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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЛИРИЧНОСТ ЕПСКОГ ПЕВАЊА 
СТАРЦА МИЛИЈЕ2

САЖЕТАК. Вуков певач, старац Милија, био је изузетан по много чему. Испевавши

Вуку само четири песме (Бановић Страхиња, Сестра Леке Капетана, Же-

нидба Максима Црнојевића и Гавран харамбаша и Лимо) постигао је у

поетици усменог казивања оно што нису многи који су Вуку казивали

много више. Старац Милија био је особен по начину понирања у пси-

хологију својих јунака који су били не само јунаци на оружју већ и јуна-

ци у етичким нормама којих се нису одрицали. У певању старца Ми-

лије присутан је један слој који указује на његову способност у сликању

детаља, односно понирање у унутрашње доживљаје својих јунака који

на тренутак своју личну драму стављају изнад националне, тако да еп-

ско певање добија на моменте лирски призвук.
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ПроJлемом жанра, као је-ним о- најком9лекснијих 9и2ања 2ео-
рије књижевнос2и, Jавили су се мноEи 2еоре2ичари. Је-ан о-
кључних 9роJлема који су 9ос2авили Рене Велек и Ворен Ос2ин
јес2е -а ли жанрови ос2ају у2врђени и, -ошли су -о закључка -а
„9о свој 9рилици – не”. (Velek i Ostin 1991: 265). Они 9олазе и о-
и-еје „-а се је-на осоJена врс2а кри2ичкоE чина сас2оји у о2кри-
вању и ширењу новоE начина Eру9исања, новоE EенеричкоE оJра-
сца” (Velek i Ostin 1991: 265). Велек и Ос2ин и-у и корак -аље, 9о-
с2ављајући 9и2ање -а ли се на овај начин може -оћи -о оJјек2ив-
них резул2а2а с оJзиром на 9и2ање -а ли 2е књижевне врс2е уо9-
ш2е имају 2акав коначан с2а2ус, чак и ако их 9осма2рамо као
сас2авне -елове који се на разне начине у-ружују. 

Је-на о- важних 2ема 2еорије жанрова за ову -војицу 2еоре2и-
чара јес2е о-нос 9рими2ивних жанрова (жанрова наро-не или
усмене књижевнос2и) 9рема жанровима развијене књижевно-
с2и. Из 2еорије наро-них 9ри9ове-них 9есама знамо на који на-
чин функционишу 9есме „на међи” и која је функција лирскоE у
оквиру сис2ема е9скоE 9евања. У оквиру наше 2еме намеће нам
се 9и2ање на који начин у е9ској наро-ној 9есми фиEурира лир-
ски елемена2 и која је њеEова функција. С оJзиром на чињеницу
-а ова 9ојава није 2ако чес2а у 9ое2ици наро-ноE 9есниш2ва кре-
нули смо 2раEом овоE 9роJлема, имајући на уму је-инс2венос2
наро-ноE 9евача чија је ин-иви-уа 9ресу-на у оJликовању 9е-
сме.3 

О9рав-анос2 у 9ос2авци је-ноE оваквоE 9роJлема налазимо и у
занимљивом 9ромишљању Николе Кољевића који у књизи Ико-
но�орци и иконо�рани�ељи каже -а смо се 9ре- е9ским наслеђем
нашли за2ечени „јер корен и наслеђе су нам е9ски, а 9ос2ојање
све више разJијено у лирске 2рену2ке” (Кољевић, 1978, с2р. 202).
Полазећи о- овакве конс2а2ације 9окушаћемо -а у 9есмама с2ар-
ца Милије 9ронађемо лирске 2рену2ке у е9ском наслеђу, има-
јући у ви-у 9евача који је умео -а 9роникне у 9сихолоEију својих
јунака јер је, како наво-и Вла-ан Не-ић „више но мноEи и мноEи
-руEи, улазио у 9сихолоEију својих личнос2и” (Не-ић, 1990, с2р.
89). 

3 „Moramo potpuno dokučiti ko je, ili, tačnije, šta je naš izvođač. Iz reči ’izvođač’
moramo da odstranimo svaku predstavu o njemu kao nekom ko samo
reprodukuje ono što je neko drugi ili pak on sam sastavio. Naš usmeni pesnik je
sastavljač. Naš pevač priča je sastavljač priča. Pevač, izvođač, sastavljač i pesnik
jesu jedno, u različitim vidovima ali u isto vreme. Pevanje, izvođenje i sastavljanje
aspekti su istog čina.” Albert B. Lord, Pevač priča 2, Idea, Beograd, 1990, str. 37. 
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Вук С2ефановић Караџић је о- с2арца Милије 1822. Eо-ине у
КраEујевцу за9исао че2ири 9есме: Бановић С�рахиња, Сес�ра Леке
ка�е�ана, Жени��а Максима Црнојевића и Гавран Харам�аша и Лимо.
О 9есничкој осоJенос2и с2арца Милије 9исали су: Веселин Чајка-
новић, Иван Дими2ријевић, БоE-ан По9овић, Хенрик Барић, Пе-
2ар Бако2ић, Пе2ар Џаџић, ЉуJомир Зуковић, Мио-раE Ма2ицки
и -руEи. Говорећи о с2арцу Милији, као о 9евачу изузе2не -аро-
ви2ос2и, Вла-ан Не-ић ис2иче -а је снаEом своE 2ален2а ишао
-аље о- е9ске формуле коју је -оJио у наслеђе (Не-ић, 1990,
с2р. 84–91). Пи2ање које нам се намеће јес2е ш2а је 2о -аље и у че-
му је изузе2нос2 овоE несваки-ашњеE 9евача. 

Вла-ан Не-ић ис2иче -а је наш 9евач ка2ка-а 2олико заEле-ао
у -ушу јунакову -а нам се чини као -а имамо 9ре- соJом -ело 9и-
сане књижевнос2и (Не-ић, 1974, с2р. 142–146). У е9ским 9есмама
с2арца Милије -олази -о с2варања сис2ема лирске орEанизације
2екс2а, с оJзиром на 2о -а ин-иви-уалнос2 њеEовоE 9евања и-е
ка уну2рашњем човековом Jићу. Он 9овремено на9уш2а закони-
2ос2и е9скоE 9евања и заус2авља се на уну2рашњем -оживљају и
о-јеку оноE ш2о се -ешава у с9ољашњем све2у. С2арац Милија
9риJеEава исказивању лирскоE на -ва начина: са своје 2ачке Eле-
-иш2а и са 2ачке Eле-иш2а својих јунака. У 9есми Бановић С�ра-
хињa он је са великом лирским заносом 9евао о самоћи -ва јуна-
ка, је-ноE СрJина и је-ноE Турчина, уочи самоE КосовскоE Jоја
(Не-ић, 1990, с2р. 84–91). НеоJична и је-инс2вена и-еја с2арца
Милије -а уочи саме Jи2ке из-воји из е9скоE кон2екс2 -ва јунака,
који се Jаве својим личним усу-ом, на9равила је о2клон о- е9-
скоE фона и инкор9орирала у 2екс2 лирски слој којим је с2арац
Милија 9ревазишао све -о2а-ашње варијан2е 9есама о Бановић
С2рахињи.

Ако 9ођемо о- 2оEа -а је С2арац Милија, како наво-и Не-ић,
9есник „2раEичне љу-ске усамљенос2и”, 9ос2авља се 9и2ање на
који начин у 2киво е9ске формуле овај врсни Вуков 9евач ус9ева
-а инкор9орира формулу 2раEичне усамљенос2и. С оJзиром на
2о -а му е9ска 9есма 9о својој с2рук2ури не -озвољава 9ревише
9рос2ора за лирско казивање он је веш2ином своE 2ален2а ушао у
9сихолоEију и -уJоко емо2ивно 9реживљавање својих јунака.
Имајући у ви-у уну2рашњу -раму коју 9рoживљавају њеEови ју-
наци, 9осеJно ка-а је у 9и2ању о-нос 9рема жени, с2арац ус9ева
-а 9ронађе лирску формулу која ће се 9ровући кроз е9ски миље
и Jи2и о-раз уну2рашњеE -оживљаја јунака. 
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Уво-ни с2их „Не2ко Jјеше С2рахинићу Jане” јес2е е9ска фор-
мула, али ако из син2аEме из-војимо само не�ко она сама 9о сеJи
9ос2аје заEоне2ка и знак којим се означава изузе2нос2. Заш2о не-
�ко, 9о чему не�ко и како се 9ос2аје не�ко? То је 9рви знак на 9о-
че2ку 9есме који указује на изузе2нос2 лика који с2у9а на е9ску
сцену. А изузе2нос2 је увек о-раз уну2рашњеE Jића, о-носно лир-
ске рефлексије у фаJули која сле-и. Не�ко, је нека врс2а ус9о-
с2ављања вер2икале која ће Jи2и вре-носна скала Бановић С2ра-
хиње „који је кроз целу 9есму уме2нички ус9ело вајан” (Пешић и
Милошевић, 1997, с2р. 24).

С2арац Милија, имајући на рас9олаEању већ Eо2ову е9ску фор-
мулу, рекло Jи се -а се Jави у9раво Eрађењем лирске с2рук2уре,
која ће Jи2и инкор9орирана у већ 9ос2ојеће е9ско језEро. Заус2а-
вићемо се на је-ном 2аквом мес2у, 2рену2ку ка-а Бановић С2ра-
хиња 9рима књиEу -а су му -вори 9орушени а љуJа о-ве-ена.
С2арац Милија се заус2авља на свом јунаку. Даљи 2ок ра-ње је, за
2рену2ак, о-ложен. Син2аEма не�ко �јеше, која је формула
увођења у лик Бановић С2рахиње 9ос2аје узрочно-9осле-ична
веза са уну2рашњим осве2љавањем. Певач фокусира своју 9ажњу
на личном (о-носно лирском -оживљају) Бановић С2рахиње: 

Ја ка� �ане књи6у �роучио,
мука му је и жао је �ило
У ОБРАЗ ЈЕ СЈЕТНО, НЕВЕСЕЛО 
МРКИ БРЦИ ПАЛИ НА РАМЕНА

У ОБРАЗ СЕ ЉУТО НАМРДИО

ГОТОВЕ МУ СУЗЕ УДАРИТИ.

(Вук II, 1969, с2р. 194)
[По-вукла В. П.]

Го2ово ис2у формулу у сликању уну2рашњеE 9реживљавања
налазимо и у 9есми Жени��а Максима Црнојевића. С2арац Милија
слика -ушевно с2ање Ива Црнојевића, у 2рену2ку 9римања књи-
Eе о- -уж-а о- Мле2ака, који му сао9ш2ава -а ку9и сва2ове и кре-
не 9о -евојку. Певач фокусира своју 9ажњу на оца који не може у
сва2ове -а 9ове-е сина коEа су с9о9але крас2е. Он се за-ржава на
сликању -ушевноE с2ања Ива Црнојевића, као лирскоE момен2а у
е9ској с2рук2ури је-не о- наших нај-ужих е9ских наро-них 9е-
сама: 

МРКЕ БРКЕ НИСКО ОБЈЕСИО

МРКИ БРЦИ ПАЛИ НА РАМЕНА



ЛИРИЧНОСТ ЕПСКОГ ПЕВАЊА СТАРЦА МИЛИЈЕ

ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ 7

У ОБРАЗ СЕ ЉУТО НАМРДИО

ни с ким Иво ријеч не �есје�и
веће 6ле�а у земљицу црну. 

(Вук II, 1969, с2р. 194)

У 9есми Жени��а Максима Црнојевића с2арац Милија ће 9сихо-
лошко с2ање својих јунака 9ојача2и у9о2реJом речи �ер� којом
ће исказа2и нај-уJљу -раму уну2рашњеE -оживљаја човека -и-
нарскоE 2и9а: 

Ја ка� виђе Црнојевић Иво 
књи6у учи а љу�о се мучи.
Ко� ње6а се ни�ко не �ри�еси
не �ри�еси му�ро6а јунака
ком �и своје ДЕРТЕ ИСКАЗАО

НО ОД ДЕРТА ПОГЛЕДУЈЕ ЉУБУ.

(Вук III, 1969, с2р. 378)

Говорећи о с2арцу Милији Пе2ар Џаџић с 9равом ис2иче: „Ми-
лијина 9есничка моћ на-илажења конкре2ноE, која се не оEрани-
чава на ин-иви-уално и 9ролазно, већ лику и -оEађају оJезJеђује
значај колек2ивноE, о9ш2еE и 2рајноE, -акле 9ара-иEма2ичноE, у
Жени��и Максима Црнојевића, -ошла је -о изражаја још и више неEо
у Бановић С2рахињи. ОчиEле-но, 9оре- свеE ш2о је у нашој књи-
жевнос2и речено у 9есмама С2арца Милије, ос2ало је још мноEо
-а се каже, и 2о мноEо оноE Jи2ноE, 9а и најJи2нијеE” (Џаџаћ, 1995,
с2р. 69).

Мио-раE Павловић је, улазећи у 9сихолошки слој 9есме Бано-
вић С�рахиња, с 9равом конс2а2овао -а ова 9есма „9ос2аје емо-
ционална и на неки начин Jала-на” (Павловић,1993, с2р. 131), -ок
Никола Кољевић каже -а заоку9љенос2 Бановић С2рахиње мо-
ралним циљем „9ризива 2аква реална живо2на сре-с2ва која во-
-е у -уховно већи и вре-нији 9рос2ор” (Кољевић, 1978, с2р. 165).
Наро-ни 9евач се у својим 9есмама фокусирао на уну2рашњи -о-
живљај својих јунака у којима, како наво-и Павловић „сен2имен-
2ални живо2 иEра најви-љивију улоEу” (Павловић, 1993, с2р. 131).
У9раво ће 2ај сен2имен2ални живо2, који је најви-љивији и за
око наро-ноE 9евача и за слушаоца, Jи2и оно 9олазиш2е које је
иниција2ор ра-ње и свих -ешавања у е9ским 9есмама с2арца
Милије. Он се веш2ином великоE 9сихолоEа фокусира на 9оEле-
својих јунака, 9ра2ећи очи, које о-ражавају нај2ананије -ушевно
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зJивање у јунаку. Ре2ко који наро-ни 9евач се у с2рук2ури е9ске
9есме 2олико Jавио Eовором очију као с2арац Милија. То су 9ра-
ви мали лирски за9иси иза којих с2оји -уJока -рама уну2рашњеE
9реживљавања јунака.

У 9есми Бановић С�рахиња 9ос2оји је-но лирско мес2о у којем
је на 9ое2ичан начин насликана жена, о-носно љуJа Бановић
С2рахиње, у ноћи у којој се 9ре-аје -руEом Eос9о-ару. У лирској
рефлексији 9оEле-а и ноћи суJлимиран је сав с2рах о2е2е љуJе
која се у о-су-ном 2рену2ку, Jорећи се за со9с2вени живо2, 9ре-
-аје о2мичару. Несваки-ашњи је о9ис 9сихолошкоE 2рену2ка
9ре-авања -воје љу-и који на неки несваки-ашњи начин 9ри9а-
-ају је-но -руEом. НеоJјашњив је разлоE с2арца Милије -а 2ако
9о-роJно разуме нежнос2 о2мичара, којем је о-је-ном љуJа Ба-
новић С2рахиње 9ос2ала мила:

Колико је њему МИЛА БИЛА

Та ро�иња љу�а С�рахинова,
ПАНУО ЈОЈ 6лавом на криоце,
Она �ржи силна Влах-Алију,
Па ча�ору о�ворила вра�а,
Она ГЛЕДА у �оље Косово,
Те �и �урску силу РАЗГЛЕДУЈЕ,
ПРЕГЛЕДУЈЕ каки су ча�ори,
ПРЕГЛЕДУЈЕ коње и јунаке;
За ја� јој се ОЧИ ОТКИНУШЕ

ТЕ ПОГЛЕДНУ низ Голеч �ланину,
ВИЂЕ ОКОМ коња и јунака. 

(Вук II, 1969, с2р. 203)

ПоиEравање 9оEле-ом нас2авља се и у сле-ећем 2рену2ку, ка-а
се љуJа у 9ре9ознавању своE Eос9о-ара фокусира на чело и очи. И
ов-е је иEра очима суш2ински знак -уJокоE 9сихолошкоE 9они-
рања у карак2ер јунака. Какве ли су Jиле очи Бановић С2рахиње
ка-а Eа је љуJа 9ре9ознала 9о њима? О 2оме нема ни речи. Ос2аје
9рос2ор за наслућивање. ИзEле-а -а је с2арац Милија знао -а ће
маркирањем очију 9ос2ићи ефека2 лирскоE. Чело и очи 9ос2ају
-оминан2но о-ређење карак2ера.

Оно није цареви �елија
Мој 6ос�о�ар С�рахинићу �ане



ЛИРИЧНОСТ ЕПСКОГ ПЕВАЊА СТАРЦА МИЛИЈЕ

ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ 9

Ја �ознајем чело како му је
И ПОД ЧЕЛОМ ОЧИ ОБАДВИЈЕ

(Вук II, 1969, с2р. 204)

У 2рену2ку најжешће JорJе Бановић С2рахиње и Влах-Алије на
Голеч 9ланини, ка-а се меE-ан 9ро-ужио -о „ле2њеE -ана -о 9о--
не”, а љуJа о-лучила -а 9омоEне Турчину, с2арац Милија 9омера
фокус на очи о2мичара. Ако су очи Бановић С2рахиње Jиле знак
рас9ознавања, очи о2мичара, у 2рену2ку ка-а веран хр2 Караман
9окушава -а сус2иEне љуJу, о-ражавају 2уEу:

А ТУРЧИНУ ОЧИ ИСПАДОШЕ

Колико му неш�о жао �јеше
ТЕ ОН ГЛЕДА ШТО СЕ ЧИНИ С ЊОМЕ.

(Вук II, 1969, с2р. 207)

Ла2инка -евојка у 9есми Жени��а Максима Црнојевића (за коју је
Ге2е Eоворио -а врло ле9о -елује 9реве-ена на немачки језик4),
корис2и формулу у којој -оминирају очи као симJол уну2ра-
шњеE карак2ера Максима Црнојевића:

Ако су 6а крас�е иш�е�иле
Ко је му�ар и ко је �аме�ан
Томе, свекре, ваља разумје�и,
И свак може муке �о�ану�и
Ако су 6а крас�е нашарале
ЗДРАВЕ СУ МУ ОЧИ ОБАДВИЈЕ

Срце му је �аш које је �ило.

(Вук III, 1969, с2р. 393)

И ов-е имамо неочекивани оJр2, којим ће с2арац Милија о--
с2у9и2и о- уоJичајене формуле „Ла2ини су с2аре варалице”. Они

4 „A sada, dakle, vraćajući se s opštega na posebno, smemo bez pogovora tvrditi: da
srpske pesme na nemačkom jeziku osobito lepo deluju. Imamo pred sobom neko-
liko primera: Vuk Stefanović je, nama za ljubav, doslovce preveo više njih, a Grim
je na svom putu bio sklon da ih metrički prevodi; i Fateru dugujemo hvalu što nas
je u proznom izvodu bliže upoznao sa najvažnijom pesmom: ’Ženidbom Maksima
Crnojevića’, a takođe ovde treba da zahvalimo i spretno i neposredno datom pri-
logu naše prijateljice za šire upoznavanje ovog predmeta, koje će, kako se nada-
mo, uskoro deliti s nama i publika” Johan Volfgang Gete, „Srpske pesme (1825),
preveo Miljan Mojašević, u Ka poetici narodnog pesništva, priredio Svetozar Koljević,
Prosveta, Beograd, 1982, str. 159. 
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су се у овој 9есми 9оказали као „с2аре варалице” али су Eранице
9омерене ка-а је у 9и2ању Ла2инка -евојка. Она 9ос2аје личнос2
за сеJе, ван кон2екс2а своје е2но9сихолошке заје-нице, која у о--
су-ном 2рену2ку JорJе око -аровне кошуље 9оказује наклонос2
9рема мла-ожењи чије је лице наEрђено. Она се фокусира на очи
и срце, као -ве важне човекове суш2ине. Навођење з-равих очију
и срца које је „Jаш које је Jило” 9оказује на који је начин с2арац
Милија 9онирао у нај-уJље слојеве човековоE Jића, имајући у ви-
-у лирски 9о-2екс2.

Ка-а изражава љуJав 9рема зе2у Максиму, -уж-е о- Мле2ака
у9о2реJљава лирску формулу: „Вољећу Eа неEо ОКО је-но”. У 2ре-
ну2ку ка-а се суочава са с2рашном ис2ином -а Максим није као
ш2о је Jио, С2арац Милија 9оново 9риJеEава формули у којој ће
-оминира2и 9оEле- у којем се сажима уну2рашња -рама јунака:

Како сје�е у сре�рна с�ола
ОЧИ МУ СЕ ОДМАХ ОТИМАШЕ

Те Mаксима �о6ле�ује сина.

(Вук III, 1969, с2р. 375)

Велики мајс2ор уме2нос2и усмене речи, с2арац Милија је ус-
9ео -а 9реко формуле 9оEле-а искаже нај-уJље осећање с2и-а.
То су лирски момен2и у с2рук2ури е9ске формуле који су у функ-
цији 9онирања у нај-уJље уну2рашње 9реживљавање јунака.
Осећање с2и-а, за које у је-ној е9ској 9есми није имало -овољно
9рос2ора, веш2ином МилијиноE 2ален2а исказано је су92илно,
9реко формуле 9оEле-а:

ПОГЛЕДУЈЕ �еве� својих шура
А ШУРЕВИ У ЗЕМЉИЦУ ЦРНУ.

(Вук II, 1969, с2р. 197)

МАКСИМ ГЛЕДА ЈАДЕ ИСПРИЈЕКА

Ис�ријека, али �о�ријеко.

(Вук III, 1969, с2р. 392)

И у сликању ле9о2е војво-е Милоша, у 9есми Сес�ра Леке ка�е-
�ана, -оминирају очи:

Како ли је лице у јунака!
КАКЕ ЛИ СУ ОЧИ ОБАДВИЈЕ!
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Танки �рци �али на рамена;
Бла6о оној, која ће 6а узе�’!

(Вук II, 1969, с2р. 168)

ЈА ДА ТИ ЈЕ ОКОМ ПОГЛЕДАТИ

Ка� с’ о�уче је�ан крила� јунак!

(Вук II, 1969, с2р. 168)

ПОГЛЕДАШЕ �ри ср�ске војво�е
ПОГЛЕДАШЕ, �а се зас�и�ише.

(Вук II, 1969, с2р. 173)

И о� Леке се мало зас�и�ише
ПОГЛЕДАШЕ У ЗЕМЉИЦУ ЦРНУ.

(Вук II, 1969, с2р. 173)
[По-вукла В. П]

Конс2а2ација Вла-ана Не-ића -а је С2арац Милија имао сми-
сао „за развијено е9ско излаEање” (Не-ић, 1974, с2р. 142–146) мо-
Eла Jи инверзивно -а се о-носи и на -арови2ос2 њеEовоE лирскоE
излаEања, о-носно, 9рављења минија2урних лирских исијавања,
која су у функцији Eрађења карак2ера јунака и њиховоE нај-у-
JљеE уну2рашњеE -оживљаја којим се, 9о 9риро-и жанра, не Jави
е9ска 9есма. У 9есмама с2арца Милије уочава се уну2рашњи и
с9ољашњи сукоJ. С9ољашњи се о-вија на фону е9ске формуле,
-ок се уну2рашњи Eра-и на лирској ма2рици, о-носно формули
која је о-раз 2ален2а и ин-иви-уалнос2и самоE наро-ноE 9евача.
С2оEа је у 9есмама с2арца Милије -ошло -о извесноE 9омерања
ка-а је у 9и2ању и-ејни сиже 9есме. О-с2у9ања нису резул2а2 е9-
ске с2рук2уре и формуле, већ лирскоE 9онирања у -ушевнос2 е9-
ских јунака, којом су се Jавили само велики мајс2ори усменоE ка-
зивања. Само велики 9есник моEао је -а за9ази уну2рашњу -у-
шевну JорJу јунака која је условљена 2рену2ним -руш2вено-
ис2оријским зJивањима E-е, само на 9рви 9оEле-, није Jило ме-
с2а никаквој сен2имен2алнос2и и личном -оживљају. На9ро2ив,
с2арац Милија, који је у 2о време изазвао 9раву револуцију у
евро9ским круEовима, учинио је 2о корис2ећи лирске момен2е,
-а Jи е9ској 9есми -ао -рама2ичнос2 која је резул2а2 уну2ра-
шњих -оживљаја е9ских јунака, у којој се Бановић С2рахиња, ка-
ко наво-и Хенрих Барић, „уз-иEао -о врхунца ес2е2скоE савр-
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шенс2ва” (Барић, 1972, с2р. 201). ЊеEов 9ос2у9ак 9о2врђује с2ав
Герхар-а Геземана -а наро-ни 9евач мора „носи2и у сеJи 9о29у-
но вла-ање елемен2има оJлика своE уме2ничкоE с2ила” (Geze-
man, 1981, str. 252).

Пе2ар Џаџић с 9равом ис2иче „-а Jисмо моEли 9рис2а2и уз
већину наших ин2ер9ре2а2ора који узрок 2раEичним -оEађајима
ви-е у сму2њама лукаве Ла2инке -евојке ш2о зава-и наше ви2е-
зове” (Џаџић, 1995, с2р. 65). Он о2вара 9роJлем hybrisa који је ко-
с2арца Милије инициран 9рејаким ирационалним -оживљајем
ле9о2е, о-носно лирским заносом својс2веним Динарцима, ко-
којих је -оминан2на осоJина виолен2нос2и и 9лахови2ос2и
(Цвијић, 1991, с2р. 337–349). Ако ле9о2у и њен -оживљај узмемо
као лирску ка2еEорију, а њен у2ицај на околину као 9роизво-
снажноE, чес2о јакоE имаEинарноE -оживљаја, својс2веноE сло-
венским наро-има, јасно је заш2о је с2арац Милија чес2о 9равио
чи2аве мале -иEресије -а Jи на лирској формули Eра-ио сукоJ
уну2ар личнос2и. Ов-е се 2ачка Eле-иш2а 9омера у око самоE 9е-
вача, који 9ојачава лирски -оживљаја ле9о2е. 

ПроJлем самоће, који је у 9есмама с2арца Милије -оминан2ан,
веш2ином великоE 9есника инкор9ориран је у е9ску формулу.
Окре2ање Бановић С2рахиње 9у2 Крушевца, у на-и -а ће се шуре
9ре-омисли2и и крену2и са њим на Косово, уво- је у нови лирски
момена2. С2арац Милија 9осеже за још је-ном сликом која ће 9о-
каза2и изузе2нос2 Бановић С2рахиње. То је слика усамљеноE ју-
нака коEа на Косову оJасјава сунце и који је нека врс2а соларне
9раслике и и-еала 9о којем се живело:

ОН ЈЕ ОЗДО, А СУНАШЦЕ ОЗГО 
�е о6рија све �оље Косово
И о�асја сву цареву војску. 

(Вук II, 1969, с2р. 202)

Самоћа, али у ис2о време и 2о9лина о-носа -ва усамљена јуна-
ка најJоље се уочавају у сусре2у Бановић С2рахиње и с2арца -ер-
виша. Он у9о2реJљава оне син2аEме (ђе �ро�а�е, �ак за6рли, вином
на�ојио, ле�ом наранио, сунцем о6ријао) које 9ониру из нај-уJљих
архе2и9ских слојева човековоE Jића: 

Ро�че моје, змијо о� Турака
ЂЕ ПРОПАДЕ у �амници мојој. 

(Вук II, 1969, с2р. 200)



ЛИРИЧНОСТ ЕПСКОГ ПЕВАЊА СТАРЦА МИЛИЈЕ

ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ 13

Виђе �ане, �озна�е �ервиша,
О� ђо6а�а коња о�сје�аше,
ПАК ЗАГРЛИ с�ариша �ервиша:
„Бо6ом �ра�е! с�аришу �ервишу!
На �оклон �и моје �у6овање.

(Вук II, 1969, с2р. 201)

Дос�а си ме ВИНОМ НАПОЈИО

Бијелијем ЛЕБОМ НАРАНИО

А чес�о се СУНЦЕМ ОГРИЈАО. 

(Вук II, 1969, с2р. 201)

С2арац Милија веш2ином великоE 9сихолоEа 9онире и у лир-
ски занос самоE Турчина, Влах Алије, који 9рема о2е2ој љуJи Ба-
новић С2рахиње о-је-ном 9оказује неочекивану нежнос2 (мила
�ила, �ануо јој 6лавом на криоце, �ушо моја, очи ис�а�оше, колико му не-
ш�о жао �јеше). С2арац Милија је имао ис2анчан осећај за сложе-
ни о-нос мушкарца и жене, E-е се 9ониш2авају све разлике усло-
вљене е9ским околнос2има. Он је 2а-а изрази2и лиричар који
9релази у су9ро2ан 2аJор, -а Jи 9оказао сву сложенос2 љу-ске
9риро-е, 9осеJно ероса и 2ана2оса: 

Колико је њему МИЛА БИЛА

�а ро�иња љу�а С�рахинова
ПАНУО ЈОЈ ГЛАВОМ НА КРИОЦЕ. 

(Вук II, 1969, с2р. 203)

ДУШО МОЈА, С�рахинова љу�о
чу�но ли �е Влашче �ре�ануло. 

(Вук II, 1969, с2р. 203)

А Турчину ОЧИ ИСПАДОШЕ

КОЛИКО МУ НЕШТО ЖАО БЈЕШЕ

�е он 6ле�а ш�о се чини с њоме.

(Вук II, 1969, с2р. 207)

У 9есми Гавран харам�ша и Лимо нема лирских формула, али у
њој нема ни жена, већ су 9ре-ме2 ин2ересовања меE-ани. Како је
нај-уJљи слој у е9ској 9есми онај који за-ире у саму ма2рицу е9-
скоE мишљења и о-а2ле у2иче на све ви-ове орEанизовања језич-
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ке Eрађе у 9есничком 2екс2у, о2вара се моEућнос2 инкор9орира-
ња новоE жанра у већ 9ос2ојећи. То је Jило својс2вено само вр-
хунским наро-ним 9евачима, 9о9у2 с2арца Милије и за2о Пе2ар
Џаџић с 9равом ис2иче -а се е9ски јунаци оJраћају „разним сло-
јевима свес2и и 9о-свес2и 9рималаца” (Џаџић, 1995, с2р. 149).
У лирском 9о-2екс2у 9есме назире се слој о архе2и9ском о-носу
мушкарца и жене, E-е се, „С2рахиња оJраћа језEру човекове ин-
2име” (Џаџић, 1995, с2р. 149). Мож-а је у9раво онај лирски -ео 9е-
вача с2арца Милије, који је Jио својс2вен само ономе који је -уJо-
ко 9оимао 9риро-у човекове сложене личнос2и, у2ицао на фор-
мирање лирскоE 9о-слоја у е9ској ма2рици и на 2ај начин е9-
ским 9есмама -ао 9осеJну -имензију. Тиме је 9о2врђено 2врђе-
ње Лујзе фон ЈакоJ -а у е9ским 9есмама словенских наро-а
јунака ника-а не 9окреће роман2ична љуJав, -ок у е9ским 9е-
смама СрJа јунака на акцију 9о-с2иче „роман2ична час�” (Jakob,
1982, str. 205). На и-еји роман2ичне час2и, која је Jила суш2ина
е2ичкоE ко-екса ср9скоE наро-а, С2арац Милија је с2варао своју
9ое2ику. Била је 2о 9ое2ика неоJичне лиричнос2и која је изазва-
ла 9раву Jуру у евро9ским научним круEовима XIX века, 9ре-
чијом 2ајном је ос2ао за-ивљен и сам Јохан ВолфEанE Ге2е5.
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SUMMARY LYRICISM OF OLD MILIJA’S EPIC POEMS

The epic poems of Old Milija are marked by a lyrical organization of
the text, which is in the function of depicting the inner life of his he-
roes. Every now and then, Old Milija breaks the rules of epic poems to
dwell upon the inner reflection of the external world. He expresses
lyricism in two ways: from his own point of view and from the point of
view of his epic hero. Bearing in mind the whole drama his heroes are
going through, particularly with respect to their relationship with
women, Old Milija manages to find a lyrical formula which, in the epic
structure of the text, enhances the dramatic character and the ae-
sthetic value of the poem. The paper deals with the poem’s lyrical
layers, which are in the function of the psychoanalysis of the cha-
racters and represent a characteristic feature of this exceptionally ta-
lented Vuk’s poet.

KEY WORDS: Vuk Stefanović Karadžić, starac Milija, epics, epic
poems.


