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КPАJИНА

КАО ГЕОГРАФСКО-ИСТОРШСКИ HОJАМ

1,

КPАJHНА, као и многе речи у нашем jезmcу коjе са н>ом

Hмаjу заjеднички корен или основу, представл>аjу стару сло-

венску лексику.1 Код нас се, од наjстариjих времена, речи као

краj, краJина, краjmm-е, краjишник и сл. веауjу за погранич-

не краjеве, жупе, насел>а или некадаипье границе. Тако се пре-

део ]угозападно од Скадра, измеЬу Eojане и црмничке долине,

кOJи jе некада представл>ао српсковизантиjску границу, joш

код попа Дуюьанина назива КраJинOм.2 Планински предео из-

меЬу Вран>а, Трна и Кустендила, кOJи повезуjе Србnjу и Бу-

гарску — зове се Краjnuгге. Врло рано се под именом Краjnnа

(као и становници Краjmtани) помин>е област измеЬу Неретве

и Цетине3, а данас су као географске области нарочито позна-

те Босанска краjина и Тимочка (односно Неготинска) краjи-

на.4 На Косову постojn село КраJиште, коjе jе, по CBOJ прили-

ци, постоjaiiо и у време Душаново.5 Западно од плавско-гусин>-

ске области, измеЬу Хотских корита и Л>ешнице налази се

Кучка краJина кojа jе, такоЬе, на]вероватнnjе названа тако

као племенска гранична област.6 О краjиштима средн>евеков-

них jужнословенских држава, као и о пограничним заповед-

ницима (властеле краиштници) nаjбoл>е сведочанство нам пру-

жа Душанов законик (1349—1354), кOJи jе, бесумн>е, само пот-

врдио стан>е коjе jе и до н>ега постOJалo.7

Члан 49. Заколика гласи: „О краиштникоу властелиноу:

Властеле краиштници . коjа воиска оттуда мине, и плени зем-

л>у царевоу . тере преиде опет през них земл>у . тизи властеле

все да плате . през коих преиде државоу."8

О дужностима краиштника говори се, такоЬе, и у 143.

члану Законика: „О гоусарех: И ако се обрете гоусар одшд

през државоу краиштника и плени где годе и опет се врати с

с пленом да плакjа краиштник самоседмо."9

Помене „краишта" имамо и 1381. и 1451. године.10
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KраjиininiMка enика

Када су Турци 1392. године заузели Скошье и у н>ему по

ставили првог санцакбега на jугooioBенCкOJ територщи, дома-

Ьи извори и н>ега називаjу „краиштни воевода".11

Од посебног значаjа jе повел>а Херцега Степана Косаче,

писана 19. jула 1453. године у кOJOJ се помин>е „краишник

господарев" и „краиште". „даемоу на знан>е господару вели

кому и господе везирем и краишнику господареву кои годе

буде на бос'нско краиште."12 Исто тако и турски султан Мех-

мед II у ]едном „хуцету" од 6. новембра 1469. године, писа

ном нашим jезикOм, ставл>а на знан>е „всем краишником цар

ства ми"13 да су му Дубровчани Ивко БуниЬ и Степко Лукаре-

i.üli предали харач.

Дубровчани, такоЬе, све до краjа ХVI века називаjу хер-

цеговачке санцакбегове — краjишницима.14

Напоредо са турским надиран>ем кроз Босну и Херцего-

пину, све више се и пojам крщишта, односно кращне помера

на север.

„BеЬ nриJе 1463. — пише Х. Крешешьаковий — заузели оу Турци

(.дам дио босаноког територща и на вojничку га организовали као

краjиште или с е р х а т с вOJвOAOм или кра]ишником на

челу. Ту установу су Турци преузели од Бизанта. Y томе краjmiггу jе

1453. године главни логор Врхбосна, касшце прозвана Сараjевo.

Друго краJиUiте организовано jе у ХYмCкOJ Зе.\иьл након смрти Херцега

Степана (1466). Дал>ни осваjан>ем помицала оу се кра]ишта."15

2,

Повел>а Херцега Стjепана Косаче од 1453. године jе задн>и

средн>евековни документ у коме се помин>е крщиште. Y наред-

ном периоду, када долази до пада Босне и Херцеговине под

Турке, jаici.а се нов поjам са истим и сличним значен>ем —

красна. Тако имамо помен из 1529. („Да се свитлост крал>ева

кодиколи укаже на краини"16) и 1558. године („Мисто на кOJOJ

годир краини"17). Али, много чешЬе се помин>е краини (краjnна)

као и краишник у ХVII веку, нарочито у преписци коjу воде

турски граничим заповедници са суседним хрватским и аустриj

ским, односно млетачким граничним старешинама.

Наводимо неке од ових помена из различитих раздобл>а:

Године 1606 — /620. Диздар коста]нички Хасан-ага пише за-

гребачком бискупу поводом сужн>а Марщана и обраЬа му се

као „витезу краишному".18 Година 1648. КостаJнички Ьехаjа

Мухарем оèраЬа се капетану Петру ПатачиЬу поводом jедnе

сироте заробл>ене девOJке и пише му као „суседу краишко-

му",19 а у другом писму истог Ьехаjе капетану ПатачиЬу има

мо обраЬан>е: „како суседу краишкому а уасдар уфаному на

юи краини".20 Година 1652. Абдулах ДиздаревиЬ пише капе
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JO Драгугин МиЬовиЬ

тану сисачком Турjаnу поводом откупа за сужн>а Мустафу и

ynуЬуjе поздраве сисачком капетану и сисачкоj господи како

сосидам нашим на краини.21 Година 1654. Y статуту од 5. ав

густа 1654. године кOJи су довели Морлаци и староседеоци,

сердари и харамбаше кOJи су се скупили „на Груси" на мле-

TачкOJ страни имамо живу слику пограничног живота на мле-

тачко-турCкoj граници. Иако jе статут написан на итагацан-

ском jезику, сачуван jе и оригинал, у коме се краина поми-

н>e неколико пута. Поред осам одредби овога статута, ко]има

се регулишу чуван>е границе, као и узаjамни односи станов-

ништва, занимл>иво jе да се под краином схвата и скуп, л>уд-

ство, становништво пограничног краjа. Ево примера:

„Y име бога

г. 1654

месеца аугуста. нека се знаде када се скупи Краина на Груси

и учини лигу".22

„Ово писа сва Краина с лиценцом господском"

„Ово учини сва Краина гори,а и дон>а до Пакоштана"-

Година 1655. Рецеп, одобаша из Jасеновца оправдава код

сисачке господе неког Салиха и пише сисачком капетану „ка

ко сосиду на краини".23 Исте године се Омерага, кOCтаJннчки

диздар, нагаЬа с капетаном Jаковом ФилиповиЬем око откупа

сужан>а (Мустафе и Фран>а) и поздравлю капетана како соси-

да на краини.2*

Година 1675. Ове године, 12. августа, жали се крчки сан-

цакбег Мухарембег ДуракбеговиЬ далматинском провидуру Ма

рину Зорзи за недела млетачких поданика, и нарочито на

Маркету из Пакоштана, кOJи га изазива на мегдан, те позива

гувернадура да се краина не смета?5 Y истом писму CтOJи и:

него се уздам у ваше господство даhете чинити у краини разлог

и лубов . . . , и опет: дасе краина не смета. Исте године се Ма

рину Зорзи обраЬа писмом и заповедник Книна Мехмедбег Атла-

гnЬ, кOJи му пише како нашему сусиду и уфаному прщателу.26

Година 1676. Y познатoj хроници П. Витезовипа описана jе

смрт чувеног Муcгаjбега Личког, и том се приликом за

Микулицу Оришковипа, кOJи га jе посекао, каже да jе Ото-

чанин од Сенеке краине. Година 1699. Из преписке се може

заюьучити да се под краином схвата само jедан део гранич-

ног подру4Jа, као што jе cлуMаj у писму Ибрахим-аге пуков-

нику Макару, из 1699. године, у коме CтOJи: Y нас Ибрахим

аге .... заповедника све каменградске кращне од Сане до

Крке*

Година 1700. Y писму Алибега КовачевиЬа огулинском ка

петану пише: Од мене моселима бихапкога заповедника све

бихаhке краине.29
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Из ово неколико примера се види да се краина употреб-

:ьава пре свега за обележаван>е граничног подручJа, али jе

cmаj поjам, као и поjам краjишник, добио и друга значен>а

(као — краJина у значен>у било коjег краjа, поjам кOJи обе-

лежава становнике, радн>у, ратован>е и сл., односно краjnш-

ник не само као заповедник, становник краjnnе, него и ратник

уопште, добар ратник и др. о чему Ье бити речи). Навели би-

смо помен кра]ине из овог периода и у jедном запису бугар-

штице, из средине ХVII века, кOJи нам jе остао од Дубров-

чанина Николе ОхмуЬевипа (умро 1666). Y ОхмуЬевиЬевоj бу-

гарштици Смрт деспота Бука налазимо ове стихове:

„Вазда ти су на мене, свщетли крал>у говорили

Да ти сам се родио од колена невjернога,

Мoj честити крал>у,

И да ти Ьу иCвJеру на краини учинити; (— ДМ)

Ово ти сам, тужан деспот, сад иCBjеру учинио,

Матиjашу крал>у" (М. ПантиЬ, Народне песме у записима ХV —

XVIII века, Београд, 1964, стр. 63)*

Из свега овога се може заюьучити да се од наjcгариJиX

помена гранични краjевn назnваjу кращне или крщишта, да

jе трагова таквих назива остало и у сачуваним географским

именима, а да се у Душаново доба, као и до средине ХV века

за обележаван>е граничиe области, подручJе, сусреЬе име кра-

jиште, коjе, након задн>ег спомена од 1453. године, у писании

споменицима замениe крщ'ина.

Што се тиче употребе поJма краjишник (краиштник —

краишник) овде видимо одреЬени континуитет. Тим именом се

и код Душана зове погранични властелин, тим именом се на

зива херцеговачки заповедник 1453. године, а тим именом се

iiааnnаJу и заповедници на турско-хрmaЬанCкOJ граници у шес-

наестом и седамнаестом веку.

Наjзад, од многих Kраjuна коjе су се од средине петна-

естог века, напоредо с турским напредован>ем на север и се-

верозапад, успоставл>але на територщи средн>евековне Босне и

Херцеговипе, као географски поjам локализовала се Босанска

* Y Rijеèniku hгvаtskogа Ш sгрskogа jеzikа JАZU, Dio V Kiраk —

U Zаgгеbu 1898—1903, наведени су примери и из кн>ижевннх и др. радова

Ь. КашиЬа, И. Бандуловийа, Б. Бараковийа, И. ГуядулиЬа, Ф. Главини-

hа, Б. Палмотийа, М. Раднийа, Л. Терзийа, П. Вулетийа, J. Каванлша,

И. БорЬиЬа, Б. Sузерnjа, J. Бановца, С. Роса, Б. Башийа, И. М. Маrrona,

А. КaimЬа, А. Томковийа, П. Соркочевийа, А. Сасина, И. Заноттиа, као и

из народне поезnjе, посебно Вукових песама, и из иOвиJCT доба (по-

четак ХIХ века).
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KраJина, коjа се и за време Турака на]'дуже задржала као гра-

ПИЧ1И1 поjас, а и по оштрини граничних сукоба кOJи су се на

iьoj одигравали, имала много веЬи знача] од ранкцих краjmii-

та и краJина.

Истина, има тумачен>а да jе име Босанска краjипа на

стало према некадашн>oj области долгьи Kраju, коjа jе, по В.

KлаjиЬу, у 15. веку обухватала некадаплье жупе: Пливу, Луку,

Земл>аник, Вран>у, Глаж, Врбас, Сану и Дубицу.30 Овоме треба

додати и мишл>ен>е да jе и конфигурацщ'а земллшта утицала

да се Босанска краjnnа одржи и схвати као jединCтBен гео-

графски пojам.

Али, треба указати да jе поjаiw Kраjинe као границе у

турском периоду, знатно шири и да обухвата знатно веИа гео-

графска поnpYчJа како на северу и северозападу, тако и пре

ма млетачком и аустрщском Приморjу, а шире схвапено под

KраjuнOм су се узимале све турско-хришЬанске границе на на

шим територщама. Стога jе и кра]ишник био бранител> гра

ница турског царства и ван подручJа Босанске краJине. Но,

свакако да jе Босанска краJнна, као географско име, у тCCнOJ

FCтOриJCкOj вези са некадашн>ом границoм на северу и севе

розападу босанског пашалука.

3.

Турске пограничне области, краJnuгга, краjnnе, серхати,

uмаjу изванредан значаj и посебан положаj за све време тур-

ске владавине у нашим земл>ама. Скопско краJиuгге jе послу

жило за дал>у пенетращцу Османлnjа према Деспотовини Сте-

вана ЛазаревиЬа, као и Босни и Херцеговини. Турска кон>ица,

акинщце, nроBaшуjу у суседне хришЬанске земл>е, пустошеЬи

насел>а и рушеЬи утврЬене тачке. МеЬутим, у време када су

Турци BеЬ сигурно рачунали са запоседан>ем опустошених кра-

jева, они су у поjединим утврЬен>има оставл>али CBOJу посаду,

а околне утврде рушили да се непрщател> не би вратио у н>их.

Зато и од многoбрojних замкова, тврЬава, градова средн>еве-

ковне Босне и Херцеговине, Турци задржаваjу релативно ма-

лен броJ. Тако се у Босанском санцаку 1468. године помшьу

као утврЬси>а само ови градови: Звечан, Jелач, Ходщед, Кре-

шево, Благаj и Милешево.31 Али, поред BOJниX похода, четова-

н>а и изне?гадних упада, слично као и век раrajе према Визан-

тщцима, Турци врше и „политичку агитацщу" свога воjно-фе-

удалног друштвеног система, nастOJеЬи да на CBOJу страну

привуку ситно и средн>е племство, признаван>ем старих и до-

дел>иван>ем нових баштина, коjе сада поcгаjу лена спахnjско-

тимарског система, „jер Османи, ма колико уносили новога у
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цруштвену организациjу Балкана, нису ту организащцу у

принципу рушили тJ. нису приводили друштво новoj друштве-

но-CкOнOмCкOJ формаципи. Они су оставл>али феудално уреЬе-

|ье, само са измен>еним спол>но-организационим формата"/2

Многи градови, а и области су добиjани изручиван>ем,

1федаjом, после обеЬан>а да Ье се посадама, заповедницима,

па и становништву, признати старе баштине и привилепце,

слобода вере итд. Тако jе посада града Голупца за обеЬане да-

рове предала Иса-бегу тврЬаву,33 а у Херцеговачком дефтеру

од 1477. године уз име тимарника Радojа, сина ЖупчиЬева, сто-

Jи: „То jе нCBJерник, кOJи jе предао тврЬаву Сокол."34 Триде-

сетак очуваних докумената сараjевCкиX судских сипила, кOJи

се чуваjу у Гази ХусреBбеговOJ библиотеци, потврЬуjу чшьени-

цу да су старе баштине и поседи ситног племства jедноставно

обухваЬени а касниJе уклошьени у спахиJCко-тимарски систем.

Добар део OCBOJCниX земагьа додел>иван jе учесницима у рату.

Тако jе Иса — бег осBojене земл>е у Босни и Херцеговини до-

дел>ивао л>удима из своjе ближе околине.

„Прве спахиJе у Босни — пише Х. ШабановиЬ — довели су Тур-

ци из Скопског краJиUгга. НаjeеЬи дио спахиJа у Бсюни тога времена,

муслимана и хришЬана, потицао jе из круга л>уди скопских «раjinU-

ника. Прве спахnjе хришЬани били су домаЬи феудалци и стари вOJ-

шщи, jер су и иначе спахnjе хришЬани потицали из породица домаЬе

ситне властеле. Наjве1ш дио тих феудалаца прешао jе, раrajе или као-

irajе, на ислам. Године 1469. било jе у босанском санцаку 135 спахщска

тимара, од тога 111 у рукама

Али, Турци су, исто тако, били заинтересовани и за при-

добиjа!ье сел>аштва из новоосво]ених или пограничних, сусед-

них краjеKа. Турцима су сел>аци били потребил да населе опу-

стеле краjеве и на таj начин наставе производн>у, као и за

многе послове BOJнC службе: чуван>е мостова, друмова, одр-

жаван>е тврЬава, оруЬа и сл., али и за BUJнOTкC дужности:

во]нуке и мартолосе.

Што се тиче Босне и Херцеговине треба истапи да jе се-

л>аштво, услед непрестаних унутраппьих сукоба, граЬанског ра

tа у периоду непосредно пре доласка Турака, било исцрпл>eно

и незадовол>но многoóроJним порезима и даван>има, па jе у

османском BOJно-феудалном систему видело извесно олакшан>е

и ослобоЬен>е у економском погледу. Ту треба додати и верске

прогоне, нарочито тзв. босанске цркве, богумила, што jе у оп-

mтоj CитуапиJи и стан>у у Босни и Херцеговини у 15. веку

имало свога ynrnаjа на релативно брз успех Турака у овим

кpajеniiMа. О тешком стан>у босанско-херцеговачких сел>ака го

вори и ]едан старnjи историчар, Р. ЛопашиЬ:
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„Приjеделе око Yне према Бужиму, Острошцу и Цазину, па и сам

БихаЬ, эаузела jе турска сила jедним махом. Народа jе додуше за ратних

година 1530 — 40, па након пада Крупе, г. 1565. и Ферадове BOJ не г.

1576—1578. лшого ускочило у кршЬанство, али вепина jе, ишк, остала

на OMинскOJ груди, покорила се Tурскoj власти и примила коран. То

jе било тим лакше што су се многи кметови тлачени до зла бота од

CвOjе властеле, били узру^али и нагин>али турcкоj власти само да

буду у животу и иметку поштеЬени."36

НаjпогодниJи елеменат, кOJи се лако могао уклонист у

турски BOJно-феудални систем, пре свега због CBojе организа-

щце и покретл>ивости, били су Власи, кojiraа су Турци, за

насел>аван>е у опустела краjеве, учешпе у разним помоЬним

BOJним службама, давали разне повластице, ослобаЬали их на-

гуралне ренте, коjа jе замен>ивана „филурщом", новчаним да-

ван>има, а влашким старешинама додел>иван>ем тимара. Y Хер-

цеговачком дефтеру од 1477. године помин>е се зеамет влашког

кнеза Херака, кOJн обухвата 41 село, а као спахnjе наводе се

Петар, вojвода Храбреи и н>егов брат ВукиЬ Петар, вojвода

Гргур, чиJн тимар износи 7.232 акче итд. Ови херцеговачки

Власи су извршили колонизащцу у нахиJама Мостар, Гацко,

Невесшье, НикшиЬ, Почител> и др.

ИстраMcуjуЬн унутрашн>а миграциона кретан>а и посебно

насел>аван>е Лике у периоду турске власти, Степан ПавичиЬ

утврЬуjе и сталне правце и путеве, кOJима се влашко станов-

ништво кретало Cа jуга на север и северозапад.

,^емл>иште измеЬу Горн>е Неретве и горн>е Босне може се смат-

рати као простор на кOJи су доведени насел>еници од Ибра и Мораче,

а кOJи jе и касшце од 15. до 18. сгcwьеЬа служио као прелазан за као-

пресел>енике са тога jужниjега земллпнта,"37 — пише ПавичиЬ.

Y време кад се краjем ХVI века граница према Хрват-

j тj. Аустриjn и МаЬарима, донекле усталила, као и грани

ца према МлечиЬима у Далмациjи, поред непрекидних четова-

н>а и узаjамниX упадица, борба за влашко становништво, као

я борба за сел>аке уопште, саставни jе део живота на краjини.

Посебно jе значаJнO што су сел>аци CBOJнM учешЬем у

ратним походима и четован>ем на турскoj страни могли да

стекну повластице и да и сами постану спахnjе.38 Тиме се, за-

право, може и протумачити масовно учешЬе нашег становниш-

тва у турским походима на север и у другим правцима, наро

чито у време првих осваjан>а у ХV и ХVI веку. Можда jе наj-

бол>у потврду овакве тежн>е доброг дела босанско-херцеговач-

ког становништва запазио joui 1530. године Б. Курипечич, ка-

да у свои путопису закл>учу]е:
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„Од како jе OCвOJиO Yгарску и Хрватску хoЬе турски цар да

Босанци буду само краjишници."39

По наjстарнJнм катастарским пописима у Срби|и (Дефте-

ри кOJи се односе на бившу област Бранковину),40 као и у Бос-

пи и Херцеговини, ми налазимо у почетку турске владавине

на велики броj сnахnjа хришЬана, чнJи потомци — то се, та-

коЬе, може пратити по сачуваним дефтерима о истим поседи-

ма — постаjу муслимани. Процес исламизащце спахnjа —

хришггана, па и сел>ака хришЬана, и то сточара — Влаха, као

и землюрадничког, седелачког становништва, кOJи се у ХV ве

ку започин>е, наставлю ову тенденциjу у ХVI и XVII веку,

тако да се тада класне разлике измееу раjе, ексштоатисаног

становништва и господареЬе класе, спахиJа, зеаметлща и ти-

марлиjа, турских чиновника и разних поседника (власника чиф-

пука и сл.) обележава као разлика измеЬу неверника тJ. хриш

Ьана и муслимана.41

PатуjyЬи на jужнословенским земл>ама Турци су у мно-

гоме утицали и на sojnу организациjу хришпанских суседних

држава, али су и сами преузимали, на своме путу, многе обли

ке патован>а од CBOJиX некадаппьих противника. Занимл>иво jе

изнети и мишл>ен>е Н. ФилиповиЬа да jе суштина ускочке и

ха]дучке борбе, изградн>а Bojне границе, као и других хриш-

Ьанских кращна, преузета од Турака гJ. н>иховог метода рато-

i-ан,a, начина осваjан>а, четован>а.

„Изград1ьа вojне крапине — пише Н. ФилиповиЬ — поjава уско-

ка, само су били облици, чиjа jе суштина била преузета од Турака.

HстoриJа четован>а, нарочито на граници jест исторnjа борбе за се-

:ьаштво и унутрашн>е противничке економске снаге. Та Ье борба ути-

цати и на живот нашег сегьаштва, сnециJamto оног на граници. Она

jе за четничко ратован>е представляла главки садpжаj живота гранич-

imх краjева."42

Од родова воjске, у кOJима су служили хрщпЬани, nаj-

noзнатиJи су вojнуци и мартолоси.

„ Босански вojнуци су краjем ХV и почетном ХVI стол>еЬа првен-

ствено употребл>авани за чуван>е изложених вароши и градова нарочи

то у пограничним кр«цевима."43 — пише Х. ШабановиЬ.

Што се мартолоса тиче, они су од наjраimjег времена

турске владавине у нас, били хришЬанска Bоjска, првенствено

састал>ена од влашког сточарског становништва, кOJE jе слу

жила у турским граничним посадама, на рекама Сави и Дуна-

ву, као iuаjiсаши, или као уходарска служба.

,^Лартолози (од грчког амартолос) су по злу гласу познати хршп-

Ьани у турскoj служби, KOJи су jora у ХV стол.еЬу служили по тур
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ским граничним мjестима и градовима, често упадали у сусуедне крш-

Ьанске земле и тамо харали и робили."44 — карактерише их Х. Кре-

шешьакоаий.

Мартолосе сусреЬемо веома рано и у преписци коjу воде

Зсмал>ски одбор штаjерски и BOJни заповедници са хришЬан-

ске стране на Крайни.

Године 1540. (28. jаnуара) извештава Земал>ски одбор шта-

jерскн пуковника Ивана Yнгнада да Ье пристати да прими на

издржаван>е и плату чете мартолоза, коjе треба организовати

по угледу на турске мартолозе.45 Исто овакво писмо уnуЬуjу

сталежи и BOJнOм поверенику Адаму од Холенека.46 Y извеш-

атJу Ханса Yнгнада штаjерCким сталежима исте године, jавл>а

да су примл>ена у службу 250 мартолоза како би се н>има за

платили турским мартолози.47 Y jуnу 1540. године имамо по-

датака да се остали BOJHIIUи буне што се мартолози (кOJи се

углавном регрутуjу од жумберачких ускока) nлаЬаjу бол>е од

остале BOJCке.48 BеЬ следепе године захтева крагь Фердинанд

да га генерал Иван Ленковип обавести колико jе стаjaло нова-

ца држан>е мартолоза у 1540. години. Y овоме писму се наводи

да су Турни у том периоду имали 1000 мартолоза.49 Тих година

имамо, према подацима, и посебног муштрсаьа Влаха и ускока

за мартолозе.50

Истина, имамо и м.шештаj из 1547. године (16. марта) у

коме Лука Секел из Вараждина jавл>а да су турски мартолози

jачи од хришланских и да стално четуjу.51 Често се поред пла-

пених мартолоза помин>у и неплаЬени, нарочито на турcкOj

странн, а 1544. године у JCÄнOм извептцу CтOJи да на заузи-

ман>е градова испред турске BOJCкC иде jeднu рула щешака с

лопатами и копачима.52

Та поjава да се преузимаjу облици вojне организащце

наjбол>е се запажа и код поставка капетаниjа и капетана у

Босни и Херцеговини. Y своме значаjном делу Капетанще у

Босни и Херцеговини Х. Крешевл>аковиЬ гшше:

Турци до Саве и Yне упознаше се ту с овом инсти-

тущцом, па и они почеше по пограничним местима оснивати капета-

иnjе",53 као и мало дал>е:

„Од 1060. до 1690. године постojаro jе на териториjи еjanета д в а-

десет и девет кадетамиjа. Сjедишта су капетана погранични

градови: Осnjек., Вировитица, Градишка, Jасеновац, Бубица, Костаjница,

Нови на Yни, Гвозденско, Крупа, Имотски, Требин>е и Херцег Нови. Y

залеЬу сjедили су капетани у градовима Da п.а Лука, Каменград, Кл>уч

на Сани, Jаjuе, Хливно. Према томе биле су двадесет и три пограничне

и шест унутрашн>их

На основу гшсма Петра Ердедиjа од 8. jаnуара 1558. годи

не где се помин>е градишЬански капетан (gradyskаy сарitаnеas)
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X. Kрешt'B,ьаKOBiih jе извео заюьучак да jе Цафер капетан, ко-

Jн се тада спомш-ье уjеднo и преu капетан кOJи се помшье у

Босни на турскоj страни. МеЬутим, X. ШабановиЬ jе утврдио

да jе Цафер бег наследиo Махмуда капетана рщеке Саве,*5

кOJH jе, дакле, први нама ггознати турски капетан у Босни,

утврЬен у документима.

По X. ШабашлшЬу институщца капетанще и капетана

ниJе преузета, како мисли Х. Крешевл>аковиЬ, од угарско-хр-

натске BOJнB организащце, jер су капетани као заповедници

на рекама познати у ХV и ХVI веку (Саве капудани, Драва

капудани, Неретва капудани, Крка капудани) и да су у ХVIII

веку каnетаниJе постелено прерасле у територщалне одбрам-

бене установе у систему обезбеЬен>а пограничник краjева.

Ипак, треба нагласити да jе капетанска дужност у Босни и

Херцеговини за време Турака била висока. Капетане jе пос-

тавл>ао лично султан, на предлог санцакбега, они су имали

титуле ага или бегова. Своjу дужност, као што jе cлучаj и са

многим другим дужностима на Краjnни, вршили су наследно.

ЦогаЬало се да поjедине породице и по двеста година насле-

bуjу капетанску дужност. На ово подсеЬаjу и презимена, ко-

jа су у вези са зван>ем и службама: КапетановиЬи, слично као

RехаjиЬи (од Ьехаjа), ДиздаревиЬи, Бул>убашиЬи, Барjактаре-

виЬи, БонлагиЬи, ОдобашиЬи и сл.

Наследна капетанска или или нека друга дужност или слу

жба такоЬе су jедан од видова специфичног турског феудализ-

ма у Босни и Хецеговини, jер jе босански пашалук од самог

почетка имао посебан положаj у читавоj царевини, као исту-

рена „краJина" према неосBojениM и хришЬанским деловима

Зужне Европе. Лични живот капетана, свакодневни догаЬаjn

на граници, нарочито у ХVП веку, борба за богатство и славу,

четован>е, мегдани, отмице и откупи, што jе, уосталом, било

карактеристично за целокупни живот на Краjnни, утицали су

да се и у нареднoj традищци очува успомена на капетане, о

чему у наредним песмама сусреЬемо наjстарnjи помен у Ерлан-

генском рукопису (бихаЬки капетан).56 Jедан од бихаЬких капе

тана, Мусiаjбег Лички представлю наJистакнутиjег jунака еn-

ских песама са КраJине, а и друга капетани, такоЬе, представ-

л>аjу често помин>ане jунаке епске народне поезnjе краjnmни4-

ког периода (браЬа БеширевиЬи од Острошца, ЦериЬи итд.),

а помшьу се и у млаЬим муслиманским песмама, све до nаj-

iioвнJнx, коjе се односе на сукобе са границе према Србnjii и

UрнOJ Гори.57

Почетком XV века Турци су у cредкоj Босни успостави-

ли границу Каменград — Юьуч — Гламоч и потврдили jе 1503.

2 Кра]ншничка епнка
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и 1519. године уговорима са будимским двором. Све до 1527. го

дине Турци углавном мирним путем осваjаjу Крбаву и Лику,

као и средни, северни и северозападни део Босне. Тих година

се и на хрinuЬанCкOJ страни почин>е са интензивюцим органи-

зован>ем BOJнC границе, jер су Турци проваливали у Кран>ску

и IHгаjерску преко хрватске стране, такорепи неометани. Значаj-

но jе истаЬи да су четован>а, као и нова осваjан>а за рачун

Турака сада вршили домапи л>уди, као што jе био, рецимо,

Муратбег ТардиЬ., MиJи jе брат био каноник, а он као hехаjа

(заменик) босанског паше, осваjаo Лику и Крбаву.58 Y следе-

}\ем периоду, од 1530 — 1550. године, након нових осваjаibа,

Турци nроumруjу своjу границу деловима Хрватске и Славо-

нще. Од босанског санцака (1463), долази до стваран>а босан-

ских пашалука (1580) у кOJн улазе веп ранnjе основани сан-

i.iаuii: зворнички, херцеговачки, клишки, крчки или лички. Но-

ву турско-хришЬанску границу успоставио jе мир у Житви

1606. године. Нова граница се кретала од тврдог града Клиса,

па копном све до Зрман>е, одакле jе граница ишла неточном

страном Велебита на север до Горн>е Кладуше, и потом на Си-

сак, више Вировитице до Новог Зрина и дате кроз Yгарску.

Али, заправо после овог мира од 1606. године, наcгаjе пра-

ви мали рат.

Седамнаести век jе, управо, време када су сукоби на гра-

иици, краJHни, према АустриJн, односно ХрваxскOJ и Славони-

Jн и Млечилима у üриморjу, били наjacешЬи, када су четова-

H>а, узаjамна упадан>а преко границе, била свакодневна поjава.

„Никада иnjе било на КраjинH, почев од Дубице и KocrаJHице,

па све до Сеiьа и Приморjа, тако живахно комешан>е и четован>е, као

средином XVII виJека, осхзбито кад се на Краjium поjаsmUе, у njесми

толи onjевани „Турци Краjишници", Мустаjöег Лички и Бул>убаша Му-

jo Хрн>ица од Кладуше."59 — пише Рад. ЛопаишЬ.

Тако смо, на известан начин доспели до општег простор-

ног тJ. географског и исторщског тJ. временског оквира, у ко-

JCм бисмо могли да тражимо исторnjску окосницу, реални ос-

лонац многих догаЬаjа, као и стварних личности, коjе су пре-

несене у многе и разноврсне садржаjе jедuе у много чему осо-

бите епске поезще, као што jе краjишraraкн део муслиманске

босанско-херцеговачке народне епике. Наравно, ÄCтajbниJе Ье-

мо се наккадно осврнути и на многе конкретне проблеме исто-

риjске истине, и стварних догаЬаjа и личности из живота на

Kраjnни у шестнаестом и седамнеестом веку, али Ьемо и у

овом општем оквиру, кOJи захвата у основним меЬама време

од Курипечичевог МалкочиЬа о коме пенаj у песме jопi 1530.

године, па све до краjа 17. века, када и певач, након погибще

Mуcгаjоега Личког 1676. и турског пораза под Бечом 1683. го
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дине, као и карловачког мира од 1699. године, после коjег до-

лази до повлачен>а Турака из Славонще, делова KраJHHе и Ли

ке, носталгично закл>учуjе:

„Неста бега, неста четован>а!"

Ипак, и у овако крупно OмеЬеноj, временски и простор

но, КраJини, поKуiuаhемо, пре него што се будемо конкретно

позабавили по]единим песмама, садржаjима и личностима у

i-ьима, да на основу сачуване документарне граЬе, сачуване

преписке, званичних одлука и сл. у imjouimiijuM цртама, илу-

струjуЬn то груписаним, свакодпенним пojавама, ухватимо не-

ке од основних нити живота на КраJини, интензитет по]единих

односа с обе стране границе, различите згоде и незгоде, од ко-

inх Немо многе мопи да препознамо и у касшфш, сачуваним

песмама, што Ье нам управо и помопи да бол>е схватимо на

ст анак, дал>и развoj, па и ширен>е ових песама. (О имену пе-

сама, унутарн>oj подели и сл. бипе накнадно речи).

6.

Из сачуваних службених извештаjа, преписке турских и

хрватских, славонских, аустрщских, италщ'анских и др. запо-

недника, различитих докумената и архивске граЬе из 16, 17. и

18. века, Kоjу су делом обjашьивали Р. Лопашип, Фр. Рачки,

А. ИвиЬ, J. Мал, Б. Десница и др. може се, чак и делимичним

увидом, сте!ш одреЬепа слика о иекаданпьем животу на Кра-

jiпin, о свакодневним догаЬаjима, као што су ухоЁен>е непри-

jатeшCке аериториjе, добавл>ан>е извештаjа и вести преко ухо

да и повереника, кOJи тамо живе, или се ynуЬуjу да донесу

пзвештаj, припреман>е преласка или бекства становништва с

jедне границе на другу, уnуЬуjу се подали о кретан>у вojске

(такс из Турске, са нашег подруч]а одлазе вести у Задар, Грац,

Загреб, Беч, а из Дубровника Турцима и ел.), оmrcуjе се распо-

ред непрщател>ских снага с друге стране границе, упада се на

туЬу териториjу и одводи робл>е: жене и деца, граби се стока,

шьачкаjу села, добnjаjу се дарови, наручуjе се чоха, мед, ла-

нац, пехар, тражи стална месечна награда, уговара се откуп

еужан>а, тражи се сман>еи,е уцене, понекада се утврfeyjе nрnjа-

теллтво, побратимство итд. Има доста података о томе како

je погинуо неки од виЬенщих Турака Краjишника, или хриш-

Канских каПетана, заповедника, или н>ихове родбине. Посебно

се заиажаjу jачи додири, па и извесна iiрuсimjа атмосфера,

yaаjаwiio поштован>е и разумеван>е, као и прщателлтво меЬу

заповедницима на Краjини, с обе стране, кOJи су, често, у сва-

кодневном животу били упуЬени на узаjамну сарадн>у и помоЬ.
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Уходарство

Y сачуваном писму аустриjског крал>а Фердинанда Стефа

ну Бериславу од 3. фебруара 1527. године, Фердинанд подстиче

Берислава да одржава са н>им везу.60 Из 1529. године (22. jул)

имамо писмо Павла БакиЬа крал>у Фердинанду у коме га оба-

вештава о крета!ьу Турака.61 Из касниjе преписке се види да

Павле БакиЬ жели за ове услуге да издеjствуjе одреЬене при-

вилепце за себе и Cвоjу породицу. Y преписци од 1530. до 1536.

године, Павле БакиЬ обавештава крал>а Фердинанда о свим но-

востима из Турске, меЬу кojима има доста таквих, коjе jе

сазнао од „српских калуЬера".62

ПревоЬен>е становништва

ПревоЬен>е становништва jе нарочито поjачанO краjем

шеснаестог века, тако, 24. фебруара 1586. године Вид Халек jа-

вл>а из Вараждина да jе попашено више села и доведено сто

рлашких (wаlасhisсhеs) жена и деце, да jе доведен и плашки

кнез ПеашиновиЬ, кOJи jе био саветник босанског паше, и обе-

Ьава да Ьe довести своjе Влахе на хришЬанску страну.63 ИдуЬе

године Вид Халек обавештава Земалски одбор uггаjерски да се

nриnремаJY наjбол>н калаузи (саlаussеn) и харамбаше да преЬу

на хришЬанску страну и да Ье то бити наJBеЬа селидба Влаха,

те да Ье по одласку Влаха и Турци морати да напусте суседне

краjеBе, а турски бег hе бити одговоран султану због тако ве-

лике селидбе хршшшна. О ситуаципи Влаха под Турцима саз-

nаjемO из извешта]а од 27. августа 1589. године, у коме CTOJи

да jе за вучу топова сваки Влах морао да има по товарног ко-

н>а, а 5. октобра 1595. године барон С. ХерберuггаJн ¡ав.ъа из

Вараждина да jе по речима влашког бискупа (Wаllасhisсhег

bisсhof) Власима све теже под Турцима, jер их ови Cматраjу

за доушнике и уходе. Исти генерал С. ХерберпггаJн ¡ав.ъа над-

BOJBOдн Фердинанду веЬ 4. октобра 1599 године из Вараждина

да jе извео Влахе у хришЬанство, као што jе то урадио и 10.

септембра 1595. године, када jе упутио CBojе чете да изведу

народ преко границе.64 Y тим иSBeштаJима о Власима има и

полиса иман>а и поседа, кOJи им се доделку (као што jе слу-

чах са кнезовима — ношодама Николом ПеашиновиЬем и Ра-

дованом ОжеговиЬем).

ОслобаЬаtbе из ропства помоhу откупа

Године 1558. из Вараждина се шагье иSBештаj о турским

четама у Славонnjи (Мославина), а 24. jуnа 1558. године гене
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рал Иван ЛенковиЬ обавештава uггаjерске сталеже да су Тур-

ци четовали код Кладуше, Бовича и Лудберга, и одвели доста

хришЬана у сужан>ство.65 Године 1572. (25. августа) Jураj Дра-

пiKoitnh обавештава Вида Халека да су Турци одвели робл>е

код Дренчина. Исте године Криштоф Ауерсперг тражи од шта-

jерских сталежа 4.000 форинти за откуп брата Вука Енгелбрех-

та, Kojи се налази у турском сужан>ству, а из Л>убл>ане се жа

ле да су жумберачки ускоци хтели да побегну у Турску, на-

кон смрти X. Ауерсперга. Турци nаcгojе да CBOJе робове осло-

боде преко Дубровчана.66

Преписка измеЬу пограничних заповедника се води око

сужн>ева Шабана, Солимана, Грге и Муjе.61 Абдулах Диздаре-

лиЬ лише сисачком капетану 1652. године да пошале човека,

кOJи Ье HUAI ihn откуп за сужн>а Мустафу.68

ОслобаЬан>е из ропства заменом, на веру, због прщателсгва

ОслобаЬан>е из ропства се могло обавити и на разне дру

ге начине. Робови (сужн>и) су се понекад пуштали и на веру,

с тим да откуп исплате касниjе. Имамо и понуда да се робови

замене. Власници робова, или спахnjе, понекада, пишу CBOJим

робовима. Тако, рецимо, Мухарем Нехаjа пише 1662. своме

сужн>у Цигору. Степан Трубар нуди костаjничком диздару

1662. године замену роба Хабида.69 Понекада jе сужан> веЬ мр-

тав, пре него што jе откушьен.70 Откуп се Cман>уjе за л>убав

неког прnjател>а. Тако каноник Тома АугустиЬ CмаH>уjе откупну

цену сужн>у, за л>убав Хасана ЦиркиналиЬа (1678).71 Из наjраз-

личитиjих разлога се тражи сман>ен>е висине откупа — наJчCш-

hе jе узрок сиромаштво. Тако 1681. године Мустафа Шелмано-

виЬ нуди 400 талира за Буру ГрадишЬанина, а за сужн>е Андра

и Тала, турски главари нуде ман,у откупну цену. Сужан> се,

као што jе случаj са сужнюм Савом, уnуЬуjе са товаром робе,

да jе распрода, како би се откупио.

ДогаЬало се да ропства допадну и познате личности са

KраJnnе, као што jе случаj са Петром JанковиЬем, сином Гаш-

пара Jаi не« i им па, капетана КрпжапиЬ града (око 1637. године

или 1642. године) око чnjег откупа се створила читава афера,

да jе чак и султан захтевао да му се упуте главе кOcгаJничког

капетана Омераге, крупског диздара Нусух аге и Муjа Хрн>и-

це,72 jер су приграбили велики откуп.

Погибща на ÖOJнOM полу, мегдани и др.

Сачувани су и писмени помени о смрти на OOJнOм пол>у,

pаibаcаiby или мегдану многих познатих личности са Кра]ине.
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Код Витезовипа имамо да jе 1556. године Kостаjrapiy издаj-

ством, за 2.000 дуката, предао некакав Панкрац, али jе ухваЬен

и растргнут на кон>ске репове. ВитезовиЬева Крoника бележи

1601. године да jе Даниел Франкол у удбинскоj планини убио

Халилбега Мемибеговипа, а Вук МераавчиЬ витешкому Тур-

чину Eadibeвиhу и кон>у н>егову jeдним махом главу одсщече.

— 1627.«

Можда jе у OвOJ зашшл>иво] хроници наjзначаjниjа бе-

лешка о погноиj и Мусxаjoега Личког.

„1676. Криштоф Делишимуновий, туран хапетан, раэби Мусrajoeга,

главара БнхаЬкога: кому главу отсиче Микулица Оришковий Оточанин

од Сенеке краJиие."74 — пише у Кроници.

Тако се бележи и смрт Бо]ичипа AAиJC, Куне Хасан arе,

као и Сми.'ьаниЬа Илиjе и других.75

Трговина, поклони, свакодневне услуге на KраjuнU

Када jе реч о трговини, онда има и драстичних примера

nроflаjе деце за кон>е, о чему 1589. године обавештава Степан

Gгosswеin надво]воду Ернеста, указу|упи да Власи у ТурCкOJ

Aаjу децу за кон>а, и да jе Тома во]иода дао петоро деце влаш-

ке за кон>а иако je о6nMаj да се за jеAног кон>а даjе ]едан

момак.76

Посебно богату граЬу пружио jе Б. Десница у збирци

lîcrоpuja котарских ускока (I, II, Београд, 1950/51), коjа, исти

на, обухвата раздобл>е друге половине ХVII века:

„ПолазеЬи од претпоставке — пише Б. Десница — да се ускочки

рад, кOJи jе стварни субстрат народним песмама котарског циклуса,

развио углавном за време кандиjског и мOреjског рата, «гранично сам

свojа истраживан>а на раздобл>е од 1645. до 1700. године."™

А то jе раздобл>е коjе jе и на КраJини богато како до-

тако и личносгима коjе су остале познате и исто-

рnJH, а и веома живо] и бoгатoj нарOднoj епици, коjа се ства-

рала о н>има. Песме о Турцима Крщишницима припада]у истом

оном времену коме и хаjдyqке и ускочке, а често се оnеваjу

лет Aoгаbаjii и протагониста су им исти jvnаiui.

7.

Иако Ье се целоsити]и заюьучак о песмама са Кра]ине

мопи доносити тек када се оне свестрано размотре, овде бис-

мо се задржали укратко на називу, можда и само формално,

¡езичкн гледано, кOJи за ове песме употребл>авамо.
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Видели смо да jе ОА два имена, ксцима се обележава гра-

нични краj, погранично насел>е, област, подручjе, краиште и

краина, оBаj други преовладао од средине 15. века. Истина,

географски, поjам краина се локализовао на Босанску краjn-

ну, али се у 16. и 17. веку употребл>ава и за мап,а гранична

подрyijа, на имамо: банску краJину, славонску кра]ину, хр-

иатску краJnnу, сен>ску краjmry, иваниЬку краjину, бужимску

KраJHну, па, чак, и БеширевиЬа краJину и др.79 а сусрепемо и

новиградску, макарску и сл. у Приморjу, дакле, ван ближег

подручjа северне и северозападне границе босанског паша-

лука. Али, док се у употреби поJма краиште и краина запажа

разлика, коjа настаjе средином петнаестог века, употреба речи

краиштник (односно краишник, краjишник, након отпадан>а

т)80 jе континуирана све од времена помена у Душановом за-

конику, повел>и Степана Херцега, до примера из 17. века и

данаппье употребе овог имена за становнике Босанске кра]ине.

Краjuшник jе, видели смо, у почетку означавао властели

на на граници (властеле краиштници), а затим и заповедника

на краишту (краиштник господарев), односно на „краини", да

би, данас, обележавао становнике Босанске краJине.

КраJишник jе означавао и граничара, човека кOJи чува

Kраjunу, границу.

По Рjечнику JА3Y, Краjmuник jе:

„MOвJCк кOJи живи на граници, KраJиHи, те се често бори са не-

nриJaтел>има кOJи су преко границе, граничар, сератлnjа.*!

С обзиром да jе одбрана хришИанске границе била рас-

цепкана (банска, хрватска, славонска краJина), и да су jе ор-

ганизовале и различите државе (Аустриjа и Млетачка Репуб-

лика) поjам Краjnшника ниJC био jеАинCтвCн за целокупну

хришЬанску границу према Турцима на nашоj територnjи. Чак,

чешЬи су називи: ускок, Морлак, граничар (Gгänzег).

Са турске стране, пак, с обзиром на jединCтsену одбрану,

Kраjnшник jе означавао бранител>а Краjnnе, али и бранител>а

других делова турско-хришЬанске границе, те се Kрujnninnun

— у песмама Турци Крщишници — са турске стране поистове-

Ьуjу са сйим бранител>има босанског пашалука према Хрват-

CкOJ, Славонщ'и, млетачком nриморjу.

Муслиманска народна песма са Кра]ине jе добро фикси-

рала овакво значен>е. Оно што су на хрnшЬанCкoj страни хаj-

дуци и ускоци — то су на турскоj страни: Турци Крщишници.

Како. стога, назвати песме о Турцима Кра ¡мпшиимма, бра-

41 1 тс:ы IMа КраJине и других турских граница према Аустрщи

и MnетаMKoj Републици у турском периоду, а пре свега у 17.

веку (jер овом веку nриnадаjу наJзначаJниJе личности коjе су

опеване у еnскоj поезди)? Ми смо их назвали крашшппчкпм
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песмама по главним протагонистима: Краjишницима. Као што

се по ускоцима и ха]дуцима и песме зову: ускочке и хаjдучке.

Истина, ове песме би се могле назвати и по Kраjniin — кра-

juшKе, али никако кра]инске (као што jе то урадио А. Шмаус),

бар са jезичке стране. Наиме, и из примера коjе смо наво

дили, види се да се аdJ. кра]ишки сусреЬе у поменама из

17. века. Из истог овог века су и помени аdJ. крщишнички („а

код регимента краjишнUMких"),82 али се крщински ни у данаш-

1ьем говору не употребл>ава за Босанску крапину (за разлику

од Неготинске и црногорске краjimе, где jе придев — кра-

jíiнCKU).

Муслиманске народне песме о Краjишшщима, ми смо,

стога, назвали краjmuничким песмама, не само због формално-

разлога (JеP- би се могло бирати само измеЬу: кра-

— краjишничке), него и због садржине ових песама, у

ко^има се оnеваjу jунаiuтва КраJишника, као што се jунаnгrва

ускока и хаjдука onеваjу у ускочким и ха]дучким песмама, са

кOJима краjишничка поезnjа има наjвmnе сличности и везе.

О томе коjе су особености краjишничке епике у оквиру

муслиманске епске поезnjе и целокупне српскохрватске народ-

не песме и усменог стваралаштва, мо!ш Ье се, сматрамо, си-

гурниJе оцен>ивати када се приступи jеднoj nотnуниjoj анализи

ових песама. За сада смо се ограничили на задатак да овим

песмама одредимо време, простор и име, с тим што Ьемо у

далюj анализи покушати да утврдимо настанак и развo], као

и прве помене и бележен>а ових песама, да бисмо тек тада

могли ближе да одредимо карактер, садржа]е и личности, као

и друге особености ове noезnjе, коjу смо назвали крщшиничка

опека поeaujа.
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ПОМЕНИ, БЕЛЕЖЕЬЬА И ОБJАBJbИBАIbА

МYСЛИМАНСКИХ ПЕСАМА О КРАШШНИЦИМА

Може се реЬи да jе Вук, истина, прославио српске народ-

не песме, да jе ударно темедье не само ]ужнословенске, него

и словенске, па и европске фолклористике, али да jе на ви

дело дана изнео онакву поезnjу каква jе била почетном XIX

века, или, ако се узме у обзир да jе песме из своjе прве збир-

ке, Üjеснарuuе од 1814. године, запамтио у детин>ству — с кра-

jа ХVIII века. Вук jе, дакле, у CBOJнм збиркама пружио ре-

лативно нOBнJу слику наше народне поезиjе, али се сматра

да jе била записивана и у ранним вековима. И Фортисова

Хасанагиница од 1774. године, коjу jе Вук уврстио у своjу

П^еснарицу, потиче, наJBероватниJе, из тих ранних записа.1

Први jе на оваj проблем, колико знамо, указао Фр. МиклошиЬ,

а затим jе В. Богишип CBOJOM збирком Народне njeсne из ста-

рujuх наjвtiше приморских записа (Биоград 1878) недвосмис-

лено показао да jе наше Приморjе, знатно пре Вука, имало

CBOjе записиваче наших народних песама.

Истина, наша истраживан>а старnjих промена, рукопис-

них збирки, као и об]авл>иваних песама, а и промена и до-

каза о овим песмама у стваралаштву наших crарujих писаца,

и дал>е даjу нове резултате и податке.2 Посебно се овом про

блематиком бави М. ПантиЬ, кOJи jе 1952. године jедним члан-

ком у Политиии скренуо пажн>у на забелешке песама из Бо-

гишиЬеве заоставштине, а, затим, након неколико прилога из

ове области у своме раду Jугословенска кн>ижевност и усмена

народна кн>ижевност од ХV до XVIII века,3 документовано

приказао континуирани живот и бележен>а наших народних

песама од ХV века наовамо, ствараjуЬи тиме редослед запи-

сивача, кOJи су оставили „записе српскохрватских народних

песама старnjе него што су записи Вукови"."

Што се тиче помена о муслиманским песмама у нас, мо-

же се узети да jе Курипечичево саопштен>е из 1530. године да

се о субаши Малкочипу, кOJи jе код Каменграда, на граница,
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сусрео аустрщ'ску делегащцу, много пева у Босни и Хрват-

CкOj5 уjеднo и прво сигурно сведочанство да се у шеснаестом

веку певало и о муслиманским ]унацима и Н>иХОБиМ подвизима.

Песме, коjе помин>е Курипчеич, нису се, нажалост, сачу-

вале до нас (бледи одjек и успомену на МалкочиЬе имамо у

песми БогишиЬеве збирке: Како Никола бан Зрински силни

витез освети Pадuвоjа слугу погублена од Малкоч бега и како

Малкоч на заnовjед цареву погину), али су подстакле многе

нстраживаче да се заинтересуjу за стварну личност6 коjа се

иза овог помена криjе. Касниjа истраживан>а су показала да

jе и Курипечичев МалкочиЬ jедан од многих Малкочипа, кOJн

се помнил- шездесетих и седамдесетих година шеснаестог века

као ратници на турскоj страни.7 На таj начин се може до-

ггустити заюьучак да су ове прве муслиманске песме, о кOJи-

ма налазимо помена, биле испеване о стварним исторщским

личностима и н>иховим подвизима.

Сличаи помен налазимо нешто касниjе у сmхованoj хро-

ници маЬарског лесника Себастnjана Тинодща (ШебашЬана

из 1554. године, где се истиче да jе у YгарCкоj

гуслар неки Димитрще Караман, кOJн jе у CBOJим

српским песмама (у српском начину) толико узнео липовског

бега (по ЛатковиЬу — Yлуман паша босански)9 да га jе oваj оба-

суо даровима.10 И овде, дакле, имамо помена о песмама коjе

оnеваjу муслиманског ]°унака, слично као и ранnjе МалкочиЬа.

Потврду о муслиманском певан>у у шеснаестом веку у

нас, могли бисмо наЬи и у белешци, коjа, ако jе тачна,11 го

вори о Хасану Кафщи Прушчаку (1544 — 1616) кOJи ниjе во-

лео песму и свирку, па jе обилазио улице у кOJнмB се певало

и свирало,12

СледеЬи помени о муслиманском певан>у у нас припада]у

BеЬ седамнаестом веку. Елви Челеби у своме путопису (Sуаhаt-

nаmеsi), када помин>е битку код Будима, где jе погинуо Дервиш

паша, син Баjазnл аге, каже и ово:

„Оваj 6oj краjишници у песми oпеваjу".13

И француски путописац Пуле, кOJи jе путовао Босном

1658. године, говори о распростран>ености инструмента табу-

речг, у кOJU, по н>ему, свира скоро свако дете „из бол>е куЬе"

и затим додаjе да уз свиран>е иде и певан>е, кOJим су Турци

одушевл>ени.14

Када говори о песмама и легендама о Берзелез Алщи, А.

Олесницки наводи и одел>ак из исторщ'ског дела Тарихи Пе-

чеви, од Ибрахимбега Ала]беговиЬа Печевща (1570 — 1650),

кOJи jе почео да пише 1641. године, следеЬу карактеристичну

реченицу:
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„Y jезику иевjериичкOм njева се njесма, xojа постаjе све позна-

тиJа. Ту njесму на jезrnсу Влаха (i£lаq) зову давориjом".15

Из стариjих дубровачких записа имамо две народне лир-

ске песме, „турске севдалинке", кOJC jе у своме рукопису оста-

вио Дубровчанин Михо Мартелини (око 1653 — 1719), а у

антолопци М. ПантиЬа Народне песме у записима XV — ХVIII

eека налази се муслиманска песма Невола с неjаким мужем,

коjа потиче из зборника Непознатог Пераштанина (око 1690),

за кOJи се дуго веровало да припада Андриjи ЗмаjевиЬу (1624 —

1694).16

Када jе 1925. године Герхард Геземан об]авио Ерлан-

генски рукопuс старих српскохрватских народних песама,11 по-

стало jе jасno да смо знатно пре Вука имали не само пojеди-

начна бележен>а народних песама, него и читаве зборнике, кOJи

су припадали jедном географском подручjу. За Ерлангенски ру

копис jе и сам издавач утврдио да jе, по CBOJ прилици, настао

на териториjи некадашн>е Bo]не краjине, где су у прошлости

често служили и странци, од кOJиX jе jедан, по Геземану — Не-

мац, и прикупио збирку лирских и епских песама. По Геземану,

кOJи jе извршио детал>ну анализу рукописа, песме су прикуп-

л>ене у периоду измеЬу 1716 — 1733, наjвероватюце око 1720.

године.

Било jе покушаjа да се ближе одреди време, а и место на-

станка зборника песама, али се и до данас одржало тумачен>е

коjе jе дао сам Г. Геземан, да jе аутор зборника странац, да су

песме прикушьене на некадашшэj Bojноj гранили и да по-

тичу из прве две деценще осамнаестог века. Y овом зборнику,

сем тога, наилазимо на прве муслиманске краjишничке песме,

иако jе читав зборник по своме духу отворено „антитурски,

хришЬански". Наиме, за севдалинке лирског и баладског карак-

тера. Г. Геземан каже да су турског порекла,19 али се у збор

нику налази и неколико ]уначких песама у коJима Турци хриш-

Ьане савлаЬуjу (песме 88 и 138) или их срепно вараjу (песме

74, 77, 85, 126).19 И управо ово неколико jуначких песама има

посебан значаj за'утврЬиван>е карактера и неких особености му-

слиманских ]уначких песама старnjег бележен>а. Нема никакве

сумн>е да jе поезnjа Kоjа jе нашла места у Ерлангенском руко

пису настала у периоду пре него што су песме забележене.

Ово поготову може да се односи на песме jуначног карактера.

С обзиром да се карловачким миром од 1699. године завршава

буран период краjишничког четован>а, jер долази до повлачен>а

Турака, може се претпоставити да песме Ерлангенског рукописа,

чуваjу и оfljеке тог тек окончаног периода четован>а на Кра-

JHни.

Зато Немо погледати о кOJим се муслиманским ]унацима у

овим песмама ради, да ли су то исторщски познате личности.
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какви се догаЬаjи оnеваjу — да ли поAсеЬаjу на садржаjе дру

гих песама о воjеван>у на КраJини — и, наjзад, иако немамо

на располаган>у велики броj песама, биЬе значаJнO какие су

по облику ове рани]е забележене муслиманске песме са Кра-

Jнне, да ли имаjу сличности, или се разликуjу од песама коjе

су касниJе прикушьене а onеваjу исте личности, догаЬаjе, а,

свакако и време.

Y Ерлангенском рукопису сусреЬемо око шездесет имена

муслиманских ]унака, од кOJHX добар део припада ¡унацнма

краJишничких песама. Тако се у овом зборнику помин>у: Стам-

полиjа Mуjo (имена смо само транскрибовали), Челегаца Муjо,

ПротариЬ Мустафа и ЕлечковиЬ Муjо, ПротариЬ Машане из

Удбине. Y песми 128. сусреЬемо Мурата арамбашу из Удвине:

„Подигла се една мала чета

од Yдвине града белога

пред н,има е Мурат арамбаша . . ."

Y песми бр. 160 имамо oваj почетак:

„Огласисе лепа девojка

оу оудвини сестра Бертарийа."

На стр. 267 (песма 188) где се опева женидба „UерHojе-

пиЬ Ива", чохи ni,e се и петнаест ускока:

„коино су скоро ускочили

от беле от оудвине града".

Мустаjбег се у Ерлангенском зборнику помшье jеданпут,

на стр. 171 (песма 120). Он jе от лепа места пан>елуке и тужи

у тамници 1гана гаускога. Муcгаjбег нуди откупе, а такоЬе и

Mустаjбеговица, али на краjу „пан" разл>уЬен што Мусrаjбег

хвали CBOJа три камена да су лепши од н>еговог целог иман>а,

ипак, одсече сужн>у главу. Име Алnjе се помшье неколико пу-

та. Y песми 79. Aлnjа jе jаjачки сердар, кOJи jе заробио сестру

КарловиЬ Ивана. На стр. 207. имамо Кон>иЬа АAиJу. Од позна-

тих КраJншника овде се помшье БojичиЬ Алща (поjwiuh алща),

где jе он jунак, кOJи jе погубио капетана Ива од Моравипа

града:

„и погибе капетане иво

погубига поичийу алnjа" (Стр. 130).

И ова би песма могла да буде делимично из муслиманске

средине, jер слави jунаniTuo муслиманских ]унака. Занимл>иво

jе указати да се реч краjина у овом зборнику употребл>ава

ретко и то у лnрCкоj песми 154: Синоh доцкан доидох из кра

uне, песма 131, стих 67: Брезе промене докле краине.
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Какав jе садржаj uceама у KOJIIMU Турци савлаЬуjу хриш-

Ьане, или их срейно вараjу? Y 88. песми мотив jе: верност

бихапког капетана султану. Бихапког капетана jе код цара у

Цариграду оклеветао паша ферат паша, кOJи каже да бихайки

капетан не вojуjе воjсKе (веh nрoдаjе босне у гауре). БихаЬки

капетан се жали паши пан>алучком, кOJи каже цару да му jе

певера уз колено, а да jе бихаЬки капетан, jунак, кOJн чува босну

от гаура, те цар погуби ферат пашу, а бихайког капетана даруjе

са триста дуката. Ова песма има 72 стиха. Y друго] jуначкoj

муслиманскoj песми (бр. 138) имамо мотив роб/ьенм девочке.

Из Книна се подигла чета од тридесет кон>иках са Кон>ийем

арамбашом и Нукицом (дете Нукица). Пошто су вей робили

кoтаре, Нукица се спушта у село МилковиЙе и зароби сестру

МилковиЬа, а н>ега, када га потера — погуби. Y песми, кOJE

има 168 сгнхова, имамо и сцена преоблачен>а (Нукица се пре-

облачи у катану), потаjnе л>убави, коjу хришйанка гаjn према

Турчину Нукици и сл. Наjзan, Нукица се apaЬа белу книну

одакле се подижу jунаци кнински Соколовu, кOJи одлазе „на

нове разбоjе", те исеку потеру.

Обе ове муслиманске песме су на^бпиже стварности на

Краjuno. БихаЬки капетани су одувек били носиоци борби на

KраJини, а кнински Турци су се сукобл>авали са котарским jу-

нацима, меЬу копима се средином седамнаестог века посебно

нстичу Милковийи, од кOJиX jе познат Илща Милковий ха-

рамбаша, кOJи ратуjе уз наJиCтакнyгиjе котарске jунаке. (уп.

многе помене о сукобима и МилковиЬима у збирци Б. Десни

це Исторща котарских ускока, I, II). Како по садржаjу, тако

и по ]унацима и топонимима, ове песме, кOJи се у п,има по-

мшьу, прnnадаjу краjnuiничкоj епици, те би, за]едно са дру

гим песмама Ерлангенског рукописа у кOJнма Турци, такоЬе,

tiMаJY превагу у сукобу са хришйанима, jер се опева уходар-

ство (песма 77), откушьиван>е и ослобаЬан>е из тамнице (пес

ма 74), мегдан (песма 126), биле прве забележке краjnшничке

песме. Посебно jе значаJнO да су ове песме са КраJине, са

к раjui1 п in ч ком садржином и географским и л ичним именима,

коja Йемо и у каснщим збиркама сусретати, због чега се ова

uoеаnjа и изflваjа у посебан део целокупног муслиманског пес-

ништва — по дужини сличне динамичним и кратким хриш-

Ьанским песмама. На]дужа од ових песама има 168 стихова, а

друге на6рojаnе су од: 70, 44, 72, 92 и 41. стиха. Y односу на

касHиJе муслиманске песме, посебно краjишничке, кojе су не-

упоредиво дуже и опширнще, ово представлю 3начаjnу поjаву,

о коjоj Ьемо говорити када будемо разматрали облик, стру

ктуру и сл. кра]ишничких епских песама.

Y веЬ поменутoj Eoniuinhеuoj збирци налазимо, такоЬе,

две песме, кojе бисмо могли назвати муслиманским. То су

кссме: Алща попщеван>ем. задоби препрошену дjевojKу (бр. 94)
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и Како Пеимана, кhи Диздараге, измщени оца iiàyh на цареву

воjсicу, и како се откри царевиЬу Муjу, и за н>им отиде у Но-

еоме граду, коjе потичу из познатог дубровачког зборника

Попщевке словинске скушьене 1758. у Дубровнику, кOJH jе за-

почео Буро Матщашевип, а наставио Jоsо Бетондип* но, пес-

ме нису записане н>иховом руком. Пошто не знамо записивача,

а ни тачно време, jедино можемо претпоставити да су из време

на лре 1758. године, када се сматра да jе зборник завршен.

Негде око средине 18. века бележио jе народне муслиманске

песме, изгледа, и Мула Мустафа Башескиjа, о чему су писали

Ш. С. Кемура, В. НоровиЬ и М. ХапиJахиЬ, кOJи Башесюцу због

песама Рамо и Селила и ЗеНкова поука сматра првим Сараj-

лщом, кOJн jе бележио народне песме.20 Из прве половине 18.

sека била би и песма ТреЬег непознатог Боке.ьа Камека дjевоj-

ка и Али-бег, а с краjа овога века песма Марка БруеровиЬа

Диево]ка не може без ашиклука, коjе доноси антолопца М.

ПантиЬа старих записа наших народних песама.21 Наjзад, кра-

jy осамнаестог века припада и народна песма коjа нас jе предс

тавила и прославила у учено] Европи, Фортисова Хасанагишща,

коjа jе уjеднO и прва забележена и об]авл>ена муслиманска на

родна песма.

Навели смо неке од помена и записа муслиманских на

родних песама коjе припада]у предвуковском периоду, jер Ье

се и об]авл>иван>у муслиманских песама приступити много кас-

ниJе, мада jе и Вук, веЬ у своjoj првоj збирци, Щеснарици,

поред лирских обjавио две епске, коjе несумн>иво припадаjу

муслиманско] nарoдноj поезщи у нас.

J.

Y своме обимном сакуп.ьачком раду, Вук КарациЬ ниJе

могао мимоипи богато лирско и епско муслиманско песниш-

тво. BеЬ у CBojоj nрвоj збирци народних песама, Мало] про

стонародно] славено-сербско] щеснарици. од 1814. године, Вук уз

* „YonЬе што се сабиршьа народних njесаMа тиче, нек се, ссобито

у Дубровнику не эаборави да jе иajстарnjу познату эбирку таквях nje-

сама основао Дубровчанин Буро Ма-rajаmеsiih jош при краjy ХVII шш

почетком ХVIII вщека (а друга Дубровчанин БетондиЬ продужио) . . . ."

(В. БогишиН. Jедан гуковет из Вукове преписке СрЬ I, Дубровник 1902,

684. Према М. Пантийу, Jугoс/iовеnсKа кн>ижевност и усмена народна

кнлокевност од XV до XVIII века,

Буро Ма-rajаUiевий (1669—1728)

Jоro БетондиЬ (1709—1764)

Иван MариJа Матиjашевий (1713—1791)
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80. песму (EарjаKrар дjевojKа) из групе Пjесne лубовне I раз

личие Женске ставл>а напомену:

„Ова jе пресна Сербал>а Мухамеданскога закона (Боипьа-

ка)", а уз песму 100. (На срамоту Беги и Мус-аги), измеЬу оста-

лог пише:

„А ову су гцесницу сгцевале у Зворнику Сербкин>е Мухамеданско

га закона. .".

Од осам епских песама обjавл«них у Щеснарици. од 1814.

године, две су „Сербал>а Мухамеданскога закона", и то: пес-

ма 6: О удатби Хаjкуне Сестре Бега Jbубoвиhа и песма 7:

Жалостна щесна племените Асан-Агинице. Док jе за Хасанаги-

ницу навео да jе из „путешествnjа (по Далмащц'и)" Абате Фор-

тиса, за другу Вук не наводи извор. Заправо, он jе за све

песме у CsOJOJ првоj збирци написао да их об]авл>уjе по се-

Ьан>у:

„али сам ове njесне запамтио, кад сам joшт nрnjе 12 година, у

наjсреЬиnjеsíу состоjаниJу смертни, овце и козе чуваjуЬи живио" (Ще-

снарица, стр. 19).

НастojеЬи да утврдимо одакле Вуку песма „О удатби

ХаJкуне Сестре Бега Л>убовиЬа" заюьучили смо да би она nаj-

пре могла бити Вуковог оца Стефана Jоксимова КарациЬа, од

itоjег jе Вук записао joш jедну муслиманску песму: Шехoвиh

Осман. И за ову песму Вук Aаjе следеЬу напомену:

„По овоме види се да су njесму оцевали Срби турскога закона".»

Ове две песме мма ¡у доста за]едничких особина. Обе имаjу исти

лочетак.

О удатби . . . Шеховий Осман

„Од како jе свщет постануо

„Од како jе свиJет постануо Ниjе .ъепшн цвщет процватио

НиJе лепши UвиJет процватио Нит се бол>и jуnак одродио

Него што jе oвnjех година . . ." Откако jе постала Красина

Него што jе OBиJCX година . . ."

И jедна и друга песма oon.iуjу описима дево]ачке и j'v-

начке опреме, уплuhу изреке, одликуjу се богатством jези-

ка и сл.

На основу „индивидуалног поступка и обликован>а", xоjе

наjвише подсеЬа на Стефана Jоксимова КарапиЬа, као и на

ведет« околности, дошли смо до претпоставке да jе и песму

О удатби . . . Вук забележио од свога оца.

3 Кра;ишннчка епиха
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Ако погледамо песме у збиркама коjе jе Вук oújunno за

живота, као и оне коjе jе спремио за штампу, односно оставио

у рукописима, можемо запазити да jе од муслиманских пе-

сама знатно веЬи броj лирских и лирско-епских, него ]уначких

кесама. Y nрвоj Вуково] кн>изи у кOJOJ су различие женске

njесMе имамо 34 песама, иза кOJиX jе Вук ставио знак „Т" и

за коjе каже да их jе слушао u nрenuсuваo у Крагуjeвцу од

пеки (турско-) цигански дjевojаKа из Сараjева, као што nje-

ваjу Српкин>е турскога закона у Cараjеву.23 Поред ових, Вук

доноси joui неке лирске и лирско-епске песме из Босне, Син>а,

Дубровника, Црне Горе, Рисна, за коjе можемо претпоставити

да су из муслиманске средине.24

У друго] Вуково] кгьизи имамо ове муслиманске песме:

10. Муjо и Алща (Из Црне Горе), за коjу Вук каже:

Дамачно jе ова njесма у народу нашему сгарща од Турака у

nаiimjеxi земьъама, него су ова имена послще узета, а • jа их шijесаu

XтJеo

60. Марко Кралевuh и Алил — Ага за коjу знамо да jе

забележена од слепице Живане.

Y треhoj Вуковoj кн>изи су песме >о'уначке среднлцех вре

мена", дакле, из периода када имамо на]више как о ускочких

и хаjдучкHх, тако и краjmuниMких муслиманских песама. Ме-

Ьутим, поред Хасанагинице и Yдаjе сестре Jbуôoвиha из fijе-

снарице, овде у муслиманске песме можемо сврстати:

40. Златща сестра Чеиванаге

16. Султанще робин>е и

87. Фона и Фочанке.

Прву од ових, Златща сестра Чеиванаге, упутио jе Вуку

Баса ПоповиЬ (записао — Марко НеманшЬ),26 док се за остале

рвс може претпоставити да су забележене у Приморjу (од маj-

ке Jована ЛаиновиЬа и из Боке Которске).26 Али, много jе веЬи

броj оних песама, у OBOJ кн>изи, у кOJнма се, иако на краjу

iiooеbуjу хрutuhанu, заправо хаjдуци, Сен>ани и сл. даjе верна

слика и туреке стране тJ. протагониста муслиманске епске по-

езиJе у нас. Y овим песмама наилазимо, наиме, и на многе Тур

ке KраJнuiHике, са особинама коjе Ьемо сусрести, типизира-

ним, и у касниJим муслиманским песмама, у муслиманским

збркама.

Y четврто] Вуково] кн>изи имамо муслиманску песму:

5. Шеховuk Осман коjу jе Вук записао од свога оца Стефана

Токсимова. Y песмама, кojе jе Jb. Стсцановип, на основу об-

1авл1ених и необ]авл>ених песама из Вукове заоставштине об-

jавиO у тзв. државном издан>у, у V — IХ юьизи, имамо сле-

деЬе муслиманске песме: Y петoj кн>изи су лирске и лирско
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-епске песме Вука Врчевића, спкупљене како од „српскијех"

жена и ђевојака", тако исто и од „Турских жена и ђевојака"

(има их 60), као и песме из Вуковог Живота и обичаја ... или

Вукових рукописа. (муслиманских има 20). У шестој књизи су

муслиманске песме:

68. ГоЈени Алил избавља сестру и

74. Вилић Хусејин и бан Задранин.

Прва од ове две песме потиче од М. Шкрљића,27 док је

друга, по Љ. Стојановићу, узета из једне велике збирке коју

јс (Вук) добио из Црне Горе, а по Ж. Младеновићу, збирка је

Теодора Ивкова Пипера.28

„Пјесама јуначких — пише Вук — данас има највише из шес-

наестог и седамнаестог вијека од приморски јунака и ускока, који оу

пребјегавали нз Босне и Херцеговине у приморју под млетачку крајину

сд Турака (као што су у III књизи пјесма од 7—15). Овакве пјесме

пјевају и Срби турскога закона по Босни, само што они понајвише

пјевају да су њихови надјачавали и ришћанске жене и дјевојке робили

премамљивали".30

На Гримово питање да ли Босанци, Херцеговци и Шокци

опевају српске краљеве и јунаке, упућено Вуку 5. децембра

1823. године, Вук одговара:

„Турски Срби не пјевају ове најстарије пјесме већ новије, из

XVI и XVII вијека, као и оне у трећој књизи од 7 — 15, али орто-

доксни Срби пјевају их у Далмацији, Црној Гори, Босни и Херцего-

вини, као и Србији."*1

Вук је добро знао за муслиманске песме, па је и Босну

и Херцеговину сматрао крајем у којем се најживље чува пес-

ничка традиција у нас: јуначке пјесме данас највише и нај-

живље пјевају по Босни и Херцеговини и по Црној Гори и по

јужним брдовитим крајевима Србије,32 а када је трагао за

Хасанагиницом каже да ју је тражио у тим крајевима:

„Тако сам и ону пјесму о пламенитој Хасанагиници оставио за-

сад, док не би ли је ђе чуо од каква Крајишника или Далматинца."33

Иако, дакле, није прикупио и објавио много епских мус-

лиманских песама, Вук је дао нешто обавештења о овим пе-

смама, као и њиховим јунацима, а својим песмама средњијех

иремена, обавестио нас је и о многим познатим Крајишницима

и другим муслиманским јунацима, који ће се у другим мусли-

манским збиркама појавити у другојачијој улози, али са мн°-

гим истим или сличним особинама, какве имају и у Вуковим

песмама.
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4.

Средином деветнаестог века jавл>аjу се збирке jуначких

народних песама, у KUJIIMU у Sнаmoj мери осеЬамо присуство

босанскохерцеговачке муслиманске епике.

Тако се у збиркама И. Ф. Jукипа Народне пиесме босанске

и херцеговачке (Осиек 1858), Луке МарjановиЬа Хрватске на-

родне щесме, unо се njеваjу у Гoрtboj Хрватскoj, KраjuHU и

TурсKoj Хрватско], (Загреб, 1864) и М. Шун>иЬа Народне jуна-

чке щесме из Босне и Херцеговине (Сараjево, 1915, 1925),2 ко

jе су прикушьене у време када и JукиЬеве, поред хришЬански

ориJеiiтнсаннх песама, сусреЬу и такве, чnjа jе садржина не-

утрална све до краjа, или су у потпуности муслиманске. Y Jу-

киЬевoj збирци има муслиманских песама (26, 27, 36, 37, 38,

39, 40, 41) у ко]има се onеваjу jунаштва Омера ВелагиЬа (36.

песма), JbубoBиЬа Бега (37. песама), Ахмета ДелибеговиЬа (38.

песма), Малог Мехмедаге (39. песма), Хairajа Чеjваиагина и Ха-

лила Муjаnmа (40. песма), Асанаге, кOJи jе победно на Дужде-

Boj к0чиJн (41. песма). Али и остале песме су под снажним

утица]ем средн>евековних сукоба на КраJини и другим грани-

цама турско хришпанским у шеснаестом и седамнаестом веку.

У OBOJ збирци чак и Крал>евиЬ Марко излази на Кунор — пла-

чпну, дели мегдан са Нином од Костура, а побратим му je

Хал1шага. Y jеднoj песми Крал>еви1! Марко погуби Бана Задра-

нина, кOJи га jе позвао на мегдан. (уn. песме 3. и 4.) JукиЬеве

муслиманске песме onеваjу ударан>е на сватове (Женидба Муjа

Хрн>ица, песма 27), или женидбу отетом хришhанком (песма

26.), учешhе на Дуждево] KOHUJU (песма 41.) и сл, а помгаьу се

сви значаJниJи jунаim са Кра]ине и из седамнаестог века: Му-

jо и Халил Хрн>ица, Мустаjбег Лички, ТанковиЬ Осман, Блаже-

виЬ Омер, БулиЬ барjактар, од Орашца Тале итд.

Y MарjанOвиЬеBOJ збирци се, такоЬе, помин>у многи иста-

кнути Кра jiп:¡i¡1iiui наше епске поезnjе. И у песмама у корша

хришЬани побеЬуjу, Краjnшници су приказали са CBOJим уста-

л>еним атрибутима (одакле jе ко, чиме jе познат и сл.), а има

доста песама у ко]има се све до краjа не зна ко Ье победити.

Ова песма jе карактеристична и по своjoj дужини, има 913

стихова. Y н>oj се оnnсуjе Османова свадба са Злати]ом из Кни-

на бщела, када га гласник царским ферманом полива да по-

купи тридесет хил>ада сватова и поЬе на Bojску. Песма jе ка

рактеристична по босанском поносу, кOJи jе jоin Курипечич

запазио. Када jе Осман довео Bojску до шатора Мурат СYлеj-

мана, нареЬуjе CBOJим BOJницима:

,Д ви, пшпци, по три напоредо

Два пивайте, а два отпива]те.

Два nуцаJте, а два набщаjте . ." (песма ХХVI)
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И касниJе песма као да кондензовано приказуjе бурне до-

гаЬаjе са Краjnне и читаве Босне: Осман ратуjе са седам кра

ла, допада ропства, муртати га оклеветаjу, и, тек, шфад, из

ропства долази купи, где га нико не познаjе. Османбег узима

седефли тамбуру и ситно куцка танко попщева:

„Не чудим се мOJOJ вJериoj л>уби,

Нит се чудим мои сину jединцу,

Ни снашици сада доведено].

Што ме они познати не могу,

Ван се чудим старoj мOJOJ маjци,

Кojа ме jе одго)'ила млада,

Одгojила па ме оженила,

На цареву вojску отпремила ..."

познати мотив, на]познатщи у нас у песми Ропство

JüнKовиh Стojана има, дакле, и CBOJY свojеврсну муслиманску

обраду. Више него JукиЬева и МарjановиЬева збирка, велику

испреплетаност хришпанске и муслиманске епике Босне и Хер-

цеговине, показуjе збирка М. ШунлЬа. Тако jе, рецимо, у пе

сми 1. Приморац Tадujа од 360 стихова, 260 посвеЬено прика-

зиван>у турске стране.

Овде се редом, као у правoj муслиманскoj краjишничкoj

песми, приказуjу редом Краjишници, са назнаком одакле jе ко,

какав jе ко и ел. што jе карактеристично за муслиманске пе-

сме. На пример:

„Од JIиJеBиа Фирдус капетане,

Од Габеле Бабий Хусеjине,

А од Лике лички Мустаjбеже

Од Грахова Ограший Алиjа,

Од Приморjа Бojачий Халиле,

Од Мостара Шестокриловийу,

Од Цетине старац Махмутага,

Од Гламоча бег ФилшювиЬу . . ." (2. песма)

Овим стиховима, заиста, не би могао замерити шцедан

муслимански певач, нити позавидети муслиманска краjишнич-

ка песма. Ево и jедног тебдила (преоблачен>а), тако честог у

овим песмама, коjе уjедно говори и о великом познаван>у кра-

{ишничких ¡упака, н>иховог облачен>а и сл.

„Иван спрема себе и Ьогата,

Приоблачи кра ¡иппсо одило,

Како носе Краjишници Турин

Како носи Зукан 6арjаjcтаре,

Из Kраjиjiе, са Зукине стине. . . (2. песма).
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Оваквих примера познаван>а и хришЬанске и турске стра

не, у Шун>иИевим песмама има доста.

Од муслиманских песама ; tаn мм. шва jе Mеjдан и женидба

Ахметоега из Парада, коjа има 1500 стихова. (Песма jе пре ове

збирке, штампана у JукиЬевом При^ателу за 1858. годину и

фра Еуген МартиЬ jе сматра ]едном од нщлепших народних,

гесама.) Остале муслиманске песме: 16. Пасма од Шестокри-

ловuhа и 20. Берзелез Алща onеваjу ]унаштво муслиманских

]'унака и Н>иХОБО сукобл>аван>е са хаjдуцима. (Тако се и Бер

зелез као и Марко, сукобл>ава са хзддуцима Груjицом и Малим

PадojицOм). Значаjно jе указати да и ове песме, иако су об-

jавл>ене знатно каcниJе, прimадаjу времену JукиЬеве и Марjа-

новиЬеве збирке, jер су прикушьане у периоду од 1840 — 1852.

године, а за све три збирке су заншшьиви подаци о неким пе-

вачима. Тако фра Еуген МартиЬ саопштава да jе JуxиЬ саку-

пио наjвеЬи део CBOJиX песама од Петра РаничиЬа са Купреса

, кOJи jе закатом био щевач те jе многу добру видно njеваjуЬн

CBOJе njесMе купрешким беговима. Стога у н>еговим щесмама

побjеЬуjу муслиманци".34 За истог тог РаничиЬа сааnаjемO да jе

неке песме чуо „од Шабана Турчина из Мостара", а за Jакова

Вукадина од коjег jе Шун>иЬ бележио песме, E. МарraЬ саоп

штава да ¡е песме чуо од Ибра Посавл>ака.

На таj начин се може заюьучити да су и муслиманске и

хришЬанске песме биле под снажним узаjамним утnцаJиMа, те

да су и певачи могли певати и jедnе и друге песме. Чак, према

Е. МартиЬу, у то време се запажа прави Sängеrkгiеg меЬу пе-

вачима.

,Други узрок — пише Е. Мартиli — морамо тражити у сиыпа-

тнJи кOJY су уживали сами jунаim код njевача. Ако jе jунак био сям-

патичан, а симпатnjа се jе оснивала веЬом страном код jуnаxа исто-

тфвног народа, готово нсюъучиво на вjери, KOJY су признавали —

онда он мора пофедити. Код турских гуслара и пjевача nоöjеЬуjе jуиак

Турчин тj. муслиманске вjере, а код католичких jунака хришЬанин".^

Прву збирку муслиманских jуначкиX песама прикупио jе,

и рукопис предао Српском ученом друштву, око 1869. године,

и од рани]е познати сарадник Вука КарациЬа, вредни сакуп-

л>ач нашег народног стваралаштва Вук ВрчевиЬ. Нажалост,

ова прва збирка муслиманских песама, „Jуначке Херцеговачке

njесне (кOJC само Срби турскога закона njеваjу). Скупио и на

сви]ет изнио Вук Врчевип. Кн>ига прва", ниJC инка ia угледала

света, и сада се чува у Архиву САНY, Етнографска збирка,

62—1. Изгледа да jе судбину ове збирке одлучио негативан ре

ферат МатиJе Бана и Милорада ПоповиЬа Шапчанина о оста-

лим ВрчевиЬевим херцеговачким песмама, Kojе су раниjе биле

доставл>ене Српском ученом друштву.36 В. ВрчевиЬ jе, по CBOJ
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прилици, с великом л>убавл>у приступио и овом послу, о чему

говори н>егов зналачки написан предговор, кOJи осветл>ава мно-

ге значаjне проблеме везане за ову епику у нас, па измеЬу

осталог ni ппо :

„Ово се наврiuуjе осам година — пише В. Врчевий — да jа као

Аустриjски чиновник овдце живим, гд]е jе извор народни свако]аки

njесаnа, и да слушам и прве и посл>едн>е (тj. хришйанске и мусли-

манске — ДМ); па да осв]едочим ри]ечи неумрлог мог имеи>ака пок.

КарахшЬа, кои jе казао о народу Босне и Херцеговине: Срби од три

закона, ево вам прве кн>иге jуначки njесана, jсojе само срби v\ хаме-

аовци уз гусле njеваjу." (АСАНY, Етнографска збирка 62 — 1, пред-

говор).

Рецензенти су, меЬутим, и рашфш „хришЬанским" песма-

ма замерили многим турцизмима, а, потом и црногорским при

морским дщалектизмима, турштини, да ове песме нема]у ле-

пог поетичног облика и живота, да им jе основа у простим

1геифовима и телесним насладама, да су неке песме сумн>иве у

овоj збирци нтд., иако jе В. ВрчевиЬ заиста зналачки у своме

нредговору пружио убедл>ива обавештегаа о лепоти и значаjним

особинама муслиманске jуначке епике. Тако jе 37 муслиман-

ских спских песама из Херцеговине (прикушьене и забележене

у Требшьу) остало на располаган>у само стручн>ацима, jер су

након двадесетак година, друга сакушьачи объявили сBojе збир-

ке, те смо од К. Хермана и М. Хрватске добили прве обjаBл>е-

не збирке муслиманске епике. Какви су садpжаjn ових песа

ма? На]BеЬи део припада песмама о Крапишницима. Тако се

овде оnеваjу свадбе и женидбе, мегдани, сукоби са баном,

одвоЬен>е робл>а, босанска верност султану (насупрот везири-

ма, муртатима), а има и новиjих муслиманских ]уначких пе

сама, као што су о погибщи Смаилаге ЧенгиЬа, бoj Црногора-

ца и НикшиЬана, удар на овце (слично нOBHJиM црногорским),

као и неких митолошких песама. Занимл>иво jе да наjдужа му-

слиманска песма у OBOJ збирци има: 652 стиха (Крвава женид-

ба Велагиh Ахмеда) док су остале песме просечно дуге — око

300 стихова.

Y овим песмама се помин>у многи познати Турци Краjи-

шници (а као наJиCтакнyгиjn Мустаjбег Лички и браЬа Хргьи-

це), као и друга jунаun муслиманских песама (Бег ЛэубовиЬ)

а ни по уметничким особинама, ВрчевиЬеве песме не заостаjу

за другим муслиманским песмама, еа кOJима се упознаjемO из

KасниJих (lujaii.iioiiiix збирки. Y своме предговору, поред дру

гих обавештен>а, В. ВрчевиЬ нам саопштава и имена певаHа,

од коJих jе бележио песме, а уз песме наводи и понашан>е не

ких од певача. (Они су му пружили и об]ашн>ен>а уз песме, као

стари Мехмет ШиловиЬ, кOJи jе причао о догаЬаjу из песме,
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а Мехмет КатовиЬ — Сувариjа, из Требин>а, протумачио запи-

сивачу значен>е речи муртатин итд.). ВрчевиЬеви певачи мусли-

манских ]уначких песама су: 3еJнел Ибричин ФеризовиЬ, Бар-

jактар Адем Рожаjац, „оба из НикшиЬа", Yсага МичиновиЬ,

Ьумрукщца у Кон>ицу, Мехмет ШиловиЬ, родом Гачанин, и

Мехмед НатовиЬ, из Требин>а.

Ове песме су испеване уз гусле.

Ипак, В. ВрчевиЬ jе и за живота обjавио неке од сво-

JиX муслиманских песама, а нешто jе остало и у н>еговоj за-

оставштини, те jе об]авл>ено и након н>егове смрти. На краjу,

треба само зажалити што ВрчевиЬева збирка муслиманских

песама ниjе благовремено обjавл>ена, jер би свакако била од

користи и за истраживаче и употпунила би ону слику коjу

су о муслиманско] епици пружиле и каснnjе збирке и обjав-

л>иван>а. За наша, пак, истраживавьа ВрчевиЬева збирка jе од

значаjа као сигурна слика кра]ишничких песама из Херцегови-

не и веран приказ херцеговачког типа муслиманских ]уначких

песама, коjе и у погледу облика и дужине miаjу своjе особе-

ности, те Ьемо се у CBOJнм каснnjим разматран>има служити и

примерима из рукописне ВрчевиЬеве збирке.

6.

В. БогишиН jе joш у младости испол>ио интересован>е за

народном традищцом, песмама. На jеднoj од н>егових рукопи-

сних песама, из заоставштине, CтOJи написано: „око 1854. го

дине". Када jе по одласку на студи]е у Беч, дошао у додир са

Буком КарациЬем, БогишиЬ тражи записиваче и прnjател>е, кOJн

би му бележили народне песме. Он сам истиче да га jе на ово

подстицао Вук КарациЬ, кOJи jе Босну и Херцеговину сматрао

врелом народне поезще. На основу тога jе саставио и одштам-

пао кратак упитник, кOJи jе упутио CBOJим прщателлиа у Ду

бровнику, да му бележе народне песме и приповетке, коjе би

чули „од Бошн>ака и Херцеговаца кOJи често долазе на jадраn-

ско море".37 Поред познатог БогишиЬевог рада на траган>у за

старим записима и рукописима наших народних песама, о че

му jе посебно значаjnа веЬ поменута збирка из IIриморjа,38

треба указати и на БогишиЬево интересовав^ за бележен>е на

родних песама са живих устnjу савременика. Десетерачке пе

сме у ftеговoj заоставштини, коjе су биле припремл>ене за

штампу (Богишuhева заоставштина, Народне щесме, Кутща I,

П) потврЬуjу ово БогишиЬево интересован>е. МеЬутим, такоЬе

jе знача]иo да су меЬу сачуваним БогишиЬевим песмама на-

лази и знатан део муслиманских ]уначких народних песама.

То су следепе рукописне песме:
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Y прBоj скупини (Kутujа I, омот 1—50)

1. Женидба младе Хасан-агине, песма 20/159, Франасовип бр.

15*

2. Како je Фатима дjевojKа убила Сен>анина Ива, песма 13/81,

ФранасовиЬ бр. 29.

3. Женидба Ozрашuh Алие, песма 22/146, Франасовип бр. 13.

4. Копчиhева Фата, песма 26/119, Франасовип бр. 9.

5. Драгоман дjевojKа, песма 27/178, Збирка А- Пера Франасо-

sиЬа (Записано руком БогишиЬевом — ДМ).

6. Три Али-беговиие, песма 28/29, Франасовип.

7. Свадба Атлагиhа Зуке, песма 33/70, Франасовип бр. 19.

8. перца од ГребиНа крала, песма 37/314, Франасовип бр. 8.

9. Млада Фага и млади Омер, песма 40/51, ФранасовиЬ бр. 5.

10. Фата селе сердарева, песма 41/106, Франасовип бр. 5.

11. Како jе Kраjbевиh Марко ослободио неhака Jанкула, песма

47/161, Зоре.

Y другoj скупини (Kутujа I, омот 51—111)

12. Драгоман дjевojKа, песма 54/124, Бепо Бона.

13. Женидба Ограшиh Алще, песма 62/227, Мил>ан (по казива-

н>у Ане МиховчевиЬке из Цавтата).

14. Женидба бега Лзубовuhа и Загорке дjевoJKе, песма 66/232,

Мил>ан, бр. 1.

15. Ага диздар ага, казни nевjерnу жену, песма 69/102, Ми-

. i.аii 10.

16. Како jе НуKuh Осман ослободио Казли}га Ибраимагу из

Карловачке тамнице, песма 70/796, ПетрановиЬ 2.

17. Како jе Арница Муjо осветио смрт н>еговог сестрuhа Баба-

меловиНа и како jе се Алща оженио, песма 72/673, Петра-

! 1OBI1ll I

18. Свадба Чуглиhа Хасан-аге, песма 14/282, Ник. Вел. Поцци

од Стравчанина (— уколико сам добро прочитао ДМ).

19. Смрт KаnетüHoвиhа, песма 99/33, Лично — Млинарска (ово

значи да jе Богишип лично записао песму, а млинарска

наJBероватннJе да jе из суседног села Млини).

20. Ател-агиница и Осан-ага, песма 100/104, Лично Млинарска

Н. 4.

21. Фатима дjевojKа, песма 107/38, Лично: Млинарска.

22. Сестра Копчиhева, песма 109/55 (Нисам могао прочитати

име ¿*аписивача-певача. Можда „Поповл>анин".)

* Прва цифра означава редни броj код БогишиЬа, друга 6рoj стu-

гова, а брoj иза имена записивача-певача, öроj KOJи jе ра!utjе био, од-

1ЮСНО припала логичном залисивачу.
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23. Песме без наслова (БогишиЬ jе написао: Inсomрlеt. Il еst

imроssiblе mêmе dе donnе un titге — А геjеté). Песма

111/30. Песма Млинарска о Jоuu Тецитковuhу али нема

завршетка (Богишипева забелешка).

Из трепе скупине (Kутujа II)

24. Како jе Фаjка Мостаркинм одбила бега од Новога, Гулир-

мовиЬ 2.

25. Како jе Jbубовиhа кадуна спасила оба брата, Гулирмовип 22.

26. Како jе н>егова вjереница била у воjсци са Асанагом, Гулир-

мовип 24.

27. Смрт Алще Беговице, Гулирмовип 27.

28. Како лаже стари Еемин-ага (Нема потписа, али се накнад-

но види да jе Гулирмовипке — ДМ).

29. Смрт Муjа Челембще, Гулирмовип 33.

30. Удадба Фате Komuhеве за царева сина, Мшьан 7.

Из наслова се може видети да су то песме епског и ба

ладског характера, да меЬу н>има има доста кра]ишничких пе-

сама 'у коjима се оnеваjу свадбе и женидбе, ослобаЬан>е nрujа-

тела из тамнице, отмице дево]ака, мегдани, преоблаченм, освете

и ел. о jунапuма веЬ познатим из краJипiннMке епике, као што

су Муjo Арница (Хрнлща), АтлагиЬ Зуко, НукиЬ Осман, КазлиЬ

Ибрахимага, ОграшиЬ Aлnjа и друга, али и херцеговачки jуна-

ци JbубовuЬ, КопчиЬ и др. или личности oniuтиJег имена: Фаjка

Мостаркин>а, КопчиЬева Фата, Ател-Агиница и сл. — о чему

Ье бити више речи у анализи песама. Занимгьиво jе да су ове

муслнманске песме, кojе по дужини сnадаjу у кратке, херце-

говачког типа (уп. наведени броj стихова уз сваку песму), за-

бележене од хришпанских певача, и то добар део од жена. Бо-

гишиЬеви записивачи и певачи (казивачи) су: Иво Милан, кOJн

се у jеднOм писму БогишиЬу потuисуjе Tвоj тужни Ьачuh u

роЬак Иво Милан (БогишиЬева маJка jе од Милана) и казива-

чице Ана Веселuhева, Маре Гулщермовuh из Цавтата, Ана Ми-

ховневuhка из Цавтата, Нико Велики Росса (Песме „од Херие-

говине"), свештеник аул« Петар Франасовuh.

Песме су углавном забележене на дубровачко] територnjи

и утолико jе значаJниJе да су муслиманске песме, коjе су, да-

кле, са херцеговачког залеЬа зашьускивале дубровачко примор-

jе, забележене на хрmuЬанскoj територщи и од хришпанских

певача.

Стога би обjаBni>иBан>е рукописних БогишиЬевих десетера-

чких песама, коjе се чувашу у H>егоBоj заоставштини у Цавтату,

заjеднo са ВрчевиЬевим употпунило слику муслиманске епике

херцеговачког nодручjа и херцеговачког типа, меЬу ко]има

uраJишничке песме — иако географски удал>ене од некадашн>е
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KраJине — такоЬе представл>аjу наjаnачаJниJи део. Слику о

БогишиЬевим сарадницима, сматрамо, употпуниЬе и обавеште-

тье о фонду Петра ФранасовиЬа, jедног од вредних БогишиЬе-

вих помагача, кOJи jе иза себе, такоЬе, оставио записе народ-

них песама.

Године 1965. дефинитивно jе среЬен у Хисторщском ар

хиву Дубровника Фонд Корчуланина дум Петра ФранасовиЬа

(1818—1883) у коме поред занимл>иве преписке са БогишиЬем

и другим истакнутим савременицима38 налазимо и више све-

зака народних песама у рукопису (Фонд, 48, ХV). Y овим све-

скама се налазе и следеЬе муслиманске песме: Из прве свеске

(Вид. ВулетиЬ): 1. песма Муjo Фатима, 14. песма Зуле и Имбро

и 18. песма Женидба Аге Асан Аге. Из друге свеске (Мато

ИванковиЬ): 3. песма Пjесма од Мостаранина Имбра и 8. пе

сма: ПjесMа од Муjа Мостаранина. 10. песма ПjесMа од же-

пидбе Jbубoвиhа бега,- 11. песма Пjесmа од Теззи Асан Аге и

12. песма Щесма како погибе Асан Ага и 18. песма Пjесма

смрт Мамумuh Омера. Из треЬе свеске (Матоиванантун Иван-

кOBuh и Вид ВулетиЬ): Бевojка МаЬарска и Челембща Муjo

и Була Зумберска.

Y БогmnиЬевoj заоставштини се чува писмо П. Франа-

совnЬа, коjе сматрамо баца извесно светло на порекло неизда-
•П1Х БогишиЬевих песама:

„Драги Балдо!

Оне сам гцесме скупио 2—3 годишта nрnjе него их приедадох

Нику Великоме.

Неке су ми казивали херцеговци, ко што jе она о Pускoj ца-

рици; веЬином их njеваjу женске у моj°j nарохиJи. Добар пут и био

ми здраво и весело.

Трстено — 16/12 — 81.

ТвOJ искрени штовател> и

приjател>,

П. ФранасовиЬ"

На краjу, треба навести, да интересован« В. БогишиЬа

и за муслиманске народне песме, кOJиX се нашло толико у

н>еговoj заоставштини, потиче и из н>еговог гледан>а о вредно-

стима припадника свих наших народа. БогишиЬ jе CBOJим те-

стаментом желео да обезбеди студиран>е три припадника на

ших народа: Хрвата, Србина и Муслимана, чиме jе исшиьио

гледан>е слично Вуку КараunЬу и Вуку ВрчевиЬу. Стога и Бо-

гишиЬеве рукописне песме, иако у за]едничко] збирци са хри-

шЬанским, могу да пруже доста корисних података и о му-

слиманскoj нарoднôj епици.
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8.

Деведесетих година прошлог века jаuji,а се jош jедан са-

кушьач муслиманских песама, Fгiеdгiсh S. Kгаuss, кOJн jе по

налогу Бечког антрополошког друштва, као и уз наклоност

бечког двора, крстарио Босном и Херцеговином прикупл>аjуЬи

различите умотворине и oôunаjе jужнословенских народа.

Фр. С. Краус jе oбjаBиo следепе муслиманске песме:

1. Панциh Хусо и Павечиh Лука побра, Мостар, 1883.

2. Ибро НуKuh Ухватио Гн>атавuh Бука, Мостар, 1885.

3. Косовска njесoH наших Мухамедоваца, ]авор, 1885.

4. НуKuh Ибрахим, Херцеговачки босилак, 1885.

5. Мухамедовско-словенска щесан, Наше доба, 1885. и као

наJзначаJниJу: Смаилагuh Мехо, обjавл>ену у Дубровнику, 1886.

године. Своjе песме Фр. Краус jе преводио и на немачки, а

Смаилагuh Мехо jе преведена и на жыьски jезнк.40 Поред тога,

Фр. Краус jе у предговору Смаилагuh Меха саопштио и сле

депе:

„Сабрах градива свахе врете, а пошцвише гусларских гцесама. За-

(¡шьежих циглих шездесет хшьада стихова (рщечи) njесме до сада юьи-

гом незнане".41

Краусове песме су, за разлику од оних коjе налазимо у

Ерлагенском рукопису, код ВрчевиЬа и В. БогишиЬа знатно ду-

же, са доста опширности. (Тако, рецимо, у песми Паниuh Хусо

и Павечиh Лука побра од укупно 919 стихова, деведесет jе по-

свеЬено облачен>у jунака тJ. од Па се момак с¡еде преоблачит

до стиха: Ть подруму отворио врата.)

Краусове песме су наишле на оштру критику Л. Марjаnо-

виЬа, будуЬег редактора муслиманских песама Матице хрватске.

(Yn. Viеnас, 1888, бр. 30—37, стр. 591). Ове песме, меЬутим,

иако прикупл>ане и у посебним околностима, jер jе Фр. Краус

свакако имао на уму и одреЬене намере Беча у односу на Бос-

ну и Херцеговину, пружаjу одреЬену слику муслиманске епи-

ке. Y обjавл>еним песмама, пре свега у песми Смаилагuh Мехо

имамо помена, а након песме и обjашtьен>а, о многим позна-

тим Kраjnmницима, као Мустаjбегу Личком, браЬи Муjn и Ха-

лилу, ВрчиЬу Нериму, Чеjваnаги, КовачевиЬу Раму (за кога

каже: „Énjаше вал>да подрщетла циганскога, jер jоm и сада у

Босни, Херцеговини и Црнojгори ковач и циганин- су исто"),

од Орашца Тала, БлажевиЬа Омера, Хасан Пашу Тира (Од ко-

jег jе пронашао рукопис на турском jезику и упутио га у Беч)

и сл. Фр. Краус jе у OBOJ песми дао и више варnjанти попи-

jeвки народних песама, као и краjн>и разговор са певачем

Ахмедом Исхаковом.
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Шта су основни мотиви Краусових песама?

Y песми Смаилагuh Мехо имамо борбу за наследии по

ложаj:

„Мираз вам jе бити бул>убаша,

jер вам jе и старина била" (CAÍ, стих 115)

„Bаeujеx сте булубаше биле" (СМ, стих: 795) и

и женидбу са савлаЬиван>ем препрека.

Y песми Паниuh Хусо и Павечиh Лука побра имамо же

нидбу оба ]'унака, као и мегдане, на коjе Лука и Хусо излазе

¡едан за другога.

Краусове муслиманске песме свакако могу да послуже

као занимгьива граЬа и за касниjа упореЬиван>а (тако jе ре-

цимо, М. Pаггу забележио 1933. године варnjанту Смаилагuh

Меха од 12.000 стихова), након чега добщемо и прве обимнще

збирке муслиманских jуначких песама, као што су Херманова

и Матице хрватске.

9.

1888. и 1889. године добили смо и прву обимну,

обjавл>ену збирку муслиманских jуначких песама ,коjу jе при-

купио и обjавиO тадаппьи саветник Земашске владе Босне и

Херцеговипе у Сараjеву, Kostа Нöгmаnn. Збирка jе настала

као плод десетогодиипьег Хермановог сакушьачког рада, о че

му он у предговору CBOjе прве юьиге саопштава:

„За ово десет година, како боравим у Боони и Херцеговини мно

го ми се пута дешавала прилика да уЬем Y домове одличних наших

домородаца прихватише мOJY понуду и марл>иво почесмо радиги,

jер се меЬу браЬом Муслиманима nojааwiа жива жел>а, да се саберу

и нанесу пред наш народ н>ихове п]"есме".42

Прва збирка муслиманских jуначких песама jе била са-

ставл>ена из две юьиге, у копима jе oбjаBл>ено укупно 75 пе

сама (у nрBoj 39 и другоj 36 песама), али jе К. Херман веЬ

у првоj кн>изи наговестио да hе наставити CBOJ сакушьачки

рад, а у другoj одреЬенnjе говори о треhoj кн>изи, за коjу обе-

Ьава да Ье бити без неких недостатака на коjе су му указали

критичари претходне две юьиге. И, заиста, у Хермапово] за-

оставштини су остале и необjавjьене песме, коjе jе он сва

како намеравао да изда у юьизи, CMUMнOJ онима коjе jе

веЬ ранnjе обjавиO. Године 1966. обjавл>ене су и песме из за-

оставштине Косте Хермана, коjе су се чувале у Земагьском

Mузеjу у Сараjеву.
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Y OBOJ треЬoj КН>ИЗи Херманових песама, коjе jе одабра-

ла и за штампу припремила, са CBOJим предговором и обjа-

шн>ен>има, Бенана БутуровиЬ, из Земаллког музеjа у Сараjе-

ву — нма 15 песама у целини и 29 у додатку, препричане.

Али, да укажемо на одjек какав jе имала поjава прве

збирке муслиманских jуначкHX песама. Пре свега на • збирку

су се осврнули, у CBOJнм рецегнзщама, Л. МарjановиЬ у Виенцу

?а 1888 г., а В. JагиЬ у Aгсhiv füг Slаv. Phil, (свеска II, 1888. стр.

425—451), први као зналац народне поезnjе, а друга пореА

тога истакнути слависта и научник великог угледа. JагиЬ jе

одмах рекао да су Херманове муслиманске jуначке песме jeдna

нова матерща до сада непозната. МарjановиЬ jе оштро напао

Херманову збирку, замераjуЬи joj нестручност у обjавл>иван,у,

а и некоректност сакугоьача што jе предухитрио Матицу хр-

патску, иако jе знао да она припрема издаван>е муслиманских

jуначких песама.

Херман jе у предговору друге кн>иге одговорио на Марjа-

новиЬеве замерке, а за примедбе JагиЬа рекао да их прихвата,

али jе доцкан сазнао за н>их, кад jе юьига веЬ била готова.

Зато jе оoеЬао да hе у треЬоj юьизи исправити оправдано на-

ведене недостатке. Мшшьен>е Томе МаретиЬа о Хермановим пе-

смама jе било овакво:

„Мojе мн>еiье о н>егову зборнику jеer ово: кому су народне njес-

ме исто што исправе или документи за познаван>е друштвеног живота

у овога или онога народа, он се исто тако радуjе народraцем щесмама,

ако ишта вриjеде колико се историк радуjе, кад му издан>е непознати-

jех исправа расвщетли кojе доба у истории. Jа с овога гледишта мо-

трим издан>е мухамедовс^ех гцесама и драго ми jе те могу реЬи да

jе г. Херман нашoj юьижевяости учинио велико добро, што jе поме-

нуте njесме скупио и издао. Jа држим да се Херманнове щесме, што

се тиче н>ихове вриjедности, могу слободно огледати са CSиJCM збор-

нипима послще Вукова." (Viеnас zаbаvi i роuсi, ХХI, Zаgгеb, 1889, стр.

650—652 и 666—667).

JагиЬ и МарjановиЬ су замерили Херману што юце дао

тачне податке о певачима, казивачима, записивачима, као и

околностима под ко]има су муслиманске песме, коjе jе унео

у сBojу збирку биле забележене. Херман jе стога у предговору

другoj кп.п.ш oбеЬао: „Кн>изи што Ье слиjедити за овом дода-

Ьу имена njевача и сабирача сваке по]едине njесме".

Оваj посао око идентификован>а певача и записивача Хер

манових песама, у многоме jе обавио А. Наметак, савремени

фолклориста, кOJи jе у CBOJOJ рукописнoj радн>и, на 136 куца-

не стране детал>но анализирао рукописе песама, као и навео

имена певача и записивача пojединих песама. О неким ман>е
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познатим Хермановим певачима и записивачима сазнали смо,

такоЬе, и из предговора и oбjаiuн>еH>а Б. БутуровиЬ, уз наjно-

eнJу збирку Народне щесме Муслимана у Босни и Херцегови-

пи (из рукописне заоставштине Косте Хермана).

Хермановом збирком смо, на известан начин добили це-

iiOвитиJу слику и о целокупнoj муслиманскoj епици, jер y

iьoj има како старщих песама, о наjстариjим догаЬаjима из

времена осваjан>а Босне и Херцеговине, као и нOBиJиX песама

муслиманске епике (нарочито у III кн>изи), али jе карактери-

сгично да и код Хермана, у све три юьиге наjзначаjниjи део

збирке представл>аjу песме о Крщишницима. С обзиром да нам

Херманове песме, заjедно са Матичинима, служе као основни

матерnjал у анализи краjишничке епике, н>ених основних мо

тива, jунака и сл. о н>има Ье, као и о певачима, о кojима смо

добили податке и у истраживан>има Б. БутуровиЬ и А. Намет

ка бити оnширниJе говора у касниJоj анализи. И поред замер-

ки, коjе су joj сBOJевремCнO ставл>ене, Херманова збирка, ипак,

oстаjе и дал>е jедан од значаjних матерnjала за анализу му

слиманске jуначке епике у нас, а у исторщско-кн>ижевнoj ли-

тератури као први, пионирски покушаj да се муслиманске jу-

иачке песме целовито прикупе и изнесу на jавност.

10.

Збирка муслиманских народних jуначких песама, коjе jе

прикупила Матица хрватска из Загреба, представлю, како по

об]авл>еним, тако и рукописним песмама, наjбогатиjу граbу

муслиманског епског песништва у нас. Ова граЬа jе, сем тога,

како прикушьена тако и одабрана од добрих познавалаца то

га посла, иосебно Луке МарjановиЬа, директора III и IV

шьиге муслиманских песама збирке Матице хрватске. Ево шта

у предговору треЬoj юьизи, p настанку ове Матичне збирке

муслиманских песама пише Л. Мар]ановиЬ:

,ДСадно jе до пролеЬа г. 1886. „Матица хрватска" прибрала мно-

жину народних njесама из свих краjева FAJC се хрватски говори и njе-

ва, доЬемо таJник Матице хрватске. г. Ива« КостренчиЬ и jа у разго

вору на то, да не имамо ни jедне jуначке njесме од njевача Мухаме-

дова закона из Босне. Знао сам — наставлю Л. Марjаnoвий — да има-

де у БишЬу и Rnxnliкоj краjmm доста добрих щ'евача итд...." (Стр. VII

предговора III юьизи).

Иако се са прикушьан>ем ових песама, као што се из

MаpjанOBиЬевог сведочен>а види, почело око 1886, део песама,

у избoру и редакции Л. МаjрановиЬа, об]авл>ен jе тек 1898.
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и 1899. године,* дакле читавих десет година након збирке

Косте Хермана.

Поред педесет песама, обjавл>ених по двадесет и пет у

cHüKuj юьизн (III и IV кн>ига), у Додатку jе донесен и садржа]

варnjанти, а многе су песме, такоЬе, поменуте, тако да се у

OBOJ збирци муслиманских песама, направо, дгцу обавештен>а

о око 180 jуначкиX песама. МарjанOBиЬеB предговор, у коме

су обавештен>а и портрети наjзначаjнnjих муслиманских пева-

ча, од кOJиX jе Матица прикупл>ала песме (Мухамед Колак —

КолаковиЬ, Ибро (Ибрахим) КарабеговиЬ, Славко BOJникOBнÍÍ,

БеЬир ИсламовиЬ, Ибро ДервишевиЬ, Ахмет ЧаушевиЬ, Алиjа

БабиЬ ПрошиЬ, Омер НукиЬ (или YкиЬ), Хасан МаjетиЬ и др.)

као и обиман рад на претходном избору песама, подели и утвр-

Ьиван>у других особина песама, омогуЬили су да у Ш и IV Ма

тичноj Кн>изи добщамо jедну од наjпотnуниJnх слика мусли-

манског jуначког певан>а у нас. Из рукописне граbе, коjе се

чува у архиву Матице хрватске може се стеЬи увид у начин

обраде и избора песама за штампу. Нарочито су занимшиве

епске песме Л. Марjановипа, коjе су, каснnjе, у кондензованом

облику, нашле свога места и у н>еговом предговору збирци

песама.

HаjuеЬи део муслиманских ]уначких песама** предходно

* Истина Матица хрватска jе издала у Загребу, 1887. године: Jywа-

штво и MCI. .аn Капетана Сорийа и КумаjлnЬа Алаге, казивао у перо Мех-

лчед Колак — Колаковий, из Орашца xраj Кулен Вакупа. Народна гцесма

из эбирке „Матице Хрватске".

** Муслиманске jуна4ке песме МХ се чуваjу у рукописно^ збирци

под следеЬим броjевима: бр. 11. — Л. МарjаttоBиЬ: }уначке п]есме

(64—66); бр. 37 и 38. (Велики рукопис за збирку МX); бр. 123. — 35

песама, певач Ибро ТoтmЬ (у две свеске); бр. 122. Ахмед Чаушевий,

8 песама. 1 свеска, 645 страна. Ибро Карабеговип, 7 песама, 343 стране.

1 свеска; бр. 124. Све у JCAHOJ свесци.

1. Алл ¡а Шабий — 3 песме, 2. Ибро ДервишевиЬ — 5 песама, 3. Хасан

MаjетиЬ — 8 песама, 4. АхметовиЬ — 31 песма; бр. 125: БсЬир Исла-

л10виЬ — 2 свеска, 26 песама; бр. 126 (а, б, Ш): Мехмед Колаковий —

68, песама у 3 свеске; бр. 127: Оалко BojиmсоenЬ, 8 свезака; бр. 128:

Омер Yмий, 1 песма, Алиjа Бабий из Прошийа, 7 свезака, Ибро Дерви-

шевий, 5 свезака, Ибро Хрний, 2 свеске; бр. 129: Ибро Карабегови(1.

7 песама; бр 130: Мехмед Колаковий, 68 песама; бр. 131: Ибрахим То-

шип, 35 песама (бр. 128—131. Оригинал оловком). бр. 133: Салко Bеjjffl-

ковий, св. 2 и св. 3; бр. 156: Савфетбег Башагий, Народно цвщеhе, 4

свеске, 67 песама из Сараjева и околине. Песме су лирског и балад-

ког карактера. (Сараjевo 1894; бр. 175: БеЬир Исламовий, 26 песама,

бр. 197: Мухарем КуртовиЬ, 5 свезака, као и 1 непозната и 1 свежа»

разних бележака.
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су обрадили, и дали опис и суд, приређивачи зборника у III

и IV књизи. На две или четири стране (један или два листа)

пре почетка песме, налази се назнака имена певача и подаци

о њему, назив песме, редни број код певача (касније је, у фа-

зи припреме за објављивање, преко рукописа оловком писана

нумерација и наслов — црвеним мастилом), број стихова, као

и накнадни дописи броја свезака, имена певача и сл. Међутим,

најзначајније белешке су, по нашем мишљењу, класификација

песме, која се бележи у горњем десном углу, и то: унћурска,

иичко-котарска, Хрњице, личко-приморска итд.

Пре песме се доноси и кратак садржај и оцена вредности песме.

Доносимо неке од оцена, које је давао Л. Марјановић: Уз Карабегови-

ћеву песму бр. 6 (446 стихова) Мејдан и женидба Младајлић ћехаје

Л. Марјановић каже: „Кратка, језгровита, лијепа пјесма. У много пје-

смама читао сам опис мједана, ал овако лијепа и жива описа нисам

читао. Без икаквих пребирања она се може штамиати." (М. хрватска,

Ор. 123 Рукописне збирке народних песама).

За песму Ахмет Чаушевића Диздаревић Мехо жени свога

отца Удбинског диздара (МХ, бр. 122, песма 6) Л. Марјановић

запажа: Пјесма би добра била кад не би била дуга.

За је/шу од „унћурских" песама у МХ бр. 124, Л. Марја-

новић, између осталог закључује: Ова је пјесма и 1а Смаилагић

Мехо* и Оиловић Виг%%гај)."

Л. Марјановић је и сам, као сакупљач и издавач народ-

них песама (Збирка из 1864), редактор Матичних песама, и по-

знавалац, који је међу првима пропратио појаву Херманових

муслиманских песама, а, такође, као познавалац могао да се у

избору руководи доста сигурним мерилима, како уметничким

тако и другим (упоређивањем варијаната и сл.). Зато у њего-

вим опаскама има и оваквих: Пјесма иде у боље. (МХ, 126 б).

Спада у боље (Исто), Врло добра и има варијаната, Добра,

знаменита, види Салка бр. 24..., мало која пјесма је романти-

чна као они (МХ, 126 ц, песма 46) итд.

Но, несумњиво много су значајније карактеристике и оце-

не, које издвајају особеност појединих песама, о чему смо,

потом, нашли доста синтеза и у Марјановићевом предговору

III (и IV) књизи Матичиних муслиманских песама. Тако за Ко-

лаковићеву песму бр. 19 (МХ, бр. 126 б) Л. Мустајбег однесе

велику обоуљу Задранина бана и жени два Елезагића Л. Мар-

јановић напомиње: Ово је једна од рећих пјесама, гдје се

* Познато је да је Л. Марјановић веома негативно оцекио са-

купљачки рад Фр. Крауса, те је оваква примедба о песми, у ствари

негативан однос.
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обдула (утрка — накладно додато) потанко onuсуjе, За песму

Малковuh Стипан избавла МерданаиЛ Муjа из тамнще бршь-

ског капетина (МX, 126 б, песма 20), Л. МарjановиЬ каже: Ово

jе jeдна од нщлепших щесама. За КолаковиЬеву песму бр. 46

(MX, бр. 126 ц) Чустовuh Осман и Нинко Тинтор Латинине,

написана jе оцена: Мало коjа njесма jесадржа]ем jако романти

чна као она, а за Исламовипеву личко-приморску (малтешку):

Хрн>ица Муjo и Бабuh Хусеин иду на Малту и женидба овог

(МХ, uр. 126 ц) Чустовuh Осман и Нинко Тинтор Латинине,

непотпуних слика щесма би бола била. Какву jе акрибnjу и

критичност могао Л. МарjаноBиЬ употребити у припреми Ма-

тичине збирке муслиманских песама, наговестила jе веЬ н>е-

гова оштра критика Херманових песама (L. Mагjапоvié, Knji-

zеvnа рismа, Viеnас, бр. 30—37. Zаgгеb, 1888.) коме jе пoред

општих замерки да jе предухитрио Матицу, да ннJC дао по-

датке о певачима и да jе меаао говор песама, nаneo и друге

пojединачне замерке. (Зашто назива Будалина Талу — Ибрахи-

мом, због географских имена, турцизама, неких облика, као

.,собом пита" и сл.)

Стога, у односу на збирку К. Хермана, Л. МарjанoвиЬева

збирка има све одлике критички припремл>ене и обjавл>ене

епске граЬе нашег народног песништва. JагиЬ jе и МарjанOBH-

hев рад, две Матичине кнлге муслиманских песама, оценио по

зитивно. Он jе посебно истакао добро записан jезmc у песма-

ма: икавштину и северозападне говоре Босне. Нарочито jе ис-

такао особину ових песама да добро чуваjу нCтоpnjске и то-

пографске деташе кOJи се помин>у у песмама.* Заинмл.ива су

MарjанOBnhева запажан>а о вредностима ове поезде. Иако jе

као изванредан познавалац народне песме припремио критич-

ко и опремл>ено издан>е свога избора муслиманских ¡уначких

кесама и дао, како се сматра, потпуне портрете народних пе-

вача муслиманских jуначкиX песама, Л. МарjанOBиЬ jе дао и

неке опште судове о муcimманскOj епици, кOJи непотпуно оце-

н>уjу и oпредел>Yjу ову поезnjу. О иCтOpnjскоj вредности на

ших народних песама, посебно муслиманских коjе jе обjавл>H-

вао, Л. МарjанOвиЬ пише следеЬе:

„Свгиса njесма има неку noвиJесиу подлогу, она oirnjева неки до-

гаbаj, али друкчиjе него се jе у истини догодио. Ако се у многим

г.jесмама и сиомин>у велике sojске и крвави ÔOJCви, мало се када може

и.ч саме njесме разабрати, када jе кojа аojска била, кOJи су цареви и

* JагиЬ jе, чак, на генералштабжу карти проверавао кретаке jу-

нака у муслнманским песмама и запазио да се оно „корак по корак"

поклапало са стварним путевима кOJи везуjу Лику и Босаноку Краjiuiy

са ранним Котарима, опеваним у песми.
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Кесари, eo]сковoЬе и ¿унацн с jедне и с друге стране. Све jе то магло-

вчто и несигурно, само се може нагаЬати." (Предговор Ш кн.ипи збир-

ке MX стр. ХХХV).

Л. МарjанOBиЬ на муслиманске песме гледа као на роман-

тичну творевину, у кOJOJ се истину jунаштва на турско] стра-

ни, а не jvнаiuïbа на хрnmhанcкоj; као и необичном дужином:

„Behiiiiа ових njесама — пише Л. Марjановий — оjvuuсуjе се ван-

редном дулином, и епском опширношйу, протериван>ем jунаштва на

турскoj страни, а истицан>ем iiа¡уuаimuа а премноге и великом на-

пвношЬу " (Нав. предговор, стр. ХХХVI).

Иако jе детал>ниjе наброjаo и главне садржаjе мусли-

манских jуначких носима, наводеЬи да су наjчешЬи мотиви

женидба и уAаjа, разбиjан>е сватова, отиман>е девojака, искуп-

:ьиван>е засужн>ених jуnаnа, дариван>е IIOJCднIIнX KраjuiпmtKа,

освета, мегдани и сл. Л. MарjанcmиЬ закгьучуjе:

„Многа и многа njесма почин>е пиЬем или недужном забавом, а

cврiUуjе 6ojеM или осветом". (Предговор Ш кн>ига, стр. ХХХV).

Истина, веЬ пеки од Л. МарjанOBuЬemiх савременика, као

што jе био В. ВрчевиЬ, укаауjу на одреЬене особине мусли-

манских jуначких песама, истичуЬи да су оне истина нешто

псторичнще, нешто подуле, али да су у погледу умерености и

обjективности, такве као да jе неко треhи без аjтера из дога-

bаja njecMу саставлао (В. ВрчевиЬ, Архив САНY, Етнографска

.юирки, бр. 62 — 1. Предговор). Каепи jа истраживан>а, нарочи

то утврЬиван>а многих иCтOриJCкиX, географских и др. подата-

ка, кOJи су у вези са муслиманском jуначкOM песмом, као и

анализа уметничких и песничких особености муслиманских jу-

начких песама, потврЬивале су велики зна4аj изношен>а на

видело и овог дела усменог стваралаштва и народне традищце

на српскохрватском jезику.

Л. МарjанOBиЬ jе, пород изванредног приказа певача,

околности под коJима они nеваjу,* меЬу првима дао и класи-

фикациjу муслиманских jуначких песама. Пееме коjе jе Ма

тица хрватска прикупила и из коjux jе обхамила избор у две

K!biiге, nриnадаjу периоду oc»аjаu>а градова средн>евековне Бо-

сне и Херцеговине, а у наjвеЬем делу периоду борби на Кра-

JHнH тзв. краjиuпiНMKoj епици. За CBоjу ближу поделу, унутар

* Нарочито jе значаjно указива!ье на слушаоца и средину, у KOJOJ

певач лева, као коректив песме. ( Тешко н,ему ако што криво коже

или. не. зна цевапит (Предговор стр. ХХХVII).

http://www.balkaninstitut.com



52 Драгугин МиповиЬ

ове две главке скупине (ако их посматрамо временски), Л.

MарjановиЬ jе, према садржаjу песама, као и jунацима у н>и-

ма, вршио поделу на ман>е трупе, као што су: личко-примор-

ске, унЬурске, па и Хрн>ичине итд., док jе Jenа» део песама

називао везирским и султанским, у коjе jе сврстао песме о

верним или неверним (муртатима) везирима. Оваква подела,

коjа у основи заступа исправан принцип (подела песама по

краjу и личностима), ипак, ниJC увек доследно спроведена, jер,

у време поделе песама ниjе било jош довол>но података о свим

личностима, као и догаЬаJима кOJн се помин>у у песмама. (Та-

ко се царске и везирске песме, у коjима се onеваjу, рецимо,

'Берзелез АAнJB, Газихусревбег, НуприлиЬи и сл. могу уврстати

у „осваjачке", иако jе Л. МарjанOBиЬ писао да таквих песама

изузму ли се оне о осваjан>у Бишпа и опсиjeдан>у Осщека не

има. (Предговор, стр. ХХХV)

Када се сакушьачки рад Л. Мар]ановиЬа, као и н>егов

значаjан редакторски посао око избора, припреме и обjав:ьн-

ван>а муслиманских ]уначких песама* оценке и из данахшье

перспективе, онда се може закл>учити да jе управо Матичина

збирка, за^едно са раниjом К. Хермана, као и другим, каснще

обjавa>еннм збиркама, и прикушьеном песничком граЬом, по

могла да се муслиманско епско песништво у нас свестраниjе

схвати и oójектиBниJе и потпунще оцени.

Збирка песама, коjу jе почетком двадесетог века обjа-

вио у Бан>а Луци Есад Хациомерспахип: „Муслиманске народне

¡уначкс щесме" (Бан>а"Лука 1909) карактеристична jе по то

ме што су у н>oj све песме о Крщишницима. Има их дванаест:

I. Та/ге Личанин у сужан>ству, II Диздаревиh Мехо избавла

Зибру Пештиh Алибега, III Лика Муста]бег дили меjдан са при

морским баном, IV Боснuh Мехмедага и Пonовuh сердар, V

Женитба Чеjванаzuh Меха, VI Грга Антунuh удара на РадуH,

VII Женидба Шарца Махмудаге, VIII JанKoвиh Сто/он удара на

Ьан>а Луку, IХ Трка на Трнову, X Полазак Лике Муста/бега у

сватове Челебиh Хасану, ХI Зриниh Османага и Симо Pадoвиh,

XII Boj под Удбином.

• Ова збирка има неколико карактеристичних особина. Пе

сме добро чуваjу успомену на све истакнуте Краjnшнике, са

посебним познаван>ем топонима везаних за Краjnшнике и »и-

хово Bojеваaе. Y томе има зnачаjа што су, свакако, прикупл>е-

не на Крайнни, дакле, ближе позорници догаЬаjа, jер су и из

* 'Велики эначаj редакторског рада Л. МарjанOвийа, око издава-

iьа муслиманских }уначких песама, не уман>уjу ни извесни м.-иьп недо

стаци на коjе jе указао Б. Крстий (Лука МарjанOвий и Никола Андрий

као издавачи народних песама, Прилози за кн>ижевност, uстoрujу, jе-

и фолклор, юь. ХХII, св. 1—4. Београд 1956, стр. 243.)
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дате у Bаiboj Луци, некадаипьем седишту босанских паша), као,

на пример:

„До н>ег сjеде двjе Хрн>ице младе,

Па до п.иха Малий Jусуфага,

И до ¡;,ега Врховац Ааujа,

Што Врхоое од Каура чува. . . (EX, I стих: 20)

„Ниско доли у YнЬуровини.

А у Пешти у беглук меjхани,

Пиjу пиЬе Пештански ajai in,

Таман их jе триjест и четири,

Y врх стола Пешгuh Алибеже. . ." (песма П, 5)

„Огласи се на наму

Липа Злата Црнчuh Jусуфаге,

На високу брду ЦрнчевиЬа. . ." (песма IV, 3)

Поред познатих Кра]ишника, коjе песма наJчешЬе опева,

као што су Мустаjбег Лички, браЬа Муjo и Халил Хрн>ица,

Тале Личанине (овде jе као и код Хермана — Тале Ибра-

химе), Арнаут Османа, старца Чеjванаге, ту су и jунаци: Вла-

jиниЬ Ала! а, ДиздаревиЬ Мехо, Бег ШестокриловиЬ, Хамза Ци-

ганине, ЧелеНим Хасан из Чеnеouhа, Муjагиn Халиле, Арап Мех-

медага, КуртагиЬ Мухане, Злата Нази-Муминова, Мехо Диздар

Хасанаге, Глумац Османаге, Бег Бадн>евиг!, паша АтлагиЬ,

ОрлановиЬ Муjо, Паша Скрадишица (Селам, hеш ми Ахмет

Aлаjôеiу Юта/ген hеiu до Скрадина сuhu/ Ту шеh селам паши

Скрадиплщи, ЕХ, VII, 668), дакле, jунаци чиJе се презиме из

води од места порекла или жив.ъепл, по оцу или заниман>у и

сл. шта Ьемо, такоЬе,, сусрести у муслиманским епским пес-

мама. Значаjно jе указати и на дужину ових песама.

Ове песме су за разлику од Ерлангенског рукописа (оних не-

кслико муслиманских тJ. крапишничких као и, ВрчевиЬевих и

БогишиЬевих песама, знатно дуже. Тако jе I песма дуга —

1020 стихова, II — 1488 стихова, III — 1850 стихова, IV — 1627

стихова, V — 1387 стихова, VI песма — 1366 стихова, VП пе

сма — 1159 стихова, IX песма — 921 стих, X песма — 951

стих, XI песма — 882 стиха, ХП — 882 стиха.)

Ми знамо сакушьаче ових песама, али скоро ништа i,е

знамо о певачима,* као и о ужем краjу одакле су песме, под

* /едини податак о певачу ове збирке може, донекле, да буде М.

белешка у Трагом српско-хрватске народне епике, када М. M.

¡а же да му се 1913. године жалио певач Ибро Uинoвиh да jе E. Хаци-

омерспахиЬ штамлар н>еговс песме и тиме му нанео велику штету.

(стр. 297)
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кOJим околностима су сакушьене и ел. Нешто се може заюьу-

чити на основу jезmcа песама. Y н>има преовлаЬуjу особине

посавскоикавских говора, у кojима се сусреЬу стари облици

множине

„О свачем су еглен заметнули,

О jунаштву и о добри кон>и (Лок. множ. Песма VIII, стих: 13)

Поред икавских опажаjу се и иjекавски облици. Тако да

у збирци, па и у пojединим песмама, сусреЬемо исте стихове

икавски, а у другим случаjевима измешане — икавске и иjе-

кавске. На пример:

„А побиже Муjo на Ьогату" (IХ, 1003)

иако у иCтoj песми имамо раниjе и ове стихове:

„Б]ежи мени под гору Тихову" (IХ, 996)

или у различитим песмама:

„Што с' окисо главу обисио (Х, 23)

Он окисо, главу oöjесиo" (ХI, 13)

На основу облика Mjехана, пода]ници као у стиховима:

„Неко себе фали у Mеjханu" (Х, 14)

„Радо'|ице, бегов подаjнuне" (ХП, 231).

„Сад jе султан раjу помилово,

Од тад лису давали харача,

BеЬ су царски били подщници" (ХП, 878).

Дакле, у овим облицима се задржава, односно nojaejьyjе

j и на местима где га у штокавским говорима (наравнo, не

свим) нема, може се довести у склад са посавско-икавским го

ворима, где се сусреЬу речи код кOJиX нnjе извршена тзв. про

гресивна налатализащца, те имамо дojдем и доЬем, па би

аналогно било и меjхана, подщник. Због свега тога, на ос

нову извесних jезичких особина може се претпоставити да je

певач био доста близак краjу, кOJи jе и позорница догаЬа|а

опеваних у песмама тJ. негде из Босанске краJине. Иако су се

ове песме у извесном смислу типизирале, ипак, чуваjy сe и

многи запимл>шш детагьи и особености. НаJчешЬи садряса]н

су: сужан>ство и ослобаЬан>е противника из тамнице, одвоЬе-

н>е девojа!cа (са уграбл>еним дево]кама, обично АпЬели]ом из

TIрииорjа, наJчеmЬе се жени Халил) женидбе, освете, турчен*-

(Y jеднOJ песми се турчи и Гавран капетан: Дотле био Гаврая

капетане, / А отален Ограш Хасанага, ХI, 956). Y песмама иuа

доста одjеKа великих сукоба са хришЬанима, од Карловца ми
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ста поганога, као и одjека некадашн>их позиван>а на мегдан,

позиван>а у помоЬ верних подаjника, као што су беговски по-

дщници: Радопица, Радослав, Марnjаn, кнез Милисав, и др. ко-

jiuwа се опрашта харач итд. Збирка Есада ХациомерспахиЬа

има издавачких недостатака (не доноси податке о певачима,

околностима под кOJuма jе сакушьена, нема ближег тумачен>а

текста и ел.) али, као одреЬена слика jедног дела муслиман-

ских jуначких песама, крщишничке епике, и то с почетка два-

десето! века, дакле, скоро два века од првих краjишничких

песама Ерлангенског рукописа, може у многоме да буде ко-

рисна за одреЬена порееен>а и анализу.

12,
-

Прикушьан>ем муслиманских песама, бавио се и харвард-

ски професор Мilmаn Рапу, кOJи jе под утилем Матnjе Мур

ка и н>егових путован>а и сам предузео путован>е по Jугосла-

BНJн 1933. године, и заjеднO са CBOJим сарадником Аlbегtоm

Rаtеsom Lогdom, припремио збирку (М. Пари jе умро 1953.

године) од коjе су (након Лордових путован>а током 1950. и

1951. године) изашла два тома Српскохрватске jуначке щесме

(Издали Наrvагd Univегsitу и Српска Академща Наука, Сагп-

brigе и Београд, 1953. и 1954. године). Пари—Лордова збирка

садржи песме од певача из Новог Пазара, Бnjелог По.ъа, Ко-

лашина, Стоца и БихаЬа, од кOJиX jе свакако на¡заним.ы1виjа

Женидба Смаилагиh Меха, записана од Авда МеЬедовиhа, коjа

нма 12.000 стихова. Поводом ове песме М. Пари jе 1953. го

дине писао:

„. . . и jа веруjем да Ьу донети натраг у Америку збирку руко-

т:са и плоча коjа jе jеAииствена у свету за проучаван>е функциониса-

нл и живота целе jедие усмене наративне поезnjе. Снилиьени коментар

Анда МеЬедовиЬа о песми .^Сенидба Смаилагийа Меха", xojу jе он

испсвао у 12.000 стихова, свакако ¡единствен jе у эбиркама епских пе

сама." (М. Пари — А. Б. Лорд, Српскохрватске }уначке njесMе, П

XXIII).

Треба напоменути да jе и М. Мурко, пре М. Париjа оби-

шао нскадашн>и новопазарски санцак, и у своме познатом де

лу Трагом српско-хрватске народне епике описао певаче, чHJе

песме обjав^уjе каснще и М. Пари, односно А. Лорд, као што

су Салих Yгл>анин, Нор Хусо ХусовиЬ, поред певача ФортиЬа,

Зоги-Ьа, НакиЬа, Фjул>анина.

Друга юьига (у nрвоj су преводи песама на енглески jе-

зик) садржи 32 муслиманске епске песме, али су многе више

iiyrа певане од истог или различитих певача. Тако се ПjесмO.

од Багдата од Салиха Yгл>анина доноси три пута, од Фортипа
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— два пута, МскпЬа — ]еданпут, или Ропство БулиЬ Ибрахи-

ма од Yпьанина три пута, Бощчип Алща избави дjeцу од Зо-

гиЬа — два пута, Султан Сулеjман узима Будим од ФортиЬа —

два пута итд. Према томе, броj песама коjе се овде доносе jе

знатно ман>и (имамо исте песме од више певача или у више

варщ'аната), али, ипак, представлю само део знатно веЬе Пари-

jеве збирке, коjа се чува на Харвардском универзитету. Мате-

риjал кOJи jе обjавл>ен у М. ПариJевOJ и А .Б. ЛордOBOj друга]

кн>изи, представлю занимл>иву граЬу по следеЬим особинама:

а) То су муслиманске песме Санцака, кOJн jе наjду>Kе остао под

курским влашЬу (све до 1912. године) те се муслиманска епи-

ка могла овде конзервирати у погледу стариjих особина, и да-

jье развщати и б) овде jе проучаван и jедан други феномен —

оилингвизам певача. (Певачи су певали на српскохрватском,

..бошн>ачком" и арбанашком.) Y вези са тим значаJнo jе A. Б.

Пордово интересовало и за поезnjу северне Албанnjе, где jе

1937. године такоЬе прикушьао песме, jер се и меЬу Арбана-

сима негуjе, као што Ьемо видети, кра]ишничка епика, о ис-

тим jунаuuма, и са истим или сличним мотивима као на срп-

скохрвагском jезику. Стога посматрана у континуитету обjав-

.ъиван>а муслиманских епских песама у нас, нарочито и у по

гледу географске распростран>ености, конзервиран>а и еволу-

тнвног сазреван>а пojединих мотива, или епике у целини, при-

казиван>е негован>а песме на два jезнка, има, с обзиром и на

научну акрnбнJу с кOJOм jе прикупл>ан>е и обjав^иван>е оба-

вл>ено, посебан знача] за истраживачки рад у области мусли

манске jуначке народне песме у нас.

13.

Y своме познатом раду Трагом српскохрватске народне

епике (I, П, Загреб, JА3Y, 1951). М. Мурко пише да jе на сво-

JНм путоваи>има 1912—1913. године по Босни и Херцеговини

чуо да у Сараjеву ¡i.vuiiс муслиманске епске песме српски юьи-

хар Mnхаjлo МилановиЬ, а да jе 1931. године на]авила сара-

jеBCка кн>ижара J. Кушан да Ье штампати народне песме

Муса Кесщща и Кралевuh Марко, ]уначка смрт бега Лзубови-

hа, Окупацща Босне и Херцеговине, Берзелез Алща, Султан

Суле]ман осваjа Будим, }унаштво босанског ]унака Омера Хр-

нице, Будмина Тале, Смаилагиh. Мехо (последн>е две назначе-

не као п]еснарице).

М. Мурко наводи, такоЬе, да у последн>е време сами Му-

спимани n.?,aаjе народне песме (нав. дело, стр. 297), тако je

Мухамед ХаuиJахиЬ oójurmo избор од двадесет „наjзгoÄниJих"

песама о ¡Зерзелез Алnjи, а Aлnjа Наметак ман>у збирку песа

ма, коjе jе сам сакупио.
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Из матерnjала кOJи jе данас доступан, и кOJн смо могли

ирегледати, може се заюьучити да су муслиманске песме у

нздан>у Михаjла МилановиЬа (под називом /унанке муслиман

ске песме, Штампариjа Обод у Сараjеву), имале сасвим попу-

ларну намену. Зато у и>има нема никаквих података, чак ни

године издаван>а пojедине кн>ижице.

Од послератних антолопца муслиманске епске поезиjе

може се навести збирка }уначке народне njесMе (Сараjево,

1953), у избору и редакцnjи Мустафе Зирипа, са информатив-

ним предговором X. Диздара. Занимл>иво jе да jе у овоме из

бору, као и у кн>изи Есада Хауиомерспахипа, под муслиман-

ском JуначкOM епиком схвапена, и узета у обзир само тзв. кра-

]пшничка епика. Y ЗириЬев избор jе ушло девет песама од

кOJнX све нмаjу као позорницу подруч]е некадашн>е личко-

-крбавске, босанске и „карловачке" краJине, како истиче пи-

сац предговора X. Диздар. Нешто jе шири избор муслуманских

песама, кojе су поред других песама jуначке епике српске и

хрватске, .частушьене у збиркама С. НазечиЬа, под заjедничким

одел>ком ,,О KраJншKим и другим муслиманским ]унацима".

(Yn. предговор и поделу у Епске народне щесме, стр. 32.) На

icраjу, недавно се nojавnла и збирка Народне jуначке щесме.

босанско-херцеговачких Муслимана (Сараjево, 1967) Алще На

метка, у Kojoj има тринаест песама о познатим Kраjnшниim-

ма, те се и ова наJнOBnjа збирка муслиманскнх песама придру-

жуjе оpujенTациJн да се jуначке муслиманске песме антоло-

tиJCкн прикажу путем краJиiuннчке епике. Поред речника тур-

цизама и неких неопходних oбjашfьен>а, Алnjа Наметан, од ра-

ннJе познат по своме сакушьачком раду, износи и податке о

певачима, KOJи су му испевали песме као и JCднO занимл>иво

писмо Муcтаj6ега Личког харамбаши Петру Сми.тьанипу, за ко-

jе претпоставл>а да jе из 1648. године.

14.

Поред рукописне граЬе Матице хрватске о кOJOJ jе било

речи, указапемо и на занимл>иву колеквдцу Омер-бег СулеJMан-

í аiimli — ДеспотовиЬа, из Сараjева. Ова збирка, коjа jе уnуЬе-

на Српском ученом друштву у Београду, 1899. године, садржи

ире CRега херцеговачке муслиманске песме (иако су неке са-

купл>ане и у Сараjеву), кojе су занимл>иве у првом реду по

тематици. То су махом л>убавне и л>убавно-породичне епске пе

сме, коjе оnеваjу преu севдах удатих жена, неверство и осве-

те преварених мужева, удаjу удовица, сваЬе jетрва, просидбу

чувених дCBojака (девojака на нам), брачне сваЬе и сл. али

од 29, песама, колико их има у збирци, ]уначке су следеЬе:
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23. песма Девочка вади из сужан>ства Алагuh Алагу (Ово

jе уjедно наjдужа песма ове збирке: има 1539 стихова, док

остале имаjу 35—150 стихова).

24. Чаушевиh Мехо

26. Бег Jbубoвиk и Мато Латинин

27. Женидба Чеjванаtuh Меха

28. Освета Ченгuh Османаге, и песма из новиjег периода:

29. Ратован>е Али паше Ризванбеговиhа

Уз збирку се, на краjу, налазе и оojаuiн>ен>а сакушьача,

као и обавештен>а о певачима. (Занимл>иво jе да су неке од

ових песама забележене од гЬе Ане Н., дакле хришЬанског пе-

вача, док jе остале бележио од Зиjада Фазлибеговипа из Го-

руше, БугoJнo.) Сакушьач нам саопштава да jе песма са икав-

штине окретао на щекавштину — ради jeднакости, те смо из

губили могуЬнOCт да на основу ове збирке, коjа се, иначе, по-

ред занимл>иве тематске потке, o^riикуjе и богатством jезика,

AобнJемO потnуннJу слику о стан>у а и jезику (икавштини) хер-

цеговачке епике краjем деветнаестог века.

У Архиву САНУ (Етнографска збирка бр. 319/21) се чува

и песма Kуниh Мехмедага, коjа има 7.199 стихова. Песму jе

од Цафера КолаковиЬа, сина чувеног Матичиног певача Мех-

меда КолаковиЬа, забележио Jован ПеровиЬ, „чиновник Др-

жавног архива у Дубровнику" и у н>OJ се помин>у главки Кра-

¡ипишцн, али има и непознатих хришЬанских jунака, као Пу-

шкаревиЬи: Никола, Илnjа, Марко и сл. Због развучености и

многих опширних епизода, М. Мурко jе овако оценио ову

песму:

„Оваj материjал може бити занимлив за упореЬиван>е njеса*tа оче-

'вмх и синовл>евих, али то не би било од велике користи, jер jе Цафер

Кслакорип nримJер малог сина великог оца. . ." (М. Мuгkо, Tгаgom srр-

sko-hrvаtskе nаrodnе ерikе, стр. 279).

У наведеноj Eтногра<J>Cкoj збирци (Архив САНY) чуваjу

се и четири муслиманске песме из Санцака, коjе jе прикупио

познати кн>ижевник Намил СnjариЬ. То су песме: Булuh Ибра-

XUм избавла брата Ахмета, 998 стихова; Женидба Ченгuh Али-

бега, 766 слихова; Омер избавла Муjа и Халила, 1350 стихова;

Холил избавла ХаJKу, 355 стихова.

R. СиJариЬ наводи и од кога jе прикупно песме, као и о

певан>у у краjу где jе песме прикупио. МеЬу певачима има и

оних, кOJи су песме учили од чувених певача прошлости. (На

води се и Авдо МеЬедовиЬ, као учител>.) Због посебног значаja

KOJи су Санцаку придавали поjеjmни истраживачи (М. Мурко,

М. Пари, А. Шмаус) Сnjарипеве песме, такоЬе, могу да нам

пруже слику нOBиJег стан>а муслиманске ]уначке песме у овом

краjу. Наpа HI ю, рукописних збирки у кOJима има муслиман
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ских песама, па и краjишничких, као и пojединачних песама

о Краjишницима има знатно више у часописима, архивама, а,

ксроватпо и код пojединаца (нарочито су у том погледу од

знача i а часописи Ъосанска вила. Гаjреr, Бехар и Нови Бехар

и други), те се рад на прикушьан>у и об]авл>иван>у збирки му

ст лиманеких .{уначких песама не може сматрати завршеним.

Нове збирке, или го^единачне песме муслиманске епике, баци-

hе и друга нова светла на oваj драгоцени и joш непотпуно

истражени матерnjал нашег усменог народног стваралаштва.

НАПОМЕНЕ

1 Мирослав Пантий, Народне песме у записима XV—XVIII века,

Бсоград 1964 стр. (YбудуЬе: МП, Нар. песма).

2 Мирослав ПантиЬ, 1угословенска кн>ижевност и усмена народна

кн>ижевност од XV до XVIII века, Прилози за кн>ижевност, jезmс, исто-

риJу и фолклор. кн>. ХХIХ, св. 1—2, Београд 1963, стр. 63. (YбудуЬе:

МП, Jyi. кнгижесност).

3 Прилози за кн>ижевиост, jезmс, исторnjу и фолклор, кн>. ХХIХ,

св. 1—2, Београд 1963, стр., 17—58.

4 М. Пантий, Jуi. кн>ижевност, стр. 28.

5 Бенедикт Курипечич, Путопис кроз Восну, Срoujу, Бугарску и Ру

.ve/iu/y 1530 (превео са кемачког и предговор написао БорЬе FlеjаnoimЬ),

Caраjеuo 1950, стр. 18. (YбудуЬе: БК, Путопис).

6 Stjераn Bаnovié, О nеkim historiökim liсimа nаSih nаrodnih рjе-

яапга, Zboгnik zа narodni üvot i obiсаjе Ju/.nih Slаvеnа, knj. ХХV, sve-

?аk f, Zаgгеb 1924, стр. 94. ' -•' •.

7 Kгеäеvljаkovié Наmdijа, Kареtаnijе u Bosni i Негсеgovini, Sагаjе

vo 1954, стр. 198.

8 Радмипа ПешиЬ, Прилози проучаван>у народне кн>ижевности (По-

рекло }сдне Вукове пословице. ]еdrio тобоже старо сведочанство о

српском гуслару), Прилози за мьижевност, jеэиx, историку и фолклор,

кн>. ХХХШ, св. 3—4, Београд 1967, стр. 245.

9 Видо Латковий, О певачима српскохрватских народнuх .епских

г.есама до Kpajа XVIII века, Прилози за киижевност, Зеэик, иCтoряJу и

фолклор, кib. ХХ, св. 3—4, Београд 1954, стр. 334.

1° Joвa'i Томий, О српском народном песништву, Београд 1907, стр.

Î6. (Сепарат из СКГ за 1907, стр. 461).

11 Мухамед ХаunjахnЬ (у CвOjoj расправи »Grаdа zа рovijеst nаro-

änе рoеzijе Мuslimаnа iz Bosnе i Неrсеgovinе u XVI, XVII i XVIII sto-

lieéu, Sаrаjеvo 1935) сматра да она mijе поуэдана.

12 Белешку jе превео са арапског Савфетбег EiuiianiЬ из часописа

Bosnа Sаlmаnеsi од године 1502 (1884/5), а други део, стр. 4—5.

13 Evli Cеlеbi, Putoрis — Оdlomсi o jugoslovеnskim zеmljаmа. Pге-

vod, uvod i komеntаг nарisаo Наzim Sаbаnovié. Sагаjеvo 1967.

14 Yn. текст и превод у Glаsniku Zеmаljskog muzеjа Bosnе i Hегсе-

povinе, sv. I, Sагаjеvo 1908, стр. 43.

http://www.balkaninstitut.com



60 Драгутин Миповий

15 A. Olеsniсki JoS o liöпоsti Djеrzеlеz Аlije, Zboгnik zа nагodni

íivot i obiéаjе Juznih Slаvеnа, knj. ХХIХ, sv. 2, stг. 22.

16 M. ПантиЛ, Jуt. кн,ижевност, стр. 27.

17 Ерлангенски рукопис старик српскохрватских народних песама,

издао Герхард Геэеман, СКА, Зборник за историjу, jеэMк и кн>ижев-

ност српског народа. Прво оделен>е, ктмпа ХП, Сремски Карлович 1925.

18 Г. Геземан, нав. дело, стр. LХХIV.

19 Исто.

20 М. Ihidzi jаhié, стр. 8, (Nаv. rаsрrаvа).

21 M. Пантий, Народне песме у записима XV—XVIII века, стр.

151, 243.

22 П]еснарица, Беч 1814, стр. 116.

23 Вук, I, стр. ХХIХ.

24 Из Босне: 286, 44, 336, 349; Из Срonjе: 300, 300а, 760; Из Дубров

ника: 367, 438, 645, 636; Из Црне Горе: 293; Из Рисна: 647. Као и песме,

го nаii!оj оцени, без навоЬеiьа краjа одакле су: 297, 301, 312, 359, 392,

536, 583, 617, 624, 622, 707, 711, 713, 714, 733, 734, 736, 737, 741, 744. 749,

753, 754, 759. (Све у I кнлзи)

« Вук, II, стр. 50.

2« BYк.IV, стр. ХХII.

27 Вук, III, стр. 607.

.• ..28 Живорад Младеновий, Нзегошев допринос Вуковоj збирци на

родних песама, Рад Х конгреса фолклориста Jугославиjе на Цетшьу

1963, Цегин>е 1964, стр. 89. . .;

2» Вук, VIII, стр. 253.

M Вук, I. XXХI.

31 Вук, Преписка, П, Превод Б. МаринковиЬ (Вук Kаpаyuh о српско)

народно] ttoеsuju), Беотрал 1964, стр. 284.

« Вук, I, ХVI.

» Вук, I, ХVI.

34 Предговор збирци М. Шун>иНа.

зз Исто.

36 Реферат М. Бана од 10. фебруара 1868, АСАНY, СYД, 93/1868.

Реферат М. ПоповиЬа Шапчанима од 12. новвмбра 1868. АСАНY, СУД,

93/1868.

37 Sрomеniса Vаltаzаrа Bogisiéа, Dubгovnik 1938.

з8 БогишиЬ Валтазар. — Народне njесMе из старujuх, наjвuше из

приморских записа, Биоград 1878.

39 Vinko Foгеtié, Sest рisаmа Аndrijе Aíibrаntijа рisаnih iz Zаdrа

1864. godinе Pеtra Fгаnаsoviéu u Kогculi. Rаd JАZU, 1959.

*> Босанска вила за 1886. годину.

41 Smаüаgié Меhо, рiеsаn nаäih Мuhаmеdovаса, zаbiljеíio Fгiеd

riсh Kгаuss nаlogom аntгoроloskog dгuätvа u Bеéu. U Dubгovniku, 1886,

стр. VII—VIII.

42 Nаrodnе рjеsmе Мuhаmеdovаса u Bosni i Неrсеgovini. Sаbгаo

Rusiа Нöгmаnn. Knjigа ргvа, Sагаjеvo 1888. Knjigа dragа, 1889. Hаn. у

предговору кн>. прве.

http://www.balkaninstitut.com



КРАШШНИЧКЕ ПЕСМЕ

МЕБУ ОСТАЛИМ МYСЛИМАНСКИМ JYНA4KHМ ПЕСМАМА

1.

Нема никакве сумн>е да се из ибjавл>ене и познате граЬе

муслиманске jуначке поезnjе, песме о Краjишницима иэдва-

jаjу као наjброJниJи, а по много чему и иарначаjниjи и 'наj-

заним-пьивищ део муслиманског епског народног песништва.

Има истина и jедан део песама у кojима се песнички садржаш

везу-jу за jунаке као uno су Берзелез Алща, Гази Хусревбег

(148О—1541), CoKOAoвиhu, Ферхатпаша, краj 16. века, Мехмед

паша СоколовиЬ (1506—1579), Хасан — паша Прeдоjeвиh (по

гинуо 1593 године код Сиска) и други, из периода када су

осваjан>а Босне, Лике, Хрватске join -граjаjiа има и нови]их

муслиманских песама, али песме о Краjишницима, из седамна-

естог века, представлюjу доминантну трупу меЬу муслиманским

jуначкнм песмама. Груписан>е и поделу муслиманских jунач-

ких песама врше веЬ први сакупллчи и издавачи збирки у ки-

iu\ia има муслиманских песама, или су исюьучиво посвеЬене

i:,ii м а. Тако у JукnЬевоj збирци имамо поделу по j унацима и

xраjу одакле су, о чему се у предговору каже:

„А, пак. ове што имамо еnonеjе све су из доба скоран>и сраже-

иHJa nojеAииих кра.(ишких немирних делиjа KOJи су до скора по сухим

¡ра ницами од сусjеда CвOJиX Т<урака уанемнравани бивали и овиjема

пpаha-in жао за срамоту, па почем нестаде оваквих меЬусобних ,шдjе-

вица и случа.|инх оорен>а, онако исчезнуше и itoвHjа склада1ъа, тер са

мо nрoшасrи]у, мjеданима Смил>Э1Нийах, Ланковийах итд. Тураках Нов-

.ъаних, Удбшьанах, Кладушанах, Херн>ичицах, EojuHuhах итд. родолуби-

ви гуслач борави . . ."1

Трупу кpajиLUKuх песама први помин>у кра Еуген Маршh

(у предговору Шун>иЬевoj збирци) и Л. Mарjаноsиh у предго

вору III и IV кн>изи муслиманских песама Матице Хрватске.

Еуген МартиЬ нише у предговору Шун>иЬеве збирке:
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„HjесMе кojе се налаэе Y OB°J збирци сврстали смо према посеб-

ком нацрту. Наjnре смо ставили лично-краjишке у наjширем смислу

рnjечи, онда унЬурске (MиJи се догаЬае эбива% у Yнгаруци, чему као и

друга iiриúраjамo Славонnjу) те njесме разног садржаjа, а онда xаj-

дучке."*

А Л. МарjанOBиЬ овако дели Матичные муслиманске

песме:

,Дедно lif.uo напоменути, да смо насто}али из обима rpаbе му-

хамедовских njccaxiа што их jе Матица хрватска прибрала извуКи и

изабрати у што веЬем бро}у noиаjбojье njесMе; из сваке скугаше по

неколико, да се у 50 штампаних прикаже и оних двиjе стотине и четр-

лесет iijеса\ia, кojе су у рукопису остале.

„Царске njесMе" како су их тцевачи називали — эаступане су

fроjеbима l, 2, 3, 4. и 5, а njеCма 3 може се згодно назвати кралев-

ском или банском. Наjвеhа скупина личних njесаMа mrа 5pojеea

од 6 до 42. Од ових опет могле би се назвати к р а j ишк им а или

\ p н> и ч и и ч м и njесме бр. 36 до 42.

. УнЬурске су заступане и ¡есмама од бр. 43 до 50. од KOJиX сами

щевачи наэMваjу везирскима оне у Kоjmm се приказуj у будимски вс-

знри или као „царски прщ'ател>и" или као царски муртати.*

Из овога се види да се у неким од анализираних збирки

подела песама врши: а) по краjу icoJн onеваjу (личко-краjшике,

y.раjuiuKе, унЬурске), б) по jунацима (Тураках Новланах, Уд-

бинмнах, Кладушанах, Херничицах, EojuHuhаx, Хрн>ичине), или

ц) по саflрHcаjy (царске, везирске, кралевске, банске).

О томе на основу кOJиX се принципа могу поделите наше

jуHачке песме, меЬу KOJнMU и муслиманске, Guhe заыимл>иви

и ми!шьен>е Т. МаретиЬа, изнесено у Hашоj народно] епици:

„Jоui ми се чини потребно казахи оnjijе неколико рщечи о раз-

радби народних jуначких njcc-ама. Тко неЬе да разбаца njесме по кня

зи без икаквог реда и правила (као што су разбацане на пр. у эборнику

Милутинови^еву) он их разложито може реЬати само на два начина

или по uсroрwíKujеM именами Kojа се у щесмама спомин>у или по са-

оржщу п]есами".*

Иако (юлю се на неке одлике уметничког облика, ко.мпо-

зиimJе, стила, па и технике краjишничких песама KECUHJC вра-

шти, сада бисмо указали, у вези са поделом муслиманских пе

сама, и на груписан,е коjе jе у своме опсежном раду, обjавл>е-

ном 1953. године у Раду JA3Y (Кн>. 297) предложио А. Шмаус

\казу(е на М. Мурково интересован>е за муслиманску епику,

а коjа, по речима А. Шмауса, сем у радовима J. МарjановиЬа

и М. Мурка najе на словенском jугу ближе проучавапа.5 По
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што сматра да су досадаппьи истраживачи препутно прихва-

тали да су хришЬанска и муслиманска епика у ствари jедна

народна поезда, с различитим орщентащцама, А. Шмаус жели

да истакне и укаже на специфичности муслиманске епике, и

у н>еном наjрепрезентатнв1ш ¡ем KраjuнCKOM типу, ко/и jе чини

посебном епиком, са посебним особинама. Наравно, аутор се

оградио истичуЬи да га занима подела муслиманских песама

по облику. Специфичности кра]инског типа муслиманске епи

ке се састоjе од неких створених композиционих елемената,

KOJн су се, како се негде на краjу рада закл>учуjе, развили

само том борбом, воЬеном дуга и упорно, коjа jе, како сма-

тра А. Шмаус и дала таj специфична облик.6 Иако jе распо-

лагао оскудним матерnjалом, А. Шмаус jе расположиве песме,

пре свега песме Матице хрватске (Ш и IV юьига) и К. Херма-

на, као и песме Ерлангенског рукописа, подвргао детал>юх|

анализи, настojеЬи да и шематски прикаже структуру передн

им* песама. С обзиром да jе песничкoj граЬи приступао с je-

дног посебног гледан>а, А. Шмаус jе био принуЬен да ствара и

више термина, ки]и.ма би се наjбо:ье могле назвати специфи

чности и одлике KраjuHCKOi типа муслиманске песме, иако и

сам nрnзиаjе да jе идеални тип крщинске песме само реbe

остварсн у чистом облику.1 Ево неких од тих термина, кOJH

обележаваjу карактеристичне особине краjинске песме: пара-

лелизам радн>е, удваjан>е радн>е, двостраност, просечни пресек

песме, средина, схема, промена сцене, улога извешта]а, посре

дника, формуле и шавови, изграддьа средине, сцена са посма-

трачем, и.чград!ьа оквира. Колико смо могли да схватимо А.

Шмаус jе желео да опширност и дужину неких муслиманских

песама обjасни стваран>ем одреЬене, типичне композици^е, ко-

jа би и на jугоcFiовенCкOм тлу, на jугословенCKOM песничком

Amтерnjaлу, доказала оно исто (процес) што су н>егови суна-.

родники Xоjoiер и Геземан, доказивали за европску епику тJ.

епизацщу народне песме. (Хojorер о Нибелуншком епу). Yпра-

во, А. Шмаус jе и сам истакао ово као Cвоjу намеру. МеЬутим,

ова анализа структуре муслиманске песме, кOJOм, запета, ана-

томски разлаже пojедине ставове у песми, а негде значи само

именованна (днибо] десницом, двобо] десницом и левицом) има-

ла jе свога OдJека и код наших истраживача. Тако се пеке

песничке особине jс:uioi- типа песама, као, рецимо, уAваjан>c

рад!ье, могу узети као прихватл>ив термин. МеЬутим, сличних

лексичко-терминолошких дефиницnjа, као што Ьемо видети,

има и од других истраживача, истина, наJчешЬе странаца. Али,

чини нам се, да jе А. Шмаус и сам осетио тешкопе око при-

мене сBojе теopnjе, а, понекада jе и сам матерщал кOJн jе на-

водио, говорио другojачиjе од онога што jе аутор желео да

докаже. Пре свега, требало jе обjаснnra разлику измеЬу ус-

кички ч (и хuj дучкнх) песама истога периода и крщинскил не-
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сама. А Шмаус истиче да се хришпанске песме овога периода

одликуjу вuсоким степеном стилизацще, jер немаjу ону техни

ку Kojу има KраjiiнCKU тип.

Иако hе на краjу свога рада указати на потребу да се,

ипак, испитаjу сощцално-исторщске околности коjе су довеле

до ствараньа дужих муслиманских песама, што jе по нашем

ми1шьен>у исправно, гледан>е, А. Шмаус полемише са мшшье-

1ьима да jе до опширности песама могло доНи и од специфи

чно? Hcioваibа ове епике, или и других разлога. Примери кOJC

je сам навео да jе С. Во]никовиЬ за месец и по дана у За

гребу испевао 90 песама или 80.000 стихова, да jе Ахмет Ча-

ушениЬ песму свога учител>а Хасана МаjетиЬа од 1200 стихова

проширио у Загребу на 2500 стихова, а Мехмед КолаковиЬ пе

сму, коjу jе 1886. године певао у 300 стихова, проширио на

1300 у Загребу, да jе С. BojниKOBиЬ сам срочно две песме

MаpjаnoBиhy и сл. — може се видети какви све разлози мо

гу да утичу на дужину песме. Управо, да ли jе процес епиза-

цще., уколико би се мерно opojем стихова, веп завршен, када

знамо и за песме од 12.000 стихова. Y анализи и упореЬиван>у

хришЬанских песама, када jе и код н>их открио неке од стил-

ско-композиционих елемената коjе сматра особином кра/uн-

ских песама, А. Шмаус то тумачи утилем муслиманске песме

на хришЬанеку, односно да и сама краjинска песма сада тежи

vnрoшhаваtbу у духу аутохтоне епике.8 HаJBнше тешкоЬа, чини

нам се, имао jе аутор у траган>у и доказиван>у када jе створен

KраJннски тип као облик специфичног певан>а, коjе краjинске

песме чини посебном поjаBOM. Y анализи неколико муслиман

ских песама из Ерлангенског рукописа, у коме су, као што

смо видели, муслиманске песме као и хришЬанске, кратке и

динамичне, А. Шмаус нnjе могао да потврди постojан>е кра-

типа. Ево шта он каже о песмама овог зборника:

„Песма 88. ЕР се може сматрати наjстарnJим представником „сул-

таноке" пес\!е. Али, у овако ic ни >м облику од свега 72 стиха, сигурно

jе iiиjcJUu муслимамски певач не би певао."9

А. Шмаус сматра, произилази из овога, да jе муслиманска

песма коjу доноси ЕР свакако неког немуслиманског певача.

И

„Узет у целяни ЕР не даjе доволшо поузданих сведочанстава о

стан>у муслиманске епике."Ю

Имамо утисак да jе А. Шмаус много помирл>ивnjи у сво-

ме наcтojанA' да настанак свог краjинског типа песама оó]aс-

ни еnnааuнJOм, заснованом на oдреЬенoj специфичноj компози-

, jер и у Ерлагенском рукопису кOнcгатуjе код муслиман
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ских песама уметнички префин>ени и традицщом усталени jе-

зик и стuл.11

А то jе управо и оно што jе заюьучио код хришЬанских

песама. Joш више тешкоЬа А. Шмаус има када жели да про-

тумачи и крапи, херцеговачки тип муслиманских песама. За-

UIтO ове песме, а ми бисмо додали и арбанашке песме о Кра-

¡ишницима (коjе су кратке, динамичне) нису доживеле епиза-

цщу. Овде се jединO можемо, као и А. Шмаус, позвати на да

ла истраживан>а социjалних и иCтOриJCкнX услова у коjима се

развивала и дал>е неговала муслиманска епика о кра]ишници-

ма. а и о другим ]унацима.

Ми смо веЬ нешто рекли о називу ових песама. Колико

смо схватили, А. Шмаус ове песме назива крщинским по Кра-

JиHи, jер сматра да jе тамо постOJaлo меценатство. Али, по

ставлю се питан>е када jе постojaiio наведено меценатство. Да

ли и у ХVП веку, када се догами опевани у песмама и оди-

гpаваjу? Да ли су веЬ тада песме са Краjnне имале услова за

рaзвиJан>е у крщински тип, па и кад не би био идеалан. Иако

je Ерлангенски рукопис расеjаo сумн>е да се тада могла ства-

рати песма краjинског типа Шмаусовог, као што то не потвр-

byjу ни арбанашке песме, наводимо и мшшьен>е историчара о

животу на КраJини.

„Y Лици и Крбави ниjе било бегова са великим иман>има, веЬ

jе сваки ага држао само неколико кметова, али шцедан више од шез-

десет кметова".12. — нише Р. Лопаший.

Или на другом месту:

На четоваке силила jе кашто личке Турке невол>а и глад.1З

И поред тога што се код других муслиманских песама,

некраjинског tunа, nа и код хришЬанских песама, могу утвр-

дити стилско-композициони елементи коjе А. Шмаус сматра

спецификом краJннског типа, посебну тешкоЬу представлю

примени ове теoриjе. Чини нам се неприхватл>ивим да jедну

пссму, као што jе Муjа лщече виле планинкшье (узимамо

Шмаусов пример), сматра некрщинском, а песму о Берзелез

Ллщи (такоЬе Шмаусов пример), краjинском, иако jе први са

KpаJине, наjпознатиJи jунак, а други jе четовао, уколико jе

HCтOриjска личност, а не или типизирани или контаминацирм

створен песнички лик, у периоду оспаjаibа Босне, и, када Кра-

JHHe ниJе ни било. Истина, А. Шмаус jе истакао да он ову

поделу прави само на основу облика, али, недостатак матери-

]ала и jаcниJе обjашн>Cног односа исторщске садржине песа

ма о КраJнни, учинило jе ову поделу неприменл>ивом. Не зна-

мо, такоЬе, колико jе А. Шмаус н>оме успео да докаже процес
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епизацще, сличаи ономе какав се запажа на Западу. Тиме што

jе хтео да негира суштинску повезаност две епике, муслиман-

ске и хришЬанске, и да, независно од садржине, подели му-

слиманске jуначке песме, нHJC чини нам се створио такву по

делу, коjа може представляи сигуран ослонац за анализу и

груписан>е муслиманске jуначке епике. Морамо да напомене-

мо да и наши истраживачи, кOJи су покушали да примене

мерила, заснована на IIIмаусовoj теорищ о краjинском типу,

кису доказали н>ену применл-ивост. Тако у IJI кн>изи Хермано-

вих песама (Сараjево, 1966), скоро и немамо праве крщинске.

песме, иако jе веЬина песама о КраJmuницима. Ову теорщу,

стога, почевши од имена, па до принципа на кOJима се засни-

ва, сматрамо у наJман>у руку неприхватл>ивом за дал>е унапре-

Ьиван>е истраживан>а особина муслиманске епике, ма да се не-

ки резултати у другим околностима и облику, евентуално, мо

гу прихватити и сматрати одреЬеним доприносом.

2.

И наше груписан>е ]едног дела муслиманских jуначких пе

сама, о КраJишниuима, извршено jе на основу jунака и исто-

рnjског раздобл>а коме су они припадали. Наравно, песничка

истина нще исто што и исторщска истина, али, ипак, сматра

мо да се на садаипьем степену истраживан>а наjсnгурниjе мо-

жемо определ>ивати, када jе реч о периодизацnjи и груписан>у

]уначких песама, ако полазимо од реалних и иCтOриJCкиX ком-

поненти, коjе се у нашим песмама могу утврдити. Ово нам jе

утолико лакше ако се ради о песмама коjе су нам временски

ближе и коjе можемо повезивати са стварним догаЬа]има и

;шчностима из прошлости. Иако смо у одел>ку о Краjnшí не-

што говорили о иCтOриjскоj атмосфери на турско-хрипАанским

границама, коjе су у шеснаестом и седамнаестом веку прола-

зиле нашим земл>ама, сада бисмо се осврнули и на неке jуnа-

ке муслиманске краjишничке епике, о ко]има налазимо поме-

на у еачуванOJ архиBCкOJ и другоj граЬи. О jунаimма краJн-

шничких песаAiа ми смо понешто знали и из збирки у кOJима

су ове песме биле об]авл>иване. Све новnjа архивска и исторщ-

ска граЬа, као и ранща и нOBnjа истраживан>а OMогуЬуjу нам

да идентификуjемo jедан броj истакнутих муслиманских jуnа-

ка са Кра]ине и других граница, као стварне nсториjCке лич

ности.

МУСТАФА ХРН>ИЦА. Сигуран податак да jе харамбаша

Мустафа Хрвьица, звани КазличиЬ, био заповедник турске по

саде у BеликOJ Кладуши, као уосталом и податке о другим

турским заповедницима -на турско-аустрщско] граници имамо
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у jедном таJнOм полису турских старешина са границе, кojи jе

20. новембра 1641. године саставио у Карловцу Вук Франкопан

Тржачки и упутио га надво]води у Грацу.

Y овом полису се за Велику Кладушу каже:

»Von Cгoss Klаdusсhа: dа аm mеistеn tсshеtiегt wüгdеt. Dег Нагаm-

-liаsсhа Мustаfа, dеs Негnizа Bгudег, sonstеn Khаsslitsсhitsсh Мustаfа

gеnаndt*.™

С обзиром да jе Муjo Хрн>ица и Gраliа му (Халил, можда

и Омер и други), jедна од шфюмин>ашф1х личности краjиш-

ничких песама, задржаЬемо се joш на неким подацима о н>е-

му. К. Херман каже да о Муjу Хрн>ици постоjе, поред песама

и многе легенде и друга усмена казиван>а. (Херман, I2, 613)

Р. ЛопашиЬ наводи да jе Mуjo Хрн>ица био умешан у аферу

око откупа Петра JанковиЬа,15 а С. БашагиЬ истиче да су у

султановом ферману поводом тог aryчаjа, поименице захтева-

не главе Омер капетана, Омераге, крупског диздара Мустаф

Аге, Xусеjim Аге и Муjа Хршще.16 Са Хермановом легендом о

томе да jе Муjо у Бан>oj Луци побио неке xаJдуке и зулумЬа-

ре, а бан>алучки паша га потом повео са собом у обилазак сер-

хата и поставио за заповедника у Кладуши, подудара се Ло-

нашнЬсво тврЬен>е да jе Муjо Хрнлца учествовао 1636. године

у угушиван>у неке побуне у Баiboj Луци, када jе паша побегао

у БихаЬ, и на таj начин се додворио паши и домогао власти.

Mуjо Хрн>ица се, запета, у песмама наJчешЬе помшье у вези са

Кладушом (па се понекада и зове Кладушанин Муjо, од Кла-

душе Муjо, Кладушчанин Муjо), те jе заншшьиво покушати да

се утврди када jе Mуjо (хиn. од Мустафа) дошао у Кладушу.

Y сваком сAучаjу требало би очекивати да jе Муjо Хрн>ица до

шао у Кладушу пре 1641. године, jер jе у то време Кладуша

веЬ позната као утврЬен>е одакле се наJвише четуjе. Y помоЬ

нам притиче jош jедан документ Вука Франкопана Тржачког.

Р. ЛонишиЬ, наиме, пише како jе Вук Франкопан изве-

стио 1633. године Грац да су Турци почели чврстити град Кла

душу. Yговором о миру у Житвадорогу 1606. године, jедан део

некадашн>их тврЬава требало jе да остане ненасел>ен. Bеh 1625.

године, по ЛопашиЬу, почин>е разграничаван>е измеЬу АустриJе

и Турске. Но, уместо да рат престане, настану сукоби и прави

мали рат жсш1ги него раниjе." Ево шта о заузиман>у Кладуше,

на основу иCтOриjске граЬе, пише Р. ЛопашиЬ:

„Франкопан jе jедаn дан nрnjе дошао са 800 вojjnnса под Кладу-

ту, хогеЬи уставити дал>н>у градн>у и разорити оно што jе било изве

дено. BеЬ jе и с четом доспио у Подзвизд кад му уходе jавише да jе

Кладуша тако •учвршЬена да joj не би без тешких топова могао на-

удити. . ..
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Y град поставлена су у посаду четири аганлука за редовну по

саду: капетан Солиман Бадан>ковий, н>егов брат Рецеп Ала, затим Де

либаша Баданжовий и Кариманага Л>убип.

Двиjе године иза тога запремише Турци град Цетин итд."18

Ако би се ЛопашиЬеви наводи узели као сигурни, онда

бисмо време у кOJе Jе Mуjo Хрн>ица дошао у Кладушу могли

тражити тек тек после 1633. године, а пре 1641., када га спо-

мшье Франкопанов таjни попис.

Иако се не помин>у имена браЬе Хрн>ица, наведении поли

сом jе недвосмислено потврЬено да jе Муjо Хртьица у Кладу-

ши био са братом, или брапом, што jе могуЬе, jер смо видели

да су и прву посаду сачин>авала браЬа Бадан>ковиЬ. Y песма-

ма се Муjos брат зове Халил, Гojени Халил, Муjагиn Халиле

и др.

MYСТАJБEr КАСYМОВИН. Y народним песмама познат као

Mуcгаjбег Лика, Лички Муcтаjбег jе jедан од бихапких запо

ведника (капетана, санцака).

Да би утврдио кOJи jе од бихаЬких капетана у песми опе-

вани Муcгаjбег Лички, Р. ЛопашиЬ наводи у своме раду Би-

xаh и Бихаhка Kраjuна све заповеднике бихаЬког санцака:

Године 1593: Мурад-ага

Године 1634: Дервишага ХодурагиЬ

Године 1635: Дуралиjа, капетан бихаЬки

Године 1640: Идриз-бег, капетан бихаЬки

Године 1642—1676: Мустаjбег ХасумовиЬ (Код Х. Крешев-

л>аковиЬа: КасумовиЬ)19 познат у песми као Муcгаjбег Лика,

Године 1689: Осам-бег ПопрженовиЬ

Године 1695: Мустаjбег Бадн>евиЬ, санцакбег бихаhки,

сердар и заповедник све племените Бихаhке и Крупске покра-

¡ине.

Године 1695: Тахир Мустаjбег Идриз КапетановиЬ, капе

тан бихаЬки.20 Y ВитезовиЬевoj Кронаки налазимо два помена

о Мустаjбегу Личком:

„1656. пети дан руJиа. Справише се Турци почавши од Пожеге,

Дубице и КoстаJниuе до Крбаве, пред ibиMii Ибраим Багил од Пожеге

и Мустаjöег БихаЬки, главар и држа се код хришЬана Туран, xеjе

разби Jураj Тржачки. Муcгаjöега Исаимбега ХоросовиЬа живога допе

ла, али од велике ране та Турчин до мало дан умри, улови два Бад-

1ьевипа, двадесет и jедHoг агу с многими, остаггими верли Турци. Yби

Мухамед бегэ Биширагийа."

И на другом месту, 1676. године, када jе описана и смрт

Mустаjбега Личког.
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Из nстOриjскиX података о Муjу Хрн>ици и Мустаjбегу

Личком би се могло заюьучити да Муjо Хрн>ица ступа на по-

зорницу, на Кра]ики, пре Муcгаjбега, или бар, пре него што jе

Mустаjóег постао сдаваи, дирек од крщине, тJ. заповедник

(капетан или санцак) у БихаЬу. Наиме, Мустаjбег се помин>е

тек 1642. године као капетан, а Муjа среЬемо претходне, 1641.

године, као харамбашу из Кладуше, а 1636. године се наводи

као главар, те можемо заюьучити да jе био познат joш пре

Mустаjбега. Занимл>иво jе да о Мустаjбегу немамо помена у

арбанашким песмама о Кра]ишницима, где jе Муjо, као и у

муслиманским краjишничким песмама у нас, ]една од главних

."ичности, те би нас то могло навести на претпоставку да се

песме о Mустаjбегу creараjу после песама о Муjу Хрн>ици.

Поред ова два наjистакнутиjа jунака краjmuничке епике,

сусреЬемо помене и о другим истакнутим Турцима Краjmu-

ницима.

БОШЧИБ АЛША. Алnjу или Делалщу Бо]нчипа (БojчиЬа, Бо-

ичиЬа) Ст. БановиЬ сматра ]едним од нщславнщих ]унака на

ше епике седамнаестог века.21 О н>ему се тачно зна да jе као

диздар 3адsарjа погинуо 1663. године у Врул>у.а

Мумин и Мустафа БЕШИРЕВИНИ. Године 1641. оба брата се

као харамбаше помин>у у Острошцу. Ово одговара и стихо-

вима: Од Острошца два Eеniuревиhа (Вук, III, песма 35. стих: 45)

Острожац jе нзмеЬу 1641. године, када се помшьу 6раhа

Мумин и Мустафа БеширевиЬи, и 1690. године, када се поми-

н>е капетап Острошца Осман-ага БеширевиЬ23 постао седиште

капетана. На основу имена капетана, кOJн се помин>у у Остро

шцу може се претпоставити да су БеширевиЬи oааj положаj

,\ржали наследно.24 Као позната породица са КраJине, Бешире-

виЬи се помин>у и као диздари града Цетина. Као наjбoл>и до-

каз да су и КуртиЬи, кOJи се помин>у у Bуковоj песми Два

J'yртuhа и EojuHtih Алща (Вук, III песма 35) исторщске лично

сти, може да нам послужи таJни попис из 1641. у коме се

наводе: Ахмед-ага КYРТИН, из Бунипа и КYРТАГИН и КYPТ-

-АГА ЗЕНКОВИН из Рибника.

Неколико стихова из наведене Вукове песме Два Курти-

kа и БojuHuh Алща, у ко]има се nабраjаjу муслимански jуна-

ци са КраJнне, такоЬе нас уnуЬуjу на закл>учак да песма до

бро чува нCтOриjску истину о ¡упацпма, кOJн су били стварне

личности:

„Од Дервенте до два АтлапЛа,

Од Новога два млада Церийа,
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а од Крупе Арнаутовийа,

од Отрошца два БеширевиЬа,

од Вакупа два К/улиновиЬа,

од Ораища Тале на кулашу,

од Мостара Цангу Бул>убашу..." (Вук, Ш, 35, 48)

Као што се БеширевиЬи наследно везуjу за Острожац,

тако се и ЦЕРИБИ sезуjу, као наследии капетани, за НОВИ

(Босански Нови), а АРНАYТОВИНИ за КРYПY, те се, често,

КРYПА — АРНАYТОВИНИ.

МеЬутим, треба навести да се 1641. године помюьу у Кру-

пи и БАДАН>КОВИНИ, као и ВЕЛАГИН Идризага.

АТЛАГИБИ се у песми коjу наводимо помин>у да су из

Дервенте. С обзиром да jе Врандучка капетагоца, у чщи jе

састав ушла и Дервента, основана 1717. године и да се не зна

ко су били први капетани у Дервенти, морамо се вратити на

раниjи период, седамнаести век, када jе Дервента улазила у

састав Хливан>ске капитанnjе. А тада су капетани Хливатьскс

каnетаниJе били Атлагипи, позната породица овога доба. (Го

дине 1664. капетан Книна био jе Мехмед-бег АтлагиЬ, син Му-

стафин, каcuнJе босански везир.)25

О овоме Атлагипу, босанском везиру, доста података до

носи и граЬа Десничине Исторще котарских ускока.

Y набраjан>у одакле jе ко, у наведено] Вуково] песми, за

КYЛЕНОВИБЕ се каже да су од Вакупа. Ту се, заправо, ради

о Кулен Вакуфу, кOJн jе припадао капетанщи Стара Остро-

вица, у клишком санцаку. Досадалпье две традшцце о Куле-

новипима — jедна фра Филипа ЗаостриЬа и друга: Косте Хер-

мана — нису по мишл>ен>у Х. Крешевл>аковипа тачне.

,ДСулиновийи су — пише Х. Крешевл>аковий — морали до&и у

Стару Островицу нешто nрajе 1699, а поcimjе 1683. године, из неког

града или к puja. кOJи jе nаo под Венещцу.""

Навели смо податак о Кулиновипима (КуленовиЬима)

с вдиьем не би ли бацили нешто светла на jедну другу личност,

Kojа се често спомин>е у краjnnnnrmcим песмама, али не с пу-

ним именом и презименом, него као: Будалина Тале, Тале

Ибрахиме, Личанине Тале, кOJи jе увек од Ораища, или, као

што се у наведении стиховима каже:

„Од Ораища Тале на кулашу".

Овде се, наиме, jавл>а проблем, када се чине покупкои да

се идентифи^е неки jунак, да се извесни jунаim епских пе-

сама непотпуно именуjу .Yз име тада иде, обично, и надимак
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(Сиротан Алиjа, Будалина Тале), или се помин>е само порекло,

занимаи>е: ДиздаревиЬ Мехо, слуга Мариjане итд. МеЬутим,

помен Орашца, уз име Тале, и помен Тала уз КулиновиЬе, мо-

же да локализуjе место и време Талево. Найме, Орашац jе оно

jедан од jачих градова у капетаниjи Стара Островица, кOJOм

су, видели смо, управл>али КулиновиЬи. Значи, има неког ре-

алног основа, када се Тале од Орашца поjашьуjе у друштву

КулиновиЬа, jер jе и Орашац у капетанnjи кOJOM су управ-

;ьали.

Значи, Тала бисмо, уколико jе уопште могуЬе под н>его-

вим ликом у песмама трагати за стварном HCтOPиJCкOм лично-

iuЬу, могли тражити у времену када су Старом Островицом, па

и Орашцем у н>OJ, управл>али КулиновиЬи (КуленовиЬи). Мо-

жда би се време када jе Острожац био источиште краjmuни-

чких напада могло одредити и поменима коjе налазимо код

Б. Деснице, у Исторщи котарских ускока (I, 142. стр.) када Сто-

jан JанковиЬ изводи своjа четован>а и упада у Лику.

Слично као и Тале, можда би се могао протумачити КО-

ВАЧЕВИН Рамо (Ковачина Рамо, од КОВАЧА РАМО), кOJи се,

такоЬе, често помшье у друштву осталих Knu ¡пшпика. Коваче-

Kiiliu Рама налазимо у иCтOриJCким подацима под тим именом.

Ст. БановиН jе, тако, у архиву манастира Заострога, свога ро-

дног краjа, нашао запис, у коме CтOJи да jе 1570. године, Ко-

вачевиЬ Рамо из Габеле позвао на мегдан Ивана Сен>анина, и

да му jе том приликом Иван одсекао руку. Поред претпостав-

ке о овом КовачевиЬу Раму, коjа не иде у прилог утврЬиван>у

личности из Хрн>ичина доба (мада се у песмама Ковачевип

Рамо, често, назива дащюм), jер jе разлика у годинама доста

знатна, могли бисмо претпоставити да jе име овог ]унака по-

стало од имена места Ковачи. Оваквих места има у Лици ви-

ше, те би помен Од Ковача Рамо, могао да се везуjе за неке

од личких Ковача. (Y Лици имамо Ковачицу, поток код Мого-

риЬа, а КовачиЬи се помиЬу и код Островице у Лици и Равн>а-

)!има у Крбави.26 Везиван>е jунака за место одакле jе, видели

смо, ниJе ретка nojава: НакиЬ Ибрахим, од Наке крваве, При-

морац ТаднJа, Сен>анин Иване итд.

Као и КовачевиЬ Рамо у песмама се помин>е „старац Ка-

римане!'. МеЬутим, за разлику од КовачевиЬа Рама и „од Ора

шца Тала", КАРИМАН АГА се заиста помин>е у веЬ цитираном

попису од 1641. године, као ]едан од заповедника на Краjmffl.

Y Кронаки Павла ВитезовиЬа налазимо и помена о истом

Кариман — аги:

„1654. Jураj Тржачки разби Турке при ПоповиЬу: гди меЬу оста-

лими витешкими Турци Кариман — Ага Тудоровачки уловл>еи би".

То jе, заправо, свакако исти Кариман-ага, кOJи се помин«

уз Муjа Хр1ьицу и поводом откупа за Петра .Танковипа.
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Што се тиче АРНАYТ ОСМАНА, кojе се често, налази у

друштву осталих Краjишника, у песмама овог доба, немамо

неких сигурних података ко би то могао бити. Он се може

довести у везу са АрнаутовиЬима, или презименом Арнаут (у

селу Велико Снагово код Зворника велики броj породица носи

ово презиме), а може бити у вези и са пореклом овог jунака.

(Jер су, по В. ЧубриловиЬу, поред домаЬих Муслимана, на Кра-

Jини, служили и л>уди из других краjева Турског Царства.)27

Занимллво jе указати да се оваj jунак и у арбанашким кра-

jишничким песмама jавл>а под овим именом (Арнаут Осман)

иако се меЬу Арбанасима назив Арнаут донекле сматра увред-

тьивим.

ЗА КYНY АСАН — АГY (Хасан-Агу) имамо сигурних до-

каза да jе погинуо 1653. године од руке Грге ГалиотовиЬа из

BojниЬа.2*

Потпуно jе прихватл>иво да се у песмама ради о овом

Куни Асан (Хасан) Аги, jер се поред времена поклапа и место

одакле jе jунак тJ. Книн.

Иако се помин>е под пуним именом, истраживан>а нам

за сада не Oткрmаjу коjа се историjска личност крnjе иза

иесничке — ГЛYМАЦ ОСМАН АГА. Оваj jунак спада у често

помин>ане jунаке муслиманске краJиптничке епике. МеЬутим,

у исторщским поменима (документима) сусреЬемо JCÄинO хри-

шЬане са тим презименом. (Yп. Глумац Илща, Глумац Лука)

3YКО Барjактар jе личност коjу често сусреЬемо у дру

штву осталих Турака Краjnшника. МеЬутим, само име нще

довол>но да нам укаже на личност, коjа би се иза тога могла

крити. Године 1586. се помин>у као предводници мартолоса Зу-

ко и ОстOJа29 али jе то, као и код помена КовачевиЬ Рама код

Ст. БановиЬа, удал>ено од времена у коме су живеле Хрн>ице,

БojичиЬ Алиjа, Мустаjбег Лички и други, у чиJeм се друштву

Зуко Барjактар наJчешЬе помин>е. Y потрази за неком од

ближих личности, коjа се помин>е у архиBCкOj и другоj граЬи,

наишли смо на Зулфикара-агу, диздара из Бресковице (Staгtnе,

XП, стр. 39—40) у БnхаЬкоj капетанnjи, кOJн се помшье тек

1719. године, дакле, након погибче Mустаjбега Личког. Yпра-

во измеЬу ова два Зука временски би требало очекивати да

се Oткриjе и Зуко Барjактар из народних песама. Y краjmu-

ничким песмама се често помин>у и ови jунаiw: БабахметовиЬ

(БабаметовиЬ), ОграшевиЬ (ОграшиЬ) Алща, Чеjваnага Стари

(Чеиван-ага, Дедо и сл.), ТанковиЬ (ТановиЬ) Осман, БулиЬ

Ибрахим, ВрциЬ Ибрахим, НукиЬ Барjактар и др. О н>има би

се тешко могли дати тачнщи подаци, али се може указати на

неке личности, у оквиру кOJиX би се могло трагати и за исто-

прототиповима jунака из песама.
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Код Деснице имамо помена Зенел аге БАБАХМЕТОВИНА,

r.оJи, jе, како се из донесене граЬе може заюьучити, био у мле-

тачком ропству, и био замен>ен за грофа Сабиниjа. Оваj Ба-

бахмеювиЬ се jавл>а, касниjе, као заповедник, коме се врапа

кНи, jер jе остала удовица. Документ кOJи ово потBрЬуjе по-

тиче нз 1658. године.30 С обзиром да се Зенел ага Бабахметовип

U.H.I, а 1658. године као старnjи човек, могло би се претпоста-

вити да jе био савременик Мустаjбега Личког, или, чак, и

Mуjа Хрн>ице и других Краjишника.

Y Задарском архиву се помин>е и Ограшевип Хасан-ага

из Удбине (1676. године), коме Миховил Перошевип дугуjе от

куп, а у Демству се у Yдбини налази Иван Бенип.31 Не знамо

да ли jе Хасан ага ОГРАШЕВИБ из 1676. године иста личност

с оном коjа се спомин>е у Kраjmuничким песмама, али нам

и то представлю траг да се радило о иCторnjскоj личности.

Доста jе тешко утврдити идентитет протагониста, кOJи се

у песмама помин>у непотпуно, по титули или другоj оmiгrajоj

особини. Такав jе случа] са Чеjванагом (Чеиван-ага), или Чеj-

ван агом Дедом. Година 1685. се помшье Чеиван Ага Лопашип,

када jе, заправо, убnjен. Y документу о овом Чеиван аги сто-

Jи да jе он ]ецан од наjonасниJnх

»Сhеivаn Аgа Lорusiсh dа ргinсiраll е foгmе il рiu iпеsto tга tutti i

сonfinаti ..««32

То jе личност коjа се у песмама помин>е као стари, дидо

(дедо), те би се могло претпоставити да представлю jеднOг од

KраJmuника, кOJи су, можда, започели четован>е за време Му-

стаjбега Личког, а наставили га и после н>егове смрти, те му

се nриnHсуjе атрибут стари, дидо.

ТАНКОВИБ (ТАНОВИН) ОСМАН припала категорnjи оних

имена, коjа су изведена од занимала. ТанковиЬ, Тановип се

изводи од КапетановиЬ. С обзиром да се Тановипи (Танкови-

Ьи) помин>у као заповедници у Херцеговини, могло би се прет

поставити да су овамо дошли после 1699. године, када jе jе-

дан део муслиманских заповедника, као и других, напустио не-

кадашн>е турске краjеве на КраJнни.

капетане ТановиЬе — пише Х. Крешевл>аковиЬ — ело-

мин>у и народне песме. Презиме Т а н о в и Ь настало jе, по породич-

ном предалу, од Капетановий, одбациван>ем првих дваjу слотова."33

Y песмама се често помнн>у бар]актари: БулиЙ барjактар,

ИухиЬ барjактар, Орлан барjактар и сл. Али, и они барjактарn

KOJи су се могли утврдити на основу истори]ских података (уп.

Крешевдаковип, Капетанще у Босни и Херцеговини), ипак, не
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jу времену када се jавjьаjу наjзначаjшф1 Kраjuu!nnun,

уз кojе имамо и поменуте барjактаре.

Ова имена, као и женска имена, од KOJнX су се типизира-

ла као: AJKU, Фата, Бегща, Бегзада, Абегзада (што значи бего-

ва кЬи) и ХаjKуна, Хаjicа из Удбине, Али-беговица, Бегамина,

Златща и сл. тешко да нас могу упутити на праве историjске

личности, али што се тиче наJиcгакнутиJих представника кра-

jишничке епике, као и многих од оних кOJи се уз н>их поми-

н,у, ми, данас, на основу сачуване граЬе и различитих сачува-

них помена, можемо са сигурношЬу тврдити да се ради о

стварним HCтOриjским личностима.

Наравнo, поред Краjишника, исторщских потврда може

мо наЬи и у личностима коjе се како у хрипЛанским тако и

у муслиманским песмама, onеваjу као противници ових jуira-

ка. То су многи ускочки и ха^учки представници, за коjе jе, та-

коЬе, поуздано утврЬено да су историjске личности, са онак-

вим улогама у стварном животу, или, бар, приближно онак-

вим, какве им се доделэду у народним песмама. То су jуnацн

као Сми/bанuh Илиjа (именован за харамбашу 1648. године,

иогинуо 1054), Бук Маnдушuh (погинуо 1684. године), Митро-

виhu, од KOJнX у песми наJчешЬе опеван Сто/ан JаnKовuh (по

гинуо 1687. године), Вук Мочивуна (погинуо 1666. године),

Illарuh Цвщан (1666. године веЬ познати харамбаша, »hагаm-

bassе di Sibеniсо Sагiсh, сhе vесhiо, агdito е рiепо di аviditа«),*

Bаjo Пивланин, Жеравица, Мujат ToMuh и др. (уn. С. НезечиЬ,

Хи]дучке борбе око Дубровника у другoj половини 17. вщека

и наша народна njесMа),35 као и многи друга котарски jунаци,

о 4нJI1M сукобима са Турцима Краjишницима богату граЬу до

носи Десничина Исторща котарских ускока, коjа, такоЬе, даjе

и помене многих других истакнутих личности са турске гра

нице, према млетачком nрuMOрjу.

Ми смо у овом прегледу изнели само део података, кoje

нам о иCтOриjским личностима, као и о дрбу, коjе onеваjy

KраJишничке песме, пружаjу очувана документа и многа веа

oöjавjьеnа rраbа. Сматрамо да се тако бол>е може схватити

садржина и мотивска потка овог значаjног дела муслиманске

и целокупне српскохрватске епске поезnjе.

3.

Иако су кра]ишничке песме унеле нове jунаке, и нове

садржаjе, кOJи су били у вези са стварним, свакодневним жи

вотом на Краjини, ипак, оне су очувале, или дапье развивало и

многе особине коjе сусреЬемо како код других муслиманских

песама, тако и код хришЬанских, нарочито оних из истог пе

риода — ускочких и хаJдучких. Jeр, иако су песме о Турцима
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Крщишницима плод одреЬених исторnjских и сощцалних усло-

ва оне су настаjале на JCAнOJ веЬ рани]е створенoj песничкоj

традищци. Зато, запета, и када наиЬемо на песму, коjа jе очи-

гледно одраз исторщских збиsаньа на Крайни шеснаестог или

седамнаест ог века, ми не можемо мимои!ш ни оне песничке

елементе, поред jезичких, стилско-формалних и сл., кOJи очи-

гледно указу]у на везу ове поезnjе како са осталим муслиман-

ским, тако и целокупним српским и хрватским народним пе-

сништвом.

Y краjишничким песмама се могу утврдити елементи кOJи

несумн>иво nрnnадаjу старnjем aiоjу наших народних песама,

у кojе.M сусреЬемо митолошка биЬа: виле и дивове, л>удска би-

hа кojа nоседуjу натприродну снагу, имаjу симболе натприро-

дне Mohn, (у ВрчевиЬевoj рук. збирци муслиманских песама

Дojчин капетан има амаjлщу, дибащу шjаjну.) Y песми Муjo

и Алща, Kojу jе Вук добио из Црне Горе, два брата, Муjо и

Алиjа се заsаде због виле и Mуjо уoujе Annjу, али у бекству

сретне врану без деснога крила и када jе пита како jоj jе,

птица одговара:

„Мене jеcrе без крила мojега,

како брату KOJи брата нема,

Ка и тебе, без Алиjе, Муjo." (Стих: 63).36

Муjо се поврати не би ли затекао брата жива, али je Али-

jа веЬ издахнуо, те се Mуjо од жалости сам убще. Поводом

ове песме Вук nримеЬуjе у напомени:

.Ламачно jе ова njесма у народу нашему стаpиjа од Турака, у

iiaiiHijе.M земл>ама, него су ова имена noсjrajе узета, и jа их mjеcаM

XтJeo

МеЬу веома старе кра]ишничке. па и муслиманске песме,

свакако се може уброjати ВрчевиЬева рукописна Лов Mуjа и

Алиjе (26. песма нав. збирке), за коjу jе сам Врчевип написао

у поднаслову: Мифологична.

Y H>oj сe Mешаjу свакако млаЬе формуле (,£, планина ни-

кад ниjе сама) Без аjдуKа и мрки кур]ака" (исто, стих: 46)

и Напише се жежене ракще, (исто, стих: 114) са елементима

Cтарnjег стан>а. Y OBOJ песми Муjо и Aлnjа полазе у лов са

стрелама: Запете им на чекрк стриjеле.

JIутаjуЬи планином Муjo и Aлnjа наиЬу на пепину: гЬje

стануiу Дивчад и дивови. Пошто су их савладали, браЬа на-

илазе на виле, и поMohу сокола ухвате jеnjrу вилу, коjа их

моли да jе пусте, а она Ье им за узврат дати моп да их пушке

и сабл>е не могу убити. Исто тако им обеЬава траву л>убо-

драга да им лубе раЬаjу синове;
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Свака девет, као Jуговиhа (нав. песма, 204. стих)

Y ВрчевиЬевoj рукописнoj збирци Ударац Турака на Ер-

зерум (36. песма) имамо помена виленика (и то Дojчина ка-

петана), коме jе вила, такоЬе, посестрима:

„Лунак влашче AOJMHи капетане,

Виленик се Дсцчин намjерио,

А имао вилу посестриму,,

Н>Cка:сoвY вилу Радиолу" (Стих: 115).

Дojчина капетана савлада бег Л>убовиЬ пошто му jе прет-

ходно уграбио чини, те султан каже Бегу:

„Бе, аферим, царева газио,

Брез 5ошн>ака не има jумака" (Исто, стих: 366).

Y Хермановoj песми „Mуjа лече виле планинкин>е"

(Кн>. II, песма 48) ранnjег Муjа лече самобите виле, коjе су га

нашле у планини. Три виле лече Муjа и у песми Две Хрн>иие

и шездесет хаjдуKа, коjе се окупл>аjу на Ьогатову вриску. За-

\вал>уjу1ш Ьогату и вилама, кojе су га излечиле, Mуjo савлада

противника и ослободи Халила.

Виле се и у другим песмама поjавл>уjу као помагачи,

саветници, посестриме Муjа и Халила и других Кращшника.

(уп. Врчевипеву рукописну песму: 32. Муста/бег Лички и баи

со Сибин>а, Херманова, I, 35. Халил Хрн>ица у Индщи, Х. П,

44. песма Mуjo Хршща погуби Шимуна Бреху/ьу, кн>. П, и др.),

као што се виле и у другим улогама — као гласник, рецимо —

uojаBл>уjу у Kpаjnmiiü'iKUM песмама, а, чак, и у нOBнJUм како

муслиманским тако и хришЬанским. Тако у песми Ударац

Удбин>ана на Кoтаре (Врчевипева рукописна песма 8), поред

Геалнсшчких слика (Под бин>ише usвируjу шише / Напун>ене

жежене ракиjе) имамо вилу, и то са типичне штанине, Кунаре:

Док покличе. са Кунаре вила (нав. песма, стих: 294)

Нема никакве сумн>е да jе другован>е са вилама, као и

ье снагс од н>нх веома стар песнички слoj у нашоj епи-

]ди, ко]и досеже у наjдубл>у старину нашег усменог стварала-

штва, а одржао се и у релативно касниjим песмама.

Тако се код нас мотив добщанм снаге од виле Bезуjе за

uаJиCтакнуrнJе jунаке како хришЬанске тако и муслиманске:

Крал>евиЬа хМарка, Берзелез Алnjу, па и Муjа Хри,ицу. Y пе

сми Салнха Yгл>анина: Муjo Хрн>ичиh и вила (М. Пари, Срп-

скохрватсхс jуначке песме, И, песма 8) Муjo jе чобанин у пла

нини, и наиЬе на од виле пилади, те му вила, када доЬе, даjе

да посиса из н>ених дojки, како би добио снагу. (Хаjде oneт

joiu мало да сисаш, стих: 50). Од тада jе вила постала Муjу

богом посестрима.
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И у крајишничким песмама наилазимо на јунаке, који

се нађу у заједничком друштву, иако су временски удаљени

читавим историјским раздобљима. Тако се у песми Женидба

Бојчић Делалије, из III Херманове књиге, (Сарајево 1966), и

овај познати Крајишник, који је несумњива личност средине

седамнаестог века (погинуо 1663. године), појављује у друштву

Краљевића Марка, Топлице Милана и Милоша Обилића. Ова-

квих анахрониза^ма, уосталом, има и у осталом делу муслиман-

ске и хришћанске епике.

Најзад, треба указати да се у крајишничким песмама мо-

гу сусрести и тематски елементи, поједине епизоде или читави

мотиви, који припадају ранијем раздобљу муслиманске епике,

из времена освајања ЈБосне и Херцеговине и афирмације бо-

санскохерцешвачких Муслимана на султановом двору, те се и

у песмама о Крајишницима, опева босански понос, борба Бо-

шњака против муртата, излазак на мегдан у име султана итд.

Тешко је у свакој песми јасно издвојити елементе који

припадају, највероватније, старијем епском слоју наше народ-

не поезије уопште, елементе старијих муслиманских и хриш-

ћанских песама, јер су они уплетени у песми тако да понекада

само неким стихом подсете на ранија певања, ранију тради-

1Јију. Посебно се запажа и узајамна веза и утицај, када је реч

о хришћанскнм песмама ускочког (и хајдучког) песничког кру-

га, које су, стваране у сличним околностима, имале, често, исте

јунаке и опевају исте или сличне догађаје. На ове елементе,

који се уплићу у праве крајишничке песме ми ћемо се осврну-

ти и у анализи појединих садржаја и мотива, а о некима ће-

АШ посебно говорити (хришћански, испамски утицај и сл.). Ка,-

да се погледа садржина појединих крајишничких песама, мо-

лсе се закључнти да се као најчешћи јављају ови мотиви: ха-

рање протнвничких кула и враћање с пленом, ударање на про-

тивничку страну да би се узвратило упадање међу Крајишнике

н харање турске територије, сужањство Крајишника у непри-

јатељској тамници и откупљивање, сужањство Крајишника у

хришћанској тамници и долазак ослободилаца, који одводе са

собом и робље — девојке и жене, ослобађање Крајишника из

ропства да би обавио неки посао на слободи, — обично да

спречи свадбу и преудају љубе, бекство Крајишника из хриш-

ћанскг тамнице и уцена (ослободиоци узимају таоце), ослоба-

ђање заробљених Крајишника уз помоћ посестрима, тебдила,

јунаштва, сукоб Крајишника и противника: ускока, Котарана,

Влаха, банова, краљева (мегдан са истакнутим хришћанским

јунацима), женидба уз савлађивање препрека, провоћење сва
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това уэ савлаЬиван>е непрnjател>а, отиман>е и ослобаЬан>е кра-

Jиuтничког ко1ьа (наjчешЬе Муjoвог и Мустаjбеговог), органи-

эован>е потере да би се сустигли Котарани, Примории, ускоци,

xаJÄупи, Власи итд., ]уначки подвизи муслиманске девojке, ка-

жн>аван>е певерника (невернице), одржаван>е задате речи, ме-

гдан уз довоЬен>е жена, освета Краjишника и доказиван>е jу-

наштва, смрт истакнутих Краjишника, позиван>е мртвог Кра-

JMUIнUKU на мегдан и ослобаЬан>е мехзара (гроба), велики рат

(Кандщски — ВрчевиЬева рук. збирка) итд, што се понекада

¡ав.ъа као посебан мотив, а понекада само као епизода, део

песме и главног мотива. То се, наравно, наjбол>е може уочити

при конкретноj анализа песме или набрojаних мотива, на коjе

hcMo се — на оне на]карактеристичнще и nаjаnачаjunjе — по-

себно осврнути.

ЧЕТОВАНэЕ, YДАРАЬЬЕ НА КYЛЕ И ЧАРДАКЕ, харан>е и роб-

л>eibе противничке стране, прелазак границе да би се задобио

плен, представл>ало jе грубу стварност живота на KраJини.

Има уск0чко-хаJдучкиX, као и кра]ишничких песама у ко]има

jе главна садржина успешно упада!ье и иустошен>е неприjател>-

ске стране. Y 17. песми Ерлангенског рукописа МандушиЬ Вук

окупп,а дружину и позива jе да сачeкаjу босанске спаие (Оти-

ииш су о hурhеву дану / сталису до Михаила данка, стих: 15)

и пошто ншпта нису задобшш од плена, СапдиН Jован каже

МандушиЬу Вуку:

,Да моj нобро мапдупшЬу вуче

jа нас води да гдjе добиjемо

jа нас води гд}е да изгубимо

jал ИСАЮ те на саб;ьу делити" (Нав песма, стих: 27)

И када су, nаjsаn, сачекали Турке, ускочке харамбаше

деле план и робл>е:

„кад су почели делити свилу

не деле чим се свила дели

веЬе деле j уначкл нарамци

кад су стали делити чохе

деле чохе од jеле до jеле

благо деле jуœwки калпацн

много пусто заробио робл>е

И скупо вуче продавшие роб.-ье" (Нав. рук., с. 64).

Xараifaе и робл>ен>е од стране ускочких харамбаша беле-

жи и 63. песма Ерлангенског рукописа, у кOJOJ пан сутарски

каже СандиЬу Jовану и Мандушипу Вуку:
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,два ускока две арамбаше

поробисте четири краине

поробисте лику до рибника

и крбаву под гором капелом

к аi il ciу и краj мора син>ега

казаницу и лазаковицу

од свакуда робл>е доведосте..." (Стих: 14),

те их баи наговара да поробе и Гламоч.

Али, наравно, ни Краjшшшци не Mnpyjу и они полаэе у

походе из кOJиX cе враЬаjу с пленом и робл>ем.

Y ВрчевиЬевoj рукописнoj збирци муслиманских песама

имамо доста примера харан>а и робл>ен>а, кojе врше Турци

KраJиiuниL'н (песма: 8, 9, 17), а посебно jе карактеристична

\дарац Удбин>ана на Кoтаре (8). Y OBOJ песми имамо на по-

четку прекор кOJи Мустафа Хршичин уnуЬуjе Краjишницима

што не четуjу довольно. Почетак jе карактеристичан за многе

краjишничке песме:

„Вино пили Турци Yдбтьани,

На седефли Хрн>ичин чардаку.

Вино iraJY и бисгру ракиту . . ."

Разговор се води око тога: Ко jе вшив пошjекао глава

I И довео робле од Каура (Нав. песма, стих: 10).

Читав оваj разговор о jунаштву (jер се оно мерило дово-

Ьен>ем робл>а и сечен>ем непрщател>ских глава, као и задоби-

jаi ьем плена) има као мото стихове:

,Долик бJCU1C у години дана,

Не би дана да не би метана" (Нав. песма, огах: 21)

Котарани нападаjу краjишничке куле у време када су

КраJишниiiи на четован>у. Док jе, тако, jедна чета са MyjоM и

Талом излазила, Власи запале Муjову кулу и одводе му сестру

AJкуnу. Ран>ен jе КовчиЬ Мурат-бег, кога Муjо Пита:

,Да сестриЬу, Ковчий Мурат беже,

Ко öиJеiUе чети харамбаша!?" (Х,* II, 47, 174).

Мурат-бет не зна имена, али овако oiuiсуjе влашке ха-

рамбаше:

*Н = Ноггоапп, Народно IIJCCмC Мухамедоваца у Босни и Херцеговини.
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,Дедан бjеUiе на кошу Ьогату,

Црни су га поклопили брци.

Вас у срми и у суху злату,

Jедан öjеше на коп.у вранину,

Танка брка, чела високога,

На прсим' мY токе позлайене.

Он jе кули први ударно,

Он тн сестру АJку заробио" (Исто, стих: 185).

МYJO jе одмах препознао своjе противнике: JаiiKomih Сто-

jана и Милана НесеuнJу:

„О, сестрийу, КовчиЙ Муратбеже,

Обадвиjе знадем харамбаше,

Оно што jе на кон>у Ьогату,

Оно главом JаикOвий Сто]ане,

Оно што jе на кон>у враннну,

Те jе MOJY сестру заробио.

Оно главом Милан Hесеimjа,

Из Oó.iüha града каурскога,

JbуЬе гуjе у Каура нема". (Исто, стих: 195).

На исти начин и Краjишници хараjу куле CBOJиX против

ника. Тако у песмама Муjo Хрн>ица погуби Шимуна Брехулу

(П, 44) и Mуjo избавла свога брата Халила (Херман, II, 45)

Mуjo хара дворове Шимуна Брехул>е, одводи му л>убу, и нечо-

вечно се обрачунава са Брехуллним оцем, а Брехул>у савлада

тек уз помоЬ виле. Када jе у првоj песми (Херман, 44) савла-

дао Шимуна и донео му главу, да покаже U In м\ни BOJ л>уби,

ова каже кад га види:

„Ну хаjдука са Кладуше Муjа,

I'AJе украде кон>а Шимунова . . ." (Стих: 653).

Y OBOj песми од Тимока Осмо uраbа заробл>ену кЬер ти-

мочког бана, кад jе за н>у добио откуп од три товара блага, а

Mуjо jе, пак, Шимунову л>убу потурчио:

„Mуjo вJенча л>убу Шимунову,

И Муjo jе био потурчио,

И она се каjíiii учинила,

Свадбу гради за петнаесг дана". (Х, II, 44 Стих: 680).

Y поjединим песмама jе харан>е противничке куле само

увод за ПАДАН>Е КРАJИШНИКА Y PОПСТBY И ОТКYШЬИ-

ВАКЬЕ ИЛИ ОСЛОБАБАН>Е ИЗ РОПСТВА. Има, наравно, песа-

ма кOJима jе то основни мотив. Песма Муjo и Халил nадаjу
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y сужан>ство (Х. I, 38) опева oваj мотив у вези са Муjом и

Халилом. БраЬа су се сукобила са Гвозденом Капетаном, Ком-

леном, Jуром БарjактарOм. Приказуjе се хришпанска страна.

Пошто се о ]унаштву браЬе Хрн>ице много причало, у наве-а

ACHOJ песми бан не може да веруjе гласовима да су Mуjo и

Халил зароб-гьени.

„Бан дарова (муштулущщу Марщана — ДМ) али не вjерoва

Ко Ье гуjе похватати живе,

Камо л' не би Комлен бадактару,

И нашему Гвоздеи капетану" (Х, I, 38, 189).

Песма се завршава бацан>ем Хрн>ице у тамницу, и поде

лом робл>а:

„Бан их одмах у тамницу баци,

Двjе Хрн>ице и шездесет момака,

A Ьогата у подруму своме,

А на кулу петнаест адевсуака" (Х, нав. пес. 202).

Ово jе jедна од ретких песама коjа не делу]е као завр-

шена целина, поготову не као муслиманска песма, те се нEJ-

бол>е може протумачити само као развnjена епизода о напа-

дан>у противника, харан>у и, наjзад, одвоЬен>у у ропство, чак и

таквих jунака као што jе Муjo и Халил. ,

Мотив ОСЛОБАБАН>А ПPИJАТEJbА ИЛИ СРОДНИ1СА ИЗ

НЕПРШАТЕЛэСКОГ РОПСТВА има реалне везе са некадашн>им

и'лвотом на KраJнни. Jер, меЬу оним кOJи су допадали хриш-

hанског ропства, па се потом откушьивали, или на разне на

чине ослабаЬали: заменом или сл. — има, видели смо, и знат-

Hиjиx КраJншника. Истина, oваj мотив се може срести и у

знатно Cтарn]oj традицnjи (као што Т. МаретиЬ налази па-

ралелу за Мотив ослобаЬа1ьа jунака помоЬу кЬери онога у чи-

jоj jе тамници jунак, са легендама у Gеstа Romапогum и у

Летопису попа Дукланина),31 али се он у краJmuничкоj епи-

ии уобличио на основу свакодневице на КраJини, где се чето-

вало, робило, откугьъивало или на други начин ослобаЬало из

ропства. Уколико jе и било неке песничке традициjе о робо-

ван>у и ослобаЬан>у из ропства, онда jе кра]ишничка стварност

унела нове садржаjе, личности, детал>е.

Y песми 120. Ерлангенског рукописа сужан> jе Мустаjбег,

KOJи се налази у тамници бана гаурскога и тражи од бана да

га пусти на откупе.

„Онда вели сужан> Мустаj беже,

на милости господине Пане,

6 Кра]шшшчка епика
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пусти мене Пане на откупе,

даћу теби три товара блага,

и даћу ти три коња велика,

сва три сребром поткована,

три кована и три некована." (ЕР, песма 120, стих: 172).

У овој песми Мустајбег пристаје на откупе, али пан није

задовољан што је Мустајбегу жао три камена драга те стога:

1 рже сабљу отсиче му главу (ЕР, стих: 73). Овај детаљ да су-

жањ пристаје на све захтеве, али да не може пристати само

на један, обично најтежи, сусрећемо често у крајишничким

песмама о тражењу откупа и ослобађању из противничке там-

нице. Понекада су ови захтеви обојени локалним колоритом.

У песми „Осман барјактар и задарски бан" (X, III, Сара-

јево, 1966, песма 7). задарски бан тражи од Османа барјактара

чакап откуп, чије описивање подсећа, својом пластичношћу, на

већ познате наше описе девојачке лепоте, јуначке опреме и сл.

„Ја ћу теби дуговање казат'

чуо јесам и казују људи,

добра имаш дора у Крајини,

да ми дадеш твојега дората,

да ми дадеш твоју милу секу,

милу секу Ајкуну дјевојку,

да ми буде вјереница шуба,

да ми дадеш господске хаљине,

не носиш их, Осман барјактаре,

него двапут у години дана,

и то — вели — кад бајрами дођу,

да ми дадеш токе тридестере

што их носи тридест агалара,

да ми дадеш, Осман барјактаре;,

тридес чнфча малије пушака,

што их тридес носи агалара,

да ии дадеш до два венедика,

пушке мале са Кладуше Муја,

да ми дадеш бистрог џефердара,

џефердара Ускок — Радована,

ето Раде с тобом у тамници,

да ми дадеш до триста овнова,

стшјех триста нек су преходници,

да ми дадеш стотину волова,

да ми дадеш, Осман барјактаре,

шест хиљада жутије дуката,

Ето, теби дуговања казах!" (Нав. песма, стих: 303).

У песми овакав откуп, дуговање, може изгледати као

ллод певачеве маште, међутим, стварност на Крајини и на
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турско-хришЬанским границама шеснаестог и седамнаестог ве

ка jе богата случаjевима када су се за откупе добщали и ве-

ома велики износи и богаства коjа су значила читано благо.

О овоме наjбол>е сведочи бан>алучка цамща Ферхадиjа, коjа

jе сазидана, како се сматра, управо откупом кOJн jе плаЬен

за Вука Енгелберта, сина Херберта Ауерсперга, врховног капе-

тана хрватске краJине. Године 1575 (21. jуна), Ферхат-паша Со-

коловиЬ jе потукао мaлоброJну BOjску Херберта Ауерсперга,

кOJн jе у том бojу и погинуо. Ауерспергови роЬаци су имали

велике муке да откупе главу погинулог jунака (кожу од главе),

а исто тако ослободе ропства и Вука Енгелберта. По запису

турског историчара Печевще, oваj откуп jе износио 30.000 ду

ката. Од овог новца jе саграЬена не само цамща Ферхадnjа,

него jе од н>ега кушьен и вакуф, а уз цамnjу jе Ферхат-паша

подигао, и три турбета, шедрван, мекбет, сахат-кулу, водовод,

камени мост преко потока Црквине, древени мост преко Врба-

са и два километра калдрме.38

Сне оно што се зна из нстoриjе и докумената (уn. и Кро-

нику А. Врамца, Л>убл>ана, 1578) сачувала jе народна песма

Зидан>е uаMujе Ферхадще, коjу jе у БихаЬу записао Антун

Ханги, а обjавл>ена jе у V кн>изи Матичиних Хрватских наро

днuх щесама, бр. 149 (година 1909).

И у рукоnnснOJ песми из Санцака, коjу jе забележио R.

(. ujариh: Булuh Ибрахим избавла брата Ахмета имамо локал-

ну боjу у сликан>у откупа, кOJи бан тражи за сужн>а Ахмета,

где се, измеЬу осталог помин>е Са Косова белица пшеница, сд

Ue.hu два хрта — „бе/аза", од Скадра две сабле итд. управо

реалистички, оно што jе доступно сазнан>има певача, а и слу-

шаоцима, што у}едно основном краjnшничкOм садржа]у даjе

само локалну специфичну 6ojу.

ОслобоЬен>е прщател>а, сродника, побратима и др. из не-

прnjател>ског ропства следу]е онда када Краjuшнmдн сазnаjу

о засужн>ен>у. Начин на кOJн се дозnаjе да jе неко допао роп

ства jе различит. Y песми Омер Хрн>ичин избавла свога оца

Булукбашу Муjа и тридесет сужанм (Херман I, 39) имамо ка-

рактеристичан начин сазнаван>а за сужн>а Кра]ишника. Мустаj-

бег пита друштво ко би пошао у JанOк да ослободи н>егову

кЬер Златnjу. Jавл>а се jеднo момне младо. Али, Мустаjбег не

ма поверена у н>ега, Омера, те му каже:

,Даjд, отален, ти nасjе копиле,

Не зна ти се ни ко ти jе бабо,

Камо л' да ти до Jанока сиЬеш." (Х, нав. песма, стих: 65)."

Ова формула потцен>иван>а, сумка у врлине и нечnjу сна-

гу, честа jе у краjmuничкоj епици. Она треба само да jош

нише истакне касunjа jунаiuтва Краjnшника, jер он, управо

тако непознат и ел. потврЬуjе CBojе врлине.
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Y иCтOJ OBOJ песми има епизода коjе сусреЬеMO у краjmп-

HнчкOJ епици, када jе реч о различитим препрекама коjе тре

ба савладати да би се сужан> ослободио. Пошто jе Омеру ово

прво четован>с он иде правцем, кOJи му маJка указуjе. Потом

савлаЬуjе разне препреке: сече харамбашу Павла, кOJи чува

чардак, удара „силе1 (шамар) крчмарици Пави, а потом и ба-

нOsOJ АнЬелищ, jер jе бан шал>е да искуша Омера. И то овако:

„Ако буде ико од Турака,

Одмах hе се оканити ниЬа,

Па Ьеu: ийи гледати дjевojке" (Х, нав. песма, стих: 288).

Y наставку песме Омер се представлю као барjактар од

ЛеЬана, затим уз помоЬ АнЬелщину уграби Малог Марщана и

1ьиме уцени бана, са кOJим jе мен>ао заробл>ене Краjишнике.

(Онда они робле Mujеn>аjу, Х. нав. песма, стих: 664).

Оне песме у коjима се ослобаЬан>е Кра]ишника врши уз

савлаЬиван>е различитих препрека, и уз обавезну помоЬ бано-

ве кЬери (кра.ъеве кпери), односно кпери онога у чиJоj jе та-

мници сужан>, oбRnуjу мноштвом детал>а и одликуjу се nojа-

чаном маштовитошЬу и невероватним сценама. Довол>но jе да

укажемо, рецимо, на песме у коJима Халил трага за Омеровим

и Муjовим кон>бм, чак до Индnjе. (И одоше по влашку Индщу,

стих: 210, у песми Халил Хрн>ица у Индщи, Х, I, 35), а то jе,

према песми, до jедног, па до другог ПримOрjа. Yз помоЬ Руже,

кЬери крал>а од Индще, Халил ослобаЬа Омера и Mуjоsог кон>а

и успева да се спаси потере. (И у неким другим песмама Кра-

JнUUници одлазе у далеке земл>е: Муjо на Малту, Халил у Ру-

сujу.) Обавештен>е од Краjnшннка и позив за ослобоЬен>е из

тамнице, такоЬе, долази ослободиоцима на различите начине:

Y тамницу се доведе нови сужан, и (у песми Задарски бан и

Осман бар}иктар, Х, III, то jе YскOк-Радован), кOJи се нада да

hе брзо изапи из тамнице, али у н>OJ управо налази оне у ко-

jе се нада да га ослободе. То jе кулминащца тежине ситуащце.

Нови сужан> доноси гласове о осталим Краjnuiницима, али и

нешто щто посебно интересуjе старог сужн>а: да ли му се лу

ба преудала, или се спреема за удаjу (обично има и питан>а о

остарелим родителлша, кули похарано] итд.). Одавде се кра-

11цпничка песма може разврати у два правца: а) или се за-

сужн>ени КраJншник пушта на реч, или б) организу]е ослобо-

Ьен>е, коjем пртеходи прекор осталоj дружини (JазуK Муjу, а

]азук Халнлу / jазук било своj бутум Kраjинu / не бjеше ме

кадар изборити / Из Задарjа града каменога (Х, нав. песма,

стих: 128), коjа затим долази да ослободи сужн>а.

Тако и у наBеденoj Хермановoj песми, Осман уnуЬуjе ова-

ква питан>а YскOк-Радовану:
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„А, бога ти, YcкOк-Радоване,

да те питам за биjелу кулу

Jе ли моjа кула на Ьенару,

да ми кула ниjе опанула,

Jесу л' жива до два родителе,

MOJи, Раде, и отац и маjка?

Да се ииJе л>уба прегудала?

Jе ли мени дорат у подруму,

Да ннJесу дората продали?" итд. (Х, нав. песма, стих: 198).

Слична питан>а поставка БулиЬ Ибрахим, у М. ПариJевoj

песми „Ропство БулиИ Ибрахима"

„Чу ли ме, мoj Рако, од земл>е Турака,

Шта те питам да ми право причаш,

Jе ли KраJина joш нас у ТурЬина. . .

Jе ли мojа кула на Ьенару,

Jе ли се мо jа кула подурвала,

Ал' се кула харап у!шн>ела,

Jеn. ми жива ]остарjела маjка,

Jе л> ми жива, свиjет миjен>ала,

Сестра Фата jу оцаку моме,

Чека il; брата, Булий Ибрахима,

А седи л> ми дорат у подруму.

Да"л> ми Русо седи кахвациjа,

Седи л> мojа вJереnица л>уба?

Да се л>уба ниjе испросила?" (Х, песма 4, стих: 63).

Y ВрчевиЬевoj песми Плочанин Алага и jаночки бан (Ру

кописна збирка, песма 5), где jе, исто тако, гласник Ускок-Ра-

( ощца, кOJи jе, исто тако, допао тамнице, Алага тражи од jа-

ночког бана да га пусти на реч, jер му се Л>уба преуда]е за

Халила Муjагиног. (Овде jе завршетак следеЬи: Алага уместо

лубе flаjе Mуjагnnoм Халилу сестру, скушьа откуп и доноси га

бану — да би одржао задату реч.)

Y песмама првог правца, Кра]ишник доноси обеЬани от

куп, али су у М. riариJевoj збирци сусреЬе и завршетак са

грабл>ен>ем (краЬом) сина, кOJи се потом BраЬа, jер лудо ди-

jеrе за то не зна ништа (уп. М. Пари, Ропство Велагиh Сели

ма, (Нав. збирка, песма 28), Халил Хрн>ичиh и Милош Кесе-

uujа, (Исто, песма 31), Ропство пегий Осман бега, (Исто, пес

ма 32).

Навели смо неке од детал>а у песмама са мотивом осло-

боЬен>а заробл>еног Краjnшника из противничке тамнице, роп-

ства. Y вези са ослобоЬен>ем nриjатея>а, сродника, Кра]ишника

из тамнице, налазе се и песме о ОСЛОБОБЕНэY МYJОBОГ КО-

Н»А, обично Ьогата, или кон>а Мустаjбегoвог, или неког другог
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краjишничког кон>а. Y песми }унаштво Mуjинa Халила а

нидба Арап Пашип Ибра с Фатимом паше од Беркота (X, Ш,

2) имамо у првом делу женидбу, коjа jе успешно завршена тJ.

Краjишници су уграбили девOJку за Ибра Арап-Пашипа, али

у сукобу су Власи ohерanu Муjоаог Ьогата. Певач завршава

први део песме, од 932 стиха и каже: Сада да TU за Халила

кажем, и наставлю радн>у у другом правцу тJ. Халиловим тра-

ган>ем за Муjовим Ьогатом. Као епизода, а понекада и посе-

бан мотив. jавл>а се поред траган>а и ослобоЬен>а кон>а ((о зна-

4аjу доброг кон>а у нас се писало доста,39 видели смо и оба-

вештен>а са Кра]ине да се у Турско] мен>а кон> за дете) и сва

Ьа измеЬу бpaЬе, подела чете, коjа доводи до падан>а jедног

1ъеног дела у ропство, а други део, потом, ослобаЬа засужн>ене.

(Yn. Котарани отимаjу Мyjова Ьozата, Х, II, 55, Халил тражи

Mуjoaа Ьогата, Х, II, 56) СваЬа око jунаштва, измеЬу eрahе

Mуjа и Халила, коjа се, иначе, jавл>а као чешЬа црта краjmп-

ничких песама, поетски jе уобличена с посебним успехом у

XермаnовOJ песми .Кладушанин Муjо и Костреш Харамбаша,

у коjoj Мyjo неЬе да води Халила у чету и зато Халил сам

полази са Кра]ишницима и ослобаЬа их (jер CY допали роn-

ства Костреш Харамбаше), али неЬе да одвеже руке Mуjу:

„Све лушташе тридес'т Крашпшикп,

Не Ье М-уjе пуштати Халиле:

„ПовешЬу га савезана жива,

Нек га гледа сва Краjина листом,

rajе сам ¡уник боли од Мустафе" (X, II, песма 60, стих: 177).

Y неким нOBнJнм вариjантама сваЬа Муjа и Халила, као

што jе у песми Костреш Харамбаша (уп. Епска народна тра-

дицща у Жепи, од Б. БутуровиЬ, Гласник Земал>ског музеjа у

Сараjеву, 1964, стр. 179) Муjo jе успео да савлада Костреша и

да ослободи засужн>ена Kраjiпnnика, а Халил му завиди на

jунапrTBу и заjеAгьивO ÄOбацуjе да му je лако било свезат Ко

стреша, на шта се Муjо нал>ути и удара Халила.

Расправе о jунаштву довеле су и до стваран>а мотива

поделе неге. Носилац ове поделе jе у Хермановим песмама

Муjо Хрн>ииа погуби Шимуна Брехулу (П, 44) и Муjo Хрн>ица

избавла ссога побра Арнаут Османа (II, 45) — Арнаут Осман,

а из Ш кн>иге, такоЬе, cаmа ¡смо и за друге варnjанте поделе

чете, коjу захтева Арнаут Осман. (Yn. препричану песму Са

\дбине чета полазила. Х, III, стр. 187).

Арнаут Осман прекорева Муjа да сва ¡\ папина иду на

страну, иако jе он, Осман, бол>и ¡унак:

,ДСад смо оно чету покупили,

Па смо сашли у эешьу каурску,
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Ко посjече с Каурина главу?

ПoсjеMе jе Муjo и Халиле,

Ко зароби ройье из Каура?

Зароби га Муjo jа л' Халиле,

Не каже се Осман да jе jуиаic,

— А Осман jе ваэда боли JYиaк" (Х, П, песма 44, стих: 55).

Пошто се чета подели, Муjо саBетуjе Османа да не иде

тамо куд \е наумио, али ни Осман ни н>егово Аруштво не по-

cAуiuаjу Mуjа. Зато што дели чету, Османа стиже казна, до-

пао jе ропства, из коjег га ослобаЬа Муjo. И у арбанашким

кра]ишничким песмама о подели чете, Арнаут Осман дели че

ту, а то jе грех (jер не вала нету делити), због чега пада у

ропство, из коjег га, такоЬе, ослобаЬа Муjо.

Излазак на МЕГДАН у име султана у рашфш муслиман-

ским песмама, у ко]има jе наjпознатиJи мегданщца Берзелез

AAнJа, а сусрепемо га и у хришЬанско] епици (тако и Кра-

.ъевиЬ Марко излази на мегдан Муси Кесецщи, у име султана),

сусреЬеMo и у кра]ишничким песмама. Тако имамо песама у

uoJнMа jе сукоб две истакнуте личности, Краjшшшка и н>его-

вог противника, основни мотив, а поред мегдана у сукобу уче-

CTBуjу и н>ихове дружине. (Yn. код Врчевипа: Орлан EарjаKтаp

и Матин Ценерал, песма 31, и у Мустаjбег Лички и Бан од Си-

(¡ин>а, песма 32, а и у Ерлангенском рукопису, песме: 114, 131.

и друге.) По]единачни мегдани су, ван сваке сумн>е, били ка-

рактеристика живота на КраJини у прошлости, опеваноj у пе-

сми, о чему налазимо и потврде у документима. (Далматински

провидур Бироламо Фоскарини jе прогласом од 31. 1ула 1651.

године забранио мегдане:»с/ге nеssunо, siа сhi si vоgliа агdisсa

provocаr o invitаг а disfidе е duеlli сon Tuгсhi«.) Ови мегдани,

опеванн у краjnшничкоj епици, могу бити из различитих по-

буда: ради доказиван>а jунаштва, мегдан ко]им треба да се

оолучи сукоб измеЬу две противничке дружине, понекада се

на те мегдане доводе и жене, уз договор да победник води обе

(Ко дoöujе, нек води обадвще).

Y песми 114. ЕР имамо у 70 стихова описан мегдан

ради дока?иван>а jуnаштва (Фалио се турчин асанага / сада

као мене неима jунака / Нитие више отсекао главах, стих: 3)

и у н>има се приказу]е читав ток мегдана (чак истакнуто ре-

алистички) т), изазиван>е, судар кон>има, дочекпитье сабл>ама,

кошьем итд. Y BрчевиЬевoj песми Нухан булмй и Роснип Сте

пан имамо приказане све фазе мегдана: позив, опреманл, до-

воЬен>е жена, коjе треба да припадну победнику. Ова песма се

; име и завршава, наиме, у u,o¡ Нухан БулиЬ, ко ¡и jе овде из

Приjепол>ар победи Роснипа Стевана и поведе обе жене: своjу

н Стеваноиу — Поведе их Прщеполу своме (стих: 219). Слично

je и са Хермановом песмом Филип Маиарин и wjenu Халил
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(Х, I, 32) коjа у многоме има обележjа старnjих муслиманских

песама, из периода осваjан>а Босне и Херцеговине и афирма-

UиJе Боииьака на султановом двору, jер се и за главног jунака,

Халила Хрн>ицу каже:

„Од како jе Стамбол у Турака,

Нujе паки jуна!с салазио,

Осим накав Берзелез Алща,

Па сад други Муjаiин Халиле (Стих: 1410)

кO]и je ¡с i.miii у стан>у да изаЬе на мегдан Филипу Мацарину и да

га победи.

Излазак на мегдан сусреЬе се у многим песмама и као

епизода, саставни део неког другог мотива. Y песми Муjo Хр-

гыща погуби Шимуна Брехулу, коjу смо веЬ анализирали, по-

ред харан>а куле, одвоЬен>а л>убе, имамо и мегдан, са неколико

карактеристичних сцена, као и од раниjе познатих формула.

Тако овде имамо сцену са три срца, где Муjoв противник Бре-

хугьа Шимун, коjег jе Муjо савладао уз помоЬ посестриме ви-

ле, слично Муси, коjег jе распорно Марко — има три срца.

„Y Шимуна три срца önjаxу,

Jедно му се орце уморило,

Друго му се jаxo разитрало,

ТреЬе спава — ни хабера нема.

Да jе гуjа опазила Муjа,

Паски ли би Mуjo погинуо!" (Нав. песма, стих: 607).

Посебно су занимл>иви, као слика ближа животу на Кра-

щни, мегдани измеЬу Краjmuника и познатих ускока и хаjду-

ка, као што су: Хрн>ица Муто и Сен>анин Изо (Матица хрват-

ска, песма 36), иста песма и у арбанашким песмама краjrnu-

ничког круга: Мujo rivаîi Sеjапо Ivаni (рук. збирка, арбан.

песама А. Чете, из Приштине) или где се Краjmuнипи и н>ихо

ви противници, уместо мегдана, надмеЬу у ]уначким вештина-

ма, игри и jунаïuтsу. Y песми Халил и Jаn>а Eуnuhа бана (Х. П)

и Хрн>ица Халил и бан од Примoр]а (Б. БутуровиЬ, Епска тра-

дицща у Жепи, стр. 178) имамо имамо долазак КраjmuниHа на

каурско весе/ъе, у коме Кра]ишници побеЬуjу у надметан>у и

jунаштву, а поред ]унаштва служе се и лукавством. Овамо

бисмо могли уброJити и песме у KDJIIMU ]уначки подвиг и ме

гдан изводе жене и девojке, прерушене у мушкарца. Занимай-

во jе да Oваj мотив сусреЬемо у ретким муслиманским пес-

мама код Богишипа и Вука. Y BукOвоj песми Златща старца

Чеивана (III кн>.) старац Чеиван добnjа кн>игу од цара из Сгам-

бола да nоbе у воjску иди да наЬе одмjeну за девет година.

Уместо оца полази н>егова кпер Златща, у кOJY се загледа

Омер Челебnjа, везиров син. По очевом савету Омер куша Зла
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тнJу, не би ли дознао jе ли мушко или женско. На краjу Зла-
•rajа се сама открива Омеру Челебщи:

„О, ценило, Омер-челебnjа,

расте ли ти у псмьу пшеница,

као мojе косе под калпаком,

Скоро jе идентична и БогишиЬева обjав^ена песма 96.

,.Како Пеимана кЬи Диздар-аге измщени оца, идуЬ' по цареву

Bojску и како откри царевиЬу Муjу и за н>им отиде у Новоме

граду" (Народне щесме из старujuх, наjвиiuе приморских запи-

са, 1878), у коjoj се Пеимана преруши у сnахujу Пеимана, те

jе вojева.iа девет' годин' дана (као у BYкOBOJ: девет година!).

И овде имамо кушан>е, само се на краjу Пеимана открnjе ца-

ревипу Mуjу и са н>им оде у Нови. Преоблачен>а сусреЬемо и

у BукOBOj Кунина Златща (Ш, 29). И овде се Златща преобла-

чи у мушко, али да би напустила Хасан-агу, кOJи:

,ДЬети ага иде по четама,

те доводи танане робин>е

• зими ага иде у механе,

те он л*уби крчмарице младе". (Исто, стих: 17).

Y OBOJ несми се Златща, као Краjmuник Арнаут Осман,

с?7ушга.у Сен>, и Сен>ани jе покрсте у Ружицу.

Пошто се у наведеним песмама обично муслиманка гфе-

облачи у мушкарца, — у прве две песме ради одласка у BOJ-

ску — може се претпоставити да су песме овог .чиним. итог

мотива настале у муcлnманскOJ среднни. Ове песме би се, на-

нме, могле довести у везу са реалном обавезом босанскохерце-

говачких феудалаца, да иду на цареву воjсKу, jер Т. МаретnЬ

за Oваj мотив ниJB могао да наЬе паралеле из причанм и njе-

ван>а другujех народа. (T. Магеtiс, NаSа nагodnа ерikа, стр. 262),

а колико нам jе познато нема га у хришЬанском делу српско-

хрватске епике. Али, свакако му се порекло може открити у

сощцалним и нCтOриjским околностима живота босанско-херце-

ювачких Муслимана, чnjу атмосферу ове песме и одржава]у.

Y краJmuничкоj епици имамо, надал>е, много песама О

ЖЕНИДБИ РАЗЛИЧИТИХ JYНАКА, тако да се жене скоро

сви познатщи Краjnшници. Да наведемо само неке од песама,

у ко]има jе основни мотив женидба неког од познатnjих jу-

нака са Краjnnе, или из других краjева. Тако у ВрчевиЬево]

j збирци имамо ове песме:

Женидба ОсMанаiuh Меха (песма 1);

Женидба Личког Мустаjôеiа (песма 4);

Женидпа Бишhанин Алаtе (песма 9);
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Крвави женидба Bе/icuuh Амета (песма 13);

НесуЬена женидба Eосниh Мемедаге (пеома 14);

Женидба Глумневuh. Дервиша (песма 17);

Женидба три турске булубаше (песма 25);

Код Хермана:

Женидба Малого Омера (I, 11);

Женидба Аге Асан-аге (I, 18);

Мусrаjôеi Яички ожени KуMалuh Нухана (I, 22);

Женидби Fojеnoi Халила (I, 36);

Женидба Сиротан Аtiujе (II, 71);

JунаiuTвo Муjuна Халила а женидба Араn-Пашuhа Ибре с Фатимом

паше од Беркота (Höгmаnn, III, 2);

Женидба Диздаревиh Меха (III, 6);

Женидба Вилиh Yсеjина (III, 12);

}унаштво и женидба Петиh Османбеtа, а избави]а тридесет Турака

из тваниие бана брлочкоtа (III, 1 препричана);

Женидба Eojнuh Алиjе (III, 2);

Jунаuft-eo Муjаiun Халила, а женидба Kуnарuh Омера (III);

Женидба Булубаше Муjа (III, 9);

Женидба Eojнuh Делалще (III, 20);

V Мачици хрватско] (Ш и IV кн>ига):

Женидба дваjу 4еjванаiuhа (ill, 10);

Женидба Кума]лиh Муjаiе (Ш, 22);

JvнаiuTво и женидба Eаöuh Османаtе (IV, 29);

ЖенидСа Хрн>ице Муjа Малтешкинмм (IV, 38);

Женидба Хрн>ице Халила с двиjе дjевоjKе (IV, 41);

Женидба Хрн>ице Халила с 1елом Смилмниhа (IV, 40);

Ковави женидба Муjа и Халила (IV, 28);

Осман ôарjаKrар жени Османбега од Печуjа (IV, 45);

ЖенидОа Велаtиh Ахмета, (IV, 46);

]унаштво и удаjа Злаще Бумалагиhа (IV, 47);

Двотрука женидба Соколовиh Ибре (IV, 48);

Код М. Париjа:

Женидба Чеjванагиh Меха (песма 12);

Женидба Ха]дука Толалще (песма 11) и друге;

Y наведеним песмама женидба jе основни мотив песме,

али женидбу у различитим облицима, често као завршетак

лруге рамье, обавл>еног jунаштва, повратка са четован>а са

различитим цил>ем и обавл>ан>а других послова, сусреЬемо и

као саставни део, у облику епизоде, завршетка и др. и у знат

но веЬем 6роjу краjnшничкиX песама.
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В. Врчевип стога, када тумачи садржину песама, коjе jе

скупио, каже:

„Лако jе могао свако пршяцетити из досада наштампаних njесиа-

рица, пак Ье и из ове, да jе наjemUе заведе и крвопролийа бивало с

Ajеsojаxа и женах, од куда ласно закл>учити можемо да jе ондшшьи

народ oöojега вероисповеданл, за неку особиту славу и дику држао

кад би AJеBOjicу на силу коме преузео, с там joш славшее кад би

вишс крвопролиЬа било" (Архив САНY, Етнографска збирка, бр. 62—II).

Женидба, обично након низа уклон>ених и савладаних

препрека (Женидба с препрекама) представлю оквир, у

коме могу да се изнесу многе жел>ене особине главних ¡унака.

а на првом месту — jунаштво. Jер, ако се опева свадба и же-

пидоа, онда jе само песнички оквир за jуначку садржину:

„Не njева се кита и сватови,

BеЬ jунашTво Днздаревий Меха" — истнче певач.

Навели смо примере неких кра]ишничких песама, у

KoJима се опева женидба свих познатnjих Кра}ишника.

Обично се К pаj ш пнш m жене противничким юношам а. али има

н песама у кOJнма се жене Туркин>ама. (Тада jе девojка под

махном, jер треба савладати препреке, коjе поставл^у против-

ници, хаjдуuн, или неки познати хришЬански jунаK.) Иако се

женидба Bезуjе за различите муслиманске jунаке са Кра]ине,

i -.л и а личност jе начешЬе помин>ана у вези са женидбом, jер

пoседуjе и друге особине, кOJнма муслимански певач жели да

истакне свога младожен>у. ПЕСМЕ О ХАЛИЛОВО! ЖЕНИДБИ

се, дакле, могу иSÄBOJитн, jер се Халилу приписуjу све потре-

бне особине, као што су младост, лепота, jунаштвO и сл. Y

песмама он jе нe]ачак Халиле, у jеднO] песми се, чак, због

срамежл>ивости uhраM учинио ко' nевjеста од четири /утра. А

видели смо, раниJе, да и у ]унаштву не уступа своме прослав-

ллном брату. YказуjемO на ову типизащцу мотива Халилове

женидбе, jер се он и у арбанаiuкOj краjnшничкоj епици везу-

jе за Халила. ПокушаЬемо, стога, да око Халилове личности

и песама, у кOJнма сс опева Нэегова женидба, утврдимо и некс

од карактеристичних елемената, или песнички усташених фор

мула, кojе можемо сусрести и у другим песмама, када jе реч

о мотиву женидбе.

Y ХерманOBOj песми Женидба гоjеног Халила (36. песма)

ХАЛИЛ JE ЗАКАСНИО ЗА ЖЕНИДБY, те у OBOJ песми дашщ

КовачевиЬ Рамо пита Муjа што не жени брата, jер таман нам

*е дujcrе за женидбу (стих: 36), на шта му Муjо одговара:

. ,И üjе лако оженит Халила,

Мати нам jе велик мехащща,
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су у одласху liexo и ДЯ

Меяо заустав.ъа дружину

лих Згатюшнх муштерща

Мртве дуте Бог в

А мене сíe Златку

Иако у естетском и

ннJe Hajöobи пример

што се из и« види ;

веЬ добио устальене и чврст

треба савладати и прегш, ¡

четче. Тако и Златка п.-¡

»итао je за разлог плакан>а, о

Ja. ce oоjим тебе у МухаЬу,

Да не&еш ти попшугн тупа."

а Мехо jоj одговара:

.Дедном сам се Мехо и родиjо,

И ва.ьа ми некад и умриjети,

И ако Ьу туна погинути,

Jа не жалим uикад до виjека".

Свадба jе уговорена за

види зашто jе то училено, ко.ъе

за свадбу. Затим долази формула

OBоj песми сватови доводе са сх>^3о\\

То су све познати муслиманск^Ж! ei

Тиро, Шале са Мостара, Л>ички Мус

КовачевиЬ Рамом, BOJнMнÍI AAMJ^=^ (Ал

Осман, Тал>е на кулашу од Орг^шца,

упрошЬен. Сава од Посав.ъа ca-^-aеKуje ..

у коме многи изгину:

,ДСо погибе, шехит ако бог да,

Ко претече весела му xmjка" (__ Исто, стих

Главни ]унаци песме

TU Муjова Халила / У,

приказан у веЬ позна

роGл>еnе иенерале и п

ou, jер у Тала нема

песми имамо
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Гаде би наша' за брата ад'ежуку,

Majuи .MOJO j нема iiриjаrеjbа,

А гаде наЬем маjiui приJaгеjьа,

За брата ми не има дjевojке" (Стих: 46).

Истоветан узрок што се Халил не жени имамо у песми

Матице хрватске Женидба Хрн>ице Халила са. 1елом Смила-

нuhа (IV, песма 40). Y OBOJ песми КовачевиЬ Рамо (Као у Хер-

MанOBOJ такоЬе, пита Муjа што не жени брата Халила, на шта

Муjo и овде одговара:

„Гаде за брата jа наЬем ад'евсуку,

Туди нема вридна приjател>а,

Гаде jа брате, прnjателю наЬем,

Туди нема кийене ад'ево]ке" (Нав. песма, стих: 14)

Као што смо истакли, oваj елеменат се сусреЬе и у дру

гим краjишничким песмама, а као формула за узрок касне

женидбе налазимо га и у неким Вуковим песмама. Тако у Те-

uiанOBOJ песми: Женидба Марка Кралевuhа (Вук, П, 55) на

лазимо стихове:

„Бе jа наЬох за себе адекчку,

онаде нема за те прщател>а

Ье jа наЬох за те щнцател>а,

онаде нема за мене ад'евсцке" (Нав. песма, стих: 17)

— одговара Марко CBOJOJ маjim, када га пита што се не жени.

И у BукOBoj песми Женидба кнеза Лазара (Вук, П, 31), од

старца Рашка, имамо одговор цара Степана кнезу Лазару:

„За те тражим госпоЬу ад'ежуку,

И за мене добра прnjател>а,

кOJи Ье ми сjести уз колено,

са кOJим Ьу ладно пити вино" (Нав. песма, стих: 36).

Овакву формулу да се у песмама коjе onеваjу женидбу

jунака, трага за прщател>ем и девojком, сусреЬемо често и у

босанскохерцеговачким епским песмама. Тако се у jеднoj од

раниJnх МарjаnовиЬевиX песама (Хрватске щесме што се nje-

ваjу у Горн>о] Хрватско], Kраjинu и Турскoj Хрватскoj) —

Женитба JаiiKoвиh CrOJUнU (песма ХШ) onnсуjе женидбу овог

нстакнутог jунака чак у Бугарскоj, а по другoj, недавно обjаB-

л>енoj (од Б. БутуровиЬ) Халил Хрн>ица се жени чак у Руси-

Jи. Y МарjанOBиЬевоj песми, наиме, CтOJBн каже:

„Давно бих се оженио, маJко,

Ал' ми ево велике невол>е:
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Гдjе jа наЬем за себе

Ту не могу за те прnjател>а,

А г;уе наЬем за те приjател>а,

Ту не могу за себе

Исто овакву формулу, разлог за касну женидбу налази-

мо и у арбанашким краjишничким песмама, где, сем тога, има-

мо и неке карактеристичне, локалне црте, у кojима се огледа

арбанашка традищца, као и одраз арбанашке стварности и

односа у друштву и животу, о чему hе бити речи и у овоме

раду. С обзиром да се оваква формула тражен>а и приjател>а,

уз девоjку, поред краJnuiничке сусреЬе и у осталoj српскохр-

iiатCкoj епици (било муслиманскoj или хришЬанскoj) може се

оправдано поставити питан>е о »енoj старости и односу према

краjишничкoj епици, тJ. да ли jе наставак старе традищце,

или jе настала у новим условима. Y ovучаjевима коjе смо на

вели, увек се ради о представницима одреЬених друштвених

cлojева, било средн>евековних ил босанско-херцеговачких фе-

удалаца и истакнутих представника времена, те се може го-

ворити и о аристократско] етици и гледан>у на брак — када

су бракови значили и jачаaе других позищца, друштвених,

богатства и сл.

МеЬугим, тражен>е дево]ке од доброг сojа и рода, сматра

се особином свих cлojева наших народа. И код Срба, Хрвата,

Црногораца, Муслимана, те се по Т. БорЬевиЬу тумачи као

народно гледан>е целог нашег народа. (Yn. Т. БорЬевиЬ, Наш

пародии живот, кн>. II, Бгд., 1936, 37).

Сем тога, демократско, народно схватан>е и гледан>е на

женидбу и удаjу заniъускуjе и хришЬанску, а и муслиманску

епику: Познато jе како jе jедан бег прекинуо Мехмеда Кола-

ковиКа речима:

„Стани, пивачу, не вал>а ти писма. То jе писма за говедара, а ми

говедари ннсмо, веЬ стари бегови. Како можеш беговску дивOJку уда-

вати за говедара, за фукару?", на шта му jе Колаковий одговорио: ,Да

пивам како сам чуо и научно".

Y jеднoj од првих oбjавл>ених муслиманских епских песа-

ма. Y BуKOsOj О удатби ХаJKуnе Сестре Бега Jbyöoвиhа (Пjе-

снарица, 1814, песма 6), имамо негащцу феудалног аристократ-

ског избора за удаjу. Као и у другим муслиманским песмама,

и XаJKуну, овде, просе многи просиоци:

„Осим CBиJY они су nаjöo-ъи,

кои су се у двору састали

По имену старац Мусгаф-ага,

Из краине од Новога града
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Y н>ег има блага небрojено

Рани Ье те медом и шеЬером

А одjеват свилом и кадивом,

А друго jе Зуко од Yдбиле,

Но у Зука нигди ништа нема.

Него сабл>е и дебела Ьога,

Сад ти 6uраj, мила мojа сеjе,

Па ми кажи за ког волиш поЬи"

И тада следуjе избор, за кOJн се никако не би могло реЬи

да би био по Ьуди беговском слушаоцу, али, одражава, nаj-

вероватниjе усBOJенo и укорен>ено народно схватан>е, а и од-

нос према одреЬеним етичким вредностима, овде — ]унаштву:

„Сеjа брату на то одговара:

Jа Ьу ш ¡un за ког ме ти дадеш,

Jа би волила за млада jуnака

Макар ништа ни да неимао,

Нег за стара мак ар богатога:

Ни jе благо ни сребро ни злато,

BеЬ jе благо што jе срцу драго" (Стих: 110).

Без обзира да ли jе формула о избору девоне наставак

pаннJе традищце, она jе свакако у jеднoj епици, где jе мотив

женидба тако чест, добила нову снагу и постала саставни део

многих песама са мотивом женидбе Краjnniника. Понешто jе,

свакако, ушло и из свакодневног живота муслиманског дела

нашег народа, тако да се и за просиоце, као што jе, рецимо,

КовачевиЬ Рамо у песмама о женидби Халилово] (даииа Рами!

може наЬи потврда у муслиманским свадбеним и предсвадбе-

iiHM оoн4аjnMа да неко од сродника, често уjак (даииа) жени

свога сестриЬа.39

Други знача] на елеменат у крарпшшчкпм песмама с ос-

новним мотивом женидбе, jесте ИЗБОР ДЕВОЖЕ. Краjишници

се обично жене хришпанкама, лепим кчклкама са противнич-

ке стране. Тиме се одмах ствара и песничка интрига, заплет,

jер jе таква женидба обично скопчана са уклан>ан>ем различи-

тих запрека, кOJнм треба доказивати ]унаштво, вештину, иску-

ство и др. Y песми Женидба Хрн>ице Халила са 1елом Смила-

vuhа (MX, IV, песма 40) Хрн>ица Халил хoЬе да се ожени Jе-

лом СмшьаниЬа, сестром Илще Смил>аниЬа. .(слипа лепота се

ирочула по Котару, и брат jе пита за кога hе погш (као што

бег Л>убовиг1 пита сестру ХаJкуну). Она одговара да воли Хр-

н>ицу Халнла са Краjnnе, те брат Илnjа, ражл>уг»ен оваквим

одговором, туче Jелу перали камищом и одмах шал>е поруку

ДуждевиЬ ТаднJn да му даjе сестру за жену, те нека са сва-

товима до!эе по деBOJку. Тела помоЬу маJке сазна за ову по
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руку и одмах уnуЬуjе, са сBojе стране, слугу Милована са

поруком Халилу да он доЬе по н>у:

„Jа одбн jа.M сBojе муштерще,

Тебе чекам на равном Котару" — поручне Jела Халилу Хрнлци.

Халилови противници су Илиjа СмшьаниЬ, Приморац Та-

AнJа и одметник Илща, дакле, ионако познати хришЬански jу-

наци, ускоци и хаjдуци, са коjима се, и у другим песмама,

Kраjuuiниuи боре. Y jедноj другoj песми о ХariHuioBoj женидби,

Женидба • ojена Калила (Х, 36) Халил има, исто тако, за про

тивника, кOJи омета н>егову женидбу, одметника Илщу (Од

npuMopjа одметник Илща), али се овде жени муслиманком,

Златн|ом, кojа jе под махнам. Но, Халил управо и жели да се

ожени Злати]ом, jер само ]унаштвом може да се доЬе до н>е:

Да ги ни ¡е цура под маханом,

Jаj joj не бих муштерща био" — каже Халил девojчином оцу.

(Нав. песма, стих: 193).

Пошто се доби]е порука, да би се дошло до девOJке, по

требно jе да Кра]ишници савладаjу многе препреке. Има не-

колико карактеристичних сцена, коjе се поjавл>уjу веЬ на са

мом почетку поласка Кра]ишника яево]ци: Краjnшнику се

скрива кн>ига, порука, nастаjе сваЬа око кон>а, савлаЬу]у се

прве препреке на граници: чардаци, неки од познатих харам-

баша кOJи jе узаптио пролаз и сл. Касниjе долази до промене

средине. Кра]ишници се преоблаче у Приморце, и у нOBOJ сре-

дини настoJе да доЬу до девojке: било учешЬем на кOцIнJи,

ступан>ем у везу са ÄCBOJкOм, коjа Краjnшника препозна по

гласу, лику и др. Наjзад, када среЬно избегну потеру, Краjnш-

ниди се враЬаjу са дево]ком.

Y песми Женидба Хрыице Ха^гила са ]елом Смиланuhа

(MX, IV, 40) Халил, чим сазна за Jелину поруку, креЬе сам, у

тебдилу, у Приморье. На Муjа jе л>ут, jер му jе скривао Jелине

юьиге. Муjо, ипак, дозна]е од Омера да jе Халил сам пошао у

IIриморjе и сустиже га, nравдаjуЬи се да jе кн>иге крио, jер

Халил joш не зна четовати:

„Ти се, брате, ниси научно,

Научно тамо четовати,

Jа сам тамо чудо саходио,

С Муcгаjöегом и брез Муcгаjöега".

(BеЬ смо видели да у неким песмама сукоб настаjе због ко-

!ьа, Kоjег Mуjo не да Халилу, jер не веруjе у н>егово jуnаштBO

и вештину четован>а).
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Дал>и поход у Приморjу Муjo и Халил изводе заjедно.

По МYJOBOм савету заузму чардак Паун Харамбаше и Вида

Заставника, посеку хаjдуке и сами се преобуку у н>ихова оде

ла. Таj део песме jе, иначе, права ризница разних лукавства,

jуначке довитл>ивости и сл. главних Краjишника. Пошто су

OCBOJR™ чардаке, спуuггаjу се у Котаре, где jе Дуждевип Та-

Аща веЬ довео ставове. Муjo се преставл>а задарском бану као

Паун Харамбаша, jер jе у н>еговом оделу, и вара га како нема

опасности од Муjа и других Крапишника. Халил се, пак, хвата

у коло испред цркве, и то до Jеле Смил>анипа:

„Префайа jе руком за ручицу,

А чепа jе ногом на ножицу,

А наслаи>а главу на оглашье".

Због тога се изроди кавга, и бан прекорева Халила (Вида

Заставника), али се Oeаj одбрани уз помоЬ Jеле СмшьаниЬа.

Hаjзад, Jела препозна Халила и од радости поболе jе коло за

играла. Y ]уначким играма, коjе се потом започну, Халил по-

беЬуjе. Муjo за то време Ьути, на мукает nujе, али кад доЬе на

ред хрва!ье са Комл>енином Jанком, хвата се и он. Тек помо-

hу виле, Муjо успева да савлада Jанка,. Увече браЬу нико не

зове на конак, сем Jеле Смил>анипа, коjа их угости и потом

гюбегне с 1ьпма. На планини их сачека Муjов побро (нUJC ви-

ше даииа) КовачевиЬ Рамо са тридесет Краjnшника. Потера се

враЬа, а Краjnшници ааnеваjу сватовску песму:

„На Кладуши завргли весел>е,

И Jелицу лиJепу потурчили,

И Халила Jелом оженили".

Наравно, у другим ¡qiа ¡мппшчкмм песмама, у различитим

варщантама има оваквих ил сличних сцена: тебдила, игран>а

кола код цркве, даван>а знака дружини, коjа чека Краjишнике

у nрикраJку, бежан>е с отетом девOJкOм, задржаван>е потере

и сл.

Чак и у песмама где се Халил жени муслиманком (Же-

нидба Гojeна Халила, X, I, 36) имамо сцена слободног Хали-

ловог понашан>а.

,,Н \ несретна брата Хрн>ичина,

Не хтjе узет маштрафе у руке,

BеЬ дjевojку за onjелу руку" (Исто, стих: 245). .

Или:

„BеЬ joj стаде росу истцати,

Губицама по jагоnnцама" (Исто, стих: 255).
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И у Oвоj песми имамо веЬ познату расправу Mуjа и Ха-

лила око ксльа, поjаву виле, xоjа им помаже, као и сцене

надметан>а и отмице. И у осталим песмама са мотивом женид-

бе са препрекама сусрейемо сличне елементе, сцене, као и у

песмама у ко] muí се жени Халип. Тако се, рецимо, и Муjо

mije оженио из истих разлога, из кOJиX mije то учинио и брат

му Халил, у песмама коjе смо анализирали. Тако када га Ко-

вачевиЬ Рамо Пита што се ниJC оженио, Mуjo одговара веh

класичним одговором да тамо где за себе наее AевOJку, нема

при ¡аi е; ьа, и обрнуто, где наЬе прnjател>а, ту за н>ега нема

ACBOJicе. Y BpчCBiiЬевOj песми Орлан EарjаKтар и Матан Це-

нерал (Рук. збирка, песма 31) имамо слично као и код Крауса

(напр. C.\iait.i4¿ith Mехo, Шун>иЬа Женидба Ахмедбега од Ва-

рааа, песма бр. 5), BрчеBиЬеBoj бр. 13: Крвава женидба Вела-

'¿uh Ахмета и другима главки jyнак, такоЬе, доживл>ава низ пе-

рmiemjа, и савлаЬуjе низ препрека да би дошао до дCBUJкC.

И, нарайно, захвал>у}у!ш jунаштву и другим врлинама ови по

ходи се увек завршава]у успешно. Ипак, има песама, у кOJи-

ма се поход не завршава успешно, као, рецимо, у ВрчевиЬево]

Несуйена женидба Boсниhа Мехмеда (Рук. збирка, песма 14).

У H>оj, чак, главки ]унак гине као жртва свога похода. Y пес

ми Женидба Глумчевuh Дервиша (ВрчевиЬ, рук. зб., песма 17)

ГдумчевиЬ Дервиш силази у Приморjе, представлю се да jе из

Дубровника, превари МандушиЬа Вука и ожени се н>еговом

кЬери.

Y M. IlариJевоj песми Орлановиh Мехo (П, песма 12) не-

мамо формуле с питанием што се Mехо mije оженио, али зато

у причан>у и певан>у Салиха Упьанина имамо уобичаjене пес-

ничке интриге: Стари кахвециjа jе посредник и доноси гласове

од Бетипа Османбега до Че]ванаге Деда. RетиЬева сестра не

.чиже да се уда jер joj jе душман среhу узаптио:

„Yэалти jоj Сава од Посашьа,

Па се не да цури удавати" (Нав. песма, стих: 25).

Хусо са юьигом, стога, тражи муштерщу за Златку. Ста

ри 4еJBанага Дедо жали што шф млад, jер би се он прихва-

тио кн>иге:

„Ej, ааj, мене од сад до виJека,

Што сам грдан моЬно ос гарно,

Е, бога ми, би се цуре нафатщо,

Рад ината Саве од Посавл>а." (Нав. песма, стих: 124).

Ш]"зад, пошто ЧеJваnага Аедо има сина Меха, Oваj се од-

•lyqуjе да иде по Златку и да jе преведе преко планине Му-

xаhа, Koja, у ствари, представлю препреку Златкшю} уда]и. Кад

http://www.balkaninstitut.com



98 Драгутин МийовиЬ

су у одласку Мехо и дружина стигли до МухаЬа, ЧеjвановиЬ

Мехо зауставл>а дружину да се одморе краj мезарова изгину-

лих Златкиних муштерща:

„Мазарови вел>и, што сте погинули,

Мртве душе Бог ви Ьенет дао,

А мене сте Златку оставили" (Исто, стих: 219).

Иако у естетском и jезичком погледу ова Yпьанинова

песма ниjе наjбол>и пример кра^шничке епике, она jе заним-

л.ииа што се из н>е види да jе мотив женидбе са препрекама

вел добио устагьене и чврсте песничке оквире. Планину, коjу

треба савладати и nреЬи, Мухаh, народни песник непрестано

истиче. Тако и Златка плаче, и када jе Мехо стигао до н>е и

питао jе за разлог плакан>а, она одговара:

„Jа се бojим тебе у МухаЬу,

Да неЬеш ти погинути туна." (Исто, стр. 263),

а Мехо joj одговара:

.Дедном сам се Мехо и родоцо,

И ваjьа ми некад и умрщети,

И ако frу туна погинути,

Jа не жал>им никад до вnjека". (Исто, стих: 275).

Свадба jе уговорена за петнаест дана и у OBOJ песми се

види зашто jе то учин>ено, кол>е се стока, пеку се хлебови, итд.

за свадбу. Затим долази формула са позиван>ем у сватове. Y

OBOJ песми сватови доводе са собом по тридесет хилада воjске.

То су све познати муслимански епски jунаци: Хасан Паша

Тиро, Шале са Мостара, Л>ички Мустабjег, Кладушки Муjо, са

КовачевиЬ Рамом, BojичnЬ АAиJа (Atinjа од Eojипгга), ТанковиЬ

Осман, Таше на кулашу од Орашца, МуjoвиЬ Халил. Сукоб jе

ynрошЬеii. Сава од Посавл>а сачекуjе сватове и заметне се бoj,

у коме многи изгину:

„Ко погибе, шехит ако бог да,

Ко претече весела му маJка" (Исто, стих: 275).

Главни jунаци песме хватаjу главке противнике: Кад его

TU Муjова Халила / Ухватщо Приморац Илщу (718). Тале jе

приказан у веп познатом шал>ивом тону: када му доводе за-

робл>ене ценерале и противнике, он од jеднога по трojицу гра-

ou, jер у Тала нема мерехмета много. Занимл>иво jе да у OBOJ

песми имамо и пластичан физички Муjов опис:
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„Mаniа, тама, изгушила псиьа,

Док испаде са Кладуше Муjo,

На 1югата кон>а халовита,

А л>уто се узлутио Муjо,

Бркови мY по прсима iiа.-i.ii,

Сjаjу токе кроз мушке бркове.

Ваш ка месец меЬу оолацима." (Исто, стих: 427).

Оваj репрезентативни карактер на свадбама, када се по-

мшьу познати jунаim, кOJи с помпом и BOJCкOм долазе у сва-

тове, сусреЬе се и у другим песмама где се опева женидба

Краjишника. Y песми Женидба Муста/бега Личког (ВрчевиЬе-

ва збирка, песма 4), имамо отииран увод и, потом, позиван>е

у сватове. Позиваjу се сви познатиjи Кра]ишници: — Стари

Т1еjфанага, Алиjа БojичиЬ, Ковачина Рамо, Будалина Тале,

сердар Муjо, ГлумчевиЬ Дервиш, Муjагин Алиле и МустафиЬ

Алиле, као и други ман>е познати, можда и локални jунаim,

као Ибрахим БуцуловиЬ, Суша Одобаша итд. И у овом оп-

ишрном навоЬен>у Краjишника, кOJи се позиваjу у сватове,

имамо карактеристичну црту краjишничке епике да се уз име

и презиме наводе и места одакле jе ко, особине, нека позната

карактеристика и сл. Тако се каже: Суша Одобаша, Ьузели

Фата, Муминага стари, ускок-Лаиван, сирота Нухане, Стин>а-

нин Бешире, сердар Муjo- Будалина Тале, Диздар Османага,

ускок-Влаивода, или, пак, ими и оваквих карактеристика у

стиху:

„4уj, A.injа, на гласу газща" (Нав. песма, стих: 33)

,4iе остави твог сипа Jусуфа,

уз тамбуру нека nаnujева." (Исто, стих: 98).

И у песми Крвава женидба Велагuh Ахмета (ВрчевиЬ, пе

сма 13), такоЬе се, уз имена Кр;фшшика наводе занимаша од-

носно особина, по кOJOJ су ¡упаци познати и у песми типи-

зирани: Хасан Паша Тиро, од Кладуше Муjо, Неj4>анага стари,

гази Османага, гази Муминага, аjдук Голалща, Бегзада bевоj-

ка итд.

Y песмама о женидби наJистакнутиJих Краjnшника има и

географске тштзацще, а понекада и поетске идеализащце. Y

наведеноj песми о женидби Мустаjбега, сватови пролазе пла-

миио.м Криволщом (дакле, симболично, као кланци jадиковци)

где их сачекуjе Крцо Харамбаша са CBOJим хаjдупима. Y су-

кобу сви хаjдуци гину, а Мустаjбег са CBOJим сватовима преЬе

планину КрHBOAиJу.

BеЬ смо истакли да се Крапишници наJчепiЬе жене хриш-

Ьанкама, али се сусреЬу и песме у коjима се жене муслиман-

каиа. Има, пак, кргцишничких песама, у KOJнMU се jунак жени
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са две девсцке. (Yn. Женидба Хргыще Халила са двuje дjевоj-

ке, (МХ, IV, песма 41), а понекада се Краjидшици BраЬаjу из

четован>а доводеЬи девOJку, иако и код куЬе имаjу жену, или

се не каже да ли су ожен>ени или не. Испитившье муслиман-

ског начина живота у нас, покаауjе да се полигашца срегала

и меЬу нашим Муслиманима, као што jе поаnаjе и толерише и

народна песма, па и песма о Кргфпшшцима. Али, одвоёяье

хришЬанки и турчен>е има CBOJ пандан и у хришпанским, ус-

кочким и ха]дучким несмама, где се Муслиманке покрштаваjу.

Иако jе отмица дешуака и жена, као, уосталом и одвоЬен>е

риО.ьа, била доказана исторщска стварност на хришЬанско-гур-

ским границама, о чему и песме nеваjу, уплитан>е отетих дево-

jаicа, и женидба познатих Кра]ишника н>има, може да има сво-

га ослонца и толеранщф и у муслиманским ооичаjнма, кOJн

су допушгали' полигамщу. Женидба Краjишника Влахин>ама,

давала je могуЬности певачу да обради joш jедан детал>. На

име, узиман>е хришЬанке за жену, стварало jе услове да се

млаЬе генерациJе nрекореваjу да су влашког порекла. Y песми

Xрtbu'/uh Омсрица (X, П, песма 40), удбински диздар овако

прекорева Mуjовог Омерицу:

„Ти си влашки с обадшце стране,

Tвоjа маjKа из кршних Котара,

Мила сестра Сми.ълииЬ сердара,

Па JY jесте потурчио Муjo,

Потурчио ниhах учинио."

Или:

„Л вели м у Хамза лакрди j у:

Ако ме jе родила Влахюьа,

За цара hу на мJедаи иэиЬи". (Х, I, 32, стр. 332).

Y различитим крапишничким песмама о Женидби уз са-

влаЬива!ье препрека, сама препрека представлю посебну спизо-

ду, коjа може бити разнрврсна. Она jе понекада посебан део

песме, а има песама у кощма сама препрека представлю мотив

за себе и испунюва читаву песму. Тако се, рецимо, у самостал-

ну епизоду развила препрека за женидбу у песми ]унаштво

Mуjuнa Халила, а женидба Араn-Паiuuhа Ибре с Фатимом од

Ьеркота (X., III, песма 1) где по кЬер паше Радослnjе долазе

муслимански и хришЬански сватови, и тек пошто карловачки

бан одведе девOJку, Турци му jе отимаjу. Песма се, потом, на

ставлю у потпуно другом правцу — Халил трага за изгубл>еним

Mуjовuм Ьогатом. Препрека на коjу наилазе сватови, и кOJи

не могу да савладаjу, развила се у самосталан мотив, као што

cе сусреЬе у песмама Сватовско гробле на Моринама и Сва-

1ÜOCKO гробле на Коритима (Х., I, песме 6. и 7.).
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Овс песме, у ко]има се мотив свео на савлаЬиван>е пре-

преке (у iiрвoj су то хаjдуци: Баjо, Лимун, Морача, Вук, а у

другоj природна непогода) као нечег фаталног, судбинског,

yjeAнO су дале наjвише могуЬности за машту и осеЬан>е прав

де, да створе праве песничке баладе. Y песми Сватовско гроб-

ле на Коритима, певач припрема трагичан завршетак, у коме,

чак, и нема правог кривца, него jе крива судбина, jер jедан од

xаjдука, Баjо Пивл>анин, каже:

„Грjехoта jе скудити дjевojку,

А камо ли разбити сватове" (Нав. пес.ме, стих: 14).

И да ниье било чауша Armjе (Бог убио Алщу Чауша / Ди-

же усну, а искези зубе), кOJи jе запевао и хтео да понизи xаj-

дуке, до nесреЬе не би дошло. Y песми Сватовско гробле на

Моринама трагедиjа jе судбински одговор на неправду коjу

бегу Л»убовиЬу чини Мостарлиjа Муjo: сватови се замрзну и

ACвOJKа jедBа спасе главу. И }една и друга песма се заврша-

ßаjу стиховнма о сватовском гробл>у, само су у првоj песми

стихови о гробовима храброг братиЬа Ртшьашша Хаца, а у

flpугоj — Мостарлnjе Муjа са сватовима. Слично се може ука-

зати и на друге епизоде, коjе се jавл>аjу као саставни део мо

тива Жснидбе са препрекама у краjишшraкoj епици, а суcреЬу

се и као самосталан песнички мотив. Задржали смо се дуже

на мотиву женидбе у краjmuroraким песмама, jер песме овог

мотива яа')у могуЕшост да се изнесу многе типизиране црте

главног и споредних jунака, многе устал>ене епизоде и форму

ле, да се прикажу доживлмци, кOJи потBрЬуjу jунаштBO и нр-

лине Краjишника, а кра]н>и цшь, женидба, као да оплемен>у^е

сву суровост свакодневног живота на Краjmffl (С крви ручак,

а с крви «eчера / Свак крваве xcваhe залогще), кOJи jе нашао

одраза и у JCÄнOJ богатоj и разноврсно] епици.

ОсврнуЬемо се на краjу овог прегледа неких од наJMеiii-

Ьих мотива краJmuничке епике, и на песме у кOJима се опела

СМРТ КРАШШНИКА и у вези са овим песмама на мотив ПО-

ЗИВ/УЬА МРТВОГ JYНАКА НА МЕГДАН.

Ако изузмемо хрииАанске песме истог периода, у

'/скоци и хаJдуци поêеЬуjу и секу, на краjу, истакнуте

нике (у Ерланг. рукопису за Муста]бега: Маnу саблом отсиче

му ъюву), песама у коjmiа jе описана смрт истакнутог Кра-

¡ишнпка у муслиманским песмама нема много. Поводом CBOje

песме Смр\ Муjа Хрпице (II> 58), Херман пише:

„Допнснзао сам се с многим пр1цател>и.ча ради народких njеcа-

ма, мo.iеЬn их да ми прибаве коjу. Кода, например, у сакутиьеном ма-

TepHjалy не наЬох njcсAiе о смрти Myjа Хрнлще стадох писати тамо и

амо док jе y Фочи не стигох" (Херман, II).
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Y OBOJ краxкоj еnскоj песми, од 127 стихова, Мехо Ката-

рица позива свога побратима Муjа да иду у лов (Да идемо у

лов у планину / да бщемо срне и /ье/ьене). Муjо прихвата по-

зив и нареЬуjе Халилу и маjци да му спреме оруяуе и хра-

ну. Потом се Муjо упути Мехoвоj куйи, те се и Oвaj опреми

за лов. Када се Мехо опремио сиЬу ooojuца низ кулу. Али, Ме

хо се повратио у кулу да народи в]eреници л>уби да му чува

од камена кулу и тамо затекне Муjа:

„Кад изаЬе на чардак на кулу,

И погледа цршцем очима,

Муjo с]еди с л>убом на душеку.

Вино nиJе и лишце joj л>убн,

Кад се Мехо на авли]у враги,

Кад то MYJO чека на авлиjи" (Х, II, стих: 56).

Тада Мехо одлучи да се освети Муjу када буду у плани-

ни. Тамо пита Муjа шта га може убити, на шта му Мyjо од-

товара:

„Побратиме, Катарица Мехо,

Седам драма \muарnjе жуте,

Мене мора убит на Ьенару (Исто, стих: 73).

Мехо онда крадомице поЬе купи, док jе Mуjо ловио, и

напуни CBojу пушку златом: „Па jе Мехо пушку препунио /

Седам драма жуте маuарnjе" (исто, стих: 86), сачекао Муjа у

заседи мучки га убио:

„Yдари га у плсЬн jуиа4Kе,

А прскоше токе на прсима" (Исто, стих: 95).

После овога Мехо се врати кугш, а Mуjа остави у пла-

иини. Иако мртав, Муjo jе онако мртав стаjао усправан чита-

ву хефту дана, док ниjе наишао Jован Харамбаша и поново га

убио из цефердара и латим му одсекао главу:

„Онда главу у зобшщу баци,

Нюм jе бану пешкеш учинио." (Исто, стих: 127).

За многе истакнуте Kраjишнике, као што jе слyчаj сa

Mустаjбегом Личким, Алщом БojичиЬем, Куном Хасанагом и

другима, имамо исторщске потврде да су изгубили живот на

бojнOм пол>у. Исторщских података о смрти Муjа Хрн>ице,

меЬутим, у доста оскудним подацима о овом jунаку, немамо.

Г. ЛоnаumЬ,-оcлаH>аjуnи се и сам на традищцу наводи следеЬе:
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„У крвавом рату међу браћом, многи је витез погануо на јунач-

ком пољу, али Мују Хрњици не бијеше суђена таква смрт, већ њега

убије из засједе у Петровој гори, побратим му Мехо Катарица. По-

годио га је из пушке, како пјесма пјева, зрном од злата саливеним,

јер Мују олово није могло ништа наудити. У Петровој гори је, кажу,

и данас Мујов гроб. Од његове браће погибе Халил уз Талу Личанина

V Бањој Луци, ваљда за буне што је већ споменута, а другог му брата

Омера, убио је из бусије, код врела Коренице, харамбаша Стојан. Под

Кладушом бит ће покопан у гробу на којем је турбе, мати Мујина и

син Омер, а може бити је и тко и од остале браће, којих је Мујо, како

пјесма каже седам нмао."40

Још једна ретка варијанта која би могла да подсећа на

смрт Муја Хрњице налази се у објављеној Богишићевој збир-

1Ш. То је бугарштица 50., на страни 129: Мегдан Мустафе с Ка-

рајованом и у њој се каже да један Крајиник (једном: Краји-

чник) Кара Јован позива на мегдан Мустафу-агу. Они редом

деле мегдан различитим оружјем, и тада, обично, један стоји

па белегу док други напада. На крају Кара-Јован посече Му-

стафу-агу и говори мртвој глави да више неће затицати Кра-

јичнике на Дунају:

„Пак ми наче овако мртвој глави говорити:

Не живе ми, мртва главо, на овојзи мртвој земљи,

моја мртва главо,

Да ми више не затичеш Крајичнике на Дунају".

Можда ни о једном Крајишнику, који се често помиње у

песмама, није сачувано тако сигурних података, као што је

глучај о смрти Алије Бојичића. Податке о погибији Алије Бо-

јичића, диздара из Задварја крај Макарске, налазимо у архи-

ви задарске префектуре, у двема „терминацијама" генералног

провидура за Далмацију С1го1ата Соп1апт-ја, из 1663. године

(уп. Историја котарских ускока, I, 115—116), у Шилобадовиће-

сој хроници, Вињалићевом запису, као и код А. Качића, који

добро чува, у својим песмама, успомену на историјску и на-

родну традицију. По задарским терминацијама, Бојичића Али-

ју су погубиле, између осталог, харамбаше Михал Миличевић

звани Ковач и Бурђе Раднић, са дружином, а код Качића се

пева:

„Камо ли нам Бојчићу Алија,

Мрки вуче, на гласу делија,

Погуби га Лекићу Јуриша,

И његова брата Ибрахима" (Вје1а А. КаС^а М1о§1ба 1шј. ргуа:

Нп/а1з1са а1сас!ет1ја хпапоз11 1 шпје1
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Jiosti, 1942, стр. 599, стих: 35). Алиjу БojичиЬа помигае и Ерлан-

¿енски рукопис, као и неке од Вукових песама, док jе у мусли-

маиским песмама истакнути Краjишник. Y вези са Бо]ичнКем

Ллиjом jе мотив позиван>а мртвог jунаxа на мегдан и ослобо-

6аЬан>е Алиjиног гроба. Са смрЬу овог jунака, дакле, кojа je

свакако болно одjекнула меЬу муслиманским делом нашег на

рода, створен jе мотив освете погинулог jунаicа, како би он

могао да буде миран у гробу. Освета БоjiraиЬ Ajinjе и сцене

са позива!ьем мртвог jунака на мегдан (у jедноj песми jе то

основни мотив) сусреЬемо се у две Херманове песме: Кладуша-

нин Муjo и Костреш Харамбаша (П, 51) и Освета EоjuHuh Али-

jе (I, 6).

Y прво] песми (Кладушанин Муjo и Костреш Харамбаша)

на платит Кунари кука кукавица стьа, шф<а БojиHHn Алце

ки jа довпку ¡е и призива свога сина, на н>еговом мезару, и пита

га jе ли му тешко у гробу:

,Десу ли ти шимшир-тахте тешке,

Jе л' се зелиьа у очи насула?

Долазе л' ти суруциJе често,

СyруuHjе, па и сувал^е . . . ." (X, Нав. песма, стих: 12).

Из гроба joj jе нешто одговорило:

„Hnjе мени црна земля тешка,

Нит' се, мати, у очи насула,

Не долазе суруциjе често,

СуруuиJе, па ни сувалщце,

CBиJCM сам им цевап учинио " (Х, Нав. песма, стих: 18).

Y овоj лирско] размени стихова из увода, мртви Алnjа

чnЬ се жали маjiw да му jе дOÄиJао Костреш Харамбаша,

долази сваке хефте дана из Примoрна, „града бщелога" и

ионика га на мегдан: Veтаn гори да се сщечемо! (Х, нав. песма,

стих: 26). И тада се Алnjа жали маjim што нема ко да га

ослободи Костреша, овим речима:

,Д1ртве ноге ходити не могу,

Мртва уста зборити не могу,

Мртве руке не чине метана,

Док ти Önjах у кpаjmot, нено,

Те у мене доста 6jе jараnа,

По кафама и по меjаnама,

Силки вели: „Наш Алиjа, побро,

Да л' пошнеш, jа л' допанеш рана,

Свакн бu те осветио, побро." (X, :iaa. песма, стих: 35).
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Када од Алщине маjке дозна за жел>у мртвог БсцичиЬа

Алиjе, Муjo Хрн>ица одмах окушьа Краjишнике и тада nастаjе

сцена, коjа се сусреЬе и у другим краjишничким песмама, сва-

Ьа измеЬу Халила и Муjа, кOJн не допушта брату да иде у

чету. Ипак, Халил, овде по сестрином савету, узима Булип Иб-

рахима и са Н>им самостално полази за Муjoм. На краjу Ко-

стреш Харамбаша савлада Муjа и дружину, а ослобаЬа их Ха

лил, KOJи xоЬе да Муjа води свезаног:

,.Нек га гледа сва Краjunа редом,

сам ,бол>и .|унак од Муетафе." (X, нав. песма, стих: 177).

Поред ове уметнуте епизоде сваЬе и надметан>а у

штву измеЬу браhе Mуjа и Халила, обраЬен jе основни мо

тив — освета мртвог КраJнuiника, коjег jе позвао на мегдан

Костреш Харамбаша, те се песма и завршава стиховима: Осве-

мртаа. CojiiHuhа (Х, нав. песма, стих: 182).

И у друго] Хермаnовoj песми Освета EojuHuh Алще има-

мо исти мотив, освету мртвог Крапишника, коjег позива на

мегдан бан од Врлике, говорепи му:

„Yстаj гори, Bojii'iiilií Алиjа,

Да jуначки меjда« панцелимо" (Х, нав. песма, стих: 35).

Освету овде припрема, и Краjишнике предводи, Осман

, кOJи jе сачекао бана од Врл>ике и погодио га CBOJOм

граналщом:

„Погоди га у чело jуначко,

Гдjе му мехлем никад не треöуjе —

Паде бане у зелеку траву.

Запалише остала дружина,

Погодише трндесет Мацара,

Те иAI русе одсjекоше главе,

Па Алиjи мазар окитише,

Вратraие се на Ески Кладушу,

и пушке налеЬи". (Х, нав. песма, стих: 156).

Оваj мотив, исто тако везан за име Алще, сусреЬемо и

у арбанашким песмама, у ко]има крал> Вукадин (Негде стари

Вукадин) долази nohу и удара топузом по гробу АAиJиHOм, кO

Jн ослобаЬа Муjo са дружином. Y сним овим песмама, и српско-

хрватским и арбанашким (Kаngë kгесhnikе) сусреЬе се кукави-

uа, као симбол жалости растужене маjке, жене, што укаауjе

на велике сличности ове две епике, о чему hе бити говора у

овоме раду.
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5.

Краjишничке песме, иако наjброJниJе, представл>аjу са

мо део ]уначке муслиманске егшке. Као што се у раниjем пе

риоду, пре наjзнатниJих Краjишника, коjе смо овде сломи-

н>али, и кOJи су у веЬини из седамнаестог века, и то из гьегове

средине, када су сукоби на Краjини били наjжешпи, nеваjу

песме о Берзелез Алиjи, Гази Хусревбегу, СоколовиЬима, Пре-

до]евпЬима, НупршювиЬима и сл.- тако cе сусреЬу муслиман

ске ]уначке песме испеване касюце, о догаЬаjима након кар-

ловачког мира, о сукобима на херцеговачко-црногорскоj гра

ницu, о знатним личностима осамнаестог и деветнаестог века

па све до наших дана.

Jуначка муслиманска епика би,, према томе, ако бисмо jе

делили према личностима и иCтOриJCким раздобл>има, могла да

се подели у три наJкруnниJа дела: Песме осваjан>а Бо-

сне и Х е рцеговине, К р аj ишнич к е песме и H о-

euj е муслиманске jуначке песме, у KOJUMU сe,

сада, оnевajу Морuhu, Градашчевuhи, Cujep4uhu, Ченгипи итд.

И у HOBиJнM муслиманским jуначким песмама, као и у кра-

]ишничким, запажамо да се лева о стварним исторщским до-

гаЬаjuма и личностима, коjе се, jер су нам ближе и историj-

ски познатще, могу идентификовати управо онако како нас

песма уnуЬуjе.

Y III Вуковoj юьизи имамо песму: Бошн>аии на Москову

Балаli Fаjа у кOJOJ се опева исти догаЬаj из вojеван>а Yуса и

Турака из 1737. године, када jе знатан део босанско-херцегова-

чких Муслимана учествовао у овом рату (исти догаЬаj се опе

ва и у Вуковoj Боj под Озщом, VII, 56, коjа jе од попа Вука)

и где се верно наводе имена познатщих босанско-херцеговачких

ага и бегова. Y напомени Вук доноси и варnjанту песме Бош-

H¡аuu на Косову, коjа jе, истина, од слабщег певача, али се

имена мною бол>е чуваjу. Y OBOJ варщанти се nабраjаjу имена:

„Од 3агoрjа два ЧенгиЬа млада

Од НикпшЬа дда ПприпониЬа,

од «•«¡ела Колашина града,

од лег, кадо, две МекиЬа млада,

од онога Полд Биjелога,

од ibеr, кадо, до два КучепиЬа,,

од ГЬьеваша два Дрнчийа млада,

од 4аJиича до два БатотиЬа,

од Горажда до два Сиjерчийа,

са Хацийа два бега ХаunRа,

а од Праче двще Eреaumjе,

са Гласншда два Шаин-пашиЬа,

од биjела шера Рогатице,
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од жег, кала, два IIаUmhа млада,

од он ¡ела шера Витеграда

до два бега, двиjе Новалнjе.

од Gиjеjiа шера Сребренице,

од ibеr, кадо, два BаpjамOBиhа,

од Зворннка до два ВидаиЬа,

а од Тузле Тузла капетане,

а од Кладн>а Рамо баздактаре,

од Gujc.iа шера Сараjеаа,

од лег, кадо, до четири бега,

два МорнЬа, два Алил-БашнЬа.

од Високог паша Хасан-лаша,

од Градашца два ГрадашчевиЬа,

из KраJиие Рустен барjаxтаре." (Вук, Ш, песма 87).

Дово.ъно jе упоредити податке коjе нам пружа X. Кре-

шевлаковuh у своме значаjном раду: Капетанще у Босни и

Херцеговини (Сараjево 1954), па да се утврди како jе песма

верна у чуван>у успомене на стварне личности и floгаbаjе.

Y ВрчевиЬево] збирци муслиманских песама, коjу смо

анализирали, такоЬе, имамо доста песама, уз коjе jе сакушьач

ставио напомену или забелешку да представл>аjу истинu дога-

hаj. Тако уз песму 6. Ударац Турака на Грахово, пише: (1852-те

године), уз песму 19. Boj Церногораца и НикшиНа: (1862-ге

године), уз песму 15: Смрт Смаилаге ЧенгиНа (истини догаЬаj),

va песму 17: Ударац Црногораца и Руса (истини дozаЬаj

1808-ме), уз песму 7. Требин>ски Турий и Српска школа, В. Вр-

чсвиЬ напомшье: Истини ЬогаЬаj на БурЪевдан 1863-hе године,

од щевача у шали окренута итд.

За упореЬиван>е песме и стварног историjског дorаbаjа

може, измеЬу осталог, да нам послужи и Врчевипева рукопи

сна песма 6. Ударац Турака на Грахово, о чему имамо и пре-

писку попа Вука ПоповиЬа Ришн>анина с Вуком Караципем,

где се износи случаj са граховским вOJвOAOM Jаковом, о чему

су муслиманске песме, такоЬе, невале. Што се тиче погибще

Смаилаге ЧенгиЬа, о 1ьему jе исто тако остало доста муслиман

ских песама, а о односу стварних догаЬаjа и песме се у лите-

ратури расправл»а до наших дана.

Док су прве две юъиге Херманове збирке муслиманских

песама биле у вепини посвеНене краjшпничко] епици, дотле се

из накладно обjашьених рукописних песама види да jе он имао

и знатан 6роj муслиманских jуначких песама о HOвиJнM дога-

Ьаjима, или са тематиком другojачиjом од кра ¡ишнпчке и прет-

ходне муслиманске епике (о Берзелезу и другима). Тако се ов-

де налазе песме, као: Крена освети, 3еhа Kаjовuh и Виде EрЬа-

нине (сукоб из крвне освете), Погибща Смаила Бариши^га на

ОгрЬеници, две варианте Sojа на Крново, Мурат ВатовиЬ. и

Стjепан Еаласан, Боj на ЗабрЬу и Дуги у заднем устанку, Смрт
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силнога Pеt^еn-nаше, херцеговачког валще и н>егова сина Мурат-

бега (познэтnjи ÖOJCBн и догаЬаjи) итд. коjе припадаjу добрим

делом, херцеговачко-црногорским бо]евпма, и коjе nеваjу и му-

слимански и хришпански певачи.

Jедаii део припада неисториjском делу муслимаиске епи-

ке, jер се у н,ему обраЬуjу МОРАЛИСТИЧКО-РЕЛИГИОЗНИ

МОТИВИ (о непослужности према родител>има, хоци и ел.),

или се ради о породичним, л>убавним или личним садржа]има

(Као што су песме СулеjманпашиЬеве-ДеспотовиЬеве збирке у

Архиву САНY), или, пак, о мотивима коjе немаjу исторщски

карактер, иако се, понекада, као што jе случаj са песмама:

Сватовско гробле на Моринама и Сватовско гробле на Кори-

гима везу]у за стварне исторщске личности.*

Нових муслиманских jуначких песама jе, дакле, било и

након AoгаЬаjа и исторщског раздобл>а, коjе припада краjmu-

ннчкOJ епици, ма да су многе особине певан>а, усташене стил-

ско^езичкг црте и формуле, многе епизоде, као и композицио-

не облике, наставиле CBOJ живот и у нOBOJ епици, као што jе,

уосталом, и краJнuiничка епика преузела део традицnjе од

претходног певан>а. Чак, понекада се типизирани jунаци из

претходне, краjишничке епике, узима]у као слушаоцима поз-

иата црта, елемент, кOJн може да послужи за пореЬен>е.

Тако у песми ШеховиЬ Осман, коjа припада нOBRJCм вре-

мену, и од извесног jе певача, Вуковог оца Стевана, налазимо

стихове:

„На стидо&у као и невjеста„

На ivнtuuтвo к'о Eo¡Huh Алujа" (Нав. песма, стих: 10),

а Вук управо поводом ових стихова напомшье: Ову су

njесMy сnjеваnu Срби турскога закона.

Наравно, оваквих за^ецнткт елемената или возе изме-

fcу траÄнuнJе краjишничке епике и нOBиJиX ]уначких мусли

манских песама, као и многих за]едничких особина за све му-

слиманско епско песништво, као и у одреЬеним особинама, за

све наше епско песништво, ми пемо напи знатно више, о че

му Ье бити говора у посебном поглавл>у о стилским, ]езичким,

композиционим и другим особеностима краJиiuничке епске по-

езиJе.

* Y БогишиЬево] рук. збирци десетерачких песама osnj мотив се

за Бега Л>убовиЬа (Женидба Бега Jbуôовtihа и Загорке дjевojKе),

а и иOвиJи записи мус. песама откриваjу оваj мотив, где jе прелаз пре-

ко плачине узалтио Голеш-капетан. (Yп. Б. Бутуровий, ¿иска народна

традициЦа у Жепи, стр. 188.) YказyjуЬи на oваj мотив, С. НазечиЬ за-

K/ьуM\'jjе: „По сухohu причала изгледа нам као да jе за jeдан стари мо-

••ив везан ¡едан стваран и нов àotаbаj". (С. Назечий, XаjдунKе борбе

око Дуброышка у другoj половинu П.вщека и наша народнои кн>ижев.

Питан>а кшижевности и jeаmcа, II, св. 1 и 2, стр. 60).
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ОСОБЕНОСТИ И PА3BОJ

КРАШШНИЧКИХ ЕПСКИХ ПЕСАМА

L

Трупа муслиманских jуначких песама о Турцима Kра]иui-

ницима, поред одреЬене историjске омеЬености, у односу на

остале муслиманске песме, као и нашу епску поезщу уопште,

има и других особености, коjе jе у многоме чине посебном це-

:шном. Истина ове особености не могу уклонити органску везу

Kojа лостojи измеЬу краjишничких песама, и муслиманских jу-

пачких песама уопште, и остапих jуначких песама на нашем

¡езику. Ипак, набраjаjуЬn ове особености, коjе су настале као

плод посебног развоjа и услова, у кojима jе краjmuничка епи-

ка настала и дал>е наставила да живи, можемо, у]едно наjбол>е

уочити у коjoj мери jе ова епика задржала старnjе песничке

облике, коjе jе дал>е развщала, и у кOJCм правцу, као и коли-

ко се развила у посебну песничку целину, у односу на остало

наше епско песништво.

БОШКЬАЧКИ JE3ИК. Исламизирано становништво Босне

и Херцеговине задржало jе CBOJ jезик, српскохрватски, KOJи jе

непрестано био, услед утицаjа турског jезика, релипце, адми-

нистриран>а, везе са Османлщама, утицаjа матерщалне и ду-

ховне културе ислама и сл. изложен приливу страних речи из

iурског jезика, а преко н>ега арапског и nерсnjског. НеЬемо

улазити у податке да jе српски jезик био неко време званични

¡език у jаmwарским jединnцама, да се на султановом двору на

овом jезику општило са дипломатима из jедног дела Европе и

ел. али имамо несумн>иво доказе да се српскохрватски jезик, и

то h ирил niюм. сусреЬе често у преписци босанско-херцеговач-

ких Муслимана са суседним аустриjским, хрватским и итали-

jанским заповедницима. BеЬ смо размотрили jедан део препи-

ске, коjа jе на KраJнни воЬена измеЬу муслиманских и хриш-

Канских заповедника и чувара границе у седамнаестом веку,

на нашем ]езику. Y граЬи коjу обjавл>уjе Б. Десница, имамо из

Задарског архива (Архива млет. драгомана, свеска Ц 1) заним
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л>иво писмо Мухмуд-бега ДуракбеговиЬа, упуЬени из Варне 12.

августа 1675. године, Марину Зорзи, „Ьенералу од Дсиишцще

и Арoанitjt" писано Ьирилицом. Писмо jе занимл>иво и због

приказиван>а атмосфере, коjа влада на турско-далматинско^

rераjuнU, крщини, где крчки санцакбег ДуракбеговиЬ предла-

же да се заjеднички прелузму мере за одржаван>е реда на гра-

ници, да се ухвати и казни харамбаша Маркета из Пакоштана,

KOJи им одводи кметове и позива га на мегдан и др. те dаcе

Kераjtiна несмета.1 Сличних писама, написаних Ьирилицом има

и од других муслиманских пограничних заповедника. Тако кра-

jннски капетан Мехмед-бег АтлагнЬ пише краjем августа 1675.

годину Марину Зорзи, како нашему сосuду u nрujате/bу2 по

водом траварине и помопи у решаван>у пограничних питала.

Иако jе утицаj искламске културе, као и ширен>е арап-

ског писма, пре свега религиозним текстовима, довео до ства-

ран>а и босанскохерцеговачке исламске кн>ижевности и до пи-

саних литерарних текстова, кOJн су, често, за наш ]език упо-

требл>авали арапска писма (о томе види рад С. БагашиЬа),3

ипак, у свакодневном животу, домаЬе исламизирано становни-

штво Босне и Херцеговине, употребл>авало jе CBOJ JCSнк, бо

шtbачки, српскохрватски.

„Y Босни се говори штреки помешано с турским речим, то jecт

~амо се еиендшие Бошнмчки — пише М. МажураниЬ, и додаjе: —

„. . . А у Сараjеву има доста агах, KOJи иезнаjу него боиньачки. И пр.м

да паша сараjевCки добро знаде тсрски, арапски и арнаутски, зато му

ипак шtjе драго, да тко пред »им турски разговара. Ако му тко по

пурски што каже а он увнjк бошн>ачки одговара и каже да jе наш

славни башмачки ]език од свих на^ъепши на свujeту.*

Као и друге одлуке свакодевног живота, коjе нису ишче-

зле исламизацщом у Босни и Херцеговини, тако jе и певан>е,

као традиционална особина домаЬег становништва, наставило

да живи и да се под новим импулсима развща и под Турцима.

Муслиманске jуначке песме су аутохтона творевина муслиман-

ског становништва Босне и Херцеговине. Према обавештен>има,

ivOJuMа ми располажемо, код Турака нujе било, а и сада нема

епског народног песништва, попут оног коjе се среЬе на срп-

скохрватском jезичкоM подручjу. Кра]ишничке ]уначке песме

су, дакле, пошто се временски не налазе на почетку муслиман-

ског епског песништва, него негде у среднни, испеване на срп-

скохрватском ]езику Босанаца и Херцеговаца, на кOJCм су се

певале песме, како код хришЬанског, тако и код муслиманског

дела наших народа. Jезик ових песама, као и jезик босанско-

херцеговачких Муслимана био jе знатно преправл>ен турс

ким и арапским jезичким утnцаjем, кOJи jе код муслиманског

дела, у извесно] мери више него код хришпанског дела ста

http://www.balkaninstitut.com



КраjniUннMка епика 1 13

HOBiffliUтDа Босне и Херцеговине запаженщи из разум:IнHНX

разлога. Наиме, муслимански део босанскохерцеговачког ста-

новништва jе обавл>аjуЬи многе управне и вojничке послове у

оквиру Османлиjског царства усваjаo многе облике исламске

како матерщалне, тако и духовые културе. Стога су многи noj-

мови, коjе jе донела нова државна и вojна управа, као и jедuа

нова цивилизащца и култура, преузимани готови и постаjала

саставни део сопственог, српскохрватског, бошн>ачког ¡езика.

Све jе то нашло одраза и у jезику на коме су испеване мусли-

манске jуnачке пссме. Према томе, српскохрватски jезик, у ко

ме има знатног утипаjа турског и арапског jезика, представка

особеност песничког jезика муслиманских, а меЬу н>има и кра-

]ишничких jунаmcиX песама. Да погледамо само неке примере.

Имена jуnака су муслиманска, уз извесно прилагоЬаван>е до-

мапем начину говора: Муjо од Мустафа, Ибро од Ибрахима,

Але од Алnjа, представл^у хипокористике, коjе су свакако

домаЬа nоjава. Начин извоЬен>а презимена, коjа понекада на-

сTаjу на основу занимала, положаjа и др., иако су за ова за

нимала унотребл>ене туЬе речи, такоЬе jе поjава прилагоЬава-

îbа сопственом jезику. Тако су, видели смо, настала презиме. а

као ДиздаревиЬ, АлаjüегoBиЬ, КапетановиЬ, ПашалиЬ, АтлагиЙ>

КапициЬ, ХасанбеговиЬ, ОдобашиЬ и сл. Y муслиманским jу-

начким песмама, па и у краJиuiшreким сусреЬемо многе речи,

Kojе су представл>але особеност српскохрватског Зезика мусли-

манског становништва, те их има знатно шине, него што jе то

cnучаj код хришЬанског дела становништва наших народа, ко-

jе jе живело под Турцима, а поготову ван територnjе Турског

царства тJ, у млетачком nриморjу и у ХрватCкOJ и Словенnjи,

где jе, опет био jачH уraцаj других народа и других култура:

италщанске, маЬарске, немачке. Има, наиме, речи коjе Ье му

слимански певач свакако употребити, као адекватнnjе за сво-

jу муслиманску епику, док те речи, изразе и сл. неЬемо сусре-

сти код хришпанског певача, као хефта дана (недел>а дана),

иезар (гроб), сурукщф и сувалцщ'е, дова, Алах-рабум, есабити,

: си,ак (éoj), ески (стар, Ески Кладуша — Стара Кладуша) Ьу-

зел, сахибов, тестнр итд.

Истина, велики броj речи турског и преко н>ега арапског

и nерCнJCког, ушао jе и у хришЬанске jуначке песме, нарочито

ускочког и ха JAV чког периода, а у томе jе свакако имала уде

ла иуслиманска ¡i пачка епика. Тако се имена муслиманских

.•/пака, rоjа jе свакако створила ова епика, суcреЬу и у хри-

шЬанским песмама у истом облику, а многе турске речи су

заjедничке и JCднOJ и другoj епици: барjактар, харамбаша,

ашиковати, чардак, цефердар, абер, орда, харач, хараMiijа, ав-

лиJа, срма, цул итд. о чему нас уверл>иво обавешта1iа]у како

реч!шци турцизма уз песме, као и посебни речници турцизама

у нашем jезHку. Турске и арапске, односно nерсnjскe речи, ко-
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jе су се сретале у муслиманским песмама Босне и Херцего

вине, налазиле су се и у ВрчевиЬевим муслиманским песмама,

коjе jе упутио Српском ученом друштву у Београд, али, упра-

во jе таj caoj турцизама, кOJи jе био необичан рецензентима,

измеЬу осталог био разлог да се ова прва збирка муслиман-

ских ]уначких песама не обjави.5 МеЬутим, и касниJе збирке

муслиманских песама има испеваних икавски (о чему сведоче

средине деветнаестог века, само су потврдиле да jе множила

турских речи у муслиманским, па и хришЬанским песмама jе-

дна од особености народне поезnjе Босне и Херцеговине, по-

готову муслиманског дела н>еног становништва. Добар део му-

слиманских jуначких песама испеван jе njекавштином, ма да

су неки од првих издавача (Херман), вал>да под yгицаjем Bу-

кових песама окретали икавштину на щекавштину, jер доста

муслиманских песама има испеваних икавски (о чему сведоче

Матичина III и IV кн>ига, као и неке савремене збирке — А.

Наметака), а у Санцаку се, по сзопштен>у H. СnjариЬа (Четири

муслиманске песме у Архиву САНY, Етнографска збирка, бр.

336), у муслиманским песмама меша jекаBuггина са екавшти-

ном. Поред икавштине, коjа jе наjраспростран>ениJа меЬу му

слиманским становништвом западне Босне и Херцеговине, као

и средн>е и источне Босне, треба указати и на честу упо-

требу гласа х (хаJтар, хабер и сл.), кOJи се код хришЬана губи

(аJтер, абер), замена ч са Ь и сл., чуваjу се неке архаичне осо-

бине у посавско-икавским говорима, из кOJиX су муслиманске

песме Е. ХациомерспахиЬа. Jезик муслиманских песама се од-

лику}е и извесним конзервативизмом и архаизмима, кOJи jеau-

ку даjу посебну лепоту, што jе залажено и у оним муслиман

ским песмама коjе су забележене у Ерлангенском рукопису.6

Али, непрекидна комуникащца и са хришЬанским делом ста

новништва истог ]езика, узаjамни утнцаjи, као и уза]амна ве-

за и додири са jуначкOм епиком хришhанске oриjеитаuнJе,

омогуЬила jе не само утицаj муслиманског jезика и песништва,

него и стално богаЬен>е коjе jе долазило и од jезика и песни

штва хришЬанског дела народа истога jезнка. Стога мислимо

да када говоримо о особености jезика муслиманског станов

ништва и муслиманског епског песништва, треба непосредно

имати на уму и сталну везу и односе коjе jе Oваj JCSик и ово

песништва имало са говорима осталог дела нашег становниш

тва и са народном поездом, посебно jуначкOм, коjа се ства-

рала у исто време, и то, видели смо, често о истим или слич-

ким догаЬаJнма и ]унацима. И за jезшc, кOJим су испеване

краjnшничке jуначке песме, наjбо^у паралелу можемо наЬи

— као, уосталом и за друге стилске и песничке особине — у

ускoчко-хаjдучкoj jуначкоj поезди, коjу jе неговао хришЬан-

ски део наших народа тога доба.
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Kао што се запажа у jезику, тако се ИСЛАМСКИ YТИ

ЦА!, као и утицаj социjално-историjских услова у кojима jе

живело муслиманско становништво Босне и Херцеговине, мо

же запазити и у муслиманским jуначким песмама. Y време тзв.

1аза, светог рата, свака смрт на бojном пол>у против хришЬа-

на значила jе посебне заслуге за веру. Онаj ко за н>у погине

iioстаjе — шехит. Yбрзо се оваква верска оданост, у складу

еа истOриJCким и социjалним положаjем муслиманског ста-

новништва Босне и Херцеговине, OBаraioЬуjе у веЬ наведеном

босанском поносу, oсеЬан>у да Босна и Херцеговина бране чи-

таво Турско царство, да имаjу посебан значаj, па и посебна

права у односу на све друге делове Турског царства. Религи

озних момената, слично као и у хршшаанскoj епици истог пе

риода, нема много. Иако jе утицаj верских догми и шериjат-

ских права у регулисан>у узаjамних односа у породици и ван

н>е био велики, у народним песмама немамо изражену религи-

озну ноту, ма да се среЬе део песама морапно-дидактичке при

роде. Тако у рукописнoj Врчевипевoj песми 29. Болован>е и

смрт Омер-паше Ибра, Ибро не може да испусти душу, jер jе

У младости суЬеnoj жалости / Оиа крао дjевoJKе варао (стих:

177), те певач завршава поуком:

„Куку сваком роЬеном

Ко не слуша свojе родителе,

И ко штети среИи Ьовojака" (Исто, стих: 213).

Y поднаслову друге ВрчевиЬеве песме Самртни zрujех

Ибра Дервишевипа (песма 34) пише: М орал на. И у овoj

песми Ибро ниjе слушао оца, и варао jе девojке, те не може

да се растане с душом, док му бабо и мати нису халалили

грех; те и овде певач завршава:

„Кога куне и огац и маjка,

Не помаже туЬ отац и Mаjка" (Исто, стих: 184).

И код СулеjманпашиЬа — ДеспотовиЬа (Архив САНY, Ет-

нографска збирка) у песми Клетва материна имамо на завр-

шетку стихове:

• „Из- мезара нешто проговара

НиJC тешка кабул земл>а црна,

Нит су тешке тахте jаворове,

BеЬ jе тешка клетва материна" (Исто, стих: 149).

Y народним песмама се помнил- верске школе, мектеби

(ме.}теф, меjтеп), медресе и ел., али, слично као и у хришЬан
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ским песмама ускочко-хаjдучког циклуса, сусреЬе cе и под-

смешлив однос према оваквим школама, као, што су уосталом

и ликови свештеника (попова, попа — игумана) дати подсмеш-

Л>иво. Тако и у песми Крвава женидба Муjа и Алила, Mуjo од

Кладуше не слуша оце:

„Ал да видиш од Кладуша Муjа.

Залуду jе у меjтеф одно,

Кад jазиJе ниjе научно

Ни слушао што му оца каже

Но у плахост проводиo дане" (ВрчевиЬ, песма 28).

Али, сощцални услови у кojима jе живело муслиманско

становништво Босне и Херцеговине, у првом реду богати фе-

удалци, аге и бегови, оставило jе снажан печат у ]уначким му-

слиманским народним песмама. Поред богатих дворова, бога-

те опреме дCBojачке и ]уначке, коjа се оrarcуjе у свнм прили-

кама: и кад се полази на четован>е, и кад се тражи дугован>е

и откуп, и када се oневаjу свадбе и женидбе, неке од типич-

1шх феудалних црта су одлазак у лов, л>убав према оружjу,

соколу, кон>у. Сваки од Кpajnшннка се u.unа.jа, поред других

особина, физичког изгледа и опреме ¡упачке, и кон>ем, коме

je песник у муслиманским песмама посветио много пажн>е.

Када ¡аночкп бан тражи од засужн>еног Плочанин Алаге

откуп, измеЬу осталог наöраjа и:

„И Ьоtата Кладушкога Муjа,

И малина Муjoва Халила

И гаврана ускок-Радована,

И кулаша од Орашца Тала,

И путалл Ковачине Рама,

И зекана Боичий Алnjе,

И брн>аша Дели Yсеина,

И цангала старог Чеивана,

И лабуда Мустаjöега Личког

Више коню неЬу ни jеAиoга" (Врчевий, рук. збирка, песма 5,

стих: 63).

Богатство Босанаца, кOJи желе да се облаче бол>е и од

самих Турака, како jе запазио jоm Курипечич7 имамо и у пр-

вим песмама о Газихусревбегу, Соколовийима, IlpеAоjеBHhу,

ПуприлиЬима.

Y ХерманOBOJ песми Гази Хусревбег води сватове у СтаМ'

бол (I, 1) сватови кOJн креЬу облаче се тако да задиве Стам-

болще:

„Нека виде Стамболи]е младе,

Шта имадс у Босни nonoсHOJ" (Исто, стих: 150).
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И, када су се сватови искупили:

„Нема эта на ком нема рахта,

Нема момка на ком нема тока,

Ни JYиака, што челенке нема" (Исто, стих: 239).

У oвoj истoj песми налазимо и дщалог измеЬу везира Rу-

прилиЬа и турског султана:

„Онда султан вели НуприлиЬу,

Зил ni ли кад си мени говорио,

Y Боипьака нитдjе ништа нема,

Душеци им зелена травица,

А jаcтуци студено каметье.." (Исто, стих: 613),

на шта му НуприлиЬ одговара:

,.А вели му Буприлий везире,

Они штеде свojе одиjело,

Обуку се према душманима,

Они теби образ осветлэду" (Исто, стих: 628).

Песме су сачувале и свест и од]ек положаjа босанско-

-херцеговачких Муслимана, кOJи у Босанском пашалуку, на че

лу са CBOJOм BOJно-феудалном елитом представл>а]у истурени

део Турске царевине и заштиту царства од хришЬанских др-

жава. Отуда и мотиви верности и оданости султана, али и осе-

Ьан>е сопствене одюворности и знача jа за одбрану Турског

царства. Jер, како у песми каже Нуприлип везир падишеху:

„не даj царе, Босне кралевима,

.Тер, кад пустиш Босну на Ьенару,

HеЬе, вала, вакта пролазити,

Отиh Ье ти и Yрумешпца —

То су кл>учи од Стамбола твога,

Ко ти узме сву Yрумен^у,

УзеЬе ти Стамбол Цариграде,

Ти Ьеш артл>аг Меки и Медики" (Х, I, песма 5, стих: 54)

Али, сощцалне прилике вojно-феудалног сло]*а, нису у пе-

смама приказане само кроз богатство и сjзj Босанаш, Kvro

cусpеЬемO и реалистичке одjеке стварног стан>а. Праву ламе»

TauHJу због заостаjан>а, исплата BOJним старешинама и посе-

дама, о чему X. Крешевлаковuh у своме раду Капетанще у

Босни и Херцеювини (стр. 34) каже: ПлаНе су заостщ'але и по

¡одину и ошие дана, а аге и нефери су узимали заjмове. на ра-

чун тога или су их есконтирали, сусреНемо и у муслнмаЖским
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jуначким песмама. Y ХерманOBOJ песми Цаман Булукбаша и

Ракоцще (I, 2), када султан пита Бсншьаке шта траже као на

граду за то што су на Орловом пол>у победили, онда Ценан

бул>ук-баша овако одговара:

„Султан, царе, свечево колд.чк>,

Jа ти босне, пашалука иеhу,

А неЬу ти блага без хесаба,

Jер jа, царе, тцесам за везирства,

А доела сам блага задобио,

Имам чиме у Босну се вратити,

Имам зашто биjеле дворе зградит

А и мOJи остали Бошн>аци,

Него хоЬу, царе од Стамбола,

Да ти дадеш босанским спахиjам,

Што иMаjу земл>е у тимарим.

Да на ?емл>е и таnиjе даjу,

И да им се дигне тефтерхана,

Из Стамбола до Травника биjела,

И тeOJиJем, царе, jерликулима ,

Да с' улефа све у Босни даjе,

Да не иду до Стамбола биjела,

Да не иду и не троше блага. . . (Исто, стих: 1964).

Ово осеЬан>е сопственог значаjа и одговорности у одбра-

ни Турског царства, jep бранепи своjу Босну бране и Царство,

oсеЬа се у старnjим муслиманским jуначким песмама, али у

кра.)ишничким, па и новиjим, из периода одбране последил«

остатака турског царства на нашим територщама. Ипак, кра-

jишничке песме наciiеЬуjу oваj слoj босанског поноса, посеб-

ног положаjа, али се запажаjу и стихови кOJи одржаваjу са-

мосталност и релативну независност коjу су Краjiпuiiumi ве-

ома рано почели да испол>аваjу према султану и вишим запо-

ведницима. (Позната jе, рецимо, буна Краjишника против ба-

н>алучког паше 1637. године). Тако Нухан БулиЬ овако одго

вара на ни гам,с да ли се Gujn кога:

„Цара мало, везира ни мало,

капетана како кокошара,

во]'еводе као говедара,

а сердара колико беЬара . . ." (Врчевий, рук. збирка, песма 2, стих:

13).

Док раниjе босанскохерцеговачке муслиманске'jуначке пе

сме говоре о богатству и сjаjу, дотле се у краjишничким пе

смама сусреЬе и вojничко-граничарска атмосфера, коjа говори

о стaлнoj напетости и бо/ко/ готовости граничара, Турака Кра-

jишпчка.
* . • . • •
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Y BрnевиЬевOJ песми Крвава женидба Муjа и Алила (28.

песма), налазимо и ове стихове:

„Кршан адет Ojеше у Кладуши,

Деси ли се на краjини л>уто],

Справки Cтojе ксньи под седдима,

А о пасу св!цетло оружjе.

Код свакога на тесте фишеке,

Y прийеску ватрени кремепа.

Свахи njешак по нов Ьифт опанка,

Што би ага кафу осушио,

Y толико скупи мY се Bojска . . ." (Стих: 331).

И у краjишничким песмама, као и у раниjим муслиман-

ским jуначким, у копима се Босанци боре против „муртата",

имамо доста стихова у ко]има се истиче верност Краjишника,

а невера везира, нарочито будимских. Y 88. песми Ерланген-

ског рукописи, истиче се верност бихаЬког капетана султану,

дакле верност Кращшника. Y BрчевиЬeвоj збирци има доста

помена о муртатима (па jе он пружио и обавештен>е шта пе-

вач подразумева под овим именом), као:

,3нади царе, знади господару,

Какве држиш уза се муртате,

Нит су Турци, нити су каури,

BеЬ хнлавци, те су бездушници . . ." (Врчевий, рук. збирка, песма

22, стих: 329),

а у песми }унаштво Мехмеда Селимбеговиhа такоЬе:

„Везир нам се муртат учинио (Песма 11, 10).

Када се Краjишници увере да jе везир муртат не чекгцу

н>егов изун, него се сами бране, или напада]у. Ово би имало

CBOjе nсториJCке потврде у званичним договорима коjе су ут-

врЬивали карловачки заповедник, надво]вода у Грацу и сл. са

пограничним турским вишим заповедницима или пашама у Бу-

диму, Бан>а Луци итд., кOJи су утврЬивали мир, али су кроз

прете гледали на узаjамне упаде CBOJнX посада. Тако у Врче-

FwЬеBоj 33. песми, када се Краjишници увере да jе будимски

везир муртат овако одговараjу везиру, на н>егов одговор да

треба чекати ,.изун" од султана:

„Какав изун, царев муртатине,

Из Стамбола чекаш од Стамбола,

Док изуна öурутиjе примиш,

Каури нам отеше Осjека . . ." (Стих: 244).
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Y муслиманским jуначким песмама су нашли одраза и

створени узаjамни односи муслиманске породице у нас, многа

патриjархална схватан>а, коjа су настала прихватан>ем ислама

и наставл>ан>ем раниjих oonчаjа, кOJн нису исламизащцом иш-

чезли. Поштован>е cгариjег, често помин>ан лик маjке, односи

брата и сестре, коjа се с великим поштован>ем односи према

брату (XаJкуна одговара Бегу Л>убовиЬу: ,Jа hу поhu за ког ме

ти дадеш", Вук, Пjеснарица, песма 6, стих: 140), као и однос

према осталoj родбини (даииа КовачевиЬ Рамо тражи девоjку

за Хр1ьица Халила) у многоме представлю одраз локалних оби-

Mаjа, у кощма треба тражити и заjеAничке муслиманске, бо-

санско-херцеговачке обnчаJне локалитете.

Y краJHшничким песмама jе, видели смо, честа jе отмица

хришЬанских жена и левojака, коjimа се Краjишници било

ожен>ени или не, жене. По схватан>има, на основу Курана, мно

гоженство jе допуштено, али у народним песмама отмица и

женидба ^Bojкама и женама са друге стране границе, ниjе

слика o6и4аjа полиггмще (коjа ниJC типична за муслимански

живот у нас), него саставни део jуначкиX подвига на краjmin,

KOJн се аавршаваjу довоЬен>ем плена и отмицом робл>а, наj-

чешЬе жена и дево]ака. Скоро идентичну поjаву, одвоЬен>а

Муслиманки и покрштаван>а сусреЬемо и у песмама о котар-

ским и другим jуnацима ускочко-хаjдучког круга песама.

3.

Певачи муслиманских jуначкnх песама су имали знатног

удела у одржаван>у, развоjу и кра]н>ем уобличаван>у ове на-

родне епике. Ми, нажалост, о певачима првих нама познатих

муслиманских епских песама не знамо ништа. Песме Ерлан-

j-енског рукописа забележио jе странац, о коме joш поуздано

не знамо ко jе био, а поготову не знамо ништа о певачу или

певачима песама овог зборника. За Фортисову Хасанагиницу

знамо да jе из морлачке средине, а не знамо да ли jе запи

сана са усана певача, или потиче из неког Cтариjег зборника

лаписа наших народних песама из IIриморjа. Што се тиче дру

ге епске песме из Вукове Пjeснарице: О удатби Хщ'куне Се

стре Бега Jbуôoвиhа JCÄинO смо претпоставили да jе Вуковог

оца Стефана. О певачима муслиманских jуначкиX песама са-

3>îаje.Mo тек из првих збпрки босанскохерцеговачких епских

песама код JукиНа, Л. MаpjанOBиЬа, M. ШутыДа, В. ВрчевиЬа,

а KасiiнJе из збирки муслиманских песама, нарочито предго-

вора Л. MарjанOвиЬа III и IV кн>изи муслиманских песама Ма

тице хрватске, из Хермановог сакугиьачког рада (нарочито из

рукописа, о чему сазnаjемo из III кн>иге н>егових песама), као

и заоставштине В. БогишиЬа, О. СулеJманnашnЬа — Деспото
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Buhа, путописних бележака М. Мурка, унесених у н>егов рад

Трагом срнско-хрватске народне епике и истраживан>а сарадни-

ка часописа Прилози проунавшьу народне поезще, и неких са-

времепих истраживача. Муслиманске песме су певали ХРИШ-

ПАНСКИ ПЕВАЧИ (.Тукипу, Шун>иЬу, В. Богишипу, О. Сулеj-

манпашиЬу-ДеспотовиЬу и др.), али су наjзначаjниjе песме за-

бележене од МУСЛИМАЙСКИХ ПЕВAЧА, а у Санцаку су бе-

лежене песме и од муслиманских певача билингвиста (кOJи су

чевали на српскохпватском и арбанашком), док jе меЬу пева-

чима омло и жена и то хришЬанки (В. Богишип, О. Сулеjман-

пашлЬ ДеспотовиЬ), а очуоала се традициjа о блидоликoj АJKU,

Kojа je пмала забслежене све песме, и кол кojе су певачи до-

.тазпли на проверу.

Подаци Kojе су нам пружили Л. MарjаiiOBiiЬ, а и каснnjи

записивачи наролних ¡уначких муслиманских песама, када су

говорили о певачима, говоре да се певан>е традиционално него-

пало у муслиманско] среднни, да jе сваки певач знао да каже

од кога jе учио песме, да многн нису хтели да nеваjу за живота

CBOJuX учител>а, и да се певачкн занят сматрао озбил>ним и

одговорним послом. Многи певачи су наводили код кOJUX су

истакнутих босанскохерцеговачких Муслимана, ага и бегова пе

вали, и необично су се поносили тиме што су себе називали

..беговским певачем". Поред тога што су певали беговима, на

¡ьихов познв, jер jе меЬу угледним беговима било и певача и

мецена, певачи су изволили да певаjу нарочито за време ре-

лнгиозних муслиманских празника рамазанског поста и баjра-

ма, а и приликом других свечаности: свадбе, сунеЬен>а и сл.

Ктсипев и Шун>нп€в певач, Петар Раничип jе певао и купре-

шким беговима, и од н>их многу добру видио, те зато, по ми-

1шьен>у С. МатиЬа, у н>еговим песмама муслимански jунаun по-

óеbуjу. И Филиж BumftuЬ. а изгледа и Тешан Подруговип су

били у своjе време, коjег се нсрадо сеЬаjу, принуЬени да пе-

Bаjу босанским беговима. Ана Г\^нJермOBиЬ jе многе мусли-

манске епске песме казивала Иву Мил>ану за В. Богишипа, а

О. Cулеjманпашиh-Деспотoвиh jе неке од песама записао од

госпоЬе Ане Я., о кOJOJ nnjе више ништа знао. Има претпо-

ставки да jе и В. ВрчевиЬ неке од CBOJнX песама забележио од

хришЬана.

Ипак, наjпознатnjе песме о Краjnшницнма испевали су

истакнути муслимански певачи, о кojима сазnаjемO пре свега

из опширног приказа Л. MарjаiioBnЬа у предговору III кtьнзи

Матичине збирке муслиманских песама. Заправо, приказом, KO

JH jе дао Л. МарjановиЬ може се степи слика какви су изгле-

лали и певачи прошлости. Мехмсд Колак-КолаковиЬ (1830—1897)

je био из Орашпа. Y почетку jе певао, уз тамбурицу са две

лсице, по купама, код прп)ател>а, за кафу и малу част. Дола-

зно би без тамбуре, а онда одговара да они кOJи желе да га
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слушаjу могу да му jе донесу. СеЬа се певача БеЬира JурсnЬа

и да jе бегу Шеничипу у Кгьучу за шест недел>а испевао 104

песме, а за то добио награду од 5 дуката, вола и два товара

пшенице. О н>ему jе саоmiгraо да jе певао и мщорима (кордун-

ским заповедницима) на Завагьу. Колаковип jе за себе рекао

да наJBmuе воли да пева беговима, те jе од записивача Мати-

чиних назван беговским певачем. Занимялша jе Марjанови-

йева напомена да певач КолаковиЬ „осим Личког Муста/бега

мало када другого Kojега бега спомигье као jунака" (Ш кн>.,

стр. ХIV). Чак, код КолаковиЬа дево]ке неЬе да се уAаjу за

бегове, jер „бегови су jедни каматари" (стр. ХV). Ово се мо-

же протумачити и КолаковиЬевим пореклом, jер jе био сиро-

машан, а и отац и ранщи преци су му били истовремено вла-

сници и обраЬивачи сBоjе земл>е. Ибро (Ибрахим) КарабеговиЬ

из Каменграда jе 1888. године веЬ имао тридесет година пева-

|ьа иза себе. Док су му бабо и амина (отац и стриц) били жи

ви ниJе хтео пред н>има из „хатара" да пева. СеЬа се певача

Mуjа НатиЬа из Каменграда, коме jе тада било 100 година, и

кOJи и н>ему исправлао песме. Салко BojникOBuЬ Пезип jе на-

j-'co да му jе било петнаест година, када jе капетан Салих Гра-

дашеви подигао буну (1832), jер ниjе знао годину роЬен,а. Пе

сме jе учио од разних певача: свога стрица Црнка BOJникOBн-

hа, па кOмшиJе Махмуда ШабиЬа, затим jе примао песме од

Зукана ЗукиЬа или Зуканчипа, кOJн jе тада био старац од сто

година, и, на]зад од CBOJнX стричевиИа Ибреле Bоjiniкonjiha

и Ахмета ХиркиЬа (Пиве) из Тодорова на Краини. Салко jе

служио у турскOj BOJCUн као заnтиjа, и учествовао jе у 6ojу.

Као и КолаковиЬ имао jе CBojе бегове „миловател>е", и то: Ра-

гиббег ЦиниЬа у Бан>алуци, Алагу Хороза и Чеjваnа Ахмета-

гиЬа, такоЬе из Бан>алуке и Османагу Табака из Лишн>е. Овог

певача су Матици препоручили Иса еф. СофтиЬ и СтJ. пл. Вар-

jаnиЬ. Алnjа ПрошиЬ jе саопштио да jе и он чуо како jе у

Лици била нека блидолика АJKU, ко/а je све кавге, ратове и

нетован>а пописuвала, к н>о/ jе морао свак дohu и истину реhu,

те тако су те щесме у Босну прешле. (Нав. рад, стр. ХXVII).

Ибро ДервишевиЬ jе навео следеЬе певаче од кOJиX jе примао

песме: Омера РодиЬа БишЬанина, од Ислама, ЦаферовиЬа Ца-

зин>анина, Муре МуциЬа БишЬанина и Алще АлибеговиЬа, као

свога Yчител>а. Бепир ИсламовиЬ jе пружио доста података,

како о себи, тако и о певачима од кOJиX jе учио песме. За Че-

рима MаjnЬа, jе рекао да jе од капетана Мурата Беширевипа

из Острошца научно 360 песама, коjе jе капетан из неке кн>и-

ге читао. ИсламовиЬ jе, као професионални певач, када завр-

ши пол,ске радове обилазио сву Kраjину. Певао jе или по ку-

Кама, или код знатшцих спахnjа и бегова. Певао jе и по кафа-

нама. За свojе певан>е jе добnjао различите дарове, кад jе пе

вао у Загребу имао jе око 70 година. Ахмет Чаушевип jе учио
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песме од Хасана МаjеinЬа. Године 1888. имао jе око 25 година.

Песме свога учителе jе дужио, тако МаjетиЬева од 1.200 сти-

хова, код н>ега jе имала 2.500 стихова, MаjетиЬева од 1.500 сти

хова. код ЧаушевиЬа jе имала — 4.400 стихова.

Хасан MаjeraЬ jе, такоЬе, певао за Матицу. И он jе про-

фесионапни певач, али му песме наличе на Салкове и Муха-

медове. итд.

Л. МарjанOBuЬ jе, такоЬе, дао сумаран преглед забеле-

;кених песама и стихова, као и просечну дужину песама. (На

сваку jуначку njесMу долази до преко 873 стиха, (стр. ХI).

Матичини певачи су прикугоьани са разних страна (Ахмет

ЧаушевиЬ из казнионе) и у Загребу проводили одреЬено вре-

ме, казуjуЬH песме и по десет часова дневно- Они су и jавnо

наступали, те jе у свеучилишно] дворани могао да их слобод-

но слуша свако, ма да jе то, по МарjанOBиЬу ометало рад. По

сле одреЬеног времена добивали су жел>у да напусте Загреб, и

врате се CBOJнм куЬама.

„Од 21. просинца до младог л>ета 1887., што jе био Мехмед у За

гребу, био jе он доста добра здравл>а и добре вол>е. Али, тада се нешто

снуждио, нешто се разболио и куЬе зажелио", (Нав. рад, стр. ХVII). —

тшк Л. МарjанOвяЬ о Мухамеду Колаковийу.

H, у CBOJOJ II кн>изи, на критике Л. Марjано-

и J. Jагиnа, К. Херман прихвата примедбу да jе у юъизи

требало да назначи имена певача и околности под кирша jе

песма забележена.

Кн>изи што hе слщедити — пише К. Херман — за овом,

àодаhу имена и щевача и сабирача сваке поjедине щесме (К.

Херман, ГГ-, стр. 9).

И, заиста, у рукоnnснOJ заоставштини су пронаЬена за

добар део песама, како oбjавл>ених, тако и необjавл>ениX име

на, певача, казивача, као и оних кOJи су песме записивали.

Y своме рукописном раду (на 136 машином куцаних стра

на, од чега 88 страна разлике измеЬу штампаних пjесама и ру-

кописа) А. Наметак jе навео и податке о записивачима, као и

певачима неких од познатих Херманових песама:

Тако за 5. песму (Долазак босанског везира fíуnрwtuhа у

Травник) CTOJи да jу jе забележио учител> Марко МутиЬ, а

певао Мехо НустановиЬ из Велике Грачаннце код Гацка.

Песму 6. Сватовско гробле на Коритима — забележио

Али-бег ФилиповиЬ 31.8. 1887.

Песму 12. Два Yjуnoвиhа — забележио Риза-бег Капета-

новиЬ.

Песму 51. Кладушанин Муjo и Костреш Харамбаша, као

и песму 63, 64. и 73. — забележио Jован Чокип по казиван>у

Паша Гуте из Jабуке (Фоча).
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Песму 58. Смрт Муjа Хрн>ице — казивао Халил Гогarajа

из Плеха (Фоча).

Песму 71. Женидба Сиротан Алиjе — казивао Сулю Буjа-

ковиЬ из ШеховиЬа.

Песму 20. Ратован>а измеЬу Турске и Pусujе — и 53. Хр-

зьица Халил и Котарац Илща — забележио CYлеjман Соколл-

нин, учитея од Сул>а БуjаковиЬа и Шерифа Боjаimjе.

Песму 22. Муста/бег Лички ожени Кумалuh Mухана и пе-

сма 46. FOJCнU Халил и десет хаjдуKа, 61. Женидба Ахмедбега

Везировuhа забележио jе Ризабег КапетановиЬ, од Адема Фер-

хатагиНа из Ливна, и Хасана ШишиЬа.

За 75. песму Ропство кадуне IJерuh Али-бега се наводи

да jе записана од ЗеЬира ТановиЬа из Метохнjе. (Алиjа Наме-

так, О Херманово] збирци народних njесаjaа Муслимана у

Босни и Херцеговини, Народно стваралаштво, св. 6, стр. 447 —

455).

ОójаBл>уjуЬn народне песме из Херманове заоставштине,

В. БутуровиЬ нам саопштава и о белешкама и записима о пе-

качима и записивачима. Тако се у мрежу Херманових коре-

спондената укл>учуjу и градоначелник Прщедора Омер Чирки-

nагuЬ, и Jоваii ЧокиЬ општински чиновник у Фочн. МеЬу са-

Гирачима се посебно истичу Миховнл Шпо.ъариЬ, учител> из

Jаjца, као и Тома ДрагиЬевиЬ, сакупл>ач народних умотвори-

на Босне и Херцеговине. МеЬу сакушьачима налазимо и име

Савфетбега БешагиЬа као и Сул>аге ХалилбашиЬа из Cараjева.

Од певача Б. БутуровиЬ посебно указуjе на рамазан гус-

лара Мехмеда ДиздаревиЬа из Рогатице и Пашу Гуту, ЧокиЬе-

РОГ казивача (Nагodnе рjеsmе Мuslirnаnа u Bоsni i Негсеgovi-

ni, lt. гukoрisnе zаostаvsfinе Koste Нöгmаnnа. Rеdаkсijа, uvоd i

komеntагi Denаnе Butuгovié, Sагаjеvo 1966, стр. 11.)

BеЬ CMO се упознали и са ВрчевиЬевим певачима, кOJи су

сBojе песме испевали уз гусле. Посебну пажн>у певачима по-

клонио jе на CBOJнм истраживачким путован>има М. Мурко, о

чему jе опширно писао у делу Трагом србско-хрватске народне

епике, а М. Пари, као и саралници часописа Прилози проуча-

ваnу народне поезще (Београд, 1934—1939) дали су нам

приказе муслиманских певача Санцака, меЬу копима и певача

KOJн су певали како српскохрватске, тако и арбанашке кра-

JншничKе песме.

М. Пари jе у периоду 1933—1935. године два пута при-

куп.ъао песме у Саниаку, и, поречнма А. Батес Лорда био не-

обично среЬаn кала jе наишао на певача Авда МеЬедовиЬа,

онаквог каквог jе тражио по читаBoj nаmoj земл>и.

,Д1ари jе у певачу Авду МеЬедовиЬу нашао оно за чим jе трагао

по целоj зсм."ьи, певача-гуслара кOJи jе могао да нспева песме дуге као

Млщайа и OOuсеjа. Y Bj^-hoj кн>нзи ове зоирке бийе обjавл>ене Aеróse
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песма Женидба Смаилагаћ Меха, којај има дванаест хиљада стихова, и

то у две вераије снимљене у размаку од петнаест година. У следећим

књигама биће објављене и друге песме овог Феноменалног певача

•— ДМ) V3 пес.ме осталих певача из ове области" (М. Ратту, А. Ва1ез

ЈхмхI, Згрз1соћгуа1з1с;е јгтаЗДе рјезте, II, стр. XXIV). — пише А. Б.

Лорд, у прсдговору другој књизи муслиманских певача из

Сапџака.

Као и М. Мурко н М. Парн и А. Б. Лорд су се служили

апаратима за снимање гласа, тако да су њихова бележења до-

носила аутентично певање певача, и са сваким певачем је во-

ђен и посебан разговор, како би се утврдила песничка тради-

апја, обим репертоара певача и сл. Сакупљачи су запазили да

се после Првог светског рата изменио „стил" певања, па су они

певање уз гусле, које су бележили. делили на старије и новије

1ј. после првог светског рата. Подаци М. Парија о певачима

пружају нам слику муслиманског певања у Санџаку четрдесе-

тих година, али уз доста података и сећања на раније певање,

јер јс ОВЗЈ крај најдуже остао под Турцима (До 1912. године).

1-1 ови певачи су добијали награде за своје певање, а неки су,

као Салих Упванин певали исте песме и на српскохрватском и

арбанашком језику.

Занимљиве и исцрпне податке о певачима муслиманских

јуначких песама у Санџаку, које је забележио после овог рата,

пружа нам и Б. Сијарић, чији се рукопис чува у Архиву САНУ

(Етнографска збирка, бр. 336). Тако Б. Сијарић наводн да је

песме забележио у Негобратини, Годијеву и Шиповицама, оп-

глтина Користак, срез бијелопољски. Певачи су: Смајо Фетић,

из Негобратине, који је песму чуо од свога оца Паше Фетића,

чувеног гуслара, Ејуб-бег из Шиповице, из „чувеног племена Бо-

ровића", Базима Сијарића, који је песме учио од Авда Меће-

бовића, Касума Реброње. Мустафе Челебића и Хајра Никшића.

(Уп. нав. рукопис.)

Од савремених муслиманских певача јуначких песама, мо-

гу се навести казивачи и певачи, које приказују Љ. Симић и

Б. Бурутоиић у својим приказима народне песме Имљана (уп.

Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, Етнологија, Сарајево,

1962, као н податке које о певачима пружа А. Наметак, уз сво-

ју збирку: „Народне јуначке пјесме босанскохерцеговачких Му-

слимана' Сарајево, 1967).

Док су Матичини певачи ударали у тамбуру (са две жице),

дотле је већина певача, које смо наводили, из других крајева,

нли казивала песме, или пратила песму гуслањем.

Дужину муслиманских јуначких песама запазио је још В.

Врчевић, који каже да су оне нешто историчније, нешто поду-

ле... (Предговор рук. збирци), а Л. Марјановић у своме предго-

вору муслиманским јуначким песмама закључује: Већина ових
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njесаMO. одликуje се ванредном дулином и епском опширнош-

hу... (МН, III, стр. ХХХVI).

Када анализира уметничке и друге особине епских песа-

ма у нас, Т. МаретиЬ узима подjеднако примере како из хриш-

Ьанскпх тако и из муслиманских jуначких песама. Али, на jед-

IIом месту напомин>е:

„Jедна особина мухамедовскиjех гцесама CтOJи у овоме: кад njе-

вач види да jе »еЬ доста говорио о кOJем предмету и да jе врщеме при-

jеЬи на другу или вратити ое к прnjашн>ему, онда каже: доста jе о ово

ме, а сад да видимо друго нешто" (Т. Магеtié, NаSа nагodnа ерikа,

19662, стр. 104).

И управо jе дужина муслиманских jунаmoiх песама наро

чито у задн>е време, предмет интересован>а истраживача, посеб-

но jедног ôроjа странаца (А. Шмаус, М. Браун, Потерт), кOJи

и на примеру српскохрватске епике, и то муслиманских епских

песама, nасiojе да утврде процес епизациjе, какав се раiiujе

могао запазити у епици неких народа западне Европе. (Хоjaлер

о Нибелуншком епу).

Из података коjе jе од муслиманских певача Матице хр-

ватске прикупио Л. МарjанOвиn, као и многобрojних саопште-

1ьа М. Мурка са н>егових каснщих истраживачких путован>а (на

копима jе упознао укупно 403 певача, а сакупио податке о 379

живнх и 25 умрлих) може се заюьучити да jе певачка вештина

захтевала посебну обуку, те су певачи обично наводили имена

CBOJиX учителе и оних од кOJиX су песме чули или научили.

Многи певачи су тражили и одреЬену верификацщу сßоjе веш-

тине, па су с поносом истицали знатнще личности, кирша су

пенале (С. BOJникOви!Í jе себе, с поносом, сматрао беговским

певачем), а познати пример са Хусеинбегом КуленовиЬем Старо-

селцем, кOJи jе био и мецена, али и цензор, односно директор

певача, као и легенда и блидолико] АJKU из Лике, кOJOJ су сви до-

лазили да провере истинитост свога певан>а, говори о традици-

оналном односу према певан>у и певачу, чnjа се вештина цени

ла и сматрала значаJнOм и одговорном. С обзиром да нас оба-

вештен>а о певачима воде до средине деветнаестог века, а код

Мурка (и M. rIарнJа), а касниjе до прве половине двадесетог, ми

о дужини муслиманске jуначке песме, можемо говорити само

из овог времена. Тада jе, по CBOJ прилици, на дужину мусли-

манског певан>а, као и на разBoj посебне технике, утицало пo

ред певан>а код бегова и знатнnjих л>уди, и псчшье за време

верских празника, породичних свечаности (свадба и сл.), као и

по кафанама, хановима и другим састаjaлnштима. Што се ти-

че ранщег пенан>а и рани ¡их песама, оне су, ако судимо по nаj-

бележен>има, попут ускочких и ха]дучких, кратке, ди
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намичне, тако да би их се, како закључује А. Шмаус, застидео

снаки бегопски певач.8

Песме које доноси Ерлангенски рукопис, Фортисова Ха-

санагиница, као и Вукова епска песма о удаји сестре бега Љу-

бовића су кратке и динамичне. Занимљиво је да су и арбанаш-

ке песме о Крајишницима тзв. ћап& ћгезИпНсе (чит. канг креш-

нике) такође кратког типа (просечно по 25 стихова), те, зајед-

но са Врчевићевим, В. Богишићевим и неким Хермановим пес-

мама о Крајишницима припадају тзв. јужном или херцеговач-

ком тнпу епских песама.

А. Шмаус сматра да је крајински тип муслиманске песме

омогућио ширење ове песме по целој Босни и Херцеговини, као

и међу северне Арбанасе:

„Богатија и занимљивија садржина, „модернији" начин прикази-

вања придружили су се овом идеолошком елементу те обезбедилн кра-

јинској епиии распрострањење преко целе Босне и Херцеговине до Сан-

џака и северноарбанских племена"9.

Што се арбанашких песама о Крајишницима тиче, оне по

облику не припадају тзв, крајинском типу, и не подсећају ни

на дугачке муслиманске јуначке писме К. Хермана, Л. Марја-

новића, а ни М. Парија из Санџака. Ове песме су настале код

Арбанаса свакако још у оном периоду када су крајишничке пес-

ме биле налик на оне муслиманске песме, које сусрећемо у Ер-

лангенском рукопису. Занимљиво је такође указати да међу

Арбанасима нема песама о Мустајбегу Личком (погинуо 1676),

него само о Мују и Халилу, што наводи на веровање да је

престанком Крајине (Карловачким миром од 1699) престала и

тешња веза Арбанаса са певањем на Крајини (јер су и Арбана-

си служили у пограничним војним посадама), те би стање у ар-

банашкој крајишкој епици било старије, конзервативније у од-

носу на каснији развој муслиманских епских песама.

Иако се са доста разлога може прихватити гледање да је

неговање песничке традиције веће на подручјима која су нека-

да била позорница догађаја опеваних у јуначким песмама (си-

гурнији су помени географских имена, чува се успемена на не-

кадашње јунаке и др.), ипак, треба указати и на мишшења не-

ник истраживача који подручје епског стваралаштва не везују

само за један крај. Тако М. Мурко пише:

„Тамо гдје се налази највећи број пјевача, гдје је најважнија еп-

ска традиција, гдје живи свестрано разумијевање за епику, талш оу

епске пјесме и настале".10

Поводом ових мисли, Т. Чубелић у чланку Матија Мурко

(Народно стваралаштво, бр. 1. Београд, 1962, стр. 42) каже:
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„То ниJе подрыe главних историjских битака, него jе

ко додирно подручjе измеЬу Босне, Херцеговине, Црне Горе, околине

Новог Пазара, Боке Которске, Далмаци]е".

Поред несумн>ивнх потврда о краткoj и динамичнoj пес-

ми о Краjишницима, какву сусрепемо у ВрчевиЬевoj збирци,

код К. Хермана (jедан део песама), В. БогишиЬа, а раниjе код

Вука, односно веК у Ерлангенском рукопису, и, као jедини об

лик краjишничке пес.ме меЬу северним Арбанасима (на Ко

сову и МетoxnJн, и другде меЬу Арбанасима у нас) ми у првим

зоорницима муслиманских jуначких песама (К. Херман, Матица

хрватска, ¡П и IV кн>.), а, ранnjе меЬу песмама оосанско-херце-

говачких збирки (JукиЬа, Марjановипа, Шун>ипа) и из касни-

jeг периода до М. Париjа у Санцаку, сусрепемо и краjишнич-

ке песме чnjа jе дужина знатно веЬа од уобичаjене хришЬанске

ускочко-хаjдучке jуначке песме, или, наведене кратке краjnui-

ничке песме у нас. Видели смо да су друштвени, културни и

„идеолошки" услови за негован>е jуначке песме, у муслиман-

екOJ среднни, а нарочито меЬу некадашн>им BOJно-феудалним

слojем, и меЬу н>еговим представницима средином деветнаестог

века, били необично повол>ни. Из овог времена су нам и позна-

те муслиманске jуначке песме (меЬу кojима и о Кра]ишници-

ма) чnjа дужина премаша уобичаjену дужину песама jужног,

херцеговачког типа. (Yn. Осман Алщбег у збирци Л. Марjаno-

«iilui из 1364. године, коjа нма 912 стихова, као и муслиманске

песме код ХукиЬа и Шун>иЬа). Период у коме бисмо. на основу

обjавл>ене и познате граЬе муслиманских епских песама, могли

пратити развoj и уобличава1ье дужих муслиманских песама (бе-

говских, рклшзанских и сл.) би, према томе, захватао време из-

меЬу записа Ерлангенског рукописа (а, нешто касниjе и Фор-

тисовог и Вуковог бележе!ьа) и босанско-херцеговачких зборни-

ка тJ. измеЬу 1720. године (или око н>е) и средине деветнаестог

века, када Bеlî имамо забележене и дуже муслиманске jуначке

песме. Jедино подручjе, на основу кojег се може разматрати

развoj муслиманске jуначке песме у правцу дужег типа, по-

ред паралелног постojан>а кратког типа муслиманске песме (по-

пут хаjдучке и ускочке) су саме песме, н>ихова композициjа и

структура, песничка техника кOJOM су испеване. И новиjа нс-

траживажа, меЬу кojима М. Мурка, А. Шмауса, Г. Геземана, А.

Б. Лорда, М. Брауна, Б. Пojкерта (у веЬ поменутом правцу ут-

ирЬиван>а процеса епизацще или полуепизацще и у српско-

хрватскoj епици, на основу муслиманских беговских, рамазан-

ских и сл. песама), засниваjу се на песничкoj граЬи и анализи

ове граЬе. Раниjа истраживан>а, поготову домапих истражива-

ча (Г. Маретип, В. JагиЬ и др.), била су окрнеута ка истражи-

напл/ проблема у взеи са садржаjем песама, а уколико jе било

речи о облику песме, као и стилско-jезичким и уметничким о
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собинама наше jуuаmcе песме уопште, ниjе се правила разли-

ка измеЬу хришпанских и муслиманских епских песама (Тако

7". Маретuh у познатом делу Наша народа епика подjеднако

;леда на муслиманску, као и хришЬанску песничку граЬу), ма

ла су се неке особености рано уочавале (Вук и JагиЬ истицу

орнJеHгациJу муслиманских песама, у ксфша муслимански jу-

наци nадjанаваjу познате хришпанске jунаке, а В. Jаran сма-

тра муслиманске песме новом материjом итд.).

Структурална анализа српскохрватске jуначке песме, сва-

како може у многоме да обогати наша сазнан>а о певачко] тех-

ниди у нас уопште и да прошири наша знан>а о томе како се

стварала наша народна песма. Истина, и искуства из анализе

песничког матерnjала и традицоналне шьижевности (усменог

сгваралаштва) других народа може да буде од користи и када

се примени на другу епику, као што jе случа] са нашом, али,

многе особитости око настанка, развоjа и услова негован>а тра-

..MUHj j (песме, фолклора и др.) нису, често, захвалан материал

за теорще и позитивне резултате, кOJи су добщени у другим

срединама.

И код нас се, у задн>е време, све више пажн>е поклан>а

индивидуалном уделу поjединиX певача-стваралаца, као што су

били слепа Живана, Т. ПодруговиЬ, Ф. Вшшьип, Вуков отац

Стефан JOKCHмOB и др. Неке особености, KOJIIMU би се на ос

нову технике певан>а, дала обjашн>ен>а за настанак дужих мус

лиманских песама, у ствари нам помажу да бол>е схватимо при

роду целокупног епског сгваралаштва у нас, коjа jе управо

давала и могупности, да се у повол>ним околностима у jачоj

мери разsujу поjедине одлике епског певан>а на српскохрват-

СКОМ JC.fílKV .

YказаЬемо на неке од особина муслиманских песама, на

кOJима се задржаваjу и наши, а и страни истраживачи, наро

чито они Kоjе смо навели, коjе су, свакако, дале могуЬности да

се разBнJе и дужи облик муслиманских jуначких песама о Кра-

jнпхницима. кOJн се сусреñе напоредо са ]уначким песмама ка

ко муслиманским тако и хришЬанским у тзв. jужног или хер-

цеговачког типа.

BеЬ смо видели да jе T. МаретиЬ, поред других особина,

навео и склоност муслиманског певача да пренесе радвьу у дру

гу средину. Ово пруказиван>е ведне средине, JCднB стране, а за-

тим прелазак на другу страну, другу средину, запажа се у

хришЬанским песмама.

Y МилутшювиЬево] песми о Крал>евиЬу Марку и Филипу

Мацарину, певач, oстаB^аjуЬn Марка, каже:

Но, сад hу rU за Филипа принат. \

Код JуKuhа, када се onисуjе потера за Петром Мркон>и-

Ьем, певач преноси радн>у у другу средину:

9 Kpajuuourau wuuui
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Ал hу сада оставит Турке.

Оваквих примера и мимо и у кратким муслиманским jу-

начким песмама. Y ВрчевиЬевoj 15. песми Boj Црногораца и

Пикши!ni. имамо стихове:
•*

_Л.
Него да вам о мезару кажем (стих: 90).

Понекада двостраност ниJе ништа друго до наставленье

jедне песме на другу. Тако у недавно оГфш.ъено] Хермановиj

песми: Jунаiuтво Муjuна Халила а женидба Арап-Пашип Ибра

с Фатимом паше од Беркота (Народне njесMе Муслимана у Бос-

t:u и Херцеговини, Cараjево, 1966, 2) све до 934. стиха се обра-

bуjе jедан мотив, сукоб дваjу сватова, а затим певач додаjе:

Сада да ти за Халила кажем и почин>е сасвим нова песма,

са мотивом ослобаЬан>а Mуjoва Ьогата.

Двосграност радн>е у муслиманским песмама тумачи А.

Шмаус систематским изграЬиван>ем, коjе врши певач

ске песме:

„KраjviнсJCи певач, меЬутим, прихвата двостраност и систематски

jе изграЬуjе. Тежиште се по извесном ритму, преноси наизменично са

jcÄHе на другу страну; двостраност се предочава основном структуроu

песме, почев од експлозиjе и долази до изражаjа у начину воЫльа рад-

А. Шмаус, ко i и истиче да се, попут Хojзлерове анализе

Нибелуншког епа, и у KраjuнCKoj песми могу тражити елемен-

ти нове технике, указуjе на стално изграЬиван>е паралелне рад-

н>е у песми крщинског певача и та се радн>а непрестано поп-

реяно допу«>уjе (код А. Шмауса попречни пресек).

Зато А. Шмаус посебно указуjе на функциjу посреднич-

ких лица, коjа roграЬуjу радн>у у овим срединама, као што су

t.aаснUK, кгьигоноша, прислушкивач.

Ова особина, nojаiui посредничких лица (гласоноша, оба-

вештача, као и нарочито приjател>а, побратима и посестрима

на противничкoj страни) сусреЬе се, исто тако, и у кратким му

слиманским ¡уначким песмама, као и хрпшЬанскoj епици. Тако

код ВрчевиЬа имамо да се Краjишницима ставл>а на услугу,

Крчмарица Jаiьа (песма 25), код Хермана крчмарица Пава, Ан-

Ьа, бирташица млада, крчмарица Jана (Х. III кн>ига), код Па-

pujа jе обавештаван>е преко старог или новостеченог nриjате-

л.а: пли попа кумашина:
••««.. ,}

„Брате мUJO, угojаii Хаjлиле,

Кад Ьещ ди!ш до ЛенЬер паланке,

Туна имам попа кумашина,

Од мене му понеси поздравлю..." (Песма 31. стих 401).
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Понекада Крајишници сами, преобучени прикупљају оба-

вешгењп:

„Ој, бога ти, бирташице млада,

Какав адет у Приморју граду" (X, III, 2, Стих: 952), а некада је

глас о ;шма тако велики да одани пријатељи једва чекају да им по-

могну.

Тако је и Халил у наведеној Хермановој песми (X, III,

2) стекао у Приморју пријатеља галиџију Сава, који овако ка-

же Халилу:

„Хвала богу и данашњем дану,

Кад ваљаста добих побратима,

баш Турчина из турске крајине,

Побратима Мујагин Халила,

вјера ти је тврђа од камена,

чекаћу те четири године итд." (Нав. песма, стих: 1080).

Појава посредника (и то различитих: гласоноша, побра-

тима, посестрима, преобучених јунака и сл.) може да буде ре-

зултат песничке технике и систематског изграћивања средине,

али се појава оваквог посредништва може довести и са стварним

животом, са доказаним прикупљањем обавештења о противни-

ку, непрестаним постојањем уходарске службе, систематским

слањем вести, а и различитим другим облицима одржавања ве-

зе са другом страном. Према томе, појава посредника може да

буде ступањ у изградњи песничке технике муслиманског пева-

ча, али је и он, као и многе особености ове епике (описи бога-

те јуначке и девојачке опреме, сјај Босанаца, када се опрема-

ју у походе, верност цару и сл.) у одређеној вези и са нека-

дашњим животом и свакодневницом на Крајини. Стога и на

овом примеру не можемо појаву одређених особина у јуначкој

песми, тумачити само еволуцијом песничке технике. Даљи раз-

вој и уобличавање муслиманских јуначких песама, у чему је

нема сумње улога певача и његовог креативног удела, од посеб-

ног значаја, у дубокој је вези и са природом нашег епског пес-

ништва и садржајем, као и условима настанка песама, исто

онолико колико и са развојем песничког облика. Богаћење и

проширивање јуначких муслиманских песама, певачи су могли

да врше и захваљујући многим већ готовим формулама тзв.

стајаћим местима, опробаним и дотераним епизодама, стилско-

-уметничким сликама и др. Јер, добар певач је имао богат ре-

пертоар, он је већ много знао о јунацима. њиховим особинама,

њиховом понашању из различитих ситуација, мотива... Стога је

разумљиво што су М. Пари, и А Б. Лорд питали певаче, претход-

но, колико песама знају, да ли знају наслове, од којих певача

су учили песме и сл.
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„Може се рейи — пише А. Б. Лорд — да певач кOJи зла ман>е од

пет песама не располаже са доволгю широким репертоаром да би обез-

бедио себи познавагье тематског и формалног материала у традици-

ju: 42

А веЬ смо видели и из Л. МарjановиЬевог предговора

(МХ, III, IV) да су врснн повачи (као капетан Беширевип из

Острошца) знали и преко 300 песама, а да су многи певачи го

ворили да за сваки дан имаjу нову песму.13

Т. МаретиЬ говори и о по]ави спаjан>а мотива:

,ДСаткад се догаЬа да njесма нема jедан мотив, него их имя два,

KOJи би сваки за се могли чинити оаделиту njесму. Такова jе напр. Ву-

кова njесма (П., бр. 62) коjа у nрвоj CBOJOJ половини говори о Маркову

вojеван>у, с Арапима, а у Äругoj половини говори како jе Марко лука

во убио Мину од Костура."14

Оваквих примера Т. МаретиЬ наводи и у JукиЬа, Богиши-

Ьа, МилутиновиЬа. Тако за неке МарjановиЬеве песме налази

да су саставл>ене од две три Вукове.15

Муслиманске jуnачке песме, а поготову песме о Краjimi-

ницима иMаjу карактеристично набраjан>е jунака на почетку

песме. Yз jунаке, видели смо више пута, обично се наводи и

особине ]унака, порекло, место. Исту ову особину налазимо и

у хрuiuhctnеKUм песмама када се говори о Краjишницима. Y

песмама jе, чак, тешко правити разлику да ли набраjан>е по-

тиче из хришпанске или муслиманске песме. Нема никакве

сумн>е да jе певач, а поготово ако jе певао и хришпанске и му

слиманске песме, узимао веЬ изграЬене песничке целине, nojе-

диначне формуле или чак, и песнички поступак, без обзира да

ли jе порекло такве особине из хришпанске или муслиманске

средине.

Тако се, рецимо, у кра]ишннчким песмама налази и ка

рактеристично nнJен>е вина, пиЬа, ракиJе, иако би се оно nаj-

ман>е могло очекивати у муслиманским песмама. Поводом то

га В. Врчевип пише:

„Из ових народни njесаnа, осим другога, виЬаЬемо да су ондашнл

турци вино и ракиJу пили, као што у njесmt под бр. 1 каже да jе Бос-

ннЬ Мехмедага пунан кабао вина о^едном попио: „Врхом гркну, а у

дно му чврну", а у другоj под бр. 9. како су сватови БишЬанина Ала-

ге носили са собом ракиJу ,дюд бин>ише изBируjе шише ма данашнл

турци веле: „Онда нам jе и бог помагао".16

Дужина муслиманских jуначкиX песама може, свакако,

да пружи доста могуЬности за утврЬиван>е процеса „епизаци-

* Подвукао — ДМ.
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је", који се с правом може сматрати проблемом значајним за

епику уогшгге, и не само српскохрватску. Ипак, особине кра-

јишничке епике, која представља изразито историјску појаву,

могу се схватати у повезаној анализи садржаја и особености

ове поезије са развојем њеног облика и песничке технике. По-

јава ових песама у веома распрострањеном краћем, динамич-

ном облику, као и у дужем (а и „мешовитом") облику, ниуко-

лико не мења њихов основни карактер: да је то епика створе-

на у једном бурном, и историјски по много чему особитом пе-

риоду. и на одређеном подручју, које је било позорница дога-

ђаја из тог периода, о чему је остала песничка слика и спомен,

израђен на традицији, која је у много чему и карактеристич-

но обележје духовног живота наших народа кроз векове.

Крајишничка епика заслужује одређену пажњу и по једној

значајној особини: сусреће се и међу северним Арбанасима

Гкао и међу Арбанасима који живе у нашој земљи: На Косову

н Метохији, у Македонији, Црној Гори) и представља посебан

део (а по неким арбанашким истраживачима и у уметничком

погледу најизразитији) арбанашке епике и народне поезије у-

опште.

О овом, по много чему занимљивом феномену; песмама о

Крајишницима у босанскохерцеговачкој муслиманској епици

и арбанашкој јуначкој народној поезији, узајамним везама,

еличностима и разликама, биће речи у наредном поглављу.
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О АРБАНАШКИМ КРАШШНИЧКИМ ПЕСМАМА И НэИХОВОМ

ОДНОСУ ПРЕМА БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКО.1 МYСЛИМАН-

СКОJ EПСКОJ ПОЕЗШИ

1.

Интересован>е за арбанашке народне песме почин>е у нас

с Вуком Ст. КарациЬем, кOJи jе, по наговору J. Копитара, са-

купио, пре око 170 година, тринаест арбанашких песама од До-

вице ОбадовиЬ, из Бураковца, у nеhKoj наuju1 и коjе jе беле-

жио Пеhанину у уста lAедаjуhu.2 Из еаопштен>а, коjа му jе

Довица ОбадовиЬ пружио, В. Карацип jе заюьучио да у Арба-

наса нема дугачких jуначких песама:

„И ов3J ми jе Пейанин казивао — пише Вук Копитару — да Ар-

наути Нема]у дугачки гцесама, као што су наше jуnаMке".3

Прикупл>аjYЬи, знатно nасниJе, поред осталог и арбанаш

ке песме, Т. БорЬевиЬ jе заюьучио да измеЬу наше и арба

нашке епике постO]е знатне подударности, и да Арбанаси има-

jу доста песама о Mуjn и Халилу и другим Краnjшницима као

што су ТанковиЬ Осман, Будалина Тале и др.4 ИзмеЬу два ра-

та oбjавл>иваo je часопис „Прилози проучаван>у народне пое-

3нJе" и прилоге у кOJима су се доносили подаци о арGанаmicoj

Hарoдnoj поезди у нашoj земл>и5; нарочито у радовима Г. Еле-

зовиЬа, Р. Меденице, М. ЛалевиЬа, В. ЛатковиЬа, М. Есадови-

hа, А. Шмауса и других. Интензивнnjе проучаван>е арбанашког

фолклора и арбанашких краjnшннчкиX песама у nаiuoj земл>и

Kастаjе након другог светског рата, када се i;n¡ 1.а и знатан део

компаратних чланака и радова, у ко]има се говори и о односу

наше и арбанашке народне поезnjе (А. Чета, В. ДанчетовиЬ, М.

КрасниЬи, Ш. Плана, Д. Шал>а, Д. МиЬовиЬ и др.).

Ипак, за jедну OбнмниJY анализу узаjамних односа срп-

скохрватске и арбанашке народне поезnjе дуго jе недocгаjаo

арбанашки материjал, пре свега из саме Албанще. Ми прву

nотiryннJу збирку арбанашке народне поезще доби]амо тек

1937 — 1939. године када jе об]авл>ен корпус Visагеt е kоmbit
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(Народно благо), I—IV юьига, и када смо добили потпунщу

слику арбанашке епике и посебно песама о Краjmuницима тзв.

hаngë kгеshnikе, краjишничким песмама. Након овога рата до

били смо и збирку арбанашких песама са Косова и МетохнJе

(1952. године),6 као и нову збирку у Албанnjи (1955. године),7

заjедно са joш неким збиркама, многим песмама oбjавл>ешш

у часописима (у нас часопис »Jеtа е ге«, Нови живот, од осни-

ван>а 1949. године, редовно обjавл>уjе и арбан. народне песме),

као и многе рукописне збирке, кojе се чуваjу у архивама.8

ОбjаBл>иван>е знатног дела арбанашке песничке граЬе омо-

¡упило нам jе да се упознамо и са арбанашком краjmmnraкOM

епиком, у коjoj се onеваjу исти (или, по имеиу веома слични)jу-

наци, као и многи мотиви коjе смо сусрели и у муслиманским

песмама о Кра,jишницима. Тако се у арбанашким kаngë krеshni

ke, коjе су, за разлику од других арбанашких песама, испеване

у десетерцу, сусрehу имена ових jунака: Мuji (Çеtоbасhе), Gjе-

to Bаshо, Bylyk bасhе Muji, Наlili, Sоkоlе Наlili, Агnаut Оsmа-

ni, Bud Alinе Таli (Tаli i Budit), Dizdаг Оsmаn Аgа, Filiре Мах-

hаri, Gjегgj Elеz Alijа, Imегi (Оmегi, Zimеri), Nikе bагjаktагi,

Siгаn Tin Аlijа, Vukе Нагаmbаshi, Zuku Bагjаktагi и др.9 Када

се ова имена упореде са аналогним именима босанско-херцего-

вачких муслимаяских jуначкиX песама, онда се поред слично-

сти запажа и одреЬена карактеристична особина арбанашких

песама: Y арбанашким песмама се двочлана имена муслиман-

ских jунаKа, често jаBл>аjу као трочлана. Тако према мусли

манским песмама нмамо Четобаша Mуjо, Берзелез Алща, Бу-

далина Тале, Сиротан Алща, Смил>аниЬ Илnjа, у арбанашким

песмама сусрепемо: Gjеtо Bаsho Muji, Gjегgj Elez Alija, Búa

Alinе Tаli, Sirаn Tin Аlijа, Smi Nаniс Serdаri итд. Ова je осо

бина у вези са трочланим арбанашким именима, Kоjа су ка

рактеристична за арбанашко католичкo становништво, али се

пренела и на део муслнманског становништва, тако да су у

северноарбанашким племенима, и меЬу становницима честа

имена: Ded G/on, Luli, Fгеnk Bib Dodа, Pгèlë Меmë Ujku итд.

Познато jе да народни певач, често, када не noзnаjе на]бол>е

имена, нарочито страна, настOJи да их прилагоди или неком

познатом имену, или да им да што jеflнoстаBiiнJH облик. (Тако

и у муслиманским песмама — као, уосталом и хришЬанским

— у нас имамо: Ошперган, Ешперган, ЕшпергановиЬ од Ауер-

сперг, имена познатог карловачког заповедника). Ову поjаBу

утолико пре запажамо када арбанашки певач треба да упо

треби неко за кьега страно или непознато име. Y арбанашким

песмама имамо паша од Думлике, што, заправо, представяту
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паша од Дувна и Лике.10 Или, на Косову: Огламупа Рамо

(Од Гламоча Рамо), ма да се, и поред одреЬених деформациjа

пека имена могу лако препознати: Plаku Qеfаnаk (Plаku-стари,

Qcjаnаk-4е|ванаtа), Cuргili Vеziгi, Pаji i Нагаmnаshi (Паjo

Харамбаша), Kгеshto Kареtаni (Костреш Капетан?), Rushа (Pу-

зга), Кипа (А]куна), Кипа Dеvojkë (А]куна ДевОjка), Bеhuг

(Брехула Шимун), Gjtiгi Нагаmbаshа (Буро Харамбаша) итд.

У песмама прикупл>еним на Косову и MCтOXнJн сусреЬемо,

наравно знатно више имена босанско-хетрцеговачких муслиман

ских песама, па и израза, KOJн су разумл>ивн, због вепе близине

муслнманском становништву српскохватског jезика: попе-игума-

не, Syrеt Alijа (Сиротан Алиja), Stojаn Нагаmbаshа, Novlаniq

Alijа, Kегçmагiса Mага (крчмарнца Мара) итд.

Основна гсографска имена Kojа се сусреЬу у арбанашким

icpаjuuiHнMкнM песмама су: Ju1binë (Удбина), Gllаdushë (Кла-

душа), Kгahinë (Kраjimа), Zага, Zаdrаn (Задар), Koíorгi, Koío-

rrеt e геjа* У преводу: Нови Котори), Scjа, Оsеnj, Оsеj (Сен>),

а сусрсЬу се и општа типизирана имена: kгаjli, Kгаjli i Sеjеs

(сен>ски крал), Kгаjli i Kotoггеs (Которски крал), Kгаjli i Zа

res (задарски крал), Bаni ргеj Zаhагеs (задарски бан), Bаni Zа-

<itаnj'i (бан Задранин), Кипога е Bjеshkës (Kunoга арб. венац,

било), Lugjеt е vегdhа (Зелени лугови) итд.

Посебно jе занимл>иво да се у арбанашким краjишнич-

ким песмама не помин>е познати jунак муслиманских босан-

скохерцеговачких краjишничких песама: Мустаjбег Лички,

иако се сусреhу, меЬу десетерачким песмам« и такви jунаци

као и што се Берзелез Алнjа, Марко Крал>евнЬ, Муса Kесеunjа

и др. што уnуЬуjе и на раниjе везе и узаjамне односе мусли-

манске босанскохерцеговачке, а и српскохрватске народне по-

Оваj преглед неких од наjзначаjниjих имена краjишничке

епике босанскохерцеговачких муслиманских песама, употпуни-

Ьемо и прегледом основних арбанашких песничких мотива у

KраJнiuничкOj епици, кOJи jош више потврЬуjе везе, узаjамне

односе и сродност две епике. BеЬ смо указали да су арбана-

шке кращшничке песме по облику кратке, сличне ускочким и

хаjдучким српскохрватским песмама, или краjишничким му-

слиманским тзв. jужног херцеговачког типа. Ове песме noдJед-

нако nеваjу Арбанаси хришпани, као и Арбанаси муслимани,

чак, све нама познате песме о Краjишницима из „Народног

блага" (Visагеt e kombit, I—IV), па и нOBujе, послератне збир-

* Y арбанашком ге-геjе значи: нов, нова. Y песми Равни котари,

»рбанашки певач jе равни психолошки прихватио као нов, а за онога

ко не по3наjе топономастику AогаЬаjа Котор и Котари се лако могу

учета као иста места.
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ке у Албанији (»Кеп%е рори11оге 1е%јепс1аге«, Т1гапе, 1955) ис-

певали су певачи католиии. Док је међу северним Арба-

насима карактеристичан инструмент уз који се пева — 1аћи-

ш (гусле), која је нешто једноставнија од црногорских гуса-

ла,11 на Косову се сусреће и певање уз жичани инструмент (ћи-

телија, шаркија).

Такође се, бар из објављених збирки, запажа да арбана-

шки мотиви немају варијаната, или, бар, не много. Тако су,

рецимо, песме објављене 1937—1939 у Народном благу (У1за-

те1 е ћот1>11) скоро идентичне са онима које су објављене на-

кон двадесетак година у збирци Народне легендарне песме

(Кеп%е рориПоге 1е%јепс!аге, 1955).*

И у прегледу и анализи неких арбанашких мотива у кра-

јишничким песмама настојаћемо да укажемо на неке особине

које смо већ запазили и разматрали у прегледу мотива мусли-

манских босанско-херцеговачких крајишничких народних пе-

сама.

3.

У песми са мотивом Халилове женидбе налазимо у арба-

нашкој крајишничкој епици следеће елементе. Зима је оштра.

Аге се окупљају код Муја и питају га зашто не жени Халила.

Халид сам износи разлог и каже да су му све Удбињанке као

сестре:

„Тамо где су ми браћа и сестре,

Пре ћу ,умрети него што ћу се оженити,

Јер све жене на Крајини,

И све девојке у Удбини,

Мени су као сестре ЈЈ^ , песма 37, стих: 80 . КР1, — Кеп%е

рориПоге 1е%јепс1аге (Легендарне народне песме), Т1гапе, 1955.

Наш превод, као и даље — ДМ)

Због тога се Халил заклео да ће се оженити Краљевом

Танушом из Котора. Када наступи пролеће Халил одлази у

Котор и Тануша га сачекује, преоблачи у женско. објашњава-

јући родитељима да је то сиротица, коју хоће да узме паша

од Думлике. Ипак, Краљ и Краљица открију Халила и хоће да

га погубе нред црквом. Наилази Мујо и ослобађа Халила. У

песмама са Косова и Метохије Мујо износи разлоге зашто же-

ни Халила и каже:

* Стога сматрамо да и преглед песничких мотива, које доносимо у

прилогу, преведене на српскохуватски језик, може да пружи слику арба-

нашке крајишничке епике.

http://www.balkaninstitut.com



Крајишничка епика 139

„Када ми се пријатељ по вољи погодио,

Није било чељадета да доведем у кућу,

Кад се чељаде за кућу погодило,

Није било пријатеља да ми долази" (Кап%е рориПоге

1е Козо^е-Ме^оШз, резта 17, стр. 150).

У овим песмама Халил иде по Анђелију, која је у Сењу.

Анђелија га, као и Тануша, преоблачи у девојачко рухо и кри-

је. Ослобаћају га Мујо и други Удбињани. Видели смо да је

разлог за закаснелу женидбу и у босанско-херцеговачким кра-

јишничким песмама исти, а и многе сцене у вези са овим мо-

тивом су сличне. (Тако и у 41. песми МХ, IV, налазимо пре-

облачење Крајишника у девојачко, сцену са припремом за по-

губљење и др.) Као особина арбанашке крајишничке епике,

локални елеменат, који се може протумачити и специфично-

шћу живота северноарбанашких племена је одбијање Халило-

во да се ожени Удбињанком (пошто је и сам из Удбине), јер

су му све Удбињанке као сестре, а то су племенски обичаји на

северу Албаније, да се становници истог села сматрају крвно

везаним, те се не жене девојкама из истог села.12 И Мујова

женидба је приказана у арбанашкој крајишничкој песми Мујо

и виле, где виле, ражљућене скамене Мујове сватове. Своје

сватове Мујо ослобађа, кад савлада виле, чија је снага у коз-

јим роговима. Мујо ухвати дивље козе и виле се побратиме с

њим, ослободе му сватове, и допусте да може играти крај њи-

ховог, вилинског легла. У објављеним песмама са Косова и Ме-

тохије нема песама о Мујовој женидби, али се у рукописној

збирци А. Чете налази песма „Мујо као противник Сењанина

Ива (Мијо гмаН Вејапо /уашј13 која се у многоме поклапа

са Хермановом Женидба Муја Хрњице (X, I, 37). У арбанаш-

кој песми Тале пита аге: Није ли мајка родила сина, а сестра

одњихала брата да уграби кћер которскога краља. Јавља се

буљубаша Мујо и поручује Краљу да ће доћи по његову кћер.

У исто време се јавља и Сењанин Иван (Сејано Ивани), који

и креће по девојку, јер је Мујо у међувремену рањен. Иван

позива у сватове и Диздар Осман Агу, али га моли да не води

Муја. Мујо, ипак, пође у сватове, и спава у хану, јер га нико

не позива на конак. На крају се заметне кавга, у којој Мујо

отме девојку и казни Диздар Осман Агу.

У арбанашким песмама имамо поред женидбе Муја и Ха-

лила и женидбу осталих Крајишника, где се јунаци жене ради

доказа јунаштва.14 изузетне лепоте девојке,15 ради освете,16 уз

савлићивање различитих препрека, са нама већ добро позна-

тим елементима, као што су: избор девојке, припремање сва-

това уз услов да се не воде поједини јунаци, боравак на про-

тивничкој страни, преоблачење у женско, тебдили и издржа-

вање пробе, помоћ противничких девојака и жена, срећан ис
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ход и повратак са осталим краjишницима и др. Y арбанашким

песмама сусрепемо исто тако и подсмешллвих сцена о женид-

би стараца младом девojком, коjу му на превару отимаjу дру-

ги jунаци, правеЬи се да хoЬе да jе поврате старцу,17 што се,

наравно, сусреЬе и у српскохрватским народним песмама.18

Омер, Зимер, Имер се у арбанашким песмама помин>е као Му-

jов син, и то као дете, коjе, када напуни седам година, посе-

,uуjе све особине одраслог ]унака и надмашуjе у jунаштву и

свога оца,19 односно ослобаЬа оца Муjа и стрица Халила из

ропства, што у многоме одговара муслиманском босанско-хер-

иеговачком мотиву ослобоЬен>а при/атела и сродника из про-

тивничког ропства.

Y арбанашкoj песми Муjов Омер® Муjo и Халил су за-

робл>ени у тамници Крал>а од Котора и jеjmnа им jе нада Му-

JOB син, кOJи jе остао у женином трбуху. Муjoв син Омер, ка

да напуни седам година nojаше очевог Ьоzата, обуче Халило-

во одело (и узме ору>кJе), те излази меЬу аге. Но, нико неЬе

да му начини места, нити" прихвати кон>а. Када се заподене

разговор о некаквом мегданщци коме нико не сме да изаЬе

на мегдан, jавл>а се Омер. Он каже да Ье изапи противнику

на мегдан, али му се Арнаут Осман подсмева:

,Да си ти, Омере, такав

Отац и стриц су ти у тамници,

Ти би их из тамнице извадио,

Jер, ево сада година како их jе Крал> заробио

И главе Ье у Котору оставити." (Vis. е komb., II, песма 26,

стих: 37).

Омер одлази у Кралевину и ослобаЬа оца и стрица на таj

начин што уграби, по савету Крал>еве Руже, два Крал>ева сина

и nомoЬу зьих примора крал>а на споразум.

Y аpùанаuiкoj песми Зимер и Fаmihе Галани (транскрибов-

но)21 Зимер, кOJн jе увреЬен што га jе Муjo/tматраo незрелим

•íа борбу, када победи Ганипа Гил>ана, хoЬе да поведе Муja

свезано1 (уп. код Хермана, II, 51, Нека гледа сва Kраjинa

редом / да сам ]унак бол>и од Мустафе, каже Халил у сличноЗ

ситуацщи), а сусреЬу се и сцене да Крал> жели да погуби Кра-

Jиiuника краj цркве, а ослободиоци се преоблаче у калуЬере.

Исто као и у босанскохерцеговачко] муслиманскоj краjn-

шничкоj епнци, поделу чете у арбанашким песмама о Kраjmu-

ницима тражи Арнаут Осман. Тако у ар6аnапiкoj песми Муjо и

Бехур22 Арнаут Осам захтева поделу чете, jер сва слава припа-

дне Муjу, иако сви Краjnшннци под]еднако ратуjу. Муjo га од-

BраЬа, jер предвиЬа несреЬу, али Осман не слуша и силази са

делом чете у Нови Котор, а Mуjo са братом Халилом осxаjе y

планини. Kраj извора у планпни Mуjo наиЬе на Бехурове
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са тридесет пандура, зароби их и поЬе у Бехурову кулу. Ту на-

Ье три собе: у JBAнOJ глава Диздар Осман Аге и Зука Барjакта-

ра, у Aругoj оружJе, а у треЬоj барут, ко ¡мм Муjo дигне у ваз-

дух Бехурову кулу. На краjу се Муjо сусретне и са самим Бе-

хуром, Kojег тек уз помоп виде савлада. И у муслиманским jу-

начким песмама, видели смо, поделу чете тражи исто лице —

Арнаут Осман (Диздар Осман Ага), а и сукоб се одвиjа са Бре-

>улюм Шимуном, кojег, такоЬе, Муjo савлада тек уз помоЬ ви-

ле, иако га сматра бол>им jунакOм.

У арбанашкoj краJmunичкOJ епици имамо и МОТИВ ПО-

ЗИВА1ЬА МРТВОГ JYНAKА НА ДВОБО], где Муjo (или Халил)

nоручуjу из гроба, по jедноj кукавици, да му сваке недел>е дана

лолази Крешто Капетан и позива га на мегдан, удара]уЬи му

буздованом по гробу и говореЬи му:

„Yстаj, копиле, да делимо мегдан,

Некада си Словенима путеве затварао,

Некада си Словенима стазе прессцао,

И страх си ми дружнни задавао . . ." (VК, П, 34, 30)

На ово глас из гроба одговара:

„Како Ье мртав на мегдан да noЬе" (Нав. п., 30)

Кукавица преноси „аманет" и Муjо (односно Халил) поЬе

са дружином, сачека Крешта Капетана у заседи, убnjе га и ос

вободи братовл>ев гроб. Y арбанашким песмама се не помин«

•,1а]ка, него кукавица (што се као симбол жалости сусреЬе и

код других народа), а име Крешто Капетани jе паралела Кос-

треш Харамбаши из босанскохерцеговачких муслиманских кра-

jишничких песама.

Што се тиче песама о MYJОБОJ СMPTИ, оне су, као и у

срnскохрватCкOj, веома ретке и у арбанашко] кра]ишничко]

епици- Jедина арбанашка песма овога мотива, Mуjoва смрт23 по-

казуje у основи сличност са Хермановом Смрт Муjа Хрн>ице

(X, П, 58), jер jе жена узрок заваде и смрти Муjоае. Y арба-

Hаiuкoj песми Крагьева кЬер се зариче да Ье завадити Муjа са

Халилом. Она се уда за Халила и каже да jе синoh била са

MуjoM. после чега Халил убnjе брата Муjа.

Y муciiиманCкоj песми сукоб се о mujа измеЬу Муjа и н>е-

говог побратима Меха Катарице, кOJи, такоЬе, види да му Муjo

седи с л>убом на душеку.

„Вино mijе у лице jе л>уби" (Х, II, 58, 54).

Истина, ива i мотив заваде браЬе због жене може се напи

и у др i гнм српскохрватским песмама.

http://www.balkaninstitut.com



142 Драгутин МиЬовий

Арбанашка краjишничка епика чува у песми „Муjo код

цара"21 и занимл>ив мотив одговорности пред царем у Стамболу:

Mуjo и Халил су опанжани и мораjу пред цара. По маjчином

савету upabа одговоре на царев позив, опусте бркове, преврну

1-ун>еве наопако, а кон>е зауздаjу ланцима, у знак покорности и

крену тако у Стамбол. А онда се у i-ыша пробуди понос и кажу:

Зар да се осрамотимо до судн>ега дана (KPL, 43, стих: 50). Онда

— подигну бркове, огрну гун>еве како треба и разиграjу коиье,

па изаЬу право пред цара. Цар, уплашен н>иховим изгледом, ка-

же да их jе позвао само да их види, jер их се зажелео. Y pу-

Konnснoj збирци Антона Чете, у песми Муjo и Халил одлазе у

Стамбол, (превод наш — ДМ) узрок Муjовог и Халиловог од-

ласка пред цара у Стамбол jе жалба седам кра."ьева на н>ихове

чулуме. Поред тога што ова арбанашка песма подсеЬа на Мар

ков излазак пред султана у Марко nujе уз рамазан вино (Вук,

II, бр. 70), она може да буде OдJCк веп познате одговорности

Mуjа и других КраjиnuiMiса за откуп Петра JанковиЬа, а и мно

гих муслиманских песама о оклеветаним Крарпшшцима и мур-

гатима, кOJиX имамо, видели смо, joш од наjраниJnх бележен>а

ових песама у нас (Ерланг. рукопис).

МуjoB Ьогат jе у арбанашким песмама предмет многих епи-

зода, а имамо и посебних песама, у коJима jе основни мотив

ürмUuа Мyjовoí Ъогата. Муjo у арбанашким песмама, наиме,

нма кола са звездом на челу, коjег му Крал, захвал^уЬи из-

^аJи Арнаут Османа, украде. Муjо, стога, преобучен у Расподин

Чобанина доЬе пред Крал>а, узме учешЬа у н>еговим сватовима,

и то на своме украденом кон>у, коjег су му дали. Не, неЬе да

побегне без неког jунаштва, и дели мегдан са свима сватовима

и побегне са две невесте.25

И у муслиманским jуначKHм песмама, МуjoB Ьогат jе че-

сто предмет сваЬе меЬу браЬом Муjoм и Халилом, а понекада

представлю повод и за читаву песму — када треба ослобаЬати

Ьогата из противничког ропства. И у арбанашким песмама Му-

JOB кон> се зове Ьогат: gjogë, gjogu — иако поeгojn и обична

свакодневна реч — kаl, kаli (кон>).

Муjo у арбанашким песмама цобща снагу од вила (као

Kрал>еbиh Марко, Берзелез Алnjа, а код М. Dарnjа и Муjо, у

српскохрватским песмама), ко]има jе умирио децу, док су пла

кала. Виле, исто тако, помажу Муjу да савлада противнике, а

има и песама у ко]има виле лече Муjoве ране (као што и код

ВрчевиЬа Mуjа видаjу виле.

У арбанаiцкoj краjnшничкоj епици сусреЬемо и друге мо

тиве или сцене, у вези са браЬом Муjом и Халилом, као што jе

сваЬа око jунаiuтва, побратимство са крчмарицама или другим

прщател>има на nротивничкOJ страни, мегданима и др. али се

запажа да има и песама, коjе су за разлику од других арбана-

шких песама, слично краjmuничким песмама, испеване у десе
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терцу и сусреЬу се на северу, ма да не onеваjу исюьучиво Кра-

¡ипiuHKе. Такве су песме са мотивом болесног jунака, кOJи из-

лази на мегдан Арапину,26 мотив сестре кOJY брат шагье по воду,

а она бележи пут крвл>у, коjу киша спере, те се сестра изгуби

и постане кукавица,27 а у песми „Арнаут Османи"82 имамо мотив

ставлюн>а jунака на пробу, кOJи се наjбол>е може упоредити са

песмама о Малом Радojици, у хаjдучким песмама српскохрват-

ске jуначке поезде.

Y песми EарjаKrар Али-Беса29 имамо део мотива Мужа

на сваоби своjе жене, као и мотива пуштан>а jунака на слободу

на реч, што смо сусретали и у муслиманским краjишничким

песмама на српскохрватском jезику. С обзиром да задата реч,

беса, у арбанашком патрnjархалном животу има истакнуто ме

сто, оeа jе песма везана и за обичаjе, кOJи су меЬу северним

Арбанасима везани за значаj задате речи, бесе.

HаjBиiuе сличнссти, поред осталих, са овом арбанашком

песмом, показуjе М. Шун>иЬева EojuHuh Делалиjа и бане од

JaнOKа, у оквиру мотива одржаван>а задате речи ради привре-

меног nуunаiьа на слободу.

Да поменемо да се у арбанашкoj епици сусреЬу и мотиви

о змUjU младожепи.30 (Оваj мотив се сусреЬе и код других

народа — уп. Т. МаретиЬ, Наша народна епика, стр. 2642). Али

се овде везуjе за личности као што су Крал>, Л>убовиЬ Саво и

ел. (Кад jе био Jbубовuhе Саво / Добру jе невесту Лзубо узео,

KPL, стр. 99), а песма Ашик Имер u Беле Бегзаде*1 подсепа на

муслиманске баладе о несреЬnoj л>убави, у нас („Омер и Ме

рима"), jер у н>oj дsOJе младих даjу jедно другом реч да Ье

се узети, али Ашикова маjка не пристаjе и када Бегзада сазна

за ово убnjе се, а за н>ом од бола и Ашик. Од жалости се уби-

je и MаJка Ашикова, те их све троjе сахране заjедно, с ма|ком

у среднни.

Арбанашке краjишничке песме (песме под називом: kën-

fie krеshnike, kаngë kгеshnikesh, krаhirié, kаngë lаhutе) обухва-

таjу унраво сву десетерачку поезnjу на арбанашком jезику,

jер jе jуначка арбанашка епика испевана у осмерцу (уз без-

нача]на и разумл>ива одступан>а, када се наиЬе на деветерац

или седмерац) и основу арбанашке кра]ишничке епике пред-

ставл>аjу песме о веЬ познатим ]унацима, Краjишницима, коjе

смо анализирали и у муслиманским српскохрватским песмама,

а овде су то типизиране личности (пре свега Муjо и Халил),

али се сусpеЬу и песме о Берзелез Алиjи, па и Крал>евиЬу Мар

ку (Мегдан Марка и Мусе Кесеunjе) коjе арбанашки певач, та-

коЬе, сматра краjишницима, не правеЬи разлику меЬу стари-

Jим jуннацима. Овде jе свакако облик, десетерац, утицао да се

у краjншничку епику уврсте све оне песме коjе имаjу старnjи

мотив (jер се арбанашке осмерачке jуначке песме односе са

мо на познате догаЬаjе, и то из на]ближег времена, односно
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на наjcгарnjе о Скендербегу и другим ]унацима из ХV века,

Kojе су се очувале jеднно меЬу Итало-Арбанасима у Италщи).

Али основу, па и име, ове песме су добиле од наjвеНег

Gроjа епских песама, кojе oпеваjу као и босанскохерцеговачке

краjишничке, муслиманске, истакнуте jунаке седамнаестог ве

ка, пре свега Myjа и Халила Хрн>ицу и друге истакнуте Турке

Краjишнике, као и 1ьихове противнике, познате и из српско-

хрватске гпске поезиjе, уосталом, добрим делом идентификова-

не као стварне историjске личнности.

4.

Пре него што се позабавимо проблемом кOJи jе у вези са

временoм и другим околностима, коjе нам обjаimьаBаjу срод-

ност муслиманске босанскохерцеговачке и арбанашке краjmп-

ничке епике, осврнуЬемо ее на неке посебне особине арбана

шке епике о Краjmпницима, у кOJнма се огледа]у дух, схватааа,

oбimаjи и друге особености Арбанаса коjе су нашле своjе место ,

и у народним краJmuничким песмама (kаngë krеshnikе).

Док у босанскохерцеговачким кра]ишничким песмама

имамо сукоб КраJraUннка (Муслимана) с ]едне стране и ус-

кока и хаjдуKа, односно хришЬана уопште (Каура, Влаха, Mа

uара, Немаца, „ЬЬемадще" и сл.) с друге, дотле у арбанашким

песмама, истина, сусреЬемо такоЬе и назив: kаuгг и сл. али jе

основни противник Шка, IIIкJe, што jе у ствари погрдан назив

за Словенина, те се употребл>ава за Србе, али и за Мацаре и

друге противнике, кOJн су у босанскохерцеговачким песмама,

уствари, хришЬани. Ова измена карактера сукоба представлю

основну разлнку у односу на муслиманске босанскохерцегова

чке песме у нас, и свакако je у вези са другоjачиJии исторnj-

ским и сощцалним условима, у кojuма су живела североарба-

нашка племена, где jе ова поезnjа и добила CBOJ арбанашки

карактер. Изванредни познавалац Горн>е Албанnjе и н>ених од-

носа према суседним Србнма и Црногорцима у доба Турака,

историчар J. ТомиЬ истиче да ее народна траднunjа у кOJOJ

се српским jунацима супроставл^у арбанашки jунаци заснива

на суштинCкOJ акци]и БрЬана ХVI и XVIII столеЬа, н,иховом

антагонизму са суседним Србима и крвно] освети, због чега

они супроставл^у српским ]унацима своjе jунаке.32 Сем тога

и друге арбанашке ]уначке народие песме тзв. kаggë tгimаnijе

(чит. канг тримнще — песме ]унаштва) onеваjу сукобе са су

седним Словенима, кOJH се у овим песмама назnваjу, такоЬе,

погрдно: Шка, IIIкJе, те jе и то утицало на трансформацщу

характера сукоба у арбанашким крапишничким песмама. Сто

га, арбанашке краjminaracе песме не OÄра^аваjу ангатонизам
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муслимана и хришЬана, и зато су свojина свих северних Арба-

наса, без обзира на вероисповест.

Патриjархални живот североарбанашких племена, обичаjи

xOJи су се очували у традицnjи, и у кодексу познатом под име-

ном Канун Леке ДукаЬина нашли су одраза и у краjиш-

ничким песмама, као уосталом и у другим песмама арбанашке

народне поезиjе. Тако се, рецимо, у песмама о Муjn и Халилу

и другим Краjишницима често помигье „фис", племе, коjе у

северноj Албанщи има велики значаj , а свакако jе таj значаj

био знатан у средн>ем веку и за време Турака. Арнаут Осман и

Сиран Тин Алиjа се боре и Арнаут Осман пита:

„Тако ти Бога, Сиран Тин Алиj а,

Ти што седиш с Турцима из Yдбине,

Од коjег си, момче, фиса и фаре"* (KPL, бр. 19,121)

Исто тако и Сиран Тин Алиjа пита свога противника:

„Тако ти Бога, Арнаут Османе,

Од кojег си, момче, фиса"... (KPL, бр. 19, с. 130).

BеЬ смо указали на поjаву да се припадници jедног села

(а село jе у севернoj Албанnjи племенског порекла) узаjамно

не у. i имаj у (жене и удаjу), те Халил све Yдбшьанке сматра сво-

JиM сестрама. ДодаЬемо шта о племену, фису, наводи Е. Чабеj,

албански научник, познавалац народног живота:

„Заjед1!1ща пиридина кojе имаjу заjедничко порекло чине ,.фнс".

Представници фиса не могу да доцу и уэmnаjу жене меЬу собом. Y Ма-

.nесиJи они су дужни да освете задужену крв, а и земл>а и баштина су

им заjедничке. По моме миииьен>у овде треба тражити основе за палив

арбанашког села, кojе jе у почетку племенско село. То има великог

э!ia4аjа за стваран>е арбанашког села.33

Слично о фису нише и К. Jиричек:

„Чланови арбанашког племена (fis или /аrre) не жене се и не у-

Äаjу меЬусобно, jер се сматраjу као потомци jедног заjедничког оца, а

сBojе традиционално родословл>е умеJY кашто да прате до десетог ко-

пена".я

И редактор збирке „Këngë рoрullorе lеgjеndаrе" Тiгаnë,

1955), у кOJOJ имамо наjзначаjниjе арбанашке краjишничке пе-

сме, у jеднoj напомени пише:

* Заиим.ънво jе напоменути да се и у муслиманским песмама у

нас сусреhе фис: Jаöаnцujo, од земле коjе сu (Kojеtа си фиса и пле

мена. Напр. njесме Муслимана у Босни и Херцеговнни, писма 2, стих: 273.

10 KpajiuUiUiiKa епиха
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„Наши горштаци зову деку'ке свога племена сестром и не жене

се нiOме. Jедан КрасниЬ (Припадник фиса Красний,) не&е узети жену из

700 куйа Краснийа. Шал>анин се неЬе оженити Шаллнком итд. (прен.)"35

На таj начин истакнуто место, коjе се у песмама о же-

нидби Крапишника прида]е наведении Халиловим речима (од-

носно неког другог Краjmuника) да се неЬе женити Yдбин>ан-

кама, jер су му као сестре, постаjе разумл>иво каде се зна за

особености патрщархалног живота североарбанашких племена.*

НавешЬемо joш неке особине арбанашког патриjархалног

;кивота, коjе су нашле саojе место и у народним песмама о

Краjишницима. МеЬу арбанашким племенима jе познат обичаj

да се гост, када уЬе у купу, добро дочека и сачува од сваке

опасност, па макар био и противник. Y JBAнOJ песми се каже:

„Овоме момку ако не даjY воде,

Целу liftмo Yдбину осрамотити..." VK, 12, стр. 100).

Исто тако Муjo саветуjе CBOJOJ невести:

„Кад се виле примакну трпези,

Ти хлебу немoj да приступиш,

Тад Ье виле да се нал*уте,

Без тебе хлеб неЬе да jеду". (KPL, 35, 176).

Осветлити образ jе обавеза jунака. (Чак и кон>а: „Окрени

се, Ього, jер jе данас дошао дан /И мени и теби да осветлимо

образ", KPL, 36, 258). Yмрети jуначкн тJ. бореЬи се и без стра

ха, сматра се племенском, патрnjархалном обавезом. БерЬ Елез

каже противнику: '

„Преци су нам оставили Канун:

Прво оружjе да покажемо,

Па онда робл>е да дамо." (KPL, 33,135).

Слично позиван>е на старе завете имамо не само у кра-

]ишничким песмама, него и у осталим jуначким тзв. канг трим-

ниJе:

,ДСада ми jе отац умирао,

Оставио ми jе jедаи аманет:

Оружjе жив да не nредаjем." (VK, IV, 48,19).

* Северну Албашцу и »ене становнике, Гете, дели река Шкумби-

на од jужне ^öаnnjе и становника, Тоска, кOJи, за разлику од северн>а-

ка, не 3наjу за племенску oргаииэаuиJу, нити певан>е краjmuи!wких пе-

сама.
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Ран>ени Имер долази до врата куле, да се у н>у затвори,

како би се бранно, jер мушко не сме да се уплати (KPL, 45,

152). JунаuiтвO мора Аа буде чисто. Муjo jе успео да уграби

свог украденог кон>а, али се враЬа с н>им у Крал>евину, jер га

jе отео без jунаuггва:

„Нисам мушки ждребе уграбио" (KPL, 39Д86).

Стога и однос према противнику треба да буде онакав

какав доликуjе jунаку — племенит. Када Халил предлаже Mуjn

да убиJеног противника, Крал>евог Лабутана, вежу Ьогату за

реп, и тако га довуку у Yдбину, Муjo овако прекорева Халила:

„Ратуj с живима, jер мртви ти ништа не чине,

Као што нам jе Канун од старих остао". (KPL, 40,39).

Мож^а се као круна оваквих патрnjархалних схватан>а о

етици КраJиmника, а преко н>их и читавог jедног народа, мо

гу узети Халилове речи у песми Халилова женидба, када jе

Kpа.bfiio питан>е да ли му jе страшна смрт пред очима, овако

одговара:

„Iloслушаj ме, Крал>у Капетане,

HиJе страшан смртня дан,

(Него)

Смрт долази кад ти посеку щмцател>а,

Смрт долази после прекршене бесе,

И залогаj хлеба кад немаш за щмцател>а" (KPL, 37,589).

Кршеiье ових традиционалних правила и обичаjа, означе-

ник у Кануну Леке ДукаЬина, повлачи на]тежу осуду, прекор

„фиса", племена.

„Наjгoрn фис hе нас, Myjo, прекорити" (KPL, 37,135).

""" 1

Када Муjу nредOчаваjу срамоту и прекор фиса, он одго

вара:

„Испусти, облаче, на мене му»у,

И, землю, прими ме у тамницу гроба" (K.PL, 37,74).

Има и других особина, коjе се спорадично сусреЬу у ар-

банашким кра]ишничким песмама, и коjе су настале под ути-

пajем партрщархалног живота. Муjо не допушта жени да пла

че у куЬи за погинулим сином Имером:

у шуми, кад идеш по дрва,

Y конаку неЬу да ми се галами". (K.PL. 46Д7).
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што jе у вези са обичаjима у севернoj Албанищ да покojника

оплакуjе братство и племе, а не чланови покojникове куЬе.36

Или, када аге не допуштаjу Муjу да прекида и спречава

Халила да говори:

„Редом Ьемo да говоримо, Муjo" (KPL, 37,103).

Yлога маJке у арбанашким краjишничким песмама тако-

Ье показуjе локалне патриjархалне особине. Када су Муjo и

Халил добили писмо од цара из Стамбола, да иду к н>ему, они

траже савет од маJке. Муjo каже Халилу:

„ПоЬийемо да питамо

Шта Ье нам маjка реЬи да учинимо". (KPL, 1135).

И у другим песмама, маJка на сличаи начин саветуjе Али

Бар]актара, Зуку Барjактара37 итд., као што се, уопште цени

реч стариjег човека, а имамо песама у кojима се помин>е и тра-

циционални арбанашки савет стараца (рlеqnijа — чит. шьеЬни-

jа.)38

Посебно ЬемO указати на арбанашку бесу*, задату реч,

коjа се често jавл>а у арбанашким песмама, па и краjишнич-

ким. Прекршити бесу по патрщархалним схватан>има, коjе je

нашло одраза и у епици, равно jе смрти:

Смрт долази после прекршене бесе — каже Халил Крагьу.

Када jу jе препознао, Халил се овако обраЬа Тануши:

„Бог те -убио — Тануши jе рекао:

Jеси ли човек од бесе?" (KPL, 37^98).

Арнаут Осман и Сиран Тин Aimjа се боре и одлуче да се

одморе док обришу крв с oнujу, а за то време су:

Бесу ]едан другоме дали (KPL, 19,115).

Ашик Имер и Бела Бегзаде даjу JCднO другоме двоструку

бесу:

„Bеsаbеsën njаty kеnkаn lidhë" (Бесу бесе су ту утврдили)

(KPL, 31,27).

И када Ашикова маJка не допушта сину да узме Бегзаду,

Имер Ашик CBOJOм крвл>у пише Бегзади, jер:

„Бож¡у бесу nеhе да прекрши". (KPL, 31,108).

Беса се помин>е и у наjстарщим jуначким арбанашким писма-

ма, као и у краjишничким, а и у наJнOвиJим. Y песми YаuЬu-

еан>е у тврЬаву39 имамо да се поред традиционалне бесе поми-

н>е и je—вера:

* Беса — вера. Ме bеsuе веровати.
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Утврдите бесу и утврдите веру (Lidhni bеsën e ddhni fе,

KPL, 1, стр. 6-7), као и у другим примерима у иCтOJ песми:

icагti besë, çагti fе«, mbаjti vеsë, mbаjti fe (Прекршио jе бесу,

прекршио jе веру. Одржао jе бесу, одржавао jе веру).

И у итало-арбанашким песмама сусреЬемо бесу:

Те bеsа е е Zotit Kгisht* — а, наравно, бесу сусреЬемо

и у другим jуначким песмама, из нOвиJег периода:

,Дедан другом су бесу дали" (Jа dhаnë bеsеn shoqi shojt).

По беси jедна арбанашка кра]ишничка песма носи и на-

зив: Али Бар]актар-Беса, у коjоj имамо да се Али Барjактар

враЬа Крал>у, KOJи га jе привремено пустио на слободу (мотив

одржаван>а задате речи и привременог пуштан>а на слободу),

jер jе дао бесу:

„Y Кршьевнну морам опет да се вратим,

Божjу сам бесу Крашу дао,

Да Ьу за седам дана бити тамо". (KPL, VK, II, 13313).

Y песмама се могу сусрести и друге локалне особине, као

крвна освета, а, такоЬе, има и приказа суровог горштачког жи

вота, (Муjo и Халил прикуroьаjу дрва да би наложили ватру у

кули и огреjалn се итд.), приказа зиме, описа природе, планин-

ског начина живота и друго.

Видели смо да се у босанскохерцеговачким муслиманским

)уначким песмама о Краjnшниnима помин>у и митолошка биЬа,

HаJчешЬе виле. Према српскохрватским вилама, у арбанашким

кpаJmuничким песмама сусреЬемо две врсте вила: zаnа и оrа.

И ова особина jе у поезnjу ушла на основу народних верова-

1ьа североарбанашких племена. Yправо, према E. Чабеjу, веЬу

распростран>еност има верован>е у oгe, него zаnе (Zаnа од Di-

jаnа, по E. Чабе]у).40

Горштаци, наиме, Cматраjу да сваки човек има своjу ору,

свога заштитника, те су чести изрази: „Njегi mе оre." тJ. сре-

Ьаn човек, с ором, човек коме све иде од руке, или: orëlig, чо

век слабе cреЬе, човек „болесне оре" — буквално. Чак и пле

мена имаjу CBоjу ору, sилу заштитницу, па се каже: оra fisit

TJ. племенска oра, племенска вила заштитница, за коjу се обич-

но зна и где се за кOJи фис налази. Тако се oра за фис Шал,а

налази на врху Ршел>, за фис Ника] на врху Коница и др. На

сличаи начин тумачи ору у арбанаiuKoj традицши и М. Lаm-

bегtz, кOJи jе преводи са: »wеiblishе Sсhutgеistеn«/1

* Бесом Господа Христа. Yn. Pоezijа рорullore агbгeshе, Ti-

гаnë. 1957, песма бр. 4, стих: 45.
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Сасвим jе разумл>иво што jе из оваквих народних верова-

1ьа, оrа и zаnа продрла и у арбанашку епику (у кOJOJ jе улога

оге и zаnе истоветна, и одговара вилама у босанскохерцеговач-

кoj муслиманско] краjmuничкоj и српскохр. народно] поези]и

уопште), те jе и ово поjава кojа припада специфичним особи-

нама арбанашке поезnjе о КраJишнmmма у односу на српско-

хрватску краjinuниMку епику.

5.

Слично као и у босанскохерцеговачким муслиманским

краJmnничким песмама, тако и у арбанашким песмама овога

круга, сусреЬемO доста речи туЬинског порекла. То су, пре све-

iа, турцизми (а преко н>их арапске и переписке речи), као и ре

чи словеначког порекла у арбанашким песмама. Словенских ре

чи (пре свега из српскохрватског и македонског jезика) кojе

cусреЬемO у краjmuничкнм песмама* има дво]аких: а) речи

коjе су задржале CBOJ изворни облик и б) речи коjе су претр-

пеле одреЬене гласовне промене у духу законитости арбанаш-

ког jезика. Тако поред турцизма, кOJн су обични и у мусли

манским босанскохерцеговачким песмама, а и у српскохрват-

CкOJ епици уопште, а коjе сусрепемо у арбанашким песмама,

као: конак, копшь, маштраф, цефердар, кула, дирек, цеп, се

лам, сокак, бул>укбаша, бул>убаша, берберин, бербер, будал, те-

лал, jабанijнJа, Алах, аманет, шехер, шуЬур, инат, кадща, итд.

— имамо и речи словенског порекла те gostitë, mе gгаbitë, me

koгitë, mе kobitë и сл. За извесне словенске речи се запажа

проширена поjава метатезе, или се чува cгарnjе стан>е српско

хрватског jезика. Напр, ргobаtin, ргobjа, kгеSnik, kгеshnik,

kгаlj, Kгеstо, bаltë (благо), tгеg (трг), где имамо уместо нека-

дашн>ег полугласа у слов, говорима, садашн>и пун вокал у ар-

банашком jезику (тр'г), или губл>ен>е звучности, као Туна (Од

Дунав), Qfifеnаk (Од Чеиванага) и сл. Арбанашке краjinuшrqKе

песме у много Bеhоj мери него друге епске песме на овом jеsн-

ку (kаng tгimnijе) показуjу богатство изража]них ]езичких и

стилских особина и могуЬности. Y том погледу краjrauничка

епика, такоЬе, представлю изузетну поjаву народне поезnjе Ар-

банаса. Да размотримо неке од ових особина, jер и оне пока-

зуjу одреЬену сличност са српскохрватским, пре свега мусли

манским кра]ишничким песмама.

Епитет jе честа стилска фигура арбанашке епике о Кра-

jишницима. Тако се као стални епитет сусреЬе именица соко,

* Израчунали смо да само у песмама „Visагеt е kombit" (Народ

но благо) има 300 таквих речи.
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уз име Халил (Соколе Халили). Поред парова синонима („5/1-

позћ е тгге !сапе ћ1ћуе пе ЈиЉте, Добро и здраво су се врати-

ли у Удбину, КРЕ, стр. 152) плеоназама и таутологије (Капе

тзе Јинг%еп е ћепЛојпе. Почели су песму и певају, КР1, 39,365),

понављања целих израза, посебну пажњу привлачи словенска

антитеза:

„Цареви момци, гле, шта су рекли:

Каква је то грмљавина што грми?

Да нису топови \ Краљевини?

Богом се цар заклео:

„Нису то грмљавине са море,

Нити је јека борбе у Краљевини,

Него долазе Мујо и Халил" (КР1,, 41,63)

У арбанашкој епици, истина рудиметарно, слично ускоч-

ким, хајдучким или крајишничким песмама краткога типа, су-

срећемо двостраност радње:

„Вила нестаде и попе се на планину,

Момче нестаде и спусти се у поље." (КР^, 41,63)

„Горе јесте једна жива стена,

Доле јесте голи камењар" (УК, II, 1,106).

Сусрећемо и поређење, обично у једном стиху (Велика

прашина, као облак, беше се подигла, КР1,, 40,4), хиперболу,

која је разумљива за народно стваралаштво уопште. У арба-

нашким крајишничким песмама јунаци поседују натприродну

снагу. БерБ Елез Алија, тако, баца топузину у вис, да се она

након пада зарила дванаест аршина у земљу. Када је добио

снагу од вила, Мујо подиже камен од хиљаду ока (КР1., 34,80).

У хиперболе се може рачунати и снага коју поседују деца. Та-

ко Мујов син Омер већ од седам година има све врлине од-

раслог Крајишника (КР1,, 43).

Описи јунака, девојачке лепоте, мегдана, битака, сусрећу

се и у арбанашкој епици, иако не у онако развијеном облику

као у муслиманској крајишничкој епици (о чему сведочи и

ружина арбанашких песама), али треба указати и на једну спе-

цнфичност арбанашке крајишничке епике: у њој има доста

описа природе — зиме, пролећа, јутра и сл. што је свакако

одсликано из горштачког живота и планинских пејсажа север-

пе Албаније. Да наведемо неки пример:

„Зашло је сунце за планинске врхове,

Засијао је месец иза шуме" (КР1,, 36,474).
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Или, Oваj приказ зиме, кOJи nа]e реалистичку слику жи

вота у планинама:

„Велики jе снег nао,

Само се крстови виде од четинара,

Одjекуjу долови од усова,

Стигле су ÄCвOJке са стадом до реке,

Стале су девojке да траже изворе,

Затекле су све изворе залеЬене." (KPL, 37,12).

t

Као и у српскохрватским краjишничким песмама, тако и

у арбаnашкOJ краjишничкоj епици, ¡унаци говоре с кон>има:

Турски jе Ьогу повикао (KPL, 43,482), где jе jош занимлл-

во да се ]унак с кон>ем разговара турски. Y песми Сестра Аге

Асанаге постала кукавица, сестра Асанагина говори с медве

дoм, дивлом звери и гавраном — али, л>удским гласом. Од сим

вола, видели смо, jавл>а се кукавица, коjа пада на гроб и кука

(KPL, 58,100), а негде jе кукавица црвена (KPL, 57).

Иако реЬе, у арбанашким песмама се сусреЬе хумор. Та

ко у песми Женидба старца Бефанаге (KPL, стр. 276) имамо ко-

мичних сцена са Зуком, Халилом и Муjoм, кOJи треба да по-

врате девоjку старцу Нефанаги, и то за триста дуката, али, на-

равно, девOJку Oтимаjу за себе.

Хуморз има и у опису дево]ке, коjа се жали маjmi:

„Чудо ме велико, wаJкO, снашло,

Много ми се тело го)я,

Много ми прса расту,

За уflаJY сам спасала,

Више не могу да чекам без мужа..." (KPL, 54, 11)

што jе за патрnjархалну арбанашку средину, заиста, доста не-

обично сусрести у песми.

Као и у муслиманским песмама о Кра]ишницима у нас.

тако и у арбанашким песмама броj ага на Yдбини jе увек три-

десет, ма да су чести и броjеви три, триста, као и седам.

Слично муслиманским краJmuничким песмама и у арба-

Uашкоj епици о Кра]ишницима имамо типизиран почетак. Пес-

ма обично почин>е раним устщ'ан>ем ]унака, окушьан>ем триде-

сет аra,, изласком тридесет девоjака, уз претходну евокацщ'у

Богу, коjа jе, такоЬе, типизирана:

„СреЬни смо с тобом, мили Боже,

Ыисмо били, а Бог нас jе дао"... или:

„СреЬни смо мили, боже,

Шта учини Арнаут Османе..." итд.
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И завршетак краршпгичких песама jе донекле устальей:

Песма се обично завршава свадбом, эщафетом (веселом), по

вратком у Yдбину, а, понегде, певач истиче:

„Тамо нисам био,

Тако сам чуо, тако су ми реюш,

Jер, су то старинске приче,

Нама Бог нека помогне..." (KPL, 48, стр. 185)

Иако се две врсте арбанашких епских песама, и то jунач-

ких (канг тримниjе) и краjишничких (канг крешнике) у осно-

'зи разлику]у, меЬу н>има се запажа узаjамни утицаj. Арбанаш-

кс jуначке песме, и то чак и оне из nаJнOBnJег доба, (рецимо

Партизанске42, налазе се под утицаjем краjишничке епике и

1ьених особина, али jе, зато, и краjишничка епика претрпела

других арбанашких епских песама.

Jедна од наjзначаjнnjих особина арбанашких песама о

imiiMа jе римован>е, коjе се овде запажа под утица-

JCм осмерачких арбанашких песама; канг тримнще (kаngë tгim-

rtijе), jер jе римован>е особина арбанашке народне поезnjе, ка-

ко епске, тако и joш више лирске народне песме. Тако и у

арбанашко] краJншничкоj епици сусреЬемо стихове, кOJи се

римуjу:

„Njаty гuеni sе lodгoni

Njаty hаngën mоs е këndoni

Kini mеm е mos рushoni" (Тамо се чуваше, не uzраjте, та-

мо песме не nеваjте /Чуваjте се, не одмараjте се,) KPL, 35,22)

или:

„Shitm dеnаm Kгаjli kish bа,

Gjith milctin bаshkuе m'а kа" (Велику казну Крал jе у-

vеo /Cав народ jе окупио), VK, II, 21,13).

Навели смо и арбанашке стихове да би се видело римова-

1ье арб. речи: lodгoni-këndоni-рushoni, или: bа-ка, што jе честа

nоjава и у другим арбанашким песмама, као и у крапишнич-

ким.

BеЬ смо више нута истицали да jе арбанашка краjишнич-

ка епика испевана у десетерцу (у рецитован>у и казиван>у мо-

же се догодити да имамо: 9-10, или, чак, 8-7 стихова), кOJи jе

развио и иеке посебне особине. Арбанашки десетерац се, као

и српскохрватски дели на два дела: обично jе цезура после

четвртог слога, што се може видети из примера:

Zаnа jеmi, // Мujо, tuj shеtitë (KPL, 34,36)

1234 567 89 10
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Kenkаn cuе // е jаnë shtгеnguе (KPL, 38,41)

1 2 34 567 8 910

Под ymцаjем десетерца настàjу и извесне гласовне про

мене, коjе утичу и на природу арбанашког гласовног система:

тако, да би се добио десетерац, арбанашки певач претвара по-

луглас, мукло е/ё у пун вокал — е. Например: реvеtë оd рëvеtë,

kendon od këndon, sotе sotë, dhаnе od dhаnë, mjеsnаte od mjе-

<=nаtë, shume od shumë (Примери из VK, II).

Каo и у муслиманским кра]ишничким и другим српско-

хрватским песмама, тако и арбанашки певач. да би добио де

сетерац уноси узречице, као што су: еj, moгi, о, thа (каже, ре-

не, вели) kqуг (гле) итд.*

На таj начин смо указали на неке од особина арбанашке

краJицiке епике, коjе се могу посматрати у пореЬен>у са истим

или сличним особинама муслиманских ]уначких песама о Кра-

пишницима, а и читавом српскохрватском поездом, али и на

неке од особености арбанашке епике о Крапишницима, коjе o-

државаjу специфичне особине арбанашког начина живота и

гледан>а, као и менталитет и дух североарбанашких племена и

становиштва.

б.

YтврЬиван>ем оних карактеристичних обележ]а арбанаш

ке краjnшничке епике, ко]има она показуjе сродност, подудар-

Ност n сличност са босанскохерцеговачком муслиманском jу-

начком поездом о Турцима Крапишницима, као и особености,

кojе представл^у одраз исторщских, а и специфичних соци-

1ално-културних услова живота североарбанашких племена, мо-

жемо одреЬениjе говорити и о могуЬностима, начину, путеви-

ма и сл. кOJпма jе дошло до узаjамне везе и утицаjа ове две

епике.

И раnиJе jе било различитих гледан>а и тумачен>а узаjам-

них веза и сличности измеЬу српскохрватске и арбанашке еп-

ске поезиJе. Да наведсмо нека.

* С. Скенди сматра да су, попут арбанашких и црногорске песме

развиле сличну сx:oбimу тJ. уношен>е е ради десетерца, и наводи сти-

хове из С. МилутиновиЬа:

„А самсобом те е беседио,

И ш н,има е Хрнювина Муjо,

А с Myjoмe Гojени Халиле" (С. МилутиновиЬ, Певаниjа, стр. 48)41

МеЬ\тнм, овде jе рсч jедино о ортографиjи, jер е код Милутино-

рийа има вредиост jе, а ниjе никакав уметак, попут додатка у арбанаш-

кнм песмама, ради десетерца.
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Када jе у Сараjеву обjавио збирку арбанашких ]уначких

песама о ковщпм догаЬаjима (канг тримнще), Винпенц Прену-

ши пише у предговору:

П » нашем шпшьен>у арбанашки народ нема епске поезиjе: неке

раnсоAиJс и песме, као, рещшо, песме о MYJи и Халилу, песме Хапила

Pарujе, песме Скадарске тврЬаве итд. су, изгледа, преведене са словен-

ског, што нам доказу]е начин певан>а и речник KOJH imjе арбанашки,

н што све ове ралсодще, кojе смо сазнали од народа посxojе веп у на

роднoj юьижености Срба и Хрвата" (V. Prenushi, Kаngë рoрulloге gеg-

nishtе, (Гегиске народне песме), Сараjево, 1911, IХ).

Нира Трухелка, кOJи jе 1905. године uôiаuuo збирку на

родник арбанашких прича (>Лрнаутске приче", Сараjево, 1905)

и тиме испол>ио интересован>е за арбанашку традищцу, нешто

касниJе пише и следеЬе:

„Hnjе ни чудо да су ови наши босански мотивu (тJ. песме о Бер-

зелезу и Mуjи), а с н>им и многи други, прешли меЬу Арнауте, када ее

зна да су Арнаути, не само као вOJииUи, него и као бузашце, хaлваjнJt

н казаси често долазили у Босну и тамо се бавили дул* времена, па су

на повратку, поред своjе зараде, пошцели и по кOJи мотив наше нарол-

не njесме и приче." (Архив за арбанаску старину ¡е,шк и етнолопцу,

i, Београд, 1923, стр. 230).

Видели смо да jе и Т. БорЬевиЬ у своме сакушьачком ра

ду, успео да прибележи доста арбанашких песама о КраJиш-

ницима, и да jе запазио сличност ових песама са српскохрват-

ским43, а слично мисле и они сарадници, кOJи су у часопису

Прилози. проучаван>у народне поезще oбjавили извештаjе или

прилоге о арбанашким народним песмама. Да су ове арбанаш-

ке песме српског, односно српскохрватског порекла сматрали

су и М. Ламберц, А. Шмаус, М. Мурко.

Неки арбанашки истраживачи, као што су приреЬивачи

арбанашког зборника народних песама Visагеt е kombit (На

родно благо, 1937—1939), такоЬе су запазили сличности, коjе

iiостOJе измеЬу арбанашке и српскохрватске епике. МеЬутим,

они Cматраjу да те сличности немаjу никаквог значаjа:

,Дух песама jе — пишу редактори Бернард Паялj и Донат Курти

— чисто арбанашки, jер jасno испол>ава све особине Арбанаса и само

Арбанаса: Бесу вила и jунака, мушкост и jунаштво н>ихово држан>е

према неприjател>у, Словенима; верован>а нашег народа, обичаjа, при-

jател^тво, .ъубав и поштован>е у породици, jунаштво и част жена и др.,

и3ра>Kаваjу се у песмама живо и то представлю различите бojе, кojима

гсвачи наших планина износе лик хероjа у сукобима." (Visаrеt е kom

bit, II, стр. ХI)
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Остал 1 1 арбанашки истраживачи, ко ¡и су се бавили овим

гштан>има, усваjаjу српскохрватски утицаj, али сматраjу да

су арбанашке песме до те мере измен>ене да представл>аjу посе-

бну песничку поjаву. (E. Чабеj, E. КолиЬи).44

И у своме раду »Albaniаn аnd Sоuth Slаviс Огаl Eрic

Pоеtгy«, Арбанас Ставро Скенди (живи у САД-у), посBеЬуjе jе-

дан одел>ак свojе юьиге песмама о Муjу и Халилу у арбанаш-

Koj народнoj епици. (глава VП и VIH, стр. 42-99) Поред неких

заjедничких елемената са босанскохерцеговачком епиком, С.

Скенди утврЬуjе и чисто арбанашке особине у OBOJ поезиjи,

као што су: улога части, племенски обичаjи. беса, АОчекиван>е

госта, поштован>е противника и човечан однос према н>ему.45

Основу за С. Скендщеве заюьучке о времену када jе до

шло до везе и утицаjа српскохрватских песама о Муjу и Ха-

лилу на арбанашку епику о истим jунацима, представл>аjу А.

Шмаусова истраживан>а у Санцаку и на Косову, обjавл>ена у

часопису Прилози проучаван>у народне поезujе.46

С. Скенди, наиме, пише:

„Српски утицаj на албански циклус Муjа и Халила HHJC био вр-

шен директно веЬ преко вариjаната коjе су се jаara^е у местима где

су заjеднO живели л>уди, кOJи су говорили и албански и српски, као,

на пример, у Санцаку и

А. Шмаус доводи утицаj босанскохерцеговачке муслиман-

ске епике на арбанашку у везу са досел>аван>ем Арбанаса на

Косово и Метохиjу и дал>е у Санцак, где су се вршили узаjам-

ни утицаjи и мешан>а, и сматра да jе то пojаnа новиjег датума:

„BеЬ данас изгледа сигурно да се таj почетак (тJ. почетак процеса

односа — ДМ) не сме помакнути у одвеЬ далеку прошлост". (Прилози

проучавэн>у народне поезде, V, св. 2, стр. 274).

М.Мурко jе- такоЬе, запазио велику сличност неких ар-

банашких песама, са песмама српскохрватске епике, коjу он

ou j u IHM.а на:

„Живахне племенске и суседне везе Црногораца са сjевеpяим ка-

толичким Албанцима обjашн>аваjу велику раширеност српскохрватских

епских пjесама у Албании" (М. Muгko, Tгаgom sгрskоhrvаtskе nа-

юапе ерikе, II, 1951, стр. 489).

ITojава арбанашких збирки народних песама jе, дакле,

пружила несумн>иве могуЬности да се утврде особености ове

поезиjе и многе сродности и подударности са суседном jужно-

словенском, посебно српскохрватском епиком.
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Стога, у садашнюj фази када су истраживан>а муслиман-

ске епске поезnjе, а посебно краjишничке, указала на одреЬене

исторкцске околности у кojима jе та епика стварана на срп-

скохрватском jезику, када нам део историйке граЬе и пода-

тата» OмогуЬуjе да идентификуjемо многе jунаке ове епике,

као историJCке личности, и арбанашка краjишничка епика

нам у многоме постаjе jасниjа и приступачнща. Зато Ьемо ука-

зати и на извесне историjске, соцnjалне, културне и др. окол-

кости, коjе би нам могле ближе одредити путеве, а и време,

када су односи измеЬу босанскохерцеговачких Муслимана и

Арбанаса били тако интензивни и поволни, да су могли омо-

гуЬити узаjамне утицаjе и везе и у погледу негован>а песнич-

ке епске традищце о истим jунацима и истим или сличним до-

гаbаjnuiа и песничким мотивима.

Yкратко, требало би ближе одредити када и како jе до

шло до стваран>а у арбанашкоj традицщи епике о jунащша,

коjе смо ми у муcjiиманCкoj народно] поезщи издвоjnли као

песме о Турцима Краjnшницима, односно засебан круг песа-

ма, кра]ишничке босанско-херцеговачке муслиманске песме,

или у — краjmuничку епику.

6.

Да наведемо неке од околности, коjе су свакако имале

на поjаву арбанашких песама о Кра]ишницима и до-

rаbаjuMа, коjе сусреЬемо и у муслиманс^ босанскохерцего-

вачкоj краJиuiничкoj еnскOj поезnJи, иако, видели смо, и са

доста специфичних и локално oбojенnх арбанашких особина.

BОJСKА. О везама измеЬу Арбанаса и Босанаца и Херце-

говаца у дубл^ прошлости, пре доласка Турака, немамо наро

чито много. За време Турака, меЬутим, дошло jе до jачиX до-

дира, веза и узаjамних односа, у оквиру турског царства, изме

Ьу Босне и Херцеговине и Албанnjе. О Арбанасима, слично као

и о Босанцима и Херцеговцима, имамо помена да су турCкoj

uMneрujn дали низ истакнутих државника и BojскOBoЬа.4* Тур-

ске паше и везири с надимком Арнаут, помин>у се и у погра-

ничним санцацима према хришЬанCкOJ страни. По В. Чубри-

ловиЬу jеAан део муслиманског племства на Kраjnim jе по-

реклом из различитих краjева турског царства,4' а за Бадн>е-

виЬа (Бадн>аковиЬе),* такоЬе, сматра да су Арбанаси.

BеЬ смо видели да се као капетани Крупе помику Арнау-

товиЬи (Крупа-АрнаутовиЬи), чиJе би презиме могло да ука-

ауjе и на Н>ИХОЕО порекло.

* СусреЬемо их као заповеднике првих турских посада у ХVII в.
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Као што босанске паше одлазе у Албанију да угушују

побуне, тако и арбанашка војска долази у помоћ Босанцима и

Херцеговцнма. Године 1694. прискочио је Сулејман паши Бла-

гајцу Мехмед паша Корча, са својим арнаутским хришћанима

да освоји тврђаву Габелу крај Новога.50

У Споменицама Хрватске Крајине, Р. Лопашић налазимо

помена о Арбанасима или мартолозима,* из 1600. године, који

су у околини Сења опустошили село Леденице, и да се, чак,

Јосип Рабата оптужује да је изгубио главу што је завадио ар-

банашке мартолозе и Влахе (Зротепгсг Нг^а1з1<.е Кгајте, I,

273, 273, 276, 303).

Муслиманске песме са Крајине су, као што је познато,

прославиле и Арнаут Османа, чије име би, такође, могло да

говори и о његовом пореклу. Поред њега и других помена Ар-

банаса („љута Арнаута" и сл.) у Хермановој песми Осман-бег

Осјечки и Павловић Лука (X, III, 8) имамо стихове:

До њих сио Пећки Хасан-ага,

Од Пећи града царевога" (Нав. песма, стих: 573).

Свакако су и административне везе између Босне и Алба-

није, нарочито између скадарског санџака и босанског паша-

лука (У XVI веку је један део Косова и Метохије такође при-

падао босанском пашалуку)51 имале значаја за стварање теш-

њих узајамних веза и утицаја.

Из архива шеријатских судова у Елбасану и Берату, који

су недавно објављени, а припадају првој половини ХУП века,

имамо заннмљив увод, који показује да је Босна у администра-

тивном погледу служила као узор за ове крајеве. Тако се на

почетку архива налазе преписи неколико закона из Босне, као

што су: закон о чивчијама, закон о таксама на имовину, фи-

нансијски закон и сл.52

САОБРАКАЈНЕ И ПРИВРЕДНЕ ВЕЗЕ. У доба Турака неки

од средњевековних путева, који су спајали Приморје с уну-

трашњошћу Балкана, преко севера Албаније, и даље задржа-

вају свој значај. Само, наравно, сада главни правци воде ка

Цариграду, односно тзв. босанском путу, који уздужним прав-

цем, север-југ, спаја делове турског царства на Балкану. (Овај

пут је описао Курипечич у своме Ншегагшти )И Стари

средњевековни пут Уш д.е 2еп1а, који је полазио са арбанаш-

ког и црногорског Приморја (Драч, Котор, Будва) једним кра-

ком је избијао на лимску долину и Пећ, односно преко Будим-

ље и Бихора на Рашку, и другим, који је водио јужно, преко

* АЊапеззг озга

http://www.balkaninstitut.com



КраjmiiииMка епика 159

Белог Дрима на Везиров мост, а одатле избщао на призрен-

ску равницу. Оба ова крака су излазила на исто тако стару

cаобраЬаJницу Viа dе Bоssinа (сада босански пут), кOJн jе сnа-

jао Босну, преко Скошьа са Солуном и Цариградом.

Цариград jе имао везу са арбанашким приморьем и преко

старог римског пута Viа Egnаtiа, кOJи jе полазио из Драча, па

преко Елбасана, Охрида, Ресна, Битол>а и Солуна водно на

Цариград, поBезуjуЬn га са Jадранским морем. Оваj пут jе и

под Турцима задржао CBOJ трговачки и BOJниMки значаJ.

Као важан центар и спojница Босне и северне Албанке,

преко Косова и Метохще и Санцака, треба истапи Пеh, коjа

jе, такоЬе, била значаJнO трговачко средиште на путу за Со-

лун и Цариград. Као житница, Dеn jе била главни извор снаб-

деван>а северне Албанще, Плава, Гусин>а и околних арбанаш-

ких племена, нарочито Климента (Келменда). ПеЬ jе и у адми

нистративном погледу имала значаjа за управл>ан>е северном

A. ¡Gаm ! ¡им, jер су све до 1830. године, пеЬки бегови управл>али

наJBеЬiiM делом Горн>е Албанще све до планине Гаши и Крас-

нипи, и реке Фонде, и Мирдитима. Y административном погле

ду пепким управл>ачима* су били потчин>ени градови Бакови-

ца, Плав, Гусшье. Poжаj, а и Ругово и др.

Са арбанашким приморjем Ik h jе била повезана и путем,

KOJи jе Kагl Stеinmеtz назвао наjкрапим путем кOJи jе водно

за Косово и МетoхнJу. To jе тзв. Пепко ждрело, Cаfа Pеjës,

преко Проклетnjа, ко ¡мм се брЬани и сада служе.54

На свим овим путевима, као и кроз Босну и Херцегови-

ку, изграЬени су, у доба Турака, многи ханови и караван-са-

pаjn, кOJи су помагали да се поред трговине и привредних ве-

за, OмогуЬе и различити културни yгицаJи, мешан>е и узаjамне

везе.

Y своме раду Ханови и караван-сараju у Босни и Херцего-

< ¡mu (Cарujевo), 1957) ХамднJа Крешевл>аковиЬ указуjе да су у

босанскохерцеговачким хановима и караван-сараJима боравили

трговци из АлбаниJе по месец и више дана, а страниц су, та-

коЬе, држали и многе занатлnjске раддье у н>има.55

Из BеЬ поменутих докумената елбасанског и бератског

архива дoзнаjемO да су у ХVII веку цветали многи занати, од

KOJиX налазимо трагове и по Босни и Херцеговини.36 Елбасан-

ски трг je, иначе од почетка ХVH века значаJнO увозно и

извозно средиште.

* Као jai; муслимански центар, lieh jе била значаJиo седиште за

и.iирен>е муслиманства меЬу католичким северноарбанашким племенима.

Процес иoiамизаimjе ових xраjева Албаиnjе траjе све до ХХ века. Та

ко оу iicliK.i бегови одлазили о муслиманским празншцша у католичка

¡ . . ]¡v..4¡.: КрасниЬа и Гаша и jавиo кланюли како би таj процес не-

прекидно одржавали.
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Y Босни имамо исто тако доста ових занатлиjа из Алба-

Jе. Н>ихов долазак jе залажен све до наJнOBнJnх времена. То

су бозацще, салебциjе, али и терзще, златари, кvjунциJе, Ьу-

гумщце, а и арбанашка роба, као и оружjе, скадарски везови

и сл. све jе било познато у Босни и Херцеговини у доба Ту-

рака.

Арбанашки трговци су, долазеЬи послом у Босну и Хер-

цеговину, допирали, понекада, далеко на север, задржаваjупи

се и за стално у поjединим краjевима, и CтвараjуЬи своjа на-

сел>а. (Тако jе у Биjел>ини настала Арнаут-махала, засеок Арна-

ути у околини маглаjскoj и ел.)*

Y привредне везе Албанще и Босне под Турцима, а и кас-

ниJе, треба свакако убрojати и кретан>е сточара из северне Ал-

GаHHJе, кOJи су долазили преко Плава и Гусшьа, а затим Бихо-

ра на равнице Пештера да би прехранили стоку, и том прили

ком долазили у додир са месним муслиманским житьем, као

и Муслиманима из Босне и Херцеговине. Све jе ово било про-

праЬено и мигращцама у истом правцу тj. на Косову и Мето-

XиJу, као и Санцак. На краjу, за поjаву арбанашких песама о

КраJицiниUима, свакако су постлали и племенско-патрщархал-

ни услови, кOJи су погодни за негован>е епске поезще. Позна-

валац племенског живота северних Арбанаса, М. Suffly, пише:

„Турци истрnjебише мале династе, кад филетичком смрЬу

древни градови — тада удара час пастирског катуна, крцата баштан-

ским jединицама прадоба, оружана праЬком, палицом и отровном стри-

jелoм; бремена пранагоном самоодржаню: крвном осветом. бесом и по

братимством. И по треЬи пут прекрива се тле Алöаnnjе моЬннм пле-

л'енским творбама, коjе xраjу и до данас."57

Општа jе iiojаuа да село у доба Турака, у OCBOJCIUIM бал

канским земл>ама свуда постаjе затворено, повлачи се у себе и

згушн>у]е.

„Задружни се живот — пише Ф. ШншиЬ — joш öуJшtjе развио,

jер jе народ одбране ради волею да живи у веЬим скупинама, а и эбог

лакшег miаЬаaа пореза, будуЬн да се таj одмеравао по опьишту TJ.

бея oGiiира на броj укуЬана."58

Та чшьспица да jе северна Албанnjа имала под Турцима

веома снажан патрnjархални живот по селима и по брдима,

може да пружи оéjашftеке да су Арбанаси, иако нису имал»

опакву атмосферу, у кOJOJ се, свакако, развщала муслиманска

* А у Великом Снегову, као што смо веЬ навели, живе Муслима-

пи презименом Арнаут.
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етшка у Босни и Херцеговини, CBOJнм племенским и патрщар-

халним животом, обезбеЬивала услове за негован>е различитих

облика народне традициjе, па и епског певан>а.

Иако jе муслиманство било заjедничка идеолога свих

народа, кOJи су прихватили ислам и борили се за границе тур-

ског царства, ипак, треба указати на чин>еницу да антагонизам

измеЬу Арбанаса муслимана и хришЬанског дела арбанашког

становншшва ниJC био онакав, какав се могао запазити у дру

гим краjевима, као у Босни и Херцеговини, на пример. По Е.

Kоliqi-jy (КолиЬи), чак, нема земл>е у кOJOJ jе толеранщца из-

меЬу ове две религще веЬа, него што jе то ^учаj са Арбана-

сима.59 Из архиве вей поменутог шерщатског суда у Берату, из

XVII века, види се да имамо честе случаjеве брака измеЬу му

слимана и хришЬанке.60

И фра Ловро МихачевиЬ, кOJи jе провео преко десет го

дина као свештеник у Албанnjи, у свои делу По Албанщи (Заг

реб, 1911), даjе низ примера да се муслимани и хришЬани у се-

BернOJ Албанщи добро слажу, меЬусобно жене и удаjу, а на

води и cFiучаjеве да jе из исте куЬе ]едан брат муслиман, а

други католик. Сем тога, и хришЬани су, исто као и муслима

ни, учествовали у турскOJ BOJCци, и на разне начине долазили

у додир са Босном и Херцеговином одржаваjYЬи усто и прив-

редне и друге везе, исто као и муслимани. (BеЬ смо поменули

турску sOJCку саставл>ену од „арнаутских хришЬана", занат-

jiнJе, меЬу ко]има су златари — католици и ел.)

Овакав однос муслимана и хришпана у северно] Албани-

Jи наjбoл>е се види и у негован>у краJишничке епике, коjу под-

Зеднако негуjу како припадници ]едне, тако и друге релипф.

(Чак, песме су, истакли смо, прикушьене у веЬини од католич-

ких певача.) А све jе то утицало да се верски, или протурски ка-

рактер као антагонизам измеЬу хришпана и Турака измени,

те смо у овoj епици добили сукоб Арбанаса тJ. Краjmuника

1\ротив Словена (кралева, банова, или jе,miостаBно: Шка,

LUкJе). Исто као и у муслиманским босанскохерцеговачким пе-

смама не сусреЬемо ни у арбанашким краjmuничiaiм песмама

изразиту религиозну боjу, сем општих mino i;;mujа Богу, на

почетку песме, или општих израза, клетви итд. као: Убмо те

Бог, бож]а беса и сл., кOJи су у веЬини из хришпанске сре

дине.

Када говоримо о времену за коjе би се могло претпоста-

вити да jе дошло до таквих односа измеЬу босанскохерцеговач-

ких Муслимана и североарбанашких горштака, у кOJCм jе и на

стала арбанашка кра^ишничка епика, потребно jе да се осврнемо

на досадашн>е хипотезе. Ми, заправо, имамо само претпостав-

ку А. Шмауса. коjу jе С. Скенди, потом, у целости прихватио.

Видели смо да jе А. Шмаус, nрoучаваjуnи народну песму Сан-

иака, дошло до заюьучка да jе oваj краj (кOJи jе, иначе, наj-

11 KpajmiiHиMкa епика
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дуже остао под Турцима) био пресудан у стваран>у арбанаш-

ких icpа ¡пшппчкпх песама А. Шмаус jе овде затекао певаче на

оба jезика, а долазак сточара и привредне везе, као и накнад-

не мигранте Арбанаса према Косову и МCтOXиJи и Санцаку,

створили су, по А. Шмаусу, повол>не услове да и Арбанаси при

хвате песме коjе су се веп певале меЬу босанскохерцеговачким

Муслиманима. По А. Шмаусу, ово jе скорахшьа поjаnа, те се и

С. Скенди слаже да би то могао бити ХVIII век.61

Значаj Санцака свакако jе велики, када се ради о свестра-

ним узаjамним везама и односима Босанаца и Херцеговаца са

Арбанасима, како у доба Турака, тако и каснще. Овде су и

други истраживачи народне песме (М. Мурко, М. Пари) наиш-

ли на певаче бшшнгвисте, кOJи су певали исте песме на оба jе-

зика: српскохрватском и арбанашком. На таj начин се форми-

рало схватан>е да jе Санцак, уствари, нека врста радионице за

преобрапан>е муслиманских крапишничких песама у арбанаш-

ке и за н>ихово дал>е ширен>е у северну Албанщу.

МеЬутим, дубл>а анализа исторщске основице краjmuiure-

ких пссама, ближе одреЬиван>е догаЬаjа и jунака кOJи су у

H>OJ опевани, може да послужи и као основица за ближе одре-

Ьинап,е и времена када jе могло да доЬе до стваран>а и арба-

нашких кра i пшннчкм.ч песама.

Има неколико разлога због кOJиX у арбанашким краjmu-

пичким песмама треба тражити cгариjе стан>е краjишraraке е-

1111 ке на српскохрватском jезику. То су:

а) Облик ових песама, кOJи jе кратак и динамичан, те не

подсеЬа на песме коjе су бележене, истина касниjе, у Санцаку,

или, пак, коjе сусреЬемо у муслиманским зборницима Херма-

новим и Матице хрватске. По своме облику, управо дужини, ви

дели смо, арбанашке краJицUöWке песме imаjу наjвmnе слич-

ности са песмама Ерлангенског рукописа, као и ускочким и

хаjдучким. Све ово повезано, уjеднO говори да jе првобитна

краjишничка песма била кратка, попут хришЬанске, односно

муслиманске, какву сусреЬемо код херцеговачких (а и црногор-

ских, односно граничних певача — В. Врчевип) певача. Арба

нашке крапишничке песме, дакле, представл>а]у старnjе, арха

ично стан>е краjnmничке епике уопште.

б) Y овим песмама су извршене неке битне измене. На

првом месту изменен jе карактер сукоба у кра]ишнпчким пес-

мама, као и унесени специфични oiоjевn арбанашког живота,

што се не би могло урадити да су ове песме по постOjан>у но-

виJег датума и из Санцака. За све ове промене, поред реалних

nстOриjских сукоба (ХVII и ХVIII век, по ТомиЬу) био jе по-

требан временски дужи живот ових песама у арСинашко j сре-

ДиНи.

ц) Y арбанашким кра^шиппчким песмама се добро чува

о Муjу и Халилу, и другим истакнутим Кра]ишници
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ма, али нема помена о Муста/бегу Личком, кOJи je у мусли-

манским босанскохерцеговачким песмама jеднO исто тако ис-

такнута личност. Видели смо да jе Мустаjбегова смрт дошла

нешто пре карловачког мира (1699), након коjег jе дошло до

повлачен>а Турака, до престанка КраJине, а, свакако, и BOJнOF

повлачен>а са утврЬен>а, где су, видели смо, служили и стран-

ци, меЬу кOJима и Арбанаси.

Претпоставка да jе до преношен>а и стваран>а краjmuниM-

ких песама на арбалатком jезику дошло у исто време када

jе она стварана и на српскохрватском jезику, има доста реал-

ног оправдан>а. YчешЬе Арбанаса у пограничним утврЬен>има

на KраJини, као и н>ихово стално присуство у различитим при-

ликама и на различите начине у Босни и Херцеговини, током

турског периода, а следствено томе и у XVII веку, BеЬ зала-

жене привредне, трговачке а и административне и културне ве-

зе, све су то били услови да се песма, легенда, као и слава

Краjinuifflка пренесе и меЬу Арбанасе. Тешко да се могу наЬи

сигурни подаци о билингвистима, кOJи су певали на оба jези-

ка, као што jе cлучаj са певачима из Санцака, али, ако се све-

му дода и могупност да се и у посадама, или, пак, гfljе jе било

заjеднO Арбанаса и босанскохерцеговачких Муслимана, у BOJ-

сци или на састаjaлmimiма (ханови, кафане, верски празници

и др.) певало, онда се могло претпоставити да jе арбанашки

певач, такоЬе, прихватио и преносио и песме о Краjишшnmма.

За сада, истина, немамо других доказа сем песама, података,

да се у четама и BOJним посадама, као и другде, где jе могло

бити муслимана из различитих краjева, певало62, као и доцнщ'е

поjаве певан>а на оба jезmcа, што су залазили и истраживачи

традищце у Санцаку.

д) IIojава jунака старших муслиманских песама, као што

су песме о Берзелез AJIиJи, као и песме о Крал>евипу Марку,

потBрЬуjу да jе yгиnаjа и заjедmwких песама, мотива и jуnака

у арбанашко] и српскохрватско] епици било и раниjе, дакле,

пре песама о Кра]ишницима. Арбанашке песме, испеване у де-

сетерцу, о Берзелез Aлnjn и другима, само потBрЬуjу да jе до

муслиманског утица]а, у погледу епске поезnjе, могло да доЬе

и раниJе пре поjаве песама о Муjn и Халилу и другим Краjmn-

ницима.

е) Чини нам се да jе претпоставка о томе да jе до прено-

mеibа традицще, било у облику легенде, песме, казиван>а о jу-

начким подвизима на КраJини, меЬу Арбанасима, било у исто

оно време када се традищца, песма и сл. на српскохрватском

jеsику веН стварала. Догами, кOJи су опевани у мусAиманскоj

босанскохерцеговачко] и арбанашко j краjnmничкоj епици, при-

пада]у, углавном, седамнаестом веку. Ми, истина, немамо си-

гурних доказа да се у исто то време стварала и песма о дога-

bajuма и jунаmiма, опеваним у песми али полазимо од такве

il*
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иретпоставке, када jе реч о свим песмама овог периода (било

ускочким, хаjдучким или краjишничким)*.

Бележен>а ових песама у Ерлангенском рукопису представ-

л>аjу наjcгариjе сведочанство, коjе би, приближно, могло да

нам пружи слику муслиманске jуначке народне песме, негде

на среднни измеЬу седамнаестог и османаестог века. Арбанаш-

ка краjишничка епика, управо, има наjвише сличности са овим

сведочанством. Стога се време, када jе арбанашка епика о Кра-

jишницима настала, може тражити у исто ово доба. Исторщ-

ских, друштвених, привредних и културних услова за узаjамне

додире и утицаjе у овом периоду, меЬу Босанцима, Херцеговци-

ма с jедне стране, и Арбанасима с друге, било jе, видели смо,

у знатнoj мери. Каснnjи додири, меЬу кOJима jе и мешан>е ста-

новништва у Санцаку, само могло да обнови или утврди веп

од раниJе успоставл>ени утицаj и однос у погледу народне тра-

дищце и посебно народне песме о КраJmnшnmма. Миграциона

крета!ьа,** мешан>а становништва на Косову и Метохщи, у Сан

цаку, UPнOJ Гори и Македонnjи, где jе и код словенског ста

новништва била jака песничка епска десетерачка традищца,

само jе представл>ало повол>не услове да се JBднOм прихвале-

на епика о Краjmuниimма, joш из времена турског периода, на

рочито седамнаестог века (када jе интензитет сукоба са хриш-

Ьанима био изразито jаv.) негуjе, очува и у потпуности прих

вати као саставни део целокупне традищце jедног народа.

* И пример са Малкочийем, о коме су певале песме за живота,

као и други примери, говоре у прилог такве претпоставке.

** Иако су се она кретала од северне Албагаце према Санцаку, Ко

сову и Метохиjи и др.
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Досадацпьа истраживан>а и интересовала за муслиман-

ском jуначком народном песмом, ограничавало се, у веЬини

случа]ева, на прикушьан>е и издаван>у ових песама, ма да jе

било и спорадичних радона о пujojninri проблемима ове пое-

зиjе, нарочито у неким касниjим и савременим истраживан>и-

ма. Из обимног песничког блага, коjе jе настало у босанско-

херцеговачко] муслиманско] среднни у нас. Посебну пажн>у су,

у оквиру епског дела муслиманске народне поезде, привлачи-

ле ]уначке песме коjе су опевале Краjmuннке. Каo што су и

обjавл>ене збирке народних песама показале, а и друга песнич-

ка граbа то потврдила, ове песме представл^у наjéроJннJи део

муслиманске епике, а, видели смо из анализе, и по многим о-

собинама наJзначаjниJи и на]карактеристичнщи део муслиман-

ског епског песништва. Стога смо, као наjпогоÄниJn пут да се

песме о Крапишницима идентификуjу и HSÄBOJC од осталог еп

ског блага муслиманске народне поезnjе, изабрали исторnjски

приказ оне стварности, кojа jе према садржаjу и jунацима ко-

Jи се у H>oj помин>у, дала основни импулс и ушла у реалну

потку jуначких народних песама. Краjmnте, Кра]ишник и Кра-

пина се веЬ од Душановог доба запажаjу као посебна подруч-

jа, на кOJима постojе посебне обавезе и заповедника и станов-

пика.

Пропратили смо померан>е турско-хришЬанске границе,

све до поjаве првог босанског крщишта у XV веку, па до кра-

]ине, коjа се успоставила у шеснаестом, а нарочито седамнае-

1ОМ веку. Y овом периоду, када су се на нашим jугословен-

ским земл>ама, одигравали судбоносни догаЬаjn од значаjа за

многе државе jугonстOчне Европе, граница, краjnnа, измеЬу

турске имnерnjе и суседних хришпанских народа и држава,

била jе судбоносна и по наше народе, кOJи су били разjедnaе-

ни на више страних државних територща. Краjnnа, како она

Kojа jе пролазила данапиьом Босанском краJинOм, Ликом а и

Славонщом, тако и на страни према МAетачкоj Републици,

представл>ала jе судбинско поприште меЬусобних сукоба и сва-

кодневног четован>а и немира, пре свега, наjблroкm: становни-

ка, и оних ivujи су непосредно учествовали у одбрани границе

с jедне или друге стране. На основу jеÄног дела исторщске
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граЬе и других сачуваних помена, може се добити слика о сва-

K.OAневнoj стварности на Краjmrn: робл>ен>у, падан>у у ропство

и откушьиван>у, преписци заповедника, како босанских са тур-

ске стране, тако и хрватских, аустри]ских, млетачких и др. с

хришЬанске стране, о разним узаjамним односима, затим о

мегданима, окршаjима, погабщ'ама и сл. Joш ближе историjско

сдреЬен>е ове епике А/обща се утврЬиван>ем историjских лично

сти опеваних у H>OJ. Заjедно са историjи познатим представни-

цима ускочке и хаjдучке епике, имамо историjских помена о

наjпознатщим Турцима краjишницима: Муjn Хрн>ици; Мустаj-

бегу Личком, AjiнJи БojичиЬу, КуртиЬима, АтлагиЬима, ЦериЬи-

ма, Бадн>аковипима, АрнаутовиЬима и сл. што нам све даjе не-

сумн>иву потврду да се ради о догаЬаjима и jунацима пре све-

га из шеснаестог и седамнаестог века, управо оног доба, кojе

jе и у хришЬанскoj епици дало богату песничку граЬу и песме

тзв. ускочког и хаjдучког циклуса. По Краjишницима, узимаjу-

Ьи у обзир историjски значаj ових бранител>а турске Краjине,

сматрали смо да jе ове епске песме наjпогодниjе назвати —

кра]ишничким. Као што су ускочке и хаjдучке песме добиле

име по — ускоцима и хаjдуцима. Бележен>ем помена, песама и

збирки муслиманских ]уначких народних песама, уjедно смо

издвojили и део краjишничке епике (позната граЬа jе потвр-

Ьивала да кра]ишничке песме представл>аjу на]обимниjи део

муслиманског епског песништва), као и мотиве кOJи су се у

OBOJ групи песама на]чешЬе пojавл>ивали.

Ако се издвоjе они ClIOJCBи у крапишничкoj епици, кOJH

свакако представлю]у наставак рани]е традицnjе епског песни

штва из круга муслиманских песама о осваjан>у Босне и Хер-

цеговине и афирмащце првих босанскохерцеговачких ]унака ка

ко у турском царству, на султановом двору, и у народнoj пес-

ми, као и слojеви. устал>ена места, формуле и др. кOJи се могу

протумачити некадашн>ом хришпанском песничком традициjом

или узаjамним мешан>ем и утицаjем хришЬанске поезиjе истог

или раниJег доба, могу се издвojити извесни мотиви краjиш-

ничких песама, кOJи су карактеристични за ову поезщ'у. Посеб-

но смо се осврнули на те мотиве. То су: харан>е туЬих кула,

падан>е у ропство и ослобаЬан>е из противничког ропства, отку

пи, женидбе, мегдани, смрт истакнутих Краjишника, освета по-

гинулог Краjишника итд. Неки елементи, као што су осеЬан>е

босанскохерцеговачких Муслимана о посебном значаjу и одго-

ворности за очуван>е турског царства, кojе сусреЬемо и у ра-

ниjим муслиманским песмама, запажаjу се и у краjnшничким

песмама. Набраjан>е имена познатих Краjишника, као и наво-

Ьен>е Н>иХОВиХ карактеристичних особина, места одакле су, по-

ложаjа и др. такоЬе су значаjnа особина краjnшничке епике,

коjа нам jе у многоме помогла да се очува успомена на нека-

даипье стварне историjске личности.
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СBOJим дал>им животом, негован>ем у посебно повол>ним

околностима, муслиманска jуначка поезnjа о Краjишницима jе

добиjала и значаjне уметничке квалитете, oдражаваjуЬи и дру

ге особености муслиманског дела наших народа, разBnJаjуЬи,

захвал>у]уЬи певачима и околностима под ко]има су певали ове

песме, и нове облике у певан>у муслиманских jуначких песама.

Hаjстариjе стан>е у погледу облика муслиманске jуначке песме,

меЬу кojима и песме о Краjишницима, сусреЬемо у Ерланген-

ском рукопису. Касниjе босанскохерцеговачке збирке доносе и

дужи облик краjишничке муслиманске песме, иако се у Врче-

BiiЬеnoj збирци, из Херцеговине налазе, такоЬе, песме кратког,

динамичког облика, попут хришЬанске ускочке и хаjдучке пес

ме. Неке особености, кOJC jе развило дагье негован>е муслиман

ске ]уначке песме о КраJнuiницима у осамнаестом и деветнае-

стом веку, ниуколико не могу да измене основни историйки

карактер краjишничке епике. Стога подела ових песама само

по облику, без узаjамне везе са карактеристичним садржа]има,

мотив i(ма и jуыацима, не може да нам пружи jасну слику у

погледу ближе класификащф ове епике. Специфичне особине

¡едног. дела муслиманских ]уначких песама, коjе се односе на

облик, композициону структуру изграЬену певачку технику, мо

гу се па h и и у другим jуначким српскохравтским песмама: ус-

кочким и ха]дучким, а и многим муслиманским тзв. jужног

херцеговачког типа.

Посебни услови у кOJима су певачи певали, карактеристи-

чан однос муслиманског становништва, а нарочито феудалног

eiiоjа, као и друге посебне околности под кOJима су певали пе

вачи нама познатих муслиманских песама, указуjуЬn да дужи-

на муслиманских jуnачких песама не представлю и специфич-

ну, посебну епику, кojа се може оделити од осталих муслиман

ских, и српскохрватских ]уначких песама. Стога се, сматрамо,

упркос веома дугих муслиманских песама, нnjе могао забеле-

жити и процес „епизащце". какав jе могао да се утврди у на-

рoдnoj традициjи неких старих народа или народа западног

дела Европе.

Наjзад, историjска идентификациjа краjmuничке епске по-

езиJе босанскохерцсговачких Муслимана, као и анализа н>ених

карактеристичних садржаjа, мотива и других особености, омо-

гуЬуjе нам да лакше схватимо и поjаву арбанашке краjmuнич-

ке епике у севернoj Албанnjи, и меЬу Албанцима кojи живе у

Hаiuoj земл>и (На Косову и МCтOXнJи, у Uрnoj Гори и Маке-

ДОНи]и).

С обзиром да су у доба Турака пoстовали услови за све-

стране интензивне додире измеЬу Босне и Херцеговине и Алба-

ниJе, постOJале су све могуЬности да се традищца о Муjу и

Халилу као и другим Кра jm ипицмма. веома рано, управо у вре
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ме када се и стварала на српскохрватском језику, појави и ме-

ђу Арбанасима.

Облик арбанашких крајишничких песама, који је сличан

краткој и динамичној ускочко-хајдучкој песми, или облику му-

слиманским јуначких песама из Ерлангенског рукописа, одно-
сно јужном, херцеговачком типу крајишничке песме, затим •

промене карактера сукоба у песмама, многе особености арба-

нашког начина живота, које су могле ући у песму само након

дужег живота у арбанашкој средини, указују на претпоставку

да је до стварања арбанашке крајишничке епике дошло вео-

ма рано. управо у оно време када се она ствара и у муслиман-

ској средини на српскохрватском језику.

Све су то биле околности, сматрамо, које су заслуживале

да крајишничка епика, као значајан песнички феномен мусли-

манске епике, као и целокупне српскохрватске народне поези-

је и феномен једног нама суседног народа, буде предмет засеб-

не обраде, што смо покушали да учинимо и у овом раду.
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1«А РОЕЗ1Е ЕР1СШЕ ВЕЗ ККА1СНШКЗ

К. 6 з и т 6

Вапз &оп {гауаИ ГаШеиг сопзМеге 1ез сћап1з с!ез 1сгак:ћпИсз

(ћађ11ап1з с!ез сопВпз тШ&игез) сотте ип епзетНе & раП, с!апз

1а з1гис1иге §1ођа1е с!е 1а сг&ишп рори1аге ога1е еп 1ап§ие

зеЉо-сгоаге е1 11 1ез потте роез1е ерј^ие с!ез 1сгаТсћт1сз, е1

аизз1 сотте ип рћепотепе зресШ^ие с!е 1а па1ззапсе, с!е Г^УО-

1и11оп е1 с!и Јадоппетеп1 е1 ргора§а1шп ић^пеигз рое11^иез

с!е сеИе ро^з1е ер1^ие, с!ап8 1ез саЗгез с!ез гарроПз тиШе1з

е1 с!ез Непз си1тге1з с!ез реир!ез НаИсапЈ^исз. VII ^и'П з'у а§11

с!'ип рћ^потепе с!'оп§те ге1а11Уетеп1 гесеп1е, еп ргепиег Неи

с!ез еуепетеп1з е1 с!ез рго1а§оп1з1ез сћех поиз аи с!1х-зер!1ете

з1ес!е, ауес ип сас!ге ћ1з1оп^ие аззег гез1гет1, Гапа1узе с!е сез

сћап1з регте1 с!е т1еих сотргепс!ге 1е сћап1 рори1а1ге, 1га11ап1

1ез ћаи1з (иИ& с!ез ћ^гоз, се1ш с!ез 1етрз апс1епз аизз1

за У1е е1 зоп еуо1и11оп и11^пеигз.

1л ро^з1е ер1^ие с!ез ]Јга1сћпИсз зе с!еуе1орра11, запз

(1апз с!ез сјгсопз1апсез зр^сШ^иез. Е11е зисс^с!аИ;, 1ои1 с!'

а сез сћап1з ^р1^иез. еп 1ап§ие зегђо-сгоа1е ^ш ауа1еп1 роиг

1еигз рго1а§оп1згез 1ез ћ^гоз с!'аи1геГо1з (МаШоб^, Вјегге1ег,

Ргес!ојеУ1с, 8о1со1оу1с е1 аШгез), роиг Јогтег, аи с!1Х-зер11ете

з5ес1е 1ез Н§игез с!е Мијо е1 НаН1, с!е Миз1ај-ђеу с!е 1л1са( Вис!а-

1та Та1е, 2и!чо Вагја1с!аг, Агпаи1 Озтап, е1с., та1з еПе &а11

репе1г^е аизз1 с!ез тПиепсез е1 с!ез сћап1з ^ие Гоп стбаИ, еп

ргет1ег Иеи, с!апз 1е тШеи с!ез ћа^ои^иез е1 с!ез изсо^иез.

Котђгеих ћегоз с!ез сћап1з с!'изсо^иез е1 с!'ћа1с!ои^гез

п'61а1еп1 раз соппиз. ^ез гесћегсћез Шз1оп^иез, у1зап1 а ббсо-

иупг 1ез регзоппа§ез ^ш роиуа1еп1 е1ге 1е рго!;о1уре е1 Ипзргга-

11оп с1и сћап1 рори!ајге, оШ топ1г^ ^ие поиз розз^с!опз сопзе-

I уеез Ле потђгеизе с!оппеез зиг 1ез ћ^гоз е1 1ез еу^петеп1з сћаШез

Напз 1а роез1е рори1а1ге. Оиап1 аих сћап1з с!ез 1сга1сћп11<з ГаШеиг

з'ез1 аизз1 т1§ а 1а гесћегсће с!ез регзоппа§ез е1 с!е 1а г6а111б

Шз!оп^ие ^и1 ауа^ гетрН 1е соШепи с!ез потђгеих сћап1з. Магз,

II а Га11и д.'а\зогЛ, зе ђазап4 зиг 1еигз сагас1&гез

ипе с1епопипа(доп ас!^иа1е роиг сез сћап1з.
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сћегсћее ауап1 1ои1, с!апз 1ез з1§пШса11опз с!ез у1еих потз з1ауез:

1сгај1з<е, ћгајта, ћгајН,тћ, раг 1ез^ие1з оп с!епо1аН 1а ге§шп

Ггоп1аНеге ои 11 роиуаИ у ауспг с!ез §иеп11аз, сопГШз, ћеиПз рег-

шсН^иез ои регтапеп1з, е1 1ез НађНап1з (аи соттепсетеги оп

пе с!ез1°§;паи раг 1е пот с!е 1сгашћт1сз ^ие 1ез соттапс!ап1з) роз-

зес!а1еп1 с1ез сагасЈ^пзН^иез с!ез §иегпегз 1оијоигз рге1з. Роиг

сеие га1зоп, оп сопсеуаЛ; 1ез 1егтез с!е 1сгајта е1 с1е ]сга1сћп11с

сотте по11опз §еп^га1ез: с!е с!еГепзеиг ои с!'а§геззеиг, с!е сопН-

па1ге, та1з аизз1 с!е §иегпег, с-а с!. с!е тетђге ђеШ^иеих с!'ипе

ге§1оп, с!'ип етр1ге еп11ег.

^'апа1узе с!ез ^уепетеп1з ^ш зе ргос!и1за1еп1 а 1а Јгоп-

11еге еп1ге ГЕтр1ге Оиотап е1 1ез рауз сћг^11епз УО1зтз, с!апз

сеие раШе с!е се11е-с1 ^и1 1гауегза11 по1ге рауз, еп ргет1ег Неи

<1апз 1а 1еп1о1ге 1е р1из еп за1Ше, ^ие1^ие раЛ ои 1е пот с!е

Возапз1са Кгајта з'ез1 та1п1епи, 1ез сопП11з е1а1еп1 уећ^теп1з,

гла1з 1а зе Гогта11 аизз1 ип гаррог1 тиШе1 зресШ^ие еп1ге 1ез

ас!уегзаггез с!е зог1е ^ие сеИе \'1е е1 сез ассгосћа§ез ^иоИЛепз

с!апз 1а Кгајта, е1а1еп1 с!еуепиз, еп тете 1етрз, аизз1 ипе шзр!-

гаНоп шершзађ1е аи сћап1еиг рори1а1ге, роиг 1а сгеа11оп с!'ипе

&епе с!е П^игез с!е 1сга1сћп11сз е1 с!е 1еигз ћаи1з Га11з, ауес ипе

сгеа1шп з1тићапее <1'ипе е1ћ1^ие зрес1П^ие, 1ои1 се1а еп ипе

Гогте аПлзЦ^ие-Нпдшз11^ие ^ш аига ипе уа1иег р1из с!игађ1е

^и'ипе з1тр1е сћгоп1рие с!ез еуепетеп1з.

Сгасе а Ге1ађНззетеп1 с!ез еу6петп1з 1ез р1из Гге^иеп1з е1

1ез р1из 1трог1ап1з, ђазе зиг 1ез с!оситеп1з соппиз ге1а11Гз аих

сопИћз е1 а 1а у1е с!е Ггоп11^ге, раШсиНегетеп1 а Г^ро^ие ои

Ја §иаг111а Јез 1сгаУсћпИсз а\т1 аие1п1 зоп ро1п1 си1ттаги, аи

сЈ1х-зер11ете з1ес!е, атз1 ^ие §гасе а Пс!епИВсаИоп с!е 1а р1ираг1

с!ез ћегоз ^и'оп теп11оппе с!апз 1ез сћатрз с!ез 1сгаТсћпИ^з, 11

п'е1а11 раз с1и 1ои1 с!1ГБс11е с!е сопс!иге ^ие 1е роез1е с!ез 1сгаТсћ-

п11сз гергсзеп1а11 1а раг1 ргфопс!егап1е Је 1а роез1е ^р1^ие ти-

зи!тапе зеЈ-1Јо-сгоа!е.

Моиз гепсоп1гопз, еп ои1ге, 1е сус!е с!ез сћап1з с!е 1сгаТсћ-

п11сз аизз1 с!апз 1а ро^з1е рори1а1ге с!ез АЉапа1з, аизз1 сотте

ипе с!ез рагИез 1ез р!из 1трог1ап1ез е1 1ез р1из сагас1епз11^ие5

с!е сеие роез1е. Раг сопз^иеги, 1а ро^з1е ер1цие с!ез 1сгшсћпЉз

реи1 е1ге 1га11ее аизз1 сотте ип рћ^потепе ђа11сап1^ие соттип,

гте 1п1егр^пе1га11оп с!е 1а сгеа11оп роеМ^ие ога!е с!ез реир1е$

II пе зиШзаЛ раз, 1>1еп еп1епс!и, с!е сопГ1гтег ћ1з1оп^иетет

сеие ро^зге ерј^ие зиг 1а ђазе с!ез еу^петеп1з гее1з

аи1оиг с!ез регзоппа§ез ^и1 оп1 е1е ћ1з1оп^иетеп1

^а роез1е ^р1^ие Зез ^гшсћпј1сз ез1 е§а1етеп1 Гогтее

ро1п1 с!е уие аг11з11^ие с!е зог1е а гергезеп1ег, а Ппз1аг

сћап1з с!ез ћаМои^иез е1 с!ез изсо^иез, ипе зиђНта11оп геиззае

с!е 1а у!е рори1а1ге, а геПе1ег Гезрп1 с!е зоп 1етрз, та1з еНе поиз

с!оппе с!ез 1ето1§па§ез с!е зоп ргорге регГес1шгтетеп1, с!е 1'азр1-
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с1ез сгеа1еигз е1 сћап1еигз аизз1 Меп ^ие с!ез

аисШеигз, а геаНзег 1а ђеаи1е ге^шзе с!е Гехргеззтп.

Оп {гоиуе, Меп еп1епс1и, рапгп 1ез сћап1з <1ез 1сга1сћт1сз,

раг11сиНегетеп1 1огз^и'оп сотраге 1ез уапап1ез рагНсииегез,

сеих ^ш зоп1 гтеих геизз1з — §епега1етеп1 оеиугез с!е 1е1з сћап-

1еигз (ои гес11а1еигз) ^ш е1а1еп1 еп е1а1 сГоКпг ^ие1^ие сћозе

сГипе уа1еиг с!игаШе, татз аизз1 с!ез ргос!иНз тсотр!е1з ои сГипе

^иаШ^ тГепеиге. РоиПап1, с1апз 1а ргезеп1 1гауа11 ез!; рг^зеп1е,

с!е 1а Га^оп 1а р1из §епега1е, Гепзет1з1е с!ез сћап1з по1^з е1 риђ-

Нез, роиг еп !1гег епзи11е с!ез сопс!изшпз, еп ргет1ег Неи ге1а-

Цуез & 1а з1гис1иге Је тогЉ с!ез сћап1з.

^ез сћап1з с!ез 1сгаУсћт1сз топ1геп1 ипе сег1а1пе зр^с1Кс11^

раг герроП; аих сћап1з с!ез сус!ез с!ез ћаТс!ои^иез е1 с!ез изсофаез

аизз1 1з1еп ^ие раг гаррогЧ аи гез1а с!ез сћап1з рори1а1гез тизи1-

тапз еп 1ап§ие зегђо-сгоа1а. ^'аи1еиг а 1асћ^ с!е теИге еп геНеГ

сез сагас1бгез раШсиНегз: 1а 1апдие, 1ез Неих соттипз с!апз 1а

с!езс11р11оп с!ез ћ^гоз ои с!е 1еигз тап1егез сГа§1г, Пп1гос!ис11оп

с1ез с!езспр11Опз ^и1 зогИ сагас1^пз11^иез с!е 1а у1е с!апз 1е т1Неи

тизи1тап, 1а 1епс!апсе а епК1ег аи1ап! с!'^у^петеп1з ^ие роззЉ1е,

се ^иј роигга11 е1ге 1п1егрге1^ сотте ип репсћап1 а 1а ргоНх11^.

МаЈ8 1ои1 се1а пе реи1 раз соп1ез1ег 1е Га11 ^ие 1ез сћап1з с!ез

ћаМои^иез, с!ез изсо^иез е1 с!ез ЈсгаУсћпј1сз и11Нзеп1, аи Гопс!, 1ез

тетез тоуепз рое11^иез е1 ^ие 1а Гогте зеи!е пе реи1 газ зегу1г

с!е сп1еге роиг с!есИег з1 ип сћап1 ез1 ип сћап1 Де 1сга1сћп11сз

ои поп. 11 зиГГИ с!е сИег ^ие 1ез сћап1з с!е 1сга'1'сћт1сз с!е 1уре с!11

»ћегг^§о\те1п« (А. Зсћтаиз) е1 1ез сћап1з с!е 1сга1сћп11сз аЉапа1з

(Јсап%е ћгегзћтће) пе зоп1 раз р1из 1оп§з ^ие 1ез сћап1з тоуепз

Јез ћак!ои^ие$ е1 с!ез изсо^иез. Роиг сеИе га1зоп, с'ез1 1е зије!:

(Јег> сћап1з ^и1 топ1ге с!е 1а теШеиге Гадоп з1 ип сћап1 араг-

иеп1 аи сус1е с1е 1а роез1е ер1^ие с!ез 1сга'1'сћпИсз ои поп. \л

^иезИоп с!е 1а Гогте пе реи1 ^ие сотр!е1ег поз соппа1ззапсез зиг

1ез сћап1з ^ез 1сга1сћп11сз, а1пз1 ^ие зиг 1ез сћап1з рори1а1ге фн-

^иез еп §^пега1 с!апз 1а сгеа11оп ога1е еп 1ап§ие зегђо-сгоа1е е1

аизз1 сћег 1ез аи1гез реир!ез 1>а11саш^иез. Тои1ез сез сопз1а1а1шпз

оШ зи§§еге а Гаи1еиг Шсоу1с 1а 1ћезе ^ие, с!е 1а тете Гадоп

ди'оп ауа1! с!оппе аих сћап1з рори1а1гез 1га11ап1 с!ез ћаМои^иез

Ге пот с!ез сћагиз с!'ћа1с!ои^иез е1 а сеих ^ш з'оссиреп1 с!ез

изсо^иез — 1е пот с!ез сћап1з с!'изсо^ие, 11 Гаи1 поттег саих

^ш сћап1еп1 1ез ехр1о11з с!ез 1сгаУсћп1&з — 1ез сћап1з с!е 1сга-

1сћт1сз.

^'аи1еиг а сопзасг^ ипе раШе с!е зоп !гауа11 а 1а соп-

81с!6га11оп с1е 1а роез1е 6р1^ие с!ез 1сга1сћп11сз еп Јап^ие зегБо-

-сгоа1е е1 Јез ћап%е ћгезћтће (сћап1з с!е 1сгаТсћпИез) аЉапа1з

еп уегз с!есазу11ађез, еп теиат еп геНеГ 1е Га11 ^ие с'ез1 зе-

иЈетспС 1а риђПеа1шп с!е сез сћап1з СЈИ! поиз а регт1з с!е 1ез

сотрагег 1ез ипз аих аи1гез е1 с!'еп е1ађПг 1ез зресШс1^з гез-

Ои1ге 1а теШ1оп с!е 1а Кгај1па е1 с!ез рппс1раих
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ТсћтК.ч с!апз сез сћап1з, И у а аизз1 с!ез зр&Шс1!& Аб1егтт6з

с1апз 1а ро<Јз1е аЉапа1зе ^ш оп1 гезиН^ с!ез сагас1егез раг11сиНегз

ае 1а \"1е аЉапа1зе Дапз 1е Могс! раШагса1. Ма1з 11 у а 6§а1етеп1

аззег сГапа1о^1ез, зиг1ои1 еп се ^ш ге§агс!е 1ез погтез еЉ^иез

5оп1, с!е 1ои1е Гадоп, 1е гезића1 с!ез гаррог1з ти1ие1з е1 с!ез

1пГ1иепсезгес1рго^иез с!е сез с!еих реир1ез с!апз 1е раззе.

В1еп ^ие 1а у1е е1 Г^уо1и11оп с!ез сћап1з с!е КгаУсћпЛсз па

?и$зеп1 соигопп^ез с!е сгеа1шп с!'ипе брорбе (се11е ^исзИоп а

јп1егезз^ зиг1ои1 А. Зсћтаиз), се ^и1, сГаШеигз пе Ји1 1е саз ш

с!апз 1а роез1е рори1а1ге еп 1ап§ие зегђо-сгоа!е ауес 1ез сћаШз

с!е п'1трог1е ^ие11е рбподе, поиз ауопз, 1ои1 с!е тете, ођ1епи

ип §гапс! иотђге с!ез сћап1з ^ш реиуеп1 е1ге гап§6з еп ип

ензетђ1е, а потђгеих ^1^теп1з з1т11а1гез е1 соттипз — 1а

ро^з1е ер1^ие с!ез 1сгаКсћп11сз.

Еп с!огтап1 ип арегди с!е зоп оп^пе, зоп еуо1и11оп §га-

(!ие11е е1 еп сотрагап1 сез сћап1з а сеих с!ез аи1гез реир1ез ђа1-

Кап1^иез, поиз е11опз еп е1а1, и11Нзап1 1ез ехетр!ез с!е 1а ро^з1е

ер1^ие с!ез 1сгашћпИсз, с!е 11гег 1ез сопс!из1опз зиг 1а тап1еге

с!оп1 зе Јогте 1е сћап1 рори!а1ге е1 соттеп1 11 рагу1еп1 јиз^и'а

поз јоигз. Уи ^и'11 ех1з!а11 с!ери1з 1оијоигз ип ш{ т1бге1 роиг

1а роез1е ер1^ие зегђо-сгоа1е, Гапа1узе с!'ип с!е зез зедтеп1з, рпз

сотШе ип епзетђ1е зрес1П^ие, 1а^ие11е с!о11 поиз регтеИге с!е

УО1Г соттеп!: 1ез сћап1з рори1а1гез ^р1^иез па1ззеп1 е1 епзш1е

\1уеп1, Гаи1еиг М1соУ1с з'ез1 с!е1егт1пе роиг 1а рг^зеп1а11оп с!е

1а ро^з1е брј^ие с!ез 1сгаТсћп11сз, сотте с!'ипе раг11е ипрог1агИе

с!е по!гс сгеа1шп ога!е рори1а1ге, сопз1с!егап1 ^ие се11е

аиззз1 Га11еп11оп с!ез сћегсћеигз
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98, 99, 104, 105, 108, 143, 168

Бсуичий, Алиле 102, 103

Бо|чийа 69

boJчий, Али^а 90

БojMиЙ, Делалща 69, 77, 99

Бона, Бепо 41

Боснии, Мемед (ага) 52, 90, 97

Браун, М. 126, 128

Eруерoвиh, Марко 32

Будалина, Тале 50, 56, 70, 71, 135,

Буд Алине, Тали 136

Будимир, Милан 26

Буjа1ковиЬ, Сулю 124

Bylyk Bаstia, Мuji 136

Бул>убашпЬи 17

Бул«убаша, Муjo 18, 83, 90

Буний, Инки 9

Бун>ий, Janа 88

Бутуровuh, Бенана 46, 86, 92, 110,

91, 97, 99, 107, 113, 116, 118, 119,

120, 125, 128, 130, 132, 134, 162

Врчий, Нерим 44

Вук 101

Вук, деспот 11

Вукадин, крал> стари 105

Bукадил, Лаков 38

ВукиЬ, Петар 14

BуKмüновuh, Joван 165

Вулетиh, Вид 43

Газихусревбег 13, 51, 61, 106, 116

Галиотовий, Грга 72

FаpяJа, Халиле 155

Гвоздем 81

Геземан, Герхард 26, 29, 63, 128,

133

Главиниh, Ф. 11

Глумац, Илиjа 72

Глумац, Лука 72

Глумац, Османага 53, 72

Глумчевий, Дервиш 89, 97, 99

FоjcHи (Х) алил 35, 68, 90, 124

Голалща 99

ГрадашчевиЬ 106, 107

Градашчевий, Салко 122

ГрадишЬанин, Буро 21

Грга 21

Гргур 14

Гребни 41

Gгosswеin, Stjераn 22

Грурща 38

124, 125

Буцуловий, Ибрахим 90

BарjаHuh, От]епан, пл. 122

Bасuh, Милан 26

Везировий, Ахмедбег 124

Велагий, Идризага 70

ЬелашЬ, Омер 36

Велагий, Селим 85

ВеселиЬева, Ана 42

Видеций 107

Вилий, ХусеJин 35, 89

ВшьалиЬ 103

BиiiiibnЬ 121, 129

Buтезoвиh, Павле 10, 22, 25, 26, 71

BojиикOBиЬ, Ибрел>а 122

Boj1tикOвиЬ, Салко, Пезий 226, 48,

59, 124

BojиикOüиЬ, Црнко 122

Врамец, А. 83

Врховац, Airajа 53

Врций, Ибрахим 72

Врчевиh, Вук 7, 26, 35, 38, 39, 40,

43, 44, 51, 53, 75, 76, 78, 85, 89,

Гули (jе) рмовий, Маре 42, 121

Гундулий, Иван 11

Даннетовиh, Во]ислав 135

Даниел, Франкол 21

Дед, Бон, Л>ул>и (Dеd Gjon Lull)

Дели, Yсеин 116

Делибеговий, Ахмет 36

Делишимуновий, Криштоф 22

Десница, Бошко 19, 22, 25, 26, 70,

73, 74, 109, 110, 111, 133

Дервишевий, Ибро 48, 113, 121

Дервишевий, Ходурагий 68

Дервиш, паша 28

Диздаревий (и) 17, 113

Диздаревий, Абдулах 41, 89

Диздар, Ага 32, 89

Диздар, Мехо, Хасанага 53

Диздар, Османага 136, 139, 141

Диздар, Хамид 56

Диздаревий, Мехмед 124

Диздаревий, Мехо, 49, 52, 53, 70,

90, 91

Дojчин капетан 74, 76

ДрагаЙевиЙ, Тома 124

Драгоман до'евojка 41
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ДрашковиЬ, Jураj 21

ДрнчиЬ 106

Дуждевий, Тадеца 96

ДукаЬин, Лека 145, 147

Дукгьанин, поп 8, 24, 81

Думлика, паша од 136

Дуракбеговий, Мухмудбег 111

Дуракбеговий, Мухарембег 10

Йуралща 68

ушан, Цар 8, 11, 23, 25, 167

БерЬ Елез, Ашца (Gjегgj Elеz Аli

jа) 136, 143, 146

Берзелез, Алща 28, 38, 51, 56, 61,

64, 74, 87, 88, 106, 107, 137, 142,

151, 163

Вето Башо, Му]и (Gjеto Bаsho

Muji) 136

БоплашЬи 17

BoрЬевиh, Тихомир 93, 155

Boрbuh, /.11

БулиЬ Барjаxтар 36, 73

Булий, Ибрахим 56, 58, 72, 83, 85,

105

Булий, Нухан 87, 118

Бумлагий, Златтца 90

Ejуö 125

Елезагийа (два) 49

Елезовиh, Глиша 135

ЕлечковиЬ, Муjo 30

Енгелбрехт, Вук 21, 83

EреилиJа 106 •

Ердеди, Петар 16

Eсадoвиh, М. 135

ЕшпергановиЬ 136

Жеравица 74

Живана, слепица 34, 129

Жупий 13

Загорка 41

ЗаостриЬ, Филип 70

Zаmрuti, Injас 166

Zапоtti, А. 11

ЗеЬко 32

Зибро ПештиЬ, Алибег 52

Зимер (Zymег) 136, 140

3uрuk, Мустафа 57

Злата, Хаци — Муминова 53

Злапча 36, 74, 83 88, 89

Златтца, сестра Чеиванаге 34, 88

Златка 98

3.\iаjевиЬ, Андрща 29

ЗогиЬ 56

Зорза, Марин 10, 111

Зрински, Никола, бан 28

Зрикий, Османага 52

Зукий, Зукан 122

Зукан Баpjактаре 37, 72, 136

Зуко 72, 141, 152

Зуле 43

Зулфикар 72

Ибрахим 113

Ибрахимага 10, 103

Ибрахиме, Тале 49

Ибро И3

Иванковий, Мато 43

Иванковий, Матоиванантун 43

Ивиh, Алекса 19, 26

Иво 30

Имбро 43

Имер (Ymегi) 136, 140, 144

Иса-бег 13

Исламовий, БеЬир 49

Исхаков, Ахмет 44

Jаzuh Ватрослав 46, 50, 123, 128,

129

Jаков 107

Jана 130

JаnкOвuЬах 61

JанковиЬ, Гашпар 21

JaHxOB!iЬ, Петар 21, 67, 142

JанковиЬ, Стojаи 52, 74, 80, 92

Jаякула 41

Joвиhевиh, Андрща 24

Jуговий 76

JуKuh, И., Ф. 36, 37, 38, 61, 109,

120, 121, 129

Jузсий, БеЬир 122

КазлиЬ, Ибрахимага 41, 42

Kаsslitsсhitsсh, Мustаfа 67

Капетановий, Риза бег 123, 124

Капетановийи 17, 41, 73

КапициЬ 113, 135

КарабегониЬ Ибрахим (Ибро) 122

ICара — Jouаi! 103

Караман, Димитрще 28

Карациh, Вук 7, 27, 29, 32, 34, 35,

38, 39, 40, 43, 59, 60, 69, 75, 89,

92, 106, 107, 108, 110, 120, 128,

129, 135, 164

Караций, Стефан, Jоксимов 33, 34

Кариманага 71

Кариманага, Л>убий 68

Касум , Реброн>а 125

КасумовиЬ, Мустаjoег 68

Катарина, Мехо 141

Kаiimh, Б. 11

KaHuh Миошиh, Андрша 103

Кемура, Ш. С. 32

Kегçmагiса Мага (Крчмарица Mа

ра) 137
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Кесещца, Милош 85

КесепиJа, Муса 56, 87, 143

Кладушанин, Муjo 99, 116, 137

Кладущки, Муjo 98, 104, 116, 123

Клаиh, В. 12, 25

Кнез, Лазар 92

Ковач 103

(од) Ковача, Рамо 71

Ковачевий, Алибег 10

Ковачевий, Рамо 71, 72, 120

Ковачина, Рамо 44, 71, 92, 94, 98,

99, 116

Ковчий, Мурадбег 79, 80

Контарини, Бироламо (Сontаrini,

Giгollаmo) 87

Ku.iaicoi'.nli 49, 122

Колаковий, Мех.исд 48, 58, 64, 93,

121

Колаковип, Мухамед, Колак 48.

123

Колаковип Цафер, 58

Колuhи, Ернест (Koliqi Eгnеst) 161

Комлен, капетан 81

Комл>енин, JаHKo 96

Контарини, Бироламо 103

Koiьuli, Алиjа 30

Попчийева, Фата 41

Корча, Мехмедпаша 158

Костреш, арамбаша 86, 104, 105,

123

Котарац, Il.mja 124

Крчмарица, Мара 130

Крагьевии Марко 34, 36, 38, 41, 56,

76, 77, 87, 92, 129, 137, 142, 143

Kраснuhu, Марк 135

Краус С. Фридрих, (Krаuss S. Fri

еdгiсh) 44, 45, 49

Крешевллковиh, Хамдш'а 16, 17,

25, 26, 59, 70, 73, 109, 110, 117

158, 166

Крешто (Kгеshto) 150

Крешто, Капетан (Kгеshto Kаре-

tаn) 141

Крешто, Харамбаша (Kгеshto На-

гаmbаshа) 137

Kрстuh, Б. 52, 165

Крупа, АрнаутовиЬ 70, 156

Крцо Харамбаша 99

Кулиновийа (два) 70

Кумаjлип, Алага 48, 90

Кумалий, Нухан 90, 124

Кипа Dеvojkë (АJкуnа ДеaojKа)

Кунарип, Омер 90

Кунина Златиjа 89

Куний, Мехмедага 58

КурипеHич, Бенедикт 14, 18, 25, 27,

28, 59, 116, 133

Куртагий 69

Куртагий, Нухане 53

Курти, Донат 155

Куртовий, Мухарем 48

Куртий, Ахмедага 69, 168

Кучевийи 106

Кушан, J. 56

Лабутан 146, 147

Лазаревна, ргеван, деспот 12

Лалевиh, Миодраг 135

Lаmbеrtz Махimiliаn 155, 165

ЛатковиП, Вида 28, 135

Лика, Mустаjöег 68

Лимун 1U1

Лички, Мустаjöег 10, 17, 18, 22, 36,

39, 44, 49, 52, 57, 68, 69, 72, 73,

78, 87, 89, 163, 168

Jloпашuh, Радослав 13, 18, 19, 25,

26, 64, 65, 67, 68, 102, 109, 158

Л>убовий (Бег) 32, 34, 36, 39, 41,

42, 43, 56, 93, 101, 108

Л>убовипа кадуна 42

Л>убий, Кариманага (в. Кариман-

ага) 68

Лжчки, Мустаjöег 98

МажураниП, М. 112

Mаjегий, Хасан 48, 64, 123

Мал, Jосun 19

Мали, Мехмедага 36

Мали, Омерага 90

Мали, Радojица 38, 143

Малил, !усуфага 53

Малкоч 28

Малкочий 18, 27, 28, 164

МалжониЬ, Стипан 50

МамуниЬ, Омер 43

Мандуший, Вук 74, 78, 97

Маретuh Тома 7, 46, 62, 81, 89,

101, 110, 125, 126, 128, 129, 132,

143

МариJаH 19, 55, 70, 84

МарunKoвиh, Б. 60

Марjанoвиh, Лука 36, 37, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 92, 109,

120, 121, 123, 125, 126, 127, 128,

132

Мартелини, Михо 29

Маркета, из Пакоштана 10, 111

Маttеl, I. М. Il

Матuh, С. 121

MаTnjаUi, крал> 11

Мarujашевиh, Буро 52

Магujашевиh, Иван, Марujа 52

Махмуд 17

Махмутага 37

Меденица, Радосав 135

МеЬедовиЙ, Авдо 55, 58, 124, 125

МекиЬ 56, 106

Мердановип, Муjo 49

Мерима 143
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KpajiiuiниMка епика 179

Мехмед, султан 9

Miuановufi Михаила 56, 57

Милисав, кнез 55

Миличевий, Михал 103

Миклошuh, Фран,о 27

Милован 95

Милушновuh., Симо, СараjMijа 62,

154

Мшьан 41, 42

Мimа од Костура 132

Митровийи 74

Мuhoвиh, Драгутин 135, 165

Михачевиh, Ловро, фра 20, 161

Миховчевнйка, Ана 41

Младеновuh, Живомир 35, 60, 110

Морача 101

Морийи 106, 107

Мостаранин, Мyjo 43

МостарлиJа, Муjo 101

Мочивуна, Вук 74

Мркоiьий, Петар 129

Муjo 21, 32, 34, 43, 44. 54, 58, 64,

67, 75, 76, 78, 80, 81, 85, 88, 90,

91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 127,

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

145, 146, 147, 149, 151, 152, 155,

156, 162, 163

Муjо, челембща 42

Мумин 69

Муминага, стари 99

Мурадага 68

Мурат арамбаша 30

Муратбег 78, 108

Мурат, Суле}мане 36

Мурко Матujа 56, 58, 62, 121, 124,

125, 126, 127, 155, 156, 162

Мурадага 68

Мурадбег 78, 108

Мус-ага 32

Мусгеубег 30, 81, 82, 83, 85, 99, 101

Mустаiöегoвиuа 30

Мустафа 67, 69, 86

Муста< >а, сужан> 10, 21

Мустафа и Фрако, суяоьи 10

Мустафага 93, 103, 111

Муста< >а, крупски диздар 67

Мустафий, Алиле 99

МуциЬ, Муро, Бишйанин 122

Мухамед 68, 123

Мухарем, fiехаjа коста]нички 9, 21

Назечиh, Салко 74, 108

Накий 55, 71

Наметак, Алща 46, 47, 56, 57, 113,

123, 125

Неделковuh, Душан 164

Непознати, ТТераштаншт 29

Нико Бар|актар (Нике Барjакта-

ри) 136

Нина од Костура 36

Новаковий 165

Ыовалща 106

Новлюнах 61

Новл>аниЬ, Алиjа (Novlаniq Аlijа)

Нукий, Ибрахим 44, 72

Нукий, Осман 41, 42

Нукица (,дете") 31

Нусухага 21

Нухан 99

Нухий Барjактар 73

Нухий, Омер 48

ОбадовиЬ, Довица 135

Обилий, Милош 77

Огламуйа Рамо 137

Ограш, Хасанага 54

Ограший, Алnjа 37, 41, 42, 72

Ограшевнй, A?mjа 72

Ограшевий, Хасанага 73

Одобашнй 113

Одобашийи 17

Ожеговий, Радован 20

Олесницки, А. 60

Омер 41, 67, 83, 84, 140, 143

Омерага 10, 21, 67

Омерица 100

Омерпаша, Ибро 113

Омерпаша, Муjo 115

Оришковий, Микулица 10, 22

Орлан, öаpjактаp 73, 87, 97

Орлановий, Мехо 97

Орлановий, Муjo 53

Орловий, Бг. 49

Осанага 41, 99

Осjечкn, Османбег 158

Осман, 36, 37, 83, 87

Осман, Aлаjöег 128

Османагий, Мехо 89

Османбег 37, 90

Осмо, ол Тимока 80

Осман, Баpjактар 82

Ocтоiа 72

Охмуйевий, Никола 11

Ошперган 136

Пава 130, 184

Павечий, Лука 43, 45

IlавиHuh, Cтjеnüн 25, 26, 109

Павле 84

Павловий, Лука 158

Палмотuh, Б. 11

Пала], Бернард (Pаlаj Bеrпагd)

пан, сутарскн 78

Пантиh Мирослав 27, 29, 32, 59, 60

Панций, Хусо 43, 45

Париповийи 106, 128

12*

http://www.balkaninstitut.com



180 Драгутин МиЬовий

Pаrrу, Мilmаn 55, 56, 58, 76, 85,

97, 124, 125, 126, 131, 134, 142,

162

Штамп!). Петар 9

Паун, Харамбаша 36

Паша, Асанпаша 107

Паша, Гута 123, 124

Паша од Беркота,

Пашалий 111

Паший 107

Паша, Радоопца 100

Пеашиновий, Никола 20

Пеимана 32, 89

Пеjановий, БорЬе 59

Перошевий, Миховил 73

Пейки, Хасанага 158

Печевща, Ибрахимбег, Алаjбег 83

Пешгий, Алибег 53

Plаkп Qеfаnаk (Стари Чеиванага)

137

Плана, ШефЬет 135

Плочанин, Алага 85

Подруговий, Тешан 92, 121, 129

По]керт 126, 128

Потговий, сердар 52

IJonовtih, Бук, Ришн>анин 107

Попрженовий, ОсманбрГ 68

Tîoповиh, Милорад, Шапчанин 60,

133

Попрженовий, Османбег 68

Посавллк, Ибро 38

Росса, Нико, Велики 41

Предо^евийи 106, 116

Pгеle Même Ujku (Прел> Мем уj-

ку) 136

Pгеnnushi, Vinсеnс (Пренуши,

Винйенц) 155

Приморац, Илиiа 98

Приморац, Тадоца 37, 95

Протарий, Мустафа 30

Пуле, француски путописац 28

Пушкаревийи: Никола, Илnjа,

Марко 58

Рабата, JOсrnт 158

Раде 82, 85

PаÄивOJе 28

Радний, М. 11

Га 1oi и-;!). Симо 52

Радоне 13

Радojица 55

PадojHuh, Никола 25

Pадotbuh — 1иричек, 165

Радослав 55

Радослиjа 100

Рако 85

Ракощла 118

Раничий, Петар 121

Рамо 32, 94, 97

Рамо, Баjрактар 107

Рачки, Фр. 19, 25, 26

Рашко 92

Рецеп, одобаша из Jасеновца 10

Рецеп-паша 108

Ризаj, Скендер 166

Ризванбеговий, Алипаша 58

Риипьанин, Хацо 101

Роса, С. 11

Роений, Стефан 87

Ружа 140

Ружица 89

Русо 85

Рустем, öарjактар 107

Rushа (Ружа) 137

Сабини, гроф 73

Сава, сужаiь 21

Сава од Посавлю 97

Салих (неки) 10,

Салко 123

Сандий, Josаn 78

Сасин, Л. 11

Селимбеговий, Мехмет 119

Сеjаnо, Иваки (Сен>анин Иван) 88,

139

Секел, Лука 16

Овлиха 32

Сен>анин, Иван 41

Сujарuh, Базим 125

Сujарuh, Ломил 113, 125

Сверчки (и) 106

Симий, Л>. 125

Сиротан Алща (Siгаn Тin Аlijа,

Syгеt Аlijа) 71, 90, 124, 136,

137, 145, 148

Скенди, Ставро 154, 156, 161, J66

Скендербег 144

CitраíufflлиJа, паша 53

Смаиалгий, Мехо 44, 45, 49, 55, 56,

60,97

Smi Nаniс Sегdагi (Смил>аний сер

дар) 136

Смшьаний 100

Смил>аний, Петар 57

Смил>анийах 61

Смил>аиий, Или]а 22, 74

Соколе, Халиле 151

Соколовийи 61, 116

Соколовий, Ибро 90, 106

Соколовий, Мехмедпаша 61

СОКОЛАНИН, Суле]малин 124

Солиман, сужан> 21 '

Цорий, капетан 48

Соркочевиh, Я. 11

Стамжнпца, Mvjo 30

Stеinmеtz. Kаrl Ш

Стефаи 108, 129

Стojаnoвиh, Лубомир 25, 34, 35
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Суле]манпашип — Деспотовиh,

Омербег 107, 115, 120, 121

Суша, Одобаша 99

Табак, Османага 122

Тале 21, 44, 70, 71, 79, 98

Тале, од Орашца 36, 116

Тал>е, на кулашу 98

Тали и Будит 136

Тале, Ибрахиме 53

Тале Личанин 52, 53

TаHKOBиЬ 73

ТаMкOвиЬ, Осман 36, 72, 98, 135

ТановиЬ 72, 73

Тануша 138, 139, 148

ТардиЬ, Муратбег 18

Tерsuh, Л. 11

Тинтор, Нинко, Латиняне 49

Тинодиjе, Сеöастиjан 28

Томиh, Jован 144, 162, 165

ToMKoвиh, А. 11

Таллина, Милан 77

Трубар, Спепан 21

Трухелка, Еиро 155

Туэяа капетан 106

Турjaн, сисачки капетан 10

Натовий, Мурат 107

Натовий, Сувариjа 39

Неjфанага стари 99, 152

Немин-ага 42

ñерuh, С. 133

НеraЬ, Осман (бег) 85, 90, 97

БехгфЛи 17

RoрoBиЬ, В. 32

Нуприли Везири (Quрrilli Vеziri)

137

Пуприлий 51, 106, 116, 117

Нустановий, Мехо 123

Yпьанин, Салих 55, 74, 97, 125

VjyHOвHЬи 123

Yлман паша, босански 28

Умий, Омер 48

Yмер 58

Yигнад, Иван 16

Vрoiuевиh, Атанаси]е 24

YCKOк Влаивода 99

Yскок, Радован 82, 83, 85, 116

Yскок, Panojmiа 85

Yскок, Лаиван 99

(дели) Yсеин 116

Фазлибеговий, Зшад 58

Фата 74, 85, 99

Фатпма, 41, 86, 90

Фатима, паше од Беркота 100, 130

Ферад паша 14

Ферат паша 31

ФерхатапЛ, Адем 124

Ферхатпаша 61

Фердинанд, крал> 16, 20

ФериэовиЬ, Зеjнел, Ибричин 40

Фетий, Паша 125

Фирдус, капетан 37

Ф] у.ъанин 55

Филиповий, Алибег 123

ФилиповиЬ, бег 37

ФилиповиЬ, Jаков 10

Филиповип, Недим 15, 25

Фортис, Абате 27, 32, 33, 120, 127

Фортий 55

Фоскарини, Бироламо 87

ФранасовиЬ, Петар, дум 41, 42,

43, 60

Франкол, Даниел

Франкопан, Вук, Тржачки 66, 67

Хабиб, роб 21

ХаJке 74

ХаJкуnа 32, 74, 93, 120, 127, 131,

138, 147

Халил 44, 54, 58, 80, 81, 83, 87, 91,

94, 95, 96, 97, 100, 102, 105, 113,

116, 130, 136, 138, 139, 140, 143,

145, 148, 149, 152, 156, 162

Халил Муjаraи 53, 68, 88, 90, 99

Халил, МуJuH 86, 90, 100, 130, 131,

Халил МуjoB 116

Халил Муjoвий 98

Хамза 53, 100

Ханги, Антун 83

Харамбаша, Мустафа 67

Харамбаша, Qгojаи (Stojаn На-

гаmbаshi) 137

Харамбаша, IIаjo (Pаji i Нагаm-

bаshit) 137

Харамбаша, Буро (Gjuri Нагаm-

bаshi) 137

Хасанага 9, 41

Хасанагиншда 33, 34

Хасанбеговий 113

Хасумовий, Мустаjöег 68

Xatfujахuh, Мухамед 53, 113

Хаций 106

ХерöерштаJн, С. 20

Негnizzа bгudег 67

Херн>ичяцах 61, 62

Херман (Нöгmаnn) Каста 7, 39,

45, 47, 48, 49, 52, 60, 66, 67, 77,

79, 87, 91, 92, 105, 107, 118, 123,

124, 128, 140, 141, 158

ХиркиЬ, Ахмед, „Пиво" 122

Xojслер 63, 129

Холенек, Адам од 16

Хороз, Алага 122

Хоросовий, Мустаjôег, Исаимбет
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Храбреи, во]водя 14

Хрн,ица, Муjo 21, 36, 42, 50, 53,

67, 68, 69, 71, 72, 76, 80, 96, 101,

103, 105, 123, 168

Хрнлща, Мустафа 66, 79, 105, 140

Хрнлще (брайа) 39, 49, 53, 72, 81

Хрнлсчин 51, 79

Хрнлща Халил 53, 88, 90, 91, 100,

120, 124

Хрн>ичий, МYJO 76

Хрн>ичий, Омерица 100

Хусо 45

Xусеjиiiага 67

Церий, Алибег 124

Церийи 17, 69, 70, 168

ЦернсцевиЬ, Иво 30

Цшор, сужан> 21

Црнчевийи 53

Црнчий, Jусуфбега 53

4а6еj, ЕЯрем OÇаbеj Eqгеm) 145,

149, 156, 165

Чаушевий, Ахмет 48, 49, 122

Чаушевий, Мехо 58

Чеиван 88

Чеиванага 34, 44, 53, 73, 150

Чеиванагийи 90

Чеиван, Ахметагий 122

Чеиванага Стари — Дедо (Дидо)

72, 73, 97, 99, 116

ЧеJB3«агиЬ, Мехо 52, 58, 90, 98

Челебий, Хасаи 52, 53

Челебща, Мустафа 125

Челемби|а, Муjo 43

Челемгаца, Муjo 30

Ченгий, Смаилага 39, 107

Ченгийи 106

Ченгий, Алибег 58

Ченгий, Османага 58

Чета, Антон 88, 135, 142, 164, 165

Четобаша Муjo (Сеtobаshе Мuji)

136

ЧубелиЬ, Твртко 127

Чубриловиh, Баса 109, 156, 166

Чуглий, Хасанага 41

Чустовий, Осман 49

Цаиаа бул>убаша 118

Цанга бул>убаша 70

Цафер, капетан 17

Цаферовий, Цазинанин 122

Ценерал, Матан 87, 97

Шабан 38

Шабан, сужан> 21

Шабановиh, Хазим 13, 15, 17, 25

Шабий, Алща 48

Шаин Паший 106

Шале од Мостара 98

Шала, Демуш 135

Шарац, Махмудага 52

Шарий, Цвщан 74

Шелмановий, Мустафа 21

Шестокриловий 37, 38

Шеховий, Осман 33, 34, 108

Шилобадовий 103

Шштовий, Мехмет 39, 40

Шимун, Брехул>а 80, 86, 88, 141

ШишиИ, Фердо 160, 166

Шкрл>ий, М. 35

Шмаус, Алоиз 24, 28, 62, 63, 65,

66, 109, 126, 127, 128, 130, 133,

134, 135, 155, 161, 162, 166

IIlуtbiih, М. 36, 37, 38, 61, 97, 109,

120, 121, 128, 143

Шгкхгьарий, Миховил 124

Sufflаy, Мilаn 160, 166
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КРАЈИШНИЧКА ЕПИКА

Издаје

БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ

Беоцрад

Технички уредник

ТЕОДОР ВАСИЉЕВИП

Опрема и штамла

ИРО ПРОСВЕТА, ООУР ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Београд, Добрачина 30

РО „ДРАГАН СРНИН", Шабац
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