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Апстракт: Истражувачот не секогаш може однапред да го предвиди и 
да го утврди својот истражувачки интерес, па така, првичниот наслов на 
трудов, а со тоа и содржината, беа замислени да се фокусираат на епските 
песни, но со главен акцент на јуначките епски песни или, поточно, на 
трагањето по, анализирањето и коментирањето на народната мудрост и на 
концептот на хронотопот во нив. 

Погодно тло за пронаоѓање на соодветен материјал за толкување се 
наоѓа во т.н. „трапезариски песни“ собрани од Стефан И. Верковиќ и објавени 
во втората книга од неговите собрани дела под редакција, и со подготовка, на 
Кирил Пенушлиски. 

Имајќи предвид дека истражувањето ќе се одвива во неколку фази, во 
овој труд ќе бидат анализирани шест трапезариски песни, преку кои ќе се 
испита хипотезата дека шесте епски песни не претставуваат соодветен 
материјал за анализа на различни хронотопи и форми на народната мудрост 
во споредба со пообемните епови и текстови од други жанрови и медиуми. 
Иако хипотезата ќе се испитува преку методите на: компаративно и 
интертекстуално проучување, докажување и негирање, како и 
интроспективниот метод, сепак трудот е изграден врз основа на конгломерат 
од разни методолошки струи и поправо користи методолошки плурализам. 

Заклучокот треба да покаже дали избраните шест епски песни од 
конкретната втора книга на Верковиќ се соодветен материјал за детектирање и 
интерпретирање на хронотопот и народната мудрост. 
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Воведни премиси 

Во трудов ќе се проблематизираат концептите на народната 
мудрост и на хронотопот во шест епски песни. Песните се дел од 
втората книга од собраните дела на С. И. Верковиќ (Македонски 
народни умотворби – Трапезариски песни, 1985) и избрана е токму 
оваа збирка од причина што во други трудови1, во различни контексти, 
беа интерпретирани епските песни запишани од: Цепенков, 
Миладиновци, Шапкарев, Пенушлиски и др. За да се избегне 
повторување на веќе изнесените ставови и сознанија истакнати во 
други прилики2 и за да се потврди хипотезата дека епските песни не  
претставуваат соодветен материјал за детектирање, а со тоа и на 
интерпретирање на концептите на народната мудрост и на 
хронотопот во споредба со пообемните западноевропски епови, 
потребен беше „свеж почеток“, односно, фокусирање на вниманието на 
материјал кој претходно не бил истражен во ваков контекст. 

Иако примарниот фокус на истражувањето ќе биде насочен на 
интерпретативниот интерес за епските песни како стожерни, сепак 
трудов треба да се сфати како одраз на пошироките истражувачки 
интереси кои опфаќаат и други жанрови освен епиката, што сведочи за 
потенцијалот на темата да се прошири и да опфати и други 
родови/жанрови, односно медиуми, какви што се романот и видео-
игрите. 

За да се премине на испитување на хипотезата, којашто ќе се 
докаже благодарение главно на методите на компаративно и 

 
1 Да се види: К. Димовска. 2013. „На двомеѓето меѓу фикцијата и историскиот 
запис – парадигмата епски јунак во ‘Песна за Роланд’, ‘Слово за походот 
Игорев’ и неколку епски песни за Крале Марко“. Култура, бр. 4, 131–142; К. 
Димовска. 2014. „Форми на хронотопот во средновековниот јуначки еп“. 
Македонски фолклор, год. XXXVI, бр. 69, 79–92; К. Димовска. 2016. 
„Претставата на Крале Марко во избор од балкански епски песни, во 
компаративен контекст“. Ќулавкова, К. и М. Божикова (ур.). Балкански 
идентитет/и. Прилози од научноистражувачкиот проект „Културната 
интеграција и стабилноста на Балканот“. Скопје: МАНУ, 177–197; К. 
Димовска. 2017. „Резидуум на традиционалната мудрост во семантички 
конгенијални македонски и српски епски песни“. Традиција и современост во 
Македонија и Србија. Прилози од Меѓународната научна конференција, 
Скопје, 25.11.2016. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 25–35, и 
др. 
2 Да се види погореспоменатиот труд од 2014 г., како и: K. Dimovska. 2017. 
“The forms of chronotopes in two heroic epics”. Myth, symbol and ritual: 
elucidatory paths to the fantastic unreality. Oancea, M. L. & R. Mihăilă (eds.) 
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 501–530. 
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интертекстуално проучување, на докажување и негирање, како и на 
интроспективниот метод, потребно е да се даде краток, но 
илустративен увид, во моменталната состојба во науката (односно, во 
науката за јазикот, во науката за книжевноста, во фолклористиката и во 
паремиологијата) во поглед на истражувањето на народната мудрост и 
на хронотопот, во поширок контекст. 

За народната мудрост или, поточно, за паремиолошките форми 
во епиката, е посветена една цела докторска дисертација3, така што 
непродуктивно е изнесените податоци таму да се повторат и тука. 
Бидејќи е тешко да се издвојат имињата и придонесите на сите 
истражувачи и научници, кои во различна истражувачка област и на 
различен начин го примениле концептот на хронотопот, ќе се споменат 
само неколку и некои од нив. На локално ниво, концептот хронотоп е 
опфатен во истражувањата на: академик Катица Ќулавкова 
(„Европскиот топос во новиот македонски роман“, „Балканот како 
лиминален, флуиден и слоевит хронотоп“), Науме Радически 
(„Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов“), Лидија 
Капушевска-Дракулевска („Категоријата ‘хронотоп’ во романот 
Вкусот на праските на Влада Урошевиќ“), Соња Стојменска-Елзесер 
(„Хронотопот како жариште на прозен лудизам“), Искра Тасевска 
Хаџи-Бошкова („Хронотопот како жанровска и референцијална 
специфичност во литературата за деца (Jадранка Владова и Живко 
Чинго)“), Даниела Андоновска-Трајковска („Хронотопите во песната 
‘Микеланџело’ од Борче Панов“), Марија Тодоровска („Искусувањето 
на светото: емоционални аспекти на религиозното верување“),4 Софија 
Тренчовска („Виртуелен македонски хронотоп: слово по повод 
поставувањето на ‘Проектот Растко’ Македонија“), Љупчо Ристески 
(„Категориите време и простор во народната култура на 
Македонците“), Весна Петреска („Категориите близина и дистанца“, 
„Просторот во свадбените обреди“), Атанас Чупоски („Хронотопот во 
‘Јад’ и ‘Тајната книга’/компаративна филолошка студија за филмскиот 
хронотоп во филмовите ЈАД [Кирил Ценевски, 1975] и ТАЈНАТА 
КНИГА [Владо Цветановски, 2006]“). Од наведените примери станува 

 
3 К. Димовска. 2017. „Паремиолошките форми во херојската епика (низ 
примери од Беовулф, Песна за Нибелунзите, Волсунга сага и циклусот на 
Крале Марко)“. [Докторска дисертација]. 
4 Не секој научен труд задолжително го содржи во насловот концептот што го 
обработува, па затоа е невозможно не само да се даде прецизна и конечна 
листа на истражувачи на одредени концепти и термини, туку често пати во 
трудовите се опфаќаат, се разгледуваат и се коментираат повеќе термини и 
концепти кои не се ни споменати во насловот, па оттаму не можат ни да се 
предвидат ако трудот не се чита целосно. 
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очигледно дека концептот на хронотопот се третира и му се 
пристапува како на корисна алатка за анализа во различни дисциплини 
и медиуми (книжевност, филм, етнологија, фолклористика). 

На регионално ниво, за концептот имаат пишувано: Слаѓана 
Алексиќ (“Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja”), Павел 
Флоренски („Prostor i vreme u umetničkim delima“), В. Стојменовиќ 
(„Hronotopi i karnevalizacija u romanima Dona Delila“), Борјан Митровиќ 
(„Andrićev hronotop Sarajeva“), Вјеран Катунариќ (“Društvene 
predodžbem skijevi vremena i anticipacija u tri poznata umjetnička djela”), 
Мирјана Детелиќ („Mitski prostor i epika“), Ивана Брковиќ (“Književni 
prostori u svetlu prostornog obrata”), М. Гумениј („Хронотопа у романах 
Олеса Гончара“), М. Гудова и И. Д. Ракипова („Женские глянцевые 
журналы. Хронотоп воображаемой повседневности“), О. Г. Ревзина 
(„Хронотоп в современном романе“), Г. П. Леинсбури („The Carver 
Chronotope: Contextualising Raymond Carver“), Надежда Чачиновиќ 
(„Cultural transfer and acceleration: spatial and temporal structures of 
modernity“) и др. 

На светско ниво за хронотопот имаат пишувано: Михаил Бахтин 
(“Forms of time and of chronotope”), Софија Заболотнаја („Имя как 
хронотоп: о ключевыџ точках понимания текста“), Н. Н. Толстых 
(„Хронотоп: культура и онтогенез“), Нил Бемонг заедно со други 
автори (“Bahktin’s theory of the literary chronotope: reflections, 
applications, perspectives”), Лиса Стеинбај (“Bakhtin and his Others: 
[Inter]subjectivity, chronotope, dialogism”), Питер Гуд (“Language for 
those who have nothing: Mikhail Bakhtin and the landscape of psychiatry”), 
Мирјам Менцеј (уредник на цел зборник посветен на времепросторот – 
Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Ljubljana: 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 
2008), Мајкл Ејдриен Питерс и Фабијан Кесл (“Space, Time, History: 
The Reassertion of Space in Social Theory”) и многу други. Целта на 
наведување на дел од истражувачите, како и на насловите на нивните 
статии, не е да се наведат сите истражувања посветени на овие два 
концепти, бидејќи тоа е невозможно, а и непотребно, туку да се 
илустрира продуктивниот капацитет на овие два термини да бидат 
третирани од најразлични аспекти и во различни дисциплини (од 
науката за јазикот до психијатријата). 

Форми на хронотопот во епските песни запишани од С. И. 
Верковиќ 

Ќе ја наречеме хронотоп (букв. ‘времепростор’) суштинската 
поврзаност меѓу временските и просторните релации кои се уметнички 
изразени во книжевноста. Овој термин (простор-време) се користи во 
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математиката, и беше воведен како дел од Ајнштајновата теорија на 
релативитетот... тој ја искажува нераздвојноста на просторот и времето 
(времето како четврта димензија на просторот). Ние го разбираме 
хронотопот како формално конститутивна категорија на книжевноста... 
Во книжевно-уметничкиот хронотоп, просторните и временските 
индикатори се споени во една внимателно промислена, конкретна 
целина. Времето, на еден начин, се згуснува, се отелотворува, станува 
уметнички видливо, и слично, просторот се збогатува и станува 
чувствителен на движењата на времето, приказната и историјата. 
Ваквото пресекување на линиите и спојувањето на индикаторите го 
карактеризира уметничкиот хронотоп 

(Bakhtin 1981: 84). 

На овој начин Бахтин го дефинира поимот на хронотопот и ние ќе се 
обидеме да покажеме дали тој може да се препознае во избраните 
епски песни или не. Под народна мудрост, пак, ќе се подразберат не 
само кратко срочените, лаконски структурирани искази кои 
пренесуваат одредено знаење, животна вистина или традиционално 
усвоена норма за пожелно однесување, туку и сите места, општо 
речено, во епската песна, кои не се структурирани како што се 
структурирани типичните паремиолошки искази, а сепак пренесуваат 
иста или слична порака.5 

Прелудиумот на песната „Стар заманта и млад Јанкула“ 
започнува со заповед што меѓу себе си ја кажуваат тристата кралови и 
банови: „Хем јадејте, хем пиејте, / хем на умот си имајте, / оти ќе дојде 
стар заманта... / Никој на нога да не стане, кога ќе дојде / ... ни на нога 
да му станите, ниту р’ка, / море ниту р’ка да му сплазнете, / ниту коња 

 
5 Вреди да се потенцира дека хронотопот во книжевните дела добива 
пошироки размери и не ги опфаќа само времето и просторот, туку опфаќа и се 
однесува и на одредени карактеристики на случувањата во даден 
времепростор или нешта по што тој времепростор се издвојува како 
специфичен. На пример, белината на китот Моби Дик, во истоимениот роман 
на Мелвил, за која е посветена целата 42-ра глава, може да се смета за 
карактеристична и (за романот) својствена и специфична хронотопска 
специфика. Во слична смисла, иако преводот на Чемерски (2014) е непотребно 
преоптоварен со архаизми и дијалектизми кои не се онолку својствени за 
оригиналот колку што се differentia specifica за преводот како нов текст, тој е 
значаен од аспект што прецизно ги позиционира „морјаните“ на конкретни 
позиции од бродот, што не е случај со преводот на Серафимовски или мојот 
(на Били Бад, морнар) во поглед на бродската терминологија. Иако овие 
прецизни хронотопски координати не се толку битни за семантичкиот, колку 
за семиотичкиот читател, тие сепак покажуваат дека авторот смислено, а не 
случајно, ги позиционирал своите ликови онаму каде што се, а не на друго 
место. 
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да му фатите, / ниту чаша вино да му дајте, / и ниту некој сељам да не 
земите“ (Верковиќ 1985, п. 1, 19).6 Заповедта функционира како 
обврзувачки завет којшто го предопределува, го насочува и го 
канализира човековото однесување во стриктна, – од оној што ја 
искажал заповедта, – посакувана насока. Непридржувањето до 
пропишаното во неа ќе значи неволја за прекршителот и тој веројатно 
ќе го навлече на себе гневот на оние кои останале верни на неа и кои, 
веројатно повеќе поради страв, а помалку поради почит кон 
„претпоставениот“ (водачот на толпата), решиле да не се бунтуваат, 
туку слепо и беспоговорно да почитуваат. Меѓутоа, песната го 
изневерува читателовиот хоризонт на очекување, затоа што се добива 
впечаток дека славните кралеви и банови се ситни души и дека за нив 
вредноста на кажаното „паѓа во вода“ пред сјајот на раскошот 
претставен во хиперболизираната гранка којашто претставува 
метонимија за замантовата бескрајна сила: тој се појавува пред нив 
држејќи гранка на која се обесени „девет овци јаловици“, и отстапката 
претставена во целата негова појава (фактот дека се одвојува од она 
што е категоризирано како „нормално“ и „вообичаено“), ги поттикнува 
да ѝ пожелаат збогум на верноста кон дадениот збор и да го сторат 
обратното од изреченото. Но, нивната отстапка претставува вешто 
смислена замка за читателот од страна на епскиот пејач, кој свесно ги 
претставил своиве банови и кралеви како плитки и поводливи, за да 
може многу умешно да го воведе на сцената својот главен јунак, 
младиот Јанкула, кој треба да е, според логиката на епската песна, 
нивна суштинска спротивност. Па така и бидува во епизодата што 
следи, толку својствена за епската динамика: непокорниот Јанкула, 
држејќи се строго за заповедта, му остава добар впечаток на замантот, 
на што овој му се обраќа: „– Варај, варај, млад Јанкула / сите на нога 
ми станаха, / сите коња ми фатиха...“ итн. (се подразбира во која насока 
се движи неговиот исказ), за да заокружи со: „Ти си, море, млад 
Јанкула / мојто најмалко копелаче“ (Верковиќ 1985, п. 1, 20).7 

 
6 Отворено е прашањето кој е најсоодветниот, оптимален начин на 
наведување/упатување/цитирање на епските песни, којшто нема да создаде 
конфузија. Бидејќи не постои еден општоприфатен (а со тоа и „најдобар“) 
начин на нивно наведување, тие ќе се цитираат во форматот: презиме на 
автор, година, број на песна и број на страница. 
7 Толкувањето на епските песни се отежнува кога не е познато значењето на 
архаизмите, или на дел од нив, коишто се ексклузивни за јазикот на епската 
песна и повеќе не се користат или ретко се користат во современиот говор. Во 
песнава се среќаваат архаизмите „замант“ и „копелаче“, чие значење е клучно 
за разбирање и, следствено, за толкување на епската песна, а тие воопшто не 
фигурираат во некои речници (Речник на македонската народна поезија, 
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Контекстот на песната дозволува неговиот исказ да се толкува како 
откровение, како разоткривање – на тајната, на вистинскиот идентитет, 
на татковската релација –, во што е содржано пресликување или 
имитација: каков татко, таков син, односно, замантот се воспева 
самиот себеси преку фалењето на доблестите на Јанкула. Во неговиот 
исказ, кој почнува со формулаичното „варај, варај“, не е содржана 
некаква народна мудрост којашто може да се извлече како крајна поука  
од песната, но се поттикнува дилемата дали извиците, каков што е 
споменатиов, можат да се третираат како паремиолошки форми, ако се 
има на ум дека нивната функција е само орнаментална, но не и 
семантичка. Очигледно побитен, во оваа смисла, е контекстот на 
прашањето што Јанкула ѝ го упатува на својата мајка: „Варај, мале, 
мила мајко,... / сакам право, верно да ми кажиш, / зошто е враговска 
лажата“ (Верковиќ 1985, п. 1, 20). Со прашањево се постигнува 
пресврт на епската динамика бидејќи е невообичаено во епската песна 
да се морализира, односно да се поставуваат вакви филозофскодлабоки 
прашања кои се дел од спектарот на теми и дилеми што го 
интересираат современиот човек. Иако неговиот исказ по формата и 
структурата не е паремиолошки, тој сепак ја носи препознатливоста на 
овие искази: лапидарен е, се одвојува од главниот, наративен тек на 
песната и ја евоцира народната мудрост или, би се рекло, библиската 
заповед, која преформулирана, си нашла свое место тука. Неговиот 
исказ, всушност, повеќе делува на констатација одошто на прашање, 
така што Јанкула само ја бара потврдата од мајка си за вистинитоста на 
искажаното. Е сега, ако Јанкула живееше во денешното македонско 
општество, кое расте и цвета врз руината на старите, добри вредности, 
тогаш тој сигурно ќе си го поставуваше ова прашање не само еднаш во 
денот, туку и неколкупати, и тоа не само на себеси или на мајка си, 
туку и на сите банови, кралеви и заманти во неговиот подалечен и 
поблизок видокруг. Од оваа причина, често пати е тешко хронотопот 
на толкувањето (односно времепросторот во кој живее толкувачот) да 
не влијае, на минимален или максимален начин, врз толкувањето на 
песната. Дали е воопшто возможно хронотопот на толкувањето на 

 
Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови 
во македонскиот јазик од Толе Белчев, Официјален дигитален речник на 
македонскиот јазик, Дигитален речник на македонскиот јазик и Мудроста на 
вековите – македонски пословици и поговорки од Струмица и Струмичко на 
Иван Котев, каде што е даден богат список на архаизми и дијалектизми). Во 
македонскиот јазик постои архаизмот „заман“ кој, меѓу останатото, значи и 
„време, доба“, но ова толкување очигледно не може да се примени на зборот 
„замант“, којшто очигледно не е врзан за некаква темпорално-спатијална 
ознака. 
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никаков начин да не влијае врз интерпретацијата, ако земеме предвид 
дека толкувачот потекнува и живее на некаков и во некаков 
времепростор, кој не го прави рамнодушен и способен целосно да ја 
чита песната како изворна, без притоа несвесно и несакано да ја 
контаминира? Дали толкувачот не е однапред, пред толкувањето, 
програмиран да размислува за конкретни прашања кои потоа ги 
препознава во книжевниот текст, затоа што е сензибилизиран и 
„опремен“, односно навикнат да ги препознава, кога книжевниот текст 
нуди таков потенцијал? Ваквото и прашањата слични на ова, ја прават 
значајна и битна констатацијата дека хронотопот на толкувањето 
(времепросторот во кој се толкува) во извесна мера се преплетува со 
хронотопот на песната, ако под хронотоп на песната се подразбере 
одреден феномен кој се одвива во дадениот, епски времепростор, затоа 
што, на крајот на краиштата, „претставата на човекот е секогаш 
суштински хронотопична“ (Bakhtin 1981: 85). Погрешно е во епската 
песна да се препознаваат нешта што ги нема или таа да се третира 
алегорично, – освен ако за тоа не постои основа, – бидејќи нејзината 
функција не е дидактичка, туку е лудистичка. Жанрот не дозволува таа 
да се смета за медиум, условно кажано, преку кој се транспонираат 
животоважните вистини за времепросторот во кој се изведувал епскиот 
перформанс. Ние како читатели и толкувачи сме оние кои ја 
екстрахираме и ја апстрахираме поуката, наравоучението или 
народната мудрост што епскиот пејач можеби само попатно и без 
конкретна интенција ја вклучил во текстот. Секако, ова не значи дека 
преку стиховите, до одреден степен, не се санкционираат одредени 
човекови погрешни и пожелни однесувања, но сепак треба да се има на 
ум дека првенствена е изведбеноста, а дури потоа, некаде долу на 
листата, е потенцијалот на стихот да кажува повеќе од она што епскиот 
пејач првично го замислил и му го доделил како значење. 

Оваа песна е несоодветна за детектирање и коментирање на 
концептот на хронотопот од причина што тој тука е статичен. Не 
забележуваме видливо движење, видлива промена од еден во друг 
хронотоп и изгледа како Јанкула просто да прелетува од кое и да е 
местото каде што се собрани сите кралеви и банови, до својот дом. 
Причината за ова е двојна: конкретнава песна е прекратка за во неа да 
изобилуваат различни хронотопи, а оние хронотопи коишто се 
присутни, се директно врзани за вистината како универзална тема: 
Јанкула мора да се врати дома за да ја дознае вистината, на сличен 
начин како што Марко Крале исто така мора да се врати дома за да го 
дознае својот вистински идентитет (Димовска 2021: 160). Дури и 
хронотопите кои се постоечки, служат само како ознаки за времето и за 
просторот во кои се дознаваат важни пораки: дека Јанкула не е како 
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другите и дека тој не е она што мислел и верувал дотогаш дека е. Но, 
ако домот се посматра како географска метафора за „внатре“, тогаш 
обемот на домот како затворен свет е значително мал во споредба со 
географската метафора за „надвор“ како пространство со несогледливи 
и немерливи димензии. Некои филозофи (на пример Башлар), сметаат 
дека двата термини, „внатре“ и „надвор“, се асиметрични на полето на 
метафизичката антропологија. „Да се направи внатрешното конкретно 
и надворешното пространо е првата задача, првиот проблем... на една 
антропологија на имагинацијата. Но спротивставеноста не е вистинска 
помеѓу конкретното и пространото... Сè, дури и обемот, е човечка 
вредност“ (Bachelard 1994: 215). Со други зборови, доживувањето на 
домот како стегнат, згуснат, мал по обем простор, во споредба со сè 
што припаѓа на надворешноста, е прашање на човековата 
индивидуални и субјективни перцепција и доживување. Но, исто така 
треба да се земе предвид дека 

во секој случај, внатре и надвор, онака како што се искусуваат во 
имагинацијата, повеќе не можат да се сфатат во нивниот едноставен 
реципроцитет; следствено, преку отстранување на геометриските 
упатувања... преку избирање на поконкретни, феноменолошки 
попрецизни почетоци, ќе дојдеме до сфаќањето дека дијалектиката на 
внатрешното и надворешното се намножува со безброј разновидни 
нијанси 

(Bachelard 1964: 216). 

Јанкула ја дознава вистината за својот идентитет, што значи дека 
времето во песната добива елементи на „биографско време“8. Но сепак,  
не може да стане збор за биографско време во вистинска смисла на 
зборот, затоа што епскиот пејач нема време (односно стихуваната 
форма на епската песна не му го дозволува тоа) длабоко да навлегува 
во животот на јунаците за кои пее, туку поправо ги издвојува, како што 
би рекол Бахтин, извонредните, крајно невообичаени моменти од 
човековиот живот, „моменти што се многу кратки споредени со целиот 
обем на човековиот живот“ (Bakhtin 1981: 116). Ако размислуваме 
надвор од епската песна, од она што таа ни го претставува како тема и 
како стожер околу кој се врти епското дејство (двобој/мегдан, 
грабнување невеста, одмазда, итн.), тогаш можеме да претпоставиме 
дека јунакот веројатно живее сосема обичен живот – без многу 
стресови и потреси, без непредвидени и непланирани изненадувања, 

 
8 За кое Бахтин не дава конкретно објаснување во својата студија за 
хронотопот, но може да се претпостави дека станува збор за детален увид во 
развојните етапи на животот на јунакот, каков што веројатно е случајот со 
еден bildungsroman. 
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без неочекувани тропања на вратата – било од непријателот или од 
некој кому му е потребна неговата помош, – па во таа смисла, неговиот 
живот е секојдневен, праволиниски, здодевен и предвидлив. Она што 
отскокнува од таквиот живот е она што вреди да се опее. Тоа се 
епизодите кои се одвојуваат од вообичаениот тек на нештата и токму 
поради нивната несекојдневност, тие стануваат дел од интересот на 
епскиот пејач кој ги развива во цело сиже, придодавајќи секакви 
орнаменти – од стилски фигури до секакви анахронизми (барем кога во 
фокусот на песната е лик кој е потврдена историска личност). Ако 
земеме предвид дека суштината на јуначката епика е да опева 
несекојдневни, извонредни моменти од човековиот живот, тогаш има 
логика констатацијата дека „овие моменти ја обликуваат 
дефинитивната слика за човекот (ликот, К. Д.), неговата суштина, 
како и природата на целиот негов подоцнежен живот“ (Bakhtin 1981: 
116). 

Песната „(Болен јунак на свадбата на жена си)“ претставува една 
од верзиите на добропознатата приказна за Болен Дојчин и Ангелина. 
Времето е она што се издвојува тука, во споредба со претходната 
песна, во која очигледно доминираше важноста на просторот. Болеста 
на Г’рдин јунак трае три години и тој е речиси на работ на смртта, па  
токму ова ќе ги поттикне неговите побратими да ја ветат неговата 
сопруга на друг. За разлика од епските песни во кои сопругата често 
пати го изневерува, буквално и фигуративно, својот сопруг, таа во оваа 
песна се потчинува на неговата волја да ги повика побратимите на 
божемната свадба. До овој стадиум на развојот на епската песна не се 
забележува очигледна промена на хронотопите туку читателот просто 
почнува како сведок на дејството во одајата каде што боледува јунакот, 
па се пренесува во дворот каде што тагува Ангелина, и завршува на 
неодредено место, каде што побратимите ги снаоѓа судбина од 
калибарот на Одисеевата одмазда. Во одмаздата е содржана народната 
мудрост којашто упатува на сознанието дека треба да се казнат оние 
кои му работат на јунакот зад грб. Меѓутоа, ако предвид се земе 
важноста што му се придавала на побратимството како вид на сродство 
(кое во епскава песна останува недефинирано, односно не е 
образложено на која основа е формирано – на крвна или духовна), 
тогаш судбината на побратимите може симболично да се толкува како 
казна или како грев предизвикан од непочитувањето и лажењето на 
побратимот (Петреска 2019). Очигледна е разликата меѓу заградениот 
простор на смртната одаја, што асоцира на гробно место и на смрт, и е 
во контраст на дворот којшто нуди поголема слобода на движење и е 
метафора за целиот свет, односно за животот. Со самиот факт што 
Ангелина е претставена првично во дворот, а не во одајата на јунакот, 
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се добива впечатокот како таа поправо да сака да биде надвор одошто 
внатре, односно да се изолира од она што ја мори, одошто директно да 
се соочи со него. Дворот се смета за простор на приватното 
дејствување на ликовите и е изосемичен на кулата (Detelić 2007: 111), а 
во контекстов би се рекло и на чардакот. „Епските кули и дворови не 
се многу слични со она традиционално, примитивно сакрално-профано 
становиште кое на стегнат и архитектонски често безначаен простор 
чудесно го содржат целиот космос“ (Detelić 1992: 145). Иако Детелиќ 
смета дека дворот, во чиј склоп влегуваат и кулата и чардакот, 
претставува „доволно општа замена за поимот дом“ (Detelić 1992: 145), 
сепак во случајов нејзиното мислење не е применливо на конкретнава 
песна од причина што очигледно постои контраст меѓу 
„внатрешното“/„она што е внатре“ (одајата на болниот јунак) и 
„надворешното“/„она што е надвор“ (дворовите што ги мети неговата 
сопруга). Иако дворот е составен дел од куќата, сепак во случајов 
служи за да ја илустрира поларноста меѓу овие два лика разделени од 
семејната несреќа.  

Иако народната мудрост не е претставена во форма на конкретна 
паремиолошка форма, таа е сепак присутна и упатува на типичното 
правило во светот на јуначката епика: дека понекогаш, по секоја цена 
мора да се испочитува кодот на честа и на верноста. Токму 
придржувањето до него, и во здравје и во болест, е она што ќе ја 
ослободи душата на Г’рдин јунак на крајот. Од друга страна, пак, 
начинот на кој се одржува кодот на честа е симболичен: потребно е да 
падне многу крв за да се истакне поентата, ако може така да се рече. 
Но, затоа епската песна е истовремено и драматична и трагична и 
никогаш не останува само на рамниште на епското. Г’рдин јунак 
всушност со измама ги прелажува и ги заведува своите побратими да 
му ја дадат сабјата, во што и следствено лежи нивната катастрофална 
грешка којашто ќе ги чини живот. 

Во песната „(Крали Марко и Србин јунак)“, за првпат се 
контрастираат „горе“ и „долу“ (прагот и небото, коњското седло и 
земјата), „ниското“ и „високото“ (рамното поле или портата, и 
чардакот), „надвор“ и внатре (рамното поле и домот). Овие контрасти 
или спротивставености, имаат за цел да ги јукстапозиционираат туѓото 
и своето, хоризонталното и вертикалното како просторни ориентации 
кои не сведочат толку за статусот на јунаците, колку за нивната 
динамична природа на постојано движење и дејствување. На почетокот 
се појавува Грујо јунак кој лови на „рамното поле“ пред да стане 
сведок на свадба во која невестата е поистоветена со „горното“ 
односно небесното: со очи како ѕвезди, грло како месечина, и скут со 
дванаесет ѕвезди. Квалификативот „отгоре“ (Грујо „што лов си лови, га 
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гледа / србинска свадба дохожда отгоре“; курзив К. Д.; Верковиќ 1985, 
п. 6, 30) може да се сфати двојно: со значење „од далеку“, но и 
метафорично „од небото“ (а не од земјата, прагот и правот), па во таа 
насока служи за да го илустрира статусот на невестата како „зафатена“ 
(во смисла дека не е слободна за мажачка), но и недостапна (бидејќи е 
туѓа и „му припаѓа“ или „ќе му припадне“ на некој друг). Заљубувајќи 
се во неа, Грујо јунак се враќа дома, му ја соопштува на татка си 
глетката што ја видел и иако неговиот исказ не е срочен со формата на 
совет (којшто екстрахиран од епските песни може да се третира како 
паремиолошки), сепак ја врши таа функција. Се чини дека во епските 
песни, домашното огниште речиси секогаш е резервирано за 
советувањето со некој кој е постар, а со тоа и автоматски помудар 
(поискусен) од јунакот. Од оваа причина, речиси сите битки, двобои и 
мегдани, се случуваат надвор од куќата, како нерегулиран, „слободен“ 
простор со кој никој навистина не владее, па со тоа се асоцира на 
хаотичност и безредие кои најчесто не се својствени за домот како 
место на хармоничен ред. Меѓутоа, за разлика од многуте песни во кои 
јунакот добива кураж и поттик (најчесто од мајката) за да не се двоуми 
и просто да го стори тоа што го наумил (а дури потоа да мисли на 
последиците), во песнава, Грујовиот татко му упатува на Грујо исказ во 
функција на критика: „Доста ти е, сину, стара невеста, чимо ти е 
гизда?“ (Верковиќ 1985, п. 6, 31). Значењето може да се сфати на 
следниов начин: седи си со она што го имаш, без разлика колку е грдо, 
и не се залетувај по она што го немаш, а ти се чини накитено и сјајно. 
Иако критиката не е паремиолошка форма, во контекстов таа е срочена 
како таква: кратка е, се повторува во два наврати (вториот пат преку 
исказот на Марко)9 и има препознатлива форма што ја прави да се 
издвојува од останатите, „обични“ стихови. Преку неа се истакнува 
народната мудрост дека човекот понекогаш треба да биде задоволен со 
она што го има и дека не секогаш е мудро да се сака повеќе и да се 
бара нешто што е подобро од она што веќе го поседуваме (макар што 
во случајов не станува збор за „поседување“ на невестата, туку таа 
попрво треба да се сфати како симбол за нешто што е дел од животот 
на јунакот). 

Бидејќи не добива полезен совет од татка си, или барем не 
советот што очекувал да го добие, Грујо јунак решава да му се обрати 
за помош на вујко си Марко и неговиот (Марковиот) син. Потребно е 
да се збере цела војска за да се грабне невестата, бидејќи јунакот е 

 
9 „[Харам ти е на тебе, Грујо, таја невеста], / доста ти е на тебе старата невеста, 
/ като тебе јунак нe п’рлега млада невеста“ (Верковиќ 1985, п. 6, 34). 
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страшливец10 и очигледно не може тоа да го стори сам, т.е. не може да 
победи војска што ја штити невестата, а брои илјада осумстотини 
души, „клети като љути зими“.11 Иницијативата за дејство ја презема 
Марко кој ја лоцира невестата „седната горе на чардакот“. 

Тремот и чардакот се... најфункционалните форми на развивање на 
просторната организација на куќата со оглед на фактот што 
реализираат повеќе утилитарни функции. Најнапред, го амортизираат, 
на некој начин, оној директен премин однадвор – внатре, при што ја 
имаат функцијата на простор што заштитува од непогоди... 

На семиолошко-симболички план, и тремот и чардакот можат да 
се набљудуваат како меѓупростор, медијален простор, кој овозможува 
преодни форми на комуникација однадвор кон внатре и обратно, како и 
реализирање на јавноста: тајноста во секојдневните активности. 
Чардакот, набљудуван како семиолошка единица на куќата, ја носи 
исклучителната симболика на отворен простор, простор што им нуди 
поглед и комуникација на куќните луѓе со надворешниот свет... може 
да се утврди дека тој во голема мера ја носи симболиката на јавност... 
Чардакот... има уште една значајна функција – преку него да се биде во 
контакт со надворешниот свет, но притоа да се биде заштитен, 
незабележлив за другите, набљудуваните. 

(Ристески 2005: 159). 

... чардакот е интимниот простор, кој, само во некои случаи, може да 
биде синоним за дом, главно тогаш кога случувањата опишани во 
песната по карактер се изедначуваат со овој вид простор. 

(Detelić 1992: 145). 

Ова значи дека епскиот пејач свесно ја позиционирал невестата да биде 
„видлива“ (а со тоа и достапна) и врз нејзината присутност тој го 
гради, или поправо го продолжува, епскиот конфликт. Јунаците, на 
чело со Марко и неговиот син, мораат да ја гледаат „од доле“, што 
упатува на нејзината повластена позиција (да биде барана и посакувана 
и да се смета за своевидна „награда“ ако се извојува победа над Србин 
јунак како препрека). 

Станувајќи свесен за „поцрнатото поле“ (што е всушност 
метафора за Марковата војска), Србин јунак се подготвува за борба, но 
пред да замине на бојното поле кое е неодминлив хронотоп во 

 
10 Тој самиот го признава тоа во стихот: „И Грујо се оплаши, отамо си 
побегна“ (Верковиќ 1985, п. 6, 32).  
11 Во оригиналот стои „зими“ и исказот каков што е, претставува поговорка. 
Но, оваа форма на исказот многу поретко се среќава во споредба со „љути 
като змии“, така што прашање е дали можеби станува збор за печатна грешка. 
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јуначките епски песни, ѝ упатува на невестата исказ во функција на 
наредба и на заповед:  

– Јала ти, невесто, да затвориш тешки порти, 
и да ги закључиш с седим кључови, 
и да се врниш поскоро, да се качиш горе, 
да седниш на чардака, да гледаш у полето, 
кавга што ќе се чини с тиа черни маави 
и да гледаш, крстач бајрака ако падне, 
ти да отвориш и да откључиш тешки порти: 
и ако не падне бајрако, да не отвориш 

(Верковиќ 1985, п. 6, 33). 

Во песнава не постојат индикации дека симнувањето на Србин јунак 
„долу“ (од чардакот во полето) може да се третира како симболичко 
симнување во подземниот свет, но сепак неговото симнување е клучно, 
затоа што тој на овој начин си ја цементира судбината и, поради 
својата наивност и лековерност, се доведува во ситуација да го загуби 
животот поради Марковата итрина. 

Позиционираноста на јунаците во просторот се одвива и во 
насоката „напред – назад“ односно, Марко му порачува, или, поправо,  
успешно го измамува Србин јунак, терајќи го да застане „напред като 
саибиа / и така да ти п’рлега гости што носиш“, а тој, неговиот син и 
Грујо јунак, да „врвет на ред“ (Верковиќ 1985, п. 6, 34). Србин јунак ќе 
го загуби животот поради грешка и невнимателност. Но, и покрај оваа 
„среќна околност“, Грујо јунак сепак нема да ја освои невестата поради 
тоа што таа била „халал на Србин јунак“ (Верковиќ 1985, п. 6, 34). 

Во песната „Лудо Ерменлијче се обложува да го преплива 
црното море“, станува очигледно и се потврдува сознанието дека 
светот на епиката е неконзистентен, затоа што во едни песни за 
пожелни се опеваат лудоста и храброста, за во други тие да бидат 
казниви и непожелни. Таков случај се јавува со потегот на 
Ерменлијчето да го преплива Црното море, за што како награда треба 
да ги добие сестрата и братучетката на кадијата. Менувањето на 
просторот соодветствува со претчувствувањето на злокобниот исход: 
човекот против природата е немоќен, ја губи битката, без оглед на тоа 
колку и да е слатка релативно малата награда што ќе ја добие ако си го 
ризикува животот и ако се обиде да ја заузда моќта на она што не може 
ниту навистина да го разбере. Вртоглавата промена на просторот од 
светол во темен, како контраст на „белата снага“ на јунакот, ја 
предвестуваат неговата неизбежна пропаст, и со тоа финалето на 
песната е во спротивност со славната епизода содржана многу, многу 
години пред да биде сочинет овој текст, а е дел од епот Беовулф, во кој 
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исто така е тематизирано јуначкото натпливање меѓу Брека и Беовулф. 
Разликата се состои во тоа што и покрај тоа што е исто толку сам, како 
и лудото Ерменлијче (придавката придодадена кон неговото име служи 
како индикација и предвестување за неговиот лош к’смет и страшна 
судбина), Беовулф надвладува над водните монструми и успешно ја 
минува првата иницијација благодарение на која стекнува, така да се 
рече, светско реноме на некој чија лудост навистина се исплатела. 
Трагизмот на Ерменлијчето се состои во неговата неспособност 
однапред да го процени ризикот на потфатот во кој се впушта, во што е 
и суптилно содржана народната мудрост дека храброста, за да даде 
резултат, мора да биде одмерена и промислена, но и дека човекот 
секогаш завршува како губитник кога се обидува да се натпреварува, 
или да оди против природата. 

Во песните „(Рашетали се три делии)“ и „(Стојан и цар Стефан)“, 
примарниот фокус е на советодавството како чин кој често се среќава 
во епските песни, иако тоа не е врзано за конкретен хронотоп, односно, 
временско-просторните координати не мора да се посебни, 
исклучителни и однапред дизајнирани со јасна цел за да може да се 
збидне ваквиот чин. Советот во епиката често пати врши функција на 
паремиолошки исказ поради сите претходно споменати 
карактеристики: вообичаено е краток, лаконски срочен, отскокнува од 
водечкиот, наративен тек на пеењето/„раскажувањето“ и врши 
паремиолошка функција единствено во рамките на текстот. Издвоен и 
изолиран надвор од него, тој нема да го има истото значење (и истата 
важност) како во структурата на песната. 

Младата мома Јангелина ќе се најде во небрано откако тројцата 
неименувани делии ќе ја искористат нејзината широкоградост и ќе се 
најадат и напијат без да ѝ платат. Не знаејќи што да стори во таквата 
ситуација („р’ки крши, с ум се бии“ е паремиолошката форма што 
епскиот пејач ја користи за на економичен и ефикасен начин, без 
употреба на премногу зборови, да ја илустрира нејзината психолошка 
диспозиција), таа ѝ се обраќа на една стара баба. Иако епската песна 
тоа не го сугерира, сепак очигледно е дека старицата не е случајно 
избрана како преносител на совети или како централен агент на 
советодавството. Таа е во фокусот на ова дејство поради тоа што 
епскиот пејач ја изедначувал староста со мудрост, односно долгиот 
живот со големо животно искуство, па така, Јангелина не случајно ја 
избира старицата за свој учител. 

Старицата ѝ дава совет кој не е нешто посебно мудар, ни итар: 
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- Варај, варај, малај мома, 
ходи да отвориш твој зелен сандико,12 
да извадиш три ск’пи дари, 
да подариш три делии, ... 
дано делии се расчудат, 
да ти викат хесап да чинат, 
и пари да ти заплатат. 

(Верковиќ 1985, п. 10, 43). 

Иако нејзиниот советодавен исказ не звучи како некакво откровение, 
како глас од небесите, од Бога или кој годе друг со натприродни моќи, 
ниту како нешто што самата Јангелина не би помислила да го направи 
дури и без некој тоа да ѝ го сугерира, во него сепак е содржана мала 
доза на итрина; старицата како да знае дека ако Јангелина го стори 
порачаното, тоа ќе резултира со судир меѓу делиите, т.е. дека тоа ќе ја 
разниша нивната слога и безгрижност. И тоа навистина се збиднува и 
најдебелиот крај во целата ситуација го извлекува, како што е типично 
за бајките, Ѓура јунак, најмладиот меѓу тројцата. Разликата меѓу 
сценариото во бајката и во епската песна се состои во тоа што епската 
песна вообичаено е немилосрдна кон продадениот и не му овозможува 
на читателот увид за тоа што се случува со неговиот живот потоа.13 А 
тоа веројатно и не е така важно, затоа што продавањето, во случајов, 
служи како показател дека долгот, вака или онака, мора да се подмири 
и да се исплати, дека треба да му се укажува „чест секому, но вересија 
никому“ и дека подобро е делиите да ги напуштат Јангелините „рамни 
дворови“ со чист образ, одошто со срам и пониженост. Ваквото 
однесување се должи на тоа што кодот на јуначката чест не прифаќа 
ниски страсти какви што се лагата, измамата и нечесноста, но не затоа 
што овие се богзнае колку вредни особини за подражавање, туку затоа 
што се всадени во духот на едно време, и затоа што веројатно имало 
полза тие да се негуваат. 

Во денешното време на глобализација во кое нештата се свртени 
наопаку, она што претходно се сметаше за достојно и вредно, денес е 

 
12 Сите извадоци од песни се даваат како што се во оригиналот. 
13 И покрај тоа што наредната, единаесетта песна („Ѓуро јунак измамува мома 
еврејка“) ја опева манипулативната моќ на Ѓуро, читателот не може со 
сигурност да знае дали овој Ѓуро е истиот Ѓуро од претходната песна, од 
причина што помеѓу епските песни не секогаш постои последователност, 
односно, тие ретко кога тематски се надоврзуваат една на друга (како што 
сведочат собраните песни од Цепенков и Миладиновци), макар што е запазена 
некаква логичка хронологија (за што одговорен е, секако, редакторот на 
збирката). 
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демоде, па затоа, толкувањето на епските песни од ваквиот современ 
хронотоп воопшто не е лесна работа, затоа што поттикнува на низа 
прашања меѓу кои веројатно најважното е: ако современиот човек ја 
негира традицијата и ја отфрла како старомодна, застарена, 
непрактична и „со изминат рок“, тогаш каква супституција нуди за 
неа? Павличиќ смета дека епското дејство најчесто се раскажува од 
перспектива на времето кое веќе не постои, но дека поезијата 
(pjesništvo) влева надеж дека тоа еден ден може да се воспостави 
(Pavličić 1986: 414). Сепак, враќањето кон старите вредности кои се 
сочувани во епските песни (и во народната книжевност воопшто), или 
барем кон дел од нив, се чини како непродуктивна работа, од причина 
што непрактично е да се воскреснува духот на едно завршено време и 
тоа да се оживее во услови кои се несоодветни. Но, одредени 
универзални вредности кои се застапени во епските песни, сепак до 
одреден степен можат да се ревитализираат и одново да се усвојат, под 
услов да се применуваат во форма адаптирана на современото време.  

Втората песна, „(Стојан и цар Стефан)“, повторно содржи 
советодавство, но во споредба со претходната песна, тука се воочуваат 
реперкусиите кои ќе се случат ако советот не се послуша. 
Советодавната улога, како впрочем многу често, ѝ е доделена на 
јунаковата мајка која го советува сина си: 

Стојане, море Стојане, курвин сину!14 
Стојана мајка мошне го караше: 
– Ним носиш, Стојане, турско рухо, 
чоха шалвар и црвен биниш на рамо, 
ним носиш, Стојане, чивт пиштол на појас 
и ним носиш остра сабја, обесена настрана, 
и ним ходиш, Стојане, по махалите, 
долу нагоре по тиа пусти механите, 
и немој фашташ, Стојане, 
турска мома баш посестримка, 
ча Турци, Стојане, са кисканџие, 
да не одат на поплак од тебе, 
да се плачат на цар ми Стефан 

(Верковиќ 1985, п. 13, 48; курзив К. Д.). 

Во подвлечените стихови всушност е содржана вистинската, 
суштинска причина за советот, која Стојан очигледно не ја зема 
предвид и дејствува обратно од неа. Ова, следствено, резултира со 

 
14 Првиов стих очигледно нема автореференцијална конотација односно 
критиката попрво доаѓа од епскиот пејач, одошто од Стојановата мајка која 
дури по два стиха го почнува своето советодавање. 
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своевидна казна за непослушноста која се остварува како укор и 
наредба од царот: „Што да правиш, Стојане, курвино сина, / поскоро на 
Цариграда да дојдиш!“ Според логиката и динамиката на епската песна 
која, – поради тоа што опева клишеизирани и стереотипни типови 
јунаци, и поради тоа е предвидлива, – не зачудува што Стојан „много 
се оплашил“, затоа што слично како во првата песна за Јанкула, така и 
тука епскиот пејач го користи стравот на јунакот за да го направи 
пограндиозно и помалку очекувано неговото херојство во 
подоцнежните етапи на песната.15 Меѓутоа, пред тоа да се збидне, 
потребно е првин да се искуси „казната“ која е двојна: прво, таа доаѓа 
преку аберот на царот Стефан кој чул за Стојановото недолично 
однесување, и второ, таа доаѓа преку дистанцирањето на мајката, чиј 
прекорен исказ гласи: 

Ти, сину Стојане, сега што на мајка питаш, 
кога мајка караше, ти не послуша, 
Как знаиш сега така да чиниш 

(Верковиќ 1985, п. 13, 49). 

Повлекувањето на мајката од одговорноста за продолжување на 
советодавството е всушност основата за иницијациските потфати на 
Стојан кој во самотија и во изолација (во смисла, без ничија помош) 
остварува триумф над арамиите кои сакаат да го заробат. Овие се 
појавуваат од „гората зелена“, хронотоп кој асоцира на место без ред и 
закони, на место каде што владее зборот на насилникот и каде што се 
игнорирани правилата на општествениот ред и поредок кој владее во 
градот. Во гората владее некој посебен, индивидуализиран ред, 
предводен од арамиите кои се обидуваат да му напакостат на Стојан, за 
разлика од градот каде што воопшто и не треба да се постави 
прашањето за тоа кој владее, бидејќи ова се смета за општопознато, а 
песната само го потврдува тоа преку ликот на царот Стефан. 

Заклучни премиси 

Бахтин смета дека хронотопот во книжевноста има суштинско 
жанровско значење и дека може да се рече дека тој е она што го 
дефинира жанрот и претставува жанровска дистинкција (Bakhtin 1981: 
85). Меѓутоа, истражувањето на избраните епски песни покажа дека 
хронотопот не е суштинска категорија којашто ја издвојува епската 

 
15 Треба да се прави разлика меѓу тоа што и кој е јунак и што и кој е херој. Да 
се види повеќе во: Кристина Димовска. 2021. „За дистинкцијата меѓу 
термините ‘јунак’ и ‘херој’ и нејзината важност во толкувањето на епските 
песни“. Македонски фолклор, год. LII, бр. 80, 153–166. 
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песна како засебна во споредба со другите книжевни жанрови, како 
што се приказните,16 ниту пак дека народната мудрост е нешто што е 
својствено, типично и препознатливо за нив. Ова, сепак, не значи дека 
во епските песни генерално не може да се зборува за народна мудрост, 
затоа што погореспоменатите примери на трудови (фусноти 3 и 5) 
покажуваат дека епските песни имаат потенцијал за да бидат читани и 
интерпретирани низ овие два концепти (односно хронотопот и 
народната мудрост). Сепак, материјалот што тие го нудат е 
незначителен во споредба со еповите како релативно пообемни дела во 
кои има простор да се препознае, лоцира и коментира народната 
мудрост срочена и канализирана преку паремиолошки искази, но и да 
се воочи т.н. менување, преместување на ликот од еден во друг 
хронотоп. 

Иако релативно краткиот обем на епската песна во споредба со 
други епски видови (епот или епопејата) не претставува пресудна 
„пречка“ за во неа да се инкорпорираат, а со тоа и да се детектираат 
што е можно повеќе хронотопи, сепак ваквата карактеристика игра 
одредена улога и не може да се каже дека епскиот времепростор 
„создава илузија за реалност и веројатност“ (Ќулавкова 2007: 616). Ова 
е така не само поради краткоста, туку и поради дискурсот со кој 
оперира, кој не располага со луксузот на опширна и екстензивна 
дескрипција во полза на што поточно (поверодостојно) претставување 
на ликовите и нивното опкружување. Ако во книжевниот хронотоп 
времето има првенство пред просторот (Bakhtin 1981: 86; Ќулавкова 
2007: 616), тогаш во епскиот хронотоп17 случајот е обратен;18 
погореанализираните епски песни можеме да ги замислиме како 
шаховска табла на која времето не само што е статично и фиксирано, 
туку тоа во голема мера е и ирелевантно за развојот на дејството, за 
судбината на ликовите, па и за крајниот исход на нивните напори. Како 

 
16 За ова повеќе се расправа во трудот кој е посветен на народните приказни, а 
кој ќе биде дополнително објавен.  
17 Треба да се земе предвид дека иако денес ги читаме епските песни како 
фиксиран материјал, тие првенствено се изведувале, се трансмитирале и се 
транспонирале по устен пат, па и покрај тоа што биле ставени на лист хартија, 
сепак ги задржале карактеристиките кои се својствени за текстови што се 
пренесувале на овој начин. Во извесна смисла, прашање е дали епските песни 
навистина го достигнале статусот на книжевни творби, а несигурноста при 
одговорот рефлектира со неможност или опасност тие херменевтички да се 
третираат како такви. 
18 Во вториот труд кој претставува надоврзување на овој труд се дадени 
примери за посоодветни „текстови“ (односно филм и видео-игра), во кои 
времето игра клучна улога. 
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што ликовите се движат од едно на друго поле, така се менува и 
просторот, меѓутоа оваа промена е механичка, а не семантички 
пресудна, ниту рефлектира дали јунакот ќе победи на крајот или не. 
Иако генерално важи правилото дека епските песни содржински, 
тематски, стилски и структурно не се разликуваат значително една од 
друга, сепак несомнено е дека погореанализираните песни по 
случајност се погодија да не бидат репрезентативни за истражување на 
хронотопот, но ова не значи дека само врз основа на нивната 
интерпретација може да се тврди дека хронотопската оскудност е 
споделено својство на сите епски песни некогаш собрани и запишани. 

 Ако се појде од премисата што ја заговара Шкреб, повикувајќи 
се на Штајгер19 (1986: 492), дека Wertanwort, односно вредноста на 
книжевното дело, а со тоа, следствено, и реакцијата на вреднувањето 
на книжевното дело, не ги одделува професионалците од 
непрофесионалците (односно стручњаците од нестручњаците) и дека 
станува збор за „целосно субјективна“ работа, тогаш исто толку 
субјективно е и препознавањето и толкувањето на хронотопите во 
епската песна. Со други зборови, сензибилноста на толкувачот, а не 
книжевното дело како материја за анализа, е определувачкиот фактор 
кој одлучува што сè ќе се препознае и, следствено, што сè ќе се толкува 
во книжевното дело.20 Ако толкувачкиот светоглед е ограничен, кус и 
кратковид, тогаш тоа во иста мера ќе се реперкуира и ќе се рефлектира 
врз книжевниот текст, иако „начитаноста“ и ерудицијата на толкувачот 

 
19 Вреди да се постави прашањето во колкава мера денес – кога читањето, а со 
тоа и интерпретацијата, се сведоа на работна обврска само на „стручњаците“, 
а станаа нешто туѓо и недоволно занимливо за генералната јавност, – е 
апликативно и продуктивно она што го заговара Штајгер, а се однесува на 
сознанието дека само талентиран човек со силна уметничка сензибилност 
може да ја прифати толкувачката улога и дека толкувачот треба да ги 
претстави во „опиплива“ форма своето сетилно доживување и сетилната 
реакција на книжевното дело. Дали добрите интерпретации му даваат 
поголема вредност на книжевното дело, или пак просто станува збор за 
механичка, „нарачана“, наметната работа која се изведува pro forma? 
20 Шкреб го отфрла ваквиот став и смета дека само со сместување или со 
лоцирање на книжевното дело во конкретна стилска формација и со 
познавање на историјата на книжевното дело, може да се понуди добра 
интерпретација и дека таа не може да се оствари ако толкувачот се потпира на 
својата интуиција. Меѓутоа, толкувачот воопшто и не би зел една конкретна 
епска песна како предмет на толкување ако неговата интуиција не го „влече“ 
токму кон неа, а не кон некоја друга песна. Интуицијата не треба да се 
оквалификува како нешто контрапродуктивно, сè додека толкувањето не се 
сведе исклучиво на неа. 
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не значат автоматски сеопфатно и добро толкување. На крајот на 
краиштата, прашање на субјективен вкус е кое толкување ќе биде 
оценето како добро, а кое како извонредно. 
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THE CHRONOTOPE AND THE FOLK WISDOM IN SIX EPIC 
SONGS* 

Kristina Dimovska 
“Marko Cepenkov” Institute of Folklore in Skopje 

Summary 

The paper tried to examine the hypothesis that the epic songs from the 
collected works by S. I. Verkovikj (vol. 2), redacted by Kiril Penušliski, are not 
suitable for interpretation of the concept of folk wisdom and the chronotope 
compared to the world epics as relatively more extensive literary texts. This does 
not mean that the interpreter cannot recognize elements or even residue of what he 
would call “folk wisdom” (which basically means short utterances that convey 
certain knowledge and through which the interpreter can get a clearer image of the 
so called “traditional values” of the society that produced said epic songs) and 
chronotope (spacetime) because this folk wisdom “happens” almost as an event in a 
concrete spacetime which is specific for the epic song as a genre. The fact that epic 
songs are structured in a precise way which limits their length illustrates that 
incorporating extensive utterances (sayings which resemble orally transmitted 
proverbs) by the epic singer as a recreator of the text is almost impossible and 
unproductive. The folk wisdom found in epic songs is not always given through 
short utterances but is rather given as “the moral of the story”. 
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