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К РИ Т И К А

„НЕОБИЧАНЈУНАКПОГЛЕДАТИ”

Дра го љуб Пе рић, Пра мен ма гле по ље при ти снуо. Нео бич ни ју на ци срп ске 
усме не епи ке, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2022

Мо но гра фи ја Дра го љу ба Пе ри ћа Пра мен ма гле по ље при ти снуо. 
Нео бич ни ју на ци срп ске усме не епи ке, ко ју је у би бли о те ци Хо ри зон ти 
об ја ви ла Ака дем ска књи га из Но вог Са да, ба ви се из у зет но зна чај ном и 
ре ле вант ном те мом са ста но ви шта усме не еп ске по е зи је. По ла зе ћи од 
ши ро ко за хва ће не гра ђе, ау тор си сте ма ти зу је оне ви до ве оне о би ча ва ња 
ко ји ма се еп ски ју нак чи ни би ло „раз ли чи тим у сте пе ну”, би ло „раз ли
чи тим по вр сти”1, у од но су на сво је по тен ци јал не исто риј ске или псе у
до и сто риј ске про то ти по ве. Мо гу ћа, исто риј ска (или псе у до и сто риј ска, 
све јед но) биографиjа та ко „по ста је ар хе тип, [...] од ра жа ва са мо вр ли не 
сво га зва ња, пред ста вље не па ра диг мат ским до га ђа ји ма, свој стве ним мо
де лу ко ји оте ло вљу је”2, а слич но би ва и с ва жним зби ва њи ма у про шло
сти заjеднице. Исто вре ме но, да би по стао но се ћи лик пе сме, ју нак би ва 
ољу ђен, од но сно ње го ва де мон ска, не људ ска или над људ ска при ро да 
сво ди се на бе ле ге и наговешт аjе, коjи, пре вас ход но, постаjу основ оне
о би ча ва ња, из вор уну тра шњег рас ко ла и по ет ски про дук тив не ви ше знач
но сти, слоjевитости  и амбиваленциjе. 

По ка зу је се да па ра диг ма тич ност ли ко ва и зби ва ња, коjи jесу пред
мет еп ске пе сме, ни је за сно ва на са мо на историjском ис ку ству и пам ће њу 
(историjа jе ов де схва ће на као ра ци о нал но, ло гич ко ми шље ње) већ, у 
истоj ме ри, на ревитализациjи мит ске ма три це и ве ро ва ња, коjи ле же у 
осно ви схва та ња ових ли ко ва, зби ва ња и од но са. У ли ко ви ма jунака, 
за хва љу ју ћи спе ци фич ном „по лу тан ству” њи хо ве људ ске и не људ ске 
при ро де – у ове пе сме ула зи jасно уоч љи ва мит ска под ло га, али ти ме 
што се осла ња на историjска пре да ња и слу жи „њи хо вим ’jезиком’ за 

1 Nor throp Frye, Ana to mi ja kri ti ke. Če ti ri ese ja, prev. Gi ga Gra čan, Na pri jed, 
Za greb 1979, 45.

2 Mir ča Eli ja de, Isto ri ja ve ro va nja i re li gij skih ide ja. Od ka me nog do ba do 
Ele u sin skih mi ste ri ja, knj.1, prev. Bi lja na Lu kić, Pro sve ta, Be o grad 1991, 258.



998

при по ве да ње догађаjа”3, ова поезиjа се одваjа се од своjе мит ске осно ве 
„демитологизуjе се”. Оно што су у jезику мит ске при че би ла су штин ска 
своjства би ћа или зби ва ња – постаjе ме та фо ра/але го ри ја, а еле мен тар ност 
и jедноставност ми та би ва за ме ње на сло же ном, у раз ли чи тим ко до ви ма 
оства ре ном нарациjом, коjа чу ва, али и ресемантизуjе при мар на зна че ња.

Из два ја ју ћи пет ти по ва нео бич них ју на ка, Дра го љуб Пе рић, што је 
на ро чи то дра го цен до при нос ње го вог из у ча ва ња, по ла зи од кон крет не 
по ет ске гра ђе и по ред „ис кли зну ћа у нат при род но” – фи то морф но сти, 
зо о морф но сти, ани ма ли за ци је – ука зу је на осо бе но сти по е ти ке усме ног 
еп ског пе ва ња, ко је чи не да се као вид оне о би ча ва ња по ја вљу ју и смрт 
(чи ме се пе сма по тен ци јал но ве зу је за при мар не ла мен те над гро бо ви ма 
мр твих хе ро ја), али и уло га при по ве да ча, ко ја отва ра увид у од нос хомо
ди је ге зе и хе те ро ди је ге зе4 (у еп ској на ра ци ји Те ша на По дру го ви ћа, али 
и ши ре). Сви ови ви до ви оне о би ча ва ња са гле да ва ју се, у ко нач ном исхо
ду, као дра ма тич ни из ла зак еп ског ју на ка на по ље зби ва ња из оног пра
ме на ма гле/та ме ко ји би мо гао би ти ме та фо ра све ко ли ког за бо ра ва, као 
вид иде а ли за ци је и иде о ло ги за цие исто риј ских и псе у до и сто риј ских 
лич но сти (кон крет но, ово се ис пи ту је на из у зет но по год ној гра ђи Ви
шњи ће вих пе са ма из Пр вог срп ског устан ка) и вид ефект не по ет ске кон
цеп ту а ли за ци је „исто риј ског” и „би о граф ског”, за гу бље ног у ма гли вре
ме на и за бо ра ва. 

Мо но гра фи ја Дра го љу ба Пе ри ћа је са ста но ви шта зна че ња ко ја по
кре ће до бро и пре ци зно ком по но ва на. Ау тор по ла зи од прет по став ке да 
„на из во ри шту еп ског пе ва ња” сто ји „мр тви ју нак”. Пре све га, на при
ме ру пе сме Смрт Вој во де Ка ји це („Еп ска пе сма и ту жба ли ца. На црт за 
ре кон струк ци ју ге не зе жан ра на при ме ру пе сме Смрт Вој во де Ка ји це”), 
али и на ши рој гра ђи, он раз ма тра ко ли ко и ка ко је ге не за срп ске ју нач ке 
еп ске пе сме мо гла би ти за сно ва на на „(ју нач ким) ла мен ти ма, из во ђе ним 
над гро бо ви ма па лих хе ро ја”. Он ука зу је на слич ност у на чи ну из во ђе
ња, на при су ство еле ме на та кул та мр твих, не са мо у ту жба ли ца ма већ 
и у фи нал ним фор му ла ма ју нач ке епи ке, те на за јед нич ки стих. Нај у пе
ча тљи ви ји сег ме нат овог по гла вља је сте ус по ста вља ње ве за пе сме Сле пе 
Жи ва не Смрт Вој во де Ка ји це са жан ром ту жба ли це, у сли ка ма уре ђе ња 
гро ба, при но ше ња жр тве и Ђур ђе вог ту же ња над гро бом, у ко ме се ста
па ју жа ље ње и по смрт на по хва ла па лом ју на ку. Пи та ње ге не зе ну жно 
отва ра и пи та ње ста ро сти усме не епи ке, као и на уч но ре ле вант на пи та ња 
на чи на из во ђе ња и функ ци је гу слар ске пе сме. Ау тор, по сред но, али ја сно, 
осве тља ва и осо бе ну „род ну за го нет ку” усме ног пе ва ња: ту жба ли ца, као 

3 E. M. Me le tin ski, Po e ti ka mi ta, prev. Jo van Ja ni ći je vić, No lit, Be o grad b. g., 280.
4 Тер ми ни Же ра ра Же не та хо мо ди је ге за и хе те ро ди је ге за по нај ви ше од

го ва ра ју оно ме што се у тра ди ци о нал ној на ра то ло ги ји на зи ва ло при по ве да ње у 
пр вом ли цу, од но сно при по ве да ње у тре ћем ли цу (в. Adri ja na Mar če tić, Fi gu re 
pri po ve da nja, Na rod na knji ga – Al fa, Be o grad 2004, 50).
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до ми нант но „жен ски жа нр”, по из во ђа чи ма и пре но си о ци ма, ар ти ку ли
ше на гла ше но му шке вред но сне ста во ве и зна че ња, док кон крет ну ју
нач ку пе сму, као не дво сми слен при мер гу слар ског пе ва ња у ма ни ру 
„ме лан хо лич ног ту же ња”, из во ди сле па пе ва чи ца. Ли те ра ту ра об у хва
ће на у ра ду – до ма ћа и стра на – об у хват на је и до бро ода бра на, а пи та ња 
ко ја рад отва ра и да ље не сум њи во ре ле вант на. Дра го це но је, ве ру јем, и 
по нов но окре та ње бит ним пи та њи ма срп ске усме не епи ке, по го то во 
ка да се она са гле да ва ју у ши рем ис тра жи вач ком кон тек сту, сло вен ском 
и за пад но е вроп ском. Те за ко ју за сту па ово по гла вље Пе ри ће ве књи ге 
си сте ма тич но и про ду бље но се до ка зу је, на ши ро ко за хва ће ном те о риј
ском и кул ту ро ло шком пла ну.

И дру го по гла вље ру ко пи са, „Фи то морф ни ли ко ви”, кон цен три ше 
се на „мр твог ју на ка”, али на оног ко ји се у смр ти пре о бра ћа у биљ ку, 
ула зи у вре мен ски круг (при вре ме не и по вре ме не, не ко нач не) смр ти и 
но вог ро ђе ња, ка рак те ри сти чан за би ље, али и за „бо жан ства ве ге та ци
је ко ја пе ри о дич но уми ру и вас кр са ва ју у об ли ку биљ ке”. У си же и ма ши
ро ко за хва ће них срп ских еп ских и лир скоеп ских пе са ма, ау тор ефект но 
тра га за ре лик ти ма мит ске при че и ње ним пре та па њем у лир скоеп ску 
и еп ску (пре све га, при по вед ну) пе сму спе ци фич ног си жеј ног мо де ла о 
ме та мор фо зи мр твог ју на ка у биљ ку („Биљ ни ли ко ви срп ских еп ских 
при по вед них пе са ма и ба ла да”). Овим он по ка зу је да чвр ста и нео по зи
ва гра ни ца лир скоеп ског и еп ског не по сто ји већ да ју нак оди ста мо же 
ег зи сти ра ти „на раз ме ђи жан ро ва”. По ла зе ћи од прет по став ке да је „про
цес пре ко ди ра ња те као од ми та ка фол клор ном си жеу”, Пе рић тра га за 
те мељ ном мит ском при чом од ко је у пе сма ма, ка ко с пра вом на гла ша ва, 
као за јед нич ки оста је мо тив „вас кр са ва ње у биљ ци”, чи је зна че ње он, 
ве ру је мо с пра вом, сма тра бит ни јим и сло же ни јим „од де ко ра тив ног окви
ра пе сме” и из во ди га из ар ха ич ног бал кан ског и ин до е вроп ског на сле ђа. 
У це ли ни овог по гла вља Пе рић успе шно до ка зу је да је 

мит ско до жи вља ва ње све та као то та ли те та у ко ме су при ро да и чо век 
ме ђу соб но по ве за ни во ди ло [...] ка ста ву да људ ско де ло ва ње уоб ли ча ва 
еле мен те при ро де, али и да при ро да ути че на чо ве ков жи вот.

Та ко у ве ро ва њу да ду ша мо же на ста ви ти сво ју ег зи стен ци ју у биљ
ци и ин кар ни ра ти се у њој – ау тор пре по зна је „древ ну пред ста ву о вечи
то сти жи во та, од но сно ње го вом об на вља њу ме та мор фо зом”. У нај ду бљој 
се ман ти ци ове мит ске при че Пе рић пре по зна је „се ман ти ку жр тво ва ња”. 
Тра гич на смрт ју на ка по кре ће та ко ци клус у ко ме се 

жи вот као та кав (у при ро ди, на њи ви, у за јед ни ци...) по твр ђу је и об на вља, 
до би ја ју ћи, сход но жан ров ском кон тек сту, и од ре ђе ну мо рал ну ин тер пре
та ци ју, 



1000

ка кву са др жи, на при мер, чу де сно ле па ба ла да „Бог ни ко ме ду жан не 
оста је”, у ко јој се раз ли ка из ме ђу окле ве та не се стре и сна хе кле вет ни це 
не по сред но оте ло вљу је у би љу у ко је се у смр ти тран сфор ми шу: сми ље 
и бо си ље и тр ње и ко при ве.

Тре ће по гла вље мо но гра фи је, раз ма тра ју ћи зо о морф не ли ко ве срп
ске, бал кан ске и ис точ но сло вен ске епи ке, ши ро ко те ма ти зу је од нос мито
ло шке и кла сич не епи ке. Ши ро ки об у хват гра ђе ов де ука зу је на су штин ске 
ве зе, ко је се, упра во у об ли ко ва њу ли ко ва, ја вља ју у сло вен ском усме ном 
ства ра ла штву и ов де се от кри ва ју као ве зе зо о морф ног (зма је ви тог) јуна
ка ју жно сло вен ске и ис точ но сло вен ске усме не епи ке. Оба по гла вља ко ја 
чи не ову це ли ну ба ве се древ ним си же ом о бор би ју на ка сло вен ског епа, 
пре о бра же ног у жи во ти њу, са, та ко ђе, зо о морф ним, не при ја те љем („Ша
ман ска бор ба зо о морф них ју на ка у сло вен ској епи ци” и „Се ку ла се у 
зми ју пре тво рио – си же о ша ман ској бор би ча роб ња ка”). Пре о бра ћа ње 
ју на ка у жи во тињ ски об лик, Пе рић по сма тра као ша ман ску моћ, и то 
ши ро ко обра зла же ка ко са ста но ви шта гра ђе та ко и са ста но ви шта ли те
ра ту ре. Он, ве ру је мо с пра вом, сма тра да ре флек си ових пред ста ва, уза сву 
по тен ци јал ну не до стат ност гра ђе, мо гу по слу жи ти као до каз да је код 
сло вен ских на ро да по сто ја ла ар ха ич на ми то ло шка епи ка. Упра во у пе
сма ма о (ша ман ској) бор би Вол ха Все сла је ви ча и Се ку ле Ба но ви ћа с 
(та ко ђе, зо о морф ним) не при ја те љем у срп ској, ју жно сло вен ској и ис точ
но сло вен ској ју нач кој епи ци, Пе рић тра жи и на ла зи по твр ду за те мељ
ну (ве ру јем, у пот пу но сти за сно ва ну) прет по став ку „да у окви ру срп ске 
епи ке по сто ји оса мо ста ље на гру па пе са ма са из ра зи тим ми то ло шким 
ис хо ди штем, ко је се не од но си са мо на по је ди не мо ти ве у пе сми већ и 
на сам си же пе сме”. 

Је дан од нај под сти цај ни јих аспе ка та бу ду ће књи ге пред ста вља че
твр то по гла вље у ко ме се, на при ме ру еп ске фор му ле о бе лим и кр ва вим 
пе на ма ко је спо па да ју мег дан џи је, као и у зна ме ни тој Ми ли ји ној пе сми 
о Ба но ви ћу Стра хи њи, из два ја ани ма ли зо ва ни ју нак, као по ја ва ко ја 
осци ли ра из ме ђу ми то ло ги за ци је и пси хо ло ги за ци је ли ка. По ла зе ћи од 
кон цеп та уну тра шње фор му ле као кон струк тив не гра ни це у тек сту, 
ко ји је код нас раз ви ла Mирјана Де те лић5, Пе рић раз ма тра „пе не бе ле и 
кр ва ве” као фор му лу ста ри ју од пе сме и по ка зу је „ка ко фор му ла, под 
при ти ском струк тур них и се ман тич ких чи ни ла ца ко је мар ки ра, пе три
фи ци ра од ре ђе ну мит ску се ман ти ку”, ука зу ју ћи на по тен ци јал ну анима
ли за ци ју ју на ка, али и на бит ну кон струк тив ну гра ни цу по сле ко је он 
по чи ње да ко ри сти пре ва ру у бор би са над моћ ним (и по то ме ве ро ват но 
не људ ским) про тив ни ком. Ау тор ука зу је и на ста бил ност ве за из ме ђу 

5 Ви ди: Мир ја на Де те лић, Урок и не ве ста. По е ти ка еп ске фор му ле, Бал
ка но ло шки ин сти тут Српскe академијe на у ка и умет но сти – Цен тар за на уч на 
ис тра жи ва ња Универзит етa у Кра гу јев цу, Бе о град –Кра гу је вац 1996.
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две ју фор му ла („Но си ше се љет ни дан до под не” и „пе не бе ле и кр ва ве”), 
па и на ре ла тив ну „по сто ја ност ве зе фор му ла – си жеј ни мо дел”, ко ја би 
мо гла

уо ча ва њем ста бил но сти ве за и до да ва њем ре кон стру и са них еле ме на та, 
пре до чи ти па лимп сест ни ка рак тер зна чењ ске струк ту ре си жеј ног мо де ла 
и ње го во функ ци о ни са ње. 

У по гла вљу по све ће ном Ми ли ји ном Ба но ви ћу Стра хи њи, „пе не 
бе ле и кр ва ве” прет хо де љу би ној ко нач ној из да ји и ани мал ној ре ак ци ји 
ју на ка („Ко ли ко се ба не уо стрио, / Он не тра жи ни шта од ору жа / Но му 
гр лом ба не за пи ња ше, / А под гр ло зу бом до ва та ше, / За кла ње га ка ко 
ву че јаг ње”), чи ме се окон ча ва су коб ба на и ње го вог не при ја те ља, или 
– ка ко ау тор сма тра – јун гов ске сен ке. Ве о ма је под сти цај но пси хо ло шко 
ту ма че ње ове ани мал не ре тар да ци је пле ме ни тог ју на ка: 

Мрач но на лич је (вла сти тог) по но са ју нак пре по зна је у сво јој сен ци, 
про тив ни ку – соп стве ном у од ра зу у огле да лу. И као из раз тог пре по зна
ва ња ја вља се еруп тив ни бес (уоч љив у ју на ко вом ати пич ном иза зи ва њу 
про тив ни ка на дво бој), што кул ми ни ра ани мал ним де та љем кла ња про
тив ни ка зу би ма, 

а оправ да ним и из у зет но ефект ним сма трам и по ре ђе ње Ми ли ји ног по
ступ ка у об ли ко ва њу ба но вог ли ка са на чи ном на ко ји До сто јев ски гра ди 
свог Рас кољ ни ко ва. Упра во ово по гла вље – „Двој ни ци Стар ца Ми ли је. 
Ба но вић Стра хи ња у све тлу тра ди ци о нал них пред ста ва о двој ни ку код 
Сло ве на”, на ста ло у ко а у тор ству са Ма ри јом Кле ут – ефект но по ка зу је 
ка ко се ин тер пре та тив ни и уоп шта ва ју ћи по е тич ки аспект Пе ри ће ве 
мо но гра фи је успе шно пре пли ћу и ста па ју. Ово по гла вље ба ви се, на при
ме ру Ми ли ји не пе сме, и по ла ри зо ва њем бли за на ца као ду ал ног па ра, 
чи ме се по но во ста би ли зу ју на ру ше на „на че ла би нар ног ко ди ра ња”, али 
исто вре ме но се, на од но су ба на и ста рог дер ви ша по ка зу је „от клон од 
тра ди циј ског ка но на”, ко ји по ка зу је из у зет ност и са мо свој ност Ми ли
ји ног пе вач ког и пе снич ког та лен та.

Ми ли ји ном је дин стве ном ју на ку по све ћен је и кра ћи, по ле мич ки 
ин то ни ра ни „ре пли ка ци о ни оглед” – „Но сам љу би мо јој по кло нио”, ко ји 
се кон цен три ше на за вр шне сти хо ве пе сме „Ба но вић Стра хи ња”: „но сам 
љу би сво јој по кло нио” и оне ин тер пре та ци је ко је ово по и сто ве ћу ју са 
пра шта њем. Ука зу ју ћи на из у зет но ути цај на не фол кло ри стич ка ту ма
че ња Бог да на По по ви ћа и Јо ва на Де ре ти ћа, али и на по то ња (не и ме но
ва на) ту ма че ња у ко ји ма се из јед на ча ва ју по кло ни ти и опро сти ти, Пе рић 
од ба цу је ло ги ку по ко јој се „пот пу но (и до след но) за ме њу је гла гол ’по кло
ни ти’ (жи вот) гла го лом опро сти ти”. Он по ка зу је да се у це ли ни Ми лији
ног пе ва ња гла гол опро сти ти ја вља два пу та, јед ном у зна че њу по здра вити 
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се на ра стан ку (Јо ван Обре но вић се у „Же нид би Мак си ма Цр но је ви ћа” 
опра шта са род би ном по ла зе ћи у Стам бол) и у зна че њу пре жа ли ти не што, 
у пе сми „Га вран ха рам ба ша и Ли мо” („Ал’ би Ту ре то ке опро сти ло”), 
да кле, „ни ре чи не ма о пра шта њу / опра шта ју жи во та као етич ком чи ну”. 
Знат но фре квент ни ји је гла гол по кло ни ти, и то, ка ко по ка зу је Пе рић, 
на ро чи то у зна че њу свад бе них да ро ва, ме ђу ко ји ма се ја вља и не ве ста 
(„Ђе вој ка је ме не по кло ње на”), што отва ра про стор за упе ча тљи ву ин тер
пре та ци ју: „Бан ’по кло ње ној’ му не ве сти на кон све га (и упр кос све му) 
по ште ди жи вот да ру ју ћи га – њој са мој”, по ка зу ју ћи да они ко ји су је у 
свад бе ном об ре ду ње му по кло ни ли ни су вред ни да им се тај по клон вра
ти. Као што љу би по кло ни (стих се ти ме окон ча ва), бан и дер ви шу по клони 
ду го ва ње, да ру ју ћи жи вот и сло бо ду као две не у пит не вред но сти. Нај зад, 
као дра го це на по ен та ове по ле мич ке „ре пли ке” сто ји фу сно та ко ја поно
во вас по ста вља дра го це ну за го нет ност ве ли ког пе снич ког де ла: 

Ба нов по сту пак – ве ли ко ду шан чин по кла ња ња жи во та, за Стар ца 
пот крај жи во та, био би јед нак нај вред ни јем да ру: жи во ту са мом...

Пе та це ли на ру ко пи са „Ју нак као при по ве дач (хо мо ди је ге зис и хе
те ро ди је ге зис у еп ској на ра ци ји)” по све ће на је ана ли зи го вор не рад ње и 
ис пи ти ва њу по сту па ка ко ји ма је го во ром ока рак те ри сан нај о ми ље ни ји 
лик Те ша на По дру го ви ћа – Мар ко Кра ље вић („Ве ли ње му Кра ље ви ћу 
Мар ко. Го вор на ка рак те ри за ци ја Мар ка Кра ље ви ћа у пе вач ком опу су 
Те ша на По дру го ви ћа”). Де вет Те ша но вих пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу 
де таљ но се ис тра жу је и „око че тр де сет пу та”, ка да ју нак про го ва ра, бива
ју пре ци зно кла си фи ко ва ни и та бе лар но пред ста вље ни, али и сло је ви то 
и де таљ но ин тер пре ти ра ни. Пе рић, с пра вом, за кљу чу је да је „вред но сни 
си стем ко ји за сту па и бра ни, реч ју и де лом, Те ша нов Мар ко Кра ље вић” 
бли зак По дру го ви ће вом вре ме ну и ње го вој ети ци. При том „еви дент но 
ми то ло шке цр те (ги ган ти зам, крв ну и/или по се стрим ску ве зу с ви лом, 
фик си ра ну по зи ци ју у зма је бо рач ким си же и ма и сл.)” би ва ју код По дру
го ви ћа ољу ђе не, „про тив реч но сти у ли ку из гла ђе не, а ана хро ни сло је ви 
уса гла ше ни” ње го вом пе снич ком ве шти ном. Склад ре чи и де ла ус по ста
вља се, ис ти че Пе рић,

у Те ша но вом ве штом ком би но ва њу уо би ча је них го вор них фор му ла и оних 
(ре ђих) у ко ји ма се, од сту па њем од уо би ча је ног (сти хов ног и син так сич
ког) по рет ка, мар ки ра ју не ка спе ци фич ни ја зна че ња, са тип ским и ати
пич ним при ка зи ва њем рад њи (пре вас ход но мег да на и бо је ва), и та ко ор
ке стри ра јед на осо би та на ра тив на син так са. 

И ше ста це ли на књи ге „(Ре)кон струк ци ја тра ди ци је – иде а ли за ци ја 
и иде о ло ги за ци ја исто риј ских лич но сти пр вог срп ског устан ка (За крст 
ча сни крв цу про ље ва ти / И за сла ву име на срп ско га)” за сни ва се на 
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ин тер пре та ци ји ви со ко ре ле вант не гра ђе – Ви шњи ће вог пе ва ња о Пр вом 
срп ском устан ку и ње го вим ју на ци ма („На кон се бе спо мен оста ви ти. 
Стра те ги је кон цеп ту а ли за ци је ’исто риј ског’ и ’би о граф ског’ вре ме на и 
ли ко ва у уста нич кој епи ци Фи ли па Ви шњи ћа”). Пе рић по ла зи од ефект
не (и тач не) прет по став ке да би би ло ра зло жно и ну жно, по ред де таљ но 
ис пи ти ва них аспе ка та од но са исто ри ја – пе сма, ис пи та ти и мо гу ћи ути
цај пе сме на исто ри ју, за шта из у зет не мо гућ но сти отва ра упра во Ви шњи
ће во пе ва ње „на ро чи то у по гле ду опи са до га ђа ја и ка рак те ри за ци је ли
ко ва”. Тог бит ног ути ца ја пе сме и пре да ња на ствар ност био је ду бо ко 
све стан и Вук Ка ра џић, ко ји упе ча тљи ви лик „Ми ло ша Сто и ће ви ћа, вој
во де по цер ског”, гра ди од ре а ли ја, ка кав је ње гов све де ни пор трет: „Ма лог 
ра ста, по ши ро ких уста и ду гу ља стих обра за, сме ђе ко се и тан ких по ду
гач ких бр ко ва, вр ло ве сео и ша љив, а ју нак не ис ка за ни”6, од ствар ног 
ју на штва ко јем се ода је при зна ње, али, исто вре ме но, не нај ма ње, од 
ве ли ко га еп ског узо ра, ко јим се он у жи во ту ру ко во дио:

Мло го је ње го вом ју на штву по ма га ло што је све по ми шљао на Ми
ло ша Оби ли ћа ко ји је, као што се пе ва и при по ве да, та ко ђе, био из По це
ри не, а ка жу да га је и Цр ни Ђор ђи је то га опо ме нуо кад га је за вој во дио.7 

Пе рић по ка зу је ка ко Фи лип Ви шњић сво је ју на ке Сто ја на Чу пи ћа, 
Лу ку Ла за ре ви ћа, Ми ло ша По цер ца „као и опе ва не до га ђа је из Пр во га 
устан ка, по ве зу је са бли жом или да љом (не рет ко и мит ском/ми то ло ги
зо ва ном) про шло шћу, пла но ви ма за бу дућ ност, али и веч но шћу: ко стур
ни ца ма и раз бо ји шти ма као веч ним спо ме ни ма жр та ва и по бе да, уз пре
до ми на ци ју фи нал них тем по рал них фор му ла веч но сти”. Из у зет но ва жан 
и под сти ца јан сег мент овог по гла вља чи ни Пе ри ће ва сло же на и сло је
ви та кон цеп ту а ли за ци ја вре ме на и од но са еп ског, мит ског и исто риј ског 
у Ви шњи ће вој уста нич кој епи ци.

Мо но гра фи ја Дра го љу ба Пе ри ћа Пра мен ма гле по ље при ти снуо. 
Нео бич ни ју на ци срп ске усме не епи ке пред ста вља дра го цен до при нос 
на у ци и са ста но ви шта об ли ко ва ња еп ског ју на ка, као цен трал ног но
си о ца еп ске рад ње и бит ног чи ни о ца ње ног те ле о ло шког сми сла, и са 
оп шти јег ста но ви шта из у ча ва ња усме не еп ске пе сме као жан ра и ње ног 
од но са пре ма мит ском и исто риј ском. Пре ко фи то морф но сти ју на ка, ова 
мо но гра фи ја ука зу је на бит не ве зе лир скоеп ског и еп ског. Ба ве ћи се 
кул том мр твих, ту жба ли цом и ње ним мо гу ћим ве за ма с ју нач ком епи

6 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, „Ми лош Сто и ће вић, вој во да по цер ски”, О 
срп ској на род ној по е зи ји, за штам пу при ре дио и пред го вор на пи сао Бо ри во је 
Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град 1964, 126. Ви ди та ко ђе: Љи ља на Пе ши канЉу
шта но вић, „Пу шка опу том све зна. Кул тур ни и исто риј ски кон текст срп ске епи ке 
у де лу Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа”, Пи шем ти при чу: ре флек си усме не књи жев-
но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре у пи са ној књи жев но сти и са вре ме ној кул ту ри 
Ср ба, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2020, 35–51.

7 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, „Ми лош Сто и ће вић, вој во да по цер ски”, 127.
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ком, ау тор се вра ћа пред ме ту ши ро ко раз ма тра ном у на у ци, али и да ље 
ре ле вант ном и отво ре ном – ге не зи жан ра еп ске пе сме из ту жба ли це 
(ука зу је на слич ност у на чи ну из во ђе ња, на при су ство еле ме на та кул та 
мр твих – не са мо у ту жба ли ца ма већ и у фи нал ним фор му ла ма ју нач ке 
епи ке, те на за јед нич ки стих). На при ме ру пе ва ња Те ша на По дру го ви ћа 
и ње го вог уоб ли че ња ли ка Мар ка Кра ље ви ћа, Пе рић ис пи ту је го вор ну 
ка рак те ри за ци ју као би тан, а не до вољ но раз ма тран еле ме нат ли ка еп ског 
ју на ка. Отва ра дра го це не уви де у ви до ве иде а ли за ци је и иде о ло ги за ције 
ју на ка ко ји има ју по зна те исто риј ске про то ти по ве. До при но сом на у ци 
сма тра мо и про ду бље ну и сло је ви ту ин тер пре та ци ју кон крет них пе са ма 
и ли ко ва, као и осо бе ни ди ја лог ко ји ау тор ус по ста вља са сво јим прет
ход ни ци ма. Сем то га, ова књи га по сред но по зи ва и ши ри круг чи та ла ца 
на мо гу ће чи та ње и ту ма че ње нео бич них ју на ка срп ске усме не епи ке у 
кон тек сту гло бал не оп се си је хе ро ји ма у фил му, стри пу, ком пју тер ским 
игра ма, све до че ћи о не у га слој про во ка тив но сти еп ске при че.

Др Љи ља на ПЕ ШИ КАН-ЉУ ШТА НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

jo lji lja@g mail.co m
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Код пе сни ка ко ји су одав но про сла ви ли по ла ве ка ства ра лач ког ста
жа, ви ше стру ко по твр ђе ног и сла вље ног, не бро ји се ко ја је по ре ду но ва 
збир ка по е зи је, не ис тра жу је се ну жно или бар не при мар но, ка квог је 
од је ка има ла у чи та лач кој јав но сти, ни ти ју је у ова ко фор мал но огра
ни че ним тек сту ал ним при го да ма мо гу ће са гле да ти у од но су на пе сни ков 
уку пан опус, што би че сто би ле пр ве асо ци ја ци је пе ра књи жев не кри
ти ке. Та ква но ва збир ка сво је вр сни је и ви ше стру ки књи жев ни до га ђај, 
ка ко на пла ну да љег ра сло ја ва ња пе сни ко ве по е ти ке та ко и у ак ту ел ном 
књи жев ном жи во ту на шег је зи ка, јер ну жно из ра ња и ин три ги ра пи та ње 
ка кво идеј но и естет ско ужи ва ње у тек сту она мо же да до не се, а да се тај 
епи тет но вог одр жи не са мо са пред зна ком вре мен ске од ред ни це не го и 
на ро чи тог до при но са са вре ме ној по е зи ји.

Ми ло ван Да ној лић, срп ски пе сник и ака де мик, об ја вив ши пе снич
ку књи гу Ис по вест на тр гу по ка зу је не са гле ди ву сна гу по е зи је да се 
(са мо)об но ви и про на ђе на чин да се из но ва по ве ри и то, овог пу та, на тр гу, 




