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Миодраг СТСЦАНОВИЪ
Балкаяолошхи институт САНУ,
Београд

ХАРАМБАША НОВАК ДЕБЕЛИЪ — НАРОДНА
ПЕРСОНИФИКАЦША ВИЗАНТШСКОГ СТРАТИОТЕ
Што бивало вазда се плевало.
С. МилутинавиК, njeeauuja, 114.
Синкретичыи песнички лик Новака xajayKa у срггскохрватском, румунском, македонском и бугарском уоменом стваралаштву
и данас je ]една од Haj загонетюцих поетских креащца ха}дучког
циклуса песама. Доста je проучавано, али join увек не и доволь
но расветл>ено двойство овога лика. Први je на то указао српски
историчар И. Руварац у ]едном од cBojnx прилога — ДебелиЪ.
Новак и Старина Новак.1 „Историка мало што зиа о Старини Новаку" — npHMehyje Руварац. „И оно што эна, не эна тиче ли се
све ]еднога Новака. Зна се данас историцюки да су поотсдала два
Новака ха}дука, као год и два Ми]ата. JeflaH je стариди, друга
млаг>и. Први je ДебелиЪ. Новак или Новак Дебелак, кощ je xajдуковао joui за деспота Стевана ЛазаревиЬа и чи]а се слава дру
ге половине XV и ггрве половине XVI века вeh проносила гуслама
кроз све Kpajese Српства. Друга je Старина Новак, xajflyK друге
половине XVI века, Kojrc, кад се родио, Beh ce Hajaico певало о
ДебелиЪ Новаку. Поставши и сам xajflyK, чувен и славая, народ
je у песми помешао оба Новака, саставивши их у ]едну личкост".*
Поуздано се ]вдтю зна да je у последил] деценаци XVI
века Старина Новак, „berühmter Rauber Baba Novak", ca своjnx 6000 ха^дука учествовао у акци^ама устаничке BojcKe Bojводе Михаила Храброг (Mihai Viteazul) против Турака и ердел>-

1 И. Руварац, Прилошци к об]ашгьв}ьу извора српске ucropuje, Гласник Српског учаног друштва, XLIX, Београд 1881, 41—45.
* Ibidem, 41.
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ског воеводе BaTopMja.3 Taj Баба Новак у ствари je xajflyx Ста
рина Новак из српских jyHaHKMx песама, закл>учу}е Руварац.
Много je сложенное идентифишх>ван>е лика Новака ДебелиЬа. ПолазеЬи од записа путописаца XVI века, Руварац опкрива трагове постоданл Новака ДебелиЬа ,,на Kpajy XIV или у
XV век".
Према истраживанзима .Гована H. ТомиЬа, до nojase Стари
не Новака у flpyroj половини XVI века, Новак ДебелиЬ у на
род™j песми je витез и ратник средоьега века. Найме, у певан>у xajflyreoM и о ха}дуцима протес уопштаваньа HajnoTnymije
je захватио песме о Новаку xajmy«y. Стога су оне и те како лодесне за проучаваше процеса уношен>а истории оких елемената
о Старини Новаку у веК уопштене песме о Новаку ДебелиНу.
HcTopHjoKH елементи у нлма доцниде су примесе сво]ствене
cyiojeBHTOcra нашег епоког певаньа. Отуда данас познате песме
о ха^дуку Новаку, нарочито сачувани стихови о Новаку ДебелиНу, за основу Hajneuihe HMajy старе flora^aje и мотиве. ЬЬихово уопштаванте и трансформаиода npHnaflajy старидем onojy
нашег народног пева&а. Отуда и овакав ТомиЬев закьучак: „У
народним пак песмама српюким имамо Старину Новака, KojH се
по KojH пут назива и Новаком ДебелиКем, flBojaoto представле
на 'према томе да ли je у песми главна или споредна личност,
да ли je у вези с личностима пре шеснаестог вежа или из тога
доба и касюце, да ли му je терен рада планина и српоки терен или je изван овога. И то диференциран>е изведено je тако,
да je je¡njHa иста личност у првом cnynajy представл>ена као
средн>евековни jyHaK а у другом je изведана као тип харамбаше горских xaj;ryKa свих векова Tpajaaa аихове aKunje про
тив туроке власти ... У н>ему имамо и средн>евекювног jynaKa и
харамбашу гороких ха]дука шеснаестог, седамнаестог и осамнаестог века, само не o6oje у jeflan исти мах: он je средн>евековни jyHaK кад je у друштву Марка КралевиНа, кад je у друштву и других личности из рани]их векова што се у песми jasзьауу задедно с Марком, и кад се oneeajy догами ко}и се врше
изван српског терена, и тада pyxyje хладним оружием; ме!)утим, кад je харамбаша горских хаддука, друго му je друштво,
друга му je терен рада, друкчиди начин борбе, друкч^е ]унаштво, и дружище opyжje.
Откуд ово flBojcTBo у Старини Новаку и у начину гьегова
рада . . .?
Могло би ое мислити да je оно прво представл>ан>е Ста
рине Новака као средоьевековног ]унака трат исторщског ДебелиН Новака, коjera народно причагае joui у шеснаестом веку
* A. Ivid, Istorija Srba и Ugarskoj od pada Smedereva do seobe pod
Carnojevicem (1459—2690), Zagreb 1914, 210 squ.; N. Stoicescu, Ostea lui Mihai Viteazul, Mihai Viteazul, culegere de studii, Bucuresti 1975, 98—100; C. S.
Tlmok, Baba Novae in eposul román ?i sîrb, Radovi simpozijuma — Actele
simpozionului (Vrsac, 22—23. V 1970), Panäevo 1971, 353 squ.
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доводи у везу с Маркам Крал>евипем, а да се представл>а као
тип горских ха^дука кад се тиче Баба-Новака с Kpaja шеснаестог века . . ."4
Лику средньовековног витеза и разликама измену Новака
бугарюких и Новака оргажих народних песама J. Трифонов, бугарони киыижевни историчар, nocBehyje компаративне Белешке
о развитку песама о Новаку код Бугара и код Срба.5 У бугарском усменом пеонипггву, по Трифонову, Новак je владалац и
jynaK среддьега века, у сроском песништву он je ха^дук. Тако
строгом разграниченьу, меЬупим, аутор ни сам до Kpaja mije остао доследан. Управо га je пеонички матери] ал демантовао и
довео до новог запажааа да се у српским песмама Новак jasл>а с двема цртама, — jeflHOM у улози „старовремског jytHaiKa",
друти пут делу]е као xajjZryK новог времена.8
Указу)упи дал>е на витешке црте у епоком лику Новака
ДебелиКа, Старине Новака или Коца Новака, бугарски научник
претлоставл>а да се у томе Kpnje историзока личност цесара
Новака. ,,Н>егово име помитье ce у jeflHOM натпиюу (на грчком)
у цркаи Св. Богородице на острву Мали-град у Преопаноком
je3epy. У том натпису стоди да je храм подигнут и зографисан
,,од благословеног цесара Новака" (памеитиуеатАтои xécrocpou Nouáxou)
HajiHOBHja истраживан>а пак noKasyjy да он ш±]е ктитор него je
само заслужан за обнову овог paroqe подигнутог храма.8
Фреска, доиста, цесара Новака (1369. г.) npMKa3yje као седог старину, али не и дебелог, како га памти народна песма.
Напоелетку, npHMehyje J. Трифонов, помиоао да се под епским
ликом Новаковим криде истари]<жа личност цесара Новака,
млайег савременика Bojsofle Момчила (+ 1345), намеКе питание
зашто je усмена традищца од влада}уйе особе створила харамбашу, а то iroije учинила, ни у лриблйжнюд мери, са Момчилом,
Kojw je уистину и био водвода xajizry4«M.9 Тако je, изгледа, бу
гарски аутор и сам оповргао своду тезу о цесару Новаку као
песничком лику Новака ДебелиКа.
4 J. Н. ТомиК, О српским народным епским песмама, Београд 19D7,
56—58. Idem, Анд. ГавриловиН, Поновно народно певагье. Прилог испитиван,у народных песама, Српоки кшижевни глаоник XIX, Београд 1907 608—
—610.
5 Ю. Трифоновъ, Бележкы върху развитието на пЪснитЪ за Новака у
българитЬ и сърбитЬ, Списание на българската академия на наукитЬ, XXIX,
София 1923, 103—128; cf. Ст. OranojeBnh, Jedna бугарска расправа о Старики
Новаку, Црилгаи проучаваььу «aipowKe покице (дал>е ППНП), TV/1—2, 1937,
148—149.
• Ю. Трифоновъ, op. cit., 111.
» Ibidem, 107.
в В. J. ЪуриЛ, Мали Град — Св. AraHocuje у Костуру — Eopje, Зограф, часопие за ореднювековну уметност, Беопрад, 6, 1975, 31—50.
• Трифоновъ, op. cit., 118—119; St. П. Kupiax£8ou, Пер1 tí¡v ícrropíav -rijç
врф«к, 0E(j(jaXov(x7]
I960, 37—43; A. Шмаус, Погиби^а eojeode Момчила,
Народно ствараяаштво — Folklor 29/32, Београд 1969, 19—31; Idem, Gesmmelte Abhandlungen, München 1979, 369—381.
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Трифонов се, затим, као што у нас то Hajnpe чини И. Руварац, па крадем прошлога века М. ВукиКевиЬ10 и неки други
аутори, задржава на белешци Константина Филозофа, коул у
55. глави животописа деспота Стефана ЛаэаревиЬа помитье ^едног одметника из Bojote цара Лазара. (Запис се одиоси на пе
риод 1404. до 1411.) Taj )Главообразни муж" био je неки „Карал>ук", CTojn забележено у рукопиюу деспотовог животописа. Преписивач je, мег)утим, не aHajyhn ништа о Карал>уку, на маргини
забележио „Новак". То je свакако и повело многе научнике да
Карал>ука yanMajy као jefla« од могугшх ликова за епско уобличаван>е Новака ДебелиЬа. У ствари, одметниково име Карсиъук
треба схватити као надимак у значен>у Мрки вук,и сачуван вероватно у нашем презимену Каралик. Тиме се онда отклаьъа
свака помисао на то да je у рукопису Константина Филозофа
реч о неком Новаку xajflyKy, noHajMaibe о песничком прототи
пу харамбаше Старине Новака, Kojw je, према народно] музи,
„Ромашцу гору обикнуо".
Pe3HMHpajyhw готово сва ранила знан>а и раэмшшьанэа о
поетоко-истори^ском лику Новакову, о модификащцама Koje су
доцгоце у гьему вршене, Д. Kocrmh смаггра да се у песмама о
Старини Новаку сачувало доста елемената ,,]унака истога име
на што су се стопили сви у jeflHor харамбашу хаддучкога". Поред имена личности, Toj je контаминаци]и долринела овакако и
сличност имена „Ромашца", везаног за терене тьихова рада:
за облает делован>а севастократора Новака, у вези с ньеговлм
одласком у noMOh Андронику Старицей у Визалгоцу („Ромаraijy"); за име онога „лавообразног мужа" Карал>ука што je
почетом XV века, за владе деспота Стефана, ха}дуковао по
CTapoj плакини, на вратима Pyмeлиje, poMejcKe земл>е („Рома
шке") и, напаслетку, за харамбашу BojHHKa-xajflyKa Баба-Новака, Kojn je учествовао у борбама Михаила Витеза у Румуниди
(„Романизи").12
Ma колико с разлогом оспоравали да су ликови цесара Но
вака и одметника Карал>ука послужили као песнички обрасци
за Новака ха]дука, сасвим je извесно да Д. КостиК с правом
,,гору Ромашцу" из народне песме noBe3yje са називима неких
М. ByKuheBMh, Горски xajdyuu, историска расправа, Земун 1893.
8—9.
П Од турског облика kàra — щж, мрк, и грчког Xùxoç — вук, што
се може наслутити из Константиновог юьижевног иэраза „лавообразяи",
лаволики уместо — вуколики.
" Д. КостиК, Неколико бележака о народно] традиции, ППНП II,
1935, 161; Idem, Латински (лв^ански) крал, Михаила, ППНП IV, 1937, 25; cf.
К. МихаиловиЛ из Островине, Jauunapoee успоменв или турска хроника,
Београд 1966, ПО. — Ctojm забележено да je Константин Велики читаву
македонску земл»у назвао „по Риму Ромадаца", а то je она облает Kojy Турци зову Румели^а; Jb. МаксимювиК, Грци и Романща у ерпско] "ладарско]
титули, Зборник радова Византолошког института, XII, Београд 1970, 81—
—68.
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области poMejoKor, Византщског царства. Овде посебно мислимю на Стримон и Траки^у,13 и на неке топониме у песмама о
Новаку и НоваковиЬима, као од]еке давнанпье традиходе везане за те крадете у време када су Словени овде водевали у
оювиру тематског ypei>eifaa Византацеког царства против арабл>анске и бугарске Haje3fle (VII—X век). На то ynyhyje и путописна белешка Антуна Вранчийа, према Kojoj je Новак Дебел>ак у народном предааьу запампен joui и као regulus Graeciae.1*
Он je то могао бити само у области Клисуре, Kojy неки називаjy клисуром Новака Дебелика.15 Али, то име roije понео неки
обичан теснац, дервен, seh облает Kojy je он, по предан.у, основао и штитио.16 У томе се традицида слаже са историдом, са
податком у писца-владара Константина VII Порфирогенита (De
thematibus с. 3, 1—5), по коме се Стримон веома рано yöpaja
у ранг клисуре.17 Иако се, найме, о клисури као подави темат
ског уре^ен>а може говорити тек од IX века, клисура Стримон
je настала joui KpajeM VII века, око 689. године, када je Jycraнидан Ринотмет у стримонским кланцима населио Словене да
би спречио упаде Бугара са севера.18
Наюел*аван>е Словена у балканским областима последнлос
деценаца VI и почетном VII века било je од пресудног утицаja на друштвени преображад Византоцског царства. У то време,
Hajnpe за цара Ираклида (610—641), почшье да ce изгра1>уде тематоко урег)ен>е византи}ске државе, како изричито вели Порфирогенит у свом делу De thematibus. Посебно се истине „да je
за изгра}>иван>е новог водног и управног система од битног зна
чаща било насел>аван>е во] гоика-стратиота по новоствореним те" У оквиру ВизантиДског Царства, тема Tpaoonja се веко време прости
рала на простору до Цариграда. Отуда се у изворима помшье као Траки]а
или Романса (cf. A. Pertusi, Le memàrie di Martirio Segono, Roma 1981, 87).
14 Iter Buda Hadrianopolim anno MDLIII exaratam ab Antonio Verantio,
XXXIV—XXXV (об]'авдеяо у гаыизи, A. Fortis, Viaggio in Dalmazia I—II
(1774) München — Sarajevo 1974); cf. И. Руварац, op, cit., 42; P. Matkovié,
Putovanja po balkanskom poluotoku XVI. vieka. Putovanje A. Vranâiéa, g.
1553 и Carigrad. Rad JAZU LXXI Zagreb 1884, 35.
u A. Verantius, op. cit., XXXIV. — Clyssurae Pagum Clyssuram olii
Novak debeglie vocant...; V. Jagié, Grada za slovinsku narodnu poeziju, Rad
JAZU, XXXVII, Zagreb 1876, 115.
J« ibidem, XXXV.
17 Б. Фвр^анчий, Византиски извори за ucropujy народа 1угослави}е,
И (дал>е: Византиски извори), Београд 1969, 74; Cf., J. Ферлуга, Наше во}но-административне ^единице тематског уреЬвнл од VII до X века, Зборник радова Византолошког института, кн.. 2. 1953, 77. „Клисуре су теритоpnjajTHO ман>е области, али je нлосов карэтстер изразито воонички. . . Кли
суре се реиовио jasAajy у пограничним брдрнитим KpajeewMa. Сам назив,
xXeiaoùpa, развио се од чисто географског nojMa; од хХЕ1<то5ра,од клисуре,
теснаца, проходног седла, и оа временем почео je све више да доб^а зна
ченье природно и вештачки утврЬеног брдског пролаза KojMM се затварао
пут неприпатея>у. таио да je «а Kpajy, геотрафски термин добио значевъе
пограиичне области. . ."
" Византиски извори, II, 75, N* 278.
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мама". Уместо яа^амничке Bojexe, сада долазе BojmnnH-cejbann.
Били су то утлавнам Славени. Тако „досел>аван>ем Словена, но
ва визанпцска BojHO-упракна организации а добила стварну животну снагу . . . пре свега у постанку jaxe класе независних сел>ака и стварану нове войске стратиота (подвукао М. С.) ко]и
економаки и соцздално opraiawajy -raj Hcroj сел>ачюо] клакзи".1*
Ти нови византийски ратници били су, сааним извесно,
организовани по узору на bojho уре^ен>е позног римског цар
ства. Штавише, нови стратиота, барем у тек основаним балкан
ским темама Транши и Стримону, понео je овакако и римски
назив — bellator novus.20 Taj нови византийски ратник словенског порекла истакао се у борбама Византинаца са Бугарима и
Араблйяима, па je тако могао 'ОтеЬи и ласкаву титулу debellator
— победник, односно (de)bellicus — победоносни, ратнички. У
народно} машти и иреданьу се одржало сеКагье на Taj лик новог
победника, у балканском латинитету средььега века свакако псонатидет под именам novus debellator (novus debellicus), Kojn je
доцни]е упеамл>ен rcao хомофона народна персонификацида Новак Дебел (Дебелак) и Новак ДебелиЬ,.21 На то нас ynyhyjy на
родно преданье и оддеци оновремене традиши^е коja je сачувала
само „комаде песама" или прозно казиванье о том и таквам
крадишнику. Овде посебно мислимо на песнички материjan коди
noB63yje лик Новака ДебелиКа и Арапе.2*
У ByKOBoj збирци српских народних песама Новак се два
пута jaBJba као ДебелиЬ: у пеоми Женидба Ъур^а Смедеревца
(Бук Н, No 79, стр. 471), у стиху „Кума куми ДебелиЬ Новака",
и у пеоми Груица и Арапин. Мотив сукоба ха^дука-ратника са
Арапином припада crapujeM oiojy народног певаиьа. Позив xajдука као народних jyHaKa овде се дивно очитуде у стиховима
када се Новак ДебелиК обраКа PawiBojy:

11 Г. Ооцрогорски, HcTopuja Византще, Саб. дела, КН>. VI, 147.
*• Управо у TOj и такво] организациди византийских нових стратиота
треба тражигги узор и назив глайне турске пешадиде основане у XIV веку
и познагге под именом нове трупе, janunapu (yeniceri од z/enj нов и ceri, aojсна). Утолико гире што се зна да je турски назив мартолос од грчког (византиэсвог) àp(xaToX6ç, у «mjeM иэворном облику crojM латинско armaturus,
(arma + tollo).
11 У нвуци je Beh изражена сумн>а у то да je Новиков надимак Дебвуьак односно презиме ДебелиН, иэраз н>епоеаг доиюта пуаачког изгледа.
Тако руски слависта Кравцов оматра да надимак Дебел>ак (ДебелиН) эначи
ЪаволиН, Tj. смео и храбар као Йаво. Cf. Сербский эпос. Редакция, иссле
дование и комментарии Н. Кравцова, Москва 1933, 49, № 1.
n R. Boíovié, Arapi и usmenoj narodnoj pesmi na STpskohrvatskom jeziikom podruèju, Beograd 1977, 87. где, поред осталога, crojM записано: „Песме о хаддуцима су надболи доказ како се продужава епски живот функциде Арапина у Hanioj jyHaHKog народнод песми. МеЬутим, оне he уЗедно
чинити и последней круг песама у кодима се Арапин чешЬе nojaeayje као
jyHHK у укупном интегритету свога карактера".
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Све зулумв земли укидосмо,
(Не могосмо црног Арапина,
KojM иде на друм пред сватове
Те отимл»е киЬене 1)ево}ке,
Па их л»уби за неЬел»у даиа,
Па их онда за благо продаже).
(Вук III, 4, —12)
По лепоти ништа не 3aocTaje ни верзила Ха]дуци као сватови,
забележвна у збирци Б. С^адиновиЬа.23 У n>oj je посебно занимллев она] део кю]И тако^е говори о Арапима:
У Арапа чудан адет био:
Вазда су им кон»и раседлани,
И вазда им коим разуздани.
У овим пеомама, даиста, преовлаг^у ха^дучки елементи
нови]ег времена, али QBojcroo старовремоког jynaKa не ретко
прове}ава и у лику rpyjioje НоваковиЬа, Kojn j едино са5л>ом
може да убизе Арапина:
Ал' повикну ДебелиЬ Новаче:
„Удри, Tpyjo, усала ти рука!"
Сину сабл>а испод npwjeBjeca.,
И Арапу полеЬела глава. . .
(Вук III, 4, 53—56)
И Новак je, у пеоми Женидба од JauoKa бака, захвал>у}уЬи TpyjiHHMHoj сабл*и, приказан као jyHSK над зунацима. Он,
штавише, надмаигу]е и Hajseher народног л>убимца Марка Крал>евиЬа, кюди у тамници и сам вели:
Нема кише без црна облака
Нит' дунака без Стара Новака,
Кад погуби црна Арапина,. . .
Не 6nje га коплем yöojuniMM,
Нит' га биде топуэином тешком;
Но повади сабл>у Гру^ичину,
Нюм удари троглав Арапина.14
То само показyje да je било и старших песама, сада изгубл>ених, у KojiHMa се певало о ]уначким делима и opyacjy старога
Новака. А ово je зедна од пеоама у копима се прожимаду елемен
ти старога и новога у животу и лику овога харамбаше. Jep, он
у сватове позива 6000 xajflyKa, а то се поклапа са ôpojeM н>егових
ратника у Bojeini Михаила Храброг у Молдавии.

13 Б. СтсцадиновиН, Српске народне песме, Кн,. I, Епске песме, Београд 1869, 169.
:4 Старина Новак у народным песмама, Нови Оад 1883, № 6.
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У старике, елски обично ман>е разви|ене песме о Новаку,
спада и бугарштица Како je Новаку утекла вила гъегова лубовца.25 Као ]унак старога времена, он ое жени вилом, Koja му
роди айна Грузину. Из наслова пеоме вида ce joui и то да име
Новак ocraje усамл>ено — ни ДебелиЬ ни Старина — као у joui
десетак ситуацвда Koje народни песник уобличава. Значи ли то
да je и по томе, ово даста старо певан>е огцек jefliror легендарног
]унака Новака што има вилу эа л>убу, Koja се „с крилим зави
ла у висину ведра неба".
И эа нюме Новаче на спозему добру кону.
По^е л»уби дозиват' из CBojera танка грла:
„Поврати се, поврати, б']ела вило, л»уби Moja!
Кому л>уби оставл>аш TBoje л^епе nepneoje?
А кому ли оставл»аш rpyjuuy, сина TBojera?"
(БогишиК, 39. 35—39)
Новак се овде nojäBA>yje „на csojeMy добру кон>у", а то
према стихованом контексту значи на „крилатом" козьу. По jeflHoj другод opncKOj песми, Марко Крал»евиК nmajMflbyje крилатога когьа од старога Новака.26
У свойству ]унака CTapnjer од полуфеудалне епохе Новак
обеЬава земл>у млаг/им jyHauMMa коуи учине веЬи подвиг од
н>ега. Тако Румелиду и Влашку обеЬава ономе ко успе да отме
лепу Магду од „долна 3eMja Арбанашка":
— Koj je кад'р, Koj je вреден,
да м' донеси бела Магда,
ке м' аризам Румелиза,
PyMeflHja и Влаэыца!
— вели Новак на гозби крал>ева и банова.27 Ове стихове, као
и песму Гола Дервишина, Марко и Новак, Шапжарев je забележио у околини Костура. У ню] ice Новак jae^a као заштитник сватова, као кум („нунко") или сват, cnacasajytoi невесту
од „гола Дервишина", Kojn npecpehe сватове на друму, jep
„тамо ке мине китена невеста; ке je зема иситена невеста". Нюга сачеку-je „коца Новак, стари нунко; Toj глава дава, невеста
не дава!" Mehy нлима доЬе до репре ко he да напусти „п'тишчата,
друмишчата, да поминит китена невеста". Новак ее у двобо}у,
као среднзовековни ]унак, служи тешким буздованом. Он Haj15 В. БогишиЬ. Народне njecMc из crapujux najeuuie приморских записа, Кн,. Београд 1878, № 39.
" М. Хадагаский. Южно-славянския сказания о КралевичЪ МаркЪ въ
связи съ произведениями русского былевого эпоса, Русский филолог,
вест. I, 1893, 76.
" К. А. Шагжарев, Писни. Избрани дела II, Скогце 1976, № 309. JaHxy-ла
всувода ja граби бела Магда арбанашка за стари Новака.
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пре подстиче „гола Дервишина" да потегне буздован Kojn „пречека на зенгиа". Новак онда уэвраЬа:
— Oj ти, гола, гола Дервишина,
ja wieflaj je тешка буздогана,
да je вадиш дека км фаггиш!
Как' je фрли коца Новак,
коца Новак, тешка буздогана,
как' je удри гола Дервишина,
три-девет с'жни je закола.*8
Новаково име у ха^дучмим песмама, и не само у клада, ловезано je Haj4eurhe са мотивом женидбе. Како je женидба стари
пеонички мотив, отуда и предмет у таквим песмама, приметно
je Ст. НоваковиК, „тече од яекуд из старицих традиивда и из
давнашших обича^а живота народнога".28 Занимллво je, меЬутим, да je у овим нашим песмама, у румунском и бугарском
усменом песништву исто тако, лик Гру]ице НоваковиЬа развиjerofjM у одиоюу 1на Новака и друге чланове н>егове дружине.
Некада су то поетоки састави у тащима се лако открива сло}евитост старот и новог у народном певан>у о ха^дуцима. Посебно
je загонетно откуда у ceharay нашег певача топодагади и области
Koje су некада припадале византидоод теми Трамиди (Романизм)
и клисури (теми) Стримону; нпр. песма Heejepa лубе Груичине (Вук III, 7) почине стиховима „Шатор пен>е НоваковиЬ Груjo у планини нише Дренопол»а", дакле, у Тракоди. Новак проси
невесту за сина Гру^ицу „у Пладину граду б^еломе, у онога
крал>а Пладинского'', (Вук III, 6, 38—39), а то je, управо, народ
но памЬен>е старицег облика имена града Пловдива.
Пошто je Старина Новак сватове саставио од самих xajflyка, све их je раопоредио „па отиде у Клисуру тврду, у Клисуру тврда Качаника". У то ореме девочку je запрооио и ,,л>ута ryja
ГрчиЬу Maнojлo од Софиде града би^елога", и зашао у исту кли
суру, водеКи сватове и девочку. Како се, меНутим, качанички
кланац простире западно и доста далеко од ггравца кретаньа
Мано]лових сватова, то се ова клисура не може узети као ме
сто стварног догаг^а, однооно као поприште меЬусобног сукоба и обрачуна Манодлових и Грудичиних сватова. Та „тврда
клисура", по неко] erapHjoj верзи]и ове песме, могла je да буде само jyжнo од Старе планине, у области стримонског кланиа. На те repajeee, савремено речено, на ту лимитрофну облает,
односи се народно памКен>е у OBOj песми. A Hajpainijji облик и
време н>еног настанка може се датирати у другу половину XII
века, када je Манод'ло Комнен, „ГрчиК Мано}ло" у caMoj песми,
водио дуготра^не и л,уте борбе са Србима.
Према народном стиху овде видимо како Мано]ло долази
„од Софите града бjeлoгa". То би могло да буде народно echa
se Ibidem, p. 224.
** Ст. НоваковиЛ, ОблачиК Раде, Гласник Српског ученог друштва,
1881, 140.
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н.е на оно «реме, до пада Будима {1541), нада су ове балканске
замл>е улазиле у Румеледоки ejajiaT, са оедшитем у Софией.30
Иначе, у одреЬивану града, Маж^ловог исходишта, далеко je
працизнэда ПетрановиЬева верзила Женидбе rpyje Новаковика,
у збирци н>егових мало поузданих записа.31 У Toj вариjan™
„ГрчиЬ. Мано]ло" je из „Aja3-Cc«pHje", дакле из Константинопол>а, а не из бугарокога „града би^елога". Be3yjyhH се тако за
царски град, стиховано народно предайте чува cehaifae на цара
Мано^ла Комнена, како га je у овим песмама идентификовао
Иларион Руварац.
Вукова песма о rpyjn4MHOj женидби одлику}е се приказом
витешке борбе засноване „на MejwaHy" измену Новакове дружи
не и Maнojлa; док OBaj „носи сабл.у староковку", Новак „се баца перним буздованом":
Те удари ГрчиЬа Манюдла,
Удари га меЬу очи чарне,
Паде Грче у зелену траву. . .
Особеност ове песме je и по томе што ce у H>oj, и само у
H>oj, као ха^дуци nojaiB^yjy Bopoje и Opefíoje. Новак, меЬу сабраним оватовима „Кума куми Bopoja ха}дука, староавати Сре
да»ja xajwyKa. . ." У Toj спрези je изузетно наглашена функхода у
Kojoj се они налазе. Кум и crapojico иду aajeflHo као бог и ореha у народном животу и песми („Ако тебе бот и cpeha дане" —
БогишиЬ, 108, 21). Отуда су и по свом семантичком одэеку име
на Bopoje и Cpewoje, изгледа, народна персонификацида бога и
cpehe. То се нарочито одражава на имену Eopoje, уместо новиjer облика Eozoje. Утолико пре што се и данас не ретко 4yje
старей облик заклетве бора ти! уместо бога ти! Далеко архаи
чней облик овакве заклетве забележио je яародни стих: „Ну
6opja ти, стара мадко . . .!" (БогишиК, 108, 17), коди нас je и подстакао на оваква "размишл>анэа. У прилог томе иде, свакако, и
BopojeBa дужност кума. Та повезаност никако HHje случайна,
jep се често и данас 4yje молба Koja прераста у преклик.ан>е:
„Кумим те богом!" Или, како je то Вук КарациК записав у
UjpHOj Гори: „Кумим ве за Бога сваком отвари!" (Пословице, 2753).
Откуда то да народни певач прибегне персанифижован.у
ликова бога и cpehe? Познато je, найме, да je снажни yrofuaj
цркве у юредаьем веку, преко свог црквеног nojaiba, условно
потиюкиванье народног стиха. „Црква уклаааше щеван.е на
родиих гцесама" — вели Jarnh, „час нарочитим эабранама, час
препоручивантвм щеваььа христианских, богу утодних щесама
80 Mcropuja JyzocAaeuje, Београд 1972, 135.
" Б. ПетрановиЬ, Српскв народив njecMe из Боснв и Херцеговине. Jyначке п]есме crapujex времена, кн.. III, Београд 1870, 55. О нвпоуэданости
н.егових записа веди: Н. Килибарда, Боголуб ПетрановиЬ. као сакутиъач на
родных песама, Зборник истарэдаке ктьижевности САНУ, кн.. 8, Београд
1974, 79—259.
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или речи".32 Исту судбину преживела je и прва верэи]а, односно
преданье на основу кога je шеван данашши текст песме Жвнидба Гру}1ще HoecLKOBuha. Народаи стваралац je, дакле, у окривеHoj формули персонификованьа срлохим зуиацима у помоЬ ,довео" бога и cpehy, nnje спомиьъаше у песмама овакве садржине,
према ондапльем схваташу цркве, HHje било допуштено.
Народна машта je извеоне nojase из Новаковог живота уобличила на основу „живе традици^е" и легенде. Отуда стихови
о Новаку Дебелипу у пеоми о Новаку xajflyKy лредставл^у
трагове старог народног певак>а и сеЬаньа на легендарног jymка, словенског 1ратника, кра]ишни1ка у BM3aHTHjcKoj ново] Bojсци стратиота. Легенда je овде од]ех MCTopHje, н>ене чудеоне
епиэоде из времена византтчско-словеноке симбиозе. Историй
се у Новаковом лижу npojexTyje кроз легенду, а „легенда од
xepoja ствара тип".33
У повезивазьу сведочанстава о старини нашег уоменот песништва — Теофилакта Симокате (592. г.), Константина VII Порфирогенита (X век), Летописа попа Дукланина (XII век), Доментедановог Житща св. Саве (1264. г.), и нарочито белешке
Никифара Грегоре (1325—'1326) о славним делима словенских
jyHaiKa — xXía ávSpüv, Jarnh види да наше епско певан>е
допире „уназад епохе туроких инвазида, у 13, 12. итд. виек".34
Указэдуйи тако на континуитет усменог лесништва у }ужяих
Словена, „да народна епика не почизье иэнебуха", Jarifo 3acTaje
пред одговором на питан*е шта je био предмет оних давних песама, о 4HjHM су то }уначким делима оне певале. Он се доиста
доминиьа „да су оно биле njerne о разним }уначтви1ма, можда
такоЬер о онаким кнезовима, о KojwMa много помшье дукл>аноки л»етопис'.35 И ма колико у томе био на добром путу, изгледа
пренаглашено Нхвгово миниьеае да je старим, прекосовским,
пеамама яедостазало унутраншьега ^единства, „jeapora епско га
круга и елоке овезе, кодом се садржина од више щесама веже
jeflHa за другу".86 Тадаппье пеоме, наравно, joui нису имале Мар
ка Крал>евиКа, али су зато мотле имати „старога Новака", у
личности Новака Дебелипа, новог победника. Око ььега као „незнаног jyHaiKa" везала je народна машта Словена, пре свих —
Срба, део OBoje усмене хронике, у току нвколико столеНа од
свог доласка у ове балканеке просторе.
У сло]евитости певаша о Новаку хадогуку налазимо траго
ве дуначке, епске пеоме нашег раног средшег века, пре Неманлй\а и поготово пре хосовске enoneje. То je оно време када су
географске Mehe ста]але испред етнографаких, найме, када гео** Jarah, op. cit., 41.
33 Cf. A. Harnack. Legenden als Geschichtsduellen Reden und Aufsätze
Bd. I, Gissen 1904, 16, 17; наведено по Кравцову, Сербский эпос, 115, N« 4
34 Jamh, op. cit., 112.
35 Ibidem,
ie Ibidem.
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графоки термини joui нису били вдентификовани са етнографским. Живот у крилу Византине и стално нретан* словенског
елемента из по]единих Kpajeea у друге нису могли довести до
формиранл националне свести. У том дугом периоду овога развитка, од сеобе до XII века, Срби су oeoje ратничке врлине Hajпре доказивали у оквиру племена.37 Beh се у том периоду н>иховог живота и борбе по скланиииj ама стварала традищца Koja
се постелено везивала за Новаково име. О/уеци те традици^е
познати су нам, по Вуку, као „комади од njeoaMa", какве су
оне овде анализоване — о сукобу с Арапином (Груица и Арапин
— Вук III, 4), па она са мотивом женидбе, Женидба Груице Новаковика, Вук III, 6.), о митским биЬима — дружену са вилом
(Како je Новаку утекла вила тьегова лубовца, БогишиК, 39) или о
сукобу са ажда^ом (Jyuauireo Старине Новака, Вук VII, 35). У
OBoj (последнюю) песми однос дели Pa\nMBoja, кунака иови^ег
времена, коме и само име вели да je pad eojeeaTu, према jynaштву старога Новака, антитетоки je наглашен у стиховима:
„Ъе rot) iKOjH ме^дан задобисмо, /Овак бес^еди: задоби Новаче,/ Не задоби дели-Радивозе (стих. 7—9).
У народним стиховима ха^дучхог крута песама непорецива
je контаминащц а лика старога Новака са доцящюл jyHaKOM народне традициие истога имена а друге локалности. Под н>еговим су yramajeM многе наше песме раног средн»ега века добиле
нови caflpmaj. Као истори^ска личност, Старина Hовак je утицао
на народног пееника и дао му повода и гра$е за ширеьье и трансформисанье старих песама о легендарном и мотивском jynaKy
Новаку ДебелиКу. Отуда епско певагье о Новаку xajflyKy по
казухе снажан процес уопштаван>а и трагасформаци] е, „постав
лю уКи песму на основ од мотива у место рани^ег историског доra^aja и чинеКи ним н>ене истариске елементе малье отпорним
према yromajy фактора Kojn у ньод врше измене."38 Такве отихове певачи су градили од елемената оачуваних у пеоми, у на
родном причаньу или локалном предааьу. Пеома je тако ства
рала ]едан тип jyHaKa-xaj;ryKa, ставлЮуЪи га и у рани]е и у
доцни-je векове, како у доба употребе хладног opyжja тако и у
време „пушке гранали]е", на веома пространом терену делован>а. Стога je синкретички песнички лик Новака ха^дука и najггодесни]и за yenоставл>аше и праЬеше континуитета у епском
песништву jyжниx Словена. Потребно je само у разматранье узети далеко шири круг песама, посебно оних са стариком мотивиком. Jep, сачуване песме нису мотле HajeflHOM постати тако
пюетоки савршене. На то нас упозорава и заюонитост по Kojoj
народно преданэе — стиховано или у прози — no3Haje само
лагану и поступну еволуци^у.
" H. PaflojMMh, Ратничке врлине Срба у Средтьем веку, Летопис Ма
тице ерпоке 353, 5—6, Maj-jymi 1940, 330.
»• J. H. ToMiih, op. cit., 55.
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