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ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

СРП СКА НА РОД НА ПЕ СМА ХА СА НА ГИ НИ ЦА1

1. Ге те и Вук Ка ра џић

Јед ног ве дрог је се њег да на 1823. го ди не, пред ве ле леп ном Ге те о вом 
ку ћом у вај мар ској ули ци Fra u en plan, из ко чи је је иза шао чо век не у глед не 
спо ља шњо сти. Мо гао је има ти три де сет пет или шест го ди на. Био је мр шав 
и хром, ду гих цр них бр ко ва, де бе лих уса на и ви со ког рав ног но са. Ње го ве 
гу сте де бе ле обр ве по ка зи ва ле су од луч ност, а по ма ло ра зро ке очи жар ко су 
си ја ле. У џе пу на пр си ма на ла зи ло му се пи смо пре по ру ке ко је му је за Ге теа 
на пи сао Ја коб Грим. Тај чо век звао се Вук Сте фа но вић Ка ра џић, у то вре ме 
све по зна ти ји ме ђу ге р ман ским ин те лек ту ал ци ма као срп ски књи жев ник, 
лин гви ста и ет но лог. 

На шав ши се пред ка пи јом Ге те о ве ку ће, Вук је с ве ли ким уз бу ђе њем 
за ми шљао су срет са сво јим ве ли ким са вре ме ни ком. Ге те ни је био са мо ве ли-
ки пе сник већ је, та ко ђе, за у зи мао ви сок др жав ни по ло жај у Вај мар ској гро-
фо ви ји. Вук је овај су срет опи сао на јед но ста ван и искрен на чин. 

„Сти гав ши пред ве че до Ге те о ве ку ће, дао сам Гри мо ву пре по ру ку слу ги, 
баш у тре нут ку кад се Ге те спре мао да иза ђе. Слу га је с пи смом ушао у ку ћу, 
да би се убр зо вра тио с од го во ром ко ји је ова ко гла сио:„Ње го во Го спод ство 
вас нај леп ше мо ли да до ђе те су тра у 11 са ти.“ Сле де ћег ју тра Ге те ме је до че-
као на сре ди ни сво је со бе. Се ли смо на со фу на ко јој се на ла зи ло и Гри мо во 
пи смо, за тим пре вод на род не пе сме Де о ба Јак ши ћа, те јед не но ви не. Ге те је 
он да по ка зао на те но ви не и ре као: „Ви ди те да ни сте Ви да нас пр ви пут у 

1 Рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Se ru bia min-yō „Ha san Aga no tsu ma 
no ai ka“ ni tsu i te, у: Hi ka ku Bun ga ku Kenkyū, 22(1972): 48–62.
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мо јој со би, Ви сте већ одав но ов де код ме не.“ По гле дав ши, схва тио сам да су 
то баш те но ви не у ко ји ма је об ја вљен при каз мо је пр ве Пи сме ни це серб ско-
га је зи ка. Осе тих огром но уз бу ђе ње, али ме је Ге те о во искре но и отво ре но 
др жа ње спа си ло збу ње но сти. Од мах смо по че ли раз го вор о мо јим пе сма ма, 
на ро чи то о пе сми Де о ба Јак ши ћа. Пи тао ме и о не ким дру гим пе сма ма, за-
мо лив ши ме да их ка сни је пре ве дем и по ша љем му их.“2 

Не по сто ји до каз ко ји би, с Ге те о ве стра не, по све до чио о овом су сре ту. 
Ву ко во име у Ге те о вом днев ни ку по ја вљу је се, сма тра се, пр ви пут 13. ок то бра 
1823. го ди не, и то у јед ној окр ње ној ре че ни ци у сле де ћем за пи су: „Ру ча ли 
смо за јед но. На кон то га смо чи та ли пе сме лор да Бај ро на, на ро чи то пе сму The 
Island. Уве че су до шли го спо дин Стер линг и [празно место]. По сле ме по се-
тио про фе сор Шел вер и с њим сам раз го ва рао углав ном о маг не ти зму.“3 

Рај нхолд Штајг прет по ста вља да на том пра зном ме сту тре ба да сто ји 
лич но име „Вук Сте фа но вић Ка ра џић“. Сво ју прет по став ку за сни ва на Ге те о вом 
пи сму Ја ко бу Гри му од 19. ок то бра 1823. го ди не. „Мој нај дра жи при ја те љу, 
с нај ве ћим ин те ре со ва њем сам при мио срп ског књи жев ни ка ко јег си ми пре-
по ру чио (У пи сму од 1. ок то бра 1823. го ди не, прим. Штај го ва), и по раз го ва-
рао с њим.“ У Ге те о вом днев ни ку не ма ни ре чи о Ву ко вој по се ти у пе ри о ду 
из ме ђу 1. и 19. ок то бра. Штајг за кљу чу је да по ме ну ту пра зни ну тре ба по пу-
ни ти Ву ко вим име ном на осно ву то га што је Ге те 15. и 16. ок то бра свом 
се кре та ру Јо ха ну дао да пре пи ше не ке срп ске на род не пе сме.4 Ако прет по ста-
ви мо да се Вук, по шав ши 1. ок то бра из Лај пци га с Гри мо вим пи смом, ни је 
с Ге те ом су срео 13. ок то бра уве че, ка ко сто ји у днев ни ку, већ, по соп стве ним 
ре чи ма, у 11 са ти пре под не, он да то зна чи да је у пи та њу био не ки дру ги 
дан, пре 13. ок то бра.

Ево још не ких днев нич ких за пи са о Ву ку из пе ри о да на кон 13. ок то бра. 
„Сти гао ми је па кет од Фар нха ге на. Од Ву ка ми је сти гла за ни мљи ва срп ска 
на род на пе сма.“5 (10. новембар 1823); „Сти гао ми је па кет: реч ник и гра ма ти ка 
срп ског је зи ка“6 (8. де цем бар 1823); „Ски ци рао сам пи смо за Ву ка Сте фа но-
ви ћа“7 (20. де цем бар 1823); „Вук Сте фа но вић ми је до нео два при мер ка пр вог 
де ла сво је збир ке срп ских на род них пе са ма и пи смо про фе со ра Фа те ра.“8 

2 Д. Ни ко лич-Миц ки, Вук Ка рад жич и Ге те, Юго сла вия, май 1968, стр. 34 
– 35; Г. До бра ши но вић, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1964, стр. 21. 

3 Go et hes Wer ke, 9 Band (Go et hes Ta gebücher 1823 – 1824), We i mar, 1897.
4 Ibid., стр. 383.
5 Ibid., стр. 143.
6 Ibid., стр. 152 – 153
7 Ibid., стр. 157. (ви ди и: фу сно та бр. 9)
8 Ibid., стр. 179.
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(15. фе бру ар 1824); „Раз го вор за шко лу ко ли бе, та ко ђе за Ву ка Сте фа но ви ћа“9 
(16. фе бру ар 1924).

Ге те је 20. де цем бра 1823. го ди не Ву ку по слао пи смо сле де ће са др жи не: 
„Го спо ди ну Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу. По што ва ни, пре сре ћан сам што 
сте ми по сла ли ве ран пре вод из у зет но ле пе срп ске на род не пе сме. Мо ја је 
ра дост још дво стру ко, па и тро стру ко ве ћа јер сам до био још Пи сме ни цу и 
Рјеч ник. Ти ме ће ваш зна чај ни је зик про кр чи ти се би пут у мо јој зе мљи а на ше 
на уч ни ке оба ве за ти да се њи ме озбиљ но по за ба ве. Же лео бих да ми до зво ли те 
да ис ко ри стим ва шу ве ли ко ду шност и да вас још не што за мо лим: да ми по-
ша љи те пре вод пе са ма ко је вам у при ло гу овом пи сму ша љем, а на ро чи то 
по след ње у ко јој се по ми њу не ки из ван ред ни до га ђа ји. Остај те ми здра во и 
бу ди те уве ре ни да сам уз вас. С по што ва њем, Ј. В. фон Ге те“10 

Не са мо да је овај су срет на Ву ка оста вио сна жан ути сак већ је то та-
ко ђе био сна жан под сти цај у ње го вом ка сни јем књи жев ном де ло ва њу и бор-
би за срп ску кул ту ру. Ге те је пре ма Ву ку био бла го на клон и ви со ко је це нио 
ње го ва по стиг ну ћа, о че му ја сно го во ри чи ње ни ца да је у свом ра ду Срп ске 
на род не пе сме Ву ка оце нио као спо соб ног чо ве ка („ein tüchti ger Mann“), а 
у пи сму спи са те љи ци Те ре зи фон Ја коб по ми ње га као „до бро га Ву ка“ („der 
gu te Wuk“). 

2. Ву ко ва дру га до мо ви на

Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864) ро ђен је у си ро ма шном се лу Тр шић, 
не да ле ко од Ло зни це. Ро див ши се у не мир ном вре ме ну че стих ору жа них 
бу на про тив Ту ра ка у Ср би ји, Вук је од ра стао без мо гућ но сти да стек не фор-
мал но обра зо ва ње. Пи са њу и чи та њу Ву ка је на у чио ње гов ро ђак Јеф то Са-
вић, је ди ни пи смен чо век у се лу. Кад је схва тио да „има на све ту још ви ше 
на у ка осим на шег псал ти ра и ча слов ца“11, Ву ку је би ло већ осам на ест го ди на. 
Се кре та ром Ђор ђа Ћур чи је, јед ног од во ђа устан ка про тив Ту ра ка, по ста је 
1804. го ди не. У је сен исте го ди не Вук од ла зи у Срем ске Ка р лов це да би се 
упи сао у та мо шњу Гим на зи ју, али је од би јен због сво јих го ди на. У мла дој 
срп ској др жа ви ба вио се по том пи сар ским по сло ви ма, све до 1913. го ди не, 
кад је по бе гао у Ау стри ју на кон што су Тур ци по вра ти ли власт. Вук је у Беч 

9 Ibid., стр. 180.
10 Go et hes Wer ke, 37 Band, 288 – 289. (То је, ве ро ват но, ру ко пис Ге те о вог се-

кре та ра. Чу ва се у На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду) 
11 Г. До бра ши но вић, Вук Ка ра џић, стр. 10.
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сти гао ис пу њен не ком стреп њом, али и оче ки ва њи ма, „ба рем од све му ке 
не би ли не мец ки на у чио“ 12, иа ко ни је знао шта ће с да ље с њим де ша ва ти, 
ни ти је о то ме раз ми шљао. 

Кон цем те го ди не Вук по ку ша ва да об ја ви књи жи цу о про па сти Ср би је, 
ко ју је на пи сао у об ли ку пи сма упу ће ног Ка ра ђо р ђу Пе тро ви ћу, во ђи устан-
ка за осло бо ђе ње Ср би је. Ру ко пис је до спео у ру ке Јер не ју Ко пи та ру (1780–
1844), ау стриј ском др жав ном цен зо ру за књи ге на сло вен ским је зи ци ма. По 
на ци о нал но сти Сло ве нац, Ко пи тар је у то вре ме већ по знат као вр сни сло вен-
ски фи ло лог и ау тор Гра ма ти ке сло ве нач ког је зи ка (Gram ma tik der sla vischen 
Sprac hen in Krain, Kärnten und Steyer mark, La i bach, 1808). Цен зу ра, да кле, не 
мо ра увек до но си ти са мо не во ље. Ко пи тар је схва тио да Вук по ти че из обич-
ног на ро да. Ње гов ру ко пис био је на пи сан про стим срп ским је зи ком, ка квим 
го во ри и сво је пе сме пе ва обич ни, не пи сме ни свет. Док је код хр ват ских, 
на ро чи то дал ма тин ских, пи са ца још од 16. сто ле ћа по сто ја ла тра ди ци ја ко-
ри шће ња на род ног је зи ка у пи са њу, та кве тра ди ци је у срп ском је зи ку ни је 
би ло, већ су срп ски књи жев ни ци ко ри сти ли ве штач ки ство ре ну ме ша ви ну 
ста ро сло вен ког, ру ског и срп ског је зи ка. На рав но, та кав је зик ни је био ја сно 
стан да р ди зо ван, а чак би се мо гло ре ћи да се раз ли ко вао од пи сца до пи сца. 
Мно ги срп ски књи жев ни ци пре зи ра ли су жи ви на род ни го вор на зи ва ју ћи 
га „је зи ком ов ча ра и сви ња ра, се ља ка и ру да ра“, те та ко ни су ни по ку ша ва ли 
да га уве ду у књи жев ни је зик. С дру ге стра не, не ко ли ци на књи жев ни ка ко ји 
су за го ва ра ли уна пре ђи ва ње на род ног го во ра ни је, на не сре ћу, за пра во ни 
зна ла на род ни је зик. Про чи тав ши Ву ков текст, Ко пи тар је у ње му от крио је-
ди ну осо бу ка дру да на пи ше гра ма ти ку срп ског је зи ка и да гер ман ском све ту 
пред ста ви са му срж срп ских на род них пе са ма. Њи хов су срет за срп ску књи-
жев ност био је од огром ног зна ча ја. „Као што се че сто ка же, без Ко пи та ра 
не би би ло ни Ву ка. Ко пи тар је био она по кре тач ка сна га ко ја је ста ја ла иза 
Ву ка. Вук је сте био чо век оштрог ин те лек та, ве ли ке пред у зи мљи во сти и гор-
љи ве рев но сти у уче њу, али ње га је у на уч ни ка пре о бра зио упра во Ко пи тар.“13 

На Ко пи та рев под сти цај, Вук је, пре ма свом се ћа њу, за пи сао пе сме ко је 
је чуо у свом кра ју, да би у ле то 1814. го ди не у Бе чу би ла из да та Ма ла про-
сто на род на сла ве но-серб ска пје сна ри ца, књи жи ца од 120 стра на у ко јој је 
би ло ску пље но сто лир ских и осам еп ских пе са ма. У је сен исте го ди не об ја-
вље на је Пи сме ни ца серб ско га је зи ка. На ред не го ди не, по ја ви ла се дру га 
збир ка срп ских на род них пе са ма, На род на срб ска пје сна ри ца. Го ди не 1818. 
об ја вљен је Срп ски рјеч ник ис тол кол ван ње мач ким и ла тин ским ри је чи ма, 

12 Ibid., стр. 14 и 66. 
13 D. Su bo tić, Yugo slav Po pu lar Bal lads: the ir ori gin and de ve lop ment, Cam brid ge, 

1932, стр. 9.
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а у при ло гу реч ни ку на ла зи ло се дру го из да ње по ме ну те Пи сме ни це серб ско-
га је зи ка. Ова гра ма ти ка по ста ла је по зна та у це лој Евро пи по сред ством пре-
во да Ја ко ба Гри ма (Wuk’s Step ha no witsch kle i ne ser bische Gram ma tik, ver de utscht 
und mit ei ner Vor re de von Ja kob Grimm, Le ip zig-Ber lin, 1824). За пре во ђе ње 
ре чи на не мач ки и ла тин ски је зик у том реч ни ку био је за ду жен сам Ко пи тар. 
Ђор ђе ви ће во и Сто ја но ви ће во ис пра вље но и до пу ње но из да ње овог реч ни-
ка (3. из да ње, 1898) и да нас пред ста вља стан дард но де ло ко је не гу би на свом 
зна ча ју. 

Ко пи тар је био тај ко ји је Ву ка Ка ра џи ћа пред ста вио Гри му, а овај је 
Ву ко во име учи нио по зна тим у за пад ној Евро пи. Кад год би не ко од Ву ко вих 
де ла би ло об ја вље но у Бе чу или Лај пци гу, Грим би о то ме дао де та љан при-
каз у књи жев ним но ви на ма (Wi e ner all ge me i ne Li te ra tur ze i tung и Göttingische 
ge le hr te An ze i gen). Ма ла про сто на род на сла ве но-серб ска пје сна ри ца (1814); 
На род на срб ска пје сна ри ца II (1816); Срп ски рјеч ник ис тол кол ван ње мач ким 
и ла тин ским ри је чи ма (1818); На род не срп ске пје сме I, II, III (1823–1824); 
Ма ла срп ска гра ма ти ка (не мач ки пре вод, 1824); Да ни ца: За бав ник за го ди ну 
1826 (1826); На род не срп ске пје сме (Vol ksli e der der Ser ben, me trisch über setzt 
und hi sto risch ein ge le i tet von Talvj., Hal le, 1826) – Гри мо ви де таљ ни ра до ви о 
овим из да њи ма ве о ма су за ни мљи ви јер по ка зу ју ду би ну ње го вог ин те ре-
со ва ња за срп ски је зик и књи жев ност.14 Ја коб је, та ко ђе, за јед но с бра том Вил-
хел мом пре вео не ко ли ко срп ских на род них пе са ма (Ne un zehn Ser bische Li e der, 
über setzt von den Brüdern Grimm. F. Förster, die Sängerfahrt, Ber lin, 1818).

Ву ка Ка ра џи ћа у Ау стри ји нај че шће су зва ли име ном – Вук Сте фа но-
вић, нај ве ро ват ни је за хва љу ју ћи Гри му (ве ро ват но се та ко нај ви ше сви ђа ло 
са мом Ву ку). У сво јим при ка зи ма Грим је че сто пи сао „Wuk Step ha no witsch“, 
с не мач ким пре во дом „Wolf Step han sohn“ у за гра ди, док пре зи ме Ка ра џић 
ни је ко ри стио. Вук је име, Сте фа но вић је па тро ни мик, а Ка ра џић је пре зи ме, 
но у гер ман ском све ту пре зи ме „Ка ра џић“ је би ло нео бич но, ка ко из го во ром 
та ко и зна че њем (об лик ka ra по ти че из тур ског је зи ка и зна чи ʻцрн’). Сто га је 
име Вук, ко је је би ло мо гу ће за ме ни ти не мач ком реч ју Wolf, ко ри шће но као 
пре зи ме. Као што је сам Вук на вео у по ме ну том реч ни ку, то име је на осно ву 
на род ног ве ро ва ња, да ва но дра го це ној му шкој де ци јер „ве шти це про жди ру 
де цу, али не и ву ко ве“. 

Вук је у сво јој но вој до мо ви ни сте као до бре при ја те ље. При ја тељ ство 
с исто ри ча рем Ран ке ом пред ста вља не за бо ра ван до га ђај у исто ри ји срп ске 
књи жев но сти. У сво јој Ау то би о гра фи ји, ко ју је из дик ти рао у по зним го ди-
на ма, Ран ке го во ри и о свом су сре ту с Ву ком: „Бо ра вак у Бе чу, од ок то бра 1827. 

14 J. Grimm, Kle i ne re Schrif ten, IV, Ber lin, 1869 (Ре принт 1965), стр. 100–106, 
197–205, 218–229, 416–421, 427–455. 
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до ок то бра 1828. го ди не, за ме не је и на дру гим по љи ма био под јед на ко пло-
до но сан. До би јао сам и пи сме не и усме не ин фор ма ци је. Спри ја те љио сам се 
с Ву ком Сте фа но ви ћем, нај у че ни јим Ср би ном тог вре ме на, ко ји ме је упо знао 
са сво јом гра ђом о исто ри ји Ср би је. Био сам и у ду хов ном и у емо тив ном 
сми слу искре но оду ше вљен јер је реч о све жим до га ђа ји ма од оп штег исто-
риј ског и по ли тич ког зна ча ја. У ле то 1828. го ди не на пи сао сам књи гу Исто ри-
ја срп ске ре во лу ци је, и не мо гу да за бо ра вим по моћ ко ју ми је том при ли ком, 
као по зна ва лац и гер ман ског и сло вен ског све та, пру жио Ко пи тар.“15 

Те шко би би ло на ћи не ки фе но мен ко ји би био нео бич ни ји и за ни мљи-
ви ји од ова квог де ло ва ња Ву ка Ка ра џи ћа, тог уте ме љи те ља срп ске књи жев-
но сти и је зич ког ре фор ма то ра у окви ри ма срп ске и ши ре ју го сло вен ске кул-
ту ре. Кул тур не ре фор ме од ви ја ју се обич но у до мо ви ни, да кле у са мој тој 
сре ди ни ко ја је циљ ре фор ме. У Ву ко вом слу ча ју, бор ба за кул ту ру од ви ја ла 
се на стра ном тлу, у Ау стри ји и у Не мач кој. То ком пр вих три де сет го ди на 
19. сто ле ћа Беч и Не мач ка би ли су Ву ко ва дру га до мо ви на, а за ње го ва до-
стиг ну ћа за слу жне су пот по ра и при ја тељ ска са рад ња оно вре ме них ве ли ка на: 
Ко пи та ра, Гри ма, Ге теа и Ран кеа. 

3. Срп ске на род не пе сме у Не мач кој 

Сре ди ном два де се тих го ди на 19. сто ле ћа, срп ске на род не пе сме од јед-
ном сти чу по пу лар ност у Не мач кој. За до бив ши Ге те о ву на кло ност (Ву ка је 
у Вај мар упу тио сам Ко пи тар), Вук Ка ра џић об ја вљу је На род не срп ске пје сме 
I–I II (1823–1824), Талвј их пре во ди на не мач ки је зик, Ге те пи ше при ка зе и 
есе је о срп ским на род ним пе сма ма и та ко по ма же Ву ков рад, што је све за јед-
но до при не ло та квој по пу лар но сти. Ова кво Ге те о во рас по ло же ње пре не ло 
се и на са мог над вој во ду Кар ла Ав гу ста, пе сни ко вог по кро ви те ља, ко ји је, 
чи та ју ћи пре во де срп ских пе са ма, на вод но из ја вио: „Ни ка ко не мо гу да се 
одво јим од срп ских еп ских пе са ма. Го то во сва ко днев но ужи вам у тим слат-
ким пло до ви ма с уку сом ча ро ли је.“16 

Ка ко пи ше у Екер ма но вим Раз го во ри ма с Ге те ом, кад се 18. ја ну а ра 
1825. го ди не по вео жи вљи раз го вор о из ве сној пе сни ки њи, Ге те је дао Екер-
ма ну и свом ле ка ру Ре бај ну да про чи та ју не што из срп ске по е зи је у пре во ду 
Талвј. „Ме ђу тим – на ста ви он раз дра га но – ма ни мо се то га и ра дуј мо се на шој 

15 Le o pold von Ran ke, Aufsätze zur ei ge nen Le ben sbeschre i bung, Le ip zig, 1890, 
стр. 61.

16 Д. Ни ко лич-Миц ки, Вук Ка рад жич и Ге те, стр. 35. 
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креп кој де вој ци у Ха леу ко ја нас му шким ду хом уво ди у срп ски свет. Те су 
пе сме из вр сне! Не ке из ме ђу њих мо гу се ста ви ти уз Пе сму над пе сма ма, а то 
већ не што зна чи. До вр шио сам чла нак о тим пе сма ма, и он је већ од штам пан. 
С тим ре чи ма пру жи ми Ге те пр ва че ти ри оглед на та ба ка но ве све ске Kunst 
und Al ter tum“.17 

Та „креп ка де вој ка из Ха леа“ је Те ре за фон Ја коб (1797–1870), по зна та 
под спи са тељ ским име ном Талвј. Талвј је у Ха леу об ја ви ла свој пре вод срп-
ских на род них пе са ма (Vol ksli e der der Ser ben, 1. део об ја вљен 1825, а 2. део 
1826. го ди не), али је по је ди не пре во де и ра ни је сла ла Ге теу, пре во див ши по-
не кад и на ње гов зах тев. 

Ње ни пи о нир ски ре зул та ти у пре во ђе њу срп ских на род них пе са ма не-
по зна тих у свет ској књи жев но сти за слу жу ју ви со ко при зна ње. У при ка зу 
ње ног пре во да збир ке пе са ма Ја коб Грим је ре као: „Од Хо ме ро вог вре ме на 
па до да нас, ово је је дин ствен слу чај у Евро пи да при ро ду и по ре кло еп ских 
пе са ма мо же мо об ја сни ти на ова ко ја сан на чин.“18 

Не ма мо пре ци зних би о граф ских по да та ка о то ме ка ква је Талвј за пра-
во би ла. Књи жев но име Талвј акро ним је од пр вих сло ва ње ног пу ног име на: 
The re se Al ber ti ne Lo u i se von Ja kob. Са сло вен ским све том пр ви пут до ла зи 
у до дир 1806. го ди не, у де ве тој го ди ни жи во та. Отац јој је био про фе сор Уни-
вер зи те та у Ха леу, али се на кон бит ке код Је не и па да Пру ске у ру ке Фран цу-
за ода звао по зи ву Уни вер зи те та у Хар ко ву у ју жној Ру си ји (да нас Укра ји ни) 
и на ста нио се ту с по ро ди цом ка ко би из бе гао по ни же ње вој не слу жбе у фран-
цу ској вој сци. Она је ту на у чи ла и укра јин ски је зик а од слу гу је слу ша ла 
на род не пе сме. Кад је отац 1810. го ди не до био ме сто у Пе тро гра ду, це ла по-
ро ди ца на пу шта Хар ков. На шав ши се у све ту још јед ног сло вен ског је зи ка, 
ру ског, вред но се по тру ди ла да га са вла да. По осло бо ђе њу Не мач ке, по ро ди ца 
се 1816. го ди не вра ћа у род ни Ха ле. Талвј је већ би ла ста са ла у та лен то ва ну 
и ле пу де вет на е сто го ди шњу де вој ку. По че ла је да пи ше пе сме, при по вет ке, 
пре во ди ла је Ско то ве пе сме и ано ним но об ја ви ла збир ку кри тич ких огле да 
из књи жев но сти. 

Кад се 1823. го ди не по ја ви ла Ву ко ва књи га Срп ске на род не пје сме, про-
чи та ла је Гри мов при каз и ба ци ла се мар љи во на уче ње срп ског је зи ка. Же-
ле ла је да се не че му по све ти ка ко би за бо ра ви ла ту гу ко ја ју је оп хр ва ла 
на кон смр ти мла ђе се стре. На рав но, по зна ва ње укра јин ског и ру ског је зи ка 
омо гу ћи ло јој је бр же са вла да ва ње срп ско га. Пре во ђе ње са срп ског ис пу ња-
ва ло ју је ра до шћу и уте хом. Под ова квим окол но сти ма на стао је и чу ве ни 
дво том ни пре вод Срп ске на род не пје сме I, II. 

17 Jo hann Pe ter Ec ker mann, Gespräche mit Go et he in den let zten Ja hren se i nes Le bens, 
Le ip zig, 1836. 

18 Ja cob Grimm, Kle i ne re Schrif ten, IV, Ber lin, 1869 (Ре принт 1965).
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Те ре за се 1828. го ди не уда је за Едвар да Ро бин со на, аме рич ког ис тра жи-
ва ча Све тог пи сма ко ји је сту ди рао у Ха леу, и та ко по ста је жи тељ ка Но вог 
све та.19 

По пу ла р ност срп ских пе са ма у Не мач кој, на вр хун цу у вре ме об ја вљи-
ва ња Те ре зи ног пре во да 1825. го ди не, има ла је и сво ју ра ни ју исто ри ју. По ла 
ве ка пре то га, јед ну срп ску пе сму на не мач ки је зик пре вео је упра во онај исти 
пе сник ко ји је на пи сао и Пат ње мла дог Вер те ра. 

У свом есе ју Срп ске пе сме (Se r bische Li e der, 1824) Ге те пи ше: „Има већ 
пе де сет го ди на ка ко сам пре вео Фо р ти сов Пут по Дал ма ци ји и пе сму Ха са-
на ги ни ца из тек ста о Мор ла ци ма гро фи це Ро зен берг. Др же ћи се при ло же не 
фран цу ске вер зи је (мо жда би тре ба ло да сто ји „ита ли јан ска вер зи ја“, прим. 
ау то ра) на сто јао сам се би да пре до чим ори ги на лан ри там пе сме, а по себ ну 
па жњу обра тио сам на ред ре чи.“20 

4. Срп ске на род не пе сме у Фор ти со вом Пу ту по Дал ма ци ји 

Вук Ка ра џић ро ђен је у за ви ча ју срп ских на род них пе са ма. „Ја сам се 
ро дио и од ра стао у ку ћи где су, ко је дед и стриц, ко је раз лич ни дру ги Ер це-
гов ци, ко ји су го то во сва ке го ди не на зи мо ва ње до ла зи ли, по це лу зи му 
пе сме пе ва ли и ка зи ва ли. И по сле то га сам, у вој ним ло го ри ма (1804–1807) 
ло знич ког Под ри ња, жељ но и с ве ли ком ра до шћу слу шао те пе сме, а у Кла-
до ву (1811), Не го ти ну и Бр зој Па лан ци (1812–1813) тра жио сам пе ва че и по-
зи вао их се би.“21 Вук је у по тра зи за нај бо љим гу сла ром оби ла зио све де ло ве 
ка сни је Ју го сла ви је, пре да но при ку пљао пе сме, сре ђи вао их и об ја вљи вао, а 
ре дак ци ји тек сто ва при сту пао је ве о ма оба зри во. У пе ри о ду од 1823. до 1833. 
го ди не у Бе чу и Лај пци гу об ја вио је че ти ри то ма Срп ских на род них пје са ма, 
а у Бе чу је об ја вље но це ло ви то ше сто том но из да ње (3. из да ње, 1841–1866). 
Тзв. „на ци о нал но из да ње“ (4. из да ње), с Ву ко вим ру ко пи сом, са сто ји се од 
де вет то мо ва и об ја вље но је у Бе о гра ду (1891–1902). Вук Ка ра џић био је пр ви 
и по след њи ко ји је те пе сме си сте мат ски за пи си вао и об ја вљи вао. Ње го ва 

19 Ова крат ка би о гра фи ја за сни ва се на: Art hur P. Co le man, Talvj’s Cor re spon den ce 
with J. G. Per ci val, The Sla vo nic and East Eu ro pean Re vi ew (Ame ri can Se ri es) Oc to ber, 
1944, стр. 83 – 96. Ко ле ма нов текст, у ко ме су об ја вље на и три Те ре зи на пи сма Џеј мсу 
Геј тсу Пе р си ва лу, ма ло по зна том пе сни ку из Но ве Ен гле ске, за ни мљив је јер от кри-
ва по је ди но сти о ра ду те на ту ра ли зо ва не Аме ри кан ке у Аме ри ци. 

20 Go et hes Wer ke, 41 band (Zwe i te Ab te i lung), We i mar, 1903. 
21 Срп ске на род не пје сме, Бе о град, 1954, стр. XXI II.
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де лат ност од ви ја ла се у вре ме ро ман ти зма, за срп ску фол кло ри сти ку ве о ма 
по вољ ног раз до бља. 

По зна та су име на дво ји це ре дов ни ка ко ји су пре Ву ка при ку пља ли 
срп ске пе сме. Пр ви је био уче ни дал ма тин ски фра ње вац Ан дри ја Ка чић Мио-
шић (1696–1760), ко ји је пе сме ску пљао у ци љу про све ћи ва ња на ро да и об ја вио 
их у Ве не ци ји 1756. го ди не под по пу лар ним на сло вом Раз го вор угод ни на ро да 
сло вин ског. Дру ги је по знат под на зи вом Абот, а реч је о пут ни ку и при род-
ња ку Ал бер ту Фор ти су (све тов но име му је Ђо ва ни Ба ти ста, 1741–1803). Овај 
уче ни мо нах пу то вао је 1771. го ди не по Дал ма ци ји. То ком свом ви ше ме сеч-
ног бо рав ка при ку пио је са зна ња о исто ри ји, ге о гра фи ји, фол кло ру, као и 
тек сто ве о гра до ви ма и ху ма ни стич ким лич но сти ма исто риј ски бо га те Дал-
ма ци је а за тим све то об ја вио 1774. го ди не у Ве не ци ји, у гра фич ки опре мље-
ној дво том ној књи зи Пут по Дал ма ци ји (Vi ag gio in Dal ma zia). Ово де ло из раз 
је ве ли ког ин те ре со ва ња за зе мље „са ори јен тал них сли ка“, ко је је би ло ка-
рак те ри стич но за пред ро ман ти чар ску Евро пу. А зе мље та да шњег Бал ка на 
би ле су баш та кве. У нај за ни мљи ви јем по гла вљу свог де ла, О Мор лач ким 
оби ча ји ма, Фор тис го во ри о срп ским на род ним пе сма ма, опи су је гу сле и 
гу сла ре, и пред ста вља пе сму Ха са на ги ни ца (Xa lost na Pi e san za ple me ni te Asan-
-Ag hi ni ze), с пре во дом на ита ли јан ски је зик (Can zo ne do len te del la no bi le spo sa 
d’A san Aga). 

Ни је по зна то где је Фор тис про на шао ру ко пис ове пе сме. Не са мо да је 
ова пе сма у то вре ме би ла не по зна та већ је, по сле Фор ти са, ни ко од по то њих 
са ку пља ча на род них пе са ма ни је ни чуо. 

Вук Ка ра џић 1846. го ди не уз ову пе сму да је сле де ће об ја шње ње: „Ова је 
пје сма пр ви пут на штам па на 1774. го ди не у Пу ту Фор ти со вом по Дал ма ци ји, 
и то ла тин ски јем сло ви ма с пре во дом та ли јан ским; а из ово га пре во да пре вео 
ју је Ге те 1789. го ди не на ње мач ки је зик. Та ко је она пр ва на ша на род на пје сма 
ко ја се по ја ви ла у уче ној Евро пи. Из Пу та Фор ти со ва ја сам је 1814. пре пи сао 
на ши јем сло ви ма и он да је ов дје на штам пао. У по ме ну тој Фор ти со вој књи зи 
она је на штам па на са мно го штам пар ски јех, а по свој при ли ци, и пи сар ски јех 
по гр је ша ка, ко је сам ја, ко ли ко сам и ка ко сам он да знао, гле дао да по пра вим. 
По сли је је ви ше за то ни је сам штам пао што сам све оче ки вао не ћу ли је у на-
ро ду гдје од ко га чу ти; но до сад ни гдје ни спо ме на. Да је Фор тис ка зао мје-
сти ми це гдје ју је чуо и пре пи сао, ја бих пу ту ју ћи по Дал ма ци ји ишао она мо 
и пи тао нај ста ри јих љу ди и же на; али он то ни је на зна чио. Та ко је ја сад ов дје 
опет штам пам по Фор ти су. Што сам при је по пра вио, не што сам за др жао, као 
што ми слим да би на род ни пје вач пре ма оста ли јем пје сма ма ка зао; а гдје што 
сам се и по вра тио к Фор ти су, што сам чуо да се у на ро ду го во ри и пје ва.“22

22 В. Ђу рић, Ан то ло ги ја на род них ју нач ких пе са ма, 4. изд. Бе о град, стр. 699.
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Фор ти сов Пут по Дал ма ци ји бр зо је пре ве ден на не мач ки је зик. Го ди ну 
да на по об ја вљи ва њу, Вер тес је пре вео јед но по гла вље, ко је је у об ли ку ома ње 
књи жи це штам па но у Бер ну (Die Sit ten der Mor lac ken, Bern, 1775). Сле де ће 
го ди не (1776) об ја вљен је, опет у Бер ну, це ло ви ти дво том ни пре вод (Ab ba te 
Al ber to For tis, Re i se in Dal ma tien). 

Ни је по зна то шта је на ве ло мла дог Ге теа да се при хва ти пре во да јед не 
ма ле срп ске пе сме (Klag ge sang von der edeln fra uen des Asan Aga, aus dem 
Mor lac kischen). Мо же се прет по ста ви ти да је Ге те при ли ком пре во ђе ња у 
об зир узео и Вер те сов пре вод, али раз ли ка је у то ме, као што сто ји у већ 
на ве де ном ци та ту, што се Ге те, су прот но Вер те су, др жао ре да ре чи и рит ма 
ори ги на ла. Ге те ов пре вод увр штен је, али без на во ђе ња пре во ди о че вог име-
на, у пр ви део (1778) Хер де ро вих На род них пе сма ма (Vol ksli e der). 

Ге те о ва Ха са на ги ни ца до бро је при мље на не са мо у Не мач кој већ и дру-
где у Евро пи, што мо же мо за кљу чи ти на осно ву чи ње ни це да су пре ма Ге-
те о вом на ста ли и не ки пре во ди на ен гле ски и фран цу ски је зик. Остао је по-
да так да је та ко на стао и пре вод Вол те ра Ско та 1798. го ди не (The La men ta tion 
of the Fa ith ful Wi fe of Asan-Aga), али он је из гу бљен.

5. О пе сми Ха са на ги ни ца

Ова пе сма раз ли ку је се од оста лих срп ских на род них пе са ма и не на-
ла зи мо нијед ну дру гу ко ја би се с њом да ла упо ре ди ти. 

Рад ња пе сме до га ђа се у до му бо сан ског му сли ма на срп ског по ре кла. 
Иа ко је, због стил ске и је зич ке ујед на че но сти срп ских на род них пе са ма, те шко 
утвр ди ти вре ме ње ног на стан ка са мо на осно ву је зич ких чи ње ни ца, Ћур чин 
сма тра да је ова ба ла да свој ко нач ни об лик до би ла око 1700. го ди не.23 

Пе сма по чи ње ан ти те зом, стил ском фи гу ром ко ју су су ју жно сло вен ски 
на род ни пе сни ци ра до ко ри сти ли. Ипак, пе снич ки из раз ове ба ла де јед но ста-
ван је и тех нич ки не са вр шен, и кра си га, ре кло би се, чак не ка на ив на ле по-
та. Пе сма је пе ва на на ије ка ви ци, а Вук ис ти че да је реч о „смје си нар је чи ја, 
осо би то бо сан ско га и ча ка вач ко га“. При дев бео уче ста ло се ко ри сти као стал-
ни епи тет за улеп ша ва ње, као што ви ди мо у сле де ћим при ме ри ма: „у дво ру 
б’је ло му“, „б’је ла књи га“ и „б’је лим ли цем“. 

Ток пе сме ве о ма је јед но ста ван. На смрт ра ње ног ју на ка Ха сан-аг у у 
ње го вом ша то ру по се ћу ју са мо мај ка и мла ђа се стра, док му же на, што због 

23 Ćur čin (Dr. Mi lan), Das ser bische Vol kslied in der de utschen Li te ra tur, Le ip zig, 
1905, стр. 65.
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сти да што због уз др жа но сти, ни је до шла. То је раз гне ви ло ср ди тог го спо да-
ра Ха сан-аг у и он от пу шта же ну. Ту по чи ње ње на тра ге ди ја.

Чуд но ва та сти дљи вост вер не же не си гур но је не схва тљи ва љу ди ма на 
За па ду. Ово ни је раз у мео ни пре во ди лац пе сме на фран цу ски је зик, Про спер 
Ме ри ме, ко ји се ова ко за пи тао: „За што ли је сти дљи вост („la ti mi dité“) спре-
чи ла ва ља ну су пру гу да не гу је бо ле сног му жа?“24 Ка ко ка же Јо ва но вић, „на 
Ис то ку не по сто је ва ља не су пру ге („une bon ne epousе“) у оном сми слу ка ко 
их схва та Ме ри ме“, јер су же не на Ис то ку, об ја шња ва он, пот це ње не и на лик 
су „пти ци у ка ве зу“, ка ко че сто ви ди мо у срп ским на род ним пе сма ма. Оне су 
увек упла ше не пред му жем и, по пут ро бо ва, у стал ном су стра ху да не по-
ква ре го спо да ре во рас по ло же ње.25 

Пре вод пе сме на фран цу ски (La Fem me d’A san) ја вља се у де лу Сма ра 
(Smar ra ou les démons da la nu it), ко шмар ној пе сми у про зи Шар ла Но ди јеа, 
али, као што би ре као Јо ва но вић, „пре вод је лош, док је ана ли за бо ља.“26 

Но ди је ка же да су „же не Мор ла ка би ле при мо ра не на по ни жа ва ју ћу 
по слу шност ви ше не го же не у дру гим кра је ви ма, па су рет ко ула зи ле у го-
спо да ре ве ода је“, и до се тљи во под се ћа на не схва тљи ву ћу дљи вост пер сиј ског 
ца ра Асви ра (Aha sve ra) из ста ро за вет не Књи ге о Је сти ри.27 

Ха са на ги ни ца од ла зи од аге и вра ћа се род ном до му, у ку ћу бо сан ског 
вел мо же Пин то ро ви ћа. Не про ђе ни не де љу да на, а њен је брат, под јед на ко 
су ров као и Ха сан-аг а, да је за же ну ка ди ји, и она, на кра ју, уми ре на шав ши 
се у прат њи сва то ва пред сво јом де цом. 

Ла ко је прет по ста ви ти да је пе сма о овој не сре ће ној, ори јен тал ној Срп-
ки њи, та ко бол но по слу шној пред суд би ном, сво јом чуд но ва том ег зо тич ном 
ле по том и еле гич но шћу сте кла у до ба ро ман ти зма мно го по што ва ла ца. У 
пе ри о ду од 120 го ди на, тј. од 1775. го ди не, го ди ну да на по об ја вљи ва њу Фор-
ти со вог Пу та по Дал ма ци ји, па до кра ја 19. сто ле ћа, пе сма је пре ве де на на 
ви ше европ ских је зи ка. По зна то је да по сто је три пре во да на не мач ком је зи-
ку, се дам пре во да на ен гле ском, два пре во да на фран цу ском, два на ру ском, 
и по је дан пре вод на ита ли јан ски је зик (не ра чу на ју ћи Фор ти сов), ла тин ски, 
че шки и шпан ски је зик.28 

Ма ло је, ме ђу тим, пре во да са срп ско хр ват ског ори ги на ла (пре ма Фор-
ти со вом или Ву ко вом тек сту), већ је углав ном реч о пре во ду Ге те о ве не мач ке 

24 V. M. Yova no vitch, „La Gu zla de Pro sper Mérimée“, Étu de d’hi sto i re ro man ti que, 
Pa ris, 1911, стр. 365.

25 Yova no vitch, ibid., стр. 365–366.
26 Yova no vitch, ibid., стр. 366.
27 No di er. ibid., стр. 365–366. 
28 Yova no vitch, „La Gu zla de Pro sper Mérimée“, Étu de d’hi sto i re ro man ti que, стр. 

371–380. 



236

вер зи је (Klag ge sang), или пак Ме ри ме о ве вер зи је (Tri ste bal la de da le no ble 
éspo u se d’A san-Ag a) из ње го ве збир ке гу слар ских пе са ма La Gu zla (1827). 

6. Ха са на ги ни ца у Пу шки но вим Пе сма ма За пад них Сло ве на

Из гле да да је Ме ри ме био чо век ша љи ва ду ха, бу ду ћи да је сво је пр во 
де ло, збир ку драм ских ко ма да Théâtre de Cla ra Ga zul (1824), ду хо ви то осми-
слио та ко што га је, под из ми шље ним име ном пре во ди о ца (Le stran ge), пред-
ста вио као фран цу ски пре вод драм ског де ла не по сто је ће шпан ске глу ми це. 
Збир ка пе са ма La Gu zla (1827), пре пу на не ке тај но ви то сти, об ја вље на је три 
го ди не ка сни је, и то с под на сло вом Илир ске на род не пје сме ску пље не у Дал-
ма ци ји, Бо сни, Хр ват ској и Хер це го ви ни, што оста вља ути сак да је пе сме 
ску пио лич но Ме ри ме. Пољ ски пе сник Миц кје вич био је сум њи чав кад је у 
пи та њу ве ро до стој ност Ме ри ме о вих сло вен ских пе са ма. При ли ком из да ва ња 
сво јих Пе са ма За пад них Сло ве на (Пе сни за падных славян, 1835), Пу шкин је 
пре ко Со бо љев ског пи тао Ме ри меа за по ре кло пе са ма, а пи смо ко јим је овај 
од го во рио Со бо љев ском Пу шкин да је у уво ду. Ода тле са зна је мо да је Ха са-
на ги ни ца за пра во је ди на ве ро до стој на пе сма у књи зи La Gu zla. Ме ри ме се 
по тру дио да уз по моћ при ја те ља, по зна ва о ца ру ског је зи ка, про чи та пе сму 
у ори ги на лу и успе ва да је, из у зев два-три не ра зу мљи ва ме ста, и пре ве де.29 

Пу шкин на во ди да је ве ћи ну пе са ма пре у зео из Ме ри ме о ве књи ге. Од 
укуп но се дам на ест пе са ма је да на ест њих по ти че од Ме ри меа, три су пре вод 
Ву ко вих пе са ма, док пре о ста ле три по ти чу из не по зна тог из во ра.30

Пу шки нов пре вод Ха са на ги ни це остао је не до вр шен, бу ду ћи да је пре-
ве де но са мо пр вих два де сет и шест сти хо ва, оних ко ји по чи њу ре чи ма „Что 
бе ле ется на го ре зе ле ной?“. Сам Пу шкин тај пре вод, у ко ме се осла њао на 
Ву ко ву вер зи ју тек ста, ни кад ни је об ја вио. Ре чи „љу ба“ (рус. же на, су пру га) 
и „ка ду на“ (рус. женщина, да ма) из Ву ко вог тек ста Пу шкин ко ри сти у не из-
ме ње ном об ли ку, не пре во де ћи их на ру ски је зик. Реч љу ба по свом об ли ку 
пот пу но од го ва ра ру ској ре чи люба, али та реч у ру ским на род ним пе сма ма 
ко ри сти се у зна че њу ʻљу бље на’ (рус. возлюблен ная, люби мая), што зна чи да 
јој је те шко до де ли ти зна че ње су пру ге, на су прот се стри или мај ци, ка ко сто-
ји у ори ги нал ној пе сми. Срп ско хр ват ска реч ка ду на по зајм ље ни ца је од тур ске 
ре чи kadyn, та ко да ју је Пу шкин ве ро ват но на мер но за др жао у ори ги на лу 

29 А. С. Пу шкин, Пол ное со бра ние со чи не ний в десяти то мах, т. III, 2-oe, изд., 
Мо сква, 1957, стр. 284 – 286. 

30 А. С. Пу шкин, ibid., стр. 283.
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ка ко би њо ме на звао му сли ман ску плем ки њу. Пре вод пр вог сти ха у мно жи-
ни, „на го ре зе ле ной“ („у го ри зе ле ној“), као и упо тре ба при свој не за ме ни це 
у два де се том сти ху, „в мо ем бе лом до ме“ („у дво ру б’је ло му“), са о бра зни су 
Ме ри ме о вом пре во ду тих сти хо ва: „sur ces col li nes ver doyan tes“ и „dans ma 
ma i son blan che“.

На жа лост, Пу шки нов пре вод Ха са на ги ни це остао је не за вр шен.
У Ру си ји је пре Пу шки на по сто јао пре вод ко ји је на осно ву Ву ко вог 

тек ста на чи нио лин гви ста Во сто ков, и он је за јед но са ру ским пре во дом 
срп ских пе са ма Ја ња мље зи ни ца, Бра ћа и се стра и Дје вој ка и сун це об ја вљен 
у го ди шњој пе сма ри ци Се вер но цве ће (Се верные цветы, 1827).


