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Миодраг СТОМНОВИК

Балканолошки институт САНУ

Београд

КОПИТАРЕВО И ВУКОВО ТРАГАН>Е ЗА БУКОВАЛОМ

И КЛЕФТИ БУКУВАЛЕШ

У фолклористици балканских народа, ко]а ^е готово до

ш>)единости осветл>авала Вуково сакушьаае и бележенье срп-

ских, бугарских, албанских и румунских народних песама и дру

гих умотврина, остало ]е незапажено н>егово траганье и за

новогрчком народном песмом.1 Више ]е проучавано Вуково

заниманье за грчки устанак 1821, на ко^ се и сам осврЬе у писму

кнезу Милошу Обреновипу исте године, и посебно када о томе

пише у листу Бег Коте1 2. марта 1837. под насловом Спескеп

ипй ЗегЪеп.2

Вук КарациЬ ]е у више махова изражавао жел>у да про-

путу]е балканске земл>е, а у зедном писму Когштару вели: „По

том желио би сам отип-и у Свету гору, да видим, какови онЬе,

особито у Хиландару, има Словенски рукописа, и да и све опи

шем; а по том, ако би допустило врщеме и опскцателютва, оти-

1 М. Сто^ановип, Грчке народне песме у српском преводу, Вакашса

X, Београд 1979, 149, 160, и приказ Д. МиНовиЬ, Вуково трагагье за „Буко-

валом", Народо стваралаштво — РоШог, XIX, св. 74—76, Београд 1980,

83—86.

2 Вукова преписка, II (1908), 673: Вук из Беча, 23. фебруара 1837,

шале кнезу Милошу у Крагу)евац „№ 36 листа Комета у ко,^ ]е мало

сравненное (мо^е) Грка са Србима", а исте године, из Крагу]евца. Гаков

Живановип одговара Вуку (Преписка, II, 675): „Ми член без подписа ва-

шег у „Сербске новине" № 10 ставл>амо"; упор. Вук Карацип, Из исторще

првог српског устанка, редактор Радослав Перовип, Београд 1954, (Грци

и Сербли) 50—52; М. Кайоуапоугё, Регзрес1ыез йапз 1а 1и11е йе ИЫгаНоп

йез реир1ез ЪаШагадиез е! зий-ез1 еигорёеппез, VII, ЗоПа 1971, 892; К. 8а-

тагйИб, »Ьез Сгесз ех 1ез ЗегЬез« йе Уик 51е{апоУ1с КагайЦд, Сгеек-Зег-

Ыап СоорегаИоп 1830—1908, СоИесИоп оГ герогЧв {гот 1пе весопс! §геек

зегЫап яутрозшт, 1980, 1пзШи(е Гог Ва1кап ЗГисИез, Зрес1а1 ЕсШюпз, №

14, Ве1ега(1е 1982, 49—60.
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360 Миодраг Стозановип

шао би сам радо и у Майну, и обишао би сву Морису, Албанщу

и Бугарску, с горе поменутим нам]ерени)ем",3 да прикугаьа на-

родне песме, пословице, загонетке. И ову жел>у да пропуту^е

барем неке кра]еве Грчке, стару Море]у (Пелопонез) и да упозна

тьено племе Маниате4 пробудио ]е у н>ему, опет нико други него

сам Копитар, на]пре информащгрм о првом издан>у Пуквиловог

Путоваььа по Грчко];ь затим наганом, а онда и рецензиям Фори-

]елових кнуига новогрчких народних песама.6 Вук ове песме чита

у немачком преводу СггесЫзсНе Уо1кзИейег В. Милера.7 Отуда и

зна да грчке народне песме нису дугачке.8

Вуку се ни^е остварила жел>а да стигне до Море]е, па ]е

тако крадем 1826. и застало н>егово дал>е интересована за грчкн

фолклор. Ни Копитар га тце више нодстицао на то, ]ер ]е Фо-

ри)'елова збирка веК увелико била пронела славу грчке народне

музе, а уз то се ^ош надао да пе браЬа Хакстхаузен об]авити ру-

копис Теодора Манусу9 ко]и им ^е, као цензор грчке кн>иге, пре-

дао пре излаока Фори]еловог двотомног зборника.

3 Вукова приписка, I (1907), 274 (Будим 19/31. V 1826).

4 Мани, кра] на Пелопонезу; обухвата планинску облает Та^гета н

средне од три полуострва ю^има се завршава Пелопонез. Заним.ънво ]е,

али и не сасвим случало, да ]е Вукову жел»у да у Маини, како сам каже,

сакушьа песме, после читавог зедног столепа остварио грчки песник и

публицист Коста Паса|анпс, К«Ьата ПаааукЬ/т], Маукх-пха (лофоХбуча ха1 тра-

уои8«х, 'АЩчои 1928. Паса]анис ]е знао ерпски ]сзик и у више наврата }е

преводио наше леснике; писао ^е о н>има, и посебно о Вуку, да би све то

сакупио и сфавио К. Пааау1&л]с, Гер^осЛ трос-рОвих, 'А&^>а, 8. а. Упор. М.

Становий, „Српске песме" Косте Паса/аниса, Вакашса VII, Београд 1976,

365—386; М. Становий, Уегзюпз ИЪгез йез роёзгез сйоше5 йез роеХез

готапНдиез зегЪез раг Раззашт, Суп11оте1по«Напит IV, Тпе8за1огияие

1977, 197—203.

5 Вукова преписка, I (1907), 197, Копитар пише Вуку (27. августа

1822): „1п РогкшеуШе'з Ке1ве пасп СпесНеп1апс1 Ье151 ез... 01е5ег РикуП

181 Шг ше Сео^гарЫе ипс! 3(а118(1к уот а<1па113сНеп Меег ап Ы8 <1еп 5а1с-

шк гесЬ1 Ьгау, &оп51 аЬег еш Вас1ег (био ]е хирург, с Бонапартом у Егип

ту) . . . (Пуквил има V тома, карте и добар тйех)."

* 5. КорЦаг, 2и РаипеГз СпаМз рориШгез йе 1а Сгёсе тойегпе,

.ГаЬгЪиспег аег ШегаШг, XXVI, Меп 1824, 51—52; XXX, 1825, VII, 159—277;

упор. М. Сто]ановип, Ха]дуци и клефти у народном песништву, Балкано-

лошки институт САНУ, Посебна издала, кн.. 18, Београд 1984, 17, бр. 14.

7 Ыеи^песЫзсНе УоХкзИейег (СезатшеИ ипй пегаикеедеЪеп топ С.

Раипе1. ПЬегееШ ипй тк ёез {гапгб818спеп Негаи5§еЪегз ипс5 е1§епеп Ег-

1аи1егип8еп уегвепеп уоп УУШ1е1т МиНег), Ье1рг1§ 1825; упор. Вукова пре

писка, I (1907), 218, Копитар пише Вуку из Беча 23. IV 1823: „1п Рапз

81ПЙ %г1есЫзспе УоШзИейег апеекйгкП§1. ОЬ ее \У1гкисЬе кто!, с<1ег пиг 1Ш

§етас1ие, мпе сНе уоп МиНег Ье1 ВгоскЬаив?"

8 Вукова преписка, I (1907), 366, Вук пише Копитару из Крагу)евца

(1830): ,3а щцело знаете, да у Арнаута нема ]уначки щесама дугачки као

у нас; него пе им од прилике све п)есме бита као Новогрчке".

9 М. Нурчин, Фориел и н>егове претече у Немачко], Српскп кн>н-

жевни гласник XVII/10, 1911, 759; М. Сто^ановпЬ, Ха/дуци и клефти...,

16.
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Букувала — „некакав капетан негЬе око Јањине"

У преписци између Копитара и Вука Караџића, посебну па-

жњу привлаче неколико узајамних обавештења о Буковали као

албанској (зк!) песми. Найме, Копитар 1830. године шпле Вуку

како је од Менсур-Ефендије сазнао да Албанци своје народна

песме називају Буковала, а то ]е као да ]е рекао да их Срби

називају Старина Новак или Краљевић Марко}0 Копитар је, са-

свим извесно, ову информацију примио некритички. Он је из-

губио из вида да је песму о овом управо грчком јунаку читао

већ код Форијела." Другачије се и не може објаснити околност

да се у више наврата преко Вука распитивао за такву албанску

пес!му. Ово утолико пре што нигде не стоји забележено да Ко

питар овде мисли на албанске, односно лимитрофне варијанте

песама о Букувалаоу.

Било је то крајем тридесетих година прошлог века, када

је Вук бележио „арнаутске народне песме".12 Упоредо са тим

трагао је и за Буковалом, али је био погрешно усмерен, па је и

разумљиво што није нашао ниједну такву песму на албанском

језику. Једино је разабрао да је Букулавас био некакав капетан

или арамбаша негде око Јањине,13 али о њему до тада није могао

да добије ниједну песму. У питању је, дакле, грчки јунак —

клефтарматол.14 Колико је Вук тек овде био на правом путу,

наш читалац се могао уверити доциије преко написа и превода

Ст. Новаковића15 и В. Рашића,16 који су у своје текстове, у прозне

преводе и препеве клефтских песама уврстили и ону о Букува-

ласу, „прослављеном јунаку у борби с Велибегом Тепеленским,

дедом Али-паше Јањинског".17

10 Вукова преписка, I <1907), 367.

11 СНап1$ рориШгез йе 1а Сгёсе шойегпе, гесиеПИз е1 риЬНёз, ауес

ипе 1гайисЬюп ггапсајзез йез есЫгаззетеШз е1 дез по1ез, раг С. Раипе1,

Рапз 1824, II.

12 Вукова преписка, I (1907), 369, Вук пише Копитару из Крагујевца

(1830): „Гледаћу ако и како буде могуће да напишем још коју Арнаутску

пјесму, а особито питаћу за Буковалу; упор. Г. Добрашиновић, Вук као

скупљач песама осталих народа, Рад XI конгреса Савеза удружења фол-

клориста Југославије у Новом Винодолском, Загреб 1966, 21.

13 Вукова преписка, I (1907), 378.

14 Букувалеји су, приметили смо, држали арматолук у области Агра

фа. Доцније су неки од њих бивали и клефти, као Димос Букувалас; за

њега песма каже да је био арматол тридесет година, а двадесет пет био је

клефт (Раззо^, СУ, V. 9).

15 Народа поезија у Грка по В. Небескоме (са чешког од Стојана

Новаковића), Вила III, Београд 1867, 5—8, 22—25, 40—42, 72—74, 86—89.

16 В. В. Рашић, Клефте и Сулиоте, историјска расправа, Београд

1892.

17 М. Стојановић, Хајдуци и клефти, 218.
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Клефти Букувалещ

Клефтарматолока породица Букувале]а води порекло из се

ла Сакаречи у области Валтоса. Н>ен родоначелник ]е таиис Бу-

кулавас,18 „терор муслиманеких Албанаца"19 и ]'едан од на;|слав-

гоцих грчких капетана XVIII века. Он се помин>е и као леген-

дарни клефт, оснивач ове акарнашцске породице, ода ^е постала

знаменита по заштити грчких села западне Румели)е од налета

албанског племена Мусухеза. Арматолук му ]е био у области

Аграфа. Ту се први пут ]ав.ъа у ]едном „пампеау" из 1728.

године.20

танис Букувалас ]'е роЬен око 1700, а сагласно ]едном из-

вору Перевоса умро ^е 1782. у Парги.21 После н>егове смрти, по

родила ни]е могла задуго да сачува арматолук. Кад су н>егови

потомци устали против Али-паше били су приморани 1807. да

се покоре, не постигавши жел>ени пил.. У време устанка 1821, они

вей нису представл>али неку веКу снагу. Облает Аграфа прешла

]е тада у руке ^едног од устаничких воЬа Караискакиса.22

МеЬу клефтским капетанима на оде Грцн и данас чувашу

сепан>е, после Христа Милиониса ни)е ништа ман>е славан и та-

нис Букувалас. Он ]е познат ^ш и као ]еробукуволос, Старина

Букувалас,23 од'и ^е против Турака и Албанаца обично ратовао

у планинама Аграфа. На^вепи и на^ознатщи од тих сукоба, а

можда и ]едини оди традищца памти, догодио се у Керасову

Карпени]-ском са Вели-бегом Тепеленским. Нще, меЬутим, мо-

гуйе поуздано утврдити о одо] бици пева]у сачуване варианте

песама. Сигурно ]е само ^едно: да су противници Букуваласа

били потомци Мецо Хуса, Али-пашиног прадеде.24

.Гедну верэщу песме о том догаЬа]у записао ]е Пуквил, кон-

зул на Али-пашином двору. Он ]е ову песму, како и сам каже, чуо

од неке ха^дучке дружине.25 У збирци А. Пасова налазимо ]ош

четири н>ене варианте.26 Да су то песме о истом догаЬа]у про-

истиче из садржа]а оди ]е, независно од маших одступан>а у

18 У Самарини се под гаммам букувалас подразумева пржени хлеб

са шекером и путером — Мтгоихои(ЗаХа; (арто? т^усто-цЬ/о; (л! ^схар'ф' **1 Р*1"-

тироV) — Ете<р. 2. Патгаугоруки, Т4 хата тбч укцоч &$к>уа сч —аиарЬкх, Лаоураф1а

В' (1910—1911), 445.

19 3. РоияиедаНе, Уоуа&е йе 1а Сгёсе, III, 327.

20 Потпуни]е о томе види: 'А. ПоХ(тт);, Т6 8т)[хот1.хй тротгойвь, КХбфпха,
■АЦш 1973, 4.

11 Хр. ШррафоО, 'ЬторЬх ЕоиХЬи, 2x8. К. 2т)<Нои, 25, № 8.

22 'А. ПоХ1тт):, 1Ш<рт1ха, 5.

23 Дтцл. Е. Маооирт), Т6 трауо^ той Мтсоихои^аХа, ГШтшу, 28 (1976), 55/56,

141, угро-Млоихои|ЗаХа;. «

* Исто, 142; 'А. ПоХ'-п).;, КХ4<р-пха, 5.

25 т. РогщиеуШе, Уоуа§е, II, 484; А. 51етте12, ЬШегзисНип^еп ги йеп

К1ерН1епИейегп, Ьао^харЫа, X, 326.

26 Развод, II—V. . .
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пс^единостима опеване битке, потпуно истоветан: Букувалас води

битку са Турцима (Албанцима); по окончан>у борбе бро]е се ]*у-

наци да би се утврдили обострани губили. Управо о таквом

исходу сукоба ^е и сачуван ова] стиховани запис:

Што ли то метеж настаде и уэбуна голёма?

Да л' то се кол>у биволи, ил' сваЬа|у се звери?

Та нит' се кол>у биволи, нит' сваЬа]у се звери;

То Букувалас рату]е са хиладу и петсто,

У селима Керасова и усред Нове Земл>е:

К'о пл>усак лете куршуми и као град што пада.

Тад }ерда чу се птичица, са гране озго рече:

„Ти борбу, 1ани, прекини, заустави те пущье,

Да тако слегне прашина и дим се увис дигне,

Дружина да се пребро]и — недостаче ли кога".

По трипут Турци бродите, недостаче их петсто,

И клефти себе збро,)"ише, ]унака три им нема.27

Прва четири стиха представл>а]у неку врсту пролога, у об

лику развизене словенске антитезе ко]а нще репса у клефтским

и другим грчким народним песмама. У првом стиху се ^едва на-

зиру контуре догаЬа]а, други стих уздиже их до нивоа самог

призора, док трепи стих све то негащцски потврЬузе, а четврти

широм отвара завесу ратне сцене, да би се затим у ^едно^ раз-

ви)ено] схеми осветлила блистава ратничка фигура Букувала-

сова. „Метеж" и ратна „узбуна" покренули су песникову радо-

зналост да преко недоумица на кра]у доведе до разумеван>а до-

гаЬаза. Речи метеж, узбуна, биволи, звери ствара^у снажну епску

пулсащцу ритмичких покрета ко)и оживл>ава}у призоре, а ови

нас опет све више приближава^у суштини ко^а се на кра^у обе-

лодан>у)е.

„У читавом свету чула, бо^а, звукова, покрета, осепан>а,

тежиште пада на последн»у реч, ко^у веома брижллгао припре-

ма]у све претходне позиц^е. Храбри и одважни Букувалас ра-

ту]е. Он ни]е сам, како то и пеоник показухе; он има сво^у войску.

Али то не мен>а усамл>еност конкретне историйке личности ко^а

свозим зрачен>ем потире све остало. Песник налази прилику да

прикаже све ньегове ратничке врлине, да га поистовети са опа-

сношпу битке, диви се личности индивидуе, херо]а; он му су-

протставлза мноштво анонимних непри]ател>а, арнаутске борбе,

исказу^е н>егово узбуЬенье и одреЬу^е му улогу."28

Кад борба улази у фазу заплета, песник се )авл,а са интер

претациям новог лика — )едне лепе дево)ке (попове кпери или

птице, како ]е да]у неке варивайте). У питаньу ]е, дакле, обично

разрешение драмске радше, као што ]е у сличиим ситуаци]ама

чинио Еурипид у сводим трагед^ама, изненада уводейи бога (о!еиз

ех тасЫпа). Овде бога представлю птица или девона. Бпитет

„русокоса" подражава Хомера и означава лепоту. Девочка пред-

77 М. Сто]ановиЬ, Хщ'дуци и клефти, 250.

и Д. 2. Мосооорт), Т6 трауоийь точ Мяоихои^АХа, 143.
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ставл>а анонимну масу. Из н>е прове]'ава поверен>е у храброст и

]унаштво чак и анда кад са проэора посматра супериорност

квантитета у односу на ]единку. Из дал>ине неочекивани ерупид-

ски иоклич тражи окончание стравичног замаха битке ко^а до-

стиже кулминащцу. Тежина речи „рат — пушкараае" налази се

у потпуном складу. Рат се води пушкама. Али танис — .Дани",

како га зове девона свом топлином ко^а извире из срца — ру

ководи ратом, битком, изда^е нареЬен>а. Пушке, метонимща за

]унаке, представл>а]у врсне саборце храброг воЬе, прожете не-

победивим духом слободе. Донедавно неми сведок, плавокоса де

вона са прозора, као оличен>е ра]е, нареЬузе да се прекине ратно

зло. Поробл>ени народ у лику девоне позива таниса Букуваласа

да изврши прозивку и пребро^и пале (одсутне) зунаке.

„И биланс овог ратног догаЬа]а долаэи као последица про-

зивке у треЬем делу песму — (разрешение). Понавл>ан>е «стог гла-

голског облика на почетку, истих речи са истим славима, где гла-

сови мил ствара]у ^удну консонанцу ко]а нам омогупава да

осетимо губитке негл»цател>а, албанске пл>ачкашке банде Мецо-

хусата или Мусухусе]а. Проэивка се односи и на н>их. Тако када

се обавл,а преброзаван>е Албанаца, мора^у да недоста]у многи

од н>их — петстотина — без икаквог другог обележ]а, иако су

се и они храбро борили. Баш та околност и чини да они три

пута понавл>а]у преброзаван>е. МеЬутим, песма — ода — не из-

лази из оквира вероватног, да би затим стигла до невероватног

и претериван>а, да би се претворила у мит. Победа се овде не

уздиже изнад л>удске мере. Од Букуваласових присталица не

доста]у само троица, и то ]унаци. А управо то пребро]аван>е

доводи до кулминащце победу грчког борца за слободу. ЙЬегова

храброст умногоме превазилаэи обичну смелост . . . Песник овде

ни)е тачно описао битку ко]у ^е ]унак изво]евао. Уосталом, то

му и нще била сврха. Пружио нам ]е само ]едну живу и храбру

слику, да би нам у на}крапим цртама показао на]славни)е и

на^дирл,иви]е тренутке битке".29

Отуда ^е цела песма само ]едно мало епско \езгро (рлхрЬ^

етх6$- тсир^), химна клефтству, не иокл>учу|угш при томе под

виге и активност арматола, чинеЬи то на ^едан наизменичан

Традици]а ]е запамтила да ]е .Геробукувалас имао сина Ди-

моса, а ова] три сина: 1аниса, Костаса и Стерщоса. И Костас ]е

имао три сина: Атанасиоса, таниса (танакиса) и Димоса.31

О гьи.ма ^е сачувано неколико песама (Развод, VI—X). У

седмо] песми (Развод, VII) ]авл>а се о нападу брапе таниса и

» Исто. 145.

30 Исто.

31 А. 51етпзе1г, мае. дело, 330.
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Костоса на село Лутраки кра] Аграфа. Шести стих односи се на

обо^цу брапе ко}и су били страх и трепет за Турке. По пре

дан^ на]марл>иви)ег меЬу брапом, 1аниса су престрашени Агра-

фипани називали крал, а н>еговог брата Костаса везир. У осмо^

песми код Пасова пева се о борби измеЬу Албанаца и паликара,

кунака Костаса Букуваласа, у ко^о] ова] гине. Найме, у 7. стиху

сгсн'и забележено како су се Албании упутили из Берата према

Аграфу да би напали ха]дуке, клефте; долази до борбе и гине

Костас, он ко.)'и ]е био арматол на планини Гури (некада се звала

01куз), а клефт на гори Зиго (Пинд). Н>ега потом у песми опла-

ку]'у пол>а и долине, оплаку]у га и клефтюиье у тужним дани-

штима, лимерисима.

Песме IX и X код Пасова извештава]у о ]едно^ велико] по

беди таниса Букуваласа. Иако краЬа, прва верэи^а овог записа

]е потггутнца, али ]е друга знача^нтца по топонимима на основу

ко;)их се „тачно може одредити поприште догаЪа^а као ни у

]едно] клефтско] песми".32

Уз запис песме X, Пасов наводи н>ену верзилу код Христо

фора Перевоса33 из ко]е се види велики ратни успех 1аниса Бу

куваласа.34

Легендарна биографией Ламброса Букуваласа35

Ламброс Букувалас ^е потицао из ]едне од клефтских по

родила чи]е име не спада у историку, али ]е заслужило да преЪе

на потомство у легендама и народним песмама. РоЬен ^е у Ара-

хову, селу ко]е ^е као гнездо прилеп.тьено уз падину ]едне од

последних приступачних стрмени Парнаса. Ова сурова и вели-

чанствена планина, ко]а ]е у древним л>удима побуЬивала само

поетична верован>а, постала ]е боравиште непокорних клефта

након османских осва]а!ьа. У те високе ненасел>ене пределе се

малс^помало повлачило побеЬено али не и укроКено хеленско

племе, и ту ]е чувало нетакнуте елементе будупег ослобоЬек.а.

Дом муза ]е тако постао последил прибежиште античке слободе.

Ламбросово детин>ство имало ^е да проЬе кроз све фазе

разних удеса ко]и од живота клефта чине стално смен>ива№е

одмора и борби, бекства и три}умфа, обшьа и оскудице. Такав

начин живота, од колевке ]е калио и снажио Ламбросово тело

и душу. Кад ]е имао тек шест година, увелико |е одважно следио

зг Исто, 335.

33 Хр. Перра'фоО, *1отор1а той ЕоиХСои ха1 тг& Паруа;, А', 'АО^мои 1857 33.

м А. 31еште1г, нов. дело, 337.

35 Еиеёпе Уетеш2, ВоикоуаИаз. НШЫге й"ип ЫерЫе аи XVII' $Ис1е.

Рапе 1858, р. 5—72. Теменнзов текст ^е овде знатно скрайен и препричан;

сведен ^е на она места у копима ]е више истори)ског, а маке легенде и

романтике.
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клефте у њиховим вечитим сељакањима из села у пустињу, из

пустиње у село. ЬЬегово велико и храбро срце се тако поступно

откривало. Обдарен свим борбеним инстинктима, Ламброс је са

задивљујућом нзвесношћу раопознавао оштар јек турских и

клефтских пушака, нарочито, клефтских, јер је сваки њихов пу-

цањ имао сасвим различит звук за његов истанчани слух; слу-

шајући удаљену хуку битке умео је да тачно погоди: „Бно Тур-

чина како почиње, а одговара му Хани, Ноги, Димос".

V тренутку једне од тих изненадних борби, још исувише

нејак да би се сам бранно, Ламброс замало није пао шака Тур-

цима. Ови су, найме, иокористили тренутак да заобиђу село кад

су клефти били ангажовани на другом месту против главиине

њихове војске, како би напали позадину колоне жена и стараца

који су се повлачили на висове у пратши малог броја ратника.

На уговорени знак, Турци изиђу из заседе и учине јуриш на го

тово ненаоружану гомилу коју је Ламброс с муком пратио V

ходу. Слазивши дете, један од ших, се бацио да га поведе. Дете

је снажно крикнуло, а мајка му је препознала глас, окренула се,

брзо дохватила дугу пушку клефта крај себе, нанишанила и по

годила непријатеља. Потом је дотрчала до свог детета и однела

га у наручју. Напослетку је разјарила своје другове који нис\

оклевали да ггриморају невернике да се у пуној брэини врате

низ планину.

Ламброс је био рањен у чело. Та рана, срећом не много

дубока, оставила је ипак ожиљак који се све више увећавао

што је млади клефт више растао. Рана је касније постала чувена

и Турци су је препознавали са страхом и трепетом. У тренуцима

кад никаква страст није беснела у Ламбросовом срцу, рана је

изгледала као бледа линија која је косо пресецала чело; али у

данима борбе, та овлаш усечена лииија добијала би пурпурну

боју и личила на крваву бразду.

Ламбросов отац је био арматол, час у рату с пашом и ње-

говим заменицима, час у миру после победе која му је доносила

жељену правду. Убрзо пошто су му дојадила та смењивања од-

мора и борби одлучио је да стресе ланце који су га још везивали

за Османлију. Од арматола је постао клефт и повукао се у пар-

наске метеоре, у пратњи бројне и ратовању вичне чете. Чим му

је син Ламброс достигао узраст да понесе оружје, он га је водно

у све походе племена да би га рано навикао на мирис барута

и прасак танади. Поучавао га је вешитни борбе и командовала,

упућивао га у војну тактику и ратна лукавства клефта.

Ламброс је тек био навршио двадесету годину кад му је

умро отац. И поред напора којима је био обележен сваки дан

у његовом животу, овај је дочекао дубоку старост као ретко који

клефт, чији успон и славу није рано прекинуло непријатежжо

тане. Борио се тако до последњег тренутка на челу својих при-

сталица. Једне вечери, вративши се са неког удал>еног похода,
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сео је исцрпен на праг своје куће. Пошто је сакулио све своје

паликаре око себе дао им је знак да га саслушају и почео да

говори с великом благошћу и дубоком тугом, што код њега није

било уобичајено:

,Децо моја, осећам да ћу скоро умрети. Десет година био

сам арматол, а двадесет клефт. Не могу избројати бојеве које

сам водио, аге које сам побио и Турке који су пали под мојим

ударцима. Ето, и на мене је дошао ред и ја не тугујем. Моји

дани су били бројни и добро употребљени. Сине мој, узми ову

сабљу. Њом су очеви постали страх и трепет за непријатеље

отаџбине. Ја ти је сада уступам пошто моја мишица неће више

моћи да се њоме служи. Пре него што склопим очи хоћу да је

видим у твојим рукама. А вама свима, децо моја, ево старешине.

Закупите се да ћете га слушати као што сте и мене слушали. Ти,

Ламбросе, закуни се крстом да ћеш штитити своју мајку и бра-

нити своју отаџбину. Не погађај се никад с дужношћу, никад

немој падати ничице пред Турцима! Ако те нека тешка невоља

буде приморала да се погнеш пред њима, знај да то учиниш

не излажући се срамоти ... А сад ме одените у моју најбељу

фустанелу, баците зелене гране на моју постељу: окитите ме за

вечност. А ти, Ламбросе, слушај и обећај да ћеш испунити моју

жељу. Ископај ми висок и широк гроб и усправно ме стави у

њега, тако да ми пушка буде надохват. Нећу да допустим Тур-

чину да пролазећи крај моје гробнице каже с осмехом: „Ето,

ту он лежи!" Хоћу да ме и даље уважава и да дрхтећи одлази

са тог места. А затим још хоћу да један узан прозор, пробијен

с моје десне стране, пусти сунце да продре до мене, а слатке

птице да ме обавесте о повратку пролећа."36

36 Исто, 14—15. Овај догађај су стиховале и неке песме у записима

К. Форијела (Раипе1, I, 56) и А. Пасова (Развод, СГУ—СУ1). У збирци А.

Пасова, то су све верзије једне исте народне песме о хајдуку Димосу на

самрти; то је редак пример да клефт умире природном смрћу. По мишље-

њу А. Пасова, Димос Букувалас је син Костаса (Ра55о\у, С1У, 'О Дтјцос

МяоихоРаХа; 6 топ Кыата). Код Форијела, песма има наслов Димосов гроб,

'О т<49°5 топ Д-ђ[хо1>) а овде је доносимо у свом преводу (Хајдуци и клеерти,

264):

Тек што је сунце заспало, а Димос завет даје:

„На врело, децо, пођите да ужинате тамо!

Ти, Ламбро, драги нечаће, крај мене овде седи,

Па моје узми оружје, капетан да ти будеш!

А ви пак, моје делије, ви пусту држ'те сабљу.

Рубите гране зелене да прилегаем на н>има,

И свештеника зовите да 1ьему признам грехе.

Да исповедим недела што имам учтьена.

Арматол лета тридесет, а двадесет сам клефта,

Смрт ево сада дође ми, да умрем ја бих мирно:

„Саградите ми широк гроб и дубок нека буде,

Да стојим ја и борим се, да бојну пушку пуним,

А с десне стране хумке те нек остане мн прозор,

Славуји, ласте слетаће да пролеће донесу,

Лепоту маја раскошног да тако ја доживим."
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Сутрадан је испустио душу. Од тога дана је старешинство

у клефтској дружини, без оспоравања прешло у руке Ламброса

Букуваласа.

„Ламброс је код своје браће по оружју уживао углед који

увек прати снагу, лепоту, ителигенцију и омелост. Он је у нај-

вишем стугаьу био обдарен савршенством тела и физичким осо-

бинама које обично красе клефте. Био је високог и достојан-

ственог стаса, залањујуће снаге, ретке гипкости и чудесне хи-

трине. Ти дарови, уз класнчну лепоту његовог лица," чинили су

од њега тип јунака сличног оном којега нам је Хомер оставио

о Ахилу. Око му је било тамноплаво, као да је природа хтела

да га тим знаком издвоји од осталих људи његове нације. У

његовом погледу јс била упадљива мешавина смелости и лукав

ства, снаге и меланхолије, а кад би му од неког нежног осећања

закупало срце, тај поглед, лишен своје уобичајене строгости,

испуњавао се неизрецивом благошћу. Његови другови су наро

чито волели ожиљак којим је било иэбраздано његово чело и

који му је израна утиснуо печат храбрости."38

Ламброс Букувалас је био нестршьив да своје капетанство

обележи неким блиставим ратним чином. Околина му је, на

жалост, била у миру и представл>ала је осиромашено и скораш-

њим раговима исцрпено бојиште. Али њега је ипак чекала не-

надана ратна срећа.

„Исмаил, паша Салоне (древне Амфисе), био је позван фер-

маиом Високе Порте да замени патраског пашу Селима у њего-

вом заповедништву. Селим је требало да заузме Исмаилов по-

ложај. За првога, то је била почаст, за другога — немилост.

Откуда та немилост и зашто та почаст? Паше су биле две лич

ности подјенаке вредности, што значи да је ништавност једнога

била на нивоу неспособности другога. Исмаилу је, у ствари, било

доста бављења по планинама, па је прижељкивао питомије бо-

равиште на обалама Јонског мора. У ту сврху је на Дивану упо-

требио моћно средство, злато. Почаст за којом је тежио била

му је скупо продана, а Селим, његов недужни сусед, видео је

да је изигран том погодбом коју није умео да спречи. Селим је

био веома погоЬен том незаслуженом немилошћу. И тако, док

је његов срећни такмац хитао да напусти Салону са својим же-

нама и својим благом, неутешни патраски паша је кренуо тако

што је испред себе послао свој харем у пратњи бројне чете, а

сам се задржавао што је могао дуже на ожал>еним обалама мора.

37 Тако и наша песма види Грујицу Новаковића; он је био дево-

јачког лика, или како то стихови казују:

,Да какав је Новаковић Грујо!

Љепши момак од сваке дјевојке."

(Вук, VII, 94—95)

38 Е. УетепЈг, нав. дело, 15—16.
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Он је остављао доиста лепо поднебље и благу климу Јоније. Рас-

кошан живот мећу овдашњим мирним становницима заменио је

тегобним боравком у кланцима Салоне, где је повяла, сурова,

хоризонт строг, а тле негосто.ъубиво за Турке, нарочито кад стра

шно суседство «лефта са Парнаса осигурава бојажљивим па-

шама неподношљив живот.

. . . Вест о искрцавању Селимове благајне и харема у Галак-

сиди била је Ламбросу достављена истога дана кад се оно до-

годило.39 Он је то обавештење примио ван себе од радости. Цела

његова чета била је убрзо под оружјем. А Турцима урођена

спорост увећана је закашњењем које су жене, коњи и огроман

пртл»аг донели тој операцији. Био им је потребан цео дан да се

искрцају. Дан се већ клонио крају када се дуги низ каравана

постројио преко залива Крисе који се налази испред кланаца Са

лоне. Петнаест стотина војника било је на челу поворке, а пет-

наест стотина на зачељу.

Грци су већ од јутра чистили оружје и радосно се припре-

мали за поход на који су гледали као на неку светковину. Пуни

презира према Турцима, навикли да иду против њих у малом

броју и да их нападају снагама које би нам изгледале смешно

мале према непријател>ским, клефти нису никада сумњали у

победу. Они су бивали поражени веома ретко захваљујући својој

неупоредивој храбрости и претераном самопоуздању.

Чим је сунце замакло за поруменеле планине Пелопонеза,

Ламброс Букувалас је кренуо са четири стотине л>уди. То је била

половина бораца које је он могао да наоружа, а више но што

је било потребно да савлада три хшьаде Турака. Ламбросу је

била потреба брза победа како би имао времена да се врати на

своје огњиште пре него што паша сазна за своју злу коб и пре

него што би му пало на памет да је избегне.

Ламброс је своју малу чету поставио у заседу по окомитим

стенама које се уздижу с оне стране пута за Салону. Сто педесет

клефта требало је да нападну чело каравана, а сто педесет за-

штитницу. Они су ту непомично стајали сатима. Караван се при-

ближавао споро и неопрезно. Најзад је чело колоне без усте-

зања ушло у кланац. Под заштитом буке коју је подизала турска

велика чета без икаквог реда и дисциплине, клефти су пошли

за њима у корак, погнута и пузећи иза стена, док и последњи

Турчин није ногом ступио на кобну стазу. У тај трен, Ламброс

даде уговорени знак, подражавајући вучје завијање. Клефти су

тај хајдучки дар гласног споразумевања подигли на задивљујући

стелен савршенства. То је било вешто ратно лукавство, јер усред

дивље и нетакнуте природе, коју су они посећивали заједно с

39 Исто, 17. Клефти су у својим равничарским сународницима имали

читав један народ оданих и дискретних ухода (јатака), спремних да их

упознају са операцијама које турска милиција смера против н>их и вол>-

них да поднесу мучење и смрт пре него да одају тајне своје браће с пла

нине.
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дивлэим зверима, та] тако верно подражаван крик окушьан>а ни)е

ни по чему могао побудити сумн>е код Турака.40

На та] клефтски урлик и зави]а№е, турски караван застаде,

запута и ослушну. Истог тренутка, Грци стровалише пред н>их

огромне камене блокове и тако себи начинише широк пролаз

кроз ту разуздану масу, ко^а се зауставила изненаЬена тако чуд-

новатим и застрашу^упим нападом. Испаливши неколико хитаца

нз пушака, клефти ]урнуше са сабл>ама у густе и сметене редове

Османлгуа, ко.]и падоше на стотине; други стигоше у Салону

трком, а неки се журно вратише на обалу."41

Ти први подвизи младог клефтског старешнне били су по-

четак на]страшни]их непри)ател*става. Тако се Ламброс, млади

и смеони неприкосновени воЬ на читавом пространству сво^е ди-

влзе територи^е, препустио сновима о слави. Ратоборна природа

клефта дивно ]е ишла на руку н>егово] амбищци. Рат ]е, дакле,

у то доба Ламбросовог живота био ^ош ]едини предмет н>егових

мисли и ]едина покретачка снага н>егових акциза. За Турке ]е

почело време нечувених невол>а. Нису могли да кроче из свога

града или утврЬеььа а да не наиЬу на Ламброса и ььегову дру

жину. Н>егово име ]е за Турке постало израз свега што изазива

на]вейи ужас. „У иьиховом духу се праэноверан страх мешао са

ужасом ко]и ]е уливало н>егово оружие. Турци су веровали да у

н>ему препозна}у та]анствена ово]ства натприродног бипа. Он

има, говорили су, неку ама^лщу ко]а од н>егових груди одврапа

мачеве и танад; неки су тврдили да кад би му пришли у борби

прса у прса, изненада би онемопали да подигну сабл>у на н>ега.

Често су чак веровали да с тим страховитим човеком има]у

посла у истом часу на разним местима . . . Пошто су н>егови

клефти започиньали борбу увек са узвиком Букувалас, Турци су

замшшьали да ]е та] паклени дух имао моп да се умножава да

би их уништавао . . .

Ламброс ни]е никад у биткама подлегао истим заносима као

н>егови другови. туначни али неуки, они су се препуштади

импулсу неумол>иве мржн>е, опо}ности ватре, праха, метежа,

борбе прса у прса. Док ^е водио н>ихове кораке и усмеравао им

снажне мишице, Ламброса су надахгьивале више мисли . . . После

незнатних трщумфа Щ]е ^е свакодневно однооио у подножку

забачених клисура Парнаса, он ]е мислио на остали део пороб-

.ъене Грчке и сан>ао о слави да читаво] сво^ домовини донесе

потпуну слободу какву }е он уживао . . . ВоЬен том великом

мишл>у, често ]е сво]е походе протезао до супротних обала Ле-

пантског залива да би проширио ратно поприште. На та] начин

]е ньегово чувено име прешло са врлетних стена Фокиде у планине

Пелопонеза. Но узалуд су велика мудрост и племенита жел>а

Ламброса Букуваласа претицале будупност. тош нще било време

40 Упор. М. Становий, Хщдуци и клефти, 186—189.

41 Е. Уетеп12, нов. дело, 16—19.
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да се Грчка подигне као ]едан човек са хшьаду глава и хшьаду

мишица да би збацила ропске ланце. Те делимичне борбе, те

иэоловане битке, те чарке клефта са агом, планине с равницом,

,1'ош дуто година нису могле имати другог резултата сем да меЬу

Грцима, из покол>ен>а у покол>ен>е, помно одржава^у страст рата

и свету ватру отацбине и слободе."42

Да заюьучимо. Некритички преносепи Вуку мшшьенэе Мен-

сур-Ефещице о томе како се „албанске" песме зову Буковала,

Копитар ]е готово замео траг сводим и Вуковим напорима на

сакушьагьу грчких народних умотворина. Двоило се тако да су

Вукова насто]ан>а да запише и ко^у Буковалу, све до ових истра-

живаша убра]ана исюьучиво у н>егове напоре на сакушьашу ал

банских народних песама. У питашу ^е, меЬутим, песма Буковала

о родоначелнику грчке клефтарматолоке породице Букува^а

ко]а се прославила и ушла у народно сепан»е и стихован>е као

л»ути непри^ател, Али-пашиних приврженика, муслиманских Ал-

банада. Иначе, сачуване варианте ове песме код Пуквила, Фо-

ре]ела и А. Пасова су само дедно мало епско ]'езгро химне клефт-

ству. Она се употпун>у]е легендама каква ]е она о Ламбросу Бу-

куваласу у запису Е. 1емениза. Ламбросова легендарна биогра-

фи|а сведена ]е овде углавном на она места у ко}има ^е више

истори)ског, а ман>е легенде и романтике.

« Исто, 22—23.

http://www.balcanica.rs



372 Миодраг Сто^ановиН

Мюйга§ 31о]апоУ1<5

ЬЕЗ КЕСНЕКСНЕ8 БЕ ВОШСОУАЬА РАК КОР1ТАК ЕТ У1Ж ЕТ ЬЕЗ

СЬЕРНТЕЗ ВСШКОУАЬЁЕЗ

Яёзитё

Бапз 1а соггезропйапсе ёсЬап^ёе еп1ге КорНаг е1 Уик КагасШс яие1-

Яиез 1ПГогта1юпз тигиеНез виг Воикочсйаз сотте сЬап* а1Ьапа15 (зю!)

аШгеШ Гаиепгюп. Еп 1830 КорИаг ёспуак а Уик яи'П уепак Й'арргепаге

<1е Меп8оиг-ЕКепЙ1 ^ие 1ез А1Ьаптз потттеш Хеигз скаШз рориШгеь

Вонко\>а1аа, се ди% зегт( сотте з'И а»м1 <И1 цие 1ез ЗегЬез потттеш 1ев

1еигз ЗНгппа Ысчак ои КгаЦеупс Магко. КорНаг а геси сеПе игГогтаНоп йе

ташёге реи сгШдие. II а реп!и йе уие яи'П ауаИ йё]к 1и ип сЬап! ргёшзё-

теп1 виг се Ьёгоз 8гес сЬег Раипе!, ]из(етеп1 1огзяи'11 га1зак 1е сотр1е-

-гепйи с1е за со11ес1юп йез сЬаШз рориЫгез пёо-§гесз еп Йеих (отез.

Аи(гетепт оп пе заигаК: ехрНяиег сеПе с1гсопз1апсе яи'П з'епяиёгак а

рЬшеигз герпзез раг Гт4егтёй1ац-е йе Уик Йе се сЬаШ: а1Ьаптз.

Бе Гаи1ге сб1ё Уик, еп поНап! »1ез скаШз рори1аггез а1Ьапа1з«, сЬег-

сЬаИ оЪзйпётеп1 аизз1 1а 1гасе с1е Воикоуа1аз. Бапз Геп1ге-1:етр5, 1а зеик

сЬозе яи'П ауай аррпз ё1ак яие Воикоуа1аз ё1ак ип сарИшпе ои сЬе] йе

НаЫоикз дме/дие раг1 аих етНгопз йе 1атпа. И з'а§11 Й'ип раНкаг —

с1ерЬ1агта1о1оз %хее 1ашз Воикоуа1аз, сЬеГ Йе Н§пёе Йе Воикоуа1ёез Йи

йёЪи1 Йи XVIII 51ёс1е е* ГШизйпе Ьёгоз <1е 1а 1и«е ауес 1е УеН-Ьеу ее Те

ре1еш, вгапй-рёге й'АП-расЬа йе 1ашпа. Ьа р1из 1трог1ап1е е1 1а р1и5

соппие ае сез гепсоШхез, е1 реи1-ё1ге Гшщие яие 1а 1гайШоп §агйе йаш

за тётсмге, а ё1ё по1ёе еп ркшегиз уапатез роёияиез еп 1ап@ие §гесяие

(А Раззош, II—V). II гёзиЬе аи соп1епи йе сез сЬаШз, яш езг, таёреп

Йаттеп1 йе яиеЦиез «Ьуегдепсез йе тотаге 1троПапсе Йапз 1ез йёйиЪ

с1е 1а Ъа1аШе яи'Ц сЬап1е еп11ёгетеп1: 1аеп11дие, ^и'^18 оп1 рюиг зщ'е! 1е

тёте ёуёпетеп*: 1а Ьа1аШе (егттёе, оп сотр1е 1ез Ьёгоз роиг ё1аЬН1

1ез реПез зиЫез раг 1ез аеих раШез. А1П31, оп ГаИ а'аЬога 1е аёпотЬгетеп!

с!ез А1Ьапа1з (Тигсз); и еп тап^ие с^п^ сеп1в. Без виегггегз ае Воикоуа1аз

И пе тап^ие яие 1гЫз, 1оиз Ьёгоз. Е1 ргёс1зётеп1; се гаррог1 роё^^^ие Йез-

рег1ез аёпотЬгёез ае Гип е1 Йе Гаи1ге со1ё те1 еп геИеГ ПтроПапсе ае

1а уюЫге йи сотЬаИат егес роиг 1а ИЬеПё. Бе 1а, ГепНег сЬаШ п'ез!

Яй »ип реШ поуаи ёр1яие«, Ьутпе аи тоиуетеп* с1ерЫе. II ез1 сотр1е1ё

Йе 1ёвеп<1ез, 1е11ез яие сеПе зиг ЬатЬгоз Воикоуа1аз, аапз 1а по1е й'Еидёпе

Уететг. Ьа ЫодгарЫе 1ё8епаа1ге йе ЬатЬгоз у ез1 гасоп1ёе йе поиуеаи е(

гёоике еп дёпёга1 а сез епагокз яЩ гепГегтеп! р1из 61Ъ181опяие е1 тотз

Йе 1ёёепйа1ге е1 готапИяие.
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