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• 1. '.',.' ., _ , ·-,Jij . 

, ,-, Vпоредно проучаВaIье ма15арскИх народних балада у JЬиховоil 
европском контексту, пружило je значаjна сазнан,а ' и за теориjiЮi 
питюьа, балаАе. : J~ сам ,веп. делимично 'о'бjавио ' та ис~раЖИВ~JЬа)j 
Овде пу ,се , задовол,ити .Да извучен нека саЗНaIьа од општег. зна: 
чаjа, она Koja се истичу у свеТЛQстиодноса из~е15у нariпiхдваjу 
су~еА~ИХ ,Hap,OAq, односа изме15у Н:ИХОВl!Х ' балаf,\а; .а пос~бно ' у CBeT~ 
лости" ,специjалних искус;тава Koja' Aaje jужно-словенска народна 
щ;езиjа. '., " ' '. " ,," ,. ' " :'" 1.'. . 

Главн'и теориjСКИqакл,учци 'моjих студиjа су закл,учцикоjи се 

одно се на гeHe~y баладе и' процес JЬeHOГ ширщьа я lЬeHoг ' cTBapalЬa; 
j 'a' закл,учуjем управЬ да се бал~да; као':род, поjавл,УJе на 'францу<;,:~ 
ко-валонскоj земл,I;I, да je сел,аштJ;ЗО, од почетка X~V BeKa,iьeH ау" 

тор,: и .. ш~рилац;, да ,~e I!реноси~а од jeAHor народа :до АРУГОГ захва
л,уjуhи додирима ме15у суседима, с тим што je важан пре~осни riojac 
у источноj Европи било cpeДlЬoBeKoBHO ма15аРС;К9 царство где je ба
лада ' продрлараниjе него 'у , друге делаве Европе. захвах,уjуhивели-

• > ,. t ' . : I I r .~ ,! '). 

1) Kutatasok а ш~рЬаllаdа kozepkori tOrteneteben (ИстраЖИВaIьа о сред
fboBeKoBHoj историjи народне баладеj. 1. Francia erdetii rMeg balladeinkban 
(Баладе фРaIЩУСКОГ порекла у Mal)apcKo}, народноj, поезиjи). Ethnographia 
1960, ,163-276. ~I. Л honfqglalaskori hosepikatovabbeIese · Ьаllаdаiпlфап. 
Etnographia 1960.: 479-523, Das Weiterleben der lапdпаhmеzеi11iсhепНеl
denepik in den ungarischen ); Balla:den. Acta ' Ethriographica 1961, ' 241':""'249 
III. А "Кijmiives Kelemen" ·· eredete: Neprajzi Ertesito 1959, 5-73 .. ~ ~ Ше 
Herkunft der ungarischen Ballade уоп der eingemauerten Fгац., Acta Ethno

.graphica 1960, 1-88. IV,. Miifaji e.s torteneti tanul~agok (ЗаКJЬУЧЦИ коjи c~ 
односе на род и историjу баладе) Ethnographia 1962, 20~259. . 
Маl)арско-бугарски додцри у фолклору. Известиjа на Етнографически Ин'
ститут и Музеj. VI. Софиjа;1963; 343~349: '] 
Researches ; into the Medie'(al 'History . оЕ Eolk BaIIad, Budapest; 1967,. А 
magyar es delzslav nepballadak osszehasonlit6 vizgalata (Компаративно про
учаван,е маl)арских и jужно-слqвенских балада). in . Szomszedsf\.g ~s kozo
sseg: DeIsz~avJ;llagyar irodalmi :tcapcS9~atok. Buda,pest, J9?2, 13~31. . ' ' 
Hungarjan Folk Ballads -ЕuгоjJеап Ba1lad · Tradition. Budapest, Izd; Aka-
demia, у штампи. j , 
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ком броjу валонских и француских колона и снажним додирима 
измеnу Валонаца и Маnара. 

Како се показуjу ове TBpДlЬe У светлости manapcko-jУЖНО-САО
венских односа? 

Погледаjмо наjпре питаlЬа француског порекла баладе и lЬихо

вог постепеног географског ширеlЬа. По мом МИШlDеlЬУ У исто време 
У Koje je настао у ceBepHoj Францускоj и У Валониjи, нови род се 
поjавио у ManapcKoj преко колона коjи су одржавали непосреАне 
контакте са зеМIDОМ из Koje су потицали. У исто време, он се шириа 
постепено у свим правцима: мало по мало, он je продирао ка истоку, 
У огромну германофонску териториjу, ка jyry код ' самих ' Француза 
одакле je наставио cBoje напредоваlЬе У Италиjу, на ибериjско полу
ОСТРВО" паЧ3;f ~ И AalDe, на ~trr:rap, , У ,BpeM~ cpeДlЬoBeKoBHoг латинског 
царства. (Само по себи с.е' разуме да je то, било посредством обичног 
народа, морнара, воjника, слугу и заНатЛиjа.) Ако je ово схватю-ье 
r.ач~о, онда je први, , - крап!! Еlравац KpeTalЬa, морао да има важ
ниJ,и ,~начаj од , други~, дуж~. Заиста, двадесетак типова балада 
.свеДоче о односима маnарског и jужно-словенског cTBapalЬa. Ти од
НОСИИСПОlDавэ;jу се K~К:O У (истоветности; .. читавих облика 'балада . у 
4ел~ни; тако'" и J у паралелизму поjединих ' мотива ' или СЛИЧНОСТП 
некЙх балада, " xoja) ocTaje уdчива упркос ва:Риjа~иjама. 'Насупро'f 
томе, поре1?еlЬа с италиjанским баладама откриваjу само два ана
логна мотива у jeAHoj jединоj балади. То je, пре свега, балада о 
Дев?jци-воjнику,2) Koja У веnини jужно-словенских вариjанти' као' 1I 
у ита~иjанс;ким са~рж~ моти~ ' препливаваlЬа реке, што ' je испроба
BalЬe Jунаштва, а не откриваlЬе пола купаlЬем Koje треба да до'к,Юf(е 
да je jYHaK, AeBojKa. У многим вариjантама осим тога AeBojKa не 
замеlЬуj~ евог старог оца,' зато ШТ9 oBaj нема сина, веn свог брата, 
ШгО 4ишавCj. СМ,исла полазну тачку 'баладе. OBaj елеменат истоветан 
и у италиjанским баладама налази се меnутим само у неколико ва
риJа~IТИИ ниjе .типичан за свеукупну jужно-словенску традициjу у 
KOJOJ преовлаnУJе мотив старог оца коjи нема сина и У Kojoj се, У 
неким изолованим босанским вариjантама, задржало испробаваlЬе 
,купаlЬем, то jecT решеlЬе заjедничко Французима, Маnарима и Ибе
:риjцима. Са Немачке стране такоnе само неколико балада продрло 
Je код Jужних C~?BeHa, у северозапад~е KpajeBe (на пример: Schwe
'ster Gift'mischerin" Majka-Аевоjка троструки убица своjедеце, и избле
дели одломци Madchenm6rder), аЛИ), оне jeABa да иду дал,еод Сло
венаца и Хрвата. Насупрот томе l\fщке се доказати да су неке lIШ
nарске баладе , француског порекла продрле унемачке KpajeBe у 
облику прихваn~ном ,У jужно-словенским вариjантама (на пример: 
Graf ;FriedriCh). ,,' " .' ' 

Грчкиизвори додаjунеколико мотива само У неким вариjан
тама баладе о Свирепоj свекрви; такви СУ мотиви наглог чудотвор-

" ."; ." \ I 

, 2) Бидети П. Е.Курелац Ер; 483; Жганец 1950 Ер. 163-4, Елажин
ч~ 25, . ПОJЬаНИН , Бр: 2; 8, 17, ЕОГf1шиh Ер. 96; ХНН П;407 додатака броjу 
36, ХНПVI Ер. · 16, БУК III! Ер; 40, ' Стоjановиh-Битезица, 607 Нико
лиh, Ер. 55. 
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ног размноЖ:аВaIьа стада што oMorynyje младоj жени, од Koje су 
силом направили пастирицу, да се ' врати CBOjOj купи, или пак СУС" 
рета на гозби младе жене са мужем коjи се изненадно враТИО.3),j (Мо
ryne je уосталом да се у штампаним баладама ови елементи Ayryjy' 
интервенциjи учене поезиjе) ~;' Не додируjем овде 'баладу Koja се 
одно си на ЗИДaIье Скадра, поводом Koje je МО] став потпуно супро
тан ставу истраживача балканских земаiЪа. 

Другачиjе речено, врло мало балада je продрло у jУЖНО-САО
венске KpajeBe riравцима ' кретюьз за Koje претпостаВlDам да су 

"дужи", а и то мало се уклопило у текст веn постоjеnих балада', као 
ваРИРaIье овог иЛи оног AeTalDa, или пак продор ниjе, отишао дэ:л,с 
од непосредно суседних KpajeBa, не досежуnи удаlDениjе . :rачке тери
ториjа словенског ' jезИка. Насупрот томе,' друга MorYnHocT продора, 
скориjег и раниjег, продора балаДа познатих на - ManaPCKOj терито
риjи, посебн() je посведочен 'великим броjем паралелизама коjи - им 
обезбеnуjу повлашnено место. 

Шта ове ЧИlьенице откриваjу о времену настаjaIьа баладе? Да 
бисмо се ориjентисали, погледаjмо разликеу стваралаштву разних 

jужно-словенских KpajeBa, ДОПУlЬене искуствимаJ. коjе .' НУДИ , бугарска 
традициjа. Броj паралелйзама ' И · степен БА.искости аналогиjа MeH,ajy 
се према краjевИма. На северозападу, они су броjниjи И упаДlDивиjи; 
на jyry MalЬe ВИДIDИВИ, па чак и облици: ' своjствени овом роду 
MalЬe или више HecTajy. Ja:CHO je да се присуство или одсуств()ове 
ИЛИ оне баладе, неуjедначеношnу интензитета " маnарско-jужнос,л:о~ 

венских веза може обjасн.ити и самом ЧИlЬеницом турске окупациjе 
Koja ne убрзо почетН. Ак)о je' истина да се на Западу- балада шири 
од ПОЧЕ(тка четрнаестог века и да се са извесним' ззкаШlЬеlЬем ()на 

шири и из Маnарске, Taj процес могао je да се настави .'врло слабо 

у српско-босанским краjевима, чак нимало, од почетка петнаестог 
века, док се у хрватско-словеначким (далматинским) краjевима ' оп 
ниjе прекинуо чак ни у скориjа времена. Полазимо, дакле, од прет
поставке да су наjстариjе позаjмице , jош могле да продру у Србиjу, 

У Босну, па чак и у Бугарску, али да су се ту ' брзо -изоловзле у 
недостатку нових- позаjмица, док суу другим краjевима све позаj
мице, од наjстариjих до Haj новиj ИХ, оиет морале бити пронаnене" 
са оЧигледним текстуалним аналогиjама, пошто су ту додири БИАИ 
непрекидни. -

ЗБИlDа,код Хрвата, а и у германофонским острвцима -Koja 
живе . меnу Словенцима, у Gottschee, налазе се аналогиjе I(oje СВС
доче о сасвим -скорашlЬИМ позаjмицама (на пример у балади Три 
сиромашка4), у балади , Koja одговара CMPTOHoCHOj .игри (Тужпа 

свадба) -'- Haiiffen, бро} 79). Насупрот томе, у српским, босанским 
бугарским краjевима, ' то се ' НИК,ад не 'догаnа, jедино jош живе ' Haj-

" 3) Кухач I IП, 243. белешка, броjу 1053, Качиh-Миошиh 118, Нико-
лиh; 86. ' ,,!'. ,,' " .' " ' 

4) Жганец 1924 Ер. 109, Ид. 1950 'Ер. 333, Ид. 1952 Ер. 98, 35~a; 3466, 
511, 512а, 512б, ХНП 1 Ер. 28, V Ер. 44, ШтрекеJЬ I'Бр. · з44-351'. 
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стариjе маЬарске баладе у више , или lVI'ilffi.e фрщмеН;ГqрНИМ, избледе" 
лим верзиjама. Посебно поучне ' су баладе ч~jе хрватско-словеначке 
вариjанте сведоче, како садржаjем тако и фор~юм, о щюма ,i;еснщ.i 
везама са маЬарском .баладом" док се У . српским текстовима (а и. у 
бугарским) структура са строфом Koja се -, понавл,а(;,iпсгеmепtаl 
repetition", "Geriiststrophenlied"} распадэ;, и Taj тип" дpyгдeк<?x~peH~. 
тан, толико се MelDa, уз прихватаlЬе страних елемената,. да пост.аjе 
мозаик. Таква je балада Чудвотворан , мртвац, л,убавник коjи се 
прави да умиреда би завео AeBojKy.5) То показуjе да се, насупрот 
хрватским и словеначким баладама, У '. српским, паралелизам у 
одно су на маЬарске заснива0 на , веома краткотраjним додирима: 
и да се, због изоловаlЬа до Kojer je убрзо дошло, уз помоn забо, 
рава, раниjа . српска традициjа осеnала снажниjе, \ позаjмл,ени МО; 
тиви су J.Iзменили CBOj прави облик, lЬихов стил претрпео jaKa прс
иначе,lЬа, да би мало по мало постао епски. I , " 

Разлике измеЬу хрватско-словеначких KpajeBa,. с ,jeAHe . стране: 
и СРПСКОсбосанских (бугарских такоЬе), с друге, нуде недвосмислено 
сведочанство да су додири раниjе започети . били прекинути ТУР
ским , ,осваjаlЬима Koja су раздвоjила два народа коjи су раниjе 

, имали теСнеодносе. Имаjуhи у . виду то да je Taj прекид морао 
углавном да се: осети на почетку заокрета четрнаестог и петнаесто~ 

века; то се сасвим уклапа у · дретпоставл,ени временски оквир, према 

KojeM . балада ПОЧИlЬе да се шири у Европи почев од четрнаестOl: 
века. (Другачиjе речено, она je jош имала времена да продреу 
т!?адиционалну поезиjу jужних KpajeBa, српско-босанских и бугар-
ских, аЛИlЬен продор je ускоро био ! прекинут). . , 

Jош ре<щтиjи су докази Koje ' можемо да извучемо .из овог 
што претходи да бисмо показали како се paDajy и шире баладе. 
Ако jeTYPcKa окупациjа означила , прекид у IЬИХО130М ширеIЬУ, то' 
jе . зато што су се оне шириле од наРОДа до народа, од села до села,· 
а H~ посредством професионалних, путуjуnиx левача. Граница TYP~ 
сК:е доминациjе збил,а je дизала препреку :щ односе измеЬу HapOAa.t 
У пограничноj зони, борбе нису престаjале чак ни у време м,ира, 
та зона"се расе,л,авала, а ратови су ту , спре:чавали сваку везу. Ипак,. 

додири измеЬу професионалних певача нису били немогуnи; ови , су 
ишли одтврЬаве до тврЬаве ~, павши· у заробл,еништво, СЛУ?КИАЦ. 
су друге господаре, учили jедни друге и преносили су оно што . су 
наУ'!ИЛИ. МаЬарски писари служили су на , дворовима · турских паша 
и отправл,gЛИ преЩIскукоjусу ови одржавали са маЬдрским про

тивницима. ' Све , je то свакако наметало позаjмице на КIЬижевном 

плануi:; измеру мла песника и пе~ача . f\уталица. Истq~иjа 1:УРСК,С: 
окупащrjе у . MaDapcKoj неДJ!Щ:МИСЛС!fО доказуjе да граница .турске 
владавин~ ниjе БИЛ,а ,строга демаркаЦИQна линиjа за TYMapaIЬa ПР9~ 

. " . '5)ВУК 1 Ер. :9~O и ,737, Осветник Ер. 23, ,:Ворl)евиh ; Ер. 367,CTojaHo
виh-Битезица Ер. 696, Жганец El? 209 j 405, ПOJьанин П, 15 Ер: XI, ХНП 

, УI . Ер. ~9i' K1.p~~aц Ер. 447, ШтрекеJЬ 1 :Ер. ' 112-Ц3; Griin, 36, Egyetemes 
Philologl(;H Kozlony. J 887, 700. 

198 

I 

фесионалних riевача и за ,lЬиховедодире.Ако je У томе и било пре
кида, ' онда je то било за народ,. а балада се ширила од народа д() 

народа, ·а не путем тих певач~. . ,;, . ". 
Овде смо стигли до на] дискутоваНИJ е та;чке MOJe СТУДИJе. При

сталице професионалних певача , могу да припишу cTBapalЬe ' и ши
pelЬe баладе само , <Аичностима изван ' народа; , специjаЛИСJ;има, "п~с- · 
нiщима". Ако ·им. се приговори да je свака позната песмаj ,написана 
од професионалаца, 'На , сто ми~а ' од света баладе, они oABpanajy гД~ 

' не .мисле · на славне, луталице,. коjи живе на принчевским дворовима, 
веn наоне, непознате, , -коjи Су". делили живот .народа. У мом:, делу 
Koje je . у току,. jа . анализирам питаlЬе i, да .ЛИ може . да се , замисли ' 
раЬаlЬебал~де без интервеiщиjе певау:а луталица, као "ко.Лекти~на 
творевина". Овде nу",прибеnи само обрнутом доказив~IЬУ, ,, то ,. JecT i 
хоnу да испитам да ли je могуnно доказати интервеНЦИJУ минор них 
професионалних певача коjи живе у ceocKoj заjедници, у paЬalЬY и 
ширеlЬУ балада. 

У овом проблему, народна jужно-словенска поезиjа може д~ 
да пресудан одговор. Збил,а, у читавоj Европи, само у OBOj народно] 
традициjи има све до наших Аана, преживелих "минор них" чланова 
реда професионалних певача, оцих коjи ?Киве измешани са народом, 
оних дакле коjима би требало да ПРliпишемо баладе. Према томе, 
позиваlЬе на ту врсту певача не односе се на нешто што je ~eMorYD,e 
васпоставити, зато што je зар,olЬено удубоку таму ПрОХУJале про
шлости, веn ; на нешто што je :цриступачно методичком проучаваlЬУ. 
Jep, у jужно-словенскоj HapoAHoj поезиjи успоставл,ена je врло 
jacHa разлика меЬу родовима. С jeAHe стране, постоjи оно што ула~и 
у искл,учиви репертоар професионалних певача, што они cMaTpaJY 
jедино AOCTOjHO lЬих, то jecT "jуначка песма" а . с друге, песма 
Koja им ниjе cBojcTBeHa, Kojy свакако нису . изводили У прошлости, 
Koja припада свима и свакоме, али нарочито женама, то JecT "жен
ска песма". У KOjy категориjу улазе баладе? У збиркама necaMa rHa
лазимо, jамачно, ову или ону вариjанту неких балада, али не знамо 
увек са извесношnу ниjе ли то резултат заблуда од стране истра
живача тог доба. Уосталом, чак и за те баладе, велика веnина 
вариjанти постоjи и У женским песмама. Постоjе две баладе чиjе 
неке вариjанте Дозвол,аваjу да се претпостави да су их lЬихови извс

стиоци оквалификовали као jуначке песме: ЗидаlЬе Скадра, Де
BOj Ka-Boj ник. За ову последlЬУ, двgструки карактер могао би да се 
обjасни jуначком средином у ' KOjOj се paДlЬa догаЬа, а за - прву, 
неким вариjантама (у издвоjеноj групи на jyry) Koje неуспело зи
дalЬe замка везуjу за историjске jYHaKe чиjа имена nocToje у jунач
ким песмама. И сам Taj двоструки карактер може да служи као 

доказ: праве jуначке песме не могу никада де се оквалификуjу као 
женске песме. То значи да je балада jacHo oABojeHa од рода коjи 
су упраж~авали професионални певачи. Jедина, дакле, jош жива 
традициjа, где певачи луталице и баладе егзистираjу, и могу да 
се проучаваjу, не показуjе ' никакву везу измеЬу lЬих. И сами про
фесионални певачи инсистираjу на TOj одвоjености и не приnисуjу 
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ИСТУ вр'едн6ст, ба:лади. и 'роду -Rоjи J()~юшеваjу, .одржаваjу'и варираjу" 
TO!.jeCT 'jуначкоj песми коjу:сматрап: као сво] 1сопствени, род'(и , ТВО, : 
ревину. То je пресудно саЗНaIье ко]е присталице професионалнрг 
стваралаШТВ'аJ не ' узимаjуу обзир.'::' , 1 '. , ,'.'I' _' ,.} 

-,.' 1 Балада ,'je ' род 'i за:падне , Европе; "и. , дуго ' се ·, чинило да" lЬени 

проблеми , ~ecy ,унутрашlЬИ проблеми западни?" народа. у том КО:!: 
тексту; "ма15арско-jуж:но-словеиски одr:ЮСfI, 'И., JОШ _,в~ше " ОДИОСИ KOJf:: 
je ' постiшила') jужно-словенск~ , еПСК~-Jуначка . поеЗИJа МОГЛИ-,'I <i:уд<t 
изгледаjу' 'као ' периферне ' по]аве. Из,, овог , што претход~, меоутим, 
произлази" даnемо .TeMe.ibHO проучават:и , народну' поези]у .источи,е ,) 
Европе . и . став.л,аJ·УПи j е ,у шири ';контекст;, ' ' добити оДговоре ' не" само , , , п ' 11аi " пnтаIЬ@ екоjа постав.л,аjу ОДНОСИ измеоу ' суседних, народа, ве , Я , 
на ' опшtrе, и основне . проблеме ' баладе 1 као p'oдa~ '"; f: 1 J ': :-
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Dr L. Vargyas 

LA POESIE POPULAIRE SUD-SLAVE ЕТ LA 
THEORlE DE LA BALLADE EUROPEENNE 

Resume 

Sous la lumiere de la poesie serbe et des relations entre les ballades рори
laires hongroises et sud-slaves, l'auteur verifie les theses theoriques tirees 
de ses etudes precedentes, notamment les theses suivantes: 1) La ballade 
сотте genre est d'origine francowallonne, еНе а tres tot penetre еп Еигоре 
orientale grace аих colons wallons etablis dans le Royaume de Hongrie 
medieval, ainsi qu'a:ux intenses relations hungaro-wallonnes. 2) А partir du 
debut du XIV-e siecle еНе se transmet de peuple а peuple. 3) ЕНе n'est 
pas creation de chanteurs epiques et се пе sont pas еих qui la repandent. 

L'auteur cherche la reponse е ces questions а partir des considera
tions suivantes. Раг rappol't аих relations реи nombreuses qui existent 
entre les ballades populaires sud-slaves et les ballades allemandes, italie
nnes et grecques, les parallelismes hongrois sont fort importants; dans les 
territoires annexes а la Turquie оп observe des correspondances moins 
nombreuses et plus vagues que dans les territoires оu, les contacts avec le 
гоуаите de Hongrie n'etaient pas interrompus; donc, dans la zone des 
guerres permanentes les contacts entre les peoples furent difficiles et s'in
terrompirent ensuite detinitivement. Dans la tradition sud-slave l'activite des 
chanteurs epiques est соппие jusqu'a des temps recents, mais ceux-ci exclH
ent de leur repertoire la ballade qui entre dans la categorie des сhапts 
feminins (zenske pesme). 
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