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ПРЕДГОВОР

Хаздуштво ]е за]едничка балканска по^ава, приметили су

]ош путописци и мемоаристи XVI—XVIII века. Живот народа ]у-

гоисточне Европе, кроз пет векова туркократще, протицао ]е у

знаку сталне угрожености и борбе за опстанак. Отуда покрети

]ужнословенских ха^дука и ускока и новогрчких клефта и арма-

тола (мартолоса), сваки посебно и сви за^едно, представл>а]у оп-

шти и за]еднички облик протеста хришпанске ра]е против ото-

манског економског и соцщалног нзрабл>иван>а и политичке

обесправл>ености.

Одметнички и ослободилачки покрети балканских ха,щука

кроз векове имали су од]ека у народно] машти, а преко н>е и у

свеколиком народном стваралаштву. Усмено песниково стихова-

н>е о ха.]'дуцима има сво]у давну историку и веп дуже време побу-

Ьу^е пажшу научних посленика као типично друштвено-истори_)-

ски, културни и уметнички феномен код народа балканског под-

небл>а. МеЬутим, по]единачне, нецеловите и уско специфичне, а

често и само популарне расправе и чланци, иако несумн»иво вео-

ма корисни, нису однос ха]дучке и клефтске песме посматрали у

ширем контексту и на компаративно] основи. Разуме се да су

тако сумарна истражпван>а и у невеликим оквирима, често само

као конгресна саопштен>а у сведеном облику, упрошпено и

фратментарно одреЬивали стелен самосталности, с ]едне, и уза-

Замности две]у поезда, с друге стране.

Усмено песничко наслеЬе ]е сложеног исторщског и кн>и-

жевног, пре свега, поетског израза, па ^е н>егово проучаваньс

комплексно и тражи примену методског плурализма. Управо зато,

и у студи)ама као што ]е ова, ни^е довольно репи само да ^е онаhttp://balkaninstitut.com/
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раЬена на компаративно^ основи. Ово утолико пре што компара

тивно проучаван>е ни]е ]едноставан метод. Найме, примена само

компаративног поступка на сагледаван>е сложене проблематике

усменог народног стваралаштва доводи до ^едностраних и непот-

пуних заюьучака, посебно када ]е реч о инверсном прожиман>у

епског и баладног песништва словенских и несловенских народа

^угоисточне Европе. Зато се за темел»на компаративна проучава-

н>а траже опсежна знаньа и сложен научни метод. Найме, поред

самих песама, треба познавати историку и географщ'у, живот и

обича]е, ]език и менталитет народа чще се усмено наслеЬе проу-

чава. То значи да треба полазити од матери]алистичких схватан>а

и ди]'алектичког прожиман>а културног наслеЬа, од сагледавагьа

свеукупности уза^амних односа, пресудних за бол>е разумеван»е

одреЬеног времена и догаЬа^а у ньему. На та] начин се стичу пред-

услови за комплексно проучаван>е усменог народног израза, од

националних особености до меЬуетничких подударности и про

жимала.

Као класични филолог и неохеленист, пре свега, а онда и

као историчар, историчар кн>ижевности и фолклорист, аутор ]е

покушао да компаративни аспект овде прошири и обогати ме-

тодским поступцима у распону од интердисциплинарних до чи

сто фолклористичких приступа. Ако ]е писац ових редова на та]

начин ма колико успео да разуди досадашььа знан>а о ха]дуцима

и клефтима и народном песништву о нлша, онда он доиста може

бити задовол>ан. На]зад, вредност ове монографще биНе утолико

веКа уколико на старим темама буде отворила нове видике, и

уколико буде подстакла шира и потпуни]а сагледаван>а органи-

заци]е борбеног живота ха]дука и клефта, и н>ихових легендар-

них и поетско-истори)ских ликова.

У анализи и синтетизован>у изворне поетске граЬе аутооу

се наметало уверение да ]е, према досадашн>ем стан>у компаратив-

них проучаван>а ха^дучког и клефтског покрета, било историйки,

било социолошки или каижевно-истори^ски, ова] подухват за-

хвалан не толико што представл>а „савршен посао, после кога

се нема шта више репи", колико због тога што треба да олакша

рад каснщим посленицима, ко]и Йе га нзводити на бол>е при-

премл.еном терену од онога што ^е аутора чекао.

Наравно, познавалац народне традици^е о хащуцима и кле

фтима може приметити да ово] кн>изи недостаче подробни]а

естетска анализа песама, и шире — поетика ха]дучког и клефт

ског песништва. Стога ]е неопходно указати да су у коначно] ре

дакцией текста монографи]е изостали ]ош и такви осврти као што

су одевание и оружие ха^дука и клефта, па мегдан и неки чисто

ха]дучки елементи V витешким ликовима Дигениса Акрите и

Марка Крагьевипа. Разлог томе ни]е само научна економи]а ко

том се аутор руководив у обради граЬе за ову кн>игу. Пресудна

}е, пак, била концепци^а кьегове нове кгьиге о српскохрват-

ском и грчком усменом песништву, у ко]о] пе се наНи и сви ониhttp://balkaninstitut.com/



Ха.]дуци и клефти у народном песништву

овде изостали елементи, место ]едва разлучиви од сродне народ-

не потке у другим циклусима и мотивима песама.

Преда^упи научно] давности резултате сво^их упоредних

изучаван>а исторще ха,щука и клефта у народном памйекьу, ау-

тор се искрено захвал>у]е академику Васи Чубриловипу, оснива-

чу Балканолошког института САНУ, ко]и ]е ову тему уврстио у

институтски програм рада, у оквиру про]екта Хщдуци у умотво-

ринама народа ]угоисточне Европе.

С нескривеним задоволлтвом писац изражава захвалност

академику Радовану Самарципу, директору Балканолошког ин

ститута, и др Мирону Флашару, редовном професору Филозофског

факултета у Београду, уз чщи добронамерни подстрек и корисне

сугести^е ]е ова] текст уобличен и припремл^ен за штампу.

У методолошке координате ове монографске целине, посеб-

но кад ]е реч о клефтима и арматолима, уграЬени су драгоцени

савети г-Ье др Алки Кирщакиду-Несторос, професора и руково-

диоца Одсека за лаографщу (фолклористику) Аристотеловог уни-

верзитета у Солуну. Не ман>у захвалност аутор дугу^е ]ош неко-

лицини грчких колега, ко]и су му од самог почетка у раду на

ово] студией свесрдно помагали у прикупл>ан>у извора и литера

туре О- Пападрщанос), у избору илустрашна о клефтима и арма

толима (Е. Кирщакудис) и евидентиран>у података о н>иховом

ликовном изразу и сво]еручним записима по грчким манастири-

ма (С. Кисас).

Проф. др Жарку РужиНу (Нови Сад) припада захвалност за

стручну оцену поетске (метричке) структуре ауторових превода

клефтских песама.

С посебним задовол>ством треба истаКи предусретл>ивост

и разумеван>е бро;)них наших и грчких библиотечких радника,

ко]и су немали сво] удео уградили у редове ове монографщ'е.

Ауторови нащри]атни]и истраживачки тренуци били су у би-

блиотеци „Генадион" у Атини и у Универзитетско] библиотеци

у Солуну. Изузетну пажньу и захвалност аутор такоБе дуту)е са-

радницима Библиотеке САНУ, посебно Л>убинки Васип, Гордани

Бо^овип, Снежани Николип и Слободану БорЬевипу.

Републичко] за]едници науке Србще упупу^е се захвалност

на матери]ално] помопи за об]авл>иван>е овог рукописа.

Мало Крчмаре, ]ула 1983. М. Сто]ановип
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УВОД

Сложеност исторщског развитка словенских и несловен

ских народа ]угоисточне Европе у време туркократще, у том ду

гам и важном периоду кьихове ^ош увек недовольно расветтьене

истори)е, створила }е посебне односе измеЬу осво]'ених и осва^а-

ча, изражене у институщцама ха^дука и ускока, клефта и армато-

ла — мартолоса. По^ава хаздукованьа у готово свим балканским

земл>ама и за све време турске владавине има различите узроке

и поводе, па }о] зато ни цшьеви нису били увек исти. У основи

друштвена гю^ава, ха^душтво и клефтство нису настали само као

одраз поносног и плаховитог менталитета српске и грчке ра^е и

природне погодности балканског поднебл>а. ЬЬихови корени су

претежно економске природе, а уследили су као отпор покоре-

ног народа према друштвеном угн>етаван.у, примитивно] власти

и турском насшьу. Ха]душтво и клефтство су, дакле, по свом

основном садржа]у били стюицски народни покрети, зедан про

тест сел>ачких маса против политичког бесиравл>а, тешког еко-

номског стан>а, насил>а и експлоатацще. Била ]е то ,|ош недовол.

но организована форма активне самоодбране народа од страних

и сво]их упьетача, у исто време.

Географско грананье Балканског полуострва, омеЬеног прав-

цима на^познатщих планинских масива, и немирна исторщ'а овог

дела Европе довели су до по^аве ха]дука и ха]душтва од на,)ста-

ри)их пиратских, гусарских времена до слободарских одметника

народноослободилачке борбе у наше време. У тим пограничним

планинама „измеЬу Рашке и савско-дунавских кра]ева, измеЬу

Старе Срби^е и Македонке, измеЬу Македонке и Арбанщ'е, или

измеЬу Тесание и Епира" — примепу)е на ]едном месту Сто]анhttp://balkaninstitut.com/
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Новаковип, српски историчар кньижевности и културе — „ти су

простори били места, у копима се од памтивека и под свим упра-

вама ха^дуковало и живело у неке врете патрщархалним горским

републикама".

Саопштен>а о ха}дуцима и ускоцима, клефтима и армато-

лима (мартолосима) у архивско] граЬи и историографско^ лите-

ратури срепемо од XV века наовамо. За нас су то понекад само

узгредне и кратке белешке историчара и хроничара, путописаца

и мемоариста, значащие као сведочанства о степену кьихове оба-

вештености о овоз друштвено-истори)ско] по]ави. За то време

су народи 1'угоисточне Европе, Срби и Грци посебно, пратили

ова] друштвени феномен и обраЬивали га у сводим умотвори-

нама. Има^упи у виду од^ек ове по]аве у народно] машти, а пре-

ко н>е и у народном стваралаштву — миту, легенди, песми, при-

поветки, пословици, анегдоти, шали, здравици, узречици, поре-

Ьен>у — давно се осеЬала потреба да се свеобл/хватшпе, пре свега

упоредно, проучава народна традицща о ха^дуцима у ширем

контексту истори)'е и културе балканских народа. Ово утолико

пре што су неки знаменити хащуци и клефти — Воевода Момчи-

ло. Старина Човак, Гп\па Новаковип, 1анис Букувалас, Нико Ца-

рас, Ха]дук Вел>ко, Лоргакис Олимпиос, постали народни ]унаци

ширих области. Сматрамо, стога, да би за проучавагье живота и

прошлости народа овога дела Европе и данас било занимлэиво

вршити упоредна истраживан>а V области усменог народног ства-

ралаштва о }ужнословенским ха]дуцима и новогрчким клефтима,

посебно због тога што су до сада таква истраживагьа остала

углавном на маргинама балканолошких студила. Мало ]е, найме,

а V нас готочо ла и нема. веЬих студща и прилога ко^и су за

хватали проблематику инверсног односа усменог пеоништва |у-

жнословенских и грчког народа, посебно н>ихове ха^дучке и кле-

фтске песме. Штавише, и оно што ^е досад ураЬено тражи нова,

по времену и областима пространна, осветл>аван>а, допуне, си-

стематизован>е и синтезу. МеЬутим, за ^едан свеобухватан при

ступ неопходно 1'е, пре свега, да се у разматран>е узме сва досад

записана и об^авл^ена граЬа, песме ха;)дучке и о хащуцима из

свих кра^ева балканског поднебл>а, да се забележи и оно што

]Ош увек живи у народу а темел.и се на хашучкот традицией из

времена туркократщ'е, да се установи основни садржа], сижеи

и мотиви, циклуси песама о по]единим ха^дуцима, распростран>е-

ност ха^дучких и клефтских песама у вари]антама и тематски,

учесталост вари)'аната и н>ихова лимитрофна разуЬеност, живот

V народу и имтхови носиоци данас. Посебно недостачу критичка

издан>а поетских текстова, потпуни^е студите и коментари, са

индексима мотива и картама о н>ихово] распростран>ености. Сва-

како се, напослетку, издва^а и веома знача]ан проблем о месту и

улози ха]дучких и клефтских песама у разводу кн>ижевне мисли

код народа ]'угоисточне Европе.http://balkaninstitut.com/
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Проучаван>е ха^душтва „у размакнутим меЬама за]еднич-

ке историке балканских народа", кад се ха]дучка традицща по-

чела гранати у варианте, тражи вишеструко пониран>е истра-

живача у темел>е овога подухвата. Зер, однос песама два]у народа

утолико ]е компликовашци што се увек мора и може рачунати

са уза]амним, инверсним утица]има. У том погледу се особита

пажн>а мора обратите на утица^е географске средине, на дру-

штвени развитак и формирагае навика, на однос патрщархалног

живота и друштва према ха^упима и ха]душтву, на ]единствену

представу о ха]дуку као идеалном борцу и аегово^ револуцио-

нарно^ традицией. Разумл>иво ]е онда што ни^е могупе обухвати-

ти сва питан>а у вези са песмама „средгыцех времена". Отуда и

насто]ан>е аутора да учини синтетизовани компаративни пресек

истори;|ских и юьижевних судова о ]унацима ха,щучких и палика-

рима клефтских песама. Муслиманска епика овде ]е само додир-

нута, пошто ]е „по свозо] основно] тенденции супротна и пред

ставлю нешто посебно". Тако су наша истраживан>а усмерена,

пре свега, на то колико су стварно историйка збиваньа преточена

у изграЬиван>е легендарног и поетско-истори)"ског лика ха,)дука

и клефта, у коме се неретко легенда прожима са историям, а

потом на питание шта ]е народним певачима било за]едничко, а

у чему су се разликовали у оцени ха^душтва и клефтства као

друштвене по]аве. Ово утолико пре што данапньа истраживан>а

настсуе да размеЬе пол>е знан>а о посто]ан>у националне особе-

ности овога феномена, гьеговог прерастан>а у националноослобо-

дилачке покрете, ко]и су довели до српске револущце 1804. и

грчког устанка за незавионост 1821. године.
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ХМДУЦИ И КЛЕФТИ У НАРОДУ И НАУЦИ

Хщдучки и клефтски покрет у изворима и литературы

У науци о кн>ижевности балканских народа пресудан ]е

био тренутак када ]е почело интензивно проучаван>е усменог на-

родног стваралаштва «а компаративно^ основи, с посебним освр-

том на од^еке српских и грчких народних песама у научном све

ту XIX века. Уочена ]е тада несумн>ива сличност ових песама,

али ]е било тешко утврдити меЬусобну зависност тема и мотива,

ньихов грчки, српски или ко]и друга генетски приоритет. Одго-

вор на то питанье требало ]е потражити у упоредном проучававьу

не само српске и грчке народне песме веЬ и свеколиког народ-

ног стваралаштва етничких трупа балканског поднебл>а од Хоме-

рове Тро]е до наших дана. 0(во утолико пре што су сви ови

суседи, живеНи у сличним условима и борепи се често против

истог непри)ател>а, сасвим природно морали утицати ^едни на

друге и у духовном погледу, тако да ^е вьихово песничко разгра-

наванье истовремено примало и калеме са стране. Отуда ]е за

дубл»е пониранье у питаньа генезе народних умотворина потреб

но шире познаванье друшвено-политичких прилика и културно-

-исторщских услова под копима ]е наставало не само усмено пе-

сништво него и народна игра и музика, народно неимарство и

ношвьа, посебно умотворине као што су прича, ба^ка, анегдота,

и надасве, пословица, неретко истоветна у Срба и Грка, баш као

и код других ]ужнословенских и балканских народа.

У првим децени]ама прошлога века, готово истовремено са

ослободилачким устанцима против Турака — код Срба 1804., а

http://balkaninstitut.com/



16 Миодраг Сто^ановий

код Грка 1821. године — многи европски юьижевни посленици

почели су да упоредно проучава]у усмено стваралаштво балкан

ских народа, српску и грчку народну песму посебно. Изузетно

место у томе заузима терне] Копитар (1780—1844), славист и

балканолог-публицист1, иницщатор сакушьана српских народних

песама. Ова] учени Словенац показивао ]е велико интересован*

и за новогрчки ^еэик и килжевност2. „Са апостолским жаром,

Копитар ]е знао" — по речима М. Ибровца — „да придоби^е на

проучаван>е српске и грчке народне поезде зедну фалангу пи

сала, на челу са Гетеом и Гримом"3. Найме, као цензор за грчки

]език, Копитар ]е посредством „]едног ученог Грка" бечког, Тео

дора Манусиса, добио сто грчких песама4. Ову збирку дао ]е Вер-

неру Хакстхаузену да ^е публику|е с Гетеовим предговором5. Било

^е то у лето 1815, годину дана после об^ав.ъиваньа Вукове П)есна-

рицс. 'Гада ^е и Хакстхаузен дошао на помисао да „за^едно са

грчким песмама изда и српске"6. Остала ]е то, меЬутим, само ле-

па Вернерова замисао, чще остварен>е ]е претекао француски

компаратист и филхелен Клод Форщел (С1аш1е Раипе1; 1772—

—1844), об]авл>иван>ем, у два тома, сво]е и у исто време прве

грчке збирке народних песама. Фори]ел сам каже да ^е само

срекан случа] што ]е баш гьегова збирка прва угледала света,

будупи да су „у последн,е време Немци одличнога талента

скушьали грчке народне песме да би их издали"7.

У научно] литератури, посебно у грчко] науци о фолклору

— лаографщи, прихвапено ]е мигшьенье8 да ^е немачки песник и

филхелен Вилхем Милер (уУПЬегт МШ1ег), у свом преводу Фо-

рщеловог издааа новогрчког народног песништва9, први усмерио

пажн>у научника — историчара кн*ижевне народне културе, на

сродност и сличности српске и грчке народне поези)"е у ширем

контексту. Изгледа, меЬутим, да ^е Милера за мало претекао ру-

1 Зкок, Р., О Vагио5/^ Корп1агсп?е г МгЫоШбеуе $1а\>1зНке га ЬаОсапо-

1о8ци. Соуоп 1 ргейауагца (В15соиг8 е! сопГёгепсез), III тесТипагосин коп-

Вгез з1аУ181а, 4, Вео§га<1 1939, 66.

2 ЕперекИез, Р. К., КорНаг ипй (Не Спескеп. ЫасН ип^ейгисЫеп Ак1еп

ипй Вгге^еп айв йеп Агскюеп т Шеи, МйпсЬеп ипд Рапе, Мепег 51а-

\'1511сЬея 1аНгЪисп, III, 53—70.

3 ГЬготас, М., С1аийе Раигге!, 70.

4 Бурмин, М., Фориел и гьегове претече у Немачко;, СКГ ХУИ/Ю,

1911, 759.

5 1ЬШет, 670; 764; В1е1епсЬ, К., Сое1ке ипй сНе пеидпссЫзскс Уо1к$-

йгсЫипй, НеПаз ТапгЪисЬ, 1929 61—81.

6 Еурчин, М., ор. сИ., 763.

7 1ЫАет, 668; Мсуарйои, 2., Пер1 т?,с, ЬсЗбаеи? тСич дгдхгыу.ыч |лас трасуоиЗмот,

'АОт^а! 1925; КаьрофйХа, К.,Пйг •> Фыр1ё), ^ацефЕ та 87)(лот1х4 трауоъйкх, 'ЕХХтртхт; 8т|п-

омруСаУ, 1950, 117—122.

8 ЛаоурокрСа, КЕ', 1967, 447; с незнатным изменама ова] прилог сдавли

вай ]е више пута на грчком и француском л'езику .

9 Ыеи.%песЫ$ске Уо1кзНеаег (Сезатте!* ипй ЪегаиздевеЪеп уоп С.

Раипе1. ШэегзеШ ипс1 тк с1ез (гап2бз15спеп НегаизееЬегз ипс! е^епеп

Ейаигегипёеп уегзепеп уоп М1пе1т МШ1ег), Ъейргщ 1825.
http://balkaninstitut.com/
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ски песник и преводилац Хомера — Н. И. Гнедич10. Доиста, и Гне-

дич и Милер су сво^е преводе об]авили исте, 1825, године. Но

Милер }е сачекао да се по]ави и друга кн>ига француског издан>а,

а онда }е у свом немачком преводу об]авио оба тома. Гнедич,

напротив, зна само за први том Фори)елове збирке, у коме су

историйке, претежяо клефтске, песме и неколико крапих састава

ко]и се односе на Ъе11а ЗиНоИса. Кн>ига се по]авила у прво] по-

ловини 1824. године, пошто ]'е Гете помин>е у ]едном писму упу-

пеном 10. зула исте године госпоЬици Талф,)". Из те прве Фори)е-

лове кн>иге Гнедич прави избор и преводи само дванаест клефт-

скнх песама, с предговором ко]'и у на]вепо] мери представлю

изводе из обимног уводног француског текста. При томе, на ]ед-

ном месту руски аутор сматра да треба зажалити „ако се само

]едннм томом заврши ово издан>е"12. Свему ]ош претходи одобре

ние цензора да се Гнедичев превод може штампати. Белешка о

томе датирана ]е у Санктпетербургу, 24. октобра 1824. године.

Хронолошки посматрано, то ]е податак више, ко]и свакако

]ош поуздатце говори да ]е Гнедич пре Милеровог целовитог

превода спремио и офавио сво] избор песама грчке народне му

зе. Отуда се н>егова размишл>ан>а у предговору и пореБен»а грч-

ких песама са словенским — руским, српским и четким, могу

сматрати првим поменом компаративног приступа проучаван>у

усменог народног песништва грчког и словенских народа. Гне

дич овде не указу^е само на н>ихове сродности и мотивске пове-

заности. Он, штавише, размишгьа о српскословенском утица]у на

грчко народно песништво, т}. „на нвсни Клефтическия, сочиня

емый именно въ областяхъ, наполненныхъ Славянами"13

О Фори^словом зборнику грчке народне поезще први ]е

код зужних Словена писао Копитар. Он ]е, найме, два пута ре-

цензирао Форщелово дело, посебно указу^упи на сродност срп-

ске и грчке народне песме.1* У исто време ]е на то упозорио и

Вука Караципа, дода^упи: „Када будемо могли да упоредимо пе-

•° Простонародным пЪсни нынЪшнихъ Грековъ (Съ подлинникомъ

изданныя и переведенный въ стихахъ, съ прибавлениемъ введения, срав

нения ихъ съ простонародными пъснями рускими и примечаний Н. Гне-

дичемъ), Санктпетербургъ 1825.

'■ .1овановип, В. М., Клод Фориел и српска народна песма, СКГ.

ХХ1У/3, 1910, 203.

и Гнедич, ор. сИ., XV.

и 1Ыает, ХЬ.

14 2и РаипеГз Спап1з рориШгез йе 1а Сгёсе тойегпе, ЛапгЬйсЬег Йег

ЬкегаШг, XXVI, Меп, 1824, 51—52. Оцену Фори]елове збирке налазимо вей

идупе, 1825, године у истом летопису (XXX, 1825, VII, 159—277), где се

под насловом ЗегЫзсНе Уо1кзИеа"ег упоредо говори и о ла^пиишком изда-

н.у Вукових српских народних песама и о Форщеловом издавъу грчке

усмене поези^е. Оба приказа прештампана су у Уегие/а КорНаг]а зргзоу,

II с1е1, Згейп)а йоЬа, аоЬа зойеХочап^а V »]аНгЬйскег Лег ЬИегаШг* 1818—

—1834, 1. кп)1§а. (РпгесШ Ка]ко N31111831), ЦиЬЦапа 1944, 397—400. 1 2.

кпр§а . . . , ЬшЬМапа 1945, 127; сГ. поревенл грчких и српских народних

песама код Б. Магарашевипа (Сербский лътопись, II 1826, 145—148).http://balkaninstitut.com/
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сме Срба и Грка, Бугара, Албанаца и Турака, бипе могуЬе поу-

зданще утврдити да ли ]е Орфе]ева отацбина сводим поетским

надахнупем утицала на све н>их, да ли су све оне за^едно подра-

жавале, ко^а од н>их ^е могла да да обележ]е другима, ]едном ре

чи, ко ]е ма;)стор, а ко шегрт . . . ВидеНемо да ли ]е Фори)ел, по-

што ]е упознао српске песме, остао при мишл>ен>у да се народна

поезда новогрчка развивала самостално".15 Копитар овде разми-

шл>а о словенском утица^у.

Налазепи доцнще многе за^едничке шх)единости у поезди

два суседна балканска народа, Клод Форщел ]е, као професор

упоредне юьижевности на старом париском универзитету Сор-

бони, пре равно петнаест децетца, у зиму 1831—1832. године, одр-

жао ]еданаест предавала о српском усменом песништву16. Ру-

кописни текст ових предавала чува се у библиотеци француске

академике наука; об^авио их ]е недавно, н>ихову кн>ижевно-исто-

рщску вредност оценио и научно их раэудио наш романист, кн>и-

жевни историчар и фолклорист Миодраг Ибровац, с посебним

освртом на прожиман>а српског и грчког усменог песништва и

ньиховог од]ека у европском романтизму.17

Да би се боле схватио многоструки од)ек ових две^у пое

зда, Форщел, иако на основу малоброртих елемената, чини до

бру основу за дал>а изучавааа сродности н>иховог песничког из-

раза у народном пампеньу. Песме обичазне, л>убавне, наративне

— баладе и романсе, истори^ски циклуси стари и нови — пру-

жа^у, по Фори)елу, многобро^не исте теме и мотиве. Веома су

сличне и тужбалице, свадбене и додолске, ха^дучке и клефтске

песме.

Фори^ел, меЬутим, ище стигао да упореди наше ха]дучке и

грчке клефтске песме. Треба зажалити због тога, примеНу^е М.

Ибровац, пошто борба српских и грчких одметника против за-

^едничког непри)'ател>а пружа низ аналога и много за]едничких

црта. Доста илустративних примера за то да^е и сам Ибровац

у поглавл>у Клефтске и хщдучке песмеа, али то чини углавном

на основу Вукових и Форщелових текстова. „Ако ]е сродност

ових песама несумн>ива, меЬусобну зависност тема, и н>ихов при

оритет, тешко ]е утврдити. Мораву се ради тога упоредно проу-

чавати не само наша и грчка, него и све друге балканске поези-

)е" — с правом закл>учу)е М. Ибровац19.

15 Ибровац, М., Сродност српске и новогрчке народне поезще, Кай

Коп@геза Го1к1опз1а •Гивоз&лгце и УагайсШш 1957, 2а§геЬ 1959, 213—214.

16 Огапат, Раипе! е1 зоп епзещпетеШ а 1а РасиИё Лез Ш1егз, Согге-

зропйат, КесиеН рёгкхНчие, геЦдюп, рЫ1озорЫе, роН^ие, заепсез, НМё-

гаШге, Ьеаих аг4з, X, Рапз 1845, 344—377.

17 1Ьгоуас, М., Ьез а^ШИз йе 1а роёзге рориШге ЗегЪе е1 Ыео%гесцие,

СосИзщак Ва1капо1о§ко§ тзШи1а и 8ага1еуи, I, Зага^еуо 1957, 389—455; сГ.

1Ьгоуас, М., С1аийе Раипе1, 331зди.

и ГЬгоуас, М., С1аийе Раипе!, 379—383.

» С*. № 15, 220. http://balkaninstitut.com/
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Гнедичеви и Милерови преводи Фори]елових песама, са

уводним текстовима и белешкама, и посебно Копитареви написи

и1гехэо Аэин 'дцелэдп лэр лэиэпцливг Л1ГИЭВ1ГЛ иомьзд Л вгага о

без од]ека и у налки' кньижевно] историографией тога времена.

Белешке о српским и грчким песмама у бечким юьижевним ле-

тописима запазио ]е БорЬе Магарашевип и укратко их саопштио

читаоцу на страницама другога годишта нашег на 1старицег ча-

сописа Сербски летопис20. Непуну децетцу доцнще у истом гла-

силу срепемо напис Простонародне песме садашгьих Грка, у ко

ме лако препозна^емо истоветан наслов Гнедичеве кн>иге. Найме,

приказузуЬи ова] руски превод одабраних клефтских песама из

Форщела у Сербском летопиеу за 1833, н>егов тадашн>и уредник

Теодор Павловип (1804—1854) у прилогу доноси сво! превод две-

1У таквих песама — Гроб Диме А]дука и Андрико2'. У белешци

код прве песме каже да пе доцни)е дати „како Г. Гнедича с овим

и росщским, тако и наша примечание о сходству и разлики ме-

Ьу греческим и нашим народним песмама"22. Такав Павловипев

текст се, изгледа, никада ни)е по]авио.

У Седмици за 1856, а онда и посебно23, полазепи пре свега од

познатих написа у бечким кн>ижевним летописима, И. Руварац

налази да су, меЬу новогрчким народним песмама Фори|елове

збирке и н.еног немачког превода В. Милера, на1многбро1ни]е

и надалеко познате „песме ха^дучке (КХёср-пхх трауоШа), ко]е

1уначка дела или ха]дучка опевазу". Али, као да себи затим до-

некле противречи када преузима иначе знача^но Волфово ми-

Ш1ьен>е да новогрчке песме нису првобитно епске песме, веп еп-

ско-лирске, чи)'а ^е „значаща црта краткопа и скокови противни

тихом озбильном ходу епских песама"24. И. Руварац ^е тако нагла-

сио важно питание у компаративном проучаван>у епског песни-

штва балканских народа.

Крадем седамдесетих година прошлога века, у сличном то

ну, писао }е и Ст. Новаковип, знаменити српски филолог и исто-

ричар народне юьижевности и културе. Он ^е са чешког ]езика

не само превео него и зналачки разудио чланак В. Небескога

Народна поезща у Грка?5, НоваковиНа не занима литература о

сакугоъан>у грчког усменог песништва, 1*ер }е до тада, како смо

видели, заслуга на том послу припала странцима, а не Грцима.

Н>ега занима садржина грчке народне поезде. Посебно су то

оне песме у ко]има се славе „клефте и ускоци, кощ има^у у на

родном животу нових Грка она] исти знача] ко^и има1у ха^дуци

20 Сербский л-Ьтописъ, II, 1826, 145—148.

21 Сербский яЬтописъ, IX/ 1, 1833, 77—79.

22 1Ыйет, 78.

23 Руварац, И., Две сгудентске расправе, Н. Сад 1884, 94.

24 1Ыйет.

2' Вила, III, Београд 1867, 1, 5—8; 2, 22—25; 3, 40-^2; 5, 72—74; 6,

86—89. http://balkaninstitut.com/
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у Срба"2*. Правих ускока у нашем смислу Грчка ни^е имала, па

НоваковиЬ овде свакако мисли на арматоле, о кс^има доцнще,

први у нас, пише у неколико наврата, посебно у студии Стара

српска во}Ска. Зна]упи, затим, да су многи у рату за грчку незави-

сност прославл>ени ]унаци некада били клефти, он сматра да пе-

сме о ньима заузима^у изузетно место меЬу грчким исторщским

народним песмама и одлику]у се посебном оригиналнопту. У

прилог томе, наш аутор чини ]едан ман>и антологи|ски избор

грчких песама, прозно их преводеЬи. Неколико клефтских песа-

ма, преузетих посредством Небескога, из збирке су Арнолда Па-

сова (Развод), ко^а се подавила тек неку годину раните.

Овим, код нас углавном популарним, текстовима придру-

жу)е се и кн>ига Во]ислава Рашипа Клефте и Сулиоте. То ]е, у

ствари, незнатно проширено ауторово предаван>е на Велико]

школи. Отуда оно и нема научних претензи)а. НЬегов на^веКи зна

чащ ]е у томе што представл>а наш први вепи напис о клефтима.

Уз то, РашиЬ ^е овде, често веома поетски, препевао двадесетак

песама о грчким паликарима. Некада доиста само фрагментарни

ови препеви доносе оне на]лепше песме о одметан>у у клефте, о

ньиховом окугаьан>у и нападу на Турке, о освети кнежевима и бу-

л>убашама у турско] служби27.

Прошле су пуне четири децени)е док почетком четрдесетих

година овога века хрватски кн>ижевник Антун Шимчик ни]е пре-

вео читаву збирку грчког фолклористе Н. Политисал, с веома

инструктивним коментарима, изграЬеним на широко компара

тивно]' основи29. На жалост, ова] рукописни превод А. Шимчика

не само што ни)'е об]авл>ен, него |е, по свему судепи, изгубл>ен.

Из н>ега су, колико 1е познато, об]авл>ене само две песме: Олимп

и Кисав (Л>акура) и Гионах.

Готово истовремено, у напису Делща дево]ка3\ вари)антама

са овим мотивом Р. Меденипа придружу]е и грчку песму Диа-

манто (ДмцмЬгсы) , у свом прозном преводу са немачког посредни

ка Майспеп а1$ Кпе^ег уег&/еи/ег, из збирке Теодора Кинда32.

И док су се тако повремено и стихи]ски ]авл>али наши тек-

стови о клефтима и арматолима, Сулиотима и другим грчким па

ликарима, хащуци и ускоци су, сасвим природно, били у жижи

интересовала наших кн>ижевних и културних посленика, наших

историчара и социолога. Тако у сво^О]' исторщско-социолошко!

монографией О ха]дуцима, раЬено] претежно на проучаван>у на-

* 1Ыйет, 8.

27 РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, ра551т.

и ПЕ

29 ЕмсЬ, I., Сгсг г ]и&т 5/аует. Ыаиёт гай рго{. Вг-а ШкаЦа Ьазка-

п$а, 2а&геЪ 1934 (ргеЛатрапо \г »ОЬгога«, яосИпа ЬХХУ, Ьг. 228 йо 234 <х1

5—12 НзЮрайа 1934), 3—4.

30 §1П1Й1к, А., ОНтр ! Кгзм. Сгбка пагойпа рорцечка, Нгуа*5к1 р!ат-

паг, ХХХ1Х/8, 1933, 237—239.

м ППНП, V, 1938, 260—265.

32 ТЬеойог Кшй, ЫеиргхесНгзсНе Уо1кзНейег, Ье1р21в 1849.http://balkaninstitut.com/
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родне песме хајдучке и о хајдуцима, Д. Поповић посебно ука-

зује на велики значај хајдука и хајдуштва на формирање слобо-

дарског менталитета српског народа33, али се — како је то при

метно Ј. Матл — .усувише мало осврнуо на принципиелно исто-

ветни ускочки проблем у западним крајевима српско-хрватског

народа, а бугарски материјал уопште не узима у обзир"34. С дру

ге стране, он питање наших хајдука посматра у односу на поста-

нак угарске, турске и аустријске војске (војна граница, „хајдуч-

ка" села у Србији, Тренкови пандури). Значајна су ипак његова

историјска и социолошка проучавања порекла нашег друштва

за време турске владавине, док је појаву хајдука видео само у

психологији нашег човека и његовом пркосном менталитету, али

не и у економици феудалног друштва тога доба.

Поповића првенствено занима хајдуковање под Турцима,

тј. занимју га хајдуци који су се борили за добро, за слободу и

славу својега народа, они „лепи" и „добри" јунаци, како су их

звали њихови савременици. Отуда и оно занимљиво запажање о

српском устанку 1804. године као „хајдучком послу". Зликовцима

и разбојницнма, тј. хајдучијом која је као покрет била негативна,

у оном криминалном смислу, каква се развила у току прошлога

века, Поповић није имао намеру да се бави. Тако је управо нагла-

сио у свом уводном делу. Међутим, судећи по коришћеним изво-

рима и литератури, он се хајдуковањем бавио много шире, готово

у свим његовим видовима.

Занимљиво је овде приметити извесну терминолошку недо-

следност у литератури о хајдуцима. У многим написима се и да-

нас не прави појмовна разлика између термина хајдуштво, хајду-

чија и хајдуковање, па се у хајдучију сврстава и слободарски от

пор хајдука, тј. њихова борба против освајача и насиља. Ако се,

затим, појам хајдуковање, као потен ас1ютб, може схватиги

најшире и у основи свих облика одметања, онда се хајдуштво и

хајдучија — два потпуно супротна појма — морају издиференци-

рати по свом значењу. Найме, за разлику од хајдучије, хајдуштво

подразумева хајдуке високог морала, заштитнике раје, достојне

назива бораца за слободу. Поетска илустрација за ту разлику у

значењу је Његошев стих „ја сам хајдук што гоним хајдуке,

тј. разбојнике, оне о којима народ није имао лепо и захвално

мишљење.

Прве студије о јужнословенским хајдуцима и новогрчким

клефтима писане су колико на основу података које пружа на-

радна песма и други облици народног памћења толико и на осно

ву бележака страних путописаца који су у разна времена крста-

рили нашим поднебљем. Ти подаци су најчешће узгредни, штури,

недовольно јасни, па и противречни. У новије време хајдуштво

и Поповић, Д., О хајдуцима I (1930), II (1931).

» ППНП, III, 1936, 25.

и НСС, 6/2, Београд 1977, 609.

http://balkaninstitut.com/
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и клефтство све се више проучава]у на основу турских докумена-

та и друге архивске граЬе. Тако су код нас писали т. ТомиЬ36,

Б. Десница17, С. Назечип38, Р. Самарцип39, Г. Станозевип40, Б. Хра-

бак41 и други, код Грка — К. Сатас42 и ]. Ваздравелис43, код Бу-

гара — Б. Цветкова44, а код Македонаца — А. Матковски45. Ар-

хивска граЬа, меЬутим, има озбил>ну слабост у ]едностраности

даваььа обила података о мерама ко^е су турске власти предузи-

мале за ликвидиран>е хаздуштва; с друге стране, веома се мало

говори у тим документима о унутрашн>ем устро,)ству ха^дучких

дружина, о н>иховим старешинама, о пишу и начину борбе хау

дука — како ]е у свом предговору приметно А. Матковски4*.

Тако сто^и са турским изворима, док млетачка архивска

граЬа о ха;)'дуцима и ускоцима открива прилике и ликове гото

во исто онако како их ^е запамтила народна поези)а. О том од-

носу исторще и традищце у нашем усменом песништву Р. Са

марцип на ]едном месту каже: „Требало ]е да Лован ТомиЬ и

Бошко Десница изнесу на светло прегршт докумената из Мле-

тачког архива, па да се уочи да су епске песме наших народа,

бар оне ко]е опева]у турска времена, неписана хроника о ньихо-

вом некадашн>ем животу и прегнуЬима"47. То се посебно одно-

си на котарско-ускочки циклус наше народне поезще, за ко]у

]е Б. Десница у ризницама задарских архива нашао многе вести

ко]е су „ньен предмет и н>ена подлога". У свом архивском послу

Десница полази од претпоставке „да се ускочки рад, ко]и ^е

стварни субстракт народним песмама котарског циклуса, развио

углавном за време канди)ског и море]ског рата"48, па ]е сво]а

36 ТомиЬ, .Тов. Н., Цртице из историке сегъских ускока, ЛМС, 209, Н.

Сад 1901, 18—41; 210, 29—53; йети, О Сеььанину Иву Оедно писмо ньегово

и коментар), ПЮИФ, УШ/1-2, 1928, 11—12.

37 Исторща котарских ускока, 1646—1684, I, Београд 1950; II 1684—

1749, Београд 1951. САН, Зборник за исторщу, ^език и юьижевност.

38 Ма7.ес1с, 5., 1г паЛе пагойпе ерЦсе.

39 Самарций, Р., Усмена хроника

*> Сг. ШаИФ, XXIV 126—127; XXV 118—119; XXXI 254—255; Стано-

]евнЬ, Г., Сегьски ускоци, Београд 1973.

41 Храбак, Б., СмшьаниНи од Задра соколи, Београд 1953; ПЮИФ,

XX/1—2, 1954, 76—М

4: 8а1Ьоч, С. Ыч ОоситеШз тё<И1х ге\п1Ц$ а 1'ЫМохге йе 1а Сгёсе аи

Моуеп &%е, МопшпеШа ЫаЮпае Ье11ешсае IV, Рапз 1883.

43 Уа^с1гауеШз, 5., 'Ар|л.атоло1 ха1 хХ&ртес;, к1ет Чоторьха 'Архейх МахЕ&лСа;.

А'. 'АрхбТ'л 0естааХ^лЫ7)<; (1695—1912), 0еаааХ<и>1хт] 1951, В'. 'Арх^й»» Веро1а<;-№-

оио?)?, Г". 'А?Хе'от Моуг)? ВХатт(48йж 1446—1839.

44 Цветкова, Б., Ха^дутството в б'лгарските земи през XV—XVIII век,

I, Софща 1971.
•■5 ТДАА; студи)у Отпорот во Македонией I—IV, Скогце 1983. нисмо

уврстнли у сво]а разматранл, пошто се подавила у време штампан>а ове
монографи)е. ' • • ■■•■•■

* 1Ыйет, I, 9.

47 5атагсШс\ К., На]йибке орегасце па тоги, Кгцйеут Тайгап, Н/21,

1953, 6. .•■:

48 Десница, Б., ор. ей., 4 (предговор). .
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нстраживагьа ограничив на период после 1645. године, на вре-

ме четованьа Или^е Смшьанипа, Вука Мандушипа, Сто]ана тан-

ковипа, Ба^а Пивп>анина и других исторщских личности са го

тово истим улогама у народно] песми и животу.

Дога^е око Дубровника у доба море^ког рата и читавог

XVII века осветлио ]е С. НазечиЬ. У првом, чисто исторщ'ском,

делу сво^е кгьиге он тумачи документа о ха^дуцима из Дубро-

вачког архива, повезу|упи их са народном песмом. То ]е, у ства-

ри, знача^ан прилог истори)ско] идентификацией личности из

народно поези^е. Нарочито ]е занимл>иво одреЬиван>е истори^ског

лика Грузине ха.)дука. Други део кн>иге прати судбину чинэе-

ница из докумената у процесу уобличаван>а народне песме.

И поред извесних недостатака ко]е по]единачно срепемо

у архивско] граЬи, у путописним записима и народном песниш-

тву, све то, пак, за]едно пружа могупност да на основу поузда-

шцих чшьеница хаздуштво посматрамо као класни историйки

покрет. Найме, „у ха^учким акцщама треба истовремено тра-

жити и сощцални и национални карактер", примепу^е Р. Самар

цип у сво^ студщи Хщдучке борбе против Турака у XVI и

XVII веку. Осветл>ава]уЬи овде, на основу путописних бележа-

ка дипломатских представника европских земагьа, борбу ха^у-

ка „и то првенствено у Србщи где }е она била на]'упорни)а и

назпркоснща", аутор закл>учу]е да ]е та борба против феудалне

експлоатацще и насил>а била, у исто време, и борба против ту-

Ьина и заво^евача. У више других написа заснованих на архив-

ским документима и н>иховом повезиван>у са народним песни-

штвом Р. Самарцип легенду о ха.)дуцима посматра као део исто

рике српскога народа, па на зедном месту каже: „Готово да нема

епохе у српско] исторщи ко]а низе дала сво]у легенду о ха.)ду-

цима"4". Сазивагье харамбаша50 ради за]едничког делованьа не-

колико чета или дружина, ха\дучка писма51 као облик нлховог

споразумеван>а и поетско-истори)ске ликове шэ^единих ха^дука

(Ба^а Пивл.анина, Мата Нэегошевипа и др.) Р. Самарцип освет-

л>ава са становишта „исторщске коицепцще усменог предала",

указу)упи на „меЬусобно подударанье архивеких проналазака и

традиционалног пампен.а"52.

Критички оеврт на изворе и литературу о проблему уста-

нове мартолоса (арматола) дао ^е Милан ВасиЬ у сво^ доктор-

ско] дисертаци|и Маг(о1оз1 и )що51оуеп5кгт гетЦата рой 1иг-

49 СамарциЬ, Р., Усмена хроника, 49.

50 СамарциЬ, Р., Сазиван>е харамбаша, Стваран>е, УШ/1—2, Цетшье

1953, 75—81.

51 СамарциЬ, Р., Ха^дучка писма, Зборник Филозофског факултета у

Београду, III, 1955, 172—196; сГ. СамарциЬ, Р., Усмена хроника, 56—96.

52 СамарциЬ, Р., Усмена хроника, 75; МилошевиЬ, М., Помен о Ба}у

Пив/ъанину у Државном архиву у Котору (1684—1685), Исторщски записи,

Х/1, Цетиие 1954, 188—210; СтанозевиЬ, Г., Ба)о Пив/ьанин, Београд 1965.http://balkaninstitut.com/
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зкот у1аа'агтота. Полазепи од узгредних и кратких, у основи

често и противречних, мишл>ен>а западних хроничара и истори-

чара XVI и XVII века — Павла .Говиуса, Николе Хенигера, Сло

венца Валвазора и др. — М. Васип заюьучу^е да су н>ихова сао-

пштен>а за нас значаща „као св]едочанства о степену обавще-

штености тих писаца о ]едшг) стварно] по]'ави у држави о ко^

су писали"54. Тек почетном прошлога века, када ]е Дозеф Хамер,

у свом делу Државно уреЬен>е и државна управа Османског цар

ства, об]авио закон о мартолосима Видина и друге уредбе, наша

знан>а о ньима су проширена. ,Док су се саопштен>а о мартолоси

ма у Д]елима старших писаца односила на граничив области,

Хамер ^е" — примепу]е Васип — „об]авЛ|Иван>ем споменутих

докумената, показао, да ]е мартолоса било и у унутраниьости

османске државе и да се тамо н>ихова служба разлиновала од

службе ко^у су они обавл>али у пограничним кразевима"55.

У нас ^е о мартолосима у више наврата писао Ст. Новако-

вип. У раду Српска баштина у старищм. турским законима он

да^е неке по]единости о економским основама мартолошке служ

бе56. Касни|е, у делима Стара српска во\ска и Турско царство

пред Српски устанак 1780—1804, Ст. Новаковип говори о порек-

лу мартолошке организаци]е и н>ено] распростран>ености у Ос

манское империей, о матери]алним основама на ко]има ]е по

чивала и службама ко]е су обавл>али н>ени припадници. Новако-

випви оеврти на проблем мартолоса, иако кратки и узгредни,

потпуни^и су од свих претходних. Он ^е први у нас — подвлачи

Васип — указао на истоветност мартолошке организащце у ^уго-

словенским землама с организациям грчких арматола.

О мартолосима у турско^ во^сци ко.)и су служили у погра

ничним областима писао ]е Душан Поповип57. У н>еговом чланку

посебно су занимл.ива места „о служби припадника мартолошке

организаци)е, гьено] во_)но] организационо] структури, етничком

и в]ерском саставу, економским основама и м]есту у историки

ерпског народа" — каже Васип58. „Узет у щелини" — наставл>а

Васип — „Поповипев чланак о мартолосима представлю низ

скупл>ених разноврсних голих података . . . без озбшьни)ег по

купка да се анализом утврди све оно што су ти подаци могли

стварно да даду".

Извесну пажн>у питан>у мартолоса у турско^ науци посвети

ли су историчар Халил Иналцик5' и филолог и историчар Роберт

53 а. Уаз1с\ М., МагШози

» 1Ыйетп, 9.

55 1Ыйет, 10.

56 Новаковип, Ст., Српска баштина у старщм турским законима (по

себно штампано из „Правника" за 1892), Београд 1892.
я ПКШФ, VIII (1928), 214-229.

58 Уазиб, М., МагЮ1о81, И.

59 1па1с1к, Н., РаШг йекп игеппйе 1еШк1ег уе уезИсШег, Апкага 1954,

нав. по Уазк<, М., МагШозг, 12.

http://balkaninstitut.com/



Ха^чуни и клефти у народном песништву 25

Анхегер60. Истраживаиьа Анхегера, заснована на литератури и

ман>ем брсцу турских и западнях извора, обухвата]у организаци-

]у мартолоса у целини, уюьучу]упи ту и грчке арматоле. „Извео

^е, при томе, неке погрешне закл>учке о тра^ан>у службе марто

лоса, посебним сво^ствима мартолошке баштине и слично" ■—

констату^е Васип61.

Мартолоси у народно] щесми и траЬици]иа посебно су по-

главлье Васипеве широко засноване и документовано писане сту-

ди)е. Мартолоси у неким епским песмама Ерлангенског руко-

писа, Вукове збирке и Богишипевог зборника приказани су овде

углавном на основу Шмаусових истраживан>а . Песме о арма-

толима у Грчко] из Легранове збирке64 послужиле су Васипу да

с правом закл>учи: „Те щесме су млаЬе од оних ко]е говоре о

мартолосима у нашим земл>ама, и по времену на ко^е се односе

и по настанку. Оне говоре о мартолосима (односно арматолима)

у периоду кризе организащуе, н>еног распуштаньа и касшце.

Све има]у историйку подлогу"65. Поред Легранове збирке грч-

ких народних песама, Васип ]е од грчких аутора користио ]ош

и архивска документа ко^а су об]авили К. Сатас66 и т. Ваздра-

велис67 — све на француском ]езику. Иначе, Васип ]е сво]а проу-

чаван>а организацще мартолоса претежно засновао на турским

изворима, а питание т>)аве арматола пратио ]е углавном преко

западних путописаца и западних истор^а грчког народа и енци-

клопеди)ских текстова. То никако, пак, ни]е уманэило и ослаби

ло н>егове увек добро образложене закл>учке. Напротив, као

такви, ови закл>учци су нам подступа] да их потражимо — про-

веримо или допунимо — у изворима и литератури на грчком ]е-

зику, ко]е Васип тце познавао или нще могао да користи.

Библиографи]а грчких народних песама бележи да се клефт-

ске и клефтарматолске песме помин>у веп у другое половини

XVII века, у рукописно^ збирци ]едног ]езуитског свештеника

(Хауегшз а Моп1е Аси1о), У сво]о^ подели он их сврстава под

латинским назнвом као песме 1а1гопит ааЧегзиз Тигсаз ри@папИ-

60 АпЬе§{>ег, К., Маг1о1ов1аг Накктйа, Тиг1иуа1 Местиа51 VII—VIII,

1941—1942; сГ. Уа81с, М., МагШовг, И.

61 Уавн*, М., МагШовг, 12.

« тает, 201—207.

63 ЗсЬтаиз, А., Ве1гга%е гиг вййв1аипвсИеп Ереп^огвсИипё, ЗеПа Мо-

пасегша, ЬеШеп 1952, 150—170; 1с1ет, Ше Ргаце етег *МагТо1овеп« — ЕрИс,

Ше \Л?еИ Йег 31ауеп, Тапг^апе Ш/1, МевЪайеп 1958, 31—41.

64 Ьедгапс!, Е., НесиеН йе сИапвопв рориШгев Сгесциев, Рапз 1874.

65 Уа81С, М., Маг1о1овх, 205.

* а. № 42.

67 ВаватаЬеиек, АгтаШев е1 К1еЦев йапв 1а Масёйоте, ТЪеззактшие

1948; Шет, АгсЫчев ЫвЮпциев йе 1а Масёйоте, I—II, ТЬеззакншдо 19542.

64 ПетрбттоиХск;, Д. 'А., 2и(фоХ')) е1; РфХюураф1ау тыу ёХХт^хь/у трогу-оиЙм!»

(1771—1850). „'Етгет. Лаоураср. 'АрхеЫ'* тт,; •Ажя&щЬц 'АЦ\й\>, 8(1953—1954), 55.
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Прва знача]ни)а саопштен>а о арматолима пружио ^е <Ьоан-

цуски путописац и историчар Пуквил69, а готово истовремено

о н>има опширно пише и Клод Форщел у предговору сво]е збир-

ке новогрчких народних песама70. Он ]е први клефтске песме

сврстао у истори]ске, а данас их грчка лаографи^а (фолклори-

стика), иако не баш тако доследно, издва^а у посебан циклус.

Напослетку, све оно што данас знамо о организацией арматола

у Грчко], о животу грчких клефта (ха^дука), о н>иховим дружи-

нама и тактици делован>а потиче утлавном из Форщелових ин-

формащца, корта ]е у основи усмено предание на почетку XIX

века. О то! народно] традиции Грка, сведено] на простили и не

увек довольно одреЬен израз, Форщел у предговору прво] кн>и-

зи скрепе пажн>у читаоцу да обавештен>а на основу ко]их гово

ри о пореклу клефта и арматола „нису ни издалека потпуна а

нису увек ни довольно прецизна"71. И поред тога, уз многе друге

научнике, поверен>е Фори]еловим подацима поклонили су Р.

Род (К. РосЫ)72, Цон Багали (Логт Ва§да11у)" и, у новще време,

А. Вакалопулос74.

С обзиром на то да се па]рани]а борба грчког народа про

тив Турака сводила на локалне побуне брдског становништва,

поглавито у Тесалщи, Епиру, Акарнанщи и Етолщи, савремени-

ци ]е нису сматрали тако важном да би ]е забележили и сачу-

вали за сво]а покол>енэа. С друге стране, меЬу ученим Грцима

XVIII века вепина су били духовници, док су други живели ван

земл>е, па ни ]едни ни други нису показивали интересована да

опишу борбе клефта са Турцима. Истори]ом клефтског покрета

бавили су се нешто подробнее грчки научници XIX века, али

су и они остали углавном на клефтско] песми као извору и не-

довол>но] усмено] традицией савременика. Клефтски покрет на

то] основи проучавали су П. Аравантинос75, К. Сатас76 и К. Па-

паригопулос77. Тако у првом тому сво]е Хронографще Епира

Аравантинос имену]е на]знача]ни]е клефте XVIII века, с неким

илустращцама о н>има из народних песама. Сатасово истори]ско

дело Грчка под турском владавином само понегде говори о клеф-

тима и арматолима, и то углавном онда када се ови налазе у борби

измеЬу Турака, с ]едне, и Венецщанаца, односно Руса, с друге

стране. Подробнее од Аравантиноса и Сатаса историком клефта

« РслкцдеуШе, Уоуа%е йапз 1а Сгёсе, Рапе 1820, III 234—236, V 307—

308, 413—418; Рапв 18262, II 483—485, III 327—329, IV 221—241, VI 34—36.

™ Раипе1, ХШ—ЬХХ1Х е* раязип.

п Раипе1, ХЫИ.

72 КсмМ, К„ СнзГотз апй Ьоге, СЬар1ег IX, 218—242.

73 Ва8§а11у, Т., ШерННс ВаПайв.

7< Vака1орои1о8, А., ШЕ А*, 1961, 212—217; В„ 1964, 314—336; Д*, 1973,

ракшп.

75 'Ара$а.\п\.ч6с„ П., Хр<жоура<р1а т7,с 'Н1я1р'.и, 'А6т,\а1 1856.

Т* К. То^рхохрхтоичЬпг; "ЕХ>.4?, ра581Ш.

77 Поотарр^убтоиХсх;, К., '1атор(а той ЁХХг/^хоО Квчоъ?, 'АОг.чса 1885.
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бави се К. Папаригопулос у петом тому свога дела Исторща

грчког народа. Он доиста полази од података Перевеса"1 и Фори-

]ела, али су му клефтске песме прави извор. На основу поетских

текстова, ю>]е не ретко наводи дословно и у целини, Папариго

пулос наслои да да историйку студи]у о клефтима.

Прву систематску студи^у на грчком ]езику о ово] значе

но] теми дао ]е Дим. Кампуроглус, Арматоли и клефти (1453—

—1821)79. Ни он, меЬутим, ни^е имао поуздашцих исторщских по

датака, па се и сам морао ослонити на народну традицщ'у и

клефтске песме. Студщу ]е поделио у два дела. На^пре говори

о организован^ клефта у борби, о н>ихово] ратно] вештини, о

навикама и обича)има клефта. Посебно се задржава на подави

арматола, на иьихово] организации — арматолуцима (капетан-

луцима). У другом делу кн>иге показухе на^важни^а обележ^а

организованог покрета клефта, арматола и гусара, н>ихове акци

зе и доживл>а]е од турског осва]а1ьа до устанка за независност.

Занимл>иво ]е да и Н. Касомулис, борац и учесник у устан-

ку 1821. године, у сводим Во]ничким сеНагьима веома мало по

датака да]е о арматолима и клефтима Олимпа и Македонщ'е

уопште. Издва^амо н>егово приповеданье о животу ]едног мало

познатог арматола и клефта XVII века, под именом Метание

(МеЬтсЫк).80

Стан»е у науци о клефтима и арматолима (мартолосима)

почело се меньати тек када ]е 3. Ваздравелис об]авио 50 доку-

мената из архива Верщ'е и Солуна. На основу тог новог матери-

]ала он да]е напис о првим клефтима и арматолима северне

Грчке, о активности арматола Наусе (Нзегуша), о мартолосима

западне Македониие, о арматолима и клефтима Олимпа, о Ни-

коцарасу и Лазеима. По Ваздравелису, како ]е и Васип приметно,

„арматоли су и на македонском простору били Грци", супротно

архивско] граЬи ко]у ]е сам об]авио. То води до констатащце

да арматолство у Грчко] треба проучавати знатно шире, повезу-

]упи га са системой безбедное™ теснаца у Византии, па тек

онда у оквирима Османског царства и у спрези са мартолосима

у ^угословенским земл>ама. Да би се то постигло, неопходно ^е

у разматран>е узети и друга документа сличив садржине ко]а

се односе на питан>а безбедности неких области ко]е етнограф-

ски нису Грчке81.

У том погледу суштински се овде наставл^у документа из

сицила битагьских кадила, ко^а се чува]у у Државном архиву у

78 Перра'ф'.с, X., '1отор[а той 2оиХ1о\) ха1 тт,$ Шруае, 'А Отдои 1857.

7» КартоироуХои, Д., 'АрцатоХо1 хэй хХсф-гес, (1453—1821), 'Авт;>«х1 (1916).

*° КазотоиНв, N.. 'Еу6ицг(цо<та, 1,1—128; ВахаХотайХои, 'А., 'О ар^атоХо?

Мс'СупЫ); (теХт; Пои а1.), 'ЕХХфиха 13 (1954), 160—164.

м КоХьа?, N. Г., — '1ш. К. ВааЗраВ^ХХт;, 'Ар[юстоХо1 ха1 хХёерте<; е!<; тгу Махе-

9оАт, 0Е<т<таХ'тх7) 1948, МахеЗоуьха, II, 0еаааХо\|1хт] (1941—1952), 795.
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Паиос Мещанке

(К. N. ЕаОзц, А1 хата тбу 12' аС^а Ьгауаегтастес; т9)<;

4ХХ>)У1хт)? <риХ9)?, ХриааХХ'ц 3, 1865, 717).
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Скошьу82. У сицилима су нимало ретко присутне наредбе султа

на, везира и паша ко]е се односе на мартолосе у ширем подруч-

]у Румели^е.

Арматолство слично ономе у Румелщи, копнено) Грчко],

ни]е посто]ало и на Пелопонезу. Том питанлг историчар .Таннс

Влахо^анис посвепу^е кньигу Клефти Море}е*г. Повод за то на-

шао ]е у инсистиран>у неких мораитских писана да ]е Морена

имала арматоле. Тако мисле и они ко}и су се историком бавили

аматерски, као Кандилорос. Веп |е историчар Папаригопулос

изричито говорио да на Пелопонезу ни)е било турских армато-

лука. Ако су, пак, неки други историчари и писци мемоара мо-

ре]ске клефте називали арматолима, то ни]е резултат стварног

стан>а или н>ихове намерне жел>е, како мисли Влахо^анис, веп

последица навике по ко]о^ се ни|е вршила строга разлика код

употребе по]мова клефт и арматол. Посебно ]е оштра и неосно-

вана Влахо]анисова критика о клефтским песмама на Пелопо

незу. Он сматра да изворне народне песме о клефтима у Море)и

нису ни посто^але и да су стихови о Колокотронима и клефту

Захарщасу претежно уметничког порекла. Штавише, он иде ко-

рак дагье када каже: „Желим да прогласим све ове песме о Коло-

котронису као песме ко^е су стваране доцнщ'е, после устанка

1821. године"14. Ма колико био пренаглашен такав ауторов став

и приступ овом питан>у, он клефтски покрет посматра у ширем

контексту грчке исторще у време туркократще.

Клефтска песма, гъен дух и поетика наслов ]е монографске

студще 1аниса Апостолакиса.*5 Резултати ньегових проучаван>а

знатно су разудили познавание циклуса клефтских песама. МеЬу-

тим, у траган>у за аутентичношпу и веродосто^ним изразом по-

Зединих песама Апостолакис ^е изабрао идеалистички приступ.

„Ко год ]е и мало читао клефтске песме" — каже он — „морао ]е

запазити да се оне деле у две категори)е: на песме ко]е пева]у о

)едном одреЬеном зунаку, као да приповеда]у н>егове доживл^е,

и на песме више лирске садржине, чи)и херо] шце ]едно одре-

Ьено лице, веН уопште клефт ... У ствари, ова подела, разми-

ццыц'угш о н>еном смислу, прва ми ^е пол>ул>ала невину веру у

истину сваке песме . . ., побудила сумн>у, да бих на кра^у стигао

до заюьучка да ове две врете клефтских песама не представл^у

духовно стваралаштво ^едне те исте песничке вредности и истог

порекла"*6. Грчка фолклористика ]е веп приметила да ]е оваква

подела клефтских народних песама ^еднострана до те мере да

к ТДАА.

15 У1аЬоуагП5, Т., КХ^<ртс; той Морьа.

*• 1ЬШет, 218; Длгг'ХЛ? аирфЬтшу тт)? 1ХХтрисг,; ?1>Хт,<: (1770— 1836), ВфХк-

0г))О) -л)? 'ЕатСш; „'О Гёрож КоХохотрсоуг)?", 1—2, 'А(Н)>ие1 1889; К. Ры[шЬс, ТА тра-

уэивис тыу КоХохэтратСдо, ПеХолоу^окхха А', 'А9?)ма1 1956, 409—440.

85 Аро51о1ак18, 3., КхЕфтисо тросуоМь.

* 1ЬШет, 88—89.
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научнику сужава простор за н>ихово комплексно изучаван>е. За-

боравла се, найме, да и онда када не пева^у о чисто одреЬеним

догаЬа]има и личностима, веп уопштено о животу клефта, ньи-

хово] дружини, ]атацима, оруж^у, чак и л.убави, клефтске песме

искричаво и у епско-лирском тону обелодан>у)у и комплементар

но приказу1"у духовни живот клефтарматола у датом истори^ском

тренутку. Стога ]е разумллгео, научно оправдано и за нас при-

хватл>иво мишл.ен>е Д. Спиридакиса87 и нешто умереннее гледи-

ште А. Политиса88, ко^и изражава]у сво^е неслаганье са оваквом

поделом клефтских песама.

Ушли смо у круг расправа копима ^е у основи мисао да

ли су клефтске песме само поези^а или — и усмена народна

хроника, историка. Управо то питание односа поезде и стварно-

сти приказу^е Политисова збирка одабраних песама о грчкнм

паликарима. Свако! наведено] песми претходи истори^ски ко-

ментар, готово посебна критичка расправа о ликовима у песми,

раЬена на основу на^поузданитх извора и литературе, што ^е

и на^веЬа врлина ове кн>иге и ньеног аутора.

Такво Политисово виЬе№е клефтске песме у контексту но-

вогрчке исторг^е одговор ^е и неким негрчким ауторима ко.|и

изричито поричу истори^ску основу и вредност клефтске песме,

као А. Шта^нмец8* и Ст. Скенди90. Истраживагьа у вези с клефт-

ским песмама А. Шта;)нмеца првобитно су имала за цил> да са-

гледа1у „истори^ску вредност и исторщ'ску позадину клефтских

песама XVIII столепа". Аутор 1'е, како и сам каже, убрзо увидео

да би због недостатка великог бро1а исторщских извора „кооист

овога посла била незнатна", па се одлучио да проучи нека не-

1асна географска места у песмама и да пружи об|ашн>ен>а о гре-

шкама излавача клефтских песама. У разматранье 1е узео 30 пе

сама из збирке А. Пасова, ко]"у сматра на|бол»им изданием ново-

грчке народне поези^е.

87 ЕДТ, 18; с?. Ап1ко1оя1е Ае$ скапзопз рориШгез &гесрие.5 (1п1то-

аис1юп ае Сеог§ез С. ЗрупааМз е* Оши1п А. Ре1горои1оз). СаШтагс!

ИЧА7). 78: »3е пе рапзе оая — каже Сгатоидакиг — аие 1еап Ароз1о-

1ак15 ак ей га1зоп ае зои^етг аие 1ез сЪапзопз ае 1а з^сопйе са*ё(К>пе зоп!

таиЛепйаиез аи рот! ае уие ае ,.1еиг тЫззапсе е1 ае 1еиг уя'еиг" е1 аи'

..еИез оп1 уи 1е юиг а ипе ёрорие ой а сНзраги ае 1а лае е* ае Гите 1е зепз

тттёаЪ* ае 1'пёгощие", ои яие „се зоп1 аез сотргозкюпз ае 1ёигез, с'ея1-

-а-алге «ЗЪотте аоп1 1е соеиг, 1а 1ап^ие. ПтаЕ;та1:юп зоп1 сопуепТ'г,г>пе1з".

1е сго1к аи соп1га!ге дие зез сЬапзопз зоп! аиЛепйаиез. 1ои{ аиТап4 чие

1ез епапзопз ёуёпетепНеНез, е1 ди'еЦез зоп* 1е ргоаш* ае Гехп^пепсе ае

1а \ге с1ерП11аие, Гехргечяюп сГипе ЖяпозШоп га1Коппеи<=е <1с\'ап1 Гапге1ё пе

1а У1е аи с1ерЫе раптн 1ез дапеегз, 1ез рпуа*юпз, 1ез соирз сгие!з аи аез1т,

е1с.«

88 РоННз, А., КХ&р-пха.

89 Лаограф1а Г. 1932. 305—380.

"> К1г»тиН. 3{. ТНе Зрпея о1 *Ъ.е К1еоНк> апг! гЬр. НаиНпк* — НЫогч

пг Ого1 ЬНегаШге? ЗеПа 81аУ1са т тетопат А1о15И ЗсЪтаи?;, МйпсЬеп

1971,666—673.
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Могу ли клефтске и ха^дучке песме да послуже као исто-

рщски извори — юьучно ]е питан>е ко^е разматра Ст. Скенди.

У прилог сво;)0] тези о неистори^ско] обради тема и мотива у

овим песмама, поред политичких и сощцалних фактора, он на

води и саму природу поетског стваран>а: „Народни певачи, било

српски или грчки, у композищцу пеоме уносе сличне или исте

фразе за зунаке. То су категори^е или формуле, што ]е и Форщел

нагласио. Ти обрасци воде неко] врсти униформности истори]-

ских личности . . . Певач претеру^е да би уздигао свога зунака"90".

Скенди закл>учу)е да се о ха^дучким и клефтским песмама не

може гворити као о вал>аним исторн)ским изворима. Не може

се, штавише, репи ни да поткрешьу)у историку. Управо у тоз

исюьучивости и лежи слабост Скендщеве тезе о ха]дучким и

клефтским песмама као непоузданом истори^ском штиву. Доиста,

ни]едан апослутни одговор не би могао задовол>ити. Стога сма-

трамо да ове песме, како ха^дучке тако и клефтске, са историям

чине ди]алектичко ^единство, народну хронику у стиху, ко]а се,

због исторщског контекста у коме ]е настала, издва]а у посебан

циклус.

Порекло и значен>е речи гусар, ха)дук, клефт и арматол (мартолос)

По^ава одметника у ]угоисточно] Европи, и на копну и на

мору (1егга та^ие), сеже у далека, древна времена, у предми-

но^ско доба. Веп ^е крал> Минос гонио пирате с мора (ТЬисус!., I

4). Ха^щуци на мору, гусари, нападали су на лаЬе ко]е су у вре-

ме пелопонеског рата биле правл>ене „на стари начин, више гу

сарски" (ТЬисус!., I 8).

Пиратство ]е настало из различитих узрока и побуда".

То на]бол>е илустру]е разноврона лексичка граЬа ко]"а се односи

на по]едине облике гусареньа и разбозништва, посебно у римско

доба. Тако измеЬу речи пират, свакако на^тарщег нама позна-

тог хеленског назива за одметника, разбойника — 'о таьрат/)?-, и

новщег данас чешпе употребл>аваног облика — гусар (сигзагшз),

срепемо класичне римске називе: 1а1го (разбо]'ник; у комедиогра

фа Плаута има значение во]ник-плапеник), /ыг (грч, сра>р) у зна

чен^ крадл>ивац, шьачкаш, згсапиз (убица из поташе), и на^зад

израз — %газ5а1ог (скитница), ко_]"и ]е по своме значеньу веома

близак познатщем термину — Шго (разбойник). Има података

да су ови антички разбо]ници, као и ха,]"дуци у новще време,

» Шйет, 669; сГ. Раипе! I, р. СХХУШ—СХХХ.

1 "Н;леХХои, 2л2ф. Д., 'Ы тгсрь ттратсдо /муЛ) пара^огг!!:, ВфХюО^хУ] тт,с Ь/

'АЩчяЧ ФьХЕх.тса^^тьхт,? 'Етаьреьа?, брьбц. 52, 'Авт^аи 1968.
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за сво^е нападе по друмовима, кажн>авани смрпу, оковима или

изгнанством на острва91'.

„Реч гуса, за^едно с осталима од н>е изведеним, произлази"

— приметно ]е Ст. НоваковиЬ „од средн>е-латинске речи сигза

— гуса, сигзапиз — гусар, ко^а има то исто значение . . . Реч ла-

тинска прешла ]е и у грчки ]език, само што ]е више везана за

морско разбо]ништво. Осим Законика Душанова реч се гуса на-

лази и у свим осталим споменицима нашим. Она се, без сваке

сумвъе, говорила у старо време по свему народу пре него што ]е

реч^у ха}дук у позни^е време вепином истиснута и заменена"92.

У жел>и да одговори на питание како се по]ава ха^дукова-

н>а ранще звала, Ст. Новаковип наставл>а: „У старо време, сва-

како све до почетка или до половине XV века, разбо.)ник ко^и

отворено на путовима, с оруж]ем у руци, отима или насшьа чини

звао се гусар, дело само гуса. „Да ако ко гуси или украде" вели

Душанов законик. „Повелева царство ми — вели Законик на

другом месту — по всех земл>ах и по краиштех гусара и тага да

нест ни у чщем пределу, и сим-зи образом да се украти татба

и гусарство. У ко^ем се селу наЬе гаг или гусар, този село да се

распе, а гусар да се обеси стрмоглав, а тот да се ослепи, а госпо-

дар села тога да се одведе свезан к царству ми, и да плаКа все

што ]е чинил гусар или гаг од испрва, и паки да се каже како

гат и гусар"91. Цео члан Законика показу)е како се лепо разлико-

вао гаг, ту обичан лопов, од гусара — разбойника, коуа ]авно

отима и напада.

Примери из народних песама ко]е Вук Карацип наводи у

свом Р]ечнику, 5. гусар, показуху у исто време да се реч не од-

носи само на разбойнике по мору. „Соколу долазе из горе гу-

сари?" или (носим) бритку сабл>у, бс^'им се гусара, а гусара око

воде хладне". Илустраци^а речи гусарлив \& пример: „Ал' ]е ова

гора гусарлива", т]. пуна гусара или ха^дука — како ]е то про-

коментарисао Ст. Новаковип9*.

По народно] етимологщи, меЬутим, име а/ду«с, ха]'дук може

се довести у везу са нашим адхоратативним, подстица1"ним обли-

цима а/д' — ха]д' и изразом узети ук, захтевати силом95, што и

семантички потврЬу]е смисао тако настале речи а]д-ук (ха]'д-ук).

Овакав назив могао би се 061'аснити и тиме што српским ^уна-

цима — ха.щуцима, ко^и су хтели да се одупру варварско] сили

я* СгазваЮгез, яш ргаеаае саиза 1а Гасшп* рптпм 1а*готЬи8 ЬаЬеп-

Шг, е1 81 сит Гегго аа^гесН е1 зроНаге шзгкиегшП, сарке рилшпШг иицие

81 заерЁиз а(яие т ИтепЬик Ьос аапшегип!. Се1еп т те1а11ит аапШг уе1

т Ш8и1аз ге1е8ап1иг (ТЯ^. ХЬУШ 19, 28, 10); с?. Раи1у8, Кеа1-Епсус1ора<Ие

Аег с\азв\$сНеп АНеПитзуЛззепвскаЦ, Вапа VII, 1830.

92 НоваковиЙ, С, Стара српска войска, 197—198.

я Шает, 197.

94 тает.

45 Речник српскохрватскога кгьижевпог ]езика, Нови Сад 1976, 8. ук1.
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збщеноз у градовима, нще остало ништа друго него да кажу

а]дмо, ха]дмо, хвата]мо ук, па да се одметну у гору, да у н>о] пре-

бива^у, да вечито под оружием хода]у и дочеку^у непри)ател>е

слободе96.

Народно виЬен>е лексичне граЬе доиста ^е ретко када

давало прави одговор у траган>у за сазнан>ем како су победили

термини наставали, уобличавали се и добивали познато значение.

Штавише, народна етимолопц'а ^е истраживаньа ]езичке граЬе

понекад усмеравала другим, супротним путем, странпутицом. У

овом случа^у, меЬутим, нама се чини да ]е народни израз ук,

у свом постпозитивном положа]у, ипак могао довести до оног

нешто изменьеног нашег облика ха}дук у односу на турску реч

кауАий. Колико ]е, напослетку, то наше ук могло да буде не само

карактеристично него и пресудно код оваквих уобличаван»а тур-

цизама у нашем ]езику на]речити)е показуху примери кадилук

и арматолук — изрази ко]и су у грчком ^езику сачували извор-

ни турски завршетак -лик (арматолик — йрцатоХ^хь).

То би могло довести у сумньу размшшьан>е Д. Поповипа да

}е завршетак к у нашо] речи ха(дук „могао допи из плуралног

облика ове речи у маЬарском" (ка!1дк — множина од ка]'(<5, у

првобитном значенэу гонич волова)97. Укратко, не изгледа]у до

вольно уверл>ива ни сва она насто]ан>а маЬарског историчара

Такача „да поближе образложи и историски утврди" тезу о ма-

парском пореклу речи хщдук, изнесену на|пре као мишл>ен>е,

1864, у Речнику маЬарског ]езика од Цуцор-Фогараши|ам. Први

]е у нас то мшшьетье прихватио Ст. Новаковигг".

„Нама се ово навоЬенье чини недовольно поуздано и натег-

нуто" — каже Д. Поповип о Такачевим истраживан>има. У сми-

слу неприхватан>а тезе о маЬарском пореклу ове речи вал>анк су

Поповипеви разлози: 1. реч ха^дук ]авл>а се и у маюарским и у

нашим кра^евима тек од по]аве Турака; 2. пошто ^е значение ре

чи ха|дук у смислу крадл>ивац, разбойник на^ближе оном што

су ха]дуци за Турке уистину и били, Поповип се определив за

мишл>ен>е да ]е наша реч турског порекла; 3. „поглавица, ста-

решина ха]дука, зове се харамбаша, што значи старешина над

харами1'ама, а реч харамща 1е недвоумно дошла са ближег ази]-

ског истока"100, ту преко арапског и турског ^езика.

96 .Товановий. В., Хшдуци, Српски омладински календар, 1870, 2.

97 ПоповиЬ, Д., О ха(дуцима I, 95зяи.

98 1Ыйет 96, № 4. Сгисгог Ро{*ага81, 8. На]йи.

99 НоваковиН, С, Стара српска во]ска, 199: „Због тога што ^е и тур-

ском ]езику позната, и 1што }е у наш ушла негде с почетном турске

на) езде, мисли се да }е реч ха]дук турска. МеЬутим лако може бити да

Зе реч ха]дук и у турски и V наш 1'език ушла из маЬарскога. НауЛиЛ турски

значи и разбойника и угарскога водника пешака". Сг. М1к1о$1сп, Р., Е1у-

то1о^15ске5 МдПегЬиск йег 81а\п$сНеп ЗргасИеп, Меп 1886, 85, 5. сНа]йики,

!игк. На\йий.

100 Поповий, Д., О ха^дуцима I, 97.
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На арапско-турско порекло ^ужнословенских облика ове

речи, српски — хщдук, бугарски — ха.)дутин, македонски — ха)-

дут, указао ]е, пре више од сто година, француски познавалац

народне поезще балканских Словена А. Дозон101. Да се код Тура-

ка ова реч на]чешЬе среКе у облику Науйид. и да ]е по свом прво-

битном, корейском, значен>у арапског порекла говори и грчки

историчар 1. Ваздравелис102.

С обзиром на то да етимолошке студоце .рш нису рекле и

последн>у реч,102" покушапемо да раэмишл>ан>а о пореклу и зна-

чеиьу термина ха.]дук, доиста хипотетично и у науци први пут,

издводимо из окрил>а угрофинских и орщенталних зезика и дати

облик и значение потражимо у неком од индоевропских ^езика.

Пажкьу, найме, усредсреЬу^емо на свакако на,|стари;)и, санскрит

ски облик ауиАк — борити се, противити се103. Метатезом ]е овде

лако могло доли до нашег облика ауйик (а.щук) у значен>у рат

ник, противник. Дакле, и морфолошки, а не само семантички,

препозна]емо значенье ове речи онако како ]е оно схватано мо-

жда и пре доласка Турака у наше кра]еве, а са ньима поготово.

Посредник ]е и овде могао бити византийски грчки. тер и неке

коренске изведенице у санскриту, ауийка — оруж]е и ауиЛка-

-Ькп — она] ко]и носи оруж]е,10* оружаник, има]у готово исто-

ветне морфолошке и семантичке особине као византийски назив,

арматол (мартолос) — оружаник, чща етимологеца, како Ьемо

тек видети, оста^е исюьучиво у домену класичних индоевроп

ских ^езика — грчког и латинског.

У новогрчком ]езику реч клефт (хХ^<ртп$0, као и у хеленском

— хХ&ггпс-, значи лопов, крадл>ивац, полазепи од глаголских об

лика хХ^Зш, хХё-тсты, хХёсрты — крадем, отимам. Било би, ме-

Ьутим, погрешно буквално схватити ово значенье када су у

питан>у новогрчки клефти, ]ер они немару ничег за^едничког са

старим разбо]ницима. Найме, израз клефт }е, у време национал-

ноослободилачке борбе грчког народа против Отоманске импе-

ри)е, добио еуфемистичко значенье — борца за народну слободу

и сощцалну правду. Осим тога, у клефте се убра]а]у, како пемо

видети доци)е, и арматоли, врста полищце саставл>ене исюьучиво

101 Оогоп, А., Български пародии песни. СЬапкопк рориЫгез ЪЫеагез

тёсШез (РиЪНёез е1 (гайикез раг 1гайис1еиг Йез роезгез зегЬез), Рапз

1875, XVII, № 3. Мо1 агаЬе-Шгс, <1оп1 ЬаИоик, еп зегое, ез! 1а соггирИоп.

1<н УаздгауеШз, I., 'АрцатоХЫ ха! хХ1фте<;, 33, № 2; говорепи о арапском

пореклу речи хщдук, Ваздравелис се позива на прилог: Сепшг Огпп1и,

ОзтапИ 1трега(ог Им&лпйа. ОегЬеп! ТезШаП, 1з1апЬи1 1967, 114.

и» ЗсЬиЬег! С, Швапзспе ЕшПиззе т Йег Тегтто1о81е с-ез бКеп1-

Пспеп ЬеЬепз Йег ЫаспЪагзргаспеп, Оз1еигора-1п51. ап Йег ггаеп итуегз1-

1аЧ ВегИп, Вале! 7, ВегНп 1982; 340—350.

103 Корчегина, В. А., Санскритско-русский словарь (Около 28.000 слов),

Москва 1978, 98.
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од Грка, с цшьем да се стара о равном реду и да штити народ

од разбо]ничке самовол>е и насшьа105.

Претреса]упи, до по^единости, многоструку литературу и

бро.)не изворе, М. Васип примепу^е да ]е питанье порекла речи

арматол и мартолос одавно веп интересовало не само лингвисте

и филологе него и историчаре и етнологе. „Пори)екло речи мар

толос тражено ^е у низу ]езика: грчком, латинском, итали]ан-

ском, маЬарском, немачком и перси|ском. Вегшна научника се

опред)елила за тезу о грчком порщеклу те рщечи; али веп и са

ма чиньеница да се паралелно ]авл>а]у и друга мишл>ен>а показу-

]е да н.ихово гледиште ни)е довольно документовано"106. С правом

се аутор овде определив за мишл>ен>е вепине, по коме ^е назив

мартолос, турски облик, настао метатезом од грчке речи «крца-со-

Хбд-, а не оцлартыХос, како то мисли ]едан ман>и бро] истражива-

ча. У ствари, примепу)*е дал>е Васип: „Присталице схватан>а по

коме ри^еч мартолос потиче из грчког ^езика дизеле се на дви^е

групе. По ]еднима, н>ена кори]енска ри^еч ]е амартолос (ацартсо-

Хбд-), а по другима — арматолос (АрцатоХбд-). У питан>у су дви^е

рщечи, формално сличне, али различитог значена. Прва ]е у

лексиконима преведена као лопов и грешник, а друга као оруж-

ник, наоружан повлек, чувар, милиционар"".

Васип, затим, наводи главне ауторе ко^и су имали ]едно или

друго ми1шьен>е, па и оне ко]и су се колебали измеьу ова два

схватан>а. Претежно су то извори западног ]езичког порекла, па

пемо стога овде изложити шта о томе мисле неки словенски и

точки аутоои, како би увид у литературу о овом лингвистичком

феномену био што потпуни)и.

У свим досадаипьим истраживан>има, остала ,]'е пре свега,

незапажена изузетно значаща претпоставка Н. И. Гнедича да ]е

грчки облик арматолос (АрцатоХбд-) V ствари контаминавдца ла

тинских израза агта и 1о11о (дижем, носим), са нащепосредни-

1им и готово дословним значением — носим оруж]'е,ш дижем (се

на) оруж]е. А то и ^есте она] првобитни, прави смисао ове речи

козу су Роме]и, Византинци преузели свакако из римске во^не ор-

ганизаци]'е и терминологиие.

У исто време Копитар, у сво^о] познато] рецензией Вукових

и Форщелових збирки српских и грчких народних песама, |ед-

ном крапом белешком као да поставе претеча свим оним доцни-

1им лутаньима у етимолошком обликован>у речи арматол. „Ова

реч" — каже Копитар — „често се наводи у мировним уговори-

1» Раипе1 I, Х1ЛИ.

106 Уа81с, М., МагШозх, 19.

107 1Ыйет.

108 Простонародный пЬсни нынЪшнихъ Грековъ (Съ подлиникомт. из

данный и переведенный въ стихахъ, съ прибавлениемъ введения, сравнения

ихъ съ простонародными пъснями рускими и примечаний Н. Гнъдичемъ),

Санкпетербургъ, 1825, XVII: „Можетъ быть, что со времени завоевания Гре

ции Турками, Греки вооруженные начали именоваться словомъ Латинскимъ,

Арматолы, отъ агта (о11о, ношу оружие . . ."
http://balkaninstitut.com/
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ма и кн>игама XVI века. То ]е й.рцЖлы'ко? и «ЗцлартсоХо?- новогрчких

песама, а етимолошки ништа друго него итали)анско агта1оге,

али не Ар^атос 6Х05-, потпуно наоружан човек"109.

Разна об]аппьен>а о пореклу речи арматол (мартолос) наво-

Ьена су доцнще, и данас ]ош увек, меЬу грчким лингвистима и

филолозима. Према мшшьеньу ]едних, н>ено порекло ]е у речи

ацартыХод-, одакле ]е анаграматски, ту метатезом, проистекло

значение арматол; по другима, као нпр. Андриотису110 и М. Филин-

дасу111, изворни облик ^е Арца-соХбуод- — 4рцатоХ6о^ — АрцатоХб?-,

док трепи, као и Копитар, смара]у да ]е то итали^анско аппШоге.

Мисли се, напослетку, да ^е назив нови^ег датума, а институщца

веома стара.

Посебно ]е карактеристично мишл>ен>е ко^е налазимо у

чланку Дим. С. Масуриса Букуваласова песма: „Нартре ]е та]

назив гласно аркхртшХб?- — цартыХб^ (турски тагШоз = атаг1о-

1оз или наоружани добровол>ац, рашце дунавски гусар). Реч

ряртыХбд- представл>а скраЬени облик од йцлартыХб?-. До изоставл>а-

н>а слова а дошло ]е у грчком зезику, ]ер у турском не долази до

таквих изоставл>ан>а самогласника. Према томе, Турци су од Гр-

ка слушали рихртшХбд- и та] облик онда изговарали као таг1о1о$.

Познавание овог турског облика драгоцено ^е за етимолопцу грч-

ке речи (крцатсоХбг, о ко^ ]е доста писано. Првобитни развод ове

речи тече од йцартыХбд-у цартыХб^, а онда ]е из паретимолопце

према оруж^у добио назив АрцатшХбд-. Тако учи Г. Хацидакис —

агта(оИ од агта(а."т

Ближе испитиванье морфолошких особина и разводног пута

речи арматол — мартолос у целини тек предсто^и. .Гедно ^е сва-

како сигурно — у основи порекла и семантике грчког и турског

облика стс>]и латинска коренска реч агтпа (оружие).

Ускоштво и ха^душтво као ^единствен покрет

Народно предание о одметницима и усмено песништво о

н>има казу)у како су ха;|дуци и ускоци узели маха баш у она

времена кад ]е турска владавина била на]силни)'а, кад су и до-

мапи зулумпари, у турском руху и духу, почели да муче и глобе

109 1аЬгЬйс1тег <1ег ШегаШг, XXX (1825), 240; сГ. 7егие/а Коркаца

$р15сг\> II йе1, 8геДща йоЬа, йоЪа войе^аща V »1аНгЪйсНег йег Ы1ега1иг*

1818—1834, 2. Щща 1825—1834 (РпгеШ1 Бг К. ЫаЫ1§а1), ЦиЬЦапа 1944,

89, № 3.

И' *А\|8р1а>т»), N. П., 'ЕтицоХо-учхо Хе^хб т?)<; чеоеМз)Ч1Х.т1с, 1967а, 35, Арцато

Хо?, 6.

111 1Ыйет, М. М. ФЛтдут. ГХ<оа<то-р1. I, 9, Фьтавои, Еиоус. П., 'АрцатшХоС,

N«0-^ 'ЕухихХ. Лфхб „"НХЬо".

ш Хат^вахц, Г., Меааюжха ха1 N40 'ЕХХтг)У1ха, 2, 502, Дтцл. 2. Мюгойрт],

Т6 тросуоб»! той МтгоихоиРаХа, 'А6^1 1976, 141—142, N0 3.http://balkaninstitut.com/
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ра]у. По]ава ха]дукован.а у различитим облицима — друмска и

аграрна ха]дучи]а, племенска и сточарска дружина, горски ха]-

дуци — била ]е на^вепа осуда османлщ'ске власти на Балкану.

На овом простору, нарочито у XVII веку, било ^е и других ску

пила наоружане ра]е, као што су во]нуциш, крцатце114, марто-

лосит и дервенци)е"6. Али, н>их ^е организовала и наоружавала

османли)ска власт, па су тако служили Турцима и сводим де-

лован>ем одражавали и ]ачали феудалне односе у царевини, док

су се ха]дуци и ускоци сами, у борби, наоружавали и сво,)им

акцщама слабили и рушили турски феудализам, у чему и ]есте

н>ихова прогресивност.

Ускоци се у суштини нису разликовали од ха]дука. Они су

само живели ван територи]е ко.]ом су владали Турци, па су их

отуда нападали и у ньихове пределе ускакали (отуда — ускок).

Та] назив добили су они ко}и су се, после пада Клиса (1537), пре-

селили у Сен> и „понели тамо име ускока". Сви они били су при-

морани да сараЬу^у с Венещцом и Аустри^ом, пошто су живели

на н>ихово] територщи. МеЬутим, политика ових земапьа према

обесправл>ено] ра,)и била ]е лукава; найме, када нису желеле да

долазе у сукоб с Турцима, оне су често кажн>авале ускочке воЬе,

а саме ускоке су расел>авале и кажн>авале. Те околности су огра-

ничавале делован>е ускока, па су тако могли само да органи-

зу)у и врше препаде на Турке или н>ихове сараднике.

У там ньиховим походима на Турке, све до половине XVI

века, помагали су их Млечани. Од тога времена, после турско-мле-

тачког измирен>а, настала су дуготра^а непри)ател>ства измеЬу

ускока и Млечана. Она су достигла врхунац на кра]у XVI и по-

четком XVII века. Млечани су, некада с правом, сен>ске ускоке

оптуживали да се баве гусарством. Била ]е то посебна врста хау

43 Вигйеу, В., О VО^пис^та $ 05V^^от па гаг.\>0] (игзко§ ^еийаНгта

« па рНаще Ьовапзко^ а§а1ика, (Назшк ХетаЦвкод ти2е)а II, 5ага]еуо 1947.

114 ПоповиЬ, Д., О ха\дуцима II, 54: „Срединой XVIII века створена ]е

нека врста повлашпених ха_)дука, тзв. кесешца или крцалща. То су биле

велике чете ко^е су бро.)иле на хшьаде, саставл>ене од разног муслиман-

ског а нарочито арнаутског али и хришпанског олоша са целог Балкан-

ског Полуострва. То су биле чете „л>уди без вере и домовине", ко.)'их ]е

било каткад по неколико хшьада те су, под одличним воЬама, нападали,

плэачкали, уцен>ивали, одводили народ у роблье, каткада упропашпивали

градове па и 1юкра]име. Нарочито су од н>их страдале Бугарска и Руме-

лн]'а. Ишли су кон>има и чинили велике зулуме свима и свакоме. Они су

имали да хватану ха^дуке, а нарочито да се боре против немира у зем.ъи.

Тако су 1769 потпуно упропастили и раселили целу цинцарску варош Мо-

скополе. И у Србщи су 1804 требали да изврше сличну улогу, само што

ствари нису текле онако као што су они желели", сГ. Новаковип, С, Тур-

ско царство, 183—185.

■■5 СГ. Уавхб, М., МагШозг (са полисом извора и литературе).

116 ЕлезовиЬ, Г., Дервенщце, .Гужна Србща, 111/28 1923, 321—329; исти,

Турски споменици, I св. 1 (1348—1520), Београд 1940, 374. — Дервеншце

око Качаника отворено су ха^дуковали, а д« рвенци^ско село Герман било

]е ха.)дучко евратиште.

http://balkaninstitut.com/
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дука на мору — гусари. Н>их 1е у то време било на 1адранском117

и .Гонском мору (Раззош, СЬХХ).

ВеК у прво] половини XVI века, найме, тридесетих година,

ускоци су, према Самарципу, изазивали пометн>у у читавом дал

матинском залеЬу од Лике до Црне Горе. „Нэихове неустрашиве

дружине искрцаване су у неком пустом заливу млетачке или

дубровачке обале, залетале се дубоко V Турску, упуштале у же-

стоке окрике са Турцима, хватале робл>е, плениле караване по

друмовима и дизале на побуну она села ко]а су ^ош била па-

сивна. На мору, они су се лако претварали у необично смеле

и окретне гусаре ко^и су, ^едно време, били готово онемогупили

млетачку трговину и постали повод ]едном врло оштром кон

фликту измеЬу Аустри]е и Млетака, ко]и ]е прозван Ускочким

ратом"1".

Од XVI до XIX века горски и племенски ха]дуци мешали

су се са ускоцима, пошто су имали сличай начин ратован>а. Ха1-

дуци су из горе излетали, а ускоци из градова ускакали меЬу

Турке, али се сматрало да }е ускоку лакше да буде ^унак кад

потегне из дуждева града, него ха,щуку да залегне у горско] бу-

си)и. „У храбрости ускоци нису заоста^али за ха|дуцима. Они су

и сами били ,ха]дуци нарочите врете'. Од правих хащука разли-

ковали су се поглавито по томе што нису живели у гори или код

татака, него код сво^их купа, у кругу свощх породица (у Сен>у,

Задру и другде), одакле су предузимали дал>е или ближе походе

на Турке. Сем тога, н>ихови одреди на1чешпе су били бро.1ни]и

него хаз'дучки и чешпе него они борили су се на кон>има и ван

бусине — као права войска"119. Слично мисле и аутори Историке

народа Зугославще када пишу: „У Турско], на попришту сво^их

акциза, (ускоци се) готово нису разликовали од тамоппьих гор-

ских ха]'дука; хватали су бусщ'е на друмовима и разбивали трго-

вачке караване, пленили стоку, гаьачкали по селима и одводили

робл>е, палили и обарали турске куле, сударали се с по]единим

одел>ен>има турске войске, заметали кавге и делили мегдане, а

све то уз помоп сво^их сталних ]атака, турских поданика. На

сводим лаким бродовима гусарског типа ускоци су изводили под

виге на мору, иако су сви они, такорепи до ]уче, били обични

горштаци и сточари. Са свозим флотилама, они су се нечу|но

и лако провлачили измеЬу далматинских острва и изненаЬивали

117 ЕР 136; ОстЫиЙ, Т., Ускоци у \уначким народном песмама, Н. Сад

1911, 152, ГОСШФ, VIII (1928), 8. — где се ломике како ]е ускочка барка

пленила у околини Сплита; СамарциЙ, Р., Хщдучке борбе, 4$. — У самом

пометку турско-млетачког рата, 1647. године, ха.)дучке лаБе биле су толико

завладале морем да су готово онемогуйиле трговачки промет измейу Ду

бровника и Млетака.

118 СамарциЙ, Р., Ха]дучке борбе, 27—28; Стано^евий, Г., Сен>ски уско

ци.

119 Бурий, В., Српскохрватски народна епика, Сара^ево 1955, 98.
http://balkaninstitut.com/
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млетачке галије на местима где им се никад нису надале. Проди

рали су дубоко уз реку Неретву, Цетину и Зрмању и пустошили

унутрашњост турске земље"120.

Ускоштво и хајдуштво, дакле, били су јединствен отпор

против османлијских налета и зулума. Отуда је хајдуцима и уско-

цима заједничка и ослободилачка димензија њихове борбе у

оквиру јединственог друштвеног покрета угњетене раје. На ње-

ној страни су и симпатије хришћанског народног лесника, који

у песми — хајдучкој и уокочкој — неретко идеализује народне

јунаке120". Народни песник у својим стиховима понекад ни сам

не прави разлику између хајдука и ускока. Тако се у песми Че-

тири ускока (Вук III, 47) јунаци називају хајдуцима. И Мијат

Томић, тај „арамбаша од горе зелене", затварао је друмове и ја-

ничарима секао главе „са његово четерест ускока" (Вук III, 37,

12). У песми Ускоци, Леке Мастиловића, ускока из Гацка, Бошко

харамбаша је неустрашив, јер он има „стотину хајдуках, све уско

ка силнога јунака" (Пјеванија, 324). Само ова, као и песма Са

шта Пивљанин Бајо оде у ускоке, не односи на класичне сењске

и котарске, већ на моранке ускоке121. Бајо је отишао у морачке

ускоке зато што је Асан-аги посекао „са рамена главу ... па

утекао у Морачу тврду" (Вук VII, 34, 41).

Шире расматрање ових појава прерасло би овде оквире

своје намене, утолико пре што новогрчка историја и народна пе

сма не познају, или барем не у тој мери, и такво организована

антитурског отпора какав је био ускочки покрет.

Клефтарматоли: клефти и арматоли (мартолоси)

Различита мишљења у научној литератури, историографској

— пре свега, о пореклу установе арматола (мартолоса) претре-

сао је М. Васић у својој монографији Мартолоси у југословен-

ским земљама под турском владавином. Његово критичко рас-

матрање релевантних података и гледишта довело је до закључ-

ка да у историјским изворима нема основе везивању порекла

институције арамтола за јужнословенске и мађарске земље.

Остаје прихватљивије мишљење оних историчара који су по-

јаву арматола тражили у Византији. Како, међутим, питање ор-

ганизације арматола, колико је познато, ни у византијској лите-

«о Историја народа Југославије, II, Београд 1960, 467—468.

и* Кољевић, С, Наш јуначки еп, Београд 1974, 202.

ш Килибарда, Н., Морачки и турски ускоци, Ковчежић, 13, Београд

1975. 59—70; аутор на стр. 60, N5 3, примећује да „појмови хајдук и хајдуч-

ки имају више пута у епици метонимијско значење, можда и чешће него

што имају појмовну и лексичку прецизност".
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ратури ^ош ниде обраЬено,ш то ништа конкретнее не знамо о

развитку ове организациде у Византийском царству нити о од-

редбама на копима де она почивала. „Овде ]е важно истапи" —

примепуде Васип — „да и онолико колико ]е казано у наведе

нии дделима о арматолима грчких земагьа за ври^еме турске вла-

давине, као и чшьеница да }е и сам назив те установе грчки,

не оставл>а мдеста сумн>и у византщско пори^екло арматола. На

ово се надовезуде питание д'есу ли арматоли у Грчкод били исто

што и мартолоси у другим земл>ама кодима су Турци владали? . . .

Подаци прворазредних турских докумената показу]у да се под

ова два назива ради о дедно^ организации. Из ньих се види да

]е унутрашгьа структура арматола и мартолоса иста, а и еко-

номска основа и друштвена позищца $е иста и сврха посто]ан>а

— иста. У тим документима де и назив исти. У ньима се грчки ар

матоли ]авл>а]у редовно под именом мартолоса".123

Наша знан>а о арматолима прошируду новика истраживан>а,

посебно у литератури на грчком д'езику, коду ВасиК ни)е уврстио

у свода разматран>а. Ово се исто тако односи и на податке код'и

клефте и арматоле у грчким крад'евима за време туркократиде

посматрад'у као две уско повезане под'аве, два покрета коди се

могу раздаснити само у меЬусобнод' повезаности.124

Институщца арматола, као организащца коду д'е преузела

турска власт и затим }е признала и унеколико модификовала,

датира дош из дана пре турског продора у Грчку и дужнословен-

ске земл>е. У првом тому своде Исторще неохеленизма, после ком-

паративног проучаван>а података разних извора, код'и нису били

идентични, А. Вакалопулос де утврдио да се ова установа под Тур-

цима први пут успоставл>а за време Мурата Другог (1412—1451),

у области Аграфа у Тесалиди,125 а нетто доцниде и у крадевима

око Олимпа и у епирскод Грчкод, да би се 1721. арматоли давили

у готово цело] Македонид'и .

На другод страни, поред оскудних података коди се могу

наЬи у народним песмама и усменим предан>има, „ниде немогупе

да манастири Тракиде, Македонид'е и Епира могу да пруже за-

нимл>иве детаъе стршьивом проучаваоцу" у ово] области. тедан

такав податак се односи на време турског освадан>а Константи-

122 Назив арматолос био д'е познат дош у .Густиниданово доба, како

Де приметно ЗагЬаз, К., йоситеШа гпёЛШ ге\аХх\$ а 1'НШопе йе 1а Сгёсе аи

Моуеп а^е, МопшпеШа ЫвЮпае ЬеНетсае IV, р. ЬХХУП, № 3, где наводи

одговараДуЙе место из Порфирогенитовог списа йе сегетопИ$, I 405: „х?Ь

84 тбч |к4уютр<Л1 ктоц/Аааа х<х\>81&<4тоц^ 'Ар|хАтоос; ха1 Нектара? еоахт)[101><; той? &хоХсп(-

бойгга? аитоТ?" ; сг. Новаковнй, С, Турско царство, 171; Уа51С, М., МагШозг, 21.

123 Новаковий, С, Турско царство, 155. ег ра531т; Уази5, М., МаПоЪзг,

27—28. на основу докумената Васдравелиса и др.

124 Раипе1 I, Х1ЛН; ВакеаЦу, 3., К1ерННс ВаИайз, 1.

•» Уака1орои1о8, А., ШЕ А' 214; В' 320; сг. Ро1Шз, А., КХ&р-иха, I»:

,Данас се сматра да де установа арматола творевина друштвених услова

из времена туркократиде, а не остатак византи]'ског во^ог уреЬенл".

125* Уака1орои1о5, А., '1атор1а ттк Махе5<^(ш;, Тпе58а1ош1а 1969, 263.
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нопсмьа и коначног гушен>а византи^ске власти у царевини. Ме-

Ьу на.)истакнути]им грчким одметницима кс^и су тада покушали

да обезбеде симпатще Рима и Европе за нови крсташки поход

против османског надирагьа били су Теодор, бискуп из Ефеса,

и Нипифор, бискуп из Херакле]е. Када су сви изгледи за нови по

ход били пропали, Теодор, иначе човек високог духа и несалом-

.'ьивих одлука, вратио се из Италще и отишао у Епир. „Записано

]е да ]е тамо на на]недоступнаим планинама нашао дивл>у расу

пастира ко]и су сачували народну традици]у од свих варварских

уттеда и никада се нису потчинили византи)ским владарима.

Сада, окружени омрзнутим Турцима, ко^и су постелено оснивали

сво]у надмопност над целим Балканским полуострвом, н»ихови

дани су пролазили у сталном ратован>у са осва]ачима. ЬЬихова

села су сва спагьена али су они у пепинама направили таборе или

неку врсту заклона ... и тамо на планинским врховима, под не-

беским сводом, сачували су традищцу слободе и бранили ^е хе-

ро]ском снагом. Ти л>уди, хришпани, усред плиме исламизма,

примили су бискупа с радошпу, а он ]е нашао себи посао ко]и

пе радити осталих година свога живота меЬу овим раним клеф-

тима о ко_)'има смо преко н»ега стекли извесна знан>а".126

У Грчко] ]е пре рата за независност (1821), у време турске

владавине на Балкану, поотстала во]на служба, у данашн>ем сми-

слу речи — милици)а, за одржаван^е ]авног реда, за сузби]а1ье

разбо_]ничке делатности и насшьа. Ова милищца се искгьучиво

састо]ала од утица_)них Грка; ни)'едан султанов поданик нще мо-

гао бити у н>еним редовима. Н>ени чланови су познати под име

нем арматоли или у измеаеном турском облику — мартолоси,

што ]едноставно значи наоружани л>уди, оружаници. Они су се

налазили у разним деловима Грчке, од Вардара до Коринтске

превлаке, и били су подел>ени на известан бро^ независних тру

па ко]е су деловале у одреЬеном подруч]у или покрадини. Бро]

овнх група арматола варирао ]е с временом и под разним околно-

стима. У XVI веку било их ]е седамнаест, од ко.)их десет у Теса

ли^! и Левадищ, четири у Етоли]и, Акарнанщи и Епиру, а три

у цисаксщско] Македонии, ]ужно од Вардара.127 Вакалопулос,

меЬутим, сматра да их ^е било петнаест.128 Институци]а арматола,

126 КосШ, К., Си$Ютз апй Ьоге, 21»—220.

127 Раипе1 1, Х1ЛУ.

т Уака1орои1о5, А., ШЕ В4, 321—322: ,До организовала 1'рчке у низ

арматолука, као што помиьье Аравантинос, долази по први пут 1537. го

дине, за време владавине Суле^мана Првог. Аравантинос, меБутим, не по

минке извор ове сБо^е информаци)е. Тада су Епир и Етолоакарнани)а били

поделлни на пет арматолука (Малакаси, Цумерка, Ксеромеро, Лидорикн и

Венетико); Тесалша — такоЬе на пет арматолука (Олимп, Аграфа, Хаси-

)&, Мавровухи и Патрацики а Македонка, од реке Аксиоса (Вардара) на

овамо у ,)ош пет арматолука (Верила, Сервща, Еласона, Гревена и Мшьа).

Морамо, меБутим, бити доста резервисани у погледу прихватан>а овог ка

талога, све док не наиЬемо на писане прдатке из тога доба". С{. 'Лрарауп-

мой, Хра\к/ура<р(а 'Птге1рои, 1, 194.
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пак, никада ни)е била уведена на Пелопонезу. Тако се установа

те хришпанске милищце, бунтовни инструмент у рукама Турака,

нще пружала изван Тесалще, Епира и покра.)ина ко]е, опште

обухвапене именом Румели^а, досежу до стрмих обала Коринт-

ског залива. О томе ]е, да подсетимо, писао танис Влахо]анис у

кн>изи Клефти Морене.

Свака трупа имала ^е свог капетана, под чи)ом $е управом

било подруч^е звано арматолук (арматолик — Арр.атоХСхО, као

што се подруч]е паше и кадиле звало пашалук и кадилук.

Арматоли су у покра]инама били непосредни поданици па

ше, а тамо где юце било паше, веп само муселим или пашин

изасланик, као у Акарнанщи, они су били под управом ових лица

или грчких првака (-тсроёсгтоО. Свако окугаьан>е арматола, за било

какав подухват ко,]и ]е био у н>ихово] надлежности, називао се

пагагъа {-кауамьб). Она ^е обухватала милищцу или чак само део

милицще ^едне жупе. Понекад се паган>а састо]ала од више ар-

матолских дружина, привремено с]един>ених.129 Тако су армато

ли, и поред извесне потчшьености паши и н>еговим поданицима,

остваривали неку аутономщу власти; живели су независно у

планинским пределима ко^е су заузимали, носепи оружие за сво-

]у одбрану. Имали су за све то да плапа]у незнатан данак. Из

сачуваних докумената знача]но ^е забележити да се брапа и деца

арматола нису убра^ала у ра^у, веп су регистрована као ти'а{,

што значи — ослобобени пореза.130

Захвал>у]упи организацией арматола, Грчка ни)е сасвим па

ла у руке осва)ача; многе су покра;|ине очувале право на сво]у

земл>у, сво]'е законе и независност, тако да су били у станьу да

управл>аеу сво]им селима и жупама без уплитан>а пашиних во]-

ника. Али Турци, ко]и су им у ]едном тренутку чинили те кон-

цеси]е, морали су насто^ати и да их укину, ]ер су се арматоли

веп били истакли отпором према турским властима. Вероватно

]е то и био разлог што ^е Мурат Четврти покушао 1637. године

да сасвим укине установу арматола. Одузео им ]е тада мандат

да чувашу путеве и теснаце, а локалним властима ставио ]е у за-

датак да на тим местима успоставе турске страже. МеЬутим, ар

матоли су их нападали и прогонили из сво^их области. Тако нще

успео ова] Муратов покуша] да укине арматолску организаци-

^у.131 Ни^е бол>е прошао ни нови покупку, 1699. године, да се ар

матоли Грци и Албанци у областима тан>ине, Ларисе, Сервще,

Гревена, теница, Добрана, Солуна, Верите, Струмице, Битол>а, При

лепа и К^уприл^а замене муслиманима.132

«» Раипе1 I. XV/!.

130 АпЬе^вег, Маг!о1оз1аг какктйа 293; нав. по Уака1орои1о$, А., ШЕ

В', 324; НоваковиЬ, С, Турско царство, 177—178.

>* Уака1орои1о8, А., ПЧЕ В', 326, № 3.

1И ВасЗэофёХХт»), 'I. К., *1отор1хД 'АрхеТа Махс8оу(а;, В', 'Арх«&^ ВероЬс-

-Хаойстг)? (1598— 1886), ©гаДахт, 1954, 108—111, 115—116.
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Тако је турски отпор арматолима почео стварањем служби

чије је постојање убрзо дошло у сукоб с правима и надлежно-

стима арматола. „Таква је била служба дерувенџи-баше или глав-

ног надзорника друмова, који је био придодат атрибуцијама не-

ког од паша Грчке. Тај намесник имао је задатак да се брине,

као старешина, о свему што се односи на милицију и безбедност

друмова, а нарочито планинских кланаца; он је у том смислу

могао да организује посебне милицијске одреде којима су ко

мандовали . . . дервен-аге, капетани клисура".133 Организација ове

службе, састављене великим делом од муслиманских Албанаца,

била је замишљена и установлена као једна врста контроле за

грчке арматоле. И поред тога, Отоманско царство у почетку ни-

је поверавало грчки пашалук вођама албанских племена. Доц-

није, међутим, у периоду од 1740. до 1784. године, служба дер-

венцибаше и паше додељена је тројици албанских вођа. Они су

без милости прогањали грчке арматоле и преврнули су сваку кли-

суру да би их дезорганизовали и разбили. Наследио их је окрут-

ни Али-паша из Тепелена. Он је 1787. наименован за дервенпи-

башу, који је сам нанео више зла грчким арматолима него сви

остали пре њега заједно. Уздрмао је читав систем арматолске

организације тако темељно да су поносни арматоли свој ранији

утицај свели на незнатну меру. Он је, штавише, подстицао актив-

ност клефта само да би имао изговор за увођење муслиманских

трупа у арматолуке.134

Иако већ обеспокојени у својим привилегијама, арматоли

су били врло моћни у Тесалији. Зато је нови дервенџибаша, да

би обновио турски утицај и повећао свој углед, предузео против

арматола енергичне мере. Он их је у великом броју потиснуо у

планине, где су се сви задржали и отуда наставили борбу. О

Али-пашином разбијању арматола и њиховом отпору Форијел

доноси једну за другом три песме, које у садржају имају много

заједничког. „И мени се чини" — вели Форијел — „да све три

припадају, ако не истој епоси, а оно свакако истом кругу дога-

ђаја"135. Оне свакако показују период те најжилавије борбе из-

међу грчких клефта и Алијевих оружаника, углавном Арнаута.

Прва песма, „ретка као историјски податак" — сматра Форијел,

чува сећање на један општи и уобичајени Али-пашин позив клеф-

тима Олимпа да се покоре. „Она даје суштину позива, пренесеног

и узвишеног са стила грчко-турске канцеларије на песнички језик

певача клефта"136 Тај Али-пашин позив у стиховима гласи:

„Сви клефти кол'ко вас је тамо у гори,

Са Олимпа до једног сви да сиђете,

Да сви се покорите сад Али-паши".

133 Раипе] I, Ь; НоваковиЬ, С, Турско царство, 155.

134 Кос1с1, К., СивЮпи: апй Ьоге, 224.

135Раипе1 1,121.

1* Шаетп, 122.
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Само се два кунака не покорите,

Но пушке зграбише и сабл>е светле,

Уз горе се успин>у и клефтима трче.

""Оао1 х' &ч ?)<гте хХ&фте? 'ст та фт)Ха (Зоиуа,

"ОХо1 уа хатафг^те от' тЬч "0Хи(Х7С0У, . , ,

N4 тероахиу^оет' бХоь тоу 'АХт) 7гааа\/."

Доо 7гаХХт)хар1а рбчоч 8кч 7гроах|1у»)аау*

'Етгтэрау та Т01кр^х1а> т" Хартра (лгаб1а,

Ка1 'а та |Зоиу' тафа(уо<м, треуоиу 'я т})у хХеерпа.

(Раипе1 I, 124)

Утисак ових и оваквих позива никад нще био ни тако тра-

]ан, нити потпун. Многи клефтарматоли ко]'и су се покорили у

тренуцима опасности или поверен>а, „на веру ]уначку", нису

оклевали да поврате пепине из ко.)их су ]едном веп одбщали да

се покоре позивима и претн>ама дервенцибаша.

тотис и Стергиос, главни ]уначки ликови у наредним песма-

ма, дворца су од тих непокорних клефта. — Песма о ран>еном

.Готису Барцокасу из Тесали^е, у ко^ су стихови на]природной

у сво_)о] врсти, говори о томе како планинске кланце преузима^у

Турци и Албании. Кланци су се потурчили, али не и грчки клефти

и арматоли, ]ер н>има тотис поручу]е:

Преклин>'те бога зединог и молите ви свеце,

Да мо]а рука оздрави, да узмем сабл>у сво]у

И редом горе обиЬем, те врхе горске тамо,

Да аге живе похватам, Арнауте и Турке.

ПарахаХёоте хЪч 0е6V, ха1 бХои; той? ауЬо?,

N4 1атреи07) тб ^ерь цои, ча. главы тб спга6( (хои,

N01 7гары оЧттХа та (Зоиуа, оЧиХа та хор<ро(}оиУ1а,

1Ча тает' ауа8ак; ^ыутауой?, хаь Тоирхои? х' 'Ар^ауСтак;.

(Раипе1 I, 126)

Песма о Стергиосу, кога ]'едино из ових стихова и позна^емо,

далеко ^е узвишенщег тона. Можда ]е то само одломак песме

ко.]'о] недоста]е кра.1, али ]е то с]а)на песма, „у ко]0] узвишеност

]езика у свему одговара гордости осепан>а", судепи по стиховима:

Док има снежних планина, не робу)емо Порти.

Ха,)'де да гнезда сви]'амо где ]азбину]у вуци.

У граду живе робови и с Турцима у пол>у,

А врлетне нам клисуре ]'унака то су двори.

"Оаоч У1оч[{,о\>ч та (Зоиуа, Тоирхои? цг) тгро<тхиуой[хеу.

Пацеу чо\ Хьцерьа^ыцеу, б-ои фоХеа^оиу Хихо1.
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Етаь? /(ора'.: <тхХа|$01 хатснхойу, атоо? ха|А7гоо? [Ае тои<; Тоирхои?»

Хырхк; Хауха&кх х' 4рг)(Л1а1<; ё^оъу та 7саХХг,хар1а.

(Раипе! I, 128)

Значащ клефта растао ]е са опаданием мопи арматола, ко.]и

су, услед сурове Али-пашине политике, морали да се повуку у

планине, па се од тога времена та имена — клефти и арматоли

— брка]у. У ствари, може се репи да ]е Али-паша сво^у влада-

вину завршио створивши од арматола клефте, па се разлика

ко^а ]е раните постегала потпуно изгубила137.

Како ]е прелажен>е са положа]а арматола на положа] клеф

та и обратно било често и брзо, тако су се ова два назива почела

готово без разлике употребл>авати, зависно од услова под копима

су живели и деловали138. Било ]е покра^ина у копима се реч арма-

тол употребл>авала у оба смиела. У неким покра^инама, као што

]е Тесали)а, реч клефт ни]е означавала само одметника у плани-

нама него и арматола у миру на дужности милица]ца. Ова два

положа]а разликовала су се, када ]е то било потребно, помопу

два епитета. Найме, арматол наоружан за одржаван>е мира у

сво^ покра^ини звао се питоми клефт, док се арматол побун>е-

ник звао дивл>и клефтт.

„Када су прешли у планине, да тамо живе као клефти, ар

матоли су задржали исте униформе и оружие. Посто]ао ^е само

1едан упадгьиви знак по коме се могао разликовати покорни

клефт од дивл>ега. Найме, ова] други носно ]е дугачко уже, омо

тано око струка неколико пута и свезано спреда. Носио га ]е за

везиван>е турског заробл>еника из неке битке или неке друге вр

ете сусрета"140.

Сваковрсне свирепости, огромне глобе и тешко подношгьи-

ва неправда Турака убрзо су приморали арматоле да штите грч-

ки народ с оруж]'ем у рукама. Страсна л>убав према отацбини,

укорен>ена мржн>а према угн>етачу, понос кощ ]е био непреста-

но повреЬиван и стална потреба за осветом подстицали су арма-

толске старешине, капетане, да се докопа^у и на.1ман>ег повода

да ступе у борбу са сво]им варварским сизеренима.

„Скоро све традици^е, ко]е се односе на назгласовитще не-

кадашн>е старешине чета, приказу]у нам те старешине као да

137 К.ос1с1, К., Си5(от.ч апй Ьоге, 224; НоваковиН, С, Турско царство,

179.

131 Значение речи мартолос (арматол) прелазило ]е у значена ха}дук

и у другим ]езицима — ерпскохрватском, маЬарском, румунском. СГ.

АпЬе^йег, ор. «Г., 284; нав. по Уакаюрои1о5, А., ШЕ В', 350 № 1, — Многи

путописци и други аутори ставл^ду хащуке у исти ред са мартолосима

(Братство 21. 1927. 102—103: Витезовий у Нгопш, 143, зове их „тагШ1о81

аНИ Ьа)с1ик1". СР. Поповип, Д., О хщдуцима I, 102.

и» Раипе! I, 1Л1; ВаяеаНу, ^., 'ЮерЬПс ВаНадх. 8.

ч° ВаедаИу, Т., КЫрННс ВаПайз, 13.
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се силом одржавају у својим арматолуцима или се у 1ьнх враћа-

ју с оружјем у рукама, скоро одмах пошто би из њих били про-

теранн. Предања о Зидросу, капетану арматолука Еласона у Те-

салији кажу да он, за свог живота, није допустио да се у његовој

жупи смести било какав турски корпус. Тоскас, старешина ар-

матола из Гревена у Македонији, истерао је из н>е Албанце

Курд-паше који су се били у њу тренутно увукли. Капетан Ка-

ралис је исто тако, из околине брда Олимпа, истерао једну му-

слиманску посаду која је ту заузела положај. Најзад, капетан

Влахавас се одржао у области Касија, а да није био приморан

да узмиче у најбрдовитији крај свог арматолука или бар да у

њему дуже борави"141.

Када се већ нашао ван закона и у сукобу с пашом, капетан

је, природно, настојао да ојача арматоле који су представл>али

сигурну основу његове сада већ клефтске чете. У новим или об

новлении подухватима требало је да се прочује име чете по н>е-

ној жестини, а име капетана по његовом борбеном искуству.

Ово утолико пре што су они заједно били решени да поврате

сво) а права и положај у новим околмостима и да подносе све

недаће само да не попусте пред непријатељем.

У ствари, кад би капетан арматола био незадовољан својим

положајем или би пао у немилост паша и дервенџибаша, врло

брзо би кренуо у оближње планине, као и његови паликари, који

би му се одмах или нешто касније придружили. Тако би се чета

арматола, првобитно задужена за ред у својој жупи, претворила

у клефтску дружину која би одржавала свети пламен независно-

сти, древне народне традиције и елементе вечног устанка. У

оваквом положају, клефти су прогањани и лишавани права и

повластица од којих су као арматоли до тада живели. Да би по

казали како су ови „подивљали" арматоли стављени ван закона,

Турци су престали да им дају титулу арматола и називали су

их клефтима. Тај назив се касније проширио на све браниоце

крста и домовине и био је оплемењен хероизмом и подвизима

оних које је означавао.

Настало је, тако, њихово ново пол>е деловања, које им је

оплемењивало име и отварало пут ка сопственом хероизовању

и идеализацији ликова; посебно и због тога што су се сада клеф

ти појављивали као заштитници и осветници својих сународника,

нарочито сиромашних, који су били злостављани и прогањани.

„Клефти су прво језгро отпора грчког народа; они тумаче

вољу народа да се не потчини насиљу и угњетавању освајача,

иновераца и њихових приврженика хришћана. Сиромаштво ста-

новника је њихов савезник, а богатство непријатеља — изазов."142

«« Раипе1 I, ЬХХН.

'« Уака1орои1оз, А., 11ЧЕ В', 318.
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Слично ]е и у песми:

Богаташ има златнике, а убог само радост.

Док пашу неки уздижу, везира други хвале,

А }а се саблэом поносим што крв ]е турска обли,

тер то ]е дика ]унака и понос горских клефта.

'О теХобеюс &х^ т* фХыркх, &хе1 ° ?™ЗС^ т<* уХ4утш.

"АХХоь лапте т6V ласта ха1 аХХоь то рефртг),

(ха ■уы 7са1Уаь> то о*7са91 тб тоирхо[Аатс>)|А^о,

тб хе1 ха(лар1 ^ ХеРб7Т1а, хь' 6 хХе<ртт)<; 7герт)фауе1а.

(ПЕ 20)

Тако ]е клефт почео да поста]е народим идеал. Свет мита

и легенде постелено окружу)е личност клефта и арматола, по

стелено се раЬа вековима дуга песничка традиц^а, ко]а затим

тра^е дуги низ година после осниван>а грчке државе и коначно

се гаси у круговима шьачкаша крадем прошлога века.143

143 1ЬШет http://balkaninstitut.com/



ОРГАНИЗОВАНА БОРБЕНОГ ЖИВОТА ХА.ЩУКА И КЛЕФТА

Гора зелена — ха^дучки и клефтски двори

„Ьез топ1а§пе5 зоп1 роёияиез е1 оп1

1пэртгё Ъеасоир с1е Ьеаих уегз . . ."

(Раипе1 I, 123)

„Планине су поетичне; оне су инспирисале мноштво лепих

стихова, али ^а не знам" — каже Фори]ел — „да ли их има тако

поетичних као што су оне ко]е су инспирисале вепину стихова

мо]е збирке". У ово] збирци су, да подсетимо, на^вепим делом

песме клефтске и о клефтима.

Балканске горе, кланци и гудуре нису биле само слободар-

ско уточиште упьетене ра^е нити су биле равнодушно гледали-

ште, глуво за н*ена ^адиковагьа и уздахе. Вей од првих налета

османских осва]ача планински кланци балканског поднебл>а по-

стали су пространи амфитеатар у чи)ем ^е подножку тра]ао ви-

шевековни драмски расплет трагичне судбине родолубивих од-

метника српског, грчког и других ^ужнословенских и балканских

народа. Природна погодност терена, планинска структура Бал

канског полуострва представляла ^е спас овде насел>еним етнич-

ким групама и народима у критичним и судбоносним деценща-

ма н>ихове истори]е, како у доба туркократи^е тако и у годинама

недавне германске инвази^е. У том погледу посебно }е каракте-

ристична белешка француског путописца Ловерн>еа (Ьаиуегрте),

ко^и ]е 1825. године посетио грчко полуострво. „Цела Хелада" —

примепу)е он — „са сводим бро.{ним планинама, страшним клан
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цима, ко]'и их одва]а]у, неравнине увеЬане сводим са свих стра

на одршьеним земл>иштем, изгледа као да ]е природно предо-

дреЬена да буде колевка слободних льуди"1. Ово мишл>ен>е о го-

рама Тесание и Епира, пренесено на шири простор ]угоисточне

Европе, под]еднако се односи и на Динарско, Родопско и Кар-

патско гор]е.

Слободни ха]дучки и клефтски живот у овим планинама

пружао ^е релативну сигурност, безбедност и могупност за ус-

пешни)у борбу и одмазду према мрском непри]ател>у. Горе и

планине су били двори ха.)дучки и клефтски, ььима мили, али

другима необични. Оне су се из године у годину пуниле ха^ду-

цима, клефтима и арматолима и поста]але н>ихово стециште и

прибежиште, или, како то архаично рече народни лесник, ко,]и

)е и сам морао бити ха.)дук или одметничкога рода:

Ова гора нигда сама ние

брез вукова и брез аидукова2.

тедна македонска народна песма живот у гори види ]ош ра-

зуЬени)е:

Блажена гора зелена!

Никога празна не биваш,

Ни лете, горо, ни зиме:

зиме си полна овчари,

лете си полна ^унаци.3

Горски одметници од турске власти били су, дакле, у стал-

ном и спонтаном контакту с природой. У сеновито] гори и по

легло] трави, кра] бистрих извора, имао ]е балкански одметник

миран и слободан сан, ^ер га Турчин ни]'е у зору будио ногом

и камином. Пол>а и планине, ]езера и реке, птице и животин>е,

земл>а и небо у ха^дучком и клефтском животу и поезди ожив-

л>ава]у ]едан благонаклони антропоморфизам, поставу помагачи

бораца.4 1ата птица, не само три птичице (тр1а тоиХ-Ахих), како

стереотипно почтьу многе клефтске песме, сво]у радост обилато

излива]у кроз песму и цвркутан>е, весело прелепупи с гране на

грану око клефта и ха^дука.

У рано пролеНе, кад развигор ветар парли)а, гора почин>е

да листа и да ху]и, ствара]упи немушти говор шума, ко^ узбу-

Ьу)е и подстиче на ^уначка прегнупа. Она облачи „зелену дола-

му", ко]у нще сама ткала, каже бугарска осмерачка народна

песма:

1 Уака1орои1о8, А., ШЕ В', 319, № 4.

2 ЕР 71, 8—9; Сто]адиновиЬ I, 85, 16—17; ПЕ 54, 4. — Шух V* Хт)(1ерк4-

^ыце о7гоо ф«»Хш?до Хйхо (Ха.)де да гнезда свщамо где ]азбину]'у вуци).

3 Бошковски, 1. и Пенушлиски, К., А]дутски и револуционарни песни,

Скогце, 1969; 61.

4 1Ьгоуас, М., С1аис1е Раипе1, ЪЪЪщи.http://balkaninstitut.com/
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Ни прела гора, ни ткала —

со зима болна лежала.

Кога ми дойде Гюргевденъ,

сама се гора облекла,

се во зелена дблама,

се во зелено кадифе.5

Ха;щуци се повлаче у пепине, у честаре и шипраяче, про-

водепи тамо цело пролепе и лето. .Гер, кад су ]едном, све]едно

из каквих побуда и разлога, окусили одметнички хлеб и научи

ли да у гори спава^у, више се нису оставляли ха^дучкога заната.

„Ту им ]е био састанак, ту растанак, ту уточиште, па многоме

ту и в]ечна купа у ,Ха]дучком гробл>у' '.

У кругу наших песама о ха.)'дуцима опеване су планине —

Романща са Старина-Новаком и н>еговом дружином, Тщана пла-

нина са Костреш-харамбашом, предео око Удбине, Кунара пла-

нина у околини Книна, докле су деловали ускоци, предео око

Ли)евна са старим Ву^адином и н>егова два сина, херцеговачке

горе са харамбашом Станком Сочивицом, црногорска брда са

Ба.]Ом Пивл>анином и Лимун-харамбашом; сегьски ускоци су пи

ли вино

У Пролому високо] планини,

Гди су ^еле за небо препете,

(Вук VII, 40, 2—2)

како то чине и клефти

схЬч *Аую Акх, стт&у тгХатауо, фт)Ха егтб хрио^рц (ПЕ 28,4).

Кпефтска упоришта била су у брдима Етолще, у планинама

ко]е деле Тесалщу од Македонке и у брдима Аграфа, за ода

Фори^ел каже да ]е то ]едан од на,)неодреЬени]'их назива у гео

графини Грчке и да се применив на разне планинске венце, од

ко]их ]едни припаду Акарнанщи а други западно] Тесалищ7.

У том пространом лавиринту висова, долина и шума усред Пин-

да, оде нуде ти разни планински венци, срейемо на]вепи бро]

клефтских дружина и н>ихових капетана — Христа Милиониса,

.Ганиса Букуваласа, Локроса Андруцоса, Никоцараса и друге;

меЬу н>има и оне са море.)ских брда — Колокотроне и гласовитог

клефта Захаруаса.

У море,)ске горе бежали су Спартанци, они што се данас

зову Маниати; да би спасли живот и слободу, они су тамо по-

5 Книга на песните (Български народни песни отбрани отъ Пенча

Славейковъ подъ редакцията на Б. Пенев), София 1962, песма 1.

6 Пророковий, Р., Лето нетовагьа, 6.

7 Раипе! I, ЬХУШ/ЬХ1Х.http://balkaninstitut.com/
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дизали насел>а, ^ер им по природи нще било предодреЬено да

постану робови:

2' айта та брг) фйуауе о1 (хайр01 о1 Хтсартихтак;

Ка1 еЬ' айто1 теой Х&уоутои Т7)V ат][херсл) Мотатаи;.

Гкх у<х фиХа^о^ т)]у ^о>^ ха! тф/ ёХеиберьа,

"Ехтюау х<Ьр<«? ота (Нооуос ха1 7гер1аста хы?'-я«

ДЬ» ?)тоу «ритхоу а' айтой? уа у|уо1Л1 сгхХа^оь оойХсн,

'АХХа уа Т!^' ^Хейберск укхт1 8^ 9)тоу рюйХо1.

(Развод, СХЬ Ь)

И Аграфа ('АурАфсоу аурих (Зоиу*— Раипе1 I, 114; РазБош. ХЬУП,

припада^у оним грчким областима ко]е Турци никада нису по

корили, па се ово гор]е у народно^ песми често назива уточи-

штем слободних клефта. Тако ]е настала и она пословична ми-

сао: ,,Да постанеш клефт у горама Аграфа, а у Валту арматол"

( N4 уЬг^с, хХ^"™)? <*т' 'Ауряфа хь' ар|хато>Хо? втЬч ВаХто — АаоурасрЬс Г»

369, №4).

Било ^е готово пророчко провиЬенье у одметничким песма-

ма балканских народа оно чешпе обрапан>е горама него родно]

груди. Тако су ха^дуци веп доста давно планину назвали „ха^-

дучка ма^ка", а клефт ]е, долазепи у гору, поздравл>ао н>ене по-

норе и долине покривене иньем (Ггкх а&с, ($оиуа ;л1 той? хрб[хуой<;, Хау-

хаоЧа (л4 тал? тс&хулч (Развош, XXIV, 17). По 1едно] бугарскот

ха^дучко] песми, горе су вертц'е и од ма]ке роЬене:

Майчица що е рождена, —

и тя си чедо исказва

на турци и на сеймени;

гората майка хубава —

скрш ли се въ нея хайдутинъ,

никому нищо не казва*.

Грчки народни аед у сводим стиховима на]чешпе слика

Олимп, Парнас, Та]тет, не због тога што на н>има и тада бораве

древни богови, веН зато што тамо на кршу, у растин>у и меЬу

платанима и ]елама живи божанство изнад свих уздигнуто —

слобода у руху клефта. Какво ^е то планинско рухо клефта ре

льефно нам ]е дочарао епирски и тесалски песник, кроз ]едан вео-

ма стари мотив сукоба планина.

„Препирка планина" има доиста стару традищцу. Познати

су стихови песникин>е Корине (V век ст. е.) на папирусу из дру-

гог века наше ере, ко]и се односе на сваЬу измеЬу гора Китерона

и Хеликона'. У новим предан>има добила ова] мотив различите

* Книга на песните, 217.

9 Бурий, М. Н., Историка хеленске кн>ижевности у времену поли-

тинке самосталности, Београд 1951, 208; N. 'А. Мд, Т4 цаХсоцата $тпш ота

меоеХХт^ша ураццата хо1 6 ВероХииеТо? то47шро? 284. N40 'Еегт1а, 35, 1944, 242 х. *?■,

ЕДТ 286, N0 4. http://balkaninstitut.com/
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облике.10 СваЬа^у се планине Гревена и Мецова (Развод,

СЬХХХУШ), али панхеленску гласовитост има песма Олимп и

Кисав, кода се односи на период успона клефтског покрета, ка-

ко то показуху и ови стихови:

„Не препири се, Кисаве, бре удворице турска,

Што аге те Ларишани, Код'нари млади газе.

Старина Олимп да сам ти по свему свету чувен,

Што врха имам четр'ес' два, шездесет и два врела,

На сваком врху бардак д'е, на свакод грани клефта".

"Мг) [А& (лаХшутг)?, КСсгофе, у.пр1 тоирхотгостт^уе,

тгой ак 7гатае1 ^) Коукхрих х' о1 Лартуо1 ауЛВе?.

'Еуы е1у.' 6 у^ро? "ОХирто? атбу хбацо $;ахоиа|хёуо<;,

&%ы староста 8и& хорфё? х' &{;9]ута 8оЬ (1риаойХе^,

х<46е хор<р-?) ха1 фХартоиро, ха9е хХа81 ха1 хХб<рт»)<;".

(ПЕ23)

После турског осва]'ан>а Грчке, Олимп де славллн као по

следнее уточиште побеЬених, као домовина клефта. У песмама

он се помин>е „као света планина клефта", нека врста рад'ске

природе за н>их, у кодод се ране саме исцел>уд*у":

Мод Пл>аскас, лека желиш ли, да ране ти зарасту,

На Олимп горе успни се, на оно дивско место!

.Гунаци там' не болуд'у но д'ачаду слабили.

И клефта горе мноштво де . . .

ПХкытха (а' йу б^Ху)? 1(4треи[ла, у<& Имомч у) 7гХт)уай; аои,

"Еруа фт)Ха 'а т&у "ОХицтсоу, 'а тбу еб(хор<роу тЬч тбтгоу*

'Ауу8ре1<>1 'хеТ 84у аррсоеггойу, х' Жррохгпд &у8ре1буоиу,

'Ех' еЬ' о1 хХб<рте<; о! 7гоХХо1, . . .

(Раипе1 I, 32)

Толико поштован>е према овод древнод" планини у клёфт-

ским песмама различите се схвата и тумачи. Форидел сматра да

оно долази више због традициде н>еног античког гласа, него због

неке стварне природне предности у односу на планине у коде су

клефти залазили12. У ствари, надметан>е у томе кода од двд'еу пла

нина има вепу славу у животу клефта своди се на д'едну фигура-

тивну препирку условл>ену рел>ефним феноменом тесалидских

гора, на „митопластично оличенье" н>ихово, слично ономе из хе-

ленске митологиде.

10 Више о томе вида: ЕДТ, 286—289.

11 Нешеу, Ь., Ье топг 01утре е1 ГАсагпапге, Рапз 1860, 139; Уака-

1орои1о8, А., ШЕ В', 321.

'2 Раипе! I, 32. http://balkaninstitut.com/
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Полазепи од тога да певач природне феномене тумачи пе-

сничким виЬен>ем и фигуративним поетским средствима. 1анис

Влахо]анис покушава да об^асни суштину песме Олимп и Кисав.

Она зе поникла као резултат ^едне об]ективне природне ш^аве

ко^а, извучена „из тмурног изгледа Кисава, поста]е песничка и

метафизична према оном од|еку ко]и пружа Олимп, сутротстав-

л^упи славу клефта севан>у и грмл>авини супарника"". „Према

томе, имамо ^едан природни феномен испричан на митски начин,

а творац тога мита ]е народни песник, ко;)и посматра натмуре-

ност и смушеност Кисава, а мирно и радосно уживан>е Олимпа.

Тужан ]е и пун срцбе смерни Кисав. Питом ^е и леп у свом пла-

ветнилу божански Олимп. Сводим природним сво^ствима песник

строго испреда етику, славу Олимпа и севанье Кисава"1*.

Тако пред собом имамо ]едну дивну песничку творевину.

Ствара се нов грчки мит и показухе како ]е настала хомерска

митолопца, као произвол оног истог народног ока, ко^е ствара-

лачки уме да спо.ъагшьи догаЬа^ повеже са символом, са оним

што се подразумева. — У песниково^ визиги са дистанце, простор-

не или временске, планине постаЗу жива бипа и меВусобно раз-

говара]у. Понекад су л>утите и сваЬа]у се, каткад су мирне и ти

хо размен>у]'у старе приче, као „у она стара добра времена".

„Ко виде такво чудо, чудо големо, да разговара]у планине"

— каже песма Лгакура и 1она:

Са врха, тона, погледа.), .)ОШ бол>е гледни горе,

Андруцове там' дели)е, те неустрашиве клефте,

Што негде врте ражн>еве ил' гаЬа]у пак нишан,

Што турским красе главама у добри часак гс^е.

Во1гп (1*, тсой аа.1 фт)Хбтера ха1 то фт)Ха аууауте&ь?,

ной V<А уои, т[ уа у(ут)хау о1 хХ^(рте? о1 'АуЗрьт^айл,

Е&у тгой уа ф&уоиу та а<рахта, уа рСуоиу ото <тт)и.а§1,

аау 7С0ИХ (}оиу<х отоХ(^оиуе [х! тойрхма хеераХьа.

(ПЕ 57, 5—8)

Ове божанске планине Румелще разговара]у о клефтима и иьихо-

вим судбинама. Оне плачу, без утехе, али не за сво]им висинама

и за снегом, него зато што су их напустили клефти и повукли

се у долине „ропске".

Пероснификацща природе често прелази у хиперболу, као

у стиховима македонског народног ствараоца:

Заплакала ми гората, гората и планината,

И од гората дрв]ето, и од дрвето лиск)ата,

И од гнездата пилците, и од зем]ата тревата,

Од кладенците воцето заради Инче во]вода.и

» ЛаографСа 2', 1922, 79—80.

14 1Ыйет.

15 Зборник Миладиновци, 220 (стр. 298).
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У 1ос1 согштшпез старе и нове грчке поетике убра]а се честа

формула пролога; у одметничким песмама то ]е у вепини случа-

^ева проклин>ан>е планина, ко]е понекад прераста у основни мо

тив. У ]едно] такво] песми на самом почетку срепемо нашу реч

закон:

О, пусте биле планине и закон н>ихов клети,

Што листом жуте у лето, а зими пак поцрне,

Кад морно доЬе пролепе, тад растин>е набу)а.

Та нико да се радуге на овом свету н>има,

1едино им се радугу и н>има диче клефти.

'Ачб&ща. та та (1о1Л1а (лё тй ^ахбуь тебхооу,

тб хаХохэарь х1тр1Уа ха1 тЬ хещыча. [хайра,

ха1 тт)7 1Г1хрт) т^у ауо^т) тсоХй ро8а(иа(х^а.

КхчЬ/ах; 8еу та у&.р-г\у& \>Лс, атЬч лкамы хбсцо,

т) хХесртоироа та досСретаь ха1 та илхра хХефтбтсХа.

(ПЕЗО, 1—5)

Анатемлсшье планина позна^е и наша народна песма „сред-

иыцех времена", али она готово никада тиме не починье сво]е

разуЬено виЬен>е ха.)дучког живота. Тек када се епска радн>а раз-

махне, а ]унаци се наБу у нсмопи да разреше околности у оде

су запали, они сво] вапа^ излива^у проклин>ан>ем горе, некада

и кроз песму:

Певач'уКи, гору проклин»упи:

Бог т' убио, горо Романщо!

(Вук III, 73, 120—121)

Тако ]'е у Вуковим и оним рани]им записима Ерлангенског ру

кописи. Гори се упупу1е прекор и онда када она штити крвника

што „упусти балщу" (ЕР 179, 57). Пролог ^едне такве наше песме

стари^ег датума разлику)е се, у односу на клефтске стихове, по

томе што у н>о] гора проклшье ха;щука:

Проклин>аше гора романща

бог т' убио старина новаче

ор'лови мо]е омла(ди)ше ли(с)т]е

гавранови оломише гране

пада^упи на мртве ]унаке.

(ЕР 96, 1—5)

У клефтским песмама планине често ]адику|у за зунаком

ко.)и страда у заседи:

То Л>акоса оплаку)у аграфске горе, врела.

Лкххо сте хХа[оиу т' "Аура<ра у) Эрйсте? ха1 та Зеутра.

(Раззош, ЬХХХ1Х, 1)
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Одметникову захвалност гори за све благодети ко]е му ^е

она пружила, запамтила ^е ]една песма Ерлангенског рукописа,

наглашава^упи „чудо прие невиЬено"

гди се дунак клан>а цернои гори

хвала теби церна горо мо]'а

ере си ме наранила гладна

лак и вина напоила жедна

и гола си мене заодила.

(ЕР 180, 1—6)

Мотив опраштан>а са гором присутан ]е у ха.)дучким песма-

ма свих балканских народа. Ха_щук, као и пастир, у ]едностав-

ности сво]е народне душе, опрашта се са гором као са живим и

себи на]дражим:

Юнак се съ гора прощава

и на гората думаше:

— Горо-ле, горо зелена,

хубава Пиринъ планино,

прощавай, горо зелена,

дето ти трева тъпкахме,

дето ти вода мърсихме.16

Дал>е се наглашава како лупьива и хладна шума налази обшье

топлих речи за ха;|дука ко]и ,|0] се обрала.

„Оличаван>е природе, обдариван>е шума и гора л>удском ре

чи, Нэихово активно учешле у животу ха]дука, стално обрапан.е

одметника шумама и горама, орловима и вранама, потврЬу^у не

само да ]е природа у животу ха.)'дука имала знача.)ну улогу, као

склониште у време ха,)дукован>а, вел и то да ]е народни песник,

слажупи стихове, насто]ао да и родну природу учини саучесни-

ком у борби за ослобоЬен>е од турског ига".17 Природа — „гора

зелена" у ха,)дучким и клефтским песмама, као и у ньиховом жи

воту, ни^е само позадина поетске слике, место догаЬа]а или оквир

за н>ихово стиховано приказиванье; она се редовно ]авл>а и као

„саборац", са одреЬеним активним односом и благонаклоношлу

према ]унацима — паликарима и збиван>има у ко.)има се они

наЬу.

14 Заплакала е гората. (Народни хаудйшки пЪсни, изабралъ и подре

дил Димитръ Н. Осининъ), София 19432, 12.

17 Шептунов, Болгарские хайдутские песни, 262—263.http://balkaninstitut.com/
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Хщдунке и клефтске дружине

Ха]дуци и клефти су свс>]у снагу видели у дружини, у чети

и ньено] организованости. „Без друштва нема ]унаштва", гово

рили су они. ОдлазеЬи у „кланце задиковце", сваки ха,)дук/клефт

желео ]е да се што пре наЬе у саставу хщдучке дружине (<гк

хХ^ф-иха -сарлгоОрих), ^ер по]единац у гори, у ондаппьим прилика-

ма, мало ]е шта представл>ао. „Чета ^е веК значила извесну си-

гурност живота и гаранцщу за успех, а та два момента су у ства-

ри на^више учинила да ^е дошло до стваран>а ха^дучких чета"."

За Ми)"ата ха.|дука песма вели како се молио:

Боже, да] ми да би ^едног друга.

Да ми ни]е у горици туга.

(Вук VII, стр. 416)

Тако и у грчю)) народно] песми одметник жели да сабере дру

жину или — како то сам клефт пева — да скупим сво]е бу/ъуке

(V* цаоы та {АтгоиХойхкх цои — Развод, СХХХУПа, 8).

У дружину се, меЬутим, ни)е могло увек лако ступити, ]ер

су чланови чете поста]али само они ко^и „за зуначке и не ха]у

главе" (ЕР 136, 10). Од ха^дука се, дакле, у првом реду тражило

да буде храбар, по узору из народних стихова:

Ко^и може стипи и утепи

И на домет танком пушком убит',

Ко^ од ране ]аукнути непе,

Поред себе уплашити друга

(Вук III, 42, 13—14; 47—48)

Ко не жали у бо] погинути,

Напете се пушке препанути.

(Вук VII, 45, 7—8)

Сво]еврсно провераван>е храбрости опевано ]е у песми Се-

нмнии Тадща (Вук III, 39, 25—42) и ньеним варщантама. Пред

напад на непри]ател>а старешина ]е окушьао ха^дуке око ватре;

на огн>ишту ]е пекао жива овна или |арца; ]ош чешпе ]е са н>их

живих дерао кожу и онда их пуштао у стадо:

Па их пусти у ^елово гран>е.

Грана дирне, сто.)и дрека ]арца,

Ован пути! не пушта аваза.

Ко ]е могао да поднесе муке ,,ка' одеран ован кроз планину",

ступао ]е у дружину као н>ен поуздан ослонац.

м Поповий, Д., О ха]дуцима I, 129.
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„Они ко]и нису морали да се изненада одметну тражили

су везу са четама преко ^атака. 1ош ]е теже било саставити дру

жину, стога су се ретко кад одметали по1единци него договорно,

обично по неколико при|ател>а . . . или брапа, или блиски роЬа-

ци (у|"ак и непак, стриц и синовац), или мушки чланови ]едне по-

родице (Ву)адин и синови). Сигурно |е био сасвим изузетан слу-

ча] да цела породица, мушки и женски чланови, крене у ха]дуке,

као што се то прича за Старину Новака"1'.

У погледу састава и организованна, ха]'дучке и клефтске

дружине нису могле да буду велике, ]'ер се не би лако могле

исхранити ни тако успешно крити или V бусищ непри)ател>а са-

чекивати. Величина по]единих чета нице увек била иста. Понекад

се догаЬало да се наЬу само два ха.щука20, ко^и су били такви ^у-

наци да им не треба нико други, па ^е говорило: „Вас дво]ица

така, какви сте, па ето читава чета"21. Помииье се и „мала чета

три четири друга"22. Чета херцеговачког харамбаше Станка Со-

чивице, зависно од прилика и подухвата, бросала }е седам, „два-

наестак", седамнаест, да би за само неколико дана дощнце на-

расла на 25 ха_)дукаи.

У српским и грчким областима, као и на ширем простору

]угоисточне Европе, било ]е пуно тако малих чета. И народна

песма, она вуковска и предустаничка, ретко када помиае више

од тридесет другова24. Чету од 30 чланова водио ]е неко време

и Ба^о Пивл.анин25, а дружина Мщ'ата ха^дука бросала ]'е „три-

дест и пет друга" (Вук III, 64, 32). ЬЬегово одметничко самован>е

песник стиху)е хиперболично:

Од глади ^е црну земл>у ^ео,

А од жеЬи с листа воду пио.

Док ^е зунак дружбу сакупио.

(Вук III, 63, 3—6)

Лука Галовран окуплю чету од шездесет ха;)дука (ЕР 136, 6), „а

сам Плавша дв^е стотине друга" (Вук VII, 42, 12). У вепим по-

духватима, као у време кандщског рата (1645—1669), неке дру

жине бро]але су и по „триста кунака"26.

Снага клефтских чета зависила ]е од многих околности,

пона]више од угледа старешине и поверен.а ко]е ^е он сво]им ра-

» 1Ыает, 130.

20 Вук, Даница, 1827, 93.

21 ПророковнЬ, Р., Лето четованл, 6.

22 Щеванща, 180.

23 Ьоупс, I., ВЩё&ке, раззгт.

и Вук III, 23, 9; VII, 42, 11; СкцадиновиЬ I, 11, 1—5.

25 Вук III, 67, 16—17: ,Постао сам горски харамбаша? Данас имам

тридесет ха.)дука."

26 ПКШФ, XXV, 118—119.http://balkaninstitut.com/
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ни)им подвизима уливао зунацима, паликарима". Обично су и

они били малобрсц'ни, по „четрдесет харамща" («гар^та х«Р«-

Р,С8е?- — Раззош, СХЬУ1, 1), а чешпе „шездесет кунака" С^^ута

■каХкг\х&рих — Раззо\у, XXXIV, 6). Толико ^е бродила чета старог,

прославл>еног клефта Локроса Андруцоса, познатог као „лав

клефтства"28. Оне клефтске дружине ко^е су имале стотинак л>у-

ди оматране су за опасне. Било ]е, доиста, случа^ева да ]едан ка-

петан има под сво]ом командой две или три стотине паликара,

а могло се чути и о ^ачим дружинама29.

Ха]дучка дружина била ^е повезана заклетвом верности.

Окупл>азуНи се у чету, они су полагали заклетву да пе се меЬу-

собно помагати у бо]'у. У животу, као и у песми, ха]дуци/клефти

свето су чували чин другарства, неговали оданост и при]ател>-

ство39. Тако ]е н>ихова организащца била у пуном смислу демо-

кратска, више другарска и при)ател>ска, а ман>е водичка. И по-

ред тога, народна песма показу]е како су се чланови у чети ме-

Ьусобно ипак разликовали; обично се у стиховима набра}а]у по

старешинству, на_)пре она] ко]и предводи чету, а онда следе дру-

ги (П]евани]а, 27, 47). „То ]е ред ко^им се сигурно нще ишло у

борбу, али ]асно указу)е на старешинство, на ранг у чети"31.

У такво] дружини, са демократски изграЬеним редом и дис

циплиной, ха^дуци односно клефти се ословл>ава]у са браке?1.

Доминанта односа меЬу ньима било ]'е побратимство. Проткано

меЬусобном л>убави и поверен>ем, оно ^е било основа егзистен-

ци)'е ха]дучких и клефтских дружина, н>ихових ]атака и гпнца-

тел>а.

Обича] братимл>ен>а, како то показу]у фолклорни извори,

спровоЬен ]е уз симболичне обреде ко]и су створени ^ош у па-

тр^архалном друштву — л>убл>ен>ем побратима, испи]ан>ем вина

из ]едне исте чаше, везиван>ем обо;)*ице ]едним трасом, или за-

^едничком трпезом. Доцни)е се ова] процес до извесне мере

упрошпавао, па се ни ха^дуци нису увек братимили према насле-

Ьеним обича]има и обредима. „Према народним схватан>има" —

бележи Тих Р. БорЬевип — „братимл>ен>е се може остварити и

без било-каквих церемонна. Доста ]е некога назвати побратимом

27 Чланови клефтарматолске дружине звали су се паликари (каХ*

Хл]хАр1а)л'унаци. Термин вероватно потиче од хеленске речи тсАХХт)!, као

н>ен хипокористикон. СГ. 'АОвркЬ-п), N. П., 'ЕтицоХотуосб Хе!;1х& тт)? хо1^; меоеХХт^ь-

хгд, р' Ьс8., вефЬа), 1971 8. ттаХьхАрс; Раипе1 I, ХЬУ; Вав§а11у, 1., К1ерНИс

ВаПайз, 3.

а 2та^Хои, Д., Т& Хюуп4р1 -п)? хХе<ртоор1а(; ('Аутройтас?, 6 лат^рас той '08ис-

о*а), 'А.Щы 1977.

» Раипе1 1, ЫП; Ва^аНу, 3., КЫрНИс ВаНайз, 9.

з» Раипе1 1, ЬХУ1.

31 ПоповиЬ, Д., О ха/дуцима, I, 141.

32 Вук III, 59, 58; БраНо мо/а и мо]а дружино!; Раззош, СХ1ЛШ, 9:

'АЗ^рфкх (хои.
http://balkaninstitut.com/
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и уколико он не брани, тиме ]е ^асно да ]е у потпуности извр-

шен обред побратимства"33.

Братимлэеше, побратимство (48еХ<рото1"П{ЛГ]) позна]е и клефт-

ска песма. У шл], поред изворног грчког израза &Ык<ртоп]-с6$

(побратим), срепемо и нетто редуциран словенски плурални

облик ц-гсрат1{Л01 — „братими", побратими:

'Ор(аатб (17грат[|А01 цоо уа^фацг ха1 уос тй[ле.

(Развод, ХХ1Уа, 10)

Изволите, побратими, да ]емо, погацемо.

Словенски пот. р1. побратими сведен ^е овде, свакако те-

1п саиза, ради ]ампског ритма, на крали облик братими, као

што ]е и ^ампски наглашен старики облик 6р1счхте дошао уместо

амфибрахи^алног императива — 6р(сгте! Штавише, у литератури

о ово^ песми о Каралису, ^едном од познатщих клефта са плани-

не Олимпа, доста ]е писано и о топониму ПоиХиЬ/а, полазепи од

српске речи полана. Найме, у првом стиху песме, проклшье се

проповедник, свештеник из тога места:

'Ауабеца сте (игре тоэига 'что т})У ПоъЛкхуосу.

У вези с тим А. Пасов се у свом коментару — 1пс1ех §еодга-

рЫсиз34, позива на Пуквила35, а цело питание детагьнще расветлл-

ва Шта]нмец, налазепи да „под ПоиХьйл/а у ово] песми без сумн>е

треба подразумети Пол>ану ко]а лежи код Еласона, у планини

Олимп. Томе доприноси и околност што ^е танис Каралис имао

уз име и надимак Олимпиос".36

У дедно] клефтско] песми из Тесали]е, ко]у Пасов датира

у 1807. годину, браЬа Антонис и 1оргос Кацантонис, изненаЬени

потером турских бул>ука, помишл>а]у да су их издали прщатели

и побратими — Моц терб&ыаау о1 фСХоь ца?, о1 48ер<ро7го«)то1 [хоц, (Раз-

зош, ХСУ, 5). У овом стиху, дакле, песник ]е употребио грчки

народни израз — «кберфотгощ-сбд-, што значи она] ко]и ]е учи

нен братом, т). побратим.

Ха.щучка/клефтска дружина имала ^е сво]а зборишта у

планини „где се ]еле за небо припеле" (Вук VII, 42, 3) или на из-

вору под платаном (стт&у пХоплмо <;т}) $риа — Развод, ХЫП, 4), где

су клефти имали збор (тсбхоиу о! хХ^<рте^ аъуо8о — ПЕ 28,5).

Били су то скупови на кс^има су сви чланови дружине,

„торбоноша к'о и харамбаша", имали ^еднако право гласа. У дру-

33 БорЪевип, Т., Белешке, 154; ППНП, IV, 1937, 57—«0.

34 Раззст, р. 647.

35 РсокщеуШе, Уоуаце йап$ 1а Сгёсе, III, 42—43.

36 'Ара|кп)Т1л<4<;, Хроуогра<р1а, I, 259; наведено по А. Шта_)нмецу, Лао-

ГрачЛх Г, 368, № 4.
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жини се на^ише говорило о зунаштву — „]е ли ма^а родила

кунака", и о шипару:

Пита друштво арамбаша Плавша:

„О дружино, мо^а браЬо драга,

Знате л' ко;|'и доста пуста блага?"

(Вук VII, 42, 16—18)

Песме су запамтиле и такве договоре ко^и су имали повре-

мен карактер, с цшьем да се дружина окупи, бол>е организу^е

и успешнее бори. Тако се договарало на окупу, у само] чети.

Али народни пеоник ^е далековидщи када осепа и она} завет ха'у

дука приликом одмстаньа, изражен у стиховима:

Да за живот нико не помиихгьа,

Но да раде славно погинути

Ради вере и слободе драге . . .

(Щеванща, 24)

Ова^ стиховни манифест слободарских одметника показухе

колико ]е у ха^дуцима и ускоцима, у клефтима и арматолима би

ло усредсреЬено све оно што ^е српски и грчки народ имао у себи

]уначкога и што се с оружием у руци могло дати на отпор тур-

ском насшьу. Они су чинили авангарду побунлне ра^е у првим де-

цени)ама прошлога века. Ранще усамл>ене и недовольно органи-

зоване ха,)дучке и клефтске дружине прераста^у тада у органи-

зовани оружани народни устанак, као што и ха.щучке и клефт

ске песме поставу епопе^е о устаничким воЬама, ко.]'и су до ]уче

били ха.щучки харамбаше и клефтски капетани.

Клефтска села и даништа ( КХе<ртохь>рих, хХ^ф-нха Хтдцёрих)

Непроходни и удал>ени предели, жупе у ко.]има су се Грци

осеНали безбедним од Турака, одби^азуЬи било какву потчшье-

ност, у истории клефтског покрета и песама о н>ему познати су

као клефтска села (хХЕ<ртохшр1а).*7 У н>има су, по свим кра^евима

Грчке, осим Море]е, клефти држали сво]'е састанке и имали сво]е

лимерисе (ХлцлЕриО38, сво]а даништа ('Оп&хох>* хХёфтак; а\лю8о, 6тга>-

Х007 та Хтг)(хёр1а (Ра880\У, XXVI, 5.)

37 РоириеуШе. Уоуаке йап$ 1а Огёсе, IV, 56; Раипе1 I, Х1ЛШ1; 1Ый.,

95—99; ВаеваНу, I., ШерМс ВаПайз, 5.

38 Етимолошки Хт)р^р1 се об^ашн>ава као контрактеа облика бХт]

4ра (цели дан); отуда и глаголски облик бХтщер-^со (= трмд 8Хт) т^ (х*ра).

Апйпойз, N. Р., ор. сН., 5. Хттц4р1.http://balkaninstitut.com/
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Даниште клефта и арматола било ]е увек у неком тешко

приступачном месту, у неко] усамл>еж>] клисури или пеЬини,

близу каквог планинског врха, а недалеко од арматолука ко]и

им ]е био одузет. Тако су клефти биваковали читав дан и били

на опрези у свом лимерису. Овде су на^веНи део свога времена

проводили у разним вежбама, посебно ако су оне биле саставни

део ратне вештине39.

По народно] песми, одметник чезне да се наЬе у клефтском

биваку:

(Элиста^ бу]но дрвепе, и свени, ако желиш,

1а непу више долазит' у хладу да ти седим,

Зер само чекам пролепе и лето да заблиста,

Да граб и букве цвета]у, да табор озелени,

Па сабл>у да ]л припашем и узмем пушку сво]у,

У Гуру кренем планину до боравишта клефтских

Да звижнем клефтски завозно, далеко да се чу]е,

И сво^у скупим дружину што беше се разишла.

0еХете 8еутр' аувт)стете, беХете |лара99)те,

Ет&у Истхюу ста? 8еу хабоцаь (А-^те ха1 стг>)У 8рост1а ста?;

Моиу хартерй тт)У оуо1^1, т' б(лор(ро хаХоха1р1

К' ауо[^' 6 уайро? ха1 ую^а, VII тастоиу та Хт)[1Ер1а,

N4 ^сость) тЬ Ст7са6ах1 [хои, уа кары тб тоифехь,

N4 Руй стт9)<; Гоира? та роиуа, стта хХЕ<рт1ха Хг;и.ёр'.а,

ГЛа уа стоир[^а> хХвсртьха хЬ уиб хатахаО(АЕУа,

N0; (хаао) та цлгоиХошиа (хои, 7сой еЪм стхортст^ЕУа.

(Раззош, СХХХУИа)

Кад су се веЬ нашли у шуми, а изненадила их ]е звезда

Даница, клефти Тесали)е размшшьазу где би могли да табору^у,

где да поставе лимерис. Они зна]у, по народном леснику, да то

може бити само „на оно] тамо планини, на н>еном врху, што

има високе борове и хладне кладенце":

Кае 7сой уа Хг;^ер1асты(ХЕ, уа харкоте Ху^ёрц

Пера ст' ЕХ61УО т& (Зоиуб ха1 стт"?)у фт)Х^ ^а^ойХа,

11&Хе'. та тгейха та фт)Ха ха1 та уера та хр|1а.

(Развод, СХХУИ, 2—4)

Друга тесалщека песма — о Стеригосу — каже за свога

(унака да се непе покорити све док шуме прекрива снег и док

по;ьа цвета]у. Зато позива дружину:

Ха^е да табору^емо где ]азбину)у вуци,

У врховима планинским, у пепинама и жбун>у.

39 а. Раипе! I, 1ЛИ е! равзип.http://balkaninstitut.com/
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Пй(хе уА Хг^ери&стш^еу бтгоо «ршХкх^оиу Хйхоь»

Хё хорфоРойукх, ст4 стпдХай;, стё ^ахак; ха1 р^ойХак;.

(Ра«50\у, 1ЛУ, 5—6)

Немали бро] таквих описа бивака, посебно пепине, среКемо

и у песмама ха]'дучког и ускочког циклуса. Народно пампенл

сачувало ]е успомену на Новакову пепину на Ромашц'и, на „Цр-

вене ст^ене" Сеньанин Тади^е (Вук III, 39, 9). И Сочвица ]е бора-

вио „у назгрозшцим спшьским рупама", каква ]е била она изнад

извора реке Детине/0

Харамбаша — капетан

Без обзира на то колика ^е била чета, макар чинила само

два ха^дука, ]едан ]е одмах биран за харамбашу. На челу чете,

каткада и мале, могла су бита по два (ЕР, 80, 8), па и три харам-

баше:

Подигла се ]една чета мала . . .

1една чета, три су харамбаше.

(Вук III, 23, 1. и 4)

Вино пили тридесет а.щуках,

Пред н>има су до три харамбаше.

(Щеванща, 150

Некада ]е било и више — по седам харамбаша или капетана (ЕР

17, 4). Они су у чету долазили „или услед под|еднаких заслуга. . .

или спа^ан>ем две или три ман>е чете у ]едну, а при томе рашце

харамбаше нису хтели да изгубе сво] положат"41. Ако ]е пак чета

у окрпкуу или ком другом подухвату остала без старешине,

н>егово место преузимао ]е бар]актар или калауз „коино знаде

водити ... и по мору и по сухой земл>и" (ЕР 188, 27—28). У ]едном

случа]у песма бележи како такву чету „води кулауз дево]ка"

(ЕР 125, 19).

На место старешине чете долазило се углавном по лично]

вредности и заслузи. Биран ]е она] члан дружине ко]и се исти-

цао снагом, зунаштвом, лукавошпу, али и праведношйу, л>убав-

л»у и оданошпу. Н>ему се, како песма каже, да^е „перо стар]е-

шинства", као нарочита знак ко]и ]е носио на кали или калпаку

40 Вук, Даница, 1827, 93.

41 Поповий, Д., О ха\дуцима I, 135.http://balkaninstitut.com/
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(Щеванща, 193). Доста]анство клефтарматолског капетана исти-

цала ]е богато изрезбарена сабл>а, украшена драгугьима.42

Сасвим ]е био редак случа] да ха^дучки (клефтски) харам-

баша сво]е досто]анство и дужност пренесе у наслеБе сину, не

паку или ко^ друго] особи,*3 док ]е место ускочког и клефтар

матолског капетана на]чешпе било наследно; преношено ]е са

оца на сина и то на онога, ако их ]е било више, кога ^е отац

сматрао способним и достоянии да га наследи. Тако се зна да

)е арматолук .Ганиса Букуваласа прешао на потомке, ко]и су га

држали кроз више генераци^а; капетана Локроса Андруцоса на

следие ^е син Одисе] Андруцос, ]едан од устаничких воЬа 1821.

Нико Царас, старики син капетана Цараса, наследио ]е оца

(ПЕ 66), а то се зна и за Кондо]аниса, Скилодимоса, Стурнариса.

Има клефтских песама ко^е о томе ]едино и пева]'у, као што су

стихови о Ливинису мотивски сведени само на н>егову последн>у

жел>у — да му се оружие преда сину, када одрасте, да га као

капетан носи и досто^о прослави (ПЕ 48).

Капетане арматола понегде ]е именовала отоманска власт, а

другде месни угледни л>уди. „Али, да би добио капетанство об

ласти", како нас обавештава епирски борац Куцоникас, „арма-

толски капетан требало ]е да има старо порекло"43", пре свега;

онда долази храброст и склоност дипломами. Тако се арматол-

ски капетан из Акарнани^е Н. Стурнарис44 прославио колико хра-

брошпу, толико и дипломатском особином, спреман да помогне

сводим сународницима, а да не доЬе у сукоб с Турцима. Ову те

шку улогу капетана и у исто време наследно право арматолског

капетанства (капетанлука — тб хатетегЛСхь) бележи и народна

песма. У н.о] се певач обрапа горама да не отопе снег све док

не падне други, ]ер ]е Стурнарис тешко болестан и хоБе да умре.

Он тражи лекаре да га лече, а из сво]е дружине зове првог меЬу

паликарима, протопаликара Фодила (Сводилиса Стурнариса) и

каже му:

]а теби сина оставл>ам што не осети л>убав,

1ош неразуман, мали ^е, за оруж]е ]ош не зна.

Старешине су ласканьа а пара аге жел>не,

Па вешт капетан требапе да н>има челник буде.

<т' 4ф^о 810га тб тгасЗС, т& (ихрохкгёер&ю,

т[ \т рлхр& XI аутг)!;еро, т' армата 8Ь; ууырЕ^ес'

уА ц' &ул$ ^уоьа та х^Р1" ха1 тЬ хапсстопХЬи'

« Раипе1 1, XXVIII.

43 Ро1И18, А., КХ^ф-пха, Хе'. — „Клефтски живот ^е кратак: клефт пе

или да погине или Не бити приморан да се преда и да постане ра]а, па

тако ни у ком случазу нейе оставити наследника".
«■ 1ЬШет.

44 КазотоиНз, N.. ^6и[л,Т|цата I, 24. После смрти познатог тесали^ског

клефта Лапаса. Стурнарис ]е 1785. године преузео арматолук на реци

Аспропотамосу и остао капетан доживотно (1800).http://balkaninstitut.com/
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АМДР1Т*0*

^ТРАТНГОу

О ПАТНР ТОГ

оагисл*

ХГ*Ч

&?**■

Андруцос

Литографи^а Атанаси)а Щатридиса (1799—1866), настала на основу иконе

клефта ко]а се чува у манастиру Метеори (А. '1атр18тк, ХиХХ.от?) втнхотиыу

«ЬцАто™, 1859, 52).

Л

http://balkaninstitut.com/
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уёроуте<; 8^Хо^ х«^е(1« XI Ауа8е? б^Хо^ &о7Сра

XI 6 хат-лЬо? 86x1(101;, укх Vа той? x^(крV^^)(Т7).

(ЕДТ, от. 188)

Особине харамбаше биле су ^ош и одлучност, смелост, хлад-

нокрвност и зрело размишл>ан>е. У српско] балади Предраг и Не-

над (Вук II, 15) и н>еним браним зужнословенским* и грчким46

паралелама народни певач наглашава каквог кунака дружина

бира за харамбашу:

Он [Ненад] ^е ]унак мудар и разуман,

И срепан ^е свуда на ме^дану

Учини га дружба старешином.

(Вук И, 15, 17—19)

У чети ]е старешина био први и по оруж]у и по оделу. По

положа]у, меЬутим, он }е био тек први зунак. Пут до тога био ^е

трновит — одлазак у клефте, узмицан>е турским потерама, са-

чекиван>е у бусщи, ^уриш са сабл>ом у руци, док не победи и

постане капетан. Василис, кога народни стихови тако велича]у,

ни^е идентификован. Има вари]аната ко]е, уместо имена Василис,

клефту да^у обичнще име Димос. Као ужи н>егов завича] помин>у

се нека места у Тесали^и, а као време делованьа — почетак про-

шлога века. „МеЪутим, без обзира ко ]е то био" — заюьучу^е Н.

Политис — „песма нам пружа ]едну сасвим природну и ]едно-

ставну формулаци]у осепан>а, ко^а су подстицала одважне бор

це из времена турске владавине да приоритет да]у слободном

животу клефта у планинама. Врло лепа обрада ове песме ]е она

ко1У Iе сачинио Паулос Ламрос под насловом Ма)ко, велим ти,

не могу Турцима да служим, ко]а ]е прихвачена као чисто на

родна песма. Први пут ]е об|авл>ена у збирци народних песама Сп.

Замбелиоса, а каснще ]е об)авл>ена више пута" (ПЕ 25).

Василис се одметнуо и пошао да наЬе клефтска боравишта

и }атаке капетана:

Тад н>ега Турци спазише и потеру му пошл>у,

1ош поставите бусину на ^едно] дивл>о] стази . . .

Он тешку сабл>у потегне и онда ]уриш чини,

Па као косач постаде кад витко классе коси,

Он турске главе покоси уместо нежног класса.

Осамнаест их посече а тридесет зароби:

Све н>их и плен сав покупи — те постаде капетан.

45 БорБевиЬ, Тих. Р., Сузе шарца КралевиНа Марка, Зборник у славу

Филипа Вшшьипа и народна песма. Београд, 1936, 117, № 23; БорЬевип, Т.,

Белешке, 35; 1Ьгоуас, М., СХаийе Ршпе1, 350—354, 482—488.

<* Раипе! II, 117—123; ГЬгоуас, М., аоийг Раипе!, 354, № 3, 481—482.http://balkaninstitut.com/
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01 Тойрхоь т^ аууомтефау ха1 кхужпб той о-тIАVО^V,

П5)уау ха1 т^ хартёрестау а' IV аурю |лол>07гат1,

Еа Руа^е1 то (Зарьб сттсабь ха1 тайхаце уюиройоч,

2а берютт)? 4сраV7)xгV бгах берСС астгос^иа,

М' аут1? аотахча бёр^е та Тоърхьха хесраЛьа,

0ер[^е1 Тойрхои<; 8ехохт<5>, х' бЛа^осе тркхута.

Той? ят)ре ха1 та «Хкхточха х' 4у[у») хатсета^ог;.

(Развод, XXIV, 19—20; 24—28)

Харамбаша — капетан био зе на^бол>и и на.)праведней члан

дружине. Отуда се однос ха.)дука и харамбаше, клефта (армато-

ла) и капетана у усменом стихован>у приказу]е као дружевни и

братски. Старешину су чланови дружине ословл>авали са ти или

реч^у харамбаша, четобаша, воевода, капетан47 или мартолосба-

ша*8. Мартолосбашу у значен>у поглавице мартолоса позна]е и

епска народна песма:

Изгубио сам Триест Мартолоса

и николу баш Мартолос башу.

(ЕР 124, 23—24)

Сваки клефтски капетан боравио ]е углавном у месту сво]е

жупе, где ]е често проводио по целу зиму". Он ]'е у сво]о] обла

сти убирао ренту, плату и оброк за сваког арматола, познат под

именом хлеб (фыцО50- Капетан ]е имао судску надлежност и дру

га права, меЬу ко]има и то да сваке године врши, као оно у пре

делу реке Аспропотама, „уобича^ени обилазак села да испита

несугласице и жалбе народа"51.

Ха^дучки старешина брижлэиво ]е чувао ран>ене другове

и предавао их видарима на лечен>е, „а погинуле никад ни)е дао

сахранити у м^есту, на коме су погинули но су их носили у Ха|-

дучко гробл>е, или у случа]у веома ]аке потребе допуштао ]е да

се погинули сахране на другом месту, али ипак на таквом, где

им Турци гробове непе лако напи"52. МеЬу клефтским паликаои-

ма, пак, било ^е и таквих ко,)и су ради)е умирали са сво]им ка-

петаном него што би се сами спасли, напушта^упи гам. А ран>ени

хащук се на^чешКе свом старешини обрапао речима: „Не остав-

47 Назив капетан меЬу грчким клефтарматолима и нашим примор

ским ускоцима (О Иване, сен>ски капетане! — Вук, III 26,8), упупу]е на

прихватан>е италщанског термина.

48 Уазк!, М.. Магю1о51, 65—68 (ЫагЫ зШг/емпзкок каАга).

49 КазотоиНз, N.. ^Оиц^ихта I, 146; сГ. Ро1Шз, А., КХ&ртиса, Х.у'.

50 КазотоиНз, N.. ^9ицт|риста II, 313; наведено према Ро1Шз, А.,

КХ^ертиса, Ху7 № 3.

51 КазотоиНз, N.. ^(Ьцтрата I, 259; Новаковип, С, Турско царство,

179.

52 Пророковип, Р., Лето четовагъа, 6.

я Раипе! I, ЬХУ1. http://balkaninstitut.com/
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.ъа] ме харамбашо, за бога! . . . ако ни)е друге, бшье да ме ви за-

копате, но да ме Турци муче". А харамбаша би тада одговорно:

„Само недруг друга оставл>а, или убща, и веру задану ломи. А

ти се не бо]! Или пу те изнщети . . . или Ну и ^а покра^ тебе по-

гинути"54.

Изабрани харамбаша био ]е на свом положа)у утврЬиван

или смен>иван. Та] чин обавл>ао се после крупни^их подвига или

пресудних пораза. Смен>иван>е се догаЬало доста место и лако,

нарочито после вепег неуспеха чете. Тада би ова] положа] при-

пао неком другом у дружини, ко]и се истакао храброшпу, паме-

пу или срепом55. Обично ]е то био бар^актар, као у случа]у дру

жине Ми)ата хапуна. Кад су дошли у Пролог планину, после не-

успелог подухвата, и сместили се под зелену ]елу да предахну,

ха]дуци су изабрали новог старешину:

Д'онда био Мщат харамбаша,

А од онда харамбаша Божо.

(Сго)адиновип I, 11, 360—361)

Уколико се истакао у борби, на положат челника могао ^е допи

и на]млаЬи члан дружине — торбоноша {Щеванща, 175).

Било ]е случа^ева да и сам харамбаша, нарочито ако ни^е

био сигуран у себе да пе успети у каквом знатном походу, сво]е

одело, оружие, па и старешинство понуди ономе ко]и би се при-

хватио да исти задатак са више успеха изведе. Тако харамбаша

Бук тражи у дружини друга ко;)и би отишао на цариградски

друм „да уходи од Кандие врата", како би пресрео Турке што пе

овуда протерати благо, па вели:

Да' би №ему добро стар]ешинство:

Ево н>ему токе са рамена . . .

И ево му двие пушке мале.

(Щеванща, 205—206)

Добре харамбаше оста^але су дуго на том положа]у. Тако

}е херцеговачки ха.)дук Станко Сочивица био на челу дружине

пуних 27 година.56 МеЬу ха]дуцима и ускоцима био ^е то готово

изузетан случа] да неко доживотно остане харамбаша, као Ста

рина Новак. У клефтским песмама, меЬутим, видели смо како се

„перо стар]ешинства" преноси у наслеЬе; штавише, има примера

да капетан умире природном смрпу. Тако ]е 1755. године умро

Костас Захари^ас, назван Костантарас, иначе зет арматола Ври-

колака, кога ^е наследио V арматолуку Салона. О хьему песма ве

ли да ]е тридесет година био арматол, а педесет година — клефт.

54 ПророковиН, Р., Лето четован>а, 80.

55 Поповий, Д., О хщдуцима I, 135.

« Ьохпб, I., ВЩеИсе, 211. http://balkaninstitut.com/
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Остарио ]е и пожелео да постане калуЬер, да сагради два ма-

настира, ко]е ]е као клефт разрушио.57 Зато се обраЬа дружини

с благословом и опрошта^ем:

Оруж]е вама поклакьам са благословом мо^им.

За барут место талцана у кадион'цу стаашам

На рат да мене подсепа — проху^апу ми младост;

Вилазете ви хара.|те, а \а да вам опраштам!

Кос! аас хаР^м т' арцата цаф уЛ ттуу ей^ И°и-

N1» рЬы ха1 ат& бощато (лтеароип аут1<; Хфауц

уа (Аой 0и(ха1) тЬч 7сбХе;ло, та тераац^а уьата,

сгсТ<; Vа ха^«те т^ Тоирхкх, х' 4уы ч& оох, сг/ырлы.

(ПЕ 51, 7—10)

Мотив поделе чете

Избор харамбаше (капетана) нще увек текао ^еднодушно,

него }е каткад био прапен сваЬама, одва]ан>ем од дружине и

поделом чете:

Свадише се у гори а^дуци

тко пе н,има бити арамбаша.

(ЕР 66, 1—2)

У ово] и сличним приликама ударан ]е „бар]ак на раскршпу",

па за ким поЬе дружина и понесе бардак, он постане харамбаша.

На та] начин разрешавана ^е распра о ^унаштву као на]чешпем

мотиву поделе чете. У кругу песама о Ми)ату ха^дуку58, ко]и се

одметнуо „у Вран планину" у друго] половини XVII века, прва

]е она у Ерлангенском рукопису (ЕР 118: Два се мерка савадила

вука). Сукоб Ми^ата са незадовол>ним чланом сво1е дружине

Видом Жеравицом изражава се на^ре у неразвщеном облику

словенске антитезе. Они се препиру „о едно крило оковано, око

вано и сребром и златом" (ЕР 118, 7—8). Позлащено крило ]е,

у ствари, „перо стар]ешинства" (Щеванща, 193), око кога се хау

дуци препиру и на мегдан излазе. Народни песник при томе на-

глашено види две крайности. Кад поЬу „на удорац Турцим'",

Ми{ат иде страга, за дружином, а кад велики шийар уграбе и

стану га делити, Ми^ат вазда узима старешинство. Зато силни

ха^дук Маленица, Млатов „богом побратим", неНе више тако да

57 ПЕ 57.

я Нагойпе р^евте о Ш]'аШ Тотгби. Ыарге1коуа р]'евтапса (Уге-

йю ргоГ. 1уап Кепйео) Зага^его 1931; Мца*оУ1С, А., Ыагойпе р1е$те о МцаШ

Тотхби, 7а§геЬ 1969. http://balkaninstitut.com/
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чету)е, „па дружину сво^у дщ'елише" (СваЬа и несрека, Вук VII,

44, 47). Немного иза тога, страда Маленица и ньегова дружина.

— Раздор меЬу харамбашама, после кога страда читава дружина,

среНемо и у песми Несрека ха.]дучка {П)еванща 89). Управо у

тим песмама, ко^е приказу^у деобу друштва, приказана ^е и про

лает дружине, и страданье харамбаше. Тако ]е због сукоба меЬу

сен>ским ускоцима у затвор у Грацу доспео Иван ВлатковиЬ,

она] чувени сеньски ]унак кога зе песма, како се сматра, запам-

тила као Ива Сеаанина (ЕР 135; Вук III, 27. и 61; VII И)5"

Дел>ен>е друштва бележи ^една песма о сен>ским ускоцима

(Вук III, 60: Во] и меЬу собом). Они гацу вино на капи)и древно-

га града Сен>а, под свиленим бар]аком, и размену се ]унаштвом.

1едан од н>их петорице — пети меЬу н>има — призива бога и чуда

голема, па беседи:

Штогод има у Сеньу ]унака,

Баш у Сен>у и около Сен>а,

Не]ма бол>ег од мене ]унака.

То раерди другог витеза, те узврати сводим чудом од ^унаштва.

Било ]е то довольно да „сен>ски капетан" потегне ^едан од три

самокреса и немило усмрти друга. Та^ чин коснуо ]е понос ку

нака Вука Мандушипа, ко^и повика:

„Курво зедна, Сен>ски капетане!

Камо ти мач и мегдан ^уначки,

Вепе би]еш опьем изненада? . . .

Пак он шари даде огагъ живи . . .

Ко]и уби Севьског капетана;

Три одоше а два остадоше".

Грчка клефтска народна песма са овим мотивом не само

што ни)е честа него ^е и оно неколико таквих варщаната остало

не^асно и недопевано. 1една таква песма преноси тужну вест

птице из Карпениса. Она ]'авл>а како су неверии другови убили

првог капетана (■тсрытохатат(Ью) Марка:

То Марка они убише, ти неверии му друзи.

(Развод, СХС1, 10)

У песми ]е, дакле, наглашено да ]е он био прей капетан, али

грчки аед не каже колико ]е капетана предводило ову чету; ^а-

сно ]е само да ]е меЬу ньима дошло до раздора и поделе клефтске

дружине. Разлог сукоба ни)е познат, као ни у песми Неверност

*• С(. Радоний, 3., Дубровачка акта и повеле, САН, Београд 1938, III

/1, 273; ТЯагеИб, 8., 1г па$е пагойпе ерИсе, 32—33.http://balkaninstitut.com/
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капетана (Раипе1 II, 336; Раззош, (XXXII: 'Атастпа той хатгетауои).

Стихови ове песме приказузу сурови обрачун у ]едно] клефт-

ско] чети, без икакве кривице (х<>>рк хауЬа ута&щт). Чини се

ипак да ]е дошло до раздора у чети и да су гтоисталицс

капетана убиле побун>ене паликаре. Капетан им ]е одсекао главе

и сачувао, а н>ихова тела ^е бацио на раскрсницу. Дружина им

^е продала орунье да плати харач (харатог).

Бар]ак — бар]актар — секретар

Бпр^ак — ба]рак (цтсаграхО представлю знамение кунака ко-

]и у бо] крепу с мишл>у на победу. То ^уначко знамение било ]е

од платна беле, зелене, црвене или плаве бозе59. МеЬу сен>ским

ускоцима то ^е бардак сав од свиле,

Па по свили сав извезен златом,

Ветар душе пак бардаком н>ише

И баш ви)у ките од бар]ака

По калпаци сен>ских витезова.

(Вук III, 60, 4—7)

И клефти Колокотрони, пре сво^е катастрофе у опседнуто]

кули Кастаница на Пелопонезу, 1780. године, били су „са злат-

НИМ барзацима" (. . . о! КоХохотрсоуай», / [л4 та цтох'СроЬаа та ХРио*"- • •

— ПЕ 53 А', 5—6); ту ]е и податак да ]е Константин Колокотронис

први клефт ко]и ]'е имао бар]ак.

Платно ]е било главни део бардака, а крст — ньегово обеле-

ж]е, главни знак. Крст се ставл>ао на платно, али и на кошье;

понекад и на ^едно и на друго.3* Отуда се у песми вели: „Па ра

звита крстата барзака" (Вук III, 26, 72; Щеванща, 138). 1едном

речи, бардак ^е био знак вере, али и пркос одметника, устаника.

„Када ]е Ха^дук Вел>ко мислио да крене народ у Црноз Реци,

ни)е тражио од Савета 'никакве друге помопи до ^едан бардак . . .'

Турцима се ова по^ава бардака ни^е допала, ^ер ]е бардак у ства-

ри значио войску"40.

У одсудним тренуцима бардак ^е поста]ао симбол снаге и

херо]ства не само малих чета него и бро^но малих народа. Тако

» ОЕхомо(118ои, 'Абда/. К., ТрагойоЧа той 'ОХииттш, 'А65^с<1 1881, а. 25—26. —

— еТхг <рХ4ц.ттоиро х6х1\ю, х6х1.\ю ха1 уаХа^ю. Такву заставу, црвену и плаву

нмао гё клефтарматол Никола Чуварас, о коме више података дгцу Гесоруоге-

ф), 'Абау., Ла1х&? тгара86оЕ1? "уча той? ар(хатш).о6<; ха1 хХ^уте? тт)? Лацарт)?, НЕ

5, 1956, 552—554; Уака1орои1о8, А., ШЕ Д', 355—356.

Ял Поповий Д., О ха]дуцима I, 137.

« 1Ыйет, 139.

http://balkaninstitut.com/



Ха.щуци и клефтн у народном песништву 71

се песма неретко горди Србима како су „мали бар]ак, а млого

Зунаштво" (ПетрановиЬ III, 61, 24).

Таквих паралела, или бар сличних, има и у поезщи о клеф-

тима. Н>ихови капетани се пореде са заставом и бар]аком, као

у стиховима о славном Кацудасу и ]Ош славящем Никоцарасу:

У пол»у беше застава, на врховима бар]ак.

Побтои (тто&<; хАртои? <рХар.7соиро хаь атац хор<рой? [А7гоирах1.

(Раззош, ХЫХ.4; ЬХХХП, 5)

У ха^дучко^ и клефтско] дружини, доиста не увек, налазио

се бар]актар. Он ]е морао да буде на;|'смели]и ха^дук, протопали-

кар — први з'унак меЬу клефтима, помоЬник и заменик стареши-

не. Често ]е бар^актар на^ближи роЬак — брат или побратим ха-

рамбаше*1, неЬак или синовац42. На]'сликовити]и епитет бар]акта-

ра ]е „лахки" (Щеванща, 310); он има „ноге зуначке" (Вук III,

26, 71). „Бар]актар треба да ]е бржи од коша, као што ]е био

Комнен бар]актар, ]ер ]е бар]ак требало сачувати од противника

ко^и се борио на конлма"63. Сматрало се да бар^актару не слуги

на добро ако му „полети бар]ак". Од старих л.уди могло се чути:

Кад полети бар]ак бар^актару

Да пе за н>им и барзактар брзо.

(ЛЬубушак, Народно благо, 269)

Бар]актар ]е увек држао бардак поред себе, у десно] руци

или на десном рамену. „Кад се ишло на зимовалье бар]'актар би

— пошто би платно од заставе скинуо са кошьа — носио поред

себе, каткада би се н>име испод одела опасао64 или га носио у

недрима65, те чекао време кад му се заповеди да га метне на ко-

гаье, разви^е и окупи чету"66.

Пошто би „ударно когоье у ледину", бар^актар ]'е имао до

бро да пази кога пе да пусти под бар]ак. При томе ^е обично

упозоравао на опасности ко] има се излажу они ко]е прима у

дружину, нарочито ако падну Турцима у руке. „Бар]актар ]е

каткада ово вршио и драстичним примерима. Тако би дао одера-

ти живу овцу, овна или ]арца а затим пустио у шуму меЬу трн>е,

Давиде

61 Вук III, 26, 5. — На женидби Ива Сен>анина био ]е и „брат му

Комнен бар]актарс".

а Поповий, Д., О хщдуцима 1, 139.

" 1Ыйет, 137.

м Вук VII, 43, 43: „Бардак скиде, те опаса на се."

65 Окуадиновий I, 11, 101: „Сави бардак, тури у н>едарца."

66 Поповий, Д., О ха\дуцима 1, 138.http://balkaninstitut.com/
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Каке муке ]есу на том ]арцу,

ГрЬе муке ]есу у Турака

[Вук III, 26, 133—1341,

те саветовао онима ко^и не могу оваке муке трпети да не улазе у

дружину"*7.

Док су обичне ха.)дучке и клефтске чете неретко биле без

бардака и бар]актара (Щеванща, 310), у четама ускока „велики

сенеки алай бар]ак" (ЕР 106, 7) вио се редовно над главама сен>-

ских витезова. У н>иховим четама, да би показао како крепу „у

крвави бо]", бар^актар ]е имао обича^ да „окрвави на кошъу ]а-

буку" (Вук III, 69, 55).

Понекад ^е бар]актар уходио Турке (Вук III, 39, 91), изви-

Ьао и завл.ао какве су прилике за извоЬеае планираног напада

или освете.

У клефтским и арматолским „бул>уцима" бар]актар ]е та-

коЬе морао имати присупнце место него што га ]е народна пе-

сма запамтила. У ствари, оно неколико стиховних места ко^а смо

залазили зедва могу да илустру]у посго]*ан>е клефтског бар^ак-

тара. У }ещю] песми с Пинда з'асно ]е само да птица с бо.]ишта,

уз све друго што ]е сазнала, доноси и вест о томе како ]е при

метила ^едног бар]"актара (Равзош, ХС, 15: ТЬ* [птоарахтар' (Ьта-

(хсосга...). А Никоцарасова песма, иако само у облику пореЬен>а,

наговештава по]аву вепег бро^а барЗака и бар]актара, односно

клефтскех чета. Найме, за ]едан од сво.)их вепих подухвата Нико-

царас ]"е окупио или, по народном стиху, „отворио дванаест бар

дака" ( К-.' (ЬоСу' [Л7га1р<Ьс1а 8а>8еха. . . Раззош, ЬХХХП, 8).

Не срепемо, дакле, песниково виЬен>е како ]е стварно из-

гледао клефтски бар]ак, како га ]е клефт носио и чувао, али ]е

сигурно да се у томе ни^е могао нарочито разликовати од бар-

]ака и бар]актара ^ужнословенских, посебно ерпских, хадоука.

За бар]ак су гинули и ха^дук и клефт. Нису се од н>ега одва^али

ни у случа]у погибче. Отуда, изгледа, и жел>а бар^актара, кад

умру, да им се „удари бар]ак чело главе" (ЕР 64, 134).

Турски ]унаци — четобаше, као и ускоци, носе „зелена бар-

]ака" и побща^у га „у рудину траву" (Вук III, 24, 101—102). Де-

сет турских застава и ]едног бар]актара заробио ]е клефт Захара-

кис у борби са .Гусуф Арапином (Раззош, ЬХШ, 22: ДЬ«х ттаут^рац

&8ра^о« ха1 тЬч [Хтга'Срахтар-/)).

Поред капетана и бар^актара, у четама клефта и арматола

бирани су ^ош капетанов заменик и секретар. Институщца се-

кретара ]е, изгледа, преузета из турске во^не организаци|е, где

)е он, поред осталога, имао дужност да сазива ратнике, То се

види из ]едног обраКан>а окрутног Вели Гекаса. Чим ]'е добио

« 1ЪШет, 167. http://balkaninstitut.com/
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писмо да му проелавл>ени клефт Кацантонис спрема обрачун,

Вели Гекас похита да преко секретара окупи бул>уке:

Моз секретару, повика, да окупит кунаке.

Гра(Л[хат1хё (лои <р«оуа^е, [ихае та 7саХХг)хар1а.

(Раззо\у, ХСШ, 4)

У истоз песми (у. 18—20), када види да Ье га Кацантонисова

дружина убити, Вели Гекас позива секретара да му одруби гла

ву, како ]е не би однели клефти.

1едног од сво^их ]унака, ко^и се звао протопаликар или први

]унак, изабрао би клефтски капетан за свога заменика, а поне-

кад, ако }е то било потребно, и за свога секретара. Према ]едно]

ррсми из Левадше, клефти Кондо]ане}и имали су свога секретара

(Раззош, СХХ1У, 7: Т&/ ^тау 6 урщцитхк).

Као симбол сво^е дужности, секретар ]е о позасу носио сре-

брну мастионицу у облику рога68.

Сазивагье харамбаша и клефтских капетана

Ха^дучке и клефтске дружине су деловале углавном само-

стално. Тако су се као ро^еви по]авл>ивале са свих страна, па ^е

Турцима било теже да с н.има воде борбу; утолико пре што су

клефтске/ха.]'дучке чете биле у тесноз меЬусобно^ повезаности и

сарадньи. Брзи ха;|дучки гласници и абер н>ихових пушака лако

су окуптьали ха^дуке, нарочито када им $е претила вепа и за-

]едничка опасност. У таквим и тежим акци]ама деловали су

здружено — по две, три или више н>ихових дружина. На походе

у Турску ишло се, дакле, у вепим и организованим групама. Но,

и поред тога, „свака ха^учка чета, са харамбашом и бар]акта-

ром на челу, оскала ]'е издво]ена дружина ко]а се само при-

времено удруживала са другим ради успешни)ег извоБен>а поду-

хвата", примеКу^е Р. Самарцип у напису Сазивагье харамбашаю,

писаном с посебним оевртом на однос историке и традици^е о

ха]дучком четован>у и начину борбе.

Пре тога, окугаьан>е харамбаша (капетана) ради за]едничке

борбе приметно ]е и на тексту народних песама проучавао Д.

ПоповиН, у сво^ првоз кньизи О хщдуцыма. Илустративно наво-

деЬи, поред истори]ских извора и мемоарске граЬе, доста народ

них стихова, он ]*е дошао до следепе констатащце: „Харамбаша

« Раипе1 1, ХЬУ; ВагваИу, 3., К1ерНИс ВсйШв, 3.

69 СамарциН, Р., Сазивагье харамбаша, Стваранл \Ш1/1—2, Цетин>е

1953, 75—81. http://balkaninstitut.com/
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]е исто тако смео, разуме се по догвору и овлашпегьу сво^е чете,

да ступи, или лично, или преко свога заменика, обично угледног

члана чете, у везу са ]'едном или са више других чета односно са

н>иховим харамбашама, нарочито ако ]е требало извести какву

тежу ствар, за ко^у ^е снага ]едне чете била мала. Каткада се,

за какав велики подухват, скупило по неколико стотина ха^дука

са свозим харамбашама. За овако за]едничке послове харамба-

ше би дговорно утврдили цео план."70

План ньихове организоване борбе био ]е, дакле, унапред до

говорен и одреЬен, као у песми До три харамбаше. У намери да

хара]у дворе бега Лэубовипа, из Рисна, „од Примор^а крваве кра

йне", подигла се чета од

Три стотине горски]ех ха]дука,

А пред н>има до три харамбаше.

(Сто^адиновип II, 14, 7—8)

Били су то Ба]о Пивл>анин, Павле Карапанца ( ,од пщепе земл>е

Шумадще") и Цветко ВластелиновиН {П\еванща, 144).

У вепе одреде ха^дуци/клефти окушьали су се ради напада

на путнике и трговце, на спахи^е и сватове, на харачлще или тур-

ске четобаше. — Ха^дучке и клефтске песме неретко показуху

како се разне чете меЬу собом повезу]у. У нашо] песми Раде од

Сокола и Ашин-бег побратиме се ха^дуци из удал>ених српских

кра^ева. Три побратима — од Сокола Раде, Сава од Посавла и

Павле од Срщема равна — ищу вино под зеленом ^елом. „Шн>и-

ма пи^е деведесет друга", а то значи да су се на окупу нашле три

комплетне дружине „по тридесет друга". Цил> н>иховог састанка

био ]*е да се договоре „Ье Не ко]и зимовати зиму" (Вук III, 52, 13).

Далеко чешпи и знача]ни]и су састанци ха^дучких „]едини-

ца" у пролеЬе, кад се врапа]'у од ]атака и долазе „гори на рочи-

ште". Први за]еднички план н>иховог деловагьа тада 1е освета

неверном з'атаку, у ово] песми — Ашин-бегу, што им ]'е на зи

мовнику погубио побратима „од Сокола Раду".

Лимун трговац хита да се освети Ршшьанин хаци)и за прео-

тето оружие. Он то чини

Са н>егових сто двадесет друга

И с толико ]оште Ба^овщех.

(Вук III, 68, 120—121)

Тако за^едно разби)у сватове, преотму девочку и .)ош велики ши-

пар покупе. — Ба]о Пивл>анин окупл>а „од примор^а неке вите-

зове" (Вук VII, 47, 49) да за]'едно сачека]у сватове Ала Новл>а-

нина.

ПоповиЬ, Д., О хщдуцима I, 165—166.http://balkaninstitut.com/
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Гавран харамбаша ]е преко при)ател>а сазнао да кроз пла-

нину иде добар шиЬар:

Кажу, брате, седам мазги блага

У Турчина што ]е покупио;

Красан шиЬар баш за нас хащуке.

(Вук III, 42, 29—31)

То га ]е натерало да савще „лист кн>иге би]'еле" и прати хабер

побратиму харамбаши Лиму да под бар]ак покупи кунаке по из

беру. А кад ]е скупио тако добру чету, отишао ]е с нюм у плани-

ну „на рочиште".

Према песми Арамбаша Плавила и Врчик Ибрахим (Вук VII,

42) седам харамбаша траже где има „доста пуста блага". Сваки

од н>их води по тридесет другова, „а сам Плавша дв']е стотине

друга". МеЬу н>има ]е и Видо Дол>анин, ко_)и дружини вели да у

Сплиту Турчин Врчип Ибрахим „има девет кула блага" и да пе

га он уходити, па ето плана за делован>е окушьених харамбаша.

У ]едно] песми Ерлангенског рукописа приказане су бро]не

дружине како здружено уставу против босанских спахща, на чи-

}0) земл>и ]е радило сел>аштво, ра^а:

Кн>игу пише мандушипу вуче

те ]у шшье шандиЬу ^овану

да мои побро шандиЬу 1оване

купи побро седам арамбаше

бранка, вука и воиводу ^анку

и младога Петра латинина

кои пеше добра кока стаже

и соколу ]анкова неКака

кои сголом руком на мач удара

и сердара добра бар]актара

да идемо под отрез на воду

да чекамо босанске спаие.

(ЕР 17, 1—12)

УпореЬузупи народне стихове, посебно оне у песмама Ри-

шн>анин хацща и Лимун трговац, Ва]о Пивланин и Але Новла-

нин и Гавран харамбаша и Лимо, а н>има се пощеднако придру-

жу]у и друга овде аналнзована места, са досад непознатим исто-

рщским документима о акщцама опеваних ха^дука, Р. Самарцип

непобитно показу]е да „сазиван>е харамбаша и окушьан>е ха;щука

одговара истори]ско] истини и да ^е вршено у истим околности-

ма и са истим цшьем као и по народно] традицщи". Архивска

граЬа се односи на дуге и мучне године Кандщског рата, на опе-

ване Зунаке из тог периода, на ха^щуке копима ]е посвепен на]веhttp://balkaninstitut.com/
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пи бро^ песама ха]'дучког циклуса71. Кругу таквих архивских до

кумената припада и ^едан текст из Дубровачког архива, по коме

су трупу од 60 ха^дука, ко;)'и су у пролепе 1658. ошьачкали ко-

мору херцеговачког санцакбега Текели-паше, сачин>авале три ха.|-

дучке дружине окушьене под три бардака72.

Окушьан>е (|л4^соца) капетана и ньихових дружина позна]е

и клефтска песма:

И клефти окуп има^у, та три капетаната.

*Е)(оиу о1 хХ1<ртаи; р«Х,ыцх, та трьа ххтгетауата.

(Раззолу, СЬХХУ, 2)

У ово] песми се, изгледа, преплиНе више мотива. Укратко: клеф-

тима на окупу вино служи прелепа дево^ка-клефт. У н>0] су пре-

познали девочку тек после четири године, када ]е све надбаци-

ла каменом. На^зад, н>ена судбина 1е да постане калуЬерица.

Слично овим стиховима, и песма о Сиросу садржи два мотива;

на]пре — попова кНи одби^а да клефтске капетане служи вином.

Найме, капетани Сирое из Сервисе и Нанос из Верще за]едно

коначе (хоуАхис 'хоиу) у куНи \еднога попа (<т' Ьюй 7га7:5 тЬ О7г1т0.

УвреЬени Сирое, ко]и се не бо]и ни паше ни везира, хопе да саб-

л.ом натера девону да служи дружину вином. Управо се ту пе

сма и прелама у други мотив — окуп/ьагъе капетана писмом. Ка-

петан Сирое, и сам чувен, има гласовите капетане и одабрану

войску, има — како се ^ош размене:

Капетан Цега славнога и Тасу капетана.

Чим позив они доби^у и виде мо]е писмо,

Тад нопу даньу насто^е на виЬен.е да доБу.

Т6у Та1у1 тйу -кер1^х\о ха1 т&у ха7г'таУ1Й Таоо.

"Отауе 8юйу т-?)У ройХа (хои, 18ойуе т?)У ураерт) [хои

тт;у (х!ра у^хта хауооуе уартойу уаута(ла)0ойце.

(Раззо™, ХХХа, 24—26)

У клефтским, као и ха^дучким, песмама писмо ]е на]чешпи хабер-

ник меЬу харамбашама (капетанима). Тако се капетан Андруцос

^авлй Митросу Михалису — чим добще писмо, да се сви окупе.

Михалис крене са 1500 другова, али песма (Развод, ХЫП) не ка-

же на кога се онда за]едно упупу)'у, као што се у другое песми

(Раззош, ХЬУ) види да иду на Дели-Ахмета.

На планинском гребену, „где клефти ^еду, пи)у и лако по-

пева]у", капетану Танаси)у Карампеласу стиже писмо, ко]им га

Букувалас73 позива да сазове дружину:

71 СамарциЬ, Р., Сазивагье харамбаша, 75.

72 1ЫЛет, 78.

73 Штсцнмец (ЛаотрасрСа V, 343. и 346) налази да ]'е Букувалас, ко.]'и се

ПОМИН.С у ово] песми, танис Букувалас, а Карампелас ^е н>егов протопали-http://balkaninstitut.com/
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Од Букувале хартща тад н>има ^една стаже.

„Кад меде писмо примите, та мо^у кн»игу примиш,

Да сво^е скупит бул^уке и доЬеш ми у сусрет . . ."

"Еуа ХаРт^ то^? &РХг™ ^яо т^ Мтсоихор^аХа.

"Еа Ха(1ете то урацц/л (лои, ста ХаРу)? тт) ура<рт) цои,

N4 (АОС0711; та [А7гооХойх1а стой, уарбй? у' аутацыбой^е...

(Раззоллг, XII, 8—10)

А онда за]едно полазе у Медово, у ]едан велики кланац, ко.|им

пе пропи паша са сво]им везиром, да их тамо у бусщи сачека^у.

Понекад клефтска песма почикье прекором упупеним неком

капетану што не огласи две пушке — избаци два хица, али не за

неки поход и борбу, него да тако окупи войску и све капетане —

да види ко недостаче, ко ]е од паликара погинуо:

Т[ хатетомо? еХаан. сш, 8е ^ууыс, 80о тоофехих,

N4 (ха^ыхту) т' аотсерь аок XI* бХоь о1 хатетауаТоь,

N4 оЧой[хе 7Т010<; ^а? Хе[7гета1 атео та тахХХ^харьа.

(Развод, СХС, 1—3)

У ово.ь иначе, мотивско] песми абер се да]е пуцан>ем пушака, али

после беда, док се ха,)"ду1Ш у току бо^а оглашава^у и у невол>и пре-

поэна^у по пуцньу „пушке хаберника". На другое с грани, хаздуч-

ке дружине се окупл^у да сачека^у сватове и тако преотму де

вону. Клефтски капетан Зидрос74, пак, позива дванаест капетан-

лука на свадбу свога сина (Раззош, ХУ1а, 2: 'ЕхаХео-е тт)у хХе<ртоир>

(Ь, та 8а>8еха тсритата). Пошто се бро] 12 често ]авл>а и у другим пе-

смама, да се истакне, рецимо, како ]е неко био дванаест година

клефт — и арматол исто толико, то се и у ово] песми та] бро^ ]ав-

л>а као устал>ено песничко мерило, чиме се да^е наглашен и вепи

знача] окушьеним дружинама. Тако ^е и гласовити Никоцарас, ка-

да 1*е кренуо на град Прави, отворио дванаест бардака (Раззош,

ЬХХХП, 8), што симболично значи да ']& на окупу било толико

клефтских капетана и нлхових дружина.

тедан од клефтских капетана Акарнани]е и брда Аграфа, кра

дем XVIII века, по имену Диплас, делу]е за]едно у овим обла-

стима са ]ош познати)им Кацантонисом. Пошто су деловали у

непосредно] близини, они су постали при]ател>и и често су са

кар, први 1унак, родом из Св. Петра (Адюз Ре1гоз). Из других народних

песама проистиче да ^е Карампелас 1едан од оних клефта ко]и су сво)

ратни задатак извршавали како на Пелопонезу тако и у средню) и се-

верно] Грчко.).

74 Према народном сепан>у, Зидрос ^е ]едан од на^старизих клефтских

капетана Олимпа, на]вероватни^е из области Еласона (Раипе! I, 65).

http://balkaninstitut.com/
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сверим малоброним четама удружено савлаЬивали далеко броу

нще групе непрщателэа. Пишупи о томе, Форщел истиче да би

се и ]едан Никоцарас или Андруцос удостоено Дипласовог пожр-

твован>а и гьегове погибще75.

По народно] песми, прщателл — ^атаци опомин>у Дипласа

да бежи и поведе Кацантониса, ]ер их ]е Али-паша открио и про

тив №их шал>е четири хгоьаде ратника, „лутих Арбанаса", ко^и

„у зубима држе сабл>е а пушке у рукама". Диплас, меЬутим,

из]авл.у]е да не уступа борби догод ^е жив, ]ер

Он има све по избору кунаке Кацантона,

Што барут к'о хлеб гута^у а пред^ело им танад,

Што Турке као ^арипе, к'о ]агн>ад аге кол»у.

"Е^еь ЪфЬл&к; оЧаХехтои?, бХоо<; Катстаут<>>уа1ои;-

Трйу то (Х7гаройт1 ста фсоцц та (ЗоХкх ста тсростфауь,

Ка1 ст<ра^оиу То^рхоч? стау траукх, ауа8е<; ста хрчхрьа.

(Развод, ХСИ, 10—12)7*

На ову дво^ицу капетана се, можда, односи ]едан Форщелов

запис о несебичном меЬусобном односу дворце здружених клеф-

тских предводника. Найме, насупрот нашо^ песми Гавран харам-

баша и Лимо (Вук III, 42) о неверном и недругарском односу

дво^ице харамбаша, Форщел ]е забележио следепи деталь: „Ви

дело се такоЬе ... у несрепним биткама ко^е су против Турака

водиле две с]еди!ьене чете, како се ]едан од дво^ице капетана

жртву^е за другог, а да га на то не обавезу^е ни дужност ни част,

веН понет неком врстом великодушие наглости ко]а му ^е, у за-

1едничко] опасности, допуштала да види само опасност оног дру

гог"77.

Фори^ел наводи !ош и ]едно необично Али-пашино сазивагъе

клефтских капетана (1а сопуосагюп <1ез саркатз с1е КЬргЛез7*)

из свих делова Грчке, ко^е ]е ова^ предузео 1805. године у Карпе-

нису, у Етоли^и, у цшьу да с н>има заюьучи тра^ан мир79. Кад

су капетани клефта дошли сваки са сводим паликарима, ,Дусуф

Арап, брат по млеку Али-паше, н>егов заменик и на,)страшни)и не-

при)ател> клефта, био ]е зачуЬен што их види у много вепем бро-

1У но што ^е очекивао, према ономе што ]е знао о н>иховим губи-

цима"80. Форщел затим наставл>а: „Обрапа]упи се тада ]едном ка-

петану по имену Атанасу, с кощм ]е некад био повезан: ,Ето, рече

му, веп пет година како рату]ем против вас без предаха, како то

да су ваше чете бро^нще но раните?' — ,Видиш, одговори му ка-

75 Раипе1 I, 155—157.

76 Песма ]е у збирци погрешно нумерисана као СХП.

77 Раипе1 I, ЬХУГ

7« Шйет, ЬХХУИ.

79 1ЬМет.

"> Шйет.

http://balkaninstitut.com/



ла.1дуци и клефти у народном песништву 79

петан, ових пет младипа што сто]е тамо, на челу десне стране

мс^их паликара? Па, ето, двсдица су браЬа, друга двс^ица брапа

од стрица а пети ]е при^ател. ^едног од мо^их ]унака кога си ти

убио у ^едно] борби. Они су дотрчали сва петорица да освете

смрт свога роЬака и при)ател>а"\

Пошто ]е о^ачао сво]у власт у Албани]н, Епиру, Акарнани|и

и, преко сво^их синова, постао господар преостале Грчке, до ср-

ца Морене, Али-паша ]е хтео — било ]е то 1810. године — да зада

одлучан ударац своме суседу Ибрахиму, паши Берата, и да га

протера из гьеговог пашалука. Песма Освщауъе Берата говори о

експедищци Али-пашино] под именом чувеног албанског бега

Омера Вриониса. „Песма шце значаща са поетске стране" —

вели Форщел — „али зедно истор^ско обеле>к|е врапа ]о) за-

нимлэивост; то ]е листа главних клефтских капетана ко^е ]е Али-

-паша тада сакупио, и ко]и су се нашли у овом подухвату мало

достойном гьиховом зунаштву"*1.

Песма, као и многе наше, починье слетаньем црне птице на

бератску тврЬаву. Она доноси застрашу^упе вести како се на град

упутила силна во_)ска Али-паше. МеЬу н>има „долазе и многи

хришпански капетани: Искос из Дунице, син Георгиса Гриваса,

Зонкос из Ксиромера, Георгис Варнакиотис, потомци Букувале и

Скилодимоси, Диакос и Панургиас, и два Кондо^аниса"*2.

Према песми Осва)'ан>е Кастанще, села у Фтиотиди, у Аги)а

Три]ади су се окупили клефти и ньихови капетани: Цапас из Ме-

цова, пет Влахавеза, Заке^и из Гревена, три Кондозане^а, торгакис

из Ксиромера са младим Скилодимосом, па Спирос из Аграфа и

сви Букувале:

01 хХё<ртац еаиуа^оиутау [ае<; атгр ауьа ТркхЗа,

'0 Тсажхс, осте' то М4тао(Зо, о! те&уте МтеахХофойос,

'Лх/.хЬл 'тео та Грофэгла х' о1 трей; КоутоуисуаТос,

Гкйруахт)? 6 Еер6(херо? ц' айтЬ тб ЕхиХоо^цо,

Хот-^ру]!; атеб т' "Аура<ра хС бХ' о1 МтеоихораХайн83.

Бусща (То харт^рО

Мале ха,)дучке и клефтске чете нису могле да воде отворе-

ну борбу против добро организоване османлщске войске; отуда

и пил. гьихове борбе да изненаде непр^атела и тако избегну вепе

и отворене сукобе. А то су могли ^едино у бусщама — у заседама

су сачекивали караване и трговце, изненада су ударали на куле,

и Раипе1 II, 2.

82 1Ыйет, 4.

83 Раззоуу, СХХУ1 1—5; 1пйех &ео%гарЫст, р. 645: — „Каато^а У1сив

РЬ1Ыо11Й15 ас1 тепсИет зкиз ОесЬаНае игЫз."http://balkaninstitut.com/
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хватали су и уцен>ивали по]единце, углавном оне угледнще или

познатще кунаке. Борили су се без нарочитог плана и тактике,

пуцазупи из сво^их склоништа, иза великих камених наслага или

каквог другог заклона. Найме, после ноЬи проведене у планини,

када гране сунце

Гледа чета Ье Йе запанути,

Кланац тражи близу друма пута,

Сваки себе метеризе гради.

Ту чекали три бщела дана.

(Вук VII, 45, 102—105)

Клефти су такоЬе изводили брзе маршеве, показу|упи вред-

ност сво^е снаге, вештине и окретности, да би онда поставили

заседу иза импровизованих метериза"; тако су могли да се боре

„три дана и три ноЬи"85, или као чувени Сирое из околине Нау-

се што се у току дана и нопи борио у две и три буси]е (Ра&50\у,

ХХХа, 22).

О приликама за извоЬен>е напада ха]дуци и клефти су се прет-

ходно обавештавали. Тако залога успеха у н>иховим подухватима

нису били само неочекивани напади, него и иьихове везе с ]'ата-

цима и народом. Обично су од сво^их ^атака, каткада од ухода и

стражара, добщали вести о томе куда пе пропи какав турски

караван, неки трговац с великим благом или харачлще са поре

зом. Терен су нарочито добро познавали, и то сваку клисуру и

пепину планина преко ко,)их су пролазили таквом брзином

да су често изненада могли да потуку пестри)ател>а мно

го ^ачег од себе. Чинили су то углавном на та] начин што су

турске бул>уке или потеру увлачили у буещу ко^а неретко под-

сепа на „тврди кланац", из кога шце било лако изипи. Нарочито

су тражили уске пролазе куд се иде ,^едан за други^ем", или су

силазили

У тщесне кланце ^адиковце,

Бе не могу по два напоредо.

(ПетрановиЬ III, 55, 764. и 766)

Тек онда су пуцали са повол>них положа]а и одсто^аньа, нагло

и прецизно, као што ]е народни песник стиховано запазио: „Пуче

пушка, не да изговорит' " (Вук III, 42, 225).

У борбеном животу клефта заседа ]е „горка и чемерна"

(тхрб хартерь, тохрй <рар|лххо>ц1уо, — Ра«вО\У, XXVIII, 23), тешка и

злослутна као ма]чина клетва:

м Раипе1 I, ЬУ1.

85 Раипе! I, 192, 194; II, 45, 325.
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О ма]КО, што с' ме проклела веома тешком клетвом:

„У клефте да се одметнеш, да полжем, гором ]уриш,

По цели дан да рату)еш а ноЬу караулиш,

У рану зору буси)у да хваташ, табор тражиш!"

М»г*а, (а' Ьсатарао-тт)хе<;, рарса хатара [/.ой еТтее?:

"КХ&р-г»)<; уа (Зут)?, тои8&а (хои, хАц7гои<;, $оичх уа тр4х'*)?>

6Хт)(«р1<; <тт6у 7г6Хе(хо, т?) уй^та хархойХь,

ха1 (тта уХихохарацата уос 7пау>)? тб та(Х7гоир1".

(ПЕ 26, 1^*)

Подухвати су обично бивали далеко од ха.)дучких даништа

и клефтских лимериса, како би замели траг и отклонили сваку

сумн>у у н>ихов напад. „Пошто ]е било све договорено и спрем-

л>ено" — примеЬузе Д. ПоповиЬ — „а пре него што се кренуло

на пут, пажгьиво ^е прегледано оружие и потребни материал,

као барут, олово, кремен>е . . . Пушчаног материала би се поне-

ло што се више могло. Ова^ материал ни)е дел>ен на ^еднаке

делове, него ^е болим и поуздатцим давано више"86. На пут се

кретало с торбом на леЬима, цефердаром о рамену и струком

преко рамена, „^ер ]е струка ха^дучка колиба" (Петрановип III,

55, 139).

Када ]'е требало да крену у поход, чинили су то ноЬу, по

што се по хладовини лакше пешачило; ман>а ]'е била могупност

да буду примеЬени. Некада, нарочито у тежим ситуащцама, они

су морали да у току зедне нопи изведу брз и напоран марш, као

што су неки херцеговачки ха^дуци Невесшьско пол>е „за ноЬ

преходили" (Сто^адиновип II, 14, 159). Тако ^е и мала дружина

троице харамбаша — Оксана танковипа, Илще Смшьанипа и

Мрконье сердара — била добро поранила:

Доклен свану и ограну сунце,

Три планине чета прекасала.

(Вук III, 23, 13—14)

Ако су планине непознате, ха^дуци наЬу неког калауза"' ко^и зна

водити „и по мору и по сухо] земл>и / ]'ошНер знаде дванаест

]езика" (ЕР 188, 29—30).

„Поред харамбаше и бар^актара налазио се у чети и калауз,

проводич, али, изгледа, ова дужност гаце била стална" — приме-

Ьу^е Д. ПоповиН. „Калаузио би чети она] ко^и ^е на]бол>е позна-

вао кра^, ]ер се обично ишло ноНу и странпутицама. Ову ^е ду

жност могла вршити и особа ван чете, али ко^а ]е била у потхва-

ту заинтересована. Од калауза се у првом реду тражило да добро

86 Поповий, Д., О ха)дуцима II, 11.

" Пророковий, Р., Лето четованм, 12.http://balkaninstitut.com/
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позна]е .кланце и богазе', а по могупству и стране ^езике, у пр-

вом реду турски, како би чету што лакше провес Ха^дуци су,

чим би се нашли у непознатом кра^у, одмах тражили поузданог

калауза. Ако би ишли нопу, по киши или магли, тада би се мо

рали да држе ^едан другога, да се не би изгубио. Тада би ишао

'калауз напри)ед, па друг за другом, држепи се онога пред собом,

за струку или за велику пушку', а вероватно и за дугу узицу.

Каткада ^е калаузила и женска особа. У ствари, на^више ^е ка-

лаузио сам харамбаша, ]ер ]е обично и на]бол>е познавао терен.

Стога }е у назстари^е доба значенье речи харамбаша исто што и

калауз, проводник, воЬа"88.

Према народно] песми, ха^дучки ]унаци и клефтски пали-

кари водича налазе меЬу пастирима, ]ер ови на]бол>е позна]у

планинске „стазе и пролазе". Паликари из Левадще и клефти

Папатимща Влахаве, ко]и ]е у време првог српског устанка по-

шао у помоп КараЬорЬу*9, „траже ^едног старог Влаха, пастира

ко]и позна]е даништа, да их поведе":

Гиреиеь х' 2уа у1роч уероУтб^Хахоу,

Пой ?,1рс1. та Х^аЁр-.х, уьа у' 68т)ут)6ойу.

(Раззош, С1Х, 7—8)

У ово] песми и н>ено] варщанти у Политиса одговоо се своди

на исто:

— Не могу, децо мо]а, остарех силно.

Кроз бачи)у и стада — проЬите тамо,

Поведите мог сина млаЬаног, хитрог,

Што ноге зеч]е има, зма]еву снагу,

Путелже он позна]е и све сокаке,

Биваке позна^е те где сам дановао,

Зна врела где сам толио жеЬ ми

И манастире где сам хлеб узимао,

Све увале позна]е, склоништа мо^а.

— Акм ущкоры, тса1оЧа (хои, уьат' траста.

Пераате &лЬ т>] атауг) ха1 та 7ср6(1ата

ха1 тсарте тбу ^уьб (хои тб щхрбтеро,

7гбу« Хауой 7го8ар1, Зрахои ЗДуадо'

54реь та (лоуо7гат1а ха1 та <тйр[гата,

5^ре1 ха1 та Хт)(х^р1а, яои Хт)(лёр1а&х,

м Поповип, Д., О ха/дуцима I, 139—140; у ]едн<у песми Ьрлангенског

рукописи калауз девсдка предводи чету (ЕР 12).

89 За(Ьа8, С, Тоирхохратои^Ьл] 'ЕХХа?, 594—595, Вишс о „династией"

Влахаве^а види: ХрютстобХои, Т. Ф., ВХахаракп, цСа вцуаатеТа хХефтарцатсХьл т^;

вестааХСа?. 'Афйр<оца 1821. тйу веаааХиайу /роуьхйу, 'Ав^уаь 1971; с{. 31сцапоу1с\

М., Згрзке 1 цгбке ревте о изЫпЫта, I кгСко-8гр5к1 81тро2пит, (Ка\а1а

1976), 5о1ип 1979, 170.

^^
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^1ре1 т1? хрйе<; Христе?, ябтуа Vер<5,

5^ре1 тА (хсмаат^рьа, лбтгаьруа фо>(х1,

ха1 ^1ре1 ха1 т&<; трите?, бттои хрй(5о[А01л.

(ПЕ 22, 12—20)

У стиховано] исповести старога Влаха лако се запажа да он

ни)е био само обичан пастир; штавише, ни обичан клефт, веК

клефтски капетан, ко]и ]е на^зад спасао катастрофе неискусну

и непослушну дружину младих клефта. Чим сазна за опасност

у ко^ су се ови нашли, насмеши се, скине кубуру и наоружа се.

А онда, било ]е довольно само да крене друмом, сусретне пашу и

поздрави га пркосним захтевом: ,.Да децу ми пустиш из твога

затвора" (ПЕ 22, 31).

Путован>е до места напада тра]ало ]е понекад и по неко-

лико нойи, а дужина пута се мерила обично на сате „ха^учког

хода"90. У таквим приликама ха.)дуци су дане проводили у шум-

ско] хладовини, тамо где ]е скровито место, где су на^бшье мо

гли да се склоне и да у букви или шуплю] стени сакри)у оруж

ие. Тако су одморнике и даништа (лимерисе) готово увек органи

зовали у близини извора или „на прво] води". Ту би се дружи

на раскомотила и „чета трудна починула" (Щеванща, 141), пре-

гледала оруж^е или, како то песма сликовито приказу^е:

Ту ]унаци мало починули,

Ко 1"е жедан ладне воде пи)е,

Ко ]е гладан сува л>еба ще,

Ко ^е ]унак о оруж]у ради . . .,

(СтозадиновиЬ II, 14, 20—23)

или на оном месту у запису Симе МилутиновиНа Сара^ли^е:

Ту доЬоше на воду студену,

Те ха]дуци трудни починуше,

Воде пише, л>еба заложише . . .

(Щеванща, 150)

Било ]е случа]ева, доста честих, да ха.щуци поставл^'у сов

ру „у горици под ]елом зеленом" и ту ^еду хлеба и шчу вина.

(Вук III, 42, 61—62), као што то и клефти чине само под неким

платаном, ]елом и бором ('О ЕхоХо89)|ло<; 1тро>уе ата 2Хат' а7гЬ хаты*

Е^"Т, сг. 2431. НазчешЬе су могли да ]еду само хлеба и соли (фмц

хс' ЛхАп — Развод, ЬХХУ, 16).

Ха.)дук се ретко када бо]и глади, „а|дучког крвника" (Вук

VII, 45, 114); и кад нема хлеба, песма изузетно наглашава да су

90 ПророковиН, Д., Лето четова/ъа, 29.http://balkaninstitut.com/
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го „зунаци тврЬи од камена" ко]и „трпе глаЬу и зуначку жеЬу"

(Вук III, 42, 81—82). У изузетним приликама ха]дуци и клефти

су сами за себе спремали редовне оброке. Обично су на ражн>у

пекли месо — ]агн>ад И ОВНОВе ( ЕТ^ош арукх ха1 Йфам/ау, хркхркх аои^Х-.-

срЬа. — Раипе1 I, р. 118; ПЕ 27; 28; 29). Они „печен>е скину с

ражн>ева и разметну по граиьу, простртом по земл>и, изваде из

торба све што су имали за ^ело и пине, и поставе испред себе,

те се направи богата планинска трпеза"91. Оброку)у седепи на ка

менку поред врела, а потом се измакну и „сви сиЬу на воду,

уми^у се, и напишу, окрену према истоку и помоле Богу". Ако ]е

било хладно а требало ]е починути, ложила се „ватра ха;|'дучи-

ца". То ]е чин>ено на нарочит начин: „НаЬе [се] повепа камена

плоча, а накупи се ситних дрва, па се дрва слажу на плочу у

облику шатора. Од такве ватре дим не иде у вис, него се повила

к земл>и . . .; зато се и зове „ха.щучица"я. Поред ватре су про

стирали „струке ццеравице" (Вук VII, 45, 36) и на н>има почива

ли. Некима ^е пушка „диван кабаница", или пак сабл>а, баш као

и клефту што пева:

Та рука ми ]е узглавл>е а сабл>а ми ^е струка!

ТЬ %1р1. (лои 7гро(Тх1<раХо на). гЬ <77га61 цои атрсора.

(Раззо™, ЬХХХ1У, 6)

На одморнику су ха.щучке чете поступале врло пажгьиво;

никада нису биле без страже. Редовно су се смен>ивали чланови

дружине, по ^едан на две супротне стране, али не далеко од

места на коме ]е чета починула. Ближе ]е пуштан само она] ко]и

]е знао лозинку. У чети Петка Ковачевипа била ]е лозинка: „вук"

„при)ател>"и.

На данику се оста]ало по ]едан дан. Дуже одморнике хау

дуци су правили само када су били у близини ]атака, ]ер су тако

лакше долазили до хране. У ствари, некада су и сами путованье

тако подешавали да се пре зоре наЬу у купи каквог ]атака или

барем у близини неког хрипшанског села, од чи)их су жител>а

добивали потребна и поуздана обавештен>а.

Редовно ]е планирано да се на место препада стигне дан

раните и да се учини бол>и распоред чланова дружине. О ства-

ран>у тако повол>них услова за успештцу акщцу бринуо се ха-

рамбаша. Он ]е, пре свега, морао да одлично позна^е терен и да се

брине о поставл>ан>у грудобрана, заклона, ровова, метериза, да

одреЬу^е начин борбе, да шал>е уходе и да]е знак за препад.

Ха]дуци су често ишли постро]ени у ха.]дучки ред — извид-

ница, позадина и крило. Ради успешнщ'ег напада слали су извид-

я Шает, 25.

я 1Ыает, 5, № 2.

« 1Ыйет, 42-43. http://balkaninstitut.com/
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нике, уходе. Они су имали задатак да осмотре терен и обавесте

чету, односно харамбашу. Отуда ]е ухоЬен>е спадало у теже за

датке организованна борбеног живота ха,]дука/клефта. УхоЬен>а

и обавештаваньа вршили су или сами ^атаци или поуздани хау

дучки при)ател>и, а често и сами хаз'дуци/клефти. У таквим при-

ликама ха^дук — ухода по задатку — морао ^е да обуче погодно

одело, обично турско; некада ]е облачно одело трговаца и калу-

Ьера. Штавише, ха^дуци су доста често облачили одело власти

ко]а их ]е гонила*4.

За уходе су бирали срчане ]унаке, као што ^е био она]

Видо Дол>анин — ]ак „као земл>а црна", брз „као горско звер

ке", ко.]и пушком би^е као стрелой, па где удари „мелем не по-

маже"; ^ош и турски зна „баш као каурски" (Вук VII, 42, 55—

—60). Поетско виЬен>е избора кунака за послове ухоЬен>а, ко^е у

приближно истом или сличном изразу и другде срепемо, забеле-

жио ]е ПетрановиЬ у песми Женидба Гру)е Новаковика; ухода

^е биран на]чешЬе као што ^е то чинио Новак ДебелиЬ у овим

стиховима:

Ни)е л' мазка родила зунака,

1а сестрица брата одга.]'ила,

На бщелу д]ево]ачком крилу,

Мушюцем га опасала пасом,

И зуначким дозивала гласом,

Код мене га данас догодила,

Да прихвати пушку по ка.)ишу,

А претури струку киталщу,

А припрти торбу обрамицу.

Пак да сиЬе у А]аз Софщу,

Да нам узме праха и олова,

И камен>а за пушке кремеша,

И хартще кн>иге за фишеке,

И по зедне на ноге опанке,

И да поЬе Грчипево] кули,

Да уходи Грчипа Мано^ла,

Да он поЬе и донесе гласе:

Купи л' Грче на киту сватове.

(Петрановип III, 55, 99—116)

Ухода ]е готово увек ишао испред свих „за ^едан пушкомет".

Тек онда би потражио место погодно за караулу. На]пре се, с

обзиром на хитност и важност задатка, пео на ]елу да одатле

гледа „кон>е и зунаке" (Вук III, 27, 90—91) или „отиде оган> да

уводи" (Вук III, 39, 89). Када доЬе надомак цшьу, ухода у гори

скида оруж]'е, оставлю га на скровито место, па мен>а одело („од

94 Поповий, Д., О ха\дуцима II, 14.http://balkaninstitut.com/
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бог&гьа ал>ине узео"); кад уходи кога у граду, онда то чини као

простак, „проси од двора до двора". Ако се оваз не врати за оче-

кивоно време, по н>еговом трагу шал>у другога да види шта ^е с

претходником и да у исто време донесе вест о кретан>у турских

бул>ука.

У шумским приликама ха;)дучки ухода зна да лукаво на-

мами Турке на буси1у сво]е дружине ко]а стражом вешто затво

ри сву гору а „на друм метну од ^аблана грану" (Вук VII. 4?.. 85).

Кад ухода доведе Турке до овог немо уговореног знака, хащуци

полете из бусще и потамане их. Песма ]е запамтила и такве слу-

ча1еве када сам харамбаша, обично ускочки капет?,н, облачи

„сужанске хал>ине" и одлаэи „кули на уходе", пошто 1е претход-

но дружини саветовао да прилегне V зелену траву и сачека док не

пукне ньегова мала пушка (Богишип, 108, 56—65), па да сви онда

сложно нападну. У другое ускочко] песми народни певач се сепа

да 1е и сам ускочки капетан Сто]ан танковип „пошао чуват' ка

раулу да им отклен не ударе Турни" (Вук III, 23, 22—23), као

што су са клефтске карауле на Пинду од|екнуле пркосне речи Ко

сте Карфице да се не повлачи и не преда]е све докле год ]е жив —

"Осто 'V' 6 Кыотоц ^ычтамЬ^, гохрЬсес «ой ^ьа^а^еь,

Т6 харайХь (ралгсс^е т' аж&чы ха1 тб хаты.

(Развош, ХС. 5—6)

„Пошто се за бусину нашло место, чета би се поделила н^

три групе, на заставу, на удорац и на део. ко]и се реЬао изме-

Ьу заставе и удорца. То су тзв. ребарци|е. У сваку од ових трупа

ставлена су обично два по два човека са сваке стране"95, како

то и песма памти:

А кад дошли на друм у бусину

онда ]'уро дружбу разделио

све два а два меКе у буси]'у . . .

(ЕР 164, 62—64)

Хащучка или клефтска заседа знала ]е да изненади иза сва-

ког дрвета и стене, као у стиховима:

Ви ха^дете за ]еле зелене,

А ]& хопу за студену стену.95"

95 1ЬШет, 17; по т. Новийу Оточанину бо] се овако развито: ,Дедни

зас]едну на удорцу, а други падну у заставу, па кад наиЬу Турци, онда

их удорцще пропусте с миром, те доЬу до заставе, а застава на нлх ки-

дише и поврати их с крвави^ем главама назад; но на удорцу нагазе на

сво)е зло тако исто, те се узметну те поЬу да б]еже уза страну, где их

дочешу наше ребардоч'е, што се повлаче од удорца до заставе, и ту

Турцима бива права погибла" (Даница, 1963. 39).

95* Нг\>а1вке пагойпе р]езте. ЗкирНа 1 1гсЫа МаНса Нгуатвка), кпь

VIII (иакоёке г Иа^йидке р)е$те), 2авгеЬ 1939; 18, 76—77.http://balkaninstitut.com/
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Клефтска песма такоЬе памти те „метеризе тврде" (Вук III, 42,

197; П]еванща, 139). 1ер кад клефти крену у битку онда ]е „свако

дрво застава, а свака стена — паликари" ( Кабе 8е^р1 ха1 фХЛцтгои-

р<^, тг^тра ха1 теаХтдхарс — Раззо^, СХЬ, 7) или ]е „сваки врх — бар-

]ак, а свака грана — клефт" (Кабг хор<рг) ха1 фХа^тгооро, хабе хХа8ь

ха1 хХ^тт)? — Развод, СХХХ1, 8).

За клефтски начин борбе било ]е на]особенчзе неподреЬи-

ван>е било каквом тактичком правилу. „Они се никад нису ту-

кли у линией" — каже Фори)ел — „веп растурени, ]едан по 1е-

дан, и заклон>ени, колико ]е то било могупе, првим предметом

ко]'и би се нашао, дрветом, платном неког зида, стеновитим бло

ком а понекад и лешевима непри]ател>а ко]е су побили. Борили

су се заклон>ени врстом опкопа ко]и су називали метеризи, пуца-

^упи из сто^еКег става или клечепи, а летали су на бок или на

леЬа да би напунили оружие"96 Н>ихова издржл>ивост у току бор

бе, ко^а ]е понекад трахала „три дана и три нопи", досезала ]е

границе дивл>ен>а, ]ер су били навикли на глад, жеЬ и несаницу

(Раззош, СХ1У, 4—5; СЬХХХП, 7—8). Отуда у многим приликама

када непри]ател> веру|е да су савладани и очеку]е да се предав

или да падну под ударцима н>еговог оруж]а, они прикупе и задн>и

атом снаге, те тако победоносно умакну.

Заседа ]е редовно тако поставлена да се одасвуд могло цеу

ствовати. На]одважни]и су добрали на,]опасни]а места. Тако Ба-

)о Пивл>анин распореЬу]'е дружину око друма, а Вуза бар^акта-

ра намешта „насред друма пута, да он чека силу од Турака".

{Щеванща, 28).

Стари ]е витешки и ха,щучки обича] био да се на^ре треба

огласити непри)ател»у. Довольно ре било да се каже макар и ]ед-

на реч: „Сто]!" или „Предав се' , „Баци оружие", „ПогинуКеш"!

После тога могло се одмах пуцати". Иначе сматрало се за велики

грех убита некога без опомене, „без гласа". Хаз'дуци су загоне

вршили поклицима у ко]има се истицало хришпанство: „Халак-

нуше бога поменуше" (Щеванща, 28).

Напади су вршени кра]н>е сложно; жуединачно се из бу-

сще тце смело излазити. На то ]е харамбаша нарочито упозо-

равао дружину:

Немо] ко]и пушку да истури,

Док не пукне мо]а пушка прва.

(Вук III, 42, 204—205)

а онда

Сви за]едно пушке изметните . . .

Па у зедно на друм излетите.

(Вук III, 43, стих. 98. и 101)

* Раипе1 I, ЬУИ.

97 Мшьанов, М., Живот и обичали Арбанаса, Београд 1907, 163.http://balkaninstitut.com/



88 Миодраг Сто^ановиЬ

По ^едно] варианта песме о смрти Вели Гекаса клефти му

поставл>азу бусщу ( 01 хХё<рте<; т&у харт^рефау...), унапред искгьучу-

Зупи ]уриш као могупност успешне акцизе:

Тад Кацантонис повика позади метериза:

„Та гаце овде 1ан>ина и нще ово ра^а

Да печеш н.у к'о ]арипе и овце подебеле,

ВеЬ горе су и долине, и клефтске пушке овде".

Са три су пушке грунули, све три у ]едном низу,

Ал' прва само окрзну, у главу друга трефи,

А трепа на;|Отровни]а у срце га погоди . . .

Кь' 6 Катоаутсоут]? <рсоуа!;еУ атсо то (хетсрС^'

"Деу еЬ' йы та Гктуа, ВЬ еЬ' 48й ^а1а8е<,

Гьа уа той? фЬгд? аау траукх, аау та ттахеьа хркхр1а'

'Е8а>уа1 Хбухо1 ха1 [Зоиуа ха1 хХё<ртьха тоиф1х1а." —

ТрСа тоифЬаа тй&ыхау, та трС арао" <хра§а,

Тбуа тоу 1гт)ре ?;а>8ер|ха ха1 т' 4ХХо ато хефаХь,

Т6 трСто то <рар(лахеро т6у 7гт5ре 0"гт)у хароЧа той, . . .

(Развод, ХС1У, 14—20)

У одсудним приликама напада на^пре се проспе ватра из

пушака, па кад се учини пометаа, почин>е зуриш мачевима. А

кад су били опкол>ени са свих страна, кад су могли да се спасу

]едино силом, проби^а^упи себи пролаз кроз непрн|ател«ске ре-

дове, клефти су се лапали сабл>е, изражава]упи реч]у ]уриш (уюи-

ро&п) акт очащичке храбрости, неопходне и веома уобича|ене у

н>иховом животу". Тако, кад арматол Лепениотис ратуше у брди-

ма Аграфа — треба само „да видиш какав ]е то рат и зуриш

Клефтски" (Ш|ЗХе7ге<; т' еЬа1 7гбХецо<; ха1 хХёф-пхо уюиройоч — Раз

вод, СШ, 15).

Битке хаздука и клефта са Турцима биле су крвави окр-

шащ, а доби^ао их ]'е углавном она] ко први изненада нападне.

Ха^дуци и клефти су били бржи и жешпи, ^ер су знали каква их

казна чека ако их Турци савладаз'у. Осим тога, хришпански рат-

ници су морали да се хитро удалее са места сукоба, да их потера

не изненади. „Тада су се пребацивали и по неколико дана, че-

ка]упи вести од сво]*их ]'атака о томе какав ]е утисак направила

погиби]'а Турака и да ли се крепу потере"99.

Ускочки начин нападан>а на Турке нешто се разликовао.

Нэихова уобича]'ена тактика при нападу на турске караване у

кретаньу сводила се углавном на поделу чете у две групе — ман>у

и вепу. „И док ]е ]една, вепа, измакла напред с пленом и да

заузме згодну бусину, друга се повуче у страну, чека]уНи да про-

98 Раипе1 I, ЬУИ; ВаеааЦу 5., ШерНйс ВаПаАв, 13.

99 Мило]евиЙ, Д., Хшдуци у народным песмама, Народна одбрана

Х/24, Београд 1935, 383—384.

http://balkaninstitut.com/
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пусти караван, па кад овај западне између оба одељења, да га

тада нападну. Ну да би се још више успело, Ускоци из овог дру-

гог одељења повезаше око главе убрусе и из свог заклона изиЬо-

ше тек кад је караван промакао, гледајући да у почетку између

ньих и каравана буде што веће одстојање, па потом да се све ви

ше примичу и да нападну на караван, кад овај наиђе на заседу

и стане се повлачити. И тај план успе. Јер кад караванска прат-

ньа спази у даљини за собом Ускоке с повезаним убрусима око

главе, помисли да су то Турци из околине, који су, чувши за уско-

чки напад . . . похитали да се нађу каравану у помоћи и да га

заштите од Ускока, па више нису ни обраћали пажњу на њих.

Међутим, Ускоци су се приближавали све више, док најзад ка

раван не западне у један склоп, у коме је на једној страни била

ускочка бусија, а на другој друго одељење ускочко. Кад кара

ван наиђе на бусију, Ускоци из н>е дочекаше га ватром из пу-

шака, те удари назад, да сачека помоћ. Али га у тај мах с леђа

дохватише друга Ускоци, тако да се Турци једновременим папа-

дом непријатељевим збунише и кад потом видеше да је немо-

гуће борити се са надмоћнијим Ускоцима, а још мање да се мо

гу спасти бекством, бацише оружје и предадоше им се."100

Тако су и хајдуци прибегавали лукавству кад је требало

да нападну утврЬену кулу или град, да похарају бегове дворе,

да избаве друга из тамнице или вереницу од сватова. У том слу-

чају су међу собом бирали најодважнијег делију који је добро

знао турски језик, облачно се у радничке или турске хаљине.

Другови Станка Сочвице носили су са собом турски турбан и

стављали га на главу кад је требало да се појаве као Турци. Они

су у таквим приликама знали „промуцати" и коју турску реч101.

Некада се који од ньих као трговац појави у насељено место и

тамо потражи ортаклук1Ш. Пошто испита прилике, прихвата се

напада или освете, сам или са дружином која такође преобу-

чена долази. Тако су радили и онда ако је неки хајдук трунуо

у тамници, а није му се могло другачије помоћи; хајдук би тада

уэимао какво оруђе, алатку или „дренову батину", па ишао на

место напада. У песми Вук Анћелић и бан Задранин описује се

сужањство хајдука Милутина, за кога бан тражи огроман откуп.

Да би ослободио брата „куће необичне", Вук Анђелић прибега-

ва лукавству:

Све мислио, на једно смислио:

Од јада се Вуче преобуче:

Удри на се туцачке хаљине,

А на рамо дренову батину,

100 Томић, Јов. Н., Из историје сењских ускока 1604—1607. Н. Сад

1907, 45—46.

"" Ьоупб, I., ВЩеШ, 196.

102 1ЬМепг, 201; „Један хајдук из Сочивичине дружине обуче се као

продавай свиле." http://balkaninstitut.com/
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О батини искргаьену торбу;

Па он оде од града до града,

Те он проси шл>епачку поделу.

(Вук III, 57, 47—53)

Овако преобучен „доЬе двору бана Задранина" и украде му

два не^ака сина, ко]е мен>а за брата Милутина. — Главни зунак

песме Женидба Груице Новаковика уходи сватове Грчипа Мано]-

ла. Да би видео колико су богати и да би их огаьачкао, преотео им

девочку и оженио се н>оме, Гру]о

теднак свлачи свилу и кадиву,

А облачи Бугарске хагьине,

Па понесе будак на рамену,

Учини се голема сирота,

Право оде у Софиту града,

Да уводи Гркове сватове.

(Вук III, 6, 62—67)

У песми Сен>анин Тадща ха]дуци се служе досетком да

ухвате чувеног зулумпара Хасан-агу Куну. Комнен бар^актар

уходи Турке Удбгаьане и налази их кра] огн»а како су се понапи-

ли вина и заспали („поспало ]е како и поклано"). Комнен им купи

оружие и кри]е га у ]елово гран>е, а онда их са дружином веже

и тера „Сен>у на кра.)ину". Та^ подвиг задивио ]е све Сегьане:

Бе свезаше три добра ]унака,

Три ]унака, тридесет Турака,

И без ране и без мртве главе!

(Вук III, 39, 175—177)

У народним стиховима, дакле, борба хришКана са Турцима оби-

чно има овакав исход:

Од Турака мало тко утече,

Од ха]дука мало тко погибе,

али зато гине на]бол>и ]унак, бар^актар (Вук III, 65, 142—144).

Напослетку, такав исход да чета из борбе изаЬе „и без ра

не и без мртве главе" (ЕР 64, 84) у народном песништву оправ-

дава бусину као тактички прилаз ха^дука/клефта у судару с не-

при^атехъем ]ачим од н>ихове малс-бро^е дружине.

http://balkaninstitut.com/
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„Ха^дучка правда" у подели плена

ОсуЬени да живе у неготодним и пустим местима, примо-

рани да увек буду спремни на промену свог места боравка и у

немогуЬности да се и за краКе време удал>е од свога оруж^а а

да при том голи живот не изложе смртно^ опасности, ха]дуци и

клефти су неизбежно били присшьени на живот у покрету, на ши-

пар и пл>ачку. У време док ,]ош нису имали идеолошку, класну

и политичку свеет, одметничке дружине лако су се окретале у

разбо,]ничке и шиЬарске трупе. У н>има се на^више говорило о

]унаштву, освети и шиНару:

Па поЬоше зборит' о шипару,

Бе би н>има шиЬарило друштво.101

(Вук VII, 44, 9—10)

Понекад се ха]дукован>е, нарочито у друго] половини XVII

века, управо и сводило на пл>ачку и личну корист, па су онда

страдали и Турци и хришЬапи као шихови агенти или слуге.

тер, ха^дуци су врло често нападали аге и спахщ'е, караване и

трговце, гонили су сватове и палили куле; одводили су пашина

стада у брда, или су се неочекивано спуштали на феудална до

бра и у села ага и бегова, шьачка^угш све што им ]е и на^маае

могло користити, а остало су спагьивали. Понекад су одводили

саме аге и бегове или н>ихове породице, држали их у планинама

и враЬалн их само уз огроман откуп.104

Поред победе над супарником, ха^дучке чете су насто]але

да што више задоби}у плена и робл>а. У таквим сукобима Турци

су гинули „лудо и срамотно"

Од ]унака ха]дука Мщата,

Ко]и даном лежи по пеКинах,

А по нойи у Удбину сиЬе

Су тридесет н>егови а.)дука,

Куле пали а сщече Турке,

Робл>е води, а пли|ени благо.

(Вук VII, 38, 25—30)

тунаштво се и мерило довоЬен>ем робл>а и сечен>ем непри-

^ател.ских глава, задоби]ан>ем плена и блага. Народни стих бе-

лежи да су ха]дуци „благо текли, кадгоЬ Турке е)екли" (П)'ева-

ни]а, 208).

103 ПоповиН, Д., О хщдуцима I, 126, наводи, како изгледа, по сепан»у,

свозу верз^у ових стихова: „А назвише зборе за зунаштва,/ Бе би добар

шн1шр шиЬарили".

«" Раипе! 1, 1ЛУ. http://balkaninstitut.com/
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Плен ]'е био важна компонента V животу српских и грчких

одметника. Од плена су живели и ха;]"дуци/клефти и н>ихове по-

родице, и ]атаци. У плен ]е спадало све што ]е непри^атегьско:

новац, трговачка роба, опрема, оруж]'е, волана особа, угледни

Зунаци. Све се то скушьало и после бо^а равноправно делило.

Плен се делио на раэне начине и ретко када на месту где

]е извршен напад. Обично ]е то дружина чинила када се повуче

V планину, на Олимп — 'ЕхеТ (лера^оутои «рХсарчх (Развод, СХУ1

9). „Ту хопемо благо дщелити", каже харамбаша дружини (Вук

III, 42, 32; III, 33, 126), или

Оде право гори меЬ' а^дуке.

Ту а|дуци шипар доцелили.

(Вук VII, 46, 374—375)

Поделу плена вршио ]е неретко сам харамбаша или у дого

вору са четом; некада чета дели благо без свога старешине или

се н>егово присуство не осепа, као у песми Хщдучка правда:

Пи]"у вино тридесет хаздуках,

У планини под ]елу зелену,

' Вино гацу а дизеле благо.

{Щеванща, 193)

У ]едно] песми Ерлангенског рукописа ха^дуци сачекаше ца-

ревог дукатара и том приликом „много пусто благо задобише и

одоше у гору зелену" (ЕР 164, 76—77). Тамо деле благо „калпа-

ком 1урише воеводе ' (ЕР 164, 81), као што ]'е то чинила дружина

„калпаком Ба]а Пивл>анина" {Д]еванща, 147). Ха.щуци, дакле, не

деле плен чиме се он дели —

Вепе деле са калпаком благо,

Чо]у мере од ^еле до ^еле.

(Вук VII, 42, 246—247)

Кад стану делити свилу, и н.у „деле зуначки нарамци" (ЕР 17, 58),

а кадифу, као и чоху, „мере од ^еле до ]еле" (Д]еванща, 96).

Према народно] песми и неким другим говорима, обично

сваки ха^дук у подели плена има пощеднако право, ма какав то

плен био и ма ко.]'и члан дружине га пленио. „Ран>еници, коди се

затекну на видарини", прича Ристо Пророковип у сво^ юьизи

Зедно лето четовагьа, ,^ша]у такоЬе раван део у свему, што чета

шиНари за врщеме док се они видазу. Ран>енички дио задржава

харамбаша код себе, и пошто ран>еник оздрави — преда му.

Од тога ди)ела ран>еник плапа видарину и остале трошкове.

Према томе, сваки ха,)дук, при диоби, има ]еднако право гласа"105.

к» ПророковиЬ, Р., Лето четованм, 53.
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Ма колико то била одлика ха;)дучке правде, има података

по копима се ]асно види да у подели плена нису баш сви под]ед-

нако учествовали. То ]е зависило од положа]а, од учествованьа

у шиНару и од опасности козо] су се по]единци излагали прили

ком задобщаньа плена. По т. НовиЬу Оточанину, прво сваки сво-

]е оруяде и одело замени бол>им, а оно ко]е се замени баца се

на хрпу те се дели106. По неким изворима, харамбаша би добщао

на^вепи и на]бол>и део плена. Тако ^е за Станка Сочивицу, позна-

тог и по нападима на караване,107 забележено да ]'е ньегов плен

увек био вепи од осталих, „као ]е био харамбаша или воЬа хау

дука",ю.

И поред тога, харамбаша ]е та] ко]и се бринуо о братско)

подели плена (Вук III, 64, 39), да га даде „торбоноши к о и ха-

рамбаши" (Вук III, 43, 128). У нареджу песми се то често истиче

и слаже се са стиховима:

Како право благо подивели,

Све на мртва као и на жива.

(Вук III, 42, 389—390)

При подели плена, дакле, бринуло се и о погинулима и н>иховим

породицама. 1една ускочка песма памти „како ]е харамбаша по-

делио плен на равне делове, како н>ему тако и осталим чланови-

ма дружине, а за погинуле да ^е одво^ио било аихово^ ма^ци,

жени, брату или сестри

Ко;)и л' ]унак нигде никог нема,

Н>ему 1есте издао за душу,

Како ]' закон у в]ери ришпанско].

[Вук III, 41, 67—69]

Каткада ]'е главни организатор борбе добио само оно ради чега

]е кренуо у борбу, као на пр. главу непри^ател>а; остало ]е при

пало дружини' .1Ю

Овом кругу припада^у свакако и песме са мотивом женидбе

кунака. Отета девочка, доиста, ни)е увек и ]едини плен у потери

за сватовима, али зунак-младоженьа, као учесник у подели плена,

изузетно наглашава до чега му ]е стало:

НеКу вама паре ни динара!

До Хапуну лиепу девочку.

(Щеванща, 147).

1* Даница, 1863, 39-40.

'<" Ьоупй, I, ВЩеЫе, 195, 199.

"» 1ЬШт, 197.

т ПоповиН, Д., О хщдуцима II, 34.http://balkaninstitut.com/
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О томе понекад брине и сама дружина, као у случазу Ба]а Пивлл-

ннна. Пошто су разбили сватове и разоружали Турке, онда меЬу

собом

Разди)елише сви]етло оруж]е,

Ба]у даше дивно стар]ешинство

Дадоше му ли^епу д)евозку.

(Вук VII, 47, 159—161)

Много су чешпи уздаси ]унака за оруж]ем. Он приставе да

се дели благо и токе али, као Комнен бар^актар, упозорава: „Са

мо пушку поделити неНу" (Вук III, 26, 82). У ствари, бар^актару

се тако да]е старешинство код поделе отетог турског оружза,

^ер се он у буси|и на]више изложио опасности {П]еванща, 28). —

1атаци су такоЬе добрали нешто од плена: „И кадили дио оста

вите" {П\еванща, 48).

„Тако се делило" — примепу]е Д. Поповип — „ако ]е по-

дела плена ишла споразумно, што ни]е увек био случа.).

тер ха.щуци лакоми на благо"0 . . .

Ище чудо што ^е деоба плена често пута доводила до сваЬе,

разлаза па и крви меЬу дружином . . .

Хаздуци су често плен продавали . . . Изгледа да ]е тргови-

на пленом била нарочито разви]'ена на турско-млетачко]* гра-

ници.""'

Чета се нще увек врапала у место свога сталног пребива-

лишта, бивака, даништа, лимериса, него би се, пошто поделе

плен, а да би измакли потерама, разишао сваки на сво)у страну,

обично по |атацима. А то значи да се главна подела плена у дру-

жини вршила пред одлазак на зимовник, сагласно стиховима

(Саве од Посавл>а):

ЧуЗеш ли ме побратиме Михо!

Ево иде зима Дмитров данак,

Ха^де брате да д^елимо благо,

Да идемо дома на зимницу!112

110 С{. Вук III, 2, 132: Лаком ха]дук б/еше на дукате. То ]е управо

место на кош се ПоповнН, Д., О ха/дуцима II, 35, № 26, познва, па )с сасвим

извесно да ]е он овде изворни стих пр>епевао и прилагодио га свом тексту.

111 ПоповиЬ, Д., О ха\дуцима II, 35—36.

112 Н™а1зке пагойпе р/езше, VIII, 19: На^иа роёпипци буо^с йи-

йоуе, зИп. 200—203.
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Портине противмере и казне за ха]дуке1клефге

Турци су се са страхом кретали кроз српске и грчке кра-

Зеве; стрепели су сваког тренутка да не наиЬу на ха]дучку засе-

ду. Отуда су српски и грчки одметници, нарочито од XVI века,

постали веома важно питанье за османску Турску. Поред држав-

не власти, ха^дуцима и клефтима се на]више опирала локална

управа, предузима^упи разне противмере: гонили су их потерама,

уценивали, узимали за таоце ньихове породице и прогонили им

]атаке. Да би одали сво^у дружину и н>ене ^атаке, ухвапени ха^-

дуци/клефти ставл>ани су на тешке муке. Поменупемо оне на^-

драстичнще: набщавье на колац, ломл>ен>е костщу магьевима, ва-

Ьен>е очщу, кидан>е меса усщаним клештима, заби^анье клинаца

од луча под нокте, ложевье ватре на грудима, вешан>е о ченгеле,

дран>е и печен>е на ражаевима.

Мученье ха.]'дука и клефта, како га опису^е народна песма,

потврЬу)у стари)и и нови извори прве врете. „Тешко ]е утврди-

ти", како запажа Д. Поповип, „ко.]'им су редом ове мере употреб-

.ъаване, али, изгледа, да ^е на]вепи део мера предузет у исти мах.

Бипе да зе османска Турска покушавала да ова] проблем, према

приликама, реши на разне начине; на ]едан начин у планинским,

а на друга у низи^ским кра^евима"ш

1една од првих и поуздашцих мера против ха]дука биле

су страже. Оне су организоване тако што .^едан чов^ек из мле

ете иде кроз шуму, удара]упи у бубанъ, и тражепи нщесу ли мо-

жда сакривени ко]екакви зликовци."114 Слично бележи и хума-

ниста Вранчип (1553), у чщем путопису налазимо многа обаве-

штеньа о ха,щукован>у на Балканском полуострву. Стража ^е —

по н>ему — поставлена у планини на узвишеном месту, са кога

се имао преглед околних места. „Ту ]е колиба сламната у ко.)оз

може само ]едан чов^ек стражарити. Нэегова ^е дужност, када

спази на путу или у шуми л>уде, да у бубавь удара и тим да]е

поменутим л>удем на знанье, да их ]е стража спазила. Ако се слу

чайно починило ха^уштво, умах се становници онога м]еста испи-

тиваньем силе, те ако не исповеда]у, да су га н>ихови л>уди чини

ли, глобе се казнама као да би заиста починили""5. Приликом

прелаза преко ^едног огранка Олимпа, др Браун ]е (1669) видео

на неком вису ]едног старца ко.)и ^е ударао у добош „и тиме

давао знак путницима, с ^едне и друге стране, да ]е пут чист од

лопова"11*.

1,3 ПоповиК, Д., О ха\дуцима II, 40.

114 Ма1ко\пс, Р., Ри^ап)'а ро ЬаНсапзкот роШоЮки XVI угека, Кае!

1А2.1), и/1, 1881, 214.

115 Нет, Кай М211, ЬХХ1, 1884, 34.

116 Споменик СКА, IX, 43.
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На главним друмовима и путевима Турци су подизали чар-

даке и карауле117, у ксц'има ]е боравила стража. Зош безбедща

мера била ]е подизан>е читавог низа слабщих польских утврЬе-

н>а — паланака. У н>има су као стражари служили често и сами

Срби, обично као мартолоси11*. У непосредно] близини ових утвр-

Ъен>а ограЬених палисадима често су се догаЬали окрша]и с хау

дучким дружинама.

УхваЬени ха^дуци и клефти на]суровще су кажн>авани, ка

жу путописне белешке. Француски путописац Кикле (0шс1е1) ви

део ]е, године 1658, на странама зидова паланке ПараНина „остат

ке ха]дука ко^е су пандури овог места ухватили и убили". „Овде

су" — наставл>а Кикле — ,донели н>ихове главе, ко^е беху ,)ош

свеже, да послуже другима као пример"119. Описудпи нишку твр-

Ьаву, турски географ XVII века Евли]'а Челеби запажа: „По

градским бедемима нанизане су главе ха.)дука натакнуте на дуга

кошьа и тако сто^е"120. И културни Млеци су исто тако сво] град

китили ускочким главама121. Из исторщских извора и у ^ош вегю)

мери из фолклорне граЬе сазна]емо да ]'е обрачун са хаздуцима

био окрутан; „кога убщу, ономе пандури осщеку главу и одне-

су ^е у град, те се на коду метне на бедем, а ког Турци жива у

руке докопазу, онога набщу на колац"122. Штавише, и мртве хау

дуке непри)'ател>и су комадали. Б^ужаснщи призор ]е свакако

када Турци посечене главе привежу кон>има за репове и одбщу

их пол.ем да однесу тужне и застраппдупе гласове123.

Поред страха да буде заробл,ен, српски и грчки хадоук се

од свега на^више плашио да га Турци у неком сукобу не заробе

и одсеку му главу. У том случа]у Турци би ]е, како смо видели,

по свом обича^у, на видно место изложили, да тако буде пред

мет радости за муслимане, а тешког бола и жалости за хришпа-

не. Отуда она света молба раньеног ха^дука/клефта, ]унака на

умору, упупена брапи по оруж]у, штавише и роЬеном брату,124

да му брзо одсеку главу и понесу ^е са собом, како ]е не би од-

рубили и однели Турци125. Од тих и тако задобщених глава они

су правили трофе]е ко]'има ]е паша поносно украшавао врата

1" Вук III, 177; Раззсш, С, 10.

118 ПоповиК, Д., О хщдуцима II, 44—45.

"» Се1еЫ, Е., Ри1оргз 63, № 22; СамарциЬ, Р., Београд и Србща у де

лима француских пууописаца, 196—197.

«я Се1еЫ, Е., РШоргз, 63; СамарциЬ, Р., Ха)дучке борбе, 29—30, 36—37.

ш Нопга*, К., Мопитеп1а НШопат изсоссНогит Шш1гапНа, I, 2а-

дгаЫае 1910; 64. и 198.

122 Вук, Српски Р)ечник, в. хщ'дук; КарациЬ, Вук., О српско] народно]

поезщи (О ха)дуцима), Београд 1964, 213—214.

123 Пророковий, Р., Лето четованм, 29.

124 Антонис моли брата .Горгоса Кацантониса да му посече главу,

како )е не би узела потера Мухурдариса, ко,)"и одговара: „Како да те по

сечем, моз Антона], кад другог брата немам" (Раззо^, ХСУ1, 10: Мкау ли?

о4 х<ф' 'Аут<Ьу») пои, 7г'4ХХ' айер<р6 8Ь вхо>); Седмица 1857, 53.

>и Раипе1 I, ЬХ1; Развод, XXXVII, 10; С, 23; СП, 11; ЬоупС, I., ВЩе$-

ке, 200; Раший, В., Клефте и Сулиоте 23 :„При дуто], оча]но^ и славно]
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свога двора или куле126. Зато су клефти и ха]дуци изнад свега же-

лели да избегну ту злокобну судбину.

Остати несахранэен представл>ало ]е за ха.)дука и клефта на^

жалоснизу судбину, ужаснщу и од саме смрти. То осепан>е гор

дости и спасаванье части, преношени и на ону страну реке Ахе-

ронта — у хад, изражени су на дирл.ив начин у више ха.)дучких

и клефтских песама. Такви су завршни стихови у песми о ране

ном Гифтакису. Смртно погоЬен, он уздахне и снажан глас испу

сти „к'о зунак што бе]аше":

Мо] добри брате, где ли си, ти вол>ени ми брате,

Врати се натраг, узми ме, и мо^у главу носи,

Да потера ]е не узме и грозни 1усуф Арап

Однесе ^е у тан>ину и да псу Али паши.

Пойстои ой 8бХье (л' &$ер<рк ха1 поУлих.ухтггциЬгъ;

Гйрюе таы, ларе (хе, ларе [хои тб хесраХц

N4 [а^у тб теар' ^ яауауьа ха1 6 Чоиаоиф 'Ара7П)<;,

Ка1 (хой то пёщ <гг4 1ЧаУ1Уа т' 'АХт} тасаа той ахиХои.

(Раззо\у, ЬХ1, 13—16)

И раньени Коскинас позива паликаре да му понесу главу у

Агринион, да ]е тамо прщателл ожале (Раззоуу, ЬХУШ); .Горго

Томос, раньен у десну руку, тражи од дружине да на зуриш пре-

отме н>егову главу од 1усуфаге (Раззош, СХШ 15—20), а много

познати)и клефтиски ]унак Лэакос, кога су три непри^ателлке пу

шке смртно погодиле, у крви обливен, води дздалог са сводим

паликарима:

.Тунаци мо^и, где ли сте, и ти, посинче, где си?

Да узмете ми златнике, понесете ми токе,

И сабл>у да ми узмете, гласовиту веома,

А главу ми одрубите да не узму ]е Турци,

Однесу двору пашином, да изложе ^е тамо

Й с радошпу ]'е покажу да при)ател>и жале,

Да мо^а ма]ка види ^е и пресвисне од бола.

Пойегте (хтгр4 тохХХтдхаркх (лои, тгойааь («ере фч^оу^ (лои,

ГЧа теарете (хои та фХсорих, тгарте (лои та тдатера^а,

Парте ха1 то аттаОоЬа [Аои то 7СоХи5ахои<т(хеуо*

Кбфете то хе<раХ1 (хои, уа [1^\ тб хбфоиу Тойрхоц

Ка1 то 7г»)уа[уоиу атой «ааа фг)Ха [ле? отб уть^ау^

борби грчкога народа под зидовима Цариграда (29. ма]а 1453), када ]е

цар Константин Палеолог изнемогао од дуге борбе и пао, 1ьегов се глас

ипак проламао: Зар нема баш нщедног Хришйанина да ми главу одрубн?"

126 Уетешг. Е., ВоикоV(й^аз, 45—46; Стаж^евиЬ, Г., Сегьски ускоци,

Београд, 1973, 45: „Турци су тако поступили са браниоцем Клиса, Петром

Кружийем, чи)у су главу на кошьу истакли испред зидина града."http://balkaninstitut.com/
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Т4 8юоу ^гр0^ х*1 ха'РоиУТ*1> °1 ф^о' ха1 Хитгойутаа*

ТЬ 8уй **1 Ь |*ю»ойХа (хои ж' Агс' т6у хаО|х& 1гс6<4у|).

(Развод, ЬХХХ1Х, 15—21)

Пркос ко.)им су клефти подносили мучен>а био ]е типичан

израз ньихове храбрости и издржл>ивости. „Патн>е заробл>еног

клефта биле су тако страшне да ]е, само у изненадним случа]е-

вима, у немогупности да се сам у борби убще, могао пасти у

пашину тамницу. Била ]е за ньих дужност, питанье части као Грка

и клефта, да не покажу патнье дуготра,)них мучен>а као казне на

смрт. 1едно од лакпшх мучевьа било ^е ломл>ен>е доньих удова

ударцима чекиКа. Ову ужасну казну клефти су издржавали без

щедне сузе и гласа, осим пркосних речи упупиваних паши и

вьеговим целатима"ш.

По немилосрдним прогонима клефта и по казнама кс^има

их ]е подвргавао, грчка клефтска народна песма добро памти

овде поменутог Алипашиног дервенагу тусуф Арапина. Он ]е,

по налогу Али-паше, с ]аким снагама крстарио 1806. године Ето-

ли.]ом и Фтиотидом, проганьа]уКи арматоле и клефте. О томе

]е на]поуздани]е сепанье ко^е бележи песма о Захаракису, ко]и

}е на]пре био протопаликар — први ^унак Кондо]анисове дружи

не, да би доцни]е и сам постао клефтски капетан. Он )е ^едва саче-

као пролепе да се гравье распупи и храст набу)а, да у старим пла-

нинама Армироса окупи дружину, „^ер ^е псето Суфис [1усуф]

изашао да гони клефте. На конье и на мазге натоварио ]е секире

да би клефтима ломио колена и руке"ш.

Биле су, наравно, честе прилике да клефте сустигне оваква

казна, па се меЬу н>има родила ]една пригодна здравица — За

добро тане! (КаX&V цоХиРО — ^а изражава жел>у за смрпу од

куршума. Клефти би на ова] начин меЬусобно наздравл>али усред

весел>а за време сво.)их светковина"9. Убщавье ватреним оружием,

дакле, сматрано ]е на]хуманн)им начином одузиман>а живота.

Турци су осуЬенике ове врете ставл>али „на нишан" или су их

живе укопавали до по]аса, „да им нишан буде на бил>егу" ( Я/е-

ванща, 132).

Смрт уби)ан>ем из пушке или сечевьем главе била ^е велика

милост за ха,|дуке и клефте. Они су то сматрали ^уначком смр

пу, како то илустру^е пример Старине Новака, ко^и на царево

питанье — како жели да буде уморен — одговара:

ш Раипе1 1, ЬХ; РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 22.

. ,м МтгоиХоих1а7гойвеРр1охе<гге, бХа \«х [юй/ох^те,

. _ т14рут)хе 6 2оо«рт)? тб охиХ1 ха1 хичггркы -гоСк; хХ4фТ1?.

ПёрусьтаЕхоир^аот'аХо-уа, тстехоирса ата (хоиХаркх,

укк \ик тооос(^7) т^ата, у14 у4 т<тах1!л] ХЧНа-

, - , (ПЕ 62,7—10)

т Раипе! I, ЬХ; РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 22.
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Нисам курва да ме коиь'ма тергаш

ни херсусин да мећеш на ватру

већ сам јунак под мач главу дајем.

(ЕР 67, 16—68)

Херојска смрт у борби била је за хајдуке и клефте не само

чин славе него и начин да се избегну све непријатности које она

доноси. Са презиром и жаљењем гледали су на онога ко је скон-

чао у болести, као да је то било неприродно и срамно за његову

част. За смрт од тешке болести клефтска песма зна само у слу-

чају када то сам клефт жели да прикаже; он моли дружину да

у његовом родном селу не кажу како је скончао у мукама, јер

то ће сазнати његова мајка и љуба му, па ће горко јадиковати:

„реците само да сам умро од тешке болести" (М^ тгёстте тсп? <х7гё9а-

а 4те' рареих аррыаткх — Ра»50\У, СЬУ 10).

Тако је величање свих врста снаге и одважности код клеф-

та створило представу о разликовању ратничке и природне смр-

ти. „Они су називали жртвом (асрауйрь) леш јунака погинулог на

бојишту, а цркотином (фофСщ.) леш онога ко би подлегао некој

болести"130

Најобичнији начин којим су Турци одузимали хајдуцима

живот било је набијање на колац. То је стара казна, примењи-

вана још у асирској држави. Таква смрт, по народној песми, пре

дставляла је „истрзање душе" (Вук IV, 139—140). Колац је обич-

но сама жртва доносила на рамену на губилиште, онако како га

је носио и хајдук/ускок Лазар Пециреп. Кад су га Турци повели

,да га набију на колац, нису га били везали, мислећи да им с

једном руком ништа не може учинити (у другој је био сакат),

него га онако потерали меЬу собом, давши му, по обичају, да

носи на рамену колац, на који ће га набити, али он, у један мах,

распали оним коцем, те убије једног Турчина на место; кад дру

га навале да га ухвате, убије још једнога ногом, докле га савла-

дају и одведу те набију на колац"131. Прича се да је „још три да

на на колцу живио, али увек једнако пркосан, а да би показао

колико презире смрт на стратишту, пушио је"132. Друга хајдуци

су на коцу „највише певали из гласа, показујући да не «маре за

свој живот", стоји записано у Вукову Рјечнику (з. хајдук).

Колац је, по правилу, набијан у земљу заједно са жртвом,

која је већ морала бита натакнута. О томе пише очевидац Петар

Манди у својим путописним белешкама од Цариграда до Лондо

на (1620): „Један дебео колац, заоштрен и дугачак, забије се осу-

Ьенику у задњицу и пробије кроз цело тело, док не изађе изме-

Ьу главе и рамена. Кривац се најпре стави потрбушке на земљу,

па му се затим ужетима вежу ноге (свака за себе), које држе

«» Раипе1 1, ЬХИ.

131 Вук, Српски Рјечник, з. хајдук.

«я 1Ыаетп; Ьоупс, I., ВЩеЫе, 187.http://balkaninstitut.com/
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целати и вуку. 1едан или дворца других клече му на леЬима

и не даду му да се отима, док други, на супротном кра^у, мальем

наби)а]у колац у н>егово тело. Затим усправе колац и оставе на

н>ему тело да сто]и три дана. ОсуЬеник живи на коцу обично

осам до девет сати, а неки и дуже"ш.

Био ]е редак случа] да се кривац на.|пре убщс, па да му

се онда само глава натакне на колац; само ]едан запис из 1641,

сачуван ^е о томе да се жртва наби)а „попреко на колац"134.

У клефтским, као и бугарским ха^дучким песмама, чешпе

него у нашем ха.)дучком и ускочком циклусу,135 пева се о веша-

н>у као виду мучен»а заробл.еног кунака (Ра&зол^, XXVI, 6; СХХ1, 5).

У овим песмама, иако певазу о два кунака, среЬемо готово исто-

ветан и стереотипан стих:

Ухватили су Кицоса, па иду да г' обесе.

Т^ Штао тЬч 1та.осс/е ха1 па» чх гЬч хре|ха(Т01ГУ.)

О Кицосово] смрти има и других варщаната (Развод, XXVII —

—XXVIII), из ко]их сазна^емо да ^е ова] прославл>ени клефт био

ран>ен у ]едно] битки и да ^е умро од задоби]ене ране. „Проти-

вуречност у песмама XXVI и XXVII—XXVIII у погледу узрока

Кицосове смрти да се раз]'аснити" — примепузе Шта^нмец — „ако

претпоставимо да ^е песма XXVI фрагмент"1*. Овако мисли и Фо-

ри)ел137. С обзиром на познату брэину и спретност клефта, не

искгьучу^е се могупност да ]е Кицос успео да умакне казни ве-

шан>ем, што у непотпуно сачувано] песми шце забележено. У

ствари, Кицосова песма у свим сво.)им вари^антама, нови.)им об-

радама и адаптаци]ама, позната ^е и популарна широм Грчке, ме-

Ьутим готово ништа не знамо о самом клефту и времену у коме

]е живео. „Из ]едне варианте види се да ^е био клефт из Валтоса

и Ксиромери)а у Акарнани)и, из друге сазна]емо да ^е н>егова

1" Миши, Р., ТНе ТгачеЬ ш Еигоре апй Азга 1608—1668, I, СатЬгЫде

1907, 55; наведено по Тих. Р. БорЬевипу, Наш народны живот, (Неколике

турске казне), V, 1932, 50.

134 Стс^ановип, ЛЬ., Стари српски записи и натписи, бр. 1344; сг. По-

вип, Д., О ха)дуцима II, 73.

"5 Богишип, 54, 23; 109, 24. и 26; песме су, као и мотив, стари)ег да-

тума, па отуда налазе сагласност и потврду у архивским изворима, као

у пириличком писму Миха КувелиКа дубровач^ влади (1661), у коме

сто^и забележено: „. . . А иеднога хаидука жива доведоше . . . паке чини-

ше реченога хаидука обиесити овпе од кулу од града. Зато како га обне

сите окиде се коноп и паде нис кулу на камене. И паке одведоше у исту

кулу те га за пете онога обиесише зашто му пете поробише. И тако од

иучера стон и данас обиеше(н) тако жив мучейи се стрмоглав ..." — Ас1а

5, М. М., XVII, 1942, 189. Нав. по Р. Самарципу, О ха]дуцима, Историйки

преглед 1/4, 1954, 72: Стано^свиЬ, Г., ор. сИ„ 174. — У Сен,у ]е обешено

осам ускока, а на Ри)сци су подигнута вешала као опомена онима ко^н

доЁу у сукоб са вольом цара.

и* Лаогра<р1а Г, 1916, 370.

137 Раипе! 1, 96, 99. http://balkaninstitut.com/
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смрт другачи)а, т^. да га нису Турци обесили веп да су га, кад се

враКао из битке, у ко^О] су пали вьегов брат и петоро паликара,

на путу за Аграфа смртно ранили непри]'ател>и ко^и су га вреба-

ли у заседи" (ПЕ 47).

Ако се у насилие^ смрти може правити градаци)а, онда зе

смрт на ченгелама била за ни^ансу блажа од набщ'аньа на колац.

С обзиром на то да ]е ченгел турска реч и значи кука, то су ову

врсту казне свакако почели применьивати сами Турци. О томе

како ]'е ченгел изгледао и како ^е на н>ему казна примен>ивана у

ха,щучко] и клефтско] поезди нема поузданих трагова и описа.

За оно што о томе чину турске освете знамо треба да захвалимо

опет само белешкама путописаца и мемоариста13*. Неког трага

о томе налазимо у песми о ха]дучици Мари, ко]а ]е девет годи

на била харамбаша. Кад су ]е напослетку ухватили и довели ба-

н>алучком паши, песма каже:

Дилбер-Мару на ченгел хитише . . .

С ченгела ]е Мара говорила.

(Вук I, 656, 9. и 1Т>

Страшна казна драньем, ко]ОМ су Сеньанин Тадщ'а и Ми^ат

Томип проверавали ко им из дружине „може муку поднщ'ети",

|авл.а се и у другим ха^дучким и ускочким песмама, па и ван

н>их. Найме, да би дружини показао муке од такве казне, Сенъа-

нин Тади]а одере жива „овна деветака" и „]'арца од седам годи

на ... па их пусти у ]елово гранье. Грана дирне, сто'щ дрека ]ар-

ца,/ован Кути, не пушта аваза", а харамбаша онда обрасни сво]у

намеру:

Видите ли, мо)а браЬо драга!

Какова )е мука на ха]вану,

тош ]е веЬа мука у Турака,

Кад нашега ухвате 1унака . . .

(Вук III, 39, 33—36)

Хащука су хватали .^ал' на в^еру али на 1Унаштво" (Вук

VII, 39. 59). Ха^дука заробл>еног на ^унаштво Турци су везивали;

везивали су му „руке наопако" ка]ишима бритких порди (Боги-

шип, 109, 18—19), а на ноге су му ставл>али „л>уте букаги^е" (Вук

VII, 39, 170). Потом су га гонили и тукли каминном. Ударци с\'

°* БорЬевиЙ, Т., ор. сИ., 58—61; М. фигщ'елас, Метоап за ВаНсапа

1858—1878, Заг^еуо 1910, 17—18: „То (ченгел) )е железна оштра кука, при-

везана за конопац. Ко би био осуЬен на ово мучило, тому би затакли чен

гел у ребро, па би га об]есили на ступ или о грану какова дебла, па би

несретник висио тако дуго, док не би издахнуо и почела се л>ешнна ра-

стварати, па неугодним веньем на се намамила гавранове и друге птице,

што ]еду такове органске остатке".http://balkaninstitut.com/
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бивали тако снажни, да су и кожу пробивали, као у случа]у Сте

пана 1анковипа:

Удара га по плеНи зуначки,

Црна м' крвца кроз кошул>у штрца.

(КрасиК I, 9, 100—101)

МеЬу овим стиховима ]е и молба ха,)дука да их не туку камин

ам него топузином, ^ер камшца }е за жене. Тако Ми)ат ха.щук

прети кадуни бега Л>убовиЬа да пе 303 камщцом посели „свилену

верецу, и под иьоме танану кошул>у, 1ош и мало коже захитити"

(Вук III, 64, 121—125).

Турци су ^ош знали ха^ука „преварити на крштено кум-

ство" (Вук VII, 39, 123). У кругу песама о Мщату ха^дуку невер

ии кум Илща (Бабип, Бобовац, Поповип) позива Ми)ата да му

крети .^едно чедо мало". Док су седели на кули, Арапин га рани

из пушчане шеишане, па му потом „посщече главу" (Вук VII, 37,

136). Према друго] варианта цар обеКава ономе ко ухвати жива

Ми)ата „да не плана до смрти харача" (Вук VII, 38, 68). На пре-

вару га позива]у „за крштена кума" и онда га неверии кум

уби]а. У такво] ситуацией, узда]упи се да Не га дружина освети-

ти, горски харамбаша Видак каже од Задра Тодору:

Тако ли се вара]у ) унаци

И на кумство и на в]ери тврдо.)!

(Вук VII, 39, 177—178)

Песме са мотивом о клефту-куму бро,)НИ)е су него што их

збирке бележе. Форщел у белешци уз песму оЛоргакису, насталV

на|вероватни]е у Епиру, каже да их ^е имао две са вари^антама139.

Доргакис „}е отишао у манастир, да тамо крети дете, да и он има

кума" (Развод, ЬУШ 5: 7г5п* отЪ цоуаот^рг 'ЕхеТ р«<р-г1^' Ь/х таиЭД, V*-

ХТ> хь' айтб? хоиртаро). У том га изненади потера, ко]у ]е срепно из

бегав. Судбина тесали)ског клефта Наноса била ]е трагична на

кумству у влашким селима. Кумови су му, са дететом у рукама,

поставили буси)у и на превару га убили (Раэзо™, ХСУШ, 5—7.

и 10).

Посебна врста преваре било ]е уби)ан>е паликара на бесу

(Раззош. ХЫ 37. (х^ ятопь, цк цтг&та). Свакако ]'е илустративан

пример како ^е Мурдарага преварио Флороса, чувеног паликара

у области Аграфа и Карпениса. Кад ]е ова^ дошао на уговорени

сусрет, ага му ]е на бесу узео главу:

'О ФХйрсх; е!у' тертцраусх;, сТуои ха1 т:аХХт)хар1,

Пае1 ха1 ?т6у Моирут<4рауа, яАеь V' <$мта(1.со0ойуе.

К*' аътЬ? (х4 рукаста той<ра'1'е> то^ те4руи тб хе<рАХ1.

(Развод, Ь, 18—20)

1» Раипе! I, 142: ,Д'еп а\ йеих сор1е$ ауес дев уапап18'
http://balkaninstitut.com/
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V прво] децетпци прошлога века, у низу битака против

Али-пашиних дервенага, истакао се Кацантонис, чувени клефт

Етоли)е, Акарнанще и планиноког масива Аграфа. Био ]е ]едан

од првих Дипласових кунака, а 1800. године постао ]е клефтски

капетан. НЬегово на]значазнизе ^уначко дело било ^е убиство Ал

банца Вели Гекаса, л>убимца Али-пашиног. Следепе, 1807, године

Кацантонис ]е оболео од шарлаха; боравио ]е и лечио се у месту

Монастираки, у Евритани_)и, са пет сво]их другова. Неко ^е, ме-

Ьутим, при]авио н>егово склониште; издао га ^е суровом 1усу-

фу Арапину, ко^и заробл>ава Кацантониса и одводи у 1ан>ину.

Али-паша га осуЬу)е на сурову смрт — ломлегьем костм/у чеки-

Нем (8кх а<р^р«? бХаабёутсоу т&у бо-тйу айтой — ПЕ 65).

Песма ]е запматила Кацантонисов опроштаз са високим

планинама и хладним врелима Аграфа; оставл>а]упи даништа па-

ликара (тохХХ-^харсйу Хтдц^ркх), он шал>е послёдн>у поруку:

Ак' мозу жену видите ил' видите ми сина,

За изда^у им реците и хватан>е на варку.

У постел>и ме болесног и без оруж}а наЪу,

К'о чедо ]ош у колевци, у пово] пови^ено.

"Ау 85)те т}] уъуаСха [лои, Им 8т)тс ха1 то уьб (хои,

еЕ7г!те той? тси? ц' ётааау ц4 7гро8оочос XI* ап&п).

'Аррб)стт7)(х^о (л' -фраме, ^ар(1ата>то ото атрйра,

соаау (лырЬ от^у хойунх той, отос отгар^ауа 8ер1^уо.

1 (НЕ 65 В, 3—6)

ВеЬ смо сретали песме и стихове у копима ран»ени 1унак

моли сво]е другове да му одрубе главу и понесу са собом. Иначе,

Турци би му ]е одсекли и показивали потом као доказ сво]ег

триумфа. Лош горе ]е ако учине као са Влахотанасисом, гласо-

витим арматолом из Вунихоре у Фокиди, седамдесетих година

XVIII века, с чи)Ом главой су шетали по селима и узимали бак

шиш (То аерукхуауе ата х^Р1* ха^ ««Сруоиуе (хла^оч — ПЕ 52, 23).

Ако ]е то било могупе, ха,)дуци и клефти су тражили скро-

вито место да сахране погинулог друга, макар то чинили рукама

на месту где ]е погинуо ({х& та х^Р1а охафте т?) уу Раззохл/, СХЬУ1

10). Кад год би то прилике дозвол>авале, они су погинуле чланове

дружине носили у „ха^дучко гробл»е", ]ер су Турци знали да пре-

копава]у гроб погинулог ха]дука и да „му одс]еку главу, од-

несу у варош и нюм се хвале као да су ]е у потери потекли"140.

140 ПророковиЬ, Р., Лето четовагьа, 7.
http://balkaninstitut.com/
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Потера (Ь тасуомА) и уцена хајдука, откуп Сђ !;ауорА)

Највеће зло за хајдуке и клефте биле су организоване и до-

ста често дизане потере. Њихов циљ био је да се хајдуци похва-

тају живи. „У потеру се кретало или ако се много хајдука намно-

жи, или ако се појави какав опасан хајдук . . . Ако је требало да

се ухвати какав опасан појединац који хајдукује сам, без чете,

онда је ишао мањи број људи . . .

Потере већег стила кретане су 'кад се хајдука појави много

и стану често убијати и отимати', или када се крене против

неке чете за коју се дозна где се крије, или после какве велике

погибије турске, или после погибије каквог угледног човека, наро

чито ако се мислило да је чета у близини. Потере су обично вр-

шене од Бурђева до Митрова дана"141.

Потере нису биле увек нарочито успешне, штавише, ни

онда када су у њима и Срби учествовали, јер су јатаци добро

обавештавали хајдуке о намерама и кретању потерника. По Ву-

ку Караџићу, био је „У Србији, за владе турске, готово у свакој

кнежини, по један буљубаша (Турчин) са неколико пандура (ме-

ђу којима је било и" Срба и Турака), који су гонили хајдуке а

кашто, кад би се хајдука много појавило . . . подизали су Турци

и народ сав у потјеру, и премда су их гдјекоји људи у друштву

тјерали и тражили а код кућа их по зградама и по шумама кри

ли, опет се је кашто догађало да су их хватали и убијали. А кад

ни потјера не може ништа да им учини, онда Турци изнђу на

т е ф т и ш, тј. какав велики старјешина турски изиће с

подоста момака у народ, па затвором, бојем и глобама нагони

кметове и родбину хајдучку да се траже хајдучки јатаци и да се

хватају хајдуци . . . Тефтиши су особито бивали послије ратова

кад многи људи од страха турског побјегну у хајдуке"142.

Обично се дешавало да Срби у потери не пуцају у хајдуке,

него преко н>их, а ни ови у Србе. Зато су Турци често страшно

страдали. У народној песми има доста описа узајамног страда

ла. Према песми Костреш харамбаша, Турци су у потери неоче-

кивано страдали, јер хајдуци све „по гори повјешаше Турке".

По самој песми, изгледа да је Костреш раније обавештен о поте

ри, па је поставио заседу. Турци, найме, још нису били на пола

планине —

Али сједи Костреш харамбаша,

Хајдук сједи на друму широку,

Танку Брешку држи преко крила.

(Вук III, 46, 100—103)

141 Поповић, Д., О хајдуцима II, 46—47.

142 Вук, Српски Рјечник, 8. хајдук; Вук, Даница, 1827, 93—94.http://balkaninstitut.com/
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Зато су се Турци ретко одлучивали да поЬу за ха^уцима

у велике дервенте, }ер су се бо]али бруке да им ови не остану

иза леЬа и нарушу им се, кад би после бадава урликали као

да их гоне. Давно ^е речено: „За Ьаволом у ,|аму и за ха^дуком у

гору никад не иди! ,|С

Насупрот овоме, у песми Смрт Сенмнина Ива, ха.]'дуци стра

шно гину негде на млетачко] територи)и, „у земл>и Талщи" .

Но кад бисмо на трепем конаку.

Ту нас стиже и трепа попера . . .

Од >н>их, ма]ко, нико не погибе,

Од нас, ма^ко, нико не остаде.

(Вук III, 61, 66—67, 73—74)

У потери за ха_)дуцима Турци на]пре изиЬу на чардак и Не

пале кубуру, што ^е знак узбуне и потреба да се окупе у што

веЬсм бркцу (с гьима оде три стотин' Турака, Вук III, 47, 195).

Пут им ^е на]'чешпе показивао неки чобанин (пред гыша \е чо-

банче Иванче, ст. 101). 1ош чешпе су калауэи у потерама били ра-

ни)и ха,)дуци, сада обично пандури. Познато ]е, найме, да су мно-

ги ха]дуковали повремено, а онда се враНали свом раннем зани

май^ или су их власти примале у службу као пандуре. Н>има ]е

веп био добро познат ха.)дучки начин живота, ха^дучка склони-

шта и путеви. „Они на]бол>е знаду ха^учке трагове", каже Вук

КарациЬ .

тедно време }е и Вид Жеравица предводио тридесет пандура

у служби млетачкоз и прогонио ха]дуке — меЬу н>има и Станка

Сочивицу145. Било ]е и других повода да ха.)дучки старешина

понуди услугу Турцима. Некада ]е то само обична л>удска сла-

бост, као у случа]у Саве од Посавл>а. Пошто се понапио вина, он

пита Турке шта Ье му дати да изда тридесет ха.)дука, на шта

му они спремно одговара)у :

„ДаНемо ти кнеж'тво ал' сердарство,

тош ти дати блага изобшьа."

(П]еванща, 151)

За изузетан успех сматрали су Турци хватан>е угледног хау

дука или клефта, посебно харамбаше (капетана), па су истакну-

те саучеснике у таквом подухвату награЬивали поклан>ан.ем жи-

143 ПророковиН, Р., Лето четовашг, 50.

14> Према медном писму Ивана ВлатковиЬа сплитском кнезу (од 3.

]ула 1604), ускоци су били обеНали да неЬе нападати млетачку терито-

рн]у; с(. ПКШФ VIII (1928), 10. — Иван )с 3. »ула 1612. године осуЬен на

смрт и ускоро погублен; сг. ПКШФ XVIII (1938), 539—540.

м Вук, Даншш, 1827, 94.

«« Ьоупс, I. ВЩеЯсе, 206.
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вота146, бол>им положа]'ем „и оувише харач да не плайа" (Вук,

VII, 38, 52), а ]ош чешКе „товаром блага", т]. откупом ха.щучке

главе:

Царе да]е хшьаду дуката,

. Ко му жива ухвати Мщата, . . : • • . 1

та ли аему поси]'ече главу. . .-. -

(Вук VII, 37, 21—23)

Уцене су биле примамл>иве и за ]атаке, при)ател>е и роЬаке — да

нзда^у, изневере ха^дука. Познат ]е случа] да кум изда]е ха^ду-

ка (Мщата) у оним овде анализованим Вуковим записима, у ва

рианта Симе Милутйновипа Сара]ли)'е {Щеванща, 194—195) и

другим иначицама; побратим ]е изневерио Лазара Пецирепа (Вук,

Српски Р]ечник, 5. Пециреп).

За Сочивицу ]е била расписана награда од двадесет Пеки

на ономе ко га уби^е, а четрдесет цекина ономе ко га ухвати жи-

вогм'. После сваке турске оптужбе расла ^е уцена за н>егову гла

ву14*. Главу старог Локроса Андруцоса, ^едног од на^ласовитщих

клефтских капетана на самом кра]у XVIII века, везир уценке

са хил>ад^ венецианских златника:

ХсХкх срХсоркх (к^пха (хтсахстг^сгг) 94 VII Ъ&щ, •

"Отеою? т* 'А^робтаои $)9еХе у& карг, то хжр&Зл.

,, (Развод, XXXIV, 8—9)

У другим клефтским песмама потера |е такоБе везана за

имена поэнатщих паликара — Лэакоса, тотиса, Кацщаноса и Ви-

васа. У песми о Лэакосу Али паша, чим чу]е за н>егову непокор-

ност, упуКу^е писмо следепе садржине дервенаги Вели Гекасу:

1а живог желим Л>акоса ил' уб^еног макар.

Тад Гекас крене потеру и шг)'ури он клефте,

ОбиЬе брда, планине, у табору их наЬе,

Па л>ута битка започе и пушака им тутан..

Тоу Лк&хо 81Хь> ^ыутомо ^ х&у &.жедх\ц».1мо.

'О ГхЬсос? Руа^еь теауауьа ха1 х.ищу6х1 той? хХ^<рта1?,

Дмфх^еь Хбухоо? ха1 $очч&, той? Рр(«ххе1 ?то Хт)(л4р1,

Ь' &ру1ахче т6V тгбХсцо, тй ррбутера тои<рЬ«а.

(Равзош, ЬХХХУШ, 8—11);

146 Вук VII, 38, 49—50: „И ево му м<ча синБелща,/ Да га везир погу

бит не може".

|« Ьоупб, I., ВЩе$ке, 189.

'«• 1Ы(1ет, 197.

^
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Клефти о потери сазна]у са карауле (Раззош, СХ1Х 6: М5е

теХАхотау •?) пхухчьх, тб хараойХь охои^е1). Иначе, за разлику од ^ужно-

словенских ха^ука, клефте турска потера на^чешпе изненаЬу^е

V табору или даништу (Разков, (ХХХХ1У 15: К'^) пхухых той? «Х4-

хыое &к&чы с,хх Хтц^рюс).

Тамница /е кука необична (Ета хаууеХа тщ фоХах?]?)

Тамнован>е ]е било само увод у мучение и насилну смрт

хащука. Турци су знали „на мукама душу извадити" (Стозадино-

вип II, 61, 240). Изводили су „а^дуке на муке, мучише их муком

свако^аким", како би више дознали о н>иховим (не)делима, о ^а-

тацима и другим ха.)дуцима из ньихове дружине. О томе пева

раища верзила песме Стари Ву/адин'49 (ЕР 168) и нарочито сли-

ковито она класична у Буковом запису:

Метнуше их Турци у тавницу,

Тавноваше три бщ'ела дана,

Док су Турци вщеп' ви^епали,

Како Не их бити и мучити;

Кад проЬоше три бщела дана,

Изведоше старог Ву^адина,

Пребише му и ноге и руке;

Кад стадоше очи вадит чарне,

Говоре му Турци Ли]евл>ани

„Казуь курво, дружину осталу,

И ^атаке, куд сте доходили,

Доходили, зиме зимовали,

Зимовали, благо оставл>али;

(Вук III, 50, 38—51)

Тамница ]е одувек била мучилиште, казна или освета. Ухва-

пене хаздуке на^пре су бацали у тамне зидине, у сужницу, за

козу стара народна песма каже да ^е „купа необична" (Вук III,

57, 36; 58, 93; БогишиЬ, 108, 49), „т>сна" (Богишип, 112, 30), ^а-

ма б]езданица" {Щеванща, 314). Ха^дука баца^у „на дно у тамни-

ЦУ":

ир КггеИб, В., /г па$е пагойпе ергке, 187—188, примейу]е да }е ова

основа песме Стари Ву\адин занимл>ива за проучагшье развоза наше на-

родне епике; Воякоую-ЗшШ, М., Р^езгпа о $1агот Ущайти, Ь>1оуеп8к1 еШо-

8га{ XIII, ЦиЬЦапа 1960, 65—77; Нэгоузс, М., СХаийе Раипе1, 382, № 6. .
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Бено лежи вода до кол>ена,

А ]уначке кости до рамена150.

(Вук III, 58, 61—63)

ИзнуЬиван>е признанна

(Гравира из кн>иге: Апйге ТЬеуе(, 1л созто^гарЫе ипк'егзеПе, I, Рапе 1575).

Таква ]е, према Фори)еловом опису, ко^и се слаже с народ

ном песмом, и тамница у тан>ини. У н>у ^е 1806. године Али-паша

бацио ^еднога од четворице браЬе Скилодимоса, из старе арма-

толске породице у Акарнанщи. У ствари, од н>их четворице, дво

рца се ^авл^у у песми о Скилодимосу (Раипе1 I, 150; Раззош,

СУП). 1едан ]е клефтски капетан, а други, на]млаЬи — зунак ]е

ове песме. ЬЬега ^е ]ан>ински паша бацио на дно тамнице, где

се ова] несрепник мучио са оковима на ногама, у води и блату.

Песник вели да су га тако везаног видели неки путници:

150 Тамница у ксцу су ставили Степана Танковийа ишла )е „у дуби

ну триста ендезета" (Вук III, 120); више о томе како су изгледале турске

тамнице види ПоповиН, Д., О ха\дуцима II, 59зди.

http://balkaninstitut.com/



Хајдуци и клефти у народном песништвг 109

У Јањини затворена у тамници смо вид'ли,

На рукама му окови, на ногама су негве.

Ета ГЛда/и/а, ату) «риХах')) т&у еХйаща» хХе1а(л^о,

Е?хе сгта х^Р1а яСбера ха1 хХАтгаи; <гпх 7гобар1<х.

(Рабзо\у, СУП, 15—16)

Путници то, у драматичном дијалогу, саопштавају брату, а овај

хита да га ослободи окова, макар и сам страдао. У песми, пуној

обрта, наступа преломни тренутак. „Куда хиташ, Димосе, — ре-

коше путници. Ево ти брата овде!" Браћа се наједном препознају

и пољубе, а онда млади Скилодимос прича како је једне ноћи

раскинуо окове, ослободио руке и ноге, па се једним чамцем

превезао преко језера; тако напустивши Јањину, он се домогао

планина у Акарнанији. Форијел нам још каже да је Скилодимос,

чији је доживљај овде упесмљен посебном врстом драмске же-

стине, доцније постао протопаликар у клефтској дружини Оди-

сеја Андруцоса.151

Пре бацања у тамницу робу је одузимано оружје и скида

но одело (Пјеванија, 315), ако је што вредело, а онда су га во

дили да се окује. Окивање ухваћеног хајдука вршило се на разне

начине:

На ноге му меће букагије тешке,

А на руке проклете лисичине,

А на грло синцир гвожђе тешко.

(Богишић, 105, 67—69)

Тек онда су јунака једноставно бацали у тамницу (Пјева-

нија, 60) и дуже га у њој држали ако су рачунали да ће га род-

бина откупити или да ће се он потурчити; ако се на то није рачу-

нало, тамновање је бивало краће, али се зато прибегавало раз

ним мучењима, која су неретко вршена јавно као опомена рајиш.

Класичан пример у низу таквих мучења срећемо у песми Мали

Радојица}*. Турци најпре хоће да га живог закопају, „ложе њему

ватру на прсима", у недра му турају „змију присојкињу", удара-

ју му под нокте двадесет клинаца, над њим игра коло девојака и

мећу њима лепа Хајкуна; најзад га бацају „у дебело море", ми-

слећи да су му тако дошли главе, па ће онда и оних двадесет

сужања у тамници лако обесити.

'" Раипе1 1, 148; ЕДТ 243.

152 Поповић, Д., О хајдуцима II, 56.

1М Вук III, 51; Поповић, П., Около Малог Радојице, Зборник у славу

Филипа Вишњића и народно песме, Београд 19362, 107—112; ПКЈИФ, IV/ 1,

1937, 135—136.
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У 1'едно] клефтсксц песми, на далеко чувеног (трауо^ахошу^о)

.1аниса Ламброса држали су у ^аньинском затвору „и одлучили

су скотови да задника обесе" —

(Раззош, СЬХХ1Х, 5—6)

Дал>е се у песми ]'авл>а мотив откушьиван>а, само ^е овде сведен

на хришпанске оквире спасава№а душе. На затворске решетке

слетела ]е птичица, коза савету]е клефту да позове исповедника

да га „откупи", тр да му исповеди грехове (у. 11: ПА хра^е тЬу

7П/еи(лапх6 уих уа ак ^ауораат)).

У песмама се редовно, насупрот бацан>у у решетке и тамне

зидине, наглашава како 1унака ваде из тамнице (БогишиЬ, 108,

48), или то чине као щто су Сен>ани кули „беден прокопали, из

тамнице сужне опростили" (БогишиН, 108, 142—143).

Тамнован>а се доста често могло избавити откупом — за

„млого дугован>а", нарочито ако се утамничено робл>е сматрало

иман>ем, поседом. Откуп се вршио новцем, оруя^ем, накитом,

оделом, кон>ем, кон>ском опремом и другим вредностима. Обич-

но )е тражено много разних ствари, као у песми Вук АнЬелиН и

бан Задранин:

Хопу тебе пустит' на откупе,

Ал' }е теби млого дугова>ьа:

Три стотине Срщемских волова,

Пет стотина Бачкщех овнова,

Дв'^е хил>аде жути^ех дуката

И четири гроша бщелщех;

И три добра кон>а од Удбин.е.

(Вук III, 57, 11—17)

А према друго)" Вуково| варианта ове песме (Вук III, 58) сужан>

не може „откуп саставити" колико се тражи (три товара блага,

сабгьу ТанковиЬ (лтцана, на ко|о1 су „три балчака златна, и V

н>има три камена драга", па лаки цевердан. две мале глотке, ..и

десницу из рамена руку"). Сестру Ивана Карловича Турци су

тешко оковали и уценили ')& с „три товара блага и три кон>а

сребром окована ... и три роба сва три радиво]а" (ЕР 79, 10—14).

Турци не да^у на откуп познати^ег кунака (БогишиЙ, 98:

РашковиН Божо и сестра му), као остале сужн>е, вей га на.)пре

поклан.а]у цару, а он везиру. Ова] нуди 1унаку пола 1едрена да

се „потурчи", да преЬе на ислам, као браЬа Сочивице"4. „Не бих

154 Седмица 1857, 39.
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ти се потурчио ]унак, да ми дадеш сву тедрену тво^у", вели Бо-

жо. Зато га везир ставл>а у тамницу и „у н^ га храни година де-

вет"; тек онда га пита зашто се не откугаьу)'е од те „купе баш

проклете". Мислио ]е ха]дук да везир иште „дугован>а много", а

он, пак, хопе само ньегова „три добра", што их ни у цара нема:

1едно добро — бритка Корда тво]а,

Што н>ом удреш, пребольет' не може;

Друго добро — вранац кон>ип добар,

Што позера, побигнут' му не море;

Трепе добро — сестра билогрла.

(Богишип, 98, 35—39)

Коначно, сестра, као делща-дево^ка, прерушена у ]унака, спаса-

ва брата „из сужнице из тамнице турске", као што л.уба спасава

ха.)дук-Вукосава (Вук III, 49), а сестра, односно кпи онога у чи-

}0) ]е тамници зунак155, спасава Сто^ана 1анковипа (Вук III, 21)

и Малог Радо]ицу (Вук III, 51).

Из тамнице се могло избавити не само дунаштвом, откупом

или преласком на ислам, веК и заменой робова, прщательством и

побратимством156 или пуштан>ем ха^дука на веру ]уначку, да сам

скупи благо и донесе откуп. Тако зеднога од дворце заробл»ених

харамбаша веН сутрадан пупп^у „да донесе за н>их дугован*";

како се ова] нэде вратио ни после два месеца, они пушта]у и

оног другог да сам пред црквом проси новац за откуп

ер е худан у тешкой тавници

неима вуче ни отца ни майке

нити има братца ропенога

(ЕР 80, 56—58).

Некада се у подухвату избавл>ан>а из тамнице ^унаштво за

менив ха,щучким лукавством. Иво Сен>анин облачи „сужанске

хапьине", па као простак одлази „кули на уходе", да из тамнице

избави свога побратима (Богишип, 108). На лукавству ^е засно-

ван и мотив песме о Малом Радо^ици, ко^и се претвара да ^е мр-

тав, како би другове ослободио Бепирагиних задарских зидина.

По стоичко] снази подвиг ]е потресан, а херо^ски лик Малог Ра-

дощце — лик ]е иде.)не снаге н>еговог малог народа.

Песма Како Гркиььа д]ево\ка химбом [преваром] испусти

и изведе из тамнице Ком\ена ]агн>иловиЪ.а, тер му живот испроси

"* МагеИ<5, Т., Ыа$а пагойпа ерИса, Вео&гай 19662, 287—293. — Аутор

налази паралеле за мотив ослобаЬаня кунака склоношЬу кЬерн онога у

чи^о] }е тамници са легендом у Се$1а кошапогиш и Летопису папа Ду-

к.ъанина.

156 Поповий, Д., О ха^дуцима II, 64; Маге&б, 3., /г па§е пагойпе ерИсе,

159—161; ЕР, 72; Вук VI, 72 (и четири варианте).http://balkaninstitut.com/
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(Богишип, 54) пева о дево^ци ко]а ^е преварила стражу, сишла

у тамницу, обукла Комнену дево^ачко рухо, па га стража пустила

као девс^ку, а млада Гркиньа ]е остала у тамници. Комненова

тамница са гвозденим решеткама, „с инфер]ема", подсепа на ону

]ан>инску, као што нас и главки ликови воде да мотив песме по-

тражимо негде на обалама .Гонског мора.

Клефтска песма понекад само констату]е да паша или кади

ла држи паликаре у затвору. Обично ^е то од)ек неког старог

мотива. Тако млади клефти из Левадще нису послушали савет ис-

куснога старине, ко;|и ]е превалио и упознао све тешкоЬе од-

метничкога живота. Они су отишли на весел>е, где има лепих

дево^ака и слатког вина. Тамо их опи)у, ухвате и одведу кади] и

да их обеси:

Старина кад то сазна, осмехну се он,

Па кубуре поскида, припаше их тад,

Док друмом ]е ишао, пашу сусретне:

„У добри час, мо] пашо, турски кадило,

Ти децу да ми пустиш из твог затвора".

2^ т' ахоиае »' Ь у^ро? хаИ°У^а<те>

хоицтойркх {[ехрецаеь к1.' лр[хххы^етм.

Ет& 8р6[хо теои тг^а^еь ррЕстхеь тЬч тсааа"

,,'Ира хаХт), ласта (лои ха1 Тойрхо хрьт/),

уа РуаХт)? та тгои&а [хои атс' т}] <роХахт)'*'.

(ПЕ 22, 27—31)

Форма и мотив песме показузу велику сличност са акрит-

ским прототипима, у копима Андроник спасава сво^е синове.157

Ха}дучка и клефтска освета

Познато ]е да Срби и Грци, као и други ]ужнословенски

и балкански народи, на^теже подносе неправду. Отуда ]е освета

за учинена недела постала на]непосредни]и мотив ко|и ^е го^е-

динце гонио у ха]дукован>е или осветничко четоваше. БежеНи од

турског зулума, озло]еЬени по]единац се одметао у шуму и одат-

ле се светио непри)ател>у. „Ко се не освети, он се не посвети",

вели народна пословична мисао1Я. Зато ха]дук не пропушта освет-

157 О од]еку акритских мотива у клефтскнм стиховима видн ]ош ПЕ

44. и 59; Ручкина, Н. Л., Генетические связи акритского эпоса и клефт-

ских песен, Славянский и балканский фольклор, Москва 1981, 189—223.

1Я Вук, Пословице, 2575.
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ничку прилику, користепи ]е у смислу дошао сам „да ти вратим

уздар]е за даре" (Вук VII, 39, 349). Освета ]е морала да уследи

што пре и да се што бшье изврши. Прво се вршила лична освета,

а онда освета за „српске ]аде"159. Обично се убрзо кретало у осве-

ту ономе због кога ]е нови члан дружине отишао у ха^уке, и то

тако што ]е чета надежи део задатка у операции оставл>ала н>е-

му да сам изврши.1* Тако се чувени црногорски ха;)дук Рака,

како прича Марко Мшьанов, изложио неизмерним мукама „с

тврди)ем поуздан>ем да пе сво]е кости и месо намучит' и крв про-

сут', светеНи сво]у брапу"161.

У народно^ песми Шта освета чини, ова жеЬ ха^дука за ос-

ветом изузетно ]е наглашена у стиховима:

Ево данас бега Л>убовипа,

Твог злотвора, а крвника мога,

Изиш'о ^е да купи хараче;

Сада му се осветит' можемо

И вратити жао за срамоту.

(Вук III, 69, 46—50)

О турском насшьу и освети ха^дука антитетично пева]у сти-

хови под насловом Хщдучка пушка. Подигла се ^една мала али

огн>евита чета, пред ко]ом ]е Мур бар^актар:

Бар]ак носи, а турски попева:

„Тешко томе ком' на конак доЬем!

Заклапу му вола испод кола

И заклати овна испод звона . . .

И то би му мали ^ади били,

Без невесте вечерати непу.

Док ]е Мур тако беседио, пушка из горе га погоди „меЬу токе

у прей широке". Била ^е то готово свакодневна по]ава да од ха;|-

дучке осветничке пушке погине ко]и душманин у нахщи. У так-

вим приликама Турци рш грЬи зулум чине; тада н>иховом бесни-

лу нема кра]а:

Ра]а з' крива, што има ха.щука,

Ра]а ^' крива, зато разу дави,

а када то] исто] ра,]и ,душа у подгрлац доЬе", онда све

Што бщаше ерца слободнога,

Дохвати се убоина оруж]а,

159 ПророковиЬ, Р., Лето четоваььа, 20.

1<0 ПоповиЬ, Д., О хщдуцима 1, 131.

161 Мшьанов, М., Живот и обина\и Арбанаса, Београд 1907, 102.
http://balkaninstitut.com/
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Пак се збежа гори у хајдуке,

Да се свети душманима клетим162.

Освета је постала важан елеменат у одржавању и јачању

хајдучког и клефтског покрета. Сигурно је страх од хајдучке и

клефтске освете највише уздржавао Турке од тежих зулума. Ко-

лико су хајдуци задавали страха Турцима показују народне песме

Мајстор Манојло (Вук III, 45), Костреш харамбаша (Вук III, 46)

и нарочито Мали Радојица, о коме Бећир-ага вели својој кадуни:

Ево има девет годин' дана,

Ка' ј' отиш'о Раде у хајдуке,

Да не могох сербес вечерати

Све од страха Малог Радојице . . .

(Вук III, 51, 121—124)

Тешко је и поверовати да су српски и грчки одметници у свом

животу и односима били мање окрутни према Турцима и Албан-

нима. И поред тога, хајдучка освета била је, по правилу, увек

блажа од оне коју ће сваки хајдук и клефт, ако буду ухваћени,

трпети у рукама турске потере.

Први и најсветији чин освете је онај што га чини сам хај-

дук, V тренутку када се преваром или окретношћу отргне из

руку мучитеља, из тамнице или од турске потере. Једном су тако

Тутши одлучили да везаном јунаку одсеку главу. Хајдук их над-

мудри. тражећи да му отпусте руке, како би скинуо одело и

поклонио га целатима. А кад Турци, лакоми на благо, видеше

још и три ћемера пуна дуката, отпустише јунаку руке, а он „по

вяли палоттт од по!аса", па погуби оба целата и кадију (Вук VII,

41. 205—206). — Сењанин Тадија на превару похвата и повеже

длтгжину "Хасян-аге Куне: све их баци у тамницу. „па на благо

опстече Турке", само је Куни, кош му ]е погубио баба, одру-

био главу и тако му се осветио (Вук III, 39). Посебно је снажно

наглатттена освета Малог Радојице над Бећир-агом, по изласку

из н>егове тамнице, у којој је мучен и понижаван:

Истрже му главу из рамена;

Па увати Бећирагиницу,

Па потеже клинце из њедара,

Удара их под ноктове кади.

(Вук III, 51, 133—136)

У тежим ситуацијама, када јунака варају „и на кумство

и на вјери тврдој", он се узда у своју дружину да ће га „брзо

162 Нплл СпЪи^пнка. Борбе за ослобоћење 1804—1815 (Приредио Ср.

Ј. Срећковић), 1927, 27.
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осветити" (Вук III, 39, 182). У ствари, да се изведе нека освета,

да се неко ошьачка или спасе, била ^е понекад потребна и цела

чета ха]дука. Но, и тада се чешпе прибегавало лукавству, као у

песми Михат Томик и паша од Требшьа. Михатова дружина,

преобучена у женска одела, поуби]а Турке пашали^е:

Сваки свога пос'^ече Турчина,

И узе му благо и оруж]е.

(Вук III, 66, 75—76)

Бар Пишьанин окушьа „од примор]а неке витезове" да за]едно

по планини разгоне сватове Ала Новл>анина:

Ни]еднога жива не пуштише,

Ни да кажу како им ]е било.

(Вук VII, 47, 110—111)

Иво Сен>анин сакупи дружину и ослободи вешаньа побратима, па

на месту где су хтели н>ега да обесе „об]есише два пашина сина"

(Богишип, 109, 72). Сличай ]е и она] догаЬа^ када Вук АнЬелип

узе бану Задранину два не]ака сина и „обличу метну у торбицу",

а потом их замени за брата Милутина и на та] начин га избави

из тамнице163. — Дервенага Али Чекурас — Секира, тако назван

због суровости, на превару ]'е ухватио децу арматола Хрониса

из Дориде и заклао их. Хронис, ко]и ]е живео у друго] половини

XVIII века, у плаховитости ]е осветио сво^у децу:

На турску во]ску махнито он стреми сво]у сабл>у,

Па лево, десно удара, час преда се, па иза,

Арнаута дван'ест посече, )ош. и две бул>убаше".

Шсртеь о~гра(36<; (хе то <ттох01 о~г6 тойрхьхо т' а<тх^р1,

Рарео 8е^кх, (Заре! ^ер^ьА, р*хреГ цтсросгга ха1 7с(аа),

х6(3е'. 'Ар^ауЧе? 8со8еха ха1 оЧ>6 [Х7гоъХоих(Х7Гаот)8е<;.

(ПЕ 56, 15—17)

Грчки ]унак, дакле, нщ'е штедео Турке ко^ би пали у н>егове

руке, „али нще имао времена да ужива у казни над сводом жрт-

вом и да ]е спроводи дуже времена; убщао ]у ]е ^едноставно и

у журби"144.

Потера сеньских ускока и клефтски ]уриш описани су на

исти начин, готово истоветним песничким средствима, као да су

163 Вук III, 57, 152—153: ,Дер су скутьа два банова сина/ од )еднога

сужньа из тамнице".

144 Раипе! I, ЬХН; Вае8а11у, 3., КЫрННс Ва1Шз, 18.http://balkaninstitut.com/
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стихови ]едног истог народног умотвора. Комнен бар]'актар трг-

не мач,

Па подвикну, што га глас доноси:

„Овамоте, Си^енлка потеро!

1а погубих Турска четобашу,

Држ'те друге да ватамо живе!"

Па учини }урта меЬу Турке.

(Вук III, 26, 481. и 484—487)

И тесалщски клефт Диплас крикну, позива^уНи сво]е паликаре,

па ]уриш учинише са сабл>ама у рукама, те многе Турке побише

а неке заробише:

КС 6 Д[7гХос<; тбте хоиуьа^е . . .

,,Т6 теоЗстте 7гаХХ7)хар1а цоо, . . .

Ка1 тЬ уюироОаь ёхацсп» [*4 тос атгабкх <;та Х^Р1а-

Дьахбаюи? Тоирхои? ахбтйхто^ х' е^^та Хофсо^ёуои?.

(Раззо™, ХС1, 17—18, 21, 24)

Ови примери и паралеле у пуно^ су сагласности са заюьуч-

ком до кога }е у сводим истраживан>има сво^евремено дошао Д.

Поповип: „Ухвапене су непри)ател>е", — каже он — „често одмах

на месту где су их ухватили, тукли топузином или кундаком. Че

сто су им ломили дрвлэем и каменеем ноге и руке, вадили очи,

набивали на колац и мучили оним мукама ко]им су Турци му

чили ха]дуке . . . Кад нису имали времена онда су се задовол>а-

вали и уби^ааем непри)'ател>а. Кад су хтели да покажу да им ]е

стало до освете а не до шьачке, онда су оставл>али и на^скупо-

цени)е одело недирнуто. Каткада су главу посеченог зулумпара

везали хъеговом кон>у за реп, те кон>а одбили у правцу господа-

реве купе да потеете околину зулумпара на ха;)дучку освету"165.

На та^ начин се сестра Божа Ра^ковипа осветила Ченгип

Ала]-бегу:

Махну кордом, одс|ече му главу,

И десницу руку у рамену;

Тер га веже на коньица добра,

И шалл га к були на дворове . . .

(Богишип, 99, 118—121)

А у претходно] варианта ове песме, у исто] збирци, сестра не

допушта брату да бегу одсече главу, него му саветуэе да Ала.)'-бе-

гу одсече обе руке до рамена и тако га пусти „грдна на трагове,

нек се хвали по тедрени везир".

»« Поповий, Д., О хщдуцима II, 95—96.http://balkaninstitut.com/
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Хајдук је понекад, као што песник рече за Старину Нова-

ка, Турке „продавао живе у Латину" (ЕР 67, 8). Тако је и Ватри-

ца Стјепан учинио са пашом Подгорицом, пошто му је овај обо-

рио кулу и заробио жену:

Прореза му зелену доламу,

Па га узја, како и парила,

Одјаха га граду Дубровнику,

Па продаде њега у Латине,

У Латине за меке рушпије,

Нека вуче по мору галије.

(Вук III, 17, 161—166)

„Ово су чинили херцеговачки и црногорски хајдуци . . .

Робл>е су продавали за новац, животне или друге потребе, као

дуван, прибор за пушење и друго. Угледније заробљенике дава

ли су на откуп, или их замењивали са својим рођацима, прија-

тељима који су се налазили у турским рукама. Ова измена роб-

ља вршена је обично усред горе како се у једној песми каже.

Велике зулумћаре и своје непријател>е вероватно нити су про

давали нити их давали на откуп, него су их мучили"1*6.

Хајдуци су се нарочито страшно светили јатацима који

би каткада учинили неверу, односно издали или убили неког од

чланова њихове дружине. Ова освета требало је да послужи као

застрашујући чин за остале јатаке. Найме, ако хајдуци утврде

да је који од њихових другова на зимовнику мучки убијен, онда

неверном јатаку све по кући побију, оно што је од вредности

опљачкају и однесу, а кућу запале и разоре до темеља. Бројне

варијанте песме Смрт Мијатова запамтиле су како је Илија Бо-

бовац (Пјеванија, 194—195), Поповић (Пјеванија, 181—183), од

носно Бабић (Вук VII, 37), на кумство издао Мијата хајдука, да

би га затим црни Арапин устрелио за кесу блага. У таквој, једва

избежној, ситуацији Мијатов сестрић Мали Маријан бежи у

планину и тамо „пали џевердара":

Пушка јекну а планина звекну;

Пушку чуо Жеравица Вуче,

Пушку чуо по пуку познао.

(Пјеванија, 195)

Он сакупи дружину и освети се Илији. По песниковом сећању,

живом му извадише очи, па га онда „вргоше у кулу" и запалише

је. На крају, песма поручује — да бог да свак тако да прође ко

изда „брата Србина Турчину проклету". По другој варијанти,

у кулу невернога Мијатовог кума уђе дружина од тридесет хај-

1« 1ЫЛет, 95. http://balkaninstitut.com/
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дука, хвата Или^у, ломи му ноге и руке, избила здраве зубе, вади

очи, а онда купи благо и пали кулу {Д)еванща, 183; Вук VII, 37,

208—210).

Такву судбину доживео ]е и Ашин-бег, неверии побратим

„од Сокола Рада", кога ]е бег — ]атак убио на зимовнику „због

три пемера злата". Освету ха.щучке дружине народни лесник ^е

пластично забележио у стиховима:

Па стадоше саблюм дщелити,

Ис]екоше бега на комаде,

Осветише богом побратима.

(Вук III, 52, 186—188)

Ови стихови спада^у, свакако, меЬу на^бол>е и на]пуни]е изразе

народног виЬен>а ха.]дука у освети.

Неверна л>уба ^е изузетно наглашен мотив освете у ха^дуч-

ким и ускочким песмама, али га као таквог не бележе и клефтски

стихови, веп само романескна грчка народна песма167. Две су

ха^дучке народне песме с овим древним мотивом посебно драма

тичнее Нев]ера лубе Груичине (ВVк III, 7) и она о Сто^аново]

лл'би АнЬелиш у Ерлангенсгсом рукописуш'. У н>има срепемо да-

леке одблеске витешког средньег века. Найме, Сто^ан напне стре

ле и лукове, те побще тридесет ха^ука, а с Малетом мегдан по

дели саблюм, да би, на^зад, и неверну л>убу ухватио и живот

.10.1 извадио очи. — „Варварски материал", у новщо] песничко^

обради о невери л>убе Максимще, кулминира у Гру)ичижу) ос

вети:

Намаза 1*е воском и катраном

И сумпором и брзщ'ем праом,

Па ]е уви меканим памуком,

Па ]е поли жестоком раюцом,

Укопа ]е земл>и до жцаса,

Па запали косу навр главе.

(Вук III, 7, 280—285)

Тако ]е Гру]ичина л>уба горела док нще догорела ,до бщели

до]ки", ко^е су му одраниле и на ноге подигле не]аког сина Сте-

вана. („Што остаде, то ^е угасио").

На друго.1 страни, Кунина Златила, у истоимено] песми (Вук

III, 28), преда^е ускоцима, на сурову казну вешан>ем, свога му-

жа-неверника, ко]и, уместо н>е, л>уби лепе робикье и младе крч-

марице.

,ет Раипе1 II, р. 370: ,Тт,? <Ыотои -рузихб?."

•« ЕР 71.
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У народно] песми Ва)о Пив/ьанин и бег Лзубовик (Вук III,

70), по Р. Самарципу ,,]'едно] од оних песама ха]дучких времена

на копима ^е блесак витешког средгьег века оставио сво] ]арки

одс1а] . . . Ба^о се двоструко осветио неверном побратиму, иако

1е ЬЬегошевип покушао да побегне. Стигавши га на кра] пол>а,

Ба]о му ]е одсекао главу, а затим, да га мртва понизи, позвао

н>еговог слугу да га скине"1*9.

Из живота Станка Сочивице, ко]и око 1744—1770. ха|дуку-

]'е по Босни, познате су ]ош неке такве освете. Он се ^едном свом

]атачком побратиму, због двоструке изда]'е — н>ега и гьеговд

дружине — за кратко време осветио. Ова^ ужасни чин извео ]"е

тако што ^е са седам другова у ноЬи запалио сламну колибу, у

ко]от су тада изгорела сва побратимова чел>ад, н>их седамнаест

душа170. — Сочивица ]е и меЬу Турцима имао ^едног побратима.

То 1*е она] Муста^-кадща „у Лици каменито]", код кога ]е Станко

пошао на зимовник. Дружина га ]е одврапала и лепо саветовала:

Богом брате, Сочивица Станко.

Не иЬиде, главе не губиде:

V Турчина вире не имаде.171

Станко се на то ни^е обазирао, него ^е отишао побратиму. „Бег

Станка лепо дочека, али кад ]е био у лову, беговица посече

Станка. Бег куне беговицу, ]ер се бо^и освете. Кад хащуци не

дочекаIV Станка, доЬу, погубе бега и запале му кулу, а беговицу

спале"172.

Хашуци су ухвапене Турке ретко оставл>али у животу.

То на]бол>е показухе 1'ош ]една освета Станка Сочивице. Да би

уценио травничког пашу, ко]и му ]е у ропству држао жену и

децу, Сочивица гаьачка 1едан велики караван на путу од Дубров

ника према Турско]. Том приликом уби.1*а седамнаест Турака а

преосталу трошцу води у шуму. „Стигавши у први гат. наби^е

Сочивица дво^ицу од ових онако живе на колац, а трепему на

ложи, да окрене ражань и да их пече. Кад су били добро испечени,

одсщече им главе и даде их Турчину, ко.]и их 1е пекао, наложи

му да их однесе травничком паши и да му 1'ави, да Йе то исто

учинити са свим Турцима, на ко)е наиЬе, ако му не пусти Д1еце

и жене, а затим ]ош дода: ,Ох, колико бих се истом радовао, кад

169 Самарций. Р., Чсмена хроника, 97 в^и. Аутор показухе да ]'е Баюв

побратим Мато ТЬегошевиЙ истори]'ска личност: „Он 1е ]едан од оних

ха^дука ко]'и су се за време кандшског рата (1645—1669) окупили у Боки

Которско1 и одатле се залетали у Турску ради борбе и плена."

170 Седмица, 1857, 30; Ъо\т\6, I., Вй]е$ке, 189; Поповий, Д., О ха}ду-

цима II, 96.

171 Вук VII, стр. 417. — Од тако озбюьне констатаци^е о турско]

невери: народни певач иде до гротеске у стиховима: „У Тточина В1*епа

на колену,/ Турчин макне, в!ера му се смакне" (Окладиновий I, 11. 51—

-52).

172 Вук VII, стр. 417; Ьоупс", I., ВЩе1ке, 204.http://balkaninstitut.com/
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би ми пошло за руком да то исто учиним и самом паши!' ЬЪегови

другови мшшьаху, да би било добро убити и трепег Турчина,

али Сочивица рече: ,Не, увщек ^е бснье, да остане нетко, тко пе

мопи Турцима ]авити, што смо кадри учинити' "т.

„Костреш харамбаша ]е на]изразити)'и тип неумол>ивог су

дите . . . Само н>егово име испугьава турска срца самртним стра

хом", примепу]е В. Бурип у сво]о] студили Српскохрватска на

родна епика. Костреш намами зулумпаре дубоко у Тщну пла-

нину, опколи их и похвата н>их тридесет, али не хтеде да их по

губи, „но удари сваком по бшьегу", а ^едном ]е и „уши ос]'екао",

да се издалека и свуда позна^е. Турци зато организу]у потеру

на Костреша, „па поЬоше врху на планину", а он седи „на друму

широку" и држи пушку преко колена:

Па кад пукла пушка Кострешева

Те ]е чула сва дружина редом,

У планини Турке опколише,

На н>их живу ватру оборише,

Докле Турке с кон>ма раставише.

(Вук III, 46, 114—118)

А онда се ха^дучки харамбаша са дружином „на ноге подиже, те

по гори пов]ешаше Турке". Отуда и оно Бурипево пореЬен>е:

„[Костреш] личи на кип освете ко]и оживл>у)е само у тренутку

кад се приближе Турци. Нэегове речи упупене турско^ потери

опоре су и отсечене као ударац ножем. Не зна се да ли )е мрач-

нщ'а гора ко]а му ]е дала уточиште или он ко]и чува шумску

слободу, дедину у току векова"174.

173 Ьотпё, I., ВЩе&ке, 199; Седмица, 1857, 53; ПоповиЙ, Д., О ха/дуци-

ма И, 97.

174 Бурий, В., Српскохрватска народна епика, 93.
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Затаци — „зимско огн>иште" хщдука и клефта

Планине су биле погодне за ха^дучки и клефтски живот

само у току ]едног дела године, „од БурЬева до Митрова данка".

Са доласком зиме и снега, када су горски врхови поста]али не-

проходни и неподесни за станован>е, ха]дуци су оставляли сво-

]*а даништа а клефти сво^е лимерисе и спуштали се у ниже кра-

^еве, у долине и равнице, у народ — код сво;]'их заштитника и

при)ател>а — /атака1. Била ]е то добро разграната мрежа сарад-

ника из разних друштвених редова Срба, Грка, па и Турака. У

првом реду роЬаци и при]'ател>и, ]атаци су поста^али на разне

начине: по добро] вол>и, а некада и из страха од ха^дука Или

због услуга ко]е су им они чинили. Из народних песама и писа-

них извора се види да су ха,щуцима ]атаковали и трговци, и ка-

луЬери, и богата л>уди. „Срби ни Турци, ко]и су сиромаси, ни-

]'есу нас 'ранили", причао ]е Или^а, чувени ха.щук из Црне Горе,

„но су не 'ранили, обували, оди)евали, оруже и цебе'ану купо-

вали, све су нам богати намировали"2. Тако ]е успех или пропаст

ха^дучке дружине толико зависио од ]атака да се безбро^ пута

потврдила народна узречица: без ]атака нема ха}дука.3

1 Шак (Шт. уМак) 1. ромеЦа, 1еЬа); 2. опа] ко){ рота1е I вакгыа Нау

йике I иорНе ойтеХтке ой у1а$Н I ргекгИХеЦе гакопа; бкаЦгё, А., Тигсггтг

и згрзкокпаХвкот-кгиаХзковгрвкот }ец.ки, За^а^еVО 19733, з. .)а1ак.

2 Мшьанов, М., Живот и обичащ Арбанаса, Београд 1907, 138; сГ.

Поповий, Д., О ха\дуцима I, 153—154.

3 Истори)а народа Зугославще, II, 466; сГ. Вук, Пословице, 3491:

„Не може бити херсузин без /атака."http://balkaninstitut.com/
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Сваки харамбаша и свака чета хајдучка или клефтска има-

ла је јатаке, своје побратиме и пријатеље у народу, преко којих

су дознавали намере непријатеља, шта он предузима и где га

треба сачекати. Некада су јатаци одлазили хајдуцима у шуму,

обично увече. Тада су им носили храну и друге потребе за живот,

упућивали их на шићар и јављали им о кретању Турака. Најчеш-

ће су то били житељи планинских насеља или села смештених

крај планине. Била су то углавном хришћанска села, богата сто

ком. Пословице, доиста, кажу да „хајдучке куће нема" или „хај-

дучког села нема"4, али су зато постојала читава јатачка села,

без иједне муслиманске куће. Хајдуци су овамо долазили сло-

бодно као у свој дом. Кад стигну у јатачко село, они се разиђу

по кућама, на преноћиште. Сељаци преузму на себе дужност да

смењују стражу око села одакле би могли да ударе Турци. Ту

су хајдуци остајали понекад више дана, па опет би на поласку

сваки однео по пуну торбу хране. Такво село било је „хајдучка

торба и кућа"5.

О јатацима тако пише и Вук Караџић V Српском Рјечнику

(з. хајдук): „Хајдуци љети живе по шуми и долазе јатацима те

се хране, нпр. дођу коме на вечеру па им онај да што те понесу

у торбама што ће јести до сјутра навече, а кашто их јатак намје-

сти гдје у шуми, па им носи и ручак и ужину. Кад дође зима,

онда се растану и отиду сваки своме каквом пријатељу на зимов

ник, али најприје уговоре кад ће се на прољеће и гдје састати.

На зимовницима гдјекоји леже дању по подрумима или по дру-

гијем зградама, а ноћу се чаете и пјевају уз гусле, а гдјекоји

преобучени у просте хаљине чувају стоку као слуге".

На зимовнике се одлазило код сигурних људи, са којима

се „ухватила вјера", „код кака ли главна пријател>а" — каже

песник (Вук III. 52, 14). Само такав јатак могао је да ризикује

сво1 живот и да склониште хајдуцима, да их снабдева храном

и оружјем и упозорава на приближавање пандура или потера.

Они су, дакле, и сами били полухајдуци. Зато су прави хајдуци

сваку јатачку кућу „чували као својлг главу"6. Штавише, нису

прихватали да их јатаци бесплатно издржавају, већ су им зимо-

вање плаћали „благом од шићара".

На јесењем растанку („Митров данак, хајдучки растанак")

обично се харамбаша обрати дружини или неком од побратима

— другом четобаши, ако их је било више:

Чујете л' ме, до два побратима!

Љето прође, грозна зима дође,

Лист опаде, а гора остаде,

4 Вук, Пословице, 5996. и 5997.

5 Пророковић, Р., Љето четовања, 49.

* ЊШепг, 31. http://balkaninstitut.com/
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По гори се ходити не може;

Бе пе ко,]И зимовати зиму?

(Вук III, 52, 9—13)

Та] тренутак, на готово истоветан начин, доживл>ава]у и

клефти, с том разликом што су наши стихови тек ]една епизода,

обично на почетку песме, док грчки народни песник, можда и

сам клефт, то узима као мотив з'едне краЬе песме:

Вей ]есен, децо, наиЬе, и зима нам ]е близу,

Са грана лишНе опаде и клефтска гнезда откри;

РазиЬимо се, дружино, на бутьуке што ман>е,

До наших верних ] атака, кумова мама верних

Да тамо ми презимимо и ову хладну зиму.

ПаьоЧа, 7т9)р' 6 х^бтесоро?, 7га1оЧа, 7г5]р' 6 уещыча$,

к1ао.ч та сриХХ' атс' та хХарьа, 5еоx^й(таV та Хтд^рьа.

ПаьоЧа [хои, Vа охортаоще, ч& уЬ>о\ще [«гоиХойхьа,

таоте той? фСХош; той; тпсттои; ха1 той? тогой? хоицтсарои?.

тгаьЗа (х', уА 5ехе1[хастои(ле ха1 тоОтоу тб ■/тещйня.

(ПЕ 35)

Стари ^е ха^дучки обича] био да се о Митровдану разиЬу

и поЬу до верних ]атака у села, по зимовницима свак за себе

или по два-три на село; дакле, „на бул>уке", како се наглашава

у клефтско] песми. Ретко се када одлазило са целом дружином,

као што хоКе она] „од Срщема Павле" да зиму, као и претход-

них седам, проведе у Иригу код свога брата Драшка капетана,

па додаче: „Са мном хоЬе шесет мо^их друга" (Вук III, 52, 22).

Било }е ха^дука ко^и нису напуштали гору, па су зимовали

„у ледну пеЬину" (Щеванща, 112), као Новак и Радиво^е у гота-

нини Ромагоци. И древни Олимп се у песми размеЬе како „има

клефтске ]атаке код ко^их зиму]'у клефти"7. И док су тако само

ретки по]единци оста^али у горским теснацима, на домаку сво.|"их

даништа и лимериса, многи ха^дуци (клефти) потражили су зим-

ско склониште у свом родном кра]у, код родбине и при)ател>а.

Има података да се веЬина н»их спуштала до Донских острва, где

су, под окригьем млетачке власти, били мирни)и и сигурни]'и не

го у другим деловима Грчке, под труском влашпу*. Тако су ра-

дили и наши ха^дуци. Кад више нису били сигурни код старих

]атака, прелазили су у суседне крадеве, „у приморске стране"

(П]евани)а, 112). Зна се да ^е Мщат хадоук на^верни^е ^атаке имао

у кра]'у око Макарске'. 1едном ]е Грубила НоваковиЬ, према пре-

7 Ра$50\У, СХХХП, 14: "1-1Х" ую-ъбхих хХ^фпха, 7го0 %,с/гциИ&т\1 х>1фтак;.

8 Раипе1 I, ЬХ1Х; ВаееаНу, I., К1ерННс ВаНайз, 23; КоаД К., Си$1отз

апй Ьоге, 227.

9 Кепйео, I., Ыагойпе р]езте о МцаХи Тотгси, 5ага]еуо 1931, 167.http://balkaninstitut.com/
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дан>у, побегао на зимован>е у Дубровник, ]ер га ]е привлачио

властелински живот10.

Интересантно ]е да ха|дуци и клефти кад полазе на зимов

ник не постуг^у са оружием на исти начин. Клефти би, найме,

прво добро умотали оружие у катранасто платно и посакривали

га у неку пепину или пукотину у стенама, а затим би тражили

место где пе провести зиму". Ходули, пак, по народно] песми,

пошто учинише договор где пе ко^и зиму боравити:

Цевердане пушке загрлише,

Оде сваки своме вила]ету.

(Вук III, 52, 57—58)

Познато ]е да су и Турци з'атаковали, па и турске власти

— бегови, кадиле12. А било ]е случа]'ева да су каткада ха^дуцима

]атаковале и читаве муслиманске купе у Босни, и са н>има де-

лиле шипар, нпр. Лэубовипи13. Много пута су Турци ^атаковали

за добру награду што пе ха,)'дука „зимус изранити" или у знак

захвалности, када су ха}дуци неком муслиману поданику спасли

живот. Тако су и ]едни и други, меЬусобно, стицали тицател>е

и склапали побратимства, на чему се и заснивало ]атакована

турских власти и градских муслимана. Готово сваки ха;)дук имао

]е понеког муслимана побратима, као што ^е Ст)'ан Ковачевип

имао Тахира.14 У ]едном од на^пластични^их поетских виЬен>а

ха^дучког живота, како се ха^дук повлачи на зимовник код ]а-

така, меЬу копима и код оних „турскога закона" — верних и не-

верних, до освете ^едном од н>их, ха^дук Раде „од Сокола града"

вели:

Ево немам никога од рода,

Но ^еднога богом побратима,

У Соколу бега Ашин-бега,

Код ньега сам, брапо, зимовао

Девет зима у девет година,

И десету хопу зимовати.

(Вук III, 52, 33—38)

10 .Дедино две зелене ]елове гранчице у прекрст причвршйене над

нлговим лежащем казивале су онима, кош су знали старе хачдучке зна-

кове да йе се вратити, чим сине пролейе" (Хщдуци и ускоци у народным

песмама и причама, Београд 1932, 139).

» Раипе1 1, ЬХ1Х; Ва^аИу, ]., ШерНИс ВаНайз, 23.

и Вук VII, 43, 104: Бе с', кади)о, ]атаче хафучки? — громовито

викне травнички везир, пре него што „га баци низ би^елу кулу": П]евони\а,

52; сг. ВоИб, I. 1 йг., /5Гоп'/а ]и%051а»Це, Веодгай 1972, 151; Ыагебк, 8„

/г псйе пагойпе ерИсе, 189.

13 П]евани]а, 136; Поповий, Д., О ха\дуцима I, 154.

14 Пророковий, Р., Лето четован>а, 51.http://balkaninstitut.com/
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Било ]е случа]ева да ко]и припадник муслиманске вере одбегне

ха_)дуцима у гору15. И меЬу ондашн>им на]бол>им ^унацима тур-

ским и каурским налазимо врле примере при)ател>ства и побра

тимства. У Писни од Роена Ивана л>уто се због девоне побише

„турци" и хришпани. На обе стране се наЬоше на]бол>и народни

1унацм. Победе хришпани и онда турске заробл>енике поведу

у равне Котаре, али их убрзо пусте из тамнице, ]ер су турски

поглавари среКни што

Сваки има свога побратима,

Мур свога од Сен»а Ивана.16

„Голени Алил", према песми Бег Филиповик и сестра му, хтеде

да погуби ран>еног Мочивуну Вука, али допаде Алилов побратим

Комнен бар]актар и стаде да моли за Вука. Алил не могаше

да одоли молби „богом побратима", те Вуку опрости живот.

У ]едноз песми Ерлангенског рукописа (ЕР 88) оптужу]'е

се бихапски командант да сараЬу]е с ха]дуцима. Неке песме из

збирке Косте Хермана изричито пева]*у о сарадн>и измеБу мусли-

манских и хришпанских ха^дука17. Истори)а такоЬе позна^е при-

]ател>ске везе измеЬу команданата Лике и Удбине, Муста^-бега

и морлачког харамбаше Петра Смшьанипа; те су везе посведо-

чене ^едним писмом Муста.)-бега морлачком харамбаши, од 1648.

године18.

У хришЬана и муслимана кумство и побратимство били су

за]еднички обича] и за^едничка светин>а, из ко]е ]е избирала пре-

прека за свако зло дело меЬу н>има. Такво кумство и побратим

ство велича]у песме Сердар Букан и НикшиНани19 и Занковип

Сто]ан уда\е посеетриму Туркин^-у™.

И поред тога, дешавало се, како смо видели у поглавл>у

Ха}дучка и клефтска освета, да турски ]атак уби|е ха^ука, на

рочито ако примети да ова^ има много блага. На злато се, видели

15 ЗикИ-МаПИ, Ыагойпе ргезтпе Ъозапзке I кегсе&очадке. Ргезте /и-

падке, Оз1ек 1858, 537 (песма 43: Коз*ге$ ЬагатЬака, стих. 69—74).

'* Йигщс, М., Ыагойпе щпаёке р)езте «г Возпе ( Нетсе^очте, Запуе-

уо 1915, 45 (стих. 786—787).

17 К. Нбгтапп, Ыагойпе. р\езте МизИтапа и Возт г Негсе^оухт

(Ей. В. ВиШго\а<5), За^еуо 1976: II (ХШ1) Вуа Нпщсе 1 Зегйезе! Ъа}йи-

ка, (ЬУ1) Скуеш НаШ 1 йезе! Паника. Више о томе види: В. ВиШгстс,

1лз спаМз ётциез йез МизШтапез йапз 1е соп(ех1е п1з1опдие, Вакашса

XI, Ве1вгас1е 1980; 67—68, № 10.

'• Оригинал писма се чува у Хисторщском архиву у Задру — Драго

мански списи, Шга СХУ1, 12; нав. по ВиШгоук, В., ор. Ы1., 67, № 9.

19 Архив Србще, Фонд Андрще ЛубуриНа, АЬ—VI, 6; с{. Ви1игоу1с,

В., ор. сИ., 77, № 40.

20 Нгча1зке пагойпе р\езте. Зкириа 1 ис!а1а МаИса Нгуа1зка, кп).

III. Типаске р]езте (МиЪатеёоузке), 2авгеЬ 1898; 434—453.http://balkaninstitut.com/
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смо, полакомио и Ашин-бег, када му на зимовник доБе Раде оц

Сокола и „отпаса три Немера злата

У свакоме по триста дуката,

Два поклони Богом побратиму . . .

Трепи себе под узглавл.е баци.

(Вук III, 52, 92—94, 97)

И беговици ]е поклонио „три низа дуката" што пе га зимус послу-

жити и што пе му опрати танке преоблаке". Али баш она, кад

уморни ха^дук заспа, наговори Ашин-бега, те он погуби свога

побратима. Ова] сурови чин ]ош више ]е наглашен тиме што га

^е бег извршио побратимовим мачем.

„Да с' не држи в]'ера у Турчину" ко^и ]атаку|е, поетски

снажно зе изведен и наглашен стих у свим варщантама ове песме,

посебно у оно] где страда 1анко од Кон>ица, ко]и се нще подавно

на рочишту „преко рока и преко земана" (Вук III, 53, 147). На

]"есен>ем растанку, приликом одласка на зимовник, договор хау

дука ]е био не само где пе ко]и преко зиме боравити, него и када

пе се и где поново сабрати. Народни стихови о н>иховом рочи

шту и зборишту звуче као ха^дучки завет:

Опет, брапо, да се састанемо,

Бе Немо се данас растанути:

Тко не доЬе, брапо, на рочиште,

Чека]те га за неЬел>у дана;

Кога не би за неЬел>у дана,

Чека^те га за петнаест дана;

Тко не доЬе за петнаест дана,

Тражите га, брапо, на зимовник".

(Вук III, 52, 47—54)

Онога кощ не доЬе на рочиште о БурЬевдану, V време кал

се „гора преоЬене листом, а землица травом и цви|етом", дру

жина „сложно" потражи на зимовнику (П]еван1ца, 112—113),

1ер „нев^ера се може догодити" (Вук III, 53, 50). Ако се деси да

им 1е татак изневерио и погубио друга, следи страшна освета.

Хашуци су нарочито памтили неверу и крваво ]е светили, „ма и

на деветом колену"21.

Изузетна меЬу овим песмама ^е она из Милутиновипеве

Щеванще, под насловом Нев^ерни ]атак. У планини )е, под зе

леном ]елом, Лука Шакетип нашао ран>еног ха^дука. Поред н>егя

21 Вук КарациЬ слично бележи у Српском РЦеннику (з. хщдук): ,Дко

ко]н у одреБено врщеме на рочиште не би дошао, друштво иде те га

тражи, па ако би се догодило да }атак хащука на зимовнику изда или

уби)е, то сваки ха^дук гледа да освети макар и посли^е педесет година".http://balkaninstitut.com/
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}е било благо и оружие бега ГЬубовийа, чще 1'е дворе похарао.

Ха,)дук моли Шакетийа да га не ода бегу, а за то Не му дати три

товара блага и бегове позлайене токе. ШакетиЙ узме све то, а

онда оде и ода ха^дука. Штавише, на бегов захтев, доведе ра-

н>еног одметника и убрзо пойе своме двору. Тада бег ХЬубовиЙ

даде хащуку тврду веру да Йе му поклонити главу ако призна ко

су му ]атаци. По речима песниковим, ова^ то чини на следейи

начин:

1атак ми ]е Шакетийу Лука

У ньега ]е тво^е млого благо,

У аег' ти ]е сви^етло оруж]е.

Било ]'е то довольно да бег оде кули Шакетийа и тамо найе све

сво]е благо, оружие и одело. Ни^е му доггустио ни да прослови,

„но му бего главу пос^екао", покупио благо сво]е и гьегово и кулу

му запалио. Потом ]е на свом двору хащука видао „докле изви-

дао", а онда му дао оружие и одело, и пустио га уз благослов:

„Ха^де з' богом из горе хашуче!

Теци благо и за ме и за се".

(Щеванща, 136)

Ма колико, према овим песмама, мотив освете претио да

помути радост ха^дука на зборишту, лепо пролейе их ^е мамило

пре рока са зимовника. Они су ^едва чекали да буква олиста и

да славу)'и у жбуну почну извизан>е сво^их дивних мелодика,

сагласно оним клефтским стиховима у копима доминира жел>а

клефта да се што пре домогну планинске слободе. Они су —

како бележи Фори]'ел — нестргаьиво чекали да се отопе снегови,

да брда Епира и Акарнашце поново озелене, да се врате у своз

лимерис — ту „дивл>у независност свог ратног живота"22. Ово

мишл>ен>е засновано ]"е свакако на ^едном кругу песама о плани-

ни и клефту. У ^едном таквом песничком саставу грчки аед прок-

литье све горе, у снажном стиховном замаху и градацией:

О, пусте биле планине и закон тьихов клети,

Што листом жуте у лето а зими пак поцрне,

Кад морно дойе пролейе раститье им набу^а,

Па нико да се радуге на овом свел/ н>има,

1едино им се радугу и н>има диче клефти.

'Ауабе(ха та та (Зоиуа \)к т& ^ахбуь к6хох>ч,

тЬ хаХохаЕрь х1тр1уа ха1 т& уещ&ча [лайра,

ха1 т))у 7пхрг) т^у &.\о\Х,ч\ яоХй ро8а[хитц^а.

22 Раипе1 1, ЬУИ; Ракзо^, Ы1, 3: "К* ёш цтерб хХкртбголЛо т9)е *рт)|ий<;

Х1[К*р1." http://balkaninstitut.com/
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Камёчсис, 8^ та ухруж \хкс, <ггЬч оЬсошсо хоа^о,

г) хХефтоиркх та ха^Рета1 **1 т^ [«хра хХе<рт6теХа.

(ПЕ 30)

Окушьакье клефта са д'атачких боравишта срепемо у више

песама. У д'еднод клефт чезне за звезданим нопима, када пе опет

с вечери да прокрстари гору и пронаЬе своде другове23; у дру

гим варидантама, пре одласка са зимовника, клефт чека само да

заблиста пролепе:

Да граб24 и букве цветад'у, да шибл>е озелени,

Па сабл>у да да припашем и узмем пушку своду,

У Гуру сиЬем планину до клефтских боравишта,

Да звижнем клефтски заводно далеко да се чуде.

Да скупим своду дружину што беше се разишла.

№ои»оС$[' 6 уайро? ха1 ую!;а, Vа тосаош» та Хт^рьа,

N0: ^сЬаы тб атгабахь [хоо, ча. 7гарь> тб то1)<рЬа,

N4 (5уй с,тг$ Гси1ра<; та (Зог/ка, <;та хХёфтьха Хтцхёрьа,

ГЛа VII ао\>рЩ,ы хХ^фтсха тб уиб хатаха1)[л*л/а,

N4 [лаасо та ртоиХойхьа (гои, теой еТуаь <тхор7и<т[лЬ/а.

(Раззош, СХХХУИа, 4—8)

Када би вей дошао тад рок за поновни састанак, сваки по-

д'единац у хад'дучкод и клефтскод дружини облачно би се у своде

рухо, наоружао би се и окитио што д'е лепше могао, па би се онда

опростио од породице код коде д'е зимовао и нопу кренуо да

тражи друштво. На четован>е су опет кретали тако што би сваки

на дан поласка са зимовника „преобукао по пар новог или опра-

ног рубл>а и по д'едан пар, такоЬе новог или опр&ног, метнуо у

торбу, да се може прати и пресвлачити" — примепуд'е Проро-

ковип. „Од обупе, осим оне на ногама" — додад'е он — „понели

су понеки по пар, пеки и по два пара чарапа и назувака а за

опанке нид'есу се много бринули, дер су знали да Ке убрзо доНи

до нечидих волова, па ето и меса за дело и коже за опанке и

времена по даницима доста, да их направе"24".

и Ау15 Тпегов, Та трауойвю то* 'ЕХХт^ы , I—II, А1та, 1951—1952; 402.

24 У ]едноД епирскод вариданти ове песме употреблен де овад до

словно српски израз — ЕДТ 272: V' ам'Лс 6 урофо?.

и* ПророковиЬ, Р., Л>ето четованл, 5.http://balkaninstitut.com/
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Витешке игре и надметан>а ха]дука/клефта

У „турско доба", када ]е сваки тцединац могао и морао

с оружием у руци да брани сво1у сигурност и слободу, лично

]унаштво имало ]е много веЬу цену, па се стога оно чешйе ра

зевало и показивало. Штавише, оно ]е било извор и обележ]е

народноме животу и обича]има, а борби ха.щука/клефта посебно.

Ншхова издржлэивост и окретност посвдала ]е пословична. У

дуготра.)ним биткама25, кад ^е непрщател, веЬ мислио да су од-

метници изнурени глаЬу, жеБу и умором, они су често успевали

да изненада поврате снагу и часно умакну непоражени. Некада

]е требало умапи потери ко]'а их ]е држала на окупу. Нарочито

су им били напорни маршеви ко^и су готово по правилу бивали

дуги и неретко изненадни за непри]'ател>а, обично у тренутку

када ]е ова^ веровао да ]е ван н>иховог домаша]а. Залога успеха

у томе биле су н>ихове ]уначке игре и надметан>е ван борбе, у

хадоучким даништима и клефтским лимерисима.

„Игре су и забаве у ствари биле блиске во^ничким вежба-

ма, ]ер ]е на]веЬи део н*их био саставл>ен од показиван>а снаге,

окретности или поузданьа у себе"26. Отуда оно поетско виЬен>е ха]-

дука да су били „кадри стипи и утепи и на страшну м^есту по-

ста]ати" (Вук III, 1, 90—91).

„За време ретких и кратких раздобл>а мира", — каже ^е-

дан добар познавалац грчких паликара — „клефти, повучени у

сво]а утврЬена села или лимерисе, препуштали су се благим и

тихим породичним радостима, ратничким играма, бацан>у диска,

племенитим вештинама — обича.]'има ко]и су у то време .)ОШ увек

чувани онако како су их н>ихови стари некад упражрьавали. Уве-

че су ]'едни водили прижатие разговоре, за друге ]е то био трену-

так импровизащце, одом су волели да се челиче у сепан>има

на сво^е скораннье подвиге. Често би се неки сиромашни калу-

Ьер, мен>а]уйи манастир, зауставио да пренопи у ньиховом бо-

равишту античког гостопримства. Трудепи се тада да баци мало

светлости у крило необразованости тих л>уди и да н>ихово] хра

брости пружи бол>у побуду од некорисних шьачки или мрачних

освета, он им ]е речитим говором откривао неке од лепота и ве

личине старе Хеладе"27.

Ха.)дуци су, као и клефти, дане проводили у шумском че-

стару, у шипраж^у или пеНинском гротлу, нарочито ако нису

били пред неким задатком у буси)и или када их нико нще гонио.

Слободно време проводили су чистепи оруж]е, ]ер ха^учка пу-

25 Прича се, уз извесно претериваше, да су клефти водили битке по

три дана и ноЬи а да нису ништа ^ели ни пили, нити су спавали (Раипе1 I,

192, 194; II, 44, 324; Раззош, XIV, 4—5; СЬХХХИ, 7—в).

26 Новаковип, Ст., Стара српска во]ска, 98.

27 Уететг, Е., ВоиктаИаз, НЫЫге а"ип ЫерЫе аи XVII' згёЫе, Рапе

1858; 8. http://balkaninstitut.com/
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шка није смела слагати, као што је и сабља једним замахом

морала нанети смрт. Ако нису чистили и оправљали оружје, онда

су се бацали „камена с рамена" (Пјеванија, 131), скакали „скока

јуначкога" (Вук III, 65, 73; VII, 41, 157), прескакали коње и про-

веравали снагу, „ако буде што тешко дизати" (Вук VII, 20, 167),

или су гађали нишан. Отуда у оној чувеној песми о планинама

којима се једино клефти радују, срећемо окупљене паликаре ка-

ко „скачу, играју се, веселе и у циљ гађају" (ПЕ 30, 6. П^баЬе,

Најважнија вежба, у којој су се хајдуци и клефти истицали,

била је надметање у гађању из пушке неубичајене дужине. Ру-

ковали су њоме и гађали тако прецизно да се о неким од њих

причало како су били у стању да на раздаљини од две стотине

стопа погоде јаје обешено о концу на грани неког храста.29 Изу-

зетно су цењени они хајдуци који су, као Старина Новак, у трку

могли да напуне пушку, „јер је тако хадет у хајдука"*. Још веш-

тији, по предању, могли су да испале метак са великог одстоја-

ња кроз прстен нешто мало већег обима од самог куршума. „Тај

врхунски ступањ спретности у гађању нишана дао је повода на-

станку крилатице уденути куглу кроз прстен31, која је најчешће

употребл>авана када је требало да се означи савршени стрелац.

Захваљујући природно оштром оку и сталној вежби, клефти су

могли да у светлости непријател>ског хица уочавају цшьеве; шта-

више, ретко им се дешавало да промаше човека који је пуцао.

Овај начин борбе означавали су посебним изразом — дати ватру

на ватру32.

Кад је реч о окршају хришћана с Турцима приповедају

се разна чуда, као и оно да је херцеговачки хајдук Станко Сочи-

вица у некој прилици једно оловно зрно сасуо у пушчану цев

непријатеља, а друго у његову главу53. Песма, иначе, види хајдука

како „живу ватру" даје тако прецизно да Турчина редовно пога-

ђа где „спучава токе на прсима" (Вук III, 65, 120). У дружини

Стојана Ковачевића хајдук Илија био је најбољи стрелац. О ње-

му је забележена оваква анегдота: „Неки од хајдука нађе камену

плочу, баци је увис колико га снага носи и викне: ,Удри, Или-

28 Слично пева и наш народни песник, кад вели да хајдуци под зеле

ном јелом: Вино пију, па у нишан бију,/ Шенлук чине, па се веселиду.

(Вук VII, 42, 119—120)

» Раипе1 1, 1ЛШ.

30 То наравно није било лако: ,Да се напињај на наЈбржи начин

изврши, требало је: једном руком држати пушку, другом извадити фишеке

из фишеклије, зубима изгристи врх од фишека, барут сасути на дно ци-

јеви, извадити шипку и сабити, вратити пушку на своје место, навита,

нанишанити и обалити" (Пророковић, Р., Љето четовања, 71).

« Раипе1 1, 1ЛШ1.

32 1ЬШет.

33 Ьотпс\ I., ВИјеЗке, 198.
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1а!' . . . Или)а збаци струку, смакне пушку, олцери и опали, а

плочица прсне у комаде" .

Осим гаЬан>а у нишан, имали су ха^дуци и клефти и друге

вежбе, у копима се ништа ман>е нису истицали. Неке од н>их су,

по сво! прилици, остаци хеленске агонистике. тедна таква вежба

свакако ^е и бацаьье диска. Било 1е то, у ствари, бацан>е камена,

а ни „мачеван>е", ко^е ^е захтевало комбинацщу снаге, гипкости

и спретности, ни^е им остало непознато. По народном стиху, най

ме, клефти су на окупу „да се поигра^у сабал>а, да баце камен"

(Развод, СЬХХ1У 6: $хщач чх па^ош) та атохбьа, а рС^о^ тб Хьварь).

Они су често вежбали и скок увис. О клефтско^ вештини у ска-

кашу кружиле су многе хиперболе. Причало се, нпр., да ^е Нико-

царас могао да прескочи седам коньа пореЬаних ^едан уз другога.

О другим клефтима се говорило како су у ^едном скоку могли

да прескоче тро^а кола натоварена трн>ем у висини од седам или

осам стопа35. Такво клефтско окакан>е познато ^е под именом

алма (йХр.а)36.

Брзину клефта и хитрину у скоку на^бол^е илустру^у пре

данна о старешинама чета, ко^и у пуно^ опреми и под теретом

оруж^а „постижу брзину ^еднаку брзини кон.а у галопу или ]е

чак надмашу!у". Том скоро чудесном лакопом ногу одликовао

се капетан Захарщас из Морене, слично нашем Гру1*и Новакови-

пу, за кога народни песник вели да му нису „коньи утецали" (Вук

III, 7, 247). На другое страни, усмено предан* говори да су За-

хари^асу „пете при трку ударале у уши"37. Чувени Л>акос „лети

као орао" (Развод, ЬХХХУШ 14: <т&ч дитЬ? тат1ЕтаО, Кацудас

„1'ури као зец" (Развод, ХЫХ 5: <гА ХауоЬ;- тщжАтеО, док Виде

Даничип скаче низ планину „као ]елен од седам година" (Вук

III, 65, 36).

Предайте, мада знатно преувеличано, пружа доказе да су

овим вежбама ха^дуци и клефти развивали огромно ^унаштво.

У садржа^има више кьихових песама, осим о подвигу харамбаше

и капетана, пева се о томе како су и друти чланови дружине

стицали одважност, вештину и хитрину, без козих би у сваком

тренутку подлегли замору и опасностима свога начина живота.

Н>ихови подвизи су се преувеличавали и што су ти догаЬади били

чудшци, били су и погодни^и за преувеличавакье. Дивл>ен>е с ко-

1им су клефти били у народу прихвапени показухе чигьеница да

су се и дечаци из тих крадена често делили на два табора, клефт-

ски и турски. „Клефти" би се онда повукли и утаборили на ме

сту ко^е се сматрало за планину, док су их „Турци" вребали да

изаЬу и тада их нападали38.

34 Пророковий, Р., Лето четовагьа, 19.

" Раипе1 1, ПЛИ—1ЛХ.

36 РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 21.

эт Раипе1 I, 1ЛХ.

38 ВаеваПу, 3., К1ерНИс ВаИайв, 23, према Фор|целу (Раипе! I, ЬХХ1).http://balkaninstitut.com/
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Понекад су и Турци заметали игру, обично на „турско] ка-

раули" (Вук III, 65, 70), не би ли преварили ха^дучког ]унака

да одложи оружие и у н»о] учеству|е. Песма ]е запамтила како

неки ха^ук

На тридесет нагази Турака,

Бе с' баца^у камена с рамена,

А и скока ]уначкога скачу,

А и бн)у нишан из пушака.

(Вук VII, 41, 145—148)

Живост игре тада и ха]дука занесе; „он не може срцу одол>ети",

него и сам зграби камен „у десницу руку":

1едном баци, Турцима добаци,

Другом баци, Турцима одбаци,

Он узима пушку по средини,

Па он клече на десно колено

Пона]бол>е нишан потрефио.

Па он скаче скока ]уначкога,

1едном скочи, Турцима доскочи,

Другом скочи, Турцима одскочи.

(Вук VII, 41, 152—159)

У том тренутку „луче кабаници пуце", те ^е хаддук збаци, а бо

гато турско рухо и токе „иреЪанпьег кадиле", са кога их ^е ха]-

дук скинуо, сво1им с]а]ем изненадише турске младийе. Они хва-

та1у ха]дука, али док су га свезали „н>их ^е мртвих пало седмо-

рица" (Вук VII, 41, 174; КрасиЬ I, 9, 95).

Понекад би се ха^дуци у игри толико занели да су ]*едан

другога убщали".

Ха^дучко зунаштво нще узносила само гусларска него и

орска песма, у колу. Обично се играло и певало уз пратньу га.щи

или свирале, а цил. игре нще увек био да се хащуци разоноде и

повеселе, веп и да се противник наведи, да се ха]дуци с №им

огледну у зунаштву. Ево ]едног примера. Сен>ани су из горе гле-

дали како игра коло „под пунипем градом". И они су похитали

тамо, ухватили се у коло где ]'е коме драго, а Сен>анин Иван по-

ред лепе диздареве сестре;

39 21а1оуи5, 3*., Кготка о. ?ах\а ЁйоЪа&оупба о 2еХ<маЩи и Рптогщ

(1662—86), 51агше XXI, 1889; 98; овде ]ош сто]и: „И тако маскареЬи се уби

1аков Андри)'у из пушке на мисту".http://balkaninstitut.com/
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играли су летни дан до подне

сен>аном ]е снс^ак додщао

разапеше пуца на долами

и синуше доке на ^ечерме

са по^асом ]асни самогреси.

(ЕР ИЗ, 35—39)

Ту их препозна]у „Турци пуниЬани, са н>има се меЬу из пушака",

али Сен>анима бог и среЬа даду те побегну у зелено гор]е, па

сваки одведе по девочку, а Иван узме диздареву сестру.

Шце познато, примеЬу]е Д. ПоповиЬ, ,да ли су наши х&у

дуци играли тзв. хщдучку игру као маЬарски, или ^е можда ова

игра од наших ха]'дука прешла маЬарским"*9. — Очевидац наших

хащука путник Браун о н>иховим играма у XVII веку (1669)

вели: „Они играну са голим мачевима у рукама замаху)уКи, машу-

Ьи и ударазуЬи мач о мач ]едан другоме, обрКуКи, вщуЬи се,

поскаку]уЬи и поклеку}уКи телом, покретан>ем хитрим и снаж-

ним, пева]уЬи при том по свом такту, по начину грчком"41.

Управо то што су наши и маЬарски ха^дуци играли коло

„по грчком начину", упупу^е ]ош и на ^уначко коло грчких кле

фта. Они су играли уз патриотске песме толико одушевллно и

весело да су се тресле и саме стене Олимпа, Пинда, Хеликона . . .

„Н>ихово коло .Чамико'" — забележио )е В. РашиН — „право

^е гимнастичко коло, ^ер се при игран>у скаче по ]едан и два метра.

И ово коло, као и свако севдалинско неточно коло, види се да

]е поникло из ерца и душе само зуначкога народа. Ово се коло

почшье полако уз песму и свирку, али што ]е на]главни)е оно се

игра на врховима препцу. Играчи се добро држе и воде руке по

такту саме игре. Затим на^еданпут севдалще играчи почшьу бр-

же и брже тако да при томе чучну па скоче у вис по метар

два, па се онда дочека]у на прете и колена"42.

Игра и песма били су, дакле, саставни део свакодневног и

мукотрпног живота ха]дука и клефта. Они су у колу или уз

гусле и сами гадили песничке импровизацще — певан>е и декла-

мован>е, с великим заносом и одушевл>ен,ем, што традици)а бе-

лежи као посебну одлику ньиховог живота ван борбе.

Хщдучка и клефтска /ьубав

Особита врлина клефта и ускока био ]е н>ихов племенит

однос према жени. Лепа или ружна, млада или стара, муслиман-

ка или хришпанка — свака ]е била светшьа за клефтску дружи-

40 ПоповиЬ, Д., О ха/дуцима, I 161.

41 Новаковий, Ст., Белешке доктора Брауна из ерпских земала од

године 1669, Споменик СКА IX, 1891; 42.

« РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 45.http://balkaninstitut.com/
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ну. За све н>их, чи|'и ]е начин живота био тако примитиван у

многим стварима, однос према жени био ^е „табу" неке врете:

]едном наметнут и прихвачен, сасвим природно, био ]е на]стро-

же извршаван. Овакво витештво, иако можда необично, важило

]'е за све у дружини, без изузетка. И капетана, ко]и би се усудио

да жени ускрати поштован>е, сместа су напуштали н.егови пали-

кари, као нечасног и недосгсуног да команду^е гьима. Штавише,

има примера да су старешину убили сопствени паликари, зато

што ^е хтео да обешчасти Туркин>у, ко^у ]е држао као заробл>ени-

цу.43 Такву ^е судбину доживео и зал>убл>ени капетан Никола, ко-

]и ]е хтео да се ожени Маром; дружина га убила, ]ер им ]е узео

златнике да би украсио сво]у „малу плавушу"('ройода — хоггойХа).

Уместо плавуше, дружина му нуди пишто/ье и саб/ьу да му за

мене малену драгу (Раипе! II, 330: 'Охалет<Ьо- ауатд-пхб^Рахзолу,

СЬХХ1 14: 'Н 'ройааа тобуои 7гиттоХкх ха1 тЬ атох61 хоутойХа). Песма ^е

лепа илустрацща чин^енице да се клефтски капетан морао

уздржавати л>убави и односа са женама, иначе )е пред палика-

рима зал>убл>ени капетан могао да буде само рЬав старешина.

Дешавало се врло често да клефти заробе супругу или кпер

турских ага и бегова, понекад и грчких првака (ргоезЮз-а), др-

жепи их по неколико дана у сво]им пепинама, у долинама или

на пустим планинским гребенима, док не добщу тражени откуп.

Ако се некад и догодило да ]е заробл>еница била жена или кпи

некога ко ]е обешчастио породицу клефта, ни у том случа]у они

себи нису допуштали ни на^ман>у увреду према заробл>ено]

жени44.

Тако племениту црту и осепан>е клефта према жени веома

живо карактерише балада о Скилодимосу45, капетану кога на-

родни песник приказу]е како оброку]е у свом лимерису, а пе

ред н>ега ]е угледна Гркин>а ко]у ]е управо био заробио:

Под ]елом се Скилодимос одмарао и ]ео,

А бок уз н>ега била ]е Ирена да га служи:

„Нали) ми вина да шцем, Ирена, док не сване,

Док зорн>ача не изгре]е а Влашипи повуку;

Тад' купи да те отпрате ]унака мо]их десет". —

„1а нисам, Диме, робин>а да вино теби служим,

Првака ]едног снаха сам и кперка поглавара".

'О 2хиХХо85)[АО<; Итрсоу- 'а та ёХат' атсохатсо,

Ка1 тт)у ЕХрг^г]' 'а тЬ п\&\>рЬч еТ^е Vа тЪч херастт)-

,,К^а (л', Е1рт)У7; (х' еОцор^, х^ро^е |х', б(ТОV VII <р^7),

43 Раипе1 1, ЬХШ; РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 17.

44 Раипе1 I, ЬХШ; Ва^аИу. т, К1ерНИс ВаНайв, 18—19.

45 Раипе! I, 147—148. — Скилодимоси су били стара арматолска по

родила из Акарнани]е; ту се ^ош пева о два брата Скилодимоса с почетна

XIX века (око 1806); ЕДТ 243.
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"0<го/\* ча. К^у' айуерио?, Vа тг<&у' ^ тсойХмс уей[ха"

,,К' ала! а4 ат^б> <ггст)т[ оои [^1 86ха 7гаХХ7)хар1а". —

,,Агцю, 8Ь/ еТцаь 8ойХа оои, храоч уа а& херасты"

'Еу<Ь е!(ла1 Vй|А<р■у) тгроеатоу», х'архбутьуу биуатёра".

(Раипе1 I, 150)

Та гордост ко]ом ]една жена одбща да учини тако малу

услугу клефтском капетану, чи)а ^е заробл>еница, сама усред го

ре и меЬу клефтима, ^асно изражава до ко]е мере ]е била си-

гурна у поштован>е капетана и н>егових паликара.

Овом кругу клефтских песама припада и она о капетану

Спросу. На конаку, поред вина, хлеба и хране за коньа, он жели

и попову клерку. Она одбща да га служи, али поносни капетан

хопе да ]е узме на силу — сво]Ом руком и сводом саблом (Разделу,

ХХХа 18: 2& 7гёрV<о [х& то -/гр1 цо'.), тскрчы \хк то сттгабь (хои). Клефти,

дакле, иду тамо где има лепих девО]ака и слатког вина (ПЕ 22, 22:

?Х« бцорфа хорьточа ха1 уХиха храоча); у 1вДНО] прилици ]е читава Дру-

жина — четрдесет и два клефта — волела исту девочку (Развод,

СХЫУ). Понекад се клефти, у исто] дружини, сукобл>ава]у око

жене; пресуду обично доноси капетан, али тако што вол.ену осо

бу узима за себе (ЕДТ, а. 267. тг,у яо^' 6 халет&иос).

Мада су клефти према женама свих вероисповести покази-

вали велико поштоваше, има података да муслиманкама нису

пружали уточиште, а нису га ни прихватали. Пона]ман>е су се

н>има женили46. У томе су им наши ха]дуци сушта супротност47,

]ер се сви жене, разгоне сватове и гину на мегдану да преузму

девону. Ха]дуци разбща]у сватове, мимо оног сепан>а Ба]а Пив-

л>анина како стари л>уди говоре да ха|дук нще разбщао сватове:

Грщота ]е уд'рит на сватове

И Ьево]ци срепу укинути.

(Вук III, 68, 235—236)

Ха]дуци се отима]у око лепоте девоне, од чщег гоепдеког лица

и одела и сватовима очи засене. Таква ]е заручница Милипа бар-

]актара, у чи^ем ]е имену Лепосава одражено све оно што ]е

краси; она ]е сва лепа, узор ]е лепоте:

Танка струка, а виоока стаса,

Коса }0] ]с кита ибришима,

46 КсчИ, К.., Си$1от5 апй Ьоге, 221.

47 Вук VII, 36. и 1ьена варианта на стр. 364; с{. Вук III, 26: Женидба

Ива Сенмнина и III, 63: Дружина Михата ха^дука. 1една од песама (бр. 21)

рукописне збирке Николе МазаровиЬа, у прегшеу М. ПантиБа, запамтила

]е и жену Ба]а Пишьанина — Манду НиколиЬ; сГ. ЫагеИб, 3., 1г па$е па-

гойпе ергке, 174—175. http://balkaninstitut.com/
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Очи су }о] два драга камена,

Обрвице с мора гацавице,

Сред образа румена ружица,

Зуби су ]о) два низа бисера

Уста су ]'о] купца шеНера;

Кад говори ка' да голуб гуче,

Кад се сми^е ка' да бисер еще,

Кад погледа, како соко сиви,

Кад се шеКе као пауница.

(Вук III, 78, 25—35)

И клефти су имали сво]е л>убе, али оне су морале да буду

Гркин>е, ерчаног духа, као и они. Тако су, слично описима же-

нидбе у ха^дучким песмама, Скилодимосови клефти напали ка

раван, отели благо И девочку (ПатУ)стау&<а харРАуь, тгг\ра.м'ч&.апрх, щр<хч

■урбсткх):

Узеше зедну Гркиньу што беше ка' снег бела,

Што бела беше као снег а укусна к'о дшьа,

К'о дин>а беше укусна, к'о грлица пак лепа.

Паросу ха1 ща 'Ры[полойХа тоотау асттсрт) стау тб х1^1>

ПоСтау Йоттр-») стАу то хьбус, у6<ги[лт) стоку то тсетгбуц

Шстпрт) стау то 7гел6у1 ж" &\1.орщ стАу то троубус.

(Ра»зо^, СУШ 3—5)

1едан од на^лепших и ха^дучким стиховима на1"сродни]их

песничких примера с мотивом женидбе меЬу клефтима 1'есте

Женидба Зидросова сына (Раипе! I, 68). Зидроса позна]емо као

на]стари!ег клефтског капетана V области Олимпа о коме ]е

грчки народни песник оставио сво^е сепан>е. Он |е био из север-

не Тесали1'е. можда из Еласоне или околине. Фориле! сматоа да

су и песме о н>ему настале у овим кра^евима, али дода]'е да пе-

сму о женидби н>еговог сина много пева^у и пастири са Пинда.

А. Пасов доноси две варианте ове песме (Раззо\у, XV—ХУ1а).

Песма ХУ1а нешто ^е другачща и крапа верзила песме XV. За-

1'еднички садржа! им ]е следеКи: На синовл>еву свадбену гозбу

Зидрос позива клефте из дванаест табора (та 8сЬ8еха тгрсотАта).

Нэегов посинак Лапас не добила позив. И поред тога, он се не

зван по^авлд^е меЬу сватове и носи живога делена, окипеног

сребром и бисером, док други званици на уздар^е носе овнове

звонаре. Зидросова жена л>убазно дочеку)е и Лапаса, пожелевши

му с прозора добродошлицу. Овде се завршава верзща песме

ХУ1а, док се песма XV наставл>а диалогом измеЬу Лапаса и не

весте младога Зидроса. ,Да нисам дошао на гозбу ради песама",

каже Лапас, „но хопу да невесту водим натраг; за свога брата ]е
http://balkaninstitut.com/
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хоЬу". Невеста то одбица, пошто веЬ има изабраног делщу. Лако

се, дакле, иако у неразвицено] песничкоз форми, запажа мотив

преузиманя невесте и сукоба око н>е. У ха|дучким песмама ова]

мотив ]е епски разуЬен са низом нових позединости, као што су

превара, отмица, сукоб сватова, истицан>е ]унаштва. Од свега

тога у клефтско] песми, у завршним стиховима, налазимо ,)ОШ са

мо истицшье Лапасовог ]унаштва:

Гласовит ]унак ]а. сам вам, чувени ^а сам Лапас,

.Гер мене Олимп позна]е и эна ме Катерини,

Па црна зна ме Лэакура где имам арматолук.

'Еуй(х' 6 Лйтоц ^ахвиого?, 6 Лоте»; 2;ахосг^ос

М^уа ц& ^ёр' 6 *ЕХи(17Го?, у.1 ^р' ^) КатерЬп).

М4 5^?' Ь (исйрт] Лкххоира, тгой твх' арцато>ХЬа.

(Развод, XV, 24—26)

Ова песма, на друго]' страни, указу|е и на верност л>убе

младога Зидроса, насупрот неверницама „ор^атског колена" ме-

Ьу хащущша4*. У таквим приликама, видели смо, ха^дучка осве-

та не мимоилази ни тако драге особе. Штавише, освета према

нлма бива ]ош окруппц'а. — Ха.)'дуци су нарочито били сурови

према Туркшьама — булама и ханумама. У ]едно] потери ухвати

ли су 40 була; сваки ]е сво]'у повео за руку и тако су побегли

низ полье. „Но буле се водит' не опаху", па ^едан од ха,)дука тргао

„плетену канщцу" (Щеванща, 140), као што ]е и Сава од Посав-

л>а потегао „троструку кащццу" да преби)е младу беговицу (Вук

III, 52, 177—178).

Да правило не би остало без изузетка, ни клефтска племе-

нитост и поштован>е према жени непри]ател>а нису увек били

под)еднако велики као н>ихово ]унаштво. О томе пева]у две пе-

сме — о Захарщасу и Наносу. Песма о Захари^асу настала ]е у

Море.)и, где ]е и поникла ова на,]стари]а клефтска породица у том

делу Грчке. Захарщас у песми не жели да схвати разлоге свога

сукоба са попом. А повода ^е било, и то озбил>них. Захарщас му

]е убио ^едног сина, другога ]е уценио на 502 златника и ,)ош иро

нично вели:

Обл>убих само снаху му и две му кпери младе,

1ош сина ]едног убих му а другога заробих,

И петсто два му златника за уцену )& узех.

1Л?|У (аьосу той чйрщч (р^Хтдаа, той? 8и6 той биуатёрац

Т6 'уа тга1§1 той ахбтюаа, т' йХХо то лира о-хХофоу,

Ка1 ясутахооча 8ио ср^Р1* ^ауорау ТОц тг5)ра.

(Раипе! I, 76)

48 а. Вук III, 7. Нев\ера лубе Груичине и н>ене варианте.http://balkaninstitut.com/
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И песма о Наносу (деминутив из милоште, од танис, како

]е то уобича]'ено у Македонии, где ]е песма на]верюватнизе и на

стала) готово ]е супротност ономе што знамо о понашан>у клеф-

тског капетана. У погледу ]унаштва, доиста, Нанос се не разли-

ку^е од других капетана. И он жели да сакупи храбру дружину,

ко]а може за ]едну ноп да превали пут од три дана хода. Али,

он би желео да на том путу код купе иэненади вол>ену Николи-

ну, ко]а у купи има сребрно посуЬе. Стихови на кра]у оста]у не-

довршени, али довольно ]асни:

Младипи паре желеше и златнике ]унаци,

1а само желим госпоЬу . . .

ПарА&оиг 6^Хо<л та -кы&Л, фХырчх та тгаХХг)хар1ес,

1Ь' ато<; (лои ОеХсо ту^ хоро^. . .

(Раипе! I, 78)

Тако ]е и у зедно] нашо] песми; кад су ха]дуци похарали дворе

бега Л>убовиНа

Цветко нешпе ни гледати благо,,

Но уфати Хапуну д)ево}ку.

(Щеванща, 145)

Харкуна }е „мила сека Му)'а и Алила". Она ]е толико лепа

да ]е „лепше у свщету нема". Отуда према н>о] и она готово нео-

буздана л>убав Степана танковиЬа. Опис н»еговог узбуЬен>а пре

ма прелепо] Туркшьи дат ^е у слици пуно] полета и жубора:

Живо му ]е срце поиграло,

А за по^ас свщетло оружие,

У аедрима сахат закуцао,

На прсима токе закуцале,

Па ]е токе рукам' уставл>ао.

(Вук III, 23, 49^-53)

А онда наздравл>а редом у сво^ дружини, али то не чини у здрав

ее сво|е и целе дружине, „веп у здравл>е онога ]унака" кощ би

му Хапуну добавио „за л>убовцу". Таквом кунаку даровао би он

хил>аду дуката, две мале пушке, цефердан и свога дората, начи-

нио би му кулу; дао би му, штавише, и сестру АнЬели|у. Песник

се |ош сепа да ]е та] зунак био Илита Смшьанип. Недовршено

певан>е овде као да }е застало пред наговепп^'ем трагике у ве

лико] л>убави, баш као и у ]едно^ варщанти о несреКно^ л>убави

клефта и заробл>енице. Она ^е на гозби служила дружину вином.

У №у се загледао ]едан од клефта, али свестан да му то клефтски
http://balkaninstitut.com/
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обича] не допушта, додаче: „Служи нас, робин>о, служи нас и на-

пуни нам чаше, а онога кога волиш два пута послужи. У мсцу

чашу нали) кап отрова, да га пщ'ем у]утро и увече, у зору и у по-

дне, да стишам и потиснем сво]у л>убав према теби".49

Сличне садржине али са срепним епилогом ]е и 1една наша

ускочка песма:

Вино пие кита од сешана

код цетене код воде студене

мепу н>има цетинка девочка

те ихм она служи ладно вино

како кому дае чашу вина

сваки ои ]унак говорио

л>уби мене лепа левого.

(ЕР 100, 1—7)

Према овим и неким архивским подацима, ха^дуци су били

трезвен^и у л>убави; схватали су ]е реални^е. „Ако ]е неком ха]-

дуку жена одведена у робл>е ... он ^е брзо прежали и ожени

се другом. Али, ако се она врати из ропства, он задржи обе жене.

. . . Ха^дук Грубила, .дщете Гру^ица' наших народних песама,

отерао ]е закониту жену са ко]ом ^е имао три сина и довео мла-

ду латинку"50. Вал>да ]е то и био разлог што су млетачки писци

настлали да сен>ске ускоке прикажу као полигамисте. На дру

гое страни, меЬутим, сматра се да нигде нще био развитей тако

савршен облик супружанске л>убави као у сенлких ускока. У

н>их су породични живот и породична л>убав били достигли вр-

хунац савршенства. „Сваки ]е Ускок имао само ]едну жену . . .

Прел>убе су кажн>аване одмах на]жешпом смрпу. А ако се деси

да ко]а жена остане удовица, она се преуда^е за другог Ускока,

ко^и узима на се очинску бригу о деци свога погинулога друга".51

Због девочке се и у ха,)дуке одметало. Плетикоса Павле од

сватова преотме девочку и одведе ^е у планину,

Па он с)еде пити ру)но вино,

Служи му га ли^епа Д]ево.)ка.

(Вук III, 70, 40—41)

• „Кбрмос ца?, ахХа|За, х4рма (их? уеуиа.-са та потг)р(а,

ха1 xе^VОVе \(б7той а^агеой; у1а БотХох^рааё -тм'

ха1 отб 81x6 цои т& уиаХ1 р1$е <лтс1р1 фарцахц

укх >/т/ тб 7г1ма> |3ра8и ай-рг), айу?) ха1 (допарь,

VII хатахатот] 6 афпби;, сгерма? той хш Т1а «тою".

(ПЕ27, 7—И)

50 СамарциЬ, Р., Хщдучке борбе, 52.

и АгатоновиЬ, П., и СпасиЬ П. М., Српски устаници против Турака у

вези са народным сеобама у туЬину од 1459—1814. године. Исторщска ра

справа. Део прей (1459—1664), Београд 1895; 499.http://balkaninstitut.com/
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Девочка га, на^зад, превари, врати се меЬу побщене сватове, и

сама се убще кра^ вол>еног Ьувеги]е, а харамбашу Павла изне-

наде и уби)у Турци. У слично] ситуацией, осепа]ни Бил>ур харам-

баша се и сам убще, из жалости што ]е раздво]ио дво]е драгих:

Мртав паде, а жив прговара:

„Кад сам 'ваку жалост учинио . . .

Нека нема и мене Бшьура,

Е Бил>ура горскога ха]дука".

(СтозадиновиН 1,9, 140—141; 145—146)

Некада се, по народно] песми, обострана л>убав ]авл>а у кру

гу клефтарматолских породица и дружина. Грчка народна муза

дала ]е више таквих песама, од ко]их ]е Политис у сво] Избор

унео ону под № 46. „Варианте песме ко^а следи" — каже Поли

тис — „издеру свака другачщи рефрен релено мо]а, телено, 1е-

лено пол>убл>ена итд. — Деспо, влахиню мо]а, Лякатова Деспо,

итд). Последил, ако не и претходна, односи се на клерку клефт-

ског капетана из Артотине у Дориди, Никоса Лзакате, иначе л»у-

бу арматола Аликуре из Вунихоре":

И гране би да листажу ал' слана неда н>има,

И )а бих да те оставим, но бол ми срце пара.

Кад низбрдицом кренеш по ивици те реке,

Са твс^им белим бедрима, у кошул>и широко],

Тад спусти сво]у мараму и обрве ти покри)

Да не виде се пол>упци и сама се не одаш,

Да птице ти не завиде и пролепни славу)и.

тош реци ма^ци роЬено] да она ме не куне!

УчиниЬу ^е пуницом и марком Ьу ]е звати,

Па ха.)де паши оруж]е и доЬи Хладном врелу,

Да ходамо по планини, по Л>акури, то] снежно].

Да будеш роса у зору и бела ма]ска слана,

Да блисташ у мом даништу и сщаш к'о Пле]аде.

Паьруоиу у' <ху6(стоиу та хХаркх х' ■$) пвууц 84у т' а<рт)УЕ1,

ОёХсо х' 1уо> уа а' ару?)0й ха1 8ё |х' афт)УЕ1 6 7г6уо$.

Еау 7са[руг)? тоу хатт)<роро, т})У ахрт) тб тсотаря,

[л& тб «Хатй тсоихаристо, (хё т' астяро стой ло8арь,

Хар^Хоае т}]У ц-иоХчх стой ха1 стхетохсте та фри&а,

уА (*■}) (рауойув та «рьХьа, уа (Х'}) ст4 хатаХарЪиу,

ха1 сте во^фоиу та яоиХьа, тг)? аУ01$т)<; т' <Ь]86у1а.

Хире уА е{щс, тг,<; [хаууа; стой, уа [л-}] (хе хатарьетаь,

т1 6а т9)У ха(хш ттеОера, т! 0а т}]У ха[Х(0 (хаууа.

"Аьуте ха1 (1ауе т' ар(хата, х' Ха ат})У Криа Вристтг),

уа тгер7гата|хе стта (Зоиуа, сттт)<; Лиххоира? та уьбъси,

^>
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V(4 стен та' айуо^Хос? ■?) Броакх ха1 той Мауюй •?) -ка.ууу\,

ул\ (х^оа атб Хтдц^рь (хоо Vа Харит)? аау т)^ ПойХкх.

(ПЕ 46)

Позив жени да паше оружие, као у ово] песми, шце се мо-

гао свести само на идиличну и пасторалну л>убав, нити да она

са одабраником — ха.щуком или клефтом — хода по планини или

блиста у н>еговом даништу односно лимерису. Она ]е, напротив,

и сама морала да заЬе у бусину и да учеству]'е у ха^дучким опе-

рацщама. „Изгледа", примепу^е Д. Поповип, „да су учествовале

у операшцама само оне жене, где су целе породице отишле у

ха^дуке, као што ]е, по традицией, био случае са породицом Ста

рине Новака. Тада би жена држала стражу, можда и дедина дуж-

ност ко]у ]е вршила. Изгледа да им се и ова дужност шце допа-

дала, те ]е, као што ^е познато, жена Грузичина изневерила сво-

га мужа, правда1упи се да

Више волим л>убит Турка три

Него ха^ука по гори зелено]".52

(ЕР 117, 36—37)

Прави ха.}дук и клефт веру никад не газе

Ха]д\щи и клефти не живе ничеански, „с ону страну до

бра и зла", нити сматра1у да им ]е све допуштено. У сво)0] при-

роди, то су поштени л>уди ко]и мисле на бога и на душу, нарочито

ако су се одметнули као вредни и честити домапини (Старина

Новак, Тешан Подруговип, танис Букувалас, Локрос Андруцос,

Нико Царас и др.). „Н>ихова побожност, н>ихово поштован>е све-

тих ствари и верски обреди, ко]е су преплели са сводим ратнич-

ким вештинама и вежбама, представл>а]у такоЬе ]едну од особи-

на за ко]е би се могло помислити да су несложнее са н>иховим

начином живота. Они посте и моле се богу као и остали л>уди"я.

Бога се зедино и бо]е или, како то у народном стиху вели Стари

на Новак: „Не бс^им се никога до Бога!" (Вук III, 1, 92).

У ДИВЛ.ИНИ, доиста, клефти и ха,щуци нису имали ни цркве

ни свештеника. „Борови су наша црква и наш Ускрс", припо-

веда Колокотронис, по Терцетисовом запису54, док ^е ]едан од

52 Поповий, Д., О ха)дуцима 1, 164.

55 Даница, 1827, 93; КасИ, Р., РгИоё га роV^е5^ НюаНЫк изкока, 51а-

гше IX, 1877, 240. — Ускоци су приликом вращала из похода сврапали у

•фкву да захвале богу за успех (сР. Стано^евип, Г., Сен>ски ускоци, 34).

* ПЕ 29; Развод, СХХХИ, 13.http://balkaninstitut.com/
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српских ускока (хајдука) поранио „богу с' молит под јелом зе

леном" (Вук III, 43, 44). Једини олтар за њих могла је да буде

понека напуштена капела, „црква пустолинка" (ЕР 122, 49), или

— по Форијелу — „молионица издубъена у стени, којој се није

могло прићи без излагања опасностима и где су клефти били у

могућности да, повремено, чују богослужење неког планинског

свештеника, молитве неког пустињака или да нешто принесу на

дар свецима и Богородици". Форијел, затим, додаје: „Али, ма

где да су се нашли, у шуми, у пећини или на највишој планини,

никада нису престали да одржавају, на свој особит начин, обре-

де и свечаности грчке цркве"я.

Хајдук се у веру заклшьао — „вјера моја тако ми помо

гла!" (Вук VII, 39, 277), иако је у цркву одлазио ретко, готово

изузетно:

Једно јутро у свету недељу

Поранио Милић барјактаре

На јутрење Мшьешевци цркви.

(Вук III, 78, 9—11)

Било је и других повода одласку у цркву, кад се хајдук зажели

завичаја, да види стару мајку и „вјереницу љубу". Он не сме да

се појави међу своје и да дође својој кући, да га не би околина

препознала, већ то чини на вашару „о великој госпојини". У

цркви се сусретне с мајком, која „руке шири, свога сина љуби",

а он се маши руком у пепове, па онда прослови:

„Нај ти, мајко, пет стотин' дуката,

Пак ти иди двору бијеломе,

Пак се рани и ода зла брани".

(Вук VII, 41, 126—128)

Хајдуци су се богу молили свако јутро; исто тако пре јела

и пре кретања на пут*. Обично су се молили окренути према

истоку и, вероватно, увек гласно. „Није нам познато" — каже

Д. Поповић — „како су гласиле те молитве; биће да су их они

сами састављали"57. Поетски уобличена молитва хајдука свакао

је најближа оној коју је народни песник приписао Грујици Но-

ваковићу:

55 Раипе1 I, ЬХГУ; ПЕ 53А. — Колокотронисови клефти одлазе у

цркву на божју службу (V. 7: Кьмау ха1 7г(Ь атт)У 1хх>7]<т14 -^а VI* Хе1тоир*р»;бо0у) ;с

у другој песми они су толико богати да им је „испод части да по

земљи ходају ... на коњу у цркву одлазе, на коњу се клањају, на кон>у

из руке попа нафору узимају, златнике Богородици дарују. а господу Хри

сту сребрне јатагане" (ПЕ 64).

56 Седмица, 1857, 62; Пророковић, Р., Љето четовања, 5.

57 Поповић, Д., О хајдуцима I, 120.

http://balkaninstitut.com/



Ха.)дуци и клефти у народном песништву 143

Па се часну крсту прекрстио,

Помеяуо оца Николаса,

И недел>у и васкрсешце,

И велико часно ванЬели|е.

(Вук III, 7, 220—223)

А молитва или, пре, здравица Петка КовачевиЬа била )е: „Да Бог

да и света Троица, и данаипьи светител» БорЬще Поб]едоносац,

да и Срби брзо псфеде сво]е душмане — Турке, — ко што ]е он

побзедио неситу ажда^у!"51

Ни]е било клефта ни ха.)дука к о.) и би могао да узме и на.) ма

ши предмет посвепен или чуван на неком светом месту. Напро

тив, били су итекако пажл>иви према светим местима и заветним

даровима. Путописац и дипломата Пуквил наводи случа.) ]едног

старешине чете, кога су, пошто ]'е украо неколико ехуоЮ-а из

]едне капеле, посвеЬене Богородици, близу Вонице, н>егови па-

ликари предали Али-паши, по чщо]' ^е наредби био обешен59.

У бож;)и храм ха^ук ни]е улазио са оружием. „Уз цркву

^е пушку услонио", — вели народни лесник, а тек онда ^е ушао

Све иконе редом целивао,

А и лепо ето даровао,

На н>их дао стотину дуката.

(Вук VII, 41, 113—115)

За велики грех меЬу ха.щуцима сматрало се нападати хри-

шпане (Вук VII, 48) или убити неког на молитви {П]евани)а, 48).

Ватьда ]е избог тога ха]дук, ако би убио неверног .)атака или не-

при.1ател>а, долазио своме завича)у, „мировао и Бога молио", па

онда чинио „многе задужбине"60, као што 1е клефтски капетан

1анис Статас, 7. априла 1700. године, подигао манастир св. Томе

у селу Ебесосу ('ЕцтгЕегбд-)61-

Манастири, дакле, нису били само уточиште калуЬера; у

н>има су неретко и ха^дуци/клефти налазили уточиште или ко-

начиште. Тако ]е у манастир Драговип, под извором реке Цети-

не у Далмации, навраЬао и тамо оставл>ао део плена херцего-

вачки харамбаша Станко Сочивица*2. Н>ему ]е овде ]атаковао

неки калуЬер Бенадще43. Кад ]е био ран>ен у потери харамбаше

я Пророковий, Р., Лето чекованм, 25.

» Раипе1 1, ЬУ.

м Вук VII, 39, 354—356; Сен>анин Иво има блага „градио би десет

манастира" (Вук III, 26, 30).

ы 'Архщ. Есофром1ои ПошххорюхоО, 'Шбхе'Р01 еп)Ц11соаЕцАрцатоХйу хой хХсфтсоч,

Л1ЕЕ 9, 1926, 590. Кт1то>р хатгетол» 2та6а<; 1700, 7 ДтсрООои.

42 Ьочпб, I., ВЩе$ке, 196 Седмица, 1857, 46.

« Седмица, 1857, 46. http://balkaninstitut.com/
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Жеравице и н>егових пандура, Сочивица ^е извесно време бора-

вио „код неког побожног пароха ради лечен.а"*4. —И клефт иде

у цркву и манастир (Раззо\у, СХЬа, 2: К' Ьсойрстеоа 'уы ёххХтчакй?

ха1 <8укх (хоуаат^рю). У манастиру, недалеко од лимериса, клефт ]е

нализио храну — хлеб (Развод, (XIV 2: фоц I пёр отб цоу<х-

<гл)р1 и старо, трогодишн>е вино да ььиме ране препере (3—4 тахХ14

храа1, храа1 тргохрсжЕваю, уа тгХшо тай; ХофмцатюсТ?") — На коначишту,

у купи ^еднога попа(Коу<Ьаа 'хот» <;т>)у Кераакх, а' 4уо0 томга тЬ о7с[т1,

Раззочу, ХХХа, 3), клефтски капетани траже да им аегова клерка

служи вино. Ова^ мотив, са више вари)анатаи, посебно |е поетски

наглашен у песми Поп Ламброс (Развою, СХЫ1: 'О кхкди; ЛЛцте-

ро? ). Дошавши у попову авли^у, клефти траже хлеб, и вино да пи-

IV паликари, а онда пита^у: „где ти ]е кпи, попе, да нас вином слу

жи?" — „Отишла ]е у манастир да се закалуЬери", одговори поп.

— „ПоЬи, доведи ]е, да ти главу не одрубим", — рече капетан.

V то] ситуацией поладила поступи разборити)е, те поВе да ]е до-

веде.

Задржававье и боравак клефта у манастирима евидентни

су и по неким чисто н>иховим записима по манастирским зидо-

вима и молитвеницима. тедна белешка на параклитику манасти-

ра Богородице Лесин>иотисе у Етолищ односи се на два догаЬа^а

из 1740. године. Запампена ]е, на^пре, тадаппьа велика несташи-

ца и скупопа, а онда и обрачун дворце клефтарматола; те годи

не Маламос ]е убио капетана Цуманиса66. О меЬусобном поми-

рен>у арматола и клефта Балтийских (1751, 1760, 1770, 1790, 1792,

1815) говори шест н>ихових сво^еручних записа на северном зиду

манастирске цркве св. Параскеве код села Сардинина у Валту.67

У песмама ускочко-ха^дучког циклуса и у кругу песама

о клефтима и арматолима, такоЬе, игумани, калуЬери или мона-

си су она врста л>уди према ко]има су слободарски одметници

осепали нарочиту мржн>у, ^ер су они били увек спремни да пре-

варе6*, да изда^у ха;)'дука/клефта и да турским властима пруже

обавештен>а како да их на препад ухвате.** Клефти СV због тога

често силазили у манастире и отуда се повлачили само са до-

брим товаром плена70. Штавише, манастири су арматолима пла-

пали извесну суму и то на одреЬени бро^ месеци, како се види

44 Ьоупс, I., ВЩе$ке, 207; Седмица, 1857, 62.

« ЕДТ, 267—269.

** 'Арх1и. 2(о<рроу1ои Псстсахиршхой, 'Н МаА\ ЛесяуЫ, ДеХткл Чаторое^с ха1

'ЕвуоХотчхт)? "Егаире^ (Д1ЕЕ) 9, 1926, 573—575.

а 'Арх1(х. 2оирроу1ои Патосхорюхой, 'Их&хгхрох агцииЬач<; АрцотоХйу ха1 хХефт&у,

Л1ЕЕ 9, 1926, 590—592.

м Седмица, 1857, 63; сг. Поповий, Д., О ха]дугщма I, 155: Сочивици ]е

калуйер, коме ^е поверио 500 дуката и ствари, „без трага побегао!"

*» ПророковиЬ, Р., Лето четовагъа, 66; сг. Раипе1 I, 172, 174; Развод,

ХСШ; ХС1У.

я Раипе! I, ЬГУ. http://balkaninstitut.com/
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из ]едног кодекса манастира Олимпиотисе у области Еласона".

Било ]е, меЬутим, и обрнутих случа^ева. Манастиру пророка св.

Илще, код села Караискаки у области Ксиромера, капетан 1анос

Варнакиотис поклонно ]е, 1761. године, сребрно кандило са пред-

ставом св. БорЬа — кошаника72.

Мада нису штедели калуЬере и Попове, ]ер су сматрали

да су ови „склопили мир са осва]ачима", клефти су, као и ха^-

дуци, видели смо, показивали изузетно поштован>е према вери

и цркви; никада се ни]'е чуло да су напустили сво]у вероиспо-

вест, ни онда када им ]е то био ]едини услов да спасу живот73.

Питание вере у животу ха^дука и клефта имало ]е и сво^у суро-

ви)у страну. Апостаси^а — одметан>е од вере — ни)е била непо-

зната ствар у српским и грчким земл>ама у време туркократи)е.

Ако ]е и било Срба и Грка ко,)и су на та^ начин спасавали главу,

ха]дук и клефт никада нису по ту цену спасавали сво] живот.

Када }е требало бирати измеЬу почасти ислама и ужаса тамни-

це, храбри капетан Андруцос, Атанаси^е Ди|ак и др. изабрали су

мучен>е, баш као и многи други обични клефти и ха]дуци, када

су се суочавали са овим избором74.

71 Ро1Ш8, А., 1Ш(р-пха, Ху',

72 Натпис гласи: КА1ЧТ1А1 Т0ФК1АЕЕ О КАПЕТАМ02 ПАКОЕ ВА-

РХАКШТ12 1761 ТОГ АНЛЮБ ЕТО ДРАГАМЕЕТО.

73 КосШ, К.. Сизготз апс1 Ьоге, 225.

« Раипе1 I, ЬХУ1; Ва^аИу, 3., ЮерИИс ВаИайз, 21; РашиЬ, В, Клефте

и Сулиоте, 25. http://balkaninstitut.com/
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Харамбаша Новак Дебелик — народна персонификации

византщског стратиоте

Што бивало вазда се плевало.

{Щеванща, 114)

Синкретички песнички лнк Новака хащука у српскохрват-

ском, румунском, бугарском и македонском усменом стварала-

штву и данас ]е ]една од наззагонетни)их поетских креац^а ха^

дучког циклуса песама. Доста ]е проучавано, али \о\а увек не и

довольно расветтьено двойство овога лика. Први ]е на то указао

ерпски историчар И. Руварац у ]едном од сво]'их прилога — Де

белик Новак и Старина Новак\ „Историка мало што зна о Ста-

рини Новаку" — примепу^е Руварац, па наставл>а: „И оно што

зна, не зна тиче ли се све ]еднога Новака. Зна се данас истори]-

ски да су послала два Новака ха.)дука, као год и два Мщата.

тедан ]е старики, друга млаЬи. Први ^е Дебелик Новак или Новак

Дебелак, ко^и ^е ха,щуковао ]ош за деспота Стефана Лазаревича

и чи]а се слава друге половине XV и прве половине XVI века веп

проносила гуслама кроз све кра]еве Српства. Други 1'е Старина

Новак, ха;)дук друге половине XVI, века, коди, кад се родио,

веп се на]ако певало о Дебелип Новаку. Поставит и сам ха.]дук,

чувен и славан, народ 1е у песми помешао оба Новака, саставив-

ши их у ]едну личност"2.

1 Руварац, И., Прилошци к об)ашп>гнщу извора ерпске историке,

Гласник Српског ученог друштва, Х1ЛХ, Београд 1881, 41—45; МагесНб, 3.,

/г па$е пагойпе ерНсе, 24.

г 1Ыйет, 41. http://balkaninstitut.com/



Ха.)дуци и клефти у народном песништву 147

Поуздано се ]едино зна да ]е V последн>о] децешци XVI

века Старина Новак, „ЬегиЬт1ег К.аиЬег ВаЪа Моуак", са свежих

6000 ха.щука учествовао у акци^ама устаничке войске возводе

Михаила Храброг (МлЬа! У\1еа2.и\) против Турака и ердел>ског

во]воде Батотрща3. Та] Баба Новак у ствари ]е хащук Старина

Новак ерпских ^уначких песама, закшучу^е Руварац.

Много ]е сложенное идентификован>е лика Новака Дебели-

па. Полазепи од записа путописаца XVI века, Руварац открива

трагове постегала Новака ДебелиНа „на кра]у XIV или у XV

век".

Према истраживанзима тована Н. ТомиКа, до по^аве Стари

не Новака у другое половини XVI века, Новак Дебелип у народ

но) песми ]е витез и ратник средн>ега века. Найме, у певан^у ха.1-

дучком и о хашуцима пронес Уопштаван>а нащотпуни^е ^е захва-

тио песме о Новаку хащуку. Стога су оне и те како подесне за

проучаван>е процеса уношен^а исторш'ских елемената о Стари-

ни Новаку у веп уопштене песме о Новаку Дебелипу. Истори!-

ски елементи у н>има доннике су примесе сво1Ствене сло|евито-

сти нашег епског певаньа. Отуда данас познате песме о хашуку

Новаку, нарочито сачувани стихови о Новаку Дебелипу, за осно

ву на1*чешНе има!у старе догава1*е и мотиве. Нзихово уопштаван>е

и трансформаци1'а припада1'у старшем сло]у нашег народног пе-

ван>а. Отуда и овакав ТомиНев закл>учак: ..V народним пак пе-

смама еппским имамо Старину Новака, кош се по кощ пут на-

зива и Новаком Деблипем, двспако представл1ена према томе да

ли 1е у песми главна или споредна личност, да ли ]е у вези с

личностима пре шеснаестог века или из тога доба и каенше, да

ли му л'е терен рада планина и ерпски терен или ]е изван овога.

И то диференпиравье изведено 1*е тако, да ]е 1*една иста личност

V првом случэ] представл>ена као средн>евековни тунак а у дру

гом 1*е изведена као тип харамбаще горских ха|д\/ка свих векова

тра1'ан.а н>ихове акцизе против тупоке власти ... У н>ем^ имамо и

средньевековоног ]унака и харамбашу горских хашука шеснае

стог, седамнаестог и осамнаестог века, само не 0601'е у 1*едан

исти мах: он 1-е средн>евековни 1*унак кал 1"е у друтптву Марка

1'рал.евипа, кад ]е у друштву и других личности из панших ве

кова што се у песми ^авл>а1У за!'едно с Марком, и кад се опева1У

догаЬаш кощ се врше изван ерпског терена, и тада руку!"е хлад-

ним оруж]ем; меЬутим, кад ]е харамбаша горских ха^дука, дру-

го му ]е друштво, други му ]е терен рада, друкчщи начин борбе,

друкчще зунаштво, и друкчще оружие.

3 1у1<5, А., 1&1оп]а ЗгЬа и 11§аг5ко] од. раЛа Зтейетеча йо веоЬе рой

Сагпо)еУ1депг (1459—1690), Ха^геЪ 1914, 210 эци.: Зинсезси, N.. Озгеа 1ш

Мгкаг УНеа7м1. МНпгл Укеаги1. си1е?еге с1е 5(исШ, Висигезп' 1975. 98—100 (3.

НаМиси); 5апс1и ТЛток, С, ВаЪа NоVас т ерози! готпйп зг зггЬ. КайоУ!

внпрогцита — Ас4е1е мтрогюпики (Уг§ас, 22—23. V 1970), РапСеуо 1971,

3535^и.
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Откуд ово дво^тво у Старини Новаку и у начину нъегова

рада . . .?

Могло би се мислити да ]е оно прво представленье Старине

Новака као средньевековног ^унака траг исторщ'ског Дебелип

Новака, ко]ега народно причанье ]ош у шеснаестом веку доводи

у везу с Марком Крал>евипем, а да се представлю као тип горских

ха]дука кад се тиче Баба-Новака с кра)а шеснаестог века."4

Лику средаевекогног витеза и разликама измеБу Новака

бугарских и Новака српских народних песама I. Трифонов, бу-

гарски кнэижевни историчар, посвепу1е компаративне Белешке

о развитку песама о Новаку код Бугара и код Срба5. У бугарском

усменом песништву, по Трифонову, Новак ]е владалац и 1унак

средн.ега века, у српском песништву он ]'е ха|дук. Тако строгом

разграничен>у, меЬутим, аутор ни сам до кра^а нще остао досле-

дан. Управо га ^е песнички материал демантовао и довео до но-

вог запажан>а да се у српским песмама Новак ^ав.ъа с двема цр-

тама, — 1'едном у улози „старовремског |унака", другн пут де-

лу)е као хашук новог времена6.

Указу1упи дале на витешке црте у епском лику Новаку

ДебелиБа, Старине Новака или Копа Новака, бугарски научник

претпоставл>а да се у томе кри^е истори^ска личност иесара Но

вака. Нэегово име поминье се у ]едном натпису (на грчком) у

цркви Св. Богородице на острву Мали-град у Преспанском ]езе-

ру. У том натпису сто^и да ^е храм подигнут и зографисан „од

благословеног цесара Новака (тс«.чеитиуеаталои х^старои 1Чоиахои)7-

На]новща истраживан>а пак показу1'у да он нщ'е ктитор него

]е само заслужан за обнову овог рани]'е подигнутог храма'.

Фреска, доиста, цесара Новака (1369 г.) приказу^е као се-

дог старину, али не и дебелог, како га памти народна песма<

Напослетку, примеБу1е т. Трифонов, помисао да се под епским

ликом Новаковим кри|е истори]ска личност несера Новака. мла-

Бег савременика воеводе Момчила (■(■ 1345), намеБе питание зашто

)е усмена традици)а од влада1уЬе особе створила харамбашу, а то

ни1е учинила, ни у приближно! мери, са Момчилом, ко1И ]е,

уистину, и био во|вода ха^дучки'. Тако те, изгледа, бугарски ау-

4 ТомиЬ, Лов. Н., О српским народным епским песмама, Београд 1907,

56—58; Исти. Анд. Гавриловне: Поновно народно пево»*р Ппилог птюучп-

ван>у народне поези]е, Српски кн>ижевни гласник, XIX, Београд 1907,

608—610.

5 Трифоновъ, Ю., Белешки вЪрху развитието на пЪснитЪ за Новака

у българитЬ и сърбит%, Списание на българската академина на наукитЬ,

XXIX. София 1923, 103—128, сГ. ППНП, IV, 148—149.

6 Трифоновъ, Ю., ор сИ., Ш.

* 1Ыает, 107.

• БуриЬ, В. 3., Мали Град — Св. Атанасще у Костуру — Ьор)е, Зограф,

часопис за среднювековну уметност, 6, Београд 1975, 31—50.

9 Трифоновъ, Ю., ор. сИ., 118—119; Корм(У.(8ои. 2/г. ТТ.. Пер1 т9р> Ьторвст т?)с

врЛхт)?, всооаХотЫ.т) 1960. 37—43; Шмаус. А., Потби'т во1водг Ыомчила, На

родно гтиа>->;паштпо — Ро1к1ог, 29/32. Београд 1969, 19—31; 1с1ет, Оеват-

те11е АЫшпаЧищсп, IV, МипсЬеп 1975, 369—381.http://balkaninstitut.com/
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тор и сам оповргао своју тезу о цесару Новаку као песничком

лику Новака Дебелића.

Трифонов се, затим, као што у нас то најпре чини И. Ру-

варац, па крајем прошлог века М. Вукићевић10 и неки друга ау-

тори, задржава на белешци Константина Филозофа, који у 55.

глави животописа деспота Стефана Лазаревића помиње једног

одметника из војске цара Лазара. (Запис се односи на период

1404. до 1411.). Тај „лавообразни муж" био је неки „Караљук",

стоји забележено у рукопису деспотовог животописа. Преписи-

вач је, међутим, не знајући ништа о Караљуку, на маш-ини забе-

лежио „Новак". То је свакако и повело многе научнике да Кара-

лука узимају као један од могућих ликова за епско уобличава-

н>е Новака Дебелића. У ствари, одметниково име Караљук треба

схватити као надимак у значењу Мрки вукп, сачуван, вероватно,

у нашем презимену Каралић. Тиме се онда отклања свака по-

мисао на то да је у рукопису Константина Филозофа реч о не

кой Новаку хајдуку, понајмање о песничком прототипу харам-

баше Старине Новака, који је, према народној музи, „Романију

гору обикнуо".

Резимирајући готово сва ранија знања и размишљања о

поетско-историјском лику Новакову, о модификацијама које су

доцније у њему вршене, Д. Костић, сматра да се у песмама о

Старини Новаку сачувало доста елемената „јунака истога име

на што су се стопили сви у једног харамбашу хајдучкога". По-

ред имена личности, тој је контаминацији свакако допринела и

сличност имена „Романија", везаног за терене њихова рада: за

облает деловања севастократора Новака у вези с његовим одла-

ском у помоћ Андронику Старијем у Византију („Романију"), за

име онога „лавообразног мужа" Караљука што је почетком XV

цр.ка, за владе деспота Стефана, хајдуковао по Старој планини,

на вратима Румелије, ромејске земл>е („Романије") и, напослет-

ку, за харамбашу војника-хајдука Баба Новака који је учество-

вао у борбама Михаила Витеза у Румунији („Романији")12.

Ма колико с разлогом оспоравали да су ликови цесара Но

вака и одметника Караљука послужили као песнички обрасци

за Новака хајдука, сасвим је извесно да Д. Костић с правом

„гору Романију" из народне песме повезује са називима неких

10 Вукићевић, М., Горски хајдуци. Историјска расправа, Земун 1893,

8—9.

11 Овај надимак је, дакле, могао настати од турцизма кага — црн,

мрк, и грчког облика Х0хо<; — вук, што се даје наслутити из Константино-

вог кљижевног израза „лавообразни", лаволики уместо — вуколики.

и ППНП, II, 1935, 161; ППНП, IV, 1937, 25; сг. К. Михаиловић из

Островине, Јаничарове успомене или турска хроника, Београд 1У66, ПО, где

стоји забележено да је Константин Велики читаву македонску земљу на-

звао „по Риму Романија", а то је она облает коју Турци зову Румелија;

Максимовић, Љ., Грци и Романија у српској владарској титули, Зборник

радова Внзаитолошког института, XII, 1970, 61—68.
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области роме^ског, Византоцског царства. Овде посебно мислимо

на Стримон и Траки)у13 и на неке топониме у песмама о Новаку

и Новаковипима, као од^еке давнашн>е традицще везане за те

кра^еве у време када су Словени овде во]евали у оквиру темат-

ског уреЬен>а Византщског царства против арабл>анске и бутар-

ске на]езде (VII—X века). На то упупу)'е и путописна белешка

Антуна Вранчипа, према ко)0) ]е Новак Дебел>ак у народном пре

дан^ запампен .)ош и као ге%и1ш Сгаесьае". Он ]е то могао бити

само у области Клисуре, ко^у иеки назива]у Клисуром Новака

Дебеликак. Али, то име ни]е понео неки обичан теснац, дер-

вен, веп облает ко]у ]е он, по предан»у, основао и штитио16. У

томе се традицща слаже са историям, са податком у писца-вла-

дара Константина VII Порфирогенита (Бе (НетаНЬиз, с. 3, 1—5),

по коме се Стримон веома рано убра]'а у ранг клисуре". Иако се,

найме, о клисури као по]ави тематског уреЬен>а може говорити

тек од IX века, клисура Стримон ]е настала ,)ош крадем VII века,

око 689. године, када ]е тустини]ан Ринотмет у стримонским клан-

цима населио Словене да би спречио упаде Бугара са севера18.

Насел>авакье Словена у балканским областима последних

деценща VI и почетком VII века било }е од пресудног уттада

на друштвени преобража] Византи]ског царства. У то време,

на.)пре за цара Ираклща (610—641), почин>е да се изграЬу^е те-

матско уреЬен»е византацеке државе, како изричито вели Пор-

фирогенит у свом делу Бе (НетаНЬиз. Посебно се истиче „да ]е

за изграЬиван>е новог во]ног и управног система од битног зна

чаща било насел>аван>е во^ика-стратиота по новоствореним те-

мама". Уместо на^амничке войске, сада долазе во.]ници-сел>аци.

Били су то углавном Словени. Тако „досельаван>ем Словена, но-

13 У оквиру Византщског царства, тема Трак1ца се неко време про

стирала до Цариграда. Отуда се у изворима помшье као Тракща или Ро-

манща (сГ. РегПш, А., Ье пгетдпе <И МагНпо 8е%опо, Кота 1981, 87).

14 11ег Вийа НайпапороИт аппо МОЫП ехага1ат аЬ А. Уегапйо

XXXIV—XXXV (об^авл>ено у кнлзи А. РогПз, Уш%&о т йейггицха I—II

МйпсЬеп — 5ага]еуо 1974): с{. И. Руварац, ор. сМ., 42: Р. Ма1коу1с, РиХочаща

ро ЪаИсапзкот роШоХоки XVI. чгека. РиХол>ап]е А УгапШа е. 1553 и Сап-

ёгай. Кае! ЗА2М. ЬХХ1, 1884, 35.

15 УегагШиз, А, ор. си\, XXXIV: „СЛуззигае Ра{шт Сгуззигат аШ

NоVак йеЪеоНе уосаШ."; Таш<5, V., Сгайа га $1<ппп$ки пагойпи роегци, Ка<1

1РЗМ, XXXVII, 2аегеЬ 1876, 115.

1* 1ЬЫет, XXXV.

17 Фер^анчип, Б., Византиски извори за историку народа ]угослави-

]е, II, Београд 1959, 74; сг". Ферлуга, Т., Наше во]но-административне ]еди-

нице тематског уреЬен>а од VII до X века, Зборник радова Византолошког

института, 2, 1953, 77: „Клисуре су територщално ман>е области, али ]е

1ьнхов карактер изузетно во.)нички... Клисуре се редовно ^авл>азу у по-

граничним брдовитим кра^евима. Сам пазив хХею-ойра, развио се од чисто

географског по]ма: од хХекнЛра, клисуре, теснаца, проходног седла, и са

временом почео ]е све више да добила значение природою и вештачки

утврЬеног брдског пролаза ко.)Им се затварао пут непри)ател>у, тако да ]е

на кра]у, географски термин добио значение пограничне области."

18 а. Фер]анчип, Б., Византиски извори, II, 75, № 278.
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ва византийка во.]но-управна организация доби)а стварну жи

воту снагу . . . пре свега у постанку ]аке класе независних се-

.ьака и стваран>у нове войске стратиота [подвукао М. С], ко,)и

економски и сощцално припадку то] исто^ сел>ачко] класи"19.

Византийки стратег и ратници

(Цртеж са рукописа из IX века. — Национална библиотека у Паризу;

Вао-1ХГ| р10Хю{Н1ХТ1, 46, 'АЬгрел 1958, сг. 34—35)

Ти нови византауски ратници били су, сасвим извесно, ор

ганизовали по узору на во]но уреЬен>е позног Римског царства20.

Штавише, нови стратиота, барем у тек основании балканским те-

мама Траки^и и Стримону, понео ^е свакако и римски назив —

» Острогорски, Т. Историка Византии, Саб. дела, VI, 147.

20 НоваковиЬ, С., Пронщари и баштиници (спахи]е и читлук-сахиби-

\е). Прилог к историки непокретне имовине у Србщи XIII—XIV века. Глас

СКА I, Београд 1887, 3: „Потреба чуванл граница и градова дала )е пово

да )аш за времена Римл>ана . .. Римл>ани су градским и граничным во]-

ницима давали у име накнаде за н>ихову во.)ничку службу земле на гра-

ници и око градова ... Те су се земле авале теггае Нткапеае уе1 са51е11о-

гит."
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ЬеПаЮг иоуи*-1. Та] нови византийски ратник словенског порек-

ла истакао се у борбама Византинаца са Бугарима и Арабл>анима,

па ]е тако могао степи и ласкаву титулу в.еЬе\1а1ог — победник,

односно (с1е)ЬеШсиз — победоносни, ратнички. У народно] ма-

шти и предан>у се одржало сепанье на та] лик новог победника,

у балканском латинитету средкьега века свакако познати^ег под

именом поуиз йеЪеИаюг (поVи5 йеЪеШсш), ко\е }е доцни^е упесм-

л>ено као хомофона народна персонификащца Новак Дебел (Де-

бе/ъак) и Новак ДебелиН21. На то нас упупу^у народно преданье и

од^еци оновремене традищце ко]а ]е сачувала само „комаде пе-

сама" или прозно казиваьье о том и таквом кра]ишнику. Овде

посебно мислимо на песнички материал ко]и повезу^е лик Но-

вака ДебелиКа и Арапе23.

У Вуково] збирци српских народних песама Новак се два

пута ^ав.ъа као ДебелиН: у песми Женидба ВурЬа Смедеревца

(Вук II, 79, стр. 471), у стиху „кума куми Дебелип Новака", и у

песми Груица и Арапин. Мотив сукоба ха^дука-ратника са Ара-

пином припада старшем сло]у народног певан>а. Позив ха^дука

као народног ]унака овде се дивно очиту]е у стиховима када се

Новак ДебелиЙ обрапа Радивому:

Све зулуме земли укидосмо,

Не могосмо црног Арапина,

Ко]и иде на друм пред сватове

Те отимл>е кипене Ьево]ке,

Па их л>уби за нед]ел>у дана,

Па их онда за благо прода]е.

(Вук III, 4, 7—12)

По лепоти ништа не заоста]е ни верзила Ха^дуци као сватови,

забележена у збирци Б. Сто]адиновипа. У н>о] ]е посебно заним-

л»ив она] део ко]и такоЬе говори о Арапима:

21 Управо у то] и такво] организацией византийских новых стратио-

та треба тражити узор и називу главне турске пешади)е основане у XVI

веку и познате под именом нове групе, ]аничари (уешсеп ой уепх — нов и

сегг — вечска); утолико пре што се зна да ^е турски назив мартолос од

грчког (цнзан-пц'ског) АрратоХб?, у чщем изворном облику сгсии латинско

агтпаШгиз (аппа + 1о11о).

22 У науци }е веЬ изражена сумка у то да ]е Новаков надимак Де-

белак, односно презиме ДебелиН, израз н>еговог доиста пуначког изгледа.

Тако руски слависта Кравцов сматра да надимак Дебеллк (Дебелип) значи

БаволиН, т]. смео и храбар као Баво. С(. Сербский эпос (Редакция, иссле

дование и комментарии Н. Кравцова), Москва 1933, 49, № 1.

23 Во2о\гас, К., Агарг и изтепо] пагойпо] ревтх па згрзкокпнНзкот /е-

гИкот ройгиЬ)и, Веодгаа* 1977, 87. Овде, поред осталог, стода записано:

„Песме о хаддуцима су надбол.и доказ како се продужава епски живот

функцще Арапина у нашоЗ з'уначко] народно] песми. МеЬутим, оне йе у]ед-

но чинити и послед1ьи круг песама у ко]има се Арапин чешйе по]авл>у)е

као )унак у укупном интегритету свога карактера".
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У Арапа чудан адет био:

Вазда су им коњи раседлани,

И вазда им коњи разуздани.

(Стојадиновић II, 16, 60—62)

У овим песмама, доиста, преовлађују хајдучки елементи но-

вијег времена, али својство старовременског јунака неретко про-

вејава и у лику Грујице Новаковић, који једино сабљом може

да убије Арапина:

Ал' повикну Дебелић Новаче:

„Удри, Грујо, усала ти рука!"

Сину сабља испод пријевјеса,

И Арапу полећела глава.

(Вук III, 4, 53—56)

И Новак је, у песми Женидба од Јанока бана, захваљујући Гру-

јичиној сабљи, приказан као јунак над јунацима. Он, штавише,

надмашује и највећег народног љубимца Марка Крал>евипа, који

у тамници и сам вели:

„Нема кише без црна облака

Нит' јунака без Стара Новака,

Кад погуби црна Арапина . . .

Не бије га когаьем убојитим,

Нит' га бије топузином тешком;

Но повади сабљу Грујичину,

Њом удари троглав Арапина."

(Стојадиновић I, 5, 605—607; 580—583)

То само показује да је било и старијих песама, сада изгубљених,

у којима се певало о јуначким делима и оружју старог Новака.

А ово је једна од песама у којима се прожимају елементи старог

и новог у животу и лику овога харамбаше. Јер, Новак у сватове

позива 6000 хајдука, а то се поклапа са бројем његових ратника

у војсци Михаила Храброг у Молдавији.

У старије, епски обично мање развијене песме о Новаку

спада и бугарштица Како је Новаку утекла вила његова љубовца.

Као јунак старог времена, он се ясени вилом, која му роди сина

Грујицу. Из наслова песме види се још и то да име Новак остаје

усамљено — ни Дебелић ни Старина, као у још десетак ситуација

које народни песник уобличава. Значи ли то да је и по томе ово

доста старо певање одјек једног легендарног јунака Новака што

има вилу за љубу, која се „с крилим завила у висину ведра неба":'

И за њоме Новаче на својему добру кон>у.

Пође љуби дозипат' из својега танка грла:http://balkaninstitut.com/
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„Поврати се, поврати, б'^ела вило, л>уби мо]а!

Кому л>уби оставл^аш тво]е л']епе периво]е?

А кому ли оставл>аш Гру)ицу, сина тво]ега?"

(Богишип, 39, 35—39)

Новак се овде по]авл>у)е „на сво]ему добру кон>у", што пре-

ма стиховном контектсу эначи на „крилатом" кон>у. По ]едно]

другое српско] песми, Марко Крал>евип поза]мл>у]е крилатога

кон>а од старога Новака24.

У сво]ству кунака стари)ег од полуфеудалне епохе Новак

обсЬава земл>у млаЬим ]унацима ^и учине веКи подвиг од н>ега.

Тако на гозби крагьева и банова Румели^у и Влашку обепава оно-

ме ко успе да отме лепу Магду од „долна зем|а Арбанашка":

— Ко] ]е кад'р, ко] ]е вреден,

да м' донеси бела Магда,

ке м' аризам Румели|а,

Румелща и Влахи^а!2*.

Ове стихове, као и песму Гола Дервишина, Марко и Новак, Шап-

карев )е забележио у околини Костура. У н>о] се Новак ]авл>а као

заштитник сватова, као кум („нунко") или сват, спасава^уНи не

весту од „гола Дервишина", кощ пресрепе сватове на друму, ]ер

,,тамо ке мине китена невеста; ке ]е зема китена невеста":

Коца Новак, стари нунко;

то] глава дава, невеста не дава!

МеЬу н>има доЬе до распре ко Не да напусти „п'тишчата, друмиш-

чата, да поминит китена невеста". Новак се, у двобЪ)у, као сред-

н>овековни ]унак, служи тешким буздованом. Он нащре подстиче

. гола Дервишина" да потегне буздован ко]и „пречека на зенгиа".

Новак онда узврапа:

— О] ти, гола, гола Дервишина,

)а гледа] ]е тешка буздогаиа,

да )е видиш дека ки фатиш!

Как' ]е фрли коца Новак,

коца Новак, тешка буздогана,

как' 1е удри гола Дервишина,

три-девет с'жни ]е закопа26.

24 Халанский, М., Южнославянская сказания о КралевичЪ МаркЬ в

связи с произведениями русского былевого эпоса, Русский филолог, вест-

никъ, I, Варшава 1893, 96.

25 Шапкарев, К. А., Песни. Избрани дела II, Скогце 1976, бр. 309:

]анкула во]вода /я граби бела Магда арбанашка за стари Новака.

26 1ЫАет, № 319: Гола Дервишина, Марко и Новак.http://balkaninstitut.com/
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Новаково име у ха;)дучким песмама повезано ]е на]чешпе

са мотивом женидбе. Како ]е женидба стари песнички мотив,

отуда и предмет у таквим песмама, приметно ]е Ст. Новаковип,

„тече од некуд из старших традицща и из давнашн>их обичаза

живота народног"27. Занимл>иво ]е, меЬутим, да 1е у овим нашим

песмама, у румунском и бугарском усменом песништву исто та-

ко, лик Группе Новаковипа разви)ени]и у односу на Новака

и друге чланове иьегове дружине. Некада су то поетски састави

у копима се лако открива сло^евитост старог и новог у народном

певан>у о хаздуцима. Посебно ]е загонетно откуда у сепан>у на-

шег певача топоними области ко]е су некада припадале визан

тийское теми Траюци (Романщи) и клисури (теми) Стримону;

нпр. песма Нев\ера лубе Груичине (Вук III, 7) почин>е стиховима

„Шатор пен>е Новаковип Гру.]0 / у планини више Дренопол>а,

дакле, у Тракщи. Новак проси невесту за сина Гру,)ицу у Пладину

граду бщеломе, / у онога крал>а Пладинскога; (Вук III, 6, 38—39)

а то ^е, управо, народно пампен>е старщег облика имена града

Пловдива.

Пошто ]е Старина Новак сватове саставио од самих ха.)дука,

све их ]е распоредио, „па отиде у Клисуру тврду, / у Клисуру твр-

да Качаника". У то време девочку ]е запросио и „л>ута гу^а Гр-

чиЬу Мано_)ло / од Софи]е града бщелога", и зашао у нету кли

суру, водепи сватове и девону. Како се, меЬутим, качанички

кланац простире западно и доста далеко од правца кретан>а Ма-

но^лових сватова, то се ова клисура не може узети као место

стварног догаЬа]а, односно као поприште меЬусобног сукоба и

обрачуна Мано]лових и Гру^ичиних сватова. Та „тврда клисура",

по неко] стари]о] верз^и ове пеоме, могла ]е да буде само 1ужно

од Старе планине, у области стримонског кланца. На те кра1"еве,

савремено речено, на ту лимитрофну облает, односи се народно

пампен>е у ово] песми. А на]ранизи облик песме и време н»еног

настанка може се датирати у другу половину XII века, када

)е Маш>]ло Комнен, „ГрчиК Мано^ло" у само] песми, водио ду-

готра]не и л»уте борбе са Србима.

Према народном стиху овде видимо како Мано.)ло долази

„од Софите града би^елога". То би могло да буде народно сепа-

н>е на оно време, до пада Будима (1541), када су све балканске

земл>е улазиле у Румели]ски е^алат са седиштем у Софией2*. Ина

че, у одреЬиваньу града, Мано^ловог исходишта, далеко }е пре-

цизни]'а Петрановипева верзила Женидбе Тру]е Новаковика, у

збирци н>егових мало поузданих записа29. У тс^ варианта „Грчип

и ИоваковпЬ, Ст., Велики челник Радич или Облачип Раде 1413—1435,

Гласник Српског ученог друштва, I., Београд 1881, 140; сГ. НоваковиЬ, Ст.,

Историка и традицией. Изабрани радови (приредио Сима Гшрковий). Бео

град 1982, (СКЗ, коло ЬХХУ, кн>. 496), 79—120.

а Историка ]угослави\е, Београд 1972, 135.

29 СГ. Килибарда, Н., Бого.ъуо ПетрановиН као сакугиьач народних не

сома, Зборник исторще кн>ижевности (САНУ), 8, Београд 1974, 79—259.http://balkaninstitut.com/
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Мано.]ло" ^е из „А]аз-Софи]'е", дакле из Константинопол^, а не

из бугарскога „града бщелога". Везу^упи се тако за царски град,

стиховано народно преданье чува сепан>е на цара Мажела Ком-

нена, како га ]е у овим песмама идентификовао Иларион Ру-

варац.

Вукова песма о Гру.)ичиж>] женидби одлику^е се приказом

витешке борбе засноване „на ме.)дану" измеЬу Новакове дружи

не и Мано^а; док ова] „носи сабл>у староковку", Новак „се баца

перним буздованом"

Те удари Грчипа Мано^а,

Удари га меЬу очи чарне,

Паде Грче у зелену траву.

Особеност ове песме ]е и по томе што се у гьо], и само у

ню), као ха_|'дуци по]авл>у]у Борове и Средо^е. Новак, меЬу са-

браним сватовима

Кума куми Борова ха]дука,

Старосвати Средо]а ха)дука.

У то] спрези ]е изузетно наглашена функщца у ко,)о] се они на-

лазе. Кум и старого иду за]едно као бог и срепа у народном

животу и песми („Ако тебе бог и срепа дане" — Богишип, 108,

21). Отуд су и по свом семантичком од^еку имена Боро]е и Сре-

до^е, изгледа, народна пероснификащца бога и среке. То се наро

чито одражава на имену Борове, уместо новщег облика Бого\е.

Ово утолико пре што се и данас неретко чу)е старини облик за-

клетве — бора ти! уместо — бога ти! Далеко архаични]и облик

овакве заклетве забележио ^е народни стих „Ну бор\а ти, стара

ма]ко . . . !" (БогишиЬ, 108, 16), ко.)и нас ]е и подстакао на оваква

размишл>ан>а. У прилог томе иде, свакако, и Боро]ева дужност

кума. Та повезаност никако ни)е случайна, ]ер се често и данас

чу)е молба ко^а прераста у преклин>ан>е: „Кумим те богом!" или,

како ]е то Вук Карацип записао у Црно] Гори: „Кумим ве за

Бога сваком ствари!" (Вук, Пословице, 2753).

Откуда то да народни певач прибегне персонификован>у ли

кова бога и срепе? Познато ]е, найме, да ]е снажни утица] цркве

у средн>ем веку, преко свог црквеног по]ан>а, условно потиски-

ван>е народног стиха. "Црква уклан>аше п)еван>е народних п)е-

сама" — вели тагип — „час нарочитим забранама, час препору-

чиван>ем п)еван>а христианских, богу угодних щесама или ре

чи"30. Исту судбину преживела ]е и прва верзща, односно преда

де на основу кога )е спеван данашн>и текст песме Женидба Груи-

це НоваковиНа. Народни стваралац ]е, дакле, у скривено] форму

ли пероснификован>а српским ]унацима у помой „довео" бога

!0 1ае1С, V., ор. сИ., 41.http://balkaninstitut.com/
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и срепу, чще спомин>ан>е у песмама овакве садржине, према он-

даппьем схватан>у цркве, ни|е било допуштено.

Народна машта ^е иэвесне ш>]аве из Новаковог живота уобли-

чавала на основу „живе традивдце" и легенде. Отуда стихови о

Новаку ха^дуку представл>а]у трагове старог народног певагьа

и сеЬанза на легендарног ]унака, словенског ратника, кра]ишни-

ка у визалгоцско] ново] во^ди стратиота. Легенда ^е овде од^ек

исторще, ньене чудесне епизоде из времена византщско-словен-

ске симбиозе. Исторща се у Новаковом лику про]екту]е кроз ле

генду, а „легенда од херо]а ствара тип"31.

У повезиваньу сведочанстава о старини нашег усменог пес-

ништва — Теофилакта Симокате (592. г.), Константина VII Пор-

фнрогенита (X век), Летописи попа Дук.ъанина (XII век), Домен-

тацановог Жихща св. Саве (1264. г.), и нарочито белешке Ники-

фора Грегоре (1325—1326) о славним делима словенских 1унака

— хХёа ал>8р<1л/, ,1агиЬ види да наше епско певан>е допире „уназад

епохе турских инвазща, у 13, 12 итд. виек"32. Указу|упи тако на

континуитет усменог песништва у тужних Словена, „да народна

епика не почин>е изнебуха", тагип заставе пред одговором на пи

тание шта ]е био предмет оних давних песама, о чи]им су то ^уна-

чким делима оне певале. Он се доиста домигшьа „да су оно биле

щесме о разним зуначтвима, можда такоЬер о онаким кнезовима,

о копима много поминке дук.ъански л^етопис"33. И ма колико у

томе био на добром путу, изгледа пренаглашено н>егово мишллтъе

да 1е старим, прекосовским песмама недоставало унутраппьег

)единства, „^еднога епскога круга и епске свезе, ко]ом се садржи-

на од више п^есама веже ]една за другу"34. Тадашн>е песме. на-

равно, 10ш нису имале Марка КралевиКа, али су зато могле иматн

..старога Новака", у личности Новака Дебелипа, новог победника.

Око н>ега као „незнаног ]унака" везала ]е народна машта Сло

вена, пре свих — Срба, део сво^е усмене хронике, у току неколико

столеЬа од свог доласка у ове балканске просторе.

У сло^евитости певаша о Новаку ха^дуку налазимо трагове

(уначке, епске песме нашег раног средн>ег века, пре Неман>ипа и

поготово пре косовске епопе^е. То ]"е оно време када су географ-

ске меЬе ста^але испред етнографских, найме, када географски

термини зош нису били идентификовани са етнографским. Жи-

пот у крилу Византине и стално кретан»е словенског елемента из

по^единих кра]ева у друге нису могли довести до формиран>а

националне свести. У том дугом периоду свог развитка, од сео-

бе до XII века, Срби су сво]е ратничке врлине на]пре доказивали

31 Нагпаск. А., Ье^епйеп а!х СезсЫскОШсНеп. Кейеп ипй Аи^зШге, I,

С155еп 1904, 16. 17; наведено по Кравцову, Сербский эпос, 115, № 4.

32 Кпепс. V., ор. сИ., 112; сг. Пантип, М.. Усмено песништво. Истоошп

грпског народа II. доба борби за оч\>ван>е и обнову државе (1371—/537),

Београд 1982, 504—518.

33 1Ыйет.

34 1Ыс1ет. http://balkaninstitut.com/
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у оквиру племена35. Већ се у том периоду њиховог живота и бор-

бе по склавинијама стварала традиција која се постелено ве-

зивала за Новаково име. Одјеци те традиције познати су нам,

по Вуку, као „комади од пјесама", какве су оне овде анализова-

не — о сукобу с Арапином, (Вук III, 4: Груица и Арапин), па она

са мотивом женидбе (Вук III, 6: Же/шдба Труице Новаковића),

о митским бићима — дружењу са вилом (Богишић, 39: Како је

Новаку утекла вила његова љубовца) или о сукобу са аждајом

(Вук VII, 35: Јунаштво Старине Новака). У овој последњој песми

однос дели-Радивоја, јунака новијег времена, коме и само име

вели да је рад војевати, према јунаштву старог Новака, антитет-

ски је наглашен у стиховима:

Бе гођ који мејдан задобисмо,

Свак бесједи: задоби Новаче,

Не задоби дели-Радивоје. (стих. 7—9)

У народним стиховима хајдучког круга песама непорецива

је контаминација лика старога Новака са доцнијим јунаком на-

родне традиције истога имена а друге локалности. Под његовим

су утицајем многе наше песме раног средњега века добиле нови

садржај. Као историјска личност, Старина Новак је утицао на

народног лесника и дао му повода и грађе за ширење и трансфор-

мисање старих песама о легендарном и мотивском јунаку Новаку

Дебелићу. Отуда епско певање о Новаку хајдуку показује сна-

жан процес уопштавања и трасформације, „постављајући песму

на основ од мотива у место ранијег историјског догађаја и чи-

нећи тим њене историске елементе мање отпорним према утица-

ју фактора који у њој врше измене"36. Такве стихове певачи су

градили од елемената сачуваних у песми, у народном причању

или у локалном предању. Песма је тако стварала један тип ју-

нака хајдука, стављајући га и у раније и у доцније векове, како

у доба употребе хладног оружја тако и у време „пушке грана-

лије", на веома пространом терену деловања. Стога је синкрети-

чки песнички лик Новака хајдука и најподеснији за успоставл>а-

н>е и праћење континуитета у епском песништву Јужних Словена.

Потребно је само у разматрање узети далеко шири круг песама,

посебно оних са старијом мотивиком. Јер, сачуване песме нису

могле наједном постати тако поетски савршене. На то нас упо-

зорава и законитост по којој народно прелање — стиховано или

у прози — познаје само лагану и поступяу еволуцију.

35 Радојчић, Н., Ратничке врлине Срба V Средњем веку, Летопис Ма

тице српске, 353, Н. Сад 1940. 321.

з« Томић, Ј. Н., ор. ей., 55.http://balkaninstitut.com/
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Легендарны и поетско-исторщски лик девочке харамбаше

(КХесртотойХа)

У разуЬенс)) народно] култури, у песничком стваралаштву

усменог кн>ижевног израза, у легенди и миту посебно, неке теме

и мотиви оста]у несазнатл>иви у сво^ древности. Они су, сва-

како, стари колико и етничке трупе у ко]има су поникли као из-

раз ньихове митске и легендарне представе о животу и по]авама

у н>ему. „Ти мотиви, ко_)и су махом врло стари, изгубили су у

току свога вековног живота и путован>а сво] првобитно истори-

ски, псеудо-историски, витешко-епски и легендарно-митолошки

карактер и постали забавна фолклорна граЬа ко]а у разним кн>и-

жевностима добила разне облике и обраде"37.

Кн>ижевно-истори.]ска и друга испитивагьа у области на-

родног стваралаштва показала су да усмена кнлжевност балкан

ских народа, и народне песме и народне приповетке, садржи мно-

ге такве фолклорне мотиве ко.)и се среНу и у другим кньижевно-

стима, не само европских народа. Самониклост или преношен>е

тих мотива од ^едног народа к другоме, из ове кн>ижевности у ону,

]едном речи, н>ихов исторщски пут ]е готово немогупе пратити

са сигурношпу. Управо том и таквом кругу интернационалних

мотива припада и мотив жене ратника, ха^дучице и клефткин>е,

жене ко^а., преобучена у мушко рухо, одлази у цареву войску

да као ратник замени оца, брата или супруга и поста]е во]вода,

ха^учки харамбаша, клефтски капетан. Мотив ]е, иначе, древан

и врло распространен. Разумл>иво ]е, стога, што му ]е посвеКено

више научних прилога и расправа ко]е трага^у за кьеговим од^е-

цима са балканског поднебл>а, од антике до данас.

Први трагови компаративног приступа проучаван>у песама

са мотивом наше девоне харамбаше и грчке „к1ерп1ори1е" воде

нас у збирку тосканских, корзиканских, илирских и грчких на-

родних песама Николе Томазеа. У сво^ трегю] кн>изи, СапН

Сгесь, он доноси ^едну кратку грчку народну песму под насло-

вом Ьа зиегпега,3* поредепи ]е затим с нашом песмом Златила

старца Ееивана. Обе песме об]авио ]'е Томазео у свом италщ'ан-

ском преводу. Непуну децени^у доцнще, ова^ н>егов превод наше

народне песме послужио ^е епирском песнику Георгину Залко-

стасу као инспирацииа за грчки препев са веома сличним насло-

вом — КНи старого Муртоса99.

Запажен прилог ширем тумачен>у овога круга песама, ука-

зузупи на генезу саме по]аве и народног песничког израза о ню],

учинио ]е итатцански истраживач Константин Нигра, крадем

эт ППНП, V, 1938, 260.

м Тоштавео, Сапй СгеЫ, III (1842), 78.

" ПдоБыра, 24, Атина 1851, 2778^и.http://balkaninstitut.com/
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шесте децени^е прошлога века40. Нэегова ]е заслуга, свакако, што

]е трагове ових песама први запазио на читавом пространству

]ужне Европе, од Португалке до Русине. Об]авл>у]упи неколико

варщаната, он их ]е снабдео кратким уводом, у коме саопштава

сво^а запажан>а о песмама и настодо да меЬу ньима утврди генет-

ску везу. НалазеЬи ове песме у Итали(И, Шпатци, Португалией,

Срби)и, Русичи и Грчко], К. Нигра претпостав.ъа да ]е ньихова прво-

битна отацбина био ]уг Француске, Прованса. Отуда су оне

прешле на Пирине]ско и Апенинско полуострво, а онда су с пр-

вим крсташким ратовима пренесене у Грчку и словенске земл>е41.

Прву критику оваквог Нигриног миш.ъоьа о пореклу мо

тива и изворности песама о жени ратнику дао \е руски юьижев-

ни историчар И. Сазонович". Он не налази основу из ко|е 'е

могла да потекне оваква Ннгрина претпоставка, али заюьучу^е

да она никако нще произишла на основу анализе варщаната ко-

]е ]е об]авио. .Гош ман>е ]е прихватл>иво што Нигра сматра, са-

гласно прво] хипотези, да ]е кра] XII века време по^аве прве ре-

дакщце овог мотива, а за доказ те древности узима романисти-

чки карактер свих н>ених композищца.

Интересантно ^е запазити — по Сазоновичу — да ^е Нигра

користио рукописни зборник Доменика Буфа (ботешсо ВигТа),

али нще преузео »егово мишл>ен>е о ]едноз нашо.]*, илирско], н&-

родное песми: „Ьа 8е^иеп1е сапгопе газогт^На поп росо ас! ипа

ННпса. Ма рш 1оп§а ё ГШМса е т токе раИл аЧуегза, е рш Ье11а

а55Э1. Е 1ап(а 1а газзолг^Напга 1га 1а поз^га е 1а сапгопе ННпса.

сЬе поп риб сгеа*ег51 саи5а1е, е яиеНа апга ё У18тНтеп1е па1а с!а

диезга"43. И поред тога, Нигра ]е остао на своме мигшьеиьу — да

1е првобитна, изворна песма поникла у романско] земл>и, да 1е

романског порекла. Овакав заюьучак морао ]е проистепи и због

тога што ]е он у разматран>е узео дванаест итали|анских, а само

неколико песама других народа. Било ]'е, меЬутим, неопходно —

закл,учу]е Сазонович — да се сагледа]'у културне прилике и вре

ме када су се и где могле т^авити прве песме о жени ратнику.

Сазонович 1е, пре свега, граЬу рани[их истраживача упот-

пунно запаженим броней нових поетских текстова и вари|аната

из старших и зош више нови^их штампаних зборника усмене

поезде европских народа, да^упи тако и у том часу на]'потпу-

ни)и компаративни материал за изучаван>е поетско-истори^ског

лика девочке ратника. Богатство елемената за пореБенье у №его-

во1 студили ^е на^едном тако нарасло да ^е пружило могупност

вршен>а унутрапнье анализе кн>ижевне традици^е настале у ]'ед-

40 Сапгот ророЫп йе1 Р^етоШе, гассоНе йа Сопз1ап1то Ыг^га. Е8*га1-

'о с!аШ КМз1а Согиетрогапеа. XI, 1858, Топпо, Разе. III. 90. Сиегпега.

Нав. по Сазоновичу, И., ор. сИ., 301 , сГ. нал. 42.

41 1Ыйет.

42 Сазонович, И., [Пени о дЬвушкЬ войнЪ и былины о СтаврЬ Годино

вичЪ, Русский филолог. вЪстникъ, XIV, Варшава 1885, 302.

43 1Ыйет. http://balkaninstitut.com/
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ном народу и ман>е или више повезане с културним стан>ем свих

и сваког народа посебно.

Проучава]упи песнички мотив, Сазонович ]е посебно на-

сто]ао да сагледа основу на ко^О] ^е поникао и развио се поетски

лик делща-дево1*ке. Затим ]е следио за изменама ко]е су прои-

стицале из композицщ'е. На га] начин у садржа^у сваке песничке

групе могао ]е да разлучи, с ]едне стране, црте сво1"ствене поёе-

диним областима, а, с друге, и оне сталнщ'е елементе ко]и се пре-

носе за^едно с кн>ижевном традициям. На таква два тока V ус-

меном пеоничком стваралаштву свих народа несумн>иво суделу1е

изворно домапе градиво и посредно примл>ени елементи са стра

не. Сазонович наслои у сво^о^ студиш да постигне равнотежу

измеЬу ова два супротна тока, не губеНи из вида да укаже и на

животне, истори^ске и кгьижевне правце у развитку ]еднога на

рода и н>егове културе44.

Готово истовремено када и Сазонович, по^'аву жене ратника

V средн>овековно1 француско! и итали1*анско1 кн,ижевности прате

т. Хибшер и П. Ра]на. Они ]е сматрату наслеЬем старе хеленске

и римске кн>ижевности. Отуда Це, нарочито преко тро1*анских

прича, крадем средн>ег века популарисан тип Амазонке. тедна од

нашопуларнщих |е Антеа из анонимног спева Орландо45. А онда,

меЬу ратницима кощ су опсели бароне Карла Великог борила се

и Браидамонте, како ]'е то забележено у шестот каизи популар-

них текстова 81опе сИ ШпаЫо46. Напослетку, прототип жене рат

ника П. Раша налази у Хи/ъаду и ]еЪно] ноки (Бадур). На пара-

леле са овим мотивом у Вуковим збиркама народних песама и

приповедака недавно ]е потпутце указано и у нашо] фолклори-

стици47.

Шпанска народна романса 1л йопсеНа %иеггега (Девочка

ратник), упореЬена са неким нашим народним песмама истог

садржа1*а, такоЬе ут/Ьу^е на ,,евентуалне сродности измеЬу ових

две^у поезда"48. — Та сродност ^е несумн>иво вейа у усменом

народном стваралаштву ]'ужнословенских народа; у македонское

литератури то |е показала Вера Кличкова49, у бугарско1* — Н. Хау

44 Шает, 305.

45 НйЬзсЬег, т., „Ог1апАо", Не Уог1а%е ги Ри1Ыз „Мог^аШе". МагЬиге

1886, предг. ЬХХХ1, пев. XXXI; сГ; Уикаполаб, Т. Р., УггйИпе, С1азшк Михе]а

Козоуа 1 МеЮЪце, VI, РгШша 1961, 81.

* Ка^па, Р* Ье 1опИ йей' ОАапйо {ипозо, Игепхе 1900, 46.

47 Кг51н5, N.. Та^ейпНЫ то1Ь>{ и ШЦаЛи { ]ейпо] посЧ г и VикоVо^

гЫгсг пагойтк р^^роVеа'ака I резата, РгПог! га огцепЫпи Шо1о$»Ни,

ХУНТ—XIX, 5ага]еуо 1968—69, 191.

48 Павловип-Самуровип, Л>., Мотив дево)ке-ратни.ка у шпанском „Ро-

мансеру" и у нашо]' народно] поезщи, Научни састанак слависта у Вукове

дане, 4/1, Београд 1974, 255—269.

49 Кличкова, В., Македонка у ]уначко] народно] песми, Зборник Етно-

графског музе|а у Београду 1901—1951, 288—291.http://balkaninstitut.com/
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тов50, а од прилога проучавагау ових и оваквих песама у српско-

хрватско^ народно] поезди издва^амо краЬи напис Ма]е Бош-

ковип — 8шШя. У ньему ^е за дал>а истраживан>а песама са овим

мотивом характеристична следепа мисао: „У тим би се гцесма-

ма могао, дакако, пронапи трат патриотских побуда и оне тешке

наше в]ековне прошлости у ко^ су чак и жене понекад ратова-

ле: могао би се, с друге стране, утврдити социолошки корифен

тих мотива о ратничким д)ево]кама, трага]'упи за н>има све до

античких д^евица-ратница Амазонки а и дублл"52.

Сматра се да свака легенда има основе у неком истори^-

ском догаЬа^у. Ово се нарочито односи на гатке о Амазонкама,

како то сведоче антички писцн Хердот, Плутарх, Диодор Сици

лийки и други. Зер, иако се може претпоставити да ^е амазон-

ска легенда у овим или оним верзщама посп^ала и код народа

дрвеног истока, „ништа не знамо о оадеку те легенде у на]ста-

ри]им юьижевним споменицима Египта, Месопотамщ'е и Мале

Азще", примепу^е М. Косвен, и дода]е: „Кн>ижевна историка ле-

генди о Амазонкама почшье с древном Хеладом"53. Одраз ове

легенде, дакле, огледа се у небро]еним верзщама у хеленско! и

римско^, у византщско] и словенско] средньовековно.), па и нови-

^о^ литератури. Овде Немо се задржати само на неким предан>и-

ма о то] легенди, на н>еним разноликим варщантама и, на^зад,

на томе колико су те легенде доцшце имале кн>ижевно-истори]-

ску улогу.

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

говори о ратничком народу жена.

На]старику причу о Амазонкама забележио ]е Хердот у V

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

да су оне женску децу лишавале груди, како би им се снага раз

евала у плепа; посебно им ]е одстран>ивана десна ао\«л, да би

лакше могле да руку]у оружием. Отуда грчка народна етимолопца

налази да им само име значи: одрезана прса (й-^а^од-)54. Мушку

децу су уби)але или онеспособл>авале и користиле за женске

послове55.

" Хаитов, Н., Жени хайдутки, София 1962, 15—41.

51 ВойкоухбЗшШ, М., Р]езта о ргегй&епо] ф"еуо/«, Штепа кгцйеу-

по51, 1гЪог зШаца 1 о(»1е<1а, 2а§геЪ 1971, 107—111.

и 1Ыает, 107—108.

53 Косвен, М. О., Амазонки, Советская этнография, 2, Москва 1947, 33;

"ела студила: 2, 33—59; 3 ,3—32; Раи1у5-уУ155оша, Кеа1-Епсуг1ооасИс йег

С1а5515сЬеп А11егтшп5\ю58еп8спаг1:, I, 1894, 5. Атагопез, 1754—1789. У пост-

хомерско доба постегала су три круга прича о Амазонкама: 1. Ахил и

Пснтссила]а, 2. Хераклове пустоловине с Амазонкама и 3. Антички круг

прича о Амазонкама; гЫйет, 1758—1759; с1. Сре;)'овиЬ, Д., — ЦермановнЬ,

А., Речник грчке и римске митологще, Београд 1979, 5. Амазонке.

* Каи. ГЧа\™иХ18о1>, МА2А — МЗ — АМА2СЖЕ8, ГШтсм 14 (19624,

350—366.

55 Шрросг., Бе аёге, 1оЫз е1 адшз, XVII; Шеш, Бе 1гас1ипз, ЫН.http://balkaninstitut.com/
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тедну варианту легенде о Амазонкама налазимо у Ефоро-

пом фрагменту сачуваном у речнику Е1ктсоп (е. Атахопез) Сте

фана Византщског.

Страбон (68. пре н. е. — 20. н. е.) локализу^е Амазонке, с

]едне стране, на обале реке Термодонта на Понту, и с друге стра

не, у области Кавказа. О тим кавкаским Амазонкама Страбон

приповеда како на]веНим делом године оне саме обавл>а]у све

послове, обраЪу^у земл>у, га^е стоку, посебно конье. На]снажни)е

меЬу ньима баве се ловом и ратном вештином56.

На.)потпуни)у слику о Амазонкама да^е Диодор Сицилийски

(II век пре н. е.). Он почюье примедбом да Не н>егова прича по

сво^ невероватности личити на ба}ку. Поред вей познатих по-

]единости, Диодор нам прича о томе како ]е Херакле нанео же

сток пораз Амазонкама, после чега су их суседни народи истре

били. .Гош ^е само у тро^анском рату учествовала амазонска цари

ца Пентесила^а, ко]а ^е славно погинула у сукобу с Ахиле]ем.

Била ]е то последньа Амазонка57.

С^едшьене разнолике мотиве ове легенде забележио ]е рим

ски историчар Августовог времена — Помпез Трог. Н>егово дело

познато ]е у облику епитоме ко^у }е саставио тунще 1устин (ве-

роватно у III в. н. е.). У ]едно] епитоми се споминье како су скит-

ске жене основале царство Амазонки. Следи онда како су дво

рца прогнаних скитских царевиЬа повели за собом бро]ну мла-

деж, преселили се на реку Термодонт и заузели суседну Теми-

скирску равницу. Десило се да су сви мушкарци тих Скита стра

дали у ратовима. Тада су се жене прихватиле оруж^а и почеле

да штите свозу државнину. Нису хтеле ни да помшшьазу на брач-

не везе са суседима, сматра]уКи такве везе ропством а не браком.

Остазупи за све векове ^единствен пример у свом роду, оне су

решиле да управл>а]у државом без мушкараца, чак и с презре

нием према иьима. Да се ]едне жене не би осепале срейни^им од

других, оне су поуби)але и оне мушкарце ко]и су преостали жи

ви код сво,]их домова. Доцни^е су ипак ступиле у брачне односе

са суседима, да би спречиле уништен>е свога рода.

Помпонще Мела (I век) да]е интересантан податак да су

жене Иксамата равноправно с мушкарцима суделовале у 6о')е-

вима, само, док су мушкарци ратовали као пешаци и гаЬали из

лукова, жене су ратовале на коньима и то не оруж]ем веп ла-

сом; ако при томе не би убиле макар ]едног непри)ател>а, оста-

]але би девице58.

Коначно, и Плутарх (50—125), описузуЬи Помпе]ев поход

на Кавказ и говорепи о битки Римл>ана с Албанезима на реци

56 51гаЬо, IV 4—6; XI 5, 1—4; XII 3, 21—24; I. 2опага, ЕрИотае Ы-

зЮпагит, IV, 20; сГ. Апарин, Е., Амазонки на Кавказе. Сказания и переда

ют, Кавкаский вестник, 12, 1901; 1—2, 1901; с{. Косвен, М. О., ор. сИ., 39.

я Шод.. 51С, II 44—46.

58 Ротр, Ме1а, Спгопо%гарЫа, I, 19.
http://balkaninstitut.com/
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Абанту, преноси приму по ко^ су у том сукобу, на страни Ал-

банеза учествовале и Амазонке, тек што су сишле са гора изнад

реке Териодонта59.

Док сви ови извори локализу)у Амазонке у Мало] Азщ'и и

на Кавказу, у Диодора Сицилиз'ског се сачувала верзила о борав-

ку Амазонки и у северно] Африци, у Либщи60.

Посебно место у историки наше легенде заузима мотив ко-

]и повезу^е Амазонке с Александром Македонским; у исторщу

великог осв^ача уплипе се епизода о н>еговом сусрету с Амазон-

кама. Та епизода ]авл>а се у више вари]'аната. На]потпуни|а ]е

она верзщ'а ко]у бележи Диодор Сицилийски (О^сч!. 81с, XVII 77).

Она се односи на долазак амазонске царице Фалестре код Алек

сандра у жел>и да с н>им остави потомство.

Знача.)'ну улогу за распространьеност амазонске легенде у

средн>ем веку, како у Европи тако и на истоку, имало ]е истори)-

ско дело Псеудо-Калистена. У преводима на многе ]езике, оно ^е

постало извор разних верзила „романа о Александру" или „Алек-

сандрида". Многе од тих верзила овог на]омил>ени)ег дела средню-

вековне литературе уюьучивале су и епизоду сусрета Алексан

дра с Амазонкама .

Амазонска легенда ипак не припада само античком времену

и простору. Бро]на литература нас упупу)е на посто]ан>е Амазон

ки и на истоку, затим у Африци, па у Америци42. Отуда проучава-

въе настанка ове легенде и н>ених доцнщ'их од1*ека подразумева

обухватан>е свеколиког материала, свих н>ених познатих верзи-

1а и оних макар и на^незнатшцих трагова. Само свестраном ана

лизом свих тих по]единости, утица^а н>ихових основних мотива

и истраживакьем развитка и ширен>а саме легенде о Амазонка

ма може се препи и на разоткриваае н>еног исхода и културно-

-истори^ског смисла, на н>ено прожимаиье с мотивом жене рат

ника и вирцина (тобели]а).

У прегледу литературе о дево^ци клефту и дели)а-дево]ци

пошли смо од Томазеовог записа грчке клефтске народне песме

Ьа %иегпега. За дал>а компаративна истраживан>а значаща ]"е ие

гова белешка „да грчка песма само алудира на лепоту девоне;

где друге песме почшьу, она прессе" (Ьа роев1а {П'еса ассеппа

а1 Ъе11о е 1газуо1а; е 1аск1оуе §Н а1гп сопншпапо, е11 йшзсе). У

исто време то ^е и накрапа грчка варианта ове, песме познате

^едино у Томазеовом италщанском запису:

СЫ уМе <Н поМе зо!е, з1е11е сН техгосп?

СЫ уШе дюуапе Ъе11а тяете со'с1егг1?

» Р1и1., УИа Ротрег, XXXV.

60 Обимну литературу о томе да]е О. Косвен, ор. сИ., 41, № 29.

« Оюё. 8к., III 52—55.

62 Посебно ]е бро]на литература о Амазонкама на истоку, сГ. Косвен,

М. О., ор. сИ., 48зяи.; о Амазонкама у Африци, 1Ыйет, 3, 3—7; у Америци

гЬШет, 7—20. http://balkaninstitut.com/
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Тге §югш рог1а 1е агтт, соте дН а>Нп ргосИ:

Ыеззип 1а сопозсеуа, пеззип 1а сопозсе.

Е ип <И ш <1отетса, гш зо1еппе сН

Шспгопо а §юсаг а1 зра<1а, а дгМаге 1а р1е1:га.

Е 1а йопгеПа <1а1 1горро з1ппдег51 е <1а1 тоНозГогго

Киррез! Н зио согсЬпе. е рагуе 1а зиа таттеПа-

Акп 1о сисоп ого, а11п ипа рхазгга <Гаг§еп1оы.

У Томазеа 1е тек понегде погоЬена метричка структура грч-

ког ^ампског петнаестерца, ко^и на примеру ових стихова у на

шем преводу изгледа овако:

Ко виде сунце понопно, а звезде у по дана?

Ко лепу виде девочку у друштву клефта да ]е?

Три дана носи оружие у друштву тих кунака,

А нико да ]'е открще, препоэна лик $о] тада.

Кад ]едног дана поЬоше, баш недел>а ]'е била,

У мачу да се огледну, да камен у дал. хитну,

Тад руку трже девочка, — од замаха ]о| снажног

Са груди ]елек попуца и помоли се до]ка.

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

„Ессопе сН 51гш1е аг§отеп1:о ипа ПНпса [Ево и 1едне сличне

илирске песме]" — наставл>а дал>е Томазео, доносеНи у свом ита-

лт'анском преводу нашу народну песму Златща старца Неивана.

Та] превод ]е убрзо био повод за ону песничку мистификацизу

Г. Залокостаса.

Познато ]е тек десетак записа грчких клефтских народних

песама, укл>учу)упи ту и оне акритске и сулиотске, у ко]има се

као главни лик ]авл>а жена ратник: девочка клефт, клефтски

капетан (харамбаша) или сулиотска хероида О'унакиаа)64. МеЬу

чисто клефтским варщантама ових песама запажамо две вер

зиле ко]е сврставамо у записе са острва и оне забележене у кон-

тиненталним областима Грчке. У острвске песме спада свакако

и она] овде веН наведени Томазеов запис, ко]и ]е, у ствари, ]ош

неразви^ена варианта доцшце забележене критске песме Стаси-

та дево]ка-клефт ( Н Хиуер^ хХ&ртпг)45- Оба записа слажу се у де-

тал>у по коме се и разлику^у од других, управо, континенталних

вари)аната. У н>има се, найме, груди дево]ке пореде са златом и

сребром. тедино што критска разви}ени)а варианта, чи]и смо

63 Тоттазео, III (СапН Сгесг), 1842, 78; Хатётк, Г., ЕоХХоу)) тй» хотя ттр

"Нлироу $1){лотисдо аа|хато>у, 1866, &ка\>ех&6Ьт, или 'НХСа РЕ^ои, 'Авт^ои 1969, 6.

« Раипе1 I, 302; Раззо^, СЬХХШ—СЬХХУ1, ССУ—ССУ1, ССУ1И—
—СС1Х; 'О Ацарауты; ^тси та рб8а тт^ с^ауему?) <ектт,? СИХ/А (К, 'АЩчои 30.

« ' Аацата Котх а Кге1аз VЫкзИейег (ЪегаизвевеЪеп уоп Агпоп теап-

пага!и), \лург\% 1876, 225.
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изворни текст раните об]авили*, има .сасвим другачи)'и почетак

и кра]:

Ко виде тако стаситу, леполику девону,

Што разбей има сребрни и седефасто брдо,

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

На]едном свилу остави, кадифу не тка више,

У клефте она одлази да постане капетан.

По1.6<; е18е тёбокх Хиуерт), т&8о1а пачырщ хбрт),

N(4 'хп а<Т7)(хеуюу аруаХеьб ха1 <р1\\тв&»10 хт^1>

N01 (раьму) та цета^ота, ча. умчу та (1еХой8а,

№ а(рт)от) та (хета^ота, V' а<рт)а7) та РеХоо8а,

N4 тохт) хХ^фт»)? '? т" Р°и^а, '? тот; хХ^фтас? хатгетаую?.

У дружини су ]е препознали тек приликом надметан>а, када

^о^ ]е пукао прелук и показале се груди:

Гле злато — ]едни рекоше, док други — то ]е сребро,

А млади клефтип додаде — то род ^е лепе девоне.

— То ни]е злато, дружино, то нще сребро децо,

Веп то су груди девочке, што нам ^е сада капетан.

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

Победисмо барбари]у и Крит пред нама дрхти,

А гле ти лепе девоне што превари нас она.

'О уей; т}) Х^е1 [хаХа|Х[ха хс' аХХо? г?) Хб' аат)[11,

К' &а [Х1хр& хХефтбтгоиХо, 7гаусорт)а? хбртг)? у1ч\х.

— ПаьЗкх, 8&/ еЬе (хаХа[лца, 7Са1§1а, 8Ь* еЪ' авгци,

Моуо V таг) хбрт)? т& ри^С, 7гой ,Х°У-е хатетаую.

— 'Е[хец Хе^утаь ^цастте XI' о{ хйроь (ха? хроиаароь,

Мкх М7гар(А7Сар1а хроист^фа(хе х' •?) Крт)тт) |ха?, тро(Ааст(те1

К' 18е (хьау хбртф/ б^орфт) теой 'рбт) уа (ха? уеХаот)67.

У друго] варианта песме Девочка клефт — Н КХеф-готоиХа

— развитак овога мотива прелази у повезиван>е са мотивом пре-

познаван>а брата и сестре, као што се два брата препоэна]у у на-

шо] песми Предраг и Ненад. Тако настала грчка народна песма

саставл>ена ^е, изгледа, из два мотива; на^пре — дево_)ка поставе

клефт уместо брата, а онда и брат одлази у клефте и налази се

у исто] дружини са сестром. У ню) ]е, дощпце, приликом над-

метан>а у ратним играма, препоэнао женски лик. Девона се тада

раерди и устреми на младога клефта — брата свога:

За косу н>ега дочепа и погубно га баци,

; 1а сво]у сабльу потеже и погоди у плепа,

46 51<лаполаб, М. V., СНаШеигз йез роёшез ёргдиез НаМощиез е1

с1ерЫез, Ва1сашса, IV, Вео§гас1 1973, 571.

61 1Ыйет.
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А он дубоко уздахну, дубоко: из дна душе —

„Нек' отац мо] то сазна све и ]адна ма]ка мо^а!"

— Дед, реци тво]у мазчицу и отац ко }е, реци!

— Из 1а№ине ^е ма]чица а отац ми из Арте,

1ош имам зедну сестрицу у свету на^лепша ]е.

К' (>х та (хаХХих т6у &иаае ха1 х<к[1ои тбуе ^Схуе1>

Ка1 тб О7га01 щс, ё($уаХе ха1 тоу (}ареТ ?тт)у яХат»)"

Ка1 у&Ъос, ауастт^уа^е \ькс, онгб т^ хароЧа той"

,, Патера? (хои Vа тб^ере х' ■?) (хайрт) [х' ^) (лауойХа."

,,Гкх п1<; (1ои коич' т) рамх аои, уьа тс!? цои т6у тохт1ра."

,,'Н (хауа |х' &х т* Гьоима хС о хйрт)? (х' 6^ ТЧУ "Арта,

К' %уы \ак\ аЗерерг) (кхрау, тохра|лор<р7] етбу х6о*|ао."

(Развод, СЬХХ1У 13—19)

Она тек онда у клефту препозна роЬеног брата, подигне

га са земпье, пребаци на своза плеЬа и однесе лекару, с молбом:

Излечи мога брата, те очи и видик но],

За кога дван'ест година ]а бе]ах прави клефта.

ГЛатреф' тоу а8ер<роиХт) цои та [лапа ха1 то фй? (хои,

Пои 'уо уС амттроч ёхаца 8<Ь8еха хр^ои? хХбфтт)<;.

(Ра§зо™, СЬХХ1У 24—25)

Али, лекар установи да „на смртоносно1 рани не расте лековито

битье". Чим ]е то схватила, сестра сама зграби пиштол* и над

братом се смртно опрости.

Жена ратник не може да буде и жена робтьа. У народу,

чщи ]е она произвол, нема места схватан>у да ^е жена потчинье-

но, понижено бипе. Жена изузетне снаге, спремности и сналаж-

л>ивости сматра се достойном да стане на чело дружине — хау

дучке и клефтске. О тс>1 и такво] жени пева антолошки лепа

српска народна песма Милица д\ево]ка ха]дуку]е. Н>ен почетак

]е пун дивл>ен>а:

Бе одб]еже у гору зелену,

У ха^уке Милица Ъево^а.

Па облачи зелену доламу

А на глави калпак и челенку6*.

За кратко време сакупила ]е тридесет другова, а сама ]е била

ха]дук тридесет година. Кад ]е настала тридесета година — тако

се пева дате — турске аге и спахще стадоше „да по шуми разго

не хаздуке". И Милицу ухватише саму, ]ер су }о] другови рани)е

68 Српске народне щесме, покуплене по Босни, Збирка Косте X. Ри-

стийа, Београд 1873, 121. http://balkaninstitut.com/
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погинули. Она се дуго опирала, али дружини од тридесет Тура-

ка ни^е могла одолети. Одвели су ]"е у Травник. Тамо ]е дочекаше

буле и хануме питанием:

„О] ха]дуче, да те бог уби|е,

Зар имаде на св'^ету кунака

Да с' не бо]и нашщех Турака?"

Милица, „силан харамбаша", на то одговара:

,Да нщ'есам турска кукавица,

ВеК сам зунак млада Српкитьица!"

Па раскопча токе на прсима:

Синуше ]0] преби1"еле доще

Као снимет кад обаста сунце!"

„Херо^изам српске жене достиже овде" — закл>учу)е И. Сазоно-

вич — „висок степен сво^е по^аве и сазнан>а сво]'е надмопности

над турским женама-робшьама"69.

С хашучицом Милицом девочкой, како }е облику|е ова срп-

ска народна песма, може се упоредити ^ош само клефткин>а Диа

манта из истоимене, нащотпуни^е и на]летне грчке народне пе-

сме овога круга. Найме, и грчки певач, као и наш, сво.]е певагье

почин>е дивл>ен>ем. V клефтско] песми, меЬутим, оно 1е нешто

поетски заче и разуЪениче:

У шуми рибу видел' ко и море засе^ано?

И да л' ко виде девону одевену к'о ха^дук?

По1&<; еТ8е ф<$р1 ?т& Рооу& ха1 0<4Ха<т<та спгарц&г»).

По1&<; еТ&е хбрт^ гйр.орщ от& хХё(рт1ха VТ^[^^V7).

(Развод, СЬХХУГ, 1—2)

Сводим одметан>ем у гору Милица и Диаманто ^едноставно

задивл>у]у околину. Разлог да се поха.)дуче нще ни стари отац

кош нема мушког порода нити брат или супруг у тамници или

другое невол>и. То ]&, ^едноставно, н>ихов израз отпора и неми-

рен>а са ропским животом, н>ихово слободарско досто^анство.

Такве су управо све грчке народне песме о дево]ци клефту,

клефткшьи капетану. Нема тцедне клефтске песме ко1а |е на

стала поводом тога што ]е стари отац добио писмо „од Стамбола

града" да крене „у цареву войску", како 1е то V неким ^ужно-

словенским, посебно српским народним песмамая.

49 Сазонович, И., ор. сН., 310.

70 Златща старца Веивана. (Вук III, 40) — Златтца ]е обукла сератли}-

ско одело и отшпла уместо оца у цареву войску; Како Неймана кйи Диз-

дар-аге измщени оца идуН' на цареву во]ску (Богиший, 98): Дели-хумща,

Народне тцесме из збирке Николе Т. Кашиковийа, Сара^ево 1951, 279—286.

http://balkaninstitut.com/
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Ха^дучки и клефтски стихови о Милици и клефткин>и Диа-

манто има]у много за]едничког и у песничком изразу, у оном

бисер-пореЬен>у дево]ачких груди са сунцем и снегом. И у грч-

ко] песми, кад се помоле дево^ачке груди, сунчани зраци бл>ес-

ну, или, како то млади клефт, обрапа^упи се дево^ци, 1'ош сли-

ковити^е приказу)'е:

1а видех сунце грануло и месец како зас^а,

Те тво1'е до,)ке угледах, што као снег су беле.70"

ЕТ8а ха1 т' йсгтгро аоо Роф 7г<^' Йелгро а&ч хЬ урбы.

(Ра$80\у, СЬХХУ1, 12—13)

У анализованнм песмама о Милици харамбаши и клефткшьи

Диаманто песнички израз показухе обрисе прерастан>а са чисто

поетског у поетско-истори)"ско приказиван>е лика жене ратника.

1ер, стварност ]е била таква да 1"е случае Милице девочке и клефт-

кин>е Диаманто само ^едан типски, из живота нашег човека у

османлитско доба истргнут доживл>а], песнички сазрео и уобли-

чен.

V таква песничка остварен>а спада1'у и наше песме Одметни-

ца Мара и Фа)ка се одмеке у ха}'дуке7\ у копима 1*е фрагментарно

приказан неки догаЬа] из дневне бакьалучке хронике. Прва пе-

сма позната ]'е у две варианте; 1една ]е Вуков запис (Вук I. 656),

а другу ]е забележио 1укип 1843. и об^авио ]е у Колу Ст. Враза

1847.

Вуков певач починье ^едноставно:

Одметну се одметница Мара

Преко Ба^не луке V а]дуке,

Девет годин' арамбаша била.

Датье се пева о н>еним мукама, кад ]е „на ченгел хитише", слично

ономе што смо читали о главно] зунакшьи у песми Милица Ь]е-

во]ка ха)Ъуку)е. 1едино што Марин одговор бан>алучким булама

Ако У Мара по гори ходила,

Нще Мара копиле родила,

— Улан-бег из Херцеговине доби]"а ферман — Да он доЪе под Солун на

войску, I да воМе за девет година. ТЬега заменив на.)стари)а од девет кйе-

рщу; ТЬуба ха)дук-Вукосава (Вук III, 49), прерушена у мушкарца, избавлю

мужа из тамнице, као што сестра избавлю брата из сужанлтва; РашковиН

Божо и сестра му (Богиший, 99).

70а Сто^яновий, М.. Грчке клеФгске (ха]дучке) народне песме (К1ерИНка),

Кораци 11—12, Крагу]евац 1975, 57.

71 Нп>а1$ке пагойпе р)е$те, VIII, 2авгеЬ 1939, №11.http://balkaninstitut.com/
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наизглед обична народна песничка формула, наговештава да се

она нще мирила са судбином многих наших жена онога времена

гск)'е су сво]у на^лепшу младост проводиле у пашино] кули „са

н>егових тридест ]енЬибул>а".

Таквот животно] судбини ни|е се повиновала ни баньалучка

лепотица Фа^ка:

Поб^егла }е у гору зелену;

Дзево]ка се у ха.щуке дала,

А с Михатом од горе ха^дуком.

Када су .1е ухватили, у гвожЬа свезали и V тамници ставили на

муке, она ни^е одала сво^у дружину, ко]а ]е на]зад ослобаЬа

„на срамоту паше бан>алучког".

Сматра се да ове песме има^у ослонца у истинском дога-

Ьа.1*у. Ово утолико пре што у турским писаним изворима има

података о ха.)дукован>у око Бан>а Луке у толико] мери да .1е чак

и ]'една жена ха^дуковала. У то нас уверава први истраживач

турског раздобл>а у нас Сафет бег Башагип, следепом белешком:

„тош од прще су хащучке чете око Бан>алуке узнемиравале тргов-

це и путнике, што присили Селим пашу да проти ньима подузме

озбшыпци корак и прибави околици сигурности. Напокон му

поЬе за руком уништити цщелу чету ха.1*дука. Харамбаша Ибра-

хим пане жив у шаке пашиних делила. Та} гласовити разбойник

био ]е . . . ^една амазонка ... из клишког санцака, некаква Рабиа,

ко]а ]е под именом Дели Ибрахима четовала, робила и палила

по Серхату и Крайни. Паша ^у ]е дао 1авно офесити"72. Било }е

то у четврто^ децеюци XVII века на Крайни.

Управо такав борбени лик жене израсле у стварно] устанич-

ко] и ослободилачко^ борби балканских народа у XVIII и XIX

веку, поред српске позна|е и македонска, бугарска, румунска

и грчка народна муза.

У Македонией, крадем XVI века, сводим изванредним ^у-

наштвом истакла се као ха^дучки харамбаша чувена Сирма во]-

вотка. Она ]е живела и борила се у време турског насшьа од

1772—1864. године73. „РоЬена ]е у селу Тресонче, околина Дебра.

Ишла 1е у мушком оделу. По природи борбена, Сирма ни1е могла

да трпи зулуме разних турских насилника. Пошла ]е у планину;

сакупила дружину — н>их седамдесеторо. Песма позна|е Сирму

као храбру и неустрашиву, због чега ]е изабрана за возводу се-

дамдесеторице се^мена. С н.има ]е бацала камен, нишанила у

прстен и увек побеЬивала, као што и песма бележи:

я ВаЗаею-КесЦерамб, 5., Кгагка ирша и ргоИозг Возпе г Негсееоуте
(Ой ё- 1463—1850), Залцето 1900, 67. «=вс™«с

73 Аухобиографща Шапкарева, Македонски преглед, III, 64; с(. Клич-

кова, В., ор. сН., 290.
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Зима]те камен, фрла^е,

Ко! ке ме мене натфрлат,

та1 мене нека кердрсат

нико] с камен не натфрли;

Сирма ми камен натфрли

десет чекари потаму;

и седумдесет дружина

одбраа Сирма воевода74.

Као вс^вода обилазила ]е планине Бабин трап, Стогово, Кр-

чин и Барбуру. Мушкарци, ксце ]е предводила, дуго нису знали

да ]е жена. Дознали су то у тренутку када су $о] се покидала

дугмад на грудима. Касни^е се удала и као 80-годишн.а старица

ДСимитрщ'у] М[иладинову] испричала ]е историку сво]е младо

сти75.

На обронцима Осоговских планина, у околини Кустендила,

и данас се жителей горде именом Румене воеводе. Иако су ликови

Бо]ане хаздутке, Пенке и других песничка остварен>а бугарског

народног певача. Румена во]вода ]е стварно посто^ала. РоЬена ]ъ

негде око 1830. у Босачко1 махали, данас пограничном месту

Бушеву. Ха.щучки живот ни]е био непознат ньеним родител>има,

ко]е су често посепивали харами^е и се]мени. „Расла ^е у сиро-

машноз породици чи]е ]е главно заниман>е било сточарство и

аргатлук на турским чифлицима, па \е на]веЬи део времена про

водила као овчар и козар. Тако ]е од младих година кружила

по планинским и шумским местима, те ']& имала честе сусрете

с ха^уцима. Лош тада ^е почела да носи оруж]е и да вежба ни

шан из пушке и пиштол»а. Убрзо се прочула као добар стрелац"76.

Сво,]им сигурним и тачним нишаном знала ]е да посрами и на]по-

знатще нишанщце Турке. Било ]е случа^ева да су уо] угледни

Турци, усхипени н>еним прециэним погаЬан>ем, даривали оруж]е,

као н>е достойно.

И као удата, Румена }е наставила да напаса стадо и да се

крепе са ха^дуцима и се|менима, у н>иховим потерама. Стога су

Турци, иако ]е била удата, тражили да се потурчи. То }е само

подгре1ало н>ену ранщу мисао да остави купу и породицу и да

са верном дружином поЬе у шуму. Почела ]е да тражи такве дру-

гове са копима би образовала дружину. У Сто1ану ха^дуку, ку

наку тога времена, нашла ]е вернот друга. Два пута су дали реч

^едном другом за верно прщателютво, побратимство и посестрим-

ство. Нашли су фш неколико незадовол>ника турским режимом,

образовали дружину и почели да крстаре Осоговским планинама,

да се свете Турцима и да заштите бедну ра^у. Румена ]е изабрана

74 Миладиновци, Зборник 1861—1961, Скогце 1962, № 21.

75 1ЬШет.

74 Караманов, В. А., Румена войвода, „Отецъ Паисий", Х1/3, София

1938, 103.
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за во]воду дружине, а н>ен бар^актар био ]е Сто^ан. Чета ]о) ]е

брс^ала од 5 до 16 чланова, зависно од времена и услова. Било

]е то око 1858. године77.

Румена ]'е била позната и као велика певачица. Певала ]е

и ха;)дучке и ]уначке песме. На^дража ]о] ]е била следепа песма:

ДЪ се е чуло, мбре, видЪло,

мома войвода да бъде,

на седемдесетъ и седемъ юнаци,

съ седемдесетъ и седемъ маждраци7".

За све време во]водован>а носила ]е мушко одело, с пушком

кремен>ачом и харами]ском сабл>ом преко рамена и великим но-

жем и пиштол.ем о по]асу.

У трепо] години армщства и прогона од Турака безуспе

шно ]е покушала са дружином да преЬе V Срби1*у. Тада 1е почео

раздор у дружини. 1едан из дружине, стари харами^а Спасе, успе

да убеди остале да уби]у воеводу и бар]актара. Тако и учине, а

дружина се ускоро распадне од унутрапиьих раздора7".

У Молдавией ]е, у XVIII веку, ха^дуковала чувена Во|кица,

такоЬе четовоЬа, можда иста она Во]ка Балака о ко^о] се пева у

дивно] румунско] народно] песми:

РапДса 1?-о 1а1еа,

Зтт^а сш' 1е згте.)ша?

5ауа1, Уогса Ва1аса,

Саге-а-трга$1:1а1 ^ага

81-а зрепах скипта.

За уег1, Уогса, гага таге,

Бе шпЫй ре ЪгЛ са!аге

Ьгсопщгага <1е р131оа1е

Бе 1исезс са зйпш! зоага80.

У грчко] народно] песми, и оно] предустаничко] ко]а слави

Ье11а ЗиНоггса, народни песник све ман>е уноси митско-легендар-

не заплете око лика жене-ратника. Неке такве песме поникле су

искгьучиво у условима борбе Сулиота с Турцима. Блистави при

мери су надахнуте песме о Сулиотюпьама Мосхо Давела, Деспо

Боци, Хелена Боцари и другим одважним Гркин>ама, копима ]е

Сотири]'а Алимберти посветила изузетно документовану и обим-

ну студдцу Херощде грчког устанка*1.

77 1Ыйет.

™ Шйет, 105.

79 1Ыйет.

80 Разуи1е8си, N.. ЬИегаШга рори1ага гопапеавса, ВисигезИ 1910, 239—

—243.

м Еы-пг]р1а; I. 'АХ1|хтс^ртт), А1 'НронЯе? тт}? *НХХ^1ХТ)? 'Етга\кхст<4сео><;, 'АО^чои

1933.

http://balkaninstitut.com/
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Песма Н Мб<гхы (МозЬо), ода ^е, по Пасову (Раззош, ССУ1),

настала 1792, ]асно у себи носи трагове народног стваралаштва,

одражава]упи тачно карактер места и херо,)Ску мисао кра^а. Пе

сма почшье тако што се у долини Сули по^авлвду три бардака

турских паша ко,)И иду да осво^е Сули. Са врха овог непобедивог

места повика Димос Дракос — куда идете, да водите у ропство

децу и жене без мужева. Онда песма велича Мосхино ^унаштво:

1ест' ово Сули злосреЬно, е баш ]е Какосули,

Где мала деца ратушу и жене без мужева,

Где Цавелена во]у]е ко да ]е прави ]унак.

Са врха К^афа повика тад начелница Мосхо:

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

Сви а] 'те са мном за^едно и жене и мушкарци,

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

Нек остану им удове те жене, деца ньина —

Да кажу де их побише у Сул'^у Сулиотке."

'Е8й V то Еой>я тЬ хахб, ё8й V то Кахоаойлц

Пой 7соХе(лойу |лхра таиЗих, уиуаТхе? 8[х«? Лутре?,

Пой 7гоХе(х(4е1 То-ар^Хоиуа аАу т' 4^ю тохХХу)Х(4р1.

'Н хйрк М6ох<о фыуа^е 'ло лаум 'тгЬ т?)у Ккх<ра"

„Побеге тгаьЗкх ЕоиХьатха ха1 стеТ? о! То-а(ЗеХ<4та1;

Ма$1 (лои бХо1 трепете ха1 Лутре? ха! уиуойхе?,

Той? Тойрхои? хатахбфете, отгбро уа (ат)у а<р5)оте,

N4 [аеСуоцу х^Ра1? Х1' брфауА, -руаТхе? ха1 лоиоЧа той?,

N4 Хеу ?то ХойХ' той? стхбтсоаау ЕооХчЬтю-сге? уиуаГхе?."

(Раззо^, ССУ1, 8—16)

И назскептични^и научник мора се сложити — примеКу|'е

Сазонович — да се у ово] и оваквим песмама чу]'е глас самога

народа: зедноставност композищце и реалност описа говоре у

корист невештог народног стваралаштва. Такве песме обично не

носе у себи много исторщског, можда само име херова из нови^ег

времена. За име таквог истори^ског лица могла ]е да прионе и

нека стародревна епска песма, што се, у ствари, и одржава, су-

депи по неким мотивима82.

Такве песме, у ствари, показуху сложенной облик певан^а.

У ньима се ]авл>а нови елеменат приче, уплетен у веп готову чи

сто народну формулу певан>а. Под тим новим елементом кощ ]е,

изгледа, из друге области кгьижевно-уметничког стваран>а — при-

меНу1е Сазонович — треба разумети мотив испитивагьа пола де-

во]'ке.

Та] моменат у науци о народно] традицией оста^е недовольно

]асан, па му поменути руски аутор у сво^о] студи]'и посвепу|'е

посебно поглавл>е Извори испитиватьа пола и н>егове метамор-

к Сазонович, И., ор. сИ„ 327; ЕДТ Ззди. и 266.http://balkaninstitut.com/
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фозек. На то га ]е подстакао ]едан обред са Крита — 'ЕхЗСкпа

(Свлачекье). Прича о томе сачувала се у Антонина Либерала, осло-

боЬеника Марка Аурелща Антонина (161—180 н.е.). Приповеда-

н>е има легендарни ток и носи следепи садржа,]:

„Галате]а, кЬи Евритща Спартона, удала се у Фести за Лам-

бра, сина Пандионова, ко]и шце био ниског порекла, али сиро-

машан. У време бременитости сво]е жене, преклинзуйи богове

да има мушко потомство, рекао }о] ]е да не одга]а дете када се

роди, уколико то буде дево]чица. Одмах потом, он ^е отишао да

напаса стадо. Галате]а, затим, роди кперчицу и с ]едне стране из

сажагьен>а према детету, а с друге стране, има^угш у виду усам-

л>еност свога породичног живота, уз то побуЬена сновиБен>има

и врачима ко]и су ^ предсказивали да новороЬенче васпитава

у свойству сина, обманула ]е Ламбра, ]авившн му да се родио

синчип. Да^упи детету име Леукип, неговала га ]е и васпитавала

као да }е прави дечак. Када ^е дево]чица почела да се развита и

постала необично лепа, Галатеза се, из страха од мужа, пошто

дал>е шце било могупе скривати та]щ, обратила светилишту Ла-

тоне, усрдно молепи богиньу, ако ^е могупе да са Кенидом, клер

ком Атрацща, претвореном, по вол>и Нептуна, у Кене]а Лапита,

или слично Тирезщу што ]е од мушкарца постао женом, зато

што ]е на раскршпу трщу путева убио зми^у ко]а ]е сшила ради

л>убави. — Латона — каже предайте — дирнута сталним плачем

и молбама Галате]иним, претворила ]е дево]чицу у младипа. Жи

телей Феста ]ош се сепа]у тог догаЬа]а и памте приношение жртве

Латони Липцск©,), назива]упи саму свечаност Есхгузха, т]. свла-

чен>е, ]ер ]е девочка скинула пеплум (женски огртач)"84.

На основу овог и других примера из класичне старине (Ови-

ди)е, Метаморфозе), легенда истока (Вепгеу, Рап15сНа1ап1га I,

& 9) и неких средшовековних поема. Сазонович с правом заюьу-

чу')е да се мотив о испитиван>у пола преодевене дево.]ке ратника

развио самостално, без икакве зависности од класичних предста-

ва о метаморфози. Изгледа да он ни|е далеко од истине када

оповргава сваку органску везу измеЬу ових две]у по)ава; из ]ед-

не се, найме, ни)е могла развита друга; ]едино ^е могло настати

н>ихово произвольно мешан>е или, пак, замена ]едне другом, у

рукама аутора ко^и ]е познавао античку традицщу85.

У сво]а разматран>а Сазонович, меЬутим, шце уврстио и

]едну другу, свакако новику и метаморфози пола сродну шц'аву,

познату само у неким нашим кра]евима (Херцеговина, Црна Го

ра) и у Албанией. То ]е по]ава завештаних дево]ака, вирцина, то-

белща86. Н>ено порекло свакако ]е баш у предан>у о метаморфози

м Сг. Русский филолог, вестникъ XV, Варшава 1886, 369—378.

ы 1Ыйет, 370—371; НЬегаИз, А., Тгап5{огта1юпит Соп^епез, ВазПеае

рег ТЬотат Сиаппит, XVII Ьешлррик, 1568, 32.

и 1Ыает, 377.

86 На^потпуни^у литературу, готово библиографщу прилога проуча-

ван>у тобелща у нас, доноси ^икаполаб, Т. Р., ор. сИ., 79—80, № 1.http://balkaninstitut.com/
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пола, како га налазимо у античкој традицији. У оба случаја,

разлог претварања или прерушавања девојке у мушкарца, млади-

ћа, исти је: породица мора да има барем замену за мушко по

томство, кад већ нема „од срца порода". Једина је разлика у

томе што су раније метаморфозе женске деце у мушкарце врше-

не по вољи родитеља, као у случају Леукипа, док тобелија своју

метаморфозу у мушкобању доживљава као одрасла и по сопстве-

ној жељи. Илустрације ради наводимо Медаковићев запис из

Црне Горе:

„У Ровцима има једна дјевојка, која је остала без браће,

те се зарекла да ће остати у дјевојачкој чистоти и бити место

сина своме оцу, бити замена у витешкој невољи и на јуначком

мегдану. Она носи и данас мушко одело, паше оружје, а носи велу

пушку о рамену . . . Она иде свуда са људима, па и у бој . . . Сва

дружина држи њу исто као и осталог човјека. Њена је душевна

намера, прави завјет којег она обдржава као светињу, а тај

завјет пазе и остали људи и неће га нипошто повриједити"87.

Ово је, свакако, и најстарији запис ове појаве у нас, среди

ной прошлога века. Међутим, сама појава тобелија, вирпина мора

бити веома стара на балканском тлу, како то показују и легенде

о метаморфоэи пола. Можда је могуће наслутити да неки конти

нуитет у томе датира из далеке старине и свакако вуче трагове

преко легенди о Амазонкама и метаморфози пола до појаве гиган-

теса, јунакиња, жена ратника, тобелија.

Песничко језгро мотива о девојачком прерушавању у сва-

ком примеру је нешто другачије и модификовано. У једном слу-

чају девојка има улогу хајдука — она се мушки бори у редовима

својих јунака; дружина је бира за харамбашу, војводу, капетана,

али је годинама не препознаје (обично девет година у српским

и дванаест у грчким песмама). Најзад се пол девојке подвргава

испитивању и сазнаје се ко је она. — У неким песмама, видели

смо, она ослобађа из тамнице брата или мужа служећи се лукав

ством здруженим с ратничком храброшћу. — Напослетку, де-

војка добровольно иде у војску, замењујући оца или брата, дуго

испуњава своју обавезу и срећно се враћа купи. Оно што све

овакве песме чини различитим, „то је већа или мања разрађе-

иост појединих делова песама, концепција психолошког вида

личности, као и сам завршетак" — примећује Љиљана Павловић

Самуровић. „Девојка у свим песмама успева да сачува своју тај-

ну и открива свој идентитет тек када напушта војску"*. А то

је и најинтересантније за уметничку креацију и поетско искази-

вање ратничког лика жене која „не допушта у пјесми да утрну

њезина женска својства".

87 Медаковић, В. М. Г., Живот и обичаји Црногораца, Н. Сад 1860,

23.
м Павловић-Самуровић, Љ., ор. сИ., 261.http://balkaninstitut.com/



ХАЩУЧКА И КЛЕФТСКА ТРАДИЦША

Ха]дучко и клефтско усмено стиховаюе

0 творцима усменог песништва посто^е различита и неуса-

глашена мишл>ен>а. На^пре се мислило да народни колектив ства-

ра песму, а онда се давило мит:ьен,е да прве стихове о неком

догаЬа^у ствара псцединац, а народ их после уобличава, наравно,

уколико они задовол>е схватан>е и критери|ум народног духа.

Било ^е и таквих научних мишл>ен>а да ]е песме стварао неуки

народ, далеко од цивилизаци{е, а онда, сасвим супротно — да су

те песме коначан облик добщале на дворовима великаша, пле-

мипа, у крилу феудализма.

Истина ^е, изгледа, негде на средний. Ово утолико пре што

се постанак народне песме неретко заснива на усменом предан>у

ко^е живи у народу. Оно може бита проэно казиватье истори]-

ског обележ]а, хроника, или легенда и мит. А у н>еговом стихов-

ном изразу од пресудног уметничког значаща }е индивидуална

стваралачка моп народног певача. Отуда се он у поетском ства-

ран>у битно не разлику^е од кгьижевног ствараоца — песника,

осим ако ни^е обични посредник, без талента, ко.)и песму прима,

пева ^е и чува од заборава.

Вукове речи да „п^есме ^уначке по народу на^више разносе

сли^епци, и путници, и ха}дуци" има^у далеко шире значение.

Слепци, односно слепи гуслари су не само разносиопи него и

творци песама, посебно епских1. У приликама у копима су ха^ду-

1 МатиЙ, С, Наш пародии ем, 290http://balkaninstitut.com/
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ковали, клефти и ха^дуци су „давали тон" усменом песничком

изразу о себи. „Као творци епске песме они су важни можда

исто толико колико и слепи, можда чак и важней, али докази

о ауторству ха^дука нису ни онако ]асни, ни нарочито онако

многобро^ни као докази о ауторству слепих. Слепима ]е песма . . .

била занат. Ха^дуцима, меЬутим, песма ]е служила као забава, а

поред тога и као средство за пропаганду . . . као нека врста при-

митивног новинарства у коме се прославл>а]у н>ихова ^уначка

дела. За млагЗе, неискусне и новарще у хащучком занату песма

о ха]дучким зунаштвима, природно, служила ^е као школа, као

нека врста „теори^е" ... А баш зато што хащуцима песма ни)'е

била занат, него само „разговор", забава и средство пропаганде,

и докази о ха^дучком ауторству су малобро^ни. Главни докази

су, као и за ауторство слепих гуслара, у Вуковим сведочанствима

и у самим песмама."2

Вук ^е у Р]'ечнику (з. ха)дук), а онда и посебно забележио:

„Хащуци зими на ]атаку даньу леже у потащ, а по сву ноп гацу

и п1*ева.1У уз гусле, и то на^више п|есме од ащука" (Вук I, стр.

ХЫХ). Слично ]е забележио и аутор кн>иге Зедно лето четованм,

када каже да ха1дуци прекрапу^у зиму по селима, на ко.]'има

„гуде уз гусле и п^ева^у ]'уначке щесме, препричава^упи летнье

доживл>а|е"3.

Тако ^е наставала и грчка народна песма. Поред слепих пе-

вача, „рапсода", ко]и су обилазили градове, покра^'ине и села,

углавном у време локалних светковина — панаЬура4, песме ко^е

слика^у по]едине интересантне детали из свакодневног живота

и делован>а клефта саставл>али су сами клефти. Они су то на]бо-

л>е и могли, као учесници и сведоци многих подвига о кошма

су певали. „Пре устанка за независност, на^вепа радост и утеха

за Грке било ^е певанье и слушание ових дела . . . Ове песме често

су од^екивале у просторщама водепих л>уди наци^е, и, тешко

)е поверовати, по дворовима владара. У вези с овим посто^и ]'ед-

на прича о два угледна Грка позвана на вечеру код турског аге.

Усред гозбе, Османли)а ^е замолио ^едног од н>их да запева. Ова^

1е узео сво] инструмент и започео песму, чи)и стихови кажу

да ,3ахари1*ас жуди за турским главама'. Након првог стиха, пре-

кинуо ]е песму да би рекао свом домапину: „Немоте се увре-

лити, господару, на речи ове песме". — ,Не мари', одговорио 1*е

Осмамли^а, смешеКи се, .Настави' ".5

И у грчко] науци о фолклору влада подвощено мшшьенье

о томе да ли песму ствара по1единац или народ. Оснивач грчке

фолклористике Н. Политис, дакле „грчки Вук Карацип", у сту-

' ТЫает, 301—302.

3 ПророковиЬ, Р., Лзето четова/ъа, 3.

* ВавваНу, т., К1ерНИс ВаПайз 24; ЗсЬтШ, В., Уо1к$1еЪеп йег Ыеи

еггесИеп, 87.

5 ВадеаНу, 5., К1ерННс ВаИайз, 24; Раший, В., Клесрте и Сулите, 21
http://balkaninstitut.com/
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ди]'и под насловом Познати песници [грчких] народных песама6

утврЪу^е ауторство, како Ьемо доцшце видети, веНег бро^а по-

^единаца као твораца клефтских и устаничких песама. На дру-

го] страни, познати историчар и аутор повелике студите Клефти

Море\г танис Влахо^анис пип!е расправу Народ—песник, у ко^

на ^едном месту каже да тце ]едан човек веп цео народ стварао

клефтске песме: „Клефтске песме су творевине самопе; оне има-

]у облик баладе, историйке песме, и ]едан цео народ узима их,

пева и улепшава . . . Па ипак су тужне, ]ер ^е и душа народна

тужна, будупи да ^е и она песничка душа".7

Такво Влахо^анисово михшьенье одраз ]е старщег, традицио-

налног схватан>а, какво ]е изнео, половином прошлога века, Е.

1емениз у романсирано] биографией клефта Ламброса Букува-

ласа: „Грчки народ ^е по природи песник; он спонтано преводи

V стихове сво]е радости, сво^е болове, сво]а жагьен>а и наде, сво-

1е дивл>ен>е. Те песме, лишене сваке вештине и сваког извештаче-

ног украса, час енергичне, па нежне, наивне и понекад узвишене,

прихватаIV уши жудне да их чу^у и преносе из покол>ен>а у по-

кол.егье. Читава историка Грчке од осва]ан>а налази се у тим

наполним певаньима. Импровизатор }е пустио да му име падне у

заборав, али 1'е херо|у кога опева дао бесмртност на ко^у за себе

нще ни помишл.ао"1.

О велико] улози ко]у су слепи певачи — гуслари имали у

ствараньу, одржаван>у и ширен>у народних песама, у науци о

кн>ижевности ]е више пута говорено, и то увек полазепи првен-

ствено од аутентичних сведочанстава по^'единих записивача. О

томе пак да су и ха^дуци и ускоци, клефти и арматоли не само

инспирисали и разносили него и сами стварали Значке народне

песме писано ]е готово узгредно — Клод Фори^ел9, В. Рашип10, С.

Матип", В. Латковип12. 1ер, докази о ауторству клефта и ха.шука

као народних певача нису ни онако ёасни, нити су тако брощи

као докази о ауторству слепих гуслара. Стога нам и овде, као и

за ауторство других песама, главни докази оста^у сведочанства

по^единих записивача и поготово саме песме о клефтима и ха^ду-

пима.

Према Вуковим подацима у предговору IV кн>изи, бро] ха.Ь

дука певача ]е доста велики, али ни^е ни приближай бро^у сле

пих гуслара, 1ер он ]е песме бележио по ослобоЬено] територи^и,

и то у време када се хащучки период завршава, па нще долазио

« ЛогоурафЬх Е', 1916, 489—521, Парчастаб? Г, 1968, 173—199.

'ЛаоурафСа 2', 1922, 79—84.

8 Уететг, Е., ВоикоVа^^аз, Шеренге сГип ЫерЫе аи XVIIе 51ёс1е, Рапз

1858; 7—8.

» Раипе! I, СХЬ-СХЫ.

10 РаишЙ, В., Клефте и Сулиоте, 8, 15, 45—46.

" Матий, С, Наш народна еп, 289—308 (Теории народит епа).

': ПКШФ, ХХ/3-4, 1954, 184—202.http://balkaninstitut.com/
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у непосредан додир са ха^дуцима певачима.13 МеЬу певачима од

ко.)их ]е Вук забележио ха^дучке песме неки су и сами били ха]-

дуци (Тешан Подруговип, неки Сто^ан ха^дук из Херцеговине, у

песмама опевани АнЬелко ВуковиЬ и Павле Ирип, родом из ужи-

чке нахи]е). За Тешана Подруговипа, из околине Гацка у Хер-

цеговини, Вук Карацип изричито вели да )е као хащук био по-

штен човек; у ха]дуке се одметнуо пошто ]е убио некога Т\фчи-

на ко^и ]е хтео н>ега да уби^е. Из несреЬених бележака 1анка

Шафарика ближе се види да ]е Подруговип отишао у ха.1дуке

пошто ]е убио „]еднога насилника". када су Турци били насрнули

на девочку из н>егове задруге14. О Подруговипу као хащуку Ша-

фарик каже да, иако чувен хаздук, никада сам пще скупл>ао дру

жину нити }е хтео да буде харамбаша, веп )е ступио у туЬу дру

жину15. „Он ^е врло пщепо знао ударати у гусле, али щ'евати ни-

1*е . . . него ^е п]есме казивао као из кн>иге; а за скугаьан>е п]есама

таки су л>уди на1бол>и" (Вук I, стр. ХЬУИ). Од н.ега ]е Вук за

бележио ове ха^дучке и ускочке песме: Старина Новак и кнез

Боюсав16, Новак и Радивпте продагм Гп\пщ\>, Жснидбп Ива Голо-

трба, Женидба Сто]ана Занковика, Женидба Ивана Ришн>анина,

Сеюанин Тадща, Ришььанин хацща и Лимун трговац. Последнее

две песме има^у аутобиграфских елемената. У првот од н>их опис

Црвених сти^ена личи више на доживла] певачев. Подруговий

]е, изгледа, ту ха^дуковао, па ^е овамо кроз песму провео и Сегьа-

нин Талибу". А у друго1 песми Лимун трговац води сватове оним

истим путем ко]им ]е Подруговип некада пролазио као трговац".

„Он }е знао" — додаче Вук Карацип — „]ош на]ман>е сто зунач-

ких ш'есама, све овако, као што су ове. ко1е сам од н,ега преписао,

а особито од ко1*екаки приморски и Босански и Ерцеговачки а^-

дука и четобаша" (Вук IV, стр. X—XI). Оне су остале незаписане.

МеЬу н.има ]"е петнаест песама о харамбати Ми|атл? Томипу",

а свакако и она Старина Новак и дели Радиво]е, записана као

варианта од неког другог певача.

Песник и у сво1'им редакщцама песама о ранщ'им историЬ

ским личностима да]е феудалним ]унацима ха^дучке црте; нпр.

13 Матип, С, Наш народны ей, 303.

14 Г[авриловиЬ], А., Два Вукова певача народних песама, Труба, 1908,

бр. 7, стр. 2; бр. 8, стр. 2; бр. 9, стр. 2; Народна кн>ижевност у изд. Српска

кн>ижевност у кпижевно] критици (приредио В. Недип), к». II, Београд

1966, 345: Недип, В, Вукови певачи, 10.

15 1Ыйет; о Тешану Подруговипу, Старцу Милищ, Степану хащуку

и другим Вуковим певачима види опширнше: Меденица, Р., Наша народ

на епика и н,ени теории, Цеттье — Београд, 1975, 46зри.

16 У предговору IV кн>изи народних песама, 1833. године, Вук не на

води ову песму као Подруговипеву; уместо н>е дата 1е песма Новак и Ради-

ео/ продажу Тру]ицу, ко.1е. пак, нема мейу песмама у III кн>изи државног

излан-я Я1ПГОПНХ песама 1894.

17 Матип. С. Нови о?леди, 126.

18 Неттип. В.. Народна юъижевност, 346.

» 1ЬЫет, 344. http://balkaninstitut.com/
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у песмама: Женидба Душанова, Марко Крсиьевик позна]е очину

саб/ьу — прва варианта, и Марко КралевиН и Вуча ценерал.

Пошто ^е заробио Вучу и Велимира, Марко тражи за откуп три

пута по три товара блага. На кра^у песме „во]воде дизелише бла

го". Ово ]е ха^дучка црта, као што ]е скидавье одела са побеЬе-

ног у бо]у, у исто] песми, такоЬе ха^дучко правило20.

Од неког Оксана ха^дука из Херцеговине Вук ]е записао

ха;)дучко-ускочке песме Опет женидба Сто]ана Занковипа и Вук

Зеринип и Зукан бар)актар.

Од АнЬелка Вуковипа са Косова, из села Ораовца у околини

Вучитрна, Вук ]е забележио песме Млади Мар)'ан и Арнаут Осман,

Ма]стор Мано]ло, Женидба Ива Сен>анина и аутобиографске сти-

хове АнЬелко ВуковиН и Синан Кесецща. Ову последн>у песму,

у ко]о] говори о томе како ^е убио неког Турчина, Синана, па се

одметнуо, АнЬелко ]е испевао 1821. „О истини историке н>ене

толико ми ]е АнЬелко приповедао, ]ош пре, него ^е песму спе-

вао" — сто]'и у Вукову предговору.

Ха^дук Павле ИриК из околине Ужица аутор ^е две^у песа-

ма (Вук II, стр. 469, 501). У ха]дуке се одметнуо ^ош као младиЬ.

Неколико година ха^дуковао ]е у околини При]епол>а, а као зрео

човек дошао ]е у ужички кра] и ту наставио ха.щукован>е. О Ири-

Кевом ха]дукован>у и данас се чува предан>е по селима у По-

ЛИМЛ.У21.

П\еванща церногорска и херцеговачка, збирка народних пе-

сама Симе МилутиновиЬа-Саразлще, доноси више изразито ус-

кочких и ха^дучких песама (бр. 16, 29, 34, 56, 86, 87, 89, 102, 103,

108, 115, 116, 144, 174); уз неке се као аутори изричито помин>у

ускоци и ха^дуци. Тако су од Леке МастиловиЬа, ускока и слав-

нога гуслара и певача из Гацка, две песме: Што )е Тру]о (стр. 122)

и Ускоци (стр. 324). Од 1ефте НираковиЬа, ускока из ОзриниЬа

код Никшийа, ]е песма Ха]дуци (стр. 205), по ко^ дружину чи

не „све ха]дуци како мрки вуци"; од истог ускока 1ефте ]е и пе

сма о СмшьаниЬ Или]И (Опет СмиланиЬ., стр. 208).

Да свако певан>е у П}евани]'и нще са чисто ускочком и ха.)-

дучком тематикой показуху песме Николе Митровийа, ускока

Морачкога, Неполуб (стр. 236) и, поготово, Маркова женидба

(стр. 214), у ко^' легендарни српски зунак добила ха^дучко по-

нашан>е, управо онакво какво смо сретали у неким песмама Те-

шана ПодруговиЬа.

У предговору сво]е збирке (стр. VIII) В. КрасиЙ наводи да

му ]е неке песме казивао певач 1ово Микеша из крупске нахи1"е;

он ]'е све песме что од свога оца Вука, кощ 1"е био 16 година

„српски ха.1дук — ха]дук у племенитом смислу".22

20 Матий, С., Наш народны еп, 202.

21 Недий, В., Вукови певачи, 65—66: Шалипуровий. В.. О Павлу Ири-

Йу. казивачу песама ВVку Караципу, Ковчежий 14—15, 1977, 126—129.

22 КрасиЙ. В. Т. УТИ.http://balkaninstitut.com/
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На ха]дуке и ускоке као творце епских народних песама

}аснще упупу1у неки шаблонски стиховани завршеци, нпр.: „На-

ма, дружбо, здравл>е и весел>е". Редак ]е случа] да се у таквим

свршецима видик прошири на цео народ, с нагласком на истини-

тост опеваног догаЬа]а, као у стиховима:

И то било ка' се ]е чинило;

Ова щесма свщема Србима,

Од мен' щесма, а од бога здравл>е.

(Вук IV, 61)

ОбраЬан>е дружини упуЬузе свакако на песму створену у

дружини и за дружину, како то илустру)у стихови песме Смрт

Сетьанина Стевана:

Да Цедимо да се веселимо

И по томе да вам щесму кажем

Од истине што ^е за дружине.

(Вук VI, 11, 1—3)

Успомена на доброг друга остала би дуго у сепан>у ха^дука,

као у песми Женидба од Задра Тодора (Вук III, 24):

Давно било сад се споминьало,

Како БурЬев данак у години,

Баш к'о добар ^унак у дружини.

Ови стихови представл>апг, у ствари, ха,)'дучку редакци|у, као и

завршетак песме Женидба Ива Сен>анина (Вук III, 26)й.

У песми Груица и Арапин ха^дук ]е истовремено и песник:

Попщева ДебелиН Новаче:

„О ]унаци млади нежетьени!

Ви се жен'те откуд вама драго,

Не бо]те се црног Арапина,

Зер ]е данас Арап погинуо,

Пос'зече га НоваковиК Гру)'о".

(Вук III, 4, 58—63)

Песму о оно] весело] згоди ко]а се десила Грузиди кад су га

Новак и Радиво]е, преобученог у дево]ачко рухо, продали неком

безазленом Турчину, сачинио ]е дели Радиво]е. Он пева и сти-

хове о погибщи Заика од Котьица, али „не по гусларском, него

по тихом и брзом ха]дучком начину"24.

ДогаЬа]и опевани у клефтским песмама, за разлику од ха]-

дучких, увек се, као по неком правилу, узима^у изоловано. Но, и

23 МатиЬ, С, Наш народны еп, 305.

24 Ха/дуцы ы ускоци у народным песмама ы прычама, Београд 1932; 21.http://balkaninstitut.com/
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тако изоловани догами, о копима пева]у и сами клефти певачи25,

живописни су и данас се сматра^у на]лепшим украсом новогрчке

народне поези^е. 1ер, многи клефти били су и песнички обдарени.

Обично су неделэом или празником, када се нису борили, негде

у планинском зеленилу и хладовини налазили мирно уточиште,

]ели печену ]агн>ад и овнове са ражн>а и пили вино да потом

„лако попева^у" (Раззош, XII, 7. фьХотрауочЗоОУЕ). „После ручка

ухватили би се у коло, па играли и певали . . . Они су обично пе

вали уз тамбуру, чи)и ^е дивчик био дуг по неколико метара"26.

Нэихова ]е тема танка (Раззош, СХЬУ, 14. фт)А,4 трауой50, слобо-

доумна и весела — поскочица. Клефт од дружине тражи тамбу

ру да запева поскочицу (Развод, СЫУ, 6. <р^РТЕ ^ои т^ та^тсоира

уа Х1ауотра-'ои8у)сты)- Према неким фрагментарно сачуваним песма-

ма и забележеним стиховима, било ]е и таквих поетских састава

ко^е су клефти у^едно певали и играли27.

Клефти и ха;щуци обично игра]у и пева]у у гори, ко^ се

се они ]едино и раду)у. Али, некада ]е био довол>ан и кобан сан

да помути ньихову радост уз песму и пиле, као на сусрету двор

це капетана, када се зедан од н>их не раду)е, не пева и не гаце,

^ер нема ничег доброг чему би се радовао, због чега би пио и

певао (Раззош, СЬХХХ1У, 10: Тб т( хаХЬ 'хо> ча. хаРй> у* дай> **

трауои8т)сто>). Отуда, не ретко, клефт пева ^етко и тужно, пева

нарицал>ку, тужбалицу.

Песме изричито наглашава]у тренутак нерасположен>а умор-

ног или раньеног кунака, ко^и на^пре тражи да га поставе да седне,

да се водом окрепи, а онда се обраНа посебном желюм:

Донесите ми тамбуру да танко попщевам,а

Да мо]е саздам стихове, ту песму тужбалицу.

25 Раипе1 I, СХЬ: „ . . .зиг 1ездие1з сЬатеШ 1ез гарзоаез аез ЮерЫез".

26 РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 21.

27 ВопараПе е( 1ез Сгесз (раг Мааате Ьошзе Зад. — ВеПос. зиМ «Тип

иЫеаи йе 1а Сгосе еп 1825. роиг 1е сотю Ресспю), Рапе 1826, 252: „1л Р1-

ёсе ^и^ зик а ип гарроП р1из сигес! ауес 1ез ёуёпетеШз асШе1з, е* зетЫе

сотрозёе роиг ё1ге сЬапгёе аргёз ипе уккмге, а1огз, цие аёрозаШ !еигз

агтез, 1ез Сгесз, спегз е1, зо1аа1з зе гёшиззеШ аез ЬгапсЬез уеПез, е1,

гогташ. ипе спате аапзагпе, рагсоигеп* 1ез уаиопз е1 1ез соШпез". Следе

стихови под насловом „ЬатЬгоз":

йе за ИЬегИ гааЧеих

1е Сгес розе 1а 1апсе

е( йапзе...

Д. А. Петропулос мисли да ]е ово пре уметничка творевина, ко]у аутор

француске збирке карактерише као орску песму што су ^е грчки паликари

играли после победе, пошто одложе оружие. Д. А. ШтрсэтоиХо!;, Еиц(}с>Х-/)

€{; т^ [ЗфХюурафЕау тшу ЬХкгроиям 8тг^от1х<оу тра-уоов^ (1771—1850) 'Етат. Логограф.

Арх«Ы тт)? 'Аха8т)(11ас 'КЩчйч, 8, 1953—1954, 79.

28 Грчий Мано]ло у нашим песмама не пева уз гусле, него као и грч

ки ^унаци „удара у ситну тамбуру, уз тамбуру танко погацева" (Вук III,

6, 123—124); и Грур Новаковип пева „танко гласовито" (Вук III, 7, 237).http://balkaninstitut.com/
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Ка1 ферте (хои т^л/ тартоира VI» фьХотрауоиЗ^ао,

N4 РуаХо то трауой81 (хои тб «аратк^ец^о.

(Раззош, СУ1, 4—5)

У низу варщаната ове песме о Димосу Букуваласу под]еднако су

епски дирл>иви и снажни стихови о ран>еном паликару .Готису и

клефту Митросу. У груди смртно ран>ени 1отис жели да устане

и седне, да уз тамбуру „танко запева . . . последньу песму" (Развод,

СХ1Х, 10—11: V4 ^иотрауои8т;<7со. . .тб атер7о трауо^оЧ). У другО] вер-

зщи клефтско певан>е илустру]е и ова] стих:

Да зетке песме, жалосне и тужбалице левам.

N4 то трауой8кх 0Хфер4, трауой8кх [АироХбукх.

(Развод, СХЬУ1, 12)

Клефт Митрос ]е остао сам; нема ни старе ма.]ке да га у

болести послужи одлежалим вином. Усамл>ен, он с прозора по-

сматра другове како иду у тамбуру удара]уки. (т^ тсцхтоира Ра-

ры^сад-), посматра тамбураше како свира]у и пева\у (Той? таргои-

раб'г? тас^оута? м' атои? той? трауоиЗо^та^. Тада га обузе туга, за-

плака се и затражи:

Донесите ми тамбуру, та] тужни инструменат,

Да ударим ^е жалосно и тужан ^ош да кажем:

,Да немам сво^е ма]чице да послужи ме вином".

Ка1 <рёрте (хои т^ та(17гоора, то ^Хьр^еро тга1уу[81,

N4 то Рарестю ^Хфер4 ха1 V4 то 7гй хаО(х^о<;,

Пой 'у<о [хауоОХа 8^ е^о, V4 [хе хои|хаУтар107).

(Развод, СЬХ1, 10—12)

Онда позива дрвеЬе и врела на копима ^е воде пио, да га ожале,

]ер му ]е дошао дан смрти.

Кад су неког клефта повели на вешанье и на]пре га довели

пред Али-пашу, ова^ чаушима нареди:

Донесите му тамбуру да отпева нам песму,

Колико уби Турака, колико бул>укбаша.

Ка1 ферте той т6у тарлгоъра у4 -щ Ь/а. трауойЗь,

Постои? Тойрхон? еахбтюсте, тгбаои? |Х7ГооХоих(лтохоч8е?.

(Раезоиг, СХХ1, 14—15)

У Али-пашином прогону 1804, као и за време других ньего-

вих подухвата, многи клефти били су принуЬени да се покоре.http://balkaninstitut.com/
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Херо;)ски отпор по]единаца пашином присил>ава1ьу да се покоре

тема ]е више песама чщи су певачи сами клефти. У 1едно] од

н.их видимо како су се клефти покорили и постали ра]а „и неки

овце чувашу, а други козе пасу"; само ]едан млади клефт не жели

да се покори, него }е пошао унаоколо и уз тамбуру „рецитовао"

(тбу тартсоора ХаХоосе;.

1а ра^а не поста^ем, ни Турцима не кланьам,

Не клан>ам властелинима, не клан>ам коцабаши,

Но само чекам пролепе и ласте да се врате,

Д' изаЬе Влах у планине, д' изаЬу Вла]инице.

'Еуы рауьа? 8& у&уоцаь, Тоорхош; 8&у 7гроо-хоуаб>,

8&у 7гроахиу& той? архоуте? ха1 той? хотста(Х7гаат)8е1;'

^6у' хартерй т-}]У ауоь?;?), уа рбойу та хе^6У1а,

уа (1уойу о1 рХа^е? ота (Зоиуа, уа руойу о1 ($Хахо7ГойХе<;2в.

Нщ'е био редак случа] да се и клефтски капетан пред сво-

]т& зунацима наЬе у ситуации да саставл»а песму. Тако из ]едне

Колокотронисове приче сазна.{смо како }е и он, када ^е на почет-

ку прошлога века био клефт у шумама, осетио потребу да сво]у

дружину осоколи песмом30. Н>егова у ту сврху нарочито састав-

л>ена песма гласи:

Лепо ]едемо, шуемо и лако попевамо,

Ал' добро ми не чинимо, за нашу душу добро,

Док л>уди цркве подижу и манастире граде;

Но ха^демо да чувамо та^ мост на реци Триху,

Куда пе пропи во]вода заробл>енике водеп',

Да ланце те посечемо и тако робл>е пробе.

Кала трй(хе ха1 7г[уоо[1е ха1 ХьаУОтрауоиЗа^е,

8Ь» хауои[хе х' 2уа хаХб, уса т})У фих^ (Аа?5

6 хбсгцо? фхек&уоиу ЬосХт]очЬ; фхекхуоиу ха1 цоуао-г^рьа —

уа тта(АЕ уа фиХа^ои(ле '? тщ Тр1х*? т° уефйрь,

гсой 6а теераот) 6 (Зб'фоута? [х& той? аХиочо^уои?,

у<х хафои(хе той? ЖХиаои? уа руойу о{ ахХаРь>(А^0131.

У време устанка (1821) Месолонгит Стасинос Микрулис, ко

ме ^е брат погинуо у прво] опсади Месолонгиона саставио ]е

песму о томе — ТрауоиЗь той МеаоХоууСои — дугу песму од преко

» ПЕ 61 В', 5—8; Развод, 1Л1, 6—9; ЕДТ, а 278: 1а ра1'а не поста^ем и

нити да]ем харач ("ЕуЖ раукх? 84у усуоцси, хаРат°1 8^ лХер<Ьу<о); Казотоилз, N..

'Еувиц-^цата I, 3.

30 ЛаоурафСа Е', 1916, 510, Паруаааб? I', 1968, 189; ФЛаВеХфейф ®- N.. 'О

КоХохотрслук)? ттщгца. А1 МоОааь 1Е' (1906—1907), ф. 350, о. 2—3.

31 Лаоураф1а Е', 512; Паруааоб? Г, 190.

http://balkaninstitut.com/
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сто стихова32. У народном сепан>у остало ]е врло мало стихова о

томе. Поучно ]е пореЬенье прототипа песме об]авл>ене из рукописа

и оних варщаната забележених у народу. Из овог пореЬен>а се

види колико и негативно учешпе народа у поези^и, засновано на

скрапиван>у и изоставл>ан>у, доприноси побол>шанэу песме као

целине. Да прочитамо прве стихове Микрулисове песме:

Кад бих птица постао високо да узлетим,

Румели^у да посматрам, та] црни Месолонги,

Са Турцима што ратуше и четворицом паша,

А с н>има дван'ест хил>ада ]ОШ албанских првака;

На копну ]ече топови, на мору лаЬе стен>у, •

Ко киша Ьулад пада1у, а бомбе попут града,

тош зрна прште пушчана к'о да су песак морски.

N4 '(лот» тгоиХ1 Vа лётауа Vа 7гт)уа^а той фг]Хои,

V' аууаутеиа тт) РойцеХт), то цайро МеаоХбууц

пои тгоХе(хе1 цк т^у Тоирхьа, [/1 ТЕ<таерои<; 7гааа8е<;,

х' о1 тсрйтоь тт)? 'Арр^ьпа? (хе 8а>8еха ^1Хих8е(;,

той аткчоич тбта т% ^терьа?, хара(11а той теХауои.

Шфтоиу о1 (хтгаХе? аа (Зро^, о1 (хторте? ста ха^<*^1>

XI айта та Х1^отой<реха ахч &(А(ло? тг)? ОаХастстт]!;33.

После устаничке 1821. пева]'у воеводе и капетани Макри]а-

нис и Гривас. Теодоракис Гривас (1797—1862) пореклом ^е из

познате арматолске породице Гривас из села Тоскизи у области

Сули. Од младости ]е учествовао у народним покретима, на;)пре

под Букувалом. После избщаша устанка ньегово име тесно ]е

повезано с народном борбом првенствено са опсадом Месолон-

пца. Управо о том сукобу Гриваса са ]а1ышским Турцима говоре

и н>егови стихови у обимшцо] варщанти ове песме, ко^у ^е он

у рукопису оставио, а об1'авио }е А. Пасов, дода]упи у белешци:

„Сагтеп &иа тали сопзспрШт Спуаз ТЛпсо <1опо ЫесиЧ"34. Песма

се односи на устаничке дога^е у 1823. години, када ]е и настала.

Много доцшце, у дубоко] старости (26. фебруара 1854), Теодо

ракис Гривас ]е спевао стихове ко]и укратко резимира]у све на

поре и успехе клефта и устаника у лику н>ега самога као устанич-

ког воЬе и песника:

1а дете бех па остарих к'о клефта и арматол,

Колико водих битака са оруж]ем 1а мо^им,

И нигде не осрамотих ни оружие ни себе.

32 С{. УоиНег, ЬеИегз зиг Ы Сгёсе . . ., р. 50. Овде налазимо податак да

1е аутору ову песму дао сам лесник Стасинос Микрулис (II ш'а 6X6 доппё

раг ГаШеиг тёте, 8(асто Мкхоииз . . .); сГ. 1..еггапс1, КесиеИ, р. 127.

33 Лаоураф1а Б', 513, ПарVааст6<; Г, 192.

34 Развод, ССХ1ЛШ1; сГ. Зю^ашмб, М., Згрзке г %гдке гшгойпе ренте

о из/апЫта, I егс^о-згрзк! яипрогцшп (Кауа1а 1976), 5о1ип 1979, 172.http://balkaninstitut.com/
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"Н[Ю1Л» -хулЫ х' ёуераста арца-гоХб? ха1 хХёфтт]?,

хь бетой? тгоХ^ои? 1х<гуа еуы хаь тЛрцата (лои,

7г0еVа 8^ о^тротпатт^ха х' 4уЖ ха1 т&р^ата |лоо х-Х35.

По начину певагьа и веродостозности приказиван>а себе и

сво]е дружине ови и овакви певачи значащи су управо због тога

што су н>ихове песме, по тематици и начину н>ене обраде, готово

увек одраз исторщ'ске стварности козу СУ они доживели. Такве

песме има]у ман>е елемената романтике и улепшаван>а. 1ер, клеф-

ти и ха]дуци су певали о знача}ни)'им догаЬа^има, било да су у

н>има учествовали или да су о н>има само чули од других. Тако

настала песма се затим ширила у дружини, а онда и у народу,

од]еку]упи преко гусала, тамбуре или лире, често и у виду сасвим

нове песме.

„Пословачки" договор или гласно споразумевагъе ха]'дука/клефта

У народним песмама се често пева како се ха^дуци гласо-

вима споразумева]'у. Ти гласови су дво]аки; то су, на]пре, подра-

жаван>а животин>ским гласовима, а онда — то су алегоричнй

стихови, песме, пословице36. Првобитно се сматрало да су ]атаци

преко „пословица", када то лично нису могли, обавештавали хау

дуке о опасностима и о начину борбе. Народна песма, меЬутим,

ову ш))'аву ха^дучког договора готово исюьучиво припису|е са

мим ха.]дуцима ко,]'и се, долазеКи на рочиште, з'авл^'у меЬусобно

уговореним значима или гласовима. Они се, окружени непри]а-

тел>ем, договара^у имитиран>ем животин>ских гласова: гаврана,

кур^ака, кошуте, срне, пса. „Споразумеван>е на та] начин вршено

1*е по уговореним знацима, или по бро]у пута ко^им се ]авл>а,

или по гласу ко]и имитиразу. Да не би ова] начин спооазумевя'ьа

пао у очи непри)'ател>има, дозиван>а су чшьена имитиран>ем дру

гих гласова. Ако би на пр. 1едан ,загра|ао' (загоактао) као гавран,

други би се одазвао зави]ан>ем као курзак"37. Тако, по ^едно]

песми цели-Радиво1е загради као црни вран; из пепине га чуз'е

брат Новак, па зави]а као мрки вук и „по томе се гласу састадо-

ше" (П]евани]а, 270). У песми Новак и Радиво^е продажу Груииу,

пошто се договоре да ова^ побегне кад му буде драго, Цафер-

беговица богато одене и окити роба Драгокупа. Он, Грущца, тада

зажели да иде у лов и поведе тридесет Сара;)ли]а, ко^и пе му „ло

ва доносити":

И Лаоуг<х$[<х Е', 513, ГЬ^ааай; Г, 192.

36 БорЬевий, Т., Белешке, 133.

37 Поповий, Д., О ха]дуцима II, 14.http://balkaninstitut.com/
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Кад су били близу Романије

Рикну јелен а рикну кошута,

Проговори тридест Сарајлија:

Господару робе Драгокупе,

Ено рикну јелен и кошута.

Ал говори диютс Груица:

Не лудујте, младе Сарајлије,

Оно није јелен и кошута,

Већ је оно Новак и Радивој,

А ово јс дијете Груица.

(Вук III, 2, 153—162)

Рикање јелена и кошуте били су уговорени гласови, нека врста

хајдучке „лозинке", по којој је Грујица разумео да су Новак и

Радивој ту у близини.

Некада је то препознавање кобно, као у песми Несрећа хај-

дучка, забележеној у Милутиновићевој Пјеванији. Песник је ов-

де стиховао злу судбину једне чете од тридесет хајдука са три

хар-шбаше — Савом од Посавъа, Божом од Котора и Жарком

од Никшића. Сава оде у град Љубиње ,да донесе вина и духана

/ и свакоме другу по опанке, / још потребе што је за хајдуке".

Успут сврати у механу те се напије, а онда хоће да изда дружи

ну. Зато на њу поведе у Сомину планину тридесет Турака Љуби-

1ьана. Ту их распореди, па ее по договору јави дружини, завија-

јући „како мрки вуче".

Зачуо га од Котора Божо,

Заграктао ка' црниј гавране,

И по томе састаше се гласу.

(Пјеванија, 151)

Тако Сава окупља хајдуке да се одморе, а онда их напија и још

„ајдуцима пушке залијева"38. У томе их и Турци нападну.

У неким одсудним тренуцима гласно договарање прелази

оквире обичног препознавања хајдука међу собом. Оно прераста

у заповест харамбаше или барјактара, у давање знака за јуриш

или почетак борбе, поготово за препад у непријатељском окруже-

њу, замењујући тако оно правило у бусији да нико не потегне

док не пукне харамбашина пушка „граналија". Тако је у једној

стихованој здравици:

Наже чашу Божо барјактаре,

Наже чашу, попита је не ће,

По својему друштву погледује,

Пословачки друштву проговара.

» ППНП, IV, 1937, 214; Борђевић, Т., Белешке, 89.
http://balkaninstitut.com/
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Божа друштво добро разумело,

Одма пуче тридесет пушака,

Одма паде тридесет Турака.

(Сто^адиновиЙ I, 11, 327. ид.)

Овакво певан^е ха]дука у ствари ^е н>ихово гласно спора-

зумеван>е и договаранье у скривено^, алегорично] песничко] фор

ми. „Колико ретка и лепа, алегорща ]е у нашем песништву то-

лико и природна. По правилу, она се }автьа онда кад неки ]унак

због околности у ко.)има се налази не сме отворено да говори"39.

Тако ]е у песми Старина Новак и дели Радиво]е, када везани

Радиво^е песмом тражи помоп од Новака:

Оде щеват' дели-Радиво]е;

Бог т' убио горо Романи)о !

Не раниш ли у себе сокола?

ПролеКеше ]ато голубова

И пред н>има птица головране,

Проведоше бщела лабуда

И пронеше под крилима благо.

(Вук III, 3, 39—45)

Управо ту у наставку саме песме, где „дивете Груица" пре-

позна^е дели-Радиво]а, срепемо она] сасвим редак податак о хау

дучком певан»у у самом бо^у — без гусала. С обзиром на то да

се сви држе за велике ^унаке, ха,)дуци овде „щевазу из гласа" и

онда кад кога ухвате и поведу на мучен>е. Такав ]е пример, опет,

у исто] песми, дели-Радиво^е, кога Турци везаног воде кроз пла-

нину и „нагоне, те им погацева" (Вук III, 3, 38).

На алегорищ )е заснована и песма Ропство 1анковиН Сто-

)ана (Вук III, 25). У ню) главни ]унак Сто^ан, после непуних де

сет година робован>а, долази купи „у Котаре равне" и затиче

сватове сво^е л>убе. Да би ^ ставио до знан>а ко ^е, он улита

да ли може да запева, па онда почне „танко гласовито":

Вила пьиздо тица ластавица,

Вила га ^е за девет година,

А Бутрос га поче да развива;

Долети ^о] сив зелен соколе

Од столице цара честитога,

Па ]о] не да пьиздо да развива.

Том се свати ништа не сепа]у,

Досети се л>уба Сто]анова (92—99).

Клефтска песма исто тако позна]е алегорщ'у, али се она знат

но разлику^е од алегоричких места и стихова у ха,)дучко] епици.

39 Бурии, В., Српскохрватска народна епика, Сара]'ево 1950; 127.http://balkaninstitut.com/
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Грчки аед не приказу^е клефта како се гласно договара са дру-

жином, алегорички измени^упи унапред утврЬене говорне сигна

ле, кроз песму или имитирак>е гласова животинка у шуми. То ]е

сасвим другачи)и вид алегорще, ко^а ^е у клефтску песму пре-

несена из тужбалица — мирологщсР. Отуда се она обично одно-

си на то како неки паликар, клефтски 1унак, савету^е или моли

дружину да у скривено] форми ]ави ма;|ци или сестри трагичну

вест о н>еговоз смрти:

Не реците да погибох, ]ер тешко пе им бити,

Вей — ожени се, реците, на овом овде месту,

Да жена ми ]е земл>ица, а плоча ми ]е ташта,

Братучеда и брапа су ми ова] ситан камен.

(х^ 7гт]те тго)? <тхот<Ь6тг)ха уа цт^ хахохар8(аоиу*

рбч' 7г9)те 7Г<Ь<; 7^аVтреит^()xа ^8й а' айта та ц^рт),

■щра. т»)У тсЛаха 7ге9ера, ту) [хаирт») хЪ<; у^а{ха,

хь' айта та Х1а>оХ(9ара, а8!р<рчх **' ^а^Ярср'а*1.

Ни]е редак случат да се ха]дуци и у тамници лукаво дого-

вара|у, измен>у)упи меЬу собом мисли алегоричким стиховима,

или да се по гласу позна^у. У жел>и да спасе побратима, сеньски

ускок долази на врата тамнице и по имену га позива, а ова1 му

се, пошто га позна по гласу, одазива цвилеки (Богишнп, 108, 120).

Знак за повол>ан тренутак у нападу или за непосредну и

велику опасност даван ]е пущьем. Харамбаша се обрапао дру-

жини, брапи нероЬено], да послуша^у н>егову танку пушку:

Како пукне мо^а танка пушка

потеците како кои може

(ЕР 17, 44—45)

Да би дао хабер ел куле или у дружини, ухода или харамбаша

„избаци пушку хабепника" (Вук III, 21, 270) или „опали дви^е

пушке мале" (Вук III, 27, 48). А када се наЬе сам у планини, у

невол>и или опасности да Не погинути, ха^дуку помаже ,.добра

спеКа" и „пушка гласовита": „Познао ]е Ми]ат харамбаша" (Вук

III, 55, 128—130). У таквим околностима, дакле, чим би „гласну-

ло" ватрено оружие, при]ател>и би знали да притекну у помой.

40 Аро51о1ак15, 3., КХёфтисо трауоибь, Атина 1950, Збври.; Рё1горои1оз, Т>.

А., Ьа сотрагшзоп йапв 1а сИап.чоп рюриШге &гесцие, А*Ъёпе5 1954, 14—15;

ЕДТ, 278.

4> ПЕ 42; Раипе! I, 50. http://balkaninstitut.com/
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Хщдучка и клефтска писма

У епско^ прошлости балканских народа, у ха]дучким и

клефтским песмама посебно, „кн>иге" се често пишу и читаку, и на

ньих се одговара. Споразумеван>е писмима у ха;)дучким и клефт

ским дружинама било ^е готово свакмдашььа по]ава.42 Немали

бро] песама починье са кгъигу пише, где реч „кн>ига" губи своз

основни смисао и значи „пнсмо":

Кн>игу пише од Котора танко! (Вук III, 20, 1);

Кн>игу пише терко Латинине (Вук III, 41, 1);

Кньигу пише Пивл>аниие Ба^о (Вук III, 67, 1);

Кн>игу пише Стана Стано]ева (Вук III, 69, 1).

Често се писмо назива „ситна кн>ига" (Вук III, 5, 49. и 57).

тедна песма почин>е стихом „Ситне кньиге земл>у при]'еЬоше"

(Вук III, 15, 1). „Ситна" као и „танка кн>ига" означава. мало писмо.

С обзиром на поводе и прилике у копима су наста]ала, писма

ха^дучка и клефтска одувек су била мала и танка, са кратком

поруком, и онда када их народни песник назива „листак", „лист

хартаце", „лист кньиге бщеле" ("Астра хецта — Развод, С1Х, 3).

Применено ^е веп да су у песмама из ха^дучког и клефтског

живота претежно опевана писма важтцих личности; на]чешпе

се помин>у писма ко^а су писали владари, кнежеви и банови, вое

воде и сердари, паше и везири, аге и бегови, харамбаше и ха^-

дуци:43

Кн>игу пише царе од Стамбола (Вук III, 46, 1);

Кн>игу пише паша од Требшьа (Вук III, 66, 1):

Кн.игу пише беже Лэубовипу (Вук III, 70, 1);

Кн»игу пише Гавран харамбаша

Кн>игу пише на мезиле44 прати (Вук III, 42, I—2).

42 Самарций, Р., Хщдучка писма. Прилог проучаван>у наше старше

писмености, Зборник Филозофског бакултета у Београду, III, 1955, 172;

Самарций, Р., Усмена хроника, 59: ..Писмима су се сазивале харамбаше на

за^еднички плен, изазивали противници на мегдан, обавештавало о бли-

ско! опасности, уцен>ивало, молило, распитивало: писмима су се просиле

девоже, сакушьали сватови, слале опомене и клетве девотачке."

43 Влаховий, Т., Писмо и писмоноша V нашим народним песмама,

Гласник Етнографског музе]а, XI, Београд 1936, 133.

44 Према народно] песми. народ 1е писмоношу називао мезил или

мензил. мензчлцща; сг\ §ка1нс\ А., Тигслгпи и 5гр$коЪг\'а1<;кот-пгча15ко-

агрзкот ]ет\ки, Загазеуо 19733, в. тёпгИ. — Писмоноша се кретао скои-

веним стазама, па и онда када \е. био на ковъу; писмо 1'е исто тако мопало

да буде скривено V процепу штапа, некада и V гуслама или доугде. Вейи

бро.1 писмоноша окугаьао се ако 1е писмо требало брже пренети. Они су.

као у античких народа (Грка. Римл>ана. Египйана). писма преносили тр-

чейи или како то народни умотвор сликовито рече: ,.Оле ктьига ол пуке

до руке" (Вук III, 5, 15). У неким песмама се 1-авл>а соко. голуб или ко|аhttp://balkaninstitut.com/
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Писмо шалье и сужан. из тамнице, ко^и се „у ]ад домослио,

у тамницу юьигу накитио" (Вук III, 30, 171). Н>ему се допушта

„ситну кн>игу писат", да^е му се дивит и хартща да писмом тра-

жи откуп (Вук III, 59, 121—125). После три године проведене у

ледно^ тамници, ха^дук Вукосав пише „лист кн>иге бщеле" и

шал>е га „мащи и л»убовци":

Стара ма}ко, не нада] се у ме,

В^ерна л>убо, преуда.|и ми се!

(Вук III, 49, 30—31)

Л>уба се онда преруши у ]унака, те избави драгог из тамнице,

као што и сестра у неким епистоларним песмама спашава брата

(Богишип, 98).

И осуЬеном на смрт се понекад оставл>а могупност да сво

дима упути „листак танке кн>иге". Али, уместо да се 1'ави мащп

и л>уби, као ха^дук Вукосав, он домишл>ато шал>е хабер своме

побратиму да му са дружином притекне у помол, ^ер Не га ина

че Турци обесити „у планини на води студено]" (Богишип, 109,

34 ид.).

У сличним приликама ха.]'дуци нису хитали само да се ме-

Ьусобно помогну и спасава^у. Они су и народу пружали заштиту.

тедну такву услугу? хащука бележи песма Грунца и паша од

Загор]а. Паша ^е писао кнезу од Грахова, Милутину, да Ье му

допи у походе са сво^их тридесет делила и тражио да спреми

за свакога од н>их по ода^у, у кодо пе их сачекати по девочка,

а самог пашу кнежева кпи „дилбер Иконка". Чим ^е то сазнала

Она узме дивит и хартщу,

Те написа кн>игу на кол>ену,

Побратиму Новаковип Грузу:

„Побратиме, НоваковиЬ Гру^о!

Како тебе ситна кньига доЬе,

Одмах избер' из ваше дружине,

Побратиме, тридест младих друга.

(Вук III, 5, 45—61)

Овде }е ха;)дучко лукавство досегло врхунац када су Гру|ичини

другови, прерушени у девочке, у ода^ама сачекали пашине де

лите, те их посекли и тако Грахово ослободили паше и н>егових

зулумНара.

У овом стихованом писму осела се извесна сло]евитост у

народном певан>у. Иконка користи дивит и харти^у, а то ^е вел

друга птица, ко^а писмо носи под крилом; сГ. Влаховий, Т., Писмо и писмо-

ноша у нашим народным песмама, Гласник Етнографског музеза, XII, Бео-

град 1937, 175—191. http://balkaninstitut.com/
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прибор за писанье и комуникащцу новщет времена. На друга)

страни, она пише „кн>игу на колену", како то чине ха^дуци у пла-

нини или тамници, у песмама старщег постаньа. Из ]едне такве

песме ]е и стих „ха^дук пише кн»игу на кол>ену" (Вук III, 49, 29).

У ха^дучка времена и у условима када се у гори или там

ници тце могао правити избор реквизита за писан>е, писма су пи

сана на платну и кожи, на кори од дрвета и црепу.45 Писма на

кори од дрвета писана су урезиваньем слова ножем, ]атаганом

или каквим другим сечивом, штавише и буздованом:

Кн>игу пише Мщате а,щуче,

Не пише ]е чим се кн>ига пише,

Нит' ]е пише на чему се пише,

ВеЬ ]е пише по кори церово],

Па ]е пише лаким буздованом.

(Вук VII, 40, 62—66)

Сопственом крвл>у писана су на^чешпе писма из тамнице.

ЬЬима се у исто време изражава и тежак положат онога ко.]'и

пише46. Божо Рашковип, „цвилеп' у дно од тамнице",

Узе у руке листак кн>иге био,

Тер []е] ситну кн>игу Божо написао.

Не пише ]е муреКепом црним,

Нег' из лишца крвцом ]уначком,

Тер ]е шал>е сестрици роЬено].

(Богишип, 98, 44—48)

Шта ^е све могло да утиче на стваранье представе код на-

шег народног певача о писан»у крвл>у питан>е ^е на ко^е ^е од-

говор дао Р. Самарций, користепи текстове писама из Дубровач-

ког архива. Реч ]е о ^едном писму новских Турака из затвора,

писаном пирилицом (т веппапо) и крвл>у (соп сагаиеп <Н зап^ие).

..Вредност овог писма као доказа да ^е у нашем народу посто-

]'ало ггасан>е крвл>у утврЬу)'е чшьеница што оно потиче из вре

мена ко^е ^е дало на^више личности и мотива гуслару и на ко.1'е

се односи на^вепи бро] народних песама ,средн>изех времена'. То

1е период Кандиског рата, епско доба наше историке, време ха]-

дучи^е, пустошен>а и пал>ен>а, мегдана и окрша^а, време кад се

45 Во&б&пб, V., КгчЦи ргзапа ргзта паШг ЦиаЧ г 1епа и ргоМовН,

ОзкЛюЙегце, Зага^еуо, 10. аудиз* 1952: „ЛЬуди из народа, у недостатку при

бора за писан>е пишу на церово1 кори, на платну откинутом од кошул>е,

на хартией разви|ених пушчаних метака, на дрвеним плочама, а написано

стружу неким оштрим предметом или стаклом .

44 ППНП, I, 1934, 74—86; Водсеугё, V., 1. сН.; ЗаглагсШб К., Ршт/е

кгчЦи, Кцрйеуш 1ас1гап II, ЗрШ 1953, 6; Самарцип, Р., Усмена хроника,

86—87.
http://balkaninstitut.com/
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наш народ снажно отео и супротставио непрщатегьу. Ово срейно

али не и случало подудараяье историског документа и оног доба

наше прошлости ко]е }е тако обилно и необично верно ушло у

традицщу, поуздано доказу|е вредност тога документа као ту-

мача те традищце"47.

„Нще ово юьига посланица, / него ферман цар-ОтмановиЬа"

(Вук VII, 46, 105—106) — наглашава народни песник, истичуйи

тако важност царевог фермана (ЗаогХьхб срерр/Ьа — Развод, СХ1У,

16). Тако у народноз песми Хщ'дук Малкета и везир од Травника

ферман покреЬе читаву радн>у, „исто онако као што су нареЬеньа

Порте, заглушене молбама и тужбама босанских великаша и тр-

говаца, покретале стварно све намеснике у Босни" — закл>учу]е

Р. СамарциЬ и додаче: „Ферман у песми компонован ]е, затим,

по свим оним дипломатичким принципима копима се руководила

Портина канцеларщ'а приликом саставхьаньа султанових наре-

Ьенл"41.

Иако веома ретко, ферман се ]авл>а и у клефтско] песми,

и то исто тако као покретач радае. Грчки аед, доиста, не користи

ферман као поетско изражащо средство, не почин>е песму као

наш певач: „Цар честити ферман начинио". У клефтско^ песми,

на почетку, три Турчина, три ^аничара, траже капетана таниса,

али ]е код куЬе само н>егова л>уба. Убрзо стиже 1анис, витешки

поздравл>а бегове и целебщце, па их нуди ]елом и пипем, и лаком

песмом, ако желе (04те фг)Х6 трауо080- Они, наравно, нису за то

дошли, па наставл^у ди]алог до градащце ко^а достиже врху-

нац у стиховима:

За тебе ферман имамо, од пара ферман то ]е,

Да мртвог или живога у Стамбол водимо те.

ГЛ& ТС0й ф5р(ХаУ1 айхО[А5, ^ХСТЬХЬХО фБр(Л&Ч,

*Н стхота>[л^' ^ ^ыутауЬ ат/)У ПбХ'. уа ае тса^е.

(Развод, СХЬУ, 16—17)

Наведени стихови су готово идентични са оним местом у

Вуковоз песми о ха^дуку Малкети и травничком везиру. Найме,

да би удовол.ио тужбама босанских Турака на ха^дука Малкету,

цар ]е начинио ферман и послао га на руке травничком везиру

да ухвати тако опасног горског одметника, па додао: „Опреми га

мени у Стамболу, / или жива ил' н>егову главу" (Вук VII, 46,

48—49).

Кад су били сасвим сигурни у сво]е снаге, клефти су имали

обича] да у место ко]е су наумили да оглобе пошагьу писмени

позив са захтевом да им жителей места испоруче одреБену своту

новца или количину предмета, означава^уЬи дан и место доно-

*> 1Ыйет, 88; ЗатагсШс, К., Пзап^е кгуЦи, 6.

м СамарцнН, Р. Усмена хроника, бЗзди.http://balkaninstitut.com/
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шен>а тражених предмета. Та] се позив обично завршавао прет-

ньом да Ье, у случа^у да мештани не изврше нареЪен>е, бити спа

лено Н.ИХОВО село. Ризик да се тражено испуни био ^е озбшьан.

]ер ]е то значило навупи на себе сигурну казну Турака. „И зато,

пре него што би извршило неки клефтски позив, село ^е саче-

кало, да се он понови више пута. Али, друти, трепи позив био

]е страшнщи, хитшци од првог, а хартща на ко^ ]е био напи

сан носила ]е ^асне знакове опасности: она ]е била нагорела на

четири угла и та црта неме речитости ретко ]е промашила сво]е

детство"49. Позиви као ови понекад су упупивани и позединачно

неком аги или турском чиновнику (Развод, СЬХХХ1, 5). Писма

уцене клефти су упуЬивали и грчким владикама, не зато што су

према н>има осепали мржн>у или презир, као према калуЬерима,

него само зато што су их сматрали богатим и шкртим.

Клефти, и посебно арматоли ко^и су изгубили сво^ арма-

у песми Писмо клефта из Волга:

толук, били су нарочито окрутни у сводим захтевима. 1едно упу-

пиван>е писмене поруке са готово бруталном заснопом срепемо

Они писмо испису)у,

И кадщи браду псу^у,

И Комботи се ]авл»а]у,

Епископа поздравл>а]у:

„Размислите добро, мбре,

Зер Ье села да вам горе!

Арматолук— брже амо,

Ил' к'о вуци сад смо тамо".

ПкЬоич ха1 урафооу цкх урафт),

Х^оиу та у&неих. той Кат?)-

Графо^е ха1 'а то Ко(Л7г6т1,

Проотагоойу ха1 тсл> Деа7г6т■/)•

„ЕиЛХоуюв^те то хаХа,

"Оп аои; ха1[хе та х**рчх"

ГХ[уыра т' ар(датыХ9)Х1,

*0т' 'ерх6(1естте стау Хйхоь."

(Раипе1 I, 84)

Према песми Освщагье Кастанщ'е, села у Фтиотиди, окупи

ли су се клефти и н>ихови капетани, меЬу копима и пет Влахаве]а

и сви Букувале. Они се лате да пишу писма и шал>у их под прет-

Н>ОМ (Пкхуоиу ха1 урасроиу ураццата, та ат1)моичс рк (11а — Развела,

СХХУ1, 6). Од архоната и коцабаша Касташце траже да им по-

шал>у хил>аду дуката и толико фустанела, да се прехране и обу-

ку клефти.

« Раипе! I, ЬУ. http://balkaninstitut.com/
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Клефти смишгьа^у писмо и када треба тражити откуп. Тако

се главару Трикале и ньеговим коцабашама обрапа^у претепим

захтевом:

Ви откуп да нам шальете у кеси пуно^ блага,

Да села не би горела — Фанари и Кардица,

Па ето нас у Трикалу да све вас поробимо.

N01 сттеьХете тт]У ^ауора, (ка хатосттт) тсоиусь' аст7Сра,

N01 (л))У хаойуе та ^сорьа, Фсо<ар1 ха1 Кар8Еста,

К' Ё[Х7гой(1е ха1 стта ТрЬсаХа ха1 ха[лы(л^ ста? стхХаРои?.

(Развод, СХХХ, 7—10)

Клефти не пишу само него и примату писма ко]а се, с обзи-

ром на адресанта, могу сврстати у две категорще. На^пре су то

поруке клефтима да се преда^у, да постану „питоми".50 Клефтима

Олимпа пишу црна писма (цаОра урйццата — Раипе1 1, 124; Раззото,

Ы, 2) с поруком да сиЬу са ове дивске планине и да се преда]у

Али-паши. У ^едно] песми из Акарнатце, с кра]а XVIII века,

клефти шалэу писма и нареЬен>а (Пой стте&атау та урарцата х

ёсттеТХтау та [гаутата— Развош, ЬХУП, 2) да се преда, иначе пе му

убита ]единога сина. Варианта песме о Папа-Тимщу Влахави бе-

лежи писмо ко]е клефтима упупу^у при|ател>и, кумови и побра-

тими. Они беле харттце шагьу са црним порукама да сви клефти

постану „питоми" (Развод, С1Х, 1—4).

Ха]дучка и клефтска традицией у српском и грчком песништву

XIX века

И пре него што }е била об|авл>ена, а одонда нарочито, на

родна поези^а балканских народа подстакла ]е и само стваран>е

н>ихове нове кн>ижевности. Она ^е за ту благотворну улогу имала

све особине. „У дивном поетском облику где се складно укригга^у

стварност и машта, искуство и мит, она представлю ]единствену

синтезу познаван>а човека и друтшва, природе и васионе, тако

да }е народу у исти мах пружала наук и разоноду, уливала му

50 Раипе1 1, Ы1. — Об]ашн>аваЗуЬи како се из положата арматола у по

ложат клефта и обратно прелазило тако место и тако брзо да су имена

арматола и клефта могла бита узета скоро без икакве разлике, Фори^ел

додаче: „По потреби, та два супротна стан>а су се разлиновала двама ра-

зличитим епитетама: покорним клефтом, дословно припнтом.ъеним клеф-

том (МерЬИз ипегоз) називао се миран арматол, наоружан ради безбед-

ности сво]'е жупе, а дивллш клефтом (Мерпйз а§поз) сматран ]е побун>ени

арматол, клефт у правом смислу речи".http://balkaninstitut.com/
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веру, родол>убл>е и човекол>убл>е, медном речи: била ново Еван-

Ьел>е, народно, за старе и младе, богате и сиромашне, господаре

и слуге"*1.

Проблем утица]а усменог песничког израза на писано юьи-

жевно стваралаштво проучава се све интезивнще на конгресима

за упоредну юьижевну истори)у, на балканолошким конгресима

V Софи)и (1966), у Атини52 (1970), Букурешту53 (1974), Анкари

(1979), на меЬународним славистичким скуповима54.

Народна песма }е, кроз сва юьижевна раздобл>а, нудила

сво]е мотиве и била неодол>иви модел многим епским и драмским

песницима. Приповедачи и романописци су такоЬе налазили ин-

спиращцу у народно] кньижевно] традиции, посебно у н>еном

патриархатом духу и приповедном стилу.

Трагова утица]а народне поезще било ]е и ранще, али су

тек Вукове и Форщелове збирке пружале непресушни извор на-

дахнуЬа нашим и гочким песницама, почев од Сербщанкг Симе

МилутиновиКа (1791—1847), песме Арматол Паула Ламброса55 и

оног Залокостасовог препева наше песме Златща старца Неивана.

У народним песмама ]е на^више градива за живот и рад

ха;щука и клефта; упесмел>ене су многе истините слике, описи

и исповести одметника, ]ер ]е немали бро] стихова потекао са

усана клефтских и гусала ха^дучких. Отуда ]е усмено песничко

стваралаштво, ха^дучко и о ха]дуцима, постало духовно излети-

ште кньижевних стваралаца, пре свих — лесника юьижевног пре-

порода. Српска и грчка кн>ижевност XIX века доносе обшье

прозних и поетских остварекьа са темом о ха,]*дуку или клефту.

О н>има су писани романи, приповетке, новеле, драме, баладе,

епске и лирске песме. Ми се овде претежно задржавамо на песми

као баштини вековне гусларске традищце.

Романтичарско песништво српске и грчке музе у ствари ]е

уметнички дестилат ]уначке народне песме, посебно оне настале

у време устанака у Срби)и (1804) и Грчко] (1821). Устанички

народни певачи били су непосредни претходници на]бол>им пред-

ставницима српског и грчког кньижевног препорода. Трага^уЬи

у послеустаничком периоду за сводим националним идентите-

том, српски и грчки песници су у народно] поезди налазили

поетски вей обликован узор узвишених идеала ^унаштва и сло

боде. Такви песници код Срба били су Сима Милутиновиг!, Лован

51 Ибровац, М., Од]ек српскохрватске народне поезще у „уметничкоУ

кн>ижевности и другим уметностима, Кай XVII коп^геза Зауега ийгаЗегца

Го1к1опз*а 1и8051ауце, Рогеб 1970, 2а§геЪ 1972, 553—556.

52 Ьогй, А. В., ТНе На]йик ТгайШоп Ы Ва1кап ШегаШге, Ас1ез Йи II

сопдгёя ипегпа*юпа1 Йез ёйдйез Йи зид-ез!: еигорёеп (АЛёпез, 7—13 та1

1970), V. 631—640, АгЬёпез 1978.

53 51о]апо\аб, М., ТНе МоИче о/ Нщйик т 8егЫап апА Огеек Ыте1ееп(к

СепЫгу РоеПу, Вакашса VI, Вео^гас! 1975, 281—295.

54 Види прилоге В. Милинчевийа, Т. Саздова, В. Сго]ановип, П. Ди-

некова и других аутора под скраЬеницом НСС.

Я ПераМЬ), М1/., Меус&т) ёХХт^ьх}) (ЬбоХоуСа т% тл^оим;, В', (7т) 8x8.). 701-7http://balkaninstitut.com/
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Стерла ПоповиЬ, Бранко Радичевип, Петар ПетровиЙ Нэегош,

Бура 1акшип и 1ован товановип Зма], а у грчком песничком

поднебл>у, да поменемо само оне кс^и су на]успешни]е певали

о клефтима и арматолима, о Сулиотима и народним паликарима,

Спиридон Трикупнс, Диониси^е Соломос, Александар Ризос Рап-

гавис, Димитров Валаванис, Димитров Папаригопулос и Ари-

стотел Валаоритис.

Први српски песници овога раздобл>а Локсим Новип Ото-

чанин (1806—1863) и Сима Милутиновип почиььу процес хероиза-

щце ликова ха^дучких харамбаша и устаничких воЬа. Локсим Но-

вип у спеву Ха{дук Велко слика херозски портрет овога српског

]унака из првог устанка.

Песник Сербщанке сматра да би, у време Ахилово и других

кунака Хомерових, по ]унаштву Ха^дук Велико био н>ихов Друг:

Кад се с даном испореди тама,

И коприва с кедром ливагьскщем,

Тад са Великом преЬаипьи зунаци.56

Па и кад умире, ова] вазда непобедиви ^унак српски не пада од

л>удске руке, веп од потресног топовског Ьулета, или, како то

песма вели, пао ]е бранепи завича], сво]у брапу, слободу и веру,

али ни)е пао од ]аке мишице —

Нит' од пушке орлу доскочиве,

Веп од ]едне смрти непоб]едне,

А од топа, што и стен>е сруши . . .

Громом тучним што земл^у потреса.17

Смрт Беликова ]е тешко пала Србима, док ]е она за н>ега

самога само ново раьан>е у царству непобедивих, у коме пе вечно

жнвети

У памети л' српски омладака

Те за дику и в]ечну прилику . . .

Ратницима правде и слободе.58

.Гер, Ха]дук Вел>ко ]'е

Смрт на ме;)'дан изазвао саму,

На]после се и ш гьом огледао;

Смрт га иста поб^едит не могша,

Загрлила, ш н»им се побратила,

Пак с ловрима и под оружием

Кроз гром сами у в^ечност спровела!"

56 Милутиновий Сара]'лтп'а, С, Троэбратство, Београд 1884; 31.

57 1ЬШет.

» 1Ыает, 31—32.

59 Поповий, М., Српска романтичарска лирика, Београд 1962, 182.http://balkaninstitut.com/
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Ха,)дук-Вел>ково] дружини ]е око 1806. године приступио и

Грк Георгакис Олимпиос (1771—1821), родом из Тесалще, ко^и

потиче из чувене клефтске породице Лазе]а, у подножку Олимпа;

отуда ]е у време Хетерще и узео име Олимпиос. У младости ]е

ступио у турску ха^дучку ша;)ку крцалща. Пошто ^е природно

знао грчки ^език, они га учине ша]кашким писаром, а после раз-

би)'а№а ша)ке Георгакис побегне у Срби^у, где че Хащук Велико

веЬ ратовао с Турцима. Он прими меЬу Србе доцин^е познатог

капетана ]оргака и даде му дванаест ха^дука, ко]е ]е предводио

од 1806. до 1812. године. После Ха;)дук-Вел>кове погиби^е, 1813.

године, Георгакис се оженио н>еговом удовицом дилбер-Станом60.

У отацбину се вратио 1816. и постао арматол у одреду свога стри-

ца, а затим и члан Филики Хтерще.61 Погинуо ]е устаничке 1821.

године. — Георгакис Олимпиос се у песмама поминье као нови

Леонида. Живот и смрт н>егова опевани су у песмама налик више

на химне. Ни капетан 1оргап ни Ха^дук Велжо, изгледа, нису

имали срейе да их епска народна песма опева у ож>) мери колико

то устанички зунаци заслужу^у, иако о н>има пева^у румунске,

бугарске и македонске ха.)'дучке песме. Народна традищца, ко

лико нам ]е познато, ни]е посебно забележила ни^едно за^едничко

умотворно сеЬанье у стиху или прози српско] и грчко] о ово^ дво-

}ици хадоучких побратима.42

Захвагьу^уйи Вуково] биографско] скици Житще Ха/'дук-

-Велка Петровика и Симино^ Сербщанки и н.ено] допуни Тро]е-

братство (1844), започео ]е да се у српско^ писано] кн>ижевности

га_)и читав култ певан>а о ха^дуцима, нарочито код романтичар-

ске омладине. НЬен на^бол>и представник и на^типични^и песник

у духу народне традици]е Бранко РадичевиЬ, у свом популарном

Бачком растанку, са националним заносом глорифику^е епски

херо]изам Ха]дук-Вел>ков:

А^дук-Вел>ко зна л>убити,

Ал' и саблюм дивно бити, —

'А]дук-Вел>ко л>ута гу]а, —

Турци стадо заган>аца, —

'А^дук-Велжо ка' олу^а . . .

Гони, стиже што измиче,

Сече аге посред паса . . .

Ломи кон>е и зунаке63.

60 БорЬевий, т., Чучук-Стана. Биографщска скица, Мостарска мала би

блиотека, св. 49, Мостар, 1903, 48.

61 Л(4стхар1,М. 0., "ЕХХтг)мс? ха1 Еёр|Зо1 хата той? атеХеиверотхой!; тол» ауймад

1804—1830, 'АЩчы 1936, 27, 37.

42 8*сц'апоУ1С\ М., 8гр$ке I вгбке пагойпе резте о из1ап(пта, I егбко-

-5гр5к1 51трогцит, 5о1ип 1979, 168.

63 Радичевий, Б., Песме, Београд 1947, 96.

http://balkaninstitut.com/
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Србин гордо показухе на свог Ха.щук-Вел>ка, неустрашивог

ратника и борца за крст и слободу. Грку су предмет поноса ]у-

начка дела н>егових клефта и храбрих Сулиота, устаника какав ]е

био Марко Боцарис. Херо^ску смрт овога знаменитог борца из

грчког устанка за ослобоЬен>е и неэависност и пожртвован>е и не-

победивост Нэегову и н>егових Сулиота са одушевл>ен>ем велича,

у песми Марко Бочарис,6*, српски кн>ижевник разуБене темати

ке 1ован Стерла Поповип". Он се на.)пре одужио сводим преци-

ма Цер, као што ]е познато, Стерща ]е био грчко-цинцарског по-

рекла) збирком песама Седмостручнщ цветах бореНим се Грци-

ма*, а у наклеплю] песми свозе збирке Давор)'а на,)пре приказу^е

Боцарисову дружину, ко]"а ^е „лица мрка, дуга брка, мишцом

снажни, борби страшни". Колико ]е карактеристичан и веран

ова] опис Сулиота, толико ^е смели)а н>ихова намера када у до-

лини Карпениса

Три стотине с Боцарисом

Одбише се паликара,

Нападати силну во,)ску

Мустаф-паше од Скутара.67

.Гунаци су добре волье. Марко их здравицом разговара, а они пр-

косно пева^у:

Море знаш ли оне л>уте

Од Епира лаве,

Што аждае крвожедне

Затиру и даве? —

То су море Бочариси,

Поглавари наши.68

Уз песму, с храброшпу и одушевл>ен>ем, Марко води дружину.

У то] околности, песник драматично наглашава:

Пред н,име ^е страх и смрт,

Пушка верна и мач крт

** ПоповиЬ, т. Ст., Давор)е, Београд 18932 (предговор и коментар Л>убе

Сто]ановиЬа), 35—43.

и МеЬу Стерщиним делима разноврсне тематике ^е и драма Л/дуцы,

раЬена по мотиву песме Предраг и Ненад, како ^е то повезао Герхард Геэ-

ман: ЕШее V0^кзШт^^сНе Е1етеп1е т ]очап 8(еп]т Ророупб'з Вгата .ДИе

На]йикегг (<&. ЗшНеп гиг зМзЫугзсНеп Уо1кзергк топ. С. С, ЯекпепЪегв

1962, 47—64).

* МШвауас, 2., Оп&пез зосгсйез йез гкётез Ьсйкатаиез йе 1о\>ап Зге-

Н]а Рортпё, Ва1сашса I, Веодгай 1970, 184зяи.; КгезИб, V., О пеклт ой\ес{-

та егскШ изЮгшка и згрзко] кп)ЦеупозН, I 8гско-5грз1а знпрогцит, 5о-

1ип 1979, 43—50.

61 ПоповиЬ, I. Ст., Давор)е, 35.

« 1Ыйет, 37. http://balkaninstitut.com/
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Куд науми праштат' не зна.

Три куршума прискочите

Препречит' му дагьи пут . . .

Тако витез Марко паде

Сам сво]ега жертва дела,

Вепег, нег' што повеет знаде,

Што одважност може смела.

И кад дал>ни путник страни

Пол>а види Карпениса,

те ли ово, пита, место

Спомен славног Бочариса.6*

Тако ]е Марко Боцарис погинуо у одбрани чувене грчке

тврЬаве Месолонги, у ноКи 21. августа 1823. године. Он ]е, найме,

са 350 одважних Сулиота, напао непрщателлку предстражу код

Карпениса, рачуна^упи на помоЬ акарнанске войске. Али обе

щана помоН ни^е стигла, а Марко ]е смртно погоЬен у првом су-

срету. Управо та] бо^ ]е и опевао ерпски лесник и комедиограф

Стерща. Н>егов узор била ]е свакако изворна грчка народна пе-

сма Марко Боцарис*0, из ко]е овде доносимо оне н>ене на^аче сти-

хове о Марковом ^унаштву и смрти; найме, Целадин-бег хопе да

Марка ухвати живог и да га преда Султану. Када то сазна, Марко

окупи сво^у дружину и крене у Карпенис:

.Тунаке он погледу]е, намешта их и реЬа:

„Не можемо се борити са Скадранином, брапо,

Но зуриш да учинимо, иако нас ]'е мало".

Са саол>ама у десници н>их двеста одабраних,

Силовит ]уриш дадоше на табор Скадранина,

Посекли двеста хшъада, сем оних заробл>ених.

Ал' пас Латинин некакав, та отпала му рука,

Тад л>уту пушку потеже, у главу рани Марка.

Он снажни поклич испусти, колико то могаше:

„О где си, Коста, брате мо], не прекида.)те борбу!

Не плач'те ви, Сулиоти, не носите црнину,

Хелада цела жали ме и сав ме народ жали".71

» Шает, 40 и 43.

70 Развод, СС1Л.

" 1Ыйет, х. 15—26:

Та 7гаХХг)хар1' кррг\чеие, атЬсгь ха1 та Зьата^ег

"ПтЗьа ма 7гоХе|х^асо(хс тбу Ххбугра 8Ь> (Х7торой[хс-

Мбчлэт» бр^у а? у.-х[1ыае, XI* 4? еХухОа х\.' оХЬуос."

Дюхбакн БьаХехт^хаме у.Ь та о-гохб1а етб х^Р1-

Шхр^у &рц^ хат^ферау «той Ехбутра тб тсгамт9)р1,

Х[Хюи? Вюхбочои; вхофач хшР'? т0"? Ха(3<о[х&«>и<;.

"Еуа? ЛатТуо? то ахиХ1 то х^р' той уа той тт^оу),

ПЧхро тоиоба 1рр1фе\» ?той Мархои тб ХЕфаХи

Ч^Х?) фшу?) сЫЗсохсу, бат У.С ау 18иу7](Ь).

"Пойааь (хлре КсЬота [х' а8еХф6, тоу 7г6Хе(хо (х1}) паф^с.

ЕоиХ1йта1 и-)) (хё хХафете, (х-)) [хаирофоре65)те,

"Оп |х& хХа1е1 6Х', ^ 'ЕХХа?, хХа1е1 бХо тб ч&кх;.

http://balkaninstitut.com/
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Из круга грчких песника чщи су поетски састави мотивиса-

ни Боцарисовим ]унаштвом издва]амо стихове непотпуне поеме

Боцарис Георгина Залокостаса, ко]и ]е лично познавао Марка

Боцариса и под н>еговим предвоЬеньем и сам учествовао у одбра-

ни Месолонпц'а. У тим данима ]е настала и она друга Залокоса-

тасовя песма Месолонги, \ер како сам песник уверава читаоца,

,дан ^е проводио у ратничко] служби, а песме ]е писао нопу, кра-

дупи мало од сна".72

Општа склоност „романтичара" ка изучавакьу и поетском

оживл>аван>у прошлости нще мимоишла ни нашег Бранка Ра-

дичевипа. Штавише, она га ]е повукла да сво]у поетику — обли

ком сво]их епских песама — засну]е на поетици усменог народ-

ног стварааа. Преузиман>е мотивске граЬе из народне песме врло

често укл>учу]'е и дословно преузиманэе фабуларних детал>а, ко]е

)е песник затим поетски доживагьавао и уобличавао. Народно

певан>е и казиванье о ха^дуцима и ускоцима, прожето национал-

ном и ослободилачком вдетом, на Б. Радичевийа ]е утицало пре-

тежно у фабуларно-мотивским елементима и у конципиран>у ли-

кова главних ]унака.

Традиционални тип ха^дука, како га налазимо у народно]

песми, разноврсно ]е обликован у епским стиховима Бранка Ра-

дичевипа. Кругу н»егових песничких текстова са ха.щучком те

матикой припада^у за живота об]авл>ени стихови Го^ко и Хщду-

ков гроб, као и нешто касн^е публиковани Урош, а пре свих

ха^дучка легенда у песми А]'дук, спевано] у децембру 1843, прве

године песниковог стваралаштва. Ова епско-лирска родол>убива

песма инспирисана ]е патриотизмом народне епске песме, чи^е

трагове утица^а налазимо у садржа]у и лексици; у битним сво]им

одликама ова песма ]е супротна поетици народне поезщ'е73. Лако

]ои1 може бити да ]е веп ова песма, пуна страсне, готово сурове,

мржн>е према Турцима, писана и под Ба]роновим утица]ем. Ово

утолико пре што ]е познато да су Ба]ронови епилщ'и инспири-

сали српског песника да у пролепе 1844. године започне поему

Милета, ко^у ]е доцнще прерадио у крапу верзилу Го)ко. Помена

о томе налазимо у песниковом писму оцу Теодору, од 9. ма]а 1844,

из Беча. Млади Бранко ]е започео сво]е прво вепе дело и о томе

извештава оца: „Епос сам почео . . . Бипе то 2000 реди. Ако не

стигнем Байрона . . ,"74

Познато ]е, найме, да ^е Байрон скоро две године пробора-

вио у Грчко], Албании, Цариграду, Смирни, откуда ^е и потекла

инспиращца за н>егове епилще с грчко-турском тематикой. Доти-

чуКи се у сводим источним поемама хришпанско-труских односа,

Ба]рон ]е залазио и у животну и поетску матерхц'у српских и грч-

72 РегатЫз, МШ., ор. сИ., А', 631. и 636—637.

73 Клеут, М., Бранко РадичевиН и народна кн>нжевност, Зборник за

славистику, 5, Нови Сад 1973, 61.

74 ОзЮпб, Т., 81ийце о Вгапки КайНеупси, Кас1 1А211, 218, Ъ&%г€о

1918, 10. http://balkaninstitut.com/
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ких романтичара. ЬЬегове поеме поста^але су им песнички узор.

Разумл.иво |е, стога, што ]е Бранка Радичевипа, а онда и Буру

1акшиЬа, инспирисала балканска поезщ'а енглеског лесника, у

исто] мери као и неке грчке леснике, посебно Диониси)а Соло-

моса (1798—1857).75

Ко прочита епске песме Бранка Радичевипа после Базроно-

вих мора осетити н>ихово меЬусобно сродство у песничким мо-

тивима, у приказиван>у ликова и уметничком облику самих пе-

сама. Неке су песме према мшьеу догаЬа^а ближе ^една другое

Го]Ко и Хщдуков гроб блиске су Ба]роновим грчко-турским епи-

ли)ама. Тако ]е Радиво]ев карактер у Го]ку неразви)ена иде]а

Алпа у Опсади Коринта; у Урошу крчмарева кЬи ослобаЬа за-

робл>еног хадоука као што Гилнара ослобаЬа Конрад у Гусару.

У основним цртама поклапа се садржа] Хщдуковог гроба и Ба^ро-

нове Абидске невесте. Основни мотив — даванье девоне стару и

недрагу — ко]и позна^е ха.)дучка и клефтска песма налази се

и код Ба]рона и Бранка РадичевиЬа. За]едничке особине н>ихо-

вих главних кунака су у томе што су ха^дуци и што има]у непре-

чишЬене рачуне са оцем девочке.76

У Ха)'дуковом гробу харамбаша Милун полази са дружи

ной да се освети Мустаф-аги што ^е погубио многе Србе. гЬегова

кпер Фатима, да се не би удала за старог Мехмед-бега, бежи са

Милуном. Турци полазе у потеру за харамбашом и н>еговом дру-

жином. На ]уриш, меЬу првима полази Мустаф-ага. И ту сада

ха.щук Милун умиру^е Фату, ко^а опет страху^е за оца:

„Миру) Фато, мируз, душо мо^а,

Чувалу ти оца рагьенога.77

Исто овако и Селим у Ба^роново] песми Абидска невеста уми-

ру)е Зуле^ку за н>еног оца.78

Беспомопни ха]дук и н>егова вереница, баш као у уводном

делу Базроновог Баура, налазе смрт у Бури на мору, песми срп-

ског родол»убивог лесника Буре .Гакшипа (1832—1878). Отуда хау

дук у ово] песми у себи носи неке ба^ронистичке црте. У такши-

Ъеъо) песми Невеста Пивланина Ба]а омшьени ^унак ха^дучке

епике задржава особине копима га ]е украсио народил певач."

такшипев савременик Лован 1овановип Зма] (1833—1904),

лесник нежних дечщих стихова, борбених и пркосних химии,

родол>убивих и сощцалних песама, аутор ]е и баладе Три ха;дука.

75 'О 4^1x6? 7го17)т>)? Диом&псх; ЕоХ<о(л6с, Рюураф1а ха1 тб ?ру<лг той, 'А&граи, &. (

76 Остерий, Т., ор. сИ., Ззсш.

77 Раднчевий, Б., Песме, Београд 1947, 155.

78 ПетровнЬ, И. М., Лорд Байрон код Уугословена, кн.. 1, Пожаревац

1931, 195.

79 Дела Буре ЗакшиНа, кн.. II, Песме епске, Београд 1882, 23, 85;

ПоповиН, М., О байронизму Буре 1акшипа (сг. Цорц Гордон Байрон, Иза-

брана дела, Београд 1968, 222—227).http://balkaninstitut.com/
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Мотив песме ]е страх од ха^дука, ко^ Турке ни у сну не оставлю

на миру. Тако

У по бурне црне ноКи

Феруз-паша из сна скочи

да би нашао кл>учеве од тамница, где вей три године вену три

ха.щука. Феруз-паша страхуз'е, ]'ер зна да пе свакога од н>их неко

осветити — верна дьуба, стара ма^а, не^аки син. У песничко]'

градащци то ]е овако симболизовано: први ха.)дук пружа паши

пехар крви сво]е верне л»убе, други ха]дук зове пашу да наздрави

пехар пун крвавога зно^а н>егове ма]ке, . . а треНи каже:

„Кад сам допо ових тмина,

Имао сам у горици

Недорасла слаба сина.

Хтеде дете пушку диЬи,

Пушка тешка, слабе руке —

Поче ]адно сузе ронит

Што не може у ха]дуке.*°

Кад ]е у Грчко^ рат за независност био у на^веЬем зеку,

ехо народне песме осетио се на;)пре на Крфу, захвалиуКи за

четнику модерне грчке поези^е Диониси^у Соломосу. Аутор

Химне слободи и оде Байрону (1824) тражи веН тада у на

родном ]езику, у песми клефтско], пастирско] и рибарско;), нови

модел и песничку инопиращцу.81 Он зна да ^е народна поезда,

посебно клефтска песма, интересантна и лепа, ^ер ]е клефтима

служила да своз живот опишу ^едноставно, али изража^но и са

осеЬан>ем. И поред тога, савремени песник мора да има трезор

сво.)их мисли пресвучених у народно рухо. С таквом орщ'ентаци-

]ои према инспиративном народном стваралаштву Соломос по

чинке поему Ламброс, ба]роновски подел^ену на ман>е песме, али

ко^а ]*е истовремено саображена песниковим патриотским прео-

купащцама. Пад сулиотског упоришта инспирисао га ^е затим

да напише другу поему заминиьену под насловом Месолонги, а

доцнщ'е познату као Опседнути слободари.*1

У свом песничком стваралаштву Соломос 1е пошао V новом

реду од клефтске песме, ^ер — како сам каже — „клефтски ]е-

зик треба користити као подстрек за формиран>е свога песничког

израза, а не као вей достигнуто савршенство".83

10 Дован ДовановиН Зма], Одабрана дела, кн.. III, Мисаоне, родолуби-

ее и шаливе песме, Нови Сад 1969, 90—91.

я Лт)|хара?, К. 0., '1<ттор(а Т7)? уеоеХХ7^1ХГ)с; Хоуоте>^1а? атсй тт)? 7грйте? 'р'^с?

<Ь? т)р> Ьк>х^ \н*Ь> (Т^тар-п) 6х8оот)), 'А(Н]ма 1968, 233.

* 1Ыйетп, 237.

° КаьрофоХа, К., 'О ЕоХсоц6<; ха1 т& 8т)[х<тх6 трогуобвс ,,'ЕХХ>]У1х4; втрмшруСа" Е ,

(1952) тихо? 97, 210. http://balkaninstitut.com/



204 Миодраг СтозановиН

Око Соломоса се убрэо окупио читав круг юьижевних ства-

ралаца ко^и су неговали култ народне песме и ^езика. 1едан од

н>их — Спиридон Трикупис (1788—1873), веЬ ]е био об]авио пе-

снички састав Народ, клефтска поема када се упознао са Соло-

мосом.84 МеЬу поемама нешто млаЬег поклоника грчких народ-

них стихова Александра Ризоса Рангависа, инспирисаним епир-

ским горштацима, издва^а се песма Клефт, о клефту ко^и — како

каже песник — „у слободи живи, у слободи и мре":

Црна но]ца у планини,

Снег на стене пада,

А у шуми, помрчини,

У гудури и долини:

Само клефта влада"85.

Ни оваква ньегова слобода нще вечна. У дал>ини се чу]е од^ек

пушке, од чщег пуцн>а клефт пада и обрапа се ма;)ци за благо-

слов: „Не, не плачи, мила ма]ко, но благослов ми пружи". Н>ега,

дакле, неста]е, али нека се испуни жел»а да му на гробу песма

замени ма^чине сузе.86

Можда ^е баш под утица]ем Рангависовог оваквог певан>а

и Демостен Валаванис саставио песму ' О та<ро(; той яХеятои87 (Ха)ду-

ков гроб), ко]а у неким по^единостима подсепа на истоимену пе

сму Бранка Радичевипа.

С песничком орщентащцом на инспиративно усмено песни-

штво певао ]е и Аристотел Валаоритис (1824—1879), доследни

следбеник народне музе, толико цеаене у Соломосовом песнич

ком кругу. Валаоритисова отацбина нще мала Валаора него епир-

ске горе са сво]им клефтима. Отуда су н>егова надахнупа на из-

вору песама о клефтско] дружини, о ослободилачком покрету

и борби грчког народа против паша и бегова. Традиционални тип

клефта у народно] песми разноврсно ]е обликован у н>еговим

стиховима под за]едничким насловом Е[<; тт^ тсатрьБа [аок (Мо\о)

отаибини), у збирци Х-посоиругнхата (Песме, обзавл>ене 1847. го

дине)88. Посебно се ту издва]а прва поема О хХ^фтпг, ко^у са-

чшьава^у десетак метрички различито сложених песама са мо-

тивима из клефтског живота. Неким другим Валаоритисовим

песничким ОСТВарен.ИМа (Фиут), Кат^аутсоуу;!;, 'А0ауаочо<; Д[ахо;, 'Аот-

ра^буьаууо?, 'ОД5)(ао? ха1 то харкнрсХь той) зна се и непосредан извор.

Тако народна песма Т6 хфойрс той хХ*<рт»} (Гроб клефта) представльа

изворно надахнупе Валаоритисовим стиховима 'О Д^де ха1 тоха-

84 С!. 01тагаз, К., ор. сН., 232.

85 РашиЬ, В., Клефте и Сулиоте, 19.

86 а. РегаШМз, МШ., ор. а1., А', 450; Ш<гп)-Ве\«ета4уои, М., 'О 'АЩим&рч

Раухофт)? ха1 ■() 8/)цоТ1Х7) [хоц 7то1и]оч<;, Паруаааб? 2' (1965), 491—500.

87 Поп)та1 той 10' аЬома (Ьп[^Хе1а К. 0. Динара), Ваоьх^ (ЗфХюО^хг), 12, 1959

'АЦ\кч, 105.

88 "Атгауто ВаХасорСтг). 'А6т,\«1, &. «., 19—26.http://balkaninstitut.com/
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рюфьХь той (Димос и гьегова кремеььача). У ово] мотивско] обради

народне песме разуЬене су и доживтьене патн>е заробл>еног и на-

дан>е борца, зунаштво клефта паликара. Ова^ песник ни^е, меЬу-

тим, у народноз поезщи тражио само теме за свозу песничку

обраду. Облик и ^език >н>егове поезще такоЬе су народни. Народни

]ампски петнаестерац неретко ]е и стих Валаоритисових поетских

састава.

Песничко надахнупе, без сумн>е, мен>а вредност изворне на

родне песме. Неки аутори, као 1анис Апостолакис, сматра]у да

учени песници сасвим потиску]у природу и зедноставност народ-

ног певаньа. Место природе заузима „акробащца готове маште,

готовог срца" — каже он, и дода]е: „Погледа^те Валаоритиса.

Димос и гьегова кремеььача и Астрапощнос представл^у спекта-

куларну манифестанту срца и маште са темом из народних пе-

сама. У песми Гроб клефта, ко]г. представл>а прототип Валаори-

тисово] Димос и гьегова кременлча, нема ничег невероватног, ни-

чег митског. Свесрдно посвепиваиье дугогодипиьег живота дато]

ствари, уводи се сасвим природно и подржава замипньену визиту

клефта, коме предсто^и да живот настави и у гробу, онако како

га ^е водно на овоме свету. То чврсто и блиставо искуство, меЬу-

тим, деградирано ]е код Валаоритиса у матерщу чаролща, где се

потресне перипети)е са оружием клефта наставл>а]у и кулминира-

]у истори]у ньегове душе. У Валаоритисово] машти, као у чароб-

ном шеширу маЬионичара, народна песма се изменила и претво

рила у лажну игру гледагьа и слушан.а".м Отуда проистиче заглу

шу)упи шум и тутн>ава у ко^' се и ]унак песме губи:

У шуми с' од]ек проломи, те болно ]екну гор]е,

Чим први пуцан> зададе, и други онда кресну.

Кад хтеде трепи, последней, затупьи метна пушка,

Па свозу сручи утробу, к'о звер зарже она,

Из руку паликаревих на тле полети, падне,

У бездан доле нестаде, у пепину се сручи . . .

У сну дубоку Димос }е те пушке тутан. чуо,

На бледо] усни с осмехом он скрсти руке сво^е.

К' ёхе! тсои аутфооштауе 01 рра^оц та ХаухаЗьа,

р1/Уи ттр 7гра)ТУ) тоифехкх х' ётгеьта Зеитерс^еь.

2^-г-?)V трСтг) ха1 тт)7 бсттерт) т' а^о то харюф(Х1

Рро7та, (Аоиухр{^е1 аЬ> берьб, та очотсха той сЬо'.уЕ'.,

<рейуе1 атс' та Х^Р1а> «У^р^етаь ато Х^* Ха(}о>;.<.^о,

тгёфтгь опт' той (Зрахои то хре[х6, х**ет*1, тсае'., ттаг'..

"Ахоиа' 6 Дт^о; т?) (Зоу) \х.кс, атЬч (Заби тЬч мгуо,

т'аxV6 той х6^1 ёуёХасге, ёатаирыае та х^Р1а*°-

89 Ар05(о1ак15, 3., КХёфтьхо трауои81, 90; МьХкотои, Еоф., 'О ВаХаир(-п;(; хой

т) 8т)(ло— х<) тго17]01?, 'ЕХХт^х^ 8тг)Ц10ор-у1а, Е', теОхо? 97, 241—242.

90 "Агсамта ВаХасор^тт], 50—51.
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„Досадну акробащцу срца и маште", према Апостолакису,

представлю и друга Валаоритисова песма 'Асгсротбуюг^люд- (Астра-

по)анос), конципирана такоЬе на народним мотивима. Клефт из

народне песме се пен>е чврстим кораком на сами руб живота.

Са висине баца поглед у понор смрти и неустрашиво прекора-

чу^е н>ен уаз. „А кад читаш народну песму о томе, срце ти се раду-

]е што и наш [грчки] ]език има сво] тако снажан израз за ова]

херо]ски доказ л>удског живота" — закл»учу|е Апостолакис."

Гифтакисова мазка изгубила ^е дво]е деце и брата, па сада

трага за преосталим сином. Песма каже да ^е у превеликом бо

лу прешла у Влашка села, где су тужно од^екивале пушке:

На свадби нису пуцале, а ни на светковини,

Веп Гифтакиса су раниле у колено и руку.

К'о дрво се распукао и као чемпрес пао,

Па снажан глас ^е пустио, к'о ]унак што бе]аше:

,,Мо] добри брате, где ли си, о вол>ени ми брате?

Ха^ доЬи натраг, узми ме и носи мо]у главу,

Да не узме ]е потера, та] грозни 1усуф Арап

Однёсе ]е у 1ан>ину и да псу Али-паше".

Мг)те ак уа^ои? 1лге<ртау, [пг)те ак 7гау/)уир1а

|х6уо то Гбфтт) Ха(3<осгау атб убуа ха1 атб х^Р1-

Еау 8&»тро чкрху'кутцхе, а&ч Х1жар1сточ 7Г^<рте1,

фьХ1}) ф<оуойХа уЛ(1|хХе, стой/ 7гаХХт)хар1 отгои г^там:

,,Пой е'.аац хаХ1 [хои а§Ерф& ха1 7соХихуа;г7)[хеуе,

уйрюе таы, 7гаре [хе, 7гАрг (хои то хефаХь,

уа (х^у тб тохр' ■?) теауауьа ха1 6 '1аоиф 'Ар&щь

ха1 [хой тб 7гат] от& ГЛАууьуа, т' 'АХ5)-7гаста той ахиХои".

(Раипе! I, 20)

„Позиван>е друга од стране раньеног клефта, да би му узео

главу, представлю кулминаци)у живота и искуства; — дал>е од

тога наста^е тишина и ништа више. Валаоритис, меЪутим, пре-

корачу]упи дозвол>ене границе путан>а, тишине и поштованл,

почгаье сво]у песму оданде где живот преста^е, где престаре л>уд-

ско искуство . . . Исплахине срца су речи Валаоритисове, а пра

ва кап крви ]есте народни стих", пренаглашено и непеснички су

ди Апостолакис.92

И поред тога, Апостолакис призна]е Валаоритису песнички

таленат, када примепу^е да „други песници нису имали ону *ье-

гову акробатску способност да би се размахнули као он у сло-

бодном стваралаштву заснованом на народним мотивима, па су

зато пошли лакшим путем да би удовол>или сво^м амбици]ама и

91 Аро5Ю1ак15, 3., КХбрпхо траусюЗь, 90—91.

и (ЬШепг, 91.
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књижевном расположен^".*3 Апостолакис наставља: „Они су од-

лепљивали аутентичне мотиве са њиховог места, надувавали их

с једне и проширивали, с друге стране, па уз помоћ објашњења,

тумачења, попуњавања и кориговања, успевали су, на крају, да

поређају стихове, који нису сви извирали из људског срца . . .

Откуцаји индивидуалног срца оживљавали су народни мотив у

првобитном положају, међутим, књижевна творевина имала је

за јунака један општи појам клефта."

Валаоритис није хладни подражавалац једног песничког

манира, који је наметао романтизам. Његови су стихови машто-

вито обликовани и префињеног су песничког израза. Свакако је

због тога Валаоритис и назван арматол лире, јер, уз ненадмашног

Соломоса, на класичан начин показује шта је у стању да пружи

клефтска народна песма када постане предмет песничког надах-

нућа. — Док пева, леснику непрестано навиру стилски изрази,

обрти и клишеи из јуначких народних песама. Његова машта

толико је насељена догађајима и сценама, мотивима и цртама,

типовима и њиховим обичајима и гестовима из народног живота,

да му сами навиру у перо.

У време националног препорода српски и грчки песници

XIX века славе хајдуке и клефте као борце за националну сло

боду, и то не само по узору из народних песама него и под непо-

средним утицајем Бајроновим и Соломосовим. Неретко песници

једнога народа, или чак једнога песничког круга, међусобно ути-

чу, нмају додирних тачака у начину певања, у мотивима и карак-

терима, у гестовима јунака. Ти утицаји су често литерарне при

роде и иду више у ширину него што су продубљени; они се односе

на песничке мотиве и ликове јунака (паликара), на језик и стих,

на уметничке облике песама о хајдуцима и ускоцима, о клефти-

ма и арматолима. Отуда су стихови А. Р. Рангависа

У слободи клефт живи,

У слободи и мре94

најкраћи израз поетског виђења клефта и хајдука у песмама са

овнм мотивом у српском и грчком песништву у време препорода.

я ЉШет, 92.

94 Рашић, В., Клефте и Сулиоте, 19.http://balkaninstitut.com/



ПРЕПЕВИ И ПРЕВОДИ

Залокостасов препев песме „Злахща старца Ееивана'

У атинском кн»ижевном часопису Пауйыря, штампана ]е пе-

сма КНи старог Муртоса („Той Геро(лоиртои ■?) хбр?)"), за ко]у ^е у

предговору речено ,да ^е то ^една до тог времена необ]авл>ена

грчка народна песма, о чщем пе се постанку ближн подаци кас-

ни]е дати"1. У контексту с тим да]у се и друге одлике ове песме:

„Поетско надахнуНе, брзина покрета, хармони)а стиха, гипкост

]езика, чи^е ди^алекатске обо^ености никада нису вулгарне и

грубе, и снага израза у^едно карактеришу ово лепо стваралаштво

народа". Таква белешка била ]е, у ствари, мала игра епирског

песника Георгина Залокостаса2 са редакцииом чувеног атинског

часописа. Уследило ^е, найме, опште изненаЬен>е када ]е одго-

ворни уредник часописа доцнще об]авио да су ближа истражи-

1 КайасЬ, В., Ет зегЫзсНез УоШзИей т ^песЫзсНег УЪегвеЦип^.

СейепкзсНгШ Шг Акнз ЗсЬтаиз, Зег1а 81а\аса 1п тетопат Акнзн ЗсЬтаиз,

МйпсЬеп 1971, 323 зяи.; Стс^ановий, М., Српскохрватско усмено песншитво

у новогрчко] кгьижевности. Упоредна истраживан>а 2, Београд (Институт

за кгьижевност и уметност) 1982, 105—108.

2 Г. Залокостас (1805—1858) образовао се у Италией, у Ливорну, куда

му ]е отац пребегао испред Али-пашине тираните. Песме ^е почео да пише

врло млад, зош у време устанка за независност (1821). Н>егова лирска пое-

зща помогла ^е зближен>у атинског хошьт^а са Б-пцо-пх^ ]езиком. Кад год

1С писао народним ^езиком користио ]е ^ампски петнаестерац, с заспим

насто]ан>ем да следи лишцу народне песме. Преводио ]е лакше итали]ан-

ске стиховане саставе. СГ, Динара, К. 0., '1<ттор1а -Н)? VеосXX^]V^x^^<; Хоуо-гех^ой.

атго п? тгрйте; 'р^е? <Ь? тгр кпчуг^ [дх?. Тётартт; Йх8оот;, 1968, 316-318.
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ваььа показала како се у овом случазу не ради ни о каквсц на-

родно] песми, веп да }е то поетски састав познатог грчког ле

сника. За нас ]е та] састав посебно занимллв и због тога што

представлю од|ек ]едне наше народне творевине у новом ме-

тричком руху и са изменении садржа]ем, ко]и доносимо ш ех-

1еп5о:

ТОТ ГЕРОМОТРТОТ Н КОРН

Той Геро|Аоиртои ЁсттЕ^ХаУЕ <р1р[ШУ1 я710 т^ ПоХц

Ка1 то 81а^а^б1 6 х^т^а*; той ха1 6 Гвроцойрто? хХаьувь.

"Е'ЕСТБУа, ВоиХуарьа? Хла^, ст' ёстеуа Геро^ойрто"

"2и>стои тб ЯщмгЛ Ст7га61 ха1 стеХХыст' йХоуб т' стой,

Ка1 стйрв уа^ря? тбу Пастьа, тбу тгрйто тб Ве^иру;

Пой 7соХе(хаб1 то Мбстхо^о с,щ 'А8р1ауё<; тоу хоф.7го."

'О Герорюйрто? т&хоосте, р\зсрЕ1а той Ехахо<раут)'

Мкху хорг)у еТ^е Х1ут)рт) той уоюй той ОиуатБра,

Той ушой той той (хоуахрфои 'той 'стхбыстау о1 хХёфтак;"

10 Гра[АЦБУа е!хё ?6 тгр6ста>7го т' оЬгрСХХ?) та ХоиХойоЧа,

Дростат») 'стау тт)у оуо^ь, 'фт)^) '«того хитгар[аст1.

,ДЧ ехек;, топстгой, ха1 бХфбстаь ха1 хХай; <рарцахыцЕУа;

Мт)у ^Хвау хХбсртак; ?а х^Р1* ха1 ст'Ехафау та ст7гт)Т1а,

"Н о цайро? стой [!■}) аррй^ству 6 7соХоауа7Г7][АЕУО|;;"

15 — "Деу ^Х0ау хХёфтак; <;а хыР1|*> 8еу (*' ^хафау та оттуда,

Ка1 6 (хайро? 8еу [хой аррсо^стЕУ б 7гоХиауатпг)ц.ЕУО?'

Мой ё<;21Хауе [акх тгро^ау/], ф'.р^аус атсо тт)у ПбХтг),

Мой Хёу уа ^ыста> тб Ст7га01, то (хайро у<х стеХХысты,

Ка 7гауы у&Ррю тбу Пасла, тбу терйто то Ве^ирг),

20 Пой яоХе(хое1 тб Мбстхоро с,г^с, 'А8рьаУЁ<; тбу харто,

Ка1 Ёуа> г![ха1 уёро$, хбрт) (хои, уёро? ха& тах0ихст[АЁУО<;,

Деу IXе0 Х^Р1а У1* Ст7га61, ха1 тсХатаи; уьа то [хайро."

,,'Еусо укх стёуа ^о>уоир:а1, 7га7пгой, то §1{Х1стх1 стой,

Тб ахрфотау1СТ[1ЕУО стой еуы ха^аХсхЕб»,

25 Дбст (хои той уиюй стой т&р(хата ха1 та ХР00"* тста7гра^1а,

Тай; хатгуцац 7П$6Хак; той, то р^роутЕрб тоифёхь."

Ка1 (;6у Пасла, <;у)у 'А8р1ауЕ Е7Г7)уЕ арцатыцЁУ»),

"Ар(хат<о[АЕУ7) 'стау той? у^ой?, 'стау т'&с^а 7саХХу)хар(,а.

'Ехё1 тгой 7) хбру) 181а(За(,УЕ 7гара(ХЕройстау бХоь'

30 "Хара ?6 ут)оу, ЕХЕуаУЕ, тб уи1б той ГЕро(хойртои,

Пбхеь тб (лайро уХт)уоро, ха1 т' &р(хата аот)р:ЕУ1а."

Т6у (хайроу ё!хе уХг)уоро, тб х^Р' асттро7ГЕХёх1.

Паст1а тт)у хбру) 1ха(лауе ?бу 7г6Хё(ао т6у тгрйто,

2тбу 71бХЕ(10 тб 8ё0тёРО Ёу[у>)ХЕ ВЁ^йрГ)?.

35 К(ХУё1? 8ёУ ТУ)У ЕуУ<ор1СТЕ Т"})У (Ху8рЁ1СО(ЛЁУУ) хбрУ),

'О уиьб<; той Кататаутохоча 8еу трыуЕС, 8ёу хо1[хата1,

П1аУЕ1 ха1 урафЕ1 (на ураф-)) ха1 т))у ^Ё71роРо8аЁ1-

3 Сг. Кас1асЬ, О., ор. «/., 325 (№ 4).http://balkaninstitut.com/
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,,'А<реутт) (хои, тостера [хои, тт}? 0аХастаа<; афеутт)'

Фо(Зой(А<х1 ха1 6 Вс^иртг)? [ха? 8еу ьЪян ёхесб? тгой Хгьу^еь,

40 ГЛат1 ё/61 тпхтт)|ха еХафрб ха1 7гр6сты7ГО 8ростато"

"Е&у у&хы хал [хёста |хои, |хой Хёе1 пые; е!уа1 хбртг)."

—З,'0(лёрт) (лои, Хгрёутт) (лои, (ЗХа?ар1 т% хар&ьа^ (лои.

'Естй ^х61? Х^Т1 Р^аа стой тсой '|хо1а~Е1 'стау ауоЬгтз.

*Ер\уа [хё тоу Ве^рт) стой уа р^ете т})У 7гётра,

45 "Ау стё 8'.ар^, тохХёфете ?а трифера та Х^Рта"

М'&у о1У](; та Х°Рта ха<1 ?р<а6ойу оотб тб 7гёст1[х6 той,

Е&рте у<х хоХирф?)стетг ?6 8роаеро тгота[Х1."

'РСхуоуу т})У тгётра, 7) Хьуер'}) [хахрйтера тт] рьх^ь.

ПаХёиоиуе, ха1 ^ Хьуер^ т?)5 ут)? та Х^Рта отрЙУИ.

50 'Етг^уау ?6 хоХй[л[Ц|ла, ?о 8ростЕр6 тгота(л,

К'ёхе1" 'тсой ё^е0т)Хих(ОУау та бХбхриста уеХёхьа,

'Арр-атыр^уо? ёфОасте тре/ато? ха^аХарг,?.

,,Кахо1 уе1т6уо1 Ё7тат7)стау та атгт)Т1а той тгадагой стой,

Ка1 х^101 ^ы х«1 х^101 Ьсеь, ёфта х1^1"^Е? °^°1

55 'Ар7га^оиУ у18о7гр6(}ата ха1 хаьуоиу та уырчх. тои>

'О Герор;ойрто$ тсоХеца ?о ха^ро той хХе«т[хёуо<;."

'Арка&ы У] хбрг) то еггеа61, ?оу р:айроу ауе(3а[уе1,

Кь' 6 ауёра? е1$ т^у тгХатт) тт)? ХРиа^ (хаХХкх хУЕ!хиг'.,

'ОуХтг)уорг) 'стау асттрал-}) 81а(3а[уе1 то тотарл,

60 Ка! тбу 'Ор-ёрт) х^рет^с уерусоута? тб хефаХь.

,,Е' ёуЬст)ста ?о 7гаХер,р:а, ст'ёуЬмдаа ?т)у тсётра,

Ма <;6 7Готар.1, '0(хёрт) [хои, . . . енге^ ттй? сЬуеьреибт)?."

Кеутаеь тбу (хайр^ро стт^у хо'.ма ха1 х°"'ет«' ?Ч стхбуь*.

Кала ]е после Залокостасове смрти било припремл>ено изда

ние целокупних н>егових дела, испоставило се да 1*е рукопис ове

песме имао додатак хата тб '1ХХир1х6у, г], по илирском'. Залоко-

стае, меЬутим, шце знао ни)едан словенски ^език, али ]е свака-

ко добро знао итали)ански. Отуда ^е архетип сво]е песме на]веро-

ватни^е могао напи меЬу песмама у збирци италщанских превода

Николе Томазеа. Очекивало би се да ^е то ]една од оних наших

песама из н>егове кн>ите СапН Штсг, а, у ствари, Залокостасу ]е

као основ за препев послужила песма Ьа ^иегпега.6 Под овн.м

насловом Томазео доноси на]пре ]едну грчку народну песму о

жени ратнику, а одмах додаче: „Ессопе оИ 51пи1е агёошеп^о ипа

йЦпса...", интегрално преводеНи нашу песму Злати}а старца

Неивана1. Из Томазеове белешке уз песму произилази да ]е ита-

лщанско ИИпса дало Залокостасово „хата то 'IXXир^x6V", што на-

говештава препев наше песме.

4 Пем)8ыра, 24, Атина 1851, 277 зяи.

5 С{. КайасЬ, О., ор. сИ., 325 (№ 4).

6 Тоттазео N.. СапН рор1ап Сгесг, III (1842), 78.

7 1Ыйет, 79. У белешци 4 Томазео да]е и на^основшце податке о

нашо.) народна песми: „Сеыапа: поп ё ргорпо Сюуапш; та виопауа 51гапо

1горро рег по1. Е соз! 1а ГапсшПа сЫатав! ТЛаЩа, сЬе У1епе йа гШо, ого".http://balkaninstitut.com/
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У песми ]е уобличен познати мотив девочке ко]а уместо ста-

рога оца одлази у рат, где бива изложена различитим проверама,

^ер се помишало да ]е ова] ратник заиста мушкарац. Мотив се

]авл>а код свих европских и посебно балканских народа.

У Залокостасовом препеву наше песме запажа се на;)пре про

мена имена. Док Томазео име старца Беивана преводи са Бови

ны (Сюуапш), Залокостас му да^е потпуно ново име — Муртос

('О МоОрто?, 6 Героцойрто^;). „Ни^е ми, нажалост, успело да сазнам

ближе по)единости о значен>у и пореклу овог имена, али ^едно ]е

сигурно да ^е оно данас надалеко непознато и вероватно ограни

чено на Епир", закл>учу)е Д. Кадах. Наша истраживан>а о томе

уродила су плодом утолико што смо нашли ^едну грчку народну

песму с насловом Той МоОртои8, из ко^е сазна^емо да ]е ова] Муртос

из околине Патраса, из места Лапа (ЛАХа). Према ово] песми,

сунце често буди зору пита]упи горе шта се то десило са Мурто-

сом, те га нема да се подави ни у Патрасу ни у Лали (о Мойртое 6

ЛаХьытт)?). Име Муртос, дакле, прелази границе Епира. С друге

стране, оно ^е свакако ори^енталног порекла, из ори]енталне оно

мастике, а преведено значило би смут/ьивко. До тог закгьучка

долазимо аналого епитетима ко^е по]едини месеци има]'у у грч-

ким народним пословицама. Тако у разним кра]евима Грчке ме-

сец март има различите епитете. За нас ]е у овом случае илу-

стративан податак из Лами)е, Кефалошце и, поготово, са Понта:

,,Той МартСои. . . уёро<; (Ггроглартт);) Ъ> Ла|л.1а ха1 КесраХХт^а [лойрт»)? (во-

>.со(.1^о?) IV Пбутй"*.

Залокостас ]е у свом препеву изменио и метричку структуру

песме. Уместо у нашем усменом песништву уобича^еног десетер-

ца, ко)им се послужио и Н. Томазео, епирски лесник пева у грч-

ком народном стиху — ^ампском петнаестерцу. Тако се Залоко-

стасова песма своди на 63, према 134 изворна стиха.

У песми се (3. СТИХ'Х' ка1->'-:, ВоиАуар1а<; Етта/Т), а'каЬ/у. Герорю^рто)10

упуКу^е на то да би изворна песма могла да буде словенског,

односно бугарског порекла, с обзиром на то да израз Шупкоп

у грчком ^езику има далеко шире значение и употребл>ава се пре-

тежно за означаван>е целог Балканског полуострва за време Рим-

ског царства.11

У нашо1 народно! песми каже се ]'едноставно да ]е „царе

од Стамбола" послао старцу Неивану ферман у коме га позива у

войску за девет година (стихови 25—28), док Залокостас исту си-

туацизу приказу)е знатно шире (стихови 4—5):

Димиски сабл>у опаши и свог оседла.] кон>а,

Потражи онда пашу ти, везира тога првог.

« Ааогураф1а, 1А'(1934), 194.

» ЛогаурдарСа, В' (1910), 508.

10 Паралелу овом стиху налазимо у песми: Той Моиртои, у стиху Ее аЬа,

» КайасЬ, Т>., ор. сИ., 325.
http://balkaninstitut.com/
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2ыаом тЬ Ьцшпа отга61 ха1 в^Хма' йХоуб т' аои,

Ка1 айре чй^р-дс, тЪч Пасна, тел» тсрсото т& Ве^йрт).

„Ова^ начин изражаван>а" — по речима Д. Кадах — „без

сумн>е ]е знак романтичарског песништва, ^ер су овакви описи

и епитети сасвим неуобича]ени у грчким клефтским песмама.

МеЪутим, као истакнути представник грчког романтичарског

песништва, Залокостас ]е усмену песму свога народа познавао

тако добро да ]е успевао, не само да напише ко^у песму на чистом

народном ]езику (н>егова епика писана ^е ка^ка^еVоиз•ом) , веп ]е

знао да у сво]е песме унесе и битне елементе клефтских песама"12.

Док се италиански превод Николе Томазеа, основа Зало-

костасовог препева, држи изворног текста и показу)е само не

знатна одступан>а, грчки препев претрпео ^е и неке садржа.)не

промене. У нашем народу се пева о кперки старца Беивана (сти-

хови 14—15), а код грчког лесника ]'е то кКи сина зединца, кога су

убили клефти (стихови 8—9). Препев, затим, изоставл>а податак

да ]е старац Неиван морао да рату]е девет година и говори о

^едном другом рату у коме ]е Геромуртосова кпи постала везир.

Исто тако, има и доста формалних разлика. Народна песма

трезвено извештава о чтьеницама, без нарочитих улепшаван>а и

епитета. Залокостас, пак, даде детал>не описе и поетскг слике.

Тако се деводка у народно] песми опису^е само као „Златаца

лщепа Ьеводка", док Залокостас све то уобличава стиховима

(10-11):

На лицу цвепе априлско уписано дод беше,

Свежа ]е као пролепе и као чемпрес витка.

Гра[Л(х^а е!хе <;6 7гр6<тсо7го т' аттрСХХтг) та ХоиХойска,

Дроаатт) 'алч тгр хуснс/, 1фу]Хт) ,аау хи-тгарьсгел.

И судбина оца ]е ублажена. По нашем народном песнику,

гласник ^авл>а да ]е стари Неиван погинуо (стих 115), а Залоко

стас каже само да су непридателл разорили н>егова села, а он

остане у замку сам да се бори (стихови 53—56).

Залокостас }е променио и кра] песме. У нашо] песми се

наводни ратник открива као девойка (111); она и сама на растан-

ку наговештава сво]е препознаватье стиховима (128—131):

Расте ли ти у пол>у пшеница,

Као мо]а коса под калпаком?

Расту ли ти у башчи ]абуке,

Као мо]е у н>едрима до,]'ке?

и 1ЬШет, 328. http://balkaninstitut.com/
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У грчком препеву }е то другачи^е. Кобни гласник долази у

моменту када деводка раскопчава прслук (стих 50), т}. када пре-

кида са свлачен>ем и на растанку му каже:

У борби те победих ]а, у камену победих.

У воду ти, мод Омере, к'о бунован то рече.

Е'Ь»Ех1Г)(та <;Ь тохХе^а, я'^мЫ^аа ^м театра,

Ма <;& 7гот(4[л, 'Оц^рт) |хои, . . . е1п&<; тсй? о^е^ейв1»);;.

У погледу песничке хронологиде догаЬа^а, наша народна

песма држи се редоследа и консекветно ствара прелазе измеЬу

под'единих збиван>а, односно разговора, нпр.:

Кад }е везир иьигу проучио,

он Омеру другу накитио (стих. 71—72).

Грчки песник, меЬутим, у дщалошком облику, преноси то нешто

разуЬени^е (стих. 40—41). Тако нестад'е утисак извештада, а песма

добида извесну живост у смислу врло сажете клефтске песме.

„На та] начни" — заюьучуде Д. Кадах — „Залокостас ^е успео да

уместо превода створи дедну песму, коду ]е не тако образована

публика примила као грчку народну песму, пошто ]е типичне

елементе српског народног песништва заменила срейним пове-

зиван>ем елемената клефтских песама са елементима грчког ро-

мантичарског песништва"13.

Клефтске песме у српском преводу

Упоредо са почецима компаративног проучаван>а народне

поези^е Срба и Грка чин>ени су и први преводилачки покушав

од немалог значаща са становишта историд'е и теориде превоЬе-

н>а. Српске и грчке народне песме превоЬене су надпре на не-

мачки, француски и руски дезик, и то готово читаве збирке, да

би се онда, над'чешЬе са ових дезика, подавили и први преводи

српских песама на грчком и грчких на српском д'езику. Тако се

исте, 1825. године када }е обд'авл>ен и друти том Форид'елове збир

ке подавно руски превод неколико песама из те збирке; биле су

то само клефтске песме из пера Николад'а Ивановича Гнедича

(1784—1833), познатидег као преводиоца Хомера. Поднаслов Гне-

дичевог превода Песни клефтические управо и указуде на садр-

жад' дванаест чисто клефтских песама — Олимп, Димосов сан,

Букувалас, Статас, Последней поздрав клефта, Клефтов гроб,

» 1Ыйет, 328. http://balkaninstitut.com/
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Зотис на умору, Пласкас, Андруцос, Кшъакудас, Гифтакис, Ски-

лодимос — ко]е ]е преводилац одабрао и за руског читаоца пре-

вео у четрнаестерцу.14

Преводи у стиху. — Приказу^уКи Гнедичев превод одабра-

них клефтских песама из Форщелове збирке у Сербском летопи-

су за 1833. годину, Теодор Павловип у прилогу доноси сво] пре

вод две]у клефтских песама Гроб Диме А}дука и Андрико.15

Зашто ]е тадапиьи уредник нашег на]стари)ег часописа иза-

брао да преведе баш ове две песме? Гроб клефта Димоса ^една

]е од на]познати]их грчких клефтских народних песама. Пева

се по цело] Грчко^, у варщ'антама ко]е показу]у н>ен народни ка-

рактер и популарност. Ова песма ^е занимл>ива и по томе што

пева о ретком случа]у у клефтско] истории — о старом изнемо-

глом клефту ко]и умире код купе у породичном кругу, природ

ном смрпу. Он ]е доживео да свом потомку пренесе завет —

да Турке уништава!

Друга клефтска песма, Андрико, упоредо са певан>ем о Ан-

друцосу Одисе^у, ^едном од покретача грчке борбе за ослобо-

Ьенье, капетану и воЬи грчких снага на северозападу земл>е око

Аграфа и Карпениса, помин>е и српског вожда КараЬорЬа.16

Како метрички сто]е ове две песме у српском преводу, по-

себно у односу на изворну метричку форму ^ампског петнаестер-

ца и Гнедичев четрнаестерачки стих? Наш преводилац Теодор

Павловип у песми Гроб Диме А]дука грчки петнаестерац, односно

Гнедичев четрнаестерац, слободнще разлама на два стиха: осме-

рац и десетерац (стихови су дати нереформисаним ]езиком и

азбуком из прве половине XIX века):

Зашило е вепе сунце,

А свой заветъ Айдукъ Дима прави:

Устай ид'дте децо мо]а,

Покрай воде леба ужинати;

Ты Лампраксе, мой неКаче

Оди седи овди близу мене

Теби мое оружие;

Ты га носи пакъ капетанъ буди.

14 Простонародный ггЬсни нынЪшних Грековъ, (Съ подлинникомъ

изданныя и переведенный въ стихахъ, с прибавлениемъ введения, сравне

ния их съ простонародными пъснями рускими и примечаний Н. Гнъди-

чемъ), Санктпетербургъ, 1825; Н. И. Гнедич, Стихотворения, Вступительная

статья (подготовка текста и примечания И. Н. Медведевой), Москва — Ле

нинград, 1961, 403—426.

15 Павловичъ, в., Простонародна ПЪсне садашньи Грека (по россий

ском!»), Сербский Лътописъ, IX, Нови Сад 1833, ч. 33/2, 77—80.

16 Стозановий, М., ]една грчка народна песма о КараЪорЬу, Народно

стваралаштво — РоШог, XV—XVI, св. 57—64, Београд 1976—1977, 89—92.http://balkaninstitut.com/
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Песма Андрико преведена ]е стихом наших ]уначких народ-

них песама — десетерцем. И поред тога, Павловип се у погледу

садржине и смисла грчких песама нще знатно удал>ио од извор-

ног текста. Као илустращцу наводимо, у паралели, неколико по-

четних стихова Гнедичевог и од н>ега насталог Павловипевог

превода:

Андрика мать горюет, Андрика мать рыдает;

На горы часто смотрит, и горы проклинает:

„О горы Аграиды! о дикие утесы!

Что сделали вы с сыном, с Андриком-капетаном? . . ."

Тужи, плаче Андрикова ма,)ка;

Она гледи почесто на горе,

Обзируп' се све горе проклинъ:

„О шил>асте горе Аграидске!

О дивие шуме и брегови!

Шта вы съ моимъ сыном учинисте?

Шта съ Андрикомъ Айдукъ Капетаномъ . . .'*

Грчке клефтске и сулиотске народне песме су и дошпце у

нас н^више превоЬен>е. Српски филхелен Вщослав Рашип,19 у

коме смо препознали анонимног преводиоца неколико песама

и студите са француског о сулиотском ]унаку из породице Цаве-

ласа , на^више нас ]е задужио сво]им препевима клефтских пе

сама. У оном делу Нэегове кн>иге Клефте и Сулиоте у ко]ем се го

вори о грчким ха]дуцима налазимо на]вепи бро] клефтских песа

ма у веома успелим и у народном духу сачш-ьеним препевима.

Рашип ]е овде, илустру^упи сво] текст, навео двадесетак клефт

ских песама, од ко]их неке само фрагментарно. Препеви су, ме-

Ьутим, обухватили оне на^ешие песме о одметан>у у клефте21, о

томе како народни песник не разлику^е клефте и арматоле у

песми Олимп и КисавР Ту су и песме о окушьан>у клефта и на-

17 Гнедич, Н., ор. сН., 35.

18 Павловип, Т., ор. са., 79.

19 РоЬен у Лагодини 1869. године, РашиЬ ^е студирао права и стекао

докторат правних наука у Паризу, па ^е отуда и знао добро француски

Зезик. По доласку у Србщу радио ^е у Министарству просвете. Био ^е ]е-

дан од оснивача Народне библиотеке брапе Ловановипа. Више података о

н>ему да^е Д. Поповип (Народна енциклопедща Ст. Стано]евипа, III, 1928,

725—726).

20 Фото Цавела, сулиотски }унак, превод с француског. Народна би

блиотека браЬе товановила, св. 212; сГ. Сто)ановил, М., Грчке народне песме

у српском преводу, Ва1сашса X, Београд 1979, 152 8^и.

21 С{. Из грчке слободщаде, препевао Во]ислав В. Рашип, у Београду

1891, 29—30. Овде ]е првобитно об^авно сво} препев песме о одметан>у у

клефте под насловом Арматол. Иако су ову песму прве грчке збирке увр-

стиле меЬу народне, дамаппьа грчка фолклористика зна да |е н,сн аутор

Паулос Ламброс, отац много познат^ег Спироса Ламброса.

22 Код Хрвата ову песму превео ^е Анте Шимчик: ОИгпр г К^5аV, Сгбка

пагойпа рорце\ка, Нгуа18К1 р1агипаг, XXIX, 2авгеЪ 1933, бр. 8, 237—239. —

Првобитна замисао била нам ]е да овим прилогом обухватимо и хрватскс

преводе клефтских песама. Зна се, меЬутим, да Хрвати у прошлости нису

кhttp://balkaninstitut.com/
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паду на Турке, о учешпу клефтских капетана у борби на страни

Турака, о осветничком ставу клефта према кнежевима и бул>ук-

башама у турско^ служби, па и о поповима и калуйерима недо-

сто^ним имена Господн>ег — каква ^е песма о Скилодимосу. За-

тим следе стихови о клефту ко|и се бори далеко од свога дома

и тамо налази смрт, али непе да се зна за н>ега, }ер ]е сво]ом

смрпу само испунио дужност према домовини, па онда песма о

женидби клефта, о молби раньеног клефта да му одсеку главу,

како не би жив допао Турцима, и, напослетку, крапа песма о

клефтском оруж^у. Посебно су лепе песме о по]единим клефтима

— Христосу Милионису, капетану Стурнарису, 1анису Букувала-

су, Никоцарасу, храбром .Готису, Маламасу, арматолу из Епира, и,

на]зад — Димосова самртна порука. Све су то изузетно лепи и

садржазно богати текстови, одабрани са смислом и познаван>ем

тематике и мотива, посебно н>ихове естетске вредности.

Метричко рухо Рашипевих препева иде од римованог осмер-

ца, преко народног десетерца у шест песама, до дванаестерца

у преосталих девет препева. Такав метрички приступ морао ]е

утицати и на удал>аван>е од потпушцег преношен>а садржа]а из-

ворних грчких стихова о клефтима. На^ближа певан>у грчке на-

родне музе, садржа^но и метрички, остала ]е песма Клефти

ВалтаР

Преостали Рашипеви препеви, посебно они у десетерцу, по

казу)^ вепе одступан>е од сво]Их источника. На]бол>у илустращцу

за то представка и препев на]крапе песме Оруж]е клефта

Т' аутре1со(А^ои т' &р(хата 8^ 7Гр4тге1 Vа тгсшХьь^тац

М^ тгрЬгеь тоос; атгр 1ххХт)а1а х' ёхг! чх Хеьтоируыутои.

Пргтгеь V0^ хре;л(07та1 фт)Ха а' ара^1а<т|лЬю 7гируо,

'Н ахойрьа Vа тршу) т' &рц<хта х' ^) *р) т&\/ аутреы^^о.

(Раззош, СХХХУ)

имали тако живе културне везе са Грцима, па ]е и разушьиво што ^е пре-

водилачки покупт) Антуна Шимчика остао готово усашьен. „2адгеЬаскг

кщгёеугик Ап1е Йип&к, код ^е и яуодш котрагаПушт ейювга^вкип 8Ш-

сЩата, оЬ]ауЦешт и Акайетцтот »2Ьогп1ки га пагошй гпго* 1 оЫ&це

]иггип 51а\'епа« 1 и »Нгуа15ко] геущ* рокагао уеИко рогпауаще дгбке па-

го<1пе роегце, ргеуео ]е хеб спауи кгцЧ§и вгбкт пагошгШ Р1еката" (12 гЫг-

ке §гско{» ?о1к1опз(е N. РоНПва) 5 уеота тзггикНушт котетапта, цдга-

Йешт па §1гоко^ котрагаиЧтку Ъагь Зато ГгеЬа пас! пак1айшка", каже

др Иван Есих: Сгсг г /игт 8^аVеп^. Ыаибт гай рго]. Бга МОшЦа Ьазкапза,

2а§геЪ 1934 (ргеЛатрапо и. „ОЬгога", ескИпа ЬХХУ, Ьг. 228 до 234 од 5.

до 12. нзЮрааа 1934), 3—4. — Рукописни превод А. Шимчика не само што

нще об]авл>ен него }"е, по свему судейи, изгубл>ен. Наше настхоан>е да не

тто више сазнамо о судбини самог рукописа застало ^е на сазнан>у да ^е

део Шимчикове заоставштине допао у руке неупупених, па ^е тако и ова]

1ьегов рукописни превод грчких народних песама морао нестати. Колико

нам ^е познато, из н>ега су об)авл>ене само две песме: Олимп и Кисав и

Парнас (Лакура) и Гиона, у овде назначеном чланку.

23 Рашип, В., Клефге и Сулиоте, 12.http://balkaninstitut.com/
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Рашић је свој препев ове песме пропратио речима: „Данаш-

њи Грци с диком и поносом славе своје клефте и сваку успомену

на њих. И ја, поред свега изнесеног, мислим, да ћу добро учинити,

ако на крају додам и ову малу грчку народну песму:

И оружје наших славних клефта

Напустити никада не треба,

Већ у цркву да се право носи,

Па на њему да се служба врши".24

У сравњењу са изворником грчке клефтске народне песме

није тешко уочити да је Рашић препевао само прва два стиха.

Колико се при томе удагьио од грчког текста, нека донекле илу-

струје и наше свакако верније схватање изворних стихова, у

метру оригинала:

Јунака палог оружје продавати се не сме,

Нек' оно буде светиња, к'о икона баш древна.

Да виси, њему приличи, о зиду старог замка,

И ту га рђа нагриза к'о земља нам хероја.25

Задржимо пажњу још и на преводу песме Два брата, коју

је са француског језика превео романист Миодраг Ибровац. Пре-

вод песме начињен је према варијанти из збирке Емила Леграна,26

а не Форијела. Легранов текст, найме, много је ближи нашој на

родно] песми Предраг и Ненад, са којом се пореди. Разлика је

само у томе што грчка песма помиње и трећег брата, трговца:

Једна удовица плакаше јутром, плакаше у подне;

Она не оплакује мужа, него оплакује децу.

Имала је једног сипа трговца, једног војника,

Имала је једног који се учио далеко у Романији.27

Прозни преводи. — Пуне три деценије после „поетског" по-

кушаја Теодора Павловића уследили су прозни преводи истори-

чара књижевности и филолога Стојана Новаковића. Он је са

чешког не само превео него и зналачки разудио чланак В. Не-

беског Народна поезија у Грка, објављен у часопису чешког му-

зеја (Са8ор18 безк. Миз., 1863, 3, 4). Тако проширен текст и пре-

воде већег броја грчких народних песама, готово један анто-

" ШЛет, 37.

25 Стојановић, М., Грчке клефтске (.xајдVчке) народне песме (К1ерћ-

Нка), Кораци, 11—12, Крагујевац 1975, 56.

26 Ьедгапй, Е., КесиеИ йе сћапзопв рориШгез ^гесдиез, Напз 1874, 323.

27 Ибровац, М., Сродност српске и новогрчке народне песме, Кай

Копдгеза Го1к1оп51а Јидо81ау1Је и Уага2Й1пи 1957, Ха^геЪ 1959, 215—216.
http://balkaninstitut.com/
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лошки избор песама Хомерових „потомака", Новаковий ^е сла

вно у часопису ко^и ]"е сам уреЬивао28.

После краКег осврта на разво|ни пут новогрчког ^езика и

принципе н>егове акценатске метрике, НоваковиК говори о садр-

жини грчке народне песме, посебно истори^ске. На]више про

стора у том оделжу заузима]у песме о устаничким догаЬа]има

и ]уначким подвизима клефта. Неколико превода клефтских пе

сама преузето ^е, преко Небеског, из збирке Арнолда Пасова. Но-

ваковип ]е, найме, превео три песме из клефтског циклуса: о Бу-

куваласу, прославл>еном кунаку у борби с Велибегом Тепелен-

ским, о Зидросу, о коме грчки народ и данас радо приповеда

(о №ему ]е песма под насловом Орао и соко), и, на]зад, песму о

растанку клефта с марком,29 ко]у ]е, како смо видели, потом пре-

водио и Во^ислав РашиН у десетерцу, као и писац ових редова,

у ]атском петнаестерцу30.

У Прилозима проучавагъу народне поезще (1938) Радосав

Меденица с немачког преводи песму о клефткин>и Диаманто11,

ко^у смо детал>нще упознали у тексту о поетском лику жене рат

ника — депп'ке харамбаше.

Наши преводи грчких клефтских (ха^дучких) народних пе

сама, прозни, као и они у стиху, било да су чин>ени са изворног

текста или посредника — руског, чешког, француског или немач

ког превода — значащи су више са становишта истори)е прево-

Ьен>а. Теорией превоЬен>а и нису могли много допринети, ^ер су

ишли углавном утрвеним метричким стазама.

Присуство грчке клефтске народне песме и написа о н>о]

у ерпско] историки кн>ижевности, и хронолошки посматрано, не

ма континуитета. Найме, ако застанемо на питан>има када и ко-

]им поводом су се завл>али по]едини преводи, ко их ]е и како

нашем читаоцу саопштавао, следи одговор да ^е цео та] посао

у нас текао стихщеки. И поред тога, наша наука о кн»ижевности

и ерпски читалац уопште знали су више о клефтско] песми него

што и данас Грци позна^у нашу ха^дучку епику. Оно ^е застало

на оном давнаппьем Залокостасову препеву песме Златща старца

Беивана. Других од]ека ерпске ха^дучке поезде и нема у грчко^

историки кн>ижевности.

28 Народна поезща V Грка по В. Небескоме, (с чешкога од Степана

НовакопиЬа), Вила III, Бёоград 1867, 5—8, 22—25, 40—42, 72—74 86—89

» 1Ыйет, 87—88.

30 Види преводе клефтских песама у Додатку овен кн>изн.

" ППНП, V, 1938, 263.http://balkaninstitut.com/
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У развитку усмене кн>ижевности словенских и несловенских

народа ]утоисточне Европе нема потпуног континуитета. То ]е

чшьеница ко^а се намеНе током проучаван>а исторще гьиховог

усменог преданна, ха^дучке и клефтске песме посебно. Предайте

о ха]дуцима и клефтима, и н>ихова метаморфоза, знача]на су

деоница у истории културе балканских народа. Под утица]ем

нових животних услова, створених у крилу турске владавине,

почюье попесмл>аван>е предан>а о рани^им одметницима. Ствара-

]у се нови облици и текстови песама, са мотивима ко.)'и су неретко

за]еднички готово свим етничким групама и народима на бал

канском простору.

У литератури о српскохрватском и грчком усменом песни-

штву обично доминира питание о н>егово] велико] иде]но] садр-

жини. Први утисак об^ективног приступа ]е да су наше и грчке

песме „среднеех времена" надахнуте прогресивним иде]ама и

стремл>ен>има. Оне нису суви протокол истори)ских догаЬа]а, ни

ти су чисто копирайте истине, веп н.ихово поетско виЬен>е, ко^е

живи од маште. Поезда поставлю иде^не проблеме и разрешава

их чисто уметничким средствима. То ]е сво]еврсна усмена публи

цистика, ко^а изражава народно мишл>ен>е, н»егове судове и

оцене.

Иде]ни садржа] ха]дучког и ускочког, клефтског и арматол-

ског (мартолошког) круга песама суштински се разлику^е од пе

сама рани]их циклуса. Уместо подвига теуединих кунака — Мар

ка Крал>евипа и Дигениса Акрите — у песмама о ха]дуцима и

клефтима ]авл>а се приказива№е борби много ширих размера.

У стварн, одметничке песме и предан>а о ]унацима рашц'их вре

мена (Новак Дебелип, воевода Момчило и др.) препеване су и по-

дреЬене догаЬа^има из живота ха]дука и н>ихово] смелости и
http://balkaninstitut.com/
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оштроумности. ГубеЬи свсцу праву исторщ'ску подлогу и харак

теристику, ликови из те групе народних песама више су добили

израз типа него личности.

Иако произвол духовног живота народа у мрачно] епоси

возно-феудалног страног угньетаван>а, ха^дучке и клефтске песме

су дубоко трезвене и реалистичке, емоционално блиставе и опти-

мистичке, пуне самопоуздан>а и вере ]унака у себе. Отуда готово

свака песма, иако увек не одговара истори)ско] истини, чува

живо народно сепанье на омил>ене кунаке и поетично истиче н>и-

хово ]унаштво. Ово утолико пре што су ха^дучке и клефтске пе

сме о конкретним ликовима постале поводом каквог догаЬа^а или

су их доцнще певачи саставл>али на основу по^единих истори)'-

ских елемената, сачуваних било у песми било у народном прича-

н>у или локално] традицией. У н>има су тако настали пореме-

па,)'и хронолопце и каснще догаЪа,]не примесе, нарочито у песма-

ма где се истори^ска лица доводе у везу са легендой. КористеКи

епску традищцу старога ]уначкога епоса и преносепи се усмено,

песме о ха;щуцима су се мен>але, идейно и тематски проширивале,

о чему посебно сведоче бро.)Ни анахронизми.

Класна усмереност ха]дучког и клефтског покрета има сво]

израз, пре свега, у демократизму главних ]унака — Новака хау

дука, старца Впадина, Ба]а Пивл>анина, Мщата Томила, Степана

1анковиНа, Ива Сен>анина, Христа Милиониса, 1аниса Букува-

ласа, Локроса Андруцоса, Никоцараса и других. Демократске сим-

патще, и ]унака песама и самих певача, сведоче о томе да народ

у себи носи реалну истори)'ску снагу и тако у сво]е руке преу-

зима организована антитурског отпора и борбе.

Основни садржа] ха;)'дучких и клефтских песама ^е у н>и-

ховом поетско-исторщском изразу вишевековног отпора и борбе

]ужнословенских ]унака и грчких паликара. Реалистичност ових

песама ]е у приказиван>у мукотрпног живота ра]е под Турцима и

организованна борбеног живота ха.шука и клефта (ухоЬен>е, напад

из бусще и др.); оне да]у слику унутраппьег живота и обича]а

одметничких дружина, н>иховог оруж]а и одеван>а, н»иховог од-

носа према ]атаку и жени, према вери и богу. Реализам се при

томе с]един>у)е с елементима херо]ске романтике и песничке хи-

перболе. То се посебно запажа у описима ]'унаштва, у сналажл>и-

вости и лукавости хащука и клефта у борби с непри^атегьем:

обично ^едан ха;|дук убща много противника. Хиперболу среЬемо

у опису оруж]а и тамо где се пева о избору харамбаше, воеводе,

капетана. Старешина готово редовно поста]е назхрабри)и и на]-

спретни]и ха]дук, клефт, ко]и од свих начале скаче и погаЬа

цшъ кроз прстен са великог одсто]ан>а.

За ха.)дучке више него за клефтске песме карактеристично

]е органско ]единство херозског и смешног, при чему хумор по]а-

чава херо;)ско у песми. Оптимизам ха^учких песама, дакле, под-

стичу елементи хумора. Са иронирм и хумором у песмама суhttp://balkaninstitut.com/
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под)"еднако приказани негпмцателэи ха.)дука и клефта; ови их

лукаво вара]у и тако се спашава^у или их побеЬу^у.

Народне стихове ко^и слика]у по^едине догаЬа^е из свако-

дневног живота и делован>а балканских одметника саставл>али

су неретко и сами ха.щуци и клефти, учесници или сведоци мно

гих подвига о копима су певали. Зна се, меЬутим, да ]е на^вепи

бро] народних песама о ха^дуцима и клефтима спевао народни

аед, певач, па тек онда слепи гуслар — рапсод, ко;)и много под-

сепа на хеленске епске песнике и хомерску традищцу. Народни

аед био ^е обично творац стихова, док сви рапсоди нису били

песници ствараоци. Вепина их ]е ]едноставно сакупл>ала, пам-

тила и преносила готове песничке саставе. Штавише, те песме

често и нема]у велику уметничку вредност, али, ма како биле

грубо срочене, неуглаЬеног и несавршеног стала, оне неретко

разоткрива]у истините чин>енице, лепе представе и узвишене ми-

сли о народно] прошлости. Готово можемо тврдити, по Фори]е-

ловим речима, „да у то] само] потреби за уметношпу или н.ено]

непотпуно] примени, и несразмери измеЬу несавршеног сред

ства и савршене последице, лежи основна лепота ових поетских

састава".

На^вейи бро^ клефтских песама ]'е наративан и опису]е ^у-

начке подвиге и друге доживл>а]е грчких паликара. Али, као по

неком правилу, догаЬа] опеван у овим песмама увек ]е узет изо-

ловано од онога што му 1-е претходило и што следи. Сваки дога-

Ьа] у животу клефта ко]и ^е вредан пажнье има сво]у посебну

песму. „1а не позна]ем нщедну песму" — вели Форщел — „где

1'е песник насто|ао да повеже неколико догаЬа]а ]едан за другим.

Па и тако изоловани, ови догаЬа^и, о копима пева]у клефтски

рапсоди, изража]ни су и живописни, а вьихово приповеданье у

целини ]*е живл>е и ]аче, него што ^е у песми ]асно дато".

Снага и непосредност израза народног певача, коди 1е нерет

ко био сам хащук/клефт, слободарско надахнупе и ратнички

понос ]унака (паликара), проживл>ени догаЬа^и и верно прика-

зиванье истори]ских збиваньа у децешцама пре и у време уста-

ничких година 1804. и 1821. године — све су то становишта са

ко]их су досад проучаване ха^дучке и клефтске песме. И увек ^е,

при томе, било присутно питанье да ли су песме о ха]дуцима и

клефтима само поези]а или и усмена народна хроника, историка.

Одговор ^е, и онда кад се то губило из вида, могао бити само

]едан — то 1е и песма и историка. 1ер, то су песме ко|е на1'вепим

сводим делом спада^у у 1'уначку поезшу са истори^ском позади-

ном. Тамо где се упило у народно памЬенье, истори|ско збиванье

у песми ни]'е допуштало сувишно удал>аван>е од истине и ствар-

ности. Ово утолико пре што се хащучке и клефтске песме ]авл>а-

IV као тужбени акт против ТЧ'пака, против угн>етаван>а и насшьа.

Из тога, наравно, не проистиче закл>учак да ми у свим односима

овим песмама прида]емо значенье истори1"ског документа. Али,

према песниковим описима народног живота под Турцима одноhttp://balkaninstitut.com/
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симо се с пуним поверен>ем, пошто ти описи, срашьени са ви-

Ьен>ем путописаца и с архивским изворима, у основним цртама

верно одражава^у тежак живот српске и грчке ра]е, као и свих

хришпана на овом балканском поднебл>у у време туркократще.

Специфичност клефтарматолских песама чине описи при

роде и ньено обожаван>е — физиолатрща, планински пейзажи и

препирка меЬу горама, пастирски и горштачки живот паликара.

Отуда у №има доста фолклорних примеса, ко^е им слабе епски

колорит, па и кнэижевну лепоту. Описи кунака и н>ихових мегдана

нису онако разви^ени у клефтским као у нашим песмама о хау

дуцима. О томе сведочи и дужина ха.)дучких у односу на кратке

клефтске песме, по чему су им ближе бугарске, македонске и ру-

мунске ха]дучке баладе и до]не. Баладинчност, иначе, представгьа

занимл>ив феномен клефтских песама. Оне никада нису достигле

онако разуЬен епски облик наших ха^дучких стихова. Посебна

одлика грчких клефтских песама ]е гьихова драмска концизност,

честа употреба диалога, ко.)и у н>има ствара^у мале сцене пуне

живости и покрета.

.Гезик и стил песама о ха^дуцима и клефтима одлику]у се

архаизмима. Велики бро| речи турског, арапског и перси^ског

порекла (бар^актар/базрактар, харамща, харач, ]атак, |уриш, ра-

]а и др.) ушао ]е и у ове песме. тезичка интерференщца словен

ских речи у клефтским и грчких у ха^дучким стиховима ни^е

посебно изражена. Забележили смо у клефтским песмама тек

неколико словенских облика: хщдмт (6 х&'^тоитг)?-), вО)вода (6

ЗоьРоба?-), закон (тб !1аx6V^). граб (6 ураЗод-), ироЗоЗьСи — у значеньу

проводити, провести, испратити, и редуциране облике у ха^дуч-

ким стиховима веома фреквентне речи побратим, на^пре у ме-

татези тсроЗАт1л>, па онда по^едноставл>ени вокатив сингулара

ЗрАтце и номинатив плурала Зратцкл. Наравно, то само нагове-

штава могупност да су неки клефтски стихови настали у сла-

вофоно] средний или под н>еним утица]ем.

Народна традищца о клефтима и арматолима спевана ^е

претежно у ^ампском петнаестерцу, познатом као византийски

,.политички" стих, ко^и нще могао имати од^ека на стих наших

бугарштица, како се то иначе мисли.

Основна врлина ха^дучког и клефтског циклуса песама, са

кн>ижевног становишта, у томе ]е што су ньени ствараоци у себи

носили мисли и свеет ликова чще су подвиге величали. Посто^а-

ло 1'е огромно разумеванэе и сливеност душа 1'едног ха.]дука (клеф-

та) и народног певача — лесника. Отуда читалац понекад поми-

сли како песник мора бити у статьу да се бори као одметник, а

одметник да пева као песник.
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Зиттагу

ТЬе сотр1ехНу о{ Ыз1опса1 <1еуе1ортеп1 о{ 51ау апс! поп-

-51ау реор1ез оЕ ЗоиЛ-Еаз! Еигоре т 1Ье Йтез оГ ТигЫзЬ ги1е,

щ 1Ьа1 1оп§ аш! зх^пШсап! репос! о{ Илегг зШ1 по1 зиШсаегигу

ехр!ате(1 ЫзЮгу, сгеа^еа1 раШсиЫг ге1а11опз ЬеПуееп 1Ье сопцие-

гес! опез апс! 1Ье ссетщиегогз \уЫсЬ луеге ехргеззеа1 т 1Ье мшИшюпя

оЕ ЬакЫсз ап<1 к1ерЬ1з, о( изкокз апс1 агта1о18-таг1о1о5. ТЬе рЬепо-

тепоп оГ §от§ 1о Ьа1с1ик5 т а]тоз1 а11 Ва1кап соип1пез ап<1

с1игт§ 1Ье етШге репос! оГ ТигЫзЬ ги1е Нас! уапоиз саизез, зо

1Ьа1 1Ье ге!еуап1 еоаЬ 1оо шеге по1 а1\уауз 1<1епйса1. 1п из еззепсе

а 5ос)а1 рЬепотепоп, *Ье Ьаккгк Ше апс1 1Ье к1ерЬ1 Иге <Ш по1

оп§ша(е оп1у аз ап ехргеззюп о( 1Ье ргоис! апс1 ЬоМетреге<1

теп*аНгу оГ 8егЫап апс1 Сгеек гауа (поп-МизИт зиЬзесЪз), аз \уе11

аз о( 1Ье гауоигаЫе пагига1 согк1кюп5 т 1Ье Ва1капз. 11з гоо!в аге

ргеск>ттпапЬ1у о{ ап есопогтс паШге ап<1 11 18 а гезиН оГ Ле

гез!з1апсе Ьу 1Ье совдиегес! реор1е адаипз! зосяа! оррге551оп, рппи-

Цуе зуз1ет оГ рошег агк! Ле Тигк1зЬ ую1епсе 1п депега!. НакЬдкз

апс! к1ерЬ1з шЬеге 1п 1:Ье1г е5зет1а1 зиЬз1апсе е!етеп{а1 рори1аг

тоуететз, а кто! оЕ рго1езг о( 1Ье реазаШ таззез адатз* ро1Шса1

орргеззюп, сИгВоик есопопнс розШоп, ук>1епсе апс! ехркпШюп.

Кепог1:я сопсеттр Ьакклкч апй иякокз, к1ерЬ1з апс! агта-

1о1з (таг1о1оз) т 1Ье агсЫуе со11ес1юпз ап<1 т Ле ЫзЮподгарЫс

1кега1иге <1а1е йоууп Ю 1Ье йЙеетЬ сепШгу. ТЬезе аге Гог из

5оте11тез оп1у ассккпЫ апс! 5Ьог1 по(;е5 тас!е Ьу Ь^з^опапз апс!

сЬгоп1с1егз, Ьу тетохпз^з апс! \уп1егз оп 1гауе!з, Ьи1 1Ьеу аге

81дп1Йсап1 аз еуМепсе оГ 1Ье <1е§гее оГ 1пе1г кпо\у!ес!ёе оп 1Ьа1http://balkaninstitut.com/
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5ос1а1 апс! Ызгопса1 рЬепотепоп. Боппё а11 тЬат йте, те реор1ез

оЕ те ЗоигЬ-Еазт Еигоре, апс! раШси1аг1у ЗегЪз агк! Сгеекз, тоок

пойсе оЕ тЬат зоста! рЬепотепоп апс! е1аЪогаТес! к ш те1г Ео1к1оге.

Наут§ т пмпс! те ееЬо оЕ те рЬепотепоп оЕ Ьакшкз апс! Ьаь

с!икЬоос! т реор1е'з 1та{»тайоп, апс1 тЬготщЬ И ш уегЬа1 Ео1к1оге,

зисЬ аз тут, 1едеп<1, роет, га1е, ргоуегЪ, апесс!оте, ^оке, тоазт,

заутд, сотрапзоп — те пеео* \уаз ЕеЬ зтсе 1оп§ а§о то зтшЗу

тоге <1еер1у апс!, Йгз1 ог а11, Ьу изт§ сотрагайуе тетЬос!, Ео1к

тгасИйоп ог ЬаМикз т а \ук!ег Егате\лгогк ог Ызтогу ап<1 си1гиге

ог тЬе Ва1кап реор1ез. ТЬе тоге зо аз зоте ог гатоиз Ьакшкз

апс! ЫерЬтз, зисЬ аз У01У0с!е МотеИо, Зтаппа Моуак, Спца Ыоуа-

коу!с, 1атз Викиуа1аз, Шко Сагаз, Накшк Уе1]ко, 1ог§ак з 01угг.~н-

оз, Ьесате пайопа1 Ьегоез оЕ \ук!е агеаз.

1псИук!иа1, рагйа1 ап<1 зресШс, \уЫ1е зотейтез оп1у ро-

ри1аг ггеайзез апс! агйс1ез, аЬЬои&Ь ишюиЪтесМу гатЬег изеги!,

с!к! пот тгеат ше ге1айопзЬ1р Ъетчуееп тЬе Ьакшк апс! ЫерЬт роет

т а ул<1ег \уау ап<1 оп а сотрагайуе Ьазгз. КатгаИу, зисЬ зит-

тагу гезеагсЬ, оЕгеп йопе т зтаИ апс! 51трНЕ1ес! зсоре ог аз

сопргезз рарегз, Тгеатей т а гга§теп1агу \уау 1пе с!е§гее оЕ тс!е-

репйепт таппег, оп гЬе опе Ьапс!, апс! ог тигиа1 ге1атес!пе55, оп

те отег, о? те т\уо роегпез. Могеоуег, а11 \уЬат Ьаз Ьееп (1опе т

тЫз зрЬеге геяшгез пе\у с1апЕ1сайоп, ЪогЬ т тегтз оЕ репой апс!

агеа, аз \уе11 аз оЕ тоге зузгетайс арргоасЬ ап<1 зуптЬез15.

ТЬе зггк1у ог Ьак!икЬоос! т гЬе „\ук!е Ьогйегз ог соттоп

Ызтогу ог тЬе Ва1кап реор1ез, \уЬеп гЬе Ьакшк тгасНйоп Ъе§ап то

ЪгапсЬ оит тто сЦЕЕегепт уапаптз, геяшгез дгеатег айепйоп го

Ье сопсептгатес! го тЬе тЯиепсез оЕ те §ео§гарЫса! е1етапт, то

зос1а1 <1еуе1ортепг апй 1о {огтт% о{ ЬаЫгз, тЬеп 1о те ге1атюп-

зЫр Ьег\уееп хЬе раг11агсЬа1 зостеху апс! Иге апс! те Ьаа^икз апс!

Ьа1с1икЬоос1, то 1Ье шийес! гергезептаНоп о{ тЬе ЬаМик аз ап к!еа1

йрЬтег, аз \уе11 аз а ргота§отзт оГ тЬе геуо1итюпагу ттасЬйод,

уУЬегеЁоге тЬе епс!еауоиг о? тЬе аи1Ьог то геаИхе а зуптпейс сот-

рага11Уе сго55-зест1оп от" Ызтопса! апс! 11тегагу |ис!дтепТ5 оп те

Ьегоез оГ ЬаНик апс! оп тЬе ра11кагз о? тЬе к1ерЬ1 роетз. МизЬт

ер1сз 18 оп1у ЬёЬт1у ТоисЬес! Ьеге, зтсе »т 1гз Ьаз1С тепйепсу 1Т 13

соп1гагу 1о тЬе §епега1 1с!еа апс! гергезептз зотегЬапд сНггегепт«.

ТЬиз аигЬог'з гезеагсЬ 13 аппес! йгз! о? а11 то тЬе апзшегз оп тЬе

Яиез110пз то \уЬат а с!е§гее Ь^зтопса! еуептз аге 1гапзгогте<! 1пто

тЬе ЬшкЦпз ир ог тЬе 1е§епс!агу апо! роейс-Ызтопс ттпа^е оГ 1Ье

Ьак!ик ап<3 оГ тЬе к1ерЬт, \уЬеге тоге оЙеп Лап пот тЬе 1е§еп<! 18

тт^ей ЛУ11Ь Ызтогу; \уЬат 13, тЬеп, соттоп то Ше Го1к 31п§егз

апс! \уЬаг аге тЬе ш^Еегепсез гп тЬе еуа1иайоп оЕ Ьа1с!икЬоо<3 апс!

ЫерЬтЬоос! аз зос!а1 рЬепотепа? ТЬе тоге зо, аз соптетрогагу

гезеагсЬ тпез то шз1тди15Ь ТЬе ЕаеЫ оЕ кполу1ес!де ге1а1ес! 1о те

еххзтепсе оЕ пайопа1 ратйси!апт1ез оЕ тЬат рЬепотепоп, аз \уе11

аз то Из дго\ут§ 1пто тЬе пайопа1-НЪегайоп тоуетепТз луЫсЬ 1ес!

1о тЬе ЗегЫап К.еуо1ийоп оЕ 1804 апс! го 1Ье Сгеек 1Грп51п§ то

^ат т<!ерепс!епсе оЕ 1821.http://balkaninstitut.com/
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НаНикз апд. К1ерЫв гп 1ке РоШоге апй аз а 8иЪ]ес1 о{ КезеагсН

1п тЬе Нтегагу гезеагсЬ оЕ тЬе ВаГкап реор1ез тЬе с!есяз1Уе

тотепТ \уаз гЬе опе оГ тЬе тШагюп ог" тгетшуе зТи<!у ог" гЬе

уегЬа1 тЫк1оге оп тЬе сотрага11уе Ъаз1з, \У1тЬ раН1си1аг етрпаз18

оп тЬе геЯесгюпз о!" ЗегЫап апо" Сгеек гЫк роетз т тЬе \уог!с!

ог зслепсе о( гЬе птетеептЪ септигу. УазгЫе згтИапту Ьаз Ъееп

аскло\у1е<Зеес! тЬеп Ъетшееп 1Ьезе т\уо роетпез, Ъит 11 \уав сИг-

йси1т то с!етегтте титиа! с1ереп<1епсе Ъегууееп гЬе тЬетез апс!

тоМуез, гЬе1г Сгеек, ЗегЫап от хоте отЬег депеМс рпопгу. ТЬе

Кгзт аитЪог то ротт ат тЫз тотепт \уаз 1егпе1 Корйаг (1780—

—1844), з1аУ15Т апс! Ьа1капо1о§1з1:, риЪНслзт апс! тШатог о!" со1-

1есТт§ ЗегЫап апс! риЪПзЬкщ Сгеек гЫк роетз. Не \уаз тЪе йгзт

атопд ТЬе ЗоитЬ 51ауз то \упте аЪоиТ РаипеГз соПесгюп ог" Сгеек

гЫк роеггу. Аг1ег риЪНзЫпд гЬе т\уо уоштез ог Ыз ап<1, аг тЪе

зате типе, йгз! Сгеек соНесгшп ог гЫк роетз, РгепсЬ сотрагег

апс! рМПюНепе С1аис!е Раипе! (1772—1844) ротгз оит хЪат оп1у

а еоос! 1иск соптпЪитес! тЬат Ьгз соПестюп \уаз тЪе п'г.чт То арреаг,

»зтсе оитзтапоЧпр Сегтапз 1ате1у соПесгес! Сгеек го1к роетз т

огс!ег то риЬНзЬ тЬет«. Не тЫпкз Неге, Ягзт о!" аИ, аг тЬе со11ест-

10П ог Шегпег НахТпаизеп.

1п тЬе зспептЦпс Нтегатиге. апс! тоге рагт1си!аг1у т тЬе Сгеек

зсНепсе ог гоШоге ОаодгарЫа) тЪе орипоп гз ассерТес! ассогсИпд

то \уЫсЬ Сегтап роет у\ШЬе1тп МйНег, т Ыз тгапз1аТк>п оР РаипеГз

есНтюп ог" тЬе пео-Сгеек гЫк роеггу, \уаз гЬе йгзт опе то сНгест

тЬе аиепйоп о!" Ызгопапз о? Итегагу т5еор1е'з сиНиге то тЬе 51т1-

1апху Ъет\уееп 1Ье ЗегЫап апс! Сгеек гЫк (гюетг1ез, сопсе^уес! т а

игМег геЫйоп. 1г вееапз, Ьо\уеуег, тЬат МйНег \уаз ргесес!е<1 Рог а

зЬогт Т1те Ьу 1Ье Яиззпап роеТ апс! тгапз1атог I. N. СпесНб. ТЬе

1аТтег, пате1у, \уаз аитЬопгес! а!геас1у т ОсТоЬег ог" 1824 Ъу Ле

сепхог то рппТ Ыз тгапз1аИоп оР тлге1уе к1ерЬт роетз Ргот тЬе

йгз! Ьоок о( Раипе!. ТЫз !з, у^ем/ес! сЬгопо1од1са!1у, а уеаг рпог

*о МиИег'з сотр1ете ггапз1а110п. ТЬегегоге Спей^'з 1с!еа8 лп тЬе

гогелуогс!, е!аЬога1е<! ассогсИпд то Раипе1, аз \уе11 аз сотрапзопз

Ьет\уееп *Ье Сгеек атм! 51ау роет«. !. е. ЗегЫап. Ки531|ап, апс!

Сгеек, сап Ье сопзЧегес! а йгз^ тепт10пп1пк о? тЬе сотрагаНуе
апргоасп го тЬе з1ис!у о? уегЬа1 <го1к1оге оР Сгеек ап<! 51а\' реор1ез.

Спеете ро!п1з ои! Неге пот оп1у то тЬе1г 51ггп]апт1ез апс! тот1Уе

ге1ат10пзЫрз. Могеоуег, Ье тЪткз оп 5егЫап-51ау 1пПиепсе оп

тпе Сгеек Го!к роеггу.

А« а ргоГеззог о? согпрагаТтуе Нгегагиге ат тЬе оЫ Рапз Пт-

уегзку оЕ ЗогЬоппе, С1аис!е Раипе! <!еНуегес! с!иг1пд гЬе уУ1пгег

ог" 1831/22 е1еуеп 1ес1игез оп тЬе ЗегЫап апс! Сгеек уегЬа! роетгу.

А1тЬоиёЬ оп 1Ье дгоипё оГ зтаН пшпЬег о( оп^па! е1етептз,

тЬеу таке а доос! Ьаз18 Рог гиггЬег зтис!у ог тЬе зпта1апту Ье1\уееп

1Ье роеТ1С ехргеззюпз т 1Ье Ро1к тетогу ог~ гЬезе 1шо реор1ез.

Раипе!, Ьо\уеуег, Ьа<! по 1тте 1о сотраге ЗегЬтап ЬаМик апс! Сгеекhttp://balkaninstitut.com/
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к1ерЬх гЫк роетз. ТЫз 13 ге§гегаЫе згпсе гЬезе роете у/кпезз

го а зепез оЁ апа1озпе5 апс! соттоп ггаггз, аз погес! Ьу М. 1Ьгоуас,

ЗегЫап вреааЬзт т Котапсе 1ап^иа§ез апс! Ьгегагигез, уЛю ри-

ЪНзЬес! ап<1 зсгепгШсаПу екЬогагес! РаипеГз ксгигез, \уЫсЬ т

:Ье1г тапизспрг гогт аге с!ерозггес! т 1Ье НЬгагу о! РгепсЬ Аса-

с!ету.

СпесНсУз аш! МйНег'з тгапзкгюпз ог РаипеГз Сгеек го1к ро-

етз, апс! рагггсикг1у Коркаг'з аШскз аЬоиг тЬет ю тЬе Укппезе

]акгЫХскег Лег ЫгегаШг \уеге пог 1егг УлгЬоит еггесг т оиг Ше-

гагу ЫзтопоёгарЬу ог Лат типе (В. Ма^агазеук, Т. РэуЬую, 3.

Моуакоук. V. КазЧс).

р!гз1 згисИез оп тЬе ЗоигЬ Зку Ьакшкз апс! пео-Не11ешс

к1ерЬтз \уеге \уптгеп ЬогЬ оп тЬе ^гоипс! о? скга зиррНе<1 Ьу тЬе

гЫк роетз апс! Ьу огЬег гогтз о? го!к тетогу, аз \уе11 аз оп тЬе

^гоипс! ог тЬе потез таек Ьу гоге1Ет хупгегз-ггауеНегз уЛю таек

юигпеуз 1Ьгои§Ь оиг соипТпез т сШгегепт тппез. ТЬезе скга аге

гог тЬе шов* рагт тсккпта!, теа§ег, т&ийгаепггу с1еаг апс! еуеп

соптгоуегзк!. 1п гесепг гйтез ЬакшкЬоос! апс! ккрЬтЬоос! аге тоге

апс! тоге зтисЬес! оп тЬе дгоипс! ог ТигккЬ сксшпептз апс! о?

огЬег агсЫуе тагегкк О. Тотк, В. Безтса, 5. Махе&с, К. Затаг-

сШс, С. Зтатуеук, В. НгаЬак, К. ЗатЬаз, Т. УазскауеШз, В. Сует-

коуа, А. МаткоузкО.

Апс! \уЫ1е т зисЬ а \уау ггот Т1те то типе апс! ектептаПу,

потез апс! аггккз оп ккрЬтз апс! агтаток, оп Ьакшкз апс! изкокз

таек тЬек арреагапсе т Ызтопса1 Нтегагиге, И \уаз патига1 тЬаг

тЬезе рЬепотепа сате тто :Ье септег ог тгегезт ог ЗегЫап Нте-

гагу апс! си1гига! зсЬокгз, Ызтопапз апс! зосю1оег8Т5. ТЬиз, Б. Ро-

роУ1ё 4п Ыз ЫзгопсаГзосюкдка! тпоподгарЬ О кщйисгта (Оп

Накшкз) екЬогатес! ргескттаптгу оп тЬе §гоипе! ог зШс!у1П§ Ьа1-

с!ик Ео1к роетз апс! Ле опез с!ер1сг1п^ ЬаИикз, раг11си1аг1у ро-

1п1з оиг хо дгеа1 51§П1Г1сапсе ог ЬакГикЪоос! Гог 1Ье ГогтаНоп оГ

Ле Ггеес!от-1оушпё теп1а11гу оЕ ЗегЬ^ап реор1е. УУЬегеЕоге тЬа!:

1п1егез1;1п§ по1е оп ЗегЫап 1804 11рпз1п§ а« а «Ьакшкз' Ьизтезз«.

1ис!ё1п§ оп гЬе §гоипс! ог гЬе зоигсез апс! 'Нтегагиге Ье изес!, Ье

йеак \У11Ь гЬе ЬаМикЬоос! гатЬег \уИе1у, а1тоз1: 1п еуегу азрест.

СпШса1 гвУ1е\у ог хЬе зоигсез апс! Шегагиге оп хЬе ргоЫетз

ог 1Ье 1п$(1(и(1ап о( таг!о1оз (агта1о1з) 1в ргезвп1ес! Ьу М. Уа51с

т Ыз луе11-гоипс!ес1 с!ос1;ога1 тЬезхз МагШозг и ]щоз1<ууеп5к1т

гетЦата род. Шгзкот уЫйхы'тот (Маг1о1озез ш Уи§оз1ау Соип1-

пез ипс!ег 1Ье ТигИзЬ Кик), \уЬеге Ье а1зо [оисЬес! ироп 1Ьа1

рЬепотепоп т Ле го1к роеггу апс! 1гас!а1;юп. УазкЗ ргес!опипап1;1у

гоип<!ес! Ыз згис!у ог хЬе ог§ап1ваг10П ог тагго1озез оп ТигкгзЬ

зоигсез, луЬ!1е Ье апагугес! хЬе гззие ог гЬе ога@т апс! с!еуе1ортеп1

о{ агтагок тозг1у Ьу из1п§ Шезгет утгегз-ггауеПегз апс! Шез-

гегп Ыз1опе)з ог гЬе Сгеек реор1е, аз \уе11 аз гЬе епсускраесИс

гехгз. ТЫз, Ьошеуег, 1п по \уау сИт1шзЬез Ыз у^е!1-Гоипс!ес! сопс-

Ыэтопз. 1изт гЬе соШгагу, Лезе сопсЫзгопз тоНуагес! из то Нпс!http://balkaninstitut.com/
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гЪет, апс! ГО уепру ог атепс! Лет т те зоигсез апс! Ктегатиге

т Сгеек, \уЫсЪ \уе(ге пог кпо\уп Ьу Уазк5.

Игзг 51{т1р1сапг героггз оп агтагоЬ аге зиЬппгтес! Ъу РгепсЬ

сИрЫтат апс! \уг11ег-ггауе11ег РогщиеуШе т те Рггзг ДесасЬз оР

те птетеепт сепшгу. А* те зате тпе теу аге те зиЬ]есг оР

\угШпд Ьу С1аи<1е Раипе1 т те Роге\\гогс! ГО Ыз соПесгюп оР

Сгеек Рогк роетз. Не \уаз 1пе р1гзт ГО с1аззгРу ЫерЪт роетз тго

те ЫзГОпса1 опез, зо таг ат ргезепт Сгеек Ыо^гарЬу зерагагез

гЬет ГОо т а раггки1аг сус1е, а1тоидЪ пог яшге сопзеяиепгЬу.

Раиг;е1 тс!еес1 ептоЬазкез тЬаг сЫа апс! тРогтагюпз пе изес! аге

пог а!шауз »сотр1еге ог зиРРгсхепгЬу с1еаг эта! ргестзе«. Виг, т зрь

ге ог таг, тапу зсЬо1агз — атопд Лет К.. Коос!, 1. Ва§ёа11у апс!

гесепг!у А. Уака1орои!оз — {луе сгесНг, \уЫ1зг пог Наутд тоге

геНаЫе тРогтахюп, го РаипеГз с!ата.

ТЬе Ызгогу ог к1ерЪг тоуетепг лтаз ггеахес! ап а зотеутаг

тоге сЬгаПес! таппег Ьу Сгеек тпетеепхЬ сепшгу зсЬо1агз зисЬ

аз Р. Агауаптиюз, К. ЗатЬаз, апс! К. Рарагп§орои1оз, Ый теу ГОо

Нткес! те1г гезеагсЬ тат1у ГО ЫерЫ роете аз а зоигсе, ап<1 ГО

тзиРРюхепг уегЬа1 ггасИМоп оР тейг соптетрогапез. Пгзг зузге-

таИс згшЗу чтИеп т Сгеек 1ап$ша§е — Агта1оЪ апй ШерЬ.15

04ЯЗ—1821 оепог!) шаз асЫеуес! Ъу Б. Кагшюш-ор1ои5. Не ГОо

геНей" опГО те уегЪа! Ро1к ггагкИГОп. II 1з иггегезгтр та! а йдЬ1ег

т те 1821 11рпзтц N. КазотоиНз, т Ыз МНИагу Метопев, зиЬ-

пиггес! гатег зтаП диапйгу оР сГага оп агтагоЬ ап<1 к1ерЪгз оР

01утт)из апс! Масес!оп;а т §епега!, \\гЫ1е Т. Уазс1гауеШя пиЫ;-

зЬес1 ИНу сюсшпептз Ргот тЬе агсЫуез оР *Ъе 1ошпз о!:' Уепа апс!

ТЪеззактЦа оп Ле агта1о1з апс! ЫерЪгз ог МоЛЬегп Сгеесе.

Асх:огс!тй 1о УавйгауеНгз, аз по(ес! Ьу Уазас. »агта1о]5 \\>еге Оге-

екз т 1Ье Масес1отап агеа 1оо«, уЛмсЪ \уаз 1п соп1гасЬс110п 1о

Ле агсЫуа! та1епа1з риЬ^Ьес! Ьу Ыт. ТЫв !еас!з 1о тЬе сопс1изюп

Ла1 Ле 1П8Т1{и(юп оР а/гта1о1з 1П Сгеесе зЬои1с1 Ье згисНес! 1п а

тисЬ \у1с!ег шау апс! соппес1ес1 лу11Ь те зуз^ет ог зесигтту о?

рог^ез т Ле Вугапгте Еттге, апс! оп1у аггег та! 1п ге!а110п

шйЬ те ггате\уогкз о{ те Огготап Етргге, аз \уе11е аз \уИЬ те

тагго1ове^ 1п Уиеоз!ау соиптпез. 1п огс1ег го агсЬ^еуе гЫз а1т,

1Т 15 песеаззагу ГО 1аке ]'п-ГО соп51с!егаТ10п о1Ьег с1оситепгз 1оо

оР а 81т11аг соптепгз. ^. е. те опез ге1атес! 1о те 1ззие оР зесипгу

о? о!Ьег агеаз шЫсЬ аге по1 еттсаНу Сгеек. А1опд тезе 1'печ

1П еззепсе ге!еуапт аге те с!оситепг« Ргот те зШЩз оР те В1ГО1 1

ЯиасЬз, \уЫсЬ аге <1еро51гес1 т |Ье Згаге АгсЫуез 1п Зкор1|е.

АгтаГО1з 31тПаг ГО тозе 1п КитеНа апс! 1п те гп1апс! Сгеесе,

сНс1 пот ех1зг оп те Ре1орропезиз. ТЫз 158ие гз тгеагес! Ьу те Ы-

зГОпап 1ашз У1аЬоуап1з 1п Ыз Ьоок К1ерЫ$ о{ Могеа. Могеоуег,

Ье сопз^егз Шах 1Ьеге шеге пог оп§та1 Ро1к роетз оп 1Ье ЫерЬгз

1п Могеа апс! та1 те уегзез оР Ко1окоггопз апс! те к!ерНг 2аЬаг1аз ^

^А/е^е ргесЬпппапгДу оР те агг1зг1с сЬагасгег. Шhttp://balkaninstitut.com/
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К1ерЫ Роет, из ЗриИ апй РоеНсз 15 Ле гМе оГ а топодга-

рЫс згиоу Ъу 1атз Арозго1ак15. ТЬе гези^з ог~ Ыз гезеагсЬ иаёепей

гЬе кпоуЛес^е оГ гЬе сус1е ог" ЫерЬг роете. Но\уеуег, т зеагсЫпе

(от гЬе аигЬепгклгу ап<1 1ог гЬе геа1 ехргеззюп т уапоиз роетз,

Ароз1о1ак15 сЬозе Ле ИеаНзйс арргоасЬ. »УУЪоеуег еуеп з1аг1ео! 1о

геас1 к1ерЬг роетз — зауз Ье — Ьа<1 1о по1е Шаг *Ьеу сап Ъе <Цшс1е<1

ийо 1шо сагеропез; пате1у, т1о гЬе роетз ?1опгутд а рагйсиЬг

Ьего аз гЬои§Ь гЬеу с1ер1сг Ыз а^уепШгез, апо" т1о Ле опез луЫсЬ

Ьауе тоге 1упса1 сопгепгв, ап<1 уЛозе Ьего 15 по4 а зресШс регзоп,

Ьиг гаЛег а к1ерЬг«. Сгеек ЕоШоге гезеагсЬ Ьаз а1геа<1у по1е*1

гЬаг висЬ а шу1зюп ог" к1ерЫ роетз 1« гаЛег опезнЗес!, зо гЬаг к

пагголуз с1о\уп Ле йеЫ (от Ле1г згис1у т а аеерег игау. II 15 Леге-

г"оге зизгШей, {хот гЬе заепййс рошг ог~ у1е\у, го ассерг Ле ор1-

топ о( Б. ЗрупааЫз, аз луе11 аз Ле опе зотешЬаг тоге тооегаге

ог" А. Ро1Шз луЬо ЪоЛ ехргезз Ле1г сИзадгеетепг лукЬ зисЬ <цу1-

510П таае Ьу Аро5го1ак1з аз Гаг аз ЫерЬг Го1к роетз аге сопсете<1.

ТЬе 13зие о*" ге1айопзЫ(р Ъегигееп Ле роеггу агк1 Ле геаНгу

15 ггеагес! Ьу А. РоНйз т Ыз соПесгюп ог" 5е1ес1е<1 роетз оп Сгеек

раНкагз. уЛеге Леге 15 ап тггоскюгогу згииу. ЕасЬ роет 18

ргесейеа Ьу а Ыз1опеа1 ооттеШагу апй а кто ог" 1геаИзе оп Ле

рег80па1Шез т Ле роет е1аЬогаге<1 оп Ле дгоипа оЕ тоз1 геПаЫе

воигсез апс1 ЪЧегагиге, уЛ-гсЬ 18 гЬе дгеагезг укгие ог" гЫз Ьоок апа

о? Ле аиЛог. 8исЬ аггкиа'е о5 РоИИз т ге1а1юп го к1ерЫ роет

улЛт Ле г"гатеу*гогкз ог" пе\у Сгеек ЫзЮгу 13 а!зо ап апз\уег 1о

поп-Сгеек аиЛогз \уЬо ехрге8з1у пе§а1е Ле Ыз1опса1 Ъаз1з ап<1

уа1ие ог" Лаг роеггу. ТЫз 15 Ле сазе, Ёог тз1апсе, улЛ А. 51а^птес

ап<1 3. ЗкешИ.

1з к розз1Ые Еог Ле к1ерЬ1 апй ЬаМик роете Но зегуе аз а

Ы51опса1 зоигсе? — 15 а сгис1а1 я<иез1юп сопзМегеЛ Ьу ЗкепЛ 1п

Ыз ггеайзе Тке Зопкз о/ 1ке К\ерЫ$ апй (Не Нагйикз — НЫогу

ог Ога! Ы(ега(иге. Шз сопсшзюп 18 1Ьа1 ЬаЫик апа" ЫерЫ роетз

сап по1 Ье 1геа1:ес1 аз §оо<1 Ызгопса! зоигсев, ап<1 еуеп а5 ЪасЫп^

ир Ле Ь151огу. ТЬа! ехггете а1:й1и<1е 18 Ле шеакпезз оЕ ЗкепсН'з

Лез1з оп Ьа^ик ап<1 к1ерЬ1 рое1гу а5 ипгеНаЫе Ыз1опса1 геа-

<Итщ 5е1ес1юп. Оп Ле оЛег Ьап<1, ап аЬ5о1и1е ап5\уег 1оо соиЫ по1

вайзгу. уУе ЛегеГоге Л1пк Лаг гЬеве роете таке а Ла1ес11са1

епгйу ул!Ь Ызгогу, а Го1к сЬготс1е т уегзе \уЫсЬ, <1ие 1о гЬе

Ызгопса! сопгех! о? Ив опета!юп, Ьа5 1о Ье верагаге^ 1п1о а

рагйои1аг зепез.

ТЬе рЬепотепоп оЕ оиг1а\уз Ьо1Ь оп 1апй ап<1 зеа (Сегга

тапцие) §оез сЬлуп 1о (Изгап!, апс1еп1 йтез, геасЫщ* го рге-

-Мтоап ега. ТЫз 15 111изггагей т. гЬе Ьевг луау Ъу уапоиз 1ех1са1

тагепа1, Ье§1пптд \\пгЬ гЬе \уог<1 ргга( (тгеьрат-/)?-), ип<1ог1Ъгей1у

гЬе оЫевг НеПетс гегт Рог гЬе ои11а\у кпо\Уп го из, а1зо регга1п-

тд го Ьпдапс!, апо" ир го тоге ггедиепг1у изе<1 гЪгт %изаг (Ьаг1п

сигзапиз), луЫсЬ т тоает г1тез Ьауе Ъееп 5ирргеззе<1 апо* ге-

р1асес1 Ьу гЬе \уогс1 НаШик (пщйик). Нолуеуег, пеггЬег гЬе ог%1пhttp://balkaninstitut.com/
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пог те тпеагппд от таг 1атгег \уогс1 аге с1еаг уех. КатеГу, \уЫ1е

зоте аигЬогз сопзИег таг гЬе опдта1 гогт ог те \уог<1 ЬаИик

Ье§ап ггот Нип§апап ка\1дк, огЬегз гегег то АгаЫс-ТигЫзЬ гоог

— кауйий.

8тсе егуто1о§;1са1 згисИез сИ<1 пог ргопоппсе гЬе1г Ппа1 \уогс1

т 1Ье аззие, \уе 1пес1 го \уа1к оиг оиг сопзИегагюпз оп гЬе ап^т

апс1 театпд о5 гЬе гегт ка]йик ггот гЬе агеа ог Нипдапап-РипзЬ

апс1 ОпепЫ 1ап{ша§ез, апс1 то $\пА тезе ектепгз т зоте ог"

гЬе 1пс1о-Еигореап 1ап§иаёез. ТЫз 18 гатЬег Ьуротег1са1 ап<1 аопе

гог гЬе Йгз1 гмпе ш ге!еуапг гезеагсЬ. УУе аге пате1у сопсепгга-

1т§ оиг агтепгюп № тЬе Запзкпг гогт ауийк — театп^ го Г1§Ь1,

го оррозе. И \уаз дште еазу Ьеге гЬаг а тегагЬезге соиЫ Ъпгщ 11

го оиг гогт ауйик (ауйик), теашп§ те ыаггюг, те а&егзагу.

1п отег луогоз, т тогрЬо1о§1са1 1егтз апа пог оп1у зетапткаНу,

\уе аге гесодгыгтё гЬе <теапш§ ог таг шоп! аз 11 \уаз сопсе1уес1

ргоЪаЫу еуеп рпог 1о те сотт§ ог Тигкз 1п1о оиг хапоз, Ьиг

тозт ргоЬаЫу аггег гЬа1 репоа1. ТЬе тесИагог Ьеге гоо соиИ Ьауе

Ьееп гЬе Вухапгте Огеек 1ап{ша§е. Ыате1у, зоте гоог аепуаХюпз

т Запзкпг, 1. е.: ауийка — теагмпд агтз, ап<1 ауийка-Ъкп —

теаптд гЬе опе саггуйгщ аттз, гЬе агтео! тап, Ьауе а1тозг ккп-

Нса! тогрЬо1о§1са1 апс! зетапйс сЬагасХепзгюз аз гЬе Вугапгте

1егт агта(о1 (таго1о1оз), I. е. те агтеа* тап, ап<1 гЫз егутокэду

гетатз ехсЬшуеГу т те агеа ог с!азз1са1 1пс1о-Еигореап 1ащша-

{*ез, 1. е. Сгеек (АрцатоХбд-) ап<1 Ьатт (агта, агтаШгт, агта+1о11о)

ТЬе тзйгигюпз о? иэкокз апс! ЬаЫикз \уеге ап ехргеззтоп ог

а шиоие гез1зтапсе адатзт Отготап аззаиНз ап<1 хугапу. ТЬегеГо-

ге ЬотЬ ЬаШикз ап<1 изкокз Ьауе а соттшюп ■сЬтепзюл \уЫсЬ 15

1Ье 51ги§§1е Гог ЬЬега110Т1 \У1гЫп те ггатешогк оЕ 1Ье 51пд1е зос1а1

тоуатеп* оГ тЬе зиЪ^и^агес! реор1е, луЬо Ьаз а1зо Ле зутрагЬу

оГ тЬе т1к рое1. ТЬа1 рое* зотегппез 1П Ыз уегзез аоез по1 таке

1Ье <11ГГегепсе Ьеглуееп ЬаМикз апс! изкокз.

ТЬеге 15 Н«1е тепг1оп оГ 1Ье Нге о( агтаю1з 1п те гЫк

хгао111оп. ТЬеге 18 тисЬ тоге оата оп те регзесиНоп о? агтаю1з

аз \уе11 аз оп те1г хгапзюгтхпё §гас1иа11у т1о ккрЬгз апс! к1ерЬ1-

-агта1о1з. ТЬиз Раипе1 риЬПзЬез опе а^ег 1Ье отЬег 1Ьгее роетз

оп те регзестюп оГ агта1о1з Ьу АН РазЬа, ап<1 а11 оГ тет Ьауе

зипПаг соп1еп1з. »П зеетз {о те 1оо — зауз Раипе1 — 1Ьа1 а11

тгее Ье1оп§, 1^ по! 1о те зате репоа!, теп а1 1еаз1 т те зате

сус1е оГ еуепгз*. ТЬеу от<1оиЬ1:ес11у (1ер1с1; те репоа1 о? 1Ьа1 тозх

1епас1оиз 51ги§§1е Ьеглуееп к1ерЬ1-агта1о18 апс! АП'з зокйегз, то-

з11у А1Ьап1ап5. ТЬе йгзг роет, »га!Ьег гаге аз а Ыз1опса1 1Г1Г0Г-

та!юп« — сопзИегз Раипе1 — ргезегуез те тетогу оГ опе о{

те изиа1 апс! депега! арреа1з оЕ АИ РазЬа 1о те к1ерЬхз оГ 01утр-

и« го зигтепйег. »1г ргоуИез 1Ье еззепсе оЕ таг арреа1, ггапзГог-

тес! ггот те ехаНес! 81у1е о? 1Ье Сгеек-ТигЫзЬ оШсе 1Пто 1Ье

роегас 1ащша§е оГ 1Ье 81пдег-к1ерЬ1« . р1па11у, И сап Ье зак! гЬа1

АН РазЬа пп1зЬес! Ьхз гик Ъу сгеагт§ к1ерЬгз оиг ог агтагоЬ, зоhttp://balkaninstitut.com/



230 Миодраг Сто]ановиЬ

ЛаТ Ле <1Шегепсе еызтЫё Ъетлуееп Лет Ъегоге Ъесате епТ1ге1у

поп-еэазгеп*. Ше Легегоге тее1 Лет т Ле роетз тоз1 оЕгеп аз

ШерЫ-агтаХоЪ, ЫерЬтз ап<1 агтато1з.

Тке Ог^апШщ о/ СотпЬа1п>е Ы}е о/ НаЫикз апй К1ерЫ$

Ва1кап гогез^з, §ог§ез ап<1 гаутез шеге по* оп1у Ле геоиде

гог {хеейот ог Ле орргеззес! гауа, ог |изт ап т<Ьгтетеп1 Леатег

\уЬо соиЫ по1 Ьеаг Из 1атептатюп ап<1 \уаШп§. А1геа<1у зтсе Ле

Нгз1 аззаикз о( Ле Огготап туа<1егз, тоипташ §ог§ез оГ Ле

Ва1капз Ьесате а шк!е атрЫЛеа1ег оп ^Ьозе гоо1 <1гата11с еуепТз

Ьауе Ьееп 1акт§ р!асе гог зеуега1 септипез Ьеаппд оп Ле хгадю

йезтту оГ Ле ра1гюИс ои11ашз о{ 8егЫап, Сгеек, апа* оЛег 5оиЛ

51ау апс! Ва1кап реор1ез. Магига1 гауоигаЫе сопсИгюпз оЕ Ле

дгоипс! апа Ле тоипганюиз зггисгиге о( Ле Ва1кап Ретпзи1а

теапх гезсие го еЛшса1 §гоирз апс1 реор1ез Ы Ле сгШса1 6!есас1е8

о? Ле1г ЫзЮгу, ЬоЛ т те репоа оГ ТигЫзЬ ги1е ап<1 т те уеагз

ог" гесеп! Сегтап гпуазюп.

ТЬе гогезтз агк1 тоиптатз оР Ер1гиз аш! ТЬезза1у, от" §шпа-

<И]а апс! Неггедоуапа \уеге Ьакшк ап<1 ЫерЫ соиггз, шЫсЬ \уеге

с!еаг го Лет, Ьиг по! то Ле оЛегз \уЬо гошк! Лет шшзиа1. Ап<1

к \уаз ахтозг а ргесНстюп т те оиг1ачуз' зогщз ап<1 роетз оЕ Ле

Ва1кап реор1ез го туоке те гогезтз тоге огЧеп Лап Леи- па1луе

зоП. ТЬе роет зауз та! т 1Ыз луогЫ оп1у Ле ЫерЫз апс1 Ьаь

скгкз егцоуес! апс! асЬпи-еа! Ле тоипгатз. »А дгееп гогезт« 1п Лен

НЕе апс! зоп§з 15 пот опгу а Ъаск§гошк1 ог" а роеИс 1таее, Ъит,

те р1асе о( емепХ ог Ле Ггате юг 11з Ые 1п уегзез; И 1з изиаПу

арреаппд аз а »со-йдЬ1ег«, луИЬ зресхВс Ьепеуо1епсе 1;о\уаг<15 те

Ьегоез-раИкагз ап<1 те еуеп1з Ьаррептд *о тет.

уУЬ'1е §01п§ ои-1 1о Ле »1атепПп§ §огдез« еасЬ ЬаЫик апё

к!ерЬ1 з1пуе<3 1о геасЬ аз зооп аз роззгЫе Ыз Ее11о\уз, 1115 сотра-

пу. ТЬе сотрозШоп ап<1 огдап1за11оп оГ зисЬ сотрапу у»геге то-

аез1, 51псе 11 соиЫ по! Ье 1аг§е аз 1Ье Еоос! шаз зсагсе апо", шЬа!

13 тоге ттрог1ап1, а 1аг§е сотрапу соиЫ по1 эиссеззгиНу \уа11

т атЬизЬ гог 1Ье епету. Ро1к зоп§, Лат со11ес1ей Ьу Уик ап<1

ггот Ле рег10Й рг10г то Ле Ирпзтд, гаЛег гаге1у тепйопз тоге

Лап Л1ггу сотрапюпз 1п а зя<иа<1. ТЬе сотрапу у^аз ипШес! Ьу

Ле зегтоп ог ПскШу апс! Ьу ЬгоЛеНу Ыеп<1зЫр. Мозг ра/гг ог

Ле ггее Лпе, ои1 оГ 5тги§§1е, \уаз зреп1 Ьу Ле зяиа<1 гХ Ле ЬкЫеп

оиг<1оог5 р1асез (Хццёрь) ап<1 ш 1Ье ЫерЬ1 уШадез (КХг<ртох<Ьрих).

КедагсИезз ог Ле пшпЬег ог сотпратопз 1п а 8яиа<1, ап<1

е\еп 1Г Леге \уеге оп1у Т\уо ог Лет, опе Ьаз Ьееп 1ттесИа1е1у

е1есте<1 гог Ле сарташ оЕ 1Ье сотрапу, ь е. НагапгЬазка. 11зиа11у

1Ь13 \уаз а регзоп, Ле тетЬег ог 1Ье сотрапу, шЬо >уаз ои1згапс1-

1п§ Еог Ыз зггепдЛ, Ьгауегу, сгаЕЛ1езз, Ьи1 а1зо Еог Ыз пдЫпезз,

1оуе Ю^агйз реор!е ап<1 йеуойоп. Не 1з ё^уеп, аз Ле зоп§ зауз,

»Ле ГеаЛег о( зетоп1у« аз а зрес1а! 81дп, шЫсЬ Ье с!1зр1ауз опhttp://balkaninstitut.com/
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Ыз сар ог гиг-сар. ТЬе <Ь,§П1гу ог а ЫерЫ-агтаго! сархат \уаз

етрЬазкес! Ьу гЬе псЫу с!есога1ес1 заЬге, \У1гЬ гЬе огпатеп! о^

ргесктз згопез. И \уаз гагЬег гаге гЬаг а Ьакшк кагатЬазка, \уЬо

шаз е1ес1ес1 ап<1 гетоуес! ггот Ьгё розШоп, 1егг Ыз сЬ^Ыгу апа*

гипсгюп Ю Ыз зоп, соизт ог го зоте охЬег регзоп; ап<1 тЬе огЬег

шау агоип<1, тЬе розШоп ог гЬе изкок аш! ЫерЫ-агтаго! саргат

и/аз оггеп тЬепгес! Ьу Ыз геЫНуез. ТЬе ехесйоп ог а кагатЬазка

ог а саргат и/аз по: аЬуауз зтоогЬ, зо гЬах тЬеге и/еге зотехгтез

диаггеЬ, зерагагюп ггот 1Ье сотрапу ог ахуазкт ог гЬе Ьапа!.

Сгеек ЫерЫ роеггу илтЬ зисЬ а тог1уе, Ьошеуег, 18 по! 1ур1са1,

апа" {Ьезе зеуега1 уапапхз сопхапит* гЬах то11Уе гетатес! тзиШ-

С1епг1у с1еаг апс! ипйтзЬес!.

ТЬеге и/аз а згагкЬго'-'Ьеагег тоо т а Ьакшк апс! кЬерЬх

сотрапу, аЬЬоиеЬ по! ^и^^е оггеп. Не Ьас1 го Ье гЬе тозх аисЬеаоиз

Ьакшк, ргоТораикаг, ь е. гЬе йгзг ог гЬе Ьегоез атопд ЫерЫз,

гЬе а831з1ап1 от а с1еригу соттапс1ег. Оике оггеп гЬе згап<1агсЫэеа-

гег (Ъаг]ак1аг) и/а« гЬе сюзезг ге1а11Уе, зисЬ аз ЬгогЬег ог а Ьозот-

-гпепс! оЧ гЬе ЬагатЪазЬа ог Ыз соизт. 1п гЬе к!ерЫ агк! агтаго1

сотрашез гЬе згапс1аг<1-Ъеагег ргоЬаЫу Ьа<1 тисЬ тоге оихзгапс!-

\а% р!асе хЬап гететЬегес! Ьу хЬе го1к зоп§. 1п гасХ, хЬезе гаге

1пз1апсез ог уегзез тепгюпт§ Ыт ЬагсИу сап ШизХгахе ХЬе уегу

ех1зхепсе ог зхагк1агс1-Ьеагег. Вих хЬегегоге ХЬе тзХкиХюп ог ХЬе

зесгехагу &\& ех1зх, Хакеп оуег ггот тЬе ог^атзаНоп ог ТигЫзЬ

агту. Аз а зутЪо1 ог Ыз гипсхюп, хЬе зесгехагу Ьа<1 а зНуегу тко-

-роХ т ХЬе гогт ог Ьогп зхиск 1п Ыз Ье1х.

Ьаг§ег ап<1 ог§ап12ес1 ёгоирз, пате1у хи/о, хЬгее ог тоге Ыи-

йик сотрашез и?еп1 изиаПу го гЬе ехресЫюпз 1о Тигкеу; 1Ыз рЬе-

потепоп 18 кпошп 1п гЬе соггезропсИпё гезеагсЬ аз 1Ье заггущг^е

кагатЬаза (тЬе сопуешп§ оЕ ЬагатЬазЬаз) апс! гЬе тее11п§ о(

к!ерЬ1 сар1атз. ЗисЬ 1п1;едга1:ес1 1аг§ег сотратез луеге 1огтеЗ Ьу

гЬе ЬагатЬазЬаз ап<1 к1ерЬг сархатз а!зо 1п огс!ег 1о еКес1 азза-

и1Ьз а§а1П51 1гауе11егз ап<1 ггайегз, Тигк1зЬ 1апс1-о\упег5 (зраЫ),

м/ей<1тёнраП:1е5, аз ше11 аз а§атз1 орргеззт§ гах-со11ес1огз ог

ТигЫзЬ Ьап(1-1еа(1ег8 (ёе^Ьаз'а). ТЬе согтезропЗт§ р1ап оЕ гЬе1г

ог§ап12ес1 з1ги§ё1е Ьа<1 Ьееп а^геес! ироп рпог 1о гЬе аззаг^!;. Пгзг

соттоп р1ап гог 1Ье1г асПуагу Ы гЬе 5рпп§, шЬеп 1Ьеу аге сотт§

Ьаск ггот гЬе1г ЬагЬоигегз го „гЬе гогез! 4:Ье1г теегтё-р1асе" (%о-

п па госШе), \уаз Хо таке геуеп§е го ап ипгаИЬги1 ЬагЬоигег.

Еуеп зисЬ гт1Йес1 ЬакЬдк (ЙерЬО сотрапхез \уеге по1 аЫе

1о 1аипсЬ ап ореп аПаск а^атзг тЬе \уе11 огдатгес! ОМотап зо1-

(Йегз. ТЬегегоге 1Ье аат ог гЬе1Г йдЬ1: луаз Ю зигрпзе гЬе епету

ап<1 гЬиз 1о ауоМ 1аг^е ап<1 ореп с1азЬез; апс! 1Ыз \уаз розз1Ые

оп!у Ьу изт§ атЬизЬез; гЬеу у^айе<1 1Ьиз т атЪизса<1е8 юг сага-

уапз ап<1 гог тегсЬапгз апй зий<1еп1у аНаскей гогИВес! Ьоизез ап<1

Ю\уегз (ки1е); гЬеу саи^Ы апс! Ыаскта11ес1 гпсЬуМиаЬ, та1п1у

оигз1апсИп§ регзопаИйез. ТЬезе аззаиН.ч \уеге с!опе изиаПу Гаг

а\уау Ггот тЬеи- Ьк1т§ р1асез с1ипп§ 1Ье с!ау, зо 1Ьа1 гЬеу соиИ

ЬИе гЬе^г 1гасез аж! еНтгпаге апу <1оиЪ1:8. Тгауе1Нп§ то 1Ье р!асе

'
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ог" аПаск 1азтес1 зотеМтез зеуега! №§Ьтз ало" тЬе 1еп§тЬ ог" уоуаде

\уаз теазигеа Ьу тЬе Ьоигз ог" »Ьак1ик \уа1к«. II луэз ге§и1агТу

р1аппеа то геасЬ тЬе р1асе ог" агтаск а <1ау еагПег га огс1ег то Ье

Ъеттег ог^апогес! гог тЬе ипоегтакгпд. НагатЬазЬа \лгаз тЬе опе

гакта; саге ог зетгтд ир тЬе атЬизЬ. Р1Г5Т ог а!1, Ье Ьаа то кпош

иге11 тЬе теггат, аз \те11 аз то ог^атге рагаретз, зЬеЬегз, тгепсЬез

(те(епг1), агк! то Йетегште тЬе \уау ог" гг§Ьйп§, то зеп<1 зсоитз

апс1 го §1уе тЬе ог<1ег то аттаск. ТЬе атЬизЬ Ьаз Ьееп аЪлгауз зет

ир ат а р1асе мЬеге гЬе аттаск соиИ Ье 1аипсЬеа ггот еуегу зИе.

ТЬе аиаск шаз еггестеа1 4п иттозг Ьагтопу ап<1 по икиун1иа1 \уаз

аПошес! то §о оит от" тЬе атЬизЬ гог Ытзе1г". НагатЬазЬа рагИ-

си!аг1у наглее! Ыз сотрапу аз то тЬат: »А11 ог уои то^етЬег зЬоот

илтЬ уоиг гШез, ало* а11 тодетЬег гизЬ а*о\уп то тЬе гоао!««. ТЬиз

ш зисЬ зогт от" аттаекз гм-зт1у тЬе гШез зрШ гЬегг Нге апа саизе тЬе

сопгтшоп, то Ье го11о\уеа Ьу зтогпллд \У1гЬ зшогаз. К1ерЬтз тоок

тЬехг 5\уога"з тоо, ала ехргеззеа Ъу тЬе тепл 51огт ап аст ог" аезре-

гате Ьгауегу шЫсЬ \уаз песеззагу апа гагЬег изиа1 ушел тЬеу

\уеге зштоипаеа, зо тЬат тЬеу соиЫ зауе тЬетзеЪ/ез оп1у Ьу изтд

гогсе тЬгои§Ь тЬе епету го\уз. — ШЬеп II ^аз песеззагу то аиаск

а гогтШею1 Ьоизе (ки1а) ог а то\уп, то гауаде тЬе Ьотезтеас! ог а

Ьед, то зауе а сотралюп оит ог" а аил§еоп, ог а Ьгк1е Ггот а луе<1-

сипд раггу, тЬе Ьакшкз гезогтеа то тпекз. 1п зисЬ а сазе тЬеу

луоиЫ сЬоозе тЬе тозт аиаасюиз Ьгауе {д.е.Ща) уЛю кпе\у Тиг-

ИзЬ ало1 луЬо атздшзес! аз а гагтег ог а Тигк на ог<1ег То до аз а

зеоит. Агтег оЪта1п1пд песеззагу 1пгоппат1опз, Ье ^оиИ ипо'еггаке

тЬе геуепде ог аззаиЬ, а1опе ог лу1тЬ сотпрапюпз ™Ьо сагпе Й15-

дигзес! Нке Ыт. ТЬегегоге, ассогсЬпд то го1к уегзез 1Ье зтги^ёЬ

Ьетшееп СЬпзЫапз апа1 Тигкз Ьа<1 изиаПу ап оитсоте ассог^тд

1о \уЫсЬ »^из1 а зтаИ питЪег оР Тигкз езсареа ап<1 а зтаИ пит-

Ьег ог Ьа14икз рег1зЬеа«; Ьит тЬеп тЬе Ьгауез! Ьего а1ез, тозт огтеп

Ле зтап<1ага'-Ьеагег. Рта11у, зисЬ ап оитсоте, пате1у 1Ьаг тЬе

епИге зяиа<1 »сотез оит ог" тЬе 81ги§§1е \У1тЬоит а луоип<1 ог а а"еаа

Ьеаа"« ]изтШез 1п го1к рое!гу тЬе атЬизЬ аз а таейоз о? ЬаЫикз

апй к 1ерЬ{5 1п тЬе с1азЬ \у1тЬ 1Ье епету \уЬо 1з изиаПу з!гопеег 1Ьап

тЬе1г зтаП сотратез.

1п аиаИ]оп то тЬе у^стогу оуег 1Ье1г аауегзагу, Ьахо'ик агк!

ЫерЬт зяиааз еп<1еауоигес1 а1зо то дат аз тисЬ р1ипо"ег апа з1а-

уез аз ро5з1Ые. Во1Ь ЬаУикз 0.е. к1ерЬтз) апа тЪец- гатШез Иуей

оит ог зисЬ р1ип<1ег, шЬкЬ ге1атез то тЬе4г ассеззопез гоо. ТЬе

р1ипаег тс1и<1ес1 еуегугЬтд луЫсЬ Ье1оп§е<1 то 1Ье епету, зисЬ

аз топеу ап<1 дооёз, едшртеп( апа агтз, Ье1оуео! резоп ап<1 га-

тоиз Ьегоез . . . АН ог тЬах луаз а^у^ес! атопд Ьа1<1икз апа ЫерЬтз

е^иа11у. ТЬе р1ипс1ег \уаз <11з1пЬитей 1п уапоиз \уауз апа изиаПу

агтег геасЫпд тЬе тоиптагпз. ТЬе ахзтпЬиИоп луаз ^ге^иепт1у йопе

Ъу тЬе агатЬазЬа ог сартагп а1опе, Ьи1 зотетппез а1зо т адге-

етепг \У1тЬ 1Ье тетЬегз ог гЬе сотрапу. Ассогсип§ 1о го1к роетз

ала* отЬег зоигсез, еуегу ЬаИик Ьас1 ап е^иа1 п§Ьт то тЬе зЬаге 1п

тЬе р!ип<1ег (ь е. »тЬе опе саггут§ а Ъа§ ^изг аз тЬе ЬагатЬазЬа»).http://balkaninstitut.com/
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ТЬе \Уоипо'еа' опез Ьао! Легг зЬаге тоо т Ле р1ип<1ег сартигео! Ъу

Ле1г сотрапу <1игт§ Ле Типе ог Легг ЬеаИпд. АгТег «ИуИш^ Ле

ёатз, 1п ога"ег го езсаре Ле ригзшг, еуегуЪосгу \уепТ го Ыз о\уп з1о!е

изиа11у го Ле ЬагЬоигегз.

ТЬе зиЫхте РогТе'з теазигез ап<1 репаШез гог Ле ЫерЬтз

апо! ЬаМикз \уеге сЬуегзе ап<1 ЪгиТа!. ТЬе тхгзТ гог Ле Ьакгикз апо!

ЫерЬгз \уеге Ле огдатгео! ап<1 гаЛег ггедиепг сЬазез, \укЬ Ле

атт го саргиге Лет аИуе, т огйег го тиШаге Лет 1аТег. ЕхсерТ-

1опа1 зиссезз ог а ригзшЧ шаз Ле сарШге ог а ЬагатЬазЬа ог а

саргат. ТЬет зисЬ Ьгауе теп \уеге риг тТо сЫп^еоп го Ье керТ

гог а 1оп§ йте 1? Ле Тигкз ехресгес! Ле1г гатпШез то Ьпп§ гап-

зот ог ЛаТ Леу шоиЫ сопуегг Хо 1з1ат; \{ Леге \уеге по зисЬ

ехресТагюпз, Ле а!ип§еоп репой \уаз зЬоггег, ЬиТ Ле ЪаЫикз \уеге

ехрозео! То тиШагтоп ог" уапоиз кигйз, зисЬ аз Ъгеакт@ Ь^з апо!

агтз, такт@ оиТ Ле еуез, апс1 Ле Нке. ТЬезе репаШез \уеге о*опе

ггедиепт1у т Ле риЬИс т ога!ег Хо \уат Ле реор1е. СарШгес!

ЬакЫк ог ЫерЬт \уаз ог1еп а!есар1ТаТес1, ало! Ыз Ьеаа" \уаз ехрозео!

аз ап оЫес! ог )оу гог Ле МизЬтз апс1 ог §геаТ ра!п гог ЗегЬз

агк! Сгеекз. ЭеаЛ Ьу зЬооттд ог йесаркаЛтд ^ИЬ заЬге шаз соп-

зЫегес! §геаТ тегсу гог Ьаккгкз апа" ЫерЫз. ТЬеу ЛоидЫ тЫз Хо

Ье а Ьего'з <1еаЛ, аз сотрагес! Хо титПагюпз зисЬ аз ипраЦод

Ьап§1п§ ог Яеест§.

ТигЫзЬ ую1епсе ™аз теТ, оп Ле оЛег Ьапа!, Ьу ЬаЫикз' ап<1

к1ерЬгз' геуеп§е, \уЫсЬ ■«газ (Ье Ьез! шау ог йеХетщ Тигкз ?гот

еуеп дгеа^ег орргеззаоп. ТЬе геуеп^е Лиз Ьесате ап 1трог1ап1

е!етеп1 1п тат1аиип§ апо" зггепдЛепхпд Ле ЬаШик апс! к1ерЬг

тоуетепг. ТЬе йгз! апй тоз* шжрогХапХ ас1 оГ геуеп^е 15 Ле опе

йопе Ьу Ле Ьакшк Ьипзе1г аХ Ле тотеп! о? Ыз езсаре Ггот

<кт§еоп Ьу изт§ Ыз \\а1з ог ге!еуапг 1пск, ог, аз Ле сазе тау

Ье, т сазе ог Ыз езсартд Ггот а ТигМзЬ ригзи11;. ТЬе Ьа1а,икз

\уеге раг11си1аг1у Гегосюиз аёатзт ЬагЬоигегз \уЬо Ъеггауей ог

кШес! зоте оХ~ гЬе тетЪегз оГ Ле1г сотрапу. ТЫз геуепде Ьао"

го зегуе аз а гегмЫе ехатр1е го Ле гета1п1пд ЬагЬоигегз апо!

ассотоМсез. Ап ипга1ЛРи1 зшееЛеагг Гоо лв а изиа1 тог1уе оГ ге-

уепде т Ьа1с1ик ап<3 изкок роетз, Ьи1 Лхз 1з пот ТЬе сазе \укЬ

тЬе ЫерЫ уегзез, \у1тЬ ТЬе ехсерйоп ог ТЬе готапИс15Т Сгеек

го1к роет. СарТигеа" Тигкз луеге зеИот 1егТ аИуе Ъу тЬе ЬаМикз

ап<1 к1ерЬтз, геТаНаТ1п§ 1п зисЬ а \уау гог Ле ра1пз апо! титПаТюпз

йопе Ьу Лет.

ТНе Ы]е апй Сиз^отз о/ НаЫикз апЛ К1ерк(з

ТЬе ЬагЬоигегз, Леу Летзе1уез Ьа1г"-Ьа1с1ик8. \уеге ТЬе »\ут-

1ег ЬеагЛ« оГ ТЬе Ьакшкз апс! к1ерЬ1з. ЛЛ^ЛЬ Ле сотгпе оГ Шгпгег

апс! зпо\у Ле Ьа^сЫкз \еХ~Х Легг <1ау зЬеНегз апо* к1ерЬтз тЬехг

Нтегтз т Ле тоип1ат реакз аз го до <1о\уп то Ле реор1е. тЬе1г

ргоТесТогз аг»й Меп<3з — ЬагЬоигегз. ТЫз \уаз а гаЛег луИе петhttp://balkaninstitut.com/
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ог аззоаа^ез соттд ггот кКЯегеп!: зоспа1 81гага ог ЗегЪз, Сгеекз

апа" зотеИтез еуеп Тигкз. НагЬоигегз шеге изиаШу Ле ге!а11Уез

ог ЬаШикз, Ъи* а1зо Ле опез Ьесоттд Ла1 ой* о( Леи- Ггее лал!11,

ои* ог геаг ог <1ие 1о Ле зегукез аопе Ю Лет Ьу ЬаЫикз. Моз1

о1Чеп Лезе \уеге Ле тЬаЬНатз о? тоипЫп зеи1етеп1з ог уП-

1а§ез пеаг Ле тоип1айп, 1. е. СЬпзТ1ап уШа§ез псЬ т са((1е.

ТЬе оЫ ЬакЫс оиз1от шаз Лаг а* ЗапИ БетегНиз Бау

Леу \уои1а зргеаа ои1 ш(о \Ут1ег зЬеКегз, толукшаПу ог 1\уо ала*

Лтее 1о§еЛег, пате1у т зтаП §гоирз — аз етрЬазиеа т а к1ерЬ1

зоп§. ТЬеге \уеге зисЬ оиНашз шЬо ёк1 по1 1еауе Ле гогезг, зрепа-

тд гаЛег Ле \у*т1ег т а гго8гу сауе, зисЬ аз Ыоуак ап<1 Каапн^е

оп Ле Котапца МошИат. АпюеШ Огутриз 1оо 15 зЬо\ут§ огг

т а роет »Ла( 11 Ьаз к1ерЬ* НагЬоигегз §1утд зЬекег аиггт» Ле

уУт1ег № Ле к1ерЬ1з«.

ТЬе р1еск;е ог зиссезз ш Ле епаеауоигз ог ЬаИикз геай

к1ерЬ1з шеге Ле1г ктдЬ* 1оигпатепЬз ап<1 сотреЛюпз оиЬзк1е

Ле Н§Ь1т§. 1п гасг, Лезе р1ауз апа етеггаттепгз \уеге с1озе 1о

шаг ехегслзез, зшсе тоз1 о( Лет \уеге сотрозес! ог сизр1аут§

Ле зггепдЛ, а§Шгу апа зе!г-сопгк1епсе. ШЬегегоге Лат роеНс

у1еш оп Ьаккгкз уЛо шеге »аЫе го са1сЬ ир го, го Нее ашау (И

песеззагу) апа !о згау оп а ЬотеЫе р1асе« . ШсИеп т Ле1г зЬейегз

с!иппд Ле аау, Леу \\гои1а! гезогг го гатПу ]оуз апа го Ьегою

р1ауз (зисЬ аз Лгоодп& а згопе ггот Ле зЬоиЫег, ;)итрт§ аз ш

Ьаи1е апа. тагк зЬоогтд). — ТЬе сЫуа1гу ог к1ерЬ1з ало" изкокз

шс1иаез Леи: поЫе аЛПЬзАе Ьач/атдз шотеп. Ноу^еуег, т зрИе о?

зисЬ лНОиде 1одуагс1з \Уотеп о{ а11 соп^езмопз, Леге аге аа1а

ассогс11пд ю шЫсЬ Леу а"1с1 по! ё!уе бЬекег 1о МизИт \уотеп пог

ам! Леу таггу Лет. Оп Ле оЛег Ьапо., оиг Ьа1Йикз зиз1; Ле

соп1гагу аИ таЛ, Леу аИаскес! \уео!<Ьп§ раг11ез ап(1 репзЬес! 1П

Ле Ьаи1е-БеЫ 1п огаег 1о 1аке оуег а §1г1.

На^икз апс! к!ерЬ(з <1о по* Ьуе т а К1125сЬеап ллгау, 1. е.

»Ьеуопс1 Ле цоос! апс! еуЦ«, пог Леу сопзМег Ла1 еуегуЛ1п§ 15

а11о\уес1 1о Лет. 1п 1Ье1г паШге, Леу аге Ьопез! теп, Ле опез \уЬо

1Ьтк оп Сой апа" оп Ле зои1, апа" езресйаПу I? Леу \уеп1 1о Ле

тоип1ат аз ои1з!;апЛ:п§ апа" г1§Ь1еоиз Ьеайз ог ЬоизеЬоЫ (зисЬ

аз 81:аппа Ыоуак, Те§ап РодгидоУ1<5, 1ашз Викиуа1аз, Ьокгоз Ап-

О-гисоз, апй Ы1ко Сагаз). ТЬе1г рюизпезз, Ле1г гезрес! гог засгес!

Лт§з аз адеП аз геЬ§оиз п1ез Леу иПегтт§1еа \у1Л Ле1г шаг

сгаНз ап<1 ехегс1зез, гергезетес! а1зо опе ог Ле сЬагас^епзйсз

\уЬ1сЬ аррагепт!у \уаз 1псотра1;1|Ые \У1Л Ле1г \уау о^ Н?е. ТЬеу

газ! ап<1 ргау 1о Сой, ]из1 аз а!1 оЛег реор1е. ТЬе циез1яоп ог

геН§!Оп 1п Ле Ше о( Ьа1<1икз апа" ЫерЬгз Ьа<1 а1Ье11 агз ЬгиЫ

51{1е. Ароз1азу — гепоипс1пд опе'з га1Л шаз кпошп 1п Ле репой

ог Тигк1зЬ ги!е 1п ЗегЫап ап<1 Сгеек соип1пез. Ви1, Ьа1а!ик5 ап<1

к!ерЬ1з <Ь<1 пеуег зауе Ле1г Нуез 1п зисЬ а шау.
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Ро1к Ье%еп<1$ апд. Рег5ог\фсаИопв

Ье&еп<1агу ап<1 роеМс-Ызгопса! ипа^ез о? ЬатсЫкз ап<1 к1ерЛз

Ьауе Ьееп ри1 т!о Еогтз оп1у Ьеге ап<1 Леге ала* т Ъгоай Нпез;

тоге рагИси1аг1у аш1 ргес1«е1у оп1у Ле зупсгегю 1тарез оЕ Ле

Ыоуак НакЫк ап<1 оЕ а %\г\ ЬагатЬазЬа (к1ерк(орои1а) Ьауе Ьееп

&1Уеп. — ТЬе Ео1к роет кпоууз оЕ *шо Моуак Накшкз — NоVак

беЬеИс апс! 81аппа Ыоуак (ОИ Мап Ыоуак). ТЬе реор1е 1гпхе<1 ир

Лезе 4\уо Моуакз, соп5к1егшп§ Лет 1о Ье опе регзопаИгу <1. К.и-

уагас). II 15 а ЫзЮпса! Еас1 Ла1 31агта Моуак <Ио! ех1«1, Ьи1

Ле яиезИоп оЕ з/йепШумщ Моуак ОеЬеНс \уаз гаЫег сотр1ех.

1ЫЛ Ле арреагапсе оЕ 81аппа Ыоуак, Ье \уаз а кт§Ы т Ле Ео1к

роет апс! а \уагпог оЕ М1ск11е А§ез (]. Тогшс, I. ТпЕопоу). Ви1§а-

пап зсЬо1аг гесо{»т2ез ш Ле ипа§е оЕ Моуак БеЬеНс Ле ЫзЮ-

пса1 регзопаЫу оЕ ВугаШлпе етрегог Моуак, \уЬозе пате 15 теп-

Ноппеа. т а Сгеек ЫзспрМоп т Ле СЬигсЬ оЕ 81. МоЛег оЕ Сое!

1П Ле 1з1апс1 оЕ МаН@гас1 ш Ле Ргезра Ьаке. Ви1 ТпЕопоу, ]из1 аз

I. Киуагас ЬеЕоге Ыт апо. О. Коз11с аЕ1ег Ыт, 1псЬкНп§ зоте о1-

Ьег аиЛогз, рот1з Ыз аНепйоп а1зо 1о Ле по1е тайе Ьу Копз1ап-

1т Ле РЬИозорЬег, \уЬо теп1юпз т Ле сЬар1ег 55 оЕ Ыз Ыо^гарЬу

оЕ 81еЕап ЬахагеУ1с ап оиЛг\у Егот Ле агту оЕ етрегог Ьагаг.

Ше зее т Ле тапизсгар! Ла1 4Ыз '«газ зоте »Кага^ик«. N01

кпо\ут§ апуЛт§ аЬои! Ла1 регзоп, Ле 1гапзспЬег по1ео! оп Ле

тагрт — »Моуак«. ТЫз шшоиЫесЦу луаз Ле геазоп гог тапу

зсЬо1агз 1о 1аке КагаГшк аз опе оЕ Ле ро8з1Ые 1таеея Еог Ле

ерю Еогт о{ №оуак ВеЬеЬс. Гп гас1, аз \уе Лтк, Ле ои11а\у'з пате

Кага^ик зЬоиИ Ье ип<1егз1ооа! аз а пюкпате, теапт§ В1аск

Шо1г (МгЫ уик, \. е. Ыга — Ыаск апа* 1уко$ — \уо1Г).

1п зрИе оЕ еуеп1иа1 <1епу1п§ Ла1 1Ье регзопа1Шез оР етрегог

Моуак ап<1 оЕ Ле оиЛпу Кага1]ик зегуей аз роейс Еогтз Еог

Коуак НаМик, 11 13 епйге1у сег^ат Ла1 Коуак'з »Котапг)а Моип-

1ат« (»%ога Котапца*) Егот Ле Ео1к роет 18 ге1а1ес1 1о Ле патез

оЕ зоте агеаз т Ле Вухапйпе Котап Етр1ге. ТЫз геЕегз раП;-

си1аг!у 1о 81птоп апс! ТЬгасе, аз \уе!1 аз Хо зоте 1оропутз т 1Ье

роетз оп Коуак апо. Ыоуако\а6з, ав есЬоез оЕ а 1оп§ Ьггадлйоп

соппес1ес! 1о 1Ьезе агеаз т Ле 11тез оЕ 81ау пен» 5(га1юНс агту

\лгЫсЬ Еои§Ь1 мпЛш Ле Етате\Уогк оЕ Ле ЛетаИс зуз1ет оЕ Ле

ВугаШте Котап Етр1ге а^атз!: АгаЫап ап<1 Ви1§аг1ап 1пуаз10п

(Егот зеуепЛ 1о П1пЛ сепШгу). ТЬезе пе\у ВухаШте \уагпогз

\уеге ипа-онЫесПу огдап12е(1 ассогсЬп§ 1о Ле тойе1 оЕ Ле тИ11агу

зуз1ет оЕ Ле 1а*е Котап Етр1ге. Могеоуег, Ле пе\у з1га11о1, а1

1еаз1 1п пе\у1у сгеа^ес! ВаГкап Летаз т ТЬгасе апс1 81гутоп, Ьас!

ипйоиЬгеЛу Ле Котап пате 1оо, 1. е. ЪеИаЮг пспшз. ТЬа1 пе\у

Ву2ап11пе ууагпог оЕ Ле 81ау оп§т Ьесате ргот1пеп1 ш Ле

з1ги8в1ез Ье1\уееп Ле Ву2ап11пез ап<1 Ви1§апапз ап<1 АгаЫапв, зо

Ла1 Ье соиЫ Ьауе Лив асяшгво! Ле Паиеппд й1\е оЕ д.еЬеМаХог,

пате!у у1с!ог ог (йе)ЪеШси5, \. е. У1с1опоиз, \уагпог-Нке. ТЬе зате

сопс1из1«)п 15 геЕеггей 1о а1зо 1П Ле 1гауе11т§ ассоши Ьу Атип <
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Угапсш, ассогсЦгц; 1о и?ЫсЬ Моуак ОеЪеЦак \уаз гететЬегес! т

Ео1к (гасиЧюп а1зо аз Ле ге%и.1и.з Сгаесгае. Ро1к 1та§та1лоп апс!

гга<1Шоп, т оЛег угогйз, ргезегуео" Ле тетогу оЕ Ла1 регзопаЬгу

оЕ Ле пем У1с1ог, ш Ле Ва1кап Ьайшгу оЕ Ле Мкк11е А§ез шкктЫ-

е61у ЬеНег кпошп аз — поVи5 йеЪе1Шог ахк! п<п>из йеЪеШсиз, \уЬо

Ьаз Ьееп ри1 т1о уегзез аз а ЬоторЬопе Ео1к регзопШсаЕюп оЕ

NоVак ОеЬе1 (ВеЬеЦак) ап<1 Ыоуак ЬеЪеИс.

ШЫ1е зШсЬлпд Ле роеНс тойуе оЕ Ле 1е§ех«1агу ап<1 роеНс-

-Ыз(опса1 Ш1а§е оЕ Ле >лготап луаггюг, \уе 1г1еЗ 1о 1оок гХ Ле Ъа-

315 оЕ Ле оп§т ап<1 рое11С <1еуе1ортеп1 оЕ Ле ипа§е оЕ а Ьего-дЫ

{д.е^^]а-д.еVО]ка, к1ерк(орои1а). Ве&пппщ Егот Ле 1а1ез оЕ Тгоу

ап<1 тоге раШси1аг1у ЛгоидЬ Лозе Егот Ле М1<3с11е Адез, Ле

1уре оЕ Атахоп-дЫ Ьаз Ьееп рори1агъ2е<1. ТЬе ехргеззюп оЕ Ла1

1е§епс1 сап Ье зееп т питегоиз уегзюпз т Ле НеИетс аш! Котап,

т Ле Вугапйпе ап<1 51ау тесИеуа1, ап<1 еуеп тоёегп, ЬЧегаШге ап<1

рое1гу. — ТЬе {^Н-Ьакшк МШса, аз <1ер1с1ес1 Ьу Ле ЗегЫап Ео1к

роет, сап Ье сотрагеа* оп1у 1о Ле к1ерЬ1-§гг1 Шатап{о Егот Ле

тоз1 Ьеаи(1Еи1 апй тоз! сотр1е1е Сгеек Ео1к роет оЕ Ле зате

(Ше Ье1опдт§ Ю Л1з сус1е.

ТЬе рое!1с пис1еиз оЕ Ле тойуе оЕ §1г1з' сНздшзтд т уапоиз

ехатр1ез оЕ Лезе роетз 13 зотелуЬа! ЛЕЕегепйа1ес1 апс1 тосшчес!.

А1 опе тз1апсе Ле §и"1 р1ауз Ле го1е оЕ а Ьа1с1ик; Ле сотрапу

е1ес1з Ьег Еог ЬагатЬазЬа (к« 1еа<3ег), ог уЫуойе, сар1ат ап<1

Ле Ике, Ьит Еог уеагз поЬосЕу гесо^тгез Ьег аз Ьетд а §хг1 (изиа11у

Еог Ле репой оЕ пте уеагз ш Ле ЗегЫап, ап<1 1\уе1уе уеагз т

Сгеек роетз). 1п оЛег роетз зЬе зиссеейз 1о %е1 ои1 оЕ йип§еоп

Ьег ЬгоЛег ог ЬизЬапс!, <к>1п§ Лаг Ъу изте гизе сотЬтео! \лаЛ

здагпог Ьгауегу. Р1па11у, Ле §гг1 уошп1апТу доез *о Ле агту,

т ог<1ег 1о гер1асе Ьег ЕаЛег ог ЬгоЛег, з1ауз Леге Еог ^шЧе а

1оп{? 11те апЛ ЬаррПу геШгпз Ьоте. ТЬезе роетз аге сИЕЕегеп! т

Ле1г соп1еп1з Лгои§Ь „§геа1ег ог зтаПег е1аЬога1юп оЕ раЛ1си-

1аг раПз оЕ Ле роет, Лгои§Ь Ле сопсерйоп оЕ рзусЬо1од!са1

азресй оЕ Ле 1та§е И;8е1Е, аз \уе11 аз ЛгоидЬ Ле епй . . . ТЬе дЫ

1п аП «исЬ роетз зиссеейз 1о сопсеа! Ьег зесгег, луЫ1е Лзсоуегтд

Ьег к!епЛ:у оп1у аЕ1ег 1еауш§ Ле агту«. Ап<1 Л1з е1етеп! 15 а1

Ле зате 11те Ле тоз1 1п1егез11п§ опе Еог Ле аШз11С сгеаНоп апё

роейс ехргеззюп оЕ Ле \уагпог-Ике 1таде оЕ а \тотап у^Ьо »<1ое8

по1 а!1о\у 1П Ле &отщ Ьег <1еНса1е Еета1е Еее1т5з 1о Ье олзЙпди-

1зЬе<1«.

НаЫик апй К1ерЫ ТгайШоп

1п 1егтз оЕ Ле таппег оЕ ри(1тв Лехг ехрепепсез 1п1о уегзез

апо! оЕ аиЛетюгу оЕ <1ерюйп§ Летзе1уез апй Леш: сотратез,

Ле ЬаИикз ап<1 к1ерЬ1з аге 81§П1Е1сап1; тоз11у <1ие го Ле Еас1 Ла1

1Ьв1Г роетз, Ьу Леи* Летев апо1 \уау оЕ е1аЬогайоп, аге а!тоз1http://balkaninstitut.com/
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а1игауз Ле геЕ1ес1юп оЕ Ыз(опса1 геаНгу уЛисЬ 1Ьеу ехрепепсес!.

А роет сгеа^ес! ш зисЬ а у«гау Ьесате кпоит 1о Ле тетЬегз оЕ

1Ье сотрапу, апс1 1а1ег оп атоп§ реор1е, \уЫ1е ЕйкЬтд 115 есЬо

Ьу \ыау оЕ §из1е (Ва1кап з1ппд тзггитепт), 1атЬип12а ог 1уге, яике

оЁ1еп аззитт^ епг1ге1у пе\у Еогт апс! уегзюп.

»РгоуегЫа1« зреесЬ ог кто* сотт§ ю ипс1ег51апалп5 ала"

согге5ропсип§ Ъегигееп Ьагаикз т Ео1к роетз 15 с!ер1С1ес! т Гиго

сНЕЕегеп!: таппегз; Л18 15, Епгз1 оЕ а11, пшЧайщг Ле уогсез оЕ

ашта1з ап<! Леп — Ле а11е§опса1 уегзез, зоп§з апс! ргоуегЬз.

шез Ьаз Ьееп яиНе оЕ1еп. ТЬе роетз соп1ат ргес!оттап1:1у Ле

СоггезропсНпё Ьу изе оЕ 1еМегз т Ьак!ик апс! ЫерЫ сотра-

1еиегз оЕ тоге 1<трог1ап1 регзопа1Шез, зисЬ аз ги1егз аш! а!икез,

^оуегпогз (Ьап) апс! У01УОс!ез, разЬаз, а^аз апс! Ье§з, ЬагатЬазЬаз

апс! сар1аилз.

Ога1 роеИс сгеа110пз, ЬоЛ Ле ЬагЫик опе апс! Ле опе с!ер-

1С11пд Ьаккмкз, Ьесате а зртШа1 зрЬеге оЕ К1егагу сгеаЮгз, апс!

Йгз1 оЕ а11 оЕ Ле рое1з оЕ Ле Шегагу гепааззапсе. 8егЫап апс!

Сгеек пте1еепЛ сепгигу Шегайигез Ьауе аЬипааШ ехатр1ез оЕ

ргозе апс! рое11с сгеа1юпз соп1атт§ Ле тойуе оЕ Ьакшкз, I. е.

к1ерЫз. ТЬеу \уеге «1ер1с1:е<! т поуе1з, зЮпез, зЬог! з1опез, сЬгатаз,

Ьа11ас1з, ерк апс! 1упса1 роетз. ТЬе зиЬ^ес^з таМег оЕ оиг е1аЬога-

гюп Ьеге 15 Ле роет аз ап тЬегкапсе оЕ Ле сепгигу-оЫ %из1аг

(р1ауег оЕ Ле ^из1е) ггасНйюп ап<1 Из гесерИст Ьу Ле ЗегЫап

апс! Сгеек рое1з Егот Ле 1аз1 сепгигу.

ТгапзШюпз апй РоеНс КепсИНопз

Рага11е1 1о Ле сотрага11Уе з1и<Нез оЕ Ео1к рое1гу а1 ЗегЬз

апс! Сгеекз Йгз1 аиетр1з Ьауе Ьееп а1зо тас!е оЕ 4гапз1аЛ1ё роетз,

\уЫсЬ теап1 сопзИегаЫе сопгпЬигюп 1о Ле Ыз1огу апс! Леогу

оЕ ггап51айоп 11;5е1Е. ЗегЫап ап<! Сгеек Ео1к роетз Ьауе Ьееп

1гапз1а1ес1 Йгз1 оГ а11 т!о Сегтап, РгепсЬ, ПаНап апс! Киззгап.

Ьа1ег оп 1гапз1а110пз оЕ Лезе роетз Егот Лезе 1апдиа§ез арреаг-

ес! 1п1о ЗегЫап апс! Сгеек 1апдиа§е5. ТЬиз Ле Ер1гиз рое1 С. 2а-

1окоз1аз тас!е Ыз роеНс гепсИШоп оЕ оиг роет 21аЩа $1агса Сей

уапа (01с! Мап Сеауап'з 21ай]а) Ргот Ле ПаНап 1гапз1а1;10п тас!е

Ьу Тотахео. Оп Ле оЛег Ьапо1, оиг 1гапз1а11опз о( к1ерЬ1 роетз

сате Лгои§Ь Киззхап (Т. Рау1оУ1с), Сгеек (8. Моуакоуйс), Сегтап

(К.. Мес!еп1са) апс! РгепсЬ (М. 1Ьгоуэс). Оп1у Ле рЫ1Ье11епе Уо-

]1з1ау КаЯс 1гапз1а1ес! Егот Сгеек. Ме1г1с Еогт оЕ П1з ггапзкИопз

апс! роеНс гепсШюпз Ьед1пз Егот гЬутес! ^госЬее ос1озу11аЫс

уегзе ехргезз10п, Лгои^Ь Ле Ео1к с!есазу11аЫе ир 1о Ле 1ше1уе-

-зу11аЫе уегзе. 1п зисЬ а \уау оиг Леогу оЕ И1егагиге апс1 Ле

ЗегЫап геас!ег оЫатес! тоге 1пЕогта(юп оп Ле ЫерЫ роет 1пhttp://balkaninstitut.com/
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ге1а1юп 1о Сгеек 1гапз1а11оп апс1 1о §атт§ кпоиЛес^е оп оиг

Нагаик ерюз.

ТЬе аррешНх К1ерШка сопгатз ап ап1:Ьо1од1са1 зе1ес1лоп

оГ к1ерЬ1 роете т оиг олуп (газ1а1юп, аз ллге 1пеа" 1о (гапзпп!: Лет

т Лехг оп§та1 те1псз, пате1у Сгеек &>1к 1атЬ йЕ1ееп-5у11аЫе

уегзе.
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КЛЕФТСКЕ ПЕСМЕ

(Додатак)

КЬЕРНИКА

(АррешИх)

КЛЕФТИ СЕ РАДУГУ ПЛАНИНИ

О, пусте биле планине и закон н>ихов клети,

Што листом жуте у лето а зими пак поцрне.

Кад морно доЬе пролепе, тад растшье набу)а,

Па нико да се радуге на овом свету н>има,

1едино им се радугу и н>има диче клефти.

У гаЬаньу се надмеЬу, веселе се и скачу,

На свом зош ражн>у окрепу ]апьййе угс^'ене,

Зер тамо нема Турака што страху]у од клефта.

(ПЕ 30)

ОЛИМП И КИСАВ

То древна Олимп планина са Кисавом се сваЬа,

Ко пе да кишу проливе, а ко да снегом ве]е.

На]едном пл>усну с Кисава, док Олимп снегом ве]е.

За трен се Олимп осврну, па Кисаву он вели:

„Не препири се, Кисаве, бре удворице турска,

Што аге те Ларишани, Ко]*нари млади газе.

Старина Олимп ^а сам ти по свему свету чувен,

Што имам врха четр'ес' два, шездесет и два врела,http://balkaninstitut.com/
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На сваком врху барјак је, на свакој грани клефта,

А кад се буди пролеће и листају млађари,

У горе клефти долазе, долина робље чува,

И орла имам златастог, са позлаћеним перјем,

На стени горе седи он, разговара са сунцем:

„Не грејеш, сунце, изјутра, но тек у подне гранеш,

Да нокти ми се загреју и раскраве ми ноге!"

(ПЕ 23)

ОДЛАЗАК КЛЕФТА

Олистај бујно дрвеће, и свени, ако желиш,

Ја нећу више долазит' у хладу да ти седим,

Јер само чекам пролеће и лето да заблиста,

Да граб и букве цветају, да табор озелени,

Па сабљу да ја припашем и узмем пушку своју,

V Гуру сиђем планину до боравишта клефтских.

Да звижнем клефтски завојно, далеко да се чује,

Да своју скупим дружину што беше се разйшла.

(Развод, СХХХУПа)

ЖЕЉА КЛЕФТА

У мају да сам чобанин, у јесен виноградар,

А усред зиме студене подрумар бих да будем,

Но највише бих волео да будем клефтарматол,

Арматол у планинама, у доловима клефта,

Да стене браћа буду ми, а родбина ми гране;

Јаребица д' успављује, славуји да ме буде,

На врху горе Љакуре да крстом се закунем —

Да Турке редом таманим, нек робом ме не зову.

(ПЕ 21)

(ЗА)КЛЕТВА

О мајко, што с' ме проклела веома тешком клетвом:

„У.клефте да се одметнеш, да пол>ем, гором јуриш.

По цели дан да ратујеш. а ноћу да караулиш,

У рану зору бусију и наклоне да хватащ."

Да птица, мајко, постанеш у горама петрилским,

И клефте тледаш како се устремљују на Турке,

Да сина видиш својега, јунака над јунац'ма,http://balkaninstitut.com/
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Што Турке мачем прогони и посеца их бритко,

Од громког гласа његовог одјекују планине:

„Јунаци моји, удрите, и редом псе таман'те,

Ни дах им не допустимо да поврати се њима,

Јер тешко сам се заклео да Турчина не робим!"

(ПЕ 26)

ХРИСТО МИЛИОНИС

Три су птичице слетеле на кров бивака нашег,

Па једна гледа Армиро, на Валто доле друга,

Тић трећи лепи — најлепши у тузи јеца, цвили:

„О, где се деде, господе, наш Христо Милионис,

У Валту тамо нема га, а ни на Криавриси.

V Арту, кажу, с клефтима, да он је доле сиш'о,

Заробио је кадију и с н>йме до две аге."

Муселим то је сазнао, па увреди се смртно,

Позове Мавроматиса и Мухтара Клисура:

„О, ако хлеба желите, још чётобаше да сте,

Убијте онда Христоса Миљона капетана!

Султана то је наредба, што упути ми ферман."

Кад петак беше свануо, кам' среће и да није!

Сулејман за њим похита у жељи да га нађе.

У Армиру га сустигне; к'о пријатељи стари,

Док зора није гранула, ту целу ноћ су пили,

А кад се данак пробуди, у табор сиђу они.

Сулејман тада ослови Мшьбна капетана:

„Мој Христо, султан тражи те, и аге тебе желе."

„Не предаје се Турцима све докле жив је Христо."

Устремише се оружјем да један другог сможде.

У један пуцањ слише се за оба хици смрти.

(Раипе! I, 4)

БУКУВАЛАС

Што ме је мајка проклела веома тешком клетвом:

По цели дан да ратујем, а ноћу да караулим,

Јаребица да постанем у горама Петрила,

По хридима и стенама, по стрменима њеним,

У рано јутро винем се, два сата пре сванућа,

Тог рата да се нагледам што ратују га клефти,

Ти клефти и арматоли, и Јанис Букувалас,

У подножју Кубурјана и поред Паганије.http://balkaninstitut.com/
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Тад ха,щук торгос повика Алёкси Трагудаки:

„У цркви ватру ложите и Турке у н^ спал'те,

Хил>аду дапу златника да саградим ]е нову."

(Развод, IX)

БУКУВАЛАС

Што ли то метеж настаде и узбуна голёма?

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

Та нит' се кол>у биволи, нит' сваЬа^у се звери:

То Букувалас рату]е са хил>аду и петсто,

У селима Керасова и усред Нове Земл>е;

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

Тад ]една чу се птичица, са гране озго рече:

„Ти борбу, тани, прекини, заустави те пущье,

Да тако слегне прашина и дим се увис дигне.

Дружина да се пребро]и — недоста]е ли кога."

По трипут Турци бро,)ише, недскл^е их петсто,

И клефти себе збро]ише, ]унака трщу нема.

(ПЕ 50)

АНДРУЦОС

Андруцу марса тугу]е, Андруцу ма^ка пати,

Погледа често планине и проклюье их редом:

„О, дивлэв горе аграфске и врхови вам горски,

Што с мо^им сином чините, с Андруцом капетаном?

Где ли ]е лета овога, те никад да се ]ави.

У Аспру ни Карпенису, баш нигде да се чу^е.

О, проклете старешине, а и ти КараЬорЬе!

Што сина ми одведосте ]унака тако врлог.

И ви се реке сузите и вратите на извор,

Андруцу пут отворите да у Карпёнис доЬе".

(Раипе! I, 114)

КЛЕФТКИгЬА

Ко виде сунце поноЬно, а звезде у по дана?

Ко виде лепу девочку у друштву клефта да ]е?

Три дана носи оружие с дружйном тих зунака,

А нико да ]е откри]'е, препозна лик ^О] тада.

Кад ^едног дана поЬоше, баш неделл ^е била,http://balkaninstitut.com/
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У мачу да се огледну, да камен у дал. хитну,

Тад руку трже девочка, — од замаха ,)о] снажног

Са груди ]елек попуца и помоле се до^е.

Н>их ]едни златом назваше, од сребра током — други.

(Тоттазео III, 78)

ДИАМАНТО

У шуми рибу видел' ко и море засе]ано?

И да л' ко виде девочку к'о ха.]'дук одевену,

Што клефт-арматол била ]е у току дван'ест лета

А нико ни^е познао да то ]е Диаманто.

.Геднога дана празничног, баш сунчан данак беше,

ИзаЬу клефти да камен и когоье у дал. хитну.

Чим она кошье потеже и тек што камен цидну,

телек }0) с груди распуче, те беле откри груди,

А зраци сунца бллснуше, к'о мун>а зас^а месец,

Док млади клефтип с осмехом и погледом }е прати.

„Што у ме ПИЛ.ИШ, млаЬане, и што се тако сме^еш?"

,Да видех сунце грануло и месец како зас]а,

Те тво]е до_)ке угледах, што као снег су беле."

„Умукни, клефте сумани, то никоме не реци!

Да узмем те за посинка и дару}ем те силно,

Димиски сабл>у носиКеш и позлапену пушку".

,Да непу да ме посиниш ни дару^еш ме силно —

Димиски саблюм кованом и позлапеном пушком;

За жену само хопу те, за мужа да ме узмеш".

За косу жустро зграби га и суноврати доле . . .

„Де, пусти косу, левого, а прихвати ми руку,

Па да ти будем посинак и верно да те служим."

(Раззо™, СЬХХУ!)

КОНДОМНИЦА

1ош спава звезда зорььача и месец млад ]е саньив,

Док нева Кондо^аница дубоке сан>а снове

У ]органима злаЬаним и чаршавима жутим.

Ах, стид ме да ^е пробудим и страх да све }о] кажем.

Да берем мирис-орахе и н»има да ]е гаЬам,

Да миру она осети и пробуди се тако.

Од тако силна мириса и ораха тих бро^них

Устаде капетаница и упита ме л.упко:

„О, какве носиш гласове од наших капетана?"

— 1а тужне имам абере о два нам капетана.http://balkaninstitut.com/
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]ер Николу су одвели, Костадина претукли.

— Пожури, мила ма^чице, и прихвати ми главу,

Па чврсто, чврсто стисни ]е да заридам ти болно!

Ког на}пре да )а ожалим и набро.)им врлине?

Да плачем за Костадином ил' Николом пак храбрим?

„У гори беху бар^аци, пер^анице у пбл»у."

(ПЕ 63)

ЗИДРОС

То нека птица долете на Зйдросову главу,

Ал' ни)е зацвркутала к'о многе друге птице,

Но само тихо запева, па рече л>удским гласом:

,№<>] Зидро, мудра делило, ]уначино нам врла,

Ти први би старешина, свих манастира епарх,

Толике горе обиЬе, а ниси знао траву

Лековиту да пронаЬеш и тако вечно живиш!"

— Шта велиш, море птичице, што силно ти ме кориш?

1а пуних четр'ес година к'о клефтарматол живех,

Да четрдесет живим ^ош, па опет }а бих умро,

Те са животом растанак не пада мени тешко,

Ал' тешко ми ^е, претешко, и то ми не да мира,

Што Турци то Ье сазнати, узеЬе Аласону

И сва пе села спалити, разорити нам куЬе.

За молим све вас, дружино, вас храбре паликаре,

Дом родни да ми чувате и таманите Турке,

А сина ми Димитрща одгеуите ви добро,

1ер мали ^ош и не]ак ]е, па не зна клефтски живот."

(ЕшатЪюз, 31)

ВАСИЛИС

„Басили, ха]де, смири се, домаЬии да ми будеш,

Да стекнеш стадо големо, пар волова и краве,

У пол>у зош и виноград, па слуге да ти раде."

—' ,Да неНу, ма)ко, остати домаЬин да ти будем,

Да виноград обраЬузем и слуге да ми раде,

Да Турцима ^а робу)ем и агама да служим.

Донеси сабл>у лагану и метну да] ми пушку,

Да као птица винем се у врхове планйна,

Све редом да покрстарим, да шуме те обиЬем,

Да клефтски табор пронаЬем и капетана ]атак,

Па онда громким звиждуком да друштво ]а саберем,

Што во]у)'е са Турцима, с Албанцима тим л>утим."http://balkaninstitut.com/
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У рану зору сутрадан од ма^ке он се прашта.

„Вас, кршне горе, поздравл>ам и клисуре вам тмурне!"

— „И теби поздрав, младиКу, ^уначино нам горда."

(ПЕ 25)

ВАРЛАМИС

Три платана сто^е ]едан до другога,

тедан платан има ладовину густу,

На свако] му грани оштре сабл>е висе,

Уз н>егово стабло пушке наслоньене,

Под н.им се одмара опружен Варламис.

(ПЕ 34)

МТАЦИ

Веп ]есен, децо, наиЬе, и зима нам ^е близу,

Са грана лишпе опаде и клефтска гнезда откри.

РазиЬимо се, дружино, на бугьуке малене,

До наших верних ]атака, кумова нама верних,

Да тамо ми презимимо и ову хладну зиму.

(ПЕ 35)

ОРУЖ1Е КЛЕФТСКО

1унака палог оружие продавати се не сме,

Нек' оно буде светшъа к'о икона баш древна.

Да виси иьему приличи о зиду старог замка,

И ту га рЬа нагриза к'о земл>а нам херо]а.

(Развод, СХХХУ)

Богаташ има златнике, а убог само радост.

Док пашу неки уздижу, везира други хвале,

А }а се саблэом поносим што крв ]е турска обли,

тер то ^е дика зуначка и понос горских клефта. щт

(ПЕ 20) 4^http://balkaninstitut.com/
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ПИСМО КЛЕФТА ИЗ ВАЛТЕ

Покра] Валте, у та села,

И Аграфа, Ксиромера,

У ^ош неке вилайете,

Амо, брапо, да доЬете.

Тамо клефта много има,

У злату ]е све на н»има;

теду, пизу, мирно седе

И у Арту мрко гледе.

Они писмо исписузу,

И кадщ'и браду псу^у,

Комботи се тад' ]авл>а]у,

Епископа поздравл^у:

„Размислите добро, море,

Лер пе села да вам горе!

Арматолук — брже амо,

Ил' к'о вуци сад смо тамо".

(Раипо! I, 84)

КИЦОСОВА МАЖА

На обали ]'е седела то Кицосова ма]ка,

Па с реком кавгу почела и каменьем ]'е засу:

„О реко, ха.)де, сман>и се, окрени ток ти назад,

Да преЬем тво]е корито, у клефтска гнезда доЬем,

Где оно клефти вепа]'у, сви клефтски капетани".

Заробили су Кицоса, на вешала га воде,

Док пред н>им иде хил>аду, две хшьаде ]е за н>им,

А 1ална ма.{ка н>егова на самом кра^у иде.

„Мо| Кило, где ^е оруж]'е и токе тво]'е пусте?"

— О ма]*ко, ]адна, чемерна, о махнита ми, ма.1'ко,

Ти мо)у младост не жалиш, з'унаштво мо]е врло,

Но ето жалиш оружие и мо]'е токе пусте!

(ПЕ 47)

Желите л', децо, да и ви ]унаци постанете,

Ви онда мене пита]те за страданьа свих клефта!

Да о животу причам вам, о ]адном жипу нашем.

Нит' рухо бело носисмо, нит' знасмо за одело,

По цели дан се борисмо, у кули ноЬ смо бдели.

Капота] I клефтски био сам )& пуних дван'ест лета,http://balkaninstitut.com/
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Ни топли лежа] осетих, нит' ]едох тазе хлеба,

Не спавах никад довольно, нит' лепо се одморих,

Тер шума би ми простирка а сабл>а мо] покривач,

Док пушку као л>убу сам у загрлл^у стиск'о.

(ПЕ 32)

НЕ РЕЦИТЕ — ПОГИБЕ!

О децо, ви мораитска, румёли^ска ви, децо,

Што скупа хлеба ^едосмо, па и због нашег братства,

Кроз мо]е село проЬите — отидите до мо|их.

Да не идете тамо ви по сунцу, месечини,

Да не пуцате пушкама и не певате песме,

Да мо]а ма^ка не чу|е и мо^а ]адна се]а.

Кад доЬу да вас пита]у, не реците им ништа!

Кад питазу вас поново, по два па и три пута,

Не реците да погибох, ^ер тешко Не им бити,

Веп — ожени се, реците, на месту овом овде,

Да жена ми ]е земл>ица, а плоча ми ^е ташта,

А братучеди й брапа та] ситни камен бели.

(ПЕ 42)

ПОСЛЕДЬЬА ЖЕЛ>А КЛЕФТА

Три велика се облака Карпёнисом сад визу,

Па ^едан мунье доноси а други град и кишу,

Док трепи вели, на^веЬи, Ливйнисов нам абер.

,Да вама, Митре, зете мо^, и пасторче Статула,

Сад жену сво]у оставл>ам и торгоса малёног,

За породицу премлад ]е и оружие да носи.

Наврши ли деветнаест и постане ли ^унак,

ДоЬите и откопаете тад оружие ми пусто,

У цркви што сам закоп'о кра] светога олтара,

Да пси га не би однели и Турчин Костандакис".

(ПЕ 48)

ВЛАХОТАНАСИС

Три птичице су седеле у Вунихору гбре,

Па ]една гледа Лэакуру а друга у Костарцу,

Док треЬа, лепа, нарепша, тад пролазнике пита:

„О пролазници друмовски, во]НИци — корачници,http://balkaninstitut.com/
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Видесте ли арматоле и Влах'танас^а нашег, :

Што к'о арматол остаре, капетан клефта беше?"

„Видесмо н>ега прек^уче где испред Наупакта,

С Турака до три хшьаде, два дана бо^ ]е био".

„Андруцо, што ми застасмо, баш као да смо жене?"

татаган тад он потеже, па полете у зуриш;

К'о киша шьуште куршуми, к'о град од топа Булад.

Три зрна су долетела, сва затрована горко,

У врат га ]едно погоди, у саму руку друго,

А трепе, на^отровюце, у главу трефи н>ега.

„Благословёни нек' сте ми, одрубите ми главу!"

Андруцос громко изусти глас огорчен и болан:

„Ви брапо, сабл>е сучите, а оставите пушке,

Да не би Турчин однео нам Влахасову главу,

Што к'о арматол остаре, капетан клефтски беше".

Ти с' Влахо, мирно бивао у Вунихору горе,

И младих дана сепаш се кад уздах ваздух пали,

А сада ето Турака, однеше тво^у главу.

По селима се шета}у и узима^у бакшиш,

У Амфису се бегови за прегршт злата чаете.

(ПЕ 52)

АРМАТОЛ ДЕВОЛСА

И гране би да листазу ал' слана н>има не да,

И }а бих да те оставим, но бол ми ерце пара.

Кад низбрдицом креЬеш се по ивици те реке,

Са творим белим бедрима, у кошул>и широко],

Тад спусти сво^у мараму и обрве те покри|,

Да не виде се пол>упци и сама се не одаш,

Да птице ти не завиде и пролепни славу^и.

Лош реци ма]ци роЬенот да она ме не к\тое!

Учинипу ]е пуницом и марком пу ]е звати,

Па хаще паши оружие и доЬи Хладном врелу,

Да по планяни ходамо, по снежно] то] Лэакури,

Да будеш роса у зору и бела макка слана,

Да блисташ у мом даништу и сщ'ат к'о Пле]аде.

(ПЕ 46)

НЕСРЕБНА ЛэУБАВ КЛЕФТА

Арматбли у ноНи су, V рану зору клефти,

По целу ноН су лутали, преспавали су зору

V хладовима дебелим, по врховима горским.

тапьад и овна пекли су, окрётали на раж№у,http://balkaninstitut.com/
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И слатко вино пили су из манастира ]едног;

Ту лепа беше робин>а што ру]но вино служи.

„Послужи све нас, робиню, напуни нама чаше,

А кога волиш на^више, два пута га послужи!

У ову чашу земллну да налщеш ми }еда,

У ]утро, вече пипу га, у зору и у подне,

Да тако севдах потиснем, сво] севдах према теби."

(ПЕ 27)

ЗАХАРШАС

О какво зло се десило у току овог лета,

Три села да нас прогоне, вилайета три главна!

И ]едан поп нас оптужи, поп светога нам Петра;

Та шта ли сам учинио, те оптужи он мене?

Ко да му поклах волове ил' гьегова пак стада!

Обл>убих само снаху му и две му кпери младе,

Зош сина ]едног убих му а другога заробих,

И петсто два му златника за уцену ^а узех,

Поделих све то дружини, на плату паликар'ма,

А ништа нисам задрж'о за себе ]а од тога.

(Раипе! I, 76)

НАНОСОВА ПОУКА

У горе Нанос отиде, у врхове те горске

И клефте тамо сакупи, све млаЬане ]унаке.

Окутаю ^е за^едно три хшьаде кунака.

По цели дан их учио, говорио им нопу:

,.1унаци мо]и, чу|те ме, и ви ]Ош децо мощ,

Не желим клефте ^ариЬе, за ]агн>ад клефте само.

За бритку сабл>у желим их, за пушку да су они,

За ]едну ноп да преЬемо та] пут од три]у дана.

Па Ьемо найи ненадно код купе Николину,

Што бело има посуЬе и сребрне таиьире.

„Добро ми дош'о, танисе, и ви ]унаци мо.)и!"

„Млалипи паре затраже и златнике — '|унаци.

та само желим госпоЬу."

(Раипе! I, 78)http://balkaninstitut.com/
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ЧЕЖЊА КЛЕФТА

О, кад ће ноћи звездане, кад фебруар ће дођи?

Да своју пушку дохватим и плетерни ми заклон,

Па отидем на Омалос, Мусура старих стазом

И тамо дигнем колибу на ваздуху том свежем,

Па опет ја да с вечери прокрстарим по гори

И своје наЬем другове што вино и хлеб носе.

А супарника нађем ли, у нишан огањ даћу,

Да жене лишим ложнице, синова драгих — мајке,

Још теже ако драга ми у црно завије се.

(Ау15 Тћегоб, 402)

РАЊЕНИ ЈОТИС

Три птичице се спустише на богородну кулу,

Све три су редом плакале и ридале су јетко.

Шта, Јоти, тако размшшьаш, шта имаш то на уму?

Ту није место клефтима, ни арматолук није,

Албанци кланце узеше, те клисуре се турче.

Ако се кланци потурче, не турчи се арматол,

Јер жив је Јотис, преживе, још презире он Турке.

„Јединог бога преклињте и молите ви свеце

Да моја рука оздрави, да узмем сабљу своју,

И редом горе обиђем, те врхе горске тамо,

Да аге живе поватам, Арнауте и Турке,

Да сребро под скут донесу а златнике у недра."

(ПЕ 55)

ЈОТИС НА УМОРУ

Веома рано устадох, пре сунца на два сата,

Са врела воду захватах да расаним се мало,

Да слушам хујне борове и букве како шуме,

А клефти у свом ноћишту за капетаном жале.

„Бре, Јоти, хајде, устани, што спаваш тако снено?"

„Нас изненади бусија, па хоће да нас сатре. —

Шта да вам кажем, дружино, јунаци моји тужни!

У груди смртно рањен сам, јер отровно је тане.

Помозите да устанем и ставите да седнем,

Налијте вина старога да насладим се њиме,

Да јетке песме, жалосне, и тужбалице певам:

— У гори тој сеновитој да опет се ја нађем,

Где стада пасу неплодна и обнови дебели."

(Ранне! I, 62)http://balkaninstitut.com/
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ГИФТАКИС

За водом жедне поља сва, за снегом горе пусте,

А птица жељни орлови ко Турци наших глава.

Ах, шта се то догодило с Гифтакисовом мајком,

Што двоје деце изгуби, са својим братом — троје,

Па сада као махнита тетура се и јада.

У пољима се не виђа, на висовима горским,

Но рекоше да прешла је у Влашка села, тамо,

Где оно пушке праснуше, одјекнуле су тужно.

На свадби нису пуцале, а ни на светковини,

Но Гифтоса су раниле у колено и руку.

Он као дрво распукло и као чемпрес паде,

Па снажним гласом повика, к'о јунак што бејаше:

„О добри брате, где ли си, мој вољени ми брате?

Врати се натраг, узми ме, и моју главу носи,

Да потера је не узме, тај грозни Јусуф Арап

Однесе је у Јањину и да псу Али паши."

(Раипе! I, 20)

КОЛОКОТРОНИ

Помислих да је свитање, ал' превари ме месец,

Те ноћу одох планини и на врх њен се попех,

Да слушам како завија у гори ветар силни.

„О гребени, кршевити, ви небогледни вршци,

А што се тако старачки међ' собом препирете?

Од снега вам је, сигурно, и воде тешко сада!"

„Од тих нам вејних сметова и воде није тешко,

Но тешко нам је, претешко, од клефта Колокотрона.'

(ПЕ 60)

ЉАКОС

То Љакоса оплакују аграфске горе, прела,

Још сетни плаче посинак и паликари тужни.

Не рекох ли ти, Љакосе, по ко зна кол'ко пута,

Да паши ти се покориш и његовом везиру.

„Све докле Љако буде жив не предаје се паши,

За њега имам сабљу ја, а пушку за везира".

Ал' поставе му бусију у шанцу, близу врела.

Кад жедни Љакос наиђе, у руци сабљу носи,

Да воде пије, саже се, и освежи се мало,

Ал' три га пушке згодише, све три у низу јекну.
http://balkaninstitut.com/



260 Миодраг Стс^ановий

У леЬа ]една погоди, а друга усред тела,

Док трепа, баш смртоносна у груди ньега згоди,

Па уста крв му прелила а смртни отров усну.

Тад ]езиком он промрмлд к'о да шебепе славу]:

,Дунаци мо,)и, где ли сте, ти посинче мо;), где си,

Да узмете ми златнике, понесете ми токе,

И сабл>у да ми узмете, гласовиту веома,

А главу ми одрубите да не узму ]е Турци,

Однесу двору пашином, да изложе ^е тамо

И с радошпу ^е покажу да при)ател>и жале.

Да мо^а ма^ка види ]е и пресвисне од бола.

(Раззои/, ЬХХХ1Х)

ОСЛОБАБАН>Е ЛэАКОСОВИЦЕ

Ах, нешто страшно деси се то] Лэакосово] жени?

Н>у држе пет Арнаута, док десет н>их ]е просе:

„Да узмеш мужа Турчина, Л>акёна, да се удаш?"

„Радике ]а пу пристати да крв ми тле румени,

Но сво^е очи гледати како их Турчин л>уби."

Тад ]у ^е Л>акос видео са литице високе,

Па вранпа ближе приведе и прословн му тихо:

,,0, вранче храбри, можеш ли да газдарицу спасеш?"

„та могу, могу, ефенди, да нашу госпу спасем,

Ал' да повепаш храну ми, далеко пу отйпи."

Он 1урне тамо, зграби ^е и у сво] дом донёсе.

(Раипе! I, 138)

ГОЬАСКАС

Кра| запуштеног нзвора то Пл>аскас ран>ен лежи.

До паса гази кладенац а воде жедан оста.

Са птицама беседи и ластама он збори:

Има ли лека, птичице, да ране, можда, лечим?"

..Мот Шьаска, лека желиш ли, да ране ти зарасту,

На Олимп горе успни се, на оно дивско место!

ЛЧшаци там' не болу^у, веп ^ача^у слабипи.

И клефта горе мноштво ]"е, првака четир' има,

ТТ1то ж\'те бро]е златнике и капетанства деле.

Потам]а Нику припаде, а Христу Аласбна.

Од летос капетану^е V Катерин'^ Толис,

А мали пак Лазопулос тад узе Платамону."http://balkaninstitut.com/
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Док Пхьаскас ]адни, чемерни, што судбу има кобну,

У Турнаво ^е сишао да прошета се мало,

Ал' слеЬа скоче крвници и одрубе му главу.

(Раипе! I, 32)

ПРОТОПАЛИКАР ЗАХАРАКИС

Цвета^те или вените, ви древна горска стабла,

Под вашу кропиьу студену }а неЬу сада сести,

Веп бу)НО чекам пролепе, да топло лето гране,

Кад пупи грана зелена и висок храст набу)а,

У Армиро ]а одлазим, у оно старо гор]е,

Да звижнем клефтски заво^но и дружину сакупим.

Ма где год била, дружино, ти хита] мени тада,

тер псето Суфис изаЬе да гони клефте наше.

На кон>'ма вуче секире, и товари на мазге,

Да дроби наша колена и руке да нам ломи.

Кад клефти ово дочуше, сви они поЬу паши,

А Захаракис ]едино, не преда]е се н>ему,

Но брда редом полази, у клефтска гнезда иде.

„Турцима, )а се не кланьам, нит' ра]а Ну да будем.

1унаци мо]и, доЬите, у редове нам наше,

Да л>уту битку бщемо са Суфис Арапином,

Па храбро срце има]мо, покажимо ]унаштво,

Да клефтску пушку осети и куршуме што гоьуште,

Да овамо не долаэи и ]адну ра]'у мучи."

(ПЕ 62)

ХРОНИСОВА ПЕСМА

Што ]ечи прасак пушака — мшьона, кар'^офшьа,

То свадбу неко свадбу^е, панаЬур то ]е, можда?

Нит, свадбу неко свадбу]е, а ни панаЬур шце,

Чекурас то се радуге, што у цил. вешто гаЬа.

А Хронис тамо похита да прошета се мало.

Он бул>укбашу поздрави. — „Па добро дош'о, Хрони!

А шта ти раде дечица, у добру ли су сада?"

— „Код тебе ту су отишла да пол>убе ти руке,

Дван'ест дана их не видех и не знам шта ли раде."

— „Посегни, Хрони, бисаге, одреши дер те торбе,

Румене ту су ]абуке, два лимуна из Патре."

У торбу Хронис погледа и виде, задан ти }е,

Ту ^едно дете угледа, ]унака свога првог,

У друго] торби угледа и друго дете сво]е.
http://balkaninstitut.com/
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На турску војску махнито он стреми сабљу своју,

Па на све стране удара, Арнауте он руши,

Дванаест глава посече и две још буљубаше.

(ЕП 56)

АНДРИЦОСОВИ КЛЕФТИ

Високе плачу планине, без утехе су оне.

Не плачу за висинама, не тугују за снегом,

Но клефти њих напустите и одоше у пол>а.

Љакура Јони прозбори, а Јона пак Љакури:

,,0 вйсока ти планино, што с врхова нас гледаш,

Па где су, где се дедоше Андрйцосови клефти?

Да л' негде ражањ окрећу ил' циљају у нишан,

Та коју ли то планину сад турском главой ките?"

„Шта да ти кажем, планино, да теби, горо, причам,

Јунацима се радују и шугава нам поља.

На њима пеку ловину и гађају у нишан,

Па ките турским главама сва пол>а око себе".

Кад то је чула Љакура, њој тешко би, још теже,

Те лево-десно погледа, у правду Скале гледа.

„О пол>е ти болешљиво, маразљиво си поље,

Зар мојим, бре, јунацима ти желиш да се китиш?

Хајд, скини моје украсе, јунаке моје врати,

Да не стопим ја сметове, од тебе море створим!"

(ПЕ 57)

САН ДИМОСА

Не рекох ли ти, Димосе, по ко зна кол'ко пута:

„Де спусти турбан раскошни, те сјајни гајтан покриј,

Албанци да их не виде и погоде те пуцњем,

Због тога сребра великог и држања ти гордог"!

Кукувије то певају, јаребице у шуми,

Над главом Диму птичица уз цвркут би да збори;

Не пева као птичица нит' као права ласта,

Но само мало запева, па људским рече гласом:

„Што тако блед си, Димосе, и узбуђен си нешто?"

„Кад питаш, ево птичице, да теби све ја признам:

— Кад врагах се на спавање, да сновима се предам,

У сну сам томе видео, у сну што тада усних,

Угледах свод ја небески и звезде све у тами,

А сабљу ми димискију у крви обливену."

(Раипе! I, 44)http://balkaninstitut.com/
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ЖЕЉА КЛЕФТА

О кад бих знао, слутио, тај месец моје смрти,

У цркву бих ја пошао, до манастира светог,

Да узмем своје секире, у перивој да одем,

Да нађем мермер пенасти, скупоцени тај камеи,

И нађем првог мајстора, да замолим ја њега:

„О вешти протомајсторе, сагради лепу хумку,

Широку ми за оружје, дугачку још за копље,

А с моје десне стране пак да има један прозор,

Да лепојке ми долазе, да црнооке дођу

И кажу — бог да прости му што нас је јунак вол'о!

(Развод, СХХХ1У)

ОСТАРЕЛИ КЛЕФТ

Већ стар сам ја и клонуо, посустале ми ноге,

Па тешка ми је кубура и сабља, пушка моја,

И дугмад су ми претешка, по пет у једном низу.

Оружје моје најдраже и вољени пиштољи,

Ти сабљо драга, поносна, са украсом на дршци,

Срамота вас је окачит' и носити на базар,

Јер вама само приличе јунака младог прса.

(ПЕ 38)

ПОСЛЕДЊИ ОПРОШТАЈ КЛЕФТА

Пожури ти на обалу, у воду крочи брзо,

Замахни снажним рукама, баш као да су весла,

И прсно режи таласе к'о што их чамац баца,

А да ли бог и Марија на обалу да стигнеш,

У табор наш да вратиш се, на наше зборно место,

Где два смо пекли јарета из Флбрине и Томбра,

За мене ако питају шта било пријатељи —

Не реци да ја погибох, нит' реци — умре јадан,

Но само — он се ожени у тој тућини пустој,

За љубу црну земљицу, за ташту камеи узе,

А дробно стење около — шураци су му — реци!

(Раипе! I, 50)
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ДИМОСОВ ГРОБ

Тек што је сунце заспало, а Димос завет даје:

„На врело, децо, пођите да ужинате тамо!

Ти Ламбро, драги нећаче, крај мене овде седи,

Па моје узми оружје, капетан да ти будеш!

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

Рубите гране зелене да прилегнем на њима,

И свештеника зовите да њему признам грехе,

Да исповедим недела што имам учиньена.

Арматол лета тридесет а двадесет сам клефта,

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

„Саградите ми широк гроб и дубок нека буде.

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

А с десне стране хумке те нек остане ми прозор,

Славуји, ласте слетаће да пролеће донесу,

Лепоту маја раскошног да тако ја доживим".

(Раипе! I, 56)

Паулос Ламброс

ОПРОШТАЈ С МАЈКОМ

Не могу, мајко, кажем ти, да Турцима се предам,

Не могу, снаге немам ти, пресахло ми је срце,

Ал' пушку своју зграбићу да одем ти у клефте,

У горама да станујем, на гребену високом,

Да шума друг ми постане, а саговорник звери,

Нек' снег покривач буде ми, а постеља те хриди.

Да табор с гордим клефтима ја имам свакодневни.

Ја одох, мајко, не плачи, но благослов ми подај,

Пожели, мајко, срећу ми, да многе 'бијем Турке.

Посади румен ружицу и злослутни карамфил,

Па шећером их заливај, тамјаником пороси,

И све док, мајко, цветају, док пуполлк се јавља,

Још Турке син ти тамани, још није син ти мртав.

Дан судњи ако доЬе ми, дан жалосни и горки,

Те свену цвета обадва и пупољци им падну,

Тад сам ти смртно погођен, облачи црно рухо!"

За пуних дван'ест година, месеци још толико,

Богато руже цветаше, ти пупољци им бујни.

У освит раног пролећа, на дан баш првог маја,

Кад птица цвркут освоји, а небо разви осмех,

Наједном севну, загрме, и свуд се тама просу;http://balkaninstitut.com/
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Карамфил болно уздахну, са руже суза кану,

Од^едном оба свенуше те пупол>ака неста.

Од бола тада пресвисну и храбра мазка клефта.

(Развод, СЫН)

Аристотел Валаоритис

ДИМОС И ЬЬЕГОВА КРЕМЕЬЬАЧА

1унаци мо^и, остарех; бех клефт педесет лета,

И сна вам жел>ан остадох, од умора ^а клонух,

Па креКем сад на починак. Из препуклог ми срца,

Ко врело крв ]е бриэнула, не остаде ни капи.

та одох сад на упоко]. Одруб'те гори грану

Што млада ]е и сирова, ]ош раскошно )е цветна,

Од н>е ми кревет градите и ставите да легнем.

Ко зна из гроба мо]ега ]ош какво рашЬе дрво?

Високи платан никне ли, тад млади доп' пе клефти

Да сво^е каче оруж]е у рьеговоме хладу,

О младости да пева]у и о ]унаштву моме.

А буде л' дивни кипарис у тамно рухо одет,

Ту младе доп' Ье делите да плодове му беру,

И ране сво]е видазуп' да сепа^у се Дима.

Док оган> гризе оруж]е, а време ми з'унаштво,

И мени доЬе смртни трен. Што плачете ми, децо,

Младипу смрт ]унакова на поклон живот да]е.

Кра] мене овде станите, ви сто^е око мене,

Да све вас ]а благословим, а ви ми склоп'те очи.

На гребен нек се попен>е на^млаЬи меЬу вама,

Нек ио]е узме оружие, ту нераздво]ну пушку,

Три пута нека окреше и тол'ко пута кликне:

„Старина Димос умре нам, старина Димос неста".

Тад смртно гора зазеца и проломи се стенье.

А ветрип што са планине парли^а тако свеже,

Вилен>ак сав се скрушио, док врело поста мутно,

У кланце он се срушио и клонуо без мопи

Да крике ]ош узвихори и узнесе их горе,

До уха древног Олимпа, и да их Пиндос чу^е,

тер снег би н>ихов скопнио, и дрвепе усахло.
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„Пожури, дете вољено, на горски гребен трчи

И хитни моје оружје! У сну ја желим чути

Једанпут још да одјекне тај његов задњи звекет".

Тад' смели младић потрча ко срна да је хитра,

На гребен брда успе се и трипут громко викну:

„Старина Димос умре нам, наш стари Димос неста'

У шуми с' одјек проломи, те болно јекну горје.

Чим први пуцањ зададе, и други онда кресну,

Кад хтеде трећи, последњи, затутњи метна пушка.

Па своју сручи утробу, к'о звер зарёжа она,

Из руку паликарових на тле полёте, паде,

У бездан доле нестаде, у пепину се сручи . . .

У сну дубоку Димос је пушчани чуо тутан.,

На бледој усни с осмехом он руке скрсти, зе'ну.

Старина Димос умре нам, наш стари Димос неста.

Јуначка душа одважног и непобедног клефта

Са јеком пушке кременке у облаку се срете,

Па збратимл>ено грле се, и тако ишчезоше.
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ИНДЕКС ИМЕНА — ИМБЕХ 1МОМШ1Ш

Август, римски цар 163

Албанац (Албании) 18, 42—44, 46,

103, 114

Албанези 163, 164

Алксандар Македонски 164

Алил 125, 138

Алимберти Сотирща 172

Али-паша (Тепелени) 43, 45, 78, 79,

97, 98, 103, 108, 143, 183, 184, 195,

206

Али Чекурас (Секира) 115

Амазонке 161—164, 170, 175

Андрико (в. Андруцос) 19, 214, 215

Андриотис Н. П. 36

Андроник 112, 149

Андруцос, капетан 78, 145

Андруцос Локрос 50, 53, 58, 63, 64,

76, 106, 141, 220

Андруцос Одисе] 63, 64, 76, 109,

214

АнЪелша, л>уба Степанова 118, 138

АнБелий Вук 89, 110, 115

Антеа 161

Антонин Либерал 174

Антонин Марко Аурегица 174

Анхегер Роберт 25

Апостолакис танис 29, 205—207

Аравантинос П. 26

Араб.ьани 152

Арап (Арапи) 152, 153, 181

Арапин 102, 117, 152, 153, 158, 131

Арапин (Арап) 1усуф 72, 78, 97, 98,

103, 206

Арбанаси 78

Аристотел 3

Арнаут Осман 180

Арнаута 43, 44, 115

Асан-ага 39

Атанас, капетан 78

Атанасще Ди)ак 145

Атращца 174

Ахшнг) 163, 197

Ашин-бег 74, 118, 126

Баба Новак 147—149

Бабий Или)а 102, 107

Багали Цон (Ва§&а11у 1оЬп) 26

Бадур 161

Ба]рон 201—203, 207

Балака Во]ка (Ва1аса Ушса) 172

Барцокас 1отис 44, 106, 216

Батори, ердел>ски во}вода 147

Башагий Сафет-бег 170

ВепГеу 174

Бейир-ага 111, 114

БеЬирагиница 114

Бигьур харамбаша 140

Бобовац Или)а 102, 117

Богиший Валтазар 25, 86, 101, 107,

109—112, 115, 116, 154, 156, 158, 189,

191, 192

Бого]е 156

Богородица 142, 143

Богородица Лесин.иотиса 144

Богосав, кнез 179

Божо од Котора 187

Божо харамбаша 67

Бодана ха]дутка 171

Бо^овий Гордана 3http://balkaninstitut.com/
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Борове 156

Боцари Хелена 172

Боцарис Марко 199—201

Боци Деспо 172

Бошко харамбаша 39

БошковиЬ-ЗшШ Ма]а 162

Браидамонте 161

Бранко, во]вода 75

Браун, путописац 95, 133

Бугари 18, 22, 148, 150, 151

Букувалас 213, 218

Букувалас Димос 183

Букувалас 1анис 12, 50, 63, 76, 77,

79, 141, 220

Букувалас Ламброс 178

Букувале 79, 194

Буфа Доменико (ВиГГа Вотетсо)

160

119, 122—124, 126, 127, 129—132,

135—139, 141—143, 152, 153, 155,

156, 158, 169, 176—181, 187—193,

196, 198

Вук, во]вода 75

Вук харамбаша 67

Вукилевип Миленко 149

Вуковип АнБелко 179, 180

Вуча ценерал 180

Гавран харамбаша 75, 78, 190

Галате^а 1/4

Галовран Лука 57

Геромуртос 209, 211, 219

Гете 3. В. 16, 17

Гилнар 202

Гифтакис 97, 206, 214

Гнедич И. Н. 17, 19, 35, 213—215

1Чуени Алил 125

Го^ко 201, 202

Гола Дервишина 154

Голотрба Иво 179

Гривас Георгис 79

Гривас Теодоракис 185

Грим 3. 16

Ваздравелис Тоанис 22, 25, 27, 34

Вакалопулос Апостол 26, 40, 41

Валаоритис Аристотел 197, 204—207

Валаванис Демостен 197, 204

Валвазор (Словенац) 24

Варнакиотис 1анос 79, 145

Василис 65

Васип Л>убинка 3

Васий Милан 23—25, 27, 35, 39, 40

Ватрица Степан 1 17

Везир од Травника 193

Вели Гекас 72, 73, 88, 103, 106

Велибег Тепеленски 218

Велимир 180

Венещцанци 26

Вивас 106

Видак харамбаша 102

Византийски Стефан 163

Византинци 35, 152 •

Вла^ница 184

Властелиновип Цветко 74

Влатковип Иван 69

Влах, стари пастир 82, 83, 184

Влахавас 46

Влахавас Папатими)е 82

Влахаве]и 79, 194

Влахсг)анис танис 29, 42, 53, 178

Влахотанасис 103

Волф 19

Враз Станко 169

Вранчип Антун 95, 150

Вриколакас арматол 67

Врионис Омер 79

Врчип Ибрахим 75

Ву]адин и синови 57

Ву)0 бар]актар 87

Вук (в. Карацип Вук) 16, 18, 25,

35, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 69—72,

74, 75, 80, 81, 83—87, 90—94, 99,

101, 102, 104—108, ПО, 111, 113—

Грк (Грци) 12, 15, 16, 18, 19, 22, 26,

27, 34, 36, 41, 42, 60, 90, 98, 112,

120, 145, 177, 197, 199, 217, 218

Гркшьа 134, 136, 172

Гркшьа д|ево1ка 111, 112

Груица 118, 152—156, 158, 179, 181,

186, 187, 191

Гру^ица ха^дук 23, 141

Гру]о 180

Грчип Мано]ло 85, 90, 155, 156

ДаничиЬ Виде 131

Дебел (Дебел>ак) Новак 150, 152

Дебелип Новак 85, 146—149, 153,

157, 158, 181, 219

Дели-Ахмет 76

Дели-Ибрахим 170

Дели-Радиво]е 158, 179, 181, 186,

188

Десница Бошко 22

Деспо Л>акатова 140

Диакос Скилодиомс 79

Диаманто 20, 168, 169, 218

Дигенис Акрита 2, 219

Д^ете Гру^ица 139

Дилбер Икошца 191

Дилбер Стана 198

Димо (Димос) 19, 65, 109, 134, 204,

205, 213, 214, 216

Диодор Сицилийки 162—164

Диплас, тесалис.)ки клефт 77, 78,

103,116

Дозон А. (Богоп) 34

Дол>анин Видо 75, 85
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Драгокуп роб 186, 187

Дракос Димос 173

Драшко капетан 123

Дуюьанин, поп 157

Баур 202

Бенадоце, калуЬер 143

Бовани (Сюуапт) 211

БорЬевиЙ Слободан 3

БорБевиЙ Тихомир 58

Бурий Во]'ислав 120

Ефор 163

Жарко од Никшийа 187

Жеравица Вид 68, 105, 144

Жеравица Вук 117

Задранин бан 89, 90, ПО, 115

Заке]и из Гревена 79

Залокостас Георгиос 159, 165, 196,

201, 208, 210—213

Захаракис 72, 98

Захарщас, капетан Море]е 29, 50,

131, 137, 177

Захари]'ас Костас (в. Костантарас)

67

Зидрос, капетан 46, 77, 136, 137,

218

Златтца (старца Беивана) 159, 165,

196, 210, 212, 218

Зонкос из Ксиромера 79

Зукан бар|актар 180

Зуле^а 202

Ибрахим (паша Берата) 79

Ибрахим, харамбаша 170

Ибровац Миодраг 16, 18, 217

Иванче чобанче 105

И^атридис Атанаси.)е 64

Илщ'а ха.)дук 121, 130, 131

Иналцик Халил 24

Инче воевода 53

Ираюпце 150

Ирена 134

Ирий Павле 179, 180

Искос из Дунице 79

тагий Ватрослав 157

.Гапьиловий Ком1ен 111, 112

такший Бура 197, 202

,1аш 1С 138

1анис капетан 193

танко во]вода 75

танко од Кон>ица 126, 181

Танко од Котора 190

Танковий Сто]ан 23, 81. 86. 102,

НО, 111, 118, 125, 138. 179, 180, 188,

220

тслена 140

темениз Еуген 178

териний Вук 180

товановиЬ тован Зма] 197, 202

товиус Павле 24

торгакис из Ксиромера 79, 102

торгакис Олимпиос 12

.Готис 183, 214

1укип И. Ф. 169

1уриша воевода 92

1устин 1уни^е 163

тустинн]ан Ринотмет 150

1усуфага 97

Кадах Доротеа 211—213

Каллкудас 214

Кампуроглус Дим. 27

Кандилорос 29

КараЬорЬе 82, 214

Каралис 46, 59

Каралий 149

Кара.ъук 149

Карампелис Танаси 76

Карапанца Павле 74

Караций Вук 17, 32, 104, 105, 122,

156

Карло Велики 161

Карловий Иван 110

Карфица Коста 86

Касомулис Н. 27

Кацантонис 77, 78, 88, 102, 205

Кацантонис Антонис 59

Кацантонис торгос 59, 73

Каци^анос 106

Кацудас 71, 131

Кенид 174

Кикле (Ошс1е1) 96

Кинд Теодор 20

Кирщакудис Евангелие 3

Кисас Сотириос 3

Кицос 100

Кличкова Вера 161

Ковачевий Петко 84, 143

Ковачевий Сто}ан 124, 130

Колокотрони, клефти 70

Колокотронис 29, 50, 141

Колокотронис Константин 70

Комбота 194

Комнен бар]актар 71, 90, 94, 116,

125

Комнен Мано.)ло 155, 156

Кондозанис 63, 79, 98

Коншчане.)и 73, 79

Константин Филозоф 149

Конрад 202

Когштар 1ерне] 16, 18, 19, 35, 36

Корина, песникип.а 51

Косвен М. 162

Коскинас 97

Костантарас (в. Захари]ас К.) 67

Костий Драгутип 149http://balkaninstitut.com/
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Костреш харамбаша 50. 104, 114,

120

Коца Новак 148, 154

Крагьевий Марко 2, 147, 148 153

154, 157, 180, 219

Красий Владимир 102, 180

Кунина Златтц'а 118

Курд-паша 46

Куцоникас 69

Лазаревий Стефан, деспот 146, 149

Лазе|и 27, 198

Ла.мбро, син Пандионов 174

Ламброс 203

Ламброс, поп 144

Ламброс танис ПО

Ламброс Паулос 65, 196

Лампракс 214

Лапас 136, 137

Капит Кене^ 174

Латини 117

Латинин 200

Латинин .Герко 190

Латковий Видо 178

Латона Пити)ска 174

Легран Емил 25

Леонида 198

Лепениотис. арматол 88

Лепосава 135

Леукип 174, 175

Ливинис 63

Ли)евл,ани 107

Лимо харамбаша 75, 78

Лимун харамбаша 50

Лимун трговац 74, 75, 179

Ловерке (Ьаиуегвпе) 48

Л>акатос Никое 140

Л>акос 54, 97, 106, 131

Л>убовиЙ, бег 74, 102, 113, 119, 124

127, 138

Л»убушак 71

Магарашевий БорЬе 19

Магда 154

Ма^стор Мано^о 114, 180

Македонии 22

Макрщанис 185

Максими]'а, л.уба Груичина 118

Маламас 144, 216

Маленица, ха]дук 68, 69

Малета, ха,)дук 118

Мали Мари^ан 1 17

Мали Радорлца 109, 111, 114

Малкета, ха^дук 193

Манди Петар 99

Мандуший Вук 23, 69, 75

Мандата 50, 51

Манусис Теодор 16

Мара, ха^дучица 101, 134, 169

Марко, капетан 69 ■ ••■

Мастиловий Лека 39, 180

Масурис Дим. 36

Матий Светозар 178

Матковски Александар 22

Матл тозеф 21

Медаковий В. М. 175

Меденица Радосав 20, 218

Ме^данис 27

Ме.щанис Панос 28

Мела Помпонще 163

Мехмед-бег 202

Мишт (Михат) ха^ук 56, 57, 67,

68, 91, 102, 106, 117, 123, 146, 170,

Ми)'ат харамбаша 67, 189

Микеша Вук 180

Микеша Лово 180

Микрулис Стасинос 184

Миладинов Димитрще 171

Мнлер Вилхем 16, 17, 19

Милета 201

Милионис Христо 50, 216, 220

Милица дево^ка 167—169

Милий бар^актар 135, 142

Милун харамбаша 202

Милутин, кнез 191

Милутин, ха.]'дук 89, 90, 115

Милутиновий Сима Сарашша 83,

106, 126, 180, 187, 196—198

Мшьанов Марко 113

Минос, крал, 31

Митровий Никола 180

Митрос 183

Михалис Митрос 76

Михаил Храбри (М1йа1 УЛеаги1)

147, 149, 153

Млади Мар]ан 180

Млеци 96

Млечани 37

Момчило во]вода 12, 148, 219

Мосхо 173

Мочивуна Вук 125

Мрки вук 149

Мркогьа сердар 81

Му.)о 125, 138

Му|о бар]актар 113

Мурат Друга (1412—1451) 40

Мурат Четврти 42

Мурдарага 102

Муртос 159,208,211

Муста]-бег 129

Муста)-кади)а 119

Мустаф-ага 202

Назечий Салко 22, 23

Нанос из Верще 76, 102, 137

Небески В. 19, 20, 217, 218
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Немци 16

Ненад 65, 166, 217

Нептун 174

Несторос-Кирщ'акиду Алки 3

Нигра Константин 159, 160

Никифор Грегора 157

Нико Царас (в. Никоцарас) 12,

27, 63, 71, 72, 141

Никола, капетан 134

Никола) 143

Николина 138

Николий Снежана 3

Никоцарас (в. Нико Царас) 27, 50,

77,78, 131,216,220

Никшийани 125

Нийифор, бискуп из Херакле]е 41

Новак севастократор 149

Новак Старина, в. Старина Новак

Новак хадак 146, 147, 149, 157, 158,

220

Новаковий Груица (Гру]о) 12, 85,

90, 123, 131, 141, 142, 153, 155, 156,

158, 181, 191

Новаковий Сто]ан 12, 19, 20, 24,

32, 33, 155, 217, 218

Новий токсим Оточанин 93, 197

Новл>анин Але 74, 75, 115

ЬЬегош Петар Петровий 21, 197

ЬЬегошевий Мато 23, 119

Овщцце 174

Од 1анока бан 153

Олимпиос 59

Олимпиос Георгакис 198

Омер 213

Орфе] 18

Осмашпца 177

Османско царство 27

Отмановий, цар 193

Отоманска имперща 34

Отоманско царство 43

Павле од Срщема 74, 123

Павловий Теодор 19, 214, 215, 217

Павловий-Самуровий Ляпьана 175

Панагуриас Скилодимос 79

Пандион 174

Пантий Мирослав 135

Пападрщанос Лоанис 3

Папаригопулос Д. 197

Папаригопулос К. 26, 27, 29

Пасов Арнолд 20, 30, 51, 54, 56,

58—62, 66, 69—73, 76—78, 80, 82—

84, 86—88, 92, 97—100, 102, 103,

106—110, 127, 131, 134—137, 144,

167—169, 173. 182, 183, 185, 193—

195, 216, 218

Раззоуу А. (в. Пасов А.)

Паша од Загор]а 191

Паша од Требиша 115

Пенка 171

Пентесилаз'а, амазонска царица

163

Перевос X. 27

Петар Латинин 75

Петрановий Б. 71, 80, 81, 85, 155

Пециреп Лазар 99, 106

Пшыьанин Ба.10 23, 39, 50, 57, 74,

75, 87, 92, 94, 115, 119, 135, 190,

202, 220

Плавша харамбаша 57, 60, 75

Плаут 31

Плетикоса Павле 139, 140

Плутарх 162, 163

Шьаскас 52, 214

Поб]едоносац БорЬгце, ссветител»

143

Подруговий Тешан 141, 179, 180

Политис А. 30

Политис Н. 20, 65, 82, 140, 174

Помпе] Гне^ 163

Поповий Душан 21, 24, 33, 73, 81,

94, 95, 116, 133, 141, 142

Поповий Или] а 102, 117

Поповий Ливан Стерла 197, 199

Порфирогенит Константин VII 150,

157

Предраг65, 116,217

Пророковий Ристо 92, 127

Псеудо-Калистен 164

Пуквил 26, 59, 143

РоцщиеуШе (в. Пуквил)

Рабиа (Амазонка) 170

Раде од Сокола 74, 118, 124, 126

Радичевий Бранко 197, 198, 201,

202, 204

Радичевий Теодор 201

Рака, хадоук 113

Радиво^е 123, 152

Ра ) ковиЬ Божо 116

Ра.)на П. 161

Рангавис Ризос А. 197, 204, 207

Раший Во]ислав 20, 133, 178, 215

—218

Рашковий Божо ПО, 111, 192

Римл,аии 163

Риппьанин Иван 179

Риппьанин хатпа 74, 75, 179

Род Ренел (Коос! К.) 26

Роме]и 35

Руварац Иларион 19, 146, 149, 156

Ружий Жарко 3

Румена во]вода 171, 172

Руси 26

Сава од Посавла 74, 94, 105, 137,
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272 Миодраг СтсцановиЬ

СамарциЬ Радован 3, 22, 23. 38, 73,

75, 119, 192, 193

Сазонович Иван 160, 161, 168, 173,

174

Сара.1"ли]е 186, 187

Сатас Константин 22, 25, 26

Св. Сава 157

Селим паша 170, 202

Сеаани ПО, 132, 133, 139

Секанин Иво 69, 101, 105, 111, 115,

125, 132, 133, 180, 181, 220

Ссчьанин Стеван 181

Сен,анин Тадща 56, 62, 90, 114, 179

Сердар Букан 125

Синаи Кесещца 180

Сирма во]Вотка 170, 171

Сирое, капетан 76

Скадранин 200

Скенди Ставро 30, 31

Скилодимос 63, 83, 108, 109, 134,

216

Скилодимоси 79

Скилодимосови клефтн 136

Скити 163

Слав]ани (Славяни) 17

Словенац (в. Валвазор С.)

Словенац (учени) 16, 24

Словени (тужни, 1ужни) 17, 34,

150, 157, 158

Смедеревац БурЬе 152

Смшьанип Илща 23, 81, 138, 180

Смшьаний Петар 125

Соломос Дионисще 197, 202—204,

207

Сочивица Станко 50, 57, 62, 67, 89,

93, 105, 106, 119, 120, 130, 143, 144

Сочивице, брала 110

Спасе харамща 172

Спартан Евритще 174

Спартанци 50, 51

Спиридакис Д. 30

Спирос из Аграфа 79

Срби 12, 15, 18, 20, 71, 96, 104, 112,

121, 143, 145, 148, 155, 157, 181 196

—198, 202

Србин 117, 199

Средо^е 156

Српкин>ица 168

Стана СтанЫева 190

Стано]евий Глигор 22

Стари Ву^адин 50, 57, 107, 220

Статас 1анис 143

Старина Новак 12, 50, 57, 67, 98,

117, 123, 130, 141, 146—149, 153—

155, 158, 179, 186—188

Статхас 213

Стеван, син Груичин 118

Стертое 44, 61

Сто]адиновиЙ Б. 67, 74, 81, 83, 107,

140, 152, 153, 188

Сто^ан, бугарски ха.)дук 171, 172

Сто^ан ха.1дук, из Херцеговине 179,

180

Сго^ановип Миодраг 3

Страбон 163

Стурнарис Н. 63, 216

Стурнарис Сфодилис (Фоднл) 63

Сулиоти 20, 172, 197, 199, 200

Сулиотке 173

Сулиоткин>е 172

Султан 200

Суфис (тусуф Арапин) 98

Такач 33

Та1ф 17

Таса капетан 76

Тахир 124

Текели-паша 76

Теодор, бискуп из Ефеса 41

Теофилакт Снмоката 157

Терцетис 141

Тирезща 174

Тодор од Задра 102, 181

Томазео (Тоттазео N.1 159, 1о4,

165, 210—212

Томип Лован 22, 147

Томий Мщат (Михат) 39, 101, 115,

117,179,220

Томос Зорто 97

Тоскас, старешина арматола из

Гревена 46

Тренк 21

Трикупис Спиридон 197, 204

Трифонов ]. 148, 149

Трог Полите) 163

Троица, света 143

Туркшьа 125, 134, 137, 138

Тигса 25

Турин 15, 18, 20, 21, 23, 26 33, 34,

36—38, 40—42, 44-46. 60,' 63, 65

—68, 70—73, 78, 86—91 94, 96—

99, 101, 103—105, 109, ПО, 113—

117, 119—122, 124, 130, 132—136,

140, 143, 146, 168, 171—173, 179,

183—185, 187, 188, 191, 192 194,

198, 201—203, 214, 216, 220, 221

Турци Ли]евллни 107

Турчин 49, 75, 99, 104, 115, 117, 119,

120, 126, 130, 179—181, 193

ТЬисуйИез 31

Иеиван, старац 159, 165, 196, 210

—212, 218

Бираковип тефта 180

Удбин>ани 90

Урош 201, 202http://balkaninstitut.com/
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102

178,

16—19,

50—52,

108,

194

Фа]ка 169, 170

Фалестра, амазонска царица 164

Фатима 202

Раипе1 С1аиае в. Форщел Клод

Феруз-паша 203

Филиндас Менос 36

Филиповип, бег 125

Флашар Мирон 3

Флорос 102

Форщел Клод (1772—1844)

26, 27, 31, 35, 43, 44, 48

70, 78, 79, 84, 87, 100,

109, 127, 134—138, 142,

—196, 213 214, 217, 221

Хадак Велжо 12, 70, 197—199

Ха;)дук Вукосав 111, 191

Хапуна девона 93, 109, 138

Хапов Н. 161

Хакстхаузен Вернер 16

Хамер тозеф 24

Хасан-ага Куна 90, 1 14

Хацидакис Г. 36

Хенигер Никола 24

Херакле 163

Херман Коста 125

Херодот 162

Хибшер т. 161

Хипократ 162

Хомер 15, 17, 162, 213, 218

Храбак Богомил 22

Хронис, арматол 115

Цавела Мосхо 172

Цавелас 215

Цавелати 173

Цавелена 173

Цапас из Мецова 79

Цар Душан 32, 180

Цар Лазар 149

Царас, капетан 63

Цветко 138

Цветкова Бистра 22

Цега капетан 76

Цесар Новак 148

Цетинка девона 139

Цуцор-Фогараши 33

Челеби Евли]а 96

Ченгип Ала^бег 116

Чубриловий Васа 3

Цафербеговица 186

Целадин-бег 200

Цумание 144

Шакетип Лука 126, 127

Шандип 1ован 75

Шапкарев Кузман 154

Шафарик танко 179

Шимчик Антун 20

Шмаус Ало^з 25

Шпцнмец А. 30, 59, 100

Зсптаиз А. в. Шмаус А.

Хауепиз а Моп1е Аси1о (^езуит-

ски свештеник, XVII век) 25

ПРЕДМЕТНИ ИНДЕКС — ШБЕХ КЕК1Ж

аед, грчки народни 51, 70, 127, 189,

193

алегори^а 188, 189

Александрида 164

алма (скок клефта) 131

&\хаХ,ос, (одрезана прса) 162

аналоги^а 18

анегдота 12, 15, 130

антолоппски избор грчких песама

20

антропоморфизам 49

апостасщ'а 145

агта 35, 36

арматол (мартолос) ра551т

арматол лире 207

Арматоли и клефти Д. Кампуроглуа

27

арматолук (АррихтХСхь), арматолу

ки 27, 29, 33, 41—43, 46, 61, 63,

137, 194

— таниса Букуваласа 63

— Салона 67

агтаЮге 36

архив, архиви

— Вер^е 27

— Државни, у Скогиьу 27

— Дубровачки 23, 76, 192

— Задарски 22

— Млетачки 22

— у Солуну 27

ауийк 34

ауийка 34

ауийНа Ыгг( 34

ба.]ка 15, 163

балада, баладе 18, 65, 134, 178, 196,

222

— Предраг и Ненад 65

— о Скилодимосу 134

— Три ха]дука 202
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баладичност — феномен клефтских

песама 222

баладно песништво 2

балканолошке студдце 12

бар]ак 68—72, 75—77, 87, 113, 173

бар]'актар 62, 67, 70—73, 75, 81, 87,

90, 94, 113, 135, 172, 180, 187, 222

биографща

— романсирана б. Л. Букуваласа

178

— Вукова биогр. скица Житще

Ха]дук-Ъел>ка Петровича 198

Ъе11а ЗиНоНса 17, 172

ЪеХШог псп>из 152

Белешке о развитку песама о Но-

ваку код Бугара и код Срба 5.

Трифонова 148

ВепГеу, Рап1зспа1ап1га 174

ЪегйНт1ег КаиЬег ВаЬа NоVак 147

во.)но уреЬенэе позног Римског цар

ства 151

во]нук, во]нуци 37

гаЬаьье у нишан 130, 131

генеза народних умотворина 15

географска места у песмама 30

гласно споразумеванзС, договор

ха]'дука (клефта) 186—189

градащца 101, 127, 193, 203

— песничка 203

ЕгаззаХог (скитница) 31

Грчка под турском владавином

К. Сатаса 26

грчко-турска канцеларща 43

гуса (сигза) 32

гусар (сигхапиз) 11, 27, 31, 32, 36,

38

библиографща грчких народа пе

сама 25

библиотека

— »Сепас1юп« у Атини 3

— Национална V Паризу 151

— САНУ, Београд 3

— Универзитетска у Солуну 3

— Француске академц)е наука 18

бугарштица 153, 222

Букуваласова песма Д. Масуриса

36

буси]"а (хартёрО 38, 57, 65, 77, 79,

80, 81, 86—90, 94, 95, 102, 129, 141,

187, 220

варианта, варианте 12, 20, 100,

102, ПО, 117, 126, 127, 136, 138,

140, 144, 155, 160, 162—166, 179,

180, 183, 185, 195, 217

— грчка 164

— из збирке Е. Леграна 217

— клефтске 165

— континентална 165

— критска 165

— нардоне 185

— о Димосу Букуваласу 183

— о несрепж>) л>убави клефта и

заробл>енице 138

— о Папа-Тимщу Влахави 195

— о сукобу Гриваса са ]ан>инским

Турцима 185

— песме Девочка клефт 166

византийски стратег и ратници 151

вирцнне 164, 174

витешке игре 129—132

во]на граница 21

во]ници-сел>аци 150

Во]ничка сепатъа Н. Касомулиса

27

во.)но-управна организацнда 151

— дунавски 36

гуслар 132, 177, 178, 180, 181, 186,

192, 196, 221

гусле 146, 177, 180, 186, 196

Давор]е т. Ст. Поповипа 199

даништа

— клефтска (хХ^чтха Хтц^рих) 60,

61, 81, 103, 123

— ха;|дучка 81, 129

дружина, чета

— клефтска (хХ&ртиса тацтоирюО

46, 50, 56—59, 70, 71, 73, 82, 109,

122, 127, 133, 167

— Новакова 156

— ха^учка 22, 26, 56—59, 71—73,

77, 84, 91, 96, 121, 122, 127

Не (НетаИЬив Константина VII

Порфирогенита 150

Дебелик Новак и Старина Новак

И. Руварца 146

дево|ка-клефт 76, 164—168

дево.жа-харамбаша 159, 218

делща-дево.)ка 111, 164

Делща девочка, напис Р. Меденице

20

дервен 150

дервен-ага 43, 103

дервенци-баша 43, 44, 46

дервещпч'а 37

десетерац 211, 214, 216, 218

дщ'алектичко )единство истори]е

и песме 31

ди]алектичко прожимашс култур-

ног наслеЬа 2

дщ'алошки облик 213

до^не 222

Доменти^анов Живот св. Саве 157

Државно уреЬен>е и државна упра

ва Османског царства т. Хаме-

- 24
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дук/ъански летопис 157

Душанов Законик 32

ЕванЪеле народно 196

еп, епос 201, 220

— старогрчки 162

епизода сусрета Александра Ве-

ликог са Амазонкама 164

епика

— муслиманска 13

— ха.)дучка 188, 218

— писана кагЬагеуоиз-ом 212

епили] 201, 202

епско доба наше историке 192

епско уобличаван.е Новака Дебе-

лийа 149

етимолопц'а

— народна 33, 34, 36

— грчка 162

ЕгИтсоп Стефана Византщског

163

жена-ратник 167, 169, 172, 174, 210,

211,218

животопис деспота Стефана Лаза-

ревийа 149

жртва (очрауАрь) 99

заседа в. бусща

збирка, збирке

— Арнолда Пасова 20, 30, 218

— Б. Петрановийа 155

— Б. Сто]адиновипа 152

— В. Богишийа 25, 116

— В. Красипа 180

— Вукова 25, 35, 152, 161, 169, 196

— Ерглангенски рукопис 25, 54,

55, 68, 75, 92, 118, 125

— 1укийев запис 169

— К. Форщела 16, 17, 19, 26, 35,

48, 196, 213, 214

— Легранова 25, 217

— Н. Политиса 20, 30, 140

— Н. Томазеа 159, 164, 210

— П\еванща Симе Милутиновийа

Сара.]ли)е 180, 187

— рукописна збирка Доменика

Буфа 160

— рукописна збирка ^езуитског

свештеника (Хауепиз а Моп4е

Аси1о) 25

— Седмостручнщ цветок бореНим

се Грцима 3. Ст. Поповипа 199

— Сп. Замбелиоса 65

— Т. Кинда 20

— Т. Манусиса 16

здравица 12

— За добро тане (КаХбу цоХОрО

98

— Марка Боцариса 199

— Петка Ковачевипа 143

— стихована 187

зимовник 94, 122, 126—128

И. Сазонович, Извори испитиваььа

пола и гьегове метаморфозе 173

Избор (песама), Н. Политиса 140

издавачи клефтских песама 30

издала на кумство 117

Или)ада Хомерова 162

институцща арматола 40, 41

ирони)а 220

исторща

— грчког народа 25

— клефта 26

— клефтског покрета 26

— српског народа 23, 24

— ха]дука и клефта 3

Исторща грчког народа К. Папа-

ригопулоса 26

Историка народа ]угославще 38

Исторща неохеленизма А. Вакало-

пулоса 40

Истраживанза у вези с клефтским

песмама А. Шта^меца 30

1амб, зампски петнаестерац 218,

222

— народни 205, 21 1

— метричка структура грч. ]амп.

петнаестерца 165, 214

]атак 30, 38, 57, 65, 80, 84, 85, 88,

92, 94, 95, 104, 107, 117, 118, 121—

127, 143, 177, 186, 222

] атакование

— турских власти 124

— градских муслимана 124

тапгЪйсЪег с-ег ШегаШг 19

]едно лето четован>а Р. Пророко-

вийа 92, 177

]език, ) езици

— арапски 33

— грчки, новогрчки 16, 27, 32, 34—

36, 198, 206, 211, 213, 218

— индоевропски 34

— италиански 35

— класични 34

— латински 34, 35

— маЬарски 33, 35

— народни 212

— немачки 35, 213

— ориентации 34

— перацски 33, 35

— песнички 43

— санскрит 34

— српски 213

— турски 33, 36, 82, 85, 89

— угрофински 34

— фраинуски 25, 213

— чешки 19http://balkaninstitut.com/
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]езичка интерференщца у хадоуч-

ким и клефтским стиховима 222

1'уриш клефтски 88, 115

кадила 27. 94, 112, 114, 124, 132

кадилук 33, 42

калауз 62, 81, 82, 84, 105

— девсцка 62

— жена 82

капетан 45, 46, 50, 60, 62, 63, 66

68—70, 72, 73, 76—79, 82, 86, 98,

103, 105, 106, 108, 131, 134, 135,

138, 143, 144, 159, 165, 168, 175,

182, 184, 215, 216, 220

— Андрико (Андруцос) 215

— .Горгап 198

— Стурнарис 216

— ускочки 86

капетанлук, капетанат 27, 63, 76,

77

караван 38, 79, 80, 88, 89, 91, 93, 136

караула, карауле

— клефтске 85, 86, 96, 107

— турска 132

хк1а &^рым 157

клетва почина 80, 81

клефт, клефти развит

— ДИВЛ.И 45

— питоми 45, 195

Клефте и Сулите В. Рашийа 20,

215

Клефти Море\е 3. Влахо1*аниса 29,

42, 178

Кле(ртска песма, н>ен дух и пое-

тика, монографщ'а I. Апостола-

киса29

клефткин.а капетан 168

клисура, клисуре 27, 42, 43, 80

— Качаник 155

— Новака Дебелийа 150

— Стримон 150, 155

— у Византии 27

кн>ижевност, литература

— балканских народа 159

— бугарска 161

— византщска 39, 162

— грчка 218

— историографска 19

— македонска 161

— на грчком ^езику 40

— о девсо'ци-клефту и делща-де

всгщи 164

— о проблему установе мартолоса

(арматола) 23

— о сакугаьан>у грчког усменог

песништва 19

— о српскохрватском и грчком

усменом песништву 219

— о ха.)дуцима 21

— римска 161, 162

— словенска 162

— среднювековна 164

— среднювековна француска и

итал^анска 161

— српска 198, 218

— српска и грчка XIX века 196

— упоредна 18

— усмена 159, 219

— хеленска 161, 162

кн>ижевни правый 161

коло, клефтско Чамико 133, 182

континуитет усменог песништва

157, 158

крилатица Уденути куглу кроз

прстен 130

крцагпце 37, 198

лаографщ'а (фолклористика) 3, 16,

26

латинитет средн>ег века 152

Шго 25, 31

легенда, легенде 13, 47, 146, 157,

159, 162, 176

— амазонска 162, 164

— о Амазонкама 163, 164, 175

— о метаморфози пола 175

— о ха.)'ду1шма 23

легендарни

— 1унак Новак 153

— лик дево^е-харамбаше 159

— лик ха.)дука 13

— српски ]унак 180

Летопис попа Дукланина 157

леш (фофС^О 99

лимерис (даниште) 61, 81, 94, 107,

121, 123, 127, 129, 134, 141, 144

лира 186, 207

локалне побуне брдског становни-

штва 26

1осг соштипев старе и нове грчке

поетике 54

манастир 68, 102, 129, 144, 145, 184

— Богородице Лесин.иотисе у Ето-

л^и 144

— Драговип у Далмаци^и 143

— св. Томе у селу Ебесосу 143

— Олимпиотисе у области Еласо-

на 45

мартолос, в. арматол

Маг(о1озг и ]що5^епзк1т гетЦа-

та рой Ыгзкот у1акаутот,

дисертащца М. Васийа 29, 39

„мачеван>е" клефта 131

мегдан 68, 118, 135, 192, 222

метатеза 34—36

метеризи (заклон) 80, 84, 87, 88, 95

методолошке координате 3

методеки плурализам 1

метрикаhttp://balkaninstitut.com/



Ха^дуци и клефти у народном песништву 277

— акцепа гс к- а 218

метричке структуре 3, 165, 211

мистификащца Г. Залокостаса 165

мит 12, 47, 53, 159, 176

митографи]а 64

митолопца

— хеленска 52

— хомерска 53

мотив, мотиви

— анатемисан»а планина 54, 127

— аутентични 207

— жене ратника 159, 160, 162, 164

— женидбе 136, 155, 158

— женидбе ]унака 93

— интернационални 159

— испитиван>а пола девочке 173,

174

— народни 206, 207

— о дево]ачком прерушаван>у 175

— о клефту-куму 102

— о неверно] луби 118

— опраштан>а са гором 55

— освете 118, 127

— откупл>иван>а ПО

— песнички 161

— поделе чете 68

— презонваван>а брата и сестре

166, 167

— преузиман>а невесте 137

— провераван>а храбрости 56

— разби]ан.а сватова 74

— разговора планина 53

— сукоба планина 51, 52, 222

— сукоба ха.)дука са Арапином

152

— фолклорни 159

ти'а] 42

муж-неверник 118

Народ песник 178

Народна поезща у Грка В. Небе-

скога 19, 217

нова во}ска сгратиота 151

поуш йеЬе11а1ог 152

поуиз йеоеШсиз 152

потеп асгютз 21

Овидоце, Метаморфозе 174

окушьан>е {уАХ,щиг.) капетана пи-

смом 76

Ог1апйо, спев 161

освета 79, 112—116, 117—120, 125,

126, 129, 137

откуп (Ы-ГорА.) 91, 104, 111, 117, 134,

180, 195

паган>а (яауауиЬ) 42, 104, 114

паликар, паликари 20, 30, 46, 55,

58.87

Погч8ыра, атинси юьижевни часо-

гшс208

патрщархална горска република

12

пашалук 42, 43

певач, песник

— Вукови певачи 179

— грчки 31, 123, 136, 168, 196, 201,

202, 207, 212

— епирски 51, 111

— клефти-певачи 177, 178, 182, 184,

186

— клефтски капетан 184

— клефтски рапсоди 221

— народ-песник 178

— народни 53, 55, 68, 118, 123, 134,

136, 142, 143, 172, 176, 202

— слепи певач 177, 178

— српски 31, 196, 207

— тесали) скп 51

— ускоци-певачи 180

— устанички воЬа 185

— устанички певачи 196

— учени 205

— ха]дуци-певачи 49, 177—180, 184,

186

перо старешинства 62, 67, 68

персонификаци)а

— народна 146, 152, 156

— природе 53

песма, песме

— акритске 165

— бугарска 49, 51, 148, 198, 211

— вуковска 57

— грчка 16, 17, 35, 56, 69, 118, 159,

165, 166, 168, 169, 172, 177, 200, 208,

213—215

— гусларска 132, 178

— додолске 18

— епске 19, 22, 25, 66, 173, 176, 181,

196, 198, 201, 202

— илирска 160, 165, 210

— истор.)иске 17, 20, 26, 178, 218

— итали)анске 160

— ]ужнословенске 168

— клефтарматолске 25, 222

— клефтске 1, 12, 13, 17—19, 25—

27, 29—31, 49, 52, 54, 55, 60, 63,

67, 74, 76, 77, 86, 97—101, 106,

109, 112, 118, 123, 135, 137, 164,

165, 168, 178, 182, 188, 190, 202,

203, 207, 212—215, 218—220

— критске 165

— 1а1гопит айуегзиз Тигсаз ри^-

пап!шт 25

— лирске садржине 29

— лубавне 18

— македонска 49, 198

— наративне 18, 221http://balkaninstitut.com/
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- новогрчке 16, 17, 19, 20, 26, 98,

159, 164, 217, 218

- о арматолима 25, 144

- обича|не 18

- о одметан>у у клефте 20

- одметничке 54

- о Груичинсц женидби 156

- о грчким паликарима 20

- о женидби клефта 216

- о жени-ратнику 160, 165

- о Захари|асу 137

- о Зидросу 218

- о 1анису Букуваласу 216, 218

- о 1отису 216

- о .Горгакису 102

- о Каралису 59

- о клефтима и планини 127

- о клефтима у Море.)и 29

- о клефтима и ха.)'дуцима 178, 219

- о клефтском оруж^у 216

- о Л>акосу 106

- о Маламасу 216

- о Милици харамбаши и клсфт-

кин.и Диаманто 169

- о Наносу 137, 138

- о Никоцарасу 216

- о Новаку 148, 149

- о опсади Месолонгиона 184

- о раэбщан.у арматола 43

■ о растанку клефта с мазком 218

- орска 132

- о сен,ским ускоцима 69

- о Сиросу 135

- о Скилодимосу 216

- острвске 165

• о Стурнарису 216

- о Сулиотюпьама 172

■ о ха]дучици Мари 101

• о Христу Милионису 216

- патриотске 133

предустаничка 57, 172

родол>убиве 202

румунска 172, 198

свадбене 18

• соци)алне 202

Срба, Грка, Бутара, Албанаца и

Турака 18

„средн^ех времена" 13, 54, 192,

219

српске 16, 17. 19, 35, 147, 148,

167, 168, 213

стара народна 107

сулиотске 165, 215

ха.|"дучке 1, 12, 13, 18, 19, 21, 31,

55, 60. 74, 76, 97, 100, 101, 118.

136, 137, 155, 172, 179, 180, 182,

190, 193, 198, 202, 219. 220

ха^дучко-ускочке 180

ускочке 86, 93, 139, 179, 180

Песни клефтические Н. Гнедича

песници кн>ижевног препорода

196

песничка хронолопца догаЬа^а

П]еснарица Вукова 16

пират 11, 31

писмо, писма

— клефтско писмо уцене 193—195

— крвл>у писана 192

— новских Турака, пирилицом

— хаберник-писмо 76

— ха.)дучка 23

— ха.щучка и клефтска 190—195

— црна писма (раОра урАщшта)

плен

— подела плена 91—94

побратимство (АБеХфотаЬочп) 58,

59,111,124.125,171

поезда

— балканска 18, 202

— балканских народа 51, 195

— балканских Словена 34

— грчка, новогрчка 16, 18, 19, 39,

182,203

— европских народа 160

— клефтска 101

— српска 16

— српскохрватска 162

— ха.)дучка 101

поема 204

поетика

— народне поезде 201

— ха.|дучког и клефтског песни-

штва 2

Политис, Н., Познати песници на-

родних песама 178

пореЬеле 12, 17, 160, 169

— грчких песама са словенским

(руским, српским и чешкнм)

— дево]ачких груди са сунцем и

снегом 169

Портина канцеларща 193

поскочица (Хих^трагоибО 182

пословица, пословице 12, 15. 122.

186,211

Пословице Вукове 156

потера

— сенлких ускока 115, 116

— турска 65, 88, 102, 103, 105—107,

114, 120, 122, 129

— ха^дучка 171

превара

— на бесу 102

— на веру 114

— на к\мство 114http://balkaninstitut.com/
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превод, преводи

— Гнедичев руски превод 17, 19,

213, 214

— Гнедичеви и Милерови 19

— грчки препев Г. Залокостаса

159, 196, 208, 211, 212, 218

— иташцански Н. Томазеа 159,

165, 212

— немачки превод В. Милера 19

препеви В. Рашипа 20, 215

— Р. Меденице с немачког 20, 218

— рукописни превод А. Шимчика

20

— српски преводи клефтских пе-

сама 213—218

— Ст. НоваковиЬа, у прози 217

— Т. Павловича 214

предавала

— Фори^елова, на Сорбони, о сри.

и грч. усменом песништву 18

— В. РашиЬа, на Великоз школи,

о клефтима и сулиотима 20

предана 130, 131, 152, 156, 158, 162,

176, 219

— о метаморфози пола 173, 174 ,

— о ха^дуцима и клефтима 219

Прнлози проучаван>у народне по

езде (1938) 218

Простонародне песме садашгъах

Грка Т. Павловича 19

протопаликар 71, 73, 98, 109

пушка

— „гласовита" 189

— „гранашца" 187

— „хаберник" 189

раза (хришЬанска) 1, 21, 109, 113,

184, 220, 222

— грчка 1 1 , 222

— српска 11, 222

рат

— за грчку независност 20

— кащццски 22, 57, 75, 192

— клефтски 88

— морейки 22, 23

— пелопонески 31

— први крсташки 160

— трозански 163

— Ускочки 38

ге%и1из Сгаесгае 150

Речник маЬарског \езика Цуцор-

Фогарашща 33

Р/ечник, Вуков Српски Р}ечник

32, 99, 106, 122, 177

роман о Александру 164

романса 18

— шпанска народна 161

рукопие

— византийски из IX века 151

— животописа деспота Стефана

Лазаревийа 149

— Форщелових предавала 18

Сазиваьье харамбаша, напие Р.

Самарцийа 23, 73

сазиван>е харамбаша и клефтских

капетана 73—79

Седмица 19

секретар (уредха-сисб?) 70, 72, 73

село, села

— ]атачко 122

— клефтека (хХсфтохсорих) 60

— ха)дучка у Србн)и 21

Сербщанка Симе Милутнновийа

Сара.)"ли]е 196—198

Сербски) летопис 19

симбол 53

— дужности секретара — сребраа

мастионица 73

синкретички песнички лик Нова

ка ха^дука 146, 158

сицила битоллких калща 27

склавини)е 158

словенска антитеза 68

Стара српска войска Ст. Новако-

вийа 20, 24

51опе <И ШпаШо 161

тактика

— клефтека 26

— ускочка 88

тамбура 182—184, 186

тамбураш 183

тамница 89, 98, 107, 109—112, 114,

115, 145, 153, 170, 175, 189, 191,

192, 203

— ]ан,инска 110, 112

— Комненова 112

тематско уреЬен>е Византи^ског

царства 150

теертиш 104

тобелщ'е 164, 174, 175

традицииа (в. предание) 22, 73, 133,

150, 152, 158, 173—175, 193, 220,

222

— античка 175

— гусларска 196

— „жива традищца" 157

— кн>ижевна 160, 161, 196

— народна 26, 173, 196, 198, 222

— песничка 47

— усмена 26, 148

— ха^дучка и клефтека 176, 196

Тренкови пандури 21

Тро^ебратство Симе Милутинови-

Ьа СараЗл^е 198

тужбалица, тужбалице (ушрокбуш.)

18, 182, 183, 189
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туркократща 1, 11, 12, 40, 48, 145,

222

Турско царство пред Српски уста-

нак 1780—1804, Ст. Новаковийа

24

ТЬ. Юпй, ММскеп а1з Кпе&ег

уегШга'е/ 20

ускок, ускоци 11, 12, 19, 20, 22, 36,

37, 39, 89, 99, 139, 142, 180

— морачки 39, 180

— сен>ски 37, 50 69, 70, 139, 189

усталак

— грчки 1821. 13, 29, 196

— први српски 196

ухода

— по задатку 85

— хадоучки 86

уцена ха.|дука 104, 106

ферман 193, 211

— царев ((ЗаочТахб феррит) 193

фолклористика 3, 26, 29, 161, 177

формула персонификованьа 156

формула пролога 54

Филики Хетери^а 198

гиг (<рс!)р) 31

ха.)дук, ха,)дуци ра551т

ха)дучица, ватра 84

ха^дучка лозинка 84, 187

ха}дучка ма]ка 51

ха\дучка правда 91—93

ха^дучки ход 82

Ха]дучко гробле 49, 66, 103

пауйис! 33, 34

па]Ч6к 33

харамбаша 33, 60, 62, 63, 65—68

73, 75, 81, 82, 84—87, 92, 93 101,

102, 105, 111, 120, 122, 125, 131,

140, 143, 146—149, 153, 159, 165,

175, 179, 187, 189, 220

харач 70, 102, 106, 222

хипербола 53, 131, 220

хроника 30, 31, 176

— усмена народна 30

— у стиху 31

циклус, циклуси

— историйки (стари и нови) 18

— клефтски 26, 29, 218, 219, 222

— котарско-ускочки 22

— ускочки 62, 100, 219

— ускочко-ха.)дучки 144

— ха.щучки 62, 76, 100, 158, 219,

222

црква 111, 141—145, 148, 184

— св. Богородице 148

— св. Параскеве 144

црква пустолинка 142

ченгел 101, 169

ИНДЕКС ПЕСАМА — 1ЖМЕХ САКМШ1Ш

Абидска невеста Ба^ронова 202

А}дук Б. Радичевипа 201

Андрико 19, 214, 215

Андруцос 214

Бук АнЬелиН и бан Задранин 89,

ПО

Вук Зеринип и Зукан баршктар

180

АнЬелко ВуковиН и Синан Кесе-

ища 180

Арамбаша Плавша и Врчип Ибра-

хим 75

Арматол Паула Ламброса 196

Астрапо]анос (''А<7тр<хто5у<г^о<;) А.

Валаоритиса 204—206

'А0о^а<по<; ДСахо? А. Валаоритиса

204

Ба]о Пивлмнин и Але Новл>анип

75

Ба]о Пивлганин и бег ЛубовиИ

119

Бег ФилиповиН и сестра му 125

Бо\ и меЬу собом 69

Боцарис Г. Залокостаса 201

Букувалас 213

Бура на мору Б. такшиЬа 202

Гавран харамбаша и Лимо 75, 78

Гиона 20

Гифтакис 214

Го}ко Б. Радичевипа 201, 202

Гола Дервишина, Марко и Новак

154

Гроб Диме А)дука 19, 214

Гроб клефта 204, 205

Груица и Арапин 152, 158, 181

Груица и паша од Загор]а 191

Гусар Ба^ронов 202

Два брата 217

Два се мерка савадила вука 68

Дево]ка-клефт (КХ.Е<ртотоиХа) 166

Диаманто (ДмфиЬтш) 20, 168, 218

Димос и пегова кремен,ача А. Ва

лаоритиса 204, 205
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Димосов сан 213

До три харамбагие 74

Баур Байронов 202

Банки растанак Б. Радичевипа 198

Женидба Груице НоваковиНа 90,

155, 156, 158

Жениоба Тру\е НоваковиНа 85, 155

Женидба Душанова 180

Женидба БурЬа Смедеревца 152

Женидба Зидросова сина 136

Женидба Ива Голотрба 179

Женидба Ива Сенмнина 180, 181

Женидба Ивана Ришшшина 179

Женидба од Задра Тодора 181

Женидба од 1анока бона 153

Женидба Стомана 1анковипа 179

Залублени капетан 134

Златща старца Ееивана 159, 165,

1%, 208, 210, 218

]анковип Степан уда\е посестриму

Туркин,у 125

Зотис на умору 214

]унаштво Старине Новака 158

Како Гркин>а д\ево]ка химбом

испусти и изведе из тамницс

Ком}ена ^'агн>иловипа, тер му

живот испроси 111

Како ;е Новаку утекла вила не

гова /ьубовца 153, 158

Калакудас 214

Кат^амт&утк А. Валаоритиса 204

Клефт (КХё<ртг)<;) А. Р. Рангависа

204

КХёерттк поема А. Валаоритиса 204

Клефти Валта 216

Клефтов гроб 213

Костреш харамбаша 104, 114

Кпи старога Муртоса (Той Геро-

цойртои ^ хбрт]) 159, 208, 209

1л йопсеИа %иегга 161

Ъа еиегпега 159, 164, 210

Ламброс Д. Соломоса 203

Л>акура и Зона 53

Ма\ко, велим ти П. Ламброса 65

Майстор Мано)ло 114, 180

Мали Радощца 109, 114

Марко Боцарис 200

Марко Бочарис т. Ст. Поповипа

199

Марко Крал>евиН и Вуча иенера,г

180

Марко КралевиН позна^е очину

саб. ъу 180

Маркова женидба 180

Месолонги Д. Соломоса 203

Месолонги Г. Златокостаса 201

Милета Б. Радичевипа 201

Милица д]евока ха]дуку}е 167, 169

Михат Томик и паша од Требшьа

115

Млади Мар\ан и Арнаут Осман

180

Мо\о] отацбини А. Валаоритиса

204

Масхо ('Н Мботсы) 173

Народ, клефтска поема С. Три-

куписа 204

Неверност капетана 69—70

Невеста Пивлмнина Ба\а Б. Лак-

шипа 202

Нев\ера Лзубе Груичине 118, 155

Нев)ерни \атак 126

Неполуб 180

НесреНа ха/дучка 69, 187

Новак и Радиво\е продажу Груицу

179, 186

Одметница Мара 169

Олимп 213

Олшт н Кисав 20, 52, 53, 215

Оиет женидба Стомана Занковипа

180

Опет СмшьаниНи 180

Опсада Коринга Ба^ронова 202

Опседнути слободари Д. Соломоса

203

Орао и соко 218

Оруж\е клефта 216

Осва\ан>е Берата 79

Осва]ан>е Кастанще 79, 194

Писмо клефта из Валта 194

Писна од Роена Ивана 125

Пллскас 214

Поп Ламброс 144

Последней поздрав клефта 213

Предраг и Ненад 65, 166, 217

Раде од Сокола и Ашин-бег 74

РашковиН Божо и сестра му ПО

Ришгьанин хаии]а и Лимун трго-

вац 75, 179

Ропство Занковип Сто]она 188

Са шта Пивллнин Ба}о оде у уско-

ке39

СваЪа и несреНа 69

Сенмнин Тади/а 56, 90, 179

Сердар Букан и НикшиНани 125http://balkaninstitut.com/
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Скилодимос 214

Смрт Мщатова 117

Смрт Сегьанина Ива 105

Смрт Сешшина Стевана 181

Стари Ву}адин 107

Старина Новак и дели Радиво/е

179, 188

Старина Новак и кнез Богосав

179

Стасита дево]ка-клефт 165

Статас 213

Три ха]дука т. 1овановиЙа Змаш

202 *

Урош Б." Радичевийа 201, 202

Ускоци 39, 180

Фа\ка се одмепе у ха;дуке 169

Фиут| (Бекство) А. Валаоритиса 204

Ха}дук Малкета и везир од Трае.

ника 193

Ха}дуков гроб Б. Радичевийа 201,

202

Ха)дуков гроб Д. Валаваниса 204

Ха)дуци 180

Ха/дуци као сватови 152

Ха^дучка правда 92

Ха]дучка пушка 113

Химна слободи Д. Соломоса 203

Четири ускока 39

Шта освета чини 113

Што /е Гру/о 180

ИНДЕКС ГЕОГРАФСКИХ ПОЛИОВА — 1ХОЕХ СЕОСКАРН1С118

Абант, река 164

Аги]а Трщада 79

Аграфа ("Аграфа) 40, 50, 51, 54, 77,

79, 88, 101—103, 214

Агринион 97

А]аз Софща 156

Акарнанща 26, 41, 42, 50, 63, 77, 79,

100, 103, 108, 109, 127, 195

Албашца 11, 79, 174, 201

Америка 164

Анкара 196

Апенинско полуострво 160

Арбанща, в. Албатца

Армирос 98

Арта, река 167

Артотина 140

Аспропотамос 66

Атина 3, 196

Аустрща 37, 38

Африка 164

Ахеронт 97

Бабин трап 171

Балкан 37, 41

Балканско полуострво 11, 41, 48,

95, 211

Бан,а Лука 169, 170

Барбура 171

Београд 3

Берат 79

Беч201

Битол. 42

Босачка махала 171

Босна 119, 124, 193

Будим 155

Букурешт 196

Валаора 204

Валто (ВАХто?) 51, 100, 144, 194, 216

Вардар 41

Венещца 37

Верила 27, 42, 76

Видин 24

Византина 27, 39, 149, 157

Византщско царство 40, 150

Влашка 154

Влахи]а 154

Влашипи 134

Воница 143

Вран планина 68

Вунихора 103, 140

Вучитрн 180

Гацко 39, 179, 180

Гиона (1она) 20, 53

Грахово 191

Грац69

СгаеЫа 150

Гревена 42, 46, 51, 79

Грчка 20, 25—27, 29, 40-42, 50, 52,

78, 79, 100, 123, 137, 160, 165, 178.

196, 201, 203, 211, 214

Гура, планина 61, 127

Далмащца 143

Даница, звезда 61

Дебар 170 ' ■

Динарско гор^е 49

До]ран 42

Дорида 115, 140

Дренопол>е 155

Дубровник 23, 117, 119, 124

Дуница 79http://balkaninstitut.com/
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Бушево 171

Ебесос СЕцяео-60 143

Евританща 103

Европа Оугоисточна) 1, 2, 11, 12,

31, 41, 49, 57, 160, 164, 219

Египат 162

Еласона 46, 59, 136, 145

Епир И, 26, 40--*2, 49, 79, 102, 127,

199,211

Етолща 26, 41, 50, 78, 98, 103, 144

Ефес41

Загорье 191

Задар 38

Зрман>а 39

Шупкоп 211

Ириг 123

Италща 41, 160

1адранско море 38

1ан>ина 42, 88, 97, 103, 108, 109, 167,

206

Апреле 110, 111, 116

1еница 42

Дона, в. Гиона

1онска острва 123

1онско море 38, 112

Кавказ 163, 164

Какосули 173

Кандща 67

Караискаки, село 145

Кардица 194

Карпатско гор^е 49

Карпенис 69, 78, 102, 199, 200, 214

Каси)а 46

Кастанща 79, 194

Кастаница 70

Катерини 137

Качаник 155

Кефалотца211

Кисав (Л>акура) 20, 52, 53, 137, 215

Китерон 51

К|афа, пл. врх 173

К]уприли 42

Клис37

Клисура Новака ДебелиЬа 150

Клисура, облает 150

Книн50

Кортрн 52

Константинопол» 40, 156

Коринт 202

Коринтска превлака 41

Коринтски залив 42

Косово 180

Костур 154

Котари, равни 125, 188

Котор 187

Красина 170

Крит 166, 174

Крф203

Крчин 171

Ксиромерос 79, 100, 145

Кунара планина 50

Лала (ЛАХа) 211

Ламп ] а 211

Лариса 42

Ларишани 52

Левади)а 41, 73, 82, 112

Либи)а 164

Ли)евно 50

Лика 38, 119, 125

Лондон 99

Л>акура, в. Кисав 20, 53, 137, 140

Л>убин>е 187

Макарска 123

Македошца И, 27, 40, 41, 46, 50,

138, 170

Мала Азща 162, 164

Мали-град, острво 148

Мало Крчмаре 3

Месолонги(он) 184, 185, 200, 203

Месопотамиза 162

Метеори 64

Мецово 52, 77, 79

Мшьешевка црква 142

Млеци (Млетак) 38

Молдави^а 153, 172

Монасгираки у Еврл1апп|м 103

Морача 39

Море]'а 29, 60, 79, 131, 137

Науса (Н>егуш) 27, 80

Невесинско по.ье 81

Неретва 39

Никшип 180, 187

Новакова пеЬина 62

Нови Сад 3

Озринипи 180

Олимо 20, 27, 40, 43, 46, 51—53, 59,

92, 95, 123, 133, 136, 137, 195, 198,

213, 215

Олимпиотиса, манастир 145

Ораовац 180

Осоговске пл. 171

Парайин 96

Париз 151

Парнас 51

Патрас 211

Пелопонез 29, 41, 70
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Пинд 50, 72, 86, 133

Пирин планина 55

Пирине.)ско полуострво 160

Пладин (в. Пловдив) 155

Пле]аде 140

Пловдив 155

Подгорица 1 17

Полимлье 180

Пол,ана (ПоиХыЬмх) 59

Понт 163,211

Порта 44, 193

Португалии 160

Посавл>е 187

Прави, град 77

Преспанско {езеро 148

Прщеполе 180

Прилеп 42

Приморье 74

Прованса 160

Пролом-планина 50, 67

Рашка 11

Рим 41

Римско царство 151, 211

Рисан 74

Ровци 175

Родопско гор]е 49

Роматпа, планина 50, 54, 62, 123,

149, 155, 187, 188

Романша (Визаттца) 217

Румели)а 29, 42, 53, 149, 154, 185

Румалпц'ски е]алат 155

Румунша 149

Руаца 160

Санктпетербург 17

Сардинини 144

Сен, 37, 38, 69, 90, 125

Сервиса 42, 76

Серхат 170

Скотье 29

Скутари 199

Смирна 201

Соко-град 124

Солун 3, 27, 42

Сомина планина 187

Софща 90, 155, 196

Сплит 75

Срби^а 3, 11, 21, 23, 104, 160, 172,

196, 198

Стамбол 168, 190, 193, 211

Стара планина 149, 155

Стара Срби )'а 1 1

Стогово 171

Стримон 150, 151, 155

Струмнца 42

Сули 173, 185

Та^гет 51

Тагоца (Италика) 105

Темисюцска равница 163

Тепелени 43

Термодонт 163, 164

Тесал^а 11, 26, 40-44, 46, 49, 50,

59, 61, 65, 136, 198

Тирана планина 50, 120

Тоскизи 185

Травник 168, 193

Тракща 40, 150, 151, 155

Требише 155, 190

Тресонче 170

Трикала 195

Трих (река Трикс) 184

Тро^а 15

Турска 38, 73, 95, 119

Кустендил 171

Удбина50, 91, 110, 125

Ужице 180

Фанари 195

Феста 174

Фокида 103

Француска 160

Фтиотида 79, 98, 194

Хелада 48, 129, 162, 200

Хеликон 51, 133

Хераклеза 41

Херцеговина 174, 179, 180

Цариград 99, 201

Цетина 39, 62, 139

Црвене сти)ене 62,

Црна Гора 38, 121,

Црна Река 70

Шпашца 160

Шумадща 74

179

156, 174, 175

69
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