је су се ду или си ро ма ху 
задушу (Древ но сти 1,1995), s.v. Виноград.
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негосусеченеповиноградимагиџе,чокоће,иналозисугаспржили (Ћо ро вић 
1927); св. Ан дри ја, пре не го што се преродио, са мог је се бе спа лио на ло зи да 
ока је грех ме ша ња во де са ви ном (Чај ка но вић 1927, бр. 166; упор. Ма ти че тов 
1971).

Ја сно је, да кле, да све три по ме ну те биљ ке – ја бу ка, ру жа и ло за – до ла-
зе на гр об не са мо за то што су ве за не за култ мр твих, не го и за то што су ам-
би ва лент не и што, због то га, пред ста вља ју жр тву мр тво ме и обе ћа ње веч но-
сти ко је тре ба да му обез бе ди спо кој. То што има ју је сти ве пло до ве и што су 
по са ђе не бли зу во де та ко ђе ни је слу чај на по год ност, већ га ран ци ја се зон ског 
об на вља ња жр тве них об ре да та мо где ни је мо гу ће обез бе ди ти при су ство род-
би не и при ја те ља, по функ ци ји јед на ко из ла же њу на гр о бље о за ду шни ца ма. 
Че ти на ри, на про тив, оства ру ју исто обе ћа ње на дру ги на чин.

Бор и је ла – и кад се са де на гр о бу мла дих љу ди (два му шкар ца или му-
шка рац и же на) и ка да се у пе сми ја ве као ме та фо рич ки из раз за жи ве мла де 
љу де (на ро чи то кад тре ба на гла си ти не што из у зет но у њи хо вој по ја ви или 
суд би ни) – увек су кон крет на за ме на за чо ве ка:

МРТВИ ЖИВИ
Дв’јегробницеовдиископајте,
Једнумени,другубратумому,

Панас,браћо,л’јепо
сахраните,

Двазеленабораусадите,
Медјуњимаспоменподигните

Инањемуовонапишите:
„Овдилежедвабратарођена,

ПоименумалиМаријане
ИбратацмуарамбашаИво.

(МХ I, 48: 473-481)

Двасуборанапоредорасла,
Међуњиматанковрхајела;
Тонебиладваборазелена,
Нимеђ’њиматанковрхајела,
Већтобиладвабратарођена:
ЈедноПавле,адругоРадуле,
МеђуњимасестрицаЈелица.
Браћасејуврломиловала,
Свакусујојмилостдоносила,
Најпослијеножеоковане,
Окованесребром,позлаћене.
(Вук II, 5: 1-11)

У фол кло ру, бор се сма тра и се но ви тим и све тим др ве том, а по Чај ка но-
ви ће вим на ла зи ма, мо же има ти и бо жан ске или вла дар ске атри бу те, на ро чи то 
кад се ра ди о по је ди ним, ста рим и та бу и са ним при мер ци ма – нпр. о бо ру кра-
ља Ми лу ти на, ца ра Уро ша, ца ри це Ми ли це и сл. (1994/4: 34-36). Исти аутор 
сма тра и да еуфе ми стич ке за кле тве борами, глогами за пра во пам те вре ме на 
ка да су бор и глог би ли исто што и бог у истом ти пу фра зе о ло ги зма (бога
ми). У том слу ча ју, ста рост тих фра за/фор му ла мо ра би ти ве ли ка, од но сно 
њи хо во по ре кло тре ба тра жи ти у ве ро ва њи ма да бо жан ства и де мо ни (све 
вр сте ну ми на, да кле) трај но или при вре ме но бо ра ве у др ве ту (нпр. ан тич ка 
Даф не у ло во ру, ка сни је ви ле и се ни мр твих у дру гим др ве ти ма итд.), ка ко је 
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по све до че но у јед ној од нео бја вље них (свад бар ских) пе са ма из збир ке Јо ва на 
Срећ ко ви ћа са кра ја XIX ве ка (1890-1894):

Бога моли младо момче
„Дај ми Боже златне ноже 
„И сребрне парокчиће
„Да прободем бору кору
„Да ја видим шта ј’ у бору.
Бог му даде златне ноже
И сребрне парокчиће
Те прободе бору кору
Те он виде шта ј’ у бору
Кад у бору млада мома (АСАНУ Етн зб. 1-1-52).

Бор на гро бу је, да кле, био исто вре ме но и над гроб ни спо ме ник, и ве-
зи вач ду ше, и трај на за ме на за мр твог, и ње го ва обо го тво ре на сен. Је ла се у 
том кон тек сту ја вља као жен ска ва ри јан та исте ства ри, као што се и ина че у 
пе сма ма – и лир ским и еп ским – де вој ка по ре ди са је лом танкомивисоком. 
То ме тре ба до да ти још и да се од је ло ви не/ча мо ви не (јед на ко као и од ја во ра) 
те шу мр твач ки сан ду ци, да кле по след ња бо ра ви шта мр твих и у го ри и у култ-
но осве ће ном про сто ру гро бља.

Се но ви тих би ља ка и др ве та у фол кло ру има мно го: ба грем је злодрво, 
брест, ја сен, то по ла и ди вље во ће, за јед но са ора хом при па да ју де мо ни ма, 
бу ква, ли па и храст ста рим бо жан стви ма, јед на ко као и бо ги ша (пе ру ни ка), 
бо го ро ди чи на тра ва, бо жур и вр ло ду га чак низ тра ва ко је су до бре за вра ча ње 
и ле че ње (упор. Чај ка но вић 1994/4). За што је епи ка од свих ко је су се мо гле 
ве за ти за са хра ну у го ри иза бра ла баш ових пет (ја бу ку, ру жу, ло зу, бор и је лу) 
мо же са мо да се на га ђа. Је дан од раз ло га је мо гао би ти ста ри на ве ро ва ња ко ја 
се ве зу ју за те биљ ке и ко ја се по сто ја но одр жа ва ју у тра ди ци ји мно гих на ро-
да од ан тич ких вре ме на до да нас. Тај се ар гу мент мо же бра ни ти и са ста но ви-
шта еп ске по е ти ке јер све по ја ве ових би ља ка у епи ци има ју го то ве, ста бил не 
фор му ле: којегладан/којемлађан,двасу[зелена]бора,савиласелозаоко
бора (и дру ге ко је се ве зу ју за во ду и клу пу, а укла па ју се у то пос све тог га ја). 

У овом тре нут ку те шко је раз лу чи ти шта је био циљ, а шта сред ство 
тран сла ци је све то сти код по ста вља ња гро ба у го ри: да ли су све ти га је ви 
по год ни за са хра њи ва ње за то што су би ли осве ће ни бо жан ским при су ством, 
или су гро бо ви – због тру да жи вих да им обез бе де што је мо гу ће ви ше од об-
ре да и кул та – чи ни ли ну ми но зним ме сто на ко ме се на ла зе. У оба слу ча ја, 
ком би на ци ја би ља ка – од ко јих јед не сто је пра во и ко ре ном по ве зу ју мр твог 
са кро шњом на не бу, а дру ге се уви ја ју и пре пли ћу око пр вих – го во ри о ди-
на ми ци и кре та њу пре не го о ста тич ном пре ки ду жи во та. Ње му на су прот, 
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клу па по ред гро ба на ла же пре ста нак кре та ња, адо ра ци ју се де њем (pa u li sper 
as si de re), и та ко ус по ста вља рав но те жу у струк ту ри ду ха ме ста. У ту струк ту-
ру сва ки еле мент је унео и сво ја по тен ци јал на зна че ња: 

- окру гли плод (ја бу ке) – асо ци ја ци ју на не бе ска те ла, му ње и гро мо ве 
(Муњагроманадиграла/Двјематримајабукама/Ичетирманаранчама
ВукI, 235); 

- ло за – сво ју пра ста ру по ве за ност са ду ша ма и ме темп си хо зом (Срди
тадевојћа/Срдитобежала/Узлојзезелено:/„Боже,милибоже,/Пре
твориме,боже,/Ђижубелогројзе!“/Момчепоњутрчи/Ибогусемоли:/
„Претвориме,боже,/Пилекосовиле/Дапозобем,боже,/Ђижубелогрој
зе!“ – Ко же љац, бр. 37); 

- ру жа – сво ју ве зу са кр вљу (пр во Афро ди ти ном, по сле Хри сто вом) 
и по зна ва њем/чу ва њем тај не (sub ro sa), јед на ко као и свој ство пу за ња „на 
ви со ко“ ( РужоСовијанће, / Ти високо растеш, / Ти далеко видиш. /Доле
Смедерево,/Долемијевојно,/Кажимудадојде./Свемујепропало:/Сено
некошено,/Лозјенеобрано,/Љубенељубено,  Ђул де вој че, бр.160); 

- бор и је ла – не по сред ну ве зу са иде јом о оси све та (axis mun di), у ко јој 
се функ ци ји че сто ја вља и ја бу ка, али и древ но свој ство мар ка ци је, обе ле жа-
ва ња зна ме ни тог ме ста („УвисокуБишћанскупланину,/„Ђеноимасуховрха
јела,/„Иподјеломједанбијелкамен,/„Кодкаменаједнаводаладна,/„Ту
ћешмененаћи,/побратиме,/„Самномхоћешсвудружинумоју,  Вук III, 
42: 19-24); 

- во да – ам би ва лент ност еле мен та ко ји је у ис тој ме ри и сред ство очи-
шће ња (ли ба ци је) и на чин за шти те од мр твих, из вор жи во та и гра ни ца ко ју 
мр тви не мо гу да пре ђу.

На сва ки на чин, да кле, еп ски гроб у го ри је ви ше слој ни то пос чи ји је 
сва ки чи ни лац па жљи во ода бран. Он ни је оба ве зан као вр ста по ступ ка са по-
ги ну ли ма у пла ни ни (ко ји се мо гу оста ви ти и не по гре бе ни, као на бој ном по
љу), већ дар жи вих дра гим по кој ни ци ма, из раз по след ње и нај ве ће ми ло ште. 
Кад се то има у ви ду, нај за ни мљи ви ји на лаз ове ана ли зе је пот пу но од су ство 
та квог мо ти ва у му сли ман ским еп ским пе сма ма. И у њи ма рат ни ци од ла зе у 
пла ни ну, во де бо је ве или мег да не у њој, те шко стра да ју и у не ким слу ча је ви-
ма ги ну, али њи хо ви пе ва чи не оста вља ју ни ко га у го ри:
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ТудемалогМехмедагунајде,
Гјеонлежиподзеленомјелом,

ЈерсуМехуранеосвојиле,
..................................................
Мујоњегадиженазекана,

Додадемуурукекајасе,
(ЕХ 7: 1189-1205)

АлирањенразговараМујо:
»Одтекајденеимадефајде,

ОвакојеодБогасуђено,
Менивакатумријетидође.
ВихајдетебијелојКладуши,
ПоведитеМијатхарамбашу,
Бацитеганадноутавницу.
Мркућетеноћцупреноћити,
ПокупитемладеКладушане,
ВодитеихуКунарпланину,
Ондаћетеменеукопати,

Упланинитурбенамјестити.«
...................................................
Кадподјеломнабацанограње;

Ударишепољемзеленијем,
Халакнуше,Богаспоменуше,
Азаоштрогвожђеприхватише.
........................................
Тушехитесвојепокопаше,
Мезареимглавам’окитише,
Рањеникесвојепонијеше,
Надвакопљачетиријунака.
(КХ I, 23:776-779)

Врлосумеранесавладале,
Сјаши,брате,ђогувеликога,
Пасесвратиспутаупланину,
Накрешимијеловечетине,
Памипростриподјеломзеленом,
Апокријмедиванкабаницом,
Принабијмимојепушкемале,
Обепушкеметникодменека;
АтихајденаграднаУдбину,
...................................................
КаданаграднаУдбинудођеш,
....................................................

Акадвилеподигошеграње,
Кадподграномнађошејунака,

Очим,гледааавазанема,
Пустемусеранеохладјеле.

[јунак је још жив и виле га спасу].
(КХ II, 48: 161-230)

Сведидорудочардакамога,
Подајкоњамојојстаројмајци,
Памикажинаоџакумајци,
Некпродајесиновадората,
Некасебенаоџакухрани;
Акажимисестријединици,
Некс’удаје,амененечека,
Мененикаддочекатинеће.“
[мајка и сестра пронађу јунака, одведу 
га кући и негују до оздрављења]
(МХ III, 15:445-466)

Већ са ма чи ње ни ца да се про та го ни сти вра ћа ју по сво је мр тве и ра ње не 
и по ред њи хо вог из ри чи тог зах те ва да бу ду оста вље ни та мо где су па ли, го во-
ри о но ви јем по ре клу му сли ман ског еп ског пе ва ња на Бал ка ну. Са мо јед ном, 
ка да се опи су је смрт лич ког Му стај-бе га, по кој ник оста је у гор ским сте на ма 
где је по ги нуо (али са мо на од ре ђе но вре ме), али ни та да се нe ин си сти ра нa 
ме сту ње го ве по ги би је, већ на ни штав но сти осо бе ко ја га уби ја (ко зар) јер не 
би би ло у ре ду да се на ђе ју нак бо љи од по кој ни ка. И ње га, на рав но, од но се 
и са хра њу ју на дру гом ме сту.
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Ово не тре ба раз у ме ти као пот пу но од су ство сахрaњивања на ме сту по-
ги би је – тај мо тив је до бро по знат му сли ман ској епи ци и вр ло је чест:

Ашехитесвојепокопаше,
Покопаше,гдјеипогинуше.[на пољу 

Брестовцу]
(КХ II,65: 1009-1010)

тесвесвојемртвепокопаше, [у поље 
Марково]

рањеникесвојепонијеше
 (КХ III,2:929-930; 1774-1775)   

Покопашепопољушехите,
Рањеницимсаланаправише

(ЕХ 9:1122-1123)

Једниљудигробовекопаху,
Покрајпутакопајусватове,
Покопашетристотинесвата,
Рањеникеуградоправише.
(КХ II, 74:556-559)

РањеникеТуркеискупише,
Ашехитеондјепокопаше [у лужини, 
под кулом]
(КХ III, 2:838-8399

 –  то ли ко да има сво ју ста бил ну фор му лу: ишехите/лешине/мртв(ац)епоко
паше(КХ I,21, 23, 26, 27; КХ II, 53, 54, 57, 59, 74; КХ III, 3, 10; МХ III, 9, 12, 
17; МХ IV, 29, 33, 37, 41, 43, 45). У хри шћан ској епи ци овом стег ну том из ра зу 
од го ва ра – ка ко је по ка за но – уоби ча је ни из ве штај о смр ти од хај дуч ке ру ке, 
би ло да се ра ди о пљач ки (де во јач ких да ро ва, сва то ва, тр го ва ца, ка ра ва на), 
би ло да је раз лог рат нич ки су коб. 

Му сли ман ске пе сме, ни шта ма ње не го хри шћан ске, по зна ју и мо тив 
сва тов ских гро ба ља, од но сно њи хо вог на ста ја ња, али је став те епи ке пре-
ма са хра њи ва њу у го ри са свим друк чи ји. Нај бо љи при мер за то су сле де ћи 
сти хо ви из пе сме „Же нид ба Ах мет-бе га Ве зи ро ви ћа“ (КХ II, 61) где раз ли ка 
из ме ђу го ре и по ља не мо же би ти ја сни је из ра же на:

Седамсујепутапроводили
ПодБакоњу,зеленупланину,
НаширокопољеЗлатарево,
АстуденомврелуШарганову,

Туимадеседаммезарова,
Дјевојачкихседаммуштерија,
Свенесретнеђузелђувегије,
Свесуонитуденизгинули,

Анајпосл’јеДервишбеговићу,
Нијетакогусанџакубило
Тусубегутурбеначинили,

Виш’главемуружуусадили,
Исподногакајнакмуизвире.

КадпогледашпољемЗлатаревим,
Рекаоби,плугомјеорато.
Нијепустоплугомподорато,
Већсветазегробљемпоткопато,
АБакоња,зеленапланина,
Рекаоби,сн’јегомјепосута;
Није,брате,снијегомпосуто,
Већсеб’јелемногекоституде,
Многекостикоњскеиинсанске,
СвенесретнеЗлатијесватова.[168-
190]
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Тур бе, ру жа (код гла ве) и во да (код но гу) пре по зна тљи ви су еле мен ти еп ског 
гро ба на пу стом ме сту, али у му сли ман ској ва ри јан ти то ни је го ра већ по ље17, 
и ни је у пи та њу уса мљен гроб већ по себ но рас ко шан при ме рак у гу сто по се-
ја ном сва тов ском гро бљу. У го ри, као и на бој ном по љу, оста ју не са хра ње не 
ко сти „коњ ске и ин сан ске“, упра во оне ко је и у епи ци и у ли ри ци чи не ја пи ју 
за зи да ње ви лин ског гра да:

Градградилапребијелавила
Нинанебониназемљуцрну,

Ноодјеледозеленејеле,
Неградигаклакомикамењем,
Нобијеломкостиодјунака,
Одјунакаиодкоњаврана,
Евојојјепреминулаграђа
Допенџераипрвогтавана.
Тадсевилананевољинађе,

Темипишелистаккњигетанке
УПерастуБајуПивљанину:

……………………………………………
“Премањкамикостијуначкије.

“Ноокупитвојучету,Бајо,
“Ајдесњимаупланину,побре,
“НебилитиБогисрећадала,
“Дабимененабавиограђе.”

КадаБајуситнакњигадође,
Икадвидештомуситнапише,
Онучита,бржедругупише,
Одаслајеупланинивили:
«Чујешлиме,посестримовило,
«Немогутинабавитиграђе,
«Негоћешмемалопричекати
«ДовеселаданкаЂурђевога,
«Кадсегораизодијелистом,
«Арудинатравомицвијетом,
«Кадокопниснијегуврхове,
«Кадпресахневодаулугове,
«ЖенићесеАлеодНовога,
«СмиломћерцомпашеодЧенгића,
«Тадарћутиграђенабавити.»
(Вук VII, 47:1-36; слично и САНУ II, 59 
само је градитељ Филип Маџарин)

Та ко се ана ло ги је на ме ћу та мо где се нај ма ње оче ку ју, а ну мен се уво-
ди на ма ла вра та чак и кад се упор но и ве што из бе га ва ње го во деј ство. Ти ме 
је мо жда да то и об ја шње ње за што му сли ман ске пе сме сво је мр тве не са хра-
њу ју у го ри: ствар ни је у њи хо вој култ ној не чи сто ти (и у по љу њи хов ста тус 
оста је не про ме њен), већ у за зо ру од опа сног и стра шног ме ста са ко јим му-
сли ман ска тра ди ци ја и кул ту ра на Бал ка ну не ма ју ни ка кве ко ре спон ден ци је. 
„На Бал ка ну“ је ов де ну жна про стор на од ред ни ца јер у ма тич ним усло ви-
ма му сли ма ни ни су јед но о бра зна ма са слич них по је ди на ца, већ кон гло ме рат 
на ци ја и тра ди ци ја/кул ту ра об је ди ње них истом ве ром. Усло ви жи во та им се 
раз ли ку ју јед на ко као и кул тур не па ра диг ме, по ли тич ка ге о гра фи ја и сл. На 
Бал ка ну, еп ски пе ва чи му сли ма ни су у нај ве ћем мо гу ћем про цен ту по тур че-
ња ци, љу ди ко ји са но вом ве ром пре у зи ма ју и нов од нос пре ма за тво ре ном и 
отво ре ном про сто ру. Со ци јал но-по ли тич ки од нос из ме ђу Ту ра ка/му сли ма на 
и ра је/хри шћа на у епи ци је пре ко ди ран у од нос отво ре но (го ра) сво је/хри-

17  У том сми слу, еп ске пе сме бал кан ских му сли ма на има ју ви ше слич но сти са ру ским би љи-
на ма ко је за ул ти ма тив ни хтон ски то пос та ко ђе узи ма ју чистоеполе а не пла ни ну (упор. 
Не кљу дов 1972; 1979).
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шћан ско – за тво ре но (град) ту ђе/тур ско. Због то га го ра не мо же би ти дру го до 
бој но по ље за пе ва че му сли ма не, тј. ме сто на ко ме се не са хра њу је већ се из 
ње га од ла зи без освр та ња (упор. Де те лић 1992).

За ни мљи во је да су за гу би так тог ва жног од но са пре ма го ри/отво ре-
ном би ла до вољ на са мо два до три ве ка, тач ни је оно вре ме ко је је про те кло од 
до ла ска Осман ли ја (у XV ве ку), до пр вих та ла са тур че ња (ко јих у ве ћој ме ри 
ни је би ло пре XVII ве ка). Тек ота да мо же се озбиљ но ра чу на ти на пе ва че по-
тур че ња ке са при стој ним ре пер то а ром, а та да већ ви ше не ма му сли ман ских 
гро бо ва у го ри.
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