
В. Митевски, Обработка на хомерската тема... ЖА40(1990)145-156 145

ВИТОМИР МИТЕВСКИ УДК 875.09 : 886 .6 -1 3  = 75(048.8)
Философски факултет 
Скопје Апстракт

А п страк т: Во контекстот на современите проучувања на 
хомерските типични теми, македонскиот поет од 19 век Григор 
Прличев со подражавањето на некои такви теми од Илијада во 
своите две поетски дела Арматолос и Скендербеј дава можности 
за продлабочен увид на односот меѓу усната и пишуваната еп- 
ска поезија. На примерот на темата на вооружување, изложена 
во епот Скендербеј посебно ce пројавува сложеноста и изнијан- 
сираноста на тој однос.

ОБРАБОТКА HA ХОМЕРСКАТА ТЕМА НА ВООРУЖУВАЊЕ 
ВО ЕПОТ СКЕНДЕРБЕЈ ОД ГРИГОР С. ПРЛИЧЕВ

Читателот на Скендербеј или Арматолос, двете главни 
поетски дела на Г. Прличев, не мора да биде голем познавач 
на Хомер за да ги забележи бројните теми кои во нив потсе- 
туваат на Илијада. Уште на самиот почеток на Скендербеј го 
среќаваме типичното 'обраќање до музата кое неодоливо Hè 
потсетува на почетокот на хомерските поеми. Бојните сцени 
и во двете Прличеви дела исто така Hè навраќаат на некои 
сцени на битки типични за Илијада. Сето тоа заедно укажува 
на хомерската инспирација кај нашиот поет на ова подрачје, 
но прашање е: како да ce објасни карактерот на таа појава?

Повторувањето на темите кај Хомер кои така ги дожи- 
вуваме како типични, ce објаснува со усното потекло на него- 
вата поезија. Таа појава Hè упатува на формулаичноста, од- 
носно формулаичното повторување на сложенките епитет -  
именка. Но, според М. Пери, А. Лорд и нивните следбеници, 
формулаичноста може да ce манифестира на повеќе нивоа: 
Формула може да биде само еден збор, доколку неговото пов- 
торување е метрички условено, но како таква може да ce ма- 
нифестира и сложенката епитет — именка, па дури и цел еден 
стих во вид на фраза која често ce употребува. Најекстензи- 
вен вид на формула во оваа смисла ce низите од стихови кои 
донесуваат некоја карактеристична тема што ce појавува два
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или повеќе пати во епот. На пример, една проширена форму- 
ла кај Хомер е:

Τον δ’ άρ ύπόδρα ίδών προσέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς (I. 148)

(„А брзоногиот Ахил го погледал мрачно и рекол. . ,“)1

коja ce сретнува четири пати.
Исто така, според воспоставениот модел, повеќе пати со 

еден ист стих ce опишува раѓањето на новиот ден или пак 
увод во нечиј говор.

Од повеќе примери во Скендербеј ce гледа дека Прличев 
настојува да го следи својот учител во овој поглед. Ако го 
имаме предвид забележителното учество на формулаичните 
епитети во ова дело2, тогаш развиените формули ce природно 
продолжување на истата тенденција.

Идентични повторувања имаме при титулирањето на 
Балабан (турскиот војсководач):

άπόλυτος κυρίαρχος πολέμου και ειρήνης (С. 195)

(„господар безграничен на војната и мирот“)

Стихот има еднаква метричка вредност и покрај тоа што во 
C.195 субјектот е во номинатив, a во C.313 и С.438 во акуза- 
тив.

Обраќањето до Султанот, во вид на проширена формула 
од три и пол стиха е донесено два пати (С. 1831-4 и С. 1945-8) 
и гласи:

„ Ένδοξε γόνε του Φετάχ, ύψίθρονε Σουλτάνε, 
είθε ό ύψιστος ’Αλλάχ, ό μέγας έν πολέμοις, 
να δαψιλεύση έπι σέ όλβον, τιμήν και δόξαν, 
τούς πόθους τής καρδίας σου πληρών έν εύμενεία!

(„Ο Султане вжиостолен, Фетахов сине славен, 
ај нека Алах севишен, великиот во војни, 
да би те тебе обдарил со среќа, чест и слава, 
исполнувајќи желбите од твојто срце в милост!“)

Пренесувањето на пораките и извршувањето на наред- 
бите Прличев ги изложува идентично или со минимални из-

1 Грчкиот ори]гинал и македонскиот препев на стиховите од Скендер- 
беј, Арматолос како и препевот на Илијада ce дадени според Михаил Д. Пе- 
трушевски и тоа: Григор С. Прличев, Скендербеј, Скопје, 1974; Григор С. 
Прличев, Мартолозот, Скопје, 1983; Хомер, Илијада, Скоггје, 1982. Кратенка 
за Скеф^ербеј е -  С, a за Арматолос -  А.

2 Види: Витом]др Митевски, Употребата на хомерските епитети во де- 
лото на Григор С. Прличев, Жива антика, Посебни изданија 9 (1991) стр. 131 
-  138.
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мени, кои не ja нарушуваат метричката вредност. Таков е 
случајот со пораката во три стиха на Султанот и тоа на две 
места (С.847-9 и С.1939-41):

,,φυλλατε δέ μου τον στρατόν, μηδ' εμβαινε είς μάχας, 
διότι γογγυσμός λαοΰ τάς άκοάς μου πλήττει, 
πάντες γάρ εφριξαν αύτόν ώς ατρωτον έν μάχη.“

- („Варди ми ja ти војската, не влегувај во битки! 
зашт’ в ушите ми допира мрморење од светот, 
дека бил мажот неранлив во бојот и ce плашат.“)

Има и други такви примери кои укажуваат на влијание- 
то на Хомер кој истото го прави на пример со пораката од 
Агамемнон до Ахил, што ja пренесува Одисеј (IX. 122-157 и 
IX.264-299). Прличев не сака да заостане зад својот учител 
според обемот на повторените места, па на два пати во Скен- 
дербеј наидуваме и на подолги повторени пораки. Пораката 
од Балабан до Скендербеј е идентично повторена (со измена 
од 3. во 2. лице), во 14 стиха (С.317-30 и С.439-52), a обратна- 
та, од Скендербеј до Балабан, во 11 стиха (С.466-76 и С.534- 
44).

Во Арматолос не наоѓаме повторувани места како пгго, 
впрочем, нема ниту повторувани формулаични сложенки 
епитет -  именка. Единствено буквално повторување е закле- 
твата што ja даваат Албанците на Неда (А.523-4 и А.533-6), 
но со оглед на специфичната смисла на таа постапка, 
тешко би можеле да го сметаме за формулаично.

Сепак, и покрај евиден*гноста на ова Прличево „хомери- 
зирање“, кое може да изгледа необично за еден литерарен 
поет, неговото значење е проблематично гледано од повеќе 
аспекти3. Пред cè, ваквото буквално подражавање на усната 
метода на Хомер во извесна мера ja деградира умешноста на 
нашиот поет поради својата површност и баналност. Кога тоа 
би била проширена појава во Скендербеј, тогаш неа би мора- 
ле да ja прифатиме како нешто меродавно за општата оценка 
на Прличев како поет, па според тоа и поопсежно да ja раз- 
гледаме.

Но, со наведените неколку примери, присуството на бук- 
валното подражавање скоро ce исрцрпува во целост и нам ни 
преостанува само да го дефинираме како механичко „хоме- 
ризирање“ од спорадично значење.

3 Радомир Ивановиќ (во Историски еп, Развиток, год. XIV/4-5) е еден 
од ретките истражувачи на делото на Прличев кој воопшто ги забележува 
повторуваните теми, но иако го согледува влијанието на традицијата во оваа 
постапка на Прличев, тој заклучува дека повторуван»ата поетот ги употребу- 
ва кога ќе ce замори или почувствува недостиг на инсггарација (стр.214).
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Типичните хомерски теми претпоставуваат една архи- 
тектонска рамка во која тие ce пројавуваат како варијации. 
Токму затоа, покрај огромниот број варијанти на темата на 
битка во Илијада, не може да ce пронајдат ниту две кои би 
биле идентични4. Водејќи сметка за оваа нивна особеност, А. 
Лорд утврдува дека темата не е фиксирана со зборови, туку 
преку групирање на истоветни поими5.

Оттука произлегуваат и некои нејзини особености за кои 
при споредувањето мора да ce води сметка. Освен споменати- 
те конститутивни елементи на определена хомерска тема, 
што неа ja прават препознатлива, важна улога има и нејзина- 
та обработка која ce огледа најмногу во редоследот на изла- 
гањето. Од содејството на овие фактори, доведени во посебен 
контекст, произлегува особената функција и значење на се- 
која поединечна варијанта на една типична тема.

Овие претпоставки на усното епско творештво поетот ги 
презема од традицијата и тие суштествено го омеѓуваат те- 
матскиот простор во кој може да ce движи и развива негова- 
та творечка имагинација.

Интересно е што со своите впечатливи модели усната 
епика може да ce наметне и на литерарната. Тоа лесно може 
да ce види кај многуте подражаватели на Хомер од Аполониј 
Родоски и Вергилиј до некои нововековни европски епски 
поети. Илијада наметнува една шема на војување т.е. борбени 
ситуации и настани околу кои потоа ce групираат различни 
специфични мотиви на подоцнежните адаптации6.

Во овој контекст треба да биде сфатено и присуството 
на хомерските теми во делата на Прличев. Како што посега 
по формулаичните епитети, тој исто така позајмува и од бога- 
тиот фонд на хомерските типични теми и ги користи за свои- 
те потреби.

Еден општ поглед на Арматолос ни открива две крупни 
хомерски теми кои го опфаќаат тукуречи целото дело: одли- 
кувањето на Кузман е пандан на низата одликувања (ари- 
стеи) на хероите во Илијада, a оплакувањето на загинатиот 
херој е паралела на оплакувањето на Хектор. Во Скендербеј 
наидуваме на поразновиден и комплексен зафат во хомер- 
скргге теми.

При деталниот пристап откриваме дека Прличев не ce 
однесувал подеднакво спрема секоја од тие типични теми, ни- 
ту според изборот, ниту според постапката. Затоа, при спо- 
редбата треба да ce води сметка за тоа ш т о презел Прличев 
од Хомер, но и к a к о позајмените теми ги обработил. Во ши-

4 В. Fenik, Typical Battle Scenes in the Iliad, Wiesbaden, 1968, стр.45.
5 A. B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge-Massachusetts, I960, стр.69.
6 D. Madelénat, L'épopée, Paris, 1986, стр.66.
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рокиот дијапазон на позајмени теми, кај Прличев има такви 
кои строго ce придржуваат кон хомерскиот модел и според 
еодржинските елементи и според обработката, но исто така 
има и слободни обработки во кои одвај можеме да ги препо- 
знаеме античките обрасци.

Вооружувањето на хероите е една од темите во која 
Прличев најмногу му ce приближува на Хомер -  и според 
теѕматските елементи и според обработката. Допирните точки 
и разликите тука можат да ce почувствуваат во најситни де- 
тали.

Вооружувањето на хероите во Илијада, ce смета за ти- 
пична тема par exellence7, ца веројатно и затоа е една од нај- 
проучуваните. Нејзини варијанти ce вооружувањето на: Па- 
рис (IIL32S-38), Агамемнон (XL15-55), Патрокло (XVI.130-54) 
и Ахил (XIX. 364-424). Типичноста е определена според 
шестте истоветни тематски елементи и начинот на обработка, 
наспроти примерот на вооружувањето на Одисеј и Диомед во 
Долонеја (Х.254-271), кое ce смета за атипично, токму поради 
незапазувањето на истите тие одредници. Кај овие четири ти- 
пични обработки ce забележува разликата меѓу елементарни 
и развиени модели. Вооружувањето на Ахил е еден развиен 
модел во кој ce искористени скоро сите можности што ги да- 
ва хомерската обработка. Вооружувањето на Парис е нај- 
скромно во тој поглед, сведено е скоро на голи елемекти на 
моделот, но затоа е најпогодно како парадигма во споредува- 
њето со Прличев. Земено во целина, вооружувањето на Па- 
рис е прикажано во овие стихови на Илијада:

αύτάρ б γ9 άμφ’ ώμοισιν έδύσετο τεύχεα καλά 
δίος Άλεξονδρος, Ελένης πόσις ήϋκόμοιο. 
κνημΐδας μέν πρώτα περί κνήμησιν εθηκε 
καλάς, άργυρέοισιν έπισφυριοις άραρυιας. 
δεύτερον αΰ θώρηκα περί στήθεσσιν έδυνεν 
οί κασιγνήτοιο Λυκάονος· ήρμοσε δ’ αύτω. 
άμφι δ9 αρ9 ώμοισιν βάλετο ξίφος άργυρόηλον 
χάλκεον, αύτάρ έπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε* 
κρατί δ9 έπ9 έπ9 Ιφθίμφ κυνέην εύτυκτον έθηκεν 
ιππουριν* δεινόν δέ λόφος καθύπερθεν ενευεν* 
εί'λετο δ9 άλκιμον εγχος, ό οι παλάμηφιν άρήρει.

(III. 328—38)

(„... та преку рамења тога си облекол оружје красно 
Парис, божескиот сопруг на Елена с’убава коса.
Красните објала прво под колена напред ги наврел, 
што му со сребрени копчи над глезните ce закопчуваа; 
околу градите пак си го облекол панѕирот потем, 
оној од брат му Ликаон, го наместил на себе добро.

7 В. Fenik, Typical Battle Scenes...., стр. 191
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Преку раменици мечот го префрлил опкован в сребро, 
бронѕан, a потем штитот го зел, и голем и тежок, 
a на јуначката глава прекрасниот шлем си го ставил 
с’ опашка коњска, што rope му мафтала страшно на врфот 
Бојно пак копје си зел, што нарачно в раце му било.“)

Од овој модел можат да ce издвојат 6 конститутивни 
елементи на вооружувањето: κνημίδες („објала“), θώρηξ („па- 
нѕир“), ξίφος („меч“), σάκος („штит“), κυνέη („шлем“) и εγχος 
(„копје“). Овие елементи ce рамка и за останатите три теми 
на вооружување, што укажува на јасната тенденција кон за- 
пазување на една типична хомерска тема како проширена 
формула.

Темата на вооружување кај Прличев е застапена само 
во Скендербеј и тоа на два пати, што овозможува да ce ана- 
лизира односот спрема Хомер и внатрешниот однос меѓу две- 
те обработки на истата тема кај Прличев.

Првото вооружување со кое ce среќаваме во Скендербеј 
е посветено на Балабан. Прикажано е во следните 11 стиха:

Πλουσίαν δ’ ένεδύίετο έσθητα ό σατράπης 
πρώτον μέν κάνδυν πορφυροΰν κατάχρυσον και μέγαν, 
άναξυρίδα έπειτα μακράν περί τα σκέλη, 
περί τους πόδας πέδιλα κοκκοβαφη έκ σκύτους, 
σκυτίνην περί την όσφύν χρυσω ποικίλην ζώνην 
πολυπτυχή* έν δέ αυτή πυρπνόων όπλων ζεύγος· 
πίλον δ’ έπί την κεφαλήν, öv εστεφεν έν κύκλω 
πολίστροφος άνάδεσμος χρυσή δ’ έπί τού πίλου 
στλεγγίς ύπηρχε, σύμβολον σεμνόν της σατραπείας, 
ήν ό σουλτάνος εδωκεν αύτω άνδρίας §θλον, 
ότε άνέβη το σαθρόν τού Βυζαντίου τείχος.

(C. 2301-11)
(„A пашата г’ облекувал богатото си рухо: 
на гради прво кошул>а извезена со злато, 
a потем долги потури на краците си наврел, 
на ноѕете пак кондури нацрвени од кожа 
и кожен на половина со злато везен појас 
многудиплен, a во него чифт оружје на огон; 
a капа му на глава овенчана со чалма 
извиена во кругови; на капата пак златна 
си носел чешалка со знак на почест како паша, 
што му ja предал султанот ко награда за храброст, 
ког’ овој на бедемот гнил византиски ce качил. . .“)

Педесетина стиха понатаму прикажано е вооружување- 
то и на Скендербеј, но многу пообемно, на четириесет и еден 
стих:

Ό  δ’ ήρως ένεδύετο τα περιβόλαιά του, 
λαμβάνων πάντα έκ χειρός Δωρικής της άνάσσης* 
χιτώνα μέν χρυσόκομβον περί τα στήθη πρώτον, 
ένθα Ιστόν δεν έβλεπε τού θεατού τό ομμα, 
όλον δ5 έκάλυπτε χρυσός· έπί δέ τού χιτώνος
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προς τον εύώνυμον μαζόν, του βίου την έστίαν, 
ενθ’ άϊδίως ύπωθεν δονεΧται ή καρδία, 
χρυσοϋν έστήλωσε σταυρόν διαπρεπή καί μέγαν, 
όν έδωρήσατο αύτφ ό τουρκομάχος ΠΙος,
ΠΧος, όν δεύτερον καλεΧ Κλειώ ή εύ Ουφ φημών,
ΠΧος ό μέγας, ύπατος άρχιερεύς τής 'Ρώμης* 
όν εύαγώς έλάτρευε Σκενδέρμπεης ό Οούρος 
ώσπερ ουσίαν τού Χριστού καί ευσωμον εικόνα, 
ότι πολλάς άπήμβλυνε πυρπνόων όπλων σφαίρας, 
έλκων αύτάς έφ έαυτού κραταια δυνάμει, 
καί ήμυνε τον όλεθρον Σκενδέρμπεη τού Οούρου* 
άναξυρίδα άπειτα κάλλην περί τα σκέλη, 
εγχρυσον, ένερθεν στενήν, ύπερθεν δε εύρεΧαν· 
περί τούς πόδας πέδιλα έκ δέρματος βοείου, 
σκυτίνην περί την όσφύν χρυσώ ποικίλην ζώνην, 
άλεξητήριον σφαιρών, κενήν πυρπνόων όπλων, 
έμίσει δέ Σκενδέρμπεης τα όπλα τα πυρπνόα* 
περί τούς ώμους άλκιμον ρομφαίαν τουρκοφάνον, 
ής πάσαν την ύφήλιον έκάλυψεν ή φήμη, 
ήτις έπτόει τούς λαούς έν μάχαις μιγνυμένη, 
καί άσεβών έπλήρωσε τού ' A ιδού τούς κευΟμώνας* 
κόρυΟα τέλος ήρμοσε περί την κεφαλήν του 
σκυτίνην, σιόηρόφρακτον, σοφού τεχνίτου εργον, 
ήν ποτ’ έδώρησεν αύτφ ό άναξ Φερδινάνδος, 
οΰ μόνην, άλλα μετ’ αύτής πολλά καί άλλα δώρα, 
καί άμα τρεΧς λαοπληθεΧς εύρυαγυίους πόλεις*
Σιπούντά τε καί Τράνειαν καί Σάντον Ίωάννην, 
ίνα ό ήρως νέμηται αύτάς κ’ οί εγγονοί του, 
ό()’ ύπερπόντιος έλθών προς την ιρωνήν το\> πάλαι 
τής Ιταλίας εξωσε τούς μεγαΟύμους Κέλτας, 
ούς ήγεν άρχων συνετός ό ήρως ΓΊικινΧνος, 
νίκην άράμενος διπλήν έν Βάρη καί Νοκέρα, 
κ’ έστήριξε τού άνακτος κλονούμενον τον θρόνον 
ταύτην ό ήρως ήρμοσε περί την κεφαλήν του, 
ήν δέ πτερόν έρωδιού έπί τον άκρον λόφον, 
άρχαΧον σύμβολον σεμνόν Σκενδέρμπεη τού Οούρου.

(C. 2361-2401)

(„А јунакот г’ облекувал облеклото си свое 
земајќи го од рацете на царица Дорика: 
на гради прво кошуља со когтчиња од злато, 
каде што око не може ткаенина да види, 
зар си ja злато покрило; a на неа пак згора 
кај левата му босица, огншптето на векот, 
кај што од здола срцето едностојно му чука, 
ce накитил со златен крст извонредно и голем, 
што беше му го подарил тој туркоборец Пио,
Пио што втор го нарекла Клио што право збори, 
врховниот архиереј од Рим, тој велик Пио, 
крстот, што си го гточитал јуначкиот Скендербеј, 
ко Христова содржина и вплотена му слика, 
што отапил од огнени оружја многу зрна 
привлекувајќи кон себе со мошната си сила 
и пропаста ja отстранил од бујниот Скендербеј; 
тој потем краски потури на краците си наврел,
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ce в злато, тесни оздола a широки пак rope, 
на ноѕете си кондури од волска кожа обул 
и кожен на половина со злато везен појас, 
за заштита од зрната, без оружје на огон, 
оружјето зар огнено го мразеше Скендербеј; 
но силен меч на рамења си зел турчиноморец, 
што слава му ce пронела по сета земја ширна, 
што со него полковите ги плашел в бој влагајќи 
и адските скривалишта со поганци полнејќи; 
на крајот шлем еи наместил на главата од кожа, 
сет обложен во железо, од мајстор мудар дело, 
што еднаш царог Фердинанд си беше му го дарил, 
не сам но ведно со него и многу други дарој, 
и градој три многуљудни со улици ширни: 
градојте Сипунт, транија и уште Сен-Џовани, 
да нив ги држи јунакот и неговите внуци, 
ког’ еднаш тој преку море на гласот негов дошол 
и г’ изгнал од Италија храбрите мошне Келти 
што јунакот нив Пичинин ги водел, водач умен, 
носејќи двојна победа, во Бари и Ночера, 
и што го потпрел престолот му разнишан на царот; 
та него тога јунакот на главата го наврел, 
на врфот пак од шлемот тој од чапја перо носел, 
што било ценет белег стар на силниот Скендербеј.“)

Грубата споредба на вооружувањето кај Прличев со она, 
типичното кај Хомер, на прв поглед повеќе ги истакнува раз- 
ликите одошто сличностите меѓу нив. Пред cè, паѓа в очи тер- 
минолошката разлика на конститутивните елементи на воо- 
ружувањето, a уште повеќе специфичните детали и орнамен- 
тирањето кои навистина на моменти можат да бидат сосема 
туѓи на хомерскиот свет.

Кога поблизу би го споредиле вооружувањето на Скен- 
дербеј со она на Ахил (кое изобилува со детали), тогаш раз- 
ликите може да изгледаат уште поголеми. Сепак, таа надво- 
решна разлика не може да ги прикрие основните т.е. суште- 
ствените допирни точки во моделите на вооружувањето кај 
двата поети.

Зад терминолошките, a понекогаш и содржинските раз- 
лики на основните конституенти на вооружувањето, ce кријат 
истоветни тем атски  елемснти. Гледано, пред cè, формално, 
Прличев го сочувал типичниот број на конституентите — шест 
и тоа во вооружувањто на Балабан е сосема видливо, додека 
кај Скендербеј кок шесте констотуенти ce додава и седми, за 
кој има посебно објаснение. Зад привидно различните (соо- 
дветни на поинаквото време) елементи како што ce: κάνδυς 
(„кошула“, „кафтан“), πέδιλα („кондури“) или πίλος („капа“), 
ce разоткрива ншшата истоветност со хомерските, според 
функцијата.
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Табелата што следува го прикажува шематскиот однос 
на истоветност меѓу Хомеровите и Прличевите тематски кон- 
ституенти на вооружувањето:
типично вооружување вооружување на вооружување на
кај Хомер Балабан Скендербеј

1. κνημιδες 
(„објала“)

2. 'θώρηξ
(„панѕир“)

3. ξίφος 
(„меч“)

4. σάκος 
(„штит“)

5. κυνέη 
(„шлем“)

6. εγχος 
(„копје“)

1. κάνδυς 
(„кошула“)

2. άναξιρίδες
(„потури“)

3. πέδιλα 
(„кондури“)

4. ζώνη 
(„појас“)

5. πυρπνόων 
όπλων ζεύγος 
(„чифт огаено 
оружје“)

6. πίλος 
(„капа“)

1. χιτών 
(„кафтан“)

la. σταυρός 
(крст)

2. άναξιρίδες
(„потури“)

3. πέδιλα 
(„кондури“)

4. ζώνη 
(„nojac“)

5. φομφαία

(„меч“)

6. κόρυς 
(„шлем“)

Од шематскиот приказ откриваме дека Прличев за по- 
требите на своите две вооружувања умеел да ги издвои шесте 
конститутивни елементи на четирите типични хомерски теми 
на вооружување. Дека тука станува збор за промислено усво- 
јување, зборува очигледната паралела на конституените спо- 
ред нивната функција: 1. горна облека, 2. долна облека, 3. 
заштита на нозете, 4. заштита на телото и градите, 5. офан- 
зивно оружје и 6. заштита на главата.

Начинот на о б р а б о т к ат а  на вооружувањето веќе со- 
сема ja разоткрива хомерската подлога. Ако ги споредиме 
посочеките четири вооружувања во Илијада, ќе откриеме де~ 
ка тие не само што ce составени од шесте исти конститутивни 
елементи, туку го запазуваат и истиот редослед  на излага- 
ње. Секој од хероите прво ги става објалата, потоа 
панѕирот, мечот итн. Тоа е еден ритуален редослед кој допол- 
нително укажува на неговата формулаичност заснована во 
традицијата8.

Гледано во целина, вооружувањето почитува една гло- 
бална поделба во која ce разликува: увод, лајтмотив и посло- 
бодна стандардна форма9. Уводот во случајот на Парис е 
содржан во првите два стиха каде што ce најавува неговото 
вооружување (328-9), лајтмотивот го претставуваат следните 
три стиха во кои Парис ги поставува објалата и панѕирот

8 Според Феник (ibid., стр.28), дури и божицата Атена во начело ce 
придржува кон овој редослед при вооружувањето.

9 J. Armstrong, The arming motif in the I l i a d , American Journal of Philolo
gy, v.LXXXX, 4(1958), етр.342.
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(330-2), додека остатсжот слободно ги обработува стандар- 
дните елементи (зависно од случај до случај). Овде посебно 
место зазема лајтмотивот кој како посебен белег на вооружу- 
вање идентично ce повторува во сите четири типични теми. 
Тој е фиксирана формула.

Меѓусебната споредба на двете вооружувања на Скен- 
дербеј покажува дека Прличев ja почувствувал и строго ja 
спровел конвенцијата на истоветна тематска композиција. 
Откако во глобала ќе ги усвои тематските конституенти на 
типичното хомерско вооружување, тој ќе воспостави свој ре- 
дослед на излагање. Еднаш прифатениот модел во вооружу- 
вањето на Балабан, повторно ce појавува и во вооружувањето 
на Скендербеј. Тоа ce гледа не само во запазувањето на ис- 
тиот редослед, туку и во создавањето на вербално фиксиран 
формулаичен лајтмотив.

Во двете вооружувања во Скендербеј, како и кај Хомер, 
препознаваме увод (2301 кај Балабан, 2361-2 кај Скендербеј) 
и лајтмотив, фиксиран во неколку минимално изменети фор- 
мули (2303-5 кај Балабан, односно‘2377 и 2379-80 кај Скен- 
дербеј), во кои ce содржани: потурите, кондурите и појасот. 
Преостанатите елементи повторно како и кај Хомер, ce обра- 
ботуваат послободно.

Ваквата паралелна поставеност на двете вооружувања 
кои ce изградени на еден ист тематки модел дава можност за 
варирање меѓу нив преку уфрлуваше на мали тематки цели- 
ни кои тој ред (привидно) го пореметуваат. Прличев и оваа 
можност ja искористува во сл^чајот со Скендербеј. Како што 
во Илијада наидуваме на извесно пореметен увод во воору- 
жувањето на Ахил (XIX.365-8), исто така и во вооружување- 
то на Скендербеј, веќе видовме, поставувањето на крстот 
претставува еден вид кршење на строгиот ред.

Во позадина на двата случаи лежи намерата да ce ак- 
центира некој карактеристичен детаљ кој на типичното воо- 
ружување ќе му даде специфично значење.

Типичната тема, сведена на своите основни елементи е 
безбојна и штура. Дури и нејзината елементарна форма што 
ja имаме кај Парис, сепак, не е лишена од извесни каракте- 
ристични детали и описи кои и даваат печат на нешто инди- 
видуално. Примерите на вооружувањето на Агамемнон или 
Ахил, покажуваат до колкава мера на таков начин може да 
нарасне основната тема. Хомер како устен поет, ja изградува 
евојата индивидуалност токму преку фината разработка на 
традидионалните елементи. Притоа тој ce користи главно ео 
внесување на дескрипции на основните елементи, анегдоти 
или значајни детали. Додека панѕирот на Парис, надвор од 
формулата е едноставно дефинирак како сопственост на брат 
му Ликаон, обј аснувањето на потеклото и описот на панѕирот 
на Агамемнон ce иротегаат на девет стиха (20-28). Описот на
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штрггот на Агамемнон (32-40) треба да предизвика ужас, до- 
дека описот на штитот на Ахил (373-9) е означен со сјајот и 
цела една развиена споредба во таа смисла. Сите тие детали- 
зирања имаат задача на посебен начин да го издвојат специ- 
фичното значење на секое поединечно вооружување од заед- 
ничката тема, аз разлиак од елементарно изградената тема 
кај Парис.

На ист начин постапува и Прличев при индивидуализи- 
рањето на вооружувањето. Вооружувањето на Скендербеј 
преку орнаментирање и карактеристични детали ce издвојува 
од елементарно поставеното вооружување на Балабан, бидеј- 
ќи ова последново, освен типичниот увод и формулаичниот 
лајтмотив, содржи само еден поопсежен опис и историја на 
капата. Нему наспроти, вооружувањето на Скендербеј е про- 
ширено со детализирање на сите елементи, со исклучок на 
лајтомотивот. Освен посебно издвоениот златен крст кој на 
истакнат начин религиозно го осмислува самиот чин на воо- 
ружувањето, описот на кошулата е развиен дури на пет стиха 
(2363-7). На описот и значењето на мечот му претходи иска- 
зот за омразата на Скендербеј спрема огненото оружје, што 
претставува јасен контрапункт на вооружувањето на Бала- 
бан со „чифт“ огнено оружје. Описот и потеклото на шлемот 
ce изложени на петнаесет стиха (2387-2401) што треба да 
укаже на храброста и величието на неговиот сопственик. 
Царското потекло (подарок од цар Фердинанд) на шлемот ка- 
ко и свештеното потекло на крстот (подарок од Папата), нео- 
доливо ce налагаат како пандан на божественото потекло на 
оружјето на Ахил. Благородничкото потекло на оружјето и 
во двата случаи укажува на еден вид наследна моќ која хе- 
роите ги предодредува на победоносен подвиг.

Темата на вооружувањето така добива функција на 
реална и психолошка подготовка за бој. Тоа е увод во една 
друга тематска целина -  аристеја, одликување, т.е манифе- 
стација на херојството.

Покрај оваа широко распространета задача во херој- 
ските епови на разни народи (која не е исклучиво специфич- 
ност на хомерскиот еп), во Илијада вооружувањето има и ед- 
на посебна задача која произлегува директно од контекстот 
на кој припаѓа и херојот за кој е врзано. Парис ce вооружува 
поради срам (да не излезе страшлив), затоа и темата на воо- 
ружувањето е донесена скромно, колку да ce задоволи еле- 
ментарната форма. Агамемнон ce вооружува за да обезбеди 
сигурност и победа на својата војска, Патрокло поради вер- 
ност и другарство, a Ахил поради гнев и желба за освета на 
загинатиот Патрокло. Општата тема во сите тие случаи ce 
адаптира спрема контекстот и ш  уважува овие претпоставки. 
Тие ce основниот мотив за експанзија на елементарната фор~ 
ма на темата.
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Истото го наоѓаме и во Скендербеј. Балабан, предавни- 
кот на верата, осудениот на пораз, ce вооружува според еле- 
ментарниот образец, Вооружувањето на правоверниот Скен- 
дербеј, кој е предодреден на победа е предадено во многу по- 
развиена форма на истиот тој образец, a сето тоа е во служба 
на потенцирање на неговата посебна мисија.

Нема еднодушност околу базичното значење на воору- 
жувањето кај Хомер, но сепак преовладува толкувањето спо- 
ред кое во позадииа на оваа тема лежи ритуалното, жртвено- 
то и симболичкото.

Некои елементи кај Прличев дозволуваат толкувања во 
смисла на ритуалното или симболичкото значење. Сепак, со 
оглед на свесното настојување да ce подражава Хомер (за 
разлика од спонтаното усвојување на усниот поет), можеме 
да претпоставиме дека основниот мотив и смисла на оваа те- 
ма кај нашиот поет е надворешен -  задоволување на епската 
конвеницја.

Но, артифициелната мотивираност на темата на воору- 
жување во Скендербеј, не може да ja намали нејзината вред- 
ност како вонредно продлабочен и творечки увид во хомер- 
ската умеигаост на компонирање на темите. Подражавањето 
што Прличев го презема на ова подрачје не е буквално, како 
што тоа беше случај со првично наведените примери ка иден- 
тично повторени тематски целини. Напротив, подробната 
анализа на обработката покажува до кој степен тој го совла- 
дал занаетот на својот учител, колку проникнал во тајните 
на епското творештво на Хомер.

Прличев длабоко го цочувствувал, сфатил и применил 
на еден практичен пример она, што денес во некои хомерски 
студии ce прикажува како значајно современо откритие10.

S U M M A R Y
V. Miîevski: HOMERIC ARMING MOTIF IN PRLICEV’S EPIC POETRY

In the two poems of the Macedonian poet of 19th century, G rigor Prliéev (Arma- 
tolos and Skenderbey), we can find imitations of homeric epic poetry on many levels 
(epithets, similes etc.). The most complex kind of imitation is found on the level of 
typical scenes, especialy in the two examples of arming scenes in Skenderbey which 
corresponds to four typical arming scenes in Iliad.

Behind nonhomeric terminology used in the two examples of arming scenes in 
Prliéev, we discover typically homeric treatment: the same number of constitutive ele
ments as in Uaid (six), order of exposition and the same basic pattern -  introduction, 
„leitmotif“ (fixed formula of several lines) and more or less standard form.

10 T. Јохалас укажува на сличноста меѓу вооружувањата кај Прличев 
и Хомер, но без изграден методолошки пристап, тоа укажување останува на 
ниво на површни констатации при што како „доказ“ ce приведуваат про- 
изволно избрани извадоци од вооружувањето на Балабан, Агамемнон, Скен- 
дербеј и Парис. Видхг: ΓΙΟΧΑΛΑ, T.TÎL· Το έπικόν ποίημα του εξ Άχρίδος Γρηγο- 
ρίου Σταυρίδου (Prliöev) ,,Σκενδέρμπεης“, Μακεδονικά, t» 11(1971).


