ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

СРПСКА НА РОД НА ПЕСМА ХАСАНА ГИНИЦА1

1. Гете и Вук Караџић
Једног ведрог јесењег дана 1823. године, пред велелепном Гетеовом
кућом у вајмарској улици Frauenplan, из кочије је изашао човек неугледне
спољашњости. Могао је имати тридесет пет или шест година. Био је мршав
и хром, дугих црних бркова, дебелих усана и високог равног носа. Његове
густе дебеле обрве пока зива ле су одлучност, а пома ло ра зроке очи жарко су
сија ле. У џепу на прсима на лазило му се писмо препоруке које му је за Гетеа
написао Јакоб Грим. Тај човек звао се Вук Стефановић Караџић, у то време
све познатији међу германским интелектуалцима као српски књижевник,
лингвиста и етнолог.
Нашавши се пред капијом Гетеове куће, Вук је с великим узбуђењем
замишљао сусрет са својим великим савремеником. Гете није био само велики песник већ је, такође, заузимао висок државни положај у Вајмарској грофовији. Вук је овај сусрет описао на једноставан и искрен начин.
„Стигавши предвече до Гетеове куће, дао сам Гримову препоруку слуги,
баш у тренутку кад се Гете спремао да изађе. Слуга је с писмом ушао у кућу,
да би се убрзо вратио с одговором који је овако гласио:„Његово Господство
вас најлепше моли да дођете сутра у 11 сати.“ Следећег јутра Гете ме је дочекао на средини своје собе. Сели смо на софу на којој се на ла зило и Гримово
писмо, затим превод народне песме Деоба Јакшића, те једне новине. Гете је
онда пока зао на те новине и рекао: „Видите да нисте Ви данас први пут у
1
Рад је први пут објављен под насловом Serubia min-yō „Hasan Aga no tsuma
no aika“ ni tsuite, у: Hikaku Bungaku Kenkyū, 22(1972): 48–62.
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мојој соби, Ви сте већ одавно овде код мене.“ Погледавши, схватио сам да су
то баш те новине у којима је објављен приказ моје прве Писменице сербскога језика. Осетих огромно узбуђење, али ме је Гетеово искрено и отворено
држање спасило збуњености. Одмах смо почели разговор о мојим песмама,
нарочито о песми Деоба Јакшића. Питао ме и о неким другим песмама, замоливши ме да их касније преведем и поша љем му их.“2
Не постоји доказ који би, с Гетеове стране, посведочио о овом сусрету.
Вуково име у Гетеовом дневнику појављује се, сматра се, први пут 13. октобра
1823. године, и то у једној окрњеној реченици у следећем запису: „Ру ча ли
смо заједно. Након тога смо читали песме лорда Бајрона, нарочито песму The
Island. Увече су дошли господин Стерлинг и [празно место]. После ме посетио професор Шелвер и с њим сам разговарао углавном о магнетизму.“3
Рајнхолд Штајг претпоставља да на том пра зном месту треба да стоји
лично име „Вук Стефановић Караџић“. Своју претпоставку заснива на Гетеовом
писму Јакобу Гриму од 19. октобра 1823. године. „Мој најдражи пријатељу,
с највећим интересовањем сам примио српског књижевника којег си ми препоручио (У писму од 1. октобра 1823. године, прим. Штајгова), и поразговарао с њим.“ У Гетеовом дневнику нема ни речи о Вуковој посети у периоду
између 1. и 19. октобра. Штајг закључује да поменуту пра знину треба попунити Ву ковим именом на основу тога што је Ге те 15. и 16. октобра свом
секретару Јохану дао да препише неке српске народне песме.4 Ако претпоставимо да се Вук, пошавши 1. октобра из Лајпцига с Гримовим писмом, није
с Гетеом сусрео 13. октобра увече, како стоји у дневнику, већ, по сопственим
речима, у 11 сати пре подне, онда то значи да је у питању био неки дру ги
дан, пре 13. октобра.
Ево још неких дневничких записа о Вуку из периода након 13. октобра.
„Стигао ми је пакет од Фарнхагена. Од Вука ми је стигла занимљива српска
народна песма.“5 (10. новембар 1823); „Стигао ми је пакет: речник и граматика
српског језика“6 (8. децембар 1823); „Скицирао сам писмо за Вука Стефановића“7 (20. децембар 1823); „Вук Стефановић ми је донео два примерка првог
дела своје збирке српских народ них песама и писмо професора Фате ра.“8
2
Д. Николич-Мицки, Вук Караджич и Гете, Югославия, май 1968, стр. 34
– 35; Г. Добрашиновић, Вук Караџић, Београд, 1964, стр. 21.
3
Goethes Werke, 9 Band (Goethes Tagebücher 1823 – 1824), Weimar, 1897.
4
Ibid., стр. 383.
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Ibid., стр. 143.
6
Ibid., стр. 152 – 153
7
Ibid., стр. 157. (види и: фуснота бр. 9)
8
Ibid., стр. 179.
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(15. фебруар 1824); „Разговор за школу колибе, такође за Вука Стефановића“9
(16. фебруар 1924).
Гете је 20. децембра 1823. године Вуку послао писмо следеће садржине:
„Господину Вуку Стефановићу Караџићу. Поштовани, пресрећан сам што
сте ми посла ли веран превод изузетно лепе српске народне песме. Моја је
радост још двоструко, па и троструко већа јер сам добио још Писменицу и
Рјечник. Тиме ће ваш значајни језик прокрчити себи пут у мојој земљи а наше
научнике обавезати да се њиме озбиљно позабаве. Желео бих да ми дозволите
да искористим вашу великодушност и да вас још нешто замолим: да ми поша љите превод песама које вам у прилогу овом писму ша љем, а нарочито
последње у којој се помињу неки изванредни догађаји. Остајте ми здраво и
будите уверени да сам уз вас. С поштовањем, Ј. В. фон Гете“10
Не само да је овај сусрет на Вука оставио снажан утисак већ је то такође био снажан подстицај у његовом каснијем књижевном деловању и борби за српску култу ру. Гете је према Вуку био благонаклон и високо је ценио
његова постигнућа, о чему јасно говори чињеница да је у свом раду Српске
народне песме Ву ка оценио као способног човека („ein tüchtiger Mann“), а
у писму списатељици Терези фон Јакоб помиње га као „доброга Вука“ („der
gute Wuk“).

2. Вукова друга домовина
Вук Стефановић Караџић (1787–1864) рођен је у сиромашном селу Тршић,
неда леко од Лознице. Родивши се у немирном времену честих ору жаних
буна против Турака у Србији, Вук је одрастао без могућности да стекне формално обра зовање. Писању и читању Вука је нау чио његов рођак Јефто Савић, једини писмен човек у селу. Кад је схватио да „има на свету још више
наука осим нашег псалтира и часловца“11, Вуку је било већ осамнаест година.
Секретаром Ђорђа Ћурчије, једног од вођа устанка против Ту рака, постаје
1804. године. У јесен исте године Вук одла зи у Сремске Карловце да би се
уписао у тамошњу Гимна зију, али је одбијен због својих година. У младој
српској држави бавио се потом писарским пословима, све до 1913. године,
кад је побегао у Аустрију након што су Турци повратили власт. Вук је у Беч
9
Ibid., стр. 180.
10
Goethes Werke, 37 Band, 288 – 289. (То је, вероватно, ру копис Гетеовог секретара. Чува се у Народној библиотеци у Београду)
11
Г. Добрашиновић, Вук Караџић, стр. 10.
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стигао испуњен неком стрепњом, али и очекивањима, „барем од све муке
не би ли немецки нау чио“ 12, иако није знао шта ће с да ље с њим дешавати,
нити је о томе размишљао.
Концем те године Вук покушава да објави књижицу о пропасти Србије,
коју је написао у облику писма упућеног Карађорђу Петровићу, вођи устанка за ослобођење Србије. Рукопис је доспео у руке Јернеју Копитару (1780–
1844), аустријском државном цензору за књиге на словенским језицима. По
националности Словенац, Копитар је у то време већ познат као врсни словенски филолог и аутор Граматике словеначког језика (Grammatik der slavischen
Sprachen in Krain, Kärnten und Steyermark, Laibach, 1808). Цензура, дакле, не
мора увек доносити само невоље. Копитар је схватио да Вук потиче из обичног народа. Његов рукопис био је написан простим српским језиком, каквим
говори и своје песме пева обични, неписмени свет. Док је код хрватских,
нарочито далматинских, писаца још од 16. столећа постоја ла традиција коришћења народног језика у писању, такве традиције у српском језику није
било, већ су српски књижевници користили вештачки створену мешавину
старословенког, руског и српског језика. Наравно, такав језик није био јасно
стандардизован, а чак би се могло рећи да се разликовао од писца до писца.
Многи српски књижевници презира ли су живи народни говор на зивајући
га „језиком овчара и свињара, сељака и рудара“, те тако нису ни покушавали
да га уведу у књижевни језик. С друге стране, неколицина књижевника који
су заговара ли унапређивање народног говора није, на несрећу, заправо ни
знала народни језик. Прочитавши Вуков текст, Копитар је у њему открио једину особу кадру да напише граматику српског језика и да германском свету
представи саму срж српских народних песама. Њихов сусрет за српску књижевност био је од огромног значаја. „Као што се често каже, без Копитара
не би било ни Вука. Копитар је био она покретачка снага која је стаја ла иза
Вука. Вук јесте био човек оштрог интелекта, велике предузимљивости и горљиве ревности у учењу, али њега је у научника преобразио управо Копитар.“13
На Копитарев подстицај, Вук је, према свом сећању, записао песме које
је чуо у свом крају, да би у лето 1814. године у Бечу била издата Мала простонародна славено-сербска пјеснарица, књижица од 120 страна у којој је
било скупљено сто лирских и осам епских песама. У јесен исте године објављена је Писменица сербскога језика. Наредне године, појави ла се дру га
збирка српских народних песама, Народна србска пјеснарица. Године 1818.
објављен је Српски рјечник истолколван њемачким и латинским ријечима,
12
Ibid., стр. 14 и 66.
13
D. Subotić, Yugoslav Popular Ballads: their origin and development, Cambridge,
1932, стр. 9.

228

а у прилогу речнику налазило се друго издање поменуте Писменице сербскога језика. Ова граматика постала је позната у целој Европи посредством превода Јакоба Грима (Wuk’s Stephanowitsch kleine serbische Grammatik, verdeutscht
und mit einer Vorrede von Jakob Grimm, Leipzig-Berlin, 1824). За превођење
речи на немачки и латински језик у том речнику био је задужен сам Копитар.
Ђорђевићево и Стојановићево исправљено и допуњено издање овог речника (3. издање, 1898) и данас представља стандардно дело које не губи на свом
значају.
Копитар је био тај који је Вука Караџића представио Гриму, а овај је
Вуково име учинио познатим у западној Европи. Кад год би неко од Вукових
дела било објављено у Бечу или Лајпцигу, Грим би о томе дао дета љан приказ у књижевним новинама (Wiener allgemeine Literaturzeitung и Göttingische
gelehrte Anzeigen). Мала простонародна славено-сербска пјеснарица (1814);
Народна србска пјеснарица II (1816); Српски рјечник истолколван њемачким
и латинским ријечи ма (1818); Народне српске пјесме I, II, III (1823–1824);
Мала српска граматика (немачки превод, 1824); Даница: Забавник за годину
1826 (1826); Народне српске пјесме (Volkslieder der Serben, metrisch übersetzt
und historisch eingeleitet von Talvj., Halle, 1826) – Гримови детаљни радови о
овим издањима веома су занимљиви јер пока зују дубину његовог интересовања за српски језик и књижевност.14 Јакоб је, такође, заједно с братом Вилхелмом превео неколико српских народних песама (Neunzehn Serbische Lieder,
übersetzt von den Brüdern Grimm. F. Förster, die Sängerfahrt, Berlin, 1818).
Вука Караџића у Аустрији најчешће су зва ли именом – Вук Стефановић, највероватније захва љујући Гриму (вероватно се тако највише свиђа ло
самом Вуку). У својим приказима Грим је често писао „Wuk Stephanowitsch“,
с немачким преводом „Wolf Stephansohn“ у загради, док презиме Караџић
није користио. Вук је име, Стефановић је патронимик, а Караџић је презиме,
но у германском свету презиме „Караџић“ је било необично, како изговором
тако и значењем (облик kara потиче из турског језика и значи ʻцрн’). Стога је
име Вук, које је било могуће заменити немачком речју Wolf, коришћено као
презиме. Као што је сам Вук навео у поменутом речнику, то име је на основу
народног веровања, давано драгоценој мушкој деци јер „вештице прождиру
децу, али не и вукове“.
Вук је у својој новој домовини стекао добре пријатеље. Пријатељство
с историчарем Ранкеом представља незабораван догађај у историји српске
књижевности. У својој Аутобиографији, коју је издиктирао у позним годинама, Ранке говори и о свом сусрету с Вуком: „Боравак у Бечу, од октобра 1827.
14
J. Grimm, Kleinere Schriften, IV, Berlin, 1869 (Репринт 1965), стр. 100–106,
197–205, 218–229, 416–421, 427–455.
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до октобра 1828. године, за мене је и на другим пољима био под једнако плодоносан. Добијао сам и писмене и усмене информације. Спријатељио сам се
с Вуком Стефановићем, најученијим Србином тог времена, који ме је упознао
са својом грађом о историји Србије. Био сам и у ду ховном и у емотивном
смислу искрено одушевљен јер је реч о свежим догађајима од општег историјског и политичког значаја. У лето 1828. године написао сам књигу Историја српске револуције, и не могу да заборавим помоћ коју ми је том приликом,
као познава лац и германског и словенског света, пружио Копитар.“15
Тешко би било наћи неки феномен који би био необичнији и занимљивији од оваквог деловања Вука Караџића, тог утемељитеља српске књижевности и језичког реформатора у оквирима српске и шире југословенске култу ре. Културне реформе одвијају се обично у домовини, дакле у самој тој
средини која је циљ реформе. У Вуковом случају, борба за култу ру одвија ла
се на страном тлу, у Аустрији и у Немачкој. Током првих тридесет година
19. столећа Беч и Немачка били су Вукова друга домовина, а за његова достигнућа заслужне су потпора и пријатељска сарадња оновремених великана:
Копитара, Грима, Гетеа и Ранкеа.

3. Српске народне песме у Немачкој
Средином двадесетих година 19. столећа, српске народне песме од једном стичу популарност у Немачкој. Задобивши Гетеову наклоност (Вука је
у Вајмар упутио сам Копитар), Вук Караџић објављује Народне српске пјесме
I–III (1823–1824), Талвј их преводи на немачки језик, Гете пише прика зе и
есеје о српским народним песмама и тако помаже Вуков рад, што је све заједно допринело таквој популарности. Овакво Гетеово расположење пренело
се и на самог надвојводу Карла Августа, песниковог покровитеља, који је,
читајући преводе српских песама, наводно изјавио: „Никако не могу да се
одвојим од српских епских песама. Готово свакодневно уживам у тим слатким плодовима с укусом чаролије.“16
Како пише у Екермановим Разговорима с Гетеом, кад се 18. јануара
1825. године повео живљи разговор о извесној песникињи, Гете је дао Екерману и свом лекару Ребајну да прочитају нешто из српске поезије у преводу
Талвј. „Међутим – настави он раздрагано – манимо се тога и радујмо се нашој
15

Leopold von Ran ke, Aufsätze zur eigenen Lebensbeschreibung, Leipzig, 1890,

стр. 61.
16

Д. Николич-Мицки, Вук Караджич и Гете, стр. 35.
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крепкој девојци у Ха леу која нас мушким ду хом уводи у српски свет. Те су
песме изврсне! Неке између њих могу се ставити уз Песму над песмама, а то
већ нешто значи. Довршио сам чланак о тим песмама, и он је већ одштампан.
С тим речима пружи ми Гете прва четири огледна табака нове свеске Kunst
und Altertum“.17
Та „крепка девојка из Ха леа“ је Тереза фон Јакоб (1797–1870), позната
под списатељским именом Талвј. Талвј је у Ха леу објавила свој превод српских народних песама (Volkslieder der Serben, 1. део објављен 1825, а 2. део
1826. године), али је поједине преводе и раније слала Гетеу, преводивши понекад и на његов захтев.
Њени пионирски резултати у превођењу српских народних песама непознатих у светској књижевности заслужују високо признање. У прика зу
њеног превода збирке песама Јакоб Грим је рекао: „Од Хомеровог времена
па до данас, ово је јединствен случај у Европи да природу и порекло епских
песама можемо објаснити на овако јасан начин.“18
Немамо прецизних биографских података о томе каква је Талвј заправо била. Књижевно име Талвј акроним је од првих слова њеног пуног имена:
Therese Alber tine Louise von Jakob. Са словенским светом први пут дола зи
у додир 1806. године, у деветој години живота. Отац јој је био професор Универзитета у Халеу, али се након битке код Јене и пада Пруске у руке Француза ода звао позиву Универзитета у Харкову у јужној Русији (данас Украјини)
и настанио се ту с породицом како би избегао понижење војне службе у француској војсци. Она је ту нау чила и украјински језик а од слугу је слуша ла
народне песме. Кад је отац 1810. године добио место у Петрограду, цела породица напушта Харков. Нашавши се у свету још једног словенског језика,
руског, вредно се потрудила да га савлада. По ослобођењу Немачке, породица
се 1816. године враћа у родни Ха ле. Талвј је већ била стаса ла у та лентовану
и лепу деветнаестогодишњу девојку. Почела је да пише песме, приповетке,
преводила је Скотове песме и анонимно објавила збирку критичких огледа
из књижевности.
Кад се 1823. године појавила Вукова књига Српске народне пјесме, прочита ла је Гримов приказ и бацила се марљиво на учење српског језика. Желела је да се нечему посвети како би заборави ла ту гу која ју је опхрва ла
након смрти млађе сестре. Наравно, познавање украјинског и руског језика
омогућило јој је брже савладавање српскога. Превођење са српског испуњава ло ју је радошћу и утехом. Под оваквим околностима настао је и чувени
двотомни превод Српске народне пјесме I, II.
17
Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens,
Leipzig, 1836.
18
Jacob Grimm, Kleinere Schriften, IV, Berlin, 1869 (Репринт 1965).
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Тереза се 1828. године удаје за Едварда Робинсона, америчког истраживача Светог писма који је студирао у Ха леу, и тако постаје житељка Новог
света.19
Популарност српских песама у Немачкој, на врхунцу у време објављивања Терезиног превода 1825. године, има ла је и своју ранију историју. Пола
века пре тога, једну српску песму на немачки језик превео је управо онај исти
песник који је написао и Патње младог Вертера.
У свом есеју Српске песме (Serbische Lieder, 1824) Гете пише: „Има већ
педесет година како сам превео Фортисов Пут по Далмацији и песму Хасанагиница из текста о Морлацима грофице Розенберг. Држећи се приложене
француске верзије (можда би треба ло да стоји „ита лијанска верзија“, прим.
аутора) настојао сам себи да предочим оригина лан ритам песме, а посебну
пажњу обратио сам на ред речи.“20

4. Српске народне песме у Фортисовом Путу по Далмацији
Вук Караџић рођен је у завичају српских народних песама. „Ја сам се
родио и одрастао у кући где су, које дед и стриц, које различни други Ерцеговци, који су готово сваке године на зимовање дола зи ли, по целу зиму
песме пева ли и ка зива ли. И после тога сам, у војним логорима (1804–1807)
лозничког Подриња, жељно и с великом радошћу слушао те песме, а у Кладову (1811), Неготину и Брзој Па ланци (1812–1813) тражио сам певаче и позивао их себи.“21 Вук је у потрази за најбољим гусларом обилазио све делове
касније Југославије, предано прикупљао песме, сређивао их и објављивао, а
редакцији текстова приступао је веома обазриво. У периоду од 1823. до 1833.
године у Бечу и Лајпцигу објавио је четири тома Српских народних пјесама,
а у Бечу је објављено целовито шестотомно издање (3. издање, 1841–1866).
Тзв. „национално издање“ (4. издање), с Вуковим рукописом, састоји се од
девет томова и објављено је у Београду (1891–1902). Вук Караџић био је први
и последњи који је те песме систематски записивао и објављивао. Његова
19
Ова кратка биографија заснива се на: Arthur P. Coleman, Talvj’s Correspondence
with J. G. Percival, The Slavonic and East European Review (American Series) October,
1944, стр. 83 – 96. Колеманов текст, у коме су објављена и три Терезина писма Џејмсу
Гејтсу Персивалу, мало познатом песнику из Нове Енглеске, занимљив је јер открива појединости о раду те нату ра лизоване Американке у Америци.
20
Goethes Werke, 41 band (Zweite Abteilung), Weimar, 1903.
21
Српске народне пјесме, Београд, 1954, стр. XXIII.
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делатност одвија ла се у време романтизма, за српску фолклористику веома
повољног раздобља.
Позната су имена двојице редовника који су пре Ву ка прику пља ли
српске песме. Први је био учени далматински фрањевац Андрија Качић Миошић (1696–1760), који је песме скупљао у циљу просвећивања народа и објавио
их у Венецији 1756. године под популарним насловом Разговор угодни народа
словинског. Дру ги је познат под на зивом Абот, а реч је о путнику и природњаку Алберту Фортису (световно име му је Ђовани Батиста, 1741–1803). Овај
учени монах путовао је 1771. године по Далмацији. Током свом вишемесечног боравка прикупио је са знања о историји, географији, фолклору, као и
текстове о градовима и хуманистичким личностима историјски богате Далмације а затим све то објавио 1774. године у Венецији, у графички опремљеној двотомној књизи Пут по Далмацији (Viaggio in Dalmazia). Ово дело израз
је великог интересовања за земље „са оријенталних слика“, које је било карактеристично за предромантичарску Европу. А земље тадашњег Балкана
би ле су баш такве. У најзанимљивијем поглављу свог дела, О Морлачким
обичаји ма, Фортис говори о српским народним песмама, описује гусле и
гусларе, и представља песму Хасанагиница (Xalostna Piesanza plemenite Asan-Aghinize), с преводом на италијански језик (Canzone dolente della nobile sposa
d’Asan Aga).
Није познато где је Фортис пронашао рукопис ове песме. Не само да је
ова песма у то време била непозната већ је, после Фортиса, нико од потоњих
сакупљача народних песама није ни чуо.
Вук Караџић 1846. године уз ову песму даје следеће објашњење: „Ова је
пјесма први пут наштампана 1774. године у Путу Фортисовом по Далмацији,
и то латинскијем словима с преводом талијанским; а из овога превода превео
ју је Гете 1789. године на њемачки језик. Тако је она прва наша народна пјесма
која се појавила у ученој Европи. Из Пута Фортисова ја сам је 1814. преписао
нашијем словима и онда је овдје наштампао. У поменутој Фортисовој књизи
она је наштампана са много штампарскијех, а по свој прилици, и писарскијех
погрјешака, које сам ја, колико сам и како сам онда знао, гледао да поправим.
Послије је више зато нијесам штампао што сам све очекивао нећу ли је у народу гдје од кога чути; но досад нигдје ни спомена. Да је Фортис казао мјестимице гдје ју је чуо и преписао, ја бих путујући по Далмацији ишао онамо
и питао најстаријих људи и жена; али он то није назначио. Тако је ја сад овдје
опет штампам по Фортису. Што сам прије поправио, нешто сам задржао, као
што мислим да би народни пјевач према осталијем пјесмама казао; а гдјешто
сам се и повратио к Фортису, што сам чуо да се у народу говори и пјева.“22
22

В. Ђу рић, Антологија народних јуначких песа ма, 4. изд. Београд, стр. 699.
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Фортисов Пут по Далмацији брзо је преведен на немачки језик. Годину
дана по објављивању, Вертес је превео једно поглавље, које је у облику омање
књижице штампано у Берну (Die Sitten der Morlacken, Bern, 1775). Следеће
године (1776) објављен је, опет у Берну, целовити двотомни превод (Abbate
Alber to For tis, Reise in Dalmatien).
Није познато шта је навело младог Гетеа да се прихвати превода једне
ма ле српске песме (Klaggesang von der edeln frauen des Asan Aga, aus dem
Morlackischen). Може се претпоставити да је Гете приликом превођења у
обзир узео и Вертесов превод, али разлика је у томе, као што стоји у већ
наведеном цитату, што се Гете, супротно Вертесу, држао реда речи и ритма
оригина ла. Гетеов превод уврштен је, али без навођења преводиочевог имена, у први део (1778) Хердерових Народних песмама (Volkslieder).
Гетеова Хасанагиница добро је примљена не само у Немачкој већ и другде у Европи, што можемо закљу чити на основу чињенице да су према Гетеовом настали и неки преводи на енглески и француски језик. Остао је податак да је тако настао и превод Волтера Скота 1798. године (The Lamentation
of the Faithful Wife of Asan-Aga), али он је изгубљен.

5. О песми Хасанагиница
Ова песма разликује се од оста лих српских народних песама и не нала зимо ниједну другу која би се с њом да ла упоредити.
Радња песме догађа се у дому босанског муслимана српског порекла.
Иако је, због стилске и језичке уједначености српских народних песама, тешко
утврдити време њеног настанка само на основу језичких чињеница, Ћурчин
сматра да је ова ба лада свој коначни облик добила око 1700. године.23
Песма почиње антитезом, стилском фигуром коју су су јужнословенски
народни песници радо користили. Ипак, песнички израз ове баладе једноставан је и технички несавршен, и краси га, рекло би се, чак нека наивна лепота. Песма је певана на ијекавици, а Вук истиче да је реч о „смјеси нарјечија,
особито босанскога и чакавачкога“. Придев бео учестало се користи као стални епитет за улепшавање, као што видимо у следећим примерима: „у двору
б’јелому“, „б’јела књига“ и „б’јелим лицем“.
Ток песме веома је једноставан. На смрт рањеног јунака Хасан-агу у
његовом шатору посећују само мајка и млађа сестра, док му жена, што због
23
Ćurčin (Dr. Milan), Das serbische Volkslied in der deutschen Literatur, Leipzig,
1905, стр. 65.
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стида што због уздржаности, није дошла. То је разгневило срдитог господара Хасан-агу и он отпушта жену. Ту почиње њена трагедија.
Чудновата стидљивост верне жене сигурно је несхватљива људима на
Западу. Ово није разумео ни преводилац песме на француски језик, Проспер
Мериме, који се овако запитао: „Зашто ли је стидљивост („la timidité“) спречила ва љану супругу да негује болесног мужа?“24 Како каже Јовановић, „на
Истоку не постоје ва љане супру ге („une bonne epousе“) у оном смислу како
их схвата Мериме“, јер су жене на Истоку, објашњава он, потцењене и на лик
су „птици у кавезу“, како често видимо у српским народним песмама. Оне су
увек уплашене пред мужем и, попут робова, у сталном су страху да не покваре господарево расположење.25
Превод песме на француски (La Femme d’Asan) јавља се у делу Смара
(Smarra ou les démons da la nuit), кошмарној песми у прози Шарла Нодијеа,
али, као што би рекао Јовановић, „превод је лош, док је ана лиза боља.“26
Нодије каже да су „жене Морлака биле приморане на понижавајућу
послушност више него жене у другим крајевима, па су ретко ула зиле у господареве одаје“, и досетљиво подсећа на несхватљиву ћудљивост персијског
цара Асвира (Ahasvera) из старозаветне Књиге о Јестири.27
Хасанагиница одла зи од аге и враћа се родном дому, у кућу босанског
велможе Пинторовића. Не прође ни недељу дана, а њен је брат, под једнако
су ров као и Хасан-ага, даје за жену кадији, и она, на крају, умире нашавши
се у пратњи сватова пред својом децом.
Лако је претпоставити да је песма о овој несрећеној, оријенталној Српкињи, тако болно послушној пред судбином, својом чудноватом егзотичном
лепотом и елегичношћу стекла у доба романтизма много поштова лаца. У
периоду од 120 година, тј. од 1775. године, годину дана по објављивању Фортисовог Пута по Далмацији, па до краја 19. столећа, песма је преведена на
више европских језика. Познато је да постоје три превода на немачком језику, седам превода на енглеском, два превода на француском, два на руском,
и по један превод на ита лијански језик (не рачунајући Фортисов), латински,
чешки и шпански језик.28
Ма ло је, међутим, превода са српскохрватског оригина ла (према Фортисовом или Вуковом тексту), већ је углавном реч о преводу Гетеове немачке
24
V. M. Yovanovitch, „La Guzla de Prosper Mérimée“, Étude d’histoire romantique,
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верзије (Klaggesang), или пак Меримеове верзије (Triste ballade da le noble
éspouse d’Asan-Aga) из његове збирке гусларских песама La Guzla (1827).

6. Хасанагиница у Пушкиновим Песмама Западних Словена
Изгледа да је Мериме био човек ша љива ду ха, будући да је своје прво
дело, збирку драмских комада Théâtre de Clara Gazul (1824), духовито осмислио тако што га је, под измишљеним именом преводиоца (Lestrange), представио као француски превод драмског дела непостојеће шпанске глумице.
Збирка песама La Guzla (1827), препуна неке тајновитости, објављена је три
године касније, и то с поднасловом Илирске народне пјесме скупљене у Далмацији, Босни, Хрватској и Херцеговини, што оставља утисак да је песме
скупио лично Мериме. Пољски песник Мицкјевич био је сумњичав кад је у
питању веродостојност Меримеових словенских песама. Приликом издавања
својих Песама Западних Словена (Песни западных славян, 1835), Пушкин је
преко Собољевског питао Меримеа за порекло песама, а писмо којим је овај
одговорио Собољевском Пушкин даје у уводу. Одатле са знајемо да је Хасанагиница заправо једина веродостојна песма у књизи La Guzla. Мериме се
потрудио да уз помоћ пријатеља, познаваоца руског језика, прочита песму
у оригина лу и успева да је, изузев два-три нера зумљива места, и преведе.29
Пушкин наводи да је већину песама преузео из Меримеове књиге. Од
укупно седамнаест песама једанаест њих потиче од Меримеа, три су превод
Вукових песама, док преоста ле три потичу из непознатог извора.30
Пушкинов превод Хасанагинице остао је недовршен, будући да је преведено само првих двадесет и шест стихова, оних који почињу речима „Что
белеется на горе зеленой?“. Сам Пушкин тај превод, у коме се ослањао на
Вукову верзију текста, никад није објавио. Речи „љуба“ (рус. жена, супруга)
и „кадуна“ (рус. женщина, дама) из Вуковог текста Пушкин користи у неизмењеном облику, не преводећи их на руски језик. Реч љуба по свом облику
потпуно одговара руској речи люба, али та реч у руским народним песмама
користи се у значењу ʻљубљена’ (рус. возлюбленная, любимая), што значи да
јој је тешко доделити значење супруге, насупрот сестри или мајци, како стоји у оригиналној песми. Српскохрватска реч кадуна позајмљеница је од турске
речи kadyn, тако да ју је Пу шкин вероватно намерно задржао у ори гина лу
29
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Москва, 1957, стр. 284 – 286.
30
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како би њоме на звао муслиманску племкињу. Превод првог стиха у множини, „на горе зеленой“ („у гори зеленој“), као и употреба присвојне заменице
у двадесетом стиху, „в моем белом доме“ („у двору б’јелому“), саобра зни су
Меримеовом преводу тих стихова: „sur ces collines verdoyantes“ и „dans ma
maison blanche“.
Нажа лост, Пушкинов превод Хасанагинице остао је незавршен.
У Русији је пре Пушкина постојао превод који је на основу Вуковог
текста начинио лингвиста Востоков, и он је заједно са руским преводом
српских песама Јања мљезиница, Браћа и сестра и Дјевојка и сунце објављен
у годишњој песмарици Северно цвеће (Северные цветы, 1827).
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