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Миодраг CTOJAHOBHb

Балканолошки институт САНУ

Београд

ЛЕГЕНДАРНИ И ПОЕТСКО-ИСТОРШСКИ ЛИК ЖЕНЕ-РАТНИКА

(ДЕВОЛСА-ХАРАМБАША И „KLEPHTOPOULA")

У разучено) народно) култури, у песничком стваралаштву усменог

юьижевног израза, у легенди и миту посебно, неке теме и мотиви ocrajy

несазнатльиви у CBojoj древности. Они су, свакако, стари колико и етнич-

ке групе у ко)'има су поникли као израз шихове митске и легендарне

представе о животу и по)авама у ньему. „Ти мотиви, ко)И су махом врло

стари, изгубили су у току свога вековног живота и путованьа CBoj прво-

битно истори)ски, псеудо-истори)'ски, витешко-епски или легендарно-

-митолошки карактер и постали забавна фолклорна граг)а Koja у разним

кн>ижевностима добща разне облике и обраде."1

Многа испитиван>а у области народног стваралаштва показала су

да усмена гаьижевност балканских народа, и народне песме и народне

приповетке, садрже многе такве фолклорне мотиве KojH ce cpehy и у дру

гим гаьижевностима, не само европских народа. Самониклост или прено-

шен>е тих мотива од |едног народа к другоме, из ове кн>ижевности у

ону, jeflHOM речи н>ихов исторщски пут готово je немогуЬе пратити са

сигурношЬу. Управо том и таквом кругу иктернационалних мотива при-

пада и мотив жене-ратника, дево)ке-харамбаше, ха|дучице, клефткин>е,

жене Koja, преобучена у мушко рухо, одлази у цареву во)ску да као

ратник замени оца или брата и nocraje во)вода, клефтски капетан, xaj-

дучки харамбаша. Мотив je, дакле, врло распрострааен. Отуда je и ра-

зумгьиво што му je посвеЬено више научних прилога и расправа у KojHMa

се трага за н.еговим од)ецима са балканског поднебл>а, од антике до

данас.

1 Р. Меденица, Дели]а-дево]ка, Прилози проучаван>у народне поезн)е, V/2, 1938,

260.
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Први трагови компаративног приступа проучававъу песама са моти

вом наше дево)'ке-харамбаше и грчке „клефтопуле" воде нас у збирку

тосканских, корзиканских, илирских и грчких народних песама Николе

Томазеа. У CBojoj Tpehoj шьизи Conti Greet, он доноси ^едну кратку грчку

народну песму под насловом La guerrierà1, поредеки je затим с нашом

песмом Злашиуа сшарца Ъешана. Обе песме oöjaBHO je у свом италщан-

ском преводу. Непуну децени)у floinfflje OBaj Томазеов превод наше

народне песме послужио je епирском леснику Teoprajy Залокостасу као

инспирацща за ньегов грчки препев са веома сличним насловом — Khepxa

сшарога Муршоса.3

Залажен прилог ширем тумаченьу овога круга песама учинио je,

указу1уНи на генезу саме nojaBe и народног песничког израза о H>oj,

италщански истраживач Константин Нигра, KpajeM шесте децещце прош-

лога века4. ЬЬегова je заслуга, свакако, што je трагове ових песама први

запазио на читавом пространству jyaœe Европе, од Португалще до

Pyenje. Об}авл>у)уКи неколико варщаната, он их je снабдео кратким уво

дом, у коме саопштава CBoja запажавъа о песмама и HacTojn да мег)у н>има

утврди генетску везу. НалазеЬи ове песме у Италии, Шпашци, Порту

галии, Србщи, Русщи и rp4Koj, К. Нигра претпоставл>а да je нъихова

првобитна отацбина био jyr Француске, Прованса. Отуда су оне прешле

на nnpHHejcKo и Апенинско полуострво, а онда су с првим креташким

ратовима пренесене у Грчку и словенске земл>е.5

Прву критику оваквог Нигриног мюшьен>а о пореклу мотива и

изворности песама о жени-ратнику дао je руски шьижевни историчар

И. Сазонович.8 Он не налази основе из Koje je могла да потекне оваква

Нигрина претпоставка, и закл>учу)е да она никако raíje произишла на

основу анализе варщаната Koje je oöjaBHo. Joui ман>е je прихватл>иво што

Нигра сматра, сагласно npeoj хипотези, да je Kpaj XII века време nojaee

прве редакщце овог мотива, а за доказ те древности узима романистички

карактер свих н>ених композищф.

Интересантно je запазити — по Сазоновичу — да je Нигра користио

рукописни зборник Доменика Буфа (Domenico Buffa), али mije преузео

н>егово мишл>ен>е о jeflHoj Hanioj, ширено; народно} песми: ,,La seguente

canzone rasomiglia non poco ad una illirica. Ma più longa è l'illirica e in

moite parti diversa, e più bella assai. E tanta la rassomiglianza tra la nostra

e la canzone illirica, che non puó credersi causale, e quella anzi è visiblimente

nata da questa."7 И поред тога, Нигра je остао при своме мтшьевъу —

да je првобитна, изворна песма поникла у poMaHCKoj земши, да je ро-

1 Conti popolari Toscani, Corsi, lllirici, Greet raecolti e ülustrati da N. Tommaseo;

Conti Greci, III, (1842), 78.

3 ПаускЪоа, 24 (1851), 277 squ.

4 Canzoni popolari del Piemonte, raecolti da Constantino Nigra. Estratto dalla Rivista

Contemporánea, XI, Fase. III, Torino 1858, 90, Guariera. Наведено по И. Сазоно

вичу; вида № 6, 301.

6 Ibidem.
• И. Сазоновичь, Пъснн о дъвушкъ во$нъ и былины о Сшаврь Годинович», Русский

филологический в-Ьстникь, томь XIV, Варшава 1885, 302.

' Ibidem.
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манског порекла. Овакав заюьучак морао je проистеки и због тога што

je он у разматраае узео дванаест италбанских а само неколико песама

других народа. Било je, мег)утим, неопходно — заюьучу^е Сазонович —да

се сагледа)у културне прилике и време када су се и где могле nojaBHTH

прве песме о жени-ратнику.

Сазонович je, пре свега, граг)у ранщих истраживача употпунио

запаженим ÖpojeM нових поетских текстова и варщаната из старших и joui

више HOBHjnx штампаних зборника усмене поезще европских народа,

да)угш тако и у том часу HajnoTiryiuijH компаративни материал за изуча-

ванье noercKo-HCTopHjcKor лика дево)ке-ратника. Богатство елемената

за порег)ен>е у iberoBoj студии je на)едном тако нарасло да je пружило

MoryhHOCT вршаьа унутраннье анализе кн>ижевне традици)е настале у

)"едном народу и ман^е или више повезане с културним стажем свих и

сваког народа посебно.

Проучава}уКи песнички мотив, Сазонович je посебно Hacrojao да

сагледа основу на Kojoj je поникао и развио се поетски лик дели)а-дево{ке.

Затим je следио за изменама Koje су проистицале у композиции под

страним утигодем. На Taj начин у садржа^у сваке песничке групе могао

je да разлучи, с )едне стране, црте сво|ствене по}единим областима, а,

с друге, и оне сталшце елементе Kojn се преносе за}едно с гаьижевном

традшццом. На таква два тока у усменом песничком стваралаштву свих

народа несумаиво утичу изворно домаКе градиво и посредНо прдоиьени

елементи са стране. Сазонович HacrojH у ceojoj студщи да постигне равно-

тежу измену ова два супротна тока, не губеЬи из вида да укаже и на жи-

вотне, HCTopHjcKe и кньижевне правце у развитку )еднога народа и н>егове

културе.8

Готово истовремено када и Сазонович, nojany жене-ратника у сред-

HbOBeKOBHoj француско) и mannjaHCKoj гаьижевности прате J. Хибшер и

П. PajHa. Они je CMaTpajy наслег)ем crape хеленске и римске кньижевности.

Отуда je, нарочито преко тро)анских прича, KpajeM средн>ег века попу-

ларисан тип Амазонке. 1една од нajпoпyлapниjиx je Антеа из анонимног

спева Orlando.9 А онда, мег)у ратницима Kojn су опсели бароне Карла

Великог борила се и Браидамонте, како je то забележено у тесто) гаьизи

популарних Storie di Rinaldo. Напослетку, прототип жене-ратника П.

PajHa налази у Хиладу ujeduoj ноНи (Бадур).10 На иаралеле са овим моти

вом у Вуковим збиркама народних песама и приповедака недавно je

noTnyHHje указано и у Hauioj фолклористици.11

Шпанска народна романса La doncella guerrera (Цещка рашник),

упорег)ена са неким нашим народним песмама истог садржа}а, таког)е

8 Ibidem, 305.

• J. Hübscher, „Orlando", die Vorlage zu Pulcis „Morgante", Marburg 1886,

предг. LXXXI, пев. XXXI, cf. T. P. Vukanovic, Virdzine, Glasnik Muzeja Kosova i

Metohije, VI, Pri§tina 1961, 81.

10 P. Rajna, Le fonti delVOrlando furioso, Firenze 1900, 46.

11 N. Krstic, Zajedmlki motivi и Hiljadu i jednoj noa i и Vukovoj zbirci narodmh pri-

povedaka i pesama, Prilozi za orijentalnu filologiju, XVIII—XIX, Sarajevo 1968—69, 191.
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ynyhyje на „евентуалне сродности измену ових две^у поезда"12. Та срод-

ност je несумаиво Beha у усменом народном стваралаштву )'ужнословен-

ских народа; у македонско) литератури то je показала Вера Кличкова,13

у 6yrapcKoj — H. XajTOB,14 а од прилога проучаваау ових и оваквих

песама у cpncKoj и xpeaTCKoj народов поезщи издва}амо краЬи напис

Maje BouiKOBHh-Stulli16. У н>ему je, за дал>а истраживааа песама са овим

мотивом, карактеристична следеЬа мисао: „У тим би се щесмама могао,

дакако, пронаЬи траг патриотских побуда и оне тешке наше BjeKOBHe

прошлости у Kojoj су чак и жене понекад ратовале; могао би се, с друге

стране, утврдити социолошки корщен тих мотива о ратничким fljeeoj-

кама, Tparajyhn за вьима све до античких д}евица-ратница Амазонки а и

дубл>е".1в

I

Сматра се да свака легенда има основе у неком исторщском дога-

r)ajy. Ово се нарочито односи на гатке о Амазонкама, како то сведоче

антички писци Херодот, Плутарх, Диодор Сициладски и други. Jep,

иако се може претпоставити — како je то приметно coBjercKH културни

историчар М. Косвен — да je амазонска легенда у овим или оним вер-

зщама посто)ала и код народа древнога истока, „ништа не знамо о ofljeKy

те легенде у HajcrapHjHM кн>ижевним споменицима Египта, Месопотами)е

и Мале Азще. Кн>ижевна исторща легенди о Амазонкама почшье с

древном Хеладом".17 Одраз ове легенде, дакле, огледа се у небро}еним

верзщама у xeneHCKoj и pHMCKoj, у BroairrajcKoj и словенок средвъо-

BeKOBHoj, па и HOBHjoj, литератури. Овде Ьемо се задржати само на неким

верзщама те легенде, на вьеним разноликим варщантама и, на)зад, на

томе колико су те легенде дощще имале квъижевно-исторщску улогу.

Beh старогрчки епос, Хомерова Илщада (III, 189; VI, 186), говори

о ратничком народу жена.

HajcTapnjy причу о Амазонкама забележио je Херодот у петом

веку ст. ере (Herod. IV, ПО—117). У Хипократа, затим, налазимо да

су оне женску децу лишавале груди како би им се снага развщала у

iuieha; посебно им je одстрааивана десна flojKa да би лакше могле да

11 Jb. ПавловиК-СамуровиЬ, Мотив дещке-рашника у UiÛOHCKOM „РоМСШСеру"

и у нашоу народно] uoeiuju, Научни састанак слависта у Вукове дане, кн.. 4, св. 1, 1974,

255—269.

11 В. Кличкова, Македонка у jynaHKoj народно] йесми, Зборник Етнографског

музе)а у Београду 1901—1951, Београд 1953, 288—291.

14 Николай Хайтов, Жени xajдушки, София 1962, 15—41.

15 M. BoSkovié—Stulli, Pjesma о preruienoj djevojci, Usmena [knjiievnost. Izbor

studija i ogleda, Zagreb 1971, 107—111.

" Ibidem, 107—108.

17 M. О. Косвен, Амазонки, Советская этнография, св. 2, Москва 1974, 33;

цео рад: св. 2, 33—59; св. 3, 3—32.; Paulys—Wissowa, Real-Encyclopädie der Classischen

Altertumswissenschaft, I (1894), 1754—1789, s. Amazones. У постхомерско доба посто-

jana су три круга причи о Амазонкама: 1) Ахил и Пентесила)а, 2) Хераклове пусто-

ловине с Амазонкама и 3) атички круг прича о Амазонкама.; Ibidem, 1758—1759.
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pynyjy оруж)ем. Огуда грчка народна етимологща налази да им само

име значи: одрезана йрса (a-fiaÇoç). Мушку децу су убирале илионеспо-

собл>авале и користиле за женске послове18.

тедну варианту легенде о Амазонкама налазимо у Ефоровом фраг

менту сачуваном у речнику Ethnicon (s. Amazones) Стефана Визанлцског.

Страбон (68. п. н. е. — 20. н. е.) локализу)е Амазонке, с jeflHe стране,

на обале реке Териодонта на Понту, а, с друге, у облает Кавказа. О тим

кавкаским Амазонкама Страбон приповеда како HajeehHuvi делом године

оне саме обавл>а)у све послове, o6pal)yjy земл.у, raje стоку, посебно кон>е.

HajcHaMfflHje ме^у н>има баве се ловом и ратном вештинои.1"

HajnoTnyHHjy слику о Амазонкама flaje Диодор Сицилийки (I век

п. н. е.). Он почшье примедбом „да he шегова прича по cBojoj неверо-

ватности личити на 6ajKy". Поред Beh познатих по)единости, Диодор

нам прича о томе како je Херакле нанео жесток пораз Амазонкама,

после чета су их суседни народи истребили. Joui je само у TpojaHCKOM

рату учествовала амазонска царица Пентесила)а, Koja je славно погинула

у сукобу с AxmiejeM. Била je то последнъа Амазонка.20

федюьене разнолике мотиве ове легенде забележио je римски исто-

ричар Августовог времена — IIoMnej Трог. ВЬегово дело познато je

у облику епитоме Kojy je саставио Jyraje JycTHH (вероватно у III в. н. е.).

У jeflHoj епитоми се спомшье како су скитске жене основале царство

Амазонки. Следи онда како су дво)ица прогнаних сктиских царевиЬа

повели за собом 6pojHy младеж, преселили се на реку Териодонт и за-

узели суседну Темискирску равнину. Десило се да су сви мушкарци

тих Скита страдали у ратовииа. Тада су се жене прихватиле opjonja и

почеле да штите ceojy државу. Нису хтеле ни да noMHUUbajy на брачне

везе са суседииа, cMarpajyhn такве везе ропством а не браком. OcrajyhH

за све векове jeflHHCTBeH пример у свои роду, оне су решиле да управ-

л^у државом без иушараца, чак и с презревъеи према н>има. Да се

jeflHe жене не би осеЬале cpehHHjHM од других, оне су поубщале и оне

мушкарце KojH су преостали живи код cbojhx домова. Дошще су ипак

ступиле у брачне односе са суседииа, да би спречиле уништеае свога

рода.

Поипонще Мела (I век) flaje интересантан податак да су жене Икса-

мата равноправно с мушкарцима суделовале у бо)евима, саио што су

мушкарци ратовали као пешаци и гадали из лукова, а жене на кшьима

и то не opjOKjen вен ласой; ако при тоие не би убиле иакар jeflHor не-

npnjaTejba, оскале би девице.21

Коначно, и Плутарх (50—125.), опису)уЬи Полпк^ев поход на Кав

каз и говореНи о битки Ришьана с Албанезима на реци Абанту, пре-

u Hippoer., De aère, locis et oquis, XVII : De fracturis, LUI.

" Strabo, IV 4—6; XI 5, 1—4; XII 3, 21—24; J. Zonara, Epitomae historiarum IV

20, cf. E. Апарин, Амазонки на Кавказе. Сказания и йередания, Кавказский вестник,

12, 1901 ; 1—2, 1902, cf. Косвен op. cit., 39

Diod. Sic, II 44-^16.

" Pomp. Mela, Chorographia, I, 19.
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носи причу по Kojoj су у том сукобу на страни Албанеза учествовале и

Амазонке, тек што су сишле са гора изнад реке Териодонта22.

Док сви ови извори локализу)у Амазонке у Малу Азщу и на Кав

каз, у Диодора Сицили)ског се сачувала верзща о боравку Амазонки

и у северно) Африци, у Либщи23.

Посебно место у истории наше легенде заузима мотив i<ojn пове-

3yje Амазонке с Александром Македонским. У исторщу великог осва)ача

ymmhe се епизода о вьеговом сусрету с Амазонкама. Та епизода )авл>а

се у више варщаната. HajnoTnymija je она верзща Kojy бележи Диодор

Сицшпцски (Diod. Sic, XVII 77). Она се односи на долазак амазонске

царице Фалестре код Александра у жел>и да с н>им остави потомство.

Значащ улогу за распрострааеност амазонске легенде у средн>ем

веку, како у Европи тако и на истоку, имало je исторщско дело Псеудо-

-Калистена. У преводима на многе je3HKe, оно je постало извор разних

верзща „романа о Александру" или „Александриде". Многе од тих

верзща овог HajoMiubeimjer дела средн>евековне литературе уюьучивале

су и епизоду сусрета Александра с Амазонкама24.

Амазонска легенда ипак не припада само античком времену и про

стору. BpojHa литература нас ynyhyje на nocTojaae Амазонки и на истоку,

затим у Африци, па у Америци26. Отуда проучаванье настанка ове легенде

и аених доцнщих од)ека подразумева обухватанье свеколиког материала,

све н>ене познате верзще и оне макар и на}незнатнще трагове. Само

свестраном анализом свих тих nojeflimocra, утицаja вьихових основних

мотива, истраживаньем развитка и ширеньа саме легенде о Амазонкама,

може се преЬи и на разоткриваае ньеног исхода и културно-исторщског

смисла, на н>ено прожиман>е мотивом жене-ратника и остацима вирцина

(тобели5а).

II

У прегледу литературе о дeвojци-клeфтy и дели)а-дево}ци пошли

смо од Томазеовог записа грчке клефтске народне песме La guariera.

За дал>а компаративна истраживавьа знача}на je н>егова белешка „да

грчка песма само алудира на лепоту дево}ке; где друге песме почшьу,

она npecraje" (La poesía greca accenna al bello e trasvola; e laddove gli

altri cominciano, ella finisce). У исто време то je и HajKpaha грчка вари-

janra ове песме познате {едино у Томазеовом италщанском запису :

Chi vide di notte sole, stelle di mezzodi?

Chi vide giovane bella insieme co'clefti?

Tre giorni porta le armi, come gli altri prodi:

Nessun la conosceva, nessun la conosce.

" Plut., Vita Pompei, XXXV.

" Обимну литературу о томе да)е О. Косвен, op. cit. 41, № 29.

14 Diod. Sic, III 52—55.

" Посебно je бро>на литература о Амазонкама на истоку.; Косвен, op. cit. 48.

ид., о Амазонкама у Африци, св. 3, 3—7; у Америци, 7—20.
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Е un di di domenica, un solenne di

Uscirono a giocar di spada, a gittare la pietra.

E la donzella dal troppo stringersi e dal molto sforzo.

Ruppesi il suo cordone, e parve la sua mammella.

Altri lo dicon oro, altri una piastra d'argento.26

У Томазеа je тек понегде погог}ена метричка структура грчког

jaMncKor петнаестерца, Kojn, на примеру ових стихова у нашем преводу,

изгледа овако:

Ко виде сунце поноЬно, а звезде у по дана?

Ко лепу виде дево)ку у друштву клефта да je?

Три дана носи орунде с дружином тих jyHaKa

И нико да je открще, ни сад je не no3Haje.

А je;mor дана пог)оше, у свету неделъу баш,

У мачу да се огледну, да камен у дал> баце.

Тад руку хитну дево}ка, — од снажног замаха тог

Ca груди }елек распуче и помоли се до}ка.

Н>у jeflHH златом назваше, од сребра током — други.

„Ессопе di simile argomento una illirica ... — Ево и )едас сличне

илирске песме ..." — наставл>а далъе Томазео, доносеКи у свом итали-

jaHCKOM преводу нашу народну песму Злашща сшарца Ъеивана. Taj пре-

вод je убрзо био повод за jeflny песнйчку мистификащцу. Найме, грчки

романтичарски песник Георпце Залокостас (1805—1858) препевао je ове

наше народне стихове и oöjaBHo песму под сродним насловом — КНи

сшарога Муршоса ( Tov reQOfiovqrov r¡ xóqy¡), за Kojy je у предговору речено

,,да je то jeffia, до тог времена необ}авл>ена, грчка народна песма о чи)ем

he се постанку касшце дати ближи подаци".*' У контексту с тим да)у

се и друге одлике ове песме: „поетско надахнуКе, брзина покрета, хар-

MOHHja стиха; гипкост )езика 4Hje ди^алекатске обо^ености никада нису

вулгарне и грубе, и снага израза карактеришу ово лепо стваралаштво

народа . . ." Та белешка била je, у ствари, мала забава епирског пес-

ника Teopnija Залокостаса са редакщч'ом чувеног атинског часописа.

Изнена^ен>е je тек уследило када je одговорни уредник овог часописа

доцгаце oöjaBHo да су ближа истраживаша показала „како се у овом

случа)у не ради ни о KaKBoj народно} песми", веН да je то поетски састав

познатог епирског песника88.

Када je после Залокостасове смрти било припремл>ено издаае цело-

купних н>егових дела, испоставило се да je рукопис ове песме имао

2' Tommaseo, Canti Greci, III (1842), 78; ¿uAAoyj) rtüv хата rf¡v 'HneiQov дцроп-

xcöv 'Аоцатшу vnà Г. Xg- Xaoubxov, AQfjvai, 1866, № 6. KÓQr¡ xXépiijç.

" Dorothe Cadach, Ein serbisches Volkslied in griechischer Übersetzung. Gedenk-

schrift für Alois Schmaus, Serta Slavica In memoriam Aloisii Schmaus, München 1971,

323; squ. Cf. M. Сто;ановиК, Залокосшасов йрейев йесме „Злашща сшарца Ъеивна".

Народно стваралаштво — Folklor, XVII, св. 66—68, Београд 1978, 104.

» Cf. D. Kadach, op. cit., 325 (№ 4).
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додатак „хата то 'IAXvoixov", т). йо илирском29. Залокостас, ме^утим,

mije знао юцедан словенски je3HK, али je добро знао италщански, с об-

зиром да се образовав у Ливорну куда му je отац пребегао испред Али-

-пашине тиранке. Отуда je архетип свога препева могао наКи ме1)у

песмама у збирци ггаищ'анских превода Николе Томазеа. Утолико пре

што из Томазеовог пролога песми La Guerrierа проистиче да je итали-

jaHCKO illirica дало Залокостасово йо илирском.

У грчком препеву наше песме запажа ce Hajnpe промена имена.

Док Томазео име старца Ъеивана преводи са Ъовани (Giovanni), Зало

костас flaje )еддо потпуно ново име — Муршос. Он je уз то унео и неке

caflpjKajHe измене. У нашем народу се пева о кЬерки старца Ъеивана,

Koja уместо старога оца одлази у рат, (стихови 14—15), а код грчког

лесника то je кЬи сина jeflinma, кога су убили клефти (стихови 8—9).

Препев затим изоставл>а податак да je старац Ъеиван морао да ратуше

девет година, и говори о )едном другом рату, у коме je кЬи постала

везир Геромуртоса.

И судбина оца je ублажена. По народном леснику гласник }авл.а

да je стари Ъеиван погинуо (стих 115), а у Залокостаса crojH да су не-

прщателл разорили шегова села, а он ocraje у замку да се сам бори (сти

хови 53—56).

Залокостас je променио и Kpaj наше песме, у Kojoj се наводни ратник

открива као дево}ка (стр. 1 1 1), а и сама дево}ка на растанку наговештава

CBoje препознаван>е у стиховима (128—131):

Расте ли ти у пол>у пшеница,

Као Moja коса под калпаком?

Расту ли ти у башчи jaöyKe,

Као Moje у ньедрима flojKe?30

У грчком препеву je другачще. Кобни гласник долази у моменту

када fleBojKa раскопчава прслук, а онда прекида са свлачен>ем и на

растанку joui каже Омеру да га je победила у борби и у бацаньу камена.

У погледу хронологще floraíjaja, наша народна песма држи се редо-

следа и консеквентно ствара прелазе измену по)единих радаи, односно

разговора. Грчки песник, ме^утим, доноси само неке ш^единости, доиста

у доп'алошком облику. Тако Hecraje утисак nc3Benrraja, али песма добща

веку живост у смислу врло сажете клефтске песме. „На Taj начин —

3aKjby4yje D. Kadach — Залокостас je успео да уместо превода створи

нову песму, пошто je типичне елементе српског народног песништва

заменио среЬним повезивааем елемената клефтских песама са елемен-

тима грчког романтичарског песништва"81.

*

» Ibidem.

Срйске народне щесме, скупио их и на свищет издао Вук Стеф. КарацнК Кн..

Tpeha, у Kojoj су njecMe )уначке среднлцех времена. Приредио др Владан НедиН. Прос

вета, Београд 1969, 210—213, № 40, стих 128—131.

31 D. Kadach, op. cit., 328.
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Познато je тек десетак записа грчких клефтских народних песама,

укл>учу)уЬи ту и оне сулиотске, у ко)Има се као главни лик |авл>а жена-

-ратник: дево|ка-клефт, клефтски капетан (харамбаша) или сулиотска

хероида 0унакин>а)32. Met)y чисто клефтским варщантама ових песама

запажамо две Bep3Hje, настале и забележене углавном у континенталним

областима Грчке. У ове и овакве песме спада свакако и она) овде веЬ

наведени Томазеов запис, Kojn je, у ствари, joui неразвщена варианта

доцшце забележене критске песме Сшасиша deeojxa-клефш (' H kvyegfj

xAeçm/ç)33. Оба записа слажу се у детал>у по коме се и разлику)у од

других, управо, континенталних варщаната. У ньима се, найме, груди

дево)ке пореде са златом и сребром. 1едино што критска, pa3BHjeHHja

варианта, чщи смо изворни текст pamije oöjaBHJiH у овом часопису34,

има сасвим другачщи почетак и Kpaj:

Ко виде тако стаситу, леполику дево}ку,

Што pa36oj има сребрни и седефасто брдо

Те н>има свилу изатка, и свилу и кадифу.

HajeflHOM свилу остави, кадифу више не тка,

У клефте она одлази капетан да постане.

У дружини су je препознали тек приликом надметанл, када joj

je пукао прслук и показале се груди;

Гле злато — )едни рекоше, док други — то je сребро,

А млади клефтиК додаде — то род je лепе дево}ке.

— То raje злато, дружино, то щце сребро, децо,

Beh то су груди дево}ке, капетан што нам je сад.

— И ми смо неке делще, а гусари нам преци,

Победисмо 6ap6apnjy и Крит пред нама дрхти,

А гле ти лепе fleBojue што дог)е — превари нас.

У flpyroj варианта Девцка-клефш — г H KXetpxonovXa — развитак

овога мотива прелази у повезиван>е са мотивом препознаван>а брата и

сестре, као што се два брата препозна^у у Hainoj песми Tlpedpai и Ненад.

Тако настала грчка народна песма саставл>ена je, изгледа, из два мотива;

Hajnpe — fleBojKa nocraje клефт уместо брата, а онда и брат одлази у

клефте и налази ce у ncroj дружини са сестром. У H.oj je, доцгаце, прили-

'* Cf. Chants populaires de la Grèce moderne recueillis et publiés par C. Fauriel,

Paris 1824; tome I, 302; Tgayovôta gmafilxd. Popularía carmina Graeciae recentioris. Edi-

dit Arnoldus Passow, Leipzig 1860, № CLXXIII—CLXXVI, CCV—CCVI, CCVIII—

CCIX; 'O 'A/taedvxoç rjxot zà gàôa rrjç ávayewr¡eeí<jr]<; 'EUàôoç, 'AOfjrai MCMLXXIII,

30.

" 'Aauaxa Kgerixa, Kretas Volkslieder, herausgegeben von Anton Jeannaraki.

Leipzig 1876, 225, № 228.

*4 M. V. Stojanovié, Chanteurs des poèmes épiques haîdouques et clephtes, Balcánica

IV, 1973, S71.
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ком надметан>а у ратним играма, препознао женски лик. Девс^ка се

тада расрди и устреми на младora клефта — брата свога:

КС ¿x т<* pahfaa rov ёалаов xal yá/xov róve gt^ret,

Kai го añadí rrjç fßyafe xal rôv ßagel ari¡v лЫщ-

Kai xeïvoç ávaorévage fieç ànô ri¡v xagôià rov

„Пагёдад fiov và röSeoe x rj работ] ц' f¡ ¡mvovXa." —

»Гик лёд fiov noív' r¡ fjáva aov, yià nèç [mv rôv naréga." —

„'H fiáva /л' ¿x rà Fiáviva ta' ô xvQTjç fi' 6\ rr\v "Agra,

К' êx<*> [tiàv âôeotprj fiixgay, ладАцодщ arôv xóofio." —

(Passow CLXXIV, v. 13—19)

(За косу aera дочепа и погубно га баци,

Па CBojy сабл>у потеже и погоди у плеЬа

А он дубоко уздахну, дубоко из дна душе: —

„Нек' отац Moj то сазна све и )адна MajKa Moja!"

„Дед, реци TBojy ма|чицу и отац ко je, реци!"

„Из 1ан>ине je ма)чица а отац ми из Арте,

Jörn имам jeflHy сестрицу у свету на)лепша je.")

Она тек онда у клефту препозна ро^еног брата, подигне га са земтье,

пребаци на CBoja плеЬа и однесе лекару с молбом:

Гшгдеу>' rôv áóeg<povúr¡ fiov, rà fiária xal то gxwç fiov,

TIov 'yoj yC aôrfjvov ёха/ла ôàôexa yjgôvovç xXéqtrrjç.

(Passow CLXXIV, v. 19—20)

(Излечи мога братика, те очи и видик Moj,

За кога ja сам била дванаест година клефт.)

Али, лекар установи да „на CMpTOHOcHoj рани не расте лековито бил>е".

Чим je то схватила, сестра зграби пиштол> и над братом се опрости са

животом.

*

Жена-ратник не може да буде и жена-робиаа. У народу, чщи je

она производ, нема места схватан>у да je жена потчщьено, понижено

биНе. Жена изузетне снаге, спремности и сналажл>ивости сматра се до-

CTojHOM да стане на чело дружине — ха}дучке и клефтске. О Toj и TaKBoj

жени пева антолошки лепа српска народна песма Милица djeeojxa xaj-

dyxyje.*6 Н>ен почетак je пун дивл>ен>а: „Ъе одб}еже у гору зелену, — У

" Срйске народне щесме, покушьене по Босни. Збирка Косте X. РистиЬа, Бео-

град, 1873, 121.
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xajflyKe Милица fljeeojKa. — Па облачи зелену доламу, — А на главу

калпак и челенку". За кратко време сакупила je тридесет другова, а

сама je била xajflyK тридесет година. Кад je настала тридесета година —

тако се пева дал>е — турске are и cnaxnje стадоше „да по шуми разгоне

ха{дуке". И Милицу ухватите саму, jep су joj другови ранще погинули.

Она се дуго опирала, али се од тридесет Турака HHje могла одбранити.

Одвели су je у Травник. Тамо je дочекаше буле и хануме пишьем :

„Oj xajny4e, да те бог y6nje,

Зар имаде на cB'jeTy jyHaKa

Да с' не 6ojn напцц'ех Турака?"

А Милица, „силан харамбаша", на то одговара:

„Ja гацесам турска кукавица,

Beh сам jyraK млада Српкшьица!"

Па раскопча токе на прсима:

Синуше joj пребщеле flojKe

Као cHHjer кад o6acja сунце!"

„XepojH3aM српске жене достиже овде — заюьучзпе И. Сазонович —

висок степен ceoje nojaee и сазнааа CBoje надмоЬности над турским

женама-робюьама'' . 36

С ха}дучицом Милицом-дево)ком, како je облик^е ова српска на

родна песма, може се упоредити joui само клефткшьа Дшманшо из исто-

имене, HajnoTnyHHje и на)лепше грчке народне песме овога круга. На

йме, и грчки певач као и наш ceoje певан>е почшье дивл»ен>ем. У клефт-

CKoj песми, ме^утим, оно je нешто поетски ja4e и разу!)ензце:

IJoioç eïôe y>ági сто ßovvo xai dáXaaaa anaQ¡iévr¡ ;

iloiôç elôs xógtjv tS/j,oçq>rj arà xXéqtnxa vrvfiévr) ;

(Passow CLXXVI, v. 1—2)

(У шуми рибу видел' ко и море 3acejaHo?

И да л' ко виде дево}ку к'о xajír/к одевену?)

CßojHM одметан>ем у гору, Милица и Диаманто }едноставно задив-

л>у)у околину. Разлог да се поха}дуче mije ни стари отац Kojn нема муш-

кога порода, нити брат или супруг у тамници и flpyroj невол>и. То je,

jeflHOcraBHO, н>ихов израз отпора и немиреиьа са ропским животом, н,и-

хово слободарско flocTojaHCTBO. Такве су управо све грчке народне

песме о дево)ци-клефту, клефткшьи-капетану. Нема шцедне песме Koja

je настала поводом тога што je стари отац добио писмо „од Стамбола

" И. Сазонович, op. cit., 310.
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града" да крене „у цареву войску", како je то у неким |ужнословенским,

посебно српским народним песмама.87

Ха^дучки и клефтски стихови о Милици и Диаманто reviajy много

за^едничког и у песничком изразу, у оном бисер-поре!)ен>у дево^ачких

груди са сунцем и снегом. И у грчко)' песми, кад се помоле дево|ачке

груди, сунчани зраци бл>есну или, како то млади клефт, oöpahajyhH се

fleBojim, join сликовище приказу)*е:

Елда róv г}fa' оХшХацуе xai то (peyydg' aorodtprei,

Eîôa xal т' йащо aov ßv£l noív' â<tnço aàv rà yióvi.

(Passow CLXXVI, v. 12—13)

(Угледах сунце да грану и да ce 3acja месец,

Беле ти груди угледах, беле су баш као снег.)38

У анализираним песмама о Милици харамбаши и клефткщьи Диа

манто песнички израз показу)е обрисе прераста&а са чисто поетског у

поетско-исторщско приказиван>е лика жене-ратника. Jep стварност je

била таква да случа)еви Милице дево}ке и Диаманто представл^у типич-

не случа]еве из живота нашег човека у османлщско доба, истргнуте

доживл>а}е, песнички сазреле и уобличене.

У таква песничка оствараьа cnaflajy и наше песме Одмешница Мара

и Фа]ка се одмепе у xajdyxe,39 у ко)Има je фрагментарно приказан неки

floraljaj из дневне бан>алучке хронике. Прва песма позната je у две вари-

jairre; jeflHa je Буков запис (Бук I, стр. 483, № 656) а другу je забележио

Jyraíh 1843. и oöjaBHO je у „Колу" Ст. Враза 1847.

Буков певач почшье }едноставно:

Одметну се одметница Мара

Преко BajHe луке у aj/r/Ke,

Девет годин' арамбаша била . . .

87 Вук III, 40. Златила je обукла сератли)ско рухо и отишла уместо оца у цареву

BojcKy; В. БогишиЬ, Народне Щесме из cûtapujux najeuuie Приморских зайиса, I, Био

град 1878, № 98. Како Пеимана кНи Диздар-aïe измщени оца идуН'на цареву eojcicy . . .;

Народне ujecjue из збирке Николе Т. КашиковиНа, CapajeBO 1951, 279—286. Дели-

-Хумща— Улан-бег из Херцеговине добща ферман— Да он до1)е йод Солун на войску, /

Да eojyje за deeeiü Мина, Ibera замен>у)е Hajcrapiija од девет кЬери. — Богшпив, бр.

98. и 99. PaxuKoeuh Божо и сесшра му, где сестра избавл>а брата из тамнице, а код

Вука (III 49) Луба XajdyK-Вукосава, преобучена у мушкарца, избавл>а мужа из там

нице.

" М. CrojaHOBuh, Грчке клефшске-хсудучке народне йесме, Кораци, 1 1—12, Крагу-

)евац 1975, 57.

*• Hrvatske narodne pjesme, Zagreb 1939, кн.. VIH, 135, № 11.
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Далье се пева о н>еним мукама кад je „на ченгел хитише", слично ономе

како смо то читали о главно) )унакиньи у песми Милица djeeqjKa xajdynyje.

1едино litro Марин одговор бааалучким булама:

Ако j' Мара по гори ходила,

Ниje Мара копиле родила, —

наизглед обична народна песничка формула, наговештава да се она mije

мирила са судбином многих наших жена свога времена Koje су CBojy

щцлепшу младост проводиле у naunffloj кули „са ньегових тридест jeH-

г)ибула".

TaKBoj животно) судбини HHje се повиновала ни башалучка лепо-

тица OajKa:

noöjema je у гору зелену

Дево)ка ce у xajnyKe дала,

А с Михатом од горе xajflyKOM.

Када су je ухватили и у гвож^а свезали и у тамници на муке ставили,

нще одала CBojy дружину, Koja je на}зад ослобаг)а „на срамоту паше

баьалучког".

Сматра се да ове песме HMajy ослонца у истинском floratjajy. Утолико

пре што у турским писании говорима има података о ха}дукован>у око

Бан>а Луке у толико} мери да je чак и je;nra жена ха}дуковала. У то нас

уверава први истраживач турског раздобл>а у нас Сафет-бег БашагиК,

следеКом белешком: „Join од npnje су xajír/4Ke чете око Баньелуке узне-

миравале трговце и путнике, што присили Салих пашу да проти н>има

подузме озбшьнщи корак и прибави околици сигурност. Напокон му

пог)е за руком уништити щделу чету ха}дука. Харамбаша Ибрахим пане

жив у шаке пашиних дели5а. Taj гласовити разбойник je био . . . jemra

амазонка ... из клишког санпака, некаква Рабиа, Koja je под именоМ

Дели Ибрахима четовала, робила и палила по Серхату и Kpajmm. Паша

jy je дао jaBHO oÖjecHTH". Било je то у четврто} деценщи XVII века на

Kpajmm.40 Управо такав борбени лик жене, израсле у crßapHoj устанич-

Koj и ослободилачко} борби балканских народа у XVIII и XIX веку,

поред српске, no3Hajy и македонска, бугарска, румунска и грчка народна

муза.

У Македонии, KpajeM XVIII века, cBojHM изванредним jyHaniTBOM

истакла се као ха}дучки харамбаша чувена Сирма-BojBOTKa. Она je жй-

вела и борила се у време турског насюьа од 1772—1864. године.41 Ро

дена je у селу Тресонче, околина Дебра. Ишла je у мушком оделу. По

природа борбена, Сирма нще могла да трпи зулуме разних турских

" Safet beg Baäagic-Redzepaäic, Kratka uputa и proSlost Bosne i Hercegovine (od g.

1463—1850;, Sarajevo 1900, 67.

41 Аушобиографща Шайкарева, Македонски ;азик III, 64 ; В. Клкчкова, ор.

dt., 290.
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насилника. Пошла je у планину и сакупила дружину од седамдесет

л>уди. Песма no3Haje Сирму као храбру и неустрашиву, због чега je

изабрана за Bojeofly седамдесеторице cejMeHa. С н>има je бацала камен,

нишанила у прстен и увек побе^ивала, као што и песма бележи:

Зилоте камен, фрла}те,

Koj ке ме мене натфрлит,

Taj мене нека кердосат,

HHKoj с камен не натфрли;

Сирма ми камен натфрли

десет чекари потаму;

и седумдесет дружина

одбраа Сирма во)вода.42

Као BojBOfla обилазила je планине Бабин Трап, Стогово, Крчин,

Барбуру. Мушкарци Kojeje предводила дуто нису знали да je жена. Доз

нали су то у тренутку када су joj се покидала дугмад на грудима. Каснще

се удала и као 80-годиипьа старица ДСимитрщу) М(иладинову) испричала

исторщу CBoje младости.43

На обронцима Осоговских планина, у околини Ъустендила, и данас

се жителей горде именом Румене Bojeofle. И док су ликови BojaHe-xajnyTKe,

Пенке и других песничка оствареша бугарског народног певача, Румена

BojBOfla je стварно постч^ала. Родена je негде око 1830. у Boca4Koj махали,

у, данас, пограничном месту Ъушеву. Xaj/гучки живот HHje био непознат

н>еним родител>има, Koje су често посеКивали харамще и cejMemí. „Расла je

у cHpoMaumoj породили чще je главно занимайте било сточарство и

аргатлук на турским чифлицима, па je HajBehH део времена проводила

као овчар и козар. Тако je од младих година кружила по планинским и

Шуйским местима те je имала честе сусрете с xajnyiníMa. Join тада je почела

да носи opjOKje и да вежба нишан из пушке и пиштол>а. Убрзо се про-

чула као добар стрелац".44 CßojHM сигурним и тачним нишаном знала je

да посрами и Hajno3Haraje нишанщце — Турке. Било je случа{ева када

су joj угледни Турци, усхиЬени н>еним прецизним ггфан>ем, даривали

opjOKje као ше flocTojHO.

И као удата, Румена je наставила да напаса стадо и да се креЬе са

xajflynjíMa, аиховим потерама и се)менима. Стога су Турци, иако je била

удата, тражили да се потурчи. То je само подгре}ало н>ену pamijy мисао

да остави куЬу и породицу и да са верном дружином nolje у шуму. По

чела je да тражи такве другове са KojHMa би образовала дружину. У Сто-

jaHy xajflyKy, jyHaKy тога времена, нашла je верног друга. Два пута су

дали реч je;rao другом за верно прщател>ство, побратимство и посестрим-

ство. Нашли су joui неколико незадовол>ника турским режимом, образо-

" Миладиновци, Зборник 1861—1961, Скоще 1962, № 212.

** Ibidem.

44 В. А. Карамановь, Румена войвода, Отець Паисий, XI, св. 3, София 1938, 103.
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вали дружину и почели да крстаре Осоговским планинама, да чине

одмазду на р^аве Турке и да штите бедну pajy. Румена je изабрана за

во)воду дружине а вьен бар)'актар био je CTojaH. Чета н>ена бросала je 5 до

16 чланова, зависло оц времена и услова. Било je то око 1858. године.45

Румена je била позната и као велика певачица. Певала je и ха5дучке

и jyra4Ke песме. На}дража joj je била песма:

Дъ се е чуло, мбре, видЬло,

мома войвода да бъде,

на седемдесеть и седемъ юнаци,

съ седемдесеть и седемъ маждраци.48

За све време во}водованьа носила je мушко одело. Ишла je наору-

жана пушком кремен>ачом и харамщском сабл»ом преко рамена, с великим

ножем и пиштол>ем о nojacy.

У Tpehoj години apMHjcTBa и прогона од Турака, безуспешно je

покушавала са дружином да npebe у Србщу. Тада je почео раздор у

дружини. 1едан из дружине, стари харамща Спасе, успе да убеди остале

да убщу Bojßofly и 6apjaKTapa. Тако и учине, а дружина се ускоро распадне

од унутрашн>их раздора.47

У Молдавии je, у XVIII веку, ха}дуковала чувена Во)кица, тако^е

четово^а, можда иста она Во]ка Балака о Kojoj се пева у дивно) румунско}

HaponHoj песми:

Foi^ica s-o lalea,

Streaja ein' le strejuia?

Savai, Voica Balaca,

Care-a-mprastiat Jara

Si-a speriat domnia.

Sa vezi, Voica, fata mare,

De umbla pe hat calare

Inconjurata de pistoale

De lúcese ca sfintul soara.48

У rp4Koj HapoflHoj песми, и oHoj предустаничко}, Koja слави bella

Suliotica, народни песник све ман>е уноси митско-легендарне заплете

око лика жене-ратника. Неке такве песме поникле су исюьучиво у усло-

вима борбе Сулиота с Турцима. Блистави примери су надахнуте песме о

Сулиоткшьама Мосхо Цавела, Деспо Боци, Хелена Боцари и другим

одважним Гркюьама, копима je Сотирща Алимберти посветила изузетно

документовану и обимну студи)у Xepqjude tpwoí уешанка.*9

и Ibidem.

- Ibidem, 105.

« Ibidem.

48 N. Pasvulescu, Literatura populara romaneasca, Bucurejti 1910, 239—243.

*• /. 'Ah/iniorri, Al 'Hgmlôeç zijç 'EM.rp>ixi¡g 'Enavaaxáaemt. 'АЩки

1933.

http://www.balkaninstitut.com



104 Миодраг CTojaHOBKh

Песма *H Móoyw (Mocxo), Koja je, по Пасову (Passow, p. 1 52, № CCVI),

настала 1792, jacHO у себи носи трагове народног стваралаштва, одра-

жава|уЬи тачно карактер места и xepojcicy мисао Kpaja. Песма почшье

тако што се у долини по)авл>у)у три öapjaKa турских паша KojH иду да

ocBoje Сули. Ca врха овог непобедивог места повика Димо Дракос — куда

идете, да водите у ропство децу и жене без мужева. А онда песма велича

Мосхино )'унаштво:

'Едш V то ZovXi то хахо, èôcb V то KaxoaovXi,

Tlov noXefiovv fiixgà naiôià, yvvaïxeç ôiywç âvôgeç,

Tlov noXe/mei TaaßeXaiva aàv т' afto naXXr¡xÓQi.

' H xvQa Моауш fwva^e 'no náva> 'no tí¡v Ktátpa'

ПоЪвте ncuôià ZovXiÚTixa хал aeïç ol TaaßeXaTai;

MaÇ<ô pov 8Xoi тде£ете xal àvToeç xal ywaïxeeç,

Tovç Tovqxovç хатахбуете, anógo và fiijv àtpîjaTe,

Nà fieivovv xyQaiÇ xl' oQfavà, yvvaïxeç xal nxuôià tovç,

Nà Xev' ато ÈovX' toùç axÓTowóav EovXiwTiaoeç yvvaïxeç."

(Passow CCVI, v. 8—16)

(Jecr' обо Сули злосреКно, e баш je Какосули,

Где мала деца paiyjy и жене без мужева.

Где Цавелена Bojyje к'о прави jyHaK да je.

Ca врха Kjatpe повика тад начелшща Мосхо:

Та где сте децо сул^отска а и ви Цавелате?

Сви по1)'те са мном за)едно и жене и мушкарци,

Да Турке ви уништите, ни семе не остав'те,

Нек остану им удове те жене, деца ньина —

Да кажу де их побише у Сул^у Сулиотке.)

И HajcKenTH4HHjH научник мора се сложите — npHMehyje Сазонович

— да ce у OBoj и оваквим песмама 4yje глас самога народа; {едноставност

композицэде и реалност описа говоре у корист невештог народног ства

ралаштва. Такве песме обично не носе у себи много исторщског, можда

само име xepoja из новщег времена. За име таквог исторщског лица могла

je да прионе и нека древна епска песма, што се, у ствари, судеки по неким

мотивимя и одражава.50

m

Многе песме, уствари, noKa3yjy cлoжeниjи облик певавьа. У н>има

се )авл>а нови елеменат приче, уплетен у веЬ готову чисто народну фор

мулу певанъа. Под тим новим елементом Kojn je, изгледа, из друге области

юьижевно-уметничког ствараньа, — npHMehyje Сазонович — треба

разумети мошив исйишшан>а йола deeojxe.

" И. Сазонович, op. cit., 327.
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Taj моменат у науци о народно) традицищ ocraje недовольно jacaH,

па му поменути руски аутор у CBojoj студии nocßehyje посебно поглавлье

Извори исйишивсиъа йола и уьегове метаморфозе.*1 На то га je подстакао

)едан обред са Крита — 'Exôvaia (Свлачен>е). Прича о томе сачувала

се у Антонина Либерала, ослобог)еника Марка Ayperaija Антонина (161—

—180. н. е.). Приповедан>е има легендарни ток што се види из следеЬег:

Галате)а, кКи Евритща Спартона, удала се у Фести за Ламбра, сина

Пандионова, Kojn нще био ниског порекла, али сиромашан. У време

бременитости CBoje жене, преклтьугш богове да има мушко потомство,

рекао joj je да не oflraja дете када се роди, уколико то буде дево)чица.

Одмах потом, он je отишао да напаса стадо. Галате)а, затим, роди Khep-

чицу и; с jeflHe стране из сажал>ен>а према детету, а с друге стране, HMajyhn

у виду усамл>еност свога породичног живота, уз то побужена сновиде-

н>има и врачима KojH су joj предсказивали да новорог)енче васпитава

у CBojcTBy сина, обманула je Ламбра, jaBHBUiH му да се родио синчиН.

Дajyhи детету име Леукип, неговала га je и васпитавала као да je прави

дечак. Када je дево}чица почела да се развща и постала необично лепа,

Галате}а, из страха од мужа, пошто далье HHje било могуЬе скривати Taj-

ну, обратила се светилишту Латоне, усрдно молеКи богишу, ако je мо-

ryhe да се дево}чица претвори у дечака, као што се некада десило са

Кенидом, кНерком Атрацща, претвореном, по вол>и Нептуна, у KeHeja

Лапита, или слично Тирезщу што je од мушкарца постао женом, зато

што je на раскршЬу трп]у путева убио змщу Koja je сишла ради л>убави. —

Латона — каже предайте — дирнута сталним плачем и молбама TanaTejH-

ним, претворила je дево}чипу у младиКа. Жителей Феста joui ce cehajy

тога floraljaja и памте приношение жртве Латони Питщско), назива)уНи

саму свечаност Ecdysia, i), свлаче/ье, jep je дево)ка скинула пеплум (жен

ски огртач).52

На основу ових и других примера из класичне старине (Овщэде,

Метаморфозе), легенди истока (Benfey, Pantschatantra I, & 9) и неких

средаовековних поема, Сазонович с правом зашьучу}е да се мотив о

ислитиван»у пола преодевене дево}ке-ратника развио самостално, без

икакве зависности од класичних представа о метаморфози пола. Изгледа

да mije далеко од истине када оповргава сваку органску везу измену

ових flBejy по)ава; из jeflHe се, найме, raije могла развита друга; jeflHHo je

могло настати произвольно мешан>е оба или пак замена jeflHora другим, у

рукама аутора Kojn je познавао античку традищц'у.83

*

У cBoja разматрааа Сазонович, мег)утим, нще уврстио и jeflHy другу,

свакако новщу и метаморфози пола сродну nojaBy, познату само у неким

нашим KpajeBHMa (Херцеговина, Црна Гора) и у ceBepHoj Aлбaниjи.

61 Русский филог. вЬестникь, (Год. 8-ой), томь XV, Варшава 1886, 369—378.

и Ibidem, 370—371 ; A. Liberalis, Transformationum Congeries, Basileae per Tho-

mam Guarinum, XVII Leucippus, 1568, 32.

" Ibidem, 377.
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То je nojaBa завештаних дево|ака, вирцина, тобелща.54 Н>ено порекло

свакако je у предавьу о метаморфози пола, како га налазимо у антично)

традиции. У оба ar/4aja je разлог претварааа или прерушаван>а дево)ке

у мушкарца, младиЬа, исти: породица мора да има барем замену за мушко

потомство кад веЬ нема „од срца порода". Тедина je разлика у томе што су

paHnje „метаморфозе" женске деце у мушкарце вршене по вол>и роди-

тел>а, као у cny4ajy Леукипа, док тобелща CBojy метаморфозу у мушко-

бан»у доживл>ава као одрасла и по concmeHoj жел>и. Илустращце ради

наводимо МедаковиЬев запис из Црне Горе:

„У Ровцима има (една fljeBojKa, Koja je остала без браКе, те се зарекла

да he остати у fljeBoja4Koj чистоти и бити место сина своме оцу, бити за

мена у BHTeiHKoj невол>и и на )уначком мегдану. Она носи и данас мушко

одело, паше opjratje, а носи велу пушку о рамену . . . Она иде свуда са

л>удима, па и у 6oj . . . Сва дружина држи н>у исто као и осталога чов)ека.

Шена je душевна намера, прави завет, Kojer она обдржава као светтьу, а

Taj завет пазе и остали л>уди и неКе га нипошто повр^'едити."55

Ово je свакако и HajcrapHjH запис ове nojaee у нас, Kojn потиче из

средине прошлога века. Ме^утим, сама nojaea тобелща и вирцина мора

бити веома стара на балканском тлу, како то noKaeyjy и легенде о мета

морфози пола. Можда je Moryhe наслутити да неки континуитет у томе

nocTojn од далеке старине и свакако вуче трагове преко легенди о Ама-

зонкама и метаморфози пола до nojaBe гигантеса, }унакшьа, жена-рат

ника, тобел^а.

*

Песничко je3rpo мотива о дево)ачком прерушаваау у сваком примеру

je нешто другачще и модификовано. У jeflHOM ar/4ajy дево)ка има улогу

xajflyKa: она се мушки бори у редовима cBojroc jynaKa; дружина je бира

за харамбашу, BojBOfly и капетана, али je годинама не npeno3Haje (обично

девет година у српским и дванаест у грчким песмама). Haj3afl се пол

дево)ке подвргава испитиван>у и ca3Haje се ко je она. У неким песмама,

видели смо, она ослоба^а из тамнице брата или мужа, служеЬи се лукав

ством здруженим с ратничком храброшКу. Напослетку, дево}ка добро-

вол>но иде у BojcKy, 3aMeH>yjyhn оца или брата, дуго исггун>ава CBojy

обавезу и среЬно се враЬа куКи. Оно што све овакве песме чини различи-

тим, „то je веКа или ман>а разра^еност по}единих делова песме, концеп-

nnja психолошког вида личности, као и сам завршетак . . . Дево)ка у

свим песмама успева да сачува CBojy та)ну и открива CBoj идентитет тек

када напушта BojcKy".56 А то je и на}интересантни)е за уметничку креа-

iuijy и поетско исказиван>е ратничког лика жене Koja „не допушта у

щесми да утрну н>езина женска CBojcTBa".

64 HajnoTnyinijy литературу, готово малу библиографщу прилога проучаваньу

тобели)а у нас, доноси Т. Р. Vukanovic, VirdSine, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije VI,

Priäuna 1961, 79—80, № 1.

" В. M. Г. МедаковиК, Живош и oôwtaju Црногораца, Н. Сад 1860, 23.

*• Jb. ПавловиК-СамуровиН, op. cit., 261.
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FIGURE LÉGENDAIRE ET POÉTICO-HISTORIQUE DE LA FEMME-GUER-

RIÉRE

(Jeune fille-chef de haidouks et „klephtopoula")

Résumé

Dans la création poétique de l'expression littéraire orale nombreux thèmes et motifs

sont devenus avec le temps les matériaux folkloriques divertissants qui, en différentes lit

tératures, assumaient différentes formes et recevaient différents traitements. Il est presque

impossible de suivre avec certitude le caractère autochtone ou la transmission de ces motifs,

d'un peuple à l'autre. C'est précisément à tel cerc'e de motifs internationaux qu'appartient

aussi le motif de la femme-guerrière, de la jeune fille-chef de haïdouks, haîdouk, „klepho-

topoula", femme qui, déguisée en costume d'homme, se rend à l'armée de l'empereur pour

remplacer, en qualité de guerrier, le père ou le frère et devient voïvode, capitaine de clephtes

chef de haïdouks.

Les premières traces de l'étude comparée des chants populaires serbes et grecs avec

ce motif mènent l'auteur au recueil des chants populaires toscans, corses, illyriques et

grecs de Nikola Tommaseo. Dans son troisième livre Conti Greet il publie un chant popu

lare grec bref sous le titre de La guerriera, en la comparant avec notre chant — Zlatija

du vieillard Ceivan. Moins d'une décennie plus tard, la traduction de ce chant serbe en

italien, fait par Tommaseo, a servi au poète épirote grec Georgios Zalokostas d'inspiration

pour la traduction en vers avec un titre très semblable — Fille du vieux Murtos. Se basant

sur cette et toute une série d'autres créations poétiques non seulement des peuples serbe

et grec, l'auteur conclut que le noyau poétique du motif sur la déguisement de jeunes filles

est dans chaque exemple un peu différent et modifié. Dans un cas, la jeune fille joue le

rôle d'haidouk — elle combat virilement dans les rangs de ses héros; la compagnie l'élit

chef d'haïdouks, voïvode, capitaine, et beaucoup d'années (généralement neuf dans les

chants serbes et douze dans les chants grecs) s'écoulent sans qu'ils la reconnaissent. Finale

ment, on soumet le sexe de la jeune fille à un examen et on apprend qui elle est. Dans

certains chants elle libère de la prison son frère ou son mari, en se servant de ruse, associée

au courage guerrier. — A la fin, la jeune fille se rend volontairement dans l'armée, rempla

çant le père ou le frère, remplit son obligation pendant longtemps et rentre heureusement

à la maison. Ce qui rend tous ces chants différents, „c'est l'élaboration plus ou moins grande

des parties individuelles du chant, la conception de la figure psychologique du personnage,

ainsi que la terminaison elle-même . . . Dans tous les chants la jeune fille parvient à garder

son secret et ne découvre son identité que lorsqu'elle quitte l'armée". Et c'est ce qu'il y a de

plus intéressant pour la création artistique et l'expression poétique de la figure guerrière

de la femme qui „ne permet pas à ses caractères féminins à s'éteindre dans le chant".
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