
МИРЈАНА ДЕТЕЛИЋ 

MIRJANA DETELiĆ 

УПОТРЕБА ЕПСКЕ ФОРМУЛЕ У ИЗГРАДЊИ МОТИВА 
СМРТИ ПОД ПРСТЕНОМ 

THE USE OF EPIC FORMULAS IN BUILDING THE ORAL 
LITERARY MOTIVE „DEATH OF THE BRIDE" 

Отисак из ГЛАСА C C C X C I V Српске академије наука и уметности, 
Одељење језика и књижевности, књ. 19 

Extrai tdu GLAS C C C X C I V đe l 'Academie serbe des sciences et de.s arts, 
Ciasse de langue et de I literature, № 19 

В Е О Г Р А Д 
2 0 0 2 



Глас CCCXCIV Сриске академцје па гка а умешпосши 
Ocjc.hc'ihL' језика и laiuotceaitocffiu. књ. 19-2002. 

Olas СССХСИ' cle l'Acaclemie scrbe cles Sciences el cles arts 
Clcisse tie langiw a I de Htleruture, So 19 -- 2002, 

М И Р Ј А Н А Д Е Т Е Л И Ћ 

УПОТРЕБА ЕПСКЕ ФОРМУЛЕ У НЗГРАДЊИ МОТИВА СМРТИ 
ПОД ПРСТЕНОМ 

Kao ушшерзална techne епског псвања, спске формуле су ујсдно и општс пн-
тањс са којим сс свако, ко се бави постиком усменмх књмжевних врста, мора 
еуочити ранпјс или касније. Током последњнх стотииак година, од Ван Гснепа' до 
Перија, Лорда и њихових следбеника," епскс формулс су у внше наврата долазнле у 
центар пажње научне јавности, увек као део чувеног „хомерског питања^. У том 
контексту оне су добнлс н дефинпцнју, и исцрпну обраду, н вслику популарност, 
искористивши на r a j начин компаративну прсдност коју капнталне књижсвне тсме 
- попут Хомера - имају у односу на све другс. Па ипак. са становишта усмених rio-
стшш, хомерологија није добро окружење за проучавање епских формула јер, 
идући за доказивањем сопствених претпоставки, зансмарује главно поетичко пита-
њс везано за формуле, a то су врста и обим њиховог дубинског дејства. 

У општим ставовима теорије клишса - а формуле јесу посебна врста 
песничког клишеа - „дубинеко дејство" је појам који се везује за напетост између 
„понетог" и „принстог" значења. Код пословица, на пример, које имају структуру 
тропа у тропу. семантичко поље остаје стално отворено јер се при свакој новој 
употреби пословице активира потснцијални извор њених додатних значења. Да би 
ово било могуће, пословпца мора да „ради" на начин који се најприближније може 
одредити као „линеарно расипање". Мрежу њеног простирања или развијања"' 
чинс Шачке прссска ионсшоГ и ирилетоГ лшчења, односно старе и нове употребе у 
сваком појединчаном елучају. Тиме се стварају б о г а т меандри и значсње се шири 
алп се не продубљује. 

Да бм дсловао у дубнну. овај сс процес мора супротно оријситисати. У том 
случају. ммпулс за актнвирање новнх значења не долазн вишс из употрсбс клншеа, 
всћ нз нннцијалнс ситуације која је клпше генермсала. У поеловицама је таква 
почстна познцнја извучсна на површину н нецрпљсна тс се вишс не сматра извором 

1 Genepp 1909. 
2 Parry ! 971; Lord 1990; Foley 1988. 

' Од раш/ши (™exptico. cavi. catum - развити, размотаватн, разастрети). 



38 Мнрјана Детелнћ 

нових релевантних информација. Насупрот томс, епска формула - ако јој сс пружн 
прилика ~ „ради" по вертикалн. На плану поетнке то се манифсстује као интер-
планарноет, „међураванска проходност" којом се постиже веза међу слојевима 
значења различитим п по старости и по врсти, што управо и јесте оно својство које 
од обичног, првостепеног језичког низа чини другостепену, књмжевну чнњеницу, 
односно песничкк текст. 

He гребн посебно доказивати да дугачкс песме не погодују оваквом дејству 
спскс формулс и да се чак као правило можс нзвеети теза о њиховој обрнутој про-
порциоиалности: шшо дужа песма, то слабијс ijcjamenu формупа. Овој тсзи тсжпну 
даје опште својство усменог певања које, да би уопштс било могуће, мора држатп у 
равнотсжи две своје опречне алн нсизоставне тсндснције: рсстрикшикноаи (тсжњу 
ка сажимању и економији у избору песничких срсдстава) н абундантпосШ (тежњу 
ка обиљу кроз умножавање н развлјање онога што је на првп начин всћ одабрано). 

У пссмама велике дужине (преко 2.000 стихова) јасиу склоност ка абундан-
тностп показују различнти елементи сижеа: велики број лнкова, велики број спи-
зода, велика разуђсност фабулације те стога и всликн број сегмената за уланчавање 
li велики број тако добнјених мањпх целина за уклапањс у једну заједничку, всИу. 
Овај еиетем лпнсарног развијања великих бројева растс на рачун могућноети 
дубинског дејства одабраних техника. Оне, тс могућноети, стога улазе у фазу ре-
стриктивностн. Треба имати у виду да су свс песмс које су Перп и Лорд евојеврс-
мено сакупили у Босни од певача-муслпмана, нарочито од Салиха Угљанина и 
Авда Међедовића, прппадалс овом типу н по дужмни сс ближиле клаеичиим 
еповима. Свако дубинско дејство епских формула у њмма било је на тај начин 
практнчно онемогућено, па то вероватно м јестс главни разлог што у Пери- Лордо-
вој дефиницмји епска формула није ни могла отићн даље од помоћног средства у 
процесу усменог певања. 

Нема никакве сумње да ћс певач, кад год јс приморан да велику концен-
трацију која му је потребна за швођсње дугачке песмс усмери на логмчан развој 
прнче, уједиачен однос међу ликовима н правилно ннзањс епизода. употрсбитн 
формуле као мнемотехничко средство које му тај посао олакшава, а не као 
софистицнрану песнпчку технику која тражи додатно ангажовање. To је у сагла-
сности са самом прмродом епског певања. Ннпротпв. када јс лннсарно расмпањс 
мало (кратка прича. јсдноставан смжс. мали број спичода, малм број ликова, рсла-
тивно мал!1 број стихова), сва песничка ередетва, na и спска формула, лакше се 
држс под контролом, па је и рад на њиховом дубинском дејству могућ бсз всћсг 
ризнка. Тако u \ чието емпиријски, добија „критична маса" од 200 до 500, највише 
Ш00 стихова као језнчка грађа чији је обим оптималан јер мнемотехничкп не пред-
ставља додатнн напор ни за псвача, ни за његову публмку, У том обиму кепеване 
су најбоље пссме на српскохрватском језику, почев од „Женидбе Душанове" (690 
стихова) и „Почетка буне против дахија" (629 стихова), па до „Мајкс Југовића" (85 
стихова) и „Жснидбс Милића барјактара" (284 стиха), на којој ћу локушатп да 
покажем шта формула може кад јој се пружн прилика и како она „радм" у тексту 
највнших књижевних вредности. 

Песма о Милићу барјактару* не пева о женидби мада тако стојм у њеном 
наслову, всћ о покушају жснидбе који сс трагично окончао. Први стах ове песме 
уједно је и прва формула у њој, формула чуда: „Боже мнли, чуда великога!" нза 

* Сви цитати у раду односе се на издање Бук iii, 1976. 
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које слсдн класпчна жснндбсна формула: „Кад се жснп Милнћ барјактаре" са 
нсочскнваннм наставком: „Он обиђе зсмљу п градовс l Од истока пакс до запада / 
Прсма ссбе нс на!}с ђевојке: / Главптјунак свакој ману нађе". 

Познато је да чудо, када из сакралног пређе у епски контекст, постаје 
амбивалентно: уместо да трансцендира категорије добра п зла, што је у сакралном 
окружсњу неминовно - оно сс цепа на двојс, али задржава као једнако важне м 
једнако потснтне и познтпвне \\ нсгатпвнс конотацијс. Којс he сс од њих актнвм-
рати 11 када, зависи од врсте текста којим сс формула допуњава н од места на комс 
долази до допунс. У случају Милнћа барјактара допуна почнње одмах, а текст који 
следи служи да формулише и у првп план доведе одступања од ритуално пожељног 
модела понашања у обичајно-обредном комплексу свадбе н орођавања: грсшну 
гордост („Главнт јунак свакој ману нађс"). кажњиву нсмарност према протоко-
ларним правнлнма ритуала ( „Ннт је проси, нп јабуке даји / Већ ти купи кмНсне сва-
тове, / Пак ти иди Виду по ђсвојку") и погрсшан ш б о р заштитника предузете 
радње („Потсгли смо на Бога и среНу").4 Све што иза тога следи - девојка „под ма-
ном" (јсдна од 9 урокљивнх ссстара), актнвирањс урока магијом речн, смрт 
вереника (прво њена па његова) - већ је заправо прппремљено описом рнтуално 
девнјантног понншања у уводном делу песмс. 

Чудо he сс током фабулацмје сижса јавнти још 5 пута, са всликом тачношћу 
употре6л>сно онако како сс у теоријским радовима о њсму гоаорп." у блоку стн-
ховн којп дају обавештсње о девојци ,,на невиђено", даклс по чувсњу н посредно, 
„из друге руке" (Н<> cja видши чуда изиеиада! стнх 8; Но ши xohy једно чудо казшп 
стмх 20: Чудо људи ш ђевојку кижу crux 24), н у блоку којим се описује њсно непо-
срсдно дсјетво на околнну, утисак „нз прве рукс" и на внђено (Ал ' да eucjuui и чуда и 
фале! стих 114). У овом другом блоку, етихови: 

Сни свашови ииком иапикоше, 
И у црпу зем. hy Погледашс, 
Ја ocj 4vqu лијепс ђсвојке 

(91-93) 

имају нарочнт значај због онога што нза њпх слсдн, a то су чувсин н често 
навођенн стихови којнма се Милнћ дпви лспотп својс заручнпцс: 

Или cu jc од злаиш салила? 
Или en је од срсОра скови.ча? 
Или си је ocj сунца ошели ? 

( 9 5 - 9 7 ) 

Када знамо да јс урок -- илн. како сс још кажс, почудиште - демон који се 
актнвира рсчима/1 односно дивљењем неком илл нсчем лепом м напредном 
(обично детету, девојци, момку, младој жнвотмњи), лако he нам битм да схватимо 
како јс Милнћ барјактар у ствари правп мада невољни убица своје заручницс. 

Ci ii.Koiiii 43 - 45 н crux 69. Овдс дола-jii још ц иа.мера из c m \ a бр. 12: „Прсд прквом га 
fniMjepa iiaMjcpu" којмм сс днјс иодатак о иачину ма којп Мплаћ добија обавеклеизс о својој 
буду-hoj певест . Намсра и cpeha, нарочито као комтексг' прн помену Бога, у српској 
традицијској кул'[урн ммају соеаифичиа обележја и змачеи^см се всзују гза мотивски комплекс 
еудбкие. Упор. ДегелиИ 1996. 

5 Упор. Лома 2000. 

Ha t o ynyhyjy оба његова имеиа: y-pehn, по-чудтт! се. 
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будући да се није уздржао од дивљења њеној лепоти. Сватови који су у истој 
прилици погнули главе и ћутали, показали су у том погледу много већу мудрост и 
тиме у једној атипичној епској ситуацији обезбедили песми реперну тачку, сталон 
на основу којег сс може измерити величина дсвијације од прописаног обрасца 
понашања. To Милићсв поступак чинн трагмчном грешком, алм му не укпда 
нзвршност јер једном покрснути питеп даље ннје лодложан контролп у људеком 
свету. Одговорносг за смлеао, развој п иеход догађаја олисаннх у пссми tii.vic се 
јасно н једноставно премешта у свет виших еила. 

Всртикала која се тако оцртава ннјс етилска фигура већ вишшши oca сгзи-
сшснције t'UCKt' поезијс уопште, Oygyhu ija обезбсђу/е коиШипуитет међу слојсвилш 
Упаче/м/ ризптише старосиш и различишоГ порекли. Разлиставање тих елојева 
могуће је онолико коклико је жива и још увек разумљива традиција у којој онм 
имају смисла. 

У складу са тим стихови којн следе нза већ цитираних: 
Kacj cv fnuiu гором пуШујуИи 
Стижс урок ua KOJbv ђенојку 

(147-148) 

нису само маркер средине песмс, односно пункта од којег почињс прсокрет у 
певању и отвара се н ш трагичних збивања најављеннх на почстку, већ су и форму-
ла која отвара цео комплекс везаних питања тешко решивих без познавања те-
мељних категорија традицијске културе, односно без залажења у осиове њсног 
схватања овог и оног света, живота и смрти, обнчног и посвећеног простора, итд. 
У том систему смрт од урока. 

Ђеаер скиде at коња ђевојку, 
Па је спусШи иа зелсиу Шрину, 
Oii је сиуспш, о/ш уушу пусши. 

(178-180) 
тиха н без крвн као и увек када се гине од вишс силе.7 нс дешава се у гори случајно'4 

или произвољно, већ зато што је гора хтонскн простор, место у које сс уроци. 

7 Ова врста шрти има и своју формулу: ,Доле леже, горе не устаде'\ Тако умире и 
КраљевиИ Марко од руке „Бога, сгарог крвпика". За посебно тумачење ове сннтагме Biijui 
Nodilo 1981, crp. 345. 

8 To je такође резултат „рада" дуж поменуте вертикалие осе. Епски јунацн, с обзиром да 
су само људи, могу имати утисак да се ствари дешавају случајно, онп чак могу бнти уверенн у 
то, али изнад (или изван) догађаја у њиховом свету актнвпе су другс силе које одрсђују ток н 
исход збиваља и за које случај једноставно пе постојп. Песма нма внше начииа да наговестп 
паралелии рад тог „вишег" евета: 1) местом које носи посебне ознаке (гора, вода, пут, 
раскрсница); 2) бићима која се на тим местима појавл>ују (змај, вила, гуја, троглава бића и 
Арагш, свецн н анђели - по имену, у правом лнку или прерушеин, сам Бог); 3) силама чијс се 
дејство тамо осећа (урок, клетва, смрт, судбнма). Чак u кад се од митопоетеке окреие 
исгоријској слицм света, кад посгаие хро!Шка исгоријскмх догађаја у доба ратоваља за 
слободу, епнка има снажну потребу да се вратн егарим обрасцима, макар онн у поппм 
прилнкама i: 6n;ni нспражљенн. Огуда, рецимо, бројме појаве вила као гласиика у „пјесмама 
најновнјпм". Од гнх гш до дуесама најстаријих" пређено је само пола пута од епске хроммке до 
мита. Друга (тј. прва и сгарија) половииа крије сс иза imcjiaia као што су ове помемуге и icic се 
делнмично, а врло мучно, даје реконструисати иа осмову њих. 
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клетве и сличне зле смле терају по магијском обрасцу јср им оно прнпада као пусто, 
туђе, неподложно човековој власти.9 Ко на таквом месту умре на њему п остаје. не 
само зато што је оно култно нечисто (па је и мртвац такав и не прима се у култно 
освећеио гробљс), него и зато што јс већ тамо где треба да буде - у свету мртвих 
где се њсгова егзистенција наставља на поссбан начин.1" Та двосшруки фупкцио-
иалиосш карактерпстмчна јс за све што се у горм дешава. Песма не нмпровнзује кад 
пева да се вода изведена чело деоојчинс главс. клупа око воде и руже с њене обе 
етранс намењују живима: жсднмма да пију, уморннма да се одмарају м младима да 
се украсс „за душнцу лијепс ђевојке". Она само нсма потребе да тумачи оно што 
њена права публика и сама зна: да свс што је „за душу" заправо пршшди мртвом -
вода јср јс увек жедан, новац („гроши н дукати") да сс откупи. ружа да му веже 
душу. Будући, дакле, да се у њој cpehy два супротна свста, епска гора је мссто са две 
стварности, месшо прелаза и, самим тим, опасио место. Па нпак сс на њему 
Мшшћева заручница сахрањује ка истоку. „ошкуда се jaaio суице рађа": 

CaC).hUMU јој сашЈук сашесаше, 
HaijciifuMa раку искоСшше, 
Сараишие лијепу ђсчојку 
Ошкуда сејааш суице риђа. 

(190-193) 

Кад не бм било овс сахране на источну страну, паралслизам Љепосавине м Мили-
ћевс смртм не би сс могао декодирати као песничка фигура. На то указује п сам 
текст песме тиме што Милићеву смрт всзујс за домаћн, познтивно означсни 
простор (кућа), а оријентацнју његовог гроба (на запад, j<ytja јарко смирује се 
cviufe"), потпуно супротну положају у коме је сахрањсна његова заручница. за култ 
мртвих где јс овај смер строго прописан у култно освећеном простору гробља: 

Како дође Мu/iith варјакШарс, 
On се сиусши ita мску постељу, 
Док се спусти, on cjyiuy испусШи. 

(243-245) 

Cati ha.ua му саидук сашесашс, 
Наџицима раку искоиаше, 
Сараншис Mimth барјакшара 
Kvtja јирко смирујс сс cvtiue. 

(252-255) 

4 У басмама, улор. РаденкошП! 1986. 
10 Упорсди бројис разговоре са мртвпма који остају у ropu, imp. у „Заручмиии Лача 

Радаповнћа" (Вук li. 7): „Често Лазо на t роб нзлазно, / Па је nirr 'o своју заручнпцу: / 'Јсд* ТИ. 
душо, земља дотешчала?' / Девојка му мртва одговара: / 'Није мсни земља лотешчнда, / Bell је 
тешка материна клетва':" Ту долаам обраћање горм да ие буде мртваиу страиша, земл>п да му 
пе буде тешка. јсли да шнрн гране и прави му хлада, славују да га рано ие буди итд. О истомс је 
реч и кад се за гроб бира посебио месго, парочпто за ј у н а к с који умиру веома млади, рецимо: 
„Куд пролазе снаше и дјсвојкс" (MX I. 62). Из мстс пссмс, a у истој вези, потпчс н један од 
тупотреснијих еоских дистиха: „Славуј тииа л'јепо му зап'јевај, / Млад је Релза, пјесме су му 
драге". О Ре.м.и/Хрс-Чзи као мнтском јупаку изсоларног круга вшш Nodilo 1981. 196-200. 
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Тако се око једног слсмента идентичности (смрт од више снле), захваљујући доми-
нацнји просторног кода, склапа цео низ бинарних опозиција од суштинског значаја 
i! за спику и за традицију којој она припада: заиад-исшок, куИа-шума, мушко-
жеиско, кулШио чисшо - кулшио иечисто, Можемо слободно рећм да се такав 
паралелизам и не држи на ономе што је у њему исто већ на ономс што је различнто 
у једнаком, 

Нсобично дсјство преовлађујућег просторног коднрања најпре сс прпмећујс у 
нсочскнваном распореду западнс и источнс стране: такав каквим је овдс прпказан, 
он се - са становмшта традицијс културе - мора сматрати погрешнпм. Песма, 
мсђутим. одрслннцу сскундарног значаја (какав проетор мора битп у лорсђењу са 
чвршћом и надрс1)еном нормом обрсдног понашања) прсводл у лрворазреднл код, 
очмгледно да би на њему градила неке друкчнје, много сложеније односс. Зато се у 
њој иа вези запад-мушко и исток-женско управо мнсиетлра, не само ближс средмни 
(код сахранс заручника) већ и на крају - дакле на лоентлраном н стога јаком месту, 
кроз обраћање Мллићеве мајке западном н мсточном сунцу као сину н снајл:1" 

Када буде иа зиходу суиие. 
Tug' излази Mwuthem мајка, 
Па говори, а зи сунцсм гледа: 
,, Благо меис и go Бога мога! 
Блиго меие, etuo сииа мога! 
Eno Г ' мијци, he из лона иде, 
Носи мајии лоаи ашкојаки!" 
Ни fni cu/iu, mi од a/no гласа. 

(266-273) 

Када вудс ни истоку суние, 
Изилизи МилиНеаа мајка, 
Суице Гледа Гшке иро?оварц: 
,, Благо мсие, сто лш сиашицс! 
Иде с doge, uocu mgc ладис, 
Xohc Mc/ic сшару зам jcituiTai!" 
Hit On ciitixe, inI otj atuxc Гласа, 

(274-280) 

! l Исток je y траднцији увек мушка страиа и слемснт позитишшх раздвајап>а (десно: 
култно чмето - на нсточној страмн је олтар у црквн н пкоиа у куНн; живот - коло сс oicpclie ка 
cvnr.iv, птд.), док je запад томе супротно: коло за мртнс сс OKpehc „маопакчУ (п у оној пссми), na 
крајњем Јападу јс свет мртвнх, у кућн сс кроз врата иа западној сграпи шпоси мртвац. 
домаћица у одпосу на домаИнна седи лево (аападно) птд. 

To је, уједно, и главпи разлог што се пе можемо задовољнти рсалиим обичајем 
сахранлтаља (па запад, лицем према иегоку) као осповом за гумачеп>с песме. Истоврсмено, 
багн је овај спој c.nojeaa различмте врсге и раздпчитс дубппе (жива обредна пракса, ancrpaicnia 
схема ршуала , дубинска схема кудта и непознага али извесна мпгска подлога) najBclui, 
пајзагонетнија м - са епшовпшта поетике - најдрагопенија вредност усмене еппкс, па стога n 
(ј)ормула кроз којс је приказапа. 
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Тешко је поверовати да спика у овако важннм стварима прави грсшке, па их још 
потом и понављаЛ' 

Оно. међутим, што јс всроватно н могуће и што сс редовно дешава, нс само у 
спнцн већ у усменој књижевностн уопште. јесу разлнчнти облици и врсте контамм-
нацмје до којих долази углавиом на два начпна: преклагшњем даа нлн више жанро-
ва у оквиру једног пстог текста. п прсклапањсм вишс разлнчнтих слојева значења у 
оквнру јсдног истогжанра . У нашсм случају могућс је наћн пнднкацнје м за јсдно и 
за друго. 

Идући уназад, најшшћп слој _јс свакако онај у комс се односи мушко-жеиско 
н кулШио чисшо - кулшио нечисшо не проблематизују och подразумсвају као 
утврђенм елсмснт обичајно-обрсдног комплекса свадбс. Будући да и спика н 
лпрчкa if.Majy за њсга одговарајућа рсшења. нема разлога за жанровска ггрскла-
пања. па пх на овом нивоу нећсмо ни наћи. Испод њсга, значсњска раван опозицпје 
i<ylui-wYM.u - као јсдан од најопштнјих n генсративно најспоеобннјих прннципа 
традицијске културс - обухвата прстходни слој н ггрошмрује га новим односнма 
(овај свст-онај свст, жпвп-мртвп, човск-нумен. својс-туђс). Кроз дсјство урока, 
мушкарац се управо овде - као узрочник смртн посредством магијс рсчи - првн пут 
јавља са индпкацнјама леталног начела. У опозицијп мушко-женско њему тад при-
родно припада западна страна са свим последицама којс из тог произлазе. Са своје 
етране, ropa - као место прелаза - нма моћ да мсња означеност онога што сс у њој 
дешава н да трснутна својетва чннп трајним. Тако трснутна култиа мсчистота де-
војке под прстеном поетајс трајна њсном смрћу и остајањсм у горп („нп код мога 
ни код твога двора")- пето као што трснутмо хтонеко својство младожсњино, 
омогуНпвшп му да жив и бсзбедан мзађс из rope, постајс трајно п чинн немогуНпм 
његов жнвот у кућн. Актнвирање демонског света (урока, иамере, cpehc. судбпнс) 
на мссту које му прнпада и уз актуалнзацнју пуне снаге његовог дејетва, спада у 
једну од ннжих ммтолошких равнн где апстрактнс функцнјс старих паганских 
божанстава постају конкрстне и прелазс у фазу номинације.1 4 У тој равни 
намлазимо и на прва жанровска прекдапања будуНм да uco низ лирскнх свадбених 
песама одвођсњс невссте прнказује као отмпцу н смрт. а опраштањс са њом као 
рмтуални п л а ч . 0 

Најзад, у најдубљој значењској равнн - гдс се опозицпја исШок-зспшу грана у 
парове: јасно сунце на изласку - јарко сунцс на смнрају. снаја-син, Љспосава-
-МмлпИ - прсклапања су у пуној мери двовалснтна, значењем сс всзујућп за круг 
соларнпх митова, а жанровскн за обредну лирику. Назнакс којс песма о томс дајс 
впшеструкс су н шачајне, почсв од већ цитираног опнса МплиИсвс заручнпце п ње-
ногдејства на околину: 

!л Hii хронолонжи нзвриуту појаву npsio западног mt оида источно!" суппа у опнм 
сшховима не треба схватита као случајиу нлч погрсишу. Оиа се мотмвишс пе само предношћу 
коју can има пал сиајом (правп род над „туђим'\ мушкс иад жспским), всћ м посебнпм пачниом 
([Јолклорног Mcpciba времепа: ол смпраја до шласка суица јс ноћмп. хтоиски део дама, те он 
логично припада мајчииој тужбалиии н сммболаии смр'1и глашшх јупака. 

14 Мифш народов .utipa. 2. с.в.. Сшмиских ми<ј)ОЈН>Гаи. Копкрсше (l.iyiiKiuijc добијају 
копкрсгпа пмена; Судбмпа. Cpciia, Hecpcluu Правда. Кривла, Смрт. У iy кагсгормју улази и 
само I!мс Бог (ii ibci'OBC дершзашус т?г\i\ уоог п c.i.). 

15 Вук L 2, 8, 27, 42, 56.82, 115, 124; САНУ 1.3 ,4 ,5 ,43 ,55 ,60 итд. 
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Кроз мараме засијало лкце, 
Снитовими очи зас/еииле 
Ocj госпосјског лица и ођела, 

све до формуле Мнлићевог кретања у облику фразсологмзма: „Он обиђс земљу n 
градове / Од истока паке до запада". За све ово могу сс у свадбеној лирицп наћи 
очуване и развијенс паралеле. Захваљујући управо њима, меру нагађања у овој 
анализл можемо макар ублажити кад су у питању сунчани атрибути учесника у 
свадбсном обреду: 

Bea'Jiu са, жеиикот мајко! 
Tpu iiiu суици tjHope обасјала: 
Jecjiio суице момак и дсвојки, 
Друго сунце кумс и geacpe, 
Tpehc суиис Kiihatu сттоаи. 

(Вук 1, 77) 

запад као оријентација мушког кретања прн одвођењу девојке: 
Суиие нам јс ua заходу, орзо he пам заИ \ 
А нев/есШа ua ошходу, врзо he шш Uoh 

(Вук 1.59:1,2) 

исток као дсвојачка страна: 
Вшш Joey ?onopw!u: 
,,Што ливасју коцјем мјеришУ 
Но с' odpmi с tjecnoM сшрином, 
С десиом сшраном пуш исшока, 
Ћеш> gueito коло и?ра, 
Ty је пшоји вјерашца, 
Снаким уобром ucuvihena, 
И ружицом oij прољећа, 
И гршмпјом од Oucepa ". 

(Вук I, 92:6-14) 

и. коначно, двосмислсни статус убрађене невссте чији је обред прелаза симболично 
обављен до пола: 

Бела мома преоела 
Од нечсра go снеша, 
A ocj снета go нека. 

(Вук l 124)!f> 

Изједначени са источним и заладннм сунцем, лоложсни у супротно оријентмсане 
гробове, Љепосава и Милић - у еветлости коју на њих баца обредна лирика - кроз 
вечност заправо глсдају једно у друго, Тако вишом силом ометена женндба зе-
маљског јунака, зихиаљујући искључиво иссиичким средсшнима достутшм moIviom 

16 Ово се ifcea нрн свођешу младенаца у ђердек, 'ij. ложиииу, те је јасмо на какву се 
граничну линију шмсђу „всчера1' (мрака, ноћи) п „света" (светлости, зоре) мислп. У случају 
Милићеве заручнице, будуНп ла други део шншијаннје за њу нпкад није обављсн, лоследља два 
сшха су се поклогшла no значењу: својство које јс имала „од вечери до с-вета" оссаје јој ,до 
века". Осим паведених, у I књнзн Вуковој о овим стварима дају рачуна и следеИе песме по 
бројевима: 24-26, 68,73, 78,79,81,91,93,96, 100 и 101. 



Употрсба спске формуле у изградњп мотива смрти под прстеиом 45 

jcjiiKv еискс шкпије, добија својс испуњсњс као „евети брак" божанскнх симбода са 
почетка људскс лсторије. 

Оно што лирнка ме можс јер је везана за обрсд - а елпка може (всроватно 
зато што јс ту всзу у врло великој давнкнп прскинула), указујс сс из свега што смо 
овдс прочитали као дноједност књижевног унпверзума епскс песме. односно као 
могућност прссецања двеју стварности: људскс и божанске, то јест слскс п мптскс.17 

Слшса свста која се кроз то пројектујс с правом сс може назвати митопостском јср 
сваки лик, сваки догађај , свака „прича" којом сс песма бави истовремено постоји и 
у хоризонталној равни „обичног" алн драматичног спског света, и у вертикалној 
равни њсговог митског окружења по вмсмни л по дубини. Клизећи ло овако фор-
мираним осама пројекцнје, нарација активпра тачке њпховог пресека и. прс-
лознајућн мх као конструктнвне границс тскста, обслсжава их на поссбан начин да 
бм истакла њихов значај. Срсдство којим се то најчсшће постиже заправо су епске 
формуле. 

Епска формула је, дакле, страшешко ftесничко cpcgcuiao чцја се упоШреба 
може праишти иа широкој а клизној скали који почип^с ирсиоше/мм релициоие ип-
форхшције <> пачипу иа који шексш иастаје и „ради" сам за себс, а зааршава се 
чутњем ii (никрива/hC'M дубииске информаццје о иичииу ita који шрадиицја ,.pagtt" у 
шексту и meatt ње?а. Измсђу те две крајњс тачке нспрскидно трају она два еу-
протна процеса којс емо помињалм на почстку. У идсалном сдучају ова су два тока 
у равнотежи и тада настају антологијскс песмс попут „Жснмдбс Мплића барјакта-
ра ' \ Ремећсње равнотежс било на коју страну ллшава тскхт јсднс од његовмх оп-
талних фуикција, те тако лорастом фактора рсстриктивностл добл јамо песме-
-хроникс (нпр. црногорске песме о племенским сукобима са Турцнма и мсђу 
собом), а мање илн више неконтролисанлм растом абундантноети песме са јасним 
траговима етилске и структурнс Лометњс. Како he n са колпким успсхом формулс 
бити употрсбљене у елској песмм, дмрсктно завиен од мере уравнотежености ова 
два дејства, БудуИи да јс спмка у цслинл флуктуална лојава у којој напоредо л 
непрскидно постоје сне њене могућности (м добрс н лоше, и успешне и лромашсне, 
н забелсжснс и нсзабслсжене) те нс можс бптл говора о развоју м мрогрссу, 
формуле - као и сва друга песничка срсдства примсрсна епнцн - пружају томе 
подобну слJпсу и као лосебно питање елскс постпкс морају сс истражлвати од 
случаја go случаја. Баш као n најбоље пссме које нм служс као контекст. 
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Mirjcma Dete/ić 

T H E USE O F EPIC F O R M U L A S IN BUILDING T H E O R A L L I T E R A R Y 
M O T I V E „ D E A T H O F T H E B R I D E " 

S u m m a r y 

Epic formula is a poetic tool of strategic significance. Its use can be traced along a 
wide but sliding scale which begins with the relational information about the way a text 
emerges and „operates" by itself, and ends with preservation and revelation of the core data 
about the way tradition „operates" within the text and without. Between those two points 
everything else is regulated by two opposite but convergent processes: one restrictive 
(tendency of cutting down the choice of poetic tools), and the other abundant (tendency of 
multiplying and developing what has already been chosen). In which way and with what 
success the epic formulas are to be used in the making of an epic ballad is in direct 
connection with the balance of these two tendencies. If the circumstances are near to an 
ideal, those two processes are in perfect balance and then the anthological poems are 
created, like here analyzed „The Wedding of Milich the Banner holder". Otherwise, text is 
deprived of one or another of its vital functions, which immediately affects the poetic 
quality of the final outcome. 


