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ВОВЕД 

Примарниот академски поттик и истражувачки интерес за разработка на тема 

што обединува две, навидум инкомпатибилни, теориски области – паремиолошките 

форми и херојскиот еп, се должи на согледбата дека е неопходно да се испита 

релевантноста на класичните определби на паремиолошките форми врз фонот на 

херојската епика. 

За паремиолошките форми постои цела палета терминолошки инакви решенија 

што, понекогаш, се употребуваат паралелно, како во говорниот, така и во пишаниот 

дискурс; па така, за нив се резервирани генеричките термини: „ситни и најситни 

облици“ (Škreb 1968), „мудри изреки, советодавни реченици и пословична мудрост“ 

(Sternbach 1974), „едноставни облици“ (Jolles 1978), „кратки народни говорни творби“ 

(Китевски 1985)/„говорни народни умотворби“ (Китевски 2011), „реторички облици“, 

„кратки прозни или стихувани облици“ (Čubelić 1988), „мали говорни облици“/ 

„постојни наследени едноставни облици“/„куси говорни видови“/„функционални 

говори и стилови“ (Ќулавкова 1996), „експресивен фолклор“ (Cavill 1996), „мали 

фолклорни форми“ (Sikimić 1996), „микрожанрови/книжевен минимализам“ (Užarević 

2012), „обрасци/шеми на мудрост“ (Kiššová 2014). Како алтернативно именување на 

паремиолошките форми, Кишова ги предлага називите „образец/шема“, „шаблон“ или 

„регуларности“ на (директно и индиректно, т.е. експлицитно и имплицитно) искажана 

мудрост. Експлицитните упатувања во англосаксонската поезија се однесуваат на 

зборовите „мудрост“/„мудар“, а имплицитните на она што се сфаќа како мудро од 

читателот/толкувачот (Kiššová 2014). Сикимиќ, под мали фолклорни форми, ги 

подведува: загатката/ гатанката, детските игри, брзозборките и некои басни (Sikimić 

1996). Во пописот на кратки жанрови, Китевски ги наведува: поговорките и 

пословиците, гатанките, прашанките, благословите, клетвите, здравиците, заклетвите, 

баењата, пцостите и говорните игри (залагалки, брзозборки, броеници и закачки) 

(Китевски 1991, 32). 

Списокот не е исцрпен и би можел да се развива до недоглед.1 Ова истражување 

се движи во насока да ги исцрта особеностите и специфичностите на усните 

паремиолошки форми, какви што се: поговорката, пословицата, максимата, гномата, 

клетвата и благословот, од пишаните паремиолошки форми, каков што е пословичниот 

                                                           
1 Во пописот на останати паремиолошки форми би можеле да се вклучат: афоризмот, крилатицата, 

максимата, сентенцијата, прецептот, апофтегмата, вицот, загатката/гатанката, прашанката, брзозборката, 

идиомот, фразата, велеризмот, цитатот, гномата, клетвата, благословот, фразеологизмот..., во зависност 

од дискурзивниот и жанровскиот контекст. Пермјаков ја предлага определбата „супрафразеолошки 

единства“, кои претставуваат затворени говорни форми (клишеа), во коишто говорот е устроен на 

однапред предодреден начин. Присуството на овие е евидентно во: басните, гатанките, бајките и 

приказните, а нивната препознатливост се должи на дистинктивноста на нивниот „пословичен знак“ 

(Пермяков 1970, 50, 63). Во видовите клишеа, Ќулавкова го вбројува фразеологизмот (2007, 587). 
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исказ и исказите во функција на поговорки, на клетви и на благослови, и посебно да ја 

толкува и коментира нивната функција во еповите и епските песни предложени во 

насловот односно во содржината. Ова значи дека истражувањето ќе се држи најмногу 

на оние паремиолошки форми што се присутни во толкуваните епови и епски песни, 

што значи дека акцентот ќе биде ставен на: пословичниот исказ, исказите во функција 

на: клетви, благослови, совети, заповеди и на гатанките/загатките. Но, за да се дојде до 

работниот предлог за пословичниот исказ, ќе биде нужно да се обрне внимание на 

определбите што ги тангираат: поговорките, пословиците, максимите/гномите, 

сентенциите, клетвите и благословите.  

Во теоријата на книжевноста, поимот функција има полисемантички квалитет и 

истовремено може да се однесува на: (1) функцијата на елементите во структурата на 

еден книжевен текст; (2) функцијата на едно книжевно дело во одредена книжевно-

историска епоха; (3) функцијата на јазикот на книжевното дело. Со преплетувањето на 

семиотиката и теоријата на книжевноста, вниманието се насочува врз функцијата на 

знакот во однос на факторите што ја условуваат комуникацијата. Едни од најраните 

модели на знаци беа проучени од припадниците на Прашката структуралистичка 

школа, каде што најголемо влијание изврши Роман Јакобсон. Меѓутоа, уште пред 

Јакобсон, актуелни се теориите на Фердинанд де Сосир, за когошто јазикот претставува 

систем во којшто секоја поединечна јазична единица се обмислува преку врската со 

останатите единици, што значи дека една иста јазична структура може да има повеќе 

функции. 

Во говорниот чин учествуваат три инстанции: „прво лице“ или лицето што 

зборува, „второ лице“ или лицето кому му се говори и „трето лице“, односно лице, 

предмет, појава, феномен за којшто се говори. Ако се има предвид дека во секој 

говорен чин (би се подразбирало да) учествуваат овие три инстанции, тогаш „ниеден 

јазичен израз не може да има само една функција“ (Lešić 1987, 127). „Секој јазичен 

знак, има најмалку едно значење. Јазичниот знак по правило е отворен спрема новите 

означувања и означености, не само кога се работи за поетската туку и за друга 

деноминативна, практична, информативна функција и комуникација“ (Ќулавкова 1989, 

223). Определувањето на структурата на говорниот чин зависи од тоа врз која од овие 

инстанции ќе падне нагласувањето, по што може да се открие која функција е 

доминантна. Малку подоцна од Сосир, и Луј Хјелмслев дава свој прилог за сфаќањето 

на структурите на јазикот, меѓутоа тој не ги именува како јазични единици, туку како 

јазични функтиви. Тие претставуваат најмали единици на јазикот и тој предлага три 

типа односи, односно функции, во коишто влегуваат јазичните функтиви, а тоа се: 

солидарност, селекција и комбинација (структурни функции кај Бекер) (цит. спор. 

Андоновски 2007, 591).  
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Поимот ‘функција’ има свое место и во теориските промислувања на 

комуникацискиот чин. Во семиотиката на комуникацијата најчесто се споменуваат 

комуникациските модели на Карл Билер и на Роман Јакобсон. Јакобсон дефинира шест 

функции на јазикот во комуникацискиот модел: референцијална, емотивна, конативна, 

фатичка, металингвистичка и естетска функција.  

Референцијалната (односно денотативна или когнитивна функција кај Лешиќ), 

се однесува на односот меѓу пораката и референтот (контекстот) и оваа функција се 

актуализира кога комуникацијата е ориентирана кон контекстот. Во овој случај, јазикот 

станува средство за соопштување на мисли и често пати оваа функција не е главна. 

Емотивната функција, како што сугерира и називот, се однесува на емотивниот однос 

кон контекстот. Од гледната точка и менталната состојба на испраќачот, јазикот е 

емотивен или изразува некаква состојба на свеста. Во таа смисла, оваа функција е 

експресивна или афективна, затоа што дава увид во духовниот универзум и разбирање 

на оној што зборува и често пати оваа функција е својствена за лирскиот дискурс.  

Конативната или апелативна функција се однесува на реакцијата на примачот на 

пораката и таа се актуализира кога, преку јазикот, некој се обидува да постигне некаков 

ефект. Субјектот кој говори ретко кога тежнее само сирово да ги изрази своите мисли, 

чувства или ставови, туку почесто се обидува преку јазикот да постигне морална, 

духовна и интелектуална промена. Својот најчист граматички облик оваа функција го 

остварува во вокативот и во императивот, кои се разликуваат од другите именски и 

глаголски категории, по тоа што искажуваат: заповед, убедување или бодрење, односно 

типови релации, кои укажуваат на природата на врската меѓу испраќачот и примачот на 

пораката (испраќач и примач на пораката). Ако примачот на пораката, како што 

сугерира Јакобсон, прими порака на јазик што го разбира, тогаш тој ќе ја доведе 

пораката во однос со најблискиот код, а тој код ги содржи сите различни обележја со 

кои треба да се управува или сите нивни допуштени комбинации. 

Фатичката функција се однесува на односот меѓу испраќачот и каналот, односно 

контактот на комуникацијата. Металингвистичката функција се однесува на 

објаснувањето на кодот (јазикот) на комуникацијата и оваа функција се актуализира, 

како што посочува Иглтон, кога двајца соговорници разговараат околу тоа дали се 

разбираат или не се разбираат. Во споредбата на својот код со оној на испраќачот, 

примачот може да препознае извесни физиогномични индикатори (на пример: 

профилот на соговорникот, општествената средина од која потекнува, образовниот 

статус). И последната, естетска (поетска, стилска) функција, го претставува односот на 

пораката кон самата себе, односно, оваа функција се остварува кога се истакнати 

зборовите во пораката, а не она што е кажано или оној што кажува или во каква 

говорна ситуација се изведува кажаното (Jakobson; цит. спор. Иглтон 2000; Андоновски 

2007, 593–594). „Емотивната одлика е општа карактеристика на книжевно-уметничкиот 
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говор, но во нелирските уметнички видови таа е, по правило, потисната за сметка на 

референцијално-прикажувачката функција... “ (Ќулавкова 1989, 86).  

Ќулавкова посебно ги третира: емотивната, фигуративната и спознајната 

функција, т.е. одлика на лирскиот дискурс. Епско-раскажувачката ориентација, во 

компаративна релација со лирскиот говор или стил на пишување, на изразување, на 

размислување, е „специјализирана за приказ на минатото, се разбира херојско или 

митолошко, и за фокусирање на мотиви и ликови кои се во служба на глорификацијата 

на националното минато и митологијата“ (Ќулавкова 1989, 46). Таа прави разлика меѓу 

поетската и практичната употреба на јазикот, која се должи на нееднаквата функција на 

овие говорни модели, поточно на спознајно-епистемолошкиот план на пораките и на 

нивните контексти (Ќулавкова 1989, 65). Меѓу нејзините понови истражувања посебно 

се посветува внимание на седмата, т.н. трансестетска (перформативна, транслитерарна, 

ритуална, чинотворна, психагошка) функција на јазикот. 

Во фолклористиката е значаен придонесот и на Владимир Проп за сфаќање на 

поимот функција во контекст на дејствата на јунакот на сказната. Според Проп, „под 

функција се подразбира постапката на ликот, определена од аспект на нејзиното 

значење за текот на дејството“ (Prop 1982). Функциите во неговата теорија се 

инваријантни конструктивни елементи во сказните. Системот на Проп се состои од 31 

функција.  

Свое сфаќање за поимот функција дава и Етјен Сурио, кој издвои седум 

функции на драмските ликови, а и Рене Велек и Остин Ворен, кои говорат за поимот 

функција во контекст на социјалната димензија на книжевноста. 

Под поимот функција, во ова истражување, се подразбира улогата што ја има 

пословичниот исказ во комуникацијата меѓу епските ликови, преку којашто станува 

транспарентен не само статусот на ликот и неговата позиција во епскиот свет, туку и 

неговите убедувања како морално самосвесен лик.  

Во македонската научна и академска сфера од 20 и 21 век доволно е пишувано 

за паремиолошките форми, со посебен акцент врз: поговорките, пословиците, клетвите, 

благословите и особено на нијансите меѓу поговорките и пословиците. Проблемот со 

релевантноста на овие истражувања се должи на нивната примарна ориентација не кон 

паремиолошки елаборирања (односно, теориски појаснувања, разлачувања и 

промислувања на граничната линија што ги дели паремиолошките форми, ако оваа е 

воопшто возможна), туку кон паремиографски елаборирања (односно собирање и 

презервирање на овие форми како начин на зачувување, одржување и продолжување на 

народната мудрост, на културната, на духовна и општествена благосостојба на еден 

народ на дадена територија). Ова претставува водечки поттик за да се испитаат и, во 

извесен степен, да се сопостават традиционалните определби на: поговорката, 
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пословицата, клетвата, благословот, наспроти: пословичниот исказ, максимата и 

гномата, како најчесто пишани форми. Со поедноставен и појасен речник, 

истражувањето ќе се стреми да покаже дали пословичните искази (и останатите 

евидентно присутни паремиолошки форми во еповите и во епските песни) се стилска 

интервенција од: поетот, авторот, запишувачот и останатите инволвирани во 

модификацијата на оригиналниот текст, или се вербално фиксиран резидуум, остаток, 

од далечна, но универзално важна мудрост/склоп на морални прописи. За овие цели, ќе 

бидат истражени примери од средновековните (херојски) епови: Беовулф, Песна за 

Нибелунзите, Волсунга сага и јужнословенскиот епски циклус за Марко Крале во 

компаративен контекст. 

Иако истражувањето се развива на линија на коментирање на паремиолошките 

форми во херојската епика, тоа ќе се повика и на романескни примери за пословични 

искази од некои неепски текстови: Господарот на прстените: Дружината на 

прстенот и Двете кули, односно филмски интерпретации на некои епски матрици, 

Dark Kingdom: The Dragon King/Темно кралство: кралот на змејовите. 

1. Идентификување на истражувачката проблематика 

Овој докторски труд го става главниот акцент врз детектирање, толкување и/или 

коментирање на оние паремиолошки форми што се присутни во истражените херојски 

епови и епски песни. Давањето краток увид во релевантноста на дистинкциите меѓу 

двата модела на книжевноста, односно меѓу усниот и пишаниот, ќе послужи за да се 

илустрира разликата што се јавува не само во структурата и формата меѓу усните и 

пишаните паремиолошки форми, туку и меѓу некои стилски фигури, каков што е 

кенингот. Прашањето за улогата на епскиот поет, пејач/интерпретатор и особено на 

епската импровизација како хипотетична форма на конзервирање на народната мудрост 

изразена лаконски преку паремиолошките форми, ќе биде, исто така, посебно 

коментирана.  

2. Предмет на истражување 

 

Предмет на истражување e херојскиот етос изразен низ паремиолошките форми 

во: англосаксонскиот еп Беовулф, старогерманскиот еп Песна за Нибелунзите, 

староисландскиот еп/сага Волсунга сага/Сага за Волсунгите и (избор од) 

јужнословенските епски песни од циклусот за Марко Крале.  

3. Цели и задачи на истражувањето 

Истражувањето се стреми да исполни неколку цели. Првата цел се состои во 

обидот да се достигне стадиум на теориска зрелост во понудата на посоодветна 

(македонска) терминологија, која би се употребувала при идни истражувања на 



 

13 

 

паремиолошките форми во херојската епика во теоријата на: усната книжевнпст, 

фолклористиката и теоријата на книжевноста. За да се постигне ова, ќе се понуди 

прифатлив предлог за преконвертирање на паремиолошката граѓа во поетички мотиви и 

теми, за да може да се даде прифатливо терминолошко решение за конфликтот меѓу 

називите: кратки (усни, говорни) облици/форми/изрази/жанрови, реторички/едноставни 

облици и/или паремиолошки форми. Ова истовремено се однесува и на поставувањето 

на терминолошка црвена зона (онаму каде што е тоа возможно), меѓу паремиолошките 

форми: пословица, пословичен исказ и максима/гнома. За да се избегне понатамошно 

недоумие околу тоа што опфаќаат точно овие облици/форми, ќе се даде увид во 

жанровските елементи, кои поставуваат граница меѓу паремиолошките форми во 

класична, традиционална смисла на нивното разбирање и во смисла на нивната изведба 

во херојските епови.  

Втората цел е да се изнајде заеднички терен на читање и на коментирање на 

сродните паремиолошки форми во еповите за да се покаже колку влијаел временскиот 

јаз врз нивната содржина, смисла и функција ако се сметаат тие за компактен израз на 

вечни, т.е. атемпорални, перенијални теми и универзални етички вредности.  

Третата цел ќе биде да се укаже на логичката заснованост на тврдењето за 

разликата меѓу категориите „јунак“ и „херој“.  

4. Методологија на истражувањето 

Со оглед на природата и замислата на истражувањето, методите што ќе се 

користат се: анализа, синтеза, индуктивен метод, дедуктивен метод, дескриптивен 

метод, структурно-семиотички метод, историографски метод, филолошки метод, метод 

на компаративно и метод на интертекстуално проучување. 

Во меморијата на усно преносливата книжевност свои траги остава и 

меморијата на интертекстот, која може да се сфати и како интермнемотички склоп, 

посматран како содејство од различни мемории и матрици на помнење, под што се 

подразбираат и различни погледи (визии) на стварноста (Ќулавкова 2006, 132). 

Во паремиолошките проучувања на библиските текстови е актуелен и методот 

Sitz im Leben или метод на ‘контекстуална интерпретација’, со чијашто помош може да 

се реконструираат: амбиентот, атмосферата и контекстот на исказите со потенцијална 

паремиолошка вредност.  

Првиот општ метод што се користи во оваа дисертација е методот на анализа. За 

да се претстави епскиот херој во неговата целовитост и особено преку призмата на 

херојскиот етос што го издигнува на пиедестал над останатите дејствувачи/чинители во 

епскиот текст, се анализира текстуалниот аспект и на епот, и на епската песна. 
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Непосреден предмет на анализа е епскиот херој како клишеизиран, фиксиран или како 

стереотипизиран тип на херој, додека посреден предмет на анализа ќе биде влијанието 

што опевањето на овој херој го одиграло во „едуцирањето“ на христијанизираните 

народни маси.  

Вториот општ метод што се користи е методот на синтеза. Овој е корисен за да 

се сублимираат изложените ставови, за да може да се добие општа слика за битноста на 

херојскиот етос во корелација со некои специфични однесувања на типови херои, какви 

што се херојот на митот или херојот на исландската сага.  

Третиот општ метод е дедуктивниот метод, кој се користи за истражување на 

веќе постојните теории за улогата и за функцијата на паремиолошките форми во 

сликањето и претставата на епскиот херој, како и на заклучоците, кои оттука можат да 

се извлечат, со цел да се укаже на нивната валидност односно невалидност во современ 

контекст на третирање на паремиологијата во херојската епика. 

Дескриптивниот метод е ползуван како најсоодветен за образложување на 

содржината на засегнатите епови. Благодарение на овој метод, истражувањето би 

можело да биде корисно дури и за еден истражувач што има ограничени познавања за 

херојскиот еп, и особено за избраните епови и епски песни.  

Структурално-семиотичкиот метод е неопходен за да се истакнат аналогиите и 

типолошката сличност на културните амбиенти што дискретно се провлекуваат во 

еповите, но тој ќе помогне и во сликањето на нијансите меѓу паремиолошките форми. 

За оваа цел, како најсоодветни ќе бидат земени размислите на рускиот паремиолог 

Григориј Л’вович Пермјаков, чиишто теориски насоки ќе послужат да се изготви 

табеларен приказ на споменатите разлики, како најпрегледен и најефикасен начин да се 

истакнат суптилните разлики меѓу третираните паремиолошки форми. 

Бидејќи во јадрото на темата се сместени епски текстови со релативно 

проблематични историски координати, како и конкретно време и место на настанување, 

проблематично или спорно авторство, ќе се изведе ретроспективен приод кон 

расположливите и достапни историски податоци релевантни за темата. 

Историографскиот метод беше особено корисен за да се истражи релацијата меѓу 

епскиот херој како историска личност и како книжевен лик. Филолошкиот метод, пак, 

помогна да се постават разлики меѓу моделите на пишаната и на усната книжевност, 

како два засебни, но заемно зависни и конститутивни модели на книжевноста. 

Ползувањето на компаративниот метод најдобро ќе ја илустрира сродноста, 

односно несродноста меѓу епските мотиви и (поетски) интенции кај различните 

истражени епови. Тој ќе послужи во споредбениот пристап меѓу паремиолошките 

форми нотирани и забележани/согледани во препевите на еповите на 
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староанглиски/англосаксонски, современ англиски и на македонски јазик, со 

повремени, но нужни контрасти од препеви на други јазици, каков што е рускиот јазик. 

Консултирањето на неколку преводи истовремено и паралелно е од исклучителна 

важност за да се покаже како решенијата на препејувачот влијаеле врз композицијата 

на паремиолошките форми, но и дали тој/таа интервенирале во нивно „прилагодување“, 

следејќи ги техниките на епска композиција. 

Методот на интертекстуално проучување помогна да се приближат не само 

засегнатите епови, туку и паремиолошките форми во нив, во оние случаи во коишто 

таква релација е возможна. 

5. Хипотези на истражувањето 

 

5.1. Главна хипотеза 

 

Паремиолошките форми (пословичните искази во функција на: клетви, 

благослови, гатанки/загатки, совети, завети) во херојската епика и епските 

песни се израз на херојскиот етос, но тие претставуваат засебни и 

уникатни, високо стилизирани и литераризирани форми, што се инакви од 

нивните традиционални пандани (поговорка, пословица, гатанкa, здравица и 

усно искажани клетви и благослови). 

 

5.2. Посебна хипотеза 

 

Паремиолошките форми добиваат посебен статус и функција на 

портретирање и на претставување на епскиот херој преку епскиот дискурс и 

епската фокализација, која, по правило, е поетска, „авторска“. 

 

5.2.1. Единечни хипотези на првата посебна хипотеза 

 

 Паремиолошките форми служат за да го претстават однесувањето, 

моралниот склоп т.е. етосот и идиосинкразијата на епскиот херој, како врвни 

и доследни за подражавање (не само од другите ликови во епскиот текст, 

туку и од слушателската/читателската публика); 

 Паремиолошките форми имаат димензија на субјективност, затоа што 

интимно ја разоткриваат поетовата/авторовата наклонетост и неговите 

пропагаторски интенции за сите вредности што се третирале како етички 

пожелни и морално („институционално“) прифатливи во средниот век. 
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6. Композиција на истражувањето 

Истражувањето е поделено на: Вовед, Прва глава, Втора глава, Трета глава, 

Заклучок, Додатоци, Користена литература и Резиме (на англиски јазик). 

Во Првата глава се посветува внимание на: определбата, структурата и 

класификацијата на паремиолошките форми, од нивното класично, традиционално 

сфаќање, па сè до понудата на работно решение за пословичниот исказ во херојската 

епика. Во првото потпоглавје се дава преглед на позначајните локални, регионални и 

светски придонеси во паремиологијата во 20 и во 21 век. Во второто потпоглавје се 

дава општа претстава за класичните определби на поговорката и на пословицата, со 

посебен фокус на нивното калкирање во балканските јазици. Во третото потпоглавје се 

дава преглед на релевантни класични, но и „практични“ определби на максимата и 

гномата. (Под „практични“ определби се мисли на определба на овие форми на фонот 

на англосаксонската епика). Во четвртото потпоглавје се дава класична определба на 

клетвите, а само контекстуално се расправа за благослови за да се образложи 

терминолошкото решение за искази во функција на: клетви, благослови, совети и 

завети. На сличен начин, тоа е изведено и во четвртото потпоглавје, каде што се дава 

работна определба или предлог определба на пословичниот исказ како суштински 

присутна и изделива/издвојлива паремиолошка форма во херојската епика. 

Во седмото потпоглавје се дава табеларен приказ на структурално-семиотичката, 

односно на: лингво-структуралната, синтаксичко-комуникативната и семантичката 

определба и класификација на паремиолошките форми. 

Во Втората глава се образложува не само содржината на: Беовулф, Песна за 

Нибелунзите и Волсунга сага, туку и на историската заднина што секако одиграла улога 

во нивното формирање. Ќе се посвети внимание и на специфичната стилска форма 

кенинг, како еден од најбележитите маркери (означувачи) на скалдската поезија, од 

каде што оваа форма е транспонирана, односно пренесена и задржана во македонскиот 

препев на Беовулф, со минимално или со ограничено присуство во англиските преводи 

на Волсунга сага. Таа речиси целосно отсуствува во македонскиот препев на Песна за 

Нибелунзите, а не е типична за Кралемарковиот епски циклус.  

Во Третата глава се толкуваат типовите паремиолошки форми во засегнатите 

епови. Еповите се даваат хронолошки, според приближните дати на нивно настанување 

и/или запишување. Во оваа глава станува евидентна битноста на препевот односно на 

преводот на еден епски текст/сага од аспект на опсегот на паремиолошки форми. 

Волсунга сага е земена како контрастивен пример на Песна за Нибелунзите за да можат 

да се согледаат дискрепанциите во паремиолошките форми што се показатели за тоа кој 

еп е постар. 
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Ако се тргне од тешкотијата и од специфичните вештини потребни за 

препев/превод од еден јазик на друг, тогаш ќе стане јасно дека да се зборува за 

пословични искази во преведен еп е ризична задача. За време на изработката на 

истражувањето не беше достапен македонски превод на Волсунга сага, што значи дека 

секоја анализа (или поточно секој коментар на паремиолошките форми во овој текст), 

може да биде само условна и во полза на интенциите на едно толкување/толкувач. 

Ситуацијата е комплексна затоа што не секогаш преведувачот го има на ум (ниту може 

да го има) автентичниот штимунг на текстот, затоа што тој живее, твори и 

препејува/преведува во време инакво од она на целокупниот епски перформанс. Да се 

зборува за точен број на паремиолошки форми во еден препејан/преведен еп значи да се 

чекори по стрмните карпи на толкувачката етика, што не им е надвор од досегот на 

оние што непотребно додаваат нови значења кон текст без притоа овој да ги сугерира. 

Во еден идеален свет, „слободното“ толкување би се отфрлило како неважечко, меѓутоа 

како што светот не е идеален, така и толкувачот не е безгрешен. Грешките поради 

незнаење се, до одреден степен, разбирливи, сè додека оној што ги прави ги подложи на 

испитување и преиспитување своите ставови, како начин да дојде поблизу до едно 

„поточно“ толкување на текстот. Би било илузорно да се зборува за прецизен обем на 

паремиолошки форми во Волсунга сага, затоа што таа не само што не е преведена на 

македонски јазик (до 2015 година), туку таа, истовремено, е жанровски подведена како 

„сага“, а не како „песна“ или „еп“, што дополнително ги усложнува дилемите за 

границите меѓу жанровите и како овие рефлектираат врз распонот паремиолошки 

форми („низата на жанровите на средновековната книжевност и фолклорот како заемно 

да се прелива и како постојано да се прожима“; Gurevič 1987, 21). Следствено, не може 

совесно да се зборува за паремиолошки форми во еден преведен текст, кога овој е 

компаративно доведен во релација со веќе препејани текстови на јазикот на којшто 

пишува толкувачот како коментатор, затоа што ова би резултирало не само со 

нејасности што можат да се избегнат, туку и со погрешни коментари. 

Волсунга сага служи како содржинско тежиште за Песна за Нибелунзите, за да 

се објасни, појасни или поточно да се „дополни“ атмосферата на вториот еп. Ќе се 

анализираат само површински оние епизоди (условно –  поглавја) од овој еп во коишто 

постојат паремиолошки форми. 

Во Третото поглавје се посветува посебно внимание на јужнословенските епски 

песни што го имаат Марко Крале како централен лик. Обемот и опсегот на македонски 

и на јужнословенски епски песни воопшто, не дозволува да се истражат 

паремиолошките форми, без притоа да се загуби или да се изневери интенцијата на 

толкувањето, па од тие причини, им се посветува должно внимание и коментар на 

избрани македонски и јужнословенски епски песни за Марко Крале што содржат 

паремиолошки форми.  
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Потпоглавјето е поделено на три дела: историска заднина/околности што 

резултирале со издигнувањето на Марко Крале како централен лик во епските песни; 

анализа и коментар на паремиолошките форми во Зборникот на Димитрија и на 

Константин Миладиновци, преку селекција на оние песни што содржат паремиолошки 

форми за анализа и коментар; коментар и анализа на паремиолошки форми во епските 

песни запишани од Марко Цепенков што содржат паремиолошки форми за анализа и 

коментар; компаративна анализа и коментар на паремиолошките форми во 

Антологијата на Ѓуриќ, низ примери од паремиолошките искази во македонските 

епски песни запишани од: Верковиќ, Шапкарев, Пенушлиски и Китевски, односно од 

Караџиќ, Вукановиќ, Чубелиќ и Романска.  

Македонските епски песни и, следствено, јужнословенските епски песни, 

заслужуваат посебен третман, затоа што (тие) го истакнуваат не само етосот и етносот 

на балканскиот простор, туку пројавуваат/користат/воведуваат и специфични исказни 

формули што не се својствени за останатите епови/саги, кои се предмет на анализа. 

Овој нивен квалитет сведочи за нивната специфичност (повеќеслојност) и особено за 

типологијата на Марко Крале, како јунак и истовремено како херој што се развивал 

етапно и кој добил широк третман во јужнословенската епика (но и во другите 

фолклорни жанрови, какви што се: преданијата, легендите и приказните).  

Анализата на исказите, кои вршат функција на: клетви, благослови, поговорки, 

заклетви во македонската епика, ќе укаже на дистинкцијата во верувањата, кои биле 

задржани и зачувани во епските песни, во споредба со останатите епови, кои се 

споменати во насловот на дисертацијата.  

Преостанатите делови од истражувањето се: Заклучок, Додатоци (генеалошки 

стебла и хронотоп на патот и на патувањето), Резиме (на англиски јазик) и Користена 

литература.  

За поголема прегледност и економичност, еповите и епските песни се 

наведуваат во следниот формат/на следниот начин: 

Беовулф Препев на Гринфилд – B, стих  

Препев на Михајловски – Б, стих 

Препев на Тихомирова – Б2 

 

Песна за Нибелунзите    ПЗН, број на пеење, стих 

Волсунга сага Превод на Финч – ВС, поглавје  

Превод на Морис и Магнусон – ВС,  

1888, поглавје 

 

Песна за Сид ПЗС, број на тирада 

(онаму каде што е нужно – број на пеење и тирада) 
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Слово за походот Игорев СПИ 

 

Песната за Ролан ПЗР 

Сага за Гретир Силниот СГС 

 

Јужнословенски епски песни за 

Марко Крале 

Запишувач, број на песна 

 

Господарот на прстените ГНП 

  

Некои други текстови, кои не играат суштинска улога во поентирањето, ќе бидат 

дадени со целосен назив и во превод на македонски јазик, ако овој е достапен.  

7. Значење и важност на истражувањето 

Од примарно значење/важност за за оваа докторска дисертација е да се изведе 

современо читање и коментирање на херојските епови и епски песни, со посебен акцент 

врз оние паремиолошки форми што се израз на херојскиот етос. Ова толкување нема да 

биде ни толку радикално за да не може да се прифати како легитимно, ни толку 

сувопарно, сублимирачко и површно, за да се смета за нецелосно или необјективно. 

Секундарното значење на истражувањето е поврзано со предлогот за 

порелевантен терминолошки вокабулар, кој би ги обединил паремиолошките форми од 

една, со херојскиот еп, од друга страна, особено ако се има на ум релативната 

неистраженост на локално ниво на тема со ваква амбициозна задача. Во македонскиот 

колоквијален, а често пати и научен дискурс, долго време не се правела – и сè уште 

понекогаш не се прави – дистинкција меѓу поговорката и пословицата, така што еден од 

стремежите на ова истражување ќе биде да се надмине оваа терминолошка конфузија. 

Терцијарното значење на истражувањето е во насока да се покаже колку 

пословичниот исказ, односно исказите во функција на клетви и на благослови, помагаат 

да се доуточни профилот на епскиот херој. Дали е тој сè уште атрактивен како некогаш, 

или пак неговото херојство претставува излитена, антиномична или анахрона доблест, 

што му е далечна, комична или неразбирлива на современиот читател? Преку неговото 

претставување ќе се прикаже дали и колку еден етички систем еволуирал од средниот 

век до денес, што пак ќе покаже колку човековите морални убедувања се изменети од 

тие времиња па до денес.  
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ПРВА ГЛАВА:  

ПАРЕМИОЛОШКИ ФОРМИ – ДЕФИНИЦИЈА, 

СТРУКТУРА, КЛАСИФИКАЦИЈА 

1.1. Преглед на најзначајни локални, регионални и светски придонеси во 

паремиологијата во 20 и во 21 век 

Уште од древните времиња постоеле збирки на мудри изреки. Поуките на 

Шурупак е називот на најстариот зачуван ракопис од Сумер, а веројатно по него 

настанал Разговор на човекот со неговиот бог. Од Месопотамија се зачувани: Песна за 

праведниот страдалник (Ludlul bēl nēmeqi), Вавилонската теодицеја (ок. 1600–900 пр. 

н. е.), Дијалог за песимизмот (по 1000 пр. н. е.), Мудри совети и Приказната за Ахикар 

(Hildebrandt 1985, 29; Lambert 1996, 96). 

Поуките на Птахотеп (ок. 2414–2375 пр. н. е.) и Поуките на Аменемоп (ок. 

1300–1075 или 600 пр. н. е.) претставуваат едни од најстарите зачувани текстови од 

антички Египет. И покрај што овие два текста вообичаено се класифицираат во 

египетскиот жанр на мудри/мудросни изреки познати како себаит („инструкции“), 

постојат и други текстови со слична содржина што биле создадени од првата династија, 

па сè до доцниот период во Египет. Меѓу овие вообичаено се наведуваат: Поуките на 

принцот Хардједеф (ок. 2400 пр. н. е.), Поуките до Кагемни (ок. 2200 пр. н. е.), 

Поуките на кралот Аменемет (ок. 1985 пр. н. е.), Поуките на Ани (ок. 1500–1300 пр. н. 

е.), Папирусот Ајнсингер и Поуките на ‘Ончшешонки (‘Onchsheshonqy) (Hildebrandt 

1985, 14, 24).  

Улогата и статусот што го уживал запишувачот биле познати уште во антички 

Египет. Хоремеб, последниот фараон од 18-тата династија и Имотеп, поданик на 

фараонот Џосер, биле познати, меѓу другото, по својата дејност на запишувачи. „Од 

четирите типа мудри изреки, кои потекнуваат од Стар Египет... цел еден жанр е 

посветен на славењето на уметноста на запишувањето... “ (Hildebrandt 1985, 130). 

Истото може да се забележи и за запишувачите во Месопотамија, на кои, не само што 

им се припишувале магични моќи, туку тие биле сметани за блиски до боговите. Како и 

во Египет, така и во Месопотамија, постоеле посебни „школи“ за обучување на 

поети/запишувачи, какви што биле сумерската едуба или акадската бит тупи 

(Hildebrandt 1985, 150). 

Паремиолошките проучувања се прошируваат и до Светото писмо. 

Вообичаено, но не и единствено, се толкуваат пасажи со пословичен квалитет од 

Битие, Изреки, и др. 
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Пословиците се собирале во посебни збирки и се користеле како педагошки 

средства. Тие биле сестрано употребувани во образовните институции како воспитни и 

наставни средства (како своевидна „политика на воспитување на паствата“, во една 

условна смисла; Gurevič 1987, 339). „Особено многу се истакнувале христијанските 

теолози, кои внимателно ги бирале пословиците и ги применувале во своите теолошки 

расправи за свои верски цели“ (Čubelić 1988, 310). 

И во времето на хуманизмот постоеле збирки на пословици чиј карактер бил 

филолошко-педагошки. Меѓу позначајните имиња на тогашни „паремиографи“ се оние 

на: Еразмо, Себастијан Франк, Агрикола, Хајнрик Бебел и други (Jolles 1978, 104). 

1.2. Старогрчката пословица 

Пословиците (αί παροɩμίαɩ), за Аристотел, претставуваат сведоштва. Тој за 

првпат го споменува терминот пословица во Првата книга, во Петнаесеттата глава од 

Реториката, а коментарот на преведувачот, д-р Весна Томовска, покажува дека тој 

претходно не го споменал терминот, што веројатно упатува на интерполација. 

Во Втората книга, во Дваесет и првата глава, тој опсежно зборува за изреката 

што ја определува како „исказ (άπόφαυσɩς) кој не се однесува на поединечни работи... 

туку се однесува на општи, но не на сите [општи нешта]... кои се некакви дејствувања 

(πράξεɩς) и се однесува на тоа што треба да се одбере, а што да се одбие да се прави“; 

постојат четири видови изреки што се или не се придружени од епилог (Аристотел 

2002, 221–222). 

Лаконските мудри изреки и гатанки/загатки се соодветни за недоволнојасните 

искази. Употребата на изреките е посоодветна за некој што поседува поголемо животно 

искуство, „бидејќи употребата на изреките не им прилега на младите, како што е и 

раскажувањето на митови“, затоа што да се зборува за нештата без овие да се искусат 

„упатува на глупост и на отсуство на образование“ (Аристотел 2002, 224). Употребата 

на општопознати изреки е од полза затоа што овие по правило се сметаат за вистинити. 

За Аристотел постојат пословици (παροɩμίαɩ), кои се изреки (т.е. максими, во 

англискиот превод на Реторика-та). Подоцна, тој ја определува изреката (παροɩμίαɩ) 

како метафора, која произлегува од видот и се однесува на видот (Аристотел 2002, 318).  

Постоењето и ползувањето на два различни термина, какви што се пословицата 

и изреката, упатува на тоа дека Аристотел прави разлика меѓу двете форми иако не дава 

образложение за пословицата како што го прави тоа за изреката. Изреките би требало 

да бидат составен дел од етичката димензија на говорот на еден говорник, затоа што 

овој понекогаш им се обраќа или општи со „припрости слушатели“, до чијшто 

интелектуален капацитет е полесно да се допре или да се влијае преку погодување на 

нивните мисли. „Слушателите се радуваат кога ќе го слушнат од говорникот 
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воопштеното мислење кое тие претходно го имале во одделен облик“ (Аристотел 2002, 

226). Ако изреката е добра (би рекле ефикасна, функционална и употребена во 

соодветен момент), тогаш говорникот ќе се смета за човек со добар карактер.  

Коментарите на преведувачите на Аристотел се онолку значајни колку и 

неговите забелешки и образложенија на споменатите паремиолошки форми, затоа што 

упатуваат на нивни лични решенија. Па така, формулацијата „заеднички Хермес“ за 

Томовска претставува пословичен израз и се однесува на некаква половина од нешто 

што е најдено, слично како што одлуката на Милтијад „да тргне“ била изведена толку 

набрзина, што станала пословична. „Раскажувањето на Алкиној“ сведено на шеесет 

стихови за англискиот преведувач на Реториката претставува поговорка за скратено 

прераскажување на поопсежна приказна (Aristotle 1926, 446).  

Иако пословиците се среќаваат во сите култури во светот, сепак сè уште не 

постои нивна униформна определба. Најопштата определба што ја дава Русо за 

пословицата гласи дека таа претставува „дистинктивен, формален жанр, едноставен за 

препознавање со јасно истакнати лингвистички и стилистички карактеристики“ (Russo 

1983, 121). Тој своето истражување на пословици во старогрчката култура го темели 

врз два основни пункта или аргументи:  

(1) иако не постои универзално прифатена/прифатлива определба за пословицата, 

таа е препознатлива дури и во старогрчкиот јазик; 

(2) начинот на употреба, природата и ефектот на пословиците во традиционалните 

култури, играат улога во попрецизното толкување на одредени фрагменти од 

старогрчката книжевност, кои инаку би им биле туѓи на современите читатели со инаков 

духовен склоп од оној на старогрчките говорители.  

Во неговото истражување, пословицата, дополнително, се определува како 

„кратка, прецизно обликувана целосна реченица... со непознато авторство, која долго 

време постои во јазикот како инваријантна форма и која искажува општа вистина што 

секој би можел да ја усвои како важна и корисна, а поради нејзината древност и 

прецизност... е ‘овековечена’ во културата како мудрост на предците и мора да се сфати 

сериозно... кога се изговара“ (Russo 1983, 121). 

Трите главни критериуми, кои ја определуваат пословицата, а со тоа ја прават 

различна од останатите паремиолошки форми, се: нејзината структура, содржина и 

нејзниот контекст. Под структура, Русо ги подразбира препознатливите фонетски и 

структурни механизми, кои ја изоструваат или ја зајакнуваат нејзината вербална 

експресивност (рима, алитерација, асонанција, шематизирана рима, повторување на 

исти зборови или граматичко-синтаксички структури, хармонија меѓу самогласките). 

Под содржина го подразбира квалитетот на краткоста како универзална пословична 
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карактеристика, а под контекст ја подразбира софистицираната мудрост, која упатува 

на значењето на пословиците (Russo 1983, 122). 

Лели ги класифицира грчките паремиолошки форми, со главен акцент врз 

пословицата, во шест тематски категории: (1) пословици што се однесуваат на типови 

луѓе, идеи, персонификации; вистински („правилни“) максими и сентенции; 2. 

пословици во коишто протагонистите се објекти или неживи предмети од 

секојдневниот живот и од природата (реалии); 3. пословици за животни; 4. пословици за 

места и луѓе; 5. пословици за анегдотски или за историски личности и 6. пословици за 

митски ликови и богови (Lelli 2007, 140).  

1.3. Паремиолошките и паремиографските истражувања во Република 

Македонија 

На локално ниво, од аспект на паремиолошката дејност и заложба, свој придонес 

имаат дадено: Томе Саздов, Харалампие Поленаковиќ, Кирил Пенушлиски, Боне 

Величковски, Марко Китевски, Севим Пиличкова, Атанас Николовски, Лидија 

Тантуровска, Ана Мартиноска, Ќемал Мурати, Леонтина Гега-Муса, чиишто 

истражувања нудат релевантни размисли фокусирани главно врз поговорките и 

пословиците како паремиолошки форми (со исклучок на последните тројца, кои 

разработуваат и други форми). Од аспект на паремиографската дејност, вреди да се 

споменат: Марко Цепенков, Петко Домазетовски, Апостол Поп-Јовановски, Филип 

Каваев, Радован П. Цветковски, Иван Котев, Драган Георгиевски, иако ни од далеку со 

овој список не се исцрпува листата на собирачи на паремиолошки форми во 

Македонија. Станува збор за обемни и корисни истражувања, чијшто придонес има 

своја научна, дескриптивна, теориска, кулуролошка релевантност. Меѓу нив се 

истакнува придонесот на Боне Величковски како најбележит, затоа што го обединува 

паремиолошкиот со паремиографскиот аспект и пристап во проучување на 

проблематиката, што ќе биде појдовна точка за дефинирањето на разликите меѓу 

поговорките и пословиците.2 

                                                           
2 Проблемот е разработен во текстовите: Боне Величковски. 1999. Заемните влијанија меѓу 

македонските народни пословици и поговорки и пословиците и поговорките на другите балкански 

народи. Докторска дисертација. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; 2000. Пословицата и 

нејзината врска со другите фолклорни жанрови. Македонски фолклор, год. XXVIII, бр. 55, 83–90; 2001а. 

Верувања изразени во пословиците и поговорките. Македонски фолклор, год. XXIX, бр. 56–57, 461–470; 

2001б. Традиционалните фолклорни жанрови пословицата и гатанката во меѓусебна релација (денешна 

перспектива). Македонски фолклор, год. XXIX, бр. 58–59, 27–32; 2002. Македонско–англиски и англиско–

македонски пословични паралели. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“; 2005. Руско–

македонски и македонско–руски пословични паралели. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“; 

2006. Афоризмот и пословичното богатство. Македонски фолклор, год. XXXII, бр. 63, 47–55; 2007. 

Заедничкото во пословиците и поговорките на балканските народи. Македонски фолклор, год. XXXIII, 

бр. 64, 69–80; 2011. Македонски детски фолклор. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“. 
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До 1969 година, на македонска територија биле објавени околу 8 000 поговорки 

и пословици. Марко Цепенков објавил 3 727 пословици и поговорки, а 1 817 останале 

во ракопис (Саздов 1969, 175). Сепак „многу од фолклорните материјали на Марко 

Цепенков запишани како пословици и поговорки не претставуваат ни пословици, ни 

поговорки, бидејќи, иако се јавуваат по форма како такви (концизни едночленски 

искази, кои се однесуваат на определена појава од општеството и животот), не 

претставуваат обопштена, типизирана споредба, што е основниот услов и белег на 

поговорката. Овие едночленски изрази на Цепенков немаат ни преносна функција, што 

е суштествена карактеристика на поговорката како фолклорен жанр“ (Саздов 1969, 

178). Цепенков ги користел поговорката и пословицата при своето „стилско-

композициско дооформување на македонските народни приказни што ги запишувал“ 

(Саздов 1980, 5). Често пати, некои пословици, особено турски, претставувале и база за 

запишаните приказни од Цепенков (Божинова 1983, 81). 

Еден краток преглед на неколку истражувачи ќе послужи да се воочи широкиот 

методолошки распон на проучувањето на паремиолошките форми. На пример, Минова-

Ѓуркова ја истражува категоријата ‘условност’ во пословиците преку полисиндетонски 

и асиндетонски типови пословици, наведувајќи примери собрани од Филип Каваев. Таа 

ги истражува синдетонските пословици во коишто се среќаваат најчесто 

употребуваните условни сврзници, каков што е ако: ако+сегашно време: „Парата ако ти 

служит, си силен и јак“; ако+сегашно време/заповеден начин: „Ако е некој улав, не 

биди му другар“; ако+сегашно време/идно време: „Ако поможиш, ќе ти поможет“; 

ако+минато определено несвршено време/минато идно: „Ако беше арна работата, и 

владикана ќе работеше“). Со да постојат комбинации: да+сегашно време: „Да се жениш 

млад, рано е; стар – доцкан е“; да+сегашно време/заповеден начин: „Бога да молиш и 

лошо да праиш, не веруј да се спасиш“; да+сегашно време/идно време: „Да го стисниш 

за нос, ќе му излезит душата“. Таа ги истражува пословиците со сложените сврзници 

ако да и ако ли исто така.  

Пиличкова ги дели турските пословици и поговорки, обично, според темата што 

ја образложуваат тие, но и врз основа на нивните реченични конструкции. Во еден свој 

прилог, таа посветува посебно внимание на т.н. „анегдотски пословици“, кај коишто 

поуката или советот не се предава директно (буквално, јасно, недвосмислено), туку по 

пат на метафора. Како пример ја наведува пословицата: „Зошто му е дебел вратот на 

волкот? Затоа што сам си ја врши работата“ (Пиличкова 1987, 20). 

Никодиновска воспоставува пословични паралели меѓу македонските, 

италијанските и јапонските пословици преку контрастирање на категориите „добро“ и 

„лошо“. Таа ја дефинира пословицата како „меморизирана, реченична, интонациско-

ритмичка, неавторска, комуникативна единица, која, употребувајќи го фигуративниот 
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говор, изразува одреден обопштен став и се користи во говорот за изведување на разни 

говорни акти“ (Никодиновска 2015, 19). 

Може да се заклучи дека поговорката е блиска/сродна со пословицата, но не е 

структурно, формално и стилистички слична/идентична/еднаква на пословицата, затоа 

што кај неа, на заден план стојат наративноста, давањето суд и давањето заклучок за 

одредена ситуација. Поговорката е структурирана и се поима како фиксирано, смрзнато 

семантичко клише – а во одредени контекстуални околности и како 

фраза/фразеологизам, особено ако е транспонирана и конзервирана во усната 

традиција, по устен пат, – што значи дека слично како пословицата, така и таа 

пренесува, во конзервиран, одмерен стил, вистини за човекот и за животот, со 

примарен акцент врз сликовитоста и компаративната релација меѓу два поима, две 

појави, поради што релативно лесно може да се запамети. Поговорката е вербално 

ограничен, згуснат и синтетизиран експресивен исказ, чијашто педагошка функција во 

даден контекст и констелација е да тврди, а не да советува или да предлага. 

 Пословицата стреми кон евокација на усвоените морални сознанија во едно 

општество издигнато на традиционална основа. Таа е краток, згуснат, изразит, но и 

наративен исказ, чијашто поучна и воспитна функција е, во соодветни околности, да 

потврди нешто, да се повика на одредени и специфични (народни) искуства, а не да 

предлага некому нешто, ни да советува некого за нешто. Пословицата се повикува (ги 

антиципира, ги поттикнува и ги евоцира) веќе претходно усвоените морални искуства 

во една општествена, историска, социјална и културна заедница, изградена врз 

темелите на традицијата. 

1.4. Паремиолошките и паремиографските истражувања на регионално ниво  

На регионално ниво, во јужнословенската фолклористика и наука за 

книжевноста, најзаслужни за развој на поетиката на усната книжевност и во 

проучувањето на народната култура, во тој контекст и на паремиологијата, се: Вук 

Караџиќ, Твртко Чубелиќ, Билјана Сикимиќ, Немања Радуловиќ, Драгољуб Зориќ, 

Стјепан Храњец, Слободан Вујовиќ, Драгољуб Величковиќ и други. 

Различните паремиолози и паремиографи, на различен начин ги класифицирале 

пословиците. Вук Караџиќ ги класифицирал врз основа на видот, односно на т.н. 

„вистински“ (очигледно инваријантни) пословици и пословици што секогаш различно 

се искажуваат („невистински“ пословици кај Чубелиќ). Меѓутоа, тој очигледно 

најмногу се придржувал до азбучната класификација на пословиците. 

Други паремиолози и паремиографи на балканското подрачје, кои се поборници 

на азбучната класификација, се: грчкиот паремиолог Деметриос Лукатос, српскиот 

паремиограф Ѓуро Даничиќ, босанско-херцеговскиот паремиограф Мехмед 
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Капетановиќ Љубушак, македонските фолклористи и воопшто ерудити Кирил 

Пенушлиски и Харалампие Поленаковиќ. Како дел од поборниците и практикувачи на 

азбучната класификацијата на пословици со акцент на содржајно-тематски, односно 

идеен критериум, се: рускиот дијалектолог и етнолог В. И. Даљ, хрватскиот 

паремиограф Вицко Скарпа, хрватскиот фолклорист Никола Бонифачиќ Рожин, 

српскиот фолклорист Миливое Кнежевиќ, српскиот истражувач Милан Влаинац, 

српско-хрватскиот истражувач Вилим Корајац и др. 

Хрватскиот фолклорист Твртко Чубелиќ ја темели класификацијата на 

пословици од штокавското српско-хрватско подрачје врз основа на два критериуми: 

избор на околу 30 000 прегледани и евидентирани пословици и нивна статистичка 

анализа. Ваквиот методски пристап овозможил пословиците да се класифицираат врз 

основа на типот, и тоа: пословици-прашанки („– Odakle si?/ – Odakle mi je i žena“), 

пословици-анегдоти („Kiselo grožđe, ne valja, trnu zubi od njega. Rekla je lisica kad ga nije 

mogla dohvatiti“), пословици-фразеологизми поделени во четири подгрупи: а) 

пословични изреки („Adamsko koleno“ – фраза/поговорка за чесна жена); б) 

Пословични/иронични/саркастични споредби („Tvrd je kao babini zubi“); в) пословични 

заколнувања, заклетви, клетви („Guba vas pomorila!“) и г) пословици со иницијативни 

зборови. Се разликуваат и: пословици-тематски групи, метричко-ритмички подотерани 

пословици, целосни (вистински пословици) и нецелосни (невистински) пословици за 

коишто не дава конкретни примери (Чубелиќ 1974, 27–34).  

Во своите обиди за определба на дел од паремиолошките форми, за овие 

(народните пословици, народните прашања/pitalicе, гатанките), тој забележува дека се 

едни од облиците на „книжевно (литерарно) изразување и како еден од начините на 

книжевно (литерарно) соопштување на животни искуства и сфаќања“. Според него, 

можат да се издвојат неколку корисни, различни пристапи во проучувањето на погоре 

споменатите паремиолошки форми: педагошки пристап, социолошки пристап, етичко-

моралистички пристап, природонаучен пристап, содржајно-тематски пристап и др. 

(1988, 297). Подоцна, во истата своја студија, тој прави интерна поделба меѓу 

пословиците и тоа врз основа на: а) моралот и идеите врз кои се засноваат; б) јазичниот 

израз и вредност и в) практичното животно значење (1988, 319). 

Тој, на одредени народни пословици, им ја припишува афористичноста како 

атрибут и квалитет. И покрај тоа што не посветува посебно внимание на определбата на 

афоризмот, како паремиолошка форма, сепак забележува дека меѓу афоризмот и 

пословицата постои „одредена разлика“. Определбата што ја дава подоцна, е премногу 

општа за да биде полезна за разрешување на терминолошките дилеми („Афоризмот е 

самостоен книжевен облик. Сличен е на народната пословица по некои свои особини, 

но се издвојува од неа и по јазикот и по опсегот на искуства и мисли“). Меѓу останатите 

паремиолошки форми, за коишто расправа тој, се и: крилатицата (популарна, 
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критичка изрека, живо поврзана со непосредно, актуелно случување и се јавува во 

форма на гесло, парола), максимата (мудра реченица, упатување или правило за живот, 

насочена на пораката и поуката, а помалку на пословичната форма), сентенцијата 

(мудра, поучна изрека со морална содржина, која се среќава исклучиво во стручните 

дела на писателите морализатори), узречицата (синтаксички недовршена фразеолошка 

изрека или фразеологизам, која алегориски коментира некоја појава). 

Од наведените, народната пословица се одделува врз основа на четири 

критериуми: а) побогатиот опсег; б) подлабоката и посложена содржина; в) можноста 

за варирање на пословичната граѓа и г) негувањето на пословичниот јазик (Čubelić 

1988, 306). Меѓу најсвојствените стилски обележја на пословицата, тој ги изделува: 

метафората, антитезата, асонанцијата и алитерацијата, ритамот, а исто така ги 

забележува „живиот“ говор со кој се одликуваат овие, нивната синтаксичка сроченост и 

нивната поетска вредност.  

Пословиците не се разгледувале во нивното изобилство на проблеми, во нивниот 

историски континуитет, како ни во автономната законитост на пословичниот израз и 

пословичната порака. Согледана е и искористена... само нивната идејна, и во широка 

смисла, филозофска страна, нагласена зависно од концепцијата и од пристапот на самиот 

проучувач“. Светот на народната пословица е подреден на надворешни критериуми и 

издвоен надвор од рамката на народната книжевност.  

(Čubelić 1988, 296) 

Тој е поборник на дидактичкиот утилитаризам, како пристап, поглед, 

критериум на избор и систем на вреднување на пословиците, како и методолошки 

пристап во: собирањето, барањето и класифицирањето на пословичната граѓа (1988, 

313). Најпрво мора да постои пословичен контекст што би послужил како основа да се 

создаде една пословица (1988, 315). „По правило, пословицата може да настане 

исклучиво со методот и процесот на апстрахирање, т.е. сите поединости и 

конкретности од некое збиднување, од некоја згода, или околу една личност, нужно се 

изоставаат, а контекстуалната рамка се сведува само на најнужното, на мисловна и 

сликовита апстракција“ (1988, 320). Се залага и за механичко-формалистички 

критериум на класификација, односно подредување на пословиците по абецеден 

редослед (1988, 328). Проп го оспорува ваквиот начин на класификација на некои 

фолклорни жанрови, затоа што смета дека подредувањето на пословици во абецеден 

редослед не може да има научна вредност и дека абецедната класификација е 

ирелевантна. На ист начин би било погрешно да се подредуваат фолклорните жанрови 

врз основа на нивниот обем. „Гатанките, пословиците и сличните форми на нив често 

пати се класифицирани како кратки жанрови (Kleindichtung), но определбата што се 

темели само на надворешни карактеристики е неполезна“ (Propp 1984, 44) и наместо 



 

28 

 

тоа, тој предлага класификација што се темели врз разлики меѓу овие, и покрај тоа што 

и оваа не е оптимална (Propp 1984, 46). 

1.5. Паремиолошките и паремиографските истражувања на светско ниво  

На светско ниво постои најголем придонес на: ерудити, теоретичари и учени 

што не само што дале свој незаменлив придонес за теориските промислувања на 

паремиолошките форми, туку успешно, во својот опус, ги увиделе и соодветно ги 

нотирале и елаборирале улогата и функцијата на паремиолошките форми во епиката. 

Меѓу овие задолжително треба да се споменат: Алан Дандис, Арво Крикман, Григориј 

Л’вович Пермјаков, Анжелика Штајнголд, Светлана Толстаја. Меѓутоа, уште 

порелевантни истражувања се оние на: Роберт Барлин, кој го посветува својот интерес 

на гномичните форми во Б; Сузан Елизабет Дескис, којашто пристапува кон 

расветлување на пословичната заднина на оние форми што ги именува како сентенции 

(sententiae) во истиот еп; Т. А. Шипи (Shippey), кој ги разгледува максимите во 

староанглиските наративи од аспект на нивната литераризација; Кемп Малоун, кој 

избира полежерно терминолошко решение за недоумието „кратки жанрови“ версус 

„паремиолошки форми“. На списокот можат да се додадат: Керолин Андерсон, Питер 

Бејкер, Јос Базелманс, Харолд Блум, Артур Г. Бродер, Томас Гарднер, Мајкл Гети, Џејн 

Ниче, секој со свој уникатен пристап кон толкувањето на Б, почнувајќи од концептот 

на сродството и неговата битност во епскиот наратив, преминувајќи кон поетската 

дикција, метарот/метричката граматика и кенингот во овој еп, сè до образложување на 

херојскиот идентитет и културниот амбиент во текстот. На сличен начин, треба 

посебно да се истакнат придонесите на врвните паремиолози Волфганг Мидер и 

Волфганг Моелекер, кои посветуваат внимание на гномичните форми во германскиот 

еп ПЗН. Првиот е уредник на списанието Proverbium, кое се издава од 1985 година и се 

занимава со паремиолошки проучувања.  

Еден од позначајните придонеси во областа на паремиологијата, за расветлување 

на прашањата за пословицата, му се припишува на Арчер Тејлор и особено на неговата 

студија The Proverb/За пословицата (1931). По него следат истражувањата на Џорџ 

Херцог, кој ги проучува функциите на пословиците (1936), а нешто подоцна, свој 

придонес даваат: Марџори Кимерли (1947), Г. Мајлнер (1969), Ели Конгас Маранда и 

Пјер Маранда (1971), Григориј Л’вович Пермјаков (1970), Алан Дандис (1975) и други 

–  за овие истражувачи е својствена структуралната анализа на пословиците.  

1.6. Советската паремиографска и паремиолошка школа 

Проучувањето на народното творештво, и посебно на пословиците, претставува 

еден од интересите на советската фолклористика во 70-тите и 80-тите години на 20 век. 

Сродностите што се јавуваат во народното творештво меѓу балканските народи се 

должи на сличните услови на историски развој, што условил појава, еволуција, 
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трансформација и миграција на разнообразни фолклорни жанрови, каква што е 

пословицата. Како што другите родови/жанрови минале низ долги процеси на 

еволуција и на трансформација, така и пословицата се видоизменила низ вековите и 

добила свои различни варијанти кај различните балкански народи. 

Лингвистичката струја во советската паремиологија од 20 век ја обележаа: П. Т. 

Глаголевски, А. Н. Шрам, И. А. Филиповскаја, З. К. Тарланов, В. В. Чернишев, Л. П. 

Даниленко и М. М. Чернетскаја, како застапници на синтаксичкото проучување на 

паремиолошките форми; В. П. Фелитсина и Е. В. Дедорова, како застапници на 

лексичкото проучување; Ј. Е. Прокоров, С. В. Сидорков, Л. Б. Давенкова и Н. В. 

Прекина, како застапници на семантичкото проучување; Г. Д. Сидоркова, С. Б. 

Адонјева и А. Н. Рамазанова, како застапници на прагматичното проучување; Т. Г. 

Бочина и Л. А. Морозова, како застапници на стилистичкото проучување; Е. А. 

Иванова, С. Г. Воркачев, Е. Губиш, Г. Мајстер, О. А. Дмитриева, Т. К. Корсанова, Т. А. 

Наимушина, Л. В. Гриченко, како застапници на компаративното проучување 

(Fattakhova & Kulkova 2014, 937). Тука може да се споменат и истражувањата на Н. 

Шаракшинова, која ги проучува монголско-турските пословици од историски аспект, 

во обид да ги исцрта споделените уметничко-естетски и морално-етички погледи и 

убедувања на овие два народи во нивниот развој низ вековите (Шаракашинова 1979). 

Еден од позначајните истражувачи на поговорките и на пословиците и 

истражувач, кој ги постави темелите на паремиолошките проучувања во Русија, е Иван 

Михајлович Снегирјов. За него, пословиците го рефлектираат народниот дух на еден 

народ на дадена територија. Иако од современа гледна точка, неговиот пристап не може 

да се смета за онолку современ колку што бил прогресивен кога првпат се појавил, 

сепак вреди да се спомене дека тој е еден од првите советски истражувачи, кој го 

применува принципот на тематска класификација на пословиците, класифицирајќи ги 

во различни (антрополошки, политички, судски... ) категории. При својата работа, тој 

се повикува на типолошки, а често пати и на жанровски споредби, кои овозможуваат да 

се согледаат идеолошките и логичките корелации меѓу единиците во општата 

синтаксичка структура на различните пословици. Меѓутоа, неговите истражувања се 

одбележани од субјективизам и често пати се критикува неговиот националистички дух 

во толкувањето и класифицирањето на материјалот (Штейнголд 2012, 97). 

Други влијателни руски истражувачи, односно паремиографи, се: етнологот 

Владимир Иванович Даљ, кој нешто подоцна од периодот 1863–1866 издава збирка на 

пословици, изреки и идиоми кај Русите, во којашто се содржани повеќе од 30 000 

примери. Во средината на 19 век, во Русија се формира т.н. Школа за компаративна 

книжевност и лингвистика, во којашто, како најистакнати претставници, фигурирале: 

филологот, историчарот на уметноста и фолклористот Фјодор Иванович Буслаев, 
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Александар Николаевич Афанасјев, Орест Милер, Александар Афанасјевич Потебња и 

др. 

Како претставник на митолошката школа, Ф. И. Буслаев смета дека митологијата 

и религијата играат клучна улога во расветлувањето на одредени фолклорни феномени. 

Според него, поговорките и пословиците би требало да се поделат на две групи: 

пословици со паганска заднина/конотација и пословици со христијанска 

заднина/конотација. Во првите вообичаено се содржани остатоци и од праисторијата, а 

тие се, исто така, „исполнети со алузии за дамнешните дни, за коишто самата историја 

не говори многу“ (цит. спор. Штейнголд 2012, 102); вторите се потранспарентни, 

појасни и можат да се применат за одредени феномени во современиот живот. Свесен 

дека енигматичноста на пословиците и на поговорките не може да се разјасни ако се 

нема предвид значењето на одредени архаизми и дијалектолошки зборови, Ф. И. 

Буслаев посветува време на дешифрирање на одредени лексички и фразеолошки 

архаизми содржани во овие паремиолошки форми. Според лингвистот и фолклорист А. 

Потебња пак, пословиците настанале како резултат на компресија на сижето и овие се 

производи на кондензација и на генерализација на поопсежни идеи. Според рускиот 

фолклорист, историчар и книжевник А. Н. Афанасјев, проучувањето на пословиците 

треба да се ориентира кон разгатнување на нивната метафорична природа.  

Други, исто толку значајни проучувачи на паремиолошките форми, но и на 

старословенскиот фолклор и на народната култура, се: етнографот Сергеј Василевич 

Максимов, според когошто толкувањето на семантиката на одредени пословици и 

поговорки, но и на одредени фрази и идиоми, може да даде увид и сознанија за 

животот, обичаите и традициите, но и за верувањата и суеверијата на еден народ; 

фолклористот и академикот Јуриј Матвеевич Соколов, кој посветува дел од своето 

време и внимание на анализирање на примитивните, анимистички верувања и на 

елементи на она што го смета тој за стар, првичен митолошки слој, конзервиран во 

поговорките и пословиците. Според него, историското проучување на пословиците е 

речиси невозможно, затоа што пословиците се создаваат како резултат на одредени 

социоекономски збиднувања, во одредени социјални средини, што не значи дека тие ќе 

престанат да постојат штом се надминат овие промени.  

На почетокот на 21 век, паремиологијата ја одбележаа проучувањата на 

руралниот фолклор, со докторската дисертација на Н. Н. Фатакова од 2002 година, во 

којашто за првпат се спроведува систематско истражување на руралниот фолклор. 

Нејзините следбеници: А. М. Тарасов, М. А. Кулкова, С. В. Туганова, К. Р. Вагнер и М. 

И. Закиров, ја испитуваат етнокултуролошката национална специфика и нејзиното 

влијание врз руралниот фолклор. Меѓу останатите звучни имиња се среќаваат и 

прилозите на: С. А. Токарев, Е. Г. Павлова, В. К. Карченко, А. Г. Булатова, О. Б. 
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Кристофорова, Т. Садова, Н. Н. Иванова, Е. Е. Тонкова (Fattakhova & Kulkova 2014, 

937) и други. 

Ричкова и С. Л. Бреслав нудат 4 000 пословици и поговорки во нивниот избор. 

Систематизацијата е извршена по глави, а како главен критериум е земена содржината 

и темата на наведените пословици (Рычкова 1968). 

Според Жигулев, пословицата претставува „еден од најраспространетите 

фолклорни жанрови меѓу словенските народи“ (Жигулев 1971, 236). Тој посочува дека 

некои добро познати пословици, за коишто може да се каже дека стекнале универзална 

распространетост, се среќаваат уште кај античките писатели. Па така, пословицата „Во 

здраво тело, здрав дух“, се среќава уште во Сатирите на римскиот поет Јувенал. 

Меѓутоа, примарниот фокус на неговиот интерес е сродството меѓу пословиците кај 

словенските народи, кое укажува на: а) целосно смисловно совпаѓање меѓу 

пословиците, каква што е пословицата „Старост – нерадост“ кај балканските народи; б) 

совпаѓање по смисла, но со разнородна лексичка конституција, како во случајот со 

руската пословица „Се врти како гавран на столб“ и бугарската „Се врти како гуска во 

магла“; в) совпаѓање во употребата на структурно-композициски елементи, како во 

руската „Трудот го краси човекот, а мрзата го расипува“, односно „Без труд ништо 

добро“ и во македонската „Нема добриње без трудење“.3 

Понатаму, тој го согледува сродството кај пословиците на балканските народи 

врз основа на сродност на критикувањето на одредени фигури или форми на 

однесување. Во оваа смисла се кудат: свештените лица, мрзата, а се фалат: 

работливоста, знаењето/учењето/мудроста (Жигулев 1971, 239–241).  

Се чини дека најзначаен импакт во семиотичкото проучување на паремиите, со 

посебен фокус на поговорките и на пословиците, постигнаа заложбите и интересите на 

Григориј Л’вович Пермјаков (1919–1983). Меѓутоа, пред Пермјаков да ги објави своите 

две најзначајни студии – барем што се однесува до контекстот на ова истражување – 

От поговорки до сказки: заметки по общейтеории клише (1970) и Основы 

структурной паремиологии (1988), – значајни се неколку звучни имиња коишто 

извршија влијание врз начинот на којшто им се пристапува на паремиолошките форми 

денес. 

Една од првите асоцијации за формалистичките проучувања на паремиолошките 

форми се однесува на студијата Едноставни облици (1929) на Андре Јолес. Меѓутоа, 

импактот на оваа студија беше далеку поголем и позначаен во теолошките проучувања 

на библиските Изреки, што е особено забележлива во пристапите на Хајнс Хајнрих 

Шмит и Герхард вон Рад, отколку што е тоа случај со проучувањето на 

                                                           
3 Величковски 2005, 14.  
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паремиолошките форми во херојската епика. „Иако Јолесовиот формализам никако не е 

доминантна теорија во германистичките студии, ниту пак некогаш беше, нејзиното 

влијание е очигледно во теориите за Стариот завет, ако нијансите во речникот и во 

методологијата можат да послужат како водич“ (Kovacs 2007, 21).  

Многу потемелно од Јолес, Пермјаков ги анализира и ги класифицира 

пословиците, а и некои други паремиолошки форми, како видови на јазични клишеа. 

Тој издвојува три релевантни нивоа на пословиците, и тоа: (1) лингвистичко ниво, во 

коешто пословиците се третираат како завршени синтаксички форми, наспрема 

пословичните искази, кои подразбираат лична („авторска“) интервенција; (2) ниво на 

реалии, чиј избор и употреба се директно зависни од културата во којашто се изговара, 

се применува и се пренесува една пословица и (3) логичко-семантичко ниво, во коешто 

се изделуваат инваријантни типови на ситуации во пословиците.  

Врз основа на дистинкцијата што ја прави Пермјаков меѓу пословицата како 

знак и како модел, неговата класификација може, во условна смисла, да се поврзе со 

дистинкцијата на Дандис меѓу лингвистичките и фолклорните структури. Меѓутоа, она 

што го прави Пермјаков, не само значаен, туку и познат надвор од полето на 

паремиолошките истражувања, е тестот што го спроведува во 1970 година, во Москва, 

меѓу руски говорители. При овој емпириски тест, Пермјаков приложил: 268 пословици, 

пословични паралели, велеризми, анегдоти, гатанки, слогани, алузии на бајки и други 

паремиолошки/фолклорни жанрови/форми, за да истражи колку, од овие, им биле 

познати на испитаниците. По сумирањето на добиените податоци, дошол до приближна 

бројка од околу 1494 фразеолошки единици, кои го сочинуваат т.н. паремиолошки 

минимум или минимум познавање на паремиолошка материја на јазикот на кој биле 

дадени примерите. Поентата на овој тест била да се покаже колкав опсег на 

паремиолошки материјал треба да се познава за да може ефективно да се комуницира 

на еден јазик (Mieder 2004, 128) 

Комплексната природа на пословиците може да се образложи на три нивоа: 

(1) Лингвистичко или граматичко ниво. На ова ниво, пословиците се третираат како 

јазични клишеа, „кои личат на обични фразеологизми, но се разликуваат од овие по 

директното и преносното (фигуративното) мотивирање на општата (заедничка, 

универзална) смисла“; 

(2) Логичко ниво. На ова ниво, пословиците се третираат како „логички (поточно 

логичко-семиотички) форми, кои моделираат еден или друг однос меѓу предметите 

(објектите)“ и тука се дава т. н. „ситуациска рамка“ (Başgöz 1993, 128), која појаснува во 

какви контексти најчесто се употребува една пословица. Ситуациската или логичка рамка 

(реалија), ги открива можните етнички, историски и лингвистички особености на една 

пословица, па врз оваа основа, реалиите можат да бидат локални, регионални или 

национални (Permyakov 1979, 17). 
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(3) Уметничко ниво. На ова ниво, пословиците се третираат како фолклорни феномени, 

кои ги одразуваат во „стегната, но содржинска форма моментите на стварноста“ 

(Пермјаков 1968, 234), односно пословиците се третираат како креативни, фолклорни 

единици (Başgöz 1993, 128).  

Сите овие нивоа мораат да бидат застапени за да може да се добие вистинска 

(или поточно заокружена, целокупна) претстава за пословиците.  

Кога станува збор за  ситуациската логичка рамка, Пермјаков изделува четири 

групи на логичко-семиотички инваријанти: 

(1) Прва група. Се разгледуваат односите меѓу еден предмет и неговите особини; 

(2) Втора група. Се разгледуваат односите меѓу предметите; 

(3) Трета група. Се разгледуваат особините на предметите врз основа на односите 

воспоставени меѓу самите предмети; и 

(4) Четврта група. Се разгледуваат односите меѓу предметите, со посебен акцент на некои 

нивни изделиви особености. 

 

Џон Лајонс, современик на Пермјаков, ги третира поговорките и пословиците 

како веќе готови, гномични искази, кои имаат омнитемпорален, универзален квалитет 

(Lyons 1977, 681).  

Обидувајќи се да создаде меѓународен типолошки систем на класификација на 

современите поговорки и пословици, Мати Куси консултирал 182 меѓународни збирки 

составени од овие паремиолошки форми од различни делови на светот – од далечниот 

Исток, па сè до европските територии. Меѓународниот типолошки систем на Куси е 

сочинет од три клучни елементи: (1) посебна библиотека на збирки пословици во 

архивите на Финското книжевно друштво во Хелсинки; (2) интернет-база на 

меѓународни типови пословици и (3) тематска и структурна класификација на 

меѓународните пословици. Неговата заложба се темели врз осум методи на типолошка 

класификација: (1) азбучно поредување врз основа на првиот збор на поговорката или 

на пословицата, главен збор, тематски битен збор, кој се издвојува од линеарноста на 

поговорката или пословицата; (2) хронолошко подредување; (3) етничка или 

географска припадност или лоцираност; (4) подредување според функцијата на 

метафората во поговорката или во пословицата; (5) можното потекло или корен на 

поговорката или на пословицата; (6) структурно подредување; (7) тематско 

подредување и, не сосема јасно дефинираното, (8) несистематско подредување (Kuusi 

1972, 698–671). Меѓународниот типолошки систем се состои од 13 главни теми, 

најмногу од социјалниот живот, во коишто влегуваат 52 главни класи (од А1 до Т4), 

додека пак овие 52 класи се поделени на 325 подгрупи со варијации од уште 

поспецифицирани подгрупи за секоја главна класа. 
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Комплексноста на ваквиот потфат е очигледна и меѓународниот типолошки 

систем на Куси би требал да се смета за work in progress, односно за незавршен или 

незаокружен класификациски систем на паремиолошки форми. Еден од првите чекори 

за успешна класификација на пословиците е идентификацијата на овие како различни 

од останатите паремиолошки форми (Lauhakangas 2010, 85). Во таа насока се развива 

научниот пристап на Оути Лафахангас, следбеничката на методот на Куси. Според неа, 

пребарувањата во меѓународниот типолошки систем генерално се сведуваат на 

асоцијации преку клучни зборови, отколку на пребарување на пословици преку општи 

теми. Еден од предизвиците или проблемите на оваа база на податоци се должи на  

недостатокот од контекстуални податоци. Меѓутоа, „класификациските маркери служат 

како водич за разбирање на највообичаените ситуации во коишто се искористени овие 

пословици“ (Lauhakangas 2013, 221).4 

Заедно со меѓународниот типолошки систем на Куси, класификацијата на 

Пермјаков се издвојува како посебно битна во поглед на олеснувањето на 

класификацијата на поговорките и на пословиците. Најистакнатите карактеристики на 

овие два системи се состојат во тоа што тие: 

(1) оперираат со општи концепти, кои ги опфаќаат дури и т.н. „субзначења“ што би 

можела да ги има една пословица; 

(2) се темелат врз бинарни опозиции; 

(3) не ги третираат пословиците преку класификација на нивните именки. 

 

(Krikmann 2009, 79) 

 

Поговорките се јазични конструкции, кои не искажуваат секогаш целосен суд 

(рус. „Толочь воду в ступе“), за разлика од пословиците, кои се завршени, афористични 

реченици („Воду в ступе толочь – вода и будет“) (Пермяков 1970, 8). Сите поговорки и 

пословици се делат на две класи според степенот на обопштеност. Еден дел од нив се 

однесуваат на приватни настани или просто на исклучителни случаи. Во другите се 

говори за некакви закономерности, за често повторувани ситуации, за коишто постојат 

правила или обичаи... Речениците од првиот тип можат да се наречат лични, а вторите – 

општи (Пермяков 1970, 10).  

Пермјаков ги дефинира и ги класифицира поговорките и пословиците на следниот 

начин:  

                                                           
4 Во една нејзина значајна студија објавена во 2007 год., Лафахангас истражува на кој начин социјалниот, 

културниот и психолошкиот контекст влијаат и ја условуваат употребата на една поговорка или 

пословица во дадена говорна ситуација. Оваа говорна ситуација го создава она што таа контекстуално го 

именува како „пословичен говор“, односно „оној вид на говор во којшто е искористена пословица или 

пословичен исказ (вклучувајќи го и внатрешниот говор)“ (Lauhakangas 2007, 79). 
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(1) Поговорки 

а) Незаокружени лични изрази со елипса или со супституција на заменка со субјект; 

б) Незаокружени лични изрази со елипса или со супституција со второстепени членови.  

 

(2) Пословици 

в) Заокружени лични изрази 

г) Заокружени општи изрази.  

(Пермяков 1970, 11)  

 

Пословицата, според Пермјаков, е „приказна“, „алегорија“, „фигуративен 

говор“, а поговорката е „преносна реченица“, „заобиколен израз“ (Пермяков 1970, 12).  

Пермјаков ги третира поговорката и пословицата како видови клишеа (стабилни 

изрази, кај Сикимиќ) (Sikimić 1996, 7). Клишеата, кои ги образуваат заокружените 

типови под В и Г со општа мотивација на значењето, би требало да се именуваат како 

„пословични изрази“, но Пермјаков смета дека посоодветен назив за нив би бил 

‘народни афоризми’ или едноставно афоризми. „Во паремиолошката литература со тој 

назив обично се означуваат авторски изреки. Нема точно терминолошко значење на 

зборот ‘афоризам’“ (Пермяков 1970, 12).5 Крикман смета дека ваквиот третман на 

пословиците е ограничувачки, затоа што претполага истражувач, кој има на 

располагање релативно мал обем на печатен (писмено фиксиран) материјал, на штета 

на пословичните текстови зачувани во усната традиција (Krikmann 2009, 63). 

Третирањето на пословиците (и поговорките) како клишеа, ја исклучува или ја 

запоставува нивната богата и повеќедимензионална варијабилност (вокабуларот, 

синтаксичките конструкции, еуфоничните шеми).  

Широкиот спектар на толкувања на афоризмот како паремиолошка форма, ги 

прави залудни сите обиди да се даде една практична определба што би го изделила од 

останатите паремиолошки форми, особено од пословицата и од пословичниот исказ. 

Познато е дека својот корен го има во старогрчкото ἀφορισμός, што се толкува како 

издвојување (изолирање, одвојување и сл.).  

Афоризмот, кој е исказ со широко значење изразено со неколку збора, исто како и 

пословицата го резимира општото искуство и по краткоста е идентичен со неа. 

Навистина, пословицата, или поговорката, по правило се состои од една реченица, додека 

кај афоризмот краткоста варира од една или две реченици до еден краток есеј од 

половина, па дури и цела страница. 

(Величковски 2006, 51)  

                                                           
5Афористичноста, забележува Ричкова, е една од особеностите на пословицата (1968, 8). Јолес пак го 

карактеризира афоризмот како израз што се користи меѓу припадниците на високите слоеви на еден 

народ (1978, 105).  
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Разликата меѓу овие две паремиолошки форми се состои и во тоа што кај 

пословицата постои знак на еднаквост меѓу говорникот/говорителот и слушателот 

(примачот, читателот), што не е случај со афоризмот, кој ја подразбира релацијата 

уметник – публика; „особеноста на неговиот израз се содржи во општоста на неговата 

рецепција“ (Величковски 2006, 53). 

Пермјаков ги дели поговорките и пословиците врз основа на синтаксичката 

структура и на нивната припадност кон определен комуникативен тип. Во првата група 

се разликуваат два синтаксички типа на пословици и поговорки и тука, по однос на 

клишето, спаѓаат сите можни видови прости изрази, додека во втората, следствено, сите 

видови сложени изрази. По однос на целта на кажаното, поговорките и пословиците се 

делат на два комуникативни типа, со што во првата група спаѓаат сите по форма 

потврдни изрази, додека во втората спаѓаат сите по форма одречни изрази. Втората 

група се дели на три модални поттипови: раскажувачки, поттикнувачки и прашални. На 

крајот, сите пословици и поговорки се разликуваат врз основа на сопоставените, 

односно на спротивставените конструктивни елементи (Пермяков 1970, 13).6 

И Пермјаков, како и Чубелиќ, е согласен дека мора да постои соодветна 

ситуација или повод за да настане и за да започне да циркулира една поговорка или 

пословица (Пермяков 1970, 28). Крикман смета дека поимот ситуација кај Пермјаков 

има општ квалитет и дека може да се разбере како: 

(1) општа, семантичка поврзаност меѓу зборовите во пословичниот текст; 

(2) конкретна заднина/амбиент во којшто се создава и усно се транспонира одредена 

пословица; 

(3) колизија меѓу ситуацијата претставена во содржината на пословичниот текст и 

ситуацијата што го актуализира. 

(Krikmann 2009, 58). 

 

Крикман го потенцира антитетичниот квалитет на последниот поим: од една 

страна, не постои корелација меѓу пословичниот текст и ситуациите, кои го 

актуализираат (на пример, една иста пословица би можела да се изговори во различни 

ситуации, од различни говорители); од друга страна, поимот ситуација упатува на 

квалитетот на статичност, што е несвојствена за динамичната природа на пословиците.  

Фразеологизмите како искази, суштински се разликуваат од поговорките и 

пословиците, кои се искази – знаци за ситуации или за врската меѓу субјекти, објекти, 

појави, феномени и слично. Кај нив отсуствува логичен контекст и логична 

трансформација, „совршено задолжителни за пословичните изрази“ (Пермяков 1970, 

                                                           
6 Во контекст на кажаното, тој уште смета дека и фразеологизмите, со оглед дека се слични по внатрешно 

граматичката односно синтаксичката форма на поговорките и пословиците, би можеле да се сместат во 

конструктивните типови А и Б и во заокружените изрази од типот В (Пермяков 1970, 32).  
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35). Тие, според карактерот на мотивираноста на општото значење, се делат на два 

структурни типа: (1) без постојна мотивација или нејзини траги и, (2) со постојна 

мотивација или нејзини траги. Последните се делат на два поттипа: (1) со фигуративна 

мотивација и (2) со буквална мотивација. Функцијата на фразеологизмите зависи од 

својствата на нивната ознака (Пермяков 1970, 40–41). Во пословицата, на пример, 

понекогаш се јавува повисок, фразеолошки слој и понизок, смисловен слој, со што таа 

претставува минимален текст што укажува на некаква суштинска смисла (Григорян 

1993, 216). 

Супрафразеолошки единства (кои беа споменати во Воведот) се среќаваат 

најчесто во: басните, загатките, приказните. „Ние не сакаме да речеме дека логичката 

смисла на сите супрафразеолошки клишеа, а во таа смисла и самите нивни комплекси, 

се целосно сведени на таков ‘ситуациски’ или ‘пословичен’ знак“ (Пермяков 1970, 63). 

Во поговорките и пословиците оцената за одреден тип однесување е искажана и 

содржана имплицитно, што не е случај со супрафразеолошките единства, каде што 

случајот е обратен. „Од општоста или единичноста на текстот на клишето не може да се 

заклучи ништо со сигурност: најпосле, супрафразеолошките единства се конструирани 

како приказни за изолирани, конкретни случаи. Исто така е невозможно од самиот 

текст да се одлучи дали тој е лажен или не е лажен, односно дали раскажаното се 

случило навистина или не“ (Пермяков 1970, 69).  

Кога зборува за реалиите, тој ги има предвид следните видови организации на 

предметно-образувачките елементи:  

(1) групирање во областа на еден текст (клише); 

(2) групирање во областа на даден тип текст на конкретен јазик (национален канон);  

(3) групирање во областа на даден тип текст на сите јазици (интернационален, т.е. 

меѓународен канон); 

(4) национална и локална обусловеност на фондот на реалии (општ збир на предметно-

образувачки елементи во сите постојни текстови во областа на еден јазик или на една 

локална група); 

(5) меѓународна основа (јадро) на сите национални и локални фондови на реалии (општи 

закономерности на планот на реалиите, што преовладуваат кај сите, без исклучок на 

јазикот и географските зони). 

(Пермяков 1970, 71) 

 

Подоцна (во 1978 година), Пермјаков ја развива тезата за присуството на 

инваријанти парови со спротивставени вредности во рамки на пословиците и го 

користи овој фактор за да може да ги класифицира соодветно. Така, тој ги сопоставува 

паровите: мало – големо, блиско – далечно, добро – лошо, старо – младо. Во 

паремиолошкиот фонд на тематски групи на пословици, кои почиваат на инваријантни 

парови, се разликуваат четири конструктивни типа: (1) тематски пар, кој претставува 
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различни страни на истото нешто (почеток – крај, содржина – форма, цело – дел); (2) 

пар на физички различни, но самостојни објекти, со спротивставени својства (здрав – 

болен, старо – ново, умен – глупав); (3) пар на засебни, но меѓусебно зависни објекти, 

кои не можат да постојат еден без друг (производител – производ, творец – творба). Во 

рамките на овој трет тип, можат да се издвојат три поттипа: а) пар од членови, кои 

постојат самите по себе, но дозволуваат да бидат доведени во корелација со објекти 

различни од степенот на нивниот квалитет (силен – слаб, висок – низок); б) пар од 

членови, кои не се и не можат да бидат споредени, освен како спротивставени (пријател 

– ѓавол, свое – туѓо) и в) пар од членови чија релација се заснова на отсуство 

(зборување – молчење, знаење – незнаење). Четвртиот конструктивен тип се однесува 

на елементарни тематски парови односно на пар од членови, кои вообичаено се 

придружуваат едни со други (убавина – љубов, убавина – добрина). 

Од табеларниот приказ на инваријатни парови, Пермјаков издвојува дваесет и 

осум различни формообразувачки групи на односи меѓу членовите на тематските 

пословични парови, кои се именуваат како тематски елементи на пословицата. Во 

овие групи сите видови односи се поделени врз основа на логичната структура и 

организацијата на пословичниот материјал во предметните, односно во тематските 

групи. Тој е на мислење дека пословичните тематски парови можат да се споредат со 

лексичките елементи на јазикот, какви што се зборовите и зборовните групи, додека 

формообразувачките групи – со граматичките елементи (Пермяков 1978, 128). Врз 

основа на искажаното, поговорките и пословиците можат да се поделат во две групи, 

врз основа на два аспекти: (1) предметно-тематската, во којашто доминантна е 

суштината на пословичната содржина – тука се посветува внимание на семантичките 

разлики меѓу пословичните парови –  и (2) логичко-семиотичката, во којашто доминира 

формата – тука се земаат предвид некои поапстрактни формули, вообичаено изразени 

преку релацијата меѓу предметно-тематските големите од типот „што е а, тоа е и q“. 

Под содржина на пословиците се подразбира нивната тема и овој проблем се истражува 

на два плана: (1) лингвистички план и (2) план на реалии. Тематското ниво ја третира 

пословицата како парадигма, а логичко-семиотичкото – како логичка трансформација 

(Grzybek 1994, 59). 

Поговорките и пословиците можат да се класифицираат лингвистички, што 

покажува дека преку нив можат да се илустрираат граматичките јазични структури. 

Ова, следствено, значи дека „во тематскиот аспект на паремиолошкиот фонд се 

содржани сите основни типови логички развој на мислата и операции што ги тангираат 

овие, како и сите поважни содржајни (предметни) категории, со чија помош 

говорителот на својот мајчин јазик може да научи како да го концептуализира своето 

искуство“ (Жолковский 1978, 140). Не само Пермјаков, а подоцна и Крикман, туку и 

Дејвид Крам укажуваат на лингвистичкиот аспект на проучувањето на пословицата, 

која би требала да се третира како лексички ентитет, составен од синтаксичка низа на 
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зборови, која се слуша, за првпат, се запомнува и се учи/се употребува како 

„единствена единица со фиксна внатрешна и надворешна структура“; оваа подоцна се 

цитира во соодветни говорни ситуации и вообичаено не се употребува случајно во 

комуникацијата (Mieder 2004, 132). 

Општата вистина (изразена во тематскиот аспект на поговорките и на 

пословиците) се изразува уметнички во форма на лично тврдење или искуство 

(изразени преку јазичниот аспект) (Жолковский 1978, 142). Она што ги прави различни, 

а сепак слични во извесни случаи овие два аспекта, се состои во тоа што и обата 

поседуваат апстрактни и конкретни компоненти, од кои првите се изразени преку 

логички формули, а вторите преку предметот кон кој упатува исказот, што значи дека 

улогата на апстрактните компоненти во целиот систем на јазични средства придонесува 

за поширока граматичка смисла на зборовите, односно на категориите што ги предлага 

Пермјаков. Ова ја навестува дистинкцијата меѓу логичката класификација и тематската 

класификација, односно меѓу логичкото и тематското ниво на реалиите, кои служат 

како параметри за сместувањето на паремиолошките форми во различни 

класификациски групи. 

1.7. Естонската паремиолошка школа 

Естонскиот паремиолог Арво Крикман (Krikmann 2009), пристапува кон 

проучување на пословиците низ призма на нивната семантичка функција. Тој смета 

дека можат да се издвојат три основни модули на оваа функција на пословиците:  

1. Чисто семантички (површен и лишен од контекст) модул. Пословичниот текст во 

овој модул се третира низ призма на иницијалните информации што ги нуди, коишто ги 

испитуваат:  

а) меѓусебните, екстралингвистички релации меѓу објектите во пословичниот текст;  

б) буквалните нетеориски значења на зборовите во пословичниот текст, и 

в) универзалните семантички правила во конструкцијата и разбирањето на пословичниот 

текст.  

 

Едно од главните ограничувања на овој модул се хипотетичките резултати и 

неможноста да се потврди валидноста на толкувањето на пословичниот текст. 

2. Прагматичко-семантички (подлабок и врзан за контекстот) модул. 

Пословичниот текст се третира како исказ, а не како реченица и се толкува како 

вербална актуализација во даден контекст. Едно од ограничувањата на овој модул е 

недостатокот од жива и актуелна пословична традиција, која би го доловила првичниот 

контекст во којшто се искажувал еден исказ.  
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3. Синтаксичко-семантички модул. Во овој модул се прави синтаксичко-семантичка 

компарација меѓу сродни пословични текстови и оваа е врзана за металингвистички 

механизми, чија функција е експлицитно да се претстават семантичките врски меѓу 

различните пословични текстови.  

Трите модули се зависни заемно и би требало да бидат подеднакво важни во 

проучувањето на семантичката функција на пословиците.  

 

При толкувањето на пословиците мораат да се имаат на ум два феномени:  

(1) апсолутната сума на сите можни значења на дадена пословица (потенцијални начини за 

нејзина интерпретација), и 

(2) сума на сите можни значења на една пословица од нејзината прва употреба, па сè до 

денес.  

 

Меѓутоа, не се познати секогаш традиционалните услови во коишто се 

изговарала една пословица во дадена усна традиција, што ги прави толкувачите склони 

кон погрешни интерпретации:  

 

а) пословичниот текст се толкува премногу општо; 

б) пословичниот текст се толкува премногу ограничено; 

в) пословичниот текст се толкува низ призма на една група на можни значења на штета 

на друга група; 

г) пословичниот текст се толкува на погрешен начин, кој не дава увид во вистинските 

значења на текстот.  

 

При проучувањето на семантичката функција на пословичниот текст, мораат да 

бидат земени предвид одредени паралели (контраст и симетрија, според Јакобсон), со 

што поетската структура на пословичниот текст може да се истражи на три нивоа: 

 

а) еуфониско, 

б) синтаксичко, и 

в) тропо-лексичко.  

 

Повикувајќи се на своите претходници: Даљ, Тејлор, Пермјаков и Барли, 

Крикман прави поделба на фигуративни и на нефигуративни паремиолошки форми. Во 

фигуративните спаѓаат: пословицата и метафоричната пословица, а во 

нефигуративните: пословичниот исказ, апофтегмата, афоризмот и максимата. 

Функциите на пословицата (не само семантичка, туку и информативна, 

аксиолошка и деонтичка), можат да се анализираат преку скала составена од три 

степени:  
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изрека (базично, теориско-гносеолошко ниво на когнитивност) → евалуација (средно 

ниво на когнитивност) → прескрипција (највисоко ниво на когнитивност). 

Оваа скала потсетува на некои од лингвистичките функции на Билер и на 

Јакобсон: на референцијалната („вистинскиот“, соодветен миг кога би требала да се 

употреби одредена поговорка или пословица), на емотивната (која укажува на 

емотивната расположба на оној што употребува одредена поговорка или пословица) и 

на конативната функција (која го истакнува ефектот што би требало да се постигне со 

изговарањето на одредена поговорка или пословица кај слушателот). Како што 

пословиците, поговорките и пословичниот исказ се зависни од правилата на говорната 

комуникација, така и клетвите и благословите се зависни од трите инстанции: испраќач 

(на клетвата/на благословот) – виша сила – примач на клетвата (Петреска 2012, 131). 

Клетвите и благословите спаѓаат меѓу хибридните видови говор (Ќулавкова 2012, 199). 

И покрај тоа што скалата предложена од Крикман не би можела да се примени 

на апсолутно сите пословици, сепак таа е инструктивна од аспект на тоа што оперира со 

општо познати идеи и помага да се увидат функционалните аспекти што се врзани за 

граматичката организација на пословицата, во рамки на еден унифициран систем. 

Сепак, пословиците не би можеле функционално да се класифицираат само врз основа 

на нивната граматичка организација, затоа што постојат одредени функции (каква што 

е емотивно-експресивната), кои немаат одделна или дистинктивна манифестација во 

ниту една граматичка организација.  

Во случаите во коишто се користи семантички метајазик за да се објасни 

значењето на пословичниот текст постои опасност да се „инскрибираат“ значења од 

светогледот/искуството на толкувачот, што значи од светогледот и искуството на 

животот во дадена култура, даден простор и дадено време (хронотоп).  

Крикман, исто така, посветува внимание и на разликата што ги дели поговорките 

и пословиците од останатите фолклорни жанрови и ова е зависно од т.н. „типолошки 

идентитет“ на обемно пократките текстови. Идентитетот и конзистентноста на овие е 

„ранлива, затоа што имаат ограничен лексички ‘центар’, помал опсег на слобода, и 

промената на кој било лексички елемент целосно го менува првичниот впечаток“. Што 

се однесува до пообемните фолклорни текстови, тие располагаат со поголем опсег на 

лексички единици, што им помага да го цементираат својот идентитет, а евентуалните 

промени во нивната лексичка конституција не се толку опасни во зачувувањето на 

нивниот типолошки идентитет (Krikmann 2009, 209). 

Можат да се издвојат три нивоа на функционирање на пословицата. Првото 

ниво, е чистото семантичко (виртуелно) ниво, кое се однесува на:  

а) односите на предметите во внатрешната јазична дејственост;  
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б) непоетичкото значење на зборовите во дадениот пословичен текст и  

в) суштината на пословиците, односно по какви конститутивни правила се конструирани 

тие.  

 

Второто ниво, е семантичко-прагматичното (актуелно) ниво низ кое пословицата 

се чита во нејзината актуализација, односно се ползува на рамниште на фактички 

информации за конкретни реченични и ситуациони контексти. 

Третото рамниште е синтаксичко-семантичкото, кое ја подразбира 

интерпретацијата (употребата) на одделни пословици, но и соодносот меѓу слични 

пословици.  

При толкувањето на пословиците, односно на т.н. ‘пословичен текст’, се прави 

разлика меѓу т.н. апсолутна сума и сума на актуелни значења. Под апсолутна сума се 

подразбираат сите можни значења на пословицата, кои се дел од нејзиниот 

интерпретативен потенцијал. Под сума на актуелни значења се подразбираат сите 

активни значења на пословицата, кои се манифестирале во сите нејзини претходни 

актуализации. Според тропите во пословичниот текст, неговата лингвистичка 

хомогеност или хетерогеност, како и според поетичкиот т.е. непоетичкиот квалитет на 

неговите зборовни компоненти, можни се два вида толкување. Според првото, 

пословичниот текст претполага внатрешна хомогеност, што значи дека секој елемент 

од пословичниот текст е зависен од поетичкиот (П) јазик, од непоетичкиот, обичен (Л) 

јазик и од јазикот со кој се опишуваат пословиците, односно метајазикот (М). Текстот 

на пословиците може да се посматра и од аспект на внатрешната хетерогеност, според 

која зборовните компоненти се делат на содржински (с) и на формални (ф) елементи. 

Зборовните компоненти се делат на: релациони и на квантитативни (е, не е, и, или, сè, 

секогаш, понекогаш), модални (мора, може, не мора, добро, лошо), прашални и 

синтаксички фигури или формули (Како што... ; Каква... таква). Првиот тип 

толкување има суштинско предност пред второто и се фокусира на: а) формалните 

елементи, кои исполнуваат семантички функции блиски на оние на тропите, каква што 

е модалната метафора што се среќава во реторичките прашања, при иронизирањето, и 

сл., и б) формалните елементи, кои под влијание на содржинските елементи на текстот 

или на контекстот, придобиваат инаков (деонтички, епистемолошки) модалитет.  

1.8. Германската и американската паремиографска и паремиолошка школа 

На полето на германската паремиографија, меѓу зачуваните збирки на 

фолклорни творби, меѓу коишто се среќаваат и пословици, се: Мала книга за времето 

(Wetterbüchlein, 1505), Обичаи на селаните (Bauernpraktik, 1508), Вечен календар 

(Calendario perpetuo, 1592), компилирана од Јохан Колер, збирка со истото име (Des 

abenteuerlichen Simplicissimi Ewigwährender Calender, 1670), компилирана од Ханс 

Јакоб Гримелсхаузен, Стогодишен календар (Hundertjähriger Kalender, 1704), во 
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авторство на опатот Мориц Кнауер, Германски селски изреки за времето и за селските 

работи (Deutsche Dorfweisheiten in Wetterregeln und Bauernsprüchen, 1934).  

Во паремиологијата од 20 век, позначајни се: Уличната мудрост или 

суштината и духот на германските пословици (Die Weisheit auf der Gasse, oder Sinn 

und Geist deutscher Sprichwörter, 1810) во авторство на Јохан Михел Салер, 

Библиографија за пословици (Literatur der Sprichwörter, 1822) во авторство на Кристијан 

Конрад Нопич, Германска паремиологија (Deutsche Sprichwörterkunde, 1922) во 

авторство на Фридрих Саилер. На списокот на паремиолози од 20 век се среќаваат 

имињата и придонесите и на Георг Филип Харсдерфер и Јустус Шотелиј. 

Меѓу современите збирки во коишто фокусот е насочен кон руралниот фолклор 

се оние на: А. Хојзер, И. Шлер, Р. Грацер, Г. П. Бар, К. Малберг, Д. М. Брант, и други 

(Fattakhova & Kulkova 2014, 936). 

Меѓу највлијателните современи и сè уште актуелни германско-американски 

паремиолози е Волфганг Мидер, а меѓу американските – Алан Дандис (1934–2005). 

Во обид да го објасни структуралистичкото проучување на пословиците, Дандис 

поставува неколку битни прашања. При употребата на ваквиот метод е важно да се 

имаат на ум:  

(1) природата на основните или на минимални структурни единици во пословиците;  

(2) дали во тие единици, ако се присутни, се јавува нешто што е константно или пак тие 

се под влијание на смислата на конкретна ситуација, и  

(3) дали при анализата на овие единици се утврдуваат реални факти или пак таа зависи од 

разговорниот контекст и од околностите на нејзино транспонирање. 

(Дандис 1978, 15) 

 

Постојат три аспекти на пословицата: пословична форма, пословична содржина 

и архитектура/композиција на пословицата (Kussi 1966; Дандис 1978, 16). Пословиците, 

исто така, се состојат од: однос, врска или релација меѓу A, Б, В, па така, тие можат да 

се групираат врз основа на семантичко-логичката природа на овој однос:7 

а) поговорки/пословици во коишто A=Б („Времето е пари“, „Клин со клин се вади“);  

б) пословици во коишто А≠Б („Ако ми биеш сенката, кога не ми биеш снагата“, „Во 

зборот го гледаш благ, а во срцето лукав“);  

в) пословици во коишто А›Б („Водата со време го рони каменот“, „Главата е постара од 

книгата“) и обратно;  

г) пословици во коишто A=Б, А=В, но не и Б=В („Давалец, питалец, на вратата 

дрискалец“). 

                                                           
7 Како примери се даваат пословици запишани на територија на Македонија од изборот на Боне 

Величковски (2002). 
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(Величковски 2002, 34, 47, 48, 54)  

Пословицата е најблиска до гатанката, затоа што и обете се зависни од односот 

„тема – толкување“ и од (најмалку) еден дескриптивен елемент (Дандис 1978, 21). 

1.9. Социолошко-феноменолошки метод 

Во областа на етнографските проучувања на пословиците како поистакнати 

истражувачи се: Ферт, Херцог, Баракат, Фонтен, Јанка, Сеител. Пословиците се 

истражуваат и низ призма на дискурсот во прилозите на: Абрахамс, Гибс, Грин и други, 

односно на нивната перлокутивна функција, во прилозите на Норик и на Квеси 

(Никодиновска 2015, 27).  

1.10. Sitz im Leben или контекстуална интерпретација 

Тед Хилдебрант го користи овој метод на т.н. ‘контекстуална интерпретација’, 

кој најчесто се користи во паремиолошките проучувања на Светото писмо. Методот се 

користи за да се долови наводниот, првичен, „оригинален“ контекст и атмосфера во 

којашто настанал еден текст, а кој во голема мера го одредува/предопределува неговото 

значење. Преку методот можат да се стекнат сознанија и за идентитетот на: поетот, 

запишувачот, аудиториумот. 

Хилдебрант ги анализира пословиците и пословичните искази од Светото 

писмо и ги смета за рефлексија на етиката на повисоките социјални класи, што го 

појаснува не само нивниот однос кон мудроста, туку и етосот на оние што ги запишале 

и ги овековечиле овие искази. Пословичните искази се создаваат и се шират во 

семејните средини, како што мудроста се пренесувала „од татко на син“, уште во 

времињата на антички Египет, или, како што би се рекло, „од колено на колено“. Некои 

истражувачи (Криншоу) прават разлика меѓу мудрост, која потекнува и се негува во 

семејството и мудрост, која потекнува и се негува во еден клан. „Целта на првата е да 

се совлада животот, а целта на втората е да се едуцира одредена група за дворски 

прашања“ (Crenshaw; цит. спор. Hildebrandt 1985, 203).  

„Важноста на структурата во секој семиотички систем е суштинска за разбирање 

на значењето симболизирано во тој систем“ (Hildebrandt 1985, 212). Не би требало 

семантички да се атомизираат сите компоненти на секој збор во една пословица за да се 

дофати нејзината суштина. Повикувајќи се на Меккејн и на Крисолм, Хилдебрант 

разликува два жанра во библиските Изреки: (1) советодавни искази или инструкции 

(Mahnwort) и (2) сентенции или изреки (Aussage) (Hildebrandt 1985, 221).  

Тој, понатаму, пишува за пословиците што се засноваат на критериумот 

„подобро од“, и во оваа релација, „А е подобро од Б“; но, нивниот однос не е толку 
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заснован на компарација, колку на негативно исклучување на непосакуваниот елемент 

(Hildebrandt 1985, 256). 

Постојат и т.н. парадоксални пословици. „Парадоксот може да има форма на две 

јукстапозиционирани пословици... два паралелни стиха со единствена изрека... или 

може да биде семантички испровоциран во еден стих“ (Hildebrandt 1985, 266). Во 

современите (и универзално познати) пословици, ваков парадокс се среќава во „Полека, 

па далеко; Не брзај, оти брзата кучка слепи кучиња раѓа“ (Величковски 2002, 120). 

Ковач (Kovacs), исто така, ја коментира мудроста содржана во Изреки, но 

неговиот пристап е ориентиран кон користење на социолошкиот метод или, поправо, на 

подвидот на социолошки и феноменолошки структурализам. Во проучувањето на 

библиските, канонски текстови, поимот „мудрост“ е примитивен и рестриктивен, затоа 

што не опфаќа само еден, туку низа комплексни феномени. Тие мораат да се доуточнат, 

ако „не сакаме нашиот јазик да потфрли“ (Kovacs 2007, 16). Во неговата студија, една 

од суптилните критики (или преиспитувања) се однесува на методолошките 

дискрепанции што го усложнуваат појаснувањето на анализираниот проблем. „Дали 

знаеме ние за што зборуваме? Дали нашите методологии и перспективи се движат во 

онаа насока што би ни овозможила да спроведеме координирано и систематизирано 

истражување?“ (Kovacs 2007, 18). Иако одговорот што го нуди е позитивен, сепак 

неговото прашање ја покренува, повторно, дилемата за тоа кој методолошки пристап би 

бил најплодоносен – не само во проучувањето на библиските изреки, туку и на 

паремиолошките форми воопшто. Одговорот може да се најде – или, поправо, тој го 

наоѓа, – во мултивокалноста на широкиот термин „мудрост“. „Предлагам типологија на 

мудроста што е конзистентна со начините на кои мудроста се развива историски. 

Мораме да се оспособиме попрецизно, поубедливо и со почит да зборуваме за 

специфични типови на мудрост наместо да зборуваме за ‘мудроста воопшто’ – што и 

таа да значи“ (Kovacs 2007, 18). Меѓутоа, епистемолошката дилема лежи во тоа дали 

можат да се земат предвид сите заемно испреплетени фактори, какви што се: 

настанувањето, времето на настанување, средината, говорната група и говорните 

ситуации, еволуцијата, трансферот, трансформацијата, дистинктивната социјална, 

религиозна или интелектуална заднина, кои условиле да се појават или да исчезнат 

некои искази, за да може да се даде исцрпен профил за еден исказ? Хипотезите се 

секогаш во игра, но овие веројатно се однесуваат на искази што имаат свои 

меѓународни еквиваленти, а не и искази што се ситен, но битен дел од фикционален еп 

како целовита творба.  

Постојат многубројни определби на мудроста: (1) таа е поле на истражување; (2) 

книжевен корпус текстови; (3) кохерентен систем на размислувања; (3) 

Geistesbeschäftigung (Kovacs 2007, 34–37). Последниот термин потекнува од 

терминологијата на Јолес и се однесува на дистинкцијата меѓу едноставните облици. 
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Апстрактноста на Јолесовите определби го отежнува прецизното дешифрирање на овој 

термин, кој буквално може да се објасни како „умствена насока“ (Geist, односно „ум“, и 

Beschäftigung, односно „занимање“, „преокупација“; Zipes 2012, 9). Ковач, 

контекстуално, го определува како „духовна задача во човечкиот живот“ (2007, 39). 

Меѓу останатите определби, мудроста претставува и: б) savoir-faire, или „да се знае“ 

(послободно, „да се постапи соодветно“, „да се биде компетентен“); в) еrfahrungsgemäss 

(„според искуството“) или антропоцентрично советодавство; г) гномична аперцепција; 

д) хуманистичка дејност. И покрај тоа што овие определби се во контекст на 

библиските проучувања, неоспорно е дека тие се апликативни и за квалитетот на 

мудрост содржан во дел од паремиолошките форми во истражените херојски епови и 

епски песни. Меѓу карактеристиките што се специфични за паремиолошките форми, 

без разлика во кој род или жанр да се проучуваат, е што тие упатуваат на извесна 

самосвесност, на подредување и на толкување на минатите искуства, со што се дава 

слика за перцепцијата на реалноста во даден миг на повторливи ситуации. 

1.11. Бихејвиоралната неврологија и паремиологијата 

Пословиците се проучуваат и во доменот на неврологијата, во поддисциплината 

позната како бихејвиорална неврологија.8 Тие тука се користат како алатка или 

средство со повеќе намени: за ментална и когнитивна евалуација на испитаникот, за 

евалуација на неговата интелигенција и способност за апстрактно размислување, за 

рутински тестови при дијагностицирање на деменција, Алцхајмерова болест и други 

сериозни форми на психијатриски нарушувања. Евалуацијата на испитаниците се врши 

врз основа на толкувањето на дадена пословица. Некои невролози (Дијана Ван Ланкер) 

сметаат дека постои точно толкување на дадена пословица, што значи дека погрешното 

толкување може да се смета за индикатор за одредени невролошки нарушувања кај 

испитаникот/пациентот. Сепак, во емпириските проучувања се забележани и случаи на 

давање на соодветно, контекстуално толкување на пословици, без ова да е тесно врзано 

за способноста за апстрактно мислење (Van Lancker 1990, 170). 

Еден друг, исто толку современ пристап во проучувањето на паремиолошките 

форми, односно на способноста за дистингвирање меѓу идиоматските и буквалните 

значења на искази со паремиолошки квалитет меѓу говорители (слушатели) од 

англиското јазично подрачје, се развива во психолингвистиката. На паремиолошките 

форми, какви што се: пословиците, говорите формули, конвенционалните искази, не им 

било посветено посебно внимание во современата лингвистика (со исклучок, секако, на 

група автори), па така, некои истражувачи на полето на психолингвистиката, се 

                                                           
8 Терминолошкото разлачување меѓу медицинските пословици, односно „пословици што се користат за 

медицински цели иако не секогаш имаат медицинска содржина“ (Fialkova 2010, 111) и пословиците во 

медицината е проблем кој не е доволно истражен. Ова го потврдува мислењето за терминолошките 

нијанси во паремиологијата, кои често пати претставуваат повод за недоразбирања.  
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обидуваат да ја истакнат, како и Пермјаков, во една поинаква смисла, важноста да се 

располага со одреден корпус на паремиолошки искази, кои помагаат не само „течно“ да 

се зборува на мајчиниот јазик, туку и да се олесни процесот на учење на туѓ јазик. 

Располагањето со вакво знаење дозволува да се направи когнитивна разлика меѓу 

буквалното и преносното значење на дадени формулаични искази, фрази или 

„запаметени“ вербални конструкции. Успешното учење или совладување на немајчин 

јазик, за да може ефикасно да се комуницира на него, е тесно поврзано со познавањето 

на идиоматски искази. Овие се темелат на „стереотипни форми, кои искажуваат 

конвенционални значења, и дозволуваат само ограничен опсег на варијабилност“ (Van 

Lancker Sidtis 2003, 46). Таа ја истакнува важноста на прозодичните елементи во 

распознавањето на идиоматските искази.  

На формулаичните искази им се посветува внимание и во афазиологијата, 

дисциплина што се занимава со пречки во говорот кај индивидуи со нарушени 

невролошки функции. Постојат истражувања (Чепмен), кои се насочени да укажат на 

улогата што ја има познавањето на паремиолошките форми кај одредени пациенти. 

„Задачите со [препознавање на – К. Д.] пословици се полезна алатка за дијагноза на 

дискурсот при што се илустрираат менталните процеси при дешифрирањето [на 

пословици – К. Д.] како небуквални јазични состави, што ги појаснува апстрактните 

мисловни процеси“ (Chapman et al. 1997, 346). Во афазиологијата, практичните вежби 

со пословици се корисни, затоа што укажуваат на степенот на процесирање на 

информации кај пациентот, со што се откриваат, односно се добива впечаток за 

неговите или нејзините лингвистички и когнитивни способности. Истражувањето на 

Чепмен доаѓа до заклучокот дека испитаниците, кои страдаат од афазија, имаат 

потешкотии во вербалното објаснување (толкување, дешифрирање) на генерално 

поекспресивни, метафорични пословици, во споредба со некои јазично и стилски 

поедноставни пословици.  

Во клиничките описи на афазија се посветува внимание на зачувувањето и на 

користењето говорни формули и формулаични искази, посебно кај пациенти со 

нарушена функција на десната мозочна хемисфера, која игра улога во создавањето на 

формулаични искази. Евидентна е предоминацијата на користењето на т.н. 

„автоматски“ наспрема „пропозиционален“ (описен) говор кај индивидуи со афазија и 

емпиријата упатува на способноста, кај овие пациенти, да запаметат, најчесто, 

пословици и формулаични искази со помал обем (Van Lancker Sidtis & Postman 2006, 

412).  

1.12. Класична определба на поговорката и на пословицата 

Испреплетувањето и поврзувањето меѓу фолклорните (усните и пишаните) 

жанрови, особено меѓу паремиолошките форми, кои секогаш не се „чисти“ жанровски и 
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апсолутно автономни во однос на останатите припадници на категоријата, е проблем 

што задава главоболки. Една анегдота, на пример, може да биде построена врз 

поговорка или пословица, слично како што некои пословици можат да се екстрахираат 

како засебни ентитети од некоја приказна (Пенушлиски 1989, 11–12). Многу често се 

побркуваат пословиците и максимите.9 Проблемот е сериозен кога се истражува 

херојскиот еп како интегрална, затворена творба, која повеќе не трпи изменувања, 

уредувања, дополнувања. Истражувачот нема пристап до познавач (епски пејач), кој би 

го појаснил и би го подигнал естетското, уметничко ниво на раскажувањето и кој би ја 

конкретизирал содржината на текстот. Затоа, тука постои опасност да се сведат на 

шпекулации сите тврдења околу тоа како и зошто еден пословичен исказ бил 

искористен во еден еп.  

Но, за да може да се зборува и за да може да се определи пословичниот исказ е 

потребно да се даде увид во класичното сфаќање на пословицата. „И зборот proverbium 

– слично како и пословицата – е сложенка: pro-verb-ium, каде што основното значење 

доаѓа од основата verb – збор, глагол. И покрај тоа што во антиката, а во средниот век 

уште повеќе, за пословицата се користел пословичниот збор adagium, adagio, а потоа 

поретко apophtegmata,10 aphorizmata11 и некои други, сепак во широка, светска 

употреба успешно се наметнал зборот proverbium и провербијален (пословичен – К. 

Д.)“. 

Не е секогаш едноставно, ако е воопшто возможно, да се даде една универзална 

определба за пословицата, која би ги задоволила сите паремиолози подеднакво. 

Суштинскиот проблем во определбата, не само на пословицата, туку и на 

паремиолошките форми воопшто, лежи во тоа што честопати не се прибегнува кон 

прецизна дефиниција, туку кон дескрипција на тоа што е пословицата или што таа би 

требала да биде. Во оваа смисла, се оди на линија на образложување, појаснување, 

анализирање и/или коментирање на: структурната, семантичката, семиотичката, 

лингвистичката, комуникативната конструкција и функција на пословицата. Притоа, 

истовремено, или засебно, се анализира фреквенцијата на стилски фигури како обид да 

се изнајде суштинската карактеристика за да може да се даде дефиниција, меѓутоа 

ретко кога се дава дефинитивна определба што не е веќе изречена или што не е 

преопшта за да се смета за корисна.  

                                                           
9 Повикувајќи се на Вијану и на Читимија, Величковски смета дека пословиците изразени преку формули 

што се својствени за експресивноста на народниот стил послужиле како основа за максимите 

(Величковски 2007, 72). 
10 Етимологијата на зборот е составена од ἀπο– (избегнување), φθέγγομαι („да се зборува гласно“) и 

суфиксот –μα. Во оваа смисла, апофтегмата би се определила како паремиолошка форма, која 

претставува спротивставеност од зборувањето напразно (што значи – мудро зборување).  
11 Од старогрчкиот збор ἀφορισμός, кој може да значи определба (дефиниција), дистинкција (разлика), 

или разграничување и се однесува на устен или на пишан исказ со мудросна конотација. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%80%CE%BF-#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B8%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/-%CE%BC%CE%B1#Ancient_Greek
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Во обид да ги согледа разликите во определбите на поговорките и на 

пословиците, Мидер спровел анкета меѓу паремиолози и непаремиолози, кои требале да 

одговорат на прашањето „што претставува пословицата“. Анкетата резултирала со 55 

различни, но очигледно семантички слични обиди за определба, при што, за 

илустративни цели, можат да се издвојат:  

(16) Пословицата е формулаичен израз на одредена вистина, која е применлива само во 

посебна ситуација. Кога се користи општо, таа е само делумно вистинита; 

(32) Пословицата е кратка кондензирана народна мудрост формулирана на начин на 

којшто ќе се запамети. Затоа, нејзината главна цел е да подучува, без оглед на тоа дали е 

полунаучен факт или гледиште; 

(44)  Пословицата е добро позната изрека, која ѝ припаѓа на народната поезија и која сите 

ја користат.  

(Mieder 1993, 20–23)  

Наведените примери се премногу општи, што е очигледно. Во други случаи, 

една определба може истовремено да се однесува на две различни форми. Како пример 

може да се наведе 20-тата определба: „Пословицата е фраза или реченица што е 

прифатена и интегрирана во општите вербални практики на широката јавност и 

честопати има регионален карактер и најверојатно е срочена на досетлив, 

хуманистички, што значи дидактички начин за човековото искуство, нудејќи делчиња 

мудрост што се применливи за парадигмите на егзистенцијалните искуства“. Би се 

рекло, иако не може да се тврди ако се имаат на ум различните контексти на 

соопштување на паремиолошките форми, дека досетливоста е одлика на максимата или 

афоризмот, додека регионалниот карактер и дидактичноста се посвојствени за 

пословицата или за максимата.  

И во балканските јазици постојат слични проблеми и дилеми во однос на 

определбата на пословицата. Според мислењето на некои паремиолози (Чубелиќ, 

Величковски), во постарата јазична традиција не постоел или барем не бил познат 

терминот ‘пословица’, па затоа се користеле други називи во синтагматска и во 

синтаксичка форма (Čubelić 1988, 303). Термините поговорка и пословица се називи, 

кои се усвоиле и преминале од рускиот во македонскиот јазик за време на 

Преродбенското движење (Величковски 1999, 146; Čubelić 1988, 303).  

Во македонскиот јазик, паралелно и наизменично се користеле термините: 

„приказна“, „прикаска“, „прикажња“, „реченица“, „гачка“, „скаска“, а некогаш и 

„гнома“ за пословицата (Величковски 1999, 109),12 или пак се прибегнувало кон 

                                                           
12 Старогрчкиот збор γνώμη/gnṓmē означува ‘мислење’, ‘став’ и терминот ја дал основата за зборници 

составени од пословици (Величковски 1999, 117).  

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7#Ancient_Greek
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описните формули: „како што вели народот“, „како што рекол некој“, „како што велат 

старите“, „има една дума“,13 „народски кажано“. Овие формули се употребуваат и денес 

кога говорителот се обидува да го иницира/да го подготви слушателот или 

соговорникот за смената на јазичниот код, контекстот и премостот од една во друга 

говорна сфера или ситуација.  

Во современиот македонски јазик, кога се зборува за пословица, вообичаено се 

мисли на: а) една од најстарите форми на народниот говор и б) книжевен жанр кој е 

издвоен и засебен во однос на останатите усни форми (за што сведочи и називот 

кратки жанрови).14 За Величковски, пословицата претставува: 

                                                           
13 Во српското говорно подрачје, во периодот од 15 до 17 век, во зборниците на различни автори, се 

јавиле именувањата: dicteria (Шизгорица/ Науплеја), adagio illyrica (Бенедишиќ), proverbium (Ѓурѓевиќ), 

priričja (Витезовиќ), proricja (Матијашевиќ), prirečja (Миклошиќ). За пословицата се користеле и 

називите: ‘прекоречица’, ‘узречица’, ‘изрека’, ‘речения’ (Величковски 1999, 107; 2000, 83).  
14 Едно од комплексните прашања што се однесуваат на паремиолошките форми и истовремено на 

епските песни е дали и колку е важна нивната „национална“ припадност, кога овие се анализираат како 

текстови, без акцентот да се стави на историските причини за нивно настанување или пак да се оди во 

стрмоглавите предели на сомнителната категорија на „сопственоста“ на исказите/песните на еден или на 

друг народ. 

Истражувањето на пословици што се својствени за одредени народи и што надвор од нивниот 

првичен контекст би можеле само да се адаптираат, но не и да се преведат, е направено многупати. 

Невозможно е, но и непродуктивно, да се оди во недоглед со примерите, но во полза на аргументот 

можат да се споменат: Арева и Дандис, кои истражуваат како пословиците влијаат врз воспитувањето на 

децата во племето Јоруба  (Arewa & Dundеs 1964);  Фуџин, кој испитува како концептуалната метафора 

на Лакоф им помага на Кинезите да го совладаат англискиот јазик како немајчин јазик преку усвојување 

на метафорични искази и пословици (Fuyin 2002); А. Салва, кој ги истражува социјалните и образовните 

аспекти на пословиците во Судан и на Англија (Salwa 2005); Гжибек и Клоста, кои ги истражуваат 

можните причини за популарноста на американските пословици (Grzybek & Chlosta 2009); Дваер, која ги 

испитува теориите на некои светски познати паремиолози (Пермјаков, Дандис, Мидер... ) низ примери од 

саларскиот јазик (Dwyer 2011) и други. Едно е да се зборува за паремиолошки форми што се резултат на 

специфични околности и ситуации, што се сметаат за посвојствени за еден народ отколку за друг, но 

друго е да се зборува за исклучително право на сопственост на искази и текстови што очигледно имаат 

не само заедничко (или блиско) потекло, туку се кондензатори на сродни мотиви. Трето е да се зборува 

за форми што настанале и циркулирале во одредени социјални кругови. Меѓутоа, не е лесна задачата да 

се повлече остар рез меѓу ниските, средните и високите формации и слоеви, исто како што е невозможно 

да се тврди каков однос имале едни наспрема други (Jolles 1978, 105). Сепак, овие се одраз на 

менталитетот на различните социјални класи во различни временски раздобја (Mieder 2004, 135). 

Од погоре истакнатото, не изненадува сличноста на теми во македонските паремиолошки форми 

со оние на останатите балкански народи, а оваа се должи на неколку фактори: (1) заедничката судбина за 

време на турското ропство; (2) доминантната патријархална култура; (3) сличните егзистенцијални 

околности; (4) жанровските и типолошките „книжевни“ влијанија и не само овие. Но, дури и кога се 

зборува за „македонски“ паремиолошки форми, не станува збор „... само за балкански специфични 

пословични форми, со посебни значења, туку истите тие се среќаваат во масовна распространетост веќе 

фиксирана и во богатата западноевропска паремиографска традиција, не само на универзалниот 

латински, туку и на одделните национални јазици, коишто се одликуваат со прилично богата литерарна 

традиција и продукција зад себе“ (Величковски 1999, 12). „... Можеме да тврдиме дека 

повеќенационалното и повеќејазичното балканско општество и покрај целата своја хетерогеност, мисли и 

чувствува на ист или сличен начин“ (Величковски 1999, 18). Чубелиќ, до одреден степен, го критикува 
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фолклорен жанр во форма на краток, завршен и стабилен исказ, во општа употреба во 

народниот говор, [кој покажува] стремеж кон ритмичка организација на исказот и 

фигуративно-емоционалната украска на содржината… (1999, 226);  

 

... терминот пословица... се однесува на краток, повторуван, духовит искуствен исказ што 

се користи за да се објасни една социјална категорија, односно став“ (1999, 316);  

 

Со цел да се квалификува како пословица, таа треба да биде целосна, независна 

реченица која изразува некоја мисла [идеја]. Таа мисла претставува генерализација на 

низа особени случаи и често е, иако не секогаш, изразена метафорички, и поседува 

традиционална литерарна форма, изградена согласно граматичките (фонолошки и 

синтаксички) обрасци (1999, 432).  

 

Меѓутоа, целосноста (заокруженоста), а често пати и независното постоење, не 

се својства резервирани само за пословицата, затоа што се однесуваат и на другите 

лаконски срочени искази. Она што е всушност заедничко за паремиолошките форми е 

нивниот стремеж кон „компактноста на искажаната содржина“ (Молошная 1993, 197).  

Квалитетот на генерализирање ја прави пословицата дистинктивна во споредба 

со афоризмот. Првата форма вообичаено се користи за да се даде суд или да се соопшти 

став за ситуација, околност или случување што има традиција на повторување, додека 

втората форма има потесно значење и се однесува често пати на некаков уметнички 

контекст, кој нема секогаш потреба да генерализира или да институционализира даден 

тип човеково однесување. Духовитоста на афоризмот е една од неговите најлесно 

согледани карактеристики во споредба со пословицата, која може да има и сериозен тон 

– во зависност од ситуацијата во којашто се соопштува и од нејзината поента. 

Афоризмот веројатно се популаризирал во 16 век во западноевропските говорни 

подрачја и често се среќавал како составен дел од текстовите на француските 

моралисти (Pogačnik 1991, 4). Но, постојат и хибридизирани форми, каков што е 

пословичниот афоризам, кој се остварува како интелектуална игра на пародизирање на 

традиционалните пословици (Mieder 1993, 36).  

Споделеното место на некои пословици и афоризми е што тие претходно биле 

вклучени во релативно пообемни текстови, какви што се песните (кои не се секогаш 

само епски), приказните, легендите. Откако биле екстрахирани, односно одделени од 

овој нивен првичен контекст, тие се „популаризирале“ и почнале да струјат засебно и 

индивидуално од текстот. „Од песните или приказните се земани и пословици кои кај 

нас настанале независно од пишаната книжевност или фолклорот на некој друг народ“ 

(Величковски 1999, 122–123; Величковски 2001a, 466). Ова е добар показател дека не 

само пословиците, туку и останатите паремиолошки форми (како што ќе се види за 

                                                                                                                                                                                     
мислењето дека сличноста на пословиците кај различни народи се должи на заедничкото потекло или пак 

на ист процес на обликување на пословичната граѓа (Čubelić 1988, 301). 
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пословичниот исказ во наредните стадиуми на истражувањето), можат да постојат 

независно (да бидат усно транспонирани или пак коментирани надвор од текстот) или 

пак да останат да постојат како дел од содржински поопсежни книжевни жанрови или 

видови, какви што се: (епските) песни, приказните, легендите или етиолошките 

преданија (Aгапкина 1993, 152). 

Според потеклото и начинот на создавање, македонските поговорки и пословици 

претставуваат: (1) општи сведоштва и изводи од впечатоците и од опсервациите на 

работното селанство и на богатото животно искуство на народот; (2) искази што се дел 

од фолклорните творби, какви што се: народните приказни, анегдотите или народните 

песни (Величковски 1999, 153–154). Со забелешката на Лорд, историјата на народот и 

основните вредности на неговите социјални и законски структури се изразени во 

неговата традиционална книжевност (Lord 1991, 37). 

Од друга страна, пак, може да се зборува за паремиолошки форми што не 

станале популарни, затоа што останале незабележани, или поправо, неапстрахирани од 

првичниот контекст. Тука се наметнува дилемата што ја загатнува и Мидер, кога вели 

дека распространетоста (ширењето, фреквенцијата на употреба, распознатливоста) се 

својства, кои ја изделуваат пословицата и ја востановуваат како пословица. Факт е дека 

во колоквијалната комуникација или пак во секојдневниот говор, говорителот (освен 

ако не го стори тоа смислено и со некаква цел како поткрепа за некакво „наравоучение“ 

или општоважечки пропис или императив што сака да го пренесе преку говорот) не 

располага со толку време за да може да раскаже цела една приказна, само за да дојде до 

делот, каде што е дадена пословицата на којашто сака да упати. Така, тој мора да биде 

економичен во искажувањето и да смета не само на интелектот, на разбирањето и на 

паметењето,15 туку многу повеќе на досетливоста на неговиот слушател/соговорник за 

причината зошто една (и зошто токму таа) пословица се провлекла во дадениот момент 

во разговорот. Ако се употреби во несоодветен контекст или по случајност, 

пословицата нема да има ефект. Ова потврдува дека „... јазикот во којшто и со којшто 

живееме има голем удел во одредувањето и усмерувањето на нашата мисла“ (Анчевски 

2007, 93). Присеќавањето и употребата на конкретна пословица бара и подразбира 

двонасочен умствен напор и се однесува истовремено и на говорителот и на 

слушателот, додека овие се вклучени во актот на комуникацијата (ако не и по неа, 

индиректно). Уметноста на зборувањето е дејствителна, делотворна и чинодејствена 

                                                           
15 Затоа понекогаш се искажува само првиот дел од пословицата (“If I had a penny…”), што треба да 

поттикне игра на асоцијација, но и освежување на сеќавањето на соговорникот. Ако овој е досетлив, 

тогаш говорителот нема да има потреба да ја искаже пословицата во нејзината целовитост и со тоа, 

ефектот ќе биде остварен.  
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(Ќулавкова 2012, 308), што значи дека соговорниците вложуваат или би требало да 

вложат одреден напор за да останат во активна дијалогизација.16 

Длабоката јазична природа на мислата и чувството ѝ даваат на личноста на 

поединецот социолингвистичка димензија со која поединецот, го сакал тоа или не, не 

може повеќе да биде сам, т.е. не може повеќе да биде чист субјект. И покрај 

претпоставката поединецот да се обиде да ја отфрли општествената димензија на 

своето битие, тој ќе остане во една ‘јазична заедница’ со другите поединци, па макар 

и престанал да го користи јазикот како средство за комуникација. Тогаш јазикот му 

останува како средство за формулирање на сопствените мисли кои, иако 

неизговорени, сепак, помалку или повеќе, претставуваат дел од мислата на 

заедницата. 
(Анчевски 2007, 94)  

Контекстуалната целост или различните потенцијални толкувања на 

пословицата (или на паремиолошките форми, воопшто), не мораат да му бидат познати 

на слушателот, меѓутоа од него се очекува да ја дофати скриената димензија на исказот 

и да сфати зошто му е упатен и дали со него се прекорува или се фали некоја негова 

особина (ако разговорот се одвива со таква интенција и во таа насока). Затоа, 

паремиолошките форми се податливи за анализа низ призма на трите говорни чинови за 

коишто говореа Остин и Серл (а подоцна Калер, Рикер и други) во 60-тите години на 20 

век, особено на илокутивниот и перлокутивниот чин. Ако еден говорител употребува 

одредена паремиолошка форма, тогаш постојат големи шанси тој да го прави тоа 

свесно, што значи дека има намера да го сведе или да го претвори разговорот/дијалогот 

во молба, наредба или што годе да има на ум (илокутивниот аспект на говорниот чин). 

Тој, истовремено, има намера на стегнат, понекогаш стилски дотеран начин, да 

постигне ефект со искажаното (перлокутивниот аспект), што значи дека тој не зборува 

напразно, а ако би го правел тоа, тогаш сигурно не би се повикал на, со векови старата, 

наталожена и потврдена мудрост, во голем дел паремиолошки искази, што му се на 

располагање. Пословиците не се и не можат да бидат празни појмовни определености, 

туку нешто сосема друго и поинакво од општите логички судови (Величковски 1999, 

192), што значи дека тие понекогаш можат да бидат „привилегирано средство за 

комуницирање со блиските“ (Величковски 1999, 161) во комуникација што претставува 

не само пренос на искуство, туку и „трансфер од незнаење кон знаење“ (Ќулавкова 

1999, 22).17 Меѓутоа, кога се зборува за говорните чинови воопшто, но и за 

паремиолошките форми анализирани низ овој аспект е пожелно да се земе предвид дека 

                                                           
16 Но, отворено е прашањето дали пословичниот говор е попрво монолошки, одошто дијалошки процес.  
17 Во традиционална смисла и сфаќање, се претпоставува дека репертоарот на паремиолошки форми 

соодветствувал со староста на говорителот. Во извесна смисла, правото на „мудрување“ им било 

доделено на оние што смееле да си дозволат да искажат големи мисли за животот и за искуството. Но, од 

една практична, паремиографска гледна точка, за писмено да се фиксира некоја народна поговорка или 

пословица не бил неопходен „специјален амбиент ни надарени исполнители“ (Пиличкова 1987, 9). Ако 

ова е така, тогаш тука лежи една од разликите меѓу пословицата и пословичниот исказ, зашто се 

претпоставува вториов да бил сочинет од некој со уметнички афинитети. 
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тие немаат цел да ја исцртаат структурата на јазикот како изолиран систем на симболи 

и кодови (јазикот како langue), туку да покажат како јазикот се користи во дадени 

ситуации (Arewa & Dundes 1964, 71) (говорот како parole). 

Терминолошката конфузија се засилува кога пословицата се поистоветува со 

други паремиолошки форми. Андре Јолес ја поистоветува со изреката и ја определува 

како книжевен облик, кој го заклучува сопственото искуство без притоа да престане да 

биде поединост во светот на издвоеното. „Изреката не е поучна, нема поучно значење, 

нема дури ни поучна тенденција. Со тоа не се кажува дека не можеме да научиме од 

искуството, туку дека во светот за којшто говориме искуството не се сфаќа како нешто 

од што би требало да се учи. Сè е некаков почеток, нешто што вреди да се надогради – 

искуството во облик, во којшто го фаќа изреката, е некаков крај“ (Jolles 1978, 109). Под 

називот Spruch („изрека“) тој ги подведува: моралните изреки, сентенциите, 

крилатиците, пословичните изрази и апофтегмите (Jolles 1978, 108). За него, изреката 

претставува популарна апстракција на одредено искуство и таа нуди наравоучение од 

низа на претходно искусени ситуации, кои би требало да ги препознае слушателот.18 

Настанувањето на одредена изрека е врзано за одреден поединец и за специфична 

ситуација и самата изрека мора да ги исполни овие два предуслова, за да започне да се 

шири меѓу повеќе говорители и слушатели и за да стекне универзална фреквенција, ако 

воопшто дојде дотаму. Радуловиќ пак смета дека и пословицата и изреката 

рефлектираат одредена претстава, меѓутоа првата, за разлика од втората, не мора да 

биде дел од пообемна реченица и може да постои самостојно и независно (Радуловић 

2013, 170). Величковски смета дека изреките претставуваат „... елементарни сентенции 

или кратки морализаторски реченици коишто резултираат од посебниот начин на 

гледање на животот“ (Величковски 1999, 156). Сентенционалноста е понекогаш 

устроена врз начелото на досетка и луцидност (Ќулавкова 1996, 110).19 

Чубелиќ, од своја страна, смета дека терминолошки еквиваленти за пословицата 

се: сентенцијата, за којашто не дава концизна определба; старогрчката гнома, 

латинската диктум („изрека“) и Sprichwort (узречица, изрека) (Čubelić 1988, 304, 306). 

Според Гаљперин, сентенциите претставуваат стегнати, „епиграматски“, стилистички 

механизми, кои имаат ритам, рима и алитерација и кои по форма и по природа 

потсетуваат на народни пословици. Пословиците се производ на авторска имагинација, 

а не резултат на народна мудрост (Гaльпeрин 1958, 47,174).  

                                                           
18 Од друга страна, пак, пословиците што биле прифатени од народот и што добиле фиксна форма, 

стекнале карактер на крилатици (Jolles 1978, 107). 
19 Некои истражувачи (Кавил) ѝ го доделуваат квалитетот на сентенцијалноста на максимата и ја сметаат 

за „сентенцијална генерализација“ (1996, 5), во смисла дека таа вербално воопштува полезен совет во 

конвенционални рамки. Но, други, пак, (Вилијамс) сметаат дека гномата е таа што ја поседува 

сентенцијалноста како атрибут (1914, 3). 
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Во теорискиот, но и во колоквијалниот говор многу често доаѓа до побркување 

или до недоволно јасно диференцирање меѓу поговорката и пословицата како засебни и 

индивидуални паремиолошки форми. Нерестриктивната употреба на термините 

резултира со нивна релативизација (Ѓорѓиева-Димова 2011, 24) и прашање е дали 

усвоените практики можат едноставно да се надминат.  

Побркувањето всушност не се случува само во комуникацијата меѓу два или 

повеќе говорители (кои не нужно и не секогаш мораат да бидат инволвирани во 

паремиолошки истражувања), туку се случува и во паремиографските експедиции. Ова 

значи дека во некои збирки се јавува погрешна номенклатура. Алексоски, на пример, 

дава список на пословици што ги именува како поговорки. Меѓутоа, позитивниот 

аспект на неговата збирка е што тој прави обид за осовременување (една цела област 

што заслужува посебно место во некое идно истражување) на пословиците што се 

дотолку архаични, што понекогаш можат да му се чинат како лингвистички реликвии 

на современиот слушател.  

Ако пословицата, која може да се употреби во ограничен контекст, но и да се 

искаже во функција на веќе познат или понов (поактуелен) став и коментар за морално 

деликатна ситуација, тогаш поговорката поправо претставува орнамент на стилот и 

вообичаено е лингвистички постегната од пословицата или од пословичниот исказ. 

„Поговорката претставува фразеолошка изрека, или чист фразеологизам, а изрекува 

кратка, одмерена изјава за некоја појава. Тоа е сликовит израз со намера некоја појава, 

пред сè, алегориски да се означи и коментира. По правило таа е синтаксички 

недовршена, така што не донесува, како пословицата, нагласена порака“ (Величковски 

1999, 114). Ако пословицата вообичаено претставува завршена, двочлена, независна 

реченица со прирок, кој искажува суд (и има „фабула“), тогаш поговорката е 

„незавршен“ (или би се рекло „отворен“) дел од реченица и истовремено едночлен 

исказ без прирок, кој не искажува ни суд, ни заклучок. Илустративни примери за 

поговорки во македонскиот јазик (ако не и пошироко) се: „Од пиле млеко“, „Кучешки 

живот“, „Гладен како волк“, „Лут како рис“ (Величковски 1999, 145–146). Специфични, 

дијалектни примери: „Жалчки блуве“ (се вели за човек со голема мака), „На риза руча“ 

(за сиромашен човек), „На тезгере гу носат“ (за некој што го носат на носилка, т.е. некој 

што е умрен) (Китевски 1991, 33). Од наведеното станува јасна релативната леснотија 

во распознавањето на поговорката, која може, но и не мора (слично како пословицата), 

да се темели врз компарација меѓу два сродни субјекти/објекти. Но, од друга страна, 

решението дали еден пишан исказ во фикционален текст ќе се определи како поговорка 

или како пословица е зависно не само од интенциите на оној што пишува за нив, туку и 

од потребата за поентирање или доаѓање до одреден заклучок.  

Сличноста меѓу поговорката и пословицата се состои во тоа што и обете 

претставуваат фигуративни искази, но и емотивно-имагинативни прикази за факти од 
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објективната реалност. Разликата меѓу нив се состои во тоа што првата претставува 

комбинација на зборови што изразуваат некоја идеја, додека втората претставува краен 

суд за нешто (Гaльпeрин 1958, 171). 

Иако пословиците се сметаат за искази што резимираат ситуации, тие се 

подложни на изминувањето на времето, што значи дека понекогаш претрпуваат 

трансформации или модификации. Тие можат да се „стеснуваат и стегаат во текот на 

нивната употреба“ (Величковски 2004, 5), не само за да одговорат на новите животни 

услови во коишто би се искажале, туку и да бидат во чекор со непрестајните промени 

на јазикот.  

Сепак, вреди да се повтори дека сите обиди за стриктна, ригидна и педантна 

определба на која било паремиолошка форма се аподиктички и тие не можат да се 

сметаат за конечни. Дури и предлогот за поговорката како најчесто едночлен исказ 

може да се доведе во прашање и да се испита во херојската епика. Често пати, во обид 

да ја евоцира традицијата на слични настани, но и во полза на лаконската сроченост на 

изразувањето, говорителот упатува само на првиот дел од пословицата што ја има на 

ум. Ова може да се смета за тестирање на знаењето на соговорникот/слушателот, кој не 

само што мора, во своето сеќавање, да ја најде целосната реченична конструкција на 

исказот, туку и неговото значење (процеси што се одвиваат паралелно и наизменично) 

ако сака активно и ефективно да учествува во разговорот. Истовремено, ова може да 

претставува израз на лудистичкиот, јазичен порив на говорителот, што покажува дека 

пословичниот говор е спротивставен на сувопарниот, т.н. „јалов дискурс“ (Анчевски 

2007). Ова, истовремено, укажува на прагматичната функција на пословицата и на 

нејзиниот утилитарен квалитет (кога оваа е правилно сфатена и употребена). Па така, 

говорителот го навестува премостот од вообичаениот тек на разговорот кон 

пословичниот контекст, со некоја од вообичаените формули: „како што рекле старите... 

“, „знаеш како велат... “, „си ја чул/ја знаеш ли онаа пословица/изрека... “ или 

значењски слични конструкции. По ова вообичаено следи или целосната пословица или 

пак само нејзиниот прв дел, кој се кажува по претходна интуиција (знаење, или 

насетување) на говорителот дека соговорникот/слушателот ќе го декодира исказот 

благодарение на неговите мнемонички капацитети. Ако се случи тоа, комуникацијата 

успешно ќе избегне ентропија. 

На комуникативен план, особеноста на пословиците најмногу јасно се употребува со 

нивната способност да се јават во аргументациона [акдиоматична функција]. Суштината 

на таа функција се состои во тоа што пословиците се користат во говорот како 

делотворно средство за аргументација за потврдување на некоја мисла... Пословиците 

можат да исполнуваат аргументациона функција благодарение на тоа што тие секогаш 

имаат структура на завршена реченица која содржи длабока морална идеја. Поговорките 

пак претставуваат сами по себе незавршени структурно-семантички форми, кои не 

содржат судови и заклучоци и поради тоа тие не се погодни за аргументациона функција. 

Со пословиците пак совршено (фигуративно и точно) се именуваат предметите и појавите 
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во светот околу нас, и како уметнички изразни средства тие главно и се користат во 

говорот.  

(Величковски 2009, 9) 

Декодирањето може да биде успешно само ако постои предзнаење или 

пословична основа, затоа што без овие, исказот може да доведе до недоразбирање или 

ќорсокак. „Пословичноста на изразот е поголема ако е поширока можноста за неговото 

толкување, особено можноста за споредба“ (Саздов 1986, 233). Меѓутоа, искажувањето 

на само првиот дел на пословицата не ја прави да биде поговорка. Истовремено, не сите 

едночлени или двочлени искази имаат пословичен квалитет. „Тие не го исполнуваат 

теорискиот норматив – условот да претставуваат суд, заклучок за определена животна 

појава. Па, иако по форма се јавуваат и како двочленски израз – реченици, тие не го 

постигнале сликовитото, типично воопштување на животната вистина што е неопходен 

услов еден израз да стане пословица. Некои од нив не го исполнуваат ни условот да 

претставуваат синтаксичка целост, што исто така, од формална гледна точка, е conditio 

sine qua non за една пословица и поговорка“ (Саздов 1986, 232).20 

Една од дополнителните тешкотии што се појавува при обидите за определба не 

само на поговорките и на пословиците, се однесува и на начинот на којшто биле 

сфатени и на начинот на којшто се сфаќаат и се определуваат дијахрониските термини 

какви што се „традиција“ и „традиционално“. Паметењето, меморирањето и ширењето 

на една паремиолошка форма е директно зависно од брзината на нејзиниот проток, 

односно од фреквенцијата на нејзината употреба меѓу говорителите.21 Пословичниот 

статус се стекнува благодарение на итеративноста, односно зависи од повторливоста на 

исказот и од неговата навлезеност во усната традиција. Една реченица може да содржи 

елементи на вистина и мудрост, и ако поседува еден или повеќе пословични маркери 

(означувачи, места на пословична препознатливост), тогаш таа би можела да стекне 

популарност и да почне да се употребува најпрво во мал круг, за подоцна да се 

прошири во едно село, во еден град, регион, во една држава, на еден континент, па и во 

светот (Mieder 1994, 6; Mieder 2004, 9). 

                                                           
20 Како примери од ракописните материјали на Цепенков, Саздов ги наведува: ‘Камен и дрво толчи ји, па 

аир не може да види’; ‘Од коа ќе ми пцојса моето магаре, ако сака до колена нека порасти трева’; ‘Брго 

му је скончанието, со глупавштината што ја има’. Ваквото посочување ќе се покаже како применливо и 

за некои искази во ПЗН. 
21

 Во овој случај, не секогаш мора да станува збор за пословица. Една од највоочливите разлики меѓу 

пословицата и пословичниот исказ е модусот на нивен трансфер; првата вообичаено е усно пренослива, а 

втората – стационирана во пишан текст. Но, што станува кога се цитира пословичниот исказ во усна 

комуникација? Анализата на паремиолошките форми во еповите ќе фрли светлина врз оваа дилема. 

Чубелиќ со право прави разлика меѓу усна, односно народна пословица и пишана, односно литературна 

(во случајов книжевно-уметничка) пословица (Чубелиќ 1974, 20). 
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Да се припаѓа на една традиција значи дека нашата сегашност е во значителна мера 

структурирана од наративните структури кои постоеле во минатото на сегашната 

структура. Секој ‘ред’ (или единство на разлики) што се среќава во сегашната структура е 

конституиран од категории или видови класификации што се генерирани од минатото, 

без разлика дали до нив се доаѓа по еволутивен или по радикален пат.  

(Анчевски 2007, 59) 

Сепак, со оглед на тоа дека истражувањето е првенствено насочено кон анализа 

и коментар на писмено фиксирани текстови, тогаш не може да се занемари фактот дека 

е веројатно пословичните искази што фигурираат во еповите и во епските песни да ја 

загубиле својата првична структура. Затоа, тие биле трансформирани во духот на 

правилата на контекстот, потенцијалната говорна ситуација, во којашто се соопштувале 

пред да бидат запишани во јазикот на фикцијата. „Во книжевноста пословицата може 

да биде краток дискурс, кој нуди морална насока или практичен совет... “ (Baugh 1967, 

152). Категоријата на пишаниот текст се врзува за писмото како факт, а ова го развива 

јазичниот склоп во насока што е и што би била инаква од усното транспонирање на 

истиот склоп. Пословицата постои на пресекот на јазичниот знак и на текстот. Во неа се 

отсликува повторливост, формалност на јазичните знаци, но и конкретност и 

внимателна осмисленост на текстот. Од една страна, за пословицата се својствени 

чисто јазичните факти и фрагментарноста,22 кои не мораат да бидат директно поврзани 

со (перлокутивниот) ефект што би требал да се постигне со нејзино искажување; но, од 

друга страна, пословиците можат да бидат и „индивидуални авторски текстови, 

создадени во конкретни историски услови и нераздвојно врзани за овие“ (Григорян 

1993, 216). 

Ситуацијата е посебно комплексна во јужнословенските епски песни, чијашто 

метрика не дозволува инкорпорирање на широк распон на пословични искази, односно 

искази со функција на клетви и на благослови. „Народните нормативи се едноставни и 

јасни, но безмилосно строги и недвосмислени“ (Саздов 1986, 54), што сведочи дека 

епската песна не се создавала (или барем не онака како што вообичаено се замислува) 

импулсивно, колоквијално, неуметнички, слободно (без забележување на 

конструктивните правила). Всушност, колку што е важна композициската 

комплексност на епските песни, толку е важен и долготрајниот процес на нивното 

стилско усовршување (видоизменување, еволуирање и постепено трансформирање).  

Со оглед дека усното користење на пословиците во минатите векови веќе не може да 

се истражи преку теренско истражување, учените зависат од пишаниот збор како нивен 

извор.  

(Mieder 2004, 144) 

                                                           
22 Вториот квалитет попрво своодветствува на поговорката отколку на пословицата, освен ако авторот не 

упатува на пословица искажана во делумна форма (само нејзиниот прв дел).  
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Иако, средновековниот еп, се издвојува и се разликува во нијанси од античкиот 

еп, сепак и тој е дидактичен до одреден степен, што дава основа за претпоставката дека 

пословичните искази што се среќаваат во пишана форма, се одраз и израз на етичките 

квалитети што се очекувале и се барале од средновековниот благородник. Стилот на 

еповите во прашање налага да се смета дека тие веројатно биле изведувани пред учена 

публика, што значи дека рафинираноста и префинетоста на исказите со пословичен 

квалитет, имале морализаторска, духовна вредност, а не толку педагошка, како што би 

се очекувало од еп што би се пеел/би се изведувал пред „обичниот“ човек. 

Благородникот се упатувал (или се потсетувал) на она што било сметано за пожелен 

тип на однесување, така што на каков друг полесен начин тој би ги запаметил сите овие 

совети за благоумерено живеење, освен ако не преку синтаксички и лексички збиените, 

педантно срочени искази што биле релативно лесни за паметење (често пати 

благодарение и на римата)? Овие искази, секако, не никнале од никаде, туку биле одраз 

на: политичкиот, социјалниот, културниот и историскиот амбиент и атмосфера, затоа 

што ако случајот бил инаков, тогаш тие би биле неприменливи. Конкретната лексика во 

пословиците, по правило, се јавува не во своето првично (предметно) значење, туку во 

вид на манифестирање на одредени „идеологеми“ или на определени својства на 

нејзините денотати (Толстая 2008, 503).23 

За да може една паремиолошка форма да биде сфатена како уметнички исказ, 

тогаш таа мора да претставува мисловна целина, „било пишан или изговорен на таков 

начин кој освен јазичните структури би ни пружил некоја ‘надоградена структура’ која 

ја именуваме како книжевна структура, заправо затоа што имаме работа не со обичен 

комуникативен текст, туку со т е к с т, дело, кое во нас предизвикува одредени 

доживувања, асоцијации и ги насочува нашите мисли во одреден правец“ (Veličković 

1989, 107). Веројатно тука може да се најде поволна почва за надминување на 

тешкотиите при дефинирањето и при разлачувањето на паремиолошките форми. 

Нивната припадност/неприпадност, присутност/отсутност во конкретен текст настанат 

во конкретен период, може да послужи како појдовна точка за определувањето на 

исказот како: пословица, максима, сентенција, клетва или благослов.  

Определбата на паремиолошките форми би требала да биде општо прифатено и 

општо познато сознание во: усната, народна книжевност, фолклорот и паремиологијата, 

но кога овие треба да се доуточнат и да се типологизираат, тогаш се чини дека 

настанува не само терминолошки, туку и теориски хаос. Ова неизбежно сознание треба 

да претставува темел и појдовна точка за консолидација на постарите со поновите 

теориски сознанија, релевантни за изнаоѓање разумна, колку што е тоа возможно, 

                                                           
23 Во „Ако тревата е покосена, останатото се корења“, лексемите „трева“ и „корења“ не се само обични 

растенија, односно делови од растенија што се над, односно под земјата, туку се лексеми што упатуваат 

на контрастот „видливо“ наспрема „невидливо“.  
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определба на паремиолошките форми, со цел да се намали (затоа што не може целосно 

да се анулира) поетичко-методолошката дисперзираност во книжевната наука. 

1.13. Класична определба на максимата и на гномата 

Според Кавил, „максимите... се генерализации, традиционални по форма и 

израз. Тие се пример за она што фолклористите го нарекуваат ‘експресивен фолклор’;24 

како и пословиците, тие се кратки, стегнати и изразуваат социјално санкциониран 

поглед на светот и неговата несфатливост, но без метафоричната димензија што е 

вообичаена во пословиците... “ (Cavill 1996, 153).  

Зборот максима влече корени од латинското propositio maxima, „најголема 

тема“, односно maxima regula, „врвно правило“. Во дефинирањето понудено во неколку 

речници на книжевни термини, се потенцира тешкотијата жанровски и стилски да се 

разграничи оваа форма од останатите, особено од пословиците или сентенциите. Во 

речникот на Абрамс отсуствува каква било дефиниција, а истото се однесува и на 

Рутлиџ речникот на книжевни термини на Чајлдс и Фаулер. Во Енциклопедија на 

потеклото на зборови и фрази на Роберт Хендриксон постојат бројни реферирања и 

цитирања на максими, но недостасува каква било нивна определба. Во речникот на 

Кадон и Престон, таа се дефинира како изрека, која ретко се разликува од афоризмот и 

е мошне блиска до т.н. pensée, „мисла“. „Се состои од концизна, збиена изрека 

(вообичаено составена од една или од две реченици, но можно е да е и подолга) и 

содржи пропис или општа вистина за човековата природа и човековото однесување 

(Cuddon 1999, 499). Во српскохрватскиот речник на книжевни термини, таа е 

дефинирана како „филозофско-книжевен род... “ односно како „кратка изрека со 

прегнантен израз и универзална содржина“ (Gađanski 1991, 437). Називот на 

сентенцијата пак е деривиран (изведен) од латинското sententia, „суд“ и се однесува на 

кратка, стегната изрека, која содржи некоја општа мисла или морална вистина 

применлива во различни животни ситуации. 

Максимите не само што постојат изолирано, самостојно и изделено од обемни 

експликации на контекстот, туку тие често пати се инкорпорирани не само во усни 

облици, туку и во книжевни жанрови, каков што е романот. Илустративен пример 

постои во философската расправа Кандид на Волтер, што и не претставува невообичаен 

случај на присуство на лапидарни искази во романескен текст ако се има предвид 

времето во коешто творел Волтер – време на жолчни критики на француското феудално 

владеење, на режимите на католичката црква, на книжевно карикатурирање на 

                                                           
24 Во пописот на форми, кои спаѓаат во рамките на експресивниот фолклор влегуваат: суеверијата, 

препирките, фалбаџиството, молитвата. Абрахамс нагласува дека постојат полиња на поклопување меѓу 

пословицата и суеверието или препирката. Ова е значајно затоа што многу од овие функции можат да се 

однесуваат и на максимата во англосаксонскиот јазик (цит. спор. Cavill 1996, 168–169). 
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историски познати владетели (Војводата од Орлеан), и, особено, на философските 

расправи на влијателни философи (Лајбниц). Не само преку ликот на метафизичарот и 

на поборникот на теоријата на оптимизмот Панглос, туку и преку ликовите на Кандид и 

на неговите слуги Какамбо и Мартин, како и преку благородникот Пококуранте, 

Волтер, на духовит, но не помалку зајадлив начин, со стилски необременет, па, со тоа 

релативно лесен за следење и јасен за разбирање речник, ги критикува не само 

моралните амбиси на своето време, туку и полемизира и ги изложува на сомнеж 

идеалистичките постулати на Лајбниц и на неговиот следбеник Кристијан Волф. 

Изведбата е иновативна, затоа што Волтер успешно ги сублимира философските 

правци на своите ликови, без непотребно и надолго и нашироко да расправа за: 

оптимистичките проповеди на учителот Панглос, неопитноста и сомнежливоста на 

Кандид, трезвеноста и рационалноста на Какамбо и на Мартин или за философскиот 

песимизам на Пококуранте. Тој ја поедноставува дескрипцијата на ликовите и ги 

сведува на препознатливост преку максими. Со прецизно перо и без употреба на вишок 

стилски средства, кои би предизвикале хаос во умот на философски непоткованиот 

читател, Волтер понекаде суптилно, понекаде директно и безмилосно, си поигрува со 

убедувањата на некои свои современици, што значи дека максимите што ги употребува 

во Кандид се функционални и прагматични. Некои од нив, каква што е Кандидовата 

реплика: „Воопшто нема последица без причина... сè е нужно поврзано меѓусебе...“ 

(Волтер 2003, 21) или пак Какамбовиот совет: „Кога немаме среќа во еден свет, неа ја 

наоѓаме во друг свет. Големо задоволство е да се видат и да се прават нови нешта“ 

(Волтер 2003, 59), би можеле да се сметаат и да се прифатат – во согласност со: 

светогледот, образованоста, култивираноста, мотивираноста на читателот, – како 

одблесоци на универзални човечки вредности и убедувања, што значи дека 

екстрахирани надвор од романот. Тие би можеле да стојат рамо до рамо со максимите 

на Ларошфуко.  

Од друга страна, постојат искази, кои, својата функција на максима, ја 

остваруваат исклучително во доменот на текстот. Некои од нив се: образложението на 

едноокиот доктор: „... а поединечните несреќи го создаваат општото добро, така што 

колку повеќе има поединечни несреќи, толку е сè подобро“ (Волтер 2003, 26); 

Кандидовата реплика кон Кунегонда: „Кога човек е вљубен, љубоморен и бичуван од 

инквизицијата, тој веќе не се познава себеси“ (Волтер 2003, 41) или пак комичниот 

совет/забелешка на Какамбо кон Кандид, што е инверзија на една од Божјите заповеди: 

„Законот на природата нè учи да го убиеме ближниот... затоа е подобро да се изедат 

непријателите одошто плодот на вашата победа да им го оставите на гавраните и на 

чавките“ (Волтер 2003, 67–68). Овие и сличните искази на нив, иако семантички 

потсетуваат на максими, со тон на искажување што вообичаено се ползува кога се 

формулираат универзално усвоени начeла, тие сепак не се врвни правила (ако се упати 

на латинското значење на зборот максима) и немаат тежина надвор од оригиналниот 
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контекст што им го доделил нивниот автор. Ако се замисли дека овие искази би ги 

прочитал релативно компетентен, „паремиолошки образован“ читател, којшто никогаш 

претходно не чул за Кандид, тогаш е веројатна претпоставката дека тој не би ги 

препознал овие како максими. Освен тоа, дури и самите определби на паремиолошките 

форми се понекогаш толку генерички, односно општи, што сериозно му ја отежнуваат 

работата на истражувачот во тоа да остане начисто за тоа кои искази, според форма и 

содржина, се максими, а кои не се. 

Дополнителна бариера е недостатокот од концизни параметри за определување 

на еден исказ како паремиолошка форма. Кон последниве најчесто се пристапува како 

кон форми, кои или се дел од други книжевни жанрови/видови, какви што се бајките, 

сказните, приказните или легендите, или пак како форми подложни на усна 

трансмисија/пренос, по што, следствено, се јавува потреба за нивно писмено 

фиксирање. Затоа, се нуди работно решение за тоа што ќе се подразбира како максима 

во истражувањево. Под максима ќе се сметаат софистицираните, експресивни, не 

секогаш фигуративни ни апстрактни, синтаксички заокружени генерализации, кои 

воопштуваат полезни совети во (не)конвенционални рамки, преку употреба на 

деиктики, со што се упатува на контекстуални ситуации. 

Кавил ги истражува максимите во англосаксонската поезија и за таа цел ги 

користи: теоријата за усните формули, теоријата за изведба на пословиците (пословичен 

перформанс) и социологијата на знаењето. Англосаксонската поезија постоела и се 

развивала во време во коешто не постоеле строги поетички правила, што значи дека 

теорискиот пристап и коментар не би биле најсоодветни за нејзин третман. Но, како 

што беше споменато неколкупати претходно, за да се коментира еден текст е потребно 

да се знае неговиот контекст, а во случајот со англосаксонската поезија, познавањето 

(„дофаќањето“) на контекстот е близу до невозможно, што ги поттикнува херменевтите 

да реконструираат хипотетички контексти. Ова е ризична дејност, кога е произволна, 

затоа што може да заврши со барање по значења што не биле интринзични за текстот. 

Како што забележува Ќулавкова, „не треба да се губат предвид објективните социјално-

историски услови и естетските идеали во средниот век, при неговата ревалоризација во 

рамките на современите поетички и естетички системи... “ (1996, 17). Но, од друга 

страна, може да се јави колизија меѓу текстот и контекстот, со што контекстот се 

заканува „да го изеде“ текстот и да ја загрози неговата автономија (Ѓорѓиева-Димова 

2011, 49). 

Нужно е да се појасни дека она што Кавил го именува како максима во 

англосаксонската поезија е онаа форма што е дефинирана како пословичен исказ во ова 
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истражување.25 Кавил смета дека фигуративноста како карактеристика на 

англосаксонските максими била подоцнежен производ, што значи дека „пословичниот“ 

квалитет станал нивно својство со текот на годините. Пословиците можат да се сметаат 

за своевидни предци на максимите и вторите, на софистициран стилски начин, ги 

преобразуваат традиционалните изреки (Cavill 1996, 35). Иако максимите поседуваат 

пословичен квалитет, тие сепак не би требало да се поистоветат со пословиците. 

Дополнителен аргумент за ова е што самиот термин ‘максима’ вообичаено се врзува за 

делата на француските моралисти, така што би било апсурдно да се зборува за максима 

во средновековна поезија. Меѓутоа, се чини дека е прашање на вкус и на убедување на 

самиот херменевт за тоа кој назив ќе го употреби, па така, Кавил се одлучува да 

зборува за максими, а не за пословични искази, во англосаксонскиот еп и некои 

исландски саги, каква што е СГС.  

За Вилијамс, „гномичниот стих бил првично израз на [една] рудиментирана 

филозофија, и подоцна... бил преобразен во дистинктивен тип“ (1914, 71). 

Дефинирањето на максимите се доведува во тесна врска со поимот гнома и како 

(г)номични се именуваат оние песни што содржат максими. 

Терминот ‘гнома’ со своите корени во индоевропскиот глагол што значи ‘знаење’, и 

неговото неодамнешно позајмување во 19 век од грчкото γνω-, добро послужи како 

дескриптивен термин за видот песни што содржат максими. Тие се изјави на знаење, на она 

што е усвоено и на она во коешто се верува во општеството во коешто биле создадени. 

Определбата номична поезија етимолошки ги влече корените од старогрчкото 

νόμος („закон“, „обичај“) и го претставува она што е прифатливо (како однесување), со 

што таа е поезија што прескрибира и проскрибира, рефлектирајќи ги народните 

верувања и конвенционалните сфаќања (Cavill 1996, 4). „Англосаксонскиот стих е 

онолку гномичен колку што во него се содржат гномични стихови, што додаваат на 

сентенциозноста, но... одредени песни повеќе ја заслужуваат титулата заради тоа што 

самата нивна суштина е сентенцијална“ (Williams 1914, 6). Честото побркување меѓу 

максимата и гномата како форми се должи на тоа што етичкиот тип на максима се 

претставува и се нуди како објективен факт, како едноставно набљудување, на истиот 

начин како и гномата (Cavill 1996, 55) 

Лајонс смета дека терминот „гнома“ и изведенките „гномичен“/„гномична 

поезија“ не можат прецизно да се определат, но тој го користи терминот за да ги 

анализира оние искази во коишто се содржани општи, универзални вистини, тенденции 

и претпоставки, кои се производ на лично мислење или став, отколку на непореклив 

                                                           
25 Така, кога тој зборува за постоење на десет максими во Б, во нашата терминологија тоа би се 

однесувало на пословични искази. Меѓутоа, ќе се покаже дека во македонскиот препев има повеќе од 

десет не само пословични искази, туку паремиолошки форми воопшто. Вилијамс смета дека постојат 23 

гномични искази во Б, и овој биланс е поблизок до бројот на пословични искази во македонскиот препев.  
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факт (Lyons 1977, 681). Во балканската епика, пак, исказите коишто се смислувале со 

одредена цел, а кои не биле дел од јазичната и од културната традиција на 

народот/публиката, пред кој/која се изведувала една епска песна, се подведувале под 

називот „гномични“ (Koljević 1980, 328).26 

‘Гномата’ и ‘максимата’ се помалку или повеќе слични по значење... Во употребата, 

‘афоризмот’ и ‘апофтегмата’ не се разликуваат од ‘максимата’... ‘Сентенцијата’ е 

дефинирана како ‘мисла или размислување’ во Речникот на Оксфорд; вообичаено се 

користи во книжевни дискусии наизменично со ‘гнома’ и ‘максима’. ‘Прецептите’ се 

дефинирани како ‘совети што се однесуваат на човековото однесување... вообичаено 

изразени на заповеден начин’, додека гномата е ’најчесто иако не секогаш искористена за 

да денотира набљудувања што се однесуваат на природниот свет’. 

(Larrington 1982; цит. спор. Cavill 1996, 57–58) 

Дури и кога максимите се придржуваат до стандардна синтакса, одредени 

околности дозволуваат нивното значење да варира, како што е впрочем и со некои 

пословични искази. Не е глаголот во прашање оној фактор што го определува 

значењето на една максима во англискиот јазик, туку поправо глаголското време во 

коешто е употребен тој.27 Глаголите се сместени во контексти што укажуваат на 

степени на релевантност од она што е цело до она што е поединечно (Cavill 1996, 60), а 

ова значи дека една максима или гнома може да биде искористена во ситуација како 

најава за нешто што може да се збидне. За Крикман, максимите претставуваат реченици 

во коишто недостасуваат тропи (Krikmann 2009, 111). 

Глаголите во максимите, како и во некои пословични искази (и пословици), 

можат да имаат полисемантички квалитет. Врз оваа основа, постојат три основни оски 

што ги определуваат глаголите: 

(1) Глаголското време. Кога е употребен во сегашно време, глаголот може да се однесува 

на нешто што се случува или што би требало да се случи, односно на нешто што е или 

нешто што би можело да биде;  

(2) Условеност. Глаголот упатува на некаква обврска што би требала да се изврши. Во 

пословичниот исказ: „биди трпелив; така бидува да бидеш“ што Беовулф му ги упатува 

на Хротгар се сугерира не толку на обврска, колку на потреба да се остане прибран во 

кризно време. Смртта е нешто неизбежно за сите, па дури и за славниот епски херој: 

(„Секој мора да го сочека скончанието на животот световен“), што значи дека животот е 

                                                           
26 Ако се прифати како валидно размислувањето на Вилијамс дека метарот на гномичниот стих е близок 

до основата на грчкиот хексаметар, тогаш постои веројатност гномата да настанала во индогерманскиот 

период. 
27 Вообичаеното граматичко време во пословичниот говор – барем што се однесува до некои балкански 

јазици, какви што се македонскиот и бугарскиот јазик, – е неопределеното сегашно време, додека 

среќавањето на минато време е релативно ретко (Friedman1999, 138).  
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зависен од условот тој еден ден да заврши. Од друга страна, честа и лојалноста (кон 

земјата, кон кралот, танот, владетелот, воинот или дружината воини), би требале да се 

сфатат, во моралниот кодекс на херојската чест, како нужни обврски, што не значи дека 

сите слепо ќе ги почитуваат и ќе се придржуваат до нив по секоја цена, како што сведочи 

примерот со ликот на Унферт (Виглаф, од друга страна, е антитеза на однесувањето на 

првиов); 

(3) Сооднос меѓу општото и поединечното. Глаголите можат истовремено да 

генерализираат, да воопштуваат и да упатуваат на нешто поединечно.  

Она што е веројатно споделена карактеристика не само меѓу максимите и 

гномите, туку и пословичните искази, е што тие вообичаено упатуваат на шематизации, 

а понекогаш и на (етнокултурни, религиски, морални, родови) стереотипи. Тие следат 

одредени обрасци и кога не би го правеле тоа, тогаш веројатно не би се сметале за 

паремиолошки.  

Како и пословицата и пословичниот исказ, така и гномите и максимите мораат 

да имаат елементи на целосни реченици. Кога користат компаративи или суперлативи, 

основата за компарација не мора секогаш да биде експлицитна. Границите меѓу 

гномата и максимата или т.н. „сигнали на препознавање“, се состојат во тоа што 

главниот (модален или лексички) глагол во гномата е во сегашното време и таа 

вообичаено се однесува на некаков феномен, живо суштество, натприродна појава, но 

не и посебна индивидуа, каков што е епскиот херој. Во гномите не би требало да 

постои деиктичко упатување што би специфицирало дадена ситуација. Ова упатува на 

имперсоналноста на гномите, но и на пословиците, меѓутоа, ова начeло не 

соодветствува на пословичните искази (особено оние во Б и во ПЗН) во коишто 

понекогаш можат да се појават деиктики. Она што ги прави дистинктивни 

пословичните искази од пословиците е токму нивната конструкција, но и фактот што 

тие најчесто се дел од директното обраќање/говор на некој лик, а не коментар или 

забелешка на „авторот“ за некој лик или ситуација.  

Уште еден значаен сигнал на распознавање на гномите е и нивната варијација, 

како карактеристика што поретко се среќава во пословиците, или во максимите, а се 

однесува на стегнатоста на исказот. Па така, ако пословицата е релативно заокружена 

синтаксичка форма без изгледи лингвистички да се растегнува до недоглед, тогаш 

максимата во своето „гномично јадро“ (Cavill 1996, 69) може дифузно да се распрсне. 

Добар пример за ова тврдење постои во Б, во формата „Претешко е бегството/(од ова), 

од судбината; Нема таков маж на светот“, која се развива и продолжува: „(Сите 

душоимачи / (...) мораат да си го најдат местото за нив местено / во коешто телото по 

гозбата папсува в постела / и заспива за навек“) (Б, 1004–1008). Вакви слични 

лингвистички и семантички екстензии се среќаваат и во говорот, во обраќањето или 
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поточно во советодавството на Хротгар. Меѓутоа, ова значи екстензија на 

пословичниот исказ и не станува збор ни за максима, ни за гнома.  

За разлика од пословиците, максимите ретко кога се апстрактни. Во компаративна 

релација со овие, гномите би се сметале за поапстрактни од споменатите две, меѓутоа 

тие вообичаено се упатуваат на слушатели/соговорници, кои, благодарение на нивните 

морални, сознајни, религиозни, интелектуални искуства и убедувања, се способни да го 

дешифрираат значењето на исказот.  

Максимите ретко се апстрактни, и воопштувањата за природата на Бог или на смртта 

ретко се појавуваат без да навестуваат сообразен човечки, етички одговор. Од друга 

страна, гномите... веројатно се поапстрактни, иако тие подразбираат заинтересиран 

набљудувач кој има одредено морално, социјално или религиозно гледиште.  

Причината за честото поистоветување и мешање на овие две форми (а понекогаш 

и меѓу други парови паремиолошки форми, несомнено, особено во случајот со 

поговорката и пословицата) е што етичкиот тип на максима се претставува и се нуди 

како објективен факт, едноставно набљудување, на истиот начин како и гномата (Cavill 

1996, 55). Меѓутоа, треба да се има на ум дека терминолошката конфузија се случува во 

главите на теоретичарите и на толкувачите, затоа што англосаксонската поезија, како 

што беше речено, е преттеориска, што значи дека овие терминолошки и/или теориски 

дистинкции не им биле од првична грижа на поетите.  

Една друга препознатлива карактеристика на гномите и на максимите е 

формулаичноста што обично, но не и секогаш, се појавува на почетокот на реченицата, 

како дел од нивната структурна таксономија. Нејзината функција е да го навести она 

што ќе следи во, условно, „вториот“ дел од реченицата, или, кажано поинаку, да го 

активира здравиот разум и интелектот на социјално свесниот читател. Но, ова се 

однесува и на пословичните искази исто така. На пример: „Среќен е само оној/ [што ќе 

се претстави пред Бога покосен од смртта / за да најде спокој во скутите Божји!“] или 

„Вака маж постапува / [кога среде сукобот изнедрува стремеж / за целовечна фалба по 

цена на животот]“; имплицитно се среќава и во исказот што се однесува на Модтрит во 

Б: „Некраличин начин / неприличен за жена макар неспоредливо најлична... / да тура 

крај на животот / од намузните саканици затоа што нанесувале божем – навреди!“ Во 

овој пословичен исказ се критикува однесувањето на Модрит, меѓутоа не толку во 

полза да се оцрни нејзиниот лик, колку таа да се претстави како антитетична на Хигд. Б 

често го користи контрастот/антитезата како ефективен и економичен начин за 

претстава на ликовите, без притоа текстот да премине во дескриптомански екстензии, 

кои би ја пореметиле неговата компактна структура.  

Трите карактеристики што се индикативни за индивидуалната, уникатна природа 

што ја одделува англосаксонската пословица од максимата, се состојат во:  
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(1) дефинитивноста на етимолошкото значење на првата; 

(2) дефинитивноста на нејзината метафорична природа; и 

(3) нејзината пословична изразност. 

 

Англосаксонската пословица, а и некои македонски пословици, се служат со 

архаични зборови, кои денес не само што се употребуваат ретко, туку се и 

неразбирливи за многумина што не располагаат со широк фонд на зборови надвор од 

стандардниот јазик. Во оваа смисла, како еден од обидите или начините да се зачуваат 

овие форми е тие да се модифицираат, да се „осовременат“, за да можат и понатаму да 

се користат во соодветни ситуации. Во англосаксонскиот јазик за зборот ‘пословица’ се 

употребувале термините: word, byword, bispell, cwide, wordcwide и сите, помалку или 

повеќе, значат „изрека“. Прозните текстови во коишто биле конзервирани овие изреки 

сведочат дека тие биле актуелни во англосаксонскиот период, меѓутоа не може секогаш 

да се каже точно во каков контекст се употребувале во староанглискиот јазик (Cavill 

1996, 87). Но, сепак, е очигледно дека некои староанглиски максими се употребувале 

толку често, што стекнале фиксна форма. 

Меѓу останатите разлики што ги одделуваат гномите од максимите е тенденцијата 

на првите да бидат пократки, со минимална синтакса, наспрема вторите, кои 

вообичаено се пообемни и синтаксички покомплексни. Пословиците, во контраст со 

максимите, можат да бидат буквални или метафорични или двете истовремено, и тие 

„на прагматичен начин мапираат една група на дескриптивни категории што се 

однесува на друга група“ (Cavill 1996, 98). „Поголемата фиксност на формата е 

карактеристична за пословиците; релативната варијабилност во граници, 

формулаичноста, синтаксата, а исто така и семантиката, е карактеристична за 

максимите“ (Cavill 1996, 102). 

Понатаму, разликата меѓу максимите и пословиците се состои во тоа што на 

првите им недостасува она што би можело да се нарече „физичка дистанција“ од 

субјектите или објектите на кои се однесуваат. Пословицата генерализира една 

ситуација, но се дистанцира од неа со тоа што создава непробојна бариера меѓу себе и 

публиката, за разлика од максимата што специфицира конкретна ситуација и не бара 

посебен ментален влог од читателот за да биде разбрана, усвоена и веројатно 

практикувана. Максимите се релативно јасни, смели и не се зависни од палета на 

стилски средства за да го завијат во опскурност (нејасност, магловитост, непровидност) 

својот израз. Но, и пословиците и максимите вршат определена контрола во една 

заедница, затоа што „наметнуваат еден идеал во заедницата како одговор на 

притисоците во ситуации на анксиозност. Тие [максимите – К. Д.] не проектираат 

метафоричен, вештачки конфликт, кој се решава во перформансот, туку убедувања или 

идеали на една заедницата во една ситуација“ (Cavill 1996, 158–159). И пословиците и 
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максимите поттикнуваат на чувство на ред и стабилност во ситуација во којашто една 

личност се движи по несигурните рабови на „недозволеното“.  

За Вилијамс, гномата може да биде пословична, фигуративна или морална. 

Различните типови на гноми имаат специфични, индивидуални карактеристики, 

меѓутоа определбата на гномата се има малку променето од времето на Аристотел 

(1914, 3). Именката „гномичар“ првпат се среќава како атрибут за некои грчки поети, 

меѓу кои се истакнуваат имињата на Хесиод и Теогнис како етичари – претходници на 

Софокле и Еврипид (Williams 1914, 3–4).  

Во нејзината студија, терминот „гномичен“ е синонимен со терминот 

„сентенцијален“. Таа зборува за гномични пасажи во Б, кои имаат пагански карактер, 

меѓутоа овие веројатно биле преработени од христијанин, кој им дал ново руво. 

„Паганските храмови биле преобразени во полза на христијанството: старите песни со 

дидактички карактер лесно можеле да се претворат во прибежишта за суштината на 

вистинската вера“ (Williams 1914, 112). 

На воведните страници од студијата посветена на индиската гномична и 

дидактичка книжевност, Стернбах предлага дека за формите какви што се: епиграмот, 

афоризмот, максимите, адаџото, пословиците, па дури и цитатите, можат да се 

употребат формулациите/називите: „пословична филозофија“, „практична мудрост“, 

„сентенциозни прецепти“. Во Индија овие форми не биле собрани во посебен зборник, 

туку циркулирале во усната традиција и се цитирале во соодветни ситуации. 

Максимите биле кратки, едноставни, ненакитени изреки во непоетска форма и тие се 

врзувале за „звучни“, познати имиња (како автори), додека пак пословиците биле 

кратки реченици во непоетска форма, што изразувале позната вистина/искуство или 

факт (Sternbach 1974, 1–2). Иако во неговата терминологија постои разлика меѓу 

сентенциозни и дескриптивни изреки, сепак кај него не постои разлика меѓу гномична 

и дидактична поезија. Овие типови веројатно се претопиле или приспоиле еден кон 

друг со текот на времето. Разликата меѓу антологиските песни и гномичните песни се 

состои во тоа што во антологиите вообичаено (дури и тогаш) се објавувале песни од 

повеќе автори, додека најчесто еден истакнат поет бил автор на низа на гномични и 

дидактички песни (Sternbach 1974, 44). „Карактеристично својство на гномичната и 

дидактичка поезија е специфичната конструкција на одредени збирки на занемарени28 

стихови. Таквите збирки формираат дијалог меѓу двајца луѓе или две животни... “ 

(Sternbach 1974, 60). 

Кај Гуичардини, современик на Макијавели, се среќава или е искористен 

називот ricordi (сеќавања) за дескриптивни максими што, главно, го обележале животот 

                                                           
28 Авторот веројатно мисли на стихови, кои не биле вклучени, а со тоа не биле совесно презервирани 

(зачувани), во засебна збирка. 
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во Фиренца во 15 век. Гуичардини ги запишува сеќавањата за животот во овој град, но 

и од патувањата надвор од Италија, и вообичаено дава увертира, која всушност 

претставува максима, за потоа да даде нејзино објаснување, во коешто се содржат 

рефлексии на социополитичкиот и културниот живот во Фиренца. Во предговорот, 

Рубинштајн не појаснува што претставуваат максимите (понекогаш се страда од 

впечатокот дека едно нешто толку добро се познава, што ја прави здодевна или 

непотребна задачата тоа да се дефинира), меѓутоа ја подведува под ист назив со 

останатите форми на „практична мудрост“ што биле познати во средновековна 

Фиренца. Неговиот предговор, слично како во случајот со Енциклопедија на потеклото 

на зборови и на фрази, дава увид во содржината и поентата на максимите, без да 

приложи конкретно образложение за тоа што подразбира односно што претставува оваа 

форма. 

1.14. Класична определба на клетви, благослови и здравици 

Клетвата може да постои и, следствено, да се истражува или како самостоен 

исказ или пак како исказ во рамките на други, „пообемни“ жанрови. Оваа форма, која 

има статус на апелативен жанр, може да се дефинира низ призма на верувањето во 

магиската моќ и влијание на зборовите што се изрекуваат со конкретна цел изреченото 

да се збидне (да се оствари), со што некому или на нешто ќе му се нанесе зло. Ова 

укажува на императивната димензија или тон на клетвата.  

Таа може да се определи како „говорна формула со која се изразува желба, во 

иднина некому или на нешто да му се случи лошо, со верување дека тоа и ќе го фати“ 

(Петреска 2012, 129). Според Раденковиќ, клетвата претставува „минимален текст“ 

(Раденковић 2012, 145), а според Трифонова, клетвите ги возобновуваат старите 

митолошки матрици и создаваат определен хоризонт на очекување во светогледот на 

патријархалниот човек (Трифонова 2005, 529). Кога се изговара усно, клетвата 

вообичаено се остварува како вербализиран напад на одредени животни аспекти на оној 

кому му е упатена и, во секојдневната комуникација, таа е резултат на конфликтен или 

на проблематичен социјален однос меѓу две лица (Radulović 2007, 138).  

Клетвата, како и благословот, може да биде структурно сочинета од еден, 

единствен исказ или пак од низа на меѓусебно поврзани, заемно зависни, сложени 

искази (Ајдачић 1992; 1993). Кога нејзината структура е сложена, тогаш исполнувањето 

на вториот, придружен исказ (исказот што следи), зависи од исполнувањето на првиот 

исказ (Китевски 1991, 42). 

Ајдачиќ изделува неколку споделени карактеристики за апелативните жанрови:  
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(1) сооднос меѓу времето во коешто се искажува исказот и времето кога се реализира 

дејството за кое се говори (најчесто во одредени „гранични“ мигови, какви што се 

обредните околности, календарските или животните циклуси); 

(2) испраќачот и примачот на клетвата исполнуваат улоги на човечки, нечовечки или на 

натчовечки суштества како посредници меѓу „овој“ и „оној свет“; во процесот на 

испраќање на клетвата (или на некој друг апелативен жанр), улога игра религиозната 

димензија (вербата во стравот од невидливото, непознатото, натчовечкото/божественото, 

односно демонското/хтонското, како и молитвената стравопочит/понизност пред овие 

како принципи на повисока стварност); 

(3) примарен акцент на индивидуалното или пак на колективното значење на исказот; 

(4) митската, магиската, логичката и/или естетската свест, која игра улога во 

обликувањето на исказот како буквален или како фигуративен; и 

(5) контекст на искажување на исказот односно емотивниот став (расположба, состојба на 

умот) и/или потребата поради која се искажува исказот. 

Како дијаметрално спротивен и контрастен по функција, цел и контекст на 

искажување на клетвата, се јавува благословот, исто така, како апелативен жанр. Овој 

има жанровски нестабилна положба, затоа што во усната традиција често се подведува 

(се споменува или пак е составен дел од структурата) на некои други (паремиолошки) 

жанрови и форми, какви што се молитвите или здравиците, и тој може да се изговара 

или пак да се пее. 

За разлика од благословот, кој може да се искажува во најразлични прилики 

(што упатува на тоа дека церемонијалната пригода не е нужен предуслов за негово 

искажување), здравицата и чинот (обредот, обичајот) на наздравување, имаат 

конкретни темпорално-спатијални (временско-просторни) координати, кои се 

исполнуваат и се среќаваат во специфичен хронотоп. Петровиќ ја определува 

здравицата како:  

... целосна и дефинирана фолклорна форма, која содржи елементи на предметниот и 

дејствителниот код на обредот... таа е обележана од дискурзивни маркери, кои го 

означуваат почетокот (обраќањето на адресатот, упатувањето на вонтекстовните29 

елементи на обредот и објаснувања за текот на обредот и неговиот вербален дел) и крајот 

на текстот (формула на наздравување и ‘предавање’ на здравицата на следниот адресант). 

(Петровић 2006, 50) 

                                                           
29 Под „дејствителен“ код, таа веројатно мисли на практичниот и на прагматичниот аспект на обредот, 

кој претставува или кој поттикнува на дејство и на дејствување во полза на одбележување на настан, кој 

излегува вон границите на секојдневното, „профано“ однесување. 
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Таа, истовремено, ги издвојува и структурните елементи, кои ја сочинуваат оваа 

(фолклорна, паремиолошка, обредна) форма: уводна формула, благослов 

(посакување/пожелување позитивни желби и заштита од зло), клетва, која му се 

упатува на некој потенцијален непријател и завршна (заклучна, ‘одјавна’) формула. Не 

мора сите здравици, односно секоја здравица апсолутно да ги поседува наведените 

структурни елементи, затоа што тие би се однесувале на еден идеален, прагматичен 

текст во состав на здравицата.  

Од друга страна, благословите можат да бидат единечни или збирни (би се рекло 

прости, едноставни или пак комплексни, односно сложени). Вторите вообичаено се 

изрекуваат без контекстуални ограничувања и во најразнородни пригоди.30 Она што ги 

обединува или она што е заедничко за клетвите и за благословите (а до извесен, 

ограничен степен и за другите апелативни жанрови) е нивната насока и интенција да 

упатат (да евоцираат или да проектираат) архетипски и хиперболични прогнози на 

пропаст, уништување, небиднина, односно, на: благодат, богатство, добра среќа, добро 

здравје и сите блиски (идеализирани) состојби на човековиот живот. Проектираната 

(што значи посакувана од адресантот) реалност е фикционална, но „не затоа што 

припаѓа на неизвесна иднина, туку затоа што е устроена како утописка проекција за 

остварување на идеалното“ (Ајдачић 1993). Адресатот, односно лицето, кое изрекува 

клетва или благослов, игра улога на „посредник меѓу човечките и натчовечките сили“ 

(Ајдачић 1993), односно, клетвата „ги обединува човечките закони со божествените“ 

(Трифонова 2005, 529).  

Ако се имаат предвид теориските размисли за клетвите и за благословите, тогаш 

би морало да се предложи соодветна терминологија, која би ги толкувала овие форми 

во херојската епика и епските песни. Ни во писмено фиксираниот еп, ни во епските 

песни не постојат (што значи дека не може да се говори за нив, без да се ‘расклима’ 

поставената теориска основа) клетви и благослови во онаа смисла во којашто овие 

постојат при нивниот устен пренос. Ова значи дека исказите што исполнуваат вакви 

функции во епот и во епските песни не се дадени во ‘стереотипната’ (препознатлива) 

структура, па од тие причини е пожелно да се зборува за искази во функција на клетви и 

на благослови. Клетвата, многу повеќе од благословот, е непосредно врзана за аспектот 

на делотворноста, и во усната книжевност и во традиционалната култура воопшто, се 

прави разлика во ефектите, кои би требала да ги постигне врз основа на опсегот 

(‘широчината’) на изреченото (Detelić & Delić 2012, 30). Во оние епски песни во 

коишто се дава епска биографија на опеаниот јунак/херој (како во Марко и трите 

наречници), клетвата, и, воопшто, проклетството, има ретроактивна природа, која е 

директно зависна од одредена дистанција од изреченото (Detelić &Delić 2012, 35). 

                                                           
30 Во смисла на истакнатото, ќе се покаже дека исказите во функција на благослови во третираните епски 

текстови ѝ припаѓаат на оваа втора група иако не може да се тврди дека се сложени според природа и 

структура.  
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За херојските епови што се толкуваат, но уште повеќе за јужнословенските 

епски песни се битни нијансите, кои можат да се забележат меѓу исказите во функции 

на: клетви, благослови, поздрави, заклетви и здравици. Ако во традиционалното 

сфаќање, клетвата и благословот се издвојуваат како генерални стожери на човековата 

мисла (или на интерсубјективната, меѓучовечка комуникација, која се темели врз 

дијалогизирање составено од овие форми), тогаш на фонот на епиката можат да се 

издвојат (но не и да се ограничат на фиксен број) хибридните: лажни клетви, лажни 

благослови, поздравни клетви, поздравни благослови, иронични благослови, иронични 

клетви, пофални клетви, клетви во заклетви, пословични клетви. Покрај благословите, 

кои вообичаено се искажани со добра волја на оној што ги искажува и упатува, постојат 

и лажни благослови, кои имаат клетвена емотивна и естетска функција. На сличен 

начин, постојат и лажни клетви, кои вршат обратна (инверзирана) функција. Она што 

ги обединува овие хибридни парови е нивната способност да отсликуваат (а со тоа и да 

зачувуваат) сегменти од традиционалната култура (‘обичај’, практика) и народната 

свест, но тие сепак не се ексклузивни за народните маси (‘народниот творец’ или 

народниот запишувач), затоа што во нив се складирани и се рефлектираат дамнешните 

остатоци од митскиот начин на мислење, магиските искуства и обредните значења, кои 

секогаш не можат да бидат текстуализирани (видливи, опипливи и дофатливи за 

истражувачкото ‘око’). „Магиското во клетвите се остварува преку вербално 

повикување на повисоки сили, преку опишување на текот или на на уништувањето со 

помош на магиската моќ на одредени зборови но, понекогаш, и преку постапките што 

ги следат клетвите“ (Ајдачић 1992). 

Клетвениот чин може да биде директен (во присуство на примателот на 

клетвата), но и индиректен. Во вториот случај, клетвата му се упатува на конкретен 

(‘умствено замислен’ или евоциран) субјект, без овој да (мора) да биде во непосредна 

близина на оној што ја изговара/упатува клетвата, со што „во суштина се исполнува 

само начелото на посакуваното дејство, а очекуваниот резултат е врзан за 

натприродните магиски сили“ (Трифонова 2005, 530). Покрај психолошката, клетвата 

има и социјална функција и димензија, затоа што таа е „социјален регулатор на 

општоприфатени вредности“ (Петреска 2012, 137). Кога се создаваат услови за нејзина 

употреба, тогаш тоа значи дека социјалниот (или индивидуалниот) ред бил нарушен, 

што подразбира екстремен тип говор со изразени деструктивни амбиции.31 

Клетвата ѝ припаѓа на т.н. категорија на „вербална магија“, што значи дека 

има/исполнува екстралингвистички својства. Таа се развива низ тенденцијата да му се 

                                                           
31 И пословичниот говор, и говорот што има изразена димензија на проколнување или на 

благословување, не претставуваат вообичаени типови на говор. Тие укажуваат на некои „повисоки“ (или 

„пониски“) сфери на употреба на јазикот, не само како средство за одржување на комуникација, туку и 

како своевидно оружје, кое може да се искористи во моменти на недостаток на посоодветен начин или 

модус за самоодбрана, но и на нанесување на (духовна) штета.  
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предизвика: негативна ситуација, зло, неповолност, несреќа некому, поради низа 

фактори. Таа е сведоштво за потенцијалот зборовите да се сфатат како меморија 

составена од „јазични прасимболи, архезнаци, поетски антрополошко-естетски облици“ 

(Ќулавкова 1989, 217), а симболите во јазикот сведочат „за присуството на сакралното 

(или за сега почестата тенденција на десакрализација – К. Д.), колку тоа и да е 

дискретно, потиснато и оспорено“ (Ќулавкова 2014, 59–60). Клетвите и благословите се 

стожери на примордијална, митска свест и симболика.  

Може да се воспостави корелација меѓу клетвата како акт и проклетството како 

највисок чин на клетвата, со таа разлика што проклетството се смета за подолгорочно. 

Клетвата вообичаено се искажува во второ лице еднина и за време на директно 

обраќање кон соговорникот, што значи дека во истражувањево, со право се прави 

разликата меѓу клетва во класична смисла на зборот и исказ, кој би можел да има (но би 

можел и да нема целосна) функција на клетва.  

Кога станува збор за клетвите во македонскиот прозен фолклор треба да се нагласи 

дека некои прозни народни умотворби целосно се изградени врз клетвата што значи дека 

целата нивна содржина е поврзана со клетвата, додека во други клетвата ја користат само 

некои од личностите [sic] во нивните меѓусебни односи. Во вториов случај се работи за 

клетви кои ги среќаваме и како говорни народни умотворби бидејќи личностите [sic] од 

приказните ги користат онака како што луѓето ги користат во нивниот секојдневен говор. 

 (Китевски 1991, 212) 

Овие искази можат да бидат искажани директно, односно непосредно, но и 

индиректно и посредно, кога се искажани во трето лице. Тие, слично како и некои 

пословици, можат да имаат и буквално (јасно разбирливо), но и преносно (кодирано) 

значење.  

Како што не е лесно и едноставно да се постави граница во дефинирањето и 

сфаќањето на разликата меѓу максимата и гномата, така понекогаш е тешко да се воочи 

разлика меѓу пословични клетви и клетви. Интонацијата, тонот, интенцијата, 

контекстот, но и увидот во причините за ваквата чинодејственост на јазикот, се 

пресудни да се направи дистинкција. Некои искази што ја содржат формулата „Дал ти 

бог добро“, на кои им претходи поздрав, се именуваат како поздрави со благослов 

(Божинова 1991, 31–32). Постојат и т.н. условни клетви, односно клетви блиски до 

заклетвите, со исклучок на целта, која не е насочена кон тоа да се услови некој да 

направи нешто (Китевски 1991, 163). Во овој случај некој веќе направил нешто. Овие 

терминолошки нијанси сведочат за постоењето на извесна хибридна нишка меѓу некои 

паремиолошки форми и дека понекогаш може да дојде до комбинација, 

испреплетување, коегзистирање на две паремиолошки форми во една симбиотичка 

целина.  
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Клетвите имале и своевидна „прагматична“ функција. За да се заштити 

македонското книжевно и културно наследство што настанало во периодот од 11 до 18 

век, запишувачите прибегнувале кон „вербата во клетвите што ги испишувале по 

маргините на своите книги“ (Георгиевски 2001, 151). Во времето кога биле пишувани 

ракописите од црковен карактер, луѓето верувале во моќта на запишаната клетва, но 

оваа верба почнала да слабее во 19 и во 20 век. 

1.15. Предлог-определба на пословичниот исказ 

Наједноставно, пословичниот исказ може да се определи како првенствено усна, 

а потем како пишана реченична структура, која се среќава во епски текстови, кои 

некогаш биле усно транспонирани. Исказите со пословична (или друга паремиолошка) 

валентност не се невообичаени во херојската епика, но тие се различни од нивните 

традиционални терминолошки пандани, затоа што се потенцијални конзерватори на: 

вредностите, моралот, обичаите, верувањата на едно одамна изминато време, што значи 

дека како пишани искази, тие се во основа различни од нивните традиционални 

пандани. Сите искази што би се определиле како пословични во херојската поезија на 

англосаксонски или на староисландски јазик се условни термини што се должат на 

лична, толкувачка интенција. 

Пословичниот исказ не е пословица, затоа што му недостасуваат квалитетот и 

квантитетот на дистрибутивност, ниту пак претставува максима, затоа што му 

недостасуваат личниот влог и морализаторски суд во суптилните забелешки и критики 

на човековите недостатоци. Пословичниот исказ е преобемен за да биде поговорка, 

исто како што е прекомплексен за да биде пословица. Овој тип исказ во херојската 

епика е предаден во директен говор меѓу ликовите, што значи дека може, но и не мора, 

да се испитува поетовата интенција, но може и е пожелно да се трага по никулците на 

мудроста произлезена од искуство.  

Пословичниот исказ е попрво директно согледување на тегобноста на настанот, 

отколку што е фигуративно преувеличување на едноставен настан во сложен и 

неразбирлив говор. Пословичниот исказ претставува лично согледување на еден лик во 

дадена ситуација што значи дека веројатноста е голема исказот да ја загуби 

пословичноста ако се извлече и се толкува вонтекстовно.  

Пословичниот исказ, како и пословицата, не е, ниту треба да биде или да се 

претвори во „врева и бес на ефемерната прагматика“ (определба на академик 

Ќулавкова). Тој првенствено има конативна функција, затоа што дејствува врз 
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публиката и предлага одреден поглед на свет, кој е изграден врз моралните конвенции 

на еден народ, а со тоа и на една култура.32 

1.16. Табеларен приказ на некои паремиолошки форми  

Структурално-семиотичка определба  

(1) Синтаксичка определба 

(1) комбинација, образувачки дел од реченицата во која спаѓаат фразеолошки 

комбинации и променливи синтагми; 

(2) комбинација, формирање на предлози, во којашто спаѓаат: пословици, поговорки, 

знаци (приметы), хомоними со слободна комбинација и општо –  сите синтаксички 

правилни искази; 

(3) комбинација, формирање на краток синџир на предлози какви што се среќаваат во 

басните, какви што се анегдотите или препораки, слични на нив по структура; 

(4) комбинации во форма на делумни приказни, какви што се сижетните анегдоти 

(шванки); 

(5) комбинации, кои се содржат од цел ред епизоди, какви што се бајките, историските 

преданија; 

(6) комбинации, кои се темелат врз дијалог и кои се состојат од прашање и одговор, 

какви што се загатките, хумористични прашања, набројувања и логички задачи. 

 

(2) Лингвоструктурална определба  

Определба по степен на општост 

Поговорки Пословици 

(1) незаокружени лични изрази со елипса 

или со супституција на заменка со субјект; 

(2) незаокружени лични изрази со елипса 

или со супституција со второстепени 

членови; 

(1) заокружени лични изрази; 

 

 

(2) заокружени општи изрази; 

 

(3) отсуство на прирок; (4) присуство на прирок; 

                                                           
32 За последното упатување ѝ должам благодарност на менторката, академик Катица Ќулавкова. 



 

76 

 

 Максима 

(„врвно правило“) 

(1) Мора да поседува елементи на целосна 

реченица, без оглед на тоа дали е вклучена 

во подолга реченица или не е. Ако користи 

компаративи или суперлативи, основата за 

компарација не мора секогаш да биде 

експлицитна; 

(2) формулаичност 

 

(3) Синтаксичко-комуникативна определба  

Припадност кон комуникативен тип 

Поговорки  

(говорно клише) 

Пословици 

(говорно клише, стабилен израз) 

 

инкомуникабилен/ некомуникативен 

(не поттикнува на дијалог) 

 

 

 

(1) сите видови прости изрази 

 

(1) сите видови сложени изрази 

Класификација по однос на цел 

(2) сите, по форма, потврдни изрази 

 

 

 

(2) сите, по форма, одречни изрази 

 

Три модални поттипови: 

 

а) раскажувачки пословици; 

б) поттикнувачки пословици; 

в) прашални пословици.  

(3) Како/ ко.  

Вербална компарација меѓу 

објекти/субјекти. 

(3) Какво што е X, такво е и Y.  

Принцип на заемна компарација меѓу 

објекти/субјекти. 

 

Диференцираност врз основа на сопоставени/спротивставени конструктивни елементи 

Гноми 

Минимална синтакса 
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Класификација според карактер на мотивираност 

 

Фразеологизми 

(изрази во коишто отсуствува логичен контекст и логична трансформација) 

(1) без постоечка мотивација или нејзини 

траги 

(2) со постоечка мотивација или нејзини 

траги: 

 

а) со фигуративна мотивација; 

б) со буквална мотивација. 

Супрафразеолошки единства 

(затворени говорни видови клишеа што се користат на однапред определен начин) 

 

4. Семантичка определба (во контекст на херојска епика) 

Пословица 

 

Усно пренесен исказ, кој евоцира долга 

народна традиција.  

Пословичен исказ 

 

Дискурзивна формација во епски (и 

генерално фикционален или 

морализаторски текст), со варирачки 

степен на пословичен квалитет, кој е 

директно зависен од интенциите на 

епскиот поет и од неговиот избор на (сега 

веќе) клишеизирани и типични заплети и 

херои). 

(1) Недостаток од „физичка 

дистанцираност“ од предметот на 

реферирање.  

(1) Естетизирана пословица. 

Нефункционална вон конкретен (епски) 

контекст. 

(2) Перлокутивна функција  
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ВТОРА ГЛАВА:  

ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ТЕКСТОТ 

2.1. Историската заднина и заснованост на Беовулф 

Во овој дел од истражувањето, но и во пописот и во анализата на 

паремиолошките форми, ќе се упатува, обично, на препевите на Стенли Гринфилд и на 

Драги Михајловски, со упатувања (онаму каде што е тоа нужно) на коментарите на Џон 

и Кристофер Толкин.  

Зачуваната верзија на Б е напишана на западносаксонски дијалект што се 

говорел на територијата на некогашна југозападна Англија. Како и во неколку други 

случаи (како со СПИ), оваа верзија претставува копија на оригиналот, кој веројатно 

датира од периодот од 8. или од 10. век.33 

Единствената позната верзија на епот е запишана на западносаксонски дијалект 

што се говорел на територијата на југозападна Англија, но оваа верзија се смета дека е 

копија од загубениот оригинал датиран од 8- или од 10. век, чии корени се трасираат во 

северна или централна Англија (Renoir 1982, 1).  

Монасите одговорни за компилирањето на Б очигледно не биле заинтересирани 

за текстот како што би бил заинтересиран еден современ толкувач. Очигледно е дека 

староанглиските книжевни шематизации не биле ни малку налик на современите и би 

требало да се ослободиме од товарот на овие и да го искусиме епот каков што е, 

наместо напразно да правиме нешто што немал интенција да биде тој (Renoir 1982, 2).  

Во конвенционалната осовремена верзија на Гринфилд, епот е составен од 3182 

стиха. Како и ПЗР (а и други средновековни епови), Б истовремено и паралелно постои 

во стихувана и во прозаизирана форма, со тоа што во вториот модус не се зачувани 

метричките единици (Renoir 1982, 2). 

Хронолошки, а и содржински, Б е поделен на два дела: во првиот се 

образложени авантурите на младиот херој, додека во вториот дел – неговите 

достигнувања како стар и искусен крал. Од аспект на наративните секвенции, текстот 

се дели на три дела: во првиот дел се воспеваат авантурите на главниот херој во Данска, 

                                                           
33 Веројатно е дека епот настанал/е создаден во првата половина на 8. век (Bloom 2005, 39). Сорел смета 

дека само во амбиентот на аристократското општество, кон крајот на 7. и почетокот на 8. век, можел да 

циркулира еден еп каков што е Б, чие авторство би можело да се лоцира меѓу редовите на свештениците, 

како негови примарни запишувачи и препишувачи (Sorrell 1992, 38). 
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неговото лично сведоштво за овие авантури пред Хигелак и неговите дела како крал на 

Геатите. Џ. Толкин смета дека условно определениот трет дел (Б, 2200–3182) бил 

дополнително додаден кон епот од некој што не го владеел солидно англосаксонскиот 

јазик – за што сведочат неумесните дискурзивни интервенции – иако не може да се 

каже дека делот е апсолутно лишен од уметничка вредност. Овој став веројатно се 

должи на доминацијата на елегичниот тон во последниот дел на епот, што не одговара 

на херојскиот тон во првиот дел. Улога играат и присетувањата за обичаите на старите 

кралеви пред Беовулф во вториот дел, наспрема очигледното отсуство на овие 

атавистички прожимања во првиот дел.  

Историските податоци за постоењето на династијата на Скилдингзите, а и на 

централниот лик, се спорни и се предмет на шпекулации. Во текстот постојат ликови, 

каков што е Херемод, кои веројатно би можеле да се сметаат за припадници на некоја 

кралска лоза пред Скилдингзите, или како Хротгар, кој веројатно умрел околу 525 

година. Фикционалниот Ингелд, синот на Фрода, кралот на Хеатобардите, претставува 

епска рекреација на Ингелд и овој веројатно умрел околу 518 година. Познат е како 

победник во битката кај Равенсвуд, во којашто умрел Хетсин (ок. 505 или 510 година) и 

по походот во рајнската област (512 година). Неговото име се спомнува во писмото на 

Алкуин од 797 година што било адресирано до бискупот Хигбалд и во него се 

критикува интересот на свештениците за паганинот Ингелд. Песните за него биле 

познати не само меѓу германските племиња, туку и во англиските манастири, а 

староанглиската/англосаксонска Видсит, содржи реминисценции за неговите дела 

(Renoir 1982, 105; J. Tolkien 2014, 222–223). 

Хигелак бил убиен на франкиска територија во Холандија околу 516 година. За 

него се знае, со извесна доза на точност, дека бил историскиот Hugila(i)k (J. Tolkien 

2014, 219), кралот на Геатите во 6 век. Има историски податоци и за постоењето на 

Хеорот како центар на пагански верувања, што очигледно покажува дека не станува 

збор за псевдотопоним. Оваа сала била изгорена до темел околу 520 година.34 Постојат 

и податоци за инвазијата на Онела, „кралот на Швеѓаните“, на геатската територија, 

како и убиството на Хердред околу 522 година (Renoir 1982, 6). 

Одредени ликови можат да се читаат и на метафоричен план. Еорменрик и Хама 

го претставуваат истокот на Скандинавија, додека алузиите за пропаста на Хигелак, 

заедно со епизодите за Фин и Ингелд, ги поврзуваат скандинавскиот Север и Запад. 

                                                           
34 Спомнатата прва пропаст, пожарот што ја зафатил фикционалната област Хеорот, била резултат на 

судирот меѓу Хеатобардите, односно Фрода и Ингелд (веројатно историските Лангобарди/Ломбарди) и 

Скилдингзите. Со надеж дека дипломатски ќе го реши конфликтот, Хротгар на Ингелд му ја понудил 

ќерка си Фреавару –  брак што требал и што очигледно се збиднал пред Беовулф да се појави во Хеорот. 

Со оглед на тоа дека бракот бил неуспешен, Ингелд повторно станал закана за политичкиот мир меѓу 

Хеатобардите и Скилдингзите (J. Tolkien 2014, 153). Сепак, останува отворено прашањето дали станува 

збор за веродостоен историски настан или за епска фикција. 
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Епизодата со Фреавару и Ингелд е петтиот „текст во текстот“ и алузија на 

данската страна во Б, како упатување на шведско-геатските војни и падот на Хигелак. 

Овој пасаж ги поврзува двете завојувани страни и помага да се заокружи претставата за 

Хеорот, но и за Беовулф како своевиден „амбасадор“ пред Хротгар, чија цел е да 

постигне помирување („алијанса“) меѓу Данците и Геатите.  

Нашата приказна се однесува на времето на почетоците на скандинавското ширење и 

неволји на островите. Исто како што приказната за Хок, Хнаеф и Хенгест го отсликува 

навлегувањето на Данците во Јитланд и на полуостровот, приказната за Хеатобардите го 

претставува нивното освојување на Силенд, центарот на тој свет и престолнината на 

нивниот култ. А Силенд оттогаш останал во срцето на Данска.  

(J. Tolkien 2014, 224) 

 

Епизодата не претставува реминисценција на религиозна војна, туку попрво 

обид да се заземе и да се освои центарот на англо-фризискиот свет. „Походите што 

легендите му ги припишуваат на Скилд... несомнено ѝ припаѓаат на историјата на 

Хеалфден или на неговиот вистински татко“ (J. Tolkien 2014, Ibid.).  

Ликот на Отер/Отере, синот на убиениот крал Онгентоф, историски владеел со 

одредени територии и по смртта бил закопан во Вендел во Шведска. За време на 

неговото владеење, Геатите постепено стекнале политичка власт и веројатно држеле 

под своја контрола голем дел од шведската територија (J. Tolkien 2014, 178). Офа, 

претставникот на Англите (племето на самиот поет), „... ја симболизира обединетоста 

на античка Германи(ј)а“ (Malone & Baugh 1967, 94). Во легендите се среќаваат два лика 

со ова име, кои би можеле да упатуваат или на Офа, кралот на Мерсија од 8 век, или 

пак на Офа, кралот на Енгел – древниот дом на Англите во Шлесвиг. Првиот би можел 

да биде далечен предок на вториот (K. Tolkien 2014, 217). 

Хронологијата што ја дава Џ. Толкин изгледа на следниот начин: во 425 година е 

роден Хеалфден; во 440 год. – Онгентов; во 455 год. – Хротгар; во 465 год. – Онела и 

неименуваната сестра на Хротгар (Ирсе или Сигни); во 475 год. – Хигелак; и во 495 год. 

(или подоцна) – Беовулф. Веројатно ни Беоф, ни Беовулф не биле историски личности, 

иако во времето во коешто се компонирал епот, возможно е да кружеле приказни за 

некаков јунак со името Беовулф. Беовулф е онолку историски колку што е историски 

Кралот Артур, кој претставува фузија или микстура меѓу митот, фолклорот и 

(„авторската“) имагинација (J. Tolkien 2014, 183). „Но обајцата не се на истото 

‘неисториско’ рамниште. Беоф/ Беовулф ‘Јачмен’35 е глорификација (од генеалозите) на 

рустикалниот мит-ритуал за пченката. Беовулф човекот-мечка, убиецот на џинови 

доаѓа од инаков свет: од бајката“ (J. Tolkien 2014, 149). 

                                                           
35 Неговото име преведено од англосаксонски.  
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Како поетска творба, Б би требало да се чита како независна од историските 

собитија што би можеле да се ископаат од неговите длабочини, со цел да се создаде 

каква-таква слика за некогашните политички и воени збиднувања. Ликот на Хигелак е 

интересен пример за некој што е раскостен меѓу фактот и фикцијата, така што да се 

бара веродостојност за неговите походи од еден епски текст, претставува тенденциозна 

и ризична авантура. Б не би требал да се чита како историја за историска Данска, 

Геатија или Шведска. Толкувачот на книжевниот текст треба да го насочи вниманието 

главно на естетско-уметничките квалитети на текстот, а не само и најмногу на 

веродостојноста на опеаните ликови, затоа што не е секогаш исклучително битно дали 

еден реконструиран свет бил некогашна реалност. „Во книжевноста е битна 

уверливоста на симулакрумот, живописноста на естетизираниот свет“ (Ќулавкова 2012, 

109). Истовремено вреди да се има на ум дека историското во книжевноста е 

посредувано од автор, запишувач, поет, кој нималку наивно избрал да пишува за едни, 

а не за други настани. Затоа, историјата е наративизирана, и „човекот ја создава... затоа 

што ја раскажува, ја наративизира и, со тоа, става врз неа свој личен, субјективен, 

јазичен, вредносен и морален печат. Затоа може да се зборува за наративен идентитет 

на човекот, на човештвото и на историјата... “ (Ќулавкова 2014а, 66). Идентитетот 

секогаш подразбира припадност кон нешто, препознатливост, профилираност, 

сродност, генеза, јазик (Ќулавкова 2014б, 11). 

2.1.2. Експликација на текстот 

Содржински и тематски, Б е поделен на два дела, од кои првиот се однесува на 

младиот и само делумно искусен Беовулф, тан и внук на Хигелак и воин во служба на 

кралот Хротгар, додека вториот се однесува на подвизите во неговата старост, односно 

кога е тој веќе докажан херој.36 Во препевот на Гринфилд и на Џ. Толкин, оваа поделба 

е само условна, затоа што текстот се развива линеарно, без посебно во структурата да 

бидат изделени двете (всушност трите) фази од животот и подвизите на водечкиот 

лик/протагонист, што му дозволува на читателот поефикасно да го следи течението на 

дејството без непотребни засеци што би му го попречиле вниманието. 

Во македонскиот препев, текстот е визуелно и структурно поделен на пет дела: 

„Предисловие“ (1–193), или воведна реч, exordium, каде што на сцената се воведуваат и 

се претставуваат не само главните ликови што ќе го прожимаат понатаму целиот текст, 

                                                           
36 Терминолошката дистинкција што е клучна за именувањето на дејствителите во еден епски наратив, а 

се однесува на парот јунак наспроти херој, се должи на општоста на првиот назив како генеричка назнака 

за еден дејствувач, најчесто протагонист, во едно книжевно дело без оглед на жанрот, односно видот. 

Вториот назив се користи, барем во ова истражување, за да се означи харизматичниот, извонреден во 

своето однесување, специфичен тип на јунак, што е најчесто – од поетот/ запишувачот и/или 

читателот/толкувачот – издигнат на пиедестал над останатите јунаци, поради неговите 

(хиперболизирани) квалитети, односно, поради недосегливоста на неговата бестрашност како клучен 

квалитет на неговиот херојски етос.  
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туку и нивните прататковци; „Беовулф и Грендел“ (194–1250), во кој, како што може 

однапред да се претпостави, се опева првиот потфат на Беовулф „видлив“ за читателот 

(во споредба со прекажаниот, индиректен манир на раскажување за натпреварот со 

Брека); „Беовулф и мајката на Грендел“ (1251–1887); „Преод: Беовулф се враќа дома и 

им ја кажува приказната на Геатите“ (1888–2199) и „Беовулф и змејот“ (2200–3182). 

Епот почнува со прологот/предисловието: „Навистина, сме чуле за славата на 

Данците копјеносци / и за кралевите нивни во деновите што минаа / и како принцовите 

покажуваа храброст тогаш“ (B1 – 3). Во рускиот препев, наместо епитетот 

„копјеносци“, се среќава епитетот „доблесни“ (Б2, 29). Македонскиот препев почнува 

со увертирата: „Еј, за Данците сме чуле и дните древни / кога кнежевите нивни жнееле 

жезолслава / со дела достојни за доблестите јуначки!“ (Б, 1–3). Михајловски го нуди 

почетното „Еј“ како соодветно решение за англосаксонското Hwæt.37 Не само во 

еповите, туку и во некои циклуси епски песни, какви што се оние од Косовскиот циклус 

или постарите историски руски песни, се јавуваат пасажи/фрагменти посветени на т.н. 

„предисторија“. Овие понекогаш го нарушуваат линеарниот развој на епот/епската 

песна, а таквата предисторија „често е неминовна за разбирањето на смислата на тоа 

што се опишува во песната. Многу често предисторијата станува дел на самото 

раскажување и влегува во песната како нејзин сижетен дел“ (Органџиева 1979, 69). Таа 

уште смета дека ваквата предисторија е почеста во јужнословенските балади, отколку 

во јужнословенските епски песни – иако ја наведува Марко и трите наречници како 

исклучок – и тоа особено во оние што обработуваат меѓународни мотиви или во оние 

што се фокусираат на т.н. „Едипов мотив“, односно мотивот на инцестот.  

Во првите стихови (4–11) се опеваат походите и славата на „војсководецот“ (Б2, 

29) Скилд Скевинг. Суфиксот -инг би можел да упатува на династија, каква што е онаа 

на Скилдингзите или пак име на меч, каков што е случајот со Хрантинг и Наеглинг. На 

староанглиски/англосаксонски, суфиксот би можел да значи „поврзан со, близок до“, 

како вообичаен патронимен завршеток. Името на Скилд Скевинг се поврзува и со 

боговите на војната и на земјоделството (Greenfield 1982, 37), односно со богот на 

пченката или со културниот јунак како негов следбеник (J. Tolkien 2014, 145). Неговото 

име значи „штит“ и најверојатно станува збор за фикционален лик без своја историска 

основа, со име изведено од семејната лоза на Скилдингзите, откако овие станале 

познати (J. Tolkien 2014, 145).  

Скилд добил син кого го крстиле Беоф. Често пати читателот паѓа во искушение 

да го побрка овој лик со централниот лик на епот, меѓутоа меѓу двајцата постои 

огромен временски јаз. Беоф е Данец, дедо на кралот Хротгар. Сличноста или 

блискоста меѓу имињата може да се објасни на три начини. Или станува збор за чиста 

                                                           
37 Lo! во прозниот превод на Џ. Толкин, Indeed во препевот на Гринфилд, Истинно! во рускиот препев на 

Тихомирова.  
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случајност во којашто двата лика само попатно го делат истото име; за грешка што се 

должи на невнимание поради редакција на епот; свесна интенција на авторот, зад која 

веројатно постои цел што не му е позната (а и не може да му биде) на современиот 

читател и толкувач. Во поглед на последното, поетот свесно го направил Беоф син на 

Скилд, за да се покаже дека Беовулф од Геатите38 нема директна роднинска релација со 

Беоф од Скилдингзите, „или инаку Хротгар би [го споменал ова], кога се расправа за 

семејното стебло на Беовулф Геатот“ (J. Tolkien 2014, 149–150).  

Иако Беовулф веројатно нема свој историски прототип, интересно е толкувањето 

на името на неговиот татко (Ектеоф). Имињата што се формирани од коренот ecg-, не 

биле невообичаени во англосаксонскиот јазик и покрај тоа што името Ектеоф не се 

среќава во други англосаксонски списи, сепак не е целосна фикционална измислица. 

Постојат две можности: (1) и покрај тоа што Ектеоф и Ваегмундингзите си 

имале свое место во историската традиција на легенди, нашиот автор го вметнал 

Беовулф во ова семејство за да му додели позиција на принц што била потребна за 

неговиот поход; (2) постоење на традиции на личност ‘X’ во историјата, којашто го 

повела или се обидела да го поведе кралството на Геатите против Швеѓаните по 

падот на... династијата на Храедлинг; кон оваа фолклорна приказна бил припоен 

ликот (од причини што сега тешко дека можат да се откријат) веројатно во минат 

период, многу долго пред нашиот автор да го компонира својот еп. 

 (J. Tolkien 2014, 170) 

Од стихот 53 до стихот 63 се дава увид во лозата на кралот Беоф, наследникот на 

Скилд Скевинг, кој бил наследен од Халфдан, а овој од четири деца: Хеорогар, 

Хротгар, Халга Добрата и безимена ќерка, која подоцна се омажила за Онела. Хротгар 

ќе стане крал на Данците и ќе владее педесет години.  

Во стихот 86 за првпат индиректно се упатува на Грендел, кој е опишан како: 

„моќен демон, кој почива во темнината“, пеколно чудовиште (B, 100), грозоморен 

демон (B, 102), мизерен човек опкружен од чудовишта (B, 105), припадник на 

Каиновиот род (B, 106). По злосторството на Каин се изродиле секакви монструми на 

земјата – чудовишта, виленици, живи мртовци и џинови што се побуниле против Бога 

(B, 114). Опишан е и како: „зло суштество, бесно и алчно, темно и страшно“ (B, 120–

121), „непокајаник за сторените злодела“ (B, 137), „темна сенка на смртта“ (B, 159, 704), 

„злодух на ноќта“ (B, 2074), „избезумен демон“ во зборовите на Хротгар (B, 479) или 

„лут демон“, според кажувањето на Беовулф (B 2073), „грешен ѕвер“ (B,737), 

                                                           
38 Слично како и Драги Михајловски, така и Кристофер Толкин бил долго време во недоумие за 

изнаоѓање на (по– или нај– ) соодветно именување на Геатите, кои во една од верзиите на епот (К. 

Толкин веројатно мисли на верзијата на епот на англосаксонски на Клаебер, компонирана околу 1000 

година, 250 години по оригиналот), се среќаваат како Wederaléode, „Народот на ветрот“, (и верзиите 

Weder–Geatas, „Народот на громот“, Wederas, „Громовитите Геати“, Sæ–Geatas, „Геатите морељупци“) 

(K. Tolkien 2014, 133). 



 

84 

 

„непожелниот“ (B, 762), со „човечка форма,/ но поголем од било кој друг човек“ (B, 

1352–1353),39 „непријател на бога и на луѓето“ (B, 1682). Се мисли дека неспособноста 

на Англосаксонците да направат разлика меѓу скандинавските „страшила“ и 

суштествата што се појавуваат во Светото писмо, резултирало со фузија на сфаќањата, 

што пак резултирало со создавањето на Грендел како, од една страна, нечовечки, 

пагански грешник, а од друга страна како потомок на Каин (J. Tolkien 2000, 115).  

По изградбата на Хеорот, Грендел бил сведок на силната врева од салата, од 

музиката од харфи и од песните на бардовите.40 Во стихот 90 се јавува реминисценција 

на приказната за создавањето на светот, онака како што е оваа прикажана во Светото 

писмо: „Тој рече, кој најдобро / ќе каже за древното потекло на човекот, / [и] како 

Семоќниот Господ ја создаде земјата, / оваа прекрасна земја опкружена од Вода;/ како 

успешно ги нареди сонцето и месечината / како светла за живите на земјата / и ги 

накити сите крајчиња на земјата / со ливчиња и гранчиња; како Тој вдахна живот / во 

сите суштества што се движат“ (B, 41). Хеорот е позлатена кралска сала, што „стои 

стројно на нејзиното високо место“, според зборовите на Беовулф (B, 285): „За луѓето 

на земјата ниедна друга градба / не беше толку красна како кралскиот трон / нејзината 

светлина осветлуваше многу земји“ (B, 310–311).  

По нападите на Грендел, кралската сала ќе го загуби својот сјај и ќе остане да 

зјае празна, „никому корисна“ (B, 412). Од стих 991, уништената Хеорот може на 

метафоричен план да послужи како приказ за истоштеноста, премаленоста и 

безнадежноста на Данците во дванаесетгодишната борба против Грендел. Но, 

уништувањето имплицира нов почеток.  

Нападите на Грендел на Хеорот траат дванаесет години. Затоа можеби кралот 

Хротгар е опишан како „стар и побелен“ (B, 357, 1308). Според хронологијата што ја 

нуди Џ. Толкин, а што временски се поклопува со онаа на Ренуар, Хротгар би требало 

да има околу шеесетина години во времето во коешто Беовулф пристигнува во Хеорот. 

Но сепак, како и во дел други средновековни херојски епови (какви што се ПЗН или пак 

некои песни со мотивот Марко Крале версус/против/на мегдан со Муса Кесеџија), не би 

можела да се очекува совршено издржана хронологија во еден еп што е, пред сè, 

производ на унификација на постари со понови мотиви, што се збиднале многу подоцна 

(триста години?) од можното збиднување на потенцијалните историски настани.  

                                                           
39 Се очекувало Грендел да биде физички толку голем, што во неговата ракавица би можел да влезе 

човек.  
40 Но, во одредени стихови Грендел е претставен како „човек“ со душа што ја надживува смртта. 

Верувањата на Германите недопрени од христијанското учење го отежнува аргументирањето за тоа дали 

упатувањата на судниот ден/„судот последен“ се чисто христијански или не... Судењето на порочните 

очигледно постоело во старонордиските пагански верувања.  
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Можен индикатор за двоверието во Б е стих 175, каде што Скилдингзите, во час 

на очај, оставаат подароци во „паганските храмови“ и се молат на „душо–убиецот“ 

(„душо–губителот“; Б2, 37), за помош во долгата и мачна борба против Грендел. 

Гринфилд, сепак, забележува дека и покрај претставата на Скилдингзите како пагани, 

нивниот водач, кралот Хротгар, „зборува како христијанин“ и како монотеист 

(Greenfield 1982, 44).  

На друго место, советот што Хротгар му го упатува на Беовулф, а се однесува на 

контролата што вториов би требало да ја има врз сопствената гордост, врз жедта за 

слава и за богатство, врз бесмисленото насилство, претставува христијанска проповед 

за седумте смртни грева. Сепак, не смее ниту во еден момент да се изуми дека текстот 

минал низ безбројни редакции, така што мошне е веројатно тој да ја добил 

христијанската нота благодарение на интервенциите на неговите запишувачи, 

препишувачи и редактори, а не затоа што авторот имал таква намера. Како што смета 

Блум, „херојската поезија нема никаква работа со доблестите во Новиот завет... колку 

со епските квалитети во Стариот завет“ (Bloom 2005, 42). 

Веќе очигледно упатување на паганската верба се стиховите 178–188. Од друга 

страна пак, прво упатување на христијанската верба на Беовулф и неговите 

сонародници се збиднува во стиховите 227–228, каде што овие му се заблагодаруваат 

на бога за безбедното патување (B, 46). И стражарот од брегот што првпат го дочекува 

Беовулф и неговата дружина, при разделбата го благословува во името Божје (B, 316–

319), слично како што кралицата Валхтеов му се заблагодарува на Бога што била 

услишана нејзината желба Беовулф да пристигне во нивното кралство (B, 625–628). 

Во стих 701–702 стои дека: „Семоќниот бог секогаш управувал со судбината на 

луѓето“. Ако се земе предвид дека непријателот (Грендел) е преставен низ паганска 

призма, тогаш може да се рече дека тој е стран, тој е нечовек, тој е некој што не припаѓа 

(во светот на „цивилизираните“ мажи). Во стиховите 930–931, Хротгар му се 

заблагодарува на Беовулф за елиминацијата на Грендел, со зборовите: „[…] Бог / во 

својата слава прави безброј чуда“. Дури и мечот искован од древните џинови што 

Беовулф го забележува во водните пространства со кои владее Гренделовата мајка, му е 

посочен од страна на „Господарот на луѓето“, што би морало да имплицира на 

христијанскиот Бог (B, 1661). Но, ако се суди според одредени кенинзи за Бог во 

англосаксонскиот јазик, каков што е Líffré(g)a, „господарот горежт“, станува јасно дека 

епот ја добил формата во којашто го читаме денес дури откако биле напишани доволно 

христијански списи. 

Епот би требало да се лоцира во време во коешто постоела огромна мисионерска 

мисија што ја зафатила цела Англија, а имала за дел верски да ги преконвертира 

Фризијците и Германите. Во Б, верскиот тон е постишен од оној во Андреас, но е 
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очигледно дека во времето во коешто епот бил создаден, прашањето за христијанската 

вера не било непознато. Историските податоци говорат дека во периодот на првата 

половина на 5 век, Англите, Саксонците и Јутите ја населиле Британија. Кон крајот на 7 

век, тие успешно ги преконвертирале автохтоните племиња од пагани во христијани. 

Меѓутоа, во критиката се јавува дилемата дали овој еп би можел да се смета за 

христијански ако се земе предвид отсуството на експлицитни упатувања кон Новиот 

завет, на Исус и на неговото распнување, и, уште поважно, на очигледното отсуство на 

христијанско морализирање, како основна компонента и движечка сила на еден 

христијански еп. Постои усогласеност во ставот за авторот на епот како христијанин, 

меѓутоа присуството на пагански елементи во текстот може да послужи како индикатор 

за христијанската вера, која била во зародиш во периодот кога епот бил создаден. Не 

само авторот, туку и протагонистот на епот, не може да се смета за христијанин во 

современа смисла на зборот. Тој војува не само во полза на стекнување на што 

поголема слава за себеси, туку и во полза на тоа да го зачува својот добар глас и углед, 

што ја исцртува неговата резервираност по однос на новозаветниот концепт на верата. 

Иако Грендел и неговата мајка се потомци на Каин, тие се сепак само неверници, а не и 

бунтовници против христијанскиот Бог. 

Сознанието дека поетот посветил дел од својот текст во којшто накратко го 

опишува паганското минато (Б, 175–188), би требало да го наведе читателот и 

толкувачот да помисли дека тој веќе не бил паганин, што значи дека не без причина 

Хротгар и Беовулф негуваат како пагански, така и христијански вредности.41 

Директниот начин на обраќање: „О несреќнику непрокопсан / што во зорт затекнат 

зердушата си ја фрлаш / во прегратките Пеколни“; Б, 183), упатува на дистинкцијата 

што била позната во времето на создавањето на Б, а се однесувала на дуалноста, 

двојството Бог наспрема  ѓавол. Поетот како да немал намера да ги обвини Данците и 

да ги претстави како неверници, но сепак, тој суптилно ги критикува, затоа што со 

„поклонувањето пред идоли тие всушност му се поклонуваат на  Ѓаволот“ (J. Tolkien 

2014, 159). Ова не е веднаш воочливо во македонскиот препев, затоа што не може 

објективно да се просуди дека Геатите не верувале во Бог, односно дека не биле 

запознаени со неговото постоење; се чини дека стиховите 180–181 („Создателот не го 

познавале... “ / „Семоќниот им бил стран“), упатуваат токму на маката што ги снашла 

поради неспособноста ефективно да се ослободат од пакостите на Грендел.  

Веројатно, во наизменичното постоење на старите пагански и на новите 

христијански верувања во времето во коешто се плетеле првите верзии на епот, лежи 

одговорот на загатката за истовременото прожимање на двете вери или верски системи 

                                                           
41 Најверојатно епот бил напишан од учен христијанин, кој пишувал за минати времиња, а не од збунет 

полупаганин, карактеристика што историски би била несвојствена за периодот во којшто бил напишан 

текстот (J. Tolkien 2000, 123). 
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во епот Б („двоверие“).42 Во кулминација на очај поради дванаесетгодишната 

Гренделова опсада на Хеорот, Хротгар и неговите луѓе ќе приклонат кон старите 

пагански богови, за во, условно, третиот дел од епот (Б, 1251–1887, поточно во 

обраќањето, или попрво советодавањето на Хротгар; Б, 1700–1781), синот Халфдеанов 

да го воспева и слави единствениот бог. Ваков верски контраст се среќавал уште во 

Стариот завет, така што неговото постоење во Б не е никаква новина. „Отсуството на 

очигледни анахронизми... и отсуството на неоспорно христијански имиња и термини, е 

природна и очигледно намерна“ (J. Tolkien 2000, 118). 

Постои разлика во начинот на којшто поетот сервира информации, и начинот на 

којшто се изразуваат неговите ликови. Ова е особено евидентно во претставата на 

Грендел, кој е воведен во епскиот наратив како потомок на Каин, за подоцна да се 

покаже дека Хротгар всушност нема претстава што и кој е Грендел. Оваа техника во 

епскиот наратив не е исклучително својствена и единствена само за овој еп, туку се 

среќава и во ПЗН. Ваквиот семантички јазол може да се објасни на два начина. Или 

дека поетот заборавил што напишал на почетокот на епот, што е тешко веројатно ако се 

земе во предвид стриктното придржување до лексичките правила (кенинзите, на 

пример) и поетската дикција или пак дека станува збор за интерполација во текстот што 

ја направил некој од неговите редактори.  

Во уводните стихови во коишто за првпат се претставува Беовулф, тој е опишан 

како слуга, односно како тан на Хигелак. Иако не му е спомнато директно името, овој 

тан е син на Ектеоф, а е опишан како: „по сила најсилниот од луѓето што живееја во тоа 

далечно доба и време“, „одличен и благороден“ (B, 183, 196–197),43 вешт оратор 

(„срочи богати мисли со одбрани зборови“; B, 259), кој „иако млад“ (B, 408) е „познат 

по своето јунаштво“ (B, 340) и е „благословен со победи“ (B, 1310). Симптоматично е 

што релативно доцна во епот (B, 2177–2189) се дава целосен извештај за доблестите на 

главниот лик, но и за неговото „тешко“ минато. „Долго тој беше / презиран: Геатите не 

му укажуваа почит, / ниту господарот на Данците го честеше / со многу подароци […]“. 

Епот остава огромен простор за шпекулација иако претходно не дава никакво 

појаснување на овие стихови.  

Од важност е именката seldguma што чуварот на брегот ја користи како 

упатување за Беовулф. Би се очекувало именката да се однесува на некој кому му е 

дозволено да седи во непосредна близина и присуство на кралот (како Унферт, на 

пример), со што би се имплицирало на (по)високиот статус на таквата личност/лик. Но, 

контекстот налага дека именката се однесува на некој што нема доволно искуство на 

                                                           
42 Брант зборува за само формално прифаќање на христијанството како владејачка доктрина од страна на 

народните маси, а потајно негување на паганските верувања и обичаи (Brandt 1989, 289–299).  
43 Формулацијата „во тоа далечно доба и време“ се повторува и во стих 790, а ваквата итеративност може 

да послужи како индикатор за оралното потекло на епот.  
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бојното поле. Ако Беовулф поседува каква-таква репутација на воин во земјата од каде 

што доаѓа, тогаш тој има за многу што да се докажува во земјата на Хротгар, а за 

сомнежот за неговите квалитети сведочи и сомнежливоста со која му пристапува 

чуварот (J. Tolkien 2014, 169).  

Во Хеорот, Беовулф и неговата дружина се дочекани од Вулфгар, Хротгаровиот 

гласник и офицер (B, 335–336; „курир“ во македонскиот препев), кој не е слуга, како 

што мислат некои преведувачи, туку дел од свитата на Хротгар. По пристигнувањето на 

јунакот (кој сè уште не е херој)44 и неговата свита од триесет вооружени луѓе, Беовулф 

ќе се претстави пред кралот.  

Политичките релации меѓу земјата на Геатите и Данска се искористени како 

машинерија преку која Хротгар може [однапред] да знае нешто за Беовулф – и со тоа 

индиректно да ни открие нам. А сепак бајковитиот елемент провира низ секоја 

пукнатина. Што сфатил Хротгар од дипломатските врски меѓу териториите на Данците и 

Геатите? Дека внукот на кралот [Беовулф – К. Д.] е човек што мора да го држи под око и 

што ужива доволна популарност; со големи шанси подоцна да стекне власт во земјата, [и 

дека е] постар од сопствениот син на кралот Хеардред, но очигледно полојален... 

(J. Tolkien 2014, 173) 

Испреплетувањето на „историјата со политиката“ е суптилно во првата средба 

меѓу Беовулф и Хротгар и првото обраќање на кралот кон идниот херој претставува 

антистрофа на обраќањето на вториот кон првиот.  

Брзо по пристигнувањето, Беовулф ќе влезе во дијалошки натпревар со Унферт, 

синот на Еклаф, затоа што вториов „не сакал никој никнат под небото / да стекне слава 

посјајна на земјава поголема на светов од самиот тој“ (Б, 503–505). Неговото име на 

англосаксонски значи „Не-мир, Кавга“ (J. Tolkien 2014, 174), а не помалку битно е 

споменувањето на патронимот, уште толку многу рано во епот (што не е случај со сите 

ликови), затоа што со него се поврзува моралниот товар што го носи Унферт. Тој 

веројатно имал свој конкретен историски пандан, иако ова тешко може да се потврди, 

но тој во епот припаѓа, пред сè, на политичко-династиската страна на „англиските 

традиции што се однесувале на Скилдингзите и на дворецот [sic] Хеорот“ (J. Tolkien 

2014, 192). 

За Унферт е резервиран атрибутот thule, иако е спорна неговата употреба во 

оригиналот. Според Гринфилд, зборот има множество значења и се поврзувал со 

припадниците на скандинавските и на англосаксонските дворови, кои биле блиски со 

                                                           
44 Постојат различни толкувања на зборот херој иако се чини дека голем дел од нив упатуваат на 

заштитната функција. Етимологијата упатува на индоевропскиот корен ser-, односно на латинското 

servare, што значи „да се чува“, „да се спаси“. Етимолошката заднина упатува и на старогрчката релација 

херос – Хера. Етимологијата на зборот „јунак“ веројатно упатува на прасловенското јунъ и латинското 

juvenis со значење „млад“, „младо момче“ (цит. спор. Стојановиќ-Лафазановска 2001, 301, 305). 



 

89 

 

членовите на кралската лоза и имале задача да ја одредат вистинитоста на јавните 

изјави. Може да значи: „оратор“, „шегобиец“, „мудрец“, „рецитатор“ или „официјален 

гласник“. Ваквото натпреварување меѓу хибрисите (претераната самоувереност) за 

Хојзинга претставува вид на вербален натпревар со церемонијален квалитет. Во 

старогерманските јазици постои посебен збор – gelp, gelpan, резервиран за уводот во 

некоја вооружена борба, за некаква игра со оружје, или пак за некаква свеченост или 

гозба. Во англосаксонскиот јазик зборот значи: славење, фалење, гордост, дрскост, а во 

средновисокогерманскиот: викање, негодување, исмевање (Huizinga 1992, 68). 

Во старонордискиот јазик постои називот thulru, кој во англосаксонскиот се 

појавил во формата pyle, и овој назив бил резервиран за поетот што се именувал и како 

vates.  

Thulr настапува час како говорник на литургиски формули, час како посветен во 

драмската игра, потоа како жрец, и, конечно, како волшебник. Често се чини дека тој е 

само дворски поет или говорник; неговата служба се врзува и за зборот scurra, лакрдијаш. 

Соодветниот глагол thulja што му одговара, означува изнесување на некое религиозно 

дејство, но исто така и гатање и баење.45 Thulr е чувар на целокупното митолошко знаење 

и поетски преданија. […] Особено е неговото звање: натпревар со зборови или различни 

знаења. 

 (Huizinga 1992, 111) 

Во англосаксонскиот јазик пак, постои називот pyle, односно pulir во 

старонордискиот, како титула што му била доделена на епскиот пејач. Називот се 

среќава во англосаксонскиот оригинал на Б како атрибут за Унферт. Очигледна е 

неговата должност да го води разговорот, затоа што тој е единствениот од 

придружниците – на кралот Хротгар – кој сврзува збор со Беовулф. Eпскиот пејач во 7 

и во 8 век играл битна улога во дворот на кралот и бил сметан за човек со големо 

искуство, запознаен со мудроста на тоа време, кој бил сметан за „заштитник на 

духовните интереси“ (Williams 1914, 77–78). „Старонордиските pulir рецитирале 

пословици и пророштва како и песни од нивното место во кралската хала; 

англосаксонскиот pyle веројатно го користел овој увод како игрива драмска техника за 

воспоставување на врска меѓу себе и неговата публика“ (Williams 1914, 87).  

Критикувајќи го мислењето на Гарднер за исклучителниот хумористичен ефект 

на оваа епизода, Шахин сугерира дека таа веројатно поседува не само хумористични, 

туку и иронични елементи (Shaheen 1981, 154). Но Б не е еп низ чиј дискурс се 

провлекува хумористичен тон, иако иронијата е очигледна, како во репликата на 

Беовулф кон Унферт. Сепак, вреди да се има на ум дека начинот на којшто Унферт му 

                                                           
45„Сцените на врачање, на прорекување на иднината, вражањата, различните магиски обреди и другите 

ритуални практики... оставаат длабок впечаток – тие нè пренесуваат во свет што званичното 

христијанство обично го крие“ (Gurevič 1987, 150). 
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се обраќа на Беовулф, додека и обајцата се наоѓаат во непосредна физичка близина на 

кралот Хротгар, има тон на препирка и задирање, меѓутоа не претставува отворен 

повик за непријателство или конфликт.  

Во една сликовита смисла, ликот на Унферт претставува врска меѓу светот на 

Беовулф и светот на Хротгар. „Неговиот карактер (завист) и неговата функција 

(сознанија за луѓето и кралствата) се претворени во машинерија преку која дознаваме 

дополнителни информации за да ја комплетираме нашата слика за Беовулф Силниот; а 

расправијата што следи е со цел Беовулф да се доведе до ситуација да се ‘завети’ пред 

дворецот, дека веднаш... ќе се справи со Грендел. Тој не може да ги повлече овие 

зборови и Хротгар на крајот е навистина убеден“ (J. Tolkien 2014, 174). Но, позицијата 

на Унферт, неговиот карактер и стилот на обраќање се карактеристични за 

дегенерацијата на скалдите во дворски шутови (Williams 1914, 78). 

Кај историските Германи било вообичаено прв да зборува кралот или, каков што 

е случајот и тука, некој од неговите првенци. „Постои големо соперништво меѓу 

придружниците за тоа кој ќе го има првото место до првенецот, но и меѓу првенците – 

кој ќе има побројна и поприврзана придружба“ (Такит 1999, 26–27).  

Во 612-тиот стих за првпат се појавува првиот именуван, активен женски лик, 

односно „обѕирна[та] кон обичаите“ и „накитена[та] со злато“ Веалтеоф, сопругата на 

Хротгар (B, 57). Нејзиното однесување ја илустрира не само функцијата на кралицата 

во старогерманското општество, и таа, по своето држење и статус, му прилега на 

Хротгар. 

Епот сугерира дека Грендел не може да биде победен со меч: „... Демон-

отпадникот / не можеле ни да го џарнат со никакви џенг-сечила... / зашто сите сабји... 

ги беше отапил со магија“ (Б, 801–805). Сепак, и покрај кажаново, Беовулф ќе успее да 

му нанесе рана на чудовиштето, затоа што има стисок вреден за триесет мажи и може 

да го преплива морето носејќи триесет панцири,46 со што всушност се става акцент на 

неговата сила што ја надминува онаа на неговите воини – сонародници. Беовулф му 

задава на Грендел фатални рани, но не му го одзема животот. Во битката против 

монструмот, Хондскио е првиот што го губи животот (Б, 63).47 Беовулф му ја отсекува 

главата на Грендел дури во стих 1590.  

                                                           
46 Гредел убива триесет танови во Хеорот. Беовулф, „во стисокот стиска сила / од триесет мажи“ (Б, 379–

380), со што се инсинуира на тоа дека тој е достоен (или поправо најподготвен) да се пресмета со 

непријателот, за разлика од било кој Данец, вклучувајќи го тука и кралот.  
47 Беовулф налетува на слични компликации кога железниот меч Наелинг/Неглинг ќе се скрши од главата 

на змејот (B, 2679–2697). Оваа епизода потсетува на кршењето на мечот Грам во ВС, со таа разлика што 

по третото, успешно ковање на мечот од страна на Регин, Сигурд ќе триумфира над Фафнир. Во случајот 

со Марко Крале – тој ја добива сабјата преку купување (Мил. п. 209), ја одзема од некој јунак (Караџиќ п. 

56) или ја наследува (Пенушлиски 1979). 
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Во стихот 867 се опишува кралевиот служител, „човек што знае многу приказни“ и кој 

има искуство со древните традиции. По убиството на Грендел, овој ќе „склопи 

пригодни зборови“ за да раскаже приказна со „вистински“ (се мисли на одмерен и 

складен) метар. Опевањето на херојското дело на Беовулф е интертекстуално 

пресретнато од прераскажаните наративи за Сигемунд и Херемод,48 така што во епот 

оваа епизода, заедно со пасажот за Фин (B, 1068–1159) и оној за Модтрит и Офа (B, 

1931–1943), се збиднува како мизанабим структура или текст во текстот (т.н. 

инкрементална репетиција). Дигресијата претставува смислен контраст чијашто 

функција е да се претстави Беовулф како спротивен по карактер и нарав од Херемод. За 

Паркс, оваа техника е „интерперформативна“, затоа што овозможува наизменична 

кохабитација на приказната за Беовулф, со онаа на Сигемунд и Херемод, без оглед на 

тоа што втората изникнува од светот на една традиција што е евоцирана преку 

сеќавањето (Parks 1989, 32). 

Би можело да се претпостави дека инкорпорирањето на „епското пеење“ 

(епскиот перформанс) во епот носи траги од постара традиција и дека ова било свесно 

изведено од самиот поет како еден вид на реминисценција на династиите пред Хротгар 

во Хеорот, односно на таткото на Хротгар. „Отсуството на било каков историски 

предок помеѓу Хеалфден и митскиот Беоф... е доволен показател дека тој (Хеалфден – 

К. Д.) бил ‘нов човек’ и дека во најдобар случај немал директно или јасно потекло од 

поранешните [познати] кралеви“.  

Затегнатите политички односи меѓу Данците и Хеатобардите и Шведите, се 

должеле на нивните постојани војни. Погоре беше истакнато дека еден од 

дипломатските начини за регулирање на конфликтите се остварувал преку склучување 

на брачни сојузи, каков што е оној меѓу Хротгаровата сестра и Онела или пак меѓу 

Хротгаровата ќерка Фреавару и Ингелд. Меѓутоа, и обата бракови, како што се чини, 

биле осудени на пропаст, со што се потфрлило во разрешувањето на конфликтите. 

Затоа на сцената стапува Беовулф, кој не само што треба да го избави Хротгар од 

Грендел, туку и, суптилно, да дејствува во полза на смирување на анимозитетот меѓу 

Данците и Швеѓаните.  

                                                           
48 Првиот е парадигма за славниот херој што успешно триумфира во битката против непријателот и, како 

таков, е достоен за подражавање, додека вториот е негова суштинска противност, лика и прилика за 

грешниот крал, кој пропаѓа поради своите срамни чинодејствија. „Херемод е Данец и е поврзан со 

Сигемунд од една страна, а од друга страна претставува прецизна илустрација за пороците што Хротгар 

ги куди“ (J.Tolkien 2014, 218). Џ. Толкин уште дава опсежно образложување за релацијата што ја прави 

(фикционалниот) бард на Хротгар, имплицирајќи сличност меѓу Сигемунд како змејоборец и Беовулф 

како убиец на Грендел, со заклучокот дека во времето на компонирањето на епот, мотивот на 

змејоборецот бил добро познат. Можно е приказната за Волсунгите (ВС) да не била дотогаш поврзана со 

сагата за Бургундците (ПЗН) (J. Tolkien 2014, 208) и покрај тоа што епизодата со релацијата меѓу 

Бургундците и Атила, толку живописно претставена во условно определениот втор дел на ПЗН, била 

позната во Англија.  



 

92 

 

Во стихот 1255 се најавува присуството на мајката на Грендел. „... 

Монструмката мамутска / што морала да гувее во гротла грозоморни / во водишта 

студеноморни кога Каин сабјоубиец / срамнославен станал на сопствениот брат/ 

труднорожбата таткова“ (Б, 1259–1263). Првата нејзина жртва е Есхер / Аешер, 

постариот брат на Ирменлаф, инаку близок на кралот Хротгар. Таа е опишана и како 

„морски волк“ (B, 1504), а заедно со Грендел, обајцата се атрибуирани како кромешных, 

што би се превело како ‘пеколни’ или ‘темни’ (Segal 1953, 320). Епизодата на борбата 

на Беовулф со Гренделовата мајка претставува сликовита инверзија на епизодата на 

борбата со нејзиниот син, зашто наспроти Гренделовото демнење на Хеорот, Беовулф е 

оној што ја наоѓа мајката на Грендел и ја посетува во нејзиното мочуриште (Louden 

1996, 351). Во епот тоа не е сосема така, затоа што очигледно е дека таа прва доаѓа во 

Хеорот (Б, 1279) и ги напаѓа заспаните Данци.  

Слично како што Шернибал е дојденец од земја во којашто постојат ѓаволи што 

се појавуваат и исчезнуваат (ПЗР 78, 1016–1017), така Грендел и неговата мајка се 

жители на едно „страшиместо“. Нивниот дом е полн со „монструм-пештери“; тоа е 

предел со „зовриена и крвогуста вода“. Претставата за овој терен целосно 

соодветствува на пространствата каде што херојот и неговите сонародници се сè, само 

не добредојдени. „Не вреви ми за врхорадост!“ е извикот со кој Хротгар става крај на 

веселбата во Хеорот. 

Чернис упатува на дилемата во врска со отсуството на Беовулф во салата за 

време на нападот на мајката, која го убива Аешер, Хротгаровиот советник и другар (Б, 

1325).49„Зошто поетот чека монструмката да нападне и да се повлече кон излезот без да 

ни каже дека Беовулф не е присутен [во Хеорот – К. Д.]? Мојот, признавам, современ 

контаминиран осет за структура ми вели дека поетот требал да ја соопшти оваа 

суштинска информација во текстот веројатно некаде на почетокот од стих 1251“ 

(Cherniss 1989, 317). Поетот веројатно бил запознаен со техниките на усна композиција 

на текстот, што значи дека тој не бил навикнат на придобивките од писменото 

фиксирање на текстот и, следствено, од неговото ревидирање или редакција. Сепак, 

кога се вели „усна“ книжевност, не се мисли на книжевност што го 

„префункционализира народниот разговорен јазик“ (Ќулавкова 1996, 47), туку поправо 

се говори за автентична книжевност, која ги развива своите дистинктивни, уметнички 

функции на начин инаков од пишаната книжевност. 

                                                           
49 Непредвидената смрт на овој лик може да се смета не само за катализатор на Беовулфовиот поход 

против Гренделовата мајка, туку и за дополнително негативно портретирање на вторава. Ако се земе 

предвид наклонетоста на Хротгар кон Аешер и фактот дека вториов е „по статус највисокиот човек по  

кралот“ (Staver 2005, 71), тогаш може да се претпостави дека неговата смрт не е случајност и дека го 

засилува драмскиот ефект во епскиот текст.  
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Би се очекувало дека Беовулф ќе биде меѓу првите што подготвено ќе го дочека 

нападот на Гренделовата мајка, без оглед на тоа што таа ненајавено се појавува во 

Хеорот. Можеби затоа поетот го сместил отаде, за со тоа да ја оправда неговата 

небрежност. Од друга страна пак, ако се знае дека Беовулф е туѓинец, но почесен 

гостин на кралот, тогаш може да се претпостави дека за него биле резервирани 

поприлични одаи од оние што би им биле доделени на останатите воини.  

Беовулф одлучно ќе настапи во волјата и нафаќањето да се пресмета со 

Гренделовата мајка. Неговата самоувереност се должи на успешната иницијација во 

борбата со Грендел, што значи дека Беовулф веќе се докажал како херој. Она што треба 

да го стори наредно е да го докаже своето херојство. Иако помлад и помалку искусен од 

Хротгар, Беовулф поседува мудрост за споделување, па затоа, во обид да го утеши 

кралот, му го упатува пословичниот исказ/совет: „Не тагувај, мудровладару! Подобро е 

мажот / да го одмазди пријателот одошто во тага да одолговлекува“ (Б, 1384–1385). 

Беовулф останува сталожен и прибран во новонастанатата ситуација и е свесен дека не 

би имало корист од тоа да се тагува, зашто смртта е неизбежен крај за сите. Тука, како 

и во ПЗН и во ВС, одмаздата претставува утешителна околност или сознание што 

влијае не само врз растот и развојот/ промената на ликовите, туку и на динамиката на 

епскиот текст.  

Беовулф се соочува со два предизвици: на патот до мочуриштето, тој мора да 

внимава на секаквите суштества што го напаѓаат, но мора и, истовремено, да се 

приспособи на условите на теренот со кој владее неговата противничка како 

неприкосновен владетел. Во извесна смисла, Гренделовата мајка е во предност, зaтоа 

што настапува на територија што ја познава добро. Беовулф е буквално оставен сам на 

себе (по деветте изминати часа борба, неговите сонародници го напуштаат, мислејќи 

дека е мртов), на бојниот корсет, шлемот и мечот Хрантинг.50 

Во стихот 1465 се куди Унфертовата бојазливост и неговото предизвикување на 

Беовулф: ако синот на Еклаф беше навистина она за што се претставува, тогаш тој, по 

логиката на нештата, би требало да биде во првите редови за поддршка и помош на 

херојот. Но, се чини дека Беовулф нема време да мисли на нелојалноста на Унферт, 

затоа што е соочен со посериозни и неодложни задачи. Тој дури ја заборава 

„навредата“, затоа што порачува Хрантинг да му се врати на сопственикот, доколку се 

случи да биде убиен од Гренделовата мајка.  

                                                           
50 Интересно е да се забележи дека старите Германи ретко користеле железо (Williams 1914, 91–92), што 

очигледно не се одразило во Б. 
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Иако е сам против непријателот, Беовулф очигледно ја има наклонетоста на 

„Небобогот“,51 кој како да му го отвора патот до спасот („но затоа ми овозможи 

Омнивладарот овосветски... / да видам на ѕидот ѕвиждална и ѕвездена / сабја 

старовремска“; Б, 1661–1664). Проблемот со стриктното држење и буквалното сфаќање 

не само на одредени зборови, стихови, туку и на цели искази во еден препев, е што не 

може точно да се знае во колкава мера се поклопуваат интенциите на текстот со 

интенциите на препејувачот. Но, дури и да се познава англосаксонскиот оригинал, 

прашање е дали може со непоколеблива самоувереност да се тврди дека еден исказ 

значи нешто ако се знае дека првичниот контекст на текстот е засекогаш загубен. 

Толкувачот може да го реконструира овој контекст за да може подобро да го разбере 

текстот, но секогаш ќе се провлекуваат пукнатини (семантички јазли) што ќе ги 

изложуваат сите негови аргументи на преиспитување. „... Да се биде толкувач, и уште 

повеќе – да се има разбирање за определени деликатни и чудни егзистенции... – значи 

да се биде подложен на постојани трансестетски влијанија. Да се биде под влијание на 

уметничките творби, пак, значи да се биде фрлен во состојба на дискретна преобразба 

со посредство на јазикот“ (Ќулавкова 2012, 209). Во оваа смисла, стиховите во коишто 

се упатува на релацијата Бог – Беовулф, можат да бидат метафора за силата на херојот 

што доаѓа отаде, а не за строго упатување (славење) на христијанскиот Бог. 

Епизодата на битката на Беовулф против Гренделовата мајка покажува колку 

овој еп е типично машки и конструиран во насока да го велича машкото херојство, на 

штета на женските ликови. Единствените активни женски ликови во светот на Б се 

Веалтеоф, Гренделовата мајка и непознатата, геатска жена. Иако се споменуваат 

женски ликови какви што се Фреавару, Хигд, Модрит, тие се безгласни, па со тоа 

маргинализирани и пасивни. Затоа се покренува прашањето за тоа дали елиминацијата 

на Гренделовата мајка е чин на херојство или не е, ако се земе предвид дека таа е 

раководена од потребата да го одмазди сопствениот син. Таа не се појавува во Хеорот, 

како Грендел, за смислено да им наштети на Данците, туку за да ја исправи неправдата. 

За разлика од мажите-херои како славни борци, Гренделовата мајка е стигматизирана 

како инаква, туѓа, „аномалична“, неприпадна. Дури и нејзината физичка сила е 

доведена во прашање, во исказот што може да има и пословичен квалитет: „Видливо 

послаб бил нападот / за онолку за колку е понекадарен родот женски; атак-гневот на 

амазонката е понеасолен од машкиот“ (Б, 1282–1284). „Јунаците најверојатно ја 

                                                           
51 Стиховите: „Отецот што го олабавува од оков-синџирот / прангите му ги прашти Он што првовладее / 

со времето и времињата; што е Бог вистинскиот“ (Б, 1609–1611) се добар показател за поетовата 

интенција да го претстави водечкиот лик во светлото на Божјата наклонетост. Македонскиот препев 

остава простор да се шпекулира дека овој стих е дополнително додаден кон некогашниот англосаксонски 

оригинал со цел да може триумфот на Беовулф да се смета за христијанска победа. Но, ова го изложува 

Беовулфовото вистинско херојство на сомнеж: дали херојот е навистина херој ако се потпира на сила 

што е над него и која му помага за да триумфира? Случаите со помош отстрана се чести во 

јужнословенските епски песни за Марко Крале и веројатно во нив убаво се илустрира потребата човекот  

да ги оправда своите ограничувања или слабости.  
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потцениле силата на мајката што направило да не чувствуваат толку голем страв. 

Мајката не предизвикала уништување [како Грендел – К. Д.], па затоа нејзината сила 

изгледала помала“ (Staver 2005, 71).  

Морализаторската димензија во Б се остварува преку советодавството меѓу 

Хротгар и Беовулф. Како стар и искусен крал, Хротгар го советува танот да се држи 

понастрана од гордоста и да не дозволува оваа да го втурне кон себељубие, затоа што 

сите луѓе се смртни. Она што е особено важно за Хротгаровите зборови е нивната 

безвременост. Без оглед што Б е настанат пред многу векови, универзалноста на 

пословичните искази укажува на тоа дека овие претставуваат применлива мудрост.  

Во завршниот дел, Беовулф се враќа назад и полага извештај пред Хигелак, 

кралот на Геатите. Неговата сопруга Хигд, иако млада, била: „Штедра... нештедлива, 

широкограда / душоотворена во дарувањето во давањето блага / на народот геатски“ (Б, 

1929–1931). На Хигд ѝ било доделено место во вистинскиот географски свет на 

Северот. Нејзиното име звучи невообичаено и е без преседан и возможно е да е 

изведенка преку алитерација – Hygd/Hyge-lac (J. Tolkien 2014, 219). 

Веднаш по нејзиното претставување, поетот ја споменува Модтрит, 

„народокралицата... / [која] страшни страводела сторила во младоста!“ (Б 1931–1932). 

Овој текст во текстот претставува антитеза, зашто ги сопоставува како спротивни овие 

два женски лика на сличен начин како што тоа беше изведено во пасажот со Сигемунд 

и Херемод.  

Беовулфовото прераскажување на походот и триумфот над Грендел и неговата 

мајка од поетички аспект потсетува на Одисејовото раскажување на авантурите пред 

кралот Алкиној. Во прераскажувањето пред Хигелак, Беовулф, како победник, ја дава 

само својата верзија на приказната. Постои само еден аспект на приказната, во којашто 

херојот се претставува како жртва и го портретизира Грендел преку хиперболизирачки 

атрибути. Со враќањето назад, Беовулф недвосмислено ја истакнува својата лојалност 

кон Хигелак, што значи дека неговото присуство во Данска било времено, исто како и 

неговата служба кај Хротгар.  

Меѓутоа, она по што е значаен овој трет дел од епот, е борбата со змејот. 

Овојпат Беовулф не е оставен самиот на себе, туку ја има поддршката на Виглаф, синот 

на Веохстан. Овој е сопственик на древен меч, кој е наследство од Еанмунд, синот на 

Отер и „историјата за неговиот стар меч... претставува супституција за неговиот 

недостаток од воено искуство“ (Cherniss 1989, 322). Описите што се дадени за 

Ваегмундинзите се необични и тие укажуваат на семејна лоза, што веројатно била 

поделена однатре, особено ако се земат предвид конфликтите меѓу Шведите и Геатите. 

Можно е поетот да го вовел ликот на Виглаф за да послужи како доказ за крајот на тие 
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семејни препирки (J. Tolkien 2014, 170). Но, на книжевен план, текстот е интерполиран 

од политичките збиднувања што ги тангираат Геатите.  

Во три наврати, разни јунаци се обиделе да пристапат до богатството што триста 

години било скриено и вардено од змејот. Ова не им припаѓа ни на Шведите, ни на 

Геатите, туку на народ што живеел долго пред нив. При соопштувањето на овој текст 

во текстот, се забележува очигледниот премост од херојскиот кон елегичниот тон. 

Змејот е спомнат со именката „црв“ (worm; B, 2568, 2629, 2669, 2705, 2772, 

3039), што можеби е етимолошки изменета форма на германското wyrm.52 Спореден со 

претставата на Фафнир во ВС, кој е опишан онолку детално колку што дозволува 

епскиот дискурс, змејот во Б фигурира како пречка, која мора да се отстрани. Постои 

разлика меѓу draconitas (Фафнир) и draco (змејот во Б). Ако првиот е активен лик во 

текстот, тогаш вториот е персонификација на негативните аспекти (односно „злата 

страна“) на херојскиот живот или за свирепоста на судбината, која не ги одминува ни 

старите, докажани, праведни кралеви. Остарениот Беовулф ќе доживее да го искуси 

остварувањето на Хротгаровите зборови дека дури и еден стар крал може да биде 

изложен на милоста или немилоста на судбината.  

Во 107. забелешка, Гринфилд наведува дека исто како змејот во ВС, кој се 

„растопил од својата огромна топлина“, така и змејот во Б конечно умира од своите 

сопствени огнени пламени. Беовулф ја губи битката против змејот и со тоа се става крај 

на неговото педесетгодишно владеење со Геатите. 

Откако му се укажала шанса да го види златото, Беовулф ќе му се заблагодари 

на „Кралот краснославен Господарот космички / вечниот Великобог“ (Б 2795–2796). 

Му порачува на Виглаф да го однесе богатството кај нивните луѓе и да изгради могила 

среде океанот, која ќе се вика „Почивалиштето на Беовулф“. Му ја остава на Виглаф 

својата борбена опрема. Над богатството е фрлена магија и ниеден човек не може да 

влезе во пештерата, освен ако тоа не е божја волја. Не е сосема јасна причината зошто 

„големите принцови“ го проколнале богатството (освен ако се исклучи очигледната 

импликација порано во епот дека „Никој не е отпорен на нафаката што шика / од 

закопано краснозлато колку и да ја крие“; Б, 2765–2766). Интересно е што ќе биде 

обвинет за грев и сериозно проколнат и ‘пратен во пеколот’ секој оној што ќе се осмели 

да го ограби златото без да ја има добрата волја од Бога, а токму Беовулф и Виглаф се 

оние што, вака или онака, се наоѓаат во позиција на крадци. Гринфилд укажува дека не 

е сосема јасно дали таксиратот што го снашол „златовардачот тучен“ (змејот), не се 

                                                           
52 Интересно е што еден од почестите епитети, кои се употребуваат за Грендел и за останатите 

чудовишни фигури во епот, е именката wyrm, која во латинските христијански списи е именка за ѓаволот. 

Ерик (Сигурд) во Темно кралство: кралот на змејовите, исто така го ословува непријателот/змејот како 

worm. 
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однесува и на самиот Беовулф, затоа што овој сепак му порачува на Виглаф да го 

однесе пленот назад во геатската земја. 

На крајот, за Беовулф е изграден споменик, и во почивалиштето се оставени 

прстени и скапоцени камења. Но, златото, „вземи уште лежи / некорисно за народот ко 

некогаш што било“ (Б, 3167–3168). Кај историските Германи, погребот не бил 

раскошна церемонија и се полагало внимание на тоа телото на загинатиот или 

починатиот великодостоинственик да биде спалено. Врз мртвите тела ретко кога се 

трупале облеки, но се ставало оружјето, а понекогаш се спалувал и коњот на мртвиот 

(Такит 1999, 36). Епот почнува и завршува со погреб.53 

За разлика од Илијада или Одисеја, божествената интервенција во Б не е 

конкретен и визуелен факт (Louden 1996, 350), што значи дека ликовите, во една 

поширока смисла, се препуштени да дејствуваат и да се спасуваат самите себе. Во Б, 

златото не е само некаква „среќна околност“ што ќе му олесни на херојот да освои 

територии, да покорува непријатели, да стекне немерлива слава или пак да ја добие 

раката на жена со прочуена убавина. „Самото нешто е темно, трагично, злокобно, 

живописно реално. Тоа е обременето со историја, што влече корени од темните 

пагански времиња многу пред меморијата на песните, но не и над досегот на 

имагинацијата“ (J. Tolkien 2014, 232). 

Богатството што зад себе го остава змејот е проколнато исто како и златото (и 

златниот прстен) на џуџето Андвари во ВС. Во вториот случај, моќта на богатството е 

толку голема, што ќе го помати умот на Фафнир, кој, сакајќи да го присвои златото, од 

заслепеност ќе го убие својот татко Хреидмар. 

Од стихот 3141 почнува посмртниот ритуал за Беовулф. На погребот се појавува 

и една „геатска жена“ (B, 3150)/„Господарката Геатска“ (Б, 3150), која ја оплакува 

смртта на Беовулф. Гринфилд смета дека оваа жена би можела да биде вдовицата на 

Беовулф (иако епскиот текст тоа не го сугерира), остарената вдовица Хигд54 или пак 

една од оние жени што имале улога да ги оплакуваат мртвите во германските племиња 

(B, 142). Бројот на херои што му упатуваат последен поздрав на умрениот крал е 12 (B, 

3170), исто како бројот на паладините во ПЗР и бројот на витези што го придружуваат 

Сигфрид до земјата на Гунтер (ПЗН, 3, 59).  

Во оригиналот, за Беовулф и за Скилд се користи именката leofpeoden. 

„Упатувањето на двата починати крала преку повторувањето на истата именка ја 

                                                           
53 Во полза на компарација може да се спомене дека Џ. Толкин (кој очигледно и несомнено бил инспиран 

од херојските епови и саги) во Двете кули го користи елементот на „фрлање грст земја“ врз гробот на 

умрениот Хама.  
54 Оштетениот дел во англосаксонскиот „оригинал“ (g... méowle), би можел значењски да се поврзе со 

латинското ănus што значи „стара жена“ (К. Tolkien 2014, 141). 
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зајакнува заокруженоста што на делото му дава обединувачки елегичен квалитет“ 

(Monnin 1987, 119).  

2.1.3. Кенингот како специфична стилска фигура во Беовулф со паремиолошки 

својства 

Кенингот, како специфична стилска (и реторичка) фигура во скалдската поезија, 

добива посебен и карактеристичен третман во коментарите на Снори Стурлусон, во 

вториот дел од прозната Еда (Скалдкапармал) иако не може со сигурност да се тврди 

дека оваа фигура не постоела и претходно. Проблемот во коментарите на Стурлусон се 

должи на неговиот општ пристап во определбата на кенингот, што го отежнува 

дистингвирањето и разлачувањето на оваа фигура од некои други стилски фигури 

(епитетот или метафората). Меѓутоа, благодарение на теорискиот интерес и заложби на 

истражувачи од различни бранши, кенингот добива заслужен третман и за него денес 

постојат многубројни, прифатливи и недвосмислени определби.  

Етимологијата на терминот упатува на три можни толкувања:  

(1) глаголот kenna: „да се искористи кенинг“, „да се даде одредница/детерминант“, „да се 

денотира или да се изрази преку кенинг“ (Faulkes 1998,XXIV);  

(2) фразалниот глагол kennavið: „да се именува нешто или некој по нешто или некој 

друг“; 

(3) староисландскиот глагол kunna: „да се знае“, „да се информира некој за нешто“, „да се 

научи некој за нешто“ или, најопшто, „да се препознае, перципира, почувствува или 

искуси низ сетилата“ (Ross 1987, 53). 

(4) исландскиот идиом kennakenningar: „да се проповеда“. 

Снори го користи терминот кенинг за да упати на структурен механизам, при 

што на лик или на објект се упатувало преку перифрастички опис што содржи еден или 

повеќе термини (кои можат да се состојат од именка со еден или со повеќе зависни 

генитиви или сложена именка или комбинација од овие две структури) (Faulkes 1998, 

XXXIV). 

Класичниот, традиционален, прост кенинг, вообичаено има 

триделна/трипартитна структура: 

а) Референт – субјектот/објектот на кого што се однесува кенингот. (На референтот не се 

упатува директно, туку се бара слушателски/читателски влог, поради што кенингот често 

пати се смета за загадочен.) 

б) Базичен збор – се однесува на референтот и во голем број случаи може да претставува 

метафора. (Базата го/ја истакнува: предметот, појавата, ликот, со кои се споредува 

референтот.) 
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в) Детерминант – оној дел од кенингот којшто доаѓа од сферата на референтот и служи 

да помогне во разбирањето на базичниот збор во релација со референтот. (Детерминантот 

„служи за да се израмни разликата во значењето меѓу базата и референтот. 

Асоцијативниот детерминант секогаш се презема од универзумот на референтот или пак 

од таков што има блиска, видлива врска со онаа на референтот.“)  

(Gardner 1969, 113) 

Постојат општи и специфични видови кенинзи. Меѓу видовите на специфични 

кенинзи можат да се наведат:  

(1) við(r)kenning – замена на личното име на некој женски лик (Даден е во форма на 

„именувана сопственост на неименуван референт“ (Ross 1987). Се делат на: ofljóst, 

nýgervingar и nykrat.) 

(2) sannkenningar („вистински кенинзи“) – придавки и прилози за ликови врз основа на 

нивните атрибути (Sannkenningar и fornofn се кенинзи за машки ликови.) 

Како сложена, најчесто двочлена конструкција составена од метафорична основа 

и детерминант, кенингот служи за да го зајакне стилскиот ефект на текстот. Со 

терминологијата на академик Ќулавкова, би се рекло дека кенингот стилски го вежба 

мислениот објект (Ќулавкова 1996, 195).  

Меѓутоа, во своите први форми, кенингот не се темелел на метафора или на 

стилски фигури, туку се користел исклучиво како супституција на едно име со друго, и 

не станувало збор за преносно значење (Faulkes 1998, xxx) и колку оваа форма најмногу 

да го потсетува современиот читател на метафората. Современиот читател и толкувач 

ризикува да постави знак за еднаквост/еквиваленција меѓу дескриптивниот епитет, што 

вообичаено го придружува името на херојот во епската поезија, со кенингот. За да се 

избегне оваа замка е потребно кенингот да се сфати преку механизмот на симилето – 

кога еден лик, предмет, појава се опишуваат преку компаративната релација со 

несличен лик, предмет, појава на нив.  

Кенинзите се помошни средства, кои се јавуваат како интервенции при 

проблемите кои се јавуваат при „строгата метрика, многубројните алитерации и 

внатрешните рими“ (Borhes 1999, 31). Борхес успешно ја согледува функционалноста 

на кенинзите, која се должи на нивната природа, наклонетост, насока да не ја 

„дофаќаат“ (одредуваат или дефинираат) природата на предметите според нивниот 

облик, туку според нивната употребливост (би се рекло, според нивната ‘корисност’ во 

градењето на стилот на епот или на сагата). Кенингот претставува варијација и ако се 

земе предвид „стравот од буквалните повторувања на пејачите и нивната желба да ги 

исцрпат сите можни варијации“ (Borhes 1999, 42), тогаш еден современ читател (кој не 
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е истовремено и поет, а никако епски пејач), би можел само мисловно да го опфати 

бројот на возможни варијации како комбинации во кенинзите.  

Преку кенингот се истакнува квалитет или атрибут што прави еден субјект или 

објект да биде впечатлив. Тој поттикнува на асоцијација и подразбира ментален напор 

за да се дешифрира, затоа што често пати се поврзуваат именки што во инаков случај 

не би се довеле во заемнозависна релација. Индикативен пример постои во кенинзите 

за море во Б, какви што се китопат или лебедопат. Џ. Толкин верува дека е погрешно 

англосаксонскиот кенинг hronrád да се преведе, како што е често тоа случај со 

„китопат“, затоа што сложенките од тој тип звучат нескладно, па дури и бизарно на 

современ англиски јазик. Тој го дава примерот со именката rád како англосаксонски 

претходник на англискиот збор road, т.е. пат. Зборот rídan значи „јавање“, но не 

означува насока или патека. Зборот hron (hran) означува некаков вид ’кит’, меѓутоа не е 

апсолутно јасно за каков морски цицач станува збор. Овој веројатно бил седумпати 

поголем од обемот на фока, аhwæl бил седумпати поголем од обемот на hron. Па така, 

кенингот „китопат“, иако погрешно преведен, би требало да упати не на патеката што ја 

минувал китот, туку на самиот чин на пливањето (J. Tolkien 2014, 147). 

Флексибилноста на кенингот, како формулаична техника, се покажува во 

способноста на поетот да го промени првичното место на составните конституенти 

(„драгиот Беовулф“ може да биде Beowulf leofa или leofa Beowulf). Оваа карактеристика 

дополнително доаѓа до израз во случаите кога може да дојде до замена на синоними 

или на метрички еквиваленти.  

Имајќи го на ум оригиналот на епот на западносаксонски дијалект, Монин 

забележува дека во неговата структура се јавуваат сто и дваесет термини или фрази што 

соодветствуваат на формата на кенингот. Меѓутоа, поради флексибилната природа на 

некои од овие фрази, тој решава да ги именува не како кенинзи, туку како „именувања“ 

(Monnin 1987, 111), односно како специфична номенклатура врзана за водечкиот лик на 

епот. Во оригиналот, всушност, постојат околу четириесетина вакви фигури што 

Беовулф ги споделува со некои други ликови.  

„Од 1070 сложенки во Беовулф само дваесет... можат да се класифицираат со 

степен на сигурност како Methapern mit Ablenkungen (асоцијативна метафора – К. Д.)... 

И шест од овие дваесет се зборови за ‘тело’, со огромна сличност меѓу себе“ (Gardner 

1969, 111). Во Б, за разлика од некои други средновековни нордиски епови, кенинзите 

се застапени со само два проценти од вкупниот број на сложенки, што значи дека тие 

не се најспецифичниот дел од дискурсот на епот. Малоун и Бо ги дефинираат 

кенинзите како стилистички особености, коишто во Англија немале „луксузен раст 

како во Исланд“, од каде што потекнуваат (Malone & Baugh 1967, 30). 
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Кенингот може да се третира жанровски и како „мини-енигма“ (или мини-

гатанка). „Фразата е конституирана од два збора, суштински поврзани еден со друг... и 

може да биде механизам [за доловување] на некои питорескни конструкти. Фразалната 

комбинација на ‘именка+именка’, во којашто првиот збор (во генитив или во датив) го 

дефинира вториот, е вообичаена во англосаксонската поезија“ (Dance 2010, 46). 

Поетскиот предмет се воспоставува како релација меѓу знаците, како квалитет што 

постои само во дадена текстуална целина. Во неа „... лингвистичките знаци не се само 

избрани, туку се исто така и функционално комбинирани со цел да се добие поголем 

стилско-семантички ефект“ (Ќулавкова 1989, 174). 

Кенингот како форма е значаен за ова истражување, затоа што неговата употреба 

во паремиолошките форми во Б – и тоа особено во македонскиот препев – игра улога во 

‘отежнувањето’ (дезавтоматизацијата, дефамилијаризацијата) на книжевниот јазик, кое 

директно се рефлектира и врз ‘отежнувањето’ на паремиолошките форми. Во споредба 

со консултираните (и достапни) англиски и бугарски препеви на Б, македонскиот 

препев на епот изобилува со кованици (неологизми), кои се среќаваат и во 

паремиолошките форми за коишто подоцна ќе стане збор. Од овие причини, вреди да се 

посвети нужно внимание на коментирање на дел од кенинзите, затоа што тоа ќе 

помогне подобро (поверно, поточно) да се сфати (дофати) суштината на некои 

кованици во пословичните искази во Б.  

Целта на докторската дисертација не е да се даде исцрпен список на сите 

кенинзи во Б. Тоа не би соодветствувало на целта на истражувањето иако вреди 

насоката на Борхес дека увидот во целосен список на кенинзи значи да се изложиме на 

непријатното чувство дека ретко кога се среќаваме со изворните тајни на јазикот и, 

уште повеќе, што нам (на современите читатели) не ни се во целост познати 

правилата/законите на нивна употреба во соодветни, поетски ситуации (Borhes 1999, 

46). 
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Табеларниот приказ на дел од кенинзите би изгледал вака:55 

КЕНИНЗИ СТИХ И 

СТРАНА 

Данците... жнееле жезолслава 

 

(војувале славни битки со 

оружје) 

 

2, 7 

Кенинзи за море: 

 

Кито–пат 

Лебедопат 

Моредалги/ море–далги 

 

 

Далго–широчини 

Далгостење 

Море–струи 

Море–грб 

(На врвот од) водоамбис[от] 

(тука Унферт мисли на 

морската површина, зашто 

алудира на натпреварот во 

пливање меѓу Беовулф и 

Брека) 

 

Моремоќ 

(морска струја) 

 

Утробран 

(Унферт тука веројатно 

мисли на првиот бран што му 

посакал добредојде на Брека 

во норвешката земја) 

 

 

Потоп–далги 

(ова би можело да е библиска 

референција во зборовите на 

Беовулф) 

 

 

10, 7; 514, 21 

200, 13 

217, 13; 464, 20; 

577, 23; 1133, 37 

 

228, 14 

230, 14 

297, 15 

471, 20 

510, 21 

 

 

 

 

 

 

517, 21 

 

 

519, 21 

 

 

 

 

 

 

542, 22 

 

 

 

                                                           
55 Второстепена и не помалку битна причина или, поправо, аргумент за насочување на вниманието на 

кенинзите само во Б се должи на нивното отсуство во останатите епови и епски песни. Дел од кенинзите 

што се дадени во табеларниот приказ се среќаваат во паремиолошките форми присутни во Б за кои ќе 

стане збор во третото поглавје. 
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(Ме донесе) водонапливот 

талазоводиштето (до земјата 

на Фините) 

(веројатно кенинг за плима) 

 

Гнев–водиште 

Штедро–талази 

580, 23 

 

 

 

 

1131, 37 

1209, 39 

Кенинзи за Грендел: 

 

(овие не се класични, 

типични и традиционални 

кенинзи, ама ја имаат таа 

функција во Б, затоа што 

служат како атрибутивна 

супституција за името на 

Грендел) 

 

Темносилниот темник 

(прв кенинг за Грендел, кој за 

првпат е споменат во стих 

102). 

 

Пустелио–лунѕач 

Баро–кастел 

Колнатик(от) колнат 

Новообитувачот 

Гневнозавојуван со доброто 

(творец на лоши дела) 

Темна смрто–сенка 

Човекодушман, воинствениот 

вјасолунѕач 

Тајносила рушителна родена 

средноќно 

(ова се атрибути што ги 

користи Беовулф за да 

потенцира каков опис се 

прочул надалеку за Грендел, 

кого што самиот сè уште не 

го видел). 

 

Душман–ѕвер 

(во зборовите што Беовулф 

му ги упатува на Хротгар) 

 

Слепоуништувач 

(во зборовите што Хротгар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86, 9 

 

 

 

 

103, 9 

104,9 

133, 10 

142, 10 

144, 10 

 

160, 11 

164, 11 

 

275, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

433, 19 

 

 

 

479, 20 
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му ги возвраќа на Беовулф по 

обраќањето на вториот).  

 

Смрт–арамија 

Пекол–демон 

Душман ноќносилен 

(во зборовите на Хротгар) 

Мраколунѕач 

Демон–тиќе 

Подлопритајник 

Огногневник 

(постојат некои кенинзи, 

каков што е овој, што не 

можат точно да се 

образложат. Овој кенинг 

веројатно упатува на врската 

на Грендел со пеколот, како 

вид на опозиција на Геатите 

кои почиваат во Хеорот, 

опишана како „рај–сала“) 

 

Серт–убиец 

Силнотиранот 

Злокоткач  

(котка–галење, ласкање, 

забавување) 

 

Злоџинот 

Хиеноуривач 

Пекол–пленик 

Гостин–убиец 

Демон–отпадник 

Баш–болник 

Челопротивник божји 

Пизмо–демон 

На–смрт–осуден натемаго 

Лош–лиот 

(во зборовите на Беовулф) 

 

(Очаен) очајдушман 

(исто) 

 

Беднотиќе 

Пизмодушман 

Шејтан–паганин 

Колеж–виновник 

 

 

 

488, 20 

591, 23 

660, 25 

 

703, 26 

706, 26 

720, 26 

723, 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737, 27 

749, 27 

750, 27 

 

 

 

761, 28 

766, 28 

787, 28 

792, 28 

801, 29 

807, 29 

811, 29 

815, 29 

850, 30 

961, 33 

 

 

969, 33 

 

 

973, 33 

984, 33 

986, 33 

1000, 34 
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Монструм жртвовалкан 

 

 

1001, 34 

Кенинзи за Хеорот: 

 

Красноздание 

(сè уште неизградената, 

неименувана Хеорот. За 

кенинг може да се зборува 

кога поетот користи 

сложенка за да го упати 

читателот на нешто што не се 

именува директно, па така во 

случајов, колку и кованицата 

„красноздание“ да не е 

кенинг по структура, толку 

таа ја исполнува функцијата 

на кенинг, зашто претставува 

супституција за нешто за што 

допрва ќе се пее, а не е 

директно именувано.  

Дополнителна поткрепа за 

ова мислење е што кенингот 

се јавува во членувана форма, 

што покажува дека поетот 

или  препејувачот имале 

конкретно здание на ум). 

 

 

Пиј–сала/ Пиво сала 

Гозбо–сала 

Вино–сала/ Вино–дворец 

Калкан–великоздание 

Банкетздание азно–домот 

дански 

Бој–поприште 

(овој кенинг е употребен во 

мигот кога Хеорот станува 

сала на пролеаната данска 

крв) 

 

Велебедем(и) 

(во дадениот контекст овој 

кенинг може да функционира 

како метонимија за Хеорот 

 

 

 

76, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482, 20; 492, 20 

484, 20 

695, 26; 771, 28 

704, 26 

715, 26 

 

777, 28 

 

 

 

 

 

785, 28 
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Даросала 

Жизносала 

Замокот на гостопримството 

Обелиск–здание 

Седворец 

(во зборовите на Веалтеоф) 

Убавосала 

838, 30; 923, 32 

993, 34 

994, 34 

997, 34 

1177, 39 

 

1214, 39 

Кенинзи за домот на 

Грендел и неговата мајка: 

 

Монструм–одаи 

Визби на смртта 

Мочур–прибежиште 

 

 

 

846, 30 

847, 30 

852, 30 

Кенинзи за Хротгар: 

 

Кралот крунославен 

 

(веројатно се мисли на 

Хротгар кој страда поради 

наездата на Грендел). 

 

Седржецот дански 

Крунославниот кнез 

Доблест–синот Хеалфденов 

Принцо големецот 

Храброзаштитникот дански 

Крунокралот на Данците 

(во зборовите на Вулфгар) 

 

Миропомазаник дански 

(во зборовите што Беовулф 

му ги упатува, во вокативна 

форма, на Хротгар) 

 

Народољубеник  

(исто) 

 

Чудокрал 

Вардач на великоазното/ 

Азнобранителот боен 

 

(оваа форма, ако се сложиме 

дека врши функција на 

кенинг, има полисемантички 

квалитет. Со кованицата 

 

 

129, 10 

 

 

 

 

 

170, 11 

201, 13 

344, 17 

353, 17 

371, 17 

391, 18 

 

 

428, 19 

 

 

 

 

430, 19 

 

 

920, 32 

921, 32 / 1047, 

35 
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„великоазно“ може 

индиректно да се упатува на 

Хеорот, како сала на 

богатството, раскошот и 

славата, но може исто така да 

се мисли и на лозата на 

Хротгар кој е потомок на 

Хеалфден, и брат на 

Хеорогар и Халга. Тој е 

единствениот преживеан од 

неговото семејство, па оттука 

може да се претпостави дека 

тој е вардач на таа славна 

лоза). 

 

Господарот на сите горостаси 

Трижвоин Хеалфденов 

 

(епитетот ‘триж’ е исто така 

искористен и за Беовулф во 

стих 380). 

 

Овардакрал 

Севладар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050, 35 

1063, 35 

 

 

 

 

 

1237, 40 

1249, 40 

Кенинзи за Веалтеоф: 

 

Првоцарица 

Жената од Хелмингзите 

Прстеноукрасената 

Златокралица, божосјајна 

Злато–окрунета 

Красножената Скилдингова 

 

 

 

615, 24 

620, 24 

623, 24 

640–641 

1163, 38 

1168, 38 

Кенинзи за Бог: 

 

Судијата на седејанијата 

Седржецот небесен 

Владетелот славоносен 

Омнимоќниот Отец 

Чуварот славоносен 

Севладетелот 

 

 

181, 11 

182, 11 

183, 11 

316, 16 

931, 32 

1180, 39 
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Кенинзи за Беовулф: 

 

Море–вештиот воин 

Огносмелиот/ големецот 

Геатски 

Јунак трижпрославен/ во 

тешки битки 

Бој–водач(от) 

Јуначки јуриморец 

Правовоин 

(Земјакот Хигелаков) 

силниот стравоџин 

Добриот дуелник 

Дворожелник 

(истиот кенинг е употребен и 

за Грендел во истиот стих) 

 

Воинозаштитникот најголем 

Жезололорд/ кнез 

краснодивен 

 

 

 

209, 13 

340–341, 16 

 

380–381, 18 

 

403, 18 

502, 21 

675, 25 

737, 27 

 

758, 27 

769, 28 

 

 

 

791, 28 

796–797, 28 

 

Кенинзи за меч: 

 

Светложелезо 

Сјајночелик 

 

 

539, 22 

891, 31 

Кенинзи за зора 

 

(Зарумени истокот) 

тајнознакот Божји 

(изгрејсонцето, сонцето 

воопшто или зората) 

 

Раносветлина 

Првосонце 

 

 

 

570, 23 

 

 

 

 

604, 23 

917, 32 

Други кенинзи:  

 

Ноќномора најморничава 

 

(за војната на Грендел против 

Хротгар и Хеорот) 

 

 

 

193, 12 

Обилноумни 

 

202, 13 
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(мудри луѓе. Овој кенинг за 

првпат се среќава како 

упатување на луѓето што се 

обидувале да го одвратат 

Беовулф од походот во 

земјите на Хротгар) 

 

Море–витли 

 

(веројатно се алудира на 

обележувањето на морската 

површина што било 

предизвикано од патувачкиот 

брод) 

 

212, 13 

Исполините ведерски 

 

(кенинг за брегот на кој се 

истоварува бродот на 

Беовулф и 

четиринаесетмината што го 

придружуваат во Данска) 

 

225, 13 

Ѕунооклопи 

(панцирите на Беовулф и 

неговите воини) 

 

226, 13 

Пребивалишта прекуморски 

 

(туѓи земји. Ова е кенинг што 

стражарот на брегот го 

користи за да ги предупреди 

или да ги испита Беовулф и 

новодојденците за нивната 

работа во Данска) 

 

255, 14 

Збороазно 

 

(вистина. Стражарот на 

брегот ги испитува 

причините за доаѓањето на 

Беовулф и неговата дружина, 

по што Беовулф чесно го 

открива „збороазното“) 

 

259, 14 
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Огнишнодружба достојна 

 

(кенинг што го користи 

Беовулф во своето 

претставување пред 

стражарот, сакајќи да ја 

потенцира својата 

добронамерност за доаѓањето 

во земјата на Хротгар, 

потенцирајќи го своето 

сонародништво со Хигелак. 

Со слична функција е и 

дескрипцијата 

„трпезодругари тучни/ борци 

на Хигелак сме“, што ја 

користи во своето 

претставување пред Вулфгар) 

 

261, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342, 17 

Мудрожизнец 

 

(мудар, паметен човек. 

Беовулф му раскажува на 

стражарот на брегот дека 

сите  мудри луѓе го ценеле 

Ектеоф, неговиот татко) 

265, 14 

Беднодушмани  

 

(непријатели) 

294, 15 

Огнозасилени  

 

(сјајни. Се однесува на сјајот 

со кој блескал амблемот на 

воената опрема на Беовулф и 

на неговата дружина. За 

Хеорот се среќава 

потенцијалниот кенинг 

„светлозрачие“, со истата 

конотација. Ќе се види дека и 

за опремата на валкирите се 

јавува сличен кенинг во ВС).  

 

305, 16 

(Алки сјајни) железно 

жизнопееле 

 

(овој кенинг би требало да ја 

поттикне аудитивната 

323, 328, 16 
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перцепција кај читателот и да 

евоцира претстава за звукот 

што го оставала воената 

опрема на Беовулф и 

неговите сопатници. 

Кенингот се прелева со 

слични ефекти во истиот дел, 

претставувајќи ги 

воинствените копја кои 

„простумеле еднонаедно“). 

 

Мажосмело 

 

(храбро. Именката „маж“ и 

придавката „смел“ треба да 

поттикнат на асоцијација за 

храброста на Беовулф и 

неговите воини. Во случајов 

не станува збор за кенинг, 

колку за епитет во онаа 

смисла во којашто овој се 

среќава во Хомеровите 

епови).  

 

337, 16 

(Кога светлината примрачна/ 

ќе се скрие под) 

сводонебната камилавка 

 

(штом сонцето ќе згасне, а со 

тоа и дневната светлина, се 

најавува часот на ноќта и 

темнината). 

 

414, 18 

(Зашто ми ја знаеја одлично) 

змеј–силата 

 

(не е јасно дали овој атрибут 

во говорот на Беовулф го 

издава неговиот младешки 

хибрис или пак препејувачот 

одлучил да ја искористи оваа 

кованица во функција на 

придавка, за да ја илустрира 

немерливата сила на херојот).  

 

418, 19 

(И ноќе на) нишајдалгите  421–422, 19 
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(море) 

 

Крв–пари 

 

(во своето претставување 

пред Беовулф, Хротгар 

раскажува дека морал да ги 

смири разбунтуваните по 

смртта на неговиот брат 

Хеорогар и како најполезно 

средство за тоа, ги 

искористил овие „крв–пари“. 

Тука веројатно се мисли на 

нечисти пари искористени за 

поткуп). 

 

470, 20 

Празнославие 

 

(употребено во контекстов 

како малодушност или 

лудост. Ова е атрибут, повеќе 

отколку што е кенинг, што 

Унферт го користи за да го 

опише квалитетот на 

натпреварот во пливање меѓу 

Беовулф и Брека).  

 

508, 21 

Душогубниот далгобој 

 

(кенингот е алузија на 

мачното и макотрпно 

натпреварување во пливање 

меѓу Беовулф и Брека) 

 

534, 22 

Риби–убијци 

 

(во своите зборови упатени 

кон Унферт, Беовулф 

веројатно мисли на китови 

што им го попречувале патот, 

нему и на Брека.  

 

Во стих 549, Беовулф 

повторно упатува на овие 

суштества, именувајќи ги 

како „рибо–лиоти“, а во стих 

541, 22 
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556, упатува на морското 

чудовиште 

(„рушимонструм“/ 

„смелоѕвер“), кое го одвлекло 

на дното од морето. Од 

контекстот не е јасно за кое 

морско суштество станува 

збор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телоштит/ војногард 

(панцир) 

550, 552, 22 

Сабјозамолчени 

 

(убиени. Се мисли на 

морските немани што го 

нападнале Беовулф во 

натпреварот со Брека) 

 

567, 22 

Земајглавски боренија/ 

сотирачки сабјоужасии 

 

(сложен кенинг за битки) 

 

582–585, 23 

Снагобој  

 

(сила, агилност, издржливост 

во битка) 

 

675, 25 

Маглобрда 

 

(веројатно кенинг за 

ридовите што го делат 

мочуриштето на Грендел од 

Хеорот) 

 

710, 26 

Двороуста 

 

(врата. Овој кенинг е 

употребен во епизодата во 

која Грендел се притајува и 

молчешки влегува во Хеорот 

без знаењето на Геатите) 

 

723, 27 

(Човек растен под) радост–

сонцето (на земјава замашна) 

752–753, 27 
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(Кенингот радост–сонце 

веројатно нема инаква 

функција освен тоа да служи 

за контрастивно поставување 

на границите меѓу 

пребивалиштата на Геатите 

кои се над земјата, исполнети 

со светлина, и оние на 

Грендел и останатиот дел од 

„суријата содемони“, што во 

најголем број случаи се 

врзуваат за хтонски, мочурни 

води лишени од сончева 

светлина) 

 

Жардостојници 

 

(овој кенинг се користи за да 

се опише решителноста на 

сонародниците на Беовулф, 

кои никако не го оставаат 

својот водач сам во битката 

со Грендел, туку жестоко и 

бестрашно се борат со 

Грендел, како и самиот херој) 

 

799, 29 

Џенг–сечила  

 

(сабји) 

 

802, 29 

Ужас–талази 

 

(не е јасно значењето на овој 

кенинг. Веројатно е скован за 

да ја илустрира општата 

атмосфера што владее во 

мочуриштето на Грендел) 

 

847, 30 

(Натопен во) мегдан–крв 

 

(Иако глаголот не дозволува 

поширока интерпретација, 

сепак кенингот мегдан–крв 

би можел да се однесува на 

смртната рана што Грендел ја 

добил од битката против 

850, 30 
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Беовулф) 

 

Фалбобојови и фодулуци 

 

(иако не е класичен кенинг, 

оваа структура е искористена 

од поетот, во мизанабим 

епизодата што се јавува по 

елиминацијата на Грендел; со 

оваа сложенка се илустрираат 

славните битки на Сигемунд, 

којшто е всушност 

репликација на ликот на 

Сигурд од ВС, односно на 

Сигфрид од ПЗН и преку 

неговото опевање, всушност 

имплицитно и индиректно се 

опева и се слави славниот 

поход на Беовулф против 

непријателот на Хеорот) 

 

879, 31 

(Сировата) суртук–рака  

 

(Ова е кенинг кој се однесува 

повторно на Сигемунд и ја 

илустрира неговата 

бестрашност во соочувањето 

и во победата над змејот. 

Именката ‘суртук’, ако се 

земе нејзиното значење што 

упатува на ‘некој што скита’, 

веројатно се однесува на 

авантурите на Сигемунд што 

се збиднале во странските 

земји) 

 

886, 31 

Осилодушниот 

 

(кенинг за Херемод) 

 

908, 31 

Блескосвод 

 

(таван) 

 

926, 32 

Шакомамузи (од шаката)/ 986, 33 
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уплав–рака 

 

(ракавицата на Грендел) 

 

990, 34 

(Дошло) зреловреме 

 

(вистински час за нешто да се 

збидне) 

 

1008, 34 

Биткодушмани (непријатели) 1034, 35 

Густо–поприште 

 

(тука веројатно се мисли на 

местото на коешто 

завршувале рицарите што ги 

губеле битките во рицарските 

игри) 

1043, 34 

 

Киурогон/ смртоогон/ 

светлоогон 

(клада) 

 

 

1115, 1119, 

1123, 37 

Сатрап на општожеланието 

 

(кенинг за Хенгест, водачот 

на Храброданците по смртта 

на Хнаеф) 

 

1142, 38 

Мекоказание на минстрелот 

 

(овој кенинг е употребен за 

песната што ја пее епскиот 

пејач, а се однесува на 

судбината на: Хнаеф, Фин и 

Хенгест, претставена како 

мизанабим структура во 

првиот дел од епот) 

 

1160, 38 

Искон–лични искап–бокали 

(пехари за пиво/ вино) 

 

1162, 38 

Идиличен вратобилјур 

 

(кенинг за скапоцениот 

гердан на Хама) 

1202, 39 
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2.2. Експликација на текстот: Песна за Нибелунзите 

Во експликацијата на текстот ќе се обрне внимание на одредени фрагменти на 

епот затоа што би било непотребно и непродуктивно тој да се коментира во целост. 

За разлика од останатите епови, кои се предмет на анализа во оваа докторска 

дисертација, ПЗН се издвојува по римата, која не само што прави текстот да изгледа 

линеарен, туку таа влијае и врз обемот на паремиолошки форми, особено ако се има 

предвид дека одредени искази со потенцијал да бидат конзервирана мудрост, очигледно 

звучат така поради нужноста да бидат вклопени во соодветен метар и со зачувана рима. 

Во оваа смисла, експликацијата на текстот е површна, но нужна, исто колку што е 

условен бројот на издвоени паремиолошки искази (обично, пословични искази и искази 

во функција на благослови). 

Не постои никаква претензија да се тврди дека во истражувањево се опфатени 

сите постојни паремиолошки форми, зашто изборот еден исказ да се толкува како 

пословичен, зависи и од самиот толкувач, а не само и единствено од формата и 

значењето на една реченична конструкција. Она по што, по правило, би требало да се 

издвојат паремиолошките форми од вообичаениот тек на раскажувањето, е 

„недвосмисленоста на зборовите“ (Rezaei 2012, 1105). Дури и неинволвираните во 

паремиолошките проучувања се свесни дека постојат пословици, чиј јазик е таинствен 

и неодгатлив, особено ако не се познаваат добро архаизмите, што веројатно ретко кога 

се употребуваат во комуникацијата на стандарден јазик, но и во колоквијалната 

комуникација истовремено. Во ПЗН, отсуството на искази со полисемантички квалитет 

е очигледно и ова се должи не само на брзото темпо на развивање на епската содржина, 

туку и на обидите во еден компактен текст да се обединат различни (и постари) 

германски легенди и преданија.  

Повикувајќи се на коментарите на Жан де Врије (Херојската песна и херојската 

легенда), Милер истакнува дека ПЗН опева „три света“, т.е. три периоди: (1) период на 

миграции (5–6 век); (2) период на дворска поезија (12 век), и (3) атемпорален, митско-

архаичен период, во којшто историските Сигфрид и Брунхилда се фузирани со 

митскиот змејоубиец Сигфрид и валкирата Брунхилд. „Овие три света не се ускладени 

идеално; се јавуваат раскостувања кои создаваат перцептивни, па и психолошки 

недоумија, особено кога стануваат очигледни анахронизмите и збунувачките 

комбинации“ (Miller 2000, 37).  

Познавачите на ВС и на ПЗН долго време биле свесни за двојноста на 

композициски елементи во овие два текста што се „дистинктивни врз основа на темата 

и на етосот“ (Harris 2009), па оттука, не треба да зачудува што, овие два текста, многу 

често се доведуваат во компаративен однос.  
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Најверојатно шпилманите (епските пејачи) се најзаслужни за зачувувањето и 

ширењето на еповите на германските народи од средниот век. Нивните активности во 

високогерманскиот период се подведуваат во две групи: (1) пеење на типични 

популарни песни исполнети со анегдоти, комични инциденти и авантури и (2) пеење на 

епови со висок тон и стил, какви што се ПЗН, Кудрун и дел од песните во Heldenbuch, 

Книгата на хероите (15–16 век).  

Легендите за Сигфрид, Брунхилда, Хаген и Гунтер циркулирале на саксонски 

територии, за дури подоцна да мигрираат во Австрија. На легендите, кои прераснале и 

се модифицирале во опсежен еп, им биле додадени ликовите на Дитрих од Берн 

(историскиот Теодорик Велики) и маркграфот Ридегер (Robertson 1902, 60).  

Епот, условно, е составен од два дела: во првиот дел се опева релацијата меѓу 

Сигфрид и Кримхилда, со што овој дел инклинира повеќе кон романса; во вториот дел 

се опева одмаздата на Кримхилда и падот на Нибелунжаните.  

Во првото пеење („Сонот на Кримхилда“), во првата строфа, се вели: „За чуда се 

зборува овде, во стариве сказни / за јунаци славни, и дела јуначки разни, / за тоа како 

радоста се слави и како се тажи, / ќе чуете и за борби на смели, благородни мажи“. 

Овие стихови претставуваат вовед, увертира или најава за збиднувањата во епот. До 

извесен степен, ваквиот увод може да се смета за наследство од традицијата на 

античкиот еп, кој вообичаено започнува со инвокација на музите. Старогерманските 

легенди и преданија биле унифицирани, трансформирани и преработени, за да го дадат 

конечниот текст на ПЗН, кој е структуриран според правилата што ги налага 

нибелуншкиот (Куренбергов) стих. Ова е особено битно за опсегот на паремиолошки 

форми. Истовремено, одредницата ‘сказни’ во воведните стихови упатува на можните 

корени на епот, кој, на споделено тло, обединува диспаратни легенди, предавајќи ги во 

епско руво и со епски тон.  

Во втората строфа е претставена Кримхилда од Бургундија. За неа се грижат 

нејзините браќа – Гунтер и Гернот „што за почит достојни беа“ и младиот Гизелхер, 

„еден јунак одбран и смел“. Бургундскиот крал Гунтер е „идентичен со историскиот 

крал на Бургундија Гундикариј, чиј пораз во 435 [437 – К. Д.]... бил документиран од 

тогашните историчари“ (Chadwick 1912, 22).  

Нивното седиште е во Вормс, на Рајна. Деца се на Ута, „кралица опкружена со 

сјај“ и Данкарт, „маж... со голема сила, / кому и младоста со почест исполнета му била“. 

Овој по смртта ќе им го остави целото свое наследство. 



 

119 

 

На тројцата им служат: Хаген од Тронеге56 и неговиот брат, Данкварт, вазал на 

Гизелхер, потоа Ортвин од Мец, внук на Хаген, грофовите Екварт и Гере, Фолкер од 

Алцеј („кој сегде почести можеше да бере“ и кој е опишан како „смелиот гуслар“ во 4, 

196. Истовремено е и опасен и чесен, а во 33-ото пеење, тој од Атила е опишан како 

„вепар див“)57; потоа готвачот Румолд („јунак со храброст ретка“), Синолд и Хунолд 

(кои се грижат „за честа и за тоа дворот во убавина да светка“), Ортвин (кој „за 

кралското се грижи благо“), пехарникот Синолд, коморникот Хунолд, Румолд, 

маркграфот Гере.  

Кримхилда сонува сон во којшто одгледува див сокол, по што овој наеднаш е 

грабнат од два орла. Ута го толкува сонот на следниов начин: соколот е маж од 

благороден сој и тоа е витезот што Кримхилда подоцна ќе го земе за сопруг. Во епот не 

се дава експлицитно толкување на сонот, но е очигледно дека другите два орла се 

нејзиниот брат Гунтер и неговиот вазал Хаген, односно убијците на Сигфрид. Во 

средновековната љубовна лирика симболот на соколот се толкувал како замена за 

саканиот маж. Сличен сон сонува и Гудрун (ВС 26) за сокол со златни пердуви, што е 

всушност најава за Сигурд. 

Во второто пеење („За Сигфрид“) се претставува централниот лик, син на 

Сигмунд и Сигелинд, кој пораснал во раскошна кула во Ксантен, на реката Рајна. „За да 

одмери сили во многу тој земји зајде“ (ПЗН, 2, 21).58 Тој е возљубен од жените, 

„младичот со подвизи смели“ (ПЗН, 2, 39), „јунакот со убава става“ (ПЗН, 2, 42) и 

„јунакот смел“ (ПЗН, 3, 52), кој „да дојде можеше... лесно до мошне убави жени“ (ПЗН, 

3, 47). 

Во строфа 31, Сигфрид добива рицарски меч, „според витешки обичај стар“. 

Во 3-ото пеење, во строфата 95, се споменува мечот Балмунг, кој Сигфрид го 

присвоил како дел од нибелуншкото богатство. Во 29-тото пеење, Хаген ќе го присвои 

Балмунг по убиството на Сигфрид. Класен смета дека Сигфрид со ништо не докажал 

дека со право го поседува овој меч и дека поради ова, тој однапред го предизвикал 

гневот на Шилбунг и Ниблунг (Classen 2003, 301), така што неговото свирепо убиство 

во заседа, може да се толкува како казна поради „украденото“ (проколнато) богатство. 

                                                           
56 Во 3-ото пеење, строфа 54, Сигмунд споменува некој дрзок Хеген, јунак на дворот на Гунтер, но од 

препевот не е сосема јасно дали овој е претходно споменатиот Хаген.  
57 Во 33-ото пеење овој Фолкер ги зашеметува непријателските Хуни со својата музика, иако, тоа, не го 

претставува текстот експлицитно, но го сугерира. 
58 Овој стих експлицитно упатува на разликата во статусот меѓу Сигфрид и Беовулф, Сигурд и Марко 

Крале. Последните започнуваат како јунаци, кои мораат да се покажат, а со тоа и да прераснат во херои, 

за разлика од Сигфрид, кој во текстот се воведува како веќе докажан херој, без оглед на тоа што во 

епскиот дискурс не е искористен наведениот атрибут.  
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Во 3-тото пеење („Како Сигфрид дојде во Вормс“), во строфата 54, Сигмунд 

претчувствува дека Сигфридовата просидба на Кримхилда би можела да им донесе 

маки, исто како што во строфата 60 од истото пеење, кралицата Сигелинд ја 

претчувствува кобната судбина на нејзиниот син. Облеката на Сигфрид и 

дванаесетмината што го придружуваат, како и украсите на нивните коњи, се од црвено 

злато (строфа 68). Стигнуваат во Вормс, на брегот на Рајна, на седмото утро (ПЗН, 3, 

71). Данскиот крал Лидегаст, пак, носи златен штит (ПЗН, 4, 183) и „светол и цврст 

оклоп“ (ПЗН, 4, 188).  

Хаген му соопштува на кралот Гунтер дека Сигфрид е одговорен за убиството на 

Шилбунг и Ниблунг, „нибелуншките кралски деца што беа богати и смели“ (ПЗН, 3, 

87). Тој потоа ја раскажува приказната за нибелуншкото богатство што било донесено 

од некоја пештера, а не можело да биде натоварено ни на сто коли. Сигфрид го украл 

од џуџето Алберих волшебниот плашт од којшто добил сила колку на дванаесет мажи 

(ПЗН, 6, 337) и на тој начин (односно со измама) станал господар на нибелуншкото 

богатство. Во 8. пеење станува јасно дека нибелуншкото богатство е сместено во еден 

нибелуншки дворец, чиишто порти ги чува стражар-џин. Алберих и Сигфрид 

очигледно не се во пријателски односи, штом џуџето подоцна го напаѓа. 

Мотивот за сокриеното богатство е разработен и во македонските приказни. Во 

една приказна запишана од Цепенков, едно овчарче со познавање на немуштиот јазик 

на птиците, дознава што треба да стори за да го откопа богатството на кралот Богдан. 

Насловот на приказната претставува пословица: „Очите човечки со ништо не се 

наситуваат“ (Цепенков 1989, 85), која е македонска варијанта на исказите за човековата 

сласт по богатство присутни во Б и во ПЗН. 

Приказната (текстот во текст) на Хаген продолжува. Тој на кралот Гунтер му 

пренесува како Сигфрид решил да му се спротивстави на еден змеј и успешно 

триумфирал, по што „се искапел во крвта и телото му станало рожно / па не го сече 

ништо“ (ПЗН, 3, 100). Во строфа 110, Сигфрид дрско и самоуверено („агресивно“; 

Miller 2000, 201) – и покрај противењата на неговиот татко – му соопштува на кралот 

Гунтер и на неговите поданици дека има намера да им го освои кралството. Ова е 

типичен хибрис. Сличен случај се јавува и во строфа 160, кога Сигфрид му вели на 

Гунтер: „Ќе ги победам непријателите ваши без големи маки / дури и тие да дојдат со 

триесет илјади јунаци јаки, / а јас само со илјада да сум“ (ПЗН, 4, 160).  

Откако Ортвин од Мец ќе се побуни на волјата и на желбата на Сигфрид да го 

освои Гунтеровото кралство, Сигфрид јасно ќе ја стави до знаење разликата во статусот 

меѓу обајцата: „Да си дозволиш не смееш ти сега против мене, / […] рака да се крене. / 

Ти си само еден вазал, а јас сум моќен крал“ (ПЗН, 3, 118). Истата ситуација се среќава 

и во строфата 386 кога Сигфрид им порачува на побратимите што го придружуваат на 
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дворот на Брунхилда, да го претстават како вазал (а не како обичен придружник) пред 

кралицата, а Гунтер како негов господар (ПЗН, 6, 386). Поигрувањето со титулите 

подоцна ќе резултира со жестока караница меѓу Брунхилда и Кримхилда, што само 

дополнително ја потенцира битноста на статусот (и потеклото) што го имал херојот во 

општеството. 

По повод наводното вазалство на Сигфрид, Кримхилда ќе ѝ порача на 

Брунхилда: „Ако за вазал ти го сметаш и чувство во тебе се буди / дека господарка си 

наша, тогаш мене многу ме чуди, / како да не те служел тој до сега со својата свита“. 

Дека статусот бил неделиво врзан за укажувањето на чест, сведочи одговорот на 

Брунхилда: „Би сакала да видам […] дали и тебе, што умот високо те крена / колку и 

мене почест укажана ќе ти биде“ (ПЗН, 14, 825–826; курзиви К. Д.). 

Во ист контекст, во 22. пеење, во строфата 1348, Ридегер ја советува Кримхилда 

со зборовите: „Не поздравувајте ги исто сите од кралевата свита“, што сведочи за 

стратификација и во хунското општество. За Класен, Сигфрид е стационарен тип на 

херој, кој не е обврзан, како Беовулф или Сид, да го докажува своето херојство (Classen 

2003, 302). Може да се претпостави дека овој негов став се должи на она што беше 

истакнато погоре (фуснота 58).  

На почетокот од 4. пеење („Како Сигфрид се бореше со Саксонците“), Гунтер е 

соочен со опасноста од саксонска наезда, поточно од нападот на саксонскиот крал 

Лидегер („еден крал што од почести сјае“) и неговиот брат, „светлиот дански крал“ 

Лидегаст (ПЗН, 4, 140).  

Во епот провејуваат очигледни упатувања на христијанската вера. Лидегер, на 

пример, во мигот на кулминација на битката меѓу неговите саксонски воини со 

нидерландските, ќе забележи дека Сигфрид се бори толку храбро, небаре е пратен од 

самиот ѓавол (ПЗН, 4, 216). Во строфите 299–300 од 5. пеење, се спомнува како свитата 

на Кримхилда се упатува кон некоја црква, а Сигфрид „нестрплив беше што миса 

мораше да слуша“. Гунтер и новокрунисаната Брунхилда, заедно со нивните свити, се 

готват да заминат во црква „според обичаите стари и наследственоста строга […] да му 

се помолат на бога“ (ПЗН, 10, 644). Гере се појавува заедно со своите побратими во 

функција на гласник пред Сигфрид и Кримхилда, средба во којашто Сигфрид ќе рече: 

„Јас му благодарам на бога, / што владее меѓу нив и нас [Гунтер и Брунхилда – К. Д.] 

искреност и пријателска слога“ (ПЗН, 12, 748).59 

                                                           
59 Ова, сепак, би можело да функционира или како фраза што е остаток од постаро паганско наследство 

или пак да се толкува како интервенција на преведувачот, зашто во 20-тото пеење, во строфата 1154, 

кралот Атила го испраќа Ридегер од Пехларн како гласник до Кримхилда, молејќи се на „Бог“ да се 

сврши сè успешно со замислената просидба. Во строфата 1145 станува јасна паганската наклонетост на 

Атила.  
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Германските легенди, кои биле вклучени и преработени за да ја добијат формата 

што ја имаат во епот ПЗН претрпеле христијански третман од поет, кој, очигледно, не 

бил паганин. Па така, и Кримхилда и Брунхилда присуствуваат на миса во црква во 

којашто се пеат „песни со кои господ се слави“ (ПЗН, 13, 812). Кримхилда е опишана 

како жена што сака да го слави Бога и редовно оди на миса (ПЗН, 17, 1004). По смртта 

на Сигфрид, во црквата се пее миса и „за душа принесени беа дарови во многу голем 

број“ (ПЗН, 17, 1052), а Кримхилда голем дел од златото го подарува на манастирите и 

добрите луѓе (ПЗН, 17, 1061). За овој проблем опширно е пишувано и тука нема да се 

посвети посебно внимание на сите упатувања кон христијанското поборништво на 

ликовите, освен ако не е одразено ова во пословичните искази што ги искажуваат 

ликовите.60 

Во германските студии, посветени на овој еп, не се обрнува доволно внимание 

на негативниот аспект на херојството. Страдањето и трагичната смрт се интимно 

врзани за најголемите триумфи на херојот. Статусот (успехот или неуспехот) на 

епскиот херој се мери врз основа на тоа колку овој ќе се покаже способен да се соочи и, 

на крајот, достоинствено да ги надмине препреките на патот. Сигфрид е виден како 

закана за стабилноста на остатокот од епскиот свет, затоа што тој потекнува од свет на 

„квази-богови, со што, нормално, не се вклопува во светот на Бургундците“ (Classen 

2003, 300).  

Во 12-тото пеење, на Атила му советуваат да ја земе Кримхилда за жена, на што 

тој, во строфата 1145, искажува чудење за тоа дали е можно еден непокрстен паган да 

склопи брачен сојуз со христијанка. Како што може да се претпостави, ликот на Атила 

(Атли, Ецел, Етла, во нордиските саги и во некои епови), несомнено за свој историски 

прототип го има Атила, кралот на Хуните. „Во овие историски песни (Поетската Еда 

– К. Д.) единственото историско име е Атила..., кој бил битен дел од фантазијата на 

оние луѓе што тој успеал да ги покори. Нема сомнеж дека во деновите кога кралствата 

на Готите се простирале од Северниот ‘Рт до Каспиското Море... впечатливите походи 

на Атила го издигнале до степен на моќен странски владетел“ (Sparling 1888, 21). Во 

единствените зачувани текстови од англосаксонската поетска традиција, ликот на 

Атила се среќава само двапати – во еповите Видсит и Валдере (Magennis 2010, 88). 

Кримхилда ја добива поканата за брак од Атила и се преиспитува: „Ако јас жена 

со христијанска вера, / се омажам со крал кој уште паганство тера,/ и сите царства да ми 

ги даде, јас тоа сигурно го знам,/ ништо на целиов свет нема мојот да го измие срам“. 

                                                           
60 Сепак, до одреден степен, ПЗН може да се спореди со ПЗР од аспект на важноста на бројот 12 како 

христијанско упатување. Во 5. пеење за првпат се потенцира овој број и неговата фреквенција: по 

официјалното запознавање, Сигфрид и Кримхилда се заедно во времетраење од дванаесет дена (ПЗН, 5, 

305); патувањето од Исенштајн по море, до Исланд, трае дванаесет дена (ПЗН, 6, 382); каменот што го 

фрла Брунхилда во натпреварот против Гунтер/Сигфрид, паѓа на дванаесет чекори (ПЗН, 7, 463); Атила 

ќе му вети на сина си дванаесет земји (ПЗН, 31, 1915).  
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Иако тоа епот јасно не го истакнува, сепак може да се претпостави дека 

Кримхилда го прифаќа предлогот на Атила, затоа што е тактична жена, која не страда 

од илузијата дека може да ги казни своите непријатели во изолација и единствено со 

сопствена (материјална и политичка) моќ. Во бракот со Атила таа гледа извонредна 

можност да стекне власт и, до некаде, повластена позиција, кои ќе ѝ овозможат да 

остане во играта на одмаздата што препредено ја осмислува. Мотивот на одмаздата се 

среќава како во Б, преку Гренделовата мајка, така и во ВС. Сигни го преколнува својот 

единствен преживеан брат да ја одмазди смртта на нивниот татко и на останатите 

браќа, а Гудрун ги тера своите синови да се заветат дека ќе се одмаздат за смртта на 

нивната сестра. Женските ликови од германските легенди „ја искажувале својата тага 

преку повикувањето на одмазда, дури и кога мажите сметале дека е помудро да се 

одржи примирје“ (Staver 2005, 70). 

Иако е паган Атила, нему сепак му се лојални христијански јунаци, како што 

истакнува Ридегер (ПЗН, 20, 1262). Разликите/дистинктивноста меѓу почитувањето на 

оваа или на оваа вера се обелоденува во стихот:  

Беше јасно дека му служат јунаците различно на бога. 

Христијанските и паганските луѓе немаа во тоа слога. 

(ПЗН, 31, 1851) 

 

Неоспорно е дека Сигфрид не е наивен тип на херој, кој би си дозволил 

непромислено да дејствува (и покрај неговите хибрисни застранувања), а докази за тоа 

се не само неговата претходно стекната слава, како воин, туку и неговата решителност. 

Херојот многу често се движи на границата меѓу храброста и лудоста, но тој и 

навистина нема друг избор. Кога би дејствувал поинаку, тогаш не би бил онаков каков 

што е зачуван во традицијата. Во таа смисла, Сигфридовиот исказ не е одраз на 

безумие, кога вели: „Јас ќе тргнам сам,... / и пред непријателот сам ќе чувам ко 

извидница стража, сè додека местото на јунаците нивни не ми стане јасно“ (ПЗН, 4, 

179). Но, од друга страна, оваа негова изјава е обид за текстот да ја удвои, односно да ја 

хиперболизира величината на епскиот херој, зашто подоцна се истакнува дека 

Лидегаст, оној против кого јуриша Сигфрид, располага со војска од околу четириесет 

илјади борци, што го прави наравот на Сигфрид да биде близок до лудост.   

Во текстот, митските елементи се сведени на нужен минимум и тие не се 

доминантни (како што е случај во некои епски песни за Марко Крале со фантастично-

историска предлошка), така што би се очекувало херојот да биде претставен во близу 

до реални, општо човечки, физички капацитети. Текстот, сепак, не се држи стриктно до 

ова начело и затоа не е за изненадување леснотијата со која Сигфрид ги поразува 

дваесет и деветте од триесетте Лидегастови борци без никаква гребнатинка. Но, од 

друга страна, хиперболизацијата на херојот е делумна и има практична цел: да го 
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претстави не само во духот својствен за епското херојство, туку и да ја засили 

трагичноста на неговата судбина, со тоа што ќе го отстрани од сцената на превирањата 

пред епот да биде заокружен. 

Во 5-тото пеење („Како Сигфрид за првпат ја виде Кримхилда“) конечно се 

збиднува долгоочекуваната средба меѓу двата централни лика во условниот прв дел од 

епот. Во строфата 324, се зборува за тоа колку му е мило на Сигфрид што е покрај 

Кримхилда, за строфата да заврши со: „Подоцна мораше јунакот грозно да умре заради 

неа“. Смртта на Сигфрид е поправо грешка од незнаење, а не смислено убиство од 

корист. Како контраст може да се спомене неделото на Момчилица (Крал Петрушин 

открадва Момчиловото либе), во којашто сопругата не само што во неколку наврати го 

колне (таинствената сила на зборот) својот сопруг, туку и активно придонесува за 

неговата смрт.61 Во изборот македонски епски песни не е забележан ваков драстичен 

пример, иако ликот на Марковица е исто толку антитетичен и опозитно оркестриран, 

како и оној на самиот Марко.  

Во 6-тото пеење („Како Гунтер патуваше на Исланд по Брунхилда“), е 

претставен профилот на идната невеста. Описот на Брунхилда потсетува на 

старогрчката Аталанта, која, незаинтересирана за мажење, а сепак притисната од својот 

татко да избере сопруг, се согласила да склучи брак со оној што ќе ја победел во трка. 

„... Не е невообичаено за амазонската жена-воин да биде победена и скротена, во 

одредена смисла, од херојот – иако победата над неа во вториот случај може да се 

оствари со манипулативна измама, што може неславно да резултира (за херојот – К. Д.) 

во иднина“ (Miller 2000, 112).  

Во строфата 637, Брунхилда, лута што не ја знае причината како е возможно 

Кримхилда да се омажи за Сигфрид, кој е „само обичен вазал“, одбива да ги исполни 

обврските како сопруга и решава да остане мома сè додека не ја чуе вистината. Го 

врзува „не баш бистриот“ (Miller 2000, 179) Гунтер со појас („Закачен така изгледаше 

бедно“). Во строфата 640, таа му вели: „’Кажете ми кралу Гунтер, нема ли срам вас да 

ве пече, / кога ќе ве најдат утре […] собарите ваши врзан од женска рака на клин.’“ 

На прашањето на Сигфрид како поминала ноќта со невестата, Гунтер ќе му 

признае дека доживеал срам и дека „црн ѓавол дома сум довел добро сега знам“ (ПЗН, 

10, 649). Сигфрид смета дека има решение за проблемот и му ветува на кралот дека 

навечер ќе дојде во кралската одаја со волшебниот плашт. Во терминологијата на 

Милер, како што беше и претходно споменато, Брунхилда претставува тип на 

амазонска жена-воин и всушност маката на Гунтер и борбата на Сигфрид со Брунхилда, 

                                                           
61 Повеќе за ова во: Кристина Димовска, 2017. Потенцијални паремиолошки форми во избор бугарски и 

македонски епски песни (во печат во Прилози на МАНУ). 
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можат да се интерпретираат како „сексуален конфликт“ (или пак како „предаторска 

сексуалност“) во биографијата на епскиот херој (Miller 2000, 112–113). 

Строфата 666 е посветена на борбата меѓу Брунхилда и маскираниот Сигфрид. 

Брунхилда, всушност, не сака да му се предаде на Гунтер, иако законски ѝ е сопруг и 

има право да ја мине ноќта со неа, сè додека не ја совлада целосно, дури и во постела. 

Од битката, Сигфрид ѝ ги зема прстенот и појасот на Брунхилда и токму овие предмети 

ќе бидат темел за неговата подоцнежна тешка судбина, зашто појасот ќе заврши кај 

Кримхилда. 

Во 11-тото пеење („Како Сигфрид со Кримхилда се врати во својата земја“) во 

строфата 715, Кримхилда му раѓа син на Сигфрид и го крштеваат Гунтер. Брунхилда 

раѓа син и по желба на Гунтер, иронично, тој е крстен Сигфрид (ПЗН, 718). 

Во 13-тото пеење („Како Сигфрид со Кримхилда дојде во Вормс на дворската 

свеченост“) се навестува злото што ќе го снајде Сигфрид (ПЗН, 779–781). 

Во 14-тото пеење („Како се скараа кралиците Брунхилда и Кримхилда“), појасот 

направен од свила од Нинива се појавува како доказ за Сигфридовата и Гунтеровата 

измама на Брунхилда (ПЗН, 850). 

Во строфата 864, Хаген ѝ ветува на Брунхилда дека ќе го натера Сигфрид да се 

покае за кажаното (т.е. за тоа дека прв ја имал Брунхилда против нејзина волја). Во 

наредната – 865-та строфа, се споменува и името на Гунтер, кој е очигледно согласен со 

тоа Сигфрид да не остане жив. Ќе им се приклучат Ортвин, Гернот и Гизелхер. Само 

последниот ќе покаже дека разумот му останал непоматен, затоа што ќе сугерира дека 

една женска караница не би требала да послужи како повод на Сигфрид да му се нанесе 

штета. 

Хаген покажува некаква склоност кон Брунхилда, кога за Сигфрид вели: „Ќе 

зажали тој што Брунхилда солзи морала да лие. / Ќе ја подготвам јас смртта негова 

тајно./ Непријател отсега негов Хаген ќе му биде трајно“ и, во строфа 1001, откако 

Сигфрид издивнува: „Ќе го однесам јас. Сè ми е рамно, / дали ќе дознае таа [Кримхилда 

– К. Д.] за делото наше срамно, / зашто на Брунхилда таа ѝ нанесе навреди тешки. 

Малку се грижам јас ако солзи пролее жешки“. На Гунтеровото прашање како ќе се 

изведе сето тоа (убиството на Сигфрид), Хаген ќе одговори дека ќе разнесат лажен глас 

дека непознати гласници му објавиле војна на кралот, што ќе го натера Сигфрид да се 

стави во негова служба. Ова, следствено, ќе му овозможи на Хаген да ја открие 

слабоста на Сигфрид „и тоа ќе го чини глава“ (ПЗН, 14, 873–876). 

 Во наредното, 15. пеење, многумина сакаат да отстапат од планот за предавство 

на Сигфрид, но само Хаген ќе биде оној што докрај ќе остане решен во својата волја да 
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се одмазди или да го казни „предавникот“. Гизелхер и Гернот на крајот ќе решат да не 

земат учество во ловот. Во ова клучно – за првиот дел од епот – централно пеење 

(„Како е предаден Сигфрид“), Хаген и Кримхилда разговараат за недоразбирањето меѓу 

Брунхилда и Сигфрид, по што Кримхилда ќе признае дека се покајала за стореното и 

дека Сигфрид ја прекорил поради тоа (ПЗН, 892–894). Во истиот разговор, Кримхилда – 

од незнаење – ќе направи грешка со тоа што ќе му ја открие на Хаген тајната за 

Сигфридовата непобедливост – кога го убил змејот, тој се искапел во неговата крв, така 

што обично сечило не може да ја пробие неговата кожа. Но, при миењето, еден липов 

лист паднал меѓу неговите плеќи и тоа е неговата „Ахилова пета“. Таа ќе му вети на 

Хаген дека од свила ќе сошие „незабележливо крсте“ на облеката на Сигфрид, за Хаген 

да може да го „чува“ од нападите на непријателите. Подоцна, Хаген ќе го советува 

Сигфрид да одат на лов на диви свињи и мечки во Вогезите, каде што планира да го 

изврши свирепиот чин.  

Во 16-тото пеење („Како е убиен Сигфрид“), Кримхилда ќе му довери на 

Сигфрид дека сонила страшен сон во којшто го гонат две свињи (Гунтер и Хаген) и 

дека цвеќињата наеднаш станале црвени (подоцна, во строфа 998, откако Сигфрид ќе 

биде ранет: „Од крв цвеќињата беа влажни на сите страни“). Во строфа 924, Кримхилда 

раскажува втор сон: како земјата од два рида (повторно Гунтер и Хаген) почнала да се 

рони врз Сигфрид и го затрупала за тој да не може да се види.  

Ликовите (и нивните заткулисни непријатели) се упатуваат кон шумата. Познато 

е веќе дека шумата претставува хронотоп каде што владеат хтонските сили, така што 

воопшто не е невообичаено што патувањето во овој предел може да се смета за 

симболична трансгресија од „овој“ кон „оној свет“. Карактеристика на шумата или 

планината, како еквивалент на другиот свет е отсуството на гласот, бидејќи тука 

доминира тишината, за разлика од овој свет каде што доминира вревата, односно 

непрекинатата активност на луѓето (Муртезани 2010, 82), „... во нивниот простор се 

казнува секој звук кој доаѓа од страна на луѓето“ (Муртезани 2010, 84). Дивите, 

ненаселени предели, се побогати со активна, темна и подлабока енергија, отколку една 

рамнина или град. Во споредба со ненаселените предели, населените претставуваат 

скротен културно констриуиран простор под некаква политичка контрола. „Дивите 

предели се место на богат, но опасен хаос, и тие имаат своја сопствена специфична и 

забележлива боја: зелената“ (Miller 2000, 135). Во јужнословенските епски песни Марко 

често пати се движи низ гората, која може да се чита како трансформација на 

космичкото дрво, но и како семантика за долгото патување кон смртта, претставена 

како закана во ликовите на самовилите, самодивите или јудите (Иванова 1992). 

За разлика од Марко Крале, кој често се трансферира од просторот на 

цивилизацијата, на културата (овостраното, познатото), во просторот на 

нецивилизацијата, дивината (на оностраното, непознатото), некои епски јунаци, какви 
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што се Сигмунд и Синфјотли, поминуваат долго време во дивината. Ова значи дека тие 

се приспособуваат на живот надвор од познатото и дека не го прават тоа во полза на 

елиминација на некаква закана што го мори општеството. Последниве се „двојно 

засолнати, од шумата и од земјата што ја трупаат врз себе“ (Miller 2000, 137), затоа што 

и обајцата се населуваат во волчја дупка и живеат како волци.  

Хаген го краде Балмунг и го убива Сигфрид. „Му го забоде копјето в срце и го 

остави така. / Никогаш не сетил Хаген толку страв и мака, и бегаше пред еден човек со 

мошне длабока рана“. Пред да умре, Сигфрид ќе им порача на своите убијци: 

„Кукавици, полни со гнас! / Ме убивте и покрај сè што јас направив за вас. / Ме 

нагрдивте вие вака зашто верен секогаш ви бев, / Му направивте зло на родот ваш со 

овој голем грев“ (ПЗН 989) и: „Допрва родените в себе ќе го носат вашиот грев / за 

времиња вечни. Својот го искаливте гнев / врз моето тело. Јасно треба да ви биде вам: / 

рицари да ве нарече некој ќе му биде срам“ (ПЗН, 990). Неговиот исказ има клетвена 

димензија затоа што во миг на немоќ, паднатиот херој може да се потрпре само врз 

моќта на јазикот.  

Слично како и во Б, така и тука судбината на херојот е однапред навестена. 

Присвојувањето на туѓо богатство вообичаено со себе носи несреќа. Беовулф не успеа 

да ги ужива благодатите на украденото богатство, за разлика од Сигфрид, и иронично е 

што и обајцата ќе замрат во челустите на смртта, без оглед на тоа колкаво е нивното 

херојство. Како за илустрација, може да се спомене дека кај Србите постои народното 

верување дека секој ловец мора да претрпи некаква голема несреќа во својот живот, 

како казна за убиството на недолжни животни (Вуковић 1978, 191). Дури и за самиот 

Сигфрид се вели дека е убиен како дивеч (ПЗН, 17, 1002). Ова значи дека понекогаш, 

меѓу епот и народните обичаи, постои некаква корелација и дека овие не се 

исклучуваат едни со други, или барем не секогаш. Ваквата споредба е, секако, само 

условна, затоа што се сопоставуваат епови, од една страна, со народни обичаи, од 

друга, и тоа кај народи кои веројатно се развивале со инакво темпо низ вековите; но, 

сепак, не е исклучена можноста во епот да се конзервирани, зачувани, некогашни стари 

верувања и обичаи; иако е третиран како книжевен текст, епот всушност не може 

целосно да се лиши од врската со стварноста кон која суптилно реферира. 

Во 18-тото пеење („Како Сигмунд се врати во својата земја“), Сигмунд ѝ се 

обраќа на Кримхилда со предлогот таа да појде со него назад во неговата земја, зашто 

очигледно и обајцата се непожелни во земјата на Гунтер (ПЗН 1074). Но, смртта на 

Сигфрид нема да го промени односот на горделивата Брунхилда кон Кримхилда, затоа 

што првата очигледно сè уште го негува чувството на гнев поради нанесените 

неправди. Но, за среќа на Кримхилда, таа нема да остане навистина сама и напуштена, 

затоа што ќе ја добие наклонетоста од Екеварт. 
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Како што беше и претходно споменато, Кримхилда е претставена како 

христијанка, па затоа не е невообичаено што таа се сместува, заедно со својата свита, во 

едно здание близу до една црква во Вормс. На нејзино располагање се става и Ута, иако 

обидите на мајката да ја утеши ќерката, ќе завршат со неуспех (ПЗН 1104). 

Строфата 1105 претставува пролепса, зашто дава увид во понатамошните 

збиднувања и, конкретно, во судбината на Кримхилда, од чиј гнев „не еден јунак 

мораше да страда“. Нејзината желба за одмазда ќе резултира со разрушување на 

односите со Гунтер и Хаген. Пример за уште една пролепса постои и на друго место, во 

сонот на Кримхилда (ПЗН, 22, 1393–1394), кој не само што ја најавува пропаста на 

Гунтер, туку и нејзината сопствена.  

Во 24. пеење, Гунтер, вознемирен од претпазливоста на Хаген од можен напад 

од Хуните, ќе испрати гласници далеку од својата земја. „Не знаеше никој од нив што 

потем да доживее ќе мора“ (ПЗН 1473). „Хуните се единственото негерманско племе, 

кое било опеано (за поетски цели) на територија на Германи[ј]а. Се чини дека хунските 

војсководци ги усвоиле обичаите на Готите и откако Хуните исчезнале [од историската 

сцена – К. Д.], често се заборавало дека тие не биле Германи“ (Chambers 1921, 99).  

Во строфите 1107–1108, Хаген го притиска Гунтер да се помири со Кримхилда, 

за да може нибелуншкото богатство да дојде во нивната земја. Обајцата не покажуваат 

никакви знаци на каење или на грижа на совест. Гунтер дури размислува да ги замоли 

Гизелхер и Гернот да земат удел во ова помирување. Двајцата веднаш ќе се впуштат во 

акција. Ако не чувствува грижа на совест Гунтер, тогаш Кримхилда очигледно 

чувствува, затоа што во строфа 1112, таа на Гернот му признава дека ја мачи мислата 

дека токму таа е виновна за смртта на Сигфрид.  

Во строфата 1116, итрите Гунтер и Хаген успеваат да ја убедат Кримхилда да го 

повлече нибелуншкото богатство во Вормс на Рајна. Итрината на Хаген ќе го натера 

Гунтер да ја прекрши заклетвата дека нема да ѝ стори никакво зло на сестра си. 

Хагеновото настројство веројатно е резултат на сè уште живата наклонетост кон 

Брунхилда и неспособноста да ја заборави караницата меѓу двете кралици, или, 

поточно, ефектите што оваа ги предизвикала кај Брунхилда.  

Во 20-тото пеење („Како кралот Атила прати стројници по Кримхилда во 

Бургундија“), во строфите 1272–1273 се навестува стравот што го чувствува Хаген од 

можниот брачен сојуз меѓу Кримхилда и Атила.  

Во 21. пеење („Како Кримхилда патуваше кај Хуните“), Кримхилда стигнува во 

хунските земји и се запознава со Готелинда, жената на Ридегер (ПЗН 1314). Откако се 

поздравуваат, следи пролепса: „Не знаеја жените тогаш што потем сите нив ги чека“, 

стих чие значење тешко дека може да се определи прецизно од контекстот. И во строфа 
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1333, последниот стих е типична пролепса: „Подоцна со почести се здоби нивната 

кралица [Кримхилда – К. Д.] мила“.  

Во 23-тото пеење („Како Кримхилда го наговори Атила да ги покани нејзините 

браќа на дворска свеченост кај Хуните“), Кримхилда му раѓа син на Атила и го 

крштеваат Ортлиб, „според христијанската вера“ (ПЗН 1388). Атила ѝ предлага на 

Кримхилда да испратат гуслари (Вербел и Свемел) до Бургундија на Рајна за да им 

врачат покани на нејзините роднини за престој во хунското кралство. Ова значи дека и 

покрај новосклучениот брачен сојуз, сопружниците решаваат да ги одржат односите со 

оние што подоцна ќе станат нивни крвни непријатели.  

Пред Гунтер да испрати свои гласници кај Хуните, Ута ќе сони сон што 

навестува големи жртви: „Насоне видов како овде птиците паѓаат мртви“ (ПЗН, 25, 

1509). Слично претчувство добива и Хаген, кога, тој и останатите јунаци, ќе застанат 

пред Дунав и ќе забележат дека реката е излиена преку двата брега, што е знак за 

потенцијалната пропаст што ќе ги снајде Нибелунжаните (ПЗН 1528).  

Трагајќи по сплавари што ќе им го олеснат преминот, Хаген ќе налета на три 

вили, кои ќе му порачаат да им ја врати украдената облека, за да му ја претскажат 

судбината што го чека во кралството на Атила. Првата, убавата Хадебург, ќе му порача 

дека е безбедно да замине на хунскиот двор. Втората, Сигелинда, ќе му порача дека 

тетка ѝ го излажала и дека, всушност, во хунската земја го чека страшно сценарио. 

Вилите ќе му откријат дека само нивниот капелан ќе остане жив. Како пркос кон 

пророштвото, Хаген ќе го убие капеланот, за да докаже дека вилите погрешиле во 

прогнозата. Но сепак, на почетокот од 26-тото пеење, тој станува свесен дека никој од 

Бургундците нема да се врати жив во нивната земја на Рајна.  

Дури во 36-тото пеење („Како Кримхилда нареди да се запали салата“), на 

Кримхилда конечно ќе ѝ се укаже шансата да се одмазди за Сигфрид. Нејзината 

решителност и доследност ќе бидат крај за радоста на Атила и Хуните. Сепак, Атила, 

во овој дел од епот, сè уште претставува закана, па затоа, Гунтер ќе му предложи 

помирување, како еден од најполезните начини за да се стави крај на крвопролевањето. 

Но, Атила ќе го одбие, и веројатно во овој дел од епот започнува да се ткае пропаста за 

речиси сите ликови.  

Кримхилда ќе им изрече ултиматум на своите браќа – ако си ги ценат животите, 

ќе мораат да ѝ го предадат Хаген. Нивното одбивање ќе ја предизвика на неповратно 

дејство што ќе ја испише смртта за сите што ќе се најдат во салата. Опколени од оган, 

јунаците ќе ожеднат и ќе почнат да се поплакуваат, на што Хаген ќе им 

порача/заповеда: „Нека пие крв оној што жедта во грло го пече / И од вино подобра е 

таа во оваа силна жега“ (строфа 2144). Еден јунак ќе ги сфати буквално овие зборови, 

по што и останатите ќе го следат неговиот пример.  
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Подоцна, Дитрих, во разговор со Хелфрих, кој претходно е испратен да види 

што се случува во таборот на Атила и да ја дознае причината за тажаленките, ќе дознае 

за смртта на Ридегер, кој ќе падне како жртва од раката на Бургундците. На тоа, јунакот 

од Берн ќе истакне: „Тоа е спротивно на бога. / Со што заслужил тој одмазда толку 

строга. / На ѓаволот победа е тоа и треба да ни биде срам... “ (ПЗН 2245), со што 

повторно, како многупати претходно, се потенцира христијанската струја што прожима 

низ епот (но и упатувањето на правдината како оваа да е во директна корелација со 

Бог). Но, од друга страна, неговиот коментар би можел да се смета и за израз на 

неговата жалост за загубениот Ридегер, така што подлабокото навлегување и 

анализирање е непотребно. 

Од строфата 2265 до строфата 2271 се збиднува вербалниот дуел меѓу Фолкер и 

Волфхард, што ќе резултира со директен двобој. Фолкер ќе умре од раката на 

Хилдебрант во строфа 2287.  

Во строфата 2294, Волфхард ќе го нападне Гизелхер, но ќе ја загуби битката, и 

од строфата 2296 до строфата 2304, се опишува потресната епизода за неговата смрт и 

за последните мигови што ќе ги мине крај вујко си Хилдебранд. Ова ќе го најави 

судирот меѓу Хаген и Хилдебранд, од кои првиот ќе го нападне вториот (со украдениот 

Балмунг) поради смртта на Фолкер. Од страната на Гунтер, единствените преживеани 

ќе бидат само тој и Хаген, а од страната на Дитрих, само Хилдебранд. 

Почетокот на 39-тото пеење („Како господарот Дитрих се бореше со Гунтер и 

Хаген“) е посветен на сè уште живата и свежа болка на Дитрих од загубата на своите 

најдобри воини и побратими, која брзо ќе прерасне во гнев против душогубниците. Тоа 

ќе го насети препредениот Хаген, кој нема да покаже никакви знаци на страв, туку 

напротив, ќе реши бестрашно да го пречека Дитрих. Но, наместо веднаш бурно да се 

вдаде во битка, Дитрих ќе му се обрне на Гунтер, за да ја дознае причината зошто тој и 

неговите воини му нанеле толку голема болка со убиството на Ридегер, на што наместо 

одговор, ќе добие поука од Хаген, кој вината за смртта на Дитриховите воини, ќе ја 

припише на нивната непромисленост да се инфилтрираат во престојувалиштето на 

Бургундците.  

Гунтер ќе му открие на Дитрих дека одбивањето да се предаде телото на Ридегер 

се должело на неговата желба да му наштети на Атила, а не да постапи несовесно и 

дрско на барањата на Волфхард. На ова, Дитрих ќе побара Гунтер и неговиот вазал да 

се предадат и дека, и покрај нивните злодела, за нив нема да се рашири зол глас во 

хунската земја. Хаген секако ќе го одбие ова и ќе започне вербален дуел со 

Хилдебранд. На ова ќе се приклучи Дитрих со зборовите „Не ви личи, небаре сте баби, / 

на зборување, јунаци смели, толку да бидете слаби“ (ПЗН 2354).  
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Бојот ќе започне и Дитрих лесно ќе го совлада Хаген. Но, ќе реши да го остави 

ранет и ќе ја испита дилемата дали попрво да го земе за заложник, отколку да го убие. 

За ова ќе се консултира со Кримхилда, која го благословува во строфа 2354: „Нека од 

срцето твое среќа секогаш се лачи“. Дитрих ќе остане чесен и самосвесен до крајот и ќе 

ѝ порача да не го убива Хаген, затоа што тој може соодветно да се казни само ако 

остане жив. По оваа битка, Дитрих нема да чека ни миг за да се вдаде кон Гунтер. Во 

строфа 2360, тој ќе го рани Гунтер, кој, за време на целата, очигледно долга борба, ќе се 

држи храбро и достоинствено.  

По заминувањето на Дитрих, Кримхилда ќе искаже ултиматум. Ни Гунтер, ни 

неговиот вазал нема да го откријат она што таа го бара. Смртта на Хаген е иронична, 

зашто и тој ќе умре на исто толку подмолен начин како и Сигфрид (Classen 2003, 308). 

Ова не е сосема точно, ако се има предвид дека Хаген свесно ја избира својата судбина 

и дека има(л) шанса да избере поинаку.  

Причината за можниот анимозитет меѓу Кримхилда и Хаген е сугерирана во 

строфата 898, според која тие би можеле да бидат во роднинска релација. 

„Неправедното“ убиство на Хаген ќе предизвика бес кај Хилдебрант, па затоа тој ќе ја 

нападне Кримхилда. Со нејзината смрт ќе се заокружи циклусот на старите кралеви и 

епот завршува со слични стихови како оние на почетокот, според кои „тага по радоста 

голема иде“, исказ кој има очигледна пословична тежина.  

2.3. (Псевдо)историска заднина на Волсунга сага  

ВС и ПЗН делат сличности на план на мотиви, сижеа и ликови. Кримхилда 

(ПЗН) е аналогна на Гудрун (ВС), Сигфрид на Сигурд, Брунхилда на Брунхилд, Гибеше 

на Гјуки, Гунтер на Гунар, Хаген на Хогни, а Гизелхер и Гернот – на Гуторм. 

Возможно е наративот изложен во ВС да е постар од оној во ПЗН, затоа што во 

првиот еп се потенцира приоритетот на братството и роднинството по крв, над бракот. 

Бракот и неговата важност се сметале за посовремен мотив, што веројатно значи дека 

при компилирањето на ПЗН, австрискиот поет направил адаптација на текстови што 

првично циркулирале во скандинавската традиција. „...Германската верзија на 

катастрофата на Бургундците е адаптација од постара верзија на која ВС ѝ е поверна... 

Во ВС Сигурд е верен со Брунхилд пред да се ожени за Гудрун – Кримхилда, што не е 

случај со ПЗН (Finch 1965, XXI). Во ПЗН, првиот дел од епскиот текст е исчезнат и 

„иако Сигфрид (Сигурд) е змејоубиец, не постои ништо што би можело да го поврзе со 

судбината што го следи богатството; Андвари, Волсунгите, Фафнир и Регин се 

заборавени; митолошките карактеристики се бледи, и општата атмосфера е како на 

средновековна романса“ (Sparlling 1888, 21). 
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Епизодата во којашто Сигурд ја буди заспаната валкира од волшебниот сон, не 

мора да е скандинавска по потекло, затоа што би можела да постои независно од епот. 

Валкирата казнета од Один, епизода што е раскажана од самата Брунхилд во ВС, не 

мора да е самата Брунхилд, и како поткрепа, можат да се наведат Фафнисмал (Речта на 

Фафнир) и Сигрдрифамал (слободен превод: Песна за победникот), две песни во 

скандинавската Еда, каде што Брунхилд (т.е. Хилдр) е именувана како Сигрдриф(а)62 

(Finch 1965, XXIII). По убиството на змејот, германскиот Сигфрид станува физички 

непобедлив, додека нордискиот Сигурд добива магична моќ на разбирање на птичјиот 

говор.63 

Долго се сметаше за аксиоматско тврдењето дека германската јуначка поезија е 

изведена од некаков историски настан и дека имињата Гјуки-Гибеше, Гуторм-Гизелхер-

Гернот и Гунар-Гунтер, имале историски еквиваленти во Гибик, Гизлахариј и Гундариј, 

членови на кралската куќа во Бургундија.64 Уништувањето на Гунар, Хогни и на нивните 

следбеници од Атила претставува ехо на уништувањето на бургундското кралство од 

Хуните (предводени од Атила) во 437, а ова се врзува со смртта на Атила во 451: тој бил 

пронајден мртов покрај својата германска конкубина Илдика, односно Хилдика, 

деминутив од Хилд, од каде што веројатно е изведено името на Кримхилда. Германската 

имагинација ја толкува неговата смрт како чин на одмазда, и ја идентификувала Хилдика 

како сестра на Гунар и негов одмаздувач.  

(Finch 1965, XXXII) 

Постојат неколку историски пандани за ликот на Сигурд/Сигфрид. Тоа би можел 

да биде Сигеберт I (у. 575), владетел на Австразија во меровиншкиот период; 

германскиот народен јунак Арминиј, или Викторин, христијански римски офицер. 

Соодветно, исландскиот Сигмунд како лик, би можел да ја има својата историска 

основа во Сигисмунд, бургундскиот крал кој владеел од 516 до 523 и кој одреден дел од 

животот го поминал како бегалец (Finch 1965, XXXII–XXIV). Триумфот над змејот би 

можел да претставува литераризиран мотив или мистификација на победата на 

Арминиј над Римјаните, а ова секако не е случај само во овој еп, туку и во ПЗР, во 

којашто Франките ги доживуваат Сарацените како „демонско суштество со повеќе 

глави“ (Hainsworth & Hatto 1989, 266). И во јужнословенските епски песни, Марко 

Крале се бори со ликови кои имаат повеќе срца, какви што се: канли Дука, Груица 

Новогов, Муса Кесеџија или пак повеќе глави, каква што е триглавата змија/Арапот. 

Сепак, „фикцијата не постои за да прави копии на стварноста во функција на 

документарното прикажување и архивирање на одредени личности, настани и 

                                                           
62 Песната ја опева средбата меѓу Сигурд и валкирата Сигрдрифа („желна за победа“), т.е. Брунхилд.  
63 Херојските епови извршиле несомнено и очигледно влијание и врз фикционалниот опус на Џ. Толкин. 

Па така, Шумарите (Страјдер/Арагорн) го разбираат јазикот на животните и на птиците (Џ. Толкин 

2002а, 168). 
64 Гернот од ПЗН најверојатно е фикционална варијанта на Гундомар I, кралот на Бургундија, кој владеел 

околу 406–411. Гуторм е убиецот на Сигурд во ВС. 
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времиња“ (Ќулавкова 1989, 235), што значи дека трагањето по изворот или 

корените на еден лик не само што е макотрпна и комплексна задача, туку може 

да го доведе толкувачот во позиција на екстензивни дигресии, кои одат отаде 

примарната тема на истражувањето. 

За разлика од Б, во којшто херојот ја губи битката против змејот, Сигурд не само 

што ја добива битката, туку станува нашироко познат токму поради овој свој подвиг. 

Кај јужнословенските народи, посебно во верувањата на Србите од североисток, змејот 

претставувал диморфно суштество што располага со вештината да се метаморфозира и 

преобразува. Тој бил замислен и претставен како половина човек, половина животно, 

или како огнена птица со долга опашка. Во контакт со луѓе, тој преземал човечко 

обличје (Zečevič 1969, 361). 

2.3.1. Експликација на текстот: Волсунга сага  

ВС претставува староисландски прозен еп, компониран во 12 (Morris & 

Magnusson 1888, 23), 13 (Sparlling 1888, 6) или 14 век (Larrington 1993) од анонимен 

поет. Слично како во случајот со Б и со ПЗН, епот се темели врз постари текстови, кои 

делумно биле сочувани во Поетска(та) еда. 

Претходно беше истакнато дека некои ликови од Б (Сигемунд и Фитела) 

соодветствуваат (или би се рекло потсетуваат) на некои ликови од ВС (Сигмунд и 

Синфјотли), што значи дека постои основа да се зборува за споделени фигури на 

меморија. Во Ирска, Англосаксонците основале кралства во Лимерик и во Даблин (и не 

само таму), а нивниот прв крал, Олаф Белиот, бил сметан за потомок на Волсунгот 

Сигурд (Sparlling 1888, 6).  

Приказната што се раскажува во текстот веројатно кружела меѓу Тевтонците и 

Готите во деновите кога овие сè уште биле номади. Постојат и други текстови, каква 

што е СГС, во којашто се среќаваат имиња кои провејуваат во другите епови. Па така, 

во второто поглавје од овој текст („Битката на Хафрсфјорд“), Норвешка е претставена 

во тмурни времиња. Овој дел започнува со воведување на ликот на Харалд, син на 

Халфдан Црниот. Во 4. поглавје, Транд65 и Онунд ќе се решат да го запрат беснеењето 

на викинзите Вигбјод и Вестмар, чиишто осум брода го опустошиле брегот на Ирска. 

Мислејќи дека ги фатил во замка, викингот Вигбјод ќе го праша Транд за неговото име. 

Откако овој ќе му одговори дека е брат на Ејвинд од Истокот, а неговиот побратим е 

Онунд Дрвоног, викинзите низ смеа и загадочен говор ќе реплицираат: „Троловите го 

зграпчија неранимајкото Дрвоног / и го срамнија со земја“. За ВС, многу повеќе 

                                                           
65 Бјорн е таткото на Транд. За него се вели дека потекнува од Готланд, земјата од каде што потекнува и 

Беовулф, каде што наследството на имот на сите туѓинци се префрлало на кралот (СГС, VI).  
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отколку Б, е својствен загадочниот говор преку кој се даваат паремиолошките форми. 

По репликата на Вигбјод, ќе започне жестока битка меѓу двете страни. Онунд смртно ќе 

го рани противникот, по што ќе му ги упати зборовите: „Многумина појаки се на збор 

отколку на дело“ (СГС, IV). 

ВС е содржински поделена на пет дела. Во првиот дел се раскажува за првите 

генерации пред Сигурд; во вториот дел – за Сигурд и за мегданот со змејот; во третиот 

– за неговиот престој во земјата на Гјуки, неговото среќавање со Брунхилд, женидбата 

со Гудрун и неговата смрт; во четвртиот – за мажачката на Гудрун со Атила и неговото 

убиство од нејзина рака и во петтиот дел – за нејзината мажачка со кралот Јонакр, за 

одмаздата на Сванхилд и убиството на кралот Јормунрек.  

За потребите на истражувањето ќе се обрне внимание само на поглавјата од ВС 

што ги тангираат централните ликови. Образложението за ова лежи во тоа што за 

подобро разбирање и следење на паремиолошките форми во овој еп е потребна 

експликација на оние поглавја што ги третираат споменатите ликови.  

Во 8. поглавје, Сигни ќе го испрати својот син Синфјотли кај Сигмунд за да 

може физички да зајакне. Сигмунд ќе го одведе Синфјотли, за кого што мисли дека е 

син на кралот Сигеир, а е всушност негов син, во авантури низ шумите, сè додека еден 

ден ненадејно не наидат на куќарка во шумата, во којашто спијат двајца непознати 

мажи. Над нивните глави се закачени волчи кожи и љубопитни, но и непретпазливи, 

Сигмунд и Синфјотли ќе ги нагрнат кожите, за брзо да сфатат дека не можат да се 

ослободат од нив („... и тие завиваа ко волци, обајцата разбирајќи што беше речено“). 

Оваа нивна физичка (и секако симболичка) трансформација/условна травестија,  

потсетува на митовите за берзеркерите завиени во мечкина кожа. Овие на бојното поле 

изгледале пострашни отколку што навистина биле, токму поради нивниот изглед. 

Присвојувањето на инаква физичка форма многу почесто е својствена за „небесните, 

отколку за земските суштества“. Благодарение на способноста за метаморфоза, за 

физичко преобликување или пак како резултат на некакво чудовишно наследство, 

јунакот се здобива анимални, животински атрибути. Затоа, во скандинавската 

митологија берзеркерите се ликови, кои не само што располагаат со огромна физичка 

сила и бес (најчесто врзана за онаа на волкот или на мечката), туку во себе имаат диво 

животно со немерлива сила. Старите Германи, на пример, верувале во постоењето на 

повеќе „души“ во телото на еден човек. Се сметало дека надворешната форма 

претставувала најкарактеристична одлика на личноста. Еден нордиски збор претставува 

добра илустрација за овие аналогии: hamr значи „облека“, но и „надворешна форма“. 

Меѓутоа, зборот, почесто среќаван во формата hamingja, значи „дух прикачен за една 

личност“ (т.е. една од многуте негови души). Постојат некои луѓе кои се атрибуирани 

како ein-hamr, што значи дека имаат само една hamr, наспроти останатите, heim-hamr, 

кои се способни да присвојуваат и други души (Dumézil 1970, 141–142). Според ова 
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исландско верување, одредени луѓе располагале со способноста да се трансформираат 

во волци или во врколаци (loupsgarou). „Херодот раскажува за Неурите, кои еднаш 

годишно се претворале во волци. Плиниј вели дека некој човек од семејството на 

Антаеј... станал волк и останал во таа форма девет години. Жиралд Камбрензис смета 

дека Ирците имале способност да се претвораат во волци... Слични приказни се 

среќаваат кај: Апулеј, Петрониј и Лусијан“ (Morris & Magnusson 1888, 38). 

Ако се земе предвид дека по добивањето на волчата кожа, таткото и синот се 

разделуваат секој по свој пат и во сопствена авантура, наспроти нивните заеднички 

дружења и пирувања претходно, тогаш би можело да се претпостави дека овој артефакт 

им давал поголема физичка сила, на сличен начин на којшто наметката за невидливост 

му обезбедуваше поголема сила на Сигфрид. Слично како наметката, така и волчите 

кожи ќе се покажат колку како благослов, толку и како клетва. 

Антагонизмот меѓу таткото и синот (особено кога обајцата имаат статус на 

херои), не е невообичаен. И покрај тоа што Сигмунд и Синфјотли „соработуваат“ за 

време на своите авантури, во еден миг, по фалбаџиството на Синфјотли за успешните 

елиминации на неговите противници, Сигмунд ќе му нанесе физичка повреда 

(гризнување за вратот), што треба да послужи како сигнал за неодобрување на 

фалбаџиството како особина. Од друга страна, пак, со самиот факт дека е плод на 

инцестуозната релација меѓу брат и сестра, судбината на Синфјотли е однапред 

запечатена (Miller 2000, 93) и всушност се добива впечаток (нешто што е сепак 

субјективно видување на читателот/ толкувачот) дека Синфјотли е, всушност, спореден 

лик и дека главниот двигател на епското јадро е Сигурд змејоубиецот. 

По убиството на кралот Сигер и смртта на Сигни, Сигмунд ќе стане прочуен 

крал и ќе се ожени за Борхилд (по убиството на кралот Сигер и смртта на Сигни) во 9. 

поглавје. Конфузијата што владее по однос на тоа дали псевдоисторискиот Сигфрид 

бил во брак со Брунхилда, сомнеж што често пати се споменува од препејувачите и 

толкувачите на ПЗН, може да се должи на постоењето на постари варијанти на овој 

мотив во ВС, кои му биле познати на австрискиот поет што ја компонирал (поточно 

компилирал) ПЗН. Интерференцијата меѓу херојските епови, ако барем за миг се 

превиди времето на нивно циркулирање и/или писмено фиксирање, се должи и на 

струењето на исти или слични ликови, каков што е примерот со Хелги, кој во ВС е 

претставен како син на Сигмунд и Борхилд. Во Инглинга сага66 тој е син на Халфдан од 

Данска, а во Б, тој е Хротгаровиот брат Халга (Finch 1965, 13). Делот во којшто се опева 

Хелги, полубратот на Сигурд, се темели врз две постари песни посветени на првиот, 

кои не биле зачувани во Поетска(та) Еда.  

                                                           
66 Инглингите се Скилфингзите во Б. 
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Сличен случај постои и со ликот на Сигемунд во Б кој за првпат се споменува во 

стихот 875 (Б) и е опишан како син на Ваелс. Тој е истовремено и вујко и татко на 

Фитела, исто како и релацијата меѓу Сигмунд и Синфјотли.  

Сигемунд од Б му припаѓа на попримитивно минато во коешто мотивот на 

змејоборството бил повообичаен. „Исто така може да се потенцира дека додека името 

на Сигемунд останало фиксирано, она, на неговиот син, што го дели префиксот Сиге-, 

не било. Во нордиските извори [името] гласи Сигурд, а во германските извори 

Сигфрит/ Сигфрид“ (J. Tolkien 2014, 208). 

Во 13-тото поглавје, Регин ќе му ја открие на Сигурд локацијата на Гнитахајд, 

скривалиштето на змејот Фафнир, кој има „големина вообичаена за змии“ и величина 

што била хиперболизирана од претходниците на Сигурд (Finch 1965, 24).  

Во 14-тото поглавје, Регин ќе ја раскаже приказната за тоа како тој и неговите 

двајца браќа, Фафнир и Отр, станале она што се. Тој го споменува и џуџето Андвари. 

Откако Локи го уловил златото на џуџето и ја наполнил кожата на одраниот Отр 

(„видра“, свето животно за старите Нордијци; Morris & Magnusson 1888, 55) кај Фафнир 

ќе се јави жед за освоеното злато, што ќе резултира со тоа тој да го убие нивниот татко 

и да се преобрази во змеј. Сакајќи да го заштити златото и одбивајќи да го подели со 

својот брат, Фафнир ќе се повлече во дивина и ќе стане познат како чувар на златото.67 

Оваа епизода претставува прозна реинтерпретација (модификација, ревитализација) на 

т.н. Песна за Регин, исто како што убиството на змејот и, особено разбирањето на 

птичјиот говор/немуштиот јазик, претставува бледа реминисценција на Песна за 

Фафнир (Morris & Magnusson 1888, 24). Ова дава основа да се претпостави дека ВС, на 

сличен начин како ПЗН, претставува слевање и обединување на расцепкани легенди 

или помали песни во целина.  

Во 18-тото поглавје, Регин ќе му ја открие на Сигурд тајната како да го убие 

змејот. Па, така, тој го советува да ископа дупка во којашто ќе се скрие и од која ќе го 

забоди мечот во мевот на чуварот на богатството. Меѓутоа, планот на Сигурд ќе биде 

попречен од Один, кој ќе го праша што бара во Гнитахајд. Сигурд ќе му го открие 

предлогот на Регин, но Один ќе му предложи уште подобро сценарио: да ископа една 

дупка за крвта на змејот и друга дупка во која ќе може да се скрие. Откако ваквата 

замисла ќе му појде од рака и ќе му донесе победа, змејот на умирање ќе го запраша за 

неговото име и за неговото семејство, на што Сигурд ќе одговори дека е познат како 

„Благородниот ѕвер“. Јунакот на почетокот ќе одбие да си го открие вистинското име, а 

ова се должи на верувањето (стравот, претпазливоста, суеверието) за кобноста на 

                                                           
67 Очигледно е дека ликот на змејот, без оглед на неговата историја или „биографија“, претставува 

споделено место за сите анализирани епови во истражувањево. Ова во условна смисла важи за епските 

песни за Марко Крале, ако хтонската димензија на некои од неговите противници се протолкува надвор 

од рестриктивни граници.  
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клетвата што ја изрекувал некој на умирање. Но, на исландскиот јазик, таинствената 

именка со која се претставува Сигурд, нема полисемантички квалитет и може 

едноставно да значи „човек“ (Boer 1922; цит. спор. Finch 1965, 30). Морис и Магнусон 

во својот превод ја инкорпорираат Песната за Регин, во којашто се содржани совети 

што можат да се толкуваат како нормативи, а се збиднуваат во дијалогот меѓу Хникар 

(односно Один) и Сигурд. Првиот го советува вториот за умешноста да се стане голем 

воин и како главни атрибути ги наведува: добриот слух, умешноста со меч и високата 

стамина.  

Во 20-тото поглавје, Сигурд, по налог на Регин, ќе го отсече срцето на убиениот 

Фафнир. Но, наместо да го однесе назад, тој ќе ја вкуси крвта, по што ќе се стекне со 

моќта да го разбира птичјиот говор. На овој начин, тој ќе разбере дека Регин му 

намислува зло. Сигурд јаде дел од срцето, но не се капе, како Сигфрид, во крвта на 

змејот.  

Во 26-тото пеење, Сигурд ќе се појави во земјата на Хеимр, каде што за првпат 

ќе ја запознае Брунхилд, ќерката на Будли.68 Очигледно меѓу нив ќе се развие емотивна 

врска, меѓутоа Гримхилд, сопругата-волшебничка на кралот Гјуки, ќе подготви напиток 

кој ќе го засени сеќавањето на Сигурд. Сигурд ќе ја заборави Брунхилд и ќе се ожени 

со Гудрун, ќерката на Гјуки и Гримхилда, онака како што претходно предвидела 

Брунхилд и со неа ќе ги добие Сигмунд и Сванхилд. Во ова пеење станува очигледно 

дека Сигурд, како лик со митски квалитети и атрибути, стапува во историскиот свет на 

Бургундците. 

Во ВС, како и во ПЗН, се збиднува замена на идентитетите со цел да се освои 

недостижната жена. Во 29-тото поглавје, Гунар и Сигурд ќе се појават пред Хеимир, со 

намера да ја побараат раката на Брунхилд. Таа почива во кула опколена од оган. Откако 

Гунар ќе увиди дека неговиот коњ одбива да скокне низ огнот, ќе се присети на советот 

на Гримхилд и ќе се замени со Сигурд. Преправениот Сигурд е оној, кој со помош на 

коњот Грани, ќе се појави пред Брунхилд. Оваа епизода во епот претставува прозна 

обработка на Песна за Сигдрифа (Morris & Magnusson 1888, 24). 

Во 33-тото поглавје завршува приказната за Сигурд и Брунхилд. И обајцата 

умираат.  

Меѓу ПЗН и ВС отсекогаш постоела интимна релација. Оваа визуелно се 

согледува и во некои филмски текстови, каков што е Темното кралство: кралот на 

змејовите. Иако не претставува соодветна филмска верзија на ВС,69 овој филм 

очигледно се темели врз фрагменти преземени и од ВС и од ПЗН. За разлика од некои 

                                                           
68 Овој би можел да биде фикционална верзија на историскиот Бледа, братот на Атила.  
69 Слично како и Вагнеровото зајмување на мотиви од ПЗН и нивна преработка во инаков медиум. 
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други филмски текстови,70 споменатиот ја третира важноста на прстенот на Андвари и 

комбинира матрици несвојствени за типично херојскиот еп, но веќе искористени и 

познати во други жанрови: мотивот за детето Мојсеј, профетскиот збор на пророчицата, 

микстурата меѓу Одиновата Валхол и христијанскиот рај, астролошките суеверија. 

За разлика од пишаниот текст, овој филмски текст нуди сосема ограничен 

распон на искази што би се сметале за пословични. Причината за ова се должи на 

замислата и устроеноста на филмскиот текст да одговори на вкусовите на поширока 

публика, која би се вклучила во активности, кои попрво подразбираат  задоволство, 

отколку активна ментална напнатост во толкувањето на текстуалните слоеви и искази. 

Филмскиот текст нема претензии да претставува идентична копија на својот оригинал 

т.е. извор (хипотекст), туку претставува лична, авторска визура за еден пишан текст, на 

сличен начин на којшто толкувањето на паремиолошките искази во еден еп, е изведено 

низ интенциите и вкусовите на еден толкувач. Но, да се искористи еден текст како 

основа или ‘бекграунд’, или пак да се преземат неговите ликови и да се претстават во 

искривоколчено светло, претставува несериозен ангажман остварен во вакуум. Ова 

значи дека, понекогаш, во отсуство на толку нужната режисерска инспирација, се 

преземаат постојни книжевни ликови за да бидат претставени гротескно во полза на 

поголема заработка или за правење фама и за привлекување внимание (да се остане 

релевантен по секоја цена).71 

Во филмскиот текст се проблематизира важноста на судбината, но на инаков 

начин од случајот во Б: Брунхилда го прашува Ерик (Сигурд/Сигфрид) дали верува во 

судбина, мислејќи, притоа, на некаква судбинска предодреденост во одвивањето на 

животните настани. На неговото неверување или двоумење, таа ќе додаде дека ѕвездите 

ѝ покажале дека ќе се сретне со маж еднаков на нејзината сила.  

Ерик е претставен како „скротител на огнените елементи“,72 што веројатно 

претставува суптилна најава за неговата борба со змејот.73 Од преостанатите честички 

на паднатата комета може да се искова оружје што ќе му прилега на еден (иден) херој. 

Но, за разлика од книжевните текстови, каде што епските херои се зависни од ковачите 

                                                           
70 Такви се Beowulf and Grendel/ Беовулф и Грендел (2005) на Стурла Гунарсон или Beowulf/Беовулф 

(2007) на Роберт Земекис, кои го дисторзираат оригиналот во полза на сомнителни режисерски 

тенденции.  
71 Истата ситуација како во Clash of the titans (2010) на Луј Летерие. Повеќе за ова е образложено 

претходно. Да се види: Kristina Dimovska. 2014. Interpretational discrepancy: Representing Perseus. Popular 

culture: Reading from below. Proceedings of the International Scientific Conference Popular Culture: Reading 

from Below, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 3–4 November 2014. Skopje: Institute of 

Macedonian Literature, 733–743. 
72 Ерик подоцна се перчи со оваа своја титула пред неискусниот, млад и очигледно адолесцентен 

Гизелхер. 
73 Филмскиот текст често пати го прикажува поживописно она што не би можело да се вметне како 

податок во епскиот текст, каков што е статусот на змејот како земски или огнен.  
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како стручни во ковањето/прековувањето на мечот, тука Ерик е истовремено и јунак и 

ковач.74 Битниот статус на ковачот е проблематизиран уште преку ликот на 

старогрчкиот Хефајст, а е зачуван и во ликот на јужнословенскиот ковач Новак. Но, во 

овој филмски текст, ковачот е помалку општествено важен од една кралица. Затоа, 

Ејвинд, очувот на Ерик, вели дека постојат „многу приказни што раскажуваат за ковачи 

што станале кралеви“. Во штимунгот на текстот, неговиот исказ не е пословичен (затоа 

што е искажан директно, во прво лице и не е типичен изблик на повторливи ситуации), 

меѓутоа сведочи за присуство на минати искуства, искушенија и можеби замрена 

традиција што ќе се возобнови преку идните дејства на јунакот што сè уште не е 

потврден како херој. Во оваа општа смисла, неговиот исказ евоцира минати искуства 

што се својствени за пословиците. Подоцна, во претстојната битка против 

непријателите (Хуните?), на Ерик ќе му се забележи за дрскоста да зборува смело, затоа 

што оваа карактеристика не му доликува на еден ковач. Непријателот смета дека „треба 

повеќе од збор за еден маж да биде достоен против кралот“, на што Ерик ќе му 

одговори дека „круната не е доволна за еден маж да биде крал“. И филмот ја реплицира 

ситуацијата на вербалниот агон/ натпревар, иако го прави тоа помалку стилски умешно. 

Во ПЗН само бегло е споменат прстенот што очигледно е резултат на пропаста 

на ликовите во ВС. Во филмскиот тест, „оној што го поседува ќе биде господар на 

златото“. Духовите на оние што се излагале по богатството ќе му порачаат на Ерик дека 

„слабоста ќе го уништи“,75 што, пак, прави овој исказ да се поврзе со алчноста по 

богатство што е кобна дури и за еден лик, кој е исклучителен, доблестен и генерално 

чесен. За разлика од ПЗН и ВС, Ерик добива талисман, а не плашт за преобразување од 

Андвари. Епизодата потсетува на шлемот за невидливост што го добива Персеј од Хад, 

со таа разлика што за да се активира функцијата на талисманот, прво мораат да бидат 

изговорени волшебни зборови. Повторно станува очигледна вредноста на знаењето на 

јазик што му е таен и непознат на обичниот смртник. Идниот херој е искушуван и тој 

мора да покаже дека освен агилност, детерминираност и неуморност, поседува и други 

квалитети што го тангираат неговиот интелект. 

 

 

                                                           
74 Ерик му го дава името Балмунг на мечот. Според зборовите на Ејвинд, Балмунг бил уништен во битка 

и претходно имал друг сопственик. 
75 Ако се преконвертира во индиректен говор, односно „Слабоста уништува“, тогаш исказов би бил 

поговорка.  
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ТРЕТА ГЛАВА: 

ТИПОВИ ПАРЕМИОЛОШКИ ФОРМИ ВО ХЕРОЈСКАТА 

ЕПИКА 

 

3.1. Идентификација и интерпретација на паремиолошките форми во Беовулф 

Во истражувањево се консултирани пет препеви на Б: англиските на Гринфилд, 

Хини и Џ. и К. Толкин, бугарскиот на Тихомирова и македонскиот на Михајловски. 

Ова се чинеше неизбежно, затоа што анализата на материјалот покажа дека во сите 

препеви не постои ист или еднаков број паремиолошки форми. Во оваа глава ќе бидат 

дадени само дел од формите детектирани кај Гринфилд и ќе се посвети посебно 

внимание на препевот на Михајловски.  

Познат и очигледен би требал да биде проблемот на трансферот на пословични 

искази од еден на друг јазик. Ако се земе предвид стилската комплексност на 

херојскиот еп, тогаш би изгледала невозможна или делумно успешна задачата 

соодветно (точно, прецизно и верно на оригиналот) да се преведе или препее еден 

паремиолошки исказ. Од овие причини, стиховите на Гринфилд се даваат во полза на 

компарација, во речиси буквална форма (што им го загрозува пословичниот статус), од 

причина што ако се модифицираат, тогаш тие би немале смисла, а немањето смисла ја 

анулира основата за компарација меѓу исказите во различните препеви. Тука ќе се даде 

суштината на исказите, со главен акцент, но не и единствено, на оние искази што 

отсуствуваат од македонскиот препев.  

Во еден од најстарите сочувани епови од англосаксонската епска традиција се 

опева мисијата на Св. Бонифациј и тука постои форма што е именувана како Saxonicum 

verbum или ‘саксонска пословица’. „Со оглед на тешкотијата да се датира пословичната 

поезија, тешко е да се каже колку долго овој двостих циркулирал во усната традиција 

пред да биде запишан. Тој дури може да се смета за најстариот пословичен пример во 

англосаксонската поезија“ (Orchard 2010b, 68). 

Од 20-тиот до 25-тиот стих, поетот ја навестува улогата што ќе ја има Беоф, 

дедото на Хротгар и заклучува дека „со дела вредни за пофалба, еден човек секогаш ќе 

успева“ (B). Постојат пословични искази, каков што е овој, што не бараат посебен 

третман и коментар, најмногу поради транспарентноста на пораката што ја 

пренесуваат. Овој исказ е значаен, затоа што иако е дел од епски текст што настанал 

пред многу векови, тој се покажува како апликативен, применлив и во одредени, 

специфични современи услови. Можно е поетот да сакал преку овој исказ да го воведе 



 

141 

 

или да го претстави ликот на Беоф, како славен претходник на Хротгар, затоа што е 

очигледно дека во Б преовладува и често се користи компарацијата или користењето на 

слични именки и стилски фигури за ликови во роднинска релација, токму со цел да се 

истакне славата на една семејна лоза. Ова е изведено на суптилен начин, кој не го 

обременува темпото на епот, ниту оди надвор од границите, што би предизвикало 

преоптовареност или нестабилност на епската структура. Од друга страна, пак, е 

интересно и секако важно прашање како и на кој начин можат да се третираат и да се 

објаснат текстовите во текстот во Б (Дали се тие дополнително додадени? Дали се 

интервенција на некој што не е авторот на текстот?), но и дисторзијата меѓу 

хронолошкото и наративното време во фабулизирањето, што се јавува во невидливиот 

јаз што ги спојува условниот втор со условниот трет дел од текстот („стареењето“ на 

Беовулф и неговата трансформација од тан на Хигелак во крал-змејоубиец). 

Откако Беовулф и неговата дружина ќе пристигнат во земјата на Хротгар, ќе 

бидат пречекани од чуварот на брегот, кој воопшто не е наивен. Неговата задача не е 

само да ги варди земјите на кралот од ненајавени и непосакувани гости (односно 

натрапници) – особено во време кога Хротгар и неговите се јадосани од маките што им 

ги задава Грендел –, туку и да го процени карактерот на секој странец што ќе стапне на 

данскиот брег. Проникливоста на чуварот не се остварува преку зборовни игри, тестови 

на интелигенција или лажно претставување, зашто митскиот супстрат е сведен на 

нужен минимум (во споредба со сагите или со епските песни), што значи дека Б 

претставува исклучителен егземплар за вистински херојски еп.  

Според должноста и приликата, Беовулф ќе се претстави пред чуварот и ќе 

открие дека причината за неговото пристигнување се однесува на помошта што му е 

потребна на кралот. На ова, чуварот ќе одговори: „Мудрите заштитници / на својата 

земја мораат да научат да препознаваат / празни зборови од зборови што исполнуваат 

дела“ (B, 287–288). Истиве стихови се физички (структурно) видоизменети во рускиот 

препев, меѓутоа изгледа дека ја задржале својата суштина: „Јас сум, знаеш / должен 

како стражар / разумно да судам / за зборовите и делата“ (Б2, 43). Овој пословичен 

исказ (гнома кај Џ. Толкин, односно забелешка/platitude), отсуствува, во експлицитна 

форма, во македонскиот препев. Сепак, и покрај првиот впечаток што го остава или и 

покрај замката со која го заведува читателот да мисли дека преку него се слика 

должноста и обврската на чуварот да ги заштитува кралските земји, исказот всушност 

не претставува лично мислење на чуварот, туку повикување/инвокација на позната и 

долго пренесувана традиција (искуство, мудрост). Ваков еден исказ многу повеќе би се 

ценел во херојските, отколку во современите академски кругови (J. Tolkien 2014, 170–

171). 

Исказот на чуварот би можел да се смета за општа опсервација, која била толку 

често повторувана, што веројатно не би предизвикала посебно внимание кај 
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слушателот, ниту пак би го „предупредила“ дека со искажувањето на една таква мисла 

се трансферира вистина или искуство што е подеднакво важна за сите луѓе. Но, преку 

исказот, чуварот не само што имплицитно ги упатува Беовулф и неговата дружина за 

тоа како правилно треба да се однесуваат, туку самиот го зема своето 

однесување/држење како пример (Malone 1960, 183). Со фактот дека успешно го 

проценил Беовулф, чуварот докажува дека добро препознава карактери и дека може да 

направи разлика меѓу празни зборови и дела достојни за пофалба. Во извесна смисла, 

суштината на неговиот исказ потсетува на значењето на Res non verba (Дела, а не 

зборови) иако со кажаново никако не се упатува на можна англосаксонска основа за 

оваа веројатно подоцна настаната форма.  

Во епизодата со Брека, Беовулф му се обраќа на Унферт: „Судбината често пати 

ги поштедува/непроколнатите мажи кога нивната сила опстојува“ (B, 572–573). Во 

коментираните епови, многу повеќе отколку во јужнословенските епски песни, во 

раскажувањето неретко се инкорпорираат пословични искази што треба да оправдаат 

или да објаснат одредени постапки на ликот. Преку овие понекогаш се нагласуваат 

одредени животни становишта што би требало да се сфатат повеќе како дел од 

атмосферата што треба да го претстави ликот во онаква полнотија каква што епската 

структура дозволува, отколку што треба да се сметаат за прецепти, совети за 

однесување, кое мора да се применува неотповикливо.  

Откако Грендел ќе биде елиминиран, во текстот се провлекува неутралниот 

исказ (во смисла дека не е даден во директното обраќање на некој лик): „Затоа 

претпазливоста и мислата за иднината се секогаш најдобри“. Условно, исказот може да 

се толкува како проекција на надежта за спас и за задоволството од отстранетата 

закана, што значи дека балансот во заедницата е повратен и дека активностите можат 

да продолжат по вообичаениот тек. Секако, радоста на Хротгар трае кратко, затоа што 

и тој, и Беовулф ќе потфрлат да ја предвидат желбата за одмазда на Гренделовата мајка, 

што ќе се оствари како казна за нивното „непромислено“ злодело, т.е. убиство. 

„Претпазливоста“, сепак, суптилно упатува на понатамошните епизоди во епот и во 

извесна мера го ублажува потенцијалниот хибрис на херојот. Епскиот јунак ретко 

станува херој само поради една извојувана битка, а дури и кога случајот е таков, 

неговото херојство не е безвремено. Случајот со Сигфрид е илустративен во оваа 

смисла, затоа што претставува два клучни момента во животот на херојот како човек: 

херојот во кулминацијата на својот триумф и херојот во неизбежниот час на човечкиот 

пад, односно смртта. Ситуацијата на Сигфрид е потрагична од онаа на Беовулф, затоа 

што првиот умира од рака на човек, кој настапил со умисла да му наштети, додека 

вториот умира од змејот во битка што е нужна за да се стави крај на неговото долго и 

успешно владеење, а со тоа и на неговата епска кариера.  
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Оној што се надева на долгогодишна слава од битка, мора да не се грижи за 

сопствениот живот (B, 1534–1536). Само со херојски дела може да се добие херојска 

слава, „а едно дело не е херојско, освен ако не подразбира огромни ризици и ако не е 

преземено без нeкакво двоумење“ (Malone 1960, 191). Колку и да е фаворизиран (од: 

боговите, сонародниците, земјаците... ), епскиот херој мора да вложи напор и труд за да 

го добие и зацементира својот статус на извонредност. За разлика од некои митски 

херои, кои се стекнуваат со титули, статус и повисока општествена позиција по некое 

врвно дело, епскиот херој како да мора постојано да го оправдува својот имиџ или 

репутација. За него не постои време за починка во којашто би се насладувал од 

вниманието и почестите на помалку славните од него, а дури и кога постојат часови без 

бури, какви што се славењата во Хеорот – херојот е втурнат брзо во нови вртежи од 

непредвидени опасности. Затоа, епскиот свет е свет на постојани турбуленции и 

анксиозности и епскиот херој мора да биде сетилно алармиран ако не сака – поради 

грешка, невнимание или незнаење – свирепо да го загуби животот. Дури и кога 

сонародниците ќе го напуштат, како што се случува со Беовулф при неговата борба со 

Гренделовата мајка, но и делумно при борбата со змејот, тој мора да остане истраен и 

да се потпре на она што се нарекува судбина или Бог. 

„Неосудениот човек / лесно може да преживее несреќа и коб, ако тој / ја има 

милоста божја!“ (B, 2291–2293). Ако се суди од препевот, тогаш улогата на судбината 

или на Бог, не се фигуративни и кога се упатува на овие именки, се мисли токму на она 

што тие би требало да значат. Во херојскиот еп многу ретко постојат пасажи што би 

прераснале во длабока филозофска јама од која на светлина би излегле мноштво 

вистини. Дури кога еден изделок се третира како повеќезначен, тоа е најчесто производ 

на интенцијата на толкувачот да најде нешто повеќе од она што го кажуваат стиховите.  

За време на прераскажувањето на доживеаните настани во Данска, Беовулф му 

вели на Хигелак: „[…] Сонародниците не смеат со темна умешност да ткаат мрежи 

исплетени од зло едни за други / и да коваат заговор против блиските сојузници“ (B, 

2166–2169). Пословичниот исказ соодветствува на стиховите 2167–2169 во 

македонскиот препев: „(Му ги дал како дар даруван благородно / атовите и азното) 

аристократска постапка / без плетење злобо-пајажини со потајна вештина / заговор 

против земјакот замки и пропасти / смрт за содругарот.“ Во битката со змејот, Виглаф 

ги прекорува побратимите за слично недејство и сознанието дека и Беовулф и Виглаф 

ја застапуваат искреноста и чесноста кон содругарот: дава за право да се смета дека 

овие двајца претставуваат мостри за херојскиот идеал. Но, она што го прави Беовулф 

покомпактен како лик, во споредба со Сигурд, Сигфрид и, до одреден степен, со Марко 

Крале, е што тој е претставен во различни животни фази: прво, како млад и само 

делумно искусен воин; второ, како крал со педесетгодишно искуство на владеење; и, 

трето, како стар крал, кој е сенка на своето младешко себство и за кого единствениот 

начин да остане запаметен како величествен, е да умре херојски. Дека последното не е 
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толку едноставна задача, сведочи и повлекувањето на Беовулф при првата средба со 

змејот: „Не му беше лесно / на славниот син Ектеоф / да се откаже, да ја напушти 

земската рамнина: / против сопствена волја тој мораше да се смести / другаде, исто ко 

што секој човек мора / да го напушти овој мимолетен живот“ (B, 2586–2591). Овој исказ 

би можел да биде двоен: од една страна, ја навестува свесноста на херојот дека смртта 

трпеливо го чека, но од друга страна, може да биде авторско навестување дека херојот 

овојпат нема да се врати жив. Во случај на една старогрчка драма, само феноменот на 

deus ex machina може да се покаже како спасоносен, но епскиот херој ја нема таа среќа 

да биде потпомогнат од боговите, или барем не Беовулф. Затоа, финалето на епот е 

пореалистично од условниот прв и втор дел, затоа што ги исцртува слабостите на 

главниот лик, кој очигледно не е совршен. Оваа техника често пати се користи во 

јужнословенските епски песни во коишто Марко, за да си го спаси животот, е присилен 

да приклони или кон вилата за помош или кон итрината, што значи дека на заводлив 

начин е оправдан недостатокот од доволна физичка потенција, што е нужна за да се 

победи заканата. Во епските песни постои разнообразност на мотиви и на антагонисти, 

меѓутоа сите овие следат проверена шема, без значително да отклонат од неа. Но, 

основата врз која би можеле да се коментираат и само за одредени цели да се споредат 

Беовулф и Марко Крале како книжевни ликови, е човечкиот квалитет на нивното 

сознание за неизбежноста на смртта. Динамиката на епскиот текст минува низ 

ретардација, се забавува и ликот постепено го губи ореолот на натчовечноста и сите 

оние суперлативни квалитети што го правеле дистинктивен и издигнат над останатите 

ликови.  

Не само Беовулф, туку и Виглаф, како да ја насетува судбината што ќе го снајде 

првиот. Но, и покрај овие чувства, Виглаф докрај останува покрај својот крал, роднина 

и содругар.  

При вториот напад на змејот, Виглаф е единствениот што ќе остане покрај 

остарениот крал. „Неговите побратими, благородни синови-избраници / не застанаа 

покрај него / како што за воин би доликувало, туку избегаа во шумата / за да си го 

спасат животот. Само срцето на еден маж потона / од тага: ништо не можеше да го 

спречи/ оној што размислуваше праведно“ (B, 2596–2601; курзив К. Д.). Контрастот 

меѓу Виглаф и останатите побратими е истакнат во кудењето што првиов им го 

упатува: „Одлуката господова ќе ги контролира делата / на секој човек, како што прави 

и сега“ (B, 2858–59). Критиката кон Геатите е слична како обраќањето на чуварот кон 

Беовулф, затоа што претставува генерализација што е формулирана како исказ што е 

применет во една практична, би се рекло конкретна, ситуација (Malone 1960, 183). 

Неволјата на Геатите е резултат не само на нивното потценување на силата на змејот, 

туку и на загубата на нивниот водач. Но, прекорот на Виглаф е сепак добронамерен и е 

пријателски гест на подучување, затоа што е очигледно дека во неговите зборови се 

провлекува тон на самопрекор: „Мнозина заради еден мораат многупати / да страдаат 
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страшно ко ние сега“ (Б, 3077–3078). Ова значи дека и тој потфрлил да го одврати 

Беовулф од намерата да се пресмета со змејот, што значи дека товарот не паѓа само на 

Геатите, кои како кукавици го напуштиле кралот во час на нужда, туку и на Виглаф.  

Во извесна смисла, поетот и епскиот текст ја оправдуваат неспособноста на 

Беовулф, затоа што ја припишуваат неговата трагична смрт на проклетството што го 

носи богатството. Незнаењето е она што е инструментално во оваа епизода на 

змејоборството, зашто Беовулф не располага однапред со податокот дека не само што 

ќе мора да се бори со еден змеј, туку и дека ќе мора да најде начин да се ослободи од 

клетвата на богатството што го варди овој.76 Текстот, секако, никаде не го сугерира ова. 

Меѓутоа, на ова рамниште, епскиот текст се преплетува со фантастично-митските 

мотиви, затоа што станува очигледно дека се додадени сегменти што не се типични за 

„реализмот“ на епскиот свет. Змејот како чувар на богатството и проколнатоста на 

азното се споделени теми-мотиви што се содржани и во ПЗН и во ВС.77 

Препевот на Гринфилд се заокружува со почестите за мртвиот крал: „Правилно 

е / човек отворено да го фали својот господар / да го сака со сето срце, кога неговиот 

дух / е одведен надвор од неговото тело“ (B, 3174–3177). Цитирајќи дел од мислењата 

на Харис, Дескис смета дека обраќањето на Беовулф во последниот дел на епот, 

жанровски соодветствува на критериумите што треба да ги исполнува една ‘претсмртна 

песна’, односно неговиот епитаф (Deskis 1994). 

Во македонскиот препев особено битна улога играат паремемите. Паремемата 

претставува „лексема, која не се јавува надвор од паремиолошкиот текст... Синхроната 

етимолошка непроѕирност е честа но не е задолжителна, а единственоста е привидна: 

така паремемата може да биде и hapax legomenon [неповторлив исказ – К. Д.], но некои 

се стабилни и постојат во повеќе фолклорни случаи“ (Sikimić 1996, 15). Денотатите се 

трансформираат или поправо минуваат низ процесот на дезавтоматизација низ целиот 

еп, а овој процес ја ‘отежнува’ (ја усложнува) нивната форма на два начина. Прво, 

препевот комбинира архаизми со неологизми од кои некои не само што напати 

дејствуваат невообичаено, туку тие би се сметале за нонсенс надвор од текстот. Второ, 

присуството на паремемите ја фингира архаичноста на англосаксонскиот јазик, но 

сведочи и за широкиот вокабулар на Михајловски. Ова го прави македонскиот препев 

да биде родно место на некои извонредно креативни кованици. 

                                                           
76 Проклетството од богатството го спопаѓа не само Беовулф, туку и змејот: „Сега се согледала срамотата 

од криењето / на накитот од страна на неманот / во пазувите на пештерата: првин вардачот / убил 

великојунак но унерот бил урнисан / со казна краставоодмаздна“ (Б, 3058–3062).  
77 Вреди да се нотира дека не само змејот, туку и змијата се јавува како чувар на вообичаено скриено 

богатство, на што упатуваат пословици, каква што е: „Закопаните скровишта ги чува змија“, односно 

гатанки: „Љута змија в кат седи“ (жолтици, злато) (Величковски 2001, 466). 
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Во стилско-лингвистичка смисла, пословичните искази во Б се покомплексни од оние 

во останатите епови, па од тие причини се чинеше нужно паралелно да се консултираат 

неколку препеви, затоа што е неоспорно дека препевот игра клучна улога во бројот на 

паремиолошки форми. Ако се тргне од претпоставката дека на толкувачот му се 

достапни само препевите, а не и оригиналот (не само од аспект на непознавање на 

англосаксонскиот јазик, туку и од материјален, тангибилен аспект), тогаш тоа значи 

дека истражувањево мора да се ограничи и да се сведе на коментар за паремиолошките 

форми што се присутни во препевите.  

Вилијамс смета дека: „О несреќнику непрокопсан / што во зорт затекнат 

зердушата си ја фрлаш / во прегратките Пеколни покус за утеха / без страк промена! 

Среќен е само оној / што ќе се претстави пред Бога покосен од смртта / за да најде 

спокој во скутите Божји!“ (Б, 183–188) претставуваа гномичен израз со религиозно-

морализаторска цел (1914, 33–34). Ранохристијанските тенденции се очигледни низ 

целиот епски текст, но тие избликнуваат на површина во портретизацијата на Грендел 

како неверник и како припадник на родот на Каин.  

Како и во англискиот препев на Гринфилд, така и во македонскиот на 

Михајловски, чуварот на брегот е еден од првите ликови што искажува мудри зборови: 

„Не постои воин / лацнат со оружје ако ликот не лажи / што нему му е рамен“. Оваа 

забелешка се однесува на Беовулф, но изјавата истовремено го најавува успехот во 

потфатот на херојот и делото (односно елиминацијата на Грендел), кои ќе донесат спас 

и починка за Хротгар и за Данците.  

Беовулф ќе му порача на Хротгар дека ќе го победи Грендел без никакво оружје 

или штит, но ако судбината се покаже ненаклонета кон него во битката, тогаш Хротгар 

би требало да го испрати неговото мртво тело на Хигелак. По оваа молба, Беовулф 

вели: „Од пишаното не се бега!“ (Б, 455). Секој дополнителен коментар на овој 

пословичен исказ би бил излишен, зашто дури и неупатениот читател брзо ќе се сети на 

фреквенцијата, на зачестеноста со која се употребува овој исказ, дури и надвор од еден 

пишан текст. Во Б, Судбината има посебно место и значење и е онолку битна, колку и 

божјата волја. Она што ја засилува реалистичната нишка во еден херојски еп каков што 

е овој е свесноста на херојот за неговите ограничувања. Иако, во условниот прв дел од 

епот, Беовулф остава впечаток како да се перчи со силата што му овозможила да го 

натплива Брека, тој сепак е релативно урамнотежен како лик и не паѓа под влијанието 

на ниските страсти, како што веројатно е случајот со некои ликови кај Хомер.  

Во англискиот препев на Толкин и во македонскиот препев на Михајловски, во 

стихот 367, односно стихот 455, се јавува стегнатата формула (според терминологијата 

на Џ. Толкин), што е всушност добро позната пословица: „Судбината прави како што ѝ 

чини“, односно „Од пишаното не се бега!“. Во англосаксонскиот оригинал фигурира 
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именката wyrd во женски род, што упатува на Судбината и на улогата што оваа ја има 

во животот на епскиот херој. Зборот wyrd не се однесува само и исклучително на 

зборот ‘Судбина’, како што инаку би се превел на посовремен, англиски или 

македонски јазик, зашто има полисемантички квалитет и истовремено може да значи: 

‘случување’, ‘смрт’, но и ‘Бог’. „Изразите што се однесуваат на судбината, среќата се 

во секое време обврзани да станат формули... Тие стануваат предмет на колоквијална 

дикција“ (J. Tolkien 2014, 187). Но, комплексноста на wyrd не го спречува Џ. Толкин да 

ја согледа синтаксичко-лексичката стегнатост и лаконската димензија на исказот. Тој, 

очигледно, не е терминолошки прецизен, како што би бил еден паремиолог (наместо 

пословичен исказ, тој вели формула). Меѓутоа, како што беше и претходно споменато: 

Судбината е онолку важна колку што е важен и Бог. Овој е во повеќе наврати споменат 

во говорите на Беовулф и на Хротгар. 

Низ епот провејуваат различни идеи за улогата на судбината во дејствата на 

(епскиот) херој, но Судбината не е константа (Williams 1914, 37). Ова е секако 

разбирливо и е очигледно во македонскиот препев. „Судбината, иако не може да се 

игнорира, сепак може да се пренасочи од мудриот ум. Условите за скротување на 

Судбината... лежат во мудроста на човекот, во барањето на помош од пријателите и во 

повикувањето на Бога“ (Williams 1914, 65–66). Нејзиниот коментар всушност ги сумира 

дејствата на Беовулф, кој, иако е оставен сам да се справи со Грендел, со неговата мајка 

и змејот, сепак ја има моралната поддршка на сонародниците и особено на Виглаф, во 

завршниот дел на текстот.  

Во првото обраќање на Хротгар кон Беовулф, првиов вели: „Со лес Бог / може 

слепоуништувачот од делата да го сосече!“ Исказот ја открива маката што го снашла 

кралот поради дванаесетгодишната опсада на Грендел на Хеорот. Се чини дека во 

своите обраќања, Хротгар се повикува на Бог, што значи дека тој е, слично како и 

Беовулф, свесен за ограниченоста на својата моќ или пак на својата беспомошност 

(зошто ако би било поинаку, тој не би имал потреба од помошта на танот дојден од 

далеку). Исказот на Хротгар е пословичен, затоа што ја претставува неговата 

суеверност. Исказот е „еден вид на неутрализација на надворешната натприродна 

закана од Грендел, вербално крстење што е вообичаено за побожните луѓе“. Ова 

покажува дека Хротгар се обидува да го олесни притисокот што владее поради 

немилата ситуација во којашто се наоѓаат тој и Данците, и „му дозволува на исказот 

одново да го наметне идеалниот ред кон кој стремат и Хротгар и Беовулф“ (Cavill 1996, 

169).  

Во прераскажувањето на својата авантура со Брека, Беовулф вели: „Често 

судбината / го спасува несуденикот кога смелоста му е силна!“ (Б, 572–573). Тука 

повторно се покажува важната улога на судбината, а зборовите на Беовулф сведочат 

дека тој веројатно не би го натпливал Брека, ниту пак би ги победил водните 



 

148 

 

монструми, доколку „судбината“ (или би се рекло „среќата“) не му биле наклонети. За 

Кавил исказот е максима и тој соодветствува на еден друг исказ од англосаксонскиот 

оригинал: „Неосудениот човек / лесно може да преживее несреќа и коб, ако тој / ја има 

милоста божја!“ (B, 2291–2293).78 

Епизодата со Брека претставува прототип на христијанската пословица: „Бог му 

помага на оној што си помага самиот на себе“ (Williams 1914, 37), односно латинската 

максима „Fortes fortuna juvat“ и нејзината англиската варијанта / превод „Fortune favors 

the brave“ („Среќата им е наклонета на храбрите“)79 (Klaeber; цит. спор. Malone 1960, 

188). „Без сомнеж ова е ‘изрека’“, смета Толкин, „што не е за првпат употребена од 

нашиот автор, но ова е изрека што би му соодветствувала и што би му прилегала на 

еден лик каков што е неговиот Беовулф, млад, силен, бестрашен. Јас лично верувам 

дека [ова] е изрека попрво од народниот отколку од ‘херојскиот’ или аристократски 

јазик: и дека нејзината ‘илогичност’ може сосема да се намали ако... увидиме дека wyrd 

значи (или значел) не филозофска Судбина, туку среќа или прилика... “. Што се 

однесува до зборот „смелост“ (ellen во англосаксонскиот оригинал, vigour кај Џ. 

Толкин, односно: бодрина, сила, снажност), тој многу често се користи во херојската 

поезија и иако се јавува како синоним за „сила“, не се однесува исклучително на 

физичкиот (телесен) капацитет, туку на „натпреварувачкиот, борбен дух на гордите 

поединци“ (J. Tolkien 2014, 193). 

Победата на Брека и борбите со морските чудовишта не би можеле да се сметаат 

за андротаксија во онаа смисла во којашто тоа е претставено во Хомеровите епови. 

„Андротаксија кај Хомер претставува приказ на низа од двобои дадени еден по друг, 

при што победник во сите случаи е еден ист борец, обично некој истакнат херој“ 

(Митевски 2008, 14). За вака класично сфатена андротаксија не може да се зборува ни 

во поголемиот дел јужнословенски епски песни, кои се анализираат и се толкуваат 

подолу во истражувањево, затоа што Марко Крале во мигови на физичка 

изнемоштеност (или неадекватност, недоволна физичка сила, неподговеност, 

                                                           
78 Во македонскиот препев стихот остава инаков впечаток: „Сепак судено му било [на змејот? – К. Д.] од 

појлачот на светот / без тегоби и тортури да си го тера животот / без неоли и наказанија!“ (Б, 2291–2293). 

Ако се појде од сознанието дека смртта на Беовулф е навестена, макар имплицитно, во финалниот, трет 

дел на епот, тогаш може да се смета дека стихот се однесува на змејот, а не на херојот. Но, ваквото 

толкување ќе вроди со дискрепанција меѓу препевот на Гринфилд и оној на Михајловски, а по логиката 

на нештата, препевите содржински не би смееле драстично да се разликуваат.  

Постои една македонска пословица во неколку варијанти, чии корени можат да се лоцираат во 

историските песни испеани за средновековните херои, којашто има спротивно значење на 

погоренаведениот пословичен исказ во Б: „И ја можам, и коњ можит, кога господ не поможвит“ 

(Пенушлиски и Поленаковиќ 1954, посл. 2422–2424). За упатувањето на оваа пословица му должам 

благодарност на професорот Боне Величковски. 
79 Во изборот на пословици во том IV, книга 1 (Поленаковиќ и Пенушлиски 1954), под одредниците 

„среќа“ и „судба“, не е дадена македонска пословица, која би се сметала за еднаква по значење на погоре 

споменатите. 
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некреативност), се потпира или на својата итрина или пак на помошта на некој што е 

надвор од двобојот (вообичаено вилата), за да може успешно да триумфира над 

непријателот. Ваквите интервенции отстрана го попречуваат не само линеарното 

одвивање на двобојот, туку и сукцесивноста на низата од двобои што потенцијално би 

се случиле. Сепак, неоспорно е дека херојската епска поезија и епските песни се 

развиваат по сопствена динамика и според нормите и специфичностите што ги налага 

жанрот/видот, па затоа може само условно да се зборува за споредбено читање на 

текстови од старогрчката епска и средновековната западноевропска и јужнословенска 

епска традиција.  

Во „извештајот“ што Беовулф му го приложува на Хигелак за борбите во земјата 

на Данците, тој го фали однесувањето на Хротгар кон Хеоровеард, неговиот внук. Меѓу 

останатото, тој вели: „(Му ги дал како дар даруван благородно / атовите и азното) 

аристократска постапка / без плетење злобо-пајажини со потајна вештина / заговор 

против земјакот замки и пропасти / смрт за содругарот.“ Ваквите искази се вообичаени 

генерализации, но тие не биле изговорени (теоријата за усната трансмисија на Б) како 

посебни упатувања или со некаква, однапред смислена, цел што би требала да ги 

поттикне тогашните благородници да се придржуваат до нив. „Тие станале 

конвенционални стоп-места“ (Williams 1914, 33). Единствен исклучок од ова би можел 

да биде пословичниот исказ: „(Ако Хретрик синот твој херојски / издума да дојде на 

дворот геатски / ќе најде прсиплева пријатели;) само престижникот / може да се добере 

до дворовите далечни“ (Б, 1838–1839). Овие зборови се своевидно збогување меѓу 

Беовулф и Хротгар, пред првиов да се врати назад во геатската земја. Меѓутоа, исказот 

сведочи не само за искреното пријателство меѓу обајцата – обично поради претрпените 

маки во борбите со Грендел и неговата мајка –, туку и за добредојденоста на постариот 

Хротгаров син во земјата на Хигелак.  

„И излегло на видело / дека чистораката Господова отсекогаш челувала / со 

човештвото“ (Б, 700–703). Овие стихови се искажани откако Беовулф и неговите 

сонародници ќе легнат во постела. Поетот соопштува дека задачата да се победи 

Грендел не е нималку лесна, но за среќа, Геатите ја уживаат наклонетоста на Бога. 

Наклонетоста кон Геатите значи Божја наклонетост кон Беовулф (Malone 1960, 186). 

Фреквенцијата на споменувањето или на инвокација на Божјото име не само што го 

слика портретот на епскиот херој и правилата на светот во којшто тој дејствува, туку 

исто така имплицитно и суптилно го најавува наративниот тек на епот. Меѓутоа, 

споменувањето на Бог нема таква молитвена димензија каква што се среќава, на 

пример, во српските и во бретонските народни приказни.80 На балканските јазици, 

особено во македонскиот, во српскохрватскиот и во бугарскиот јазик, постојат искази, 

                                                           
80 Повеќе за ова кај: Françoise Le Saux. 1991. ‘Au nom de dieu’: quelques réflexions sur l’incidence de 

l’élément religieux sur la trame narrative des contes populaires. Македонски фолклор, год. XXIV, бр. 47, 203–

213.  
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кои укажуваат на непроменливоста на Божјата волја, какви што се: македонската 

„Господ е стар чудотворец“ или бугарската „Сяка сила до времето, а божияата до века“ 

(цит. спор. Божинова 1991, 34). И покрај тоа што нема реална основа за компарација 

меѓу пословичните искази во Б и наведените примери, сепак може да се претпостави 

дека славењето на христијанскиот бог како семоќен и надмоќен, е верување и 

убедување што се задржало во некои паремиолошки форми, особено кога овие се 

посматраат и се третираат како „скаменети“ искази. Сепак, за епови стари колку што е 

Б, не би можело да се каже со прецизност дали и колку еден исказ е со паганска или 

христијанска конотација (ако и двете струи заемно не се испреплетуваат).  

„Претешко е бегството / (од ова), од судбината; нема таков маж на светот“. 

Пословичниот исказ продолжува: „Сите душоимачи / ...мораат да си го најдат местото 

за нив местено / во коешто телото по гозбата папсува в постела / и заспива за навек“ (Б, 

1004–1008). Првиот дел од исказот се однесува на импактот, ефектот што го 

предизвикала уништената Хеорот врз Беовулф и сонародниците. Вториот дел се 

однесува на вечната починка и на заминувањето отаде материјалниот свет. Во исказот е 

содржана општа вистина, што е неодминлива за секој човек. Меѓутоа, тука е важна 

именката lændagas, што има христијанска конотација и контекстуално може да се 

преведе како „земски денови“. Ова би требало да послужи како контраст за земскиот 

живот, кој е временски ограничен, наспрема вечниот живот како бесконечен (Malone 

1960, 189). 

„Судбината човечка отсекогаш била и пак си е / во рацете божји. Затоа 

проникливоста / е најдобра, претчувството. Најмногу ќе научи / и од љубовта и од 

ужасот оној што умнопрестојува / во дниве воени дишејќи во духосветов!“ (Б, 1058–

1062). Исказот, очигледно, има религиско-морална нота. Еден исказ е пословичен затоа 

што рефлектира вистина, применливост надвор од текстот. Овој исказ може да се 

преобликува, да се сведе на поедноставен (т.е. разбирлив) јазик и да биде 

функционален и во современиот живот. Судбината на човекот почива во рацете 

господови и токму во овој дел од епот е евидентна доминацијата на христијанската 

струја (Malone 1960, 182). 

„Видливо послаб бил нападот / за онолку за колку е понекадарен родот женски“ 

(Б, 1282–1283). Исказот се однесува на мајката на Грендел, која ќе се појави во Хеорот 

по убиството на нејзиниот син. Исказот е типичен за херојскиот еп (или би се рекло за 

Б како херојски еп, зашто ова правило не важи за ПЗН или за ВС), кој ја фаворизира 

машката снага како доминантна. Во Б многу малку внимание се посветува на женските 

ликови, а дури и кога се претставени, како Веалтеоф, тие најчесто паѓаат во сенка во 

однос на достигнувањата на мажите.  
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„Лоша е трампата кога со тајновекот на тановите / обете страни плаќаат!“ (Б, 

1305–1306). Исказот се однесува на појавата на Гренделовата мајка во Хеорот и не е 

сосема јасен. Животот на тановите бил загрозен поради Грендел, но се чини дека 

неговото убиство нема да стави конечен крај на нивните маки. Со исказот, веројатно, се 

упатува на континуираноста на борбите што мора да ги води епскиот херој. Кенингот 

„тајновек“ може да се однесува на животот како непредвидлив за епскиот херој, но и за 

непредвидливиот час во кој ќе настапи смртта. Херојот не смее да покаже слаба волја 

во свет што е обземен од постојани ерупции и немир. За епскиот херој и за неговата 

дружина не постои вистинска починка, затоа што нивната сила постојано е тестирана и 

само една грешка може да ја втурне нивната мината слава во заборав. Затоа, епскиот 

херој мора постојано да биде буден и алармиран, постојано живо да ги следи сите 

промени во околината, зашто само еден момент на невнимание, може да го претвори 

неговиот живот во трагична приказна за мимолетно херојство. Токму ваква судбина го 

наоѓа Сигфрид иако не поради негово лично невнимание. Неговиот случај служи за да 

покаже и да се потврди колку е краток слаткиот момент на херојската слава и колку 

оваа може, поради нечија небрежност или незнаење, лесно да се загуби. 

„Подобро е мажот / да го одмазди пријателот одошто во тага да одолговлекува. 

Секој мора да го сочека скончанието / на животот световен; нека собира слава кој може 

/ во животот пред смртта зашто жизнорадосна е само таа / за воинот велик кога 

живеачката ќе му сврши“. Беовулф му ги упатува овие зборови на потиштениот 

Хротгар поради смртта на драгиот Аешер, постариот брат на Ирменлаф, „советник и 

содругар близок до срцево / соборец страшен во судирите воени / кога бодро се 

браневме удирани во битките / мавани по вепар-амблемите“ (зборови на Хротгар; Б, 

1325–1328). Одмаздата претставувала еден вид на социјална обврска, но високиот код 

на честа кон кој се придржува благородниот човек, т.е. воинот, ја прави смртта 

поприфатлива од срамот. Пословичниот исказ е сосредоточен „на подобрата насока во 

типични ситуации, па затоа се повикува на искуство во етички рамки“ (Cavill 1996, 8). 

Во СГС се среќава пословичниот исказ: „Само робот се одмаздува еднаш, а кукавицата 

никогаш“. Во друга прилика, Илуги го потсетува Гретир на важноста на братската 

помош, со пословичниот исказ: „Гол е човекот без братска поддршка“ (Harris 2014).  

Во истиот фрагмент на текстот, Беовулф е оној што го советува Хротгар со 

исказот: „А сега кон сите страданија што те мачат / биди трпелив; така бидува да 

бидеш“ (Б, 1395–1396). Б покажува дека кралевите и богатите со искуство во битка не 

се секогаш оние што се „спроводници“ на мудрост и на животно искуство. Всушност, 

ваков е случајот и со други текстови што не се типично епски. Во романот како 

хибриден текст и како очигледно (или најчесто) пообемен од епот, мудроста може да 

биде изречена од речиси било кој лик. Па така, за целите на една споредба, можат да се 

наведат некои примери од првиот дел од Господарот на прстените, роман кој 

очигледно нашироко расправа за темата на херојството. Мудроста или советодавството 
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вообичаено е резервирана за ликови што претходно минале низ бројни иницијации и 

животни искушенија. Такви се, на пример: Гандалф, Арагорн, Галадриела, Келеборн, 

Елронд и други. Меѓу романескните ликови на Џ. Толкин и хероите на средновековната 

епика не постои генетска,  туку постои типолошка врска.  

Кога Гандалф за првпат ја споделува приказната или своите сознанија за 

прстенот со Фродо, тој го предупредува вториов дека не смее да се употребува 

прстенот премногу често, затоа што тоа ќе го доведе во пропаст оној што управува со 

него. „[Смртникот, Фродо, што има еден од Големите Прстени, не умира, но не се 

развива ниту добива повеќе животи, тој просто продолжува додека на крајот секој миг 

за него не стане исцрпувачки... А ако го употребува често Прстенот за да стане 

невидлив, тој исчезнува: на крајот станува крајно невидлив и оди низ самракот следен 

од окото на мрачната сила што управува со Прстените]. Да, порано или подоцна – 

подоцна ако на почетокот е силен и добронамерен, но ни силата ни добрата намера не 

траат – порано или подоцна, мрачната сила ќе го проголта“ (Џ. Толкин 2002а, 60). Во 

понатамошниот тек на романот станува јасно дека овие зборови на волшебникот се 

предвестување или навестување за нешто што навистина ќе се збидне, што значи дека 

во неговите зборови е содржано извесно предупредување или советување упатено на 

сметка на новиот носител на прстенот. Затоа, неговите зборови имаат прецизна 

функција и место во текстот и не се дадени по случајност. Во истиот разговор со 

Гандалф, Фродо заклучува дека поправо би живеел во некое друго време во коешто не 

била толку силна моќта на Мрачниот Господар. Гандалф одговара: „’И јас‘... а исто 

така и сите што доживуваат такви времиња. Но не е нивно да решаваат за тоа. Сè за што 

треба да решаваме ние е што да правиме со времето што ни е дадено. [А уште сега, 

Фродо, нашето време почнува да изгледа мрачно]“ (Џ. Толкин 2002а, 65). Репликата на 

Гандалф е истовремено една од познатите фрази, која се врзува за филмската 

адаптација на текстот од Питер Џексон. 

Гандалф и Фродо го продолжуваат разговорот и преминуваат на темата за 

Голум. На изјавата на Фродо дека чувствува страв, но не и сочувство за Голум, Гандалф 

ќе го прекори дека сè уште не го видел (што може да го натера читателот да помисли, 

но не и да заклучи, затоа што текстот тоа само го навестува, дека не би требало да се 

суди за некој што ни е непознат, со вообичаената помпезност со која тоа се прави за 

некои луѓе што си замислуваме дека ги познаваме). Но, прекорот нема да ги промени 

чувствата на Фродо, кој смета дека Голум е исто што и еден Орк, а Орците заслужуваат 

смрт. „[Заслужува! И јас би рекол дека заслужува.] Многумина што живеат 

заслужуваат смрт. А некои што умираат заслужуваат живот. А можеш ли да им го 

дадеш? Тогаш немој да бидеш толку ревносен при изрекувањето на смртни пресуди. 

Зашто ни многу мудрите не можат да ги видат сите резултати“ (Џ. Толкин 2002а, 74). 

Не може да се каже дека ГНП изобилува со фасцинантно свежи мудросни изреки, затоа 

што и авторот во предговорот соопштува дека историјата и географијата имаат 
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предност пред алегоријата (ако воопшто може да се воспостави врска меѓу овие) во 

текстот. Ова значи дека толкувачот е оној што одлучува да го насочи вниманието токму 

на мудросните изреки, а не на некој друг текстуален аспект.  

Забелешката на Гандалф претставува дилема што минува низ различни животни 

фази, низ умот на релативно интелигентните луѓе, кои ја испитуваат и ја бараат 

правичноста во живеењето на едни наспрема некои други луѓе. Улогата на 

волшебникот е да зборува во име на сите оние што ја испитуваат, ја анализираат, ја 

бараат смислата на животот – колку и ова да звучи клишеизирано – зашто е очигледно 

дека одговорите ќе варираат и ќе бидат во согласност со погледите на свет на сите што 

ја разгледуваат и што размислуваат за сериозната тема за животот и за смртта, односно 

за тоа колку/дали некој има право на живот или нема. 

Разговорот продолжува. Гандалф го советува Фродо како да постапи и што да 

прави за време на патувањето. „И внимавај што зборуваш дури и со своите најблиски 

пријатели!“, гласи неговиот совет, „Непријателот има многу шпиони и многу начини да 

слушне“ (Џ. Толкин 2002а, 78). Првиот дел од исказот ја доловува суштината на 

христијанската (или христијанизирана?) молитва: „Господе, чувај ме од пријателите. 

Од непријателите сам ќе се чувам“. 

Гилдор во разговор со Фродо вели: „[Не ми се допаѓаат тие вести... Гандалф да 

задоцни, тоа не ветува ништо добро]. Но речено е: не мешај се во работите на 

Волшебниците, зашто тие се досетливи и нагли“. На ова, Фродо возвраќа: „А исто така 

е речено... не оди кај Елфот по совет, зашто нема да ти го даде“ (Џ. Толкин 2002а, 100). 

Образложението (или оправдувањето) на Гилдор гласи дека советот, дури и кога е 

даден од мудар на мудар човек, е опасен дар. Во Средната земја советувањето меѓу 

различните родови (Елфи со Хобити/Половаци, во случајов) не е вообичаена и честа 

работа, зашто секој род си има свои грижи. Па така, иако покажува знаци на 

иницијално противење, Гилдор сепак ќе го советува Хобитот како да го продолжи 

патувањето и што да стори. На прашањето на Фродо како да смогне сили да го издржи 

предизвикот што му бил наметнат, Гилдор ќе одговори: „Храброста се наоѓа на 

неочекувани места... Надевај се!“ (Џ. Толкин 2002а, 101). Ентузијастичката настроеност 

на Гилдор во овој негов исказ прави да звучат утешително исказот и неговата 

императивност за оној што постојано се наоѓа во бури од неочекувани заплети.  

Во куќата на Том Бомбадил, Хобитите ќе го добијат следниот совет од нивниот 

домаќин: „Сега е време за одмор. Некои работи е лошо да се слушнат кога на земјата се 

паднати сенки груби. [Спијте до утринската светлина, одморете се до трубите! Не 

обрнувајте им внимание на звуците на ноќта! Не плашете се од сивата врба!]“ (Џ. 

Толкин 2002а, 145). Подоцна, Том Бомбадил ќе му рече на Фродо: „Јас не сум господар 

на времето... ниту пак тоа е кој и да било од она што оди на две нозе“; „Одете низ 
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зелената трева. Никако не занимавајте се со старите камења или со студените 

Суштества и не ѕиркајте во нивните домови, освен ако не сте силен народ, со срца што 

никогаш не се двоумат“ (Џ. Толкин 2002а, 152).  

Лажната клетвена песна на Том Бомбадил упатена до Хобитите гласи: „Студени 

нека ви се рацете, срцето и коските, / на студениот сон под каменот бидете му гости: / 

нека ви осамне на камениот кревет / кога Месечината ќе умре и Сонцето ќе запре. / 

Црниот ветар на смртта ќе ги изреже ѕвездите, / тие уште тука на злато нека лежат, / 

дури Мрачниот Господар не ја крене раката смела / над мртвото море и земјата 

овената“ (Џ. Толкин 2002а, 160). Вистински клетвената песна што му ја упатува на 

суштеството/господарот од могилата гласи: „Надвор, ти старо Суштество! Исчезни на 

сончевата светлина! / Исчезни како магла студена, како ветар збивајќи што бега, / 

Надвор во пустите земји далечни, во планините! / Никогаш веќе не доаѓај тука! Остави 

ја могилата празна! / Загубен и заборавен биди, и потемен од темнината, / Каде портите 

вечно се затворени, дури светот не оздрави“ (Џ. Толкин 2002а, 162). 

Тој подоцна им се обраќа на Хобитите со зборовите: „Том ќе ви даде добар совет 

до крајот на овој ден (потоа вашата сопствена среќа ќе мора да оди со вас и да ве 

води)... Бидете храбри, но внимателни! Зачувајте ја веселоста во срцата и јавајте ѝ во 

пресрет на судбината!“ (Џ. Толкин 2002а, 167).  

Понатаму, во Б, се среќава следниот исказ: „Вака маж постапува / кога среде 

сукобот изнедрува стремеж / за целовечна фалба по цена на животот“ (Б, 1534–1536). 

Епскиот текст, особено Б, е динамичен, што значи дека херојот постојано се наоѓа во 

неволји. Беовулф ќе биде изневерен од оружјето, па затоа на тест, макар за кратко, ќе 

биде изложена неговата сирова, машка сила.  

  „Чудо е за чудење како Господ челномоќен / длабоко во дарежливоста го 

мудрува човештвото / со место, земја, промисленост; сè од владанието Негово“ (Б, 

1725–1727). Исказот го најавува говорот на Хротгар. Тој продолжува: „... зашто Бог 

еднаш дава / Великиот во славата виденост и величие. / На крајот ко што е пишано а од 

пишаното не се бега / позајменото тело поразено папсува/ од судбата сотрено“ (Б, 

1752–1755). По кажаното, Хротгар ќе му го упати на Беовулф следниот совет: „Варди 

се од ваквата зла великоопасност / сакан Беовулфе билјуру бисерен / и држи се до 

подоброто трајните добивки; сјаен славенделио, презри ја суетноста“ (Б, 1758–1761). 

Понатаму: „Во мигов малкутраен цветот на мажеството / ти цути но уште утре 

умноболие или меч / пламење огнопламнато или далги потопски / сек на сабја ли убод 

на сврдел-копје / или исцрпеност итра од животот ќе те лишат / и виделцето ќе ти 

светне ќе ти го снема и ќе ти се стемне / смртта ќе те сотре сјајносоздаден воину!“ (Б, 

1762–1768). Овој пасус е повторно сликање на ограниченоста на човековата природа. 

Зошто херојот да запаѓа во безумна страст по слава, кога треба да биде свесен дека оваа 
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е онолку добра за него, колку што е (или може да биде) и кобна? Хротгар е во позиција 

да го советува Беовулф да не се одаде на славољубие, зашто очигледно поседува 

поголемо животно искуство, а ова искуство го направило да стане умерен во 

дејствувањата за време на своето живеење и владеење. Она што го прави исказот 

заводлив за толкување е прашањето дали поетот свесно го конструирал Хротгар како 

мудар, без притоа субјективно да прави сопствена проекција преку неговиот лик. Во 

паремиолошките проучувања на херојската епика, ова прашање постојано ќе го мори 

толкувачот, затоа што личноста на поетот му е недостапна и тој нема да може да знае 

секогаш дали еден пословичен исказ е резултат на лично животно искуство или, пак, е 

(ако обата аспекти се исклучуваат еден со друг): планирана, смислена, дизајнирана 

стилска платформа што треба да послужи да се постигне длабочината на карактерот на 

еден лик. Сорел смета во текстот може да се препознае аукторијалниот коментар што 

стои за автентичниот глас на поетот. Ваквите сигнали се интегрирани во текстот за да 

соодветствуваат на поетовата наративна логика и динамика. Овие вообичаено се 

забележуваат лесно, зашто отскокнуваат од вообичаената динамика на текстот, што 

сведочи за една некогашна жива, усна традиција, во којашто овие искази се 

употребувале често (Sorrell 1992, 33).  

Пред да се врати кај Хигелак, Беовулф му порачува на Хротгар: „(Ако Хретрик 

синот твој херојски / издума да дојде на дворот геатски / ќе најде прсиплева пријатели;) 

само престижникот / може да се добере до дворовите далечни“ (Б, 1836–1839). 

Неговиот исказ, како што беше и претходно кажано, го потврдува и го зацврстува 

пријателството меѓу Геатите и Данците. Истовремено, исказот укажува на 

привилегираниот статус што го ужива кралскиот син.  

Понатаму, за Модтрит се вели: „Некраличин начин / неприличен за жена макар 

неспоредливо најлична... / да тура крај на животот / од намузните саканици зашто 

нанесувале божем-навреди!“ (Б, 1940–1943). „Тука, за да одговара на ‘хаос-делото’“, 

вели Кавил, „поетот користи негативна конструкција, ефективно контрастирајќи ја 

природата, изгледот и улогата“ (Cavill 1996, 78) меѓу Хигд и Модтрит, во 

добропознатата антитетична епизода во епот (Б, 1925–1957) 

„(Сепак) бројнопримери говорат / по смртта на кралот копјето не мирува / 

независно колку небовредна да е невестата!“ (Б, 2029–2031). Исказот се однесува на 

мажачката на Фреавару со Ингелд. Тука нема посебно да се посвети внимание на 

коментирање на исказот, зашто ова веќе беше образложено во делот што ја отслика 

историската заднина на Б. 

Беовулф ја прераскажува својата авантура пред Хигелак. „Ама не било да биди“ 

(Б, 2091). Тој го користи овој исказ во функција на поговорка, за да укаже дека не му 

било пишано да загине од раката на Грендел. А за успешната мисија, херојот е 
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награден: „Подарувањето сепак / е благоизволение на богокралот“ (Б, 2149–2150). 

Беовулф признава дека без наклонетоста на Бога тој сигурно немал да успее во 

потфатот. Овој негов исказ укажува на неговата извесна понизност, но и на веројатната 

поетова интенција да го претстави водечкиот лик како умерено хибрисен.  

 Хетсин, вториот син на Хретел, поради невнимание и во сплет на околности, го 

убива својот постар брат Херебелд. За „крвавонастанот“, поетот вели: „Слична е 

стравокобта страшна судбината / кога на стар татко синот слабовозрасен / му го обесат 

на бесилка; болносан тој баладува / вие во вечноболка дури чедото му виси / како храна 

за гавраните а годините и големоумноста / немоќни се и недугави на детето да му 

помогнат“ (Б, 2444–2449). Исказот, иако не типично пословичен, сведочи за немоќта на 

кралот како човек. Иако суверен, владетелот не секогаш може да биде исклучителен на 

сите животни полиња („големоумноста“ нема да го врати во живот убиениот син). 

Преку исказот се постигнува споменатата длабочина на ликот што не секогаш е 

едноставно да се изведе преку прецизниот и стегнат епски дискурс.  

Змејот е чуварот на закопаното богатство. „Никој не е отпорен на нафаката што 

шика / од закопано краснозлато колку и да ја крие!“ (Б, 2765–2766). Иако настанат 

векови одамна, Б проектира вистини за човековата нарав и природа. Опседнатоста од 

материјалното богатство е порок, или човекова мана, што е актуелна и денес, во еден 

флуиден свет (определба на З. Бауман) на потрошни производи.81 

Виглаф им вели на предавниците: „За прелест-воинот смртта е поарна од подло-

животот!“ (Б, 2891). Кај Гринфилд исказот гласи: „Смртта е подобра / за секој воин, 

отколку живиот срам!“ (B, 2890–2891). Пословичниот исказ го кори статусот на 

сонародниците како подлеци и кукавици, затоа што повлекувањето од битка, во мигот 

кога на кралот му е добредојдена секаква помош, не може да биде ништо повеќе од 

знак на слаба волја и херојско недостоинство. Исказот ги критикува сите оние што 

бесрамно носат воена опрема како да се докажани воини во долгогодишни битки, а 

кога, всушност, се недостојници во клучниот миг на нужда. „Мнозина заради еден 

мораат многупати / да страдаат страшно ко ние сега“ (Б, 3077–3078), вели Виглаф, 

веројатно упатувајќи на непоколебливоста на Беовулф да го предизвика змејот.  

„Кришен е часот  кога краснојунакот кршно ќе зајде / во мереното време / кога 

мажот ќе се мавне / од пиењето медовина со пријателите во пир-салата!“ (Б, 3062–

3065). Исказот сведочи за непредвидливоста на смртта, односно на човековата 

неможност да го предвиди часот на смртта. 

Херојот ја губи битката против змејот. „Вака треба да се велича кралот и 

војсководецот / да се сака суверенот стигнат од смртта / кога дните дневни му 

                                                           
81 Ќе се види подоцна дека и во ПЗН постојат слични упатувања за кобноста на богатството. 
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довршиле на веков“(Б, 3175–3177). Достојно истераниот погреб на Беовулф треба да 

послужи како пример за во иднина, затоа што кралот паднал чесно во борба против 

далеку поспособен (посилен) непријател. За епскиот херој нема алтернатива: за да 

остане херој, тој мора да умре трагично.  

Во Б, покрај пословичните искази, постојат и неколку искази во функција на 

благослови, завети и пофалби. „Да даде судбината смелите свитници / да излезат од 

буробојот живи и здрави“ (Б, 299–300). Овие зборови му ги упатува чуварот на брегот 

на Беовулф, откако ќе се осигури во неговите чесни намери. Во истиот контекст, тој го 

благословува него и неговата дружина: „Нека Омнимоќниот / Отец овардомилосно Ве 

варди и ве чува, / походот ви го благослови!“ (Б, 316–318).  

Веалтеоф го фали и го благословува Беовулф по убиството на Грендел со 

зборовите: „Од овардожелбите мои / азнара нека ти пораснат“ (Б, 1225–1226). Во 

сличен манир, Хротгар му вели на Беовулф: „На Небесниот му благодарам / вечниот 

Добробог што доживеав денеска / [со свои очи да се џарам о судирот многугодишен / 

во главата одвратна82 овде – облеана со крв]“ (Б, 1778–1881).  

И Хигелак е среќен за враќањето на Беовулф. „На Господ му благодарам / што 

жизнорадосен те врати жив и здрав!“ (Б, 1997–1998).  

Беовулф е пофален/благословен од Хротгар: „Блазе на мајката / која и да е што 

на свет синов го донел / што може да каже ако уште е жива / дека Древнобогот бил 

душоширок / кога го богоносела“ (Б, 942–946). Овие зборови ги искажува Хротгар пред 

полната Хеорот, фалејќи го Беовулф за елиминирањето на Грендел.  

Во текстот се среќава еден завет и овој ѝ го упатува Беовулф на Веалтеоф: „Ко 

чесен воин / ќе газам во победа или во гозбосалава / последниот ќе си го дочекам ден од 

животот“ (Б, 636–638). 

3.2. Идентификација и интерпретација на паремиолошките форми во Песна за 

Нибелунзите и во Волсунга сага 

Ута, мајката на Кримхилда, при толкувањето на првиот сон на ќерка си, вели: 

„На светов вистинска среќа може да се стече / од љубов на маж“ (ПЗН, 1, 16). 

Кримхилда на тоа одговара: „Од примерот на многу жени и од нивната мака / ми стана 

јасно дека тага по љубовта иде“ (ПЗН, 1, 17). Овој исказ на Кримхилда претставува 

навестување на злата коб, што ќе доведе до нејзината трагична судбина во финалето на 

епот.  

                                                           
82 На Грендел.  
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Сигмунд и Сигелинд, таткото и мајката на Сигфрид, „имаа рака што штедро 

дава“ (ПЗН, 2, 29). Вообичаено, исказот не би се сметал ни за поговорка, ни за 

пословичен исказ, зашто не соопштува некаква животно важна вистина. Меѓутоа, под 

услов да се изземе, односно, да се игнорира за миг интенцијата на препејувачот при 

препевот, оваа реченица/овој стих би можел/а да има квалитет и функција на поговорка, 

зашто индиректно го најавува статусот на централниот лик на Сигфрид. 

Во експликацијата на текстуалната содржина на епот беше спомената 

неодминливата важност на статусот на херојот и како влијае овој – особено во овој еп – 

врз сплетот настани што ќе резултираат со негова елиминација од херојската сцена. 

Линеарното нижење на сижето во овој еп и особено фактот што станува збор за еп, а не 

за роман, не дозволува споменатиот исказ да се смета за најава на природата и наравот 

на Кримхилда како лик. По смртта на Сигфрид, токму таа има „рака што штедро дава“, 

затоа што ќе одлучи да не го задржи богатството на својот убиен сопруг и ќе го раздаде 

на оние што имаат суштинска (животна, егзистенцијална) потреба од тоа. На линија на 

искажаното, не само Сигфрид и Кримхилда, туку и Гунтер и Хаген, се трагични ликови 

од проста причина што секој од нив завршува на трагичен начин. Анимозитетот што 

читателот евентуално би го чувствувал кон Хаген е доведен во прашање во оној дел од 

епот во којшто тој се соочува со Кримхилда и одлучно решава да ја задржи за себе 

тајната за убиството на Сигфрид, како еден вид на оддавање почит кон неговиот убиен 

господар. Па така, иако Хаген е олицетворение на „дијаболична violentia, која се прави 

со предумисла“ (Ќулавкова 2012, 336), тој во финалето престанува да биде само 

предавник и се претвора во лик со изразени карактеристики на лојалност и преданост 

(кон должноста, кон својот господар, кон дадениот збор).  

Понатаму, следи: „Во право старите беа / што помагаа млади. Така било и во 

нивната младост“ (ПЗН, 2, 32). Овој пословичен исказ укажува на преносот не само на 

традицијата, туку и на стекнатото животно искуство со кое вообичаено припадниците 

на постарата генерација го облагородуваат духот на нивните потомци. Во едно 

општество подигнато на темели, кои ги анулираат традиционалните, ако не и 

универзални хуманистички вредности, без притоа да постои соодветна супституција за 

нив, тешко е да се потврди валидноста на коментираниот исказ. Ова е случај на 

контрапродуктивно бришење на границите меѓу вкусното и невкусното однесување, 

што го најавува бавниот, но очигледен, распад на еден морален систем како веќе 

нефункционален. Во едно такво општество што виси на карпата пред амбисот на 

моралниот пад не постои ни „хуманистички минимум“ (Ќулавкова 2014, 217). 

Понатаму, Сигфрид за Кримхилда вели: „Не е за никого тајна / дека му прилега 

таа и на најбогат крал“ (ПЗН, 3, 49). Исказот не е пословичен, колку што е 

орнаментален за стилот на епот, затоа што ја слика жената – благородничка како 

посакуван (животен) сопатник (сопруга) заради погоре истакнатите квалитети. Епот не 
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нуди подробности, надвор од благородничкиот статус и физичката привлечност на 

Кримхилда, за да може подлабоко да се навлезе во потенцијалната суштина на 

Сигфридовиот аргумент. Од друга страна, пак, и покрај опсежноста/обемот, линеарното 

наративно нижење на ПЗН остава сосема малку простор за психоаналитички дигресии 

што би го доловиле со прецизна точност профилот на ликот во прашање.  

Сепак, Сигмунд го советува сина си Сигфрид дека: „Да освои девојка мила никој 

не може со сила“ (ПЗН, 3, 57), исказ кој е поправо советодавен, отколку пословичен. Во 

Б беше посебно истакната советодавната улога на Хротгар којашто има – или барем би 

требало да има – задржано дел од универзалната порака за човековите маани и 

доблести, што не е случај и со македонскиот препев на ПЗН, каде што ваквите искази 

(како погоре споменатиот), се во полза на стилот на епот, а не на моралната 

вредност/поучност на пораката.  

На претходното може да се надоврзе исказот на Сигфрид, кој на татка си му 

вели: „Со придружба од јунаци смели мома да се проси / за жално го сметам и со 

сфаќањата мои се коси“ (ПЗН, 3, 58). Проблемот со класифицирањето на овој исказ 

како пословичен се должи на неколку фактори. Прво, тој е срочен во прво лице, што 

подразбира исклучително личен став што (не секогаш) ја тангира заедницата како 

целост. Второ, дури и во рамките на контекстот, не е сосема јасно што значи самиот 

исказ, зашто во ПЗН се чини дека е вообичаена посетата/средбата со припадник од 

благороден род во придружба од свита, без оглед дали станува збор за просидба (како 

онаа меѓу Сигфрид и Кримхилда, т.е. Гунтер и Брунхилда) или пак за желна средбата 

меѓу припадниците на семејството поради непредвидена несреќа (како средбата меѓу 

Ута и Кримхилда по смртта на Сигфрид).  

Барајќи благослов од мајка си Сигелинд за да замине во кралството на Гунтер, 

Сигфрид ѝ порачува да му подготви облека што би била достојна за него и за неговата 

свита. Рувото треба да ги претстави во достоинствено светло, „[…] така што нашата 

чест добриот да го дочува глас“ (ПЗН, 3, 62). Во експликацијата на текстот беше 

спомената важноста на воената опрема што ја носат (централните) ликови (односно 

протагонистите) и нивните противници (антагонистите). Може со сигурност да се 

потврди дека облеката, рувото, воената опрема, играат битна улога во портретизацијата 

на ликовите (каков што е случајот со Беовулф и неговите сонародници, кои се под 

заштитата на амблемот на позлатениот вепар),83 затоа што индиректно сведочат за 

нивниот општествен, материјален и херојски статус. Со оглед на тоа дека епот пее за, 

                                                           
83 За разлика од нив, историските Германи тешко дека се кителе со украси или со исковани шлемови и 

кациги (Такит 1999, 21). Тој исто така зборува за некои Аеститски племиња што живееле на десниот брег 

од Свебското море, а по начинот на живот потсетувале на т.н. Свеби, а по јазикот на Англите. Вепарот 

бил нивен заштитен амблем, а племето било познато по морските експедиции (1999, 51). И Џ. Толкин 

забележува дека Б веројатно опева херои–морепловци. 
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сега веќе, клишеизирани ликови, воопшто не изненадува што протагонистите се, 

речиси секогаш, претставени во руво што ги изделува од останатите ликови. 

Откако Кримхилда ќе ги чуе резултатите од исходот на битката меѓу Саксонците 

и Ниѓерланците, таа, како што и би се очекувало, ќе биде радосна за триумфот на 

Сигфрид и на нејзините браќа. Како дар, таа му ветува на Сигфрид и преку гласникот 

му испраќа руво и десет марки во злато суво. Оттука и пословичниот исказ: „Се 

исплаќа да ѝ се каже на жена вест што многу ѝ значи“ (ПЗН, 4, 242). Тука и не само 

тука, мора да се земе предвид благородничкиот статус на Кримхилда. Таа сепак е од 

повисок род и може да си дозволи да ги дарува оние што ги сака и што ги почитува. 

Оваа нејзина карактеристика ќе ја следи сè до нејзината смрт, што сведочи за 

константноста на нејзиниот лик, односно на умешноста на поетот да ја конструира и 

одржи компактноста на еден лик што имал свои паралели во пократките германски 

спевови и легенди.  

Ако се земе предвид дека средновековниот херојски еп претставува сè, само не 

поле на мирољубиви, пријателски и политички секогаш коректни односи меѓу 

ликовите, тогаш треба во преден план да се испита важноста на војувањето и 

резултатите од овој чин. Доколку не би постоела воена или, поправо, воинствена 

препирка меѓу два или повеќе од два лика, тогаш херојскиот еп не би бил еп во којшто 

се расправа за конфликт на (општествени, политички, лични) интереси. Херојскиот еп 

претставува поле на раздорот и ретко кога ликовите се статични, во онаа смисла во 

којашто би бил „статичен“ еден драмски лик во пиеса од театарот на апсурдот. Затоа, 

во борбите се цени и се слави знаењето на оние што можат да им помогнат на оние што 

западнале во неволја. Ова ја дава заднината на пословичниот исказ: „Со немерено 

сребро и злато што мошне блескаво сјае / награден беше штедро оној што да лекува 

знае“ (ПЗН, 4, 255). Тука се истакнува важноста на оние што можат да им помогнат на 

хероите да закрепнат, односно се поздравува (и се наградува) лекарската умешност.  

На почетокот од 5-тото пеење, по битката меѓу Саксонците и Ниѓерланите, се 

организира прослава во Вормс. Атмосферата е толку свечена, што „во радоста ниеден 

ранет не можеше да биде спречен“ (ПЗН, 5, 268). Нема потреба посебно да се 

коментира овој исказ. На гозбата владее пријатна атмосфера, што сведочи дека сите 

присутни уживаат во прославата. „Го добиваше секој она што в себе ќе го смисли“ 

(ПЗН, 5, 270) гласи пословичниот исказ, кој може повеќестрано да се толкува. Но, како 

што беше истакнато и претходно, контекстот на епската атмосфера го ограничува 

опсегот на веројатни интерпретации, кои никако не би смееле да излезат надвор од 

рамките на текстот, односно надвор од она што текстот го сугерира како веројатно. За 

разлика од останатите епови, кои се предмет на разгледување во истражувањево, ПЗН 

се развива со она „реалистично“ темпо, што е својствено и за старокастиљанскиот еп 

ПЗС, а ова влијае на природата на пословичните искази. Ако се изземат митолошко-
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фантастичните елементи, ПЗН претставува драма на ликови, а не – типичен херојски 

еп.  

Понатаму во текстот се расправа за настроеноста на Сигфрид кон Кримхилда. 

Ортвин му се обраќа на Гунтер со реторичкото прашање што ја развива дилемата за тоа 

на кој начин би било можно Сигфрид да негува чувства кон жена што никогаш 

претходно не ја видел: „Како може љубов силна кај јунак да се влее, / ако не ѝ се 

дозволи на мома душа да му згрее?“ (ПЗН, 5, 274). Меѓутоа, љубов спрема девојка што 

е прочуена поради својата убавина, а не е лично видена од јунакот, била една од 

честите теми во рицарската поезија (Томовски 1979, 316). Ова е една од епските теми 

што ќе бидат изложени на потсмев и иронизација во Дон Кихот на Сервантес, роман, 

кој на заводлив начин ја претставува заситеноста од рицарските романи. Тука предмет 

на интерес не е падот и распадот на епот, кој, во различните домени, добива инаков 

третман, туку предмет на интерес се некои морални вредности, кои, денес, би изгледале 

необични, чудни, несфатливи или архаични. 

Во 5-тото пеење, ликовите се собрани на претходно споменатата гозба и за нив, 

еден невин поглед од чесна мома може да го распламти нивниот „оган в гради“. „За 

еден поглед ни за царство не би им било жал“ (ПЗН, 5, 277). Ваквите љубовни и 

телесни настројства или потребата од присуството на жената со сета нејзина аура, му се 

туѓи на Б како воинствен еп за мажите како борци. Отсуството на активни и на 

дејствувачки женски ликови е толку очигледно и проблематично, што, на крајот од 

епот, не се ни наведува името на жената што го оплакува мртвото тело на носечкиот 

лик на епот. Хипотезите за нејзината улога ја развиваат толкувачите на епот, а епот 

како текст само суптилно упатува на можни решенија. Во оваа смисла, ПЗН е 

комбинација на епот и на романсата како род/жанр, па затоа и не би се очекувала да 

биде возможна директната, компаративна анализа со останатите епови што се предмет 

на интерес.  

Убавината на жената е претставена преку ликот на Кримхилда. Таа би морала да 

биде привлечна физички, затоа што идеалот за благородната жена во средновековното 

германско општество, се потпирал не само на нејзината материјална моќ и имашност, 

туку и на нејзината појавност, која би морала да биде достојна на онаа на епскиот херој. 

Кога се појавуваат во одајата на Кримхилда, Гунтер и Сигфрид ја замолуваат за 

достојна облека со која би се претставиле во вистинското светло на дворот на 

Брунхилда. „Мошне брзо времето мине седејќи крај убави жени“ (ПЗН, 6, 352) е 

пословичниот исказ со кој одново и одново се потврдува важноста на убавината на 

жената. Но, овој исказ претставува и суптилно упатување на Брунхилда, којашто иако 

поправо е опишана како женски еквивалент на мажот како воин, сепак е олицетворение 

на она што денес (под услов да постои униформна согласност дека сè уште важи) би се 

именувало како идеал на „недостижната жена“.  
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Во контекст на диференцијалната претстава на хероите како благородници и 

оние со понизок статус од нив како потчинети, Кримхилда на молбата на Гунтер 

забележува дека: „Благородник(от) секогаш треба само наредби да дели“ (ПЗН, 6, 356). 

Во условна смисла, титулата „благородник“ тука би се идентификувала со функцијата 

на епскиот херој како владетел; владетел, во онаа смисла во којашто позицијата му 

дозволува да дава наредби и да советува, како што тоа го прави Хротгар во обраќањата 

кон Беовулф. Ова го имплицира не само статусот од раѓање на херојот, туку и неговото 

животно искуство, коешто го споделува тој со оние што ги смета за достојни (или, би се 

рекло, со оние кои го поседуваат потенцијалот да станат повеќе од она што веќе се, 

како „личности“). 

Познавачите на ПЗН би се сложиле дека една од повозбудливите епизоди во 

епов е борбата меѓу маскираниот, поради итрина, појак Сигфрид и девствената 

Брунхилда, во постелата на Гунтер. Иако, на себе, го носи волшебниот плашт што му 

дава три пати поголема сила, „херојот“ Сигфрид потфрла во обидот (задачата) да ја 

совлада несовладливата. „Тешко мене, ако сега од неа изгубам глава, […] / на жените 

други ова право ќе им дава, / дрски да станат, и оние што инаку такви не се, / и секој 

маж ќе мора од жената своја да се тресе“ (ПЗН, 10, 673; курзив К. Д.). Нема, се чини, 

поубав пример за рамноправноста, ако не и за супериорноста на жената како лик во 

епот, од овој пословичен исказ на херојот свесен за извесноста на својот пораз. Ако во 

Б Веалтеоф беше претставена како речита и мудра, но обично отсутна од побитните 

епизоди во епскиот текст, тогаш Брунхилда е претставена како по прилика и сила 

еднаква, рамноправна и суверена по однос на Сигфрид и Гунтер. Брунхилда 

претставува олицетворение на жената-воин, којашто живее живот независен од славата 

и достигнувањата на нејзините просители. Таа им е рамноправна, затоа што 

претставува спротивност од квалитетот на кроткост што го поседува ликот на убавата 

Кримхилда во првиот дел од текстот. Сепак, Брунхилда, како и останатите ликови, не е 

совршена. Нејзиниот темперамент и карактер ќе одиграат битна улога во смртта на 

Сигфрид, со што нејзиниот лик станува поопиплив, поблизок до човековите 

ограничувања, поверен на деструктивните аспекти на егото.  

По смртта на Сигфрид, Гизелхер и Гернот ќе ја преколнат Кримхилда да не ја 

напушта Бургундија и да остане со нив. Гернот ќе ѝ порача: „Колку и некој да е јак од 

смртта нема спас“ (ПЗН, 18, 1082). Овој пословичен исказ се провлекува не само низ 

херојските епови, туку и во добар дел од меѓународни пословици. Една од разликите 

меѓу средновековниот еп и јужнословенските епски песни – кога вториве ја имаат 

задржано митската предлошка – се однесува на ограничувањата на херојот како смртен 

човек. Во епските песни за Марко Крале е познат мотивот за губењето на силата, што 

соодветствува, до одреден степен, на ограничувањата на епскиот херој, кој е лишен од 

наклонетоста на Бога. Навистина, Марко Крале ја губи физичката сила за да се стекне 

со итрина што ќе го избави од оние средби, каде што мора да вложи натчовечки напори 
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за да остане жив, како оние со Муса Кесеџија или со Филип Маџарина, обата фузија на 

митското, фантастичното и истори(ограф)ското.  

Ако се направи споредба меѓу Б, ВС, ПЗН и избраните песни за Марко Крале, 

тогаш ќе се согледа развитокот на епскиот херој: во Б, тој е комбинација на митскиот и 

на епскиот херој; во ВС –  исто така; но во ПЗН и во Кралемарковиот епски циклус, тој 

е, најчесто, човечки син, смртен, лишен од карактеристиките што би го направиле 

апсолутен миленик на боговите. Иако Сигфрид поседува извесни натчовечки 

пропорции, тој умира поради грешката на неговата сопруга, како што на сличен начин 

Марко запаѓа во зандани или се повлекува во пештера поради неразбирање на новиот 

свет на барутните оружја. Нема вистинска основа за компарација меѓу овие ликови, 

затоа што секој од нив не само што е одраз на едно време, туку е и одраз на една (сега 

веќе) завршена културно-историска фаза. Проблематично е прашањето дали воопшто 

би требала да се бара врска, по однос на сличност, меѓу ликови што се издигнале од 

правот на социолошко-политичките и културните превирања кај различни народи. Но, 

од друга страна, слични околности резултираат со слични типови однесување. 

Претходно се спомена дека Кримхилда го наследува богатството на убиениот 

Сигфрид, како свадбен подарок. Таа не може да го поврати загубеното, но може да 

стори нешто што не би се очекувало од ликови какви што се Гунтер или Хаген. Таа го 

раздава богатството по незнајни јунаци, по богати и по бедни, па затоа: „Заради тоа што 

беше добра мораше секој да ја сака“ (ПЗН, 19, 1127). Квалитетот на добрината 

(добродетелта), како својство на човекот, е често пати доведена во прашање, за што 

сведочат некои меѓународно познати пословици (и максими) што ја израмнуваат 

човековата добрина со глупавоста. Прашањето за добродетелта и за нејзиното значење 

и место во 21 век, отвора стрмен и трновит пат, зашто да се биде човек и да се биде 

човечен, често пати значи да се очекува нешто за возврат. Во време на конфузни 

морални вредности, самосвесниот човек не само што треба да ги преиспита 

сопствените убедувања и својата вредност како личност, туку треба и да ги има на ум 

оние непишани морални начала што биле важни за човештвото многу пред него. Ова не 

значи или не треба да значи, репликација на моралниот код од минатото – каков што е 

оној содржан во херојскиот еп – но, треба да посочи на создавање на пожелно 

однесување, понекогаш надвор од тактот на сомнителните општествени и социјални 

ситуации. Отфрлањето на традиционалните вредности што го правеле човечен човекот 

е неодминлив процес, под услов овие да бидат заменети од нови, кои би 

соодветствувале на „новото“ време. Во оваа смисла, прашање е колкумина, во 21 век, 

би се согласиле дека Кримхилда би требала да биде сакана, само заради тоа што е 

добра.  

Прогресијата во бележењето на потенцијалните пословични искази во овој еп ќе 

доведе до констатацијата на Хаген, кој на Гунтер му вели: „Маж со умна глава / знае 
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дека не треба на жена благо да ѝ дава“. Херојскиот еп е занимлив, затоа што често пати 

искажува конзервирани убедувања што се својствени за начинот на којшто се 

размислувало во времињата кога се изведувал епот како настан или перформанс. 

Забелешката на Хаген, секако, има своја скриена цел (зошто богатството да се дели, 

кога тој и Гунтер би можеле да го имаат само за себе?), но пословичниов исказ не би се 

сметал за пакосен за наравот на жените со пари, зашто наклонетоста на Хаген кон 

Брунхилда е и повеќе од очигледна. Сепак, иако само вазал, Хаген е препреден, затоа 

што умее тактички да го убеди Гунтер во она што вториов никогаш не би го помислил 

со своја глава. Непријателството меѓу крвните сродници, меѓу братот и сестрата, не е 

никаква новост во ПЗН. Проблемот е што Гунтер, како крал, е неодлучен, за разлика од 

Кримхилда. На Гунтер му е потребно советување за да може да одлучи што да стори. 

Врховниот крал станува колеблив: тактиката на неговиот вазал била успешна. Иако 

веќе дал ветување дека нема да ѝ нанесува непотребни маки на сестра си, Гунтер се 

колеба. Иако крал, иако благородник, тој го поништува дадениот збор, зашто: „Не на 

сите луѓе заклетвата им е важна“ (ПЗН, 1130). На оваа линија, ПЗН отклонува од Б, 

затоа што ја поништува вредноста на дадениот збор.  

Вдовицата Кримхилда, со нејзиниот углед и убавина, нема да биде оставена 

долго да тагува за смртта на нејзиниот сопруг. Ридегер, гласникот на Атила, ќе се 

појави за да ја соопшти желбата на неговиот господар. Славниот крал на Хуните сака 

да ја запроси Кримхилда иако болката од смртта на саканиот е сè уште свежа кај неа. 

Но: „’Што може болка да лечи / подобро од љубов’“, ѝ порачува Ридегер, за подоцна, 

во истата строфа, да додаде: „Не му помага подобро ништо на срце што тага го мачи“ 

(ПЗН, 20, 1234). Кримхилда е вдовица, но таа е политички важен играч што не треба да 

се потцени. Ако се имаат на ум сплетките на Гунтер и на Хаген, тогаш би се очекувало 

таа да ги преземе нештата во свои раце, зашто да се тагува за загубениот е 

непродуктивно. Со омразата и одмаздата на ум, таа ќе го прифати политичкиот (а не 

љубовниот) сојуз со Атила, затоа што само влегувањето во таков сојуз ќе ја зајакне 

нејзината моќ. 

Ута ќе сони лош сон како неповолно претсказание за Гунтеровите пратеници во 

хунската земја. Хаген, во обид да го подигне духот на овие, ќе рече: „Кој внимава на 

она што ќе сони, / мисла за однесување добро тој нема во својата свест / ниту претстава 

има јасна за тоа што е тоа чест“ (ПЗН, 25, 1510). Од една страна, ова е предупредување: 

ако потфрлат овие, тогаш ќе се покажат како нечесни. Од друга страна, пак, неговиот 

исказ е одраз на неговото неверување во суеверија, што го прави порационален во 

размислувањата од неговиот господар. Хаген е озлогласениот предавник, скришниот 

заштитник на Брунхилда, убиецот на Сигфрид, но, иако вазал, тој е над својот господар 

и над неговите слабости: „Ќе патуваме на драго срце во земјата на Атила. / Ќе им 

служат јунаците наши со сета своја сила / на кралевите, кога Кримхилда во свеченоста 
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ќе сјае“ (ПЗН, 1511). Погонот на непријателската сила е во срцето на Хаген, а не на 

Гунтер, кој станува алатка не само на својот вазал, туку и на сестра си.  

Во ПЗН, сплаварот е антитеза на чуварот на брегот во Б. Ако, чуварот на брегот, 

имаше задача да проникне во вистинските намери на туѓинците, тогаш сплаварот има 

задача воопшто да не се заморува со другите луѓе, туку да си ги гледа своите лични 

интереси. Тој не само што располага со богатство, туку сака да го присвои и она на 

Хаген, па затоа: „Стрвноста по големо благо за секое зло е семе“. Ни во Б, ни во ВС, не 

е посебно истакната желбата и жедта на херојот по (материјално) богатство. Иако 

родени во кралски дворови, ни Беовулф, ни Сигурд не се претставени како алчни. До 

извесна мера ова важи и за Марко Крале иако тој си има други несреќи што не му 

даваат време да размислува дали ќе се збогати или нема да се збогати. Сплаварот е 

спореден лик и никој што не се занимава со анализата и коментарот на потенцијалните 

паремиолошки искази, нема да обрне посебно внимание на неговата алчност и 

грабливост. Тој потфрла: „но наместо да се случи тоа (да го зграби поседот на Хаген – 

К. Д.), животот го изгуби свој“ (ПЗН, 25, 1554). 

Екеварт за Ридегер вели: „Со добродетели е полн како цвеќиња во трева, / што 

мошне бујно растат во нежниот месец мај“ (ПЗН, 26, 1639). Овој исказ не е типично 

пословичен, колку што е метафоричен и компаративен, затоа што врши функција на 

претставување на ликот на Ридегер во симболично светло.  

„Колку често не сака човек од страв нешто да прави! / Кога пријател нему на 

услуга ќе му се стави/ и доволно разумен ќе биде и ќе постапи вешто, / тогаш своите ќе 

ги спаси лошо да им се случи нешто“ (ПЗН, 29, 1801). И покрај тоа што епот 

претставува завршена, заокружена родова категорија и покрај тоа што е настанат во 

време далечно за современиот толкувач, сепак епот, воопшто, и анализираните епови 

посебно, се конзерватори на животно важни и очигледно сè уште актуелни вистини и 

поуки. Стравот како одраз на несигурноста од претходно неискусени ситуации е 

составен дел од човековиот карактер. 

Хуните се во престрелка со Нибелунжаните. Фамозниот историски Атила, во 

ПЗН не е овенчан со онаа слава во којашто вообичаено се претставува. Тој е слаб и 

немоќен во обидот да им помогне на своите, па затоа: „Не му помагаше ништо што 

кралска круна го краси“ (ПЗН, 33, 1982). Атли, Ецел, Атила, во епските спевови што 

резултирале со компактната ПЗН, не е славниот водач на Хуните, туку е некаква – 

загубена со годините – референција на името, но не и вистинско / соодветно упатување 

на неговиот историски прототип. Како и останатите опеани ликови, така и овој Атила е 

само човек, лишен од онаа почесто замислена грандиозност што им се доделува на 

историските личности, какви што се Теодорик Велики или кралот Марко. 
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Во строфите 1990–1993 од 33. пеење, кралот Гунтер ќе го праша Дитрих зошто 

се огласил со толкава врева и дали некој од неговите луѓе можеби му сторил некакво 

зло. На тоа, Дитрих ќе му стави до знаење дека има намера да се повлече од битката. На 

неговиот коментар ќе се придружи Волфхард, кој ќе му рече на Гунтер: „Зошто го 

молите така. / Не стави гусларот [Фолкер – К. Д.]84 греда на вратата толку јака“, што 

значи дека на патувањето не постои никаква реална пречка и дека јунаците се оставени 

да дејствуваат по лична нарав и волја. Забелешката на Дитрих гласи: „Молчи […] не 

барај го врагот“, што претставува лексички инаков, но суштински близок исказ до 

меѓународно познатата поговорка „Молчењето е злато“. Со оваа забелешка станува 

очигледно дека Дитрих ужива повисок статус од оној на Волфхард иако не може да се 

каже секогаш дека токму ликовите со повисок статус се оние што вообичаено ги 

подучуваат оние што се „под нив“.85 

Понатаму, Ридегер им се обраќа на Нибелунжаните со пораката дека: 

„Пријателството секогаш треба да се покажува јасно“. Со ова, тој алудира дека оние на 

кои им е потребна помош, треба и да ја добијат (ПЗН, 33, 1996). ПЗН претставува сè, 

само не еп со доминантна тема на пријателството; а и како би бил, покрај сплетките, 

борбата за превласт, алчноста по туѓото богатство? Дури и кога постои одредена 

дипломатска наклонетост меѓу ликовите (како онаа меѓу Кримхилда и Дитрих во 

финалето на епот), таа секогаш е во функција на нешто отаде, на личен интерес 

поттикнат од различни, темни инстинкти на себичноста и малициозноста. Колку и да е 

благородна Кримхилда, таа сепак останува докрај предана на идејата да го одмазди 

убиениот Сигфрид и е отворено прашањето колку е таа навистина благородна ако 

дозволува да биде надвладеана од ниските страсти. Секако, ПЗН не е класична драма на 

карактери, ниту морализаторски памфлет, па затоа портретизацијата на ликовите е 

таква каква што е, за да ја одржува епската динамичност.  

Како што беше споменато, во овој еп нема неограничен простор за опевање на 

темата на пријателството (а сличен случај е актуелен и во Б, особено во миговите кога 

поради страв, херојот е оставен сам да се справи со неволјата во којашто се нашол по 

туѓа заповед), но ќе се забележи во понатамошните строфи дека во уште дополнителни 

                                                           
84 Овој е спореден лик во условниот прв дел од епот, за да прерасне во централен лик во условниот втор 

дел.  
85 Една дигресија во функција на илустрација на овој аргумент ќе нè наврати на Дружината на 

прстенот, од ГНП. Тука би се очекувала зачестена фреквенција на пословични искази искажани од 

ликови, кои очигледно уживаат репутација на мудреци, каков што е ликот на Гандалф или на елфот 

Елронд. Меѓутоа, искажувањето на пословични искази, поточно на изреки што се олицетворение на 

мудрост произлезена од искуство, не е ексклузивно право на претходноспоменатите, туку е привилегија 

и на Хобитите (и секако не само на овие). Со ова се потврдува дека пословичен исказ во фикционално 

дело може да биде искажан од кој било лик и дека всушност не постојат стриктни правила за тоа кој смее 

да си допушти да мудрува.  
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два наврати се коментира пријателството (еднаш во негативна и еднаш во позитивна 

смисла), макар што во исказите ова е проследено од други човекови доблести и маани.  

За време на битката, кралот Гунтер ќе му се обрати на Хаген со коментар за 

песната на бардот: „Ја слушаш ли ти Хаген, Фолкеровата песна, / […] Со крв тој 

гудалото го мачка поубаво за да му ѕуни“ (ПЗН, 33, 2004).86 Во строфа 2996, Хаген му 

возвраќа на Гунтер: „И мошне тврдиот челик гудалото негово го сече“. Овој исказ не е 

типично пословичен и ја врши онаа функција што ја имаше забелешката на Екеварт за 

Ридегер, преку која перцепцијата на еден јунак го дооформува профилот на друг јунак, 

со што читателот добива дополнителни информации за коментираниот лик од инаку 

скудниот епски текст. Дијалогот меѓу Гунтер и Хаген претставува индиректен начин 

поетот да му додели длабочина на ликот за којшто се коментира, односно Фолкер, но и 

истовремено стилски да го дотера текстот и да го направи опеаното дејство сликовито. 

Бардот, во оваа епизода од епот, е претставен дури како еднаков или рамен на воините, 

кои војуваат со меч, а неговата појава се издвојува на бојното поле, затоа што тој 

предизвикува, фигуративно (и дали навистина само фигуративно?) крвопролевање, со 

песна. „Без оглед на тоа дали поетот... имал вистинска намера да го претстави овој 

застрашувачки воин како ги сече своите непријатели со гудало, тој создал незаборавна 

слика за воинот како еден вид смртоносен минстрел и ја скицирал битната германско-

скандинавска претстава за воинот-скалд“ (Miller 2000, 252).87 Позната е епизодата во Б 

(1065 и понатаму) кога харфистот на Хротгар ја започнува приказната за Фризијците, 

која претставува текст во текстот. Иако не можат да се сопостават и да се израмнат 

улогите на анонимниот харфист и на Фолкер (зашто вториов е активен учесник во 

збиднувањата, додека првиот е искористен како медиум преку кој треба да се соопшти 

спевот за Фин и Хенгест), сепак и обајцата се сведоци за „епското пеење“, односно, за 

епскиот перформанс како настап што бил особено актуелен меѓу гусларите на 

Балканот. 

Понатаму следи забелешката што му ја упатува Ридегер на Гернот: „Немало 

јунаци на кои толку зло пријател им стори“ (ПЗН, 37, 2183). Иако по својата форма не 

потсетува на пословичен исказ, овој стих имплицира дека неволјата и несреќата што 

може да ја стори пријателот е немерливо поголема од неволјата и несреќата што би ја 

сторил еден непријател, зашто дружбата со пријателот се темели врз сличност, 

блискост и топлина, наспроти односот кон непријателот, кој се темели врз различност, 

далечност и отуѓеност. Во паремиографијата постои изобилство на пословици што ја 

                                                           
86 Атила за Фолкер вели: „Кога тој гуди потечува крв, песната му е кобна. / Не знам зошто неговата душа 

спрема нас е толку злобна. / Со гласот на својата песна тој многу јунаци уби“. 
87 Во строфите 2284–2285, Фолкер излегува на мегдан со Сигестаб. Разгневениот гуслар ја испишува 

судбината на својот противник: „Од уметноста своја му даде гусларот таква ука / што мораше Сигестаб 

смел својот да го изгуби живот“. Стихот претставува добар пример за војувањето како умешност, но и за 

песната како еднакво силна на мечот во час на нужда.  
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илустрираат антитетичната природа на пријателството и богатството на вакви 

паремиолошки форми сведочи за човековата природа, која и покрај тековните световни 

промени, останува релативно иста. 

На претходниов коментар, во извесна смисла, се надоврзува и коментарот што 

Гернот му го упатува на Ридегер. Обајцата се во сродство, но поради морничавоста на 

воените околности, тие се принудени да се сретнат како непријатели. Па затоа: „... а со 

род во борба да се стапи, мошне неубаво е тоа“ (ПЗН, 37, 2189). Се чини дека војната не 

ги бира жртвите на бојното поле и, во тешки времиња, пријателот војува со пријател, 

како што роднината војува со роднина. Но, во македонскиот препев се јавува спорно 

место (ПЗН 2190–2191), зашто се чини дека репликата што по логика би требала да му 

ја упати Гизелхер на Ридегер („Мислете на должноста Ваша пред која верноста Ве 

става“; 37, 2190), всушност ја искажува Гернот. Гизелхер е оној што е во брак со 

ќерката на Ридегер, така што Гернотовите стихови: „Јас вашата убава ќерка за жена ја 

зедов своја, / а со род во борба да се стапи, мошне неубаво е тоа“ би требало да ги 

изговори неговиот брат. Веројатно Гизелхер го упатува преколнувањето / молбата до 

Ридегер во строфа 2190. Иако текстот не дава подробности за каква должност се мисли, 

веројатно се упатува на важноста на роднинската врска, којашто би требала да биде над 

самата војна. Од друга страна, исказот може да претставува упатување („пријателско 

потсетување“) на должноста на витезот (кодот на честа). Сепак, не доаѓа до 

помирување на разликите и во неизбежноста на судирот, Ридегер ја искажува 

формулаичната изрека што толку често се провлекува (во инаква оркестрација, секако) 

низ ПЗС: „Нека Бог напомош ни е“ (ПЗН 2192).88 

Во подоцнежните етапи од текстот, Дитрих, од Берн, разговара со еден јунак 

(Волфхард?)89 за тажаленките што се слушаат во земјата на Атила, со што и се алудира 

на маката што го спопаднала кралот на Хуните. Дитрих вели: „Искуството мене ме учи 

/ дека не треба да се брза. Што и да морало да се случи / јунаците странски на тоа ги 

натерала мака“ (ПЗН, 38, 2238). Тука повторно се актуализира сталожената природа на 

овој лик што се обидува рационално да размислува во ирационалноста на војната. 

Непредвидениот исход од конфликтот не може да му се припише само на еден 

злосторник, што значи дека јунаците не се виновни што по сплет на неповолни 

околности биле натерани да сторат нешто што во инакви околности би се сметало за 

нетактичен и непромислен чин. Волфхард е решен да дознае што навистина се случило, 

но во тоа ќе го спречи Дитрих: „Кога односите се груби, / присебноста мошне лесно кај 

јунаците се губи. / Доволно е само некој нешто незгодно да праша“ (ПЗН, 38, 2240). 

Како посоодветен пратеник, Дитрих го бира Хелфрих, за да се дознае дека: „Сето она се 

затре / што за Хуните беше радост“ (ПЗН, 38, 2242) како алузија на убиството на 

                                                           
88 Се чини контрапродуктивно да се лоцираат сите вакви искази во обемен еп каков што е ПЗН од 

причина што тие ја имаат истата семантичка функција без оглед на околноста во која се изговорени. 
89 Не е сигурно дали јунакот, со кого зборува Дитрих, е истиот Волфхард што реплицира во строфа 2239.  
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Ридегер. Токму поради ова, Дитрих и неговата свита ќе се појават пред Гунтер за да се 

простат од мртвото тело на нивниот побратим со должните почести. Гунтер одговара: 

„Убава е човечката црта / кога на пријател се укажува чест дури и по смртта. [Во тоа 

гледам верност и витештво да зрачи]“ (ПЗН, 38, 2264). Неговиот одговор претставува 

илустрација на витешката чест, но во контекстот на епот и заострените односи, 

претставува одолговлекување и најава за вербалната препирка меѓу Фолкер, од таборот 

на Гунтер, и Волфхард, од таборот на Дитрих. 

Во строфата 2267 Волфхард му упатува закана на Фолкер дека доколку не му 

било забрането од неговиот господар, веднаш би ги нападнал непријателите што ја 

предизвикале смртта на неговиот побратим, на што итриот Фолкер одговара: „Мислам 

дека не е витез прав / оној што постојано има од забрани страв. [Според мене никако тој 

јунак не може да биде]“ подбуцнување што се однесува на нејунаштвото на оние што се 

придржуваат до правилата без да се осмелат да ги прекршат кога околноста го бара тоа. 

Во херојскиот еп не е невообичаено да дојде до вербален агон меѓу два лика. Примери 

за ова постојат во: Б (препирката меѓу централниот лик и Унферт), ВС (Гранмар, 

Готмунд и Синфјотли), ПЗС (Мартин Антолинес и Диего или Муњо Густиос и Асура 

Гонсалес), во драмата Сид (Дон Диего и Дон Гомез, како и Дон Гомез и Дон Родриго), а 

да не стане збор за епските песни за Марко Крале. Ова, според Хојзинга, би 

претставувало илустрација за агоналниот инстинкт на епските јунаци, како израз на 

натпреварот во степенот на надмоќност, што е пак само еден од елементите на 

есенцијата на епските херои.90 

Борбата е разгорена и јунаците се убиваат едни со други. Гизелхер излегува на 

мегдан со Волфхард чијашто сила воопшто не е за потценување иако: „Колку и јак 

јунакот да беше не можеше да се спаси“ (ПЗН, 38, 2295). 

Последните строфи ја претставуваат ламентацијата на Дитрих за загубените 

животи на неговите воини, што ќе го натера да ја презре величината на својата кралска 

титула. Сеќавајќи се на имињата и на делата на паднатите: Волфхард, Сигестаб, 

Волфвин, Волфбранд, Хелфрих, Гербарт и Вихард, Дитрих ќе увиди дека нема да биде 

лесно да се наиде на поддршка во амелуншката земја и дека смртта на драгите 

побратими ја засенува чесно здобиената победа. Во состојба на патос, тој вели: „На 

сите радости мои ова е последниот ден. / Зошто не се може од жал на смртта да се 

стане плен?“ (ПЗН, 38, 2323; курзив К. Д.). 

Подоцна ќе се појави тој пред Гунтер и Хаген и ќе им ја понуди опцијата да се 

предадат, без да стравуваат дека овој чин ќе расее лош глас за нивниот углед во 

                                                           
90 Отворено е прашањето во која од четирите главни или општи категории на играта (agon или натпревар, 

alea или игри со коцка, simulacrum или актерство или vertige или екстаза), според теоријата на Роже 

Кајоа (1979), би можела да се смести вербалната препирка како „мерење“ на епските херои во нивните 

реторички способности. 
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хунските земји. Хаген, како што би се очекувало, дрско ќе одбие, сметајќи го таквото 

дело за срамно и долно. На тоа, Хилдебранд, кој е единствениот преостанат воин од 

војската на Дитрих, ќе изрече дека само еднаш ќе го даде овој предлог и дека ако не го 

прифати Хаген, тогаш ќе зажали за стореното. „Не треба за понудата за мир така да се 

суди“ (ПЗН, 39, 2342), гласат зборовите што овој му ги упатува на Хаген, корејќи го за 

непромисленото отфрлање на предлогот, кој во секој случај би бил попродуктивен и за 

двете страни, отколку крвопролевачкиот бој што се навестува. На ова, во строфата 

2343, Хаген дрско одговара со репликата: „Прифаќање мир... не е на бегање рамно“. 

Бојот започнува и Дитрих лесно ќе го совлада Хаген. Но, ќе реши да го остави 

ранет ќе се доведе во ситуација да се запраша дали би му одело во прилог доколку го 

земе како заложник, наместо да го убие убиецот на своите побратими; па затоа, ќе го 

изнесе пред Кримхилда. Таа, радосна што на крајот правдата била задоволена, му го 

упатува благословот на Дитрих, во строфата 2354: „Нека од срцето твое среќа секогаш 

се лачи“.  

Финалето на епот потсетува на увертирата, со замена на именката „љубов“ со 

„радост“, и се вели: „како секогаш што тага по радоста голема иде“. Со ова се 

заокружува пропаста на Нибелунжаните. 

Што се однесува пак до ВС, вреди повторно да се спомене важноста на 

преводот. Постојат многубројни верзии на ВС и неколкуте консултирани 

(електронското издание на Гудни Јонсон, англиските преводи на Вилијам Морис и 

Еирикр Магнусон [1888], Џорџ Андерсон Њуварк [1982] и Џеси Бајок [1990]), покажаа 

дека бројот на паремиолошки форми варира. Ричард Харис успева да забележи околу 

109 пословични искази во текстот, кој содржи околу 26000 зборови, консултирајќи ги 

притоа верзиите (преводите) на: Јонсон, Њуварк и Бајок. Неговата интерпретација се 

темели врз нотирање на пословичните искази (пословици и пословичен материјал, како 

што ги именува) во ВС, без да ја елаборира нивната семантика или функција. Според 

неговото разбирање и видување, во епот се содржани одредени фрази, кои оперираат 

обично преку метафори – споредбата на глетката на валкирите со зјаење во оган, потоа 

олујата, која го бранува морето како ова да врие – а овие можат да се издвојат од 

корпусот на текстот поради нивниот пословичен квалитет. 

Во една друга своја студија, посветена на т. н. „апофтематски сцени“ во старите 

исландски саги, тој смета дека во сагите се среќаваат: трипартитни, нормативни, 

структурни единици (вовед, драматичен дијалог или средба и заклучок) и дека, 

всушност, во одредени делови од нивната структура постои апофтегматичност на 

излагањата на одредени (најчесто водечките) ликови. Меѓутоа, тој го зема предвид и 

карактерот (односно вредноста) на одредени пословични искази во старонордиската 
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книжевност кога се споредуваат овие со изреките од Светото писмо, што го тера да 

заклучи дека првите немаат толкава дидактичка тежина како вторите. 

Иако наративноста е доминантна во сагите, тоа не значи дека во нивната 

структура нема простор за пословични искази.  

Во консултираните преводи на ВС (на Финч и на Морис и Магнусон) се 

среќаваат неколку пословични искази и еден дијалог на загатки.   

Во 5-тото поглавје кралот Волсунг ќе ѝ рече на Сигни, на својата ќерка дека: 

„сите луѓе мораат некогаш да умрат и од тоа спас нема“. Темата за смртта се 

провлекува во пословичните искази во сите коментирани епови, со исклучок на 

јужнословенските епски песни.  

Во истото поглавје, Сигни ќе разбере за убиството на нејзиниот татко, но и за 

заробеништвото на нејзините браќа, па затоа ќе му се обрати со молба на кралот Сигеир 

да не ѝ ги погуби браќата. Таа ќе биде среќна сè додека може да ги гледа. Ова се 

среќава во пословичниот исказ: „Ok kemr mér at því, sem mælt er, at unir auga, meðan á 

sér, ok því bið ek þeim eigi lengra, at ek ætla, at mér muni ekki tjóa“ (анг. „Sweet to eye 

while seen“, „Happy the eye that gazes its fill“, “The eye takes pleasure while it yet beholds“. 

Условниот контекстуален превод на македонски јазик, би гласел „Окото е среќно за 

убавата глетка“). Таа попрво би ги зачувала живи своите браќа, макар и овие да се 

заробени, отколку да бидат погубени. Само усилбата и молежливоста ѝ служат како 

средства за да го одржи животот на родството пред судот на мажот што го презира. 

Проблемот на преводот на пословичниот исказ од еден јазик на друг или од англиски 

на македонски јазик е очигледен, па затоа се дава во оригинал на староисландски и на 

англиски јазик, онаму каде што ова е можно, и на условен превод на македонски јазик.  

Во 9-тото поглавје, Синфјотли и кралот Гранмар, односно неговиот син 

Ходброд, ќе започнат битка за раката на Сигрун. Синфјотли ја има поддршката од 12 

илјади луѓе стационирани на бреговите на земјите на Ходброд, но и 7 илјади – на 

островот во Сок. Но, ни Ходброд не е во неповолна позиција, а ова веќе го знае 

Синфјотли, па затоа ќе испрати апел низ своето царство, за да им порача на сите 

слободни воини дека: „Siti sá engi heima er berjask vill“ („Останувањето дома не е за 

оние што сакаат да се борат“). Неговиот повик е аларм за обединување на неговото 

кралство, а никулецот е момчешката препрека и вербалниот дуел со Хелги и кралот 

Гранмар,91 кој управува со областа Сваринсхог. 

Волсунгите се судираат со кралот Гранмар и Ходброд кај Фрекастајн. На 

бојното поле ќе се појават т.н. skjaldmær, „жени-воини“, чиј оклоп бил толку многу 

                                                           
91 Гудмунд, братот на Ходброд, е оној што би требало да фигурира како лик во овој дел од сагата.  
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сјаен, што гледањето во него било како: „mikinn svá sem í loga sæi”, „како да се џариш 

во огин“. Оваа условна поговорка укажува на ефектот што го предизвикувал 

исполираниот оклоп на овие воинки (Finch 1965, 17). Претходно беше речено колку е 

понекогаш важна визуелната репрезентација на епскиот херој, кој, по правило, и 

физички се издвојува од останатите ликови. „Споменувањето на бојата на облеката има 

посебно значење затоа што само мажите од повисок ранг можеле да си дозволат да 

носат нешто подобро од сиромашната безбојна облека“ (Finch 1965, 20).92 

Во 10-тото поглавје, Синфјотли и братот на Борхилд ќе паднат на шармот на 

истата жена, мотив што често се среќава во подоцнежните епови – романси. 

Единствениот начин да се разреши дилемата за тоа кој е посоодветен како маж/сопруг, 

е, секако, двобојот.93 Битката ќе заврши во полза на Синфјотли (не без чудење за 

читателот), но овој чин ќе предизвика промена на односот на Борхилд кон него, по што 

ќе биде нужна интервенција од Сигмунд. Сигмунд е свесен дека „kvað engi frama at 

sakask við konur”, т.е. дека „не може да се победи во караницата со жена“, но бесот на 

Борхилд за убиениот брат е безмерен. Таа ќе се одмазди со тоа што ќе го отруе 

Синфјотли со отровен лек што Сигмунд, „вистинскиот Волсунг“ го вкусува претходно 

три пати. 

Во 11-тото поглавје, кралот Лингви и неговите браќа/побратими ќе решат да го 

нападнат Сигмунд затоа што го „извлекле подебелиот крај“ и веројатно како одмазда 

поради бракот на Сигмунд со Хјордис, ќерката на кралот Ејлими. Затоа, тие ќе одлучат: 

„Vilja þeir nú fyrir koma kappi Volsunga“/ „Тo dampen the ardour of the Volsungs“, 

односно „да го смират жарот на Волсунгите“. Исказот буквално упатува на нешто да се 

намали и да спласне, а фигуративно – на штета што му се нанесува на ближниот, 

поради завист, зла волја или одмаздољубивост. Исказот се однесува на зловолноста на 

кралот Лингви поради неговата незавидна положба, а ова ќе ги потпали неговите ниски 

страсти против Сигмунд и ќе резултира со борба меѓу армиите на обајцата. Реченицата 

не е пословичен исказ, ниту пак врши функција на поговорка или на максима, затоа 

што има значење единствено во текстот и во контекстот. Надвор од него, таа не 

отсликува повторлива човекова ситуација/тип на однесување што треба да се кори и 

коригира. 

Во оваа битка, иако стар, Сигмунд ќе донесе пропаст за многумина, сè до 

појавата на човекот со црн плашт, шапка, со едно око и копје во раката (маскираниот 

Один, очигледно). Појавата на Один ќе ја преобрати среќата на Сигмунд, зашто по 

                                                           
92 Во 23-тото поглавје е опишана облеката на Сигурд, која се состои од крупен штит обложен со црвено 

злато и амблем на змеј. Како што вепарот е апотропејски симбол на Геатите, така змејскиот амблем е 

заштитен знак на идниот змејоубиец.  
93 Толку често е пишувано за ова во јужнословенските епски песни за Марко Крале, што се чини 

непродуктивно повторно да се дава на увид репликацијата на овој мотив.  
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волја на Один, Сигмундовиот меч ќе се скрши, со што метафорично се навестува 

пропаста на јунакот.94 Ако на почетокот на борбата Сигмунд успешно се справуваше со 

бројот на непријатели, тогаш, тој, кон крајот, поради интервенцијата на Один, ќе се 

соочи со тешкотијата да совлада многумина во исто време. Но, тој очигледно не мисли 

толку на себе, колку на своите луѓе, па затоа ги бодри да продолжат жестоко да 

напаѓаат: „Nú er sem mælt, at engi má við margnum“, „Се виде тогаш колку е битна 

изреката ‘Бројот не е за потценување’“ (“Numbers count”) односно: „На крајот бројките 

преовладуваат“ (ВС, 11).95 Овој исказ може да има две значења. Прво, дека бројот на 

жртви покажува колку навистина е тешка битката на Сигмунд; второ, дека јунакот 

веројатно би го загубил животот доколку би бил присилен сам да се справи со 

непријателот. Во извесна смисла, Сигмунд се наоѓа во инаква ситуација од Беовулф, кој 

беше оставен наполно сам, на милоста и на немилоста на Гренделовата мајка. Исказот 

во ВС сведочи дека физичката сила на јунакот (како на Сигмунд, така и на неговиот 

тест Ејлими), не секогаш е доволна и дека многу често овие имаат потреба од 

поданиците како поткрепа.  

Во 12-тото поглавје, Алф од Хјалпрек, кралот на Данска, ќе се појави пред 

Хјордис, жената на веќе починатиот Сигмунд, маскирана како слугинка. Нејзиното 

држење и фактот дека физички е попривлечна од слугинката, а сепак со помалку злато 

на себе, ќе ги натера Алф и неговата мајка да се посомневаат во травестијата на 

Хјордис. Алф ќе започне игра на загатки, како еден од поефикасните начини да ги 

испита намерите на „слугинката“. Нивниот дијалог гласи: 

Hvat hafi pér at marki um dægrfar, þá er nótt elder, ef þér sjáið eigi himintungl? 

Þat mark hǫfum vér hér til at ek var því vǫn í æsku at dremma mjǫk í óttu, ok ere k lét af 

því síðan, ok er þat mitt mark. 

Како ќе знаеш дека е зора ако не можеш да ги видиш месечината, ѕвездите или 

сонцето?  

Знам, зашто кога бев мала пиев опоен пијалак пред зори и откако престанав, почнав 

да се будам на вообичаен начин.  

Но, како што не е лесно да се залажат искусните, така не е лесно да се одговори 

на истото прашање без бесконечно да може да се избегнува одговорот. Прелагата во 

епот / сагата, секогаш е смислен механизам за развивање на приказната до длабочини 

                                                           
94 Констатирано е дека Џ. Толкин ја имал оваа епизода на ум при создавањето на текстот–во–текст, за 

скршениот меч Нарсил (Џ. Толкин 2002а, 266), кој ќе биде прекован и преименуван во Андурил. 
95 За упатувањето на овој исказ му должам благодарност на професорот Боне Величковски. 

Во Враќањето на кралот, третиот дел од ГНП, Теоден, задоволен од неочекуваната и добредојдена 

појава на Халбард, му упатува на Арагорн исказ со слична вредност: „[Ако тие сродници и најмалку 

личат на тебе... триесет такви витези ќе бидат] сила што не се смета со бројки“ (Џ. Толкин 2002в, 45). 
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што би требале да го разонодат слушателот. Но, заборавноста или недостатокот од 

внимание за кажаното, можат да бидат фатални за ликот, освен ако овој не е 

препредено итар. На истото прашање, таа ќе одговори:  

Faðir minn gaf mér eitt gull lítit við náttúru. Þat kólnar i óttu á fingri mér. Þat er mitt mark 

hér um. 

Татко ми ми даде мал златен прстен со чудна моќ. Пред зора тој станува студен. Па 

така можам да знам.  

Сепак, дури ни овој досетлив одговор нема да ја спаси сопругата на некогашниот 

славен крал од нејзиното неизбежно откривање на сопствениот идентитет. 

Гатанката и загатката не се идентични, зашто првата најчесто е усна и е 

загадочна, додека втората вообичаено се среќава во пишана форма и во различни 

контексти, медиуми, текстови. Истражувањето на гатанките на локално ниво во 

Македонија до 2002 година, се сведува на „куси информативни прилози во коишто се 

само нафрлени податоци за историјатот и за карактеристиките на гатанките, или пак, се 

однесуваат на поединечни мотиви и форми“ (Мартиноска 2002, 7). Не е секогаш 

едноставно да се постави граница меѓу гатанката и загатката, особено повеќе ако се има 

предвид дека етимолошки, називот гатанка потекнува од именката гатаnнiе (sic) што 

значи загатка или гатанка (Божинова 1989, 97). Гатанките се користеле како еден вид 

на кодиран јазик, како начин некој да се одбрани од индиректно именуваните „зли 

сили“ (Китевски 1991, 19). Меѓутоа, она што е заедничко и за гатанката и за загатката е 

процесот на загатнување и одгатнување. „Загатнување–одгатнувањето е дејност сврзана 

со определена слика, ограничена во просторот и во времето, која се раководи по 

определени правила и која е слободна и доброволна во смисла на тоа дека не 

произлегува од некои ‘надворешни’ импулси, туку од внатрешна желба за задоволство 

и за пријатно чувство; загатнување–одгатнувањето е, исто така, бескорисно и се 

определува како полезно поради резултатот од таа дејност – задоволството и радоста“ 

(Мартиноска 2002, 18–19). 

Љубопитството, како природна карактеристика на човековиот карактер, исто 

така, игра улога во потребата и употребата од на гатанките. Познато е дека меѓу 

најстарите зачувани гатанки се оние запишани на вавилонска таблица (2000 година пр. 

н. е.) (Величковски 2011, 69) или оние во Риндовиот математички папирус (ок. 1650 

година пр. н. е.) (Zablocki 2017).  

Гатанката, како и загатката, на заводлив начин воспоставува врска меѓу субјекти 

и објекти, кои не се во очигледна врска, ниту делат некаква сличност, меѓутоа се 

погодни за асоцијативна споредба. Врската меѓу двете страни се остварува по пат на 

метафора и на трансформација, што значи дека со загадочен говор, а не буквално, јасно 
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и директно, се опишува или поправо се упатува на одреден субјект или објект. 

Загатките се – по правило – кратки изреки, во коишто мисла, или предмет, или дејство, 

или случување, не се прикажуваат очигледно и непосредно јасно, туку завиено, во 

облик на пренесени и заменети слики, т.е. преку метафора. Кај загатките замената на 

сликата се врши врз основа на: а) сличност, б) сродност, в) одречност и г) 

противречност (Čubelić 1988, 345). Гатанката претставува „една од 64-те уметности“ и 

се среќава не само во епската, туку и во дидактичката поезија (Sternbach 1974, 73). 

За Хилдебрант, гатанката се темели врз метафора, која мапира една категорија 

на објекти во друга категорија. Она што ја прави различна од пословицата е тоа што 

гатанката „располага со откриени и со скриени елементи, од кои вторите недостасуваат 

во пословицата“ (Hildebrandt 1985, 227). Но, од друга страна, се чини како тој да го 

превидува кодираниот говор со кој или преку кој се срочени некои пословици, што го 

отежнува нивното ефикасно разбирање, особено не од некој што не располага со 

извонредно богат фонд на одгатнати и запаметени пословици.   

Постојат случаи кога загатката преминува во пословица: кога пословицата е 

дадена во прашална форма, се отвора простор таа да се толкува како загатка (Sikimić 

1996, 23). „Блиската поврзаност меѓу загатките и гномите може да се илустрира преку 

следниот пример: ‘Што е поцрно од гавранот?’ ‘Тоа е смртта’. ‘Што е побело од 

снегот?’ ‘Тоа е вистината’. Со комбинирање на прашањето и на одговорот, се создава 

гномата ‘Вистината е побела од снег’. Но, процесот би можел да биде и обратен“ 

(Williams 1914, 14–15). 

Величковски ја исцртува границата меѓу пословицата и гатанката врз основа на 

т.н. „апарентна“, површинска, со т.н. виртуелна референција. Кај пословицата, во 

апарентната референција, јазикот го исполнува основното својство на алатка за 

комуникација, додека во виртуелната референција, јазикот може да „предизвика 

непоправлива штета“. Кај гатанката, пак, површинската референција му се доделува на 

формулаично прашање што има стари корени, додека пак виртуелната референција е 

слична на онаа кај пословицата. Елементот на алузијата, смета Величковски, е уште 

еден сигнал за дистинктивноста меѓу овие две паремиолошки форми (Величковски 

2001б, 29–30). 

Во 14-тото поглавје се прераскажува приказната за Регин и Фафнир, што служи 

како текст во текстот. Регин ја раскажува приказната за тоа како тој и неговите двајца 

браќа, Фафнир и Отр, станале она што се. Один, Локи и Хенир стигнале до водопадите 

на џуџето Андвари и го здогледале Отр престорен во видра. Без да го препознае, Локи 

ќе го убие Отр и подоцна ќе го однесе крзното пред Хреидмар.96 Ќе биде наредено  

                                                           
96 Таткото на Фафнир, Регин и Отр.  
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кожата однадвор и однатре да се покрие со (црвено) злато. Локи ќе ѝ се обрати на Ран,97 

ќе ја позајми нејзината мрежа и ќе ја фрли во водите на водопадите на Андвари. Кога ќе 

увиди дека нешто се фатило, Локи ќе рече:  

Hvat er þat fiska 

et renner flóði í, 

kannat sér við víti varask? 

 

Каква е оваа риба 

што плива во потокот 

без да знае за заштита од неволја?98 
 

Во 18-тото поглавје, Сигурд смртно ќе го рани змејот. Но, дури и на прагот на 

смртта, змејот е љубопитен (ако воопшто може да се именува само како љубопитност 

потребата да се дознае името на убиецот) и ќе го праша Сигурд за неговото потекло. По 

мигови на колебање, Сигурд ќе признае дека е син на Сигмунд, на што змејот ќе 

продолжи понатаму да го распрашува. На тоа, Сигурд ќе одговори: “Til þessa hvatti mik 

inn harði hugr, ok stoðaði til at gert yrði þessi in sterka hǫnd ok petta it snarpa sverð, er nú 

kenndir pú, ok fárr et gamall harðr ef hann er i bernsku blautr“, „[Смелото срце ме натера на 

ова и силната рака и овој моќен меч што ми помогна], зашто само малкумина се 

одлучни, во староста, ако биле бојазливи во младоста“. И покрај тоа што ја искусил не 

само решителноста, туку и силата на Сигурд, змејот ќе му порача: “Heiptyrði tekr þú 

hvetvetna því ere k mæli. En gull þetta mun þér at bana verða, ere k hefi átt, „Мислиш дека 

сè што ти велам е со зла намера. Но моето злато ќе ја донесе твојата пропаст“. Сигурд 

ќе возврати: “Hverr vill fé hafa allt til ins eina dags, en eitt sinn skal hverr deyja“, „Сите 

сакаат да се богати за навек, но секој човек мора еднаш да умре“. Фафнир ќе 

реплицира: “Fátt vill þú at mínum dæmum gera, en drukna muntu ef þú ferr um sjá óvarliga, 

ok bíð heldr á landi unz logn er“, „Ти не сакаш да послушаш што ти велам, но ако си 

невнимателен во пловењето, тогаш ќе се удавиш во морето: подобро чекај на брегот 

додека морето не се смири“. 

Дијалогот меѓу обајцата е важен, не само затоа што Сигурд како човек 

комуницира со суштество што очигледно има повисок статус од него (под повисок 

статус се мисли на некој што има поголемо животно искуство, но и натприродни моќи), 

туку и затоа што во него се дадени сигнали за подоцнежните епизоди во епското сиже. 

Сигурд дознава од змејот податоци што веројатно би можел да ги дознае од Один или 

од некој друг. А за големината на Фафнир се дознава и од неговиот краток монолог, во 

којшто вели тој дека откако станал чувар на златото, се претворил во симбол/гребен на 

теророт (“Ek bar ægishjálm yfir ǫllu fólki... ”) и стравот, и дека со отров ги одбивал сите 

                                                           
97 Сопруга на морскиот џин Егир и владетелка на светот под морските бранови. Позната е по нејзината 

мрежа со која ги ловела удавените во морските длабочини (Finch 1965, 24–25).  
98 Уловениот плен е златото на Андвари. 
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оние што намислувале да му се доближат на богатството. Сигурд ќе возврати дека за да 

се мине „гребенот на теророт“ значи да се извојува победа која малкумина можат да ја 

искусат;99 но, Сигурд, како и Сигфрид, не е „натчовекот“. Иако епски ликови, овие ја 

задржале урамнотеженоста на самосвесниот човек за неговите ограничувања. Сигурд 

вели дека: “Sá ægishjálmr, er þú sagðir frá, gefr fám sigr því at hverr sá er með mǫrgum 

kemr, má þat finna eitthvert sinn at engi er einna hvatastr“, „Малкумина можат да го минат 

тој срт на теророт и секој што е меѓу луѓе ќе сфати дека ниеден човек не е над 

останатите“, со што неговата реплика е атипична за вообичаениот триумфален миг на 

победата над непријателот. 

Во 19-тото поглавје, Сигурд ќе стекне вештина на разбирање на немуштиот 

јазик.100 За разлика од преводот на Финч, преводот на Морис и Магнусон ја вклучува 

Песната за Регин, со што прозниот текст се испреплетува со стихувани пасажи. Иако 

овие не можат да се толкуваат како пословични, вреди да се забележи дека тие имаат 

херметичен и загадочен карактер, што ги прави визуелно изделени од скелетот на 

прозниот текст. Овие, всушност, имаат карактер на совети, што ги прави функционални 

како нормативи, а овој квалитет е само еден од многуте што ги карактеризираат 

пословичните искази во херојската епика/саги. 

Првата птица ќе го предупреди Сигурд за опасноста од Регин, но, истовремено, 

ќе му ги открие благодатите од златото на змејот. Говорот на втората птица е 

профетски, зашто таа вели: „Зелени се патиштата / до дворецот на Гјуки / Судбината ги 

води / оние кои одат понатаму; / таму еден богат крал / има ќерка / што тебе, Сигурд / 

ќе ти стане мила“. Втората птица, како и третата и четвртата, на Сигурд ќе му ја 

претскажат судбоносната средба со Брунхилд, и овие, слично на вилите во ПЗН, ќе го 

подготват херојот за тоа што го чека.  

Инкорпорирањето, односно вклучувањето на фрагменти од постарите песни 

содржани во Поетска(та) Еда, во текст што е генерално срочен во прозна форма, 

покажува дека пословичноста е посвојствена за стихуван, отколку за прозен дискурс. 

Меѓутоа, при толкувањето на претходните, херметични стихови, се јавува замка, која се 

содржи во тенденцијата за пословични да се сметаат исказите дадени во архаична, и 

сега веќе неупотреблива, форма. Како што беше кажано, примарната улога му е 

доделена на преведувачот, и на неговиот „сенс“ и разбирање (вештина) на пренос на 

паремиолошкиот исказ во прашање, без притоа сериозно да се нарушат темпото, 

структурата и/ или оркестрацијата на оригиналот.  

                                                           
99 И Беовулф и Виглаф мораат да го минат Иарнанис, „`ртот на орлите“, за да стигнат до змејот.  
100 Познавањето и служењето со немуштиот јазик се среќава и во народните приказни запишани од 

Цепенков, какви што се бр. 84, Дрварот што разбираше јазиците на животинките и бр. 85, Очите 

чоечки со ништо не се наситуваат. Овчарчето што ја изваде змијата од огно и што му плукна в уста 

да знаи секакви јазици што го најде азното од крала Богдана. 
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По убиството на Фафнир, Сигурд и Регин ќе се најдат во недоразбирање за тоа 

зошто Фафнир е елиминиран и кои би биле последиците од чинот. Регин признава дека 

и самиот, индиректно, учествувал во битката, со тоа што му го обезбедил на Сигурд 

одново искованиот Грам. На ова, Сигурд ќе рече: “Þá er men koma til vígs, þa er manni 

betra got hjarta en hvasst sverð“/„Кога мажите војуваат, тогаш смелото срце е побитно 

одошто остриот меч“. Со ова, тој всушност дава една од дефинициите за тоа што го 

одделува херојот од останатите, кои стремат кон херојството и дека всушност добриот 

воин не се одликува по вештината со која ракува со мечот, туку по жестината на својата 

желба да извојува победа. 

Во препевот на Морис и на Магнусон, 20-тиот пасус е резервиран за средбата 

меѓу Сигурд и Брунхилд. Како и во раните фази на преводот, така и во овој пасаж 

преведувачите интервенираат, со тоа што во прозниот текст вклучуваат пасажи од 

Поетска(та) Еда. Во обраќањето на, сега веќе, разбудената Брунхилд од долгиот сон, 

се забележуваат неколку пословични искази, кои отсуствуваат во преводот на Финч, а 

причината за ова е нивната стихувана форма. 

Брунхилд му вели на Сигурд: „Тешки се неволјите на човештвото“, со што му 

порачува/претскажува дека спасот лежи во волјата на Один. Во вториот дел од 

нејзиното обраќање постојат пословични искази што би можеле да се толкуваат како 

остатоци од дамнешната, паганска свест и верување, и овие би имале контекстуална 

функција на благослови:  

Нека биде светол денот повратен! 

Нека се славни синовите денски! 

Слава тебе ноќ темна! 

Смилувај ни се нам 

Што стоиме тука осамени 

И подари ни го она по кое чезнееме. 

 

Во нејзиното трето обраќање, Брунхилд, со слично екскламативно темпо, 

искажува благодарност и благослов кон Асите и кон божицата Асиниур, со исказот: 

„Зборови мили, срца мудри / ќе наследиме од вас / и лечебни раце за овој живот наш“ 

(ВС, 1888, 71). 

По долгиот список на совети што Брунхилд му ги упатува на Сигурд, следи 22-

то поглавје, кое се состои од обемен пасус на потенцијални пословични, „криптични“ 

искази. Ваквото обраќање не било воопшто невообичаено кај германските племиња, 

особено кога дамата му се обраќала и кога советувала некој воин. Ова обраќање може 

да се смета за епидеиктика на заклетвата, „чиешто кршење е фатално“ (Harris, 2009).  
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Ver vel við frændr pína ok hefn lítt mótgerða við pá ok ber við pol, ok tekr pú þar við 

langæligt lof. Sé við illum hlutum, bæði við meyjar ást ok manns konu. Þar stendr opt illt af. 

Verð lítt mishugi við óvitra men á fjǫlmennum mótum. Þeir mæla opt verra en þeir viti, ok ertu 

þegar bleyðimaðr kallaðr, ok ætla at þú sér sǫnnu sagðr. Drep hann annars dags ok gjalt honum 

svá heiptyrði. Ef þú ferr pan veg er vándar vættir byggja, ver varr um þik. Tak pér ekki herbergi 

nær gǫtu, þótt pik natty, því at opt búa þar illar vættir, þær men villa. Lát eigi tæla þik fagrar 

konur, þótt pú sjáir at veizlum, svá at þat standi pér fyrir svefni eða þu fáir af því hugarekka. 

Teyg pær ekki at pér með kossum eða annarri bliðu. Ok ef þú heyrir heimslig orð drukkinna 

manna, deil eigi við þá er víndrukknir eru ok tapa viti sínu. Slíkir hlutir verða mǫrgum at 

miklum móðtrega eða bana. Bersk heldr við óvini þína en pú sér brenndr. Ok svet eigi rangan 

eið, því at grimm hefnd fylgir griðrofi. Ger rœkiliga við dauða men, sóttdauða eða sædauða eða 

vápndauða. Búþu vandliga um lík þeira. Ok trú ekki þeim er þú hefir felldan fyrir fǫður eða 

annan náfræenda, þótt ungr sé. Opt er úlfr í ungum syni. Sé vandliga við vélráðum vina þinna. 

En lítt megu vér sjá fyrir um yðart líf, en eigi skyldi mága hatr á þik koma.  

Однесувај се добро со твоите сонародници и не им се одмаздувај за нивните 

навреди. Биди трпелив со нив, зашто тоа ќе ти донесе долгорочни пофалби. Чувај се од 

опасни нешта, било дали е тоа љубов на дама или е нечија жена, [зашто] тие носат 

неволја. Не расправај надолго со будали на преполни собири. Тие често зборуваат 

напамет и веднаш ќе те наречат кукавица, а другите ќе мислат дека обвинувањата се 

точни. Убиј ги друг ден и исплати им ги таквите непожелни забелешки. Биди внимателен 

на патека каде што има зли духови. Дури и да те спопадне ноќ не барај прибежиште крај 

патот зашто таму почиваат опасни духови кои ги заведуваат луѓето. Не се плеткај со 

убави жени дури и кога ги гледаш на прослави зашто тоа ќе ти го наруши сонот и 

здравјето. Не ги удостојувај со бакнежи или со друго внимание. А ако чуеш пијаници да 

зборуваат сенешто, нè паѓај на нивните зборови кога се тие отруени со вино и без памет 

во главата. Таквите нешта носат длабока тага, а за некои и смрт. Подобро е да се бориш 

против непријателите отколку да гориш.101 И не се заколнувај лажно, зашто тешка 

одмазда следи за прекршување на заклетвата. Удостојувај ги умрените, било дали да се 

умрени од болест, поплава или убиство. Грижи се за нивниот помен. И не му верувај на 

оној чиј татко, брат или близок роднина си убил, дури и овој да е млад маж. Често пати 

волк лежи во срцето на младиот син. Внимавај на измамите од твоите пријатели. Животот 

нема да ти биде долг ако се роди омраза од сонародниците на твојата жена. 

Волкот има негативна конотација, затоа што е атрибут на непријателот. Во 35. 

поглавје, Хогни, во разговор со својот брат Гунар, го истакнува сомнежот за „волчите 

чувства“ на нивниот зет Атли. Интересен пример, иако надвор од контекстот на епот, се 

среќава во коментарот на нараторот во Црвениот коњ, а се однесува на Вани на Виша: 

„Не го засакав. Има нешто волчјо во него, потајум што се пробива низ погледот под 

веѓите онака од поднаведнатата глава“ (Георгиевски 2008, 139). Компарацијата со 

                                                           
101 На овој совет/пословичен исказ му е потребно дополнително образложување. Исказот најверојатно се 

однесува на подметнат пожар. Ваква слична ситуација се среќава во 36-тото пеење на ПЗН, во епизодата 

во којашто Кримхилда ја спалува салата, но и во Сага за Нјалс. 
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волкот, како дел од пословичниот амбиент, е својствен само за северните, германски 

верзии на приказната за Сигурд, а преку оригиналниот термин vargr, симболот на 

волкот се врзувал за отпадништвото (Harris 2009). 

Во македонската народна/фолклорна традиција, волкот исполнувал гранична 

функција на заштитник, меѓник (чувар), меѓу „чистите“ и „нечистите сили“ (Петреска 

2008). Локалното население во Мариово сметало дека волчешката шепа носи добра 

среќа и потенцијален (машки) пород (Ристовска-Пиличкова 2017, во ракопис) 

Во преводот на Морис и Магнусон, советодавниот карактер на обраќањето на 

Брунхилд е предаден со далеку посвечен тон. Таа вели: „Да ги знаеш руните на војната 

мораш ти / (ако сакаш) да бидеш велик! / Впиши ги на балчакот од тежок меч.../ и 

двапати повикај го богот Тир“. Потоа, таа ги образложува руните. Нејзиниот совет се 

претвора во трансфер од незнаење во знаење, на „премин од прекогнитивно разбирање 

кон артикулирано, когнитивно толкување (Ќулавкова 2009, 154), зашто ако херојот не 

го разбере (толкува) советот, тогаш не само што нема да може да го применува, туку 

нема ни да го остави како вербално наследство за своите потомци. 

Руните вообичаено се врзуваат за името на Один и за неговото деветдневно 

искушение, по чие завршување тој се здобил, меѓу останатото, со овие тајни слова, чие 

име се толкува на различни начини. Нивното име може да значи: „да се шепоти“ 

(старокелтски – run; средновелшки – rhin; англосаксонски – rown; современ германски 

– raunen). На современ ирски јазик, зборот rún може да значи „тајна“ или „решение“ и 

може да се смета дека руните традиционално се користеле за духовни цели и за носење 

на важни одлуки. „Секоја руна претставува прецизен и самостоен концепт... кој ја 

изразува фундаменталната природа на внатрешната структура на реалноста... Секоја 

руна претставува симболичен склад на знаење и значење и овие стануваат очигледни 

кога секоја руна се проучува индивидуално“ (Pennick 1992, 79).102 

Функцијата на обраќањето на Брунхилд е иницирање на Сигурд во тајното 

знаење што би требало да го воведе во дејноста и умешноста не само на војувањето, 

туку и на совладувањето на предизвиците со кои тој несомнено ќе мора да се соочи. 

Сознанието за списокот на различни руни во нејзиното обраќање, пасаж што не е 

вклучен во препевот на Финч, повторно потврдува дека песните врз чиј темел се 

издигнати некои нордиски саги се постари од епот како компактна и заокружена 

целина. Ова значи дека возможно е при процесот – не само на компилирање на 

различните епски песни во компактен еп, туку и на транскрипцијата на одредени 

зборови и фрази – да дошло до упростување на формата или, попрво, на нејзино 

                                                           
102 Руните всушност не биле израз на писменоста само на нордиските племиња, туку и на 

Англосаксонците, а податоци, за ова, постојат уште од нивното населување во Британија, од 

континентите, во 5 век (поточно, во 449 г., според Беде) (Jayatilaka 2010, 51; Orchard 2010b, 65).  
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осовременување, што веројатно резултирало со замена на архаичниот, со посовремен 

дискурс. Ова, следствено, значи дека се изгубил автентичниот контекст во којшто биле 

изречени и, подоцна, писмено фиксирани одредени „мудри изреки“, што биле 

својствени за временското раздобје во коешто се формирал (и изведувал) еден еп.103 

Ларингтон, во нејзината извонредна студија, посветена на старогерманската 

гномична поезија, ги разгледува различните старонордиски песни како комплементарни 

и како добри примери за иницијацијата на херојот преку змејоборството како locus 

communis, споделени места, во коментираните епови/епски песни. За постарите песни е 

својствен механизмот на „напад и бегство“, а овие песни подоцна биле разработени 

подетаљно, осмислени и срочени во една релативно обемна, епска приказна, за 

убиството на змејот. 

„Фразеолошката матрица“, што ги тангира Волсунгите и Нифлунгите, почива на 

улогата на женската (исландско-германска) тријада: Брунхилд–Гудрун–Кримхилда, 

зашто овие се обединети од желбата за одмазда. Сепак, нивната „преданост за 

зачувување на честа во претхристијанскиот амбиент ги мотивира на толку екстремни 

дејства кои подразбираат апологетско објаснување или целосна осуда... “ (Harris 2009).  

Во 25-тото поглавје, Сигурд расправа со Алсвид за Брунхилд и за нејзината 

убавина, по што Алсвид ќе му порача дека маж како него не би смеел да негува такви 

интереси, зашто: “[Gef ekki gaum at einni konu, þvílíkr maðr]. Er þar illt at sýta er maðr fær 

eigi”, „Човек како тебе не треба да се интересира само за една жена. Лошо е човек да се 

јадосува за нешто што не може да го има“. Алсвид додава дека иако Брунхилд е 

услужлива (во смисла дека се придржува до манирите на добра домаќинка), нејзин 

приоритет е да стекне слава. Во разговор со неа наредниот ден, Брунхилд, која иако е 

силна, мудра и само навидум бестрашна, признава дека: „… en háttung er í hverja giptu 

men bera til sins endadags”, „никој не знае каква судбина нè чека до денот додека не 

умреме“. 

Споредена со ПЗН, ВС не го става акцентот на бракот или на брачните 

расправии како врвни и попрво го развива мотивот за самостојната воинка на која не ѝ 

е потребна поддршката од мажот за да биде остварена како личност. Брунхилд е 

физички крепосна, но мудра (и претпазлива), зашто вели: “Vitrligra ráð er þat at leggja 

eigi trúnað sinn á konu vald, því at þær rjúfa jafnan sín heit“, „Помудро е да не ѝ веруваш 

на жена, зашто таа секогаш го крши ветувањето“. Оваа реплика функционира како 

прелудиум за епизодите што ќе следат подоцна и особено го навестува нејзиниот гнев. 

                                                           
103 Гуревич упатува на врската меѓу писменоста и неписменоста во средниот век, забележувајќи дека 

постои цело богатство на „духовни вредности“, кои циркулирале во овој историски период без да бидат 

писмено фиксирани (1987, 18). 
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Таа, од урамнотежена, спокојна, мудра и славна жена-воин, ќе се претвори, под дејство 

на околностите, во огорчена и измамена жена.  

Во 30-тото поглавје, по караницата меѓу Гудрун и Брунхилд – епизода што 

секако потсетува на расправата меѓу Кримхилда и Брунхилда во ПЗН – Гудрун ќе се 

обиде да ја смири ситуацијата со прашањето дали откритието за прстенот на Андвари ја 

вознемирил, на што Брунхилд ќе одговори: “Spyr þess eina at betr sé attu vitir. Þat samir 

ríkum konum. Ok er got góðu at una, er yðr gengr allt at óskum“, „Прашувај само за тоа 

што мораш да го знаеш. Тоа им доликува на жените со висок статус и добро е да се 

биде задоволен со добри нешта – кога сè тече онака како што сакаш“.  

Во 32. поглавје Сигурд е ранет од Гуторм. Лежејќи во постелата, покрај Гудрун, 

тој ќе рече: “Ok nú er þat fram komit et fyrir lǫngu var spat ok vér hǫfum dulizk við skǫpum 

vinna“, „Тоа што беше проречено одамна сега се исполни. Не сакав да верувам, но никој 

не може да се бори против судбината“. Сличен исказ ќе изрече и Гудрун во 38. 

поглавје, како ехо на последните зборови на нејзиниот сопруг, каде што нејзините 

двајца браќа ќе се соочат со Атли. 

3.3. Идентификација и интерпретација на паремиолошките форми во избор на 

јужнословенски и македонски епски песни за Марко Крале 

3.3.1. Историска заднина 

Српскиот крал Душан бил крунисан за цар на 16 април 1346 година во Скопје, а 

неговата држава ја опфаќала целата територија на тогашна Македонија. Со одделните 

делови на територијата управувале различни феудални владетели. 

Смртта на Душан резултирала со колапс на неговото царство, а една од можните 

причини што дополнително ја разгореле и онака сложената политичка ситуација, биле 

барањата на феудалните владетели за поголема власт, моќ и ингеренции над 

териториите со кои управувале. Во овој период се интензивирал (засилил) процесот на 

формирање на независни држави и поседи во Македонија (Пенушлиски 1983, 9). 

И покрај вообичаените тврдења дека за историскиот Марко постојат сиромашни, 

оскудни или дискутабилни податоци, несомнено и неоспорно е дека тој бил син на 

Волкашин Мрњавчевиќ и Елена. Основата, или поправо, корените на презимето што 

подоцна ќе го наследи Марко, веројатно се должат на името на таткото на Волкашин и 

на Углеша – извесен Мрњава, кој живеел во Ливно, или пак Волкашиновото потекло од 

извесна област позната како Мрњава (Ристовски 1997, 11). Волкашин и Углеша биле 

едни од најпознатите феудални владетели на територијата на Македонија.  

Волкашин вршел функција на прилепски жупан во 1350 година, за петнаесет 

години подоцна, да биде крунисан како совладар на царот Урош (1365 год.). Тој 
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управувал со територија, којашто се простирала јужно од Призрен и ги опфаќала градот 

Костур и бреговите на Вардар.  

Повикувајќи се на Христо Матанов, Ристовски смета дека Волкашин се 

обидувал да тргне по сопствен пат како крал, а не да ги следи стапките на династијата 

на Немањиќи, и од овие причини, тој, во српската традиција, е третиран како 

„узурпатор на круната и [како] самозванец“ (Ристовски 1991, 29).104 По смртта на 

кралот Волкашин и на неговиот брат Углеша во селото Черномен, кое било лоцирано 

во близината на реката Марица (инаку кобна и застрашувачка битка што се збиднала на 

26 октомври во 1371 год.), – „кралот Марко формално-правно станал совладетел на 

царот Урош“ (Ристовски 1991, 30). Овие податоци се важни затоа што можат да бидат 

од помош во расветлување на причините зошто одредени ликови (Волкашин) се 

претставени на начинот на којшто се претставени во јужнословенските епски песни. 

„Со Маричката битка во 1371 година Македонија дефинитивно потпаѓа под турска 

власт, која врши своевидно влијание цели пет века во Македонија“ (Стојчевска-Антиќ 

2010, 309). 

Романескниот текст, кога се повикува на историски податоци, не може да 

претставува верен отслик на историската стварност, меѓутоа еден пасус од Кон другата 

земја, на сликовит начин ги сумира реперкусиите од Маричката битка: 

Попусто Волкашин и Углеша собрале шеесет илјади војници и ги пратиле кон Одрин 

(против Османовиот внук Мурат I). Само за десет години тој град го расекол воздухот 

меѓу Цариград и Солун станувајќи турска столнина. Не само Волкашин и Углеша туку и 

сите други, Богдан кој владеел во Дојранско, и браќата Деановиќи што владееле во 

Струмичко, биле беспомошни, и набргу, ако не ги убиле, станале вазали, и тие и децата 

им. Дали во ноќта на 25 спроти 26 септември 1371, во долината на Марица, кај Черномен, 

формално српските, а фактички – самостојните македонски владетели – како што 

забележува Манол Пандевски – заедно со исто таквата војска (составена од момчиња и 

мажи родени јужно од Шар Планина, како што сведочи Стојан Новаковиќ) биле пијани 

или изненадени од Лала Шахин Паша сега може само да се претпоставува. Непобитен 

факт останува сотрената војска, мртвите војсководители, отворениот пат кон Долна и 

Горна Македонија. 

(Маџунков 2008, 311) 

Името на историскиот Марко за првпат се споменува во 1361 година како 

пратеник на царот Урош (Огненовски 2015, 271). Марко ја наследил власта во тегобни 

и тешки времиња, затоа што тогашните македонски територии биле длабоко 

потпаднати под отоманската, турска власт. Цената што требала да се плати за да се 

одржи позицијата на владетел подразбирала извесна (лична, но и општонародна, 

колективна) жртва.  

                                                           
104 Ова е една од причините зошто во епската традиција Волкашин е портретиран како антагонистички 

лик.  
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За да успее да одржи поволни политички односи, без да ги загрози интересите на 

својот народ, Марко стапил во вазален однос кон турскиот султан. Некои истражувачи 

(Михалчић, Љубинковић), сметаат дека совладетелството се формирало како 

општествено-правна и формална институција дури откако Стефан Душан ја добил 

титулата цар. Ако се прифатат нивните размислувања како валидни и прифатливи, 

тогаш тоа би го определило/дефинирало историскиот Марко како „млад крал“/ 

престолонаследник, во однос на царот Урош и на кралот Волкашин (Михаљчић 1997, 

37). „Стефан Урош бил законски цар, кралот Волкашин законски совладетел, а Марко... 

вршел функција на млад крал“ (Љубинковић 1997, 127). Се смета дека по смртта на 

Душан, на Урош и падот на Немаљиќите, Марко останал како единствениот законски 

наследник (Огненовски 2016, 273). 

Иако Марковата позиција подразбирала лојалност и верност кон тогашниот 

владетел, неоспорно е дека историскиот Марко дејствувал во полза и во интерес на 

народите што ги штител, во што веројатно и лежи неговата опеаност и возвеличеност 

во јужнословенските епски (и не само епски) песни и во другите фолклорни жанрови 

(преданија, легенди, приказни). Меѓутоа, она по што се издвојува историскиот Марко – 

кој дал основа за да се формира неговата епска ‘персона’ – е неговиот статус не само на 

„трансетничка“, туку и на споделена, јужнословенска фигура на меморија („насекаде 

има нишани од Марко Крале“; Цепенков 1980в, пр. 596).105 Марко загинал на 17 мај во 

тогашна Влашка, Романија, против влашкиот војвода Јован Мирче. 

Корените за формирањето на Марко Крале како ‘месија’ (спасител, избавувач) 

на народите, кои имале потреба од спасител во времињата на немоќ, може да се поврзе 

со сознанието (митот) за ‘херојот на коњ’; во миграцискиот процес на Словените кон 

Балканот; Неодминливите влијанија, врски и комуникација меѓу доселениците и 

автохтоните жители резултирале со тоа да се негува и да се усвои „легендата за херојот 

на коњ која потекнува од трачкиот и илирскиот пантеон“ (Стојановиќ-Лафазановска 

2008, 197; 2011, 198).106 Оваа претстава за т.н. ‘херој на коњ’, ќе изврши влијание врз 

долговековното растење, развивање и преобразување на историскиот Марко, за овој да 

биде преобразен како книжевен (епски) лик. 

Доведени во корелација со обемните и писмено фиксирани епови, 

јужнословенските епски песни што го опеваат Марко Крале како централен лик, 

сведочат за еден „вековен опит за егзистенцијалните проблеми на народното 

                                                           
105 Историскиот Марко не бил единствениот, кој ја признал турската врховна власт, која го обврзувала на 

плаќање данок. Во тој период и браќата Драгаш, владетели на источна Македонија со седиште во 

Ќустендил, станале турски вазали (Стојановски 1972, 71).  
106 Вреди да се спомене дека Теофилакт (7 век) запишал дека Јужните Словени биле „наоружани со 

цитари и лири“ (цит. спор. Китевски 2008, 12), што потсетува на претставата на анонимните и 

неименувани епски пејачи во западноевропскиот еп (ако се изземе Фолкер од ПЗН). 
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опстојување“ (Најчески 1993, 5). Слично како и еповите, така и епските песни не 

претендираат да претстават точни историски податоци. Ќе се покаже, всушност, дека 

некои од епските песни за Марко Крале содржат анахронизми, кои се или резултат на 

импровизаторската техника на епскиот пејач или пак на идеолошкиот печат на едно 

изминато, но незаборавено, минато време. Ова ја потврдува тезата дека историската 

хронологија не претставува задоволувачки критериум за да се трага по фактографски и 

неоспорни податоци за историските личности, кои се преобразиле во епски јунаци. Ни 

еповите што беа претходно коментирани, ни епските песни за Марко Крале, не се верен 

одраз на некогашната стварност, особено во случајот со епските песни, кои постојат во 

варијанти на ист епски мотив/сиже.107 Но, во народната традиција на епско пеење, 

особено на балканските простори, постои драгоцен материјал што помага да се одгатне 

или да се спознае духовната физиономија на народниот творец.  

Македонските и другите јужнословенски епски песни се движат околу еден 

историско-географски зенит на Балканот (како што ќе се покаже во хронотопите на 

некои од анализираните песни). Марко Крале е типизиран епски јунак што ја потврдува 

т.н. „циклизација на мотивите“ (Најчески 1993, 47), што значи дека претставата на 

споделениот јунак на балканските простори е нијансирана низ изведбите (пеењата, 

раскажувањата и интервенциите) на епскиот пејач како поет.  

Ако се земе предвид дека епските песни биле изведувани по устен пат, тогаш тоа 

значи дека преку епскиот перформанс/изведба, биле содржани, зачувани и негувани, не 

само народниот бит (народното самознание и себеспознание), туку и негата на едно 

историско помнење (сеќавање, реминисценција, народна меморија), во којашто и преку 

која биле зачувани и паремиолошки искази. Во овие искази се одразила суштината на 

духовната физиономија на народниот пејач (народниот колектив).  

Многувековното и долготрајно формирање и трансформирање на личноста на 

Кралот Марко во поетскиот лик на Марко Крале, условил да се јават промени и 

модификации/измени на овој народен јунак. Тој, со текот/изминувањето на времето, ги 

задржал и ги зачувал позитивните и негативните аспекти на македонскиот народ во 

средновековието (Пенушлиски 2005). Ова значи дека може само условно да се говори 

за индивидуализација на ликот на Марко Крале, затоа што во него се содржани 

типолошки црти што интегрираат/обединуваат најразнородни матрици: архетипски, 

митолошки, религиски, историски, етички и верски.  

Петвековното турско ропство резултирало со мечтата (насушната потреба и едно 

од основните човекови права) да се живее слободен живот, а слободата на изразот 

                                                           
107 Лорд се спротивставува на мислењето дека постојат варијанти на епските песни од причина што не 

постои изворник од којшто би биле изведени варијанти. И покрај ова, епските песни се поврзани едни со 

други, меѓутоа илузорно би било да се зборува за нивниот однос кон заеднички изворник (Lord 1990). 
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можела најподатливо да се изрази низ песната („ние Македонците без песна не 

можеме“, запишал Јосиф Чешмеџиев; цит. спор. Китевски 2008, 7). Поетската 

умешност што се развила во Македонија, а и пошироко на Балканот, го зачувала битот 

на македонскиот народ, особено преку паремиолошките искази (исказите што вршат 

функција на клетви, благослови, совети и здравици).  

Како што се покажа дека е тешко да се образложи поетското 

возвеличување/„славење“ на Беовулф, Сигурд/Сигфрид, така ќе се покаже дека не е 

едноставен процесот да се појасни зошто историскиот Марко прераснал и сè уште се 

смета за споделен епски херој на балканските простори. Историскиот Марко бил 

последниот владетел пред целосната наезда на османлиите, меѓутоа, една од причините 

за неговото опевање, се должи на некои преданија, каде што тој е претставен како 

доследен на христијанската вера (што значи, доследен на народот, кој ги почитувал и ги 

следел христијанските верувања, наспроти оние на поробувачите). Епските песни се 

поттикнати и инспирирани од политичко-општествени збиднувања, меѓутоа тие 

претставуваат уметнички творби, кои ја апстрахираат стварноста и ја преобразуваат во 

споделена почва на која се среќаваат личности, кои биле преобразени во ликови. Како и 

во еповите, така и во епските песни, некои личности никако не би можеле да се сретнат 

во историски околности. Ова значи дека анахронизмите го прават комплексен светот на 

јужнословенската епска песна, меѓутоа, ова својство ги обележува и херојските епови 

кои минале низ долги процеси на редакција, за да ја добијат формата во којашто се 

читаат денес.  

Јунакот на епската песна (не само Марко Крале, туку и: Јанкула Војвода, Секула 

Детенце, Дете Голомеше, Кратовче Радоња, Муња, Болен Дојчин... ), се ограничени од 

креативниот опсег/интенција на епскиот пејач како толкувач (на наследените, 

традиционални, епски сижеа) и импровизатор. Ова го налага прашањето: ако епската 

песна подразбира устен перформанс, тогаш каква е улогата на епскиот пејач како 

клучен актер во преносот на паремиолошки форми? Зошто во македонските и во 

јужнословенските епски песни се задржале формулаични конструкции со примарна 

функција на: клетви, благослови, закани и совети, наспроти недостатокот од 

пословичен исказ, каков што се среќава во еповите од западноевропската, односно, во 

сагите од нордиската традиција? 

Истакнатото наметнува и дополнителна дилема: во колкава мера епскиот пејач 

бил заслужен за конзервација (зачувување) на паремиолошките форми во епската 

песна? Цепенков ја препознал улогата и влијанието на епскиот пејач, иако во инаков 

контекст, кога забележал дека „имат селани у нас бескнижни, ама поеќе знаат од попот 

што му попуат в село“ (Цепенков 1980г, 9).  

Кога се чита, епската песна го губи иницијалниот иманентен и ’интимен’ белег 

на поентата, на интенцијата/намерата и на ’желбата’ да биде изведувана, слушана, 
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искусена и доживеана на непосреден начин. Епскиот пејач изнаоѓал начини за да може 

да одговори на барањата и на потребите на аудиториумот, односно, на слушателската 

публика, па еден истражувач на паремиолошките форми во јужнословенските епски 

песни, треба да си го постави и третото прашање: дали и колку аудиториумот внимавал 

на исказите, кои, епскиот пејач им ги нудел како „непишани закони/правила“ за 

пожелно морално однесување (почит кон родителите, доследност кон верата, 

зачувување на идентитетот)?108 

Она што го прави ликот на Марко Крале сложен за толкување е не само 

неговиот статус на споделена фигура на меморија меѓу јужнословенските народи, туку 

и сознанието дека тој е полистадијален тип на јунак и херој (јунак што етапно се 

развива, кој претрпува постојани трансформации и еволутивни усовршувања низ 

различните визури на епските пејачи, кои пеат за неговите подвизи). 

Кај јужнословенските народи не постои (не е усвоен) единствен, компактен еп 

како заокружена целина, која би го имала Марко Крале како водечки, централен лик, а 

дури и ако се појавеле соодветни историски, јазични, амбиентални, културни услови за 

создавање на еден таков еп, тој сигурно би се остварил на границата меѓу народното 

творештво и „личната“ (во условна смисла) визија на еден епски пејач. Ова сознание, во 

голема мера, влијае врз опсегот на паремиолошки форми што би можеле да се нотираат 

(забележат) и да се коментираат во избраните македонски и други јужнословенски 

епски песни, особено ако се има на ум дека паремиолошките форми вообичаено се 

јавуваат во дијалошки амбиент, односно, во заемната, меѓусебна комуникација меѓу 

(најчесто) два лика. 

Изложеното претставува темел за да се испита и да се најдат начини за да се 

објасни кои паремиолошки искази биле зачувани во изборот на јужнословенски епски 

песни и каква е нивната функција во и надвор од текстот.109 

3.3.2. Паремиолошки форми во епските песни во Зборникот на Димитрија и 

Константин Миладиновци 

Марко, Арапин и Маркоица (Мил. п. 101) 

Песната започнува со Марковата претпазливост и со подготвеноста на 

Марковица да го дочека ненајавениот Арапин. Марко ја надгледува околината, но 

забележува дека се случува нешто невообичаено. Марковица го предупредува дека 

                                                           
108 Може да се понуди одговор на оваа хипотеза. Исто како што не може да се одгатне прашањето во 

колкава мера редакторите и запишувачите го измениле карактерот на првобитните испеани песни пред 

овие да бидат запишани, исто така не може да се одгатне дали и колку слушателската публика била 

засегната од употребата на искази со паремиолошка вредност од страна на епскиот пејач.  
109 Во колоквијалната комуникација постои фразеологизам: „Не го знам Марко Крале, ама тебе те знам“. 

Исказот му се упатува на некој, во конкретна говорна комуникација и ситуација, и ги испитува, односно, 

ги подведува под сомнеж, намерите на соговорникот. 
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нешто или некој чука по Марковите порти. Арапинот се кани како нивен гостин, но под 

услов двајцата јунаци да се „обидат“ во натпивање: ако Марко ги надмине очекувањата 

на недобредојдениот гостин, тогаш тој ќе добие посед што би ги надминал неговите 

очекувања; ако Арапот победи, тогаш тој ќе ја добие (присвои) Марковата сопруга.  

Марковица, многу побрзо од Марко, ќе ја воочи заканата: „[Дејди Марко, мој 

стопанине!] / Сама, велит, лова што ни дошла / Што ни дошла црна Арапина... “. 

Нејзиниот исказ не е паремиолошки, ама претставува предупредување: натпивањето не 

е несериозна задача, особено ако противникот е некој со „нескротено либидо“ 

(Kulavkova 2008), односно некој што поседува капацитети, кои би го загрозиле 

сопружничкиот статус и угледот на мажот/сопругот, како јунак, кој мора да докаже 

дека ќе го варди домот, макар по „скапа“ цена.  

Јужнословенските епски песни во многу наврати го претставуваат Арапинот 

како еден од најжестоките непријатели на Марко Крале, а можните причини за ова се 

должат на појавата и присуството на Арапите и на османлиите на Балканот. 

Германскиот проповедник Стефан Герлах, во една од неговите белешки што датира од 

1573 год., забележал дека меѓу словенските народи на Балканот, истовремено живееле 

Евреи, Роми и Арапи (цит. спор. Најчевски 1993, 48).  

Арапинот ќе успее да го надмудри стопанот на куќата и од овие причини ќе биде 

проколнат/прекорен, преку исказот на епскиот пејач: „Бог да биет црна Арапина“, 

повторен во два наврати. Исказот не врши функција на клетва, затоа што не го 

изложува Арапинот под директно влијание на интенцијата на некој конкретен 

говорител (како епскиот Марко), кој би имал намера да му наштети преку збор. Она 

што го прави овој исказ различен од една клетва, која би се изговорила усно, е 

недостатокот од упатувањето, како што смета Бахтин, кон долу, кон земјата или 

нозете (Bahtin 1978, 182). Меѓутоа, исказот има клетвена вредност, и преку него, 

отсутниот и невидлив наратор, го куди однесувањето на Арапинот. 

Исказот во функција на проколнување ја сублимира долговековната претстава за 

ликот на Арапинот како универзален архетип, кој се појавил и опстојувал на 

балканските простори. Неговото име, кое попрво претставува назив или титула, а не 

лично име, речиси секогаш е дадено во аугментатив. Неговото име не се однесува на 

еден, единствен и конкретен непријател на Марко Крале (или на Ангелина, Болен 

Дојчин... ), туку на еден имаголошки конструкт, кој упатува на темните, разорни и 

опасни сили на деструктивниот Друг, кој честопати е дојденец отстрана, од 

невидливиот и недостапен, друг свет, отаде географски познатото и достапното.  

Марковица ќе го заведе Арапинот со исказот: „Фала богу единому, велит,/ 

[Зашто ти мене ќе ме избавиш / От овего тешка пианица!]“. Марковица го исполнува 

архетипот не само на сопруга / невеста, туку и на помошник на јунакот, во 
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мономитската схема на Кембел. Таа ја зазема позицијата што вообичаено би ја имал 

епскиот јунак. Во истовреме, таа ја врши или ја заменува улогата на Евросима, 

Шарко(лија) или вилите, како вообичаени помошници на Марко.  

Марковица ќе го заведе Арапот и ќе го натера да се ослободи од облеките, за да 

може самата да се преоблече (трансвестија) и да ги залаже останатите како „страшен 

делиа“ (како што би сторил Марко, доколку околностите би биле инакви). Нејзината 

тактичност и промисленост ја рушат клишеизираната претстава за жената во оние 

македонски епски песни, кои ја претставуваат како промискуитетна или неверна, со 

што се покажува дека и таа може да биде истовремено итра како нејзиниот сопруг и 

дека квалификативот на досетливоста и препреденоста, не се резервирани единствено 

за епскиот јунак.  

Марковица го измамува Арапинот, но ги повикува солунските граѓани на помош 

преку исказот во функција на закана: „Кој нему ноќе глава пресекло? / Си гражани арно 

разберите, / Бар’ едно живо не остава!“ Заканата во оваа епска песна може да се третира 

како условен паремиолошки исказ, затоа што очигледно се издвојува од вообичаениот, 

линеарен, наративен тек на текстот. Истовремено, ваквиот исказ покажува дека и 

жената/сопругата може да биде хиперболизирана во иста мера со нејзиниот сопруг. 

Кога веќе не располага со друга моќ на убедување, Марковица ќе стреми кон 

манипулативната моќ на говорот.  

Нејзиниот трик/план ќе биде успешен: таа ќе добие незаслужено богатство по 

пат на измама во име на спасот на сопругот. Но, ова нема да ја одврати од планот да го 

подложи разбудениот Марко на тест: дали ќе ја препознае господарката на неговиот 

дом и дали ќе праша за неа? „Во погледот како Маркоица“ е исказ во функција на 

поговорка, преку кој се формира основа за препознавање меѓу сопружниците. „M’ш 

сакала, и м’ш си избрала“, гласи пословичниот исказ на Марковица, со кој таа докажува 

дека никој не би бил подобар од Марко за сопруг. Но, ни покрај овие упатувања и 

навестувања, Марко нема да ја воочи смената/промената на неговата сопруга. Па така, 

на прашањето на Марковица, тој ќе праша/ќе одговори: „Кога гледаш во сурова земја, / 

Ти прилегаш млада Маркоица; / Кога гледаш она ведро небо, / Нигде немат пострашен 

от тебе“. Марковиот исказ ја фаворизира способноста на жената истовремено да биде 

невеста, но и воинка.  
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Марко и Гино Арнаутче (Мил. п. 102)110 

Оваа епска песна е една од многуте што го претставуваат Марко како епски лик, 

кој се придржува до христијанските обичаи за пост за време на големиот празник 

Велигден, поради што тој е претставен во светлото на верник, кој се лишува од 

материјалните и телесните задоволства и удопства.  

Како предан верник, тој ќе реши да се упати кон светото собиралиште на 

христијаните – хронотопот на црквата – без да предвиди дека на патот ќе налета на 

ненадминлива препрека.  

И оваа песна, како и во претходната, статусот на Марковица е константен, 

затоашто таа е претставена како лик со однапред подготвен план. Во таа смисла, 

исказот: „Бог је убил млада Маркоица, / Зашто беше умна и разумна / [И ја зеде сабја 

дипленица /... Му ја кладе сабја от скришема]“, претставува т.н. ‘лажна клетва’; 

нејзиното дејство не се колне, туку, напротив, се фали како добронамерно и 

интуитивно, затоа што сопругата насетува дека јунакот ќе налета на непредвидливи 

опасности, без оглед на отсуството на волја од негова страна да се впушта во 

заплеткани ситуации за време на светите празници. 

Но, иако Марковица го иницира првиот потег, кој би требал да го спаси Марко 

од потенцијалната неволја, таа сепак не е оставена сама на себе и ја има поддршката од 

Марковиот коњ. Затоа, таа ќе го преколне (ќе му заповеда): „Коњу, коњу, жити црни 

очи!/ [Ако видиш негде Марка во зло, / Да му кажиш негова остра сабја]“ (Мил. п. 102). 

Нејзиниот исказ покажува дека таа станува или се претвора во екстензија или 

продолжување на помошта која му следи / би му била упатена на јунакот во отсуството 

на Евросима или на Шарко. Марковица, во претходната и во оваа песна, го претставува 

она што Кембел би го именувал како „другиот дел“ (делот што недостасува и што го 

прави херојот да биде целина). 

Марко навистина ќе наиде на неволја што ни тој, ни Марковица, не би можеле да 

ја предвидат, а оваа неволја ќе се оствари во ликот и приликата на Гино Арнаутче. 

Вториов, навистина, го почестува со доследен поздрав („Добро утро, Гино Арнаутче!“/ 

„Дал бог добро, незнаено дељо!“), меѓутоа само поради тоа што не го познава лично 

својот соговорник. Гино е решен да ја грабне Марковата сестра, за да му „стори голем 

намузлак“ на јунакот. Причината за ова лежи во незадоволството на Гино од Марковото 

одбивање да ја даде Ангелина за некој како Гино (кој не ја почитува светоста на 

Велигден). И покрај упатената закана на сметка на Марко, епскиот јунак ќе си замине, 

                                                           
110 Спорно е прашањето дали во македонските и во јужнословенските епски песни може да се воспостави 

знак на еднаквост меѓу Мина и Гино како ликови што ги одржале живи белезите на нивните историски 

прототипови. Повеќе за ова: Никола Банашевић. 1935. Циклус Марка Кралевића и одијеци француско–

талијанске витешке књижевности. Скопје: Скопско научно друштво. 
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но без да го благослови противникот, кој очигледно не го препознал: „Ај со здравје 

Гино Арнауче! / Ако можиш, бог да ти поможит!“. 

Марко знае со кого се сретнал и е свесен дека мора соодветно да одговори на 

заканата, пред оваа да заврши трагично. Од тие причини, тој ќе му се обрати на својот 

коњ, кој ќе му ја открие тајната за скриеното оружје. „Ај ти Марко – мое господине! / 

Не клаи си големи касает, / [Тук побарај во мојава коса, / Да си најдиш твоја остра 

сабја]“ (курзив К. Д.). Значењето на исказот е очигледно: коњот го прави она што му 

било наредено од Марковата сопруга.  

И покрај подготвеноста на Марковица и покрај послушноста на коњот, Марко е 

свесен дека последниот подвиг ќе биде тест на неговата сила. И покрај поддршката 

отстрана, тој мора да настапи сам, а подвигот е неизвесен: „Леле боже, леле мили боже, 

/ Сега, боже, мене поможи ми, / [Пак ќе постам пости велигденски,/ Пак ќе дојдит дена 

Велигдена, / Да си одам в црква на причесна].“ Неговиот исказ не е паремиолошки во 

класична смисла, но она што го прави да звучи и да се третира како паремиолошки, е 

тонот, издвоеноста од наративниот тек на епската песна и неочекуваноста на 

Марковиот страв; исказот не е пословичен, но врши функција на молба, зашто ја 

истакнува зависноста и потребата на јунакот од надземска сила, која би го вдахнала со 

потребниот поттик како нужен за да се избегне и за да се надмине потенцијалната 

опасност. Она што го прави молбениот исказ на Марко да биде паремиолошки е 

неговата функционалност, односно, конкретниот резултат: епскиот јунак „одеднаш“ (од 

„никаде“), ќе добие сила и смелост за да му се спротивстави на непријателот. Иако 

бојот ќе заврши без конкретна победа на Марко или на неговиот противник, нашиот 

јунак сепак има дополнителен план („Бог го убил Марка Кралевиќа! / Зашто беше умен 

и разумен“). Планот е да се залаже Гино и да се одведе кај младата крчмарица.  

Крчмарицата брзо ќе ја увиди ситуацијата111 и ќе пристапи кон Марковиот план 

да се погуби Гино. Гино ќе го загуби животот поради непретпазливост, а Марко ќе ја 

почести Ангелина со исказот: „До сега т’имаф верна посестрима, / А от сега сестра 

рогена!“.112 

Марковата мајка ќе го искаже советодавниот исказ: „Не ти треба оружје да 

земаш,/ ти не одиш, синко, на превара, / тук’ ми одиш црква на закона, / ќе со земиш 

таина причесна“.  

Евросима, Марковата мајка, претставува врвен принцип на моралниот зенит во 

јужнословенските епски песни. Епскиот херој би бил помалку славен доколку би бил 

оставен да дејствува единствено по своја сопствена нарав или волја. Всушност, 

                                                           
111 Што дополнително сведочи за еднаквиот третман на женските ликови во некои од македонските епски 

песни, за разлика од отсуството на дејствителни женски ликови во Беовулф, со два исклучоци.  
112 Истиов мотив е задржан и во Марко Крале ослободува три синџири робје (Китевски, п. 211). 
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советодавството претставува суштинска компонента на голем дел од јужнословенските 

епски песни, кое е инаку претставено во херојскиот еп (каде што – со исклучок на ПЗН, 

отсуствуваат или се споредни женските ликови). Советот/советите што му ги упатува 

Евросима на Марко, вообичаено имаат императивна димензија, којашто го условува 

Марко да го прифати нејзиниот совет доколку сака да постигне успех во дејноста што 

ја исполнува како епски јунак. 

Понатаму во песната, Арапот ќе искаже исказ во функција на закана: „Ај оттука, 

жолта Бугарина, / да н’ те врзам напре во синџири“. Неговиот исказ потврдува дека 

паремиолошките форми во македонските епски песни се јавуваат во дијалошки процес; 

во мотивот „три синџири робје“, Арапот е закана што мора да се елиминира за да може 

повторно да се воспостави општествениот, „космички“ ред.113 

Димни Марко и Турчин војвода (Мил. п. 114) 

Насловот на песната е индикативен затоа што ја содржи именката димни, која 

вообичаено се однесува на некој што ги поседува атрибутите ‘прекрасен’ или ‘чудесен’. 

Во исто време, се однесува на некој што е тврдоглав, за што сведочат клетвите: „Да 

даде Господ да фатиш димна гора“ или „Димни гори да зафатиш“.  

Во наведената песна, Марко е „димни“ затоа што е спротивност на ликот на 

Турчинот војвода. Иако е подведена како епска, оваа песна не може жанровски да се 

смета за таква, затоа што не го разработува судирот меѓу две спротивставени сили. 

Меѓутоа, песната ја истакнува моќта на женскиот глас, а ова го претставува лирскиот 

елемент во епската поезија и не само што го изразува, туку и го потенцира женското 

присуство во машкиот свет на воинствени дела. Ова ги прави македонските епски 

песни, и посебно оваа, особено индикативни, од аспект на тоа што на еднаква почва ги 

сместува епскиот јунак и неговата сопруга. А Марковата сопруга е посакувана, затоа 

што Турчинот војвода ќе ја препознае по нејзиниот глас.  

Марковица ќе се покаже како препредена, зашто таа не само што е „гласоита“ 

(певлива, музикална, вокална), туку е и „црноока“ (мудра, итра и снаодлива): „Варај, 

варај ти Војводо, / Мои први ти љубене“, ќе истакне таа, барајќи ја сабјата на Турчинот, 

со цел сама да му пресуди на заробениот Марко. Но, прелагата ќе се оствари во полза 

                                                           
113 Една од дилемите, кои се наметнуваат кога се прават обиди за лоцирање на историските никулци во 

епската песна како фикционална творба се однесува на поистоветувањето (или побркувањето) на 

ликовите на Мина и на Гино (името на Мина како изведенка од Гино). Како епски ликови, тие очигледно 

се разликуваат, по основа на тоа што во епските песни Мина го пресретнува и го предизвикува 

невооружениот Марко на мегдан, наспроти претставата на „заштитениот“ Гино, кој е грабнувачот на 

Марковата сопруга и владетел на непристапното кале/тврдина. 
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на Марковица и на Марко, на штета на оној што се дрзнал да му наштети на мирот во 

семејниот дом.  

Турчинот е убиен на свиреп начин: „[Го фатифа, му одсечеха / Бели р’це од 

лактите, / Бели ноѕе од колена, / Му извртеха црни очи, / Г’ оставиха на бели чемши]. / 

Кој од тамо ми помине, / За бога нему да даде“ (курзив К. Д.). Последниот, завршен 

стих, на стегнат, прецизен (недвосмислен) начин, укажува на победата и триумфот на 

Марко и на Ангелина, над поробувачот и узурпаторот.  

Марко и дете Дукадинче (Мил. п. 121) 

Марко ќе биде известен од Ѕвездата Вечерница дека има јунак поголем од него 

во земјата Дукадинска. Таа ќе го советува што да стори за да го победи споменатиот 

јунак ако сака да ја зачува и да ја одржи славата, која дотогаш ја одржувала жива и 

неприкосновена неговата репутација на ненадминат херој. Самоувереноста на Марко ќе 

ја поттикне неговата мајка да се посомнева во неговиот вербално неискажан план: тој 

ќе појде во земјата на Дете Дукадинче, затоа што таму постои јунак (дете!), кое е закана 

за неговиот херојски статус.  

Во уводот на песната не се јавуваат искази со паремиолошка вредност. Марко, 

сепак, си поигрува со својата мајка, што пак укажува на контаминиран мотив, кој е 

комбинација од повеќе епизоди од различни, македонски епски песни. Марко ќе се 

насмее на загриженоста на Евросима, затоа што му дошло времето на женидба и 

бидејќи немал пари за свадба, решил да ја продаде на Арапот. Меѓутоа, Арапот не 

очекувал да го сретне Марко под „божјачките алишта“, па затоа нашиот херој му ја 

отсекол главата и ја ослободил мајка си (Пенушлиски 2005, 49–50).  

Марко Крале не може да дозволи неговиот статус на „јунак над јунаците“ да 

биде загрозен од некој острана, макар што статусот на неговиот непријател е 

невообичаен. Тој ќе треба да се организира врз основа на следниов опис и да го 

препознае непријателот: „Сами му се куки познавает, / Стреи му се бисер поднизани, / а 

бедеми от ж’лта дукада, / Вити порти му се челикои... “ Исказот на овчарите, кои го 

упатуваат Марко кон земјата на Дете Дукадинче не е пословичен, ниту пак врши 

пословична функција, освен ако не се смета на метафоричниот и хиперболичен аспект 

на клетвата: ако јунакот сака да го победи непријателот што му го загрозил статусот, 

тогаш тој би требал да возврати со машка сила така што ќе го кутне (порази, победи) 

„детето“ како јунак-закана.  

Марко ќе се сретне со Дете Дукадинче, но наместо мегдан, ќе му биде понудена 

гозба од времетраење на три дена и три ноќи. По нивното пирување ќе следи натпревар 

на силите, а Марко со измама ќе го победи својот непријател. Цената за тоа ќе биде 
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исказот-проклетство: Марко убил „дете малечкоо“, па затоа ќе биде проколнат со 

незнаен гроб.114 

Во бугарскиот запис на епската песна со сличен мотив, Марко ќе го навлече (ќе го 

предизвика) гневот на Дете Дукадинче, што пак ќе резултира со страшна клетва:  

Бог те убил, Марко Кралевичин, / [я да знадех, Марко Кралевичин, / че тизека мене 

да погубиш, / я чех тебе с душа да уморим;] / проклет да си, Марко Кралевичин, / от 

тебека нигде гроб да нема / и бог, Марко, да те не приема, / сал да умреш и да те не знаяа, 

/ от тебека нигде гроб да нема, / ни од тебе, ни од Шарко коняа, / да не зная дека че да 

умреш! 

(Бурин 1961)  

Марко и Груица Новогов (Мил. п. 122) 

Исказот на Марко (п. 102) е повторен и во оваа песна, но од епскиот пејач: „Леле 

боже, леле мили боже!“, кој врши функција на извик. Исказот не само што ја 

видоизменува атмосферата во епската песна и најавува кршење на вообичаениот 

животен тек (дисбаланс, неурамнотеженост, криза), туку претставува и упатување или 

поттикнување епскиот јунак да преземе конкретно дејство за да ја разреши 

новонастанатата ситуација. Извикот претставува сигнал дека мора веднаш да се 

дејствува: синот на епскиот јунак е грабнат додека Марко е во лов (како во Морска 

ламја го голтнува Марковото дете, а Марко ја распарува и го извадува детето; 

Шапкарев 1976). За да го спаси и избави сина си од гневот на непријателот, Марко 

Крале ќе мора да се справи со натрапникот, но, овој, иако „дете“, има дванаесет заспани 

срца, од кои само едно е разбудено (итеративниот мотив за Муса Кесеџија и 

персонифицираната змија).  

Убиството на детето-јунак ќе ги поттикне седумдесетте кралеви да го искажат 

нивното незадоволство, формулирајќи го како исказ, кој врши двојна функција на 

клетва и на проклетство: „Бог те убил, Марко Кралевике!/ [Това не је твоја јунаштина, / 

Туку ми је твоја ѓаолштина]“. Песната не остава широк простор да се откријат, а со тоа 

и да се образложат јасните причини зошто на Марко му се упатува ваков исказ, кој 

очигледно го санкционира не само неговото неповедение, туку и погрешната процена и 

изборот на Груица како непријател. Може да се претпостави дека исказот се должи на 

физичките диспропорции меѓу завојуваните јунаци. Истовремено, исказот би можел да 

                                                           
114 Во фолклористиката постои теорија дека зад ликот на Дете Дукадинче се кријат историски личности 

кои веројатно живееле порано од Марко. Евгениј К. Теодоров смета дека прототипови на Марко и на 

Дете Дукадинче би можеле да бидат Владислав и Јован Владимир кои живееле во 12–от век. Децата 

јунаци биле „идеализација на идните поколенија и тие ќе се одмаздуваат за делата извршени врз нивните 

предци“ (Најчески 1993, 53).  
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претставува далечно ехо на поархаичниот третман на детето-херој во митовите или во 

сагите: опасностите што ги искусил Сигфрид за време на престојот меѓу гномите, 

покрај корените на Игдрасил или на детето Кришна, кое ја препознало злата нарав на 

демонот Путана престорен во убава жена. 

Исказот, исто така, сведочи за критичката настроеност на епскиот поет (и/или 

редакторите на песната), кои не го поштедиле вообичаено привилегираниот и 

фаворизираниот лик на Марко Крале, што пак укажува на тоа дека клетвите не се 

секогаш резервирани исклучително за Марковите непријатели или за неверната 

сопруга. Паремиолошката вредност и тежина на исказот лежи во тоа што клетвата, како 

и исказот во функција на клетва, е неселективен, односно, не го бира оној кому овој ќе 

му биде упатен (без оглед дали ликот е миленик или омразен за епскиот поет/ 

редактор), затоа што се куди и се санкционира злоделото како општествено казнив или 

недозволен чин. Клетвениот исказ ги запира (ги ограничува, ги подведува под сомнеж, 

иако не ги забранува) слободните дејствувања (слободата да се тера по сопствен ќеиф), 

а ова, истовремено, ги регулира хибрисот, но и одговорностите на епскиот јунак.115 

Како и во митовите, така и во епските песни, на имплицитен начин биле 

сочувани и пренесени овие мотиви, кои биле соодветно прилагодени не само во 

согласност со правилата за градењето на епската песна, туку и во согласност со 

умешноста на епскиот пејач, кој преку својата перформативна вештина, ја зачувал 

виталноста на некогашната (народна, епска) традиција. 

Марко и Мурат-бег (Мил. п. 125) 

Марко ќе одбие да го послуша „законот“ на бегот: да не се пие вино и да не се 

носи зелено. Тој не би бил поборник за интересите на својот народ, ако не покаже доза 

на пркос. И ова, секако, ќе го доведе во неволја.  

Но, Марко е седнат во меана и „баре гајле немат“. Исказот врши функција на 

поговорка на фонот на епската песна, затоа што упатува на некој кој е незасегнат од 

опасноста што демне. Во колоквијалниот говор постојат мноштво варијации на овој 

исказ, кои сè уште се користат во македонското говорно подрачје („Ти е гајле“ / „Да не 

ти е гајле“ / „Не бери гајле“ и слично).  

                                                           
115 Ова ги прави јужнословенските епски песни онолку податливи за анализа, колку и комплексни, 

особено заради амбивалентниот начин на којшто ги сликаат (односно ги претставуваат) епските ликови. 

Причината за ова веројатно лежи не само во долгите процеси на создавање и на усно пеење на епските 

песни на балканскиот регион, туку и на сознанието дека тие не се исклучителна сопственост на само еден 

балкански народ или на само една (географска) територија. Истакнатото следствено влијае не само врз 

рецепцијата на Марко Крале како епски лик, туку и на природата и на причината зошто одредени 

паремиолошки искази биле зачувани во епските песни (како исказите во функција на клетви и на 

благослови), наспроти отсуството на други искази (пословичниот исказ или исказот во функција на 

поговорка), кои се застапени во претходно коментираните епови.  
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Немечка Кралица и Марко (Мил. п. 126) 

Немечката Кралица праќа збор/порака, апел до Марко. Песната го користи 

зборот книга, кој се однесува на „тенки“ или „ситни книги“, односно, на писма или 

пораки, кои биле испраќани од еден до друг географски крај кога немало друг начин за 

комуникација. 

Немечката Кралица праќа гаврани (митолошкиот слој во песнава) за да го 

повика Марко на интервенција: Арапите се на чело и тие владеат, а ова ги спречува 

свадбите меѓу јунаците и девојките во нејзината земја (реминисценција или навраќање 

на мотивот за укинувањето на свадбарината). Секула е престорен во невеста (мотивот 

за Тор во нордиската митологија) и неговата пожртвуваност ќе резултира со спас на 

сите.  

Седум кралеви шетает земја по краина (Мил. п. 142) 

Секула Детенце ќе му предложи на Марко Крале да го прошетаат светот („земја 

Караблашка, земја Арбанешка, земја Ингилеска, земја Арапинска, земја Туратинска“). 

Но, за Марко, странствувањето не е привлечно како за „лудиот Секула“,116 затоа што 

епскиот јунак гледа на овие земји како помалку добри од сопствената, што сведочи за 

стекнато искуство, но и преданост/наклонетост и жар да се припаѓа и да се биде во 

татковината.  

По сплет на невообичаени околности, Секула ќе падне во бунар каде што ќе 

биде дочекан од „змија тројноглаа“, што ќе го доведе во ситуација да повика на помош. 

Како и Марко Крале, кој често пати добива помош од самовилите, така и Секула ќе 

биде спасен од Ерина Самовила („[Пушти ми го лудечек Секула] /... Да не дојдит Ѓурѓа 

Самовила, / Да ти сторит чудо и големо“; курзив К. Д.). Подвлечениот стих претставува 

фразеологизам, кој врши функција на предупредување за невидените сили на Ѓурѓа – 

сили, кои би ги натерале и епските јунаци да затреперат и да ја преиспитаат својата моќ 

против надземското суштество каква што е вилата. Во македонските, но и во 

јужнословенските епски песни, вилата има амбивалентен статус, слично на 

Марко/Марковица: таа е истовремено помошничка/„посестрима“, колку што е и 

антагонистичка  противтежа на епскиот јунак/јунаци.117 Во постариот циклус на епски 

песни во коишто е задржана врската со фантастичните, митолошки мотиви, Марко 

Крале е задоен од самовилата Јана, на што се должи неговата физичка надмоќност над 

останатите јунаци. Во некои македонски епски песни и преданија, Евросима е 

                                                           
116 Своевидна критика на „младоста како лудост“.  
117 Постои претпоставката дека создавањето и трансформирањето на статусот и на митската, а подоцна и 

епска претстава на самовилите, влече корени уште од ловечките општества. Самовилите се 

претставнички на матријархатот, затоа што се претставнички и застапнички на примарно женски 

колектив (Атанасова–Шкрињариќ 2011, 66).  
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самовила, а во други, Марко е зачнат од змеј (Пенушлиски 1979, 30).118 Митолошката 

предлошка во претставата на Марко Крале како син на змеј го прави близок до 

змејоубијците, какви што се Сигурд или Сигфрид. 

Во македонската епска и фолклорна традиција, змејот вообичаено е претставен 

како змијолико суштество чие тело е покриено со рибји крлушки. Ликот и позицијата 

на змејот сведочат за сукцесивноста во еволуцијата на епските мотиви кои го врзуваат 

овој лик со неговата трансформација во ликот на Арапинот (Младеновска 2010, 136). 

Змејот во јужнословенскиот фолклор бил претставен и како змија со четири нозе, со 

шест крила или пак како ламја со дванаесет глави (Муртезани 2006). Бројот дванаесет 

не се среќава онолку често во епските песни кои се анализирани во оваа дисертација, 

каков што беше случајот со херојските епови за коишто веќе стана збор. Епската песна 

на директен и поекспресивен начин упатува на христијанската вера на епскиот јунак, а 

ова веројатно се должи на нејзиниот модус на постоење, односно усниот перформанс и 

пренос на текстот од епскиот пејач до неговите слушатели.  

За разлика од змејот, ламјата (алата) во македонскиот фолклор е претставена 

како огромен, крилат гуштер со кучешка глава и со апетит, кој не ги поштедувал ни 

луѓето, ни животните. Овие суштества живееле во длабоки пештери („светот доле“), 

покрај многу драгоцености (Пенушлиски 1979, 32). На ова рамниште епската песна ја 

задржала претставата за алата како чувар на закопано богатство, како змејот во 

херојскиот еп.  

Во херојските епски песни што се предмет на толкување не се среќаваат сижеа 

или епизоди во кои женски лик се престорува во ламја, меѓутоа оваа трансформација 

постои и е зачувана во народните верувања, кои го сопоставуваат змејот како 

претставник на ‘добриот’, позитивен аспект, наспроти ламјата како претставник на 

‘лошиот’, негативен аспект. Овие ликови, фигури, симболи, се третирани и се 

атрибуирани низ двојната етичка визура на ‘доброто’ наспрема ‘лошото’.119 

Марко ќе дознае за неволјата на Секула, па затоа ќе му се обрати на својот коњ: 

„Одај, одај моја брза коња, / Што тук одиш, назод се обзрнвиш“, за подоцна да додаде: 

„Дан’ ти удра ж’лта боздогана... / Ќе ти удра ж’та боздогана, / Ќе ти удра меѓу црни 

очи“.120 

                                                           
118 Мотивот за змејските атрибути на Марко не е задржан во епските песни, кои се предмет на толкување 

во истражувањево, но во песните со митолошка предлошка, Марко е атрибуиран како змеј (Верковиќ п. 

5; цит. спор. Атанасова–Шкрињариќ 2011, 183). 
119 Во народните приказни и легенди, ламјата односно алата претставуваат блиски корелати на 

претставата на змејот или змијата (Атанасова–Шкрињариќ 2011, 157). 
120 Сличен исказ се јавува и во Марко Крале ја губи прежната сила во којашто Марко го казнува својот 

коњ поради незадоволство од неговата физичка слабост/изнемоштеност.  
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Заканата не претставува традиционална, паремиолошка форма, меѓутоа во 

епскиот текст, таа се издвојува како посебен исказ, кој отклонува од праволиниската 

нарација. Дополнително, таа сведочи не само за карактерот на оној што ја искажува 

(строгиот Марко), туку и за потребите итно и брзо да се дејствува во непредвидена 

ситуација (да се спаси Секула). Во контекст на терминолошките определби на Ајдачиќ, 

исказот на Марко би претставувал „лажна закана“, затоа што јунакот не мисли 

навистина да му наштети на својот коњ, колку што со исказот го упатува на нуждата да 

се интервенира, со цел ситуацијата да биде решена во негова полза и во полза на оној 

што западнал во неволја, т.е. Секула.  

Седум јунаци и Арапин (Мил. п. 143) 

Марко гради седумдесет манастири без да добие „зелено светло“ од царот. 

Увертирата на песнава не нуди паремиолошки форми, но го претставува Марко во 

светлото на христијанин, кој се придржува и кој ги почитува обичаите на 

христијанската вера, без оглед на потенцијалните последици. 

Марковата наклонетост, верба, вера, верност и лојалност кон христијанските 

обичаи, претставуваат противтежа на наклонетоста, вербата, верата, верноста и 

лојалноста на неговите непријатели како припадници на инаква вера.121 Ваквата 

портретизација на Марко го проектира македонскиот и јужнословенскиот 

бит/суштествување во време на тремор и тегобност, кога се очекувало дека еден може 

да се бори против сите останати, не само за да се зачува индивидуалната, туку и 

колективната врска со традицијата и обичаите, без оглед на последиците, кои ги 

предизвикувале приклонувањето и практикувањето на слободната волја и избор. 

Царот ќе се почувствува загрозен од фриволното однесување на Марко, па затоа 

ќе прати абер/повик, да се најде „јунак над јунаци“ (што значи, со ист статус на нашиов 

епски јунак), кој ќе стави крај на „недозволените“ активности да се градат цркви.122 

На повикот ќе одговори Арапот, но тој ќе ги одбие наградите на царот: „Бог да 

биет земите што даваш, / [Што не раѓат ни леп ни пак вино]“. Понудената награда не е 

доволна за да се победи јунак како Марко, па затоа Арапинот ќе го искаже своето 

незадоволство на понудениот надомест. Антагонистот очигледно има инакви верски 

обичаи од оној против кого е пратен, но во епската песна, ова има надетничка основа, 

                                                           
121 Ако се има предвид сознанието дека ни Марко, ни неговите непријатели, не претставуваат верни 

одрази на конкретни историски личности, тогаш дали воопшто може да се зборува за ксенофобична 

нишка која ги противставува епскиот херој и антагонистичките сили? Ликот на Марко е онолку 

антитетичен колку што е ликот на Арапиниот/ Црна Арапина/ Царот на Стамбол, што значи дека на 

епската песна треба да ѝ се пристапи, пред сè, како на книжевно–уметнички говор кој ги хиперболизира 

и ги удвојува не само својствата на опеаните ликови, туку и на претставата на една мината стварност. 
122 Во една друга песна, Мурат–бег ќе повика мегданџии кои ќе го елиминираат Марко: „Кој је јунак, од 

јунака роден,/ да го фатит Марка Кралевиќе“ (Китевски, п. 214). 
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затоа што ни епскиот Марко, ни епскиот Арапин, не се претставници на една, 

единствена фактографска историска личност.  

По долга потрага, Арапинот ќе го најде Марко, за да биде дочекан од Марковиот 

исказ: „От бога да најдиш што ми бараш“; исказот врши функција на „лажен 

благослов“, затоа што Марко не го благословува навистина својот потенцијален 

непријател, туку си поигрува со него, затоа што ја знае и ја препознава неговата нарав и 

интенција. Но, и Арапинот ќе се покаже како итар и подготвен, затоа што ќе го 

препознае Марко. Препознавањето ќе резултира со Араповото 

преколнување/заветување: „Одведи се делибаша Марко, / Одведи се немој греши душа! 

/... Прва поп, ил калуѓер што иде, / Требува стопанот да испадне, / Да му пее по една 

молитва“. Неговиот исказ го сублимира ставот на епскиот пејач да се почитува 

народниот обичај за исповед/исповедање. Од друга страна, дијалошкиот процес од 

епски, прераснува или преминува во драмски: Марко ќе ја прифати улогата на 

Арапинот како лажен калуѓер и соодветно ќе одговори: „Ти се мољам, оче, да ме 

прастиш, / Да ме простиш ја незнам кои си!“. Но наместо навистина да го избави, 

Арапинот ќе го врзе Марко со синџири, а ова ќе го доведе епскиот јунак во телесна 

положба на покорност/клечење (поклонување). Марко „пишти како љута змија“, исказ, 

кој врши функција напоговорка во епската песна и кој потсетува (или сликовито ја 

реинтерпретира) реакцијата на змијата во ситуација на загрозеност.  

Во оваа песна, Марко не може да смета на Евросима, на Елена, на самовилите, 

на Шарко или на останатите помошници, меѓутоа за неговата ситуација ќе разбере 

ковачот/ајдутот Новак. „Кафпе един црна Арапина“, ќе го проколне Новак Арапинот, 

„Ако тргнам тешка боздугана, / Двете очи от глава ќе скокнат, / Ка је бел ден, ноќе ќе се 

сторит“ (курзив К. Д.). Новак претставува супституција за улогата на помошник, кој 

му е потребен на Марко во време на неволја. Подвлечениот исказ врши функција на 

закана, но и на условен пословичен исказ, затоа што истовремено сведочи не само за 

силата на Новак, туку и за неговата бестрашност, која потсетува на онаа на Марко.  

Арапинот вербално ќе го испровоцира Новак, како што прави Унферт во Б.: 

„Ајде.../ Арам да је краљство, што краљуваш, / Как’ мен’ Арапин ак’ не отепаш!“. 

Неговата провокација истовремено врши функција на клетва и на (епски, херојски) 

повик за подвиг/авантура. Ако македонскиот народ не успеал да ги протера Турците, 

тогаш Марко – преку екстензиите на неговото себство преку ликовите на мајката, 

сопругата, коњот, вилата, ковачот, децата-помошници – ќе успее да извојува победа, 

без оглед на тоа колку и оваа да е краткотрајна.  

Во понатамошните етапи на епската песна, Новак ќе се разоткрие во светлото 

(„ликата и приликата“) на  Груица-војвода, кој има сериозна намера да го елиминира 

Арапинот: „М’тна вода порој како носе, / [Така тебе ќе понесам бедо]“. Првиот дел од 
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неговиот исказ врши функција на поговорка, но и на закана, затоа што покажува дека 

Новак/Груица е сериозен во намерата. Истовремено, неговиот исказ претставува 

живописно сликање/претстава на природните процеси, а ова го прави исказот да биде 

исклучително свеж и иновативен ако се земе предвид дека ваквите фигуративни искази 

се реткост во јужнословенската епска песна.123 

Ќе се покаже дека никој не може на едноставен, брз и лесен начин да го победи 

Арапинот: ни Марко, ни Новак, ни Милош, ни Секула Детенце. Секула, сепак, ќе се 

повика на покровителската, заштитна моќ на светците: „Ела, боже, ти мене поможи, / 

Мили боже, и свети Димитрја, / Црн Арапин в р’ка да си кладам!“. Повикот кон 

надземската, божја сила, ја илустрира замената на отсутниот Марко како градител на 

манастири (односно, како непоколеблив верник и почитувач на христијанските 

обичаи). Секула ќе успее да го победи Арапинот и ќе се појави пред султанот за да го 

поздрави со исказот: „Честит, цару, от сега до века!“. Неговиот исказ врши функција на 

поздрав во функција на благослов, меѓутоа благословот е „лажен“, затоа што е 

контрадикторен (спротивен) на вистинските (искрени) намери на Секула.  

Во една друга македонска епска песна (Марко гради нова црква; Китевски п. 

210), Марко не гради седумдесет манастири, ами една нова црква. „Гради, гради – 

загради ја, / шари шари – нашари ја“ е исказот во функција на брзозборка, која е само 

условно паремиолошка. И покрај нивната краткост/лапидарност (големината на 

конструкцијата ги одредува законите на конструирање, како што забележа Тињанов), 

стихуваност и римуваност, брзозборките попрво би се сместиле во областа на детскиот 

фолклор, отколку во областа на паремиологијата. Меѓутоа, не е секогаш лесно да се 

постават граници меѓу областите, кои ги третираат паремиолошките, „кратки жанрови“ 

во фолклорните проучувања, особено ако се имаат предвид нивните допирни точки и 

жанровски „прелевања“ (хибридност на фолклорните жанрови).  

Шаина робина и Марко (Мил. п. 146)124 

Она што ја прави оваа епска песна заводлива и невообичаена во епскиот циклус 

за Марко Крале е фактот што царот на Стамбол бара и повикува да се јави „јунак од 

јунак роден“, кој ќе се пресмета не со некој од (вообичаените) машки узурпатори на 

(општествениот, социјалниот, политичкиот) мир, туку со робинката Шаина. Мотивот е 

                                                           
123 Истиот исказ го изговара и Јанкула-војвода, во истото говорно сценарио, што покажува дека Арапинот 

навистина не може да се победи во физички, а ни во вербален мегдан. Тој е ненаситен и секогаш 

подготвен да ги искуша силите на јунаците, а оваа негова особина е сведоштво за долготрајноста и 

свирепоста на силите на антагонистот.  
124 Воведот на песната Марко, Секула и краљ Латинина (Мил. п. 145) е претходно постоен во запис што 

не е епски (Пенушлиски 2005, 49–50). Марковица/Ангелина е подучена: Секула детенце ќе биде 

променет, за да „греит како летно с’нце“; сличен исказ во функција на поговорка е искористен за 

Марковото дете за време на свадбата на Огнен Грдомасен: „светна дете како јасно сонце“ (Цепенков п. 

22). 
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добар показател дека за разлика од западноевропските и некои нордиски епови и саги, 

македонскиот и јужнословенскиот епски корпус, многу често им доделуваат еднаков 

статус на женските ликови, со што епската песна престанува да биде континуирано 

опевање на подвизите на мажите и нивната вирулетност.  

Еврејчето ќе собере седумдесет јунаци со кои ќе тргне на поход против Шаина. 

Нескротеноста на либидото на Арапот ќе се пројави во оваа песна преку суптилно 

навестената сексуалност на Шаина: „Застој те се седумдес’т јунаци, / Да си зберам моја 

црна коса!“ Нејзиниот исказ, иако не е пословичен, е добар индикатор за аспектот на 

женската сила / способност: таа, Шаина, си „купува време“ со тоа што ги залажува / 

мами јунаците со нејзините женски атрибути. Но, од друга страна, пак, нејзиниот гест 

сведочи за косата како симбол на животворната сила на индивидуата. Меѓу Словените 

било распространето плетењето на косата, кое се зачувало, во скромни остатоци, во 

некои рурални предели во денешна Македонија. Во Мариовскиот Регион, на пример, 

младите невести ги кителе главите со волнени нитки, со цел да ја истакнат густината на 

косата, затоа што се сметало дека здравата и убава коса претставува симбол за 

„животната потентност на нејзиниот носител“ (Гаген-Торн, 1933, 51–82; Успенский, 

1982,106, 129, 137, 166; цит. спор. Ристовска-Пиличкова 2017, во ракопис). Во ликот на 

Шаина како да се содржани митските црти на старогрчките Аталанта и Артемида: таа е 

непокорна и нема да се поклони/покори на волјата на ниту еден маж, без овој да се 

докаже како рамен на нејзините сили. Па, затоа, Шаина ќе го фати Еврејчето во заседа, 

ќе ископа седумдесет гробови (честа бројка во македонските епски песни) и ќе стави 

крај на обидот да биде победена, но без да го закопа Еврејчето. Овој ќе биде оставен на 

милоста и немилоста на „орли и аршлани“ (потенцијална реминисценција на судбината 

на Прометеј).  

 Бојата на нејзината коса соодветствува со бојата на Марковите очи или на очите 

на неговиот коњ. Во исто време, соодветствува на црната боја, која асоцира на Арапот 

во епските песни на Јужните Словени, со што станува јасно дека црната боја, како 

квалитет или својство, има контрадикторни својства. 

Царот на Стамбол брзо ќе си ја увиди грешката затоа што ќе се покаже дека 

Еврејчето не останало доследно на максимата Res non verba (Дела, а не зборови), па од 

тие причини ќе му се обрати на Марко за помош. Овојпат, царот е оној што ќе мора да 

чукне на Марковите порти („Еднош кљуквит, а два п’ти виквит: / [Ја излези, Марко 

Кралевиќе!]“)125. Наведениот стих, иако не е искажан во прво лице, ниту пак му е 

директно упатен на конкретен соговорник во дијалошки амбиент, може да се смета за 

паремиолошки, затоа што може да се толкува фигуративно. Царот е во состојба на очај 

и не може да си дозволи повеќе од едно затропување на вратата на епскиот херој, кој е 

                                                           
125 Истиот исказ се јавува во Мил., п. 147, со таа разлика што е очигледна интервенција на „отсутниот“ 

епски пејач.  
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очигледно единствениот на кого што може да се потпре во безизлезноста на 

ситуацијата. Тој, иако цар, очигледно не располага со луксузот да седи на својот 

престол додека Шаина се движи низ неговите земји, па затоа, тој не еднаш, туку два 

пати го повикува Марко, затоа што времињата се тегобни и секој изминат момент би 

бил кобен (за царевото добробитие, за неговото царство/власт/углед).  

Тој ќе ја сумира опасноста, која ја предизвикале неделата на Шаина: на 

нејзината територија, таа е врвен закон („Што ми летат тука не ми врвит“). Неговиот 

пословичен исказ е предупредување: да се стапне на територијата на Шаина, значи да 

се биде „јунак роден од јунак“, односно, да се биде не само физички способен јунак, 

туку и препреден, затоа што Шаина мора да биде измамена (пред и за да) биде 

победена. Но, Марко нема да си дозволи да биде застрашен од царевите приказни за 

Шаина, па затоа смело ќе му вети: „Нејќум другар да идет со мене, / Сам ја идам во 

гора зелена“. Епската песна, преку неговиот исказ во функција на ветување, ја задржала 

претставата на епскиот херој како лик што дејствува во изолација, односно, како лик 

чија сила (но и хибрис) се доволни за да се надмине опасноста и за да се поврати 

вообичаениот тек на нештата.  

Шаина ќе го пречека Марко со поздравот во функција на благослов: „Добре 

дојде, незнаена дељо, / [Аљ си Турчин, али си каурин]?“, на што Марко ќе го потврди 

својот статус (како и во останатите македонски епски песни): „Не сум Турчин... / Тук ја 

сум, Шаина, хрисјанин“. Неговото разоткривање ќе го постави во позиција на поборник 

за христијанската вера, а оваа подразбирала – во времето на историскиот Марко – воена 

и политичка должност и одговорност кон султанот, но не по цена да се загрози 

интимното чувство и почит кон верата. Историскиот Марко веројатно не бил во 

поволна позиција за да ги спречи тешките даноци, забраната да се остане доследен на 

христијанските традиции и обичаи, да се запре сквернавењето на моралните убедувања, 

но затоа, во македонските епски песни, тој се издигнал над она што не би можело да 

биде запрено во историјата, а преку неговото дејствување, се задржале и се одржале 

белезите на непокорноста, истрајноста и трпеливоста на народот против окупаторот.  

Шаина ќе се разоткрие во невообичаено светло (претстава), затоа што ќе му 

открие на Марко дел од нејзината лична историја („биографија“, судбина). Таа е 

загубената сестра на Марко (па оттука и нејзиниот херојски статус). За разлика од 

бугарските епски песни во коишто Марко е препознаен како загубениот брат, во оваа 

македонска песна, препознавањето се случува по пат на исказ: Шаина интимно го 

прифаќа Марко како рамен на нејзината сила, што ќе ја поттикне да се почувствува 

доволно безбедно, за да може да го открие својот вистински идентитет.  

Марковата мајка ќе го искаже исказот, кој ќе ја открие нејзината зачуденост и 

изненаденост, а според паремиолошката терминологија, нејзиниот исказ е извик и 
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заповед, затоа што ја потврдува важноста да се зачува и да се одржи верата (што значи: 

идентитетот, јазикот, должноста кон татковината... ): „Што ќе бидит овој голем унер!... 

/ Да каните гости пријатели, / Зашто Шаина си докрепи вера“ (курзив К. Д.).  

Во македонските епски песни постојат примери – како што беше покажано и 

претходно и како што ќе стане очигледно и подоцна – за опис на убедувањето (верско, 

јазично и слично) на ликови во функција на непријатели или пријатели/сонародници, 

кои соодветствуваат на Марковите убедувања, а ова веројатно значи дека епскиот пејач 

успеал да остане доследен на своите морални убедувања, слично како неговиот 

најопеан епски лик. 

Марко си грабит невеста (Мил. п. 147) 

Марко ќе намисли да си земе невеста, но за тоа ќе мора да прати стројник. 

Улогата најдобро ќе може да ја исполни неговата мајка, која ќе се пожали на нејзината 

старост за зададената задача, за да биде пресретната од „адолесцентската“ лутина и 

закана на Марко: „Али гледаш ж’лта боздогана, / Ти искршвам твои стари коски“. 

Марковиот исказ е израз на некогашната (и денешна?) т.н. „разлика во генерациите“, 

затоа што Марко се гледа себеси како најбитен и своите интереси ги смета за 

приоритетни во споредба со мајчините.  

Марковата мајка нема да остане доследна на Марковата наредба, но откако ќе ја 

сврши задачата, Марко ќе се израдува („Марк’ од радост земја не го држит“) (курзив 

К. Д.). Исказот не би можел да се толкува како поговорка, ни како пословичен исказ. Не 

е поговорка, затоа што му недостасува општост/неутралност или споредба/компарација 

меѓу две нешта (предмети, појави... ), ниту пак е пословичен, затоа што се однесува на 

конкретен лик (Марко) и не претставува стегнато, вербално заокружување на 

повторливи, животни ситуации. Но, стихот отклонува од вообичаеното темпо и такт на 

песната, што значи дека тој е невообичаен за епскиот дискурс, па од тие причини може 

да се смета за условен фразеологизам.  

Финалето на песната го возобновува мислењето (концептот, идејата, навиката) 

на епскиот пејач да го претстави и да го потврди Марковиот статус на јунак, кој е 

ненадминлив по силата (што значи дека тој може да си дозволи да грабне невеста, која 

му била ветена на некој друг): „[Нејдам Марко, с’ тебе да се биам, / Туку идам 

побратим да бидам;] / Зашт’ се најде јунак од јунака, / Да пограбиш убаа нееста“, ќе 

истакне поразениот, „прв“ (ветен) сопруг на Ангелина. 

Темишвар Ѓуро, Марко Кралевике, Јанкула војвода и Дете Голомеше (Мил. п. 173) 

Темишвар Ѓуро ја игра/ја исполнува улогата, која му е доделена на Марко Крале 

во претходната коментирана песна. За да може да најде невеста, која би му била лика и 
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прилика, Темишвар Ѓуро мора да се покаже во најдобро светло, а за тоа ќе му биде 

потребна помошта од неговата мајка.  

Месењето на погачи и служењето на вино биле вообичаен дел од свадбарскиот 

церемонијал. Оваа церемонија подразбирала назначување на кум и постар девер, така 

што овие почести ќе им бидат доделени на Марко Крале и на Јанкула Војвода.  

Дете Голомеше ќе искаже исказ кој не е невообичаен: „Ајд’ от тука, незнаено 

деља / Немој с мене пеза да се биеш! / Ак’ издигнам еден студен камен, / Да те удрам 

меѓу двете очи, / Ќе т’ испрснат очи от главата!“ Сличен исказ му упатува Дете 

Дукадинче на Марко Крале, а исказот врши функција на закана: за да се постигне 

консензус, епскиот јунак (Темишварин Ѓуро во случајов) или ќе приклони кон волјата 

на Дукадинче, или пак ќе се повлече пред неизбежноста на „повикот за авантура“ 

(определба на Џозеф  Кембел). 

Интересот/фокусот ќе се насочи на Марко Крале, кој ќе се појави во 

вистинскиот час. Арапинот ќе им се закани на присутните на свадбата со исказот-

заповед: „Фрлите што ви се дарувале, / Ак сакате живи д’откините!“, кој продолжува во 

наредните стихови: „Ако пљунам сет ќе те удавам, / Ако дунам сет ќе те отнесам, / 

Сабја немам крвца да натопам, / Ако зинам, дете, ќе те голтнам“. Исказот, повторно, ја 

потврдува визијата на епскиот пејач за хиперболичните својства на непријателот.  

Понатаму, песната ја доведува до статус на загрозеност позицијата на Марко 

како кум, поради што тој ќе биде прекорен: „Ела Море Марко Кралевиќе! / Ког’ не 

можиш невеста да чуваш, / А што ќе ти кум ти да си одиш?“. И Марко, и Јанкула 

војвода ќе потфрлат да ја заштитат невестата, а исказите со паремиолошка вредност се 

повторуваат како и во останатите коментирани песни, со таа разлика што ги изговара 

Дете Голомеше, а не Марко Крале.126 

3.3.3. Паремиолошки форми во епските песни кај Марко Цепенков 

Марко и трите наречници (Цепенков п. 10) 

За разлика од оние епски песни во коишто е задржана митската предлошка, која го 

прави Марко Крале син на самовила или на змеј, во наведената песна кај Цепенков, тој 

очигледно е син на човек (што значи: смртен и однапред ограничен во своите квалитети 

и капацитети).  
                                                           
126 Мотивот за јуначкото сватовство е посебно разработен во коментарите кон песните запишани од 

Марко Цепенков. Јуначкото сватовство претставува авункулокално сродство. Етимологијата на терминот 

е изведена од латинското avunculus, кој се однесува на братот на мајката, односно вујкото. Јуначкото 

сватовство не претставува однос или релација, која се јавува и која се склучува по случајност (и покрај 

тоа што во некои епски песни, како во Марко и трите наречници, се добива таков првичен впечаток), 

затоа што упатува на општествената обусловеност на брачните релации и на „излезот од родовското 

општество“ (Атанасова–Шкрињариќ 2011, 30). 
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Волкашин е задоволен што добил син (сведоштво за долговековната традиција 

да се смета за благослов првородениот син, за што сведочи поговорката: „Прво, па 

машко“). Но, неговата радост брзо ќе биде засенета, затоа што покрај постелата на 

првородениот син, ќе се појават трите наречници, од кои третата ќе изрече кобни 

зборови кои ќе прозвучат како неодминливо пророштво: „[Марко да е јунак,] / Кога 

момче, оно да порасти, / На татка си коски да му скрши“. Нејзиниот исказ не е 

пословичен, ниту пак може да се третира како паремиолошки, освен ако не се 

класифицира како исказ кој исполнува функција на проколнување (и покрај тоа што 

реченичната структура и тонот не одат во прилог на оваа шпекулација).  

Појавувањето на наречниците (суѓеници, судици, усуди)127 и функцијата на 

нивното прорекување, веројатно претставува супстрат од древните тотемистички 

верувања, кои биле складирани и зачувани не само во епските песни, туку и во некои 

македонски приказни и преданија (Пенушлиски 1979, 28). Во Скопска Црна Гора, на 

третата вечер од раѓањето, бабата преноќувала покрај новороденчето за да ја чуе 

„пресудата“ на наречниците (за да може да ја поништи) или пак му „наречувала“ на 

детето по првото капење, за да го спречи остварувањето на пророштвото на 

наречниците (Пенушлиски 1979, 30).  

Народното верување во моќта на изреченото од наречниците се рефлектирало и 

во други јужнословенски епски песни, каде што се смета дека изреченото и 

„запишаното“ ќе ја предопредели судбината на јунакот или на личноста (Вуковић 1978, 

14). Ова верување било преточено и зачувано во пословицата: „Така му било писано и 

наречено од наречниците“ (Пенушлиски и Поленаковиќ, 1954, бр. 6107). На Балканот 

постои и верувањето дека не се наречниците оние што го предопределуваат човековиот 

животен пат, туку тоа го прави Усуд (Вуковић 1978, 155), машкиот демон Урис или пак 

Пилат (Schubert 1982, 89).128 

Исплашен за својот живот, Волкашин ќе го испрати Марко преку река, мотив 

што е присутен уште во некои архаични епови и во Светото писмо. Марко ќе биде 

најден и згрижен од овчар, кој ќе му го довери стадото на чување. Но, епскиот јунак ќе 

стори грешка (од незнаење, негрижа или просто поради ќеиф) и ќе го отепа стадото. 

Ваквото однесување мора да биде санкционирано и оваа функција ја исполнува 

исказот, кој е искажан со тон на клетва: „Ај оттука ти, дете копиле,... Ти да беше дете 

аирлија,/ Не ќе беше по река пуштено,.../ Да се давиш во белио Вардар,... / Ај оттука, кај 

сакаш, оди си;/ Вардар тебе татко нека ти је,/ И Вардар мајка нека ти је!“ (курзиви 

К. Д.) Подвлечените стихови ја илустрираат клетвата на овчарот, но прашање е дали 

исказот ќе се исполни, затоа што една од функциите на клетвите (и парцијално или 

делумно на благословите), е желбата за брзо остварување на она што се изрекло. Во 

                                                           
127 Тие се јужнословенски аналогони на грчките Мојри римските Парки. 
128 Во турските народни приказни, пак, оваа улога ја вршат ангелите „мелеклер“ (Пиличкова 2000, 20). 
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спротивен случај, говорот што содржи неуспешни или неостварени клетви или 

благослови, би се сметал за јалов и бесполезен.  

Марко, по сплет на околности, ќе налета на Грујо, деверот на Рељо Шестокрило, кој 

бара помлад девер за свадбата на вториот:  

[Пред Марко се Грујо застојало / И изваил здравица со вино, / Та поканил Марка за 

девера. / Дели Марко тогај прогоори: /] Ај, оттука, незнаен делиа, / Не шегуј се со мене, 

сирака, / Мене ми је Вардар татка и мајка.../ 

Не се, брате, со тебе шегуам,/ ... Заповедај ти здравица земи, / За да бидеш помала девера.  

(курзиви К. Д.) 

Во поканата на Грујо е содржано само упатување на здравицата, која 

претставува паремиолошка форма, без притоа да биде изговорена конкретна здравица. 

Како што беше истакнато погоре, здравицата врши слична функција на благословот, 

односно на исказите во улога на благослов.129 За разлика од благословите, кои се 

искажуваат и во вообичаени, животни ситуации, но и при свечени пргоди, здравиците 

најчесто се искажуваат при иницијациски церемонии и му се директно упатени на 

конкретен неофит/иницијант/славеник (или на група славеници).  

Ако предвид се земе ставот на Петровиќ дека здравицата претставува сакрален, 

свет текст, преку кој се истакнуваат позитивните, искрени намери на говорителот, кој 

му ја упатува здравицата на некој славеник (или група славеници), тогаш може само 

условно да се каже (затоа што да се тврди дека конкретната епска песна експлицитно го 

истакнува тоа би било неточно) дека споменувањето на зборот „здравица“ ја евоцира 

природата (и причината) поради која Грујо го кани Марко да биде девер. Гестот или 

чинот да му се „понуди здравица“ на некој туѓинец и непознат ја истакнува не само 

чесноста (но и наивноста) на Грујо, туку суптилно упатува на начинот на којшто се 

формирале „системите на сродство“ (определба на Петреска) кога не постоела крвна 

поврзаност меѓу оние што стапувале и формирале односи на сродство/„збратимување“.  

Исказот на Марко („Ај, оттука, незнаен делиа“) не врши функција на клетва, 

каков што е случајот со оваа реченична конструкција и формулација при средбите на 

Марко со некој непријател, туку попрво го истакнува неверувањето на епскиот јунак за 

честа која му била укажана. Марко настапува со сомнеж и скепса на поканата/повикот 

на Грујо, поради тоа што не може да си ја објасни причината за повластената позиција 

што му се нуди. Во епските песни не е невообичаено да се развијат и да се воспостават 

меѓусебни врски меѓу две страни, кои не биле во крвно сродство. Примери за ова 

постојат во песните, кои го проблематизираат побратимството и кумството како 

                                                           
129 Во погоре истакнатата структура на здравицата (стр. 80), Петровиќ забележува дека благословот е 

составен дел од структурата на здравицата и нејзиното мислење е добар показател за врските и релациите 

кои често пати ги воспоставуваат паремиолошките форми, поради што се создаваат хибридни модели на 

говор. Дополнително, сличната лексика (општословенските зборови и турцизмите) е споделено својство 

на здравиците и на пословиците.  
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сакрални релации, кои биле дел од јадрото на патријархалниот селски живот на 

Балканот; овие релации/врски, често пати се склучувале како единствен начин за 

„економско, социјално и историско преживување за време на турското ропство“ и биле 

етаблирани по началото на слободна волја, додека истовремено претставувале 

супституција за крвната поврзаност/сродство меѓу засегнатите страни (Koljević 1980, 

115).130 Заедно со кумството, побратимството (според етнолошката терминологија и 

теорија) му припаѓа на типот на „духовно“ сродство и овие типови релации, како што 

може да се претпостави, потекнуваат пред христијанството, но биле зачувани во негови 

рамки.131 

Кај Словените кумот имал статус на посредник меѓу светот на божествените 

сили (Дабог како бог-родоначалник) и светот на земското суштествување, така што тој 

вршел функција на свештеник-осредник меѓу овостраниот и оностраниот свет. Како 

покровител и на кумството и на побратимството во епските песни со христијанска 

доминантна струја се јавува свети Јован (Атанасова-Шкрињариќ 2011, 23). 

Појавата на троглавиот ѕвер и неговата елиминација, ќе му овозможи на Марко да ја 

покаже својата храброст, односно, да покаже дека и покрај протерувањето од 

сопствениот татко и од овчарот–очув, тој е способен да се искупи, макар што тоа го 

прави во изолација, односно, без знаењето на неговите родители (посебно Волкашин), 

кои би ја пофалиле неговата иницијатива. Елиминацијата на заканата ќе овозможи да се 

поврати претходно загрозениот ред, а во општествената заедница, ова значело успешно 

да се отстранат пречките, кои го спречувале вообичаеното исполнување на адетите и 

обичаите во свадбената церемонија.132 

Пророштвото, „изречението“ на наречниците ќе се оствари затоа што Волкашин 

ќе се покаже како страшлив девер. Волкашин и Марко ќе се препознаат и таткото ќе ја 

воочи својата грешка: „Арно ама, што је наречено, / Преку глаа ќе врви на чоеко“. 

Неговиот пословичен исказ ја илустрира не само немоќноста на човекот да се бори и да 

им се спротивстави на надземските сили, туку и на условеноста на неговото 

постоење/суштествување и опстојување, кое во светот на епската песна, е зависно од 

волјата на она кое народниот човек не можел да си го објасни (Бог, судбина или 

                                                           
130 Истакнувањето на важноста на сватовството во епските песни не е случајност, затоа што третира 

општествени односи кои биле од значење за целиот колектив. 
131 Коментираната епска песна само површински и само попатно го проблематизира кумството, 

побратимството и сличните типови на односи на сродство/систем на сродство (Петреска 2005), затоа што 

во јадрото на текстот се наоѓа епскиот конфликт и неминовноста и нужноста овој ефективно да се 

разреши.  
132 Во поархаичните епски песни, невестата често пати се добивала ако претходно се одговорело на 

поставени гатанки. Во епските песни во коишто митолошкиот слој е сведен на минимум, темата на 

јуначкото сватовство добива инакви димензии. Во позиција на загрозувачи на церемонијата се јавуваат 

ликови, кои се претставници на владејачката, феудална класа, што значи дека епскиот јунак се бори 

против антропоморфен непријател.  
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к’смет). Во народните песни поголем е бројот на клетви изречени од мајката одошто на 

клетви изречени од таткото. „Тоа се должи на фактот што и навистина таткото поретко 

колне, па застапеноста на татковата клетва во песните соодветствува на нивната 

присутност во животот“ (Китевски 1991, 88).  

Во една друга песна чијшто наслов врши функција на клетва (Бог да бие 

Кралевиќу Марка; Миланов Ристески п. 32), мајката/премажената Маркова сопруга, го 

проколнува ненаситниот апетит на својот син, затоа што синот потврдува дека 

„крушата под круша паѓа“: „А, бре, куче, Марково колено! /... А, бре, куче, куче од 

колено!“ Се чини дека нејзиниот исказ претставува индиректно колнење на Марковото 

однесување претставено во почетните фази на содржината на песната, а причината за 

исказот со клетвена функција се должи на незадоволството на Марковица од 

Марковото неповедение (таа се премажува за Дело од Костур и покрај тоа што 

нејзиниот сопруг е сè уште жив и нивниот брак непоништен). Мотивот и сценариото се 

задржани, како што ќе се види, во Марко и Гино дебарлија (Цепенков, п. 18). 

Финалето на песната ќе го претстави исполнувањето на зборот на наречниците 

како благослов: „Вала Богу, за чудо големо, / Што се рекло од три наречници, / Што се 

рекло и се извршило!“ Неутралниот, имперсонален исказ, го претставува 

исполнувањето на пророштвото / ‘изречението’, како позитивен исход за засегнатите 

страни.133 

(Црква градил) Волкашин и Марко (Цепенков п. 11) 

Таткото и синот градат црква, но меѓу нив ќе се јави неспокојство и спор кој ќе 

резултира со потенцијално крвопролевање. Хибрисот на Марко ќе го натера да верува 

дека е појунак од сопствениот татко, а ова ќе го поттикне бесот на Волкашин. Но, 

Марко нема да се осмели да му се спротивстави на татка си, за „Да не земит клетва од 

Бога“. Дејството во песната се одигрува околу хронотопот на црквата, кој не е случајно 

избран, затоа што се подразбира дека територијата која го обележува судирот, е 

територија на која би било грев/погрешно/општествено недозволиво да се пролее крв 

(особено во случајот на чедоморство).  

Волкашин ќе се освести и ќе се доведе во ситуација да биде прекорен од 

светците-чувари на црквата и затоа ќе биде казнет и проколнат од Св. Архангел: 

                                                           
133 Неспорно е дека овој тип искази се поретки одошто вториот тип искази во функција на клетва, иако и 

двата типа би требало да се толкуваат не толку како изрази на христијанската побожност, колку како 

механизми кои го потпомагаат развојот на епската песна низ нејзините етапи. Самиот јазик на епската 

песна е организиран систем, „во кој секој елемент го има своето утврдено место, значење и функција“ 

(Муртезани 2001, 71); ова значи дека компонентите од коишто е составена една песна се заемно–зависни, 

поврзани, за да функционираат како целина. 
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„Волкашине, аир не ќе видиш, / Куќи, кули ќе ти се растурат, / Манастиро здрав не ќе 

останит, / До три-четири, богме појаси“.134 

Анимозитетот меѓу таткото и синот и особено реакцијата на таткото, е показател 

на неспособноста да се контролира ниската, примордијална страст. Волкашин сака да 

го казни Марко поради неговото „расфрлање“ со самопофалби, а идејата за 

казната/одмаздата во случајов, упатува на Lex talionis („Око за око, заб за заб“). Синот е 

во подредена позиција затоа што не може да си го дозволи луксузот да го нападне 

сопствениот татко. Доколку случајот би бил инаков, тогаш сценариото би се 

претворило во нешто слично на трагичната судбина меѓу Рустем и Сухраб. „И така во 

работите за епосот не ретко можат да се сретнат интерпретации, според кои 

фабуларната шема на борбата на таткото со синот... се во својата суштина трагични“ 

(Вражиновски 1983, 33). Меѓутоа, како и во други епски сценарија, така и тука божјите 

(натприродни) сили му се наклонети на епскиот јунак, и поради ова, тој ќе најде 

прибежиште во една црква.  

И Волкашин, и Марко ќе бидат истовремено изложени на тест:  

Ако Марко беше паган тогаш тој, секако, би го убил својот татко; ако тој беше 

автентичен трагичен херој во една епска песна тогаш тој најверојатно би ја кажал 

вистината и би се довел во ситуација да биде убиен а ова би ја расветлило неговата 

преданост кон моралната норма на чиешто почитување го навела неговата мајка... Марко, 

накратко, може да се потпре само врз своето херојско срце и благородна душа.  

(Koljević 1980, 187) 

Волкашин ќе биде спречен од светците (метафора за проникнувањето на 

надземското во животните активности на епскиот пејач, но и на епскиот јунак) во 

обидот да ја негира крвната поврзаност со сопствениот син. Во смисла на кажаното, 

исполнувањето на клетвата, која ја изрекува Волкашин, наоѓа одглас во финалето на 

некои други јужнословенски епски песни (Смрт Марка Краљевића/Смртта на Марко 

Крале) иако неговиот исказ всушност не функционира или не би требало да се очекува 

дека ќе функционира како усно изречена клетва. Ова е така, затоа што татковата клетва 

ќе биде пресретната од царевиот благослов: „Куме Марко, бог ти помогао! / Твоје лице 

св’јетло на дивану! / Твоја сабља сјекла на мајдану! / Нада те се не нашло јунака! / Име 

ти се свуда спомињало, / док је сунца и док је мјесеца!“.135 

                                                           
134 На инаков начин, Марковата (неименувана) сестра ќе го предвиди или ќе го навести распадот на 

Марковото кале, поради што ќе биде изложена на Марковиот гнев, проициран во двојна функција на 

закана и на условен клетвен исказ: „Али утките ќе утаат, мори никаквице... чекај се сега, оти те отепав 

како змија со каменов“ (Цепенков 1980в, пр. 608).  
135 И во верзијата на песната запишана од Караџиќ, Волкашин нема да го елиминира Марко, но затоа пак 

ќе го проколне. Меѓутоа, клетвата ќе биде поништена од благословот на царот и на Марковата мајка, што 

значи дека клетвата е „магиски неделотворна“ (Ајдачић 1992).  
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Секогаш на ум би требало да се има форматот на исказот: иако значењски можат да 

се толкуваат како слични по смисла, искажаните и запишаните искази немаат иста 

вредност. Ова може едноставно да се објасни со импактот, односно влијанието што го 

има изречениот, наспрема пишаниот збор. Во извесна смисла еизвонредна забелешката 

на таткото во писмото до Тони во Буденброкови, во коешто тој вели дека:  

Колку и да е говорот пожив и понепосреден, напишаниот збор сепак има предност, 

затоа што е избран и напишан без брзање и тој останува, па може по местото и формата 

кои му се дадени и предвидени, секогаш одново да се прочита и така да влијае 

рамномерно.  

(Ман 1974, 139)  

Во традиционалната култура постои верување дека родителската и кумовата 

клетва (кумот како „божји експонент на земјата“ и како „посредник меѓу сакралното и 

профаното“), се сметаат за клетви со најголема тежина заради нивниот социјален и 

религиски статус. Но, од аспект на православното христијанство, клетвите му 

припаѓаат на паганскиот светоглед и се конституирани како синкретични форми и како 

израз на религиско-магиски практики (Radulović 2007, 138). Овој квалитет упатува на 

или сведочи за перформативната (илокутивна) потентност/значење/моќ на исказот. Во 

традиционалното општество, родителите, кои имаат повисок статус од децата, 

располагаат со моќта да ги контролираат духовните сили и со тоа, тие се 

поавторитативни при искажувањето на клетви (Radulović 2007, 145). 

И во религиската свест на Македонците е „зачувана меморијата (писмото) на 

паганизмот, на претхристијанската вера, како доказ за нивниот духовен 

сензибилитет...“ (Ќулавкова 2016, 10). 

Марко ослободува три синџири робје (Цепенков п. 13) 

Нашироко распространетиот мотив за ослободувањето на трите синџири робје 

им е познат и на оние што не се занимаваат со проучување на паремиолошката 

содржина во епските песни.  

Содржината е веќе позната: Марко тргнува на причест за време на Велигден, но 

е предупреден од мајка си да не зема оружје со себе (затоа што присуството во црква со 

оружје, за време на особен и голем/‘тежок’ празник, каков што е Велигден, е 

недозволено однесување). Она што треба да се забележи за оваа песна, и покрај 

раширеноста/распространетоста на овој мотив меѓу јужнословенските народи, е 

отсуството на конкретни искази, кои би се сметале за паремиолошки, ако се 

изземат/исклучат исказите, кои претставуваат фузија на пагански и на христијански 

квалитети („Фала Богу за чудо големо“).  

Важноста да се одржи христијанската вера е мотив што се третира со поголемо 

внимание во некои други песни, како во Вино пијат три млади јунаци, во којашто 
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оџите ќе изречат клетва долга триста години, за да ги одвратат христијаните од нивните 

верски обичаи и практики. Ццелта на нивната забрана е потурчување и напуштање на 

суштинските адети и обичаи, кои се во суштината на нивниот идентитет (венчавките, 

раѓањето пород и крштевките).  

Присуството на туѓинците во Македонија, било како поробувачи и владетели, или 

пак, како трговци од друга вера, низ повеќе векови кај македонското население 

предизвикувало верска нетрпеливост и отпор од секаков вид... Македонските првенци, 

најверојатно, уживајќи некакви политички и економски привилегии, слобода и 

самостојност кај туѓинската поробувачка власт, често биле во друштво со нејзини 

претставници и заеднички јаделе и пиеле во меаните и крчмите. Во народните песни на 

ваквите седенки, Македонците биле прикажувани како „големи јунаци за пиење“. 

(Миланов Ристески 1996а, 13–14) 

Оџите и ефендиите, кои работат во полза на царот на Стамбол, ќе го советуваат 

владетелот да ги запре/да ги укине обичаите на христијаните: „Ни да се женат, ни да се 

мажат, / Ни на Велигден на закон да одат, / Како тие адет што имаат“. Оваа нивна 

интервенција ја дава клетвената основа на исказот: „Бог ‘и убил оџи, ефендии!“,136 

преку кој се колне однесувањето на помошниците на царот, затоа што со тоа (со 

прифаќањето на сугестијата) ќе биде загрозен интегритетот на христијанските верници, 

чиј идеал е претставен преку ликовите на тројцата јунаци (Марко, Јанкула и Секула). 

Понатаму во песната, Марко ќе се осмели да се појави пред царот на Стамбол, 

што ќе го поттикне гневот на вториот: „Бог те било, жолта Бугарину! / Земи си коња 

пеливана / Да не вадам сабја од ножница, / Да ти сечам глава од рамена“. Исказот што 

врши функција на клетва, и покрај тоа што е изречена во непосредно присуство на оној 

кому му е упатен, истовремено врши функција и на закана. Доколку би бил мудар, 

Марко ќе отстапи, затоа што негирањето или противењето на волјата на царот (кој е 

очигледно над законите),137 би можело да резултира со непредвидени неволји за Марко, 

но и за оние за коишто тој се залага.  

Оваа песна на драматичен начин го претставува епскиот јунак како непокорен, 

што го прави неговиот хибрис оправдан: „Честити царе, жешко сонце наше!“ е исказот-

поздрав, кој го изговара Марко, „[Ако тебе некој те испраша / Одошто си така улишено 

                                                           
136 Марко ги проколнува оџите и во еден друг, поинаков контекст. Доведен во ситуација да спори околу 

припадноста на материјалниот посед со Секула, тој ќе ги проколне петлите и оџите, кои му 

оневозможиле да го надитри својот внук: „Проклети да сте вие, петли, што не пропеавте, за да ме 

скорните да делам земја со внука ми, ами ме остаивте да се успијам и да дојди внук ми под кале да ми 

земи сета држаа и да бидам за страмота! Проклети да сте вие, петли, и до векутума века во моиве кули 

петел да не пропеи, нити па оџа на онаа џамија да не можи да вика“ (Цепенков 1980в, пр. 590).  
137 Една од причините за возвеличувањето на историскиот Марко и неговото трансформирање во 

заедничка фигура на меморија кај јужнословенските народи, може да се должи на потајните обиди на 

одредени историски индивидуи да му пркосат на некој кој им се наметнал како неприкосновен авторитет.  
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/ И ти чудо нему да прикажиш:] / Силум вера да не се менуа“. Позицијата на епскиот 

јунак, кој со своето дело прераснува во херој на народот, е јасна: дури и во безизлезни 

мигови на постојана општествено-политичка анксиозност, херојот ќе изнајде начин 

соодветно да одговори на турбулентната (наметната) криза, со отпор кој ќе резултира 

(или би требало да резултира) со добробитието/враќањето во урамнотеженост, на 

неговиот народ. 

Историската траума е надмината преку триумфот на Марко над непријателот. 

Победата треба да се прослави, па затоа Марко ќе ја заземе улогата да ги извести 

христијаните со исказот: „Ал’ чуете, до триста девојки! / Ај и вие Велигден чинете!“.  

Во песната Минал Марко низ турски дворои (Цепенков п. 21),138 која иако не 

епска, туку жетварска,139 Турчинката ќе го поттикне/притисне Марко да си ја промени 

верата. Но, истрајноста на епскиот пејач, кој зборува во името на колективот, е 

претопена во неколебливоста на Марко кој ќе остане доследен на своето и ќе ја натера 

верски преконвертираната Турчинка да заклучи дека: „Од рисјанцка поубаа вера / 

Нигде нема по сичката земја“. Нејзиниот исказ е во функција на славење на 

христијанската вера, но не затоа што е навистина поубава од останатите, туку затоа што 

е слатка, кога се практикува заради лични убедувања (без насилство, без наметнување, 

без присила). 

Присилните причини за потурчување почнуваат со уцена, па преку применета сила 

над жртвата или неговите најблиски... Доброволните причини за менување на верата се 

исти како за потурчување така и за покрстување, а тоа се убавината на избраникот, 

неговиот однос и облекување, а прифаќањето на спротивната религија, пружа повеќе 

подобности. 

(Миланов Ристески 1996а, 30)140 

Незавидната (зависна), вазалска положба на историскиот Марко кон султанот, 

не би му дозволиле или најмалку би му отежнале да го пропагира христијанството и 

                                                           
138 Епскиот мотив е зачуван и во песни со други наслови од кои не сите се жанровско епски: Шетал 

Марко покрај Црно Море, Овци пасла Туркиња де’ојка, Постил Марко пости Великои (Миланов 

Ристески 1996а, п. 110, 111, 113). 
139 Неоспорно е дека исказите во функција на клетви не се среќаваат само во епските песни, кои го имаат 

Марко Крале како централен лик. Во обредната песна Шетал Марко низ гора зелена (Миланов Ристески 

1996б, п. 13), жедниот Марко ја проколнува гората која го „измамила“: „Ој ти тебе, горо, бре, зелена/ 

корењето огон д’и опали,/ врво’ите слана д’и попари“. Во една друга песна, којашто исто така не е епска, 

се колне неверноста на Марковица од трите Варошанки: „Арам ти се, млада Марко’ице, / арам ти се три 

бурма прстење,/ арам ти се поли од калкани, / арам ти се полите леале, / што поцрни Кралевиќа Марка, 

што заљуби Дука Шемшовиќа“ (Миланов Ристески 1996б, п. 31). Во оваа песна ликот на сопругата е 

ставен во заднина и текстот не нуди податоци за причините за неверството на сопругата, како што е 

случајот со некои други епски песни (сп. Миланов Ристески 1996, п. 32; 33). 
140 Истакнатото, очигледно, не се однесува ексклузивно на епските песни.  
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неговите обичаи меѓу Турците, но тој останал верен на својата црква и го славел своето 

крстено име (Банашевић 1935). 

Во песната Марко Крале ја одменува свадбарината (Китевски п. 212), Марко ќе 

ја преколне Косовка девојка за да му ги открие причините за нејзините маки141 и откако 

ќе дознае за неделата на Арапинот, тој истовремено ќе ја благослови, но и ќе ѝ порача:  

Да си сакаш момче спроти себе, / да си сакаш, да си се оможеш/ и на Арап 

свадбарина да платиш. / Ќе те прашам, право да ми кажеш, / жити рода и твоја крвнина,/ 

жити вера наша православна,/ жити име Христос Исусово, / немој мене ти да ме 

излажеш: / коде му се кули Арапови?  

(курзив К. Д.) 

Од сите досега коментирани епски песни, во оваа песна е содржано експлицитно 

повикување/условна инвокација на Исус Христос, со што автоматски Косовка девојка е 

обврзана на точен одговор. Доколку не постапи според волјата на Марко, тогаш таа не 

само што ќе му укаже непочитување на Марко (т.е. на неговата вера), туку истовремено 

ќе се доведе во деликатна позиција да биде казнета поради тоа.  

Она што дополнително ја издвојува споменатава епска песна, во споредба со 

претходно коментираните, е екстензивноста (проширувањето) на искази со функција на 

заповед. Овие ги искажува победникот во часот на триумф:  

Коде имат јунак за женење,/ да си сакат мома спроти него,/ да си сакат, да си се 

оженат!/ Коде имат мома за можење,/ да си сакат момче спроти неа,/ да си сакат, да си се 

оможит! 

Победата над оној што ја укинал свадбарината претставува победа на правото да 

се практикува слободната волја и слободниот избор, без оглед на тоа дали овие се 

однесуваат на изборот на сопруг или на изборот на вера. Истовремено, исказот 

порачува дека треба да се остане доследен на своето, без оглед на сложеноста на 

ситуацијата. Но, во современото, денешно општество, овие вредности не само што се 

надминати, туку се и инвертирани/преобразени и доведени во сериозна криза, што 

значи дека човекот постапува како поединец, како индивидуа, во одлуката кои морални 

принципи да ги следи како достојни и блиски до неговите лични убедувања.  

Во контекст на претходно истакнатото за експлицитното упатување на името 

Божје, вреди да се забележи дека во постарите песни (Марко ја губи прежната сила),142 

увертирата на песната започнува со инвокација на Бог:  

                                                           
141 Во оваа песна само површно е задржана претставата на Арапинот како ненаситно „чудовиште“ 

(реминисценција или потсетување на мотивот за ненаситните и алчни духови на огнот или водата, за 

Минотаурот или за змејот), што значи дека епскиот наратив преминал од зооморфно кон антропоморфно 

претставување на непријателот, со што песната станува типично епска, а помалку митска. 
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Ој ти тебе, боже мили боже, / што ми правиш чуда и нишани, / да се чудит с’та 

рисјанштија, / да се славит твое свето име, да се слушат од века до века!/ Сполај боже за 

чудо големо, / дека ќе се чудо нагледаме.  

Пофалбата и славењето на Божјото име треба да послужи како сигнал-„шифтер“ 

(премостувач, „прескокнувач“) од светот на стварноста во светот на епската песна; 

проемијот, уводот, истовремено служи како епска техника, преку која треба да се 

подготват слушателите за премостот од едниот свет (светот на стварноста) кон другиот 

свет (светот на уметноста, и, посебно, на умешноста на епското пеење). Во истовреме, 

уводот го подготвува епскиот пејач за чинот на пеење, кој подразбирал одговорност 

која би му била несфатлива или туѓа на денешниот читател на епските песни како 

книжевно-уметнички творби. 

Не е случајност што Марко ја среќава Косовка девојка, а и голем дел од своите 

непријатели „некаде меѓу“, односно, на патот/патиштата. Тој ги среќава загрозувачите 

на (општествениот, политичкиот) мир, на раскрсници, кои ги пресекуваат Марковиот 

свет и светот на неговите противници. Во македонскиот фолклор постои посебно 

толкување за битноста на вкрстувањето и на раскрстувањето/разидувањето на 

патиштата, а ова укажува на преминот од еден кон друг свет, што пак упатува на 

смената на календарските обичаи и на обредните активности (Петреска 2008). Баењата 

најчесто се правеле на „раскрсницата“, затоа што „силата на демонските суштества“ 

била најизразена на двомеѓето меѓу патиштата (овостраниот и оностраниот свет).143 

Современиот човек, како истражувач, е попрво читател, а не слушател на 

епските песни, па затоа тој само провизорно би можел да го замисли (и да го коментира 

или толкува) влогот на епскиот пејач, кој е истргнат или издвоен надвор од 

вообичаениот амбиент на исполнувањето на епската песна. Но, процесите на 

трансформацијата на „гласот“ во писмо, се неминовни, а ова сознание одиграло улога 

во осмислувањето на епската содржина и особено врз опсегот на зачувани 

паремиолошки песни во епиката.  

Марко грабит Ангелина (Цепенков п. 14) 

Оваа песна сведочи за фреквенцијата на бројот седумдесет што, како што беше 

веќе посочено, е честа во македонските епски песни.  

                                                                                                                                                                                     
142 Се мисли и се упатува на верзијата запишана од Трајко Китанчев. 
143 Епските (херојски) песни и херојските („христијанизирани“) епови, задржале минимални упатувања 

или сегменти од магиските и обредните практики, кои се посвојствени за митските наративи, од причина 

што овие не се третирале како христијански обичаи (затоа што биле дел од „свет кој званичното 

христијанство обично го крие“, како што забележа Гуревич; 1987). 
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Марко страда од хибрис: „Ако рачка земњата имаше, / Јас ќе можев, богме, да ја 

свртам“.144 Но за присутните, неговото однесување треба да се подложи на критика: 

„Дејди Марко, како не се страмиш, / Што се валиш земња да превртиш“ (курзив К. Д.). 

Исказот на седумдесетте кралеви претставува кудење во коешто се задржала една 

формула за сразмерното однесување на човекот: оној што премногу се фали или 

зборува напразно, ќе биде надминат во фалбата. И не само тоа: оној што се фали ќе 

треба и да ги докаже своите способности (повторно навраќање на мотивот Дела, а не 

зборови). А да се зборува напразно, без притоа да се остане доследен на изреченото, 

значи да се биде казнет (макар во епската песна): Марко ќе биде победен од Бога. По 

цена на делумно одземање на силата, тој ќе добие и ќе стекне итрина („И од Бога тој 

блаослов добил / За да биде Марко многу итар“).145 

Авантурите ќе го доведат Марко во земјата на Јано куменџија кој има ќерка за 

мажење. Оваа е ветена на друг, што значи дека Марковото присуство како неканет 

гостин е недобредојдено. Но, епскиот јунак не би бил она што е (хибрисен, смел, 

непокорлив, но и непромислен) ако не се спротивстави на туѓата волја, макар и по цена 

да искаже непочитување. 

Во оваа песна, за разлика од коментираните песни во Зборникот на Миладиновци, се 

јавува пословичниот исказ:  

Оти жени ми се касканџии, / Касканџии, многу зависливи.  

Исказот ја претставува љубомората и/или завидливоста на жената како идна 

сопруга.146 

Украдената невеста ќе стане идна сопруга на херојот, но без да бидат исполнети и 

испочитувани нужните обичаи. „[Ангелина јас не ја целивам,] / Дури венец јас незе не 

турам / И со закон неа да не венчам“. 

Марко ќе остане доследен на обичаите што важеле во традиционалното сфаќање на 

бракот меѓу народите на Балканот. Херојот понекогаш мора да се повика на Бога, како 

гаранција (како даден/ветен збор/беса/заклетва), дека нема да стори нешто што е надвор 

од утврдениот традиционален обичај (Марко Крале ја препознава татковата сабја). 

 

 

                                                           
144 Други песни, кои не содржат паремиолошки искази, укажуваат на кобноста од ваквото 

неконтролирано себељубие на херојот. 
145 Во Марко Крале ја губи прежната сила е зачуван сличен исказ: „Од тогава Марко Кралевиќе / со 

итрини фатит да се борит“. 
146 Веројатно во оваа песна од сите претходно коментирани, се јавува пресврт што ги претставува 

негативните квалитети на жената. 
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Марковица го ослободува Крали Марко (Цепенков п. 15) 

Марко ќе го предизвика бесот на костурскиот кадија, кој бара јунаци, кои ќе ги 

спречат Марковите недејства. Јунакот ќе заврши во затвор, но неговата ситуација не е 

безизлезна, затоа што на помош ќе се јават неговата мајка и сопруга.  

Оваа песна повторно го потврдува позитивното сфаќање и третман на жената 

како помошничка и како еднаква по истрајноста на епскиот јунак. Ниту Марковата 

мајка, ниту Марковица, не ги поседуваат физичките способности на Марко, но тие 

секогаш ќе најдат начин за да го избават јунакот кога тоа ќе биде потребно. Оваа епска 

песна запишана од Цепенков е редок пример за влогот на Марковица да го избави 

сопругот кој западнал во неволја, па затоа таа ќе се престори (трансвестија), слично 

како што прави Марко: „Бог ја убил млада Маркоица, / Таа се стори млада бостанџика“. 

Исказот што ѝ е упатен, претставува лажна клетва, затоа што не го критикува, туку го 

прифаќа и го бодри нејзиниот план како навремен и како соодветен во дадените 

околности. Таа, Марковица, е пофалена за нејзиното „брзо размислување“ (односно, за 

способноста на ефективен начин да се справи со Марковото заробеништво / отсуство 

како сопруг, без притоа да бара и да повикува помош – како Марко во некои песни, – од 

надворешни сили).  

Марко не само што ќе го поздрави, туку и ќе го благослови потфатот на 

Марковица: „Оф, невесто, мое мило добро! / Блазе тебе со твое јунаство!“ За разлика од 

убиениот Сигфрид, Марковица ќе добие признание и почест од (живиот) сопруг. Во 

оваа песна, Марковица се издигнува од позицијата или стојалиштето на спореден лик, 

до рамниште кое ѝ овозможува еднаквост и рамноправност во светот на епиката, каде 

што вообичаено доминираат херојските подвизи на ликови со исклучителни (физички) 

особини и способности.  

Марко и Беле Костурчето (Цепенков п. 17) 

Увертирата на песната го најавува развојот на епското сиже: сопружниците 

Марко и неговата сопруга ѓузел Ангелина, ќе влезат во расправија којашто ќе го натера 

Марко да пребега во Солун и да остане надвор од домашното огниште во времетраење 

од три години. 

Физичкото отсуство на јунакот ќе ја поттикне неговата сопруга да му постави 

ултиматум: ако не се врати назад, тогаш неговата улога на сопруг и татко ќе ја преземе 

некој друг. Марко нема да биде заплашен од нејзината закана („Уште еден месец ќе те 

чекам,/ И домаќин ти пак ќе ми бидиш/ Ако седиш од месец поеќе,/ Ти да знаиш оти ќе 

се мажам“) и на нејзиното барање, тој ќе одговори со свој ултиматум:  

Да се мажаш и друг маж да земиш, / Ама да е од мене појунак; / Ако нема од мене 

појунак,/ Ти ќе седиш уште шес години / Да познаиш маж кога се срди! 
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(курзиви К. Д.) 

Ако во претходно коментираните песни беше проблематизиран и истакнат 

еднаквиот третман на мажот како јунак, и на неговата сопруга/мајка како негова итра и 

препредена придружничка/сопатничка, која го спасува од неволја, тогаш во оваа песна 

е засилена епската доминанта, што значи, женскиот лик е маргинализиран во полза на 

доминацијата на мажот, како главен носител на епското дејство. Ако се земе предвид 

дека епските песни пеат за славните, јуначки дела на мажот, кои ја ставаат неговата 

сопруга (или воопшто женските ликови) на спореден план, тогаш оваа песна запишана 

од Цепенков, го означува премостот од претходно востановената состојба на еднаквост 

меѓу двата пола, кон состојбата на изразена патријархална струја.  

Беле Костурчето ќе се појави како потенцијален, нов придружник на 

напуштената невеста, меѓутоа дали овој е појунак од Марко? 

Марко ќе биде известен од неговата мајка за новонастанатата ситуација, којашто 

е имплицитно наведена во воведот на епската песна. Неговата мајка го користи исказот 

во функција на поговорка: таа е „сама како кукаица“, за да му ја претстави и за да му ја 

долови, на Марко, деликатноста на нејзината ситуација и позиција. Ова значи дека ако 

заканувачкиот исказ на Ангелина не е доволен јунакот да се врати назад и да си ги 

исполни брачните должности и обврски, тогаш сигурно мајчиниот исказ би требал да 

послужи како поттик за освестувањето (вразумувањето) на јунакот (што подразбира и 

признавање на грешката поради избрзаното и непромислено однесување).  

Трансвестијата е еден од начините преку кој епскиот јунак може да се инфилтрира 

во инаку недостапната тврдина на својот непријател, со цел да ги поврати загубените 

сопруга и син. Неговиот план ќе биде успешен, но прашањето и дилемата што го мачат 

Марко е на којшто начин да ја казни Ангелина за нејзиното не само недостојно, туку и 

предавничко однесување:  

А, егиди млада Анѓелино, / К’смет било, пак јас да те земам, / [Кажи со што ти ќе ми 

послужиш, / Дал’ со чабур вино ќе ми служиш / Дали свеќа вечер ќе ми служиш?] 

(курзив К. Д.) 

Епилогот завршува со пресврт неочекуван за Ангелина, но својствен за епскиот 

јунак на фонот на третманот на сопругата како неверна: таа ќе биде соодветно казнета 

за нејзините недејства. Постапката на епскиот Марко е однапред нормирана и утврдена, 

затоа што епскиот пејач се држи и ја конципира песната во согласност со т.н. формули 

на постапки (Најчевски 1993, 34).147 Може да се каже дека не само постапките на 

                                                           
147 И скалдот прецизно ги користел истите [стилски – К. Д.] фигури (Borhes 1999, 44), а не би се рекло 

поинаку и за дамнешните живи, актуелни и несомнено талентирани епски пејачи на балканските 

простори. 
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епскиот јунак/херој, туку и паремиолошките форми во епските песни, можат да се 

разберат како упатувања на некогашното социјално, но и културно рамниште или 

позиција од кои настапувал епскиот пејач (но и запишувачите и редакторите). Преку 

неговата позиција (неговиот перформанс) се манифестирале и се пренесувале 

убедувањата и верувањата на народниот колектив. Епскиот пејач немал никакви 

претензии да измислува нови наративи, кои веќе не биле содржани во корпусот на 

вообичаено обработувани теми во епиката, затоа што неговата улога била да ја покаже 

својата умешност, додека истовремено го држел будно вниманието на своите слушател. 

Ова значи дека дури и кога импровизирал при пеењето, епскиот пејач вршел функција 

на интерпретатор, на толкувач, не само на веќе содржаните мотиви во епската 

традиција, туку и на паремиолошките форми, кои ги сметал за доволно податливи за да 

бидат вклучени во неговото исполнување на дадена епска песна.148 

Оваа, но и претходнокоментираните епски песни, покажуваат дека статусот на 

жената во јужнословенските епски песни е амбивалентен: кога е сопруга, таа може да 

биде и верна (лојална) и неверна (нелојална, предавничка).149 Во првиот случај, таа не 

само што го варди домот, туку го спасува јунакот кога овој не може самиот да се спаси, 

или пак да си помогне во мегданот против непријателот.150 Во вториот случај, таа 

вообичаено наоѓа друг јунак за свој сопруг: или поради страст/афект, или пак поради 

незадоволство од сопружничката динамика, што често пати резултира со нејзино 

неверство и спалување, како во оваа и во некои други епски песни.151 

Елена, ќерката на Радослав Хлапен, и истовремено првата сопруга на историскиот 

Марко, наводно била неверна, што резултирало со нејзино протерување од домот 

(Ристовски 1991, 32).152 „Пејачите не штедат време и зборови за да изнатрупаат колку е 

можно повеќе подробности околу ‘колебањето’ на обесправениот херој за тоа на каков 

начин да ѝ се одмазди на својата сопруга. Така, тие го растегнуваат сижето и внесуваат 

во него моменти на надеж за спасување на ‘грешната’ жена за време на... дијалогот 

меѓу сопружниците. Се создава илузијата дека херојот ѝ простил“ (Иванова 1992, 168). 

Ова е типично однесување на херојот-патријарх. Песните од овој тип се изведувале на 

свадбената трпеза и целта била да се утврди водечката улога на младоженецот во 

                                                           
148 Паремиолошката терминологија, која се користи и која очигледно преовладува во истражувањево би 

му била чудна или невообичаена на балканскиот епски пејач, затоа што тој бил теориски необразован.  
149 Старите Германи сметале дека кај жената имало нешто пророчко што ги спречувало да ги отфрлат 

нејзините совети или пак да ги занемарат нејзините одговори (Такит 1999, 23). 
150 Марко Крале со измама и со помошта на малка Ангелина го убива ж’лти Гине (Шапкарев п. 311), 

Димни Марко и Турчин војвода (п. 114) и други.  
151 Марко и Вељо од Косово (Шапкарев, п. 321); Димни Марко и Елена невеста (Мил., п. 163), чијашто 

содржина е блиска на песната Крале Марко и канли Дука (Верковиќ п. 355), Марко бие своето прво либе 

(Михаилов), и други.  
152 Откако историскиот Марко ја напуштил Елена, таа му го предала на тамошниот војвода градот 

Костур, кој бил дел од територијата со која дотогаш владеел Марко, па може само да се шпекулира, а 

никако да се тврди, дека тука некаде лежат можните корени за негативната портретизација на сопругата 

како предавничка. 
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новото семејство, како и потчинувањето на жената како идна сопруга. „Овие песни се и 

лично предупредување за младата сопруга за тоа што ја очекува ако не се придржува до 

моралните норми на нејзиното општество“ (Иванова 1992, 169). 

Во најопшта смисла, жените во епиката можат да бидат и негативно 

портретирани. „Оти жени ми се касканџии / Касканџии, многу зависливи“, како што 

беше посочено и претходно. Меѓутоа, во епските песни во коишто доминира 

претставата за машката сила, исказите каков што е овој се реткост. Сепак е неспорно 

дека статусот на мајката котира повисоко од оној на жената/сопругата, а аргумент за 

ова се наоѓа во репетитивноста/повторливоста на нејзината советодавна улога низ 

различни песни, односно стереотипот153 на мајката граден со вековна традиција и во 

соодветство со архетипот на мајката (реминисценција или навраќање на мотивот за 

Magna Mater, „Големата Мајка“), кој е присутен на балканските простори и меѓу 

јужнословенските народи. 

Постои верување дека болеста што го навтасала Дојчин е последица на клетва, и 

само индиректно на женско влијание. „Некои песни за Болен Дојчин воопшто не ја 

споменуваат клетвата како причина за тешката болест како што е на пример песната од 

зборникот на Миладиновци. Но во некои песни, пак, точно се прецизира дека се работи 

за клетви на светици [Света Недела, Света Петка и Света Богородица – К. Д.], кои се 

сметаат за тешки клетви“ (Китевски 1991, 133). Гревот на Дојчин во некои песни се 

смета како поттик и причина за појавата и наездата на Црна Арапина. 

Во Марко и Гино дебарлија (Цепенков п. 18) постои мала варијација во 

морфологијата на епската авантура, меѓутоа песната го зачувала мотивот на 

изневерувањето на сопругот (и на мотивот за јунакот на смртна постела, каков што е 

Дојчин). Марковица, на болниот Марко, му го упатува исказот во функција на клетва: 

„Лежи, лежи, гиди болен Марко, / Лежи, лежи, ај да не би станал!“. Во бугарската епска 

песна Крал Петрушин открадва Момчиловото либе / Кралот Петрушин ја граби 

Момчулица, сопругата му упатува сличен клетвен исказ на сопругот: „Диг се, диг се, 

Момчиле юначе, / диг се, диг се, да би се не дигнал“ (курзив К. Д.; Бурин 1961).  

Марко ќе се упати кон престолнината на грабнувачот на неговата невеста, а за да 

го стори тоа, ќе се потпре на способностите на својот коњ. Но, како и во претходните 

епски песни, Марко мора да му се закани на коњот: „Шарец коњу, мило добро мое, / Да 

ти капнат твојте којнцки заби!“ (курзив К. Д.), исказ кој е лажна клетва/закана.  

                                                           
153 Споменувањето на зборот „стереотип“ вообичаено упатува на негативна практика да се расудува за 

нешто или некој низ негативна визура. Во коментираните македонски епски песни не може да се зборува 

за стереотип на жената (како мајка, сопруга или помошничка на епскиот јунак), затоа што постои 

недоследност во фиксното упатување на ликот на жената како претставничка на извесен социјален 

ред/позиција.  
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Марковиот коњ (Шарко, Шарколија, Шарец, Шарјана, Шаркалина)154 е 

исклучително суштество. Не само што поседува моќи, кои не би ги поседувало ниедно 

друго животно што е толку интимно блиско до јунакот, туку тој претставува клучен, 

активен двигател на епското дејство. Кога Марко ја нема помошта од Евросима или 

вилите, тогаш тој секогаш може да се потпре на својот коњ за совет или за излез од 

неволја. Да се освои „Шарца Пеливана“ од некој што не е Марко, значи на епскиот 

јунак да му се одземе статусот на „јунак над јунаците“. Да се поседува коњ со врвни 

способности, значи да се ужива висок статус во феудалното општество. 

Коњот, слично на оружјето, го дополнува идентитетот на Марко како епски херој. 

Вилите се појавуваат и заминуваат, но Марковиот коњ е речиси единствениот (покрај 

мајката, како уште побитен, советодавен принцип), којшто останува или би требал да 

остане со епскиот херој во неговите идни авантури, во добро и во зло. А дека 

Марковиот коњ е исклучителен, сведочи исказот на Гино: „[По друм идат магли и 

правои, / Во правои еден добар јунак], Коњ му игра како рудно јагне“.155 

Понатаму, песната 17 го следи истото темпо на претходнокоментираната песна. 

Разликата меѓу двете песни се должи на опсегот на искази во функција на клетви. 

Марковиот син ќе се покаже како сличен во апетитите и способностите на татка си 

(„Бог те било, курвино копиле, / Да лели си Маркоо колено, / Ти ќе бидиш клета 

пијаница“; курзиви К. Д.). Ова е првиот исказ на Марковата сопруга што врши 

функција на клетва. Нејзиниот втор исказ, во истите околности, гласи: „Бог те било, 

курвино копиле, / Ти ќе бидиш на Марка ќесеџија“. Двата искази на проклетство ќе 

бидат поттик за престорениот Марко да ги казни неверниците: „Живу мажу жена да не 

зема!“. Неверната жена ќе биде изложена на свиреп третман: „Гори, гори, убава 

невесто, / Гори гори, пепел да се сториш“. 

Песната покажува дека неверството и изневерувањето – особено на јунакот на 

смртна постела – се плаќаат скапо, без оглед дали натрапникот е Беле, Гино или 

Марковица.  

Марко, Јанкула и Секула детенце (Цепенков п. 19, п. 20) 

Улогата што вообичаено му е доделена на Арапот или на царот на Стамбол во 

македонските епски песни како ноторни узурпатори на христијанската вера, му е 

доделена на Жолтото Еврејче. Овој ќе се закани дека ќе ги уништи светите места во 

                                                           
154 Во некои бугарски јуначки песни, покрај Шарколија, Марко поседува и други коњи, како што се: 

Шарухат, Газибар и Трошигора. Шарколија е коњот што најчесто го јава јунакот за време на мегдани, па 

затоа неговото име е синонимно за епскиот двобој (Димкова 1988, 16, 19).  
155 Цепенков п. 18.  
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Света Гора, чин кој укажува на непочитување на (верските, но и општочовечките) 

разлики, а со тоа, непосредно, на идентитетот.156 

Во договор со Марко и Јанкула-војвода, Секула детенце ќе биде испратен да 

дознае дополнителни информации, кои ќе можат да ѝ бидат од корист на Марковата 

дружина во спречувањето на пакостите на непријателот. 

И во оваа песна, Марко, Јанкула и Секула, се поборници за интересите на 

народот. Преку нивните ликови, епскиот пејач – кој, исто така, бил човек на народот – 

успева да го оствари она што би се чинело како лудост или безумие во време на 

апсолутно владеење на неприкосновената Другост (кратофанискиот аспект на 

поробувачот како рушител на стабилните, вообичаени, нормални и „здрави“ животни 

токови). 

Но, иако член на дружината и внук на силниот Марко, Секула нема да успее да 

ја предвиди опасноста: откако ќе ја искуси силата на Еврејчето, Секула ќе биде 

присилен да се повлече: „Трештил јунак како елен треќак / [Да си бега прао на меана,/ 

Кај вујка си Марка Кралевиќа]“ (курзив К. Д.). Подвлечениот исказ врши функција на 

поговорка затоа што се темели на компарација. 

Еврејчето е проколнато („Бог да бие жолтоно Еврејче“) не само поради стравот 

што го предизвикал кај Секула, туку и поради неговото недолично однесување во 

меаната. Ни Марко, ни Јанкула не се во состојба соодветно да одговорат на недејствата 

на непријателот и ќе се доведат во ситуација да го признаат поразот и да отстапат пред 

гневот на Еврејчето.  

И во оваа песна, Евросима ја исполнува и ја потврдува улогата на верен 

советник на Марко. Таа ќе му ја открие причината зошто Еврејчето не може да се 

победи онолку лесно, колку што би сакале Марко или Секула: Еврејчето е Марков 

полубрат, што значи дека херојството се пренело од таткото (веројатно неименуваниот 

Волкашин во песната) врз синот, роден од различна мајка. 

За да се победи оној што се родил во неверство (надвор од брачниот сојуз), мора 

да се постапи умно, тактички и препредено: 

Слушај, синко, како да напраиш: / Ти да купиш до тристана коњи, / Да тоари от 

Еврејче азно; / Ти стори се слепо, улогао, / Та седни си крај бели друмои / Кај ќе врви 

жолтоно Еврејче, / Посакај му нему една пара, / Кога тебе она ќе даруа, / Ќе се врати 

назад да си оди, / Од скришема сабја ти потргни, / Пресечи го на две полоини / И назад ти 

бегај што да можиш, / Кај Јанкула за да ти поможит / За Еврејче да го потисните / Ако 

веднаш тоа да не паднит.  

                                                           
156 Ваквата претстава не само на Еврејчето, туку и на антагонистичките сили, кои се јавуваат како 

рушители на христијанските свети места, може да се должи на зачуваните траги во епските песни, кои 

сведочат за уништувањето на цркви и на манастири за време на османлиската наезда во Македонија.  
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Советодавниот карактер на исказот на Евросима ја потврдува нејзината мудрост, 

но истовремено ја оправдува Марковата неспособност, т.е. битноста да се располага со 

вистински податоци во вистинскиот миг. Без откритието на мајката, Марко никогаш не 

би претпоставил дека треба да се пресмета со некој што поседува слични физички 

капацитети како него самиот (затоа што Еврејчето е „од кралеско колено“).157 

Советот на Евросима нема да го негира, да го загрози или да го подведе под знак 

прашање херојството на Марко, затоа што Целта ги оправдува средствата, но и затоа 

што во нејзиниот исказ е сочувано древното убедување за сакатите луѓе како лица со 

исклучителни, посебни моќи. Сакатоста се третира(ла) како териоморфно хтонско 

обележје (цит. спор. Петреска 2008, 56), но и како резултат на успешно завршена 

иницијација, која завршувала со стекнување на дополнителни атрибути на моќ (на 

пример едноокиот Один). 

При средбата со непријателот, престорениот Марко ќе го благослови: „[Дарујте 

ме мене една пара, / Една пара, брате, за Господа, /] Да ти даи Госпо добра стреќа, / Ти 

што мислиш, Госпо ти помогол“. Исказите во функција на клетви и на благослови, како 

што беше истакнато погоре, евоцираат состојба на утописка хипербола, поради тоа што 

тие упатуваат на удвоена стварност. Исказот на Марко е всушност лажен благослов, 

затоа што читателот, кој располага со информациите, кои се претходно изложени во 

текстот, знае дека Марко го користи ласкавиот аспект на благословот, за да го залаже 

Еврејчето. Марко е во предност, затоа што знае кому точно му се обраќа, за разлика од 

неговиот непријател. 

Во стиховите, кои следат, се јавува истиот исказ што беше погоре споменат во 

негативна конотација. Но, овојпат, исказот „Бог да бие жолтоно Еврејче, / [Колку беше 

клето и проклето, / Кога чуло молбата од Марка, / Му се смили неговата душа]“158 има 

позитивна, неклетвена конотација, затоа што ја претставува хуманоста (слабоста, на 

фонот на епската песна) на непријателот.  

Дејствувањата на епскиот јунак и на неговиот противник се насочени кон тоа да 

се исполнат зборовите на Евросима. Финалето на песната се одигрува според нејзината 

прогноза, а ова ја потврдува позицијата на мајката во јужнословенските епски песни 

како лик со пророчки способности, како лик кој „гледа со зборот и... низ зборот“ 

(Ќулавкова 2006, 160). Ликот на мајката не само што игра улога на арбитер, туку таа 

многу често е претставена како „најопитна, најумна, најдалековида, а со тоа и како 

[нај]авторитетна“ (Најчески 1993, 95).  

                                                           
157 Во епските, за разлика од хумористичните песни, Марко ретко кога отстапува од советите на 

Евросима, а ова го потврдува придржувањето до Божјата заповед да се почитуваат мајката и таткото.  
158 Ставот на етичарот Џон Меки гласи дека: секој што кажува одредено нешто, навистина го мисли тоа, а 

ова го обврзува оној што го изрекол тоа да заземе став кој ќе го потврди изреченото (Меки 2004).  
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Во истоимената, втора песна кај Цепенков, сценариото е различно: Марко и 

Јанкула го продаваат Секула за пари. Итрината, која вообичаено му се доделува како 

својство на централниот лик (Марко), ја наследува Секула: „Бог да бие Секула детенце, 

/ Што ми било тоа многу итро, / На вујка си Марка Кралевиќа“. Исказот претставува 

пофалба на остроумноста на Секула и покрај тоа што е формулиран со вообичаениот 

тон на клетвен исказ.  

Влаинката, новата „сопственичка“ на престорениот Секула, ќе биде измамена: 

„Брго, Арап, да би ослепело, / Јавни коњи и трчи по него, / Да го втасаш, назад да го 

вратиш, / Назад живо ти да го донесиш, / Оти после џуап ќе ми даваш!“ Слично како во 

епските песни во коишто Марко му се заканува на својот коњ, така Влаинката ќе го 

потсети Арапинот дека за неефикасно извршување на наредбата, ќе следи казна.  

Финалето на епската песна го слави триумфот на Марковата дружина, која со 

измама и со надитрување ќе го победи непријателот.  

3.3.4. Паремиолошки форми во Антологијата на Ѓуриќ (компаративна анализа) 

Урош и Мрњачевићи/Урош и Мрњавчевиќите  (Ђурић, п. 5) 

Твртко Чубелиќ е на мислење дека оваа песна претставува една од најстарите 

песни за Марко Крале,159 кои циркулирале и, веројатно подоцна, биле писмено 

фиксирани на територија на Хрватска. Песната, со речиси идентична содржина, се 

среќава во антологијата на српски јуначки епски песни составена од Ѓуриќ и во изборот 

на епски песни собрани од Вук Караџиќ. 

Ако се спореди со останатите јужнословенски епски песни, кои веројатно би му 

биле познати и на обичниот, „нестручен“ читател, а не само на релативно 

компетентниот истражувач на јужнословенската епика во којашто се опева Марко 

Крале, тогаш не е потребен особен напор за да се согледа стилската, а со тоа и 

паремиолошката експресивност што ја прожима оваа песна. 

Од аспект на сижето, песната го опева конфликтот меѓу кралот Волкашин, 

деспотот Углеша, војводата Гојко и царот Урош. Секој од овие смета дека полага право 

на царството и, бидејќи никој не успева да докаже дека навистина има законско право 

над спорната територија, единственото решение се наоѓа во тоа да се повика на 

мислење и став „богобојазливиот“, но праведен и учен Марко Крале. За разлика од 

споменатите ликови, коишто имаат свои историски пандани, Гојко е плод на фикција и 

жртва на кралот Волкашин и деспотот Углеша. Преку ликот на царот Урош е изнесена 

„невината виктимизација на средновековна Србија“ (Koljević 1980, 125). 

                                                           
159 Веројатно најстарата епска песна за Марко Крале запишана на територија на Хрватска, е песната 

Марко Краљевиќ и брат му Андријаш/Марко Крале и брат му Андреја, запишана во Хвар во 1555 год., а 

рецитирана од рибарите Паско Дебеља и Никола Зет (Koljević 1980, 36) или во1568 година од Петар 

Хекторовиќ (Čubelić 1970). 
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Спомнатата Маркова карактеристика („хоће Марко право казивати, / јер се 

Марко не боји никога, / разма једног бога истинога“) не е никаква случајност во 

дизајнот на ликот: тој не само што треба да биде претставен во светлото на 

христијанската вера, за која се залагале создавачот на песната и епскиот интерпретатор, 

наспрема етничко-верската припадност на противниците на епскиот јунак, туку таа 

служи како сигнал за расплетот/финалето на епската песна и, имплицитно, на 

наклонетоста на Божјите сили кон Марко. Улогата што ја имале епските пејачи како 

интерпретатори во една народна заедница е слична на улогата што ја имаат масовните 

медиуми во современите општества: овие ги ширеле не само религиските вредности, 

туку и политичките збиднувања, со „формулаичен јазик којшто понекогаш бил 

обележан од присуството на највисоките народни морални концепти“ (Koljević 1980, 1).  

Пред куќата на Марко ќе се појават чауши, кои имаат за задача да му ја 

образложат сложеноста на настанатата ситуација: Мрњавчевиќите, во костец со 

војводата Гојко, сметаат дека полагаат право на царството, но никој од нив нема идеја 

како тоа да го докаже. Појавувањето на чаушите е проследено од исказ, што во 

амбиентот на песната, би можел да се толкува како исказ со функција на благослов: 

„Божја т’ помоћ, господару Марко!“, небаре тука Марко врши функција на посредник 

меѓу светот на закараните Мрњавчевиќи и Гојко (односно „овој свет“, земскиот) и 

божјиот свет (надземскиот свет). Сепак, човечката димензија на херојот секогаш 

проблеснува и, како со останатите епски херои во истражувањево, така и Марко 

покажува дека може да биде онолку физички способен, колку што може да биде и 

понизен во час на неволја. Во вообичаеното, „добро расположение“, тој често пати бара 

совет од својата мајка. 

Таа го советува да ја каже вистината и да суди според Божјото начало и 

истовремено му порачува: „Немој, сине, изгубити душе! / Боље ти је изгубити главу / 

него своју огр’ јешити душу!“. Последните два стиха имаат пословична тежина и 

веројатно би можеле да се толкуваат како одраз на христијанската вера, но не само од 

аспект на нејзиниот статус како религија, туку христијанството, воопшто, како морален 

систем на убедувања и на норми за етички вредно и пожелно однесување. Во зборовите 

на мајката, гревот и душата се двата тега на терезијата, така што едниот е зависен и 

влијае врз другиот. Да се стори грев (против другиот, ближниот), значи епскиот јунак 

да го изгуби она што го издвојува од останатите (ликови), она што го прави инаков и 

неповторлив. Марковата мајка како да сака да го предупреди својот син за тежината на 

погрешната пресуда, која треба да се срочи и изрече со зборови, што значи, 

имплицитно, на тежината на изречениот збор кога овој не е праведен и вистинољубив. 

Петровиќ забележува дека Евросима е портретирана негативно во некои песни, каков 

што е случајот со Ѕидањето на Скадар, што ја дисторзира и деградира нејзината 

релативно стабилна улога во останатите песни (Petrović 2007, 46). 
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Немајќи друг избор, освен да се потруди да изнајде заемно прифатливо решение 

за Мрњачевиќите и Гојко и без да дозволи конфликтот да ескалира во непредвидени 

размери, Марко ќе ги сослуша засегнатите страни, но без да донесе непромислено или 

избрзано решение. Во извесна смисла, умереноста на овој Марко не соодветствува на 

неумереноста на хибрисниот Марко, кој често пати се впушта во двобој, без да 

размисли за последиците од својата постапка. 

Неговото појавување ќе биде поздравено од сите четворица: „Благо мене до бога 

милога!“, ќе истакне Волкашин; „Благо мене, ето ми синовца!“, ќе извикнат Углеша и 

Гојко; „Благо мене, ето мог кума“, ќе им се придружи Урош. Нивните лапидарни искази 

не можат да ја сокријат себичноста и тактичноста што ги поттикнува да го отпоздрават 

Марко на ваков начин. Иако секој од нив посебно го поздравува Марко, сепак кај секој 

од нив длабоко тлее себичниот порив да се чуе она што секој од нив интимно го 

посакува. Нивната разумност е заслепена од алчната жед да се присвои 

проблематичната територија, а оваа нивна жед и желба, однапред го предопределува 

нивното ласкаво однесување и држење спрема Марко. 

Наспрема четворицата заслепени кралеви, цареви и војводи, стои Марко, 

праведниот суд. Неговата молчаливост би можела да се толкува како рефлексија на 

верувањето на патријархално настроениот епски интерпретатор, во мудроста на молкот 

во деликатни ситуации, коишто бараат попретпазлив пристап (Молчењето е злато). 

Поздравите на Мрњавчевиќите и на Гојко претставуваат флерт, но и провокација: секој 

од нив се повикува на нивната роднинска релација со праведниот судија, со надеж дека 

ова ќе му/им обезбеди предност во однос на останатите, кои тежнеат по истото нешто. 

Меѓутоа, Марко ќе остане верен на советот на Јевросима и единственото нешто што 

може да го стори, е да остави да помине време за да се изјасни со свој суд. Ова 

покажува дека тој разумски пристапува кон анализа на деликатниот проблем, како да е 

свесен дека претпазливоста е поделотворна од избрзаните одлуки што негативно би ги 

засегнале сите страни. 

Епската песна, со својата структура и обем, не е конфигурирана на тој начин да 

му овозможи на читателот, како толкувач, интимен пристап до дилемите што го мачат 

ликот, зашто таа се развива линеарно и без големи, неочекувани пресврти, какви што 

би биле типични за романот или кратките раскази како жанрови. Ликовите се статични, 

нивните дејства предвидливи, нивниот светоглед строго диктиран од поетските потреби 

на епскиот интерпретатор, кој служи како медиум на пренос во традицијата зачнатите и 

пренесувани народни: мислења, верувања, обичаи, па и традиционални, народни 

циклични прослави, празници, обреди. 

Вечниот и сеприсутен епски пејач е „незаборавна активна икона: ткајач на 

вербални пајажини во коишто ја фаќа својата публика со својата вешта перформативна 

магија, со својата способност да ја балансира усвоената наративна рамка на една 
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традиционална приказна... со својата исклучителна умешност и широко познавање на 

тропи, паузи... шеми и евокативни зборови“ (Miller 2000, 27). Но, тој е истовремено и 

врвен мајстор во обидите да го претвори народниот етос во возвишен категоричен 

морал (Геземан 1972, 130). 

Марко ќе донесе решение. И покрај неговото достоинствено движење и 

привидна смиреност, неговиот суд има клетвен тон: тој ќе ги проколне Волкашин, 

Углеша, Гојко и Урош, поради нивната ненаситност и неблагодарност, со исказот: 

„Мало л’ ти је, – остало ти пусто!“, со ова, тој го колне дури и она што овие веќе го 

поседуваат. Во неговиот светоглед, тие застраниле од Бога („Видите ли, бог вас не 

видио!“) и ова е врвот на неговото проколнување: со искажаното, тој им става до 

знаење дека се одметнале од Бога, но, повторно, во морална смисла, а преку неговиот 

глас одекнува критиката упатена на човековите слабости (алчност, зајадливост, жед по 

богатство... ). Но, неговото кудење е, во извесна смисла, позитивно, зашто упатува на 

нивните слабости со цел овие да можат соодветно да се коригираат. Марко не колне 

затоа што не може да се избори за нешто што му е потребно, како што вообичаено се 

мисли за оние што колнат (Вуковић 1978, 255). 

Извикот/повикот кон името на Бога, се среќава во голем дел клетвени искази во 

јужнословенските епски песни. Нивната појава, иако суптилна, е толку честа, што 

читателот, по автоматизам, преминува преку неа и се концентрира на содржината. Тие 

се вообичаено кратки и ја имаат истата репетициона, повторлива структура. За 

илустрација, може да се спомене дека во епските песни запишани од македонски 

запишувачи, се среќаваат исказите:  

Бог го убил Филип Маџарина“; „Бог те убил Филип Маџарине“; „Бог ја убил млада 

Маркоица“; „Бог го убил Марко Кралевиќа/ [она многу јунак шчо ми беше!]“; „Бог да бие 

Марко од Прилепа/ [се наљути, лошо се наљути]“;160„Бог да биет црна Арапина!“; „Бог ја 

убил млада Маркоица/ [Зашто беше умна и разумна]“; „Бог те убил, Марко Кралевиќе!/ 

[Што кајдиса н’ ова лудо дете!/ И гробнина да ти се незнаит]“; „Ама сега бог ми го убило 

[Мурат бег – К. Д.],/ Бог го убил, бог да го убиет!“, „Бог те убил, кир бела Марио,/ [Кој те 

учи, кој ми те научи!].161 

Во некои од наведените епски песни, овој клетвен исказ/извик, има пред сè 

структурна функција на поврзување на различните сегменти на песната во една целина. 

Би можело да се претпостави дека исказот бил дел од формулаичната дикција на 

епскиот пејач, кој за време на изговарањето, не само што добивал на време да го срочи 

                                                           
160 Марко Крале го убива Филип Маџарина и ослободува седумдесет робинки. Марко Крале, орач, 

Маркојца и Турчин Шемшула или Маркојчина неверност и казнување; Ѓуро добар јунак, Арапин и дете 

Голомеше, надмена негова јунаштина; Марко и Вељо од Косово (Шапкарев 1976). Некои песни го имаат 

овој исказ во функција на клетва како наслов, како во Бог да бие, море, Марко од Вароша (Миланов 

Ристески 1996б, п. 25).  
161 Марко, Арапин и Маркоица; Марко и Гино Арнаутче; Марко и Дете дукадинче; Мурат–бег и Мариа 

(Миладиновци 1962). 
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останатиот дел од епската песна – задача нималку едноставна или лесна – туку тој 

истовремено, на овој начин, го држел будно вниманието на своите слушатели. И во 

преданијата и во легендите се јавува сличен случај. „Кога народниот раскажувач сака 

во дејствието на приказната да направи некој неочекуван пресврт, да објасни некоја 

наизглед неверојатна работа тогаш посегнува по клетва“ (Китевски 1991, 190).  

Многу ретко овој исказ/извик, освен ако не е проследен од дополнителен стих 

што би следел како дообјаснување или коментирање на претходниот, не врши етичка 

функција на кудење/колнење. Всушност, постојат случаи – како што може да се согледа 

од погоре наведените стихови – каде што клетвениот исказ врши спротивна етичка 

функција, а ова се случува кога само навидум, само површински се критикува нечие 

дејствување, а всушност истото се фали. Ова ќе биде прикажано подоцна.  

Ваквите искази, всушност, не се ексклузивни за епските песни, колку што се за 

’црковните песни’ (според класификацијата во Зборникот на Миладиновци), што сепак 

укажува на одредени техники својствени за епските изведувачи (интерпретатори), без 

оглед на жанровската припадност на песната што ја изведувале. Ова попрво служи за 

илустрација на претходно споменатата формулаичност, на познавањето, служењето и 

комбинациите на т.н. „готови, усталени фрази“ (Анчевски 2007), постојни во 

репертоарот на поетовите техники. Исказите немаат примарна и единствена 

христијанска конотација во песните, туку попрво служат за да илустрираат постоење на 

пагански супстрат во христијанството. Паганските слоеви, кои се присутни во епските 

песни и кои имплицитно сведочат за синкретизмот меѓу двата система на верување, би 

можеле да се сфатат како израз на еден духовен образец на традиционалното мислење. 

„Траејќи долго, паганството добило статус на своевидно архетипско наследство, кое го 

препознаваме како образец на примарното религиско искуство. Архетипското ја 

оцртува само можноста да се остварат оние латентни психолошки содржини, кои во 

одредени форми добиле јасни духовни контури“ (Јовановић 2000, 142). 

Ако се навратиме на анализираната песна, тогаш станува јасно дека решението 

на Марко не е негово лично, индивидуално. Тој се повикува на „книгата“, збор што 

веројатно се однесува на некој закон што ги тангирал случаите, каков што е 

претставениот во песната. Царството му е доделено на Урош, зашто: „Од оца је 

остануло сину, / ђетету је од кољена царство; [њему царство царе наручио/ на самрти, 

кад је починио]“. Со искажаното се потврдува законската припадност на царството на 

Урош, а гласното изрекување на пресудата/решението на конфликтот, би требало да го 

анулира секој обид на Урош да му се оспори сопственоста на територијата во прашање.  

Меѓутоа, епската песна не би била епска, без скромна доза на епско насилство, 

дури и кога тоа настанува при засенета свест, бидејќи „логосот не секогаш е примарно 

цивилизациско начело, затоа што често отстапува пред начелото на крвта“ (Ќулавкова 

2012, 148). Насилството во оваа песна, го врши или се обидува да го изврши, таткото 

врз синот. 
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Човековата цивилизација е, од самите почетоци до денес, обележана од 

присуството и упадите на злото и насилството кое не доаѓа отстрана, туку кое доаѓа од 

самиот човек, кое му е нему својствено и кое се манифестира толку пожестоко колку што 

е поголема потребата да се компензираат некои други аспекти на егзистенцијата, колку 

повеќе се потиснувани и одлагани поривите на страв, завист, незадоволство, несреќа, 

пониженост, колку повеќе се минимизира онеправданоста, колку повеќе расне 

фрустрираноста поради стратегиите на омаловажување, конвертирање и негирање на 

идентитетот...  

 (Ќулавкова 2012, 151)  

Сплетот на околности ќе го натераат Волкашин да го воочи потенцијалот да 

направи грешка од која не би имало враќање назад. Па така, наместо да изврши чин на 

физичко насилство, тој ќе се повика на моќта на клетвата, како механизам за 

„привикување на злото, на црно-магиската употреба на речта“ (Ќулавкова 2012, 203): 

„Сине Марко, да те бог убије! / Ти немао гроба ни порода!/ И да би ти душа не испала – 

/ док турскога цара не дворио!“.162 

На крајот... сродството... може да се покаже како опасен благослов. 

Идентификацијата со една семејна лоза може да попречи да се воочи целосната вредност 

на херојот и на неговиот надворешен изглед, исто како што симултано ја поддржува или 

ја открива ‘благородноста’ наследена по крв на вистинскиот херој. 

 (Miller 2000, 200)  

Едно од многуте можни толкувања, што понекогаш сведочат за 

интердисциплинарниот поход на истражувачот, е дека песнава ... 

... ја трансформира историската драма на преземањето на српскиот престол од 

царот Стефан Душан, што ги означува ‘последните години’ од средновековна Србија, во 

епски наратив кој се храни од конфликтите на ликовите и нивното морално држење... 

Народната традиција – која ги претворила кралот Волкашин и деспотот Углеша во 

антагонисти во многу фикционални песни, и царот Урош како нивна беспомошна и 

невина жртва – била силна и широко распространета... Но најбитниот дел од ваквата 

историска слика е фактот дека феудалните фракции довеле до пропаста на Србија во 

битката кај Марица во 1371. 

 

(Koljević 1980, 138)  

 

 

                                                           
162 Кољевиќ го согледува размерот на татковата клетва, која не е помалку „тешка“ од останатите. 

„Татковата клетва си останува таткова – без разлика што таткото е никаквец како Волкашин“ (Koljević 

1980, 178). Ристовски истакнува дека кај балканските народи погрешно се негува негативна перцепција 

за историскиот Волкашин (Ристовски 1999, 28). Вражиновски, пак, упатува на сличен клетвен исказ, кој 

се среќава во Женидбата на кралот Волкашин, запишана од Николиќ: „Сине Марко, не син’ло ти 

сунце,/Нит’ти умр’о нит’ ти с’ гроба знало, / Што се роди мени на освету, / Ти ћеш твога осветити ујака“ 

(Николић 1088, 37; цит. спор. Вражиновски 1983, 35). 
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Марко Краљевић и вила/ Марко Крале и вилата (Ђурић, п. 8) 

По содржина, оваа епска песна е многу блиска до истоимената хрватска песна 

кај Чубелиќ (1970). Марко Крале и  Милош-војвода се качуваат на планината Мироча. 

На Марко му се приспива и од Милош бара да запее некоја песна (Одисејскиот мотив за 

сонот како симболична смрт). Милош ќе признае дека пиел вино со вилата Равијојла, 

средба, што ќе го спречи повторно да пее ако сака да си го зачува животот.  

Версификацијата или сочинетоста на мислата во стихувана форма, ретко 

дозволува во песната да се интегрира пословичен исказ или некоја друга паремиолошка 

форма, така што единствено би можело да се трага по резидуум на искази со функција 

на клетви и на благослови. Овие, се подразбира, се инкорпорирани во епските песни во 

свиена форма, што значи дека не би можело да се очекува тие да постојат со онаа 

форма и структура што ја имале кога биле пренесувани усно. Во првиот дел од песнава, 

Равијојла му се заканува на Милош, а овој, го соопштува тоа индиректно: „Ал’ сам 

синоћ пио вино / у планини с вилом Равијојлом, / пак је мене запретила вила: / ако мене 

чује да попевам, / оће мене она устрелити / и у грло и у срце живо“.  

Милош нема да остане верен на ветеното и ќе запее, со што ќе го разбуди гневот 

на Равијојла. „Јао моја мајко! / Јао Марко, богом побратиме! / Јао брате, вила ме 

устрели!“, ќе извикне Милош. Овој извик, на сличен начин како паремиолошките 

форми во епските песни, има експресивна функција и го засилува ефектот што би 

требал да се поттикне кај слушателската публика: ефект на сочувство и на грижа за 

несреќата што го снаоѓа ликот, но исто така, имплицитно, се потенцира и казната што 

го снаоѓа оној што не се потчинува на волјата на надземските, натприродни сили. Но, за 

среќа на ранетиот Милош, Марко ќе реагира импулсивно и ќе му нареди на коњот да ја 

досегне вилата со ветувањето дека ќе го поткова со злато и сребро, ќе го покрие со 

свила и ќе му ја украси гривата со бисери. Јунакот дава завет или ветување: ако тој сака 

да продолжи да ја ужива наклонетоста на коњот, тогаш би морал да најде начин што 

нема да дозволи да се покрши неговиот збор. Од друга страна, во заветот се содржи и 

закана: ако коњот не успее во потфатот, тогаш ќе биде лишен од видот и од одот. Во 

случајот, функцијата на оваа условна паремиолошка форма, на фонот на епскиот текст, 

е да го поттикне механизмот на стравот како ефикасно средство да се избегне грешка, 

зашто оваа би била фатална за добробитието на сите инволвирани страни.  

Како и во голем дел епски песни (во некои од претходно коментираните: Вино 

пијат три млади јунаци; Марковица го ослободува Крали Марко; Марко и Беле 

Костурчето; Марко и Гино дебарлија; Марко, Јанкула и Секула детенце... ), така и во 

оваа песна се среќава скаменетата клетва „Да те бог убије!“, со таа разлика што во овој 

случај, таа директно му се упатува на ликот како присутен во дејствата; во наведените 

епски песни запишани на територија на Македонија, овој исказ со функција на клетва, 

вообичаено е даден во имперсонална форма („Бог ја убил младата невеста“) и има 
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функција на цезура или на засек меѓу деловите од епската песна. Нејзината функција не 

е да го куди или да го критикува ликот, ниту пак да го стигматизира неговото/нејзиното 

однесување, туку да ја оствари експресивно-емотивната функција во текстот. Може да 

се претпостави дека со инкорпорирањето на вакви и на слични екскламации, епскиот 

пејач/интерпретатор се обидувал да го одржи жив и активен интересот на своите 

слушатели за песната што ја интерпретирал, како еден од ефективните начини да се 

избегне заморната репетитивност на: епитети, хиперболи, веќе претходно слушнати 

мотиви.  

На изречениот исказ од Марко, упатен на сметка на вилата која е единствениот 

виновник за раните на Милош, во песната следат стиховите: „Ал’ је Марко милостив на 

бога, / а жалостив на срцу јуначком: / [пусти вилу у планину живу]“. Исказот нема 

пословична структура, но може да се толкува како проекција на херојскиот етос: и 

покрај искусената неволја, епскиот херој е дотолку широкоград, што попрво ќе 

премине преку неволјата (или навредата) и ќе ја насочи својата животна енергија за да 

избегне дополнителни компликации. Херојскиот етос би се определил како збир на 

константни особини кон кои еден лик останува верен, не само поради потребата да го 

оправда своето стојалиште, мислење, дејствување пред останатите ликови, туку и за да 

се издвои како посамосвесен од оние што не ги испрашуваат своите постапки.  

Кога пишува за „херојот во историјата“, Милер го поставува прашањето: кои и 

какви се историските околности (услови) што поттикнале да се роди еден херој, каков 

што е епскиот? Различните епски традиции можат, во помала или во поголема мера, да 

се поврзат со препознатливи историски движења и конфронтации (битки, соочувања), а 

ова ја дава основата за формирање на различни типови херои. „Зад овие диспаратни, 

инцидентни ерупции на ‘херојски’ активности, и на еповите што сведочат за нив, 

веројатно постои микро-шема изведена од архаичните миграциски движења на 

најстарите  индоевропски говорители... “. „Херојското доба“ е „доба на војни“, што пак 

сведочи за потребата на едно општество да се одбрани од друго по пат на воени мерки 

(Miller 2000, 38–39), односно по пат на насилство. 

За оваа верзија на ликот на Марко Крале, попустливоста, човечноста (понекогаш 

туѓа на епскиот херој, особено на оние херои од античките епови) и емпатијата кон 

другиот, се посилни од често пати присутната одмаздољубивост, нетолерантност и 

фриволно однесување. Во песнава, Марко е претставен како херој, кој е способен да се 

издигне над примитивните или, заправо, примордијални „ниски страсти“, со тоа што ќе 

ја пушти вилата на слобода. Сепак, во јужнословенските епски песни недостасува онаа 

драматичност што понекогаш преминува во неизвесност, бидејќи овие се развиваат со 

инаква динамика од епот како содржински поопсежна, структурно покомпактна и 

стилски порафинирана творба. Опсежноста на епот понекогаш влијае врз острата 

концентрација на толкувачот, што значи дека тој попрво би детектирал плеоназми во 

(јужнословенските) епски песни, одошто во еден еп, кој заведува со неговата наративна 
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привлечност. Само при читањето на јужнословенските епски песни брзо може да се 

увиди репетитивноста на мотиви, но и на ликови, сместени во слични ситуации, со 

мали рекреативни интервенции. Епската песна не ја нуди секогаш ‘експлозивноста’ на 

неочекуваниот исход: таа е предвидлива, понекогаш здодевна во нејзината 

едноставност, линеарна и таа ретко кога измамува издишка на восхитеност. 

Марко Крале кога станува свесен за својата физичка ограниченост (што го 

обврзува да се повика на сили однадвор), тогаш читателот нема избор, освен да го 

смета за херој од понизок ранг. Ако се знае дека епскиот херој е исклучителен, обично 

поради неговата физичка сила, тогаш дали може да се смета тој за вистински херој, ако 

приклони кон итрина во двобој? Одисеј е добар пример за ова. Меѓутоа, Одисеј не е 

херој на средновековната епика. Од друга страна, ни Беовулф, ни Сигурд, ни Гретир, не 

се исклучително промислени како ликови, зашто ако би биле, тогаш тие не би завршиле 

толку неславно. Разликата меѓу овие и Марко Крале, лежи во темелниот пристап кон 

проблемот/неволјата. Иако склони кон грешки (со што се оправдува човечката 

компонента на нивното херојство – што значи: идеалот да се биде херој е достапен, 

остварлив, за разлика од неговата претстава во древните епови, какви што се Енума 

Елиш или Гилгамеш, богати со симболика само површински јасна за современиот 

читател) – овие се предиспонирани за херојски подвиг. Судбината, или Бог, имаат веќе 

предопределен план за нивната пропаст, без оваа да заврши со кукавичлук, со 

отстапување или со двоумење. Во ниеден случај, западноевропскиот и нордискиот 

херој на епот и на сагите, не прибегнува кон афективно, емоционално поттикнато 

дејство, коешто би се сместило во рангот на примитивни типови на однесувања, 

својствени за дејствувач, кој е далеку од тоа да би се дефинирал за херој. Толкувано од 

инаков агол, сепак, херојот на епската песна не ја губи навистина својата физичка моќ, 

туку оваа се трансформира. Повикувањето, помошта и присуството на вилата, 

претставува симболичка екстензија на неговата моќ, која не завршува со негова 

изнемоштеност и/или недостаток од порасположливи опции за триумф над оној со кого 

што овој излегол на мегдан. Според терминологијата на Кембел, вилата е помошник на 

епскиот херој, меѓутоа оваа би можела да се третира и како супституција за божествено 

вдахнатата, немерлива сила што ја поседуваат хероите на древните епови. Кога 

посебноста, различноста и супериорноста на Марко, како херој (над останатите херои) 

се необразложени (каков што е случајот во Марко и трите наречници), тогаш 

позицијата, статусот и самото присуство на вилата, можат да се толкуваат како 

супституции за неговата божествена и надземска природа. 

Вилата, во епскиот текст, функционира како аутсајдер, како некој што не е 

директно и лично инволвиран во епскиот двобој, меѓутоа таа претставува одглас на 

способноста на епскиот херој да комуницира со сили кои се над неговата човечка 

ограниченост. Сигурд ја стекнува оваа способност (разбирање на птичјиот говор), 

откако ќе го убие Фафнир, што укажува на фактот дека епскиот херој иако понекогаш 



 

232 

 

е благословен од раѓање, сепак мора да вложи натчовечки труд за да се стекне со 

способности што не ги поседувал претходно. А стекнувањето со вакви моќи веднаш ќе 

го издигнат на пиедестал над останатите ликови, без оглед на начинот и на средствата 

со кои овој се служел за да добие повисок статус како херој над останатите (херои).  

Текстот на епската песна остава сосема ограничен простор за валидна и 

аргументирана анализа на постапките на херојот, а сосема широк простор за 

хипотетички експликации, кои имаат тенденција да се развиваат во недоглед. 

Проблемот лежи во строгата, „певлива“, музикална и стихувана сроченост на заплетот, 

прецизно организирани во стихови чии слогови можат, уште при првото читање, да се 

избројат и да се сведат на даден број. Кога се чита, епската песна го има квалитетот на 

лудизам: читателот, обземен од онаа вообичаена потреба да дознае и да согледа што ќе 

се збидне следно, има тенденција да ‘скока’ од првиот, кон вториот, кон третиот стих, 

понекогаш занемарувајќи ја нивната семантичка вредност и/или нивното второстепено 

значење (ако е ова присутно). 

Јужнословенските и особено епските песни запишани на територијата на 

Македонија, ретко кога опеваат сензационални епски јунаци, во онаа смисла во којашто 

се сензационални Беовулф (кој успешно се справува со чудовишниот Грендел и со 

неговата мајка), како Гретир (кој е на работ да го загуби својот живот против злодухот 

Глáмр), како Сигурд и Сигфрид (кои го елиминираат змејот), како Ролан (кој, иако е 

еден од водечките носители на епскиот наратив, умира на бојното поле како резултат 

на својот хибрис). Се чини дека карактерот на овие епски песни не е дидактички, колку 

што е лудистички: епската песна нема примарна цел да советува и да поучува, туку да 

анимира. Таа ретко кога го претставува епскиот херој како навистина трагичен лик 

(какви што се стариот Беовулф и измамениот Сигфрид), па дури кога го прави тоа 

(Смртта на Марко Крале), го остава крајот на песната, во извесна смисла, отворен: 

епскиот херој може повторно да се врати на херојската сцена и за него, приказната 

никогаш не е навистина завршена. 

Милер прави дистинкција меѓу два вида херојство – едното е трагично, односно 

херојот е трагичен, „антиепски“, додека другото е типично епско, односно се однесува 

на епскиот херој, кој е антитрагичен (Miller 2000, 7). Меѓутоа, ваквата дистинкција 

очигледно се однесува на архаичните, односно „шаманистички“ епови (термин на 

Баура; Bowra 1952),163 какви што се: Гилгамеш, Енума Елиш и некои други, и на 

античките старогрчки, староримски или индиски епови. 

                                                           
163 Архаичните, „предхомеровски“, епови не се единствените што можат да се подведат под одредницата 

шаманистички, зашто елементи на шаманизам постојат и кај Хомер. Овие се препознаваат во: улогата на 

пророкот како лик со посебни спознајни моќи; принесувањето на жртви и постоењето на посебни 

ритуални постапки; патувањето во светот на умрените; претскажувањето на иднината или слични 

спознавателни откритија и симболично искачување на небесите (Митевски 2010, 54).  
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Според толкувањето на Чубелиќ, хрватската варијанта на песната (која, како 

што беше споменато, содржински е блиска до српската варијанта) претставува омаж на 

епските пејачи и на епското пеење воопшто. „За убава песна Марко сè жртвува па [се 

впушта] и во опасна борба со вилата“ (Čubelić 1970, 88). Кољевиќ, од своја страна, 

истакнува дека постоеле епски пејачи/интерпретатори, како Тешан Подруговиќ, еден од 

најпознатите епски интерпретатори со коишто соработувал Вук Караџиќ, кои наместо 

со пеење, напросто ги рецитирале епските песни (Koljević 1980, 1).  

Девојка надмудрила Марка / Девојка го надмудрила Марко (Ђурић, п. 10)  

Епската песна започнува со претставата на една сиромашна, но мудра девојка, за 

чија рака се натпреваруваат: Марко, Јанко и Павле, сите тројца во функција на 

младоженци. За да ја решат дилемата без крвопролевање, Марко ќе предложи тројцата 

да изнесат по три златни јаболка и по три златни прстени, по што девојката ќе има 

можност да бира меѓу тројцата. Брзо увидувајќи дека станува збор за вешто смислен 

трик, на предлогот на Марко да избере едно јаболко или еден прстен, девојката мудро 

ќе му одговори: „Јабука је дечина забава, / а прстен је јуначка белега“. Исказот е 

лапидарно срочен за да звучи енигматично и иако не би можел да се третира како 

пословичен – зашто не рефлектира народна или универзална мудрост – сепак визуелно 

се одвојува од вообичаениот вокабулар и темпото на песната. Со искажаното, девојката 

како да му порачува на Марко дека трикот што го смислил тој е инфантилен, 

несериозен и дека е недоличен за еден херој со слава и херојство како неговото. 

Таа ќе се одлучи за Павле и ќе го одбие, очигледно, предлогот на Марко и на 

Јанко. Последните двајца се громогласни провокатори, кои, како да имаат задача да 

предизвикаат кавга, а не (да понудат) промислено, трезвено и мудро решение на 

проблемот. Павле или, поправо, неговото повлечено држење и одмерено однесување, ја 

стабилизира ‘буката и бесот’ на обајцата. Во оваа смисла, зборовите на девојката можат 

да се третираат како далечен одглас на народната мисла и свест, која имплицитно во 

песната го валоризира одмереното однесување. Понуденото толкување треба да се 

прифати како хипотетичко, зашто песната е дрска во својата молчаливост и, понекогаш, 

е отелотворување на принципот non plus ultra. 

Марко Краљевић и Вуча Џенерал /Марко Крале и генералот Вуча (Ђурић, п. 11) 

Увертирата на песната го претставува грандиозниот Вуча-генерал, кој заробил 

три српски војводи: Милош од Поцерје, Топлица Милан и Косанчиќ Иван. 

Единствениот кого што може да го повика на помош Милош, е – се разбира – Марко 

Крале. 

Писмото што го добива вториот, никако нема да го остави рамнодушен, па така 

тој ќе се повика на својата вера (христијанската, секако, макар што песната тоа 

експлицитно не го имплицира/наведува).  
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Во другите јужнословенски епски песни (Марко Краљевић и Алил ага/Марко 

Крале и Алил ага), антагонистот ќе се повика на христијанската вера на својот 

непријател како мерило за неговата чесност, издржаност и подготвеност да одговори на 

поканата за двобој/мерење на силите. Во песната Марко Краљевић у Азачкој тамници/ 

Марко Крале во азачкиот затвор, епскиот херој е натежнат од очај, и двата последни 

зраци на надеж се неговата вера (во „вистинскиот“ Бог, вера тешка дваесет товари) и 

неговиот посед. Или едното или другото би требале да го избават од занданата, која е 

полна со вода до колена и коски на јунаци до половина. Меѓутоа, откако ќерката на 

Азачкиот крал ќе му ја соопшти на кралот Марковата молба, овој ќе ги излие своите 

емоции: „Кучко једна, е не ћери моја! / Шњиме си се, кучко, сјаранила! / [А тако ми 

Бога великога!]“. Неговата клетва не е за потсмев: тој ќе го држи Марко во зандани во 

период од девет години, „Док му змије очи не попију, / А јакрепи не нагрде лице; / Док 

м’ отпадну ноге до кољена / И јунаку руке до рамена; / Кад допадне таке муке Марко, / 

Ја ћу пустит’ сужња без динара, / Изаијећу туц’ка на сокаке, / Нека проси, нек се љебом 

рани“ (Караџић 1988). Не би можело, ниту би се очекувало, исказите со клетвена или со 

благословна функција, да бидат ригорозни по формата што би ја имале во усната 

традиција/комуникација. Иако, исказот на Азачкиот крал, не е структуриран како 

клетва, неговата функција во епскиот текст е очигледно таква.  

Сепак, ако се има на ум дека епските пејачи/интерпретатори користеле 

најразлични извори за да создадат драматичен и тензичен, епски свет, тогаш возможно 

е одредени искази да постоеле во широкиот распон на нивните етимолошки и 

семантички корени и варијации. Кољевиќ, на пример, смета дека е тешко строго и 

прецизно да се определат потеклото и значењето на некои суштински и кардинални 

морални концепти, какви што се оние на лојалноста/верноста и предавството или пак на 

концептот на вер(б)ата и не(в)ербата. „Нема сомнеж дека концептот на верата е 

вкоренет онолку во секојдневниот говор колку и во секојдневните потреби, така што 

нејзините религиски асоцијации ѝ даваат драмска колоритност без коишто таа не би 

постоела, иако треба да се потенцира дека таа била и правнички поим во 

средновековието“. Поимот се користел при склучувањето примирја, како доказ за 

добрите намери на инволвираните страни (Koljević 1980, 21).  

Споменувањето на Бог се развива во иста релација со вредноста и битноста на 

среќата, така што во песната Марко Крале и генералот Вуча, Бог е дарител на среќа, 

што значи дека херојот е директно зависен од среќата. Тој би морал да се надева, да се 

повика на нешто што е над него ако сака да остане жив, неповреден и триумфален, или 

ако сака да остане хуман на молбата на оние што го повикуваат. Ако, Марко, успее да 

извојува победа, тогаш нему му се ветува: сопругата на оној што го искушува, белите, 

светли пространства и, веројатно најважно, достоинството и почитта на искушителот. 

Меѓутоа, епскиот херој не може така лесно да ги освои овие, особено не, кога 
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искушителот му се заканува: ако не го победи Марко, тогаш неговиот живот ќе заврши 

со грозоморно сценарио – со бесење и со присвојување на Шарац. 

Епиката би требала да претставува проекција на свет во којшто политичката 

власт е онаа што одлучува кој ќе доминира. Повикувајќи се на мислењето на В. Т. Х. 

Џексон, Милер смета дека централниот епски конфликт се темели врз трансфер на 

моќта од една на друга индивидуа (Miller 2000, 186). 

Не треба да се смета за драстичен одговорот на Марко на заканата од Алил-ага. 

Тој, секако, дека нема да се откаже од својот придружник толку лесно иако е совладан 

од тешка болест. Болеста нема да го спречи да искаже една од типично среќаваните 

искази со функција на клетва: „Иди, бедо, аратос те било!“, ,„Иди, бедо, да те бог 

убије!“. Тука, повторно, постои редок случај/пример на Марковата понизност: иако е 

провоциран од Алил-ага, тој ќе признае дека овој е постар од него и не само што е 

постар, туку и неговото турско царство/господство е подолговечно. Марко не флертува 

со својот непријател, туку попрво се обидува да го одврати од процената на неговата 

сила. Иако Алил-ага е посилен, сепак Марко е поитар. Зошто епскиот херој да се бори 

против непријателот, сам, кога може да повика придружник, каков што е Костадин? 

И покрај ‘биењето’ со стрели, Алил-ага ќе го загуби мегданот и ќе ја пофали 

Марковата сила преку фалењето на Бог и на Свети Јован, со што антагонистот е сведен 

на позиција на понизност. Епскиот текст ги анулира вистинските општествено-

политички препреки, кои резултирале со воени и со религиски раздори меѓу народите. 

Со тоа, текстот е истовремено место на меморија, но и место на условен заборав 

(простување).  

Слично како и во некои епски песни запишани на територија на Македонија, во 

коишто е опеан монструозно силниот Црн Арапин (на пример, во песната Болен Дојчин 

кај Миладиновци), така и во оваа песна, иако со инаква цел, епскиот херој е опишан 

како физички инаков од останатите. Овој не е јунак какви што се сите јунаци, туку е 

јунак кој, слично на Црна Арапина, има нешто црно во својата уста, големо колку јагне 

од половина година. Неговата различност не е, секогаш, физички белег по којшто ќе 

биде препознаен, туку многу почесто е својство на карактерот, каква што е толку често 

опеаната, речиси трикстерска итрина на Марко Крале. Меѓутоа, оваа особина не му е 

природна, инхерентна, туку научена, како своевиден одбранбен механизам против сили 

што се далеку од неговиот досег. Кога физичката сила е ограничена и кога епскиот 

херој добива статус на човек со ограничени физички способности, тогаш тој или ќе се 

повика на својата итрина за да го фати неподготвен својот непријател или пак, ќе се 

потпре на помошта од надземски сили, еднакво рамни на силата на неговиот 

непријател. Сепак, Марко Крале и генералот Вуча, е епска песна, која е лишена од 

фантастични призвуци ако се изземе описот на Марко. Уште во самиот вовед на 
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песната се споменуваат огнени оружја, што значи дека оваа песна не е епска, не е 

херојска, какви што се споменатите пред неа.  

Во оваа песна не се толку чести искази со клетвена или благословна мотивација, 

со исклучок на зборовите на Велимировица: „Зло ти вино, Вуча џенерале! / Зло ти вино, 

а горе ти било!“, кои, послободно, би се коментирале како прекор за неспособноста на 

Вуча да го предвиди исходот од „натпреварот“ со Марко. Сепак, како што и би можело 

да се очекува, сè е добро кога свршува добро сè. И покрај епскиот конфликт, во 

финалето на песната и обете страни излегуваат со задоволени барања.  

Караџиќ ја слушал и ја запишал оваа песна благодарение на изведбата од 

слепата пејачка Жувана, која била родена во Србија, но која патувала низ различни 

региони, вклучувајќи ја и Бугарија. Ова сведочи дека мотивот бил широко 

распространет низ Балканот (Koljević 1980, 199). 

Марко Краљевић и орао/Марко Крале и орелот164 (Ђурић, п. 25) 

Марко е претставен надвор од родното огниште, што во оваа песна не значи дека 

тој престојува во дивината што, најчесто, е царство на хтонските сили. Тој се одмора, 

веројатно од здобиена рана, при што една вила ќе го повика орелот за да му даде сенка 

на јунакот што треба да закрепне. Она што е типично за епската песна е 

персонификацијата на активните ликови-животни, за коишто најеклатантен пример е 

Марковиот коњ. Така, орелот ќе ѝ се обрати на вилата, со исказ што условно звучи како 

клетва, поради императивноста: „Мучи, вило, муком се замукла!“ Орелот не само што 

го одбива повикот на вилата, туку тој останува, или продолжува да биде, сервилен, 

пред сè, кон јунакот. 

Епските песни срочени во стих имаат своја сопствена наративна логика, што 

значи дека врз нив можат, само во полза на контекстот, да се применат некои 

терминолошки одредници разработени во наратолошката теорија. Во смисла на 

искажаното, образложението на орелот што следи по искажаната клетва, би 

соодветствувало на аналепса, термин што посебно го разработува Жерар Женет и кој ја 

означува вербалната евокација на минати настани. Преку аналепса, орелот ги истакнува 

причините за неговата сервилност, па дури и преданост кон Марко, што значи дека 

неговото дејствување има подлога, историја, непозната за вилата (а со тоа и за 

читателот/слушателот на песната). Оваа сервилност има своја заднина, што значи дека 

орелот го потврдува своето своеволно слугување, без ова воопшто да го наруши 

неговото достоинство. 

Орелот, како лик во оваа песна, врши функција на заштита на обезмоќениот –  

на половина од своите сили –  јунак, зашто јунакот е пратеник на Бога. Тука, повторно, 

                                                           
164 Мотивот за херојот и за орелот има архаично потекло, чиишто траги постојат и во вавилонската 

книжевна традиција, за што најблескаво сведочи митот за Етана.  
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се алудира на вер(б)ата на јунакот, како суштинска за неговиот етос: јунакот ако не 

припаѓа на преферираната – од епскиот пејач – вера, тогаш тој нема да биде заслужен 

за заштита од „божествените сили“, претставени преку наклонетоста на орелот. Иако не 

може да се воспостави блиска врска меѓу симболот на орелот во јужнословенската 

епика, со неговата суштествена улога во египетската митологија, сепак може да се 

спомене неговото симболичко дешифрирање: орелот е душата на покојникот и неговата 

активна улога во песната сугерира дека ранетиот јунак ќе ја преброди и ќе ја надмине 

неволјата. 

Во вавилонската традиција, орелот би можел да се толкува како симбол за 

небото, за искачувањето, за трансценденталното, меѓутоа и како симбол за бинарната 

опозиција „небо-земја“. Мотивот за побратимството меѓу орелот и ранетиот Марко би 

можел да влече корени уште од приказните за животите на: св. Сервациј, Св. Медард и 

Св. Бертулф. Во византиската традиција, орелот се поврзува со ликот на Св. Маркијан, 

претставен на некои фрески со орел над главата (Radojčić 1953; цит. спор. Koljević 

1980, 184). Во обредите и во обичаите за време на календарскиот циклус, односно за 

време на Коледе и на Бадник, се месел обреден леб во форма на орле, со иницијациска 

функција за машките деца (Светиева 2001, 17). Марко Крале пие бесмртна орлова вода, 

која ја земал од некој самовилски рид (Ристески 2005, 288).  

Мотивот за ранетиот јунак и птицата грабливка, кој се врзува не само за Марко 

Крале, туку и за други историски личности од македонската историја и традиција (Гоце 

Делчев), „ѝ припаѓа на митолошката балада, бидејќи се работи за однос меѓу птица и 

човек. Тоа веројатно е произлезено од дамнешното верување дека на човекот некои 

птици му се пријатели, а други непријатели“ (Китевски 1984, 59). Мора да се има на ум 

дека Китевски, во својот прилог, го истражува заемниот однос и влијание меѓу јунакот 

и гавранот, односно „црната орлица“, во баладите и во некои посовремени записи, а не 

во епските песни. Во оркестрацијата и изведбата на (епското) сиже не можат да се 

очекуваат драстични и исклучително интересни девијации. 

Компаративно читани и согледани, јужнословенските епски песни содржат 

минимален број искази, кои, во склад со изложеното, би се сместиле во категоријата на 

паремиолошки искази. Суштинската причина за ова не се должи на конституцијата, 

туку на целта (поентата), на изведување/пеење на епската песна. Нејзиниот карактер 

попрво е забавен, отколку дидактички. Таа не е наменета за инспирација, колку за 

конзервација на имиња на историски личности, за чијшто документиран живот не може 

да се говори секогаш, без резерви и двоумења. Јужнословенските епски песни, кои го 

имаат Марко Крале во сржта на епскиот вртлог – лик што трепери меѓу колебањето, 

стравот, неспособноста/неможноста да го победи непријателот со машка сила – се 

темелат на варијации на исти мотиви. Утврдувањето на ова сознание однапред го 

определува множеството и различноста на потенцијални паремиолошки форми во 
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епската песна. Како да се зборува за различност и опсег кога матрицата е релативно 

иста? 

Верковиќ дава верзија на епската песна со ист назив, со таа разлика што Марко е 

излекуван од орлица и наравоучението упатува на тоа дека „На добрина со добрина се 

враќа“.  

Марко Краљевић и Мина од Костура/Марко Крале и Мина од Костур (Ђурић, п. 28) 

За време на вечерата со својата мајка, Марко добива три писма („книги“): едно 

од царот на Стамбол, едно од кралот на Будим и едно од војводата на Сибињ. Во 

првото писмо, царот го повикува на помош против неговите непријатели; во второто, 

кралот го кани да му биде сват; во третото, војводата го кани да му биде кум. 

Нерешителен на чие писмо најнапред да одговори и, уште повеќе, на која свеченост да 

присуствува, Марко, вообичаено, ќе побара совет од својата мудра мајка.  

На Марковото прашање што би било најполезно да стори, таа, во духот на 

традиционалната мудрост, кратко и јасно ќе му одговори: „У свате се иде на весеље, / 

на кумство се иде по закону, / на војску се иде од невоље“. Ако се третира како 

изолиран, овој стих има пословичен квалитет, зашто на сосема ограничен простор 

сублимира традиција стара со години. Величковски посебно ги потенцира како 

суштински методот и процесот на апстрахирање на деталите на даден настан или 

случување, како и важноста да се задржи контекстуалната рамка на исказот, зашто ова 

треба да го илустрира она што е најбитно да се сфати (Величковски 1999, 192). 

Спомнатиот исказ не е „празна појмовна одреденост“, туку е, или би требало да биде, 

евокација на долгогодишните народни верувања и принципи што важеле и се следеле 

во времето кога се пеела една епска песна. 

Марковата мајка ќе насети дека Марко се нашол во ситуација што бара брзо 

дејствување. Според неа, тој би требало да одговори на повикот на царот од Стамбол. 

Но, што да се прави со Мина од Костур? Ако не може рационално или објективно да му 

одговори мајката, тогаш одговорот ќе дојде преку сонот, интуитивно: од градот Костур 

се издигнала магла, која го надвиснала Прилеп, но таа магла не е обична, туку е магла 

што го крие Мина.165 Вториов одлучно ќе се упати кон Марковите ‘бели дворови’, со 

надеж дека ќе го запали неговиот посед, дека ќе му ја убие мајката и саканата и дека ќе 

му ги украде коњите и богатството. Слично како раскрилениот сон на Свјатослав или 

како сонот на царицата (Марко Краљевић и Арапин/Марко Крале и Арапинот; Ђурић п. 

29), живописни со слики со коишто единствено располага длабокото несвесно, така и 

                                                           
165 Оваа претстава важи не само за епскиот антагонист, туку и за епскиот протагонист. Во Лов Марков с 

Турцима/Марковиот лов со Турците (Караџиќ, п. 70), везирот Мурат ќе ја предупреди неговата 

придружба за маглата под црната гора, која е супституција за лутината што Марко ја предизвикал кај 

неговиот коњ (односно, метафора за: бес, лутина, брзина, несопирливост, непоколебливост и што ли 

уште не?). Во истава песна се среќава пофалното слово на царот, кој му порачува на Марко: „Свако Туре 

може везир бити, / А јунака нема, као Марко“.  
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Марко сонува сон што, неговиот побратим Голубан, го толкува позитивно: „[А не бој 

се, Краљевићу Марко! / добар јунак добар сан уснио;] / сан је лажа, а бог је истина“. 

Спомнувањето на Бога е нужно, со цел да се одржи балансот на непријателските сили: 

Мина, Арапите, Турците. Сепак, се чини дека овие не го плашат епскиот јунак, па 

молбите на преплашениот цар остануваат неодговорени. Наместо да покаже 

иницијатива за тоа што побрзо да свршат со: мегданот, крвопролевањето и тешкиот 

двобој со илјадниците Арапи, Марко како повеќе да сака да ја одмори својата душа со 

пирување и гостење. Ќе му бидат потребни три дена (законот на магичниот број три во 

фолклорот, според теоријата на Олрик) за тој да бликне со својата страшна сила – со 

само неколку удари, арапската војска ќе се раштрака на три страни, но со резултат од 

здобиени седумдесет тешки рани на телото од херојот. Наместо да ита по екими, Марко 

го знае лекот: за него, виното е не само еликсирот на виталноста, туку и амброзија, 

храната на боговите.  

Песната, понатаму, се развива по истата сижетна линија што се среќава и во 

песната, која го обработува истиот мотив кај епските песни кај македонските 

запишувачи: сонот на Марко ќе се оствари, но јунакот нема да остане нерамнодушен, 

зашто: кој би останал токму гледајќи ја саканата во прегратките на некој друг? Затоа, 

тој ќе им заповеда на тристате јаничари испратени од царот да се појават во Костур и да 

чекаат на негов знак. Во меѓувреме, тој ќе замине во Света Гора за да се исповеда (чин, 

кој би се толкувал како предвремено простување на гревот на убиството, без оглед на 

тоа што овој е вообичаен во светот на епиката), ќе се престори во калуѓер, успешно ќе 

се инфилтрира во дворецот на непријателот, ќе ја поврати (со итрина, секако) својата 

сабја, за да го победи натрапникот и за да си ја поврати саканата. 

Марко Краљевић и Арапин/Марко Крале и Арапинот (Ђурић, п. 29) 

Хиперболизацијата на физичките способности на епскиот херој и на неговиот 

противник не е никаков новитет во јужнословенската епика. И Марко и Арапинот се 

ликови со удвоени физички капацитети, па за да се елиминира заканата (Арапинот), 

мора да се побара (најде, повика) рамен на него (Марко). „Нуто цару велике невоље!“. 

Царот е во неволја, зашто никој не одговара на неговиот повик. За негова среќа, тој ќе 

се сети на Марко Крале, зашто кој друг би имал еднакви апетити по храна и пијалак, 

еднаква желба за крвав двобој, кои можат да се мерат со оние на Арапот?  

Царицата ќе сони профетски сон. Херојот е пратеник на Бога. Само еден божји 

пратеник, без оглед на отсуството од совршена приличност доследна за херој може да 

се справи со сила како онаа на Арапот: со хтонска и монструозно заканувачка. Но, 

јунакот нема лесно и едноставно да се втурне во двобој што би го чинел глава: тој сака 

да знае каква награда ќе добие, за да не излезе неговиот труд залуден. Епската песна 

нуди невообичаен, неочекуван пресврт, барем за кратко: Марко Крале не е јунак, кој 

стрмоглаво би се впуштил во двобој што би резултирал со негова пропаст и тој 
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насетува дека мегданот со Арапот може да значи негов крај – чуму би му било тогаш 

сето ветено богатство? Засегнатите цар и царица немаат друг избор, освен да го 

намамат кон неговата пропаст, со уште поголемо богатство.  

Брзо увидувајќи го негативниот исход од гестот на нејзините родители, царевата 

ќерка ќе му се обрати на јунакот и притоа ќе се повика на сили, кои не би смееле да го 

остават рамнодушен, освен ако овој не сака да согреши: „Богом брате, Краљевићу 

Марко / братимим те богом истинијем, / и кумим те богом истинијем / и вашијем 

светијем Јованом... “. Потпирањето на побратимските релации и евокацијата на кумот и 

статусот што овој го имал во традиционалната заедница, заедно со светецот-заштитник, 

би требале да звучат како поттик и охрабрување: јунакот, навистина, ќе добие големо 

богатство ако ги избави засегнатите од страшната сила на Арапот, но ова богатство е 

немерливо по однос на неговата преданост кон Бога и кон светците, така што негова 

света должност е да го стори она против кое се двоумел, кога му била ветена само 

материјална добивка за избавувањето на постраданите. 

Царската ќерка го знае Марковиот страв: иако извонреден, со стамина и сила 

многу над оние на обичниот човек, херојот е богобојазлив. Овој страв од посилното од 

човекот потсетува на преданоста на Јарославна кон природата/паганските богови: 

Марко комуницира со езерата, со водата наоколу, со природата, исто онака како што 

Јарославна ги повикува силите на природата да го заштитат Игор. 

Не само општеството, туку и природата му е наклонета на епскиот херој кога 

овој е доведен пред свршен чин (па затоа и му помага). Меѓутоа, видливите разлики 

меѓу епските песни, и, посебно, меѓу оваа епска песна и епизодата на Сигурдовото 

дознавање на тајните намери на Регин од птиците, се должи на комбинацијата на 

постари со понови епски мотиви, што ја става и потем ја исфрлува, епската песна од 

фантастичниот во епскиот домен: Марко, всушност, започнува комуникација со 

конкретниот човечки лик на Турчинката, а не со езерото, што би можело да значи дека 

епската песна се преобразува во комбинација од: фантастични, пагански, 

псевдоисториски и христијанско-морализаторски елементи.  

Одговорот на Турчинката на Марковата загриженост е отсечен: „Прођиме се, 

гола дервишино! / Што ме питаш кад помоћ не можеш?“ Нејзиниот исказ не е 

проколнување или колнење, зашто таа не знае со кого навистина разговара, ниту пак 

звучи како клетва. За да биде клетвен, исказот вообичаено би му се упатил на 

конкретен лик/личност во зависност од факторите на комуникацијата. Но, нејзиниот 

исказ има димензија на проколнување, зашто таа не сака да го протера само херојот, 

туку и сите оние што се претставуваат во светлината на спасители, а не се навистина. 

Одлучноста, цврстината во убеденоста на искажаното и желбата ова да се исполни по 

секоја цена, се својствени за благословите и за клетвите како апелативни 

жанрови/форми, чијашто цел е да предизвикаат реакција кај примателот, зашто ако 
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примателот се покаже незасегнат, тогаш исказот ќе биде нефункционален. Од друга 

страна, ако Марко, како конкретен лик во конкретна ситуација, не одговори соодветно 

на исказот што му е упатен, тогаш тој ќе прерасне во бездушен, нечовечен и лишен од 

емпатијата кон маката на другите. Меѓутоа, наредната развојна фаза на епската песна 

покажува дека случајот не е таков и Марко ќе ѝ го открие својот идентитет на 

Турчинката (зашто епската песна мора да продолжи да тече и да се развива), што ќе 

влијае на тоа Турчинката да се смилува и наместо ново проколнување, да му упати 

молба за спас од Арапот.  

Во Марко познаје очину сабљу/Марко ја препознава татковата сабја (Караџиќ, 

п. 57), Марко го убива братот на Турчинката, по што таа изрекува: „Zashto zagubi moga 

pobratima? / Na shto si se, bolan, prevario? / A na jednu sablju okovanu!/ Eda Bog da, 

odsjekla ti glavu“. 

Драмскиот импакт на оваа клетва може да се сфати ако се потсетиме дека е 

изговорена во рамки на патријархалното убедување за најидеалната форма на човекова 

љубов. За неа не постои епски преседан: ако омразата може да распали конфликт на 

интереси и психолошка релација меѓу татко и син, меѓу двајца браќа, ако еден брат може 

да биде маѓепсан од омразата на неговата сопруга за овој да ја убие својата сестра, па 

дури и ако една мајка може да го напушти своето вонбрачно дете, тогаш не постојат 

примери за омразата на една сестра кон својот брат. И, што е уште пострашно, клетвата 

се остварува... со што гледаме дека ‘Бог се одмаздува’. 

(Koljević 1980, 188)  

Во Марко Краљевић и 12 Арапа/Марко Крале и 12 Арапи (Караџиќ, п. 63) постои 

слично сценарио: една робинка, запленета од дванаесет Арапи, ќе го ослови Марко во 

името на Бога и на свети Јован. Наклонетоста на Марко и неговата месијанска 

настроеност, ќе го навлече гневот на Арапите, чијашто раздразнетост, за епскиот херој, 

ќе биде причина за (пот)смев: „Ид’т одатле, децо Арапчади! / Да ја од вас не огрешим 

душе“. Но, во песната кај Ѓуриќ, стравот од Арапот не е никаква причина за шега и овој 

ќе се рашири сè дури до стамболските меани. Ова нема да ја спречи Марковата 

надменост и тој ќе си дозволи да се појави со свадбена поворка и со посакуваната 

невеста. Она што тој не го очекува, е извикот: „Зла ти срећа, црни Арапине! / Стиже 

јунак у твоје сватове“. Со извикот, всушност, свечено се најавува исходот на 

разврската. Марко и Арапот ќе стапат во вербален дуел и секој од нив ќе се повика на 

сили над него: Арапот се повикува на ѓаволот и ја „критикува“ лудоста на својот 

противник, а Марко се повикува на Бога и ги куди/ги осудува/ги обвинува лагата и 

лажливоста како непосакувани својства. 

Не би се сметала за неочекувана наклонетоста на епскиот интерпретатор кон 

стожерниот лик на Марко Крале, како што не би се сметал за неочекуван неговиот 

триумф над непосакуваниот и недобредојден освојувач и тиранин. Ова всушност 

сведочи дека истрајноста на крајот е наградена.  
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Марко Краљевић и Муса Кесеџија/Марко Крале и Муса Кесеџија (Ђурић, п. 31) 

По својата содржина, структура, опишани ликови, оваа песна бележи многу 

малку разлики со верзијата што ја нуди Чубелиќ. 

Песната започнува со воведување на ликот на Муса Арбанаса, кој пие бело вино 

во бела крчма во Стамбол. Кога виното го загрева неговото тело и му го поматува умот, 

тој ќе почне да се поплакува за тоа како девет години посветил на служба на царот на 

Стамбол, без овој да покаже благодарност за неговите напори, ниту пак да го поднови 

со нов коњ или со ново оружје. Од овие причини, тој ќе дозволи бесот да надвладее со 

неговиот разум и затоа ќе изгради кула на рамното приморје и ќе ги затвори скелето и 

друмовите околу неа.166 

Откако вестите ќе допрат до царот, тој нема да има друга опција, освен да го 

испрати везирот Чуприлиќ и војска од три илјади војници за да го смират гневот на 

расрдениот Муса. Но, на царевото изненадување, везирот ќе биде вратен назад во 

срамна и неприлична состојба: со раце и нозе врзани за коњот. 

Царот нема други адути, па затоа праќа абер по мегданџии, исти по силата на 

Муса. Во песната индиректно се споменува името на Марко Крале, додека е овој 

отсутен од епското сценарио, како херој доволно силен да го покори Муса. 

Но, проблемот е што Марко лежи три години во затвор и единственото чаре е тој 

да се ослободи. Јунакот стапува на сцената во неприлично светло, каков што читателот 

претходно не го спознал: со мемлосано лице, со долги, орелски нокти, црн како камен и 

неспособен да се поврати на нозе, а уште помалку да одговори на маките на царот. За 

ова да може да се збидне, тој мора да закрепне, а еден од начините да се постигне тоа е 

да помине извесно време во меана.  

Херојот пирува три месеци. На прашањето кога ќе се погрижи за Муса, Марко 

во два наврати ќе побара сува дреновина и кога ќе увиди дека часот е полезен да се 

започне епската авантура, ќе замине кај ковачот Новак. Откако овој ќе му искова 

оружје достојно за долгиот двобој што допрва ќе треба да се збидне, Марко ќе се 

впушти во потрага по Муса. Во херојскиот еп или во јужнословенските епски песни се 

полага незначително внимание на детаљни описи на оружјата, каков што е случајот, да 

                                                           
166 Удвојувањето на пропорциите на херојот и неговиот противник, не се однесува секогаш само на 

нивниот надворешен изглед, туку и на нивните „практични“, физички капацитети надвор од битка. 

Слично на Муса, така и Арапинот, „балканизираната актуализирана варијанта на еден универзален 

архетип“ (Kulavkova 2009, 23–24), гради кула со дваесет тавани и оваа е сместена, неслучајно, близу 

морето. Но кулата е празна, тивка, самотна: Арапот нема со кого да го дели своето интимно царство, па 

затоа решава да ја побара раката на царевата ќерка. 

Во епските песни царевите вообичаено не уживаат ист статус како кралевите во 

средновековните херојски епови; првите вообичаено се потпираат на силата на некој отстрана, на некој 

кој го „бие име“ (углед, репутација) за величина и искуство во битки. Па така, откако царот ќе го добие 

писмото (би се рекло писмената закана) од Арапот, во коешто овој ги открива своите желби, тој нема да 

има што друго да направи освен да прати абер по мегданџии. 
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речеме, со оружјето на Ахил во Илијада. Тука отсуствуваат елементи на типичен 

екфразис167 како херменевтички феномен (Мартиновски 2007).  

Во верзијата запишана од Чубелиќ, Марко сосема случајно го среќава Муса 

близу Качаник, на што му вели: „Deli Musa, uklon’ mi se s puta, / Il s’ ukloniil’ mi se 

pokloni!“ (Čubelić 1970). 

Во рамките на песната, императивниот тон на исказот дава основа тој да се 

толкува како заповед, како закана, или, во послободна смисла, како провокација и 

повик за битка. Секако дека не би можело да се очекува дека антагонистот тукутака ќе 

ги послуша зборовите на оној што му се обраќа, зашто ако е случајот таков, тогаш не би 

се развил епски конфликт. Токму поради тоа, Муса ќе одговори со дрскост, со што во 

песната следи една аналептичка епизода, која помага да се објасни причината за 

настројството на Муса. За разлика од Марко, кој бил роден и растен од кралица што го 

повивала во свила и го хранела со мед и со шеќер, другиов бил роден од лута Арнаутка 

што го завивала во црн струк, го хранела со овес и го оставала да спие со овците на 

студено. Меѓутоа, побитни се зборовите што често му ги повторувала таа, предадени во 

индиректен говор: „I još me je čestozaklinjala / Da se nikom ne uklanjam s puta“ (Čubelić 

1970, 98). Откако ќе се сврши вербалниот агон, битката ќе стане неодложна.  

Марко ќе ја повика вилата на помош. На ова, таа се одѕива со прекорните 

зборови: „Jesam li ti, bolan, govorila / Da ne činiš u neđelju kavge? / […] Đe su tebi guje iz 

potaje?168 Овие нејзини зборови се одглас на христијанското верување за недела како 

ден на Бога, кога не би требало да се работи, туку да се одмора. Постојат 

јужнословенски епски песни во коишто христијанските убедувања се провлекуваат 

потајум низ стиховите и тие вообичаено служат за да се објасни причинско-

последичната врска меѓу непочитувањето на „непишаните правила“ и маката што го 

снаоѓа херојот поради нивното кршење. Арнаудов наведува пример во којшто 

самовилата, на сличен начин, го куди Марко да „не фаќа кавга в недела“: „Али чујеш, 

Марко побратиме? / Али ти рекоф не зафаќај, / не зафаќај кавга у света недела, / а не 

еднога двајца је греота“ (Арнаудов 1924, 42). 

Муса ќе го крене погледот кон облакот од каде што се огласила вилата, што ќе 

му даде шанса на Марко да го убие. Откако ќе го распори неговото тело, ќе увиди дека 

овој нема само едно, ами три јуначки срца: првото е уморено, второто штотуку 

разбудено, а над третото спие лута змија. Откако змијата ќе се разбуди, таа ќе му 

порача на Марко да биде благодарен што порано не се разбудила, зашто дури тогаш 

овој ќе искусел вистински јадови што се дрзнал да се бори со херој каков што е Муса. 

На овие зборови, Марко ќе заплака: „Jaoh meni od Boga miloga / Đe pogubih od sebe 

                                                           
167 Визуелна репрезентација на материјално непостоен објект во еден книжевно-уметнички текст.  
168 Последниов стих, „guje iz potaje“, може да се толкува како метонимија за тајно оружје, односно, за 

некаков вид на студено оружје. Во некои рурални средини во Србија постоело верување дека човекот 

можел да се заштити од „нечистите сили“ со носење на нож во црна футрола (Вуковић 1978, 158).  
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boljega!“ (Čubelić 1970). Ќе му ја отсече главата на Муса, ќе ја приложи како доказ пред 

царот и ќе се врати назад во Прилеп со три вреќи богатство. 

Според Банашевиќ, некои српски варијанти на песната разработуваат мотив во кој 

јунакот самува во зандана и за него се мисли дека е мртов.  

Во песните што го обработуваат мотивот на Вуковата Марко Кралевић и Муса 

кесеџија интересно е да се истакне дека во нив детално е опеана самата борба на Марко 

со противникот, бидејќи пејачите најверојатно, со таа епизода предизвикувале посебно 

внимание кај слушателите. Популарноста на таа епизода била толку голема, што во некои 

песни во нејзина полза се жртвувале други, битни елементи на мотивот, па дури и 

Марковото лежење во затвор. Така, некои песни започнуваат само со средбата на Марко и 

Муса и ја опеваат само нивната борба. 

 (Банашевић 1935, 77–78)  

Во верзијата на истоимената песна запишана од Вукановиќ, содржината е 

инаква. Првата верзија на песната (п. 13) го опева мегданот меѓу Марко и Муса. 

Воведот на песната претставува реминисценција на мотивот на сопирање на водата од 

страна на Вела Самовила, со таа разлика што дејството започнува во гора во Романија. 

Ликот на крчмарицата Мара отклонува од класичното сиже на македонската и на 

бугарската песна со овој мотив. Таа како лик ја врши улогата што ја има Вела 

Самовила, како чувар на кладенецот со вода од којшто Марко сака да се напои себеси и 

Шаран/ Шарац.169 

Заедничкиот топос во: македонските, српските и бугарските песни е клисурата 

Качаник, во којашто Марко налетува на Муса. Муса, во српската варијанта, е 

претставен слично како и во бугарската и во македонската верзија, како соодветен 

противник на Марко. Читателот располага со скудни податоци за да може да го потврди 

ова. Сепак, во верзијата на Вукановиќ, целосно недостасува епизодата од сижето во 

којашто е претставен Муса како закана за турскиот султан и наместо тоа, битката меѓу 

херојот и неговиот противник започнува веднаш по нивната прва средба. Се добива 

впечатокот дека во верзијата на Вукановиќ доаѓа до преплетување, припојување, 

фузија, на ликовите на самовилата-посестрима на Марко Крале и крчмарицата Мара, од 

кои првата го советува Марко да го извади анџарот од појасот (Вукановиќ 1972, 54), а 

втората го предупредува да не го остава мртвото тело на Муса, зашто во него спијат три 

лути али (1972, 55). Финалето на песната е слично на бугарската верзија во којашто 

змијата му се обраќа на Марко, по што Марко ќе согледа дека спасил жива глава од 

непријател што би можел да биде далеку посилен. 

                                                           
169Името на Марковиот коњ се јавува во двете споменати варијанти во оваа и во втората српска варијанта 

на мотивот (п. 14). Вукановиќ во предговорот на збирката наведува дека запишувачите не интервенирале 

со никакви промени во песните.  
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Во втората верзија на овој мотив (Вукановиќ, п. 14), сижето останува релативно 

непроменето, со отсуство на неколку детали. За разлика од дескриптивната претстава 

на Марковото заробеништво евидентна во бугарските варијанти на мотивот, во оваа 

српска варијанта, информациите за ова се добиваат од дијалогот меѓу Марко и царот од 

Стамбол. И тука Марко открива три јуначки срца од кои едното е заморено, второто 

разбудено, а на третото спие лута змија.170 

Во изборот бугарски епски песни со историско-херојска тематика,171 се среќава 

варијанта на оваа песна запишана во Село Бохова, Трнско, која е видоизменет мотив на 

трите синџири робје (Марко Кралевиќи ослободува три синџири робје и го погубува 

Муса Кесеџија што ги води; Романска, п. 12).172 Како што сугерира насловот на 

песната, наместо Арапот/Арапите како вообичаени антагонистички тежишта во епските 

песни со овој мотив, на нивно место е поставен Муса Кесеџија. Оваа верзија 

значително се разликува од претходните. Во неа, Марко кани гости, но откако ќе ја чуе 

нивната поплака дека на трпезата нема охридска риба, ќе се обиде да им ги удоволи 

барањата. Како и во некои други епски песни, така и тука неговите сопруга и мајка 

однапред ќе насетат дека му се заканува неволја на патот, па затоа тајно ќе ги товарат 

Марковата сабја и боздоган на неговиот коњ. 

На својот пат, Марко ќе го сретне Муса, кој тера три синџири робје. Меѓу нив е 

и невестата Јордана, која некогаш се грижела за Марко и која ќе му упати молба да ја 

ослободи, заедно со останатите. Марко ќе го открие скриеното оружје, ќе го убие Муса 

и ќе ја заврши задачата, по што ќе се врати назад на трпезата со свежа риба.  

Изборот на Марко за главен херој во мотивот за ослободување на робовите не е 

случаен.  

Историзмот на песните од циклусот ‘Крали Марко ослободува три синџири робје’, 

разбран како поетски модел на историјата, како уметничко обопштување на собитијата, 

внесува промена во естетските категории... Имено, тој архаичен предвесник се претвора 

во модел на уметничко-историски лик на херојот, кој им се спротивставува на реалниот 

противник и завојувач на сите јужни Словени. Веќе изградениот епски модел има 

решавачко влијание при изборот на историската личност за централна фигура во 

новоформирачкиот епос на јужните Словени... Причините за тоа треба да се бараат не во 

личните дејства и превосходства на прототипот, туку во спецификата на епиката како 

жанр. Секој жанр, како што се изразува В. Н. Топоров, има своја силна позиција, а 

силната позиција на епосот е обопштувањето на новосоздадената ситуација на турското 

ропство, при кое основното дејство во епосот – борбата – останува непроменето. 

                                                           
170 Во македонската верзија што ја нуди Верковиќ, Муса признава дека е роден на планина и задоен од 

змија со пресно млеко. Има седум срца – три разбудени, а четири заспани (Верковиќ 1985, 166).  
171 Бугарскиот зборник е изготвен под научно раководство на Цветана Романска, а како 

соработници/запишувачи, кои истовремено даваат коментар за запишаните песни, се јавуваат: Росица 

Ангелова, Лилјана Богданова, Цветана Романска, Елена Стоин, Стефана Стоjкова. Вниманието тука се 

посветува на песните со историско-херојска тематика запишани од Романска.  
172 Мотивот е сочуван во епска песна запишана во село Тролоо, Злетовско, од Петар Анастасов и испеана 

од Цветко Сенев (цит. спор. Котев 2016, 264). 
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(Иванова 1992, 59–60) 

Во спомнатиот бугарски зборник, песните 12–36 го третираат мотивот на трите 

синџири робје. И покрај првичното суптилно предупредување за истовремената 

припадност на една песна во повеќе од посочените категории епски песни, очигледно е 

дека некои од овие песни (Девојка си ги колне очите дека не го видела Марко како 

минал по друмовите и ослободил три синџири робје; Крај Вардара три синџири робје; 

Гората жали сираци што минале низ неа) само провизорно ја задржале врската со 

мотивот за ослободување на робовите и не припаѓаат во категоријата на песни со 

јуначко-историска тематика. Некои од нив ја немаат наративната шема како песните 1–

12 и прашање на интенцијата на уредникот е дали овие песни би требало да влезат во 

оваа група или не треба.  

Во село Село Кондореј, Радомирско, запишана е уште една верзија на мотивот 

(Романска, п. 59). Во оваа песна, Марко ги обиколува прилепските меани, наспроти 

предупредувањето на неговата мудра мајка да не се однесува фриволно, затоа што би 

можел да го навлече гневот на турските јаничари. Како ретко кога, Марко нема да 

остане верен на предупредувањето и на советот, што ќе резултира со негово заробување 

од Турците, кои ќе го однесат во Едрене и ќе му го предадат на царот Мурат. 

Евидентно е дека одбивањето да се послуша мајчиниот совет ќе резултира со пропаст 

за јунакот, што условно може да се толкува како нужна неволја што се јавува кога се 

негира авторитетот на еден од родителите. 

Во 38-от стих од песната, епскиот интерпретатор го воведува ликот на Муса 

Кесеџија како заштитник на царот Мурат. Овој, слично на ненаситниот Марко, пие од 

„чаша стакленица / […] од чаша литреница, […] од чаша ведреница, / што збира 

дванаесет оки“. Постои основа да се верува дека хиперболизираната претстава на Муса 

би требала да го поттикне читателот да верува дека неговата ненаситност е израз на 

неговата херојска потенција. Ако херојскиот Марко може да натпие некои од своите 

противници, тогаш нужно е неговиот непријател да располага со исти или барем 

приближни капацитети на алчност, за да се смета дека е од истиот „калибар“. Така, на 

пример, во Марко, Арапин и Маркоица (Миладиновци, п. 101; Пенушлиски, п. 30), на 

портите на херојот ќе се појави антагонистот за да го предизвика херојот на мегдан во  

натпивање, зашто чул дека овој бил непобедлив во оваа активност.  

И во оваа верзија на песната е зачувано незадоволството на Муса. Иако минал 

девет години во Едрене служејќи му на Мурат, сепак царот немал абер за него („а каде 

се чуло и видело / таков јунак на цар да слугува?“; Романска 1972, 226). Во стихот 76 ќе 

долета пиле од облаците и ќе му врачи писмо на царот, во коешто стои дека овој 

попусто бара јунак за мегдан по земските пространства, кога јунакот долго лежел во 

зандани („Фала [Ала], боже, за чудо големо“, што сепак постои херој кој може да се 

пресмета со Муса). 
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Откако ќе го ослободи, Мурат ќе му се обрати на Марко, ословувајќи го како 

свој посинок и ќе му признае дека поради староста изумил на него („те заборавив, зло 

да те заборави“). Исказот врши функција на благослов затоа што царот станува свесен 

за грешката што ја направил, но затоа го благословува Марко да биде одминат од зло во 

иднина. На ова, Марко од царот бара три месеци за да шета низ градот Едрене, да јаде 

гозби господарски, да пие вино тригодишно и кога ќе си ги поврати силите, да излезе 

на мегдан јуначки. 

Песната понатаму продолжува со истото темпо како и претходните, со таа 

разлика што отсуствува епизодата со тестирањето на дреновината и наместо тоа, Марко 

е претставен како хедонист. Кога е веќе сит, од Мурат ќе побара остро бојно копје, 

тежок боздоган, сабја и коњ-мегданџија. Откако нема да најде соодветен коњ 

(реминисценција на епизодата со Сигурд и со Грани), Марко ќе се качи на високото 

кале и ќе го повика Шарец. По три недели, конечно ќе тргне по Муса. 

Песната, со извесни, несуштински измени, останува блиска до другите 

јужнословенски варијанти. Марко ќе ја отсече главата на Муса и ќе согледа дека овој не 

само што има змии наместо срце, туку и гротескни физички (дис)пропорции („Ала, 

боже, за чудо големо– / не е глава како други глави, / туку голема како бреме сено“). 

Благодарение на трудот, Мурат ќе го дарува Марко со кралство што се простира од 

Скопје и Прилеп, па сè до Радомир.  

Во селото Маслово, Софиско, запишана е втора варијанта на истиов мотив. 

Песната почнува со мајчиното предупредување кон Марко да не оди по меаните, зашто 

често се напива и лудува во пијанство, а потоа ги закача жените-меанџики и девојките-

тезитарки, а овие другарувале со Турците-јаничари, што ќе го фрлеле во зандани. Во 

стиховите 17–20, мајката добива сличен одговор од Марко како и во првата верзија, на 

што лаконски му порачува: „Во пијанство јунаштво не бидува“. Иако Марко страда од 

хибрис, верувајќи дека е доволно силен за да може да се избори со Турците-јаничари, 

сепак мајка му ќе му порача да остане кроток и да не дејствува импулсивно. Како и во 

другите варијанти на песната, така и во оваа, Марко ќе одбие да го послуша нејзиниот 

совет. Песната продолжува низ вообичаените етапи на развој. 

Вук Караџиќ ја има запишано својата верзија во 1815 година во изведба на 

Тешан Подруговиќ во Сремски Карловци, околу Велигден. Марковото лежење во 

затворот на султанот би можело да упатува на личноста на своевидниот витез Марко, 

Србин од Далмација, кој во 16 век бил заробен од Турците додека вршел дејност во име 

на некој романски феудалец. Описот на Марковите коски, пак, веројатно е 

реминисценција на приказната за „Мудриот Акир“, позната во српската средновековна 

книжевност. „Медот и шеќерот“ со кој е хранет Марко, се однесува на храната што ја 

јаделе босанските муслимански бегови во времето на пејачот Подруговиќ (Koljević 

1980, 196–197).  
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Марко Краљевић и Ђемо Брђанин/Марко Крале и Џемо Брѓанин (Ђурић, п. 32)  

Според увертирата, оваа песна потсетува на Турци у Марка на слави/Турците кај 

Марко на слава (Караџиќ, п. 72).173 Од аспект на хронологијата на настаните, песната се 

навраќа на мотиви што се присутни во песните за Муса. Џемо Брѓанин е претставен 

како брат на Муса. (Непотребно е да се додаде дека епската песна не претставува 

вистински/соодветн историски запис, особено ако се земат предвид анахронизмите што 

често пати се врзуваат за името на историскиот Муса. Епската песна не претставува 

хроника, па затоа, при уметничкото обликување на одредени мотиви врзани за 

историски личности, се јавуваат „апсурдни епски дисторзии на историските факти“ 

[Koljević 1980, 65]).  

Во име на верските обичаи, Марко го слави празникот посветен на свети 

Ѓорѓија, што би можел да служи како сигнал за она што понатаму ќе се развива во 

епската песна и особено на средбата на Марко со некој што не ѝ припаѓа на 

христијанската вера, каков што е Џемо. 

Марко е придружен од лица со висок статус: двесте попови, триста калуѓери, 

дванаесет српски владици, четири стари патријарси, и не само овие. Нивното присуство 

токму во домот и на трпезата на Марко, сведочи за угледот што го ужива овој. На 

читателот веднаш му се става до знаење дека Марко не само што е добар домаќин, туку 

тој е и добар христијанин, идеал кој очигледно се форсира во епските песни, со 

разбирлива причина, ако се имаат на ум историските околности што условиле да се 

проблематизира битноста на верата. 

Ако се земе предвид дека јужнословенските епски песни настанале во руралните 

средини, тогаш постои основа да се претпостави дека во дел од нив е одразено – 

особено во исказите во функција на клетви и на благослови – она што Симиќ го 

именува како „народна побожност“ (визави „народна религиозност“). Иако тој изделува 

пет пункта/обиди за дефинирање, имено: описен, инкултурациски, егзистенцијален, 

евангелизациски и дијалектички (Simić 1993), разбирливо е дека не е лесно и 

едноставно да се даде и да се прифати само една определба за народната побожност. 

Но, во контекстот на клетвите и на благословите, постои основа да се претпостави дека 

преку овие сега веќе фиксни искази во јужнословенските епски песни, човекот (авторот 

како творец и запишувачот како потенцијален верник) се обидел да ја одржи жива 

својата врска со Бога.  

                                                           
173 Во оваа епска песна се преточиле (а со тоа и се конзервирале, зачувале и одржале) остатоци од 

народните обичаи, каков што бил семејниот обред на славата, кој и денес се празнува во Македонија (а и 

кај некои други балкански народи) и е познат како: куќна слава, служба, ден, сведен, семејна или 

родовска слава (Малинов 2017, во ракопис). 
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Марко и блиските на него прават сè што е во нивна моќ за да ги држат Турците 

понастрана за време на прославата. Меѓутоа, нивниот страв ќе се оствари и Марко, 

занемарувајќи ја светоста на празникот, ќе си дозволи да го загуби трпението:  

[Чујте ли, софро и господо! / Тако мене не родила мајка. / Племенита госпођа 

краљица, / Не могу вам Прилип накитити / Ни босиљком ни руменом ружом, /] Већ све 

редом Турскијем главама. 

Ова е Марковата заклетва, која би требала да го ублажи стравот на гостите, 

зашто овие го имаат само неговиот збор за спасение од евентуалниот масакр. 

Заклетвата се третира како „многу стар обичај и веројатно настанала кога во 

одредено општество биле, барем донекаде, создадени извесни норми со нивните 

морални, етички и религиозни вредности“ (Ɖapović 1982, 65).174 Под народна заклетва 

се подразбира форма преку која некој сака да увери некој друг во вистинитоста на 

неговите зборови и намери (Вуковић 1978, 258). Сепак, мајката ќе се обиде да го спречи 

својот млад и неискусен син: „Немој данас крви учинити, / [Данас ти је крсно име 

красно: /] Тко ти данас у дворове дође, / Напој жедна, а нарани гладна / За душицу твоји 

родитеља / И за здравље твоје и Јелино“. Ова е христијанскиот идеал на сомилоста. 

Марковата мајка често пати е противтежа на незапирливата жед за крв, нескротената 

сила, отсуството на трезвена мудрост што му недостасуваат на Марко. Таа претставува 

„стандардна епска фигура на патријархалната љубов, искреност и мудрост“ (Koljević 

1980, 139).  

Марко ќе го послуша нејзиниот совет, што ќе се покаже како основа за 

помирување на разликите без крвопролевање, но со егоистичен триумф над 

поробувачот; „Не узимам благо од Турака“, ќе ѝ рече Марко на Јевросима, „Не узимам, 

што ја блага нисам, / Већ узимам благо од Турака, / Нек се пева и нек приповеда, / Што 

ј’чинио Марко од Турака“. Епскиот интерпретатор не располагал со други, посоодветни 

начини, да ја објасни и да ја оправда поробеноста на народот, освен преку пеење. 

Негодувањето поради недостатокот од риба на трпезата се повторува и во оваа 

песна. Марко нема да се осмели да го оспори авторитетот на своите гости, туку понизно 

ќе замине кон Охрид. Како и вообичаено, неговата мајка ќе го предупреди да не носи 

оружје со себе, зашто пролевањето на крв се сметало за пострашен грев кога е извршен 

за време на празник. „Народот особено ги почитувал верските празници. Се смета за 

голем престап да се работи на празник, затоа оној што го крши таквиот закон си ги 

                                                           
174 Како видови на „прагматични“ заклетви се наведуваат: заклетви при доаѓање на нов владетел на власт, 

при стапување во војска, при почеток на вршење одредена професија, при склучување договори, при 

склучување мир, за време на веридба и стапување во брак, при побратимување, при судски постапки. 

„Заклетвата се состои од формули и ритуали... Во формулата е содржана клетва која заклетвеникот ја 

повикува врз себе во случај лажно да се заколне... или да ја прекрши заклетвата“ (Ɖapović 1982, 65). 
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навлекува на себе не само презирот на народот туку и божјата омраза и казна“ 

(Китевски 1991, 59).  

На патот кон Охрид, Марко ќе го сретне Џемо, кој е решен да го пронајде 

убиецот на неговиот брат. „Ако бог да и срећа јуначка, / совра ће му у крв огрезнути, / 

бога ми ћу њега објесити / баш о вратим бијела Прилипа“. На структурно-семантичко 

рамниште, исказот на Џемо не е клетва, меѓутоа може да се толкува како исказ во 

функција на закана, кој му припаѓа на категоријата на апелативни искази. Неговата 

лапидарност и прецизна вклопеност во рамките на песната, без притоа да ги крши 

правилата на нејзината конструкција, отскокнува од вообичаениот тек и развој на 

текстот, со што исказот станува визуелно воочлив. Не знаејќи дека си има работа со 

Марко, Џемо неумесно ќе ја открие својата интенција, а неговите зборови се проткајани 

со зла коб, желба за крвопролевање и одмазда, коишто не се невообичаени атрибути на 

хероите или, поправо, на нивниот дискурс, како и дискурсот на нивните противници. 

„Во херојското милје... говорот [особено оној на херојот – К. Д.] е екстензија или 

подготовка за насилство, а не негова супституција“ (Miller 2000, 230). 

Исказот на Џемо укажува на едно битно сознание: паремиолошките форми, 

особено исказите во облик на клетви и на благослови, преовладуваат во директнотото 

обраќање и изразување, односно во јазичните препирки меѓу ликовите, а многу поретко 

во описите на настаните, односно во коментарите на пејачот/запишувачот правени 

од дистанција (временска, просторна, субјективна). Во условна смисла на зборот, 

епскиот наратор е хетеродиегетски, што значи дека тој речиси и отсуствува (т.е. е 

загубен) од епскиот текст. Неговото присуство единствено служи за да се препознае 

гласот на колективот, така што неговото индивидуално себство е непостојно во 

песната. Ова секако дека важи, во општи рамки, за херојскиот еп и за херојските епски 

песни како книжевни видови, меѓутоа сепак мора да се биде претпазлив при 

генерализациите, затоа што секое (книжевно) дело претставува свет сам за себе. Како 

пример, може да се наведе ПЗР, каде што – во зависност од препевот! – се среќава 

прожимање на условно „авторско“ себство, коешто ја крши илузијата за непостоење на 

авторство на епскиот текст (особено кога текстот е високо стилизиран). Во епот, многу 

повеќе отколку во епските песни, поетот/запишувачот, располага со манипулативни 

вештини, кои се од полза во конструирањето, но и во уништувањето на епскиот 

материјал. Како што вели Милер, епскиот поет претставува ковач, кој може да го 

создаде или да го уништи, односно да го ‘скрши со зборови’ ликот што го опева (Miller 

2000, 254–255).  

Џемо ќе успее да го зароби Марко. Гледајќи го врзан за коњот, христијаните го 

молат насилникот: „Богом брате, Ћемо Брђанине, / ту нам немој објесити Марка, неће 

родит вино ни шеница, [ево тебе три товара блага!]“. Дури преку оваа молба се увидува 

високиот статус на Марко во средината, неговата битност како член на заедницата и 
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потребата од неговата сила како заштита против сличните на Џемо. Сепак, гордоста и 

желбата за одмазда што тлеат по искусената загуба на братот, ќе се покажат како 

посилни од умилните молби и поплаки на луѓето, коишто не му значат ништо на 

непријателскиот Друг. И покрај понудите за злато (ретардација што се јавува шест пати 

во епската структура: првите три пати како молби кон антагонистот, а вторите три како 

молби кон херојот), Џемо жеднее за крвта на убиецот на неговиот брат. Иако физички 

изнемоштен и жеден, тој, наместо вода, попрво би го заклал Марко и би пиел од 

изворот што би бликнал од неговото тело: „Нит’ћу клати коња ни сокола, / већ ћу 

заклат тебе Краљевића, / па се напит крви од гр’оца“. 

Како што песната содржински се расплетува, така станува очигледно дека таа 

претставува репликација, со замена на имињата и на заемните односи меѓу некои 

ликови, на Марко и Гино Арнаутче (Мил. п. 102). На местото на Ангелина како 

Маркова посестрима, функцијата ја врши Јања. „Бре аферим, јунак од јунака!“, му вели 

таа на Џемо, откако овој ќе се појави во нејзината крчма, за да додаде „Боже мили, на 

свему ти вала / кад ја виђех савезана Марка!“. Читателот, кој е веќе запознаен со 

динамиката на Марко и Гино Арнаутче, може да претпостави дека извикот на 

крчмарицата претставува, според терминолошкиот предлог на Ајдачиќ, лажен 

благослов. Иако е срочен со таква интонација, исказот е само привидна благодарност и 

пофалба и всушност служи како сигнал дека не е соодветен/искрен отслик на она што 

крчмарицата навистина го мисли.  

Марко Краљевић и бег Костадин/Марко Крале и бег Костадин (Ђурић, п. 33) 

Во духот на празнувањето и на почитувањето на обичаите, бегот Костадин ќе го 

покани својот побратим на прослава и ќе ги истера сите адети. Но, Марко е отсечен, 

сталожен и критички настроен: зошто да присуствува на прослава кај славеник, кој е 

нечовечен и тоа не само во еден, ами во три наврати? Прво, Костадин ги проколнал и ги 

одвратил просјаците, кои се појавиле пред неговиот дом: „Ид’т’ одатле, један људски 

гаде! / Не гад’те ми пред господом вина!“; второ, им сторил неправда на „господските 

синови“, кои изгубиле големо богатство. Честа и угледот на херојот не се врзуваат 

ретко за неговиот материјален посед, па така, ако овие благородници го загубиле она 

што претходно го имале и што сведочело за висината на нивниот углед меѓу помалку 

среќните, тогаш тоа би значело дека тие западнале во неприлики и дека веќе не можат 

да ги уживаат почестите од претходно (Гуливеровата релативност на „големината“).175  

Третото ’нечовештво’ (аморална постапка) на бегот е што покрај него нема 

никој што би му ја испил првата чаша вино, исказ што фигуративно алудира на 

слободата на овој да постапува како што му е по волја. 

                                                           
175 Не само овие, туку и херојот на епот, често пати се наоѓа во ситуации, кои се надвор од неговите моќи 

и ингеренции, што значи дека тој или ќе се потпре на својата итрост, во име на своето избавување (како 

Марко Крале) или пак ќе се обиде со препреденост, итрост и лукавство (во име на повисока цел), да го 

добие или да го поврати загубеното (како Хаген). 
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Во оваа песна отсуствуваат искази, кои се сами по себе чисти и формализирани 

паремиолошки облици per se, но затоа текстот е ризница на морализаторски начела и 

латентна критика на човековата особина на неблагодарноста и недарежливоста.  

Марко Краљевић укида свадбарину/Марко Крале ја укинува свадбарината (Ђурић, п. 

35)176 

Марко ја поздравува загрижената напатена девојка Косовка, која нема кому да 

му се моли, ни да му се обрати, освен на херојот што ја пресретнува. Иако не му се 

обраќа директно, Марко ја ословува со формулаичното: „Божја помоћ, Косовко 

девојко“, поздрав што би се толкувал како благослов, ако се смета дека овој однапред 

насетува дека нешто ја мори непознатата. „Здраво да си, делијо незнана“ е нејзиниот 

одговор, што покажува дека на добронамерна мисла и гест, вообичаено се одвраќа 

(односно би се очекувало да се врати) со иста мера. Марко ќе дознае дека неговата 

посестрима е напатена од Турците и нивните злочини. Наместо да се приклони кон 

турската нарав, девојката е одлучна: „Ил’ ћу јадна у води скочити, / ил ћу се млада 

обесити; / волим, брате, изгубити главу / нег љубити свој земљи душмана“. 

Ниеден народ со славни песни не би го опевал својот поробувач, освен во 

екстремни околности и против волјата на пејачот/колективот, за којшто чинот на пеење 

претставува катарза. Епскиот интерпретатор има склучено непишан договор со 

традицијата, што значи дека тој поретко креира, а почесто рекреира: фабули, сижеа, 

епизоди, ликови. Не сакајќи да се изложи на ризикот да експериментира со епска 

структура, којашто би се распаднала пред слушателите, тој вообичаено се држи до 

шеми на конструкции што го одржуваат жив и проточен епскиот текст. Поетот немал 

улога да пронаоѓа нови зборови и формулации, туку да ја преточи, да ја устрои својата 

мисла според пропозициите што ги одредувал метарот. Чувството за епската песна, 

како помалку сензационална од епот, се должи на нејзината интринзична природа да 

биде изведувана како холистички аудиовизуелен перформанс. Апсурдно е да се мисли 

дека епската песна може да понуди широк распон на прескрипции или совети со 

универзална вредност, или пак да опева херои кои се егземпларни, зашто нејзината 

функција е перформативна, а нејзиниот карактер анимирачки. Таа (ќе) се изведува, (ќе) 

се создава и пресоздава, сè додека постои (заинтересиран и инволвиран) пејач и 

слушател. 

Во епската и во народната традиција постои верување и јасна свест дека спасот 

од потурчувањето е смртта. Но, да се приклони кон тоа, значи залудно да се загуби еден 

човечки живот. Марко очигледно не е рамнодушен: „Ја срамоти поднети не могу / ни 

жалости велике трпити / да Арапи таки зулум чине / и да љубе младе и девојке“. Во 

                                                           
176 Вук Караџиќ ја запишал оваа песна од слепа пејачка во селото Гргуревци, Срем (Koljević 1980, 198), а 

Кољевиќ го наведува и името на Лукијан Мушицки, игумен во манастирот Шишатовец како нејзин 

исполнувач (1980, 203).  

 



 

253 

 

овој Марков завет се слеваат праизблици на историскиот Крал Марко како поборник 

против Турците, но и на фикционалниот Марко Крале, како заштитник на ликовите во 

неволја и како херој што не трпи неправда.  

Вообичаено, Марко и Арапинот ќе си разменат реплики полни со подбуцнување 

и флерт. Но, вториов си има граници на толерирање. На Марковите провокации, тој ќе 

приклони кон ниските страсти на навредата: „У мен’, курво, вересије нема! / Не даш 

блага, са мном се подсмеваш“. Навредите се посебно интересна форма во херојската 

епика. Ако не би постоеле, тогаш епскиот двобој би се свел на компарација на физичка 

сила, што не би било нималку привлечно за современ читател што е навикнат (или 

презаситен?) од физичко насилство. 

Финалето на песната е катарзично: „Гди девојка има за удају, / нека тражи себи 

господара / нек с’удаје док је за младости“. Епскиот Марко е возвеличен од епскиот 

интерпретатор, како спасител од злото и избавител од натрапниците. „Проста м’ била и 

душа и тело“, гласи завршниот стих, кој може да се толкува на два начина: епскиот 

интерпретатор ја признава својата креативна ограниченост во опевањето на мотивот, 

и/или, самиот не може со своите прости душа и тело, да се мери со величината на 

епскиот херој. 

Орање Марко Краљевића/Орањето на Марко Крале (Ђурић, п. 36) 

Во оваа епска песна се јавува редок случај во којшто Евросима, наместо да го 

храбри и да го бодри сина си да остане истраен во херојството и во животот минат од 

битка во битка, таа го советува да се откаже од војувањето: „[Остави се, синко, 

четовања] / јер зло добрa донијети неће“. Евросима е изморена од грижата за Марковата 

крвава облека, па затоа го советува да се откаже од војување, бидејќи од тоа нема да се 

роди никакво добро. Според мајчината визија, наместо да војува, Марко попрво би 

требал да се зафати за (општествено) корисна работа. 

Но, како и во претходни случаи, Марко само провизорно ќе го прифати советот 

на мајка си, зашто една од карактеристиките по коишто е познат епскиот херој, е 

неговата желба за војување и потреба од нови конфликти. 

Во јужнословенската епика постојат алегории (рус. иносказание). Но, 

трудот/случајот на Марко со орањето, е фигуративен, зашто „вистинската смисла (на 

орањето како физички чин – К. Д.) и алегоријата се скоро неделиви“ (Путилов 1968, 

191).  

Марко Краљевић и Љутица Богдан/Марко Крале и Љутица Богдан (Караџић п. 39) 

Во оваа песна, Марко Крале е придружен од Рељо од Пазар и Милош од 

Поцерје. Антагонистичкиот аспект е претставен преку ликот на Љутица Богдан. 
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Рељо го споделува со своите двајца побратими инцидентот што се збиднал пред 

седум години, во којшто тој, за своја несреќа, бил сведок на силата на Богдан. Бргу по 

раскажаното, Марко и неговите побратими ќе се сретнат со Љутица Богдан, придружен 

од дванаесет војводи, на што Марко ќе заклучи дека најмудро би било тој и неговите 

придружници да се засолнат ако сакаат да останат живи. Меѓутоа, Милош, во 

согласност со херојскиот етос, ќе заклучи дека би било подобро сите тројца херојски да 

загинат, отколку кукавички да побегнат. Неговиот исказ/совет ја нема препознатливата, 

пословична структура, но сепак ја пренесува истата порака: подобро е да се умре 

отколку да се постапи кукавички. Истото го вели и Виглаф: „За прелест-воинот смртта 

е поарна од подло-животот!“ (Б, 2891). И покрај огромниот хронотопски јаз меѓу 

коментираните епови, односно епски песни, очигледно е дека херојскиот етос е 

конституиран врз квалитети коишто се чинат универзални: подобро е воинот да загине 

како храбар херој, отколку да живее со срамот поради своите слабости. 

Во споменатата српска епска песна, зборовите на Милош ќе ја ревитализираат 

храброста на Марко и на Рељо. Преминот од страв кон храброст е молскавичен, зашто 

епската песна се развива со побрзо темпо од епот. Епскиот пејач не располага со она 

време што го има епскиот поет, затоа што првиот ја има предвид слушателската 

публика, особено нејзиниот интерес и трпение, наспроти вториот, кој претполага 

читателска публика, ако се оди на претпоставката дека формата на некои 

западноевропски епови, со која тие му се достапни на современиот читател и толкувач 

денес, биле наменети, пред сè, за читање, а не за слушање.  

Љутица Богдан ќе ги зароби Рељо и Милош. Ова ќе влее страв кај Марко, но тој 

нема да се откаже од намерата да ги ослободи своите побратими, што и навистина ќе се 

збидне подоцна. Не останува многу, освен епскиот херој чесно да го прифати предлогот 

за помирување и да му подаде рака на непријателот еднаков по сила, па и со него да 

подели чаша рујно вино. 

По вообичаеното пирување, Марко ќе го испрати Љутица Богдан со 

благословот: „Збогом остај, Љутица Богдане! / Да с’ у здрављу опет састанемо / и 

црвена вина напијемо!“ (Ђурић п. 9). Изреченото сведочи за помирување на разликите 

меѓу спротивставените страни. Епскиот херој му посакува добро здравје на оној што 

повеќе не е негов непријател, туку му е рамен и сличен. На Марковите зборови, Љутица 

ќе возврати: „Збогом пошô, Краљевичу Марко! / Већ те моје очи не вићеле! / [Како си 

ме данас препануо, / никада те пожелети нећу!]“ (Ђурић п. 9). Според терминологијата 

на Ајдачиќ, исказот на Богдан може да се толкува како т. н. ‘лажна клетва’. Ова значи 

дека искажаното е срочено со тонот на клетва, но ја има семантичката вредност на 

благослов. Љутица, всушност, ја фали силата на Марко и признава дека таа е достојна 

за стравопочит. Ваквото признание може да се толкува како врв на херојскиот дијалог 

лишен од егоистичноста на индивидуалниот хибрис. 
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Смрт Марка Краљевића/Смртта на Марко Крале (Ђурић, п. 37)  

Во мотивот на оваа песна присутен кај јужнословенските народи, Марко и 

неговиот коњ се поставени покрај морето, близу планината Урвина.177 Шарац тагува, а 

ова е сигнал за злата коб што ќе го снајде Марко. Марко, пак, ќе се потпре на својата 

интуиција и ќе насети дека нешто го мачи неговиот коњ. „Ево има сто и шесет лета“, 

вели Марко, „како сам се с тобом састануо, / још ми нигда посрнуо ниси, / а данас ми 

поче посртати... / нека бог зна, добро бити неће!“. 

Овие два лика не остануваат сами долго, зашто набрзо ќе се појави вилата и ќе 

одговори на премолченото прашање на херојот: одговорот е поразителен, зашто 

станува јасно дека херојот и коњот набргу ќе мораат да се збогуваат. Марко нема да го 

прифати претскажувањето на вилата без извесна доза на гнев и разочараност, што ќе го 

поттикне во афект да ги проколне нејзините зборови: „Б’јела вило, грло те болело!“; 

исказот не врши функција на клетва, затоа што Марко не ја колне вилата со желба да ѝ 

нанесе зло, туку ја колне поради неговото сопствено незадоволство. Тој, всушност, 

погрешно ќе ја разбере вилата и ќе помисли дека ќе го изгуби својот коњ. Дали може да 

му се суди на херојот ако се знае дека ни тој, како и секој човек, нема увид во 

сопствената судбина, ниту па може да ја предвиди? Марко, иако „јунак над јунаците“, е 

ограничен од она што не го знае, а ова го прави кревок и неповратно смртен. 

Зборовите на вилата се пророчки и страшни со нивниот тон: Марко нема да го 

загуби Шарац, ниту пак ќе умре од јунак, остра сабја, бојно копје, туку „од бога, од 

старог крвника“. Не постои основа да се тврди, иако може да се шпекулира, дека 

последниот стих на вилата, може да се толкува како еден вид на аналептично враќање 

наназад, на епизодата во којашто Марко губи половина од својата сила, поради стравот 

на Господ дека овој би можел да го надмине по статус, способност и херојска смелост. 

Затоа, Господ е именуван како „стар крвник“, зашто во Марко ја губи прежната сила, 

Господ само условно му е противник на Марко, зашто обајцата не стапуваат во 

директен, физички дуел.  

Постојат неколку причини што упатуваат на генезата (создавањето, 

распространувањето и трансформацијата) на мотивот за губењето на силата. При 

преселбите, земјоделците понесувале грст од родната земја за да ја одржат жива 

врската со татковината. Во Византија и во Рим пак, на новокрунисаниот владетел му се 

давала како дар торба полна со земја, што фигуративно ја означувала неговата власт (но 

и обврска) кон земјата. Аџиите што патувале до Ерусалим или до Света Гора, носеле 

„шапки со грчка земја“ (Пенушлиски 1979). 

Понатаму во песната, вилата подробно го опишува начинот на којшто херојот ќе 

се соочи со неизбежното. Кажаното се остварува. Марко, сега веќе исправен пред 

                                                           
177 Планината Урвина, веројатно, претставува супституција за Ровиње, Крајова (Романија), местото, каде 

што гине историскиот Марко во 1395 година. 
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сознанието дека не може да стори ништо во своја полза, ништо што би го изменило 

пророштвото на вилата и што би ја осуетило смртта, ќе се реши на краен чин: ќе му ја 

отсече главата на Шарац и ќе ги искрши своите оружја, за овие да не паднат случајно 

во рацете на неговите непријатели. Ваквиот чин не е новост, ниту е изолиран случај во 

епиката и се среќава и во некои други средновековни епови, каков што е случајот во 

ПЗР. Според мислењето на Боура, херојот не е како останатите ликови, така што тој 

мора да поседува меч/оружје што не е налик на оружјето на останатите, а неговата сила, 

која често пати има натприродни пропорции, мора да се тестира врз меч што не е 

обичен артефакт направен од смртен човек. „Таквите мечови го заокружуваат 

карактерот на нивните господари и... публиката знае што овој меч му значи на оној што 

го поседува“ (Bowra 1952, 150). 

Често пати, оружјето на херојот е обележано со симболи, кои би требало да 

служат како видливи докази за неговата исклучителност. Сабјата на Марко Крале 

содржи „три христијански слова“: едното од нив го симболизира ковачот Новак, 

другото – кралот Волкашин, а третото – него самиот (Марко Крале ја препознава 

татковата сабја). Во друга варијанта, првото слово го симболизира свети Димитриј, 

второто  – свети Архангел, а третото – Волкашин. Самото споменување на овие имиња 

би требало да служи како супституција за опсежна, подробна и наративно богата 

дескрипција, која е дозволена во ограничена мера во епската структура. Па така, 

слушателот, односно читателот, однапред може да ја насети посебноста на оружјето на 

херојот, која би требала да сведочи за посебноста на нејзиниот сопственик, особено ако 

се има на ум силата и вештината, кои се потребни за да се управува со него (мотивот за 

проблемите на Телемах со Одисеевиот лак кај Хомер). 

Меѓутоа, мечот/боздоганот, колку и да е корисен, колку и да е дел од целосната 

претстава за епскиот херој, сепак е нежив предмет. Би се очекувало дека неговиот коњ, 

како единствен негов верен побратим, советник, помошник и спасител, ќе биде 

поставен на повисоко скалило на важност, посебно ако се има на ум дека херојот би 

бил нецелосен без неговата придружба, ниту пак толку среќно би си ја спасувал главата 

од најразлични, заплеткани ситуации. Во народните верувања кај Србите, се сметало 

дека коњот го познава немуштиот јазик и дека „ги гледа сите појави во невидливиот 

свет“ (Вуковић 1978, 185), така што не е случајно што Шарац е посебен коњ. Тој, за 

разлика од Вејантиф, коњот на Ролан, но слично на коњите на Еумелиј во Троја, на 

Одиновиот Слеипнир или на Сигурдовиот Грани, е посебен. Имено, тој не само што 

располага со способноста за говор, туку, исто така, поседува мудрост, тактичност, па и 

стратешка подготвеност, што понекогаш му недостасуваат на епскиот херој. Шарац не 

е каков било и кој било коњ и неговото присуство може да се толкува како потврда за 

високиот статус на Марко како херој. Тој коњ има белези на митско суштество и е 

проекција на една архетипска слика на помошникот (на јунакот). 
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Во општествата со изразен херојски етос, коњот вршел повеќе од една функција. 

Тој претставувал израз на богатството и на угледот што ги уживал неговиот 

сопственик. При опсадите и нападите на странски територии, освојувачите вообичаено 

најпрво ги запленувале коњите, а потоа останатиот посед на поразените. Познавањето 

на различни раси коњи се сметало за огромна предност, и, следствено, нивното 

непознавање, за причина за срам (Bowra 1952, 157). За добар коњ се сметал оној што 

можел на себе да носи воин во целосна воена опрема и таквите биле симбол на 

феудалната моќ (Koljević 1980, 22). 

„Во споредба со кралот во еден мит, кој по логиката на монархијата мора да 

живее осамен живот, херојот често пати е придружуван од сонародници, побратими 

или одредена дружина на ликови што соодветствуваат на неговите авантури“ (Miller 

2000, 102). Вакви примери се среќаваат во многу епови: Гилгамеш (Гилгамеш и 

Енкиду), Илијада (Ахил и Патрокло), Багавад-гита (Арџуна и Кришна), Б (Беовулф и 

Виглаф), ПЗС (Сид и Минаја Алвар Фањес, Мартин Антолинес, Муњо Густиос, Мартин 

Муњос, Алвар Алварес, Алвар Салвадорес, Галиндо Гарсија и Фелис Муњос... ), ПЗР 

(Ролан и Оливие), СЗПИ (Игор и Всеволод), ВС (Сигмунд и Синфјотли), но постојат и 

голем број исклучоци, каков што е случајот со ликот на Сигфрид (ПЗН), кој без ничија 

помош го елиминира змејот; ликот на Гретир, кој го елиминира злодухот Глáмр, и 

понекогаш ликот на Марко Крале, кој го елиминира својот непријател без вообичаената 

помош од самовилите посестрими. 

Меѓутоа, песната за смртта на јужнословенскиот херој Марко Кралене завршува 

по пророштвото. Марковите зборови што следат, се исто толку пророчки, колку што се 

и оние на вилата. Во една инстанција, текстот станува авторефлексивен и херојот се 

претопува со епскиот интерпретатор: Марковата смрт значи само физички и 

материјален крај на неговото постоење, но тој ќе продолжи да постои во зборот, во 

словото, во песните што за него ќе ги пеат оние што се најумесни во тоа. Многу често, 

тоа биле слепи пејачи.  

Уште од најстари времиња, слепите пејачи и слепите просјаци играле битна 

улога во ширењето и во одржувањето на еповите и на епските песни. Позната е 

теоријата за слепилото на старогрчкиот Хомер. Што се однесува до јужнословенските 

епски песни, голем дел од оние што ги запишал Караџиќ, биле изведувани од слепи 

пејачи, какви што се веќе споменатите Филип Вишниќ и Тешан Подруговиќ.178 Од 

друга страна, постои мислење дека Караџиќ не им придавал особено значење на 

слепците како пејачи (како што тоа го правел Светозар Матиќ, на пример), затоа што во 

краиштата, каде што се пееле сега веќе запишаните песни, многумина луѓе ги знаеле 

                                                           
178 Пејачите, со кои Караџиќ соработувал, наследиле голем дел од мотивите, стилските механизми и 

формули од нивните претходници. Сепак, обемното епско наследство што се пренесувало по устен пат, 

го доживеало својот зенит во периодите на значајни национални движења што се збиднале на почетокот 

на 19 век (Koljević 1980, 91). 
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песните (Органџиева 1968, 168), иако не е сосема јасно дали знаеле да ги изведуваат во 

манирот во којшто тоа го правеле гусларите. 

Во 19 век во Србија, Хрватска и во Словенија наводно се развил таен, т.н. 

„гегавачки“ јазик што се негувал во градот Ириг. Овој бил заштитен знак на слепите 

пејачи, кои ги развивале своите пејачки квалитети во т.н. „слепачка академија“ што 

постоела до 1780 година. Во Македонија, за еден од главните „еснафски“ центри за 

епско творештво се сметал градот Прилеп (Меденица 1968, 11), а поттик за ова тврдење 

постои во сознанието на овој град како главен хронотоп во епските песни.  

И во Бугарија и во Македонија постоеле пејачи-просјаци, кои биле посебно 

обучени во умешноста на епско пеење. Качановски го истакнува името на слепиот 

Никола Млечанов од Дупница, кој пеел за Косовската битка, пред да замине во 

странствување по останатите села. 

Епскиот интерпретатор ја ублажува смртта на Марко – тој не е навистина умрен, 

туку е потонат во длабок сон. Сонот како симболична смрт е мотив што е присутен 

уште во еден од најстарите зачувани текстови (Гилгамеш). Мотивот за змијата, која ја 

грабнува тревката на бесмртноста, го објаснува со векови старото верување или 

убедување за бесмртноста или долговечноста на овој влекач. Во приказната за 

Аргонаутите, Јасон ќе биде советуван да го повика Орфеј како единствениот што 

можел да го натсвири примамливиот глас на сирените. Во Одисеја, по совет на Кирка, 

Одисеј ќе преземе конкретни, практични мерки, за да ја избегне заканата од песната на 

сирените.  

Се чини дека епскиот интерпретатор како да не сакал да ја заокружи и да ѝ стави 

конечен крај (да ја ‘запечати’) биографијата на својот толку често опеван јунак и херој. 

Сценариото е исто толку несреќно, колку што е и среќно: „Ђеје срећа, ту је и несрећа; / 

ђе несрећа, ту и среће има“. Преку лапидарно организираните стихови, слушателите / 

читателите се потсетуваат на мудрост стара со векови и негувана меѓу различни 

народи, во различни историски раздобја. Овие стихови упатуваат на исказот „Секое зло 

за добро е“, што значи дека несреќата, понекогаш, се трансформира во среќа или 

сугерира дека двете постојат наизменично, без да се исклучуваат една со друга, низ 

животните циклуси. 

Истиот стих постои и во Женидба Марка Краљевића/Женидбата на Марко 

Крале (Караџић, п. 56). Во варијантата на оваа песна во изведба на Подруговиќ, 

смислата, или изразеното чувство за хумор, го претвора текстот во „антихеројска 

комедија“ (Кољевић 1974, 285). „Хумор има и во кратките народни умотворби – 

пословиците, поговорките, гатанките, благословите и клетвите. Во поговорките и 

пословиците, кои се преисполнети со човековото, трудово, животно искуство, хуморот 

како средство за изразување на секојдневното опсервирање на стварноста бил 

неизбежен односно мошне погоден и користен“ (Саздов 1986, 183). 
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Песната прави скок од фикционалната линија на развој, кон псевдофактографска, 

зашто упатува на имиња и топоси, кои визуелно се издвојуваат од епскиот регистар на 

имиња: игуменот Васа, белата црква Вилиндар, ѓаконот Исаија. Овие не претставуваат 

имиња на постоечки историски личности и места, колку што претставуваат локални 

обележја на местото каде што веројатно се изведувала и била запишана песната.  

Споменувањето на најголемите географски, светски и духовни јужнословенски 

центри, какви што се: Софија, Дунав, Света Гора, Дечански манастир, Рилскиот манастир 

и др., всушност ги оцртува оние широки граници во коишто се сместени земјите на 

јужните Словени. Црквите и манастирите во земјите поробени од Турците се оние места 

во коишто немаат пристап поробителите – оние од ‘другата’ вера. Идентификувањето на 

јужнословенската заедница со христијанската вера и јужнословенските духовни центри 

се спротивставува на патот, гората, темните или тесни клисури. Но тоа не е 

неопределената митска гора која го разделува човечкото од натчовечкото. 

(Иванова 1992, 64)  

Излишно би било повторно да се потенцира фактот дека споменатите имиња во 

коментираната песна се имиња на ликови што се предани на (христијанската) вера. 

Марко е погребан според христијанските адети, како ситуација спротивна од клетвата 

што му е упатена во некои песни, во коишто е проколнат со непозната гробница.  

Погребните ритуали не се единствените, кои се изведуваат во духот на 

христијанските убедувања, туку истото важи и за свадбените ритуали. Убав пример за 

патријархалното разбирање на бракот, кој би требал да се консумира откако заедницата 

била склучена и благословена од Бога, постои во Женидбата на Марко Крале, во 

којашто се насетува сексуална тензија меѓу Марко и девојката Бугарка. На 

инсистирањата за физичка интимност, епскиот херој порачува: „Хорјаткињо, Бугарка 

ђевојко! / Зар не може мене причекати. Дој дођемо до бијела двора / И ришћански закон 

савршимо?“ (Караџић п. 56).  

Симитчиев го наведува постоењето на легенда, која расправа за Марковата смрт 

што била запишана од Михаил Арнаудов и раскажана од Спасе Милошов од с. 

Прељубишта. Разликата меѓу разгледуваната епска песна и легендата се состои во тоа 

што Марко во легендата е веќе мртов. „Истава содржина ја има и една српска народна 

песна, што може да сведочи дека македонскиот мотив на легендата за Марковата смрт 

проникнал во Србија и послужил како основа. За македонското потекло на содржината 

на оваа српска народна песна зборуваат географските имиња што се спомнуваат во неа“ 

(Симитчиев 1981, 29).  

И покрај тоа што постои не само огромен временски (историски, културен, 

јазичен... ) јаз меѓу Б како англосаксонски еп и јужнословенските епски песни за Марко 

Крале, вреди да се истакне дека споредбата меѓу овие два лика како носители 

(двигатели) на епското сиже и епската динамика е возможна ако тие се читаат низ 
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споделена визура како книжевни ликови. Многупати претходно беше истакната, некаде 

имплицитно, а некаде експлицитно, диференцијацијата што ги прави компактниот, 

средновековен еп и јужнословенската епска песна да бидат засебни и посебни 

книжевни видови, што значи дека сите споредби меѓу нив мораат да бидат сфатени 

условно и контекстуално. Во оваа смисла, вреди да се посочи разликата што се јавува 

во „последното испраќање“ на загинатиот Беовулф и на Марко Крале. Смртта на 

Беовулф е очигледна (видлива за присутните), лишена од метафори или навестувања за 

воскреснување и враќање на херојот назад во живот. Доказ за ова не е само 

спалувањето на телото на мртвиот крал, каков што бил обичајот меѓу англосаксонските 

и германските племиња, туку и положувањето на „оклопи сјајни/шлемови и штитови 

баш по негова желба“ (Б 3139–3140). 

Во споредба со овој посмртен обред, во епската песна за смртта на Марко Крале, 

е оставен широк простор за шпекулации: дали и кога тој ќе се врати во живот? 

Претсмртниот обред не е опишан, што значи дека со недостатокот, односно со 

отсуството од телото, како материјален доказ за некогашното физичко постоење на 

херојот, се отвора пат за потенцијално безбројни идни и непредвидени сценарија.179 

Херојот е заспан, за да се појави тогаш кога судбината ќе го наложи тоа и тој е „меѓу 

нас, но во друга форма“ (Campbell 1993, 358). 

Епската песна, обично заради ограничениот обем на епскиот дискурс, само 

навестува, но ретко кога навистина, до детали, ги опишува обредите на премин 

(раѓањето, свадбата и смртта, во конкретниов случај) или пак детали што биле 

својствени за изведбата на пропратните ритуали што се изведувале за време на овие 

обреди. Заедничкото и за епот и за епската песна е што двата книжевни видови во 

денешно време се третираат како книжевно-уметнички говор, а не како етнографски 

(историски, па дури и псевдоисториски) запис. Од овие причини, а и поради она што 

беше веќе претходно истакнато, епската песна како да ги „прескокнува“ овие детали, а 

ова го прави опасно толкувањето надвор од текстот, односно, надвор од границите на 

она што јасно и недвосмислено го истакнува текстот.  

Преносот, усвојувањето или присвојувањето на веќе формирани содржински 

склопови – од една епска песна во друга, од еден жанр во друг, од еден народ кон друг, 

– е процес, кој не може лесно да се следи, што значи дека секогаш не може да се тврди 

каде и кога првично настанала една епска песна или еден сижетен мотив.180 „Еднаш 

создадените модели или клишеа, се пренесени... од една во друга песна, од една во 

друга средина, и на таков начин, преку креативноста на народниот творец, односно [со] 

                                                           
179 Уште една значајна дистинкција може да се забележи во описот на „господарката геатска“, чија коса е 

сплетена во плетенка, наспроти плетењето на косите кај невестите.  
180 Истото може да се каже и за голем дел од паремиолошките форми, освен ако за тоа не постојат 

расположливи податоци.  
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селекцијата на зборовите... настанале сите параметри за поетското создавање на 

народните песни“ (Муртезани 2001, 72). 
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ЗАКЛУЧОК 

 

Истражувањето за примарен предмет ги имаше паремиолошките форми во 

западноевропскиот/староисландски еп и во јужнословенските епски песни со Марко 

Крале, како водечки, централен лик. 

Анализата не само на еповите и на епските песни, туку и на потенцијалните 

историски (или псевдоисториски) корени на текстовите, покажа дека во херојската 

епика паремиолошките форми се предадени најчесто во директен говор/дијалог, 

односно во обраќањето на еден лик кон друг, а многу поретко како општи места во 

текстот, односно како дескриптивни забелешки на епскиот поет/пејач како наратор. Од 

тие причини и поради природата на писмена фиксираност, во епиката може да се 

зборува за пословичен исказ, а не за пословица, затоа што втората, вообичаено, е 

позната за поширока слушателска публика и, во принцип, евоцира повторување на 

минати и повторливи животни искуства. На сличен начин, во јужнословенските епски 

песни не може да се зборува за: клетви, благослови, поговорки, совети или здравици, 

туку за искази, кои вршат таква контекстуална функција. 

Отворено е прашањето дали, ако се екстрахираат надвор од епскиот свет, 

анализираните и толкуваните паремиолошки форми, би го исполнувале квалитетот на 

нормативи или на совети за пожелен тип на однесување во стварноста. Ова значи дека 

тие го уживаат статусот на пословичност, односно на паремиолошка вредност, 

исклучително во рамките на текстот, што не значи дека некои од нив не би можеле да 

постојат изолирано или надвор од текстот. Сепак, она што ги поврзува класичните 

паремиолошки форми, какви што се: поговорката, пословицата, гномата, максимата, 

клетвата, благословот, гатанката и здравицата, е нивната кратка, лаконска формулација, 

која овозможува економично и оптимално пренесување на совет или на заповед/игра на 

зборови, без притоа да се наруши или да се преоптовари прецизната композиција на 

епот или на епската песна. На дополнително рамниште, коментираните паремиолошки 

форми во херојските епови и епски песни, ја делат особината на релативна универзална 

применливост со нивните традиционални пандани, што значи дека овие сведочат за 

релативната неменливост на човековата природа низ вековите. 

Илузорно е да се зборува за прецизен обем или за број на паремиолошки форми 

во херојската епика (или пак во некој друг род или жанр), затоа што толкувањето 

претполага извесна интенција на истражувачот. Еден исказ може да се толкува како 

пословичен, затоа што контекстот го дозволува тоа, што не значи дека тој мора 

апсолутно да биде пословичен. Опасноста во изнесувањето на статистички бројки се 

должи на тоа да се толкува надвор од текстот, односно, на текстот да му се доделат 

значења, кои не ги содржи тој. Несовесно е да се толкува во вакуум, особено кога 
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предмет на толкување се епови за коишто е тешко да се реконструира првичниот 

контекст на епскиот перформанс/ епската изведба. 

Истражувањето се раководеше и ја испитуваше хипотезата за статусот и на 

значењето на паремиолошките форми во херојската епика и во јужнословенските епски 

песни. Дополнителната хипотеза го испитуваше прашањето дали во херојската епика и 

во епските песни постои можност да се толкуваат и да се коментираат паремиолошки 

форми, односно, да се детектираат и да се коментираат соодветните искази со 

паремиолошка вредност. 

Испитувањето и истражувањето на главната хипотеза, придружена од посебните 

хипотези, даде основа да се предложи теоријата дека во средновековниот херојски еп и 

во јужнословенските епски песни од Кралемарковиот циклус, преовладуваат 

пословичниот исказ, односно исказите во функција на: клетви, благослови, совети, како 

и хибридните комбинации – лажен благослов/лажен поздрав и лажна клетва.  

Истражените паремиолошки форми во еповите и во епските песни, кои беа 

предмет на анализа, покажаа и сведочат дека говорот, кој е заснован на знаење, се 

пренесува како подучување (Аристотел 2002, 23). Сознанието ја потврдува теоријата 

дека паремиолошките форми се наменети со цел да образуваат, да освестуваат и да 

подучуваат, додека во истовреме ја одржуваат, жива и активна, врската на современиот 

човек со неговото минато (корените, јазикот, традицијата, идентитетот).  

Иако трудот не обработува современа проблематика (што значи, не третира теми 

на кои денес нашироко се пишува), тој имаше за задача да постави или да потсети на 

една теорија, која се испитува и која ќе се (пре)испитува во практиката: на исцртување 

на  границите (разликите, разминувањата, но многу повеќе споделените места) меѓу 

етосот и принципот за врвно (достојно, доследно и чесно) однесување, зад кои стои 

епскиот херој, со етосот и принципите за (хумано) однесување на современиот човек.  

Погрешно и неточно е да се тврди дека транзиционите, општествени (социјални, 

културни, политички... ) процеси се исклучителна одлика или „проблем“ на 

современиот свет на 21 век, затоа што е неоспорно дека средниот век изобилувал со 

многубројни транзиции (распад на еден општествен систем и раѓање на нов, смена на 

една политичка моќ со друга, ригорозни и строги мерки против практикувањето на 

верата и вербата како личен избор, ревизија на востоличените/усвоените морални 

норми, кои ги регулирале „дозволените“ типови однесувања, статусот и „гласот“ на 

жената како рамноправна на мажот итн). 

Она што му го доделува и што го оправдува својството на научна релевантност 

(битност, издржаност и применливост) на ова истражување, треба да се најде во обидот 

не само да се препознаат, туку и да се претстават и да се коментираат паремиолошките 

форми во епиката како универзални константи или насоки за човекот и за неговото 

однесување. Современиот човек, навистина, не мора да се бори со крвожедни змејови, 
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исто како што не мора да ја докажува исклучителноста на својата физичка сила, за да се 

извлече или за да си го спаси животот од надземски суштества, но тој е соочен со 

предизвици, кои, сепак, го доведуваат во позиција да ги согледа, да ги испраша и да ги 

оправда своите дејства. Современиот човек не може да биде „јунак над јунаците“ како 

јунакот на херојскиот еп и на епските песни, затоа што тој чита и ги спознава епските 

јунаци како изуми (творби, конструкции, „измислици“) на исклучително талентирани 

епски создавачи (поети и редактори). Низ дејствата на последниве (и особено низ 

паремиолошките форми, кои ја доловуваат нивната исклучителност), се раскажува и се 

докажува дека дури и т.н. „замислени пројави на определени духовни принципи“ 

(Campbell 1993, 257) можат да се преведат на функционален (практичен) план, кој го 

тангира и кој (би требало да) го интересира денешниот човек.  

Нотираните и коментираните паремиолошки форми во западноевроските 

херојски епови и саги, како и во јужнословенските епски песни, укажа на 

предоминација на пословичниот исказ, наспрема релативно ограничениот обем на 

други (пишани) паремиолошки форми, како што се исказите во функција на: клетви, 

благослови, гатанки, заклетви или совети. Стегнатата структура на вторите и особено 

на исказите во функција на клетви и на благослови, го отвори прашањето дали и колку 

овие форми се соодветни за употреба во усна комуникација и заклучокот што може да 

се извлече или да се понуди како решение, укажува на сознанието за разликата во 

контекстуалната употреба на овие паремиолошки форми. Кажано инаку, може да се 

заклучи дека паремиолошките форми би ја загубиле смислата (што директно ќе влијае 

врз нивната употреба) доколку се извлечат надвор од контекстот на текстот. Тие би 

можеле да бидат употребени во современ (или посовремен) контекст на комуникација, 

под услов да претрпат не само структурни и лингвистички измени (осовременување на 

јазикот на кој се дадени), туку и стилски измени, со цел да можат да се употребат меѓу 

поширока група говорители, без да се јави простор за ентропија (не[до]разбирање). 

Употребата на паремиолошки форми во усната комуникација не подразбира 

само интенција од говорителот, туку и интелектуална наобразба и способност во даден 

миг да се употреби соодветен паремиолошки исказ како начин за економичност на 

говорот. И во анализираните и коментирани епови, и во епските песни, сочуваните 

паремиолошки форми упатуваат на умешноста на епскиот поет (и на редакторите) во 

вистински миг да употребат одреден паремиолошки исказ, што пак значи дека тие 

имаат прецизно место во текстот и би му биле нејасни или неразбирливи на 

современиот човек како читател и како учесник во различни видови комуникација, без 

тој да има увид во заднината на текстот. Истовремено, вреди да се има на ум 

забелешката на Гуревич, кој смета дека во културата на средновековниот свет треба да 

се разграничат ‘вонвременските’ структури, кои не се изолирани од врската со 

динамичните индивидуализирани и неповторливи феномени. „Ни едните ни другите не 

функционираат во овие култури како разединети и меѓусебно неповрзани структури, 
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иако пред посматрачот можат да се појават во таков променлив облик“ (Gurevič 1987, 

344). Ова значи дека колку и да се чини дека коментираните паремиолошки форми се 

применливи во денешната, секојдневна, усна комуникација, тие се сепак скаменети 

(условно ‘неупотребливи’) форми, кои мораат да претрпат соодветна преобразба за да 

се прилагодат на денешниот говор (дијалог, дискурс), како жива материја, која 

постојано се менува и се надоградува.  

Истражувањето не сугерира, ниту пак упатува дека современиот човек треба да 

ја гради својата личност врз основа на образецот на епскиот херој. Да се даде таква 

насока е неблагодарно, но и непродуктивно. Современиот човек, кој, во многу наврати 

и во различни околности, ја негира традицијата („непишаните правила“, знаењето 

содржано во паремиолошките форми), се доведува во ситуација на систематски 

куршлус. Кога се отфрла „старото“, како „застарено“, како „архаично“ или 

„неприменливо“, без истовремено да се понуди супституција или замена за она што е 

веќе нефункционално, тогаш тоа значи човекот да се доведе во „безизлез“ или во 

ситуации, каде што тој мора да се однесува врз основа на импровизации. Во оваа 

смисла, паремиолошките форми (општо и не само во епиката) нудат насоки, кои би 

можеле соодветно да се прилагодат на текот и на динамиката на современиот свет, без 

да ја загубат својата автентичност и без да бидат сметани за нефункционални во 

денешниот современ свет на постојани промени од секаков вид.  
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Kristina Dimovska 

 

Paremiological forms in heroic epics (with examples from Beowulf, Nibelungenlied/ The Song of 

the Nibelungs, Volsunga saga/ The Saga of the Volsungs and the South Slavic epic songs of Prince 

Marko Krale/ Prince Marko) 

 

SUMMARY 

 

The subject matter of the doctoral thesis was aimed to show whether and in what form and structure 

paremiological forms are or are not present in the epic structure of the analysed texts. With 

combination of relevant methods, such as the general methods of analysis, synthesis, and the specific 

methods of explication de texte, the method of historical analysis, as well as the comparative and the 

intertextual method, the dissertation aimed to show the span of potential paremiological forms in the 

analysed and commented texts respectively, as a way to explore whether or not the heroic epic, as a 

genre, is suitable for these types of interpretations. 

 

Results showed that paremiological forms are indeed present in the structure of the commented texts, 

with high regards to the intentions both of the texts and their interpreter. To claim that the present and 

presented forms of wisdom were originally intended to be of paremiological worth, would be a faulty 

claim, since the researcher approaches and works with these texts, from a contemporary standpoint 

and with reconstruction of the textual’s long lost original contexts. Thus, the main point was to test 

these hypotheses, in order to show or prove that heroic epics is rich with sentences with potential 

paremiological worth, as any other highly acclaimed work of fiction.  

 

 

 


	1.14. Класична определба на клетви, благослови и здравици
	Клетвата може да постои и, следствено, да се истражува или како самостоен исказ или пак како исказ во рамките на други, „пообемни“ жанрови. Оваа форма, која има статус на апелативен жанр, може да се дефинира низ призма на верувањето во магиската моќ и...
	Таа може да се определи како „говорна формула со која се изразува желба, во иднина некому или на нешто да му се случи лошо, со верување дека тоа и ќе го фати“ (Петреска 2012, 129). Според Раденковиќ, клетвата претставува „минимален текст“ (Раденковић ...
	Клетвата, како и благословот, може да биде структурно сочинета од еден, единствен исказ или пак од низа на меѓусебно поврзани, заемно зависни, сложени искази (Ајдачић 1992; 1993). Кога нејзината структура е сложена, тогаш исполнувањето на вториот, при...
	Ајдачиќ изделува неколку споделени карактеристики за апелативните жанрови:
	(1) сооднос меѓу времето во коешто се искажува исказот и времето кога се реализира дејството за кое се говори (најчесто во одредени „гранични“ мигови, какви што се обредните околности, календарските или животните циклуси);
	(2) испраќачот и примачот на клетвата исполнуваат улоги на човечки, нечовечки или на натчовечки суштества како посредници меѓу „овој“ и „оној свет“; во процесот на испраќање на клетвата (или на некој друг апелативен жанр), улога игра религиозната диме...
	(3) примарен акцент на индивидуалното или пак на колективното значење на исказот;
	(4) митската, магиската, логичката и/или естетската свест, која игра улога во обликувањето на исказот како буквален или како фигуративен; и
	(5) контекст на искажување на исказот односно емотивниот став (расположба, состојба на умот) и/или потребата поради која се искажува исказот.
	Како дијаметрално спротивен и контрастен по функција, цел и контекст на искажување на клетвата, се јавува благословот, исто така, како апелативен жанр. Овој има жанровски нестабилна положба, затоа што во усната традиција често се подведува (се спомену...
	За разлика од благословот, кој може да се искажува во најразлични прилики (што упатува на тоа дека церемонијалната пригода не е нужен предуслов за негово искажување), здравицата и чинот (обредот, обичајот) на наздравување, имаат конкретни темпорално-с...
	... целосна и дефинирана фолклорна форма, која содржи елементи на предметниот и дејствителниот код на обредот... таа е обележана од дискурзивни маркери, кои го означуваат почетокот (обраќањето на адресатот, упатувањето на вонтекстовните  елементи на о...
	(Петровић 2006, 50)
	Таа, истовремено, ги издвојува и структурните елементи, кои ја сочинуваат оваа (фолклорна, паремиолошка, обредна) форма: уводна формула, благослов (посакување/пожелување позитивни желби и заштита од зло), клетва, која му се упатува на некој потенцијал...
	Од друга страна, благословите можат да бидат единечни или збирни (би се рекло прости, едноставни или пак комплексни, односно сложени). Вторите вообичаено се изрекуваат без контекстуални ограничувања и во најразнородни пригоди.  Она што ги обединува ил...
	Ако се имаат предвид теориските размисли за клетвите и за благословите, тогаш би морало да се предложи соодветна терминологија, која би ги толкувала овие форми во херојската епика и епските песни. Ни во писмено фиксираниот еп, ни во епските песни не п...
	За херојските епови што се толкуваат, но уште повеќе за јужнословенските епски песни се битни нијансите, кои можат да се забележат меѓу исказите во функции на: клетви, благослови, поздрави, заклетви и здравици. Ако во традиционалното сфаќање, клетвата...
	Клетвениот чин може да биде директен (во присуство на примателот на клетвата), но и индиректен. Во вториот случај, клетвата му се упатува на конкретен (‘умствено замислен’ или евоциран) субјект, без овој да (мора) да биде во непосредна близина на оној...

