
ИЗ БАЛКАНСКЕ КОМПАРАТИВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ.Р У М У Н С К Е  П А Р А Л Е Л Е  „ З И Д А Њ У  С К А Д Р А “ .Н а стр. 8— 9 свога одличнога приручника за заједничка питања међу балканским језицима l) упозорио je Kp. Санфелд и на заједничке мотиве у тради- ционалној литературы балканских народа. Међу осталим примерима споменуо je и мотив узиђавања жива створа, да би успело неко велико зданье, као н. пр. зидање моста на Арти (аромунска песма), зидање манастира у Арђешу (дако- румунске песме) и т. д.У  белешци 3. стр. 9. помиње као литературу по овом предмету: К. Шладе- баха, D ie B allade von der Artabrücke  у Вајгандову Jahresbericht des Instituts fü r  
rum. Sprache , I. (1894), 79— 121, Г. Majepa (Meyer), Albanesische Studien ,V I., 47— 8 и Шаинеана (Sainéan, Saineanu), Les rites de la construction d'après 
la poésie populaire de l'Europe orientale y Revue de l'histoire des R eligions , 28 (1902), 350— 90, који последњи доказује, да je прича о овој жртви грчкога порекла. Како се види, овоме одличном познаваоцу балканских питања била je непозната досада најисцрпнија студија о овој теми софијскога унив. проф. М. Арнаудова, Вградена невѣста, Сборникъ за народны умотворения и народописъ, кн. X X X IV . (1920), стр. 245.— 512.Српскохрватске и бугарске народне песме, којима je темељ овај мотив, побројао je Махал (Mâchai), O  bohatyrském epose slovanském , I, Praha (1894), π. 46— 52. Он о  њима даје овај преглед: А . српско-хрв. нар. песме а) о зидању Скадра на Бојани, б) моста код Вишеграда, ц) Тешња у Босни, д) Новога; Б . бугарске варианте о томе, како а) крауь Вукашин гради тврђу на Дунаву; б) девет браће гради тврђу, а најмлађи брат М ано М аноле не опомиње своје жене, да не долази одређенога дана, ц) три брата граде цркву св. Марије; д) како се саградио град Пергиов; е) М ануил  гради град Пиргузу* 2); ф) мајстор М ануил  гради мост на Тунџи, г) три брата граде мост на Струмџи, а најмлађи Манојло  ништа не говори својој жени о узиђивању; х) о зидању Бѣлата града; и) гради се неки град, најмлађа се жена зове С т р у н а 3) ; ј) садржи опет градитеља 
М анојла ; к) нека удовица гради тамницу; л) напокон бугарска приповетка о

9 B a lkanfilologien . En oversigt over dens resultater af —, Kobenhavn, 1925 ( =  Балканска  
филологија. Преглед њених резултата). — Аутор ми јавља, да ће ускоро изићи његово француско, прерађено, издање овога дела.2) Арнаудов, стр. 362, n° 37. У  другим се вариантама зове овај град Пиргус, П ируда, 
Пендж ъра , или са променом првога консонанта Тируза, Пиргува, Пергиов, ПергЮла, које ис- правља у белешци (стр. 358) у Пергюна, два сата далеко од Сопота. У  песми бр. 37 (Арнаудов стр. 362) зове се ово место и са турском редуплакацијом и мењањем почетнога консонанта: 
Градъ П йргузъ, градъ Мілргузъ. У  бр. 54 (стр. 383) je то већ П ирче Ћупријско, очито унакршта- ваьье с причом о грађењу моста. Све ово показује, како тема песме путује и како се на путо- вању име разно изопачује. Упор. и непотпуни попис варианата имена у Арнаудова стр. 441. Слажем се са аутором, да се ради о изопачењу грчке речи πύργος, од које потичу и имена места Пиргос и Бургаз на Црном Мору. Упор. слично изопачивање имена Словена у старо- франц. епосу у моме чланку у Зборники у  част г. Богдана Пойовика.3) По другој варианти Ст рум на  (Миладиновци, Верковић). Врло je лако могуће, да je име реке Струме, где ce je такођер градио мост (упор. л ), постало име мајсторове жене. Паралелу би за таково преношење имена реке на лица имали у руским билинама, где наилазимо на



222 Гласник Скоискоі Н 2Кадијином мосту на Струми између Т)устендила и Дупнице. Зашто хотимице истичем имена код бугарских варианата, видеће се наскоро.Најдетаљнији преглед бугарских (из Тракије, Сев. Бугарске и Добруџе, 40 на број) и маћедонских (17 на број) варианата даје сада Арнаудов у цит. делу, гл. III., 339.—-386.Маретић, N aša narodna epika , Загреб, 1909. ρ. 213, ограничује се само на кратки коментар Вукове песме II. бр. 26, како je краљ Вукашин са својом браћом градио Скадар на Бојани. У  белешци истиче нехисторичност везања Вукашина са Скадром. О д  наших радова вальа сада истаћи као најновију сту- дију Д р. Свет. Стефановића, Легенда о зидању Скадра , Воља (Београд), г. III. (1928), књ. I., стр. 359.— 369., 451. —378., књ. IL, стр. 49.— 61. (и напосе одатле одштампано). Г. Стефановић забацује тезу о заједничком пореклу свих балкан- ских верзија, а напосе о грчкој провениенцији ове баладе. Разликује исправно мотиве, који су веома стари и посвуда раширени од касније псевдоисторијске локализације, коју датира у немањићско доба. Особито инсистира на разлико- вању мотива узиђавања детета од мотива узиђавања невесте (жене) и наслућује, да би мајстор Манојло могао бити Грчић Манојло из наше народне песме, дакле познати грчки цар, савременик Немањин.Први, који je компаративно почео проучавати овај интересантан мотив фолклора изражен у балканским народним песмама био je П . А . Сырку. Он je у оцени Гхасника земаљскога музеја у  Басни и Херцеговини9 књ. I.— III., што ју je дао г. 1890. у Ж урналу министерства народнаго просвѣщенія,6. десятилѣтіе, ч. C C L X V II , р. 310 — 346 узео у разматрање ове песме: босанске варианте о зидању разних мостова, Зидање Скадра, аромунску о зидању моста на Арти, пет новогрчких народних песама, које дели на две версије (према Кинду, Anthologie neugriechischer Volkslieder , Leipzig 1861, Jeannaraki, ’Άισματα κρητικά μετά δίστιχων καί παροιμιών, Leipzig, 1876), наше две песме о Грчићу Манојлу, неке бугарске варианте, које помињу Манојла као градитеља, румунско (-ердељску) баладу о мајстору Манојлу, албанску причу забележену код Дозона, 
Contes albanais, recueillis et traduits, Paris 1881, p. 256.Арнаудов наводи сада y гл. IV ., 387.— 398. 14 новогрчких варианата: из Епира, са Крфа, Крита, из Пелопонеза, са Спорадских Острва и из Мале Азије. РЬегово je познавање новогрчких варианата потпуније неголи румун- ских, од којих наводи две маћедорумунске варианте, из Крушева и Верије, на стр. 398.— 400., и шест дакорумунских на стр. 411.—413. и то према Алексан- дрију, Теодореску и Точилееку (дакле само оне, што их ja ниже аналишем гл. L, под А , А г и Б) и ердељску из Über L a n d  und Meer 1874, бр. 36.Курт Шладебах, који за основицу својих разматрања узима немачки превод аромукске баладе онако, како je доносе Вангелиу Петреску, Mostre И, р. 84 — 94, Ташку-Илиеску, Carte de lectura I, p. 43, Обеденар-Биан, Texte macedoromàne, ρ. 184, Вајганд, Arom unen  II, ρ. 165, дао je компарацију y ширим размерама него ли Сырку. Он помиьье рад Сырку-ов и позна горе поменутих пет новогрчких песама, и то са Крфа (зидање моста на Арти), из Трапезунта (такођер * I,
познато лице Д у н а ј Ивановичъ. Из његове крви настаје река Дунај, како мисли Јагић A f s l  PA.,I , 3 2 1 . Из крви његове жене Настасје настаје Дњестар, како мисли Махал. Упор. по другој варианти име: Дон Ивановичъ и жена му Н Іп р а  ( =  Днѣпра). Упор. ниже арумунску варианту, која на концу говори о три сестре, које су биле узидане на Дунаву, Вардару и Арти. Чак и варианта из Костура зна, да се мост гради на Струми (Арнаудов, о. с., 3 4 0 .) . Али у варианти из Струге већ je име реке постало млада Ст рум ница, жена од „младо Маноле“ . Зацело ова лична имена стоје у вези с именима локалитета. То се најбоље види по томе, што приповетка из Ћустендила помиње Кадин мост , који се гради, а тај je на Струми код села Нев'Ьстино (Арнаудов, о. с.. 3 4 4 .) . И з имена Ст рум а  и Невѣстино направлена je „невѣста Струма, Струна, Струмница“ . Ово закључивање можемо верифицирати тиме, што код Арнаута налазимо сасвим исти случај. НЬихова прича приповеда, да неки силни главар Роша хоће да подигне град на скадарском брегу. То није успело, док није зазидао своју сестру Ф а (упор. Арнаудов, о. с., 4 0 2 , тачка В.). Очито je, да je ономастика ове легенде настала од сирскога месног имена 
Rosapha, које je, како je јиречек добро приметио, Christliches Elem ent, стр. 4 9 . сл. и Rom anen , I., стр. 58., пренето на град на брегу код Скадра према библијском сећању. (Упор. за данашња такова називања и преношења, н. пр. Н азарет  за самостан опатица код Бање Луке )



3 Рум унске паралеле „Зи дањ у Скадра 223зидањв моста), из Закинта (зидање торња на мосту на Арти), са Крита (зидање свода на мосту) и из збирке Јатридиса, Συλλογή δυμοτικων ασμάτων, Атина 1852, ρ. 28 (зидање моста преко реке Еладе у Тесалији); од дакорумунских ону о зидању манастира Арђеша (забележену од познатог песника Васиља Александри, 
Balade adunate f i  indreptode, Jasi 1852—’З, v. II, π. 1), варианту о мајстору 
Маноле забележену од Теодореску, Poesii populare, BucureStï 1885, ρ. 670, и напокон ону о градњи Баркана према немачком преводу у Uber L a n d  und  
Meer у 1874, бр, 36.; од српских Вукову о зидању Скадра према преводу Talvij, 
Volkslieder der Serben , Leipzig-, 1853, I, ρ. 78, и варианту ове у преводу Гримову у Гетеову часопису Uber K unst und A ltertum , (1885), V , 2, 24; три арнаутске варианте из друге руке према Кинду, Anthologie neugriech. Volkslieder ρ. 205, Розену о. с. р. 235 и према Јарникову преводу у Zeitschrift fü r  Volkskunde  III (1891) ρ. 143 (зидање Скадра, лисичјег моста у близини Дебра и моста на Арти), четири бугарске варианте (мајстор Мано зида тврђу у Солуну, према преводу Розена, Bulgarische Volksdichtungen  Leipzig 1879, ρ. 208); причу о градњи Кадијина моста између Ћустендила и Дубнице, баладу о градњи града Тирузе код Пазарџика, који гради Манојло, причу о градњи моста на Марици у преради песника Иванова, према којој мајстор Раде даје онај кобни савет архитекту Павлу о узиђивању живе своје жене; три маџарске варианте (све о зидању града Дева у Ердељу), где ce мајстор зове Келемен ( =  Климент).Из румунске литературе о овом мотиву ваља истакнути Гастера, Literatura 
populard romand BucureStï, 1883, ρ. 479— 481, Шаинеана, Legenda mesterului 
Manole la Grecii moderni у часопису Convorbiri literare, X X II, p. 769—82 (непри- ступачно аутору ових редака), а нарочито преглед Д р. Јосифа Поповића (Popoviciu) Jertfa  zidirii la R om ani, Sibiiu 1909, p. 15 (посебни отисак из ревије Transilvania). У  првом делу своје студије аналише Поповић горе поме- нуте две дако-румунске песме о грађењу манастира Арђеша према забелешци и песничком исправкуАлександријеву, Теодорескову о мајстору Маноле и поменуту аромунску о зидању моста на Арти са вариантом из Бера [према Точилеску1), 
M aterialuri folcloristice, III (1900), ρ. 1043— 5], У  другом делу даје анализу маџарске варианте о K öm ives Kelem enné  из Fehér-Nyiro према Krizâ Jânos, 
Vadrozsdk  ρ. 314— ’7, Клуж 1863, српске варианте о зидању Скадра према румунском преводу Г. Д . Теодореску, о. с. 470— ’З, док арнаутске, бугарске и новогрчке варианте помиње тачно према Курту Шладебаху. У  III. и IV . глави даје консидерације фолклорне природе.Покојни2) г. Васиљ (Vasile) Богреа од M uzeul limbei romane у Клужу био je тако љубазан, те ми je напоменуо и остале румунске ауторе, који пригодом помињу и овај мотив. Потпуности ради помињем их овде. Häsdeu помиње га у 
Etym ologicum  magnum s. v . Arges, Jopra y Balada populard româneasca, Valenii- de-Munte 1910, Д . Мармелина, Figu rï istorice rom ânestï în cîntecul poporal al 
Rom ànilor  y A nalele A c a d . Rom ane, s. II, t. X X X V II , 1915.Мало делце I. K . Schuller-a, Kloster A rg iš , eine rum. Volkssage, Hermannstadt (Sibiiu) 1858 о румунској легенди о градњи манастира Арђеша и исто- риско-археологичка студија М. Рајсенбергера (Reissenberger), који такођер помиње и тумачи ову легенду у австријском Jahrbuch der k . Zentralkom m ission  
fü r  hist. K unst-D enkm äler у v. IV ., Беч 1867 имају вредност куриоситета, вели Богреа, исто као и Adolphe d’Avril, C h o ix  de poésies slaves , Paris 1896, који даје по Каницу (Kanitz) репродукције ктитора Раванице, деспота Лазара и деспотовице Милице из цркве у Куртја-де-Арђиш у  Румунској. Остаје дакле као једини румунски рад, који засеца у нашу студију, горе поменута студија •Поповићева. Упоређена са радом Шладебаховим, она не доноси никакав нови поглед.Како се из овога библиографскога прегледа види, још нема студије, која би по оригиналима обухватила све румунске варианте ове веома интересантне *)

*) Н е Папахаџи, како грешком вели Поповић.2) Упор. Пушкаров некролог у Dacorom ania, г. IV . (1924 — ’б), г. 1530.



224 Гласник Скоиског Научног Д руш ш ва 4теме. Несамо што још не знамо тумачити поједине варианте у свим детаљима, него не знамо ни то, одакле полази овај мотив и ко га je ширио по Балкану, како je путовао, како се мењао на том путу и који су све фактори били на делу, да у румунском милијеу добије одређени изражај.Ни ja не мислим, да hy у овој студији моћи допринети одвише важних момената решењу горњих питања. Предузео сам себи само то, да објасним румунске варианте, особито у том правцу, колико оне могу да допринесу решењу ових интересантних проблема.Румунске су варианте важне особито због тога, што су још и данас живе, и што су, нарочито дакорумунске, доста бројне. У  погледу броја надвисују их само бугарске и маћедонске, од којих позна Арнаудов ништа мање него 57 примерака. Поред класичке баладе а) у зборнику песника Александри, Poesii populare, 1866, р. 186— 192, код које се нажалост незна, што je право и простонародно, а што вештачко дотеривање даровита песника, имадемо праву варианту ( А х) из народа у колекцији Г. Дем. Теодореску-а, Poesii populare, BucureSti 1885, p. 460— 470. З а  оба ова текста налазимо варианту из Mänästirenl (Välcea) одштам- пану код Гр. Г. Точилеску, M aterialuri folcloristice, (зборник румунских народних песама издан под ауспицијама Рум. Министарства Просвете) I, део I. BucureSti 1900, р. 1 8 —21, ц) варианту из Novacï (Gorj) такођер код Точилеску, о. с. р. 21— 4, д) варианту из Rosiori-de-Vede (Teleorman) такођер код Точилеску о. с. р. 25— '8. Поред ових лако приступних варианата дао je е) Тудор Пам- филе, Cîntece de tara BucureSti 1913, p. 19— 24 нову, коју je сада прештампао г. Овид Денсушан (Densusianu), F lori alese din cîntecele poporului, BucureSti1920, бр. C L X X X III , p. 110- ’31.Благодарећи сусретљивости пријатеља г. проф. Д р . Секстила Пушкара, директора Музеја за румунски језик (Muzeul Limbei romane) на универзитету у Клужу, добио сам још три варианте исписане из збирака песама изишлих у румунској провинцији, дакле из тешко приступачних публикација. То je ф) вари- анта из општине AlbeSti (Arges) одштампана код K. Н . Матејеску (Mateescu), 
Balade , Välenii-de-Munte 1909, p. 13—28 под насловом Zidirea manastirii 
A rgesului; г) варианта код Румуна у предратној Србији одштампана код G . Giuglea si G . Vâlsan, D e la R om ânii din Serbia, BucureSti 1913, p. 176— 183; x) варианта из Orlea (Romanati) одштампана код N . Päsculescu, Literatura popu
laro. româneasca, BucureSti 1910, p. 188— 192 под насловом Manastirea Argesului.Док су Шладебах и Поповић разматрали само три односно две дакорумунске варианте, а Арнаудов шест, мени стоји на расположењу десет вариа- ната. Како су варианте под е)— х) забележене пре рата након речених двеју сту- дија, види се да je овај мотив још и данас жив и познат Дакорумунима. Није нам на жалост нико од сабирача забележио околности, како je дошло до тога, да ce je та песма до данас уздржала. Само код неких имамо забележено име певача. Тако je Теодореску забележио, да je своју варианту написао по говорењу свирача1) (— läutarul) Petrea Cretul Solcan-a у Браили код Lacui särat. Точилеску /. с. je бележио своје варианте такођер по говору свирача (läutarul) из места, одакле потичу. Дао je и имена њихова: 1. Jon Stan Bälulca у Mänästirenl (Vâicea),2. Gheorghe Porumbescu y Novacï (Gorj) и 3. Dumitru Vâleanu y Rosioriï-de-Vede (Teleorman). Забележио je и име сабиратеља: Christu N . Tapu. Само нажалост ни он не даје никакових индикација о образованости ни једнога ни другога. Паскулеску je забележио само име онога, који му je говорио песму, то je неки Петре Станчила. З а  једну варианту код српских неготинских Влаха забележио нам je издавач такођер само име Чича (Mos) Јован из Костола. Варианту из Бера забележио je Д . Г. Чонга (Точилеску о. с . II, 1045). О  интелигенцији ових „лаутара“ , од кога примају своје теме, ко им их je рекао, да ли још ко зна у месту што год о тој теми, немамо управо никакових података.О Како сам мишљења, да су läutarl код Румуна, ко]и одговарају гусларима наших народних песама, потпуни народны еквиваленат вештачким песницима, требало би, да сваки сабирач народнога блага води рачуна о биографији и образовању њихову и милијеу, у којем се крећу, управо онако, као што се ови фактори морају да испитују код вештачких песника.



5 Рум унске йаралеле „Зи да њ у С  кадра 225Исто je тако ежива и позната још и данас аромунска варианта, како сам се могао уверити на своме путовању г. 1926. Познавање те песме, коју je из Крушева први забележио Обеденар-Биан, Texte macedoromâne р. 211, потврдио ми je за данашње Крушево и г. Гудовић, који je пореклом из Крушева, а сада живи у Скоплу. Познавао jy je и г. Шкодреану, студент из Скопла. У  битољском говору забележио jy je Вајганд, Arom unen, p. 164—173 уз помоћ Перикла Коби. Штампао jy je заједно са немачкий преводом од Хелене С . Садржај ми je њезин приповедао такођер и један Цинцар из Кичева. И  ова као и варианта из Бера лако je приступачна код Точилеску-а о. с. II. р. 1040—’ 5. Прва ce налази сада и код Таке Папахаџи, Antologiè aromâneasca, BucureSti 1922, p. 67-—73 (са сликом моста y крају Загори, опћина Зица).Приметити je овом пригодом, да ce аромунској варианти највише приближу je бугарска прича у прози у Сборнику за нар . умот в. и књио/с., II, р. 203, ч. 2.Ово би био библиографско-критички преглед рум. радова, који се односе на ову заједничку тему балканске традиционалне књижевности. Хоће ли се "сада да промотри тема само са гледишта румунске обраде, онда се постављају сама од себе ова три питања: 1. како je у румунским вариантама (дако- и аромунским) схваћена ова тема; 2. који уметнички лик je добила ова тема у овим вариантама, и 3. колико ове варианте могу да осветле друге балканске уметничке креације настале из ове теме, нарочито нашу најлепшу креацију „Зидање Скадра на Бојани.“Ова три проблема поредбеног литерарног испитивања чине садржину ове студије.Д а се дође до јасног гледања у ова три правца, нужно je, да се потанко аналишу и упореде ове варианте.У  заглавку, који he бити синтеза из ове анализе, покушаћу да одговорим на поставлена три питања.Као королар ове синтезе поставиће се питање о ширителу ове теме по Балкану, *Поћи ћемо од најстарије забележене (1866) варианте А ,  ма да би можда било боље следити Денсушана, који je у своју антологију Ц већа1) (1920) румунске народне поезије узео далеко касније забележену (1913) Е . Али како ова студија не иде за естетским оцењивањем, биће боље, да ce држимо хроно- логичкога реда. Г Л А В А  I.Д А К О Р У М У Н С К Е  В А Р И А Н Т Е .А .Васил (Vasile) Александри слутећи у овој теми драмски сиже, разделио ja баладу на пет делова. Ми ћемо следити ту деобу ради лакшега прегледа.I. Војвода Н е гр у2) тражи заједно са девет мајстора и десетим њиховим главаром Манојлом по обали реке Арђеша место за манастир в). Сретну једно чобанче, које им показа у зеленом љесковику „напуштен и недоготовљен зид, где пси несрећу предсказујући лају“ . Овде одлучи Војвода да сагради своју задужбину, манастир висок и леп, коме неће бити равна. З а  награду учиниће мајсторе бољарима (boleril), ако успију; иначе he их узидати живе у темел.II. Мајстори измере терен. Журно почну зидати. Али што су дању сагра» дили, то ce ноћу срушило. Војвода ce силно љутио њихову неуспеху и упозо-
а) Без важности je за нас класификација, коју Румуни обичавају давати овој врсти балада: 

cäntece bätränesti ( =  песме староставне).2) Ваљда je идентичан са војводом Раду Негру (— Црни Раде), који ce je y 13. столећу иселио из Фогараша и основао Влашку војводину. Упор. Xénopol, H ist, des Roum ains de la 
D acie trajane, I, p. 194.3) Ради ce о красном манастиру Куртја-де-Арђеш y Унгровлахији, који je саградио почетком 16. ст. влашки војвода Неагое Басараб. 15



226 Гласник Скоискоі Научноі Д руш ш ва 6равао их на своју претњу. Након свих неуспеха усни Манојло сан, где му je речено, да he градња успети само онда, ако зором узиђу прву супругу или сестру, која he донети храну супругу или брату. Манојло саопћи свој сан .деветорици и обавеже их заклетвом, да he обавити ову жртву и сачувати тајну.III. Сутрадан рано, чим се пробудио, попео се Манојло на скеле, да пре- гледа пољске путове и да види, ко he доіш. Кад ли, јао, угледа своју жену, где му носи обед и вино.1) Срце му нагло закуца, тело му ослаби. Помоли се Богу, нека би дао велике кише и поплаве, не би ли се његова лепа „sotioara lui floarea câmpului“ 1 2) натраг повратила. Бог се заиста смилова. Небо се нао- блачи. Навале силне кише и бујице. Али ce je жена уза све то приближавала. Манојло опет плаче, баца се на колена и моли се Богу, нека би дао тако силан ветар, да раздели платане, огули јеле и отпири брда, не би ли се његова жена одвратила од пута. Бог je заиста дао тако силан ветар, али ни он je није могао спречити од циља.IV. Девет мајстора се повеселило њезину доласку, само je Манојло готово полудео, пољубио жену и загрлио je, а затим je подигао на лестве и тужно јој рекао: „С то ј, не плаши се, драга моја. Ми ћемо да се нашалимо. Узидаћемо те“ .3) Драга je поверовала и насмејала се, али je Манојло уздисао. Д а би се испунило наређење, које je добио у сну, мајстор Манојло узидава сам своју жену најпре до глежњића, а онда до листова. Сад се више није смејала, него je Манојлу говорила: „Доста je шале. Зид ми Beh ломи тело“ . Манојло шути, не- престано зида све даље, од листова до ребара па до сиса.4) Она све: „Доста je шале. Постаћу наскоро мајка. Зид ми дете гњечи“ . 5) Манојло шути и зида даље, од сиса до усана, до косе, до очију тако те она јадна није више ништа видела. Само je узидана говорила Манојлу: „Рђав ме зид стиште. Живот ми издише“.V . Опет долази војвода Негру да се помоли Богу у доготовљеном дивном манастиру. Како je био весео, запита десет мајстора, не би ли му могли са- градити још сјајнији и лепши манастир. Мајстори, охоли и весели, одговоре му да би. Војвода се замисли, крваво се насмеје и заповеди, да се униште скеле под мајсторима, нека би на крову остали и сагњили. Мајстори међутим начине себи крила од шиндре, полете у ваздух, али падоше и претворите се у камен. Мајстор Манојло, кад ce je спремао да и он сиђе на овај начин6) на земљу, слушао je непрестано онај последњи глас своје жене: „Манојло, мајсторе Манојло. Рђав ме зид стиште. Живот ми одузима“ . Манојлу се учини да пропада, замрачи му се пред очима, свет се стане око њега окретати. Облаци ce вртели, по скелама, по крову. Паде мртав. Где паде, ту се створи студенац са мало слане воде, натопљен од суза његове драге.У  уметничком погледу има се истакнути, да у овој редакцији не налазимо стереотипних фраза, као „foaia  f -иа lalea“ 7) и т. д., која служе као и код1) Како се види, y овој се варианти ништа не говори о издајству, које учинише остали мајстори спрам свога шефа^ тиме што рекоше, прекршивши задану реч, својим женама, о чему се ради. Друге румунске варианте познају вероломство као и наша народна песма. Вукашин и Угљеша не држе речи, него само најмлађи брат Гојко.2) „Женица његова, пољски цвет“ . У  румунским народним песмама рима, асонанција и алитерација епитета из природе, умеци из природе, редовно без везе са садржином, играју велику улогу.3) Све се румунске варианте слажу у томе, да жена мисли да се ради о шали. Тако и наша народна песма: „О н а  мисли да je шале ради“ .4) Градација зидања, која je врло карактеристична за румунске варианте, од великога je уметничкога ефекта, Налази се и у нашој варианти, где узиђивање иде само: 1) до кољена, 2) до појаса.°) Друге варианте говоре као и наша народна песма, да жена има код куће мало дете.6) Како се види, румунске песме о овој теми садрже далеко више разних мотива него- ли наша народна песма. Ш ладебах упозорује овде на Икарово летење. Свршетак je додуше и у нашој народној песми митски као и овде. Али док румунска песма говори о стварању зденца, наша знаде само то, да на оном месту, где je млада Г ојковица узидана, „и данас онђе иде храна зарад чуда и зарад лијека, која жена не има млијека“ . Друге рум. варианте, како ћемо видети, садрже и мотив неговања детета од кише, ветра, сунца, снега и т. д. место узидане мајке. Румунске варианте имају дакле карактер веће мистичности, док наша истиче више опће људско. Упор. коначно разматрање.7) „Лист и тулипан“ .
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„доина“ (љубавних песама) за почетак нових одсека у песми и т. д., како их у изобиљу има н. пр. у Теодоресковој варианти и у др. И у погледу епитета врло je штедљива. Главне особине као опетовање говора, и овде се налазе као и у другим народним нашим и румунским песмама.Д .Варианта, коју даје Теодореску, забележена je 1883. и, како je речено, зна се тачно за место, где je певана. Ток приповеданьа je у њој исти као и у оној, што jy je забележио и исправно (!) песник Александри. Према томе се може закључити, да овај песник-сакупљач није ништа мењао у правцу тока догађаја, који се описују у балади. Како садржи доста нових детаља, треба и ову ва- рианту потање аналисати.I. Уз Арђиш, кроз леске и букве, војвода Негру седећи у зелено намо- лованим колима, која вуче осам коња, тражи заједно са девет славних мајстора и десетим Манојлом, који их све надвисује, „стари напуштени зид“ . Намере се на свињара [ nom s*) purcaras], који им, након што му војвода обећа награду, показа напуштени плесниви зид баш онде, где су „на густу мале трске, рас- цвале раките и зелене тополе“ . Свињар не може да пође с њима и да им га покаже, jep се боји вукова, да му не поједу свиње и да га ради тога не погуби господар. Међутим му војвода обећа части и одштету за свиње. Свињар се даде наговорити и одведе их на место. Војвода сјаше, прекрсти се и поклони зиду и обађе га. Манојло, који je до тада шутио, удари у шаке и рече: „О в о  je место подесно за задужбину. Само овамо креча и црепа, jep je велика пустош и голем посао“ . Војвода пристане на избор места и даде им допремити креча и црепа.И. Манојло измери терен и даде се на посао, али што би дању сазидао, то ce je ноћу срушило. Три године je тако бадава радио. Замислио се и почео уздисати. Ноћу би устајао, радио би и све мерио. Чим зађе сунце, он не иде кући, него остаје код зида. Тада усни.* 2) У  сну му буде речено, да радња не he успети пре него узида живу у темељ лепу другарицу (иа dalba sotie). Прође дан. У  вече позове девет својих мајстора, постави свету икону на сто, разложи им, зашто их je позвао. Обвеже их пред иконом, да he узидати прву од њихових жена, која he им у четвртак рано за мрака („ре nor ре ceata“)  до- нети хране. Сви се закуну хлебом, сольу, светом иконом и „слатким својим женама“ („ре dulci sotioare“).III. У  вече, кад напустише посао, девет мајстора идуЬи куЬи договоре се да he реЬи својим женама, нека у четвртак рано не дођу к њима са храном. Манојло je напротив остао код зида. Напише писмо и посла га по слуги куЬи својој драгој Капљи3) (dalba , draguta Caplea). Капља се писму веома повеселила. У  њему je стајало, да потражи белог вола („bou bälan“), који je нестао пред годину дана, да га закоље и да му донесе ньегова меса у четвртак зором још за мрака, „са  росом на леђима и мразом на ногама“ . Капља тако и учини.IV. Манојло стоји на зиду, гледа по польу и опази Капљу. Прекрсти се и заплака. Помоли се Богу, који га je до сада увек услишао, нека би дао да*) Теодореску, а по њему и Поповић о. с. р. 5, криво мисле, да je ово noiaS искварено место doinas „који свира Ѳоине“ . У  другој варианти стоји Ja s , онда опет neaoS. Ради се зацело о имену некога свињара, које je било певачима неразумљиво, па су га свакако изопачивали. 
D oinas  je тако обична румунска реч, да се не може ни мислити, да би je румунски „läutari“ могли изопачивати. Упор. у нашој народној песми асонантна имена браће Стоја и Ст ојан, ко je je изнајприје краљ Вукашин имао да потражи по налогу виле.2) Дакорум. варианте сагласне су у томе, да je Манојло у сну (од Бога, по анђелу итд.) добио наређење о узиђивању жива бића. Наша народна песма, како све људскије („класичније“) приказује, не зна за оЕај начин објављивања. Према њеном приказивању „вила са планине“ саопћује краљу Вукашину, да не he успети, док не „на^е два слична имена, Стоју и Стојана“ , и кад je то било немогуііе наћи, онда светује узиђивање.3) Како je жена по схваћању народне песме нижа од мужа, ретко када носи посебно име као овде. Бугарске варианте знају такођер Ст руна, Ст рум на, С т рум а  и Тудорка (Бончев 18, 32) као име Манојлове жене. У  нашој народној песми су такођер жене без имена, или се зову „љуба Угљешина, млада Гојковица“ . 15*



228 Гласник Скоискоі Н аучноі Д руш іива 8настане густа шума1) и велико грмље, нека би joj се путови помели, тако да се Капља престраши, да наиђе на запреку, збаци јело и оде кући. Бог га за- § иста услиша. Капља се престраши, збаци јело и отиђе журно кући, да донесе што брже друго. Манојло je опет спази у польу, прекрсти се и помоли Богу, | нека би послао пред Капљу на пут бесну вучицу с отвореним ждрелом и пла- I меним језиком. И опет се препаде Капља, збаци јело и оде журно по друго. I Манојло je опет спази. И  опет измоли од Бога великог акреба (скорпију) | с отвореним ждрелом и пламеним језиком, како би се одвратила од пута. Али 1 овај пута увиди Капља да време одмиче, и да не закасни, није се препала, I него похита до Манојла. IКад догје, зидари се насмејаше. Јадни Манојло погледа на небо, уздахне } и рекне зидарима, да je зазиђу, како би се испунила заклетва. О д плача je једва довршио налог. Капља се насмеши, држећи да се ради о шали. Напокон f je обухвати зид и она рече: „А ко je и шала, није добра“ . Манојло непрестано | заповеда: „Креча и црепа. Пустош je велика, а посао дуг“ . Залуду Капља за- I клиње Манојла, да напусти шалу, да je стеже зид, да joj сиса пушта млеко и I да јој дете код куће плаче. Манојло he joj: „ З а  дете нека скрби Бог. Нека | остане на кревету без пелена. Виле he га дојити. Снег he га мазати, киша he | га разхладити а ветар њихати, све док не одрасте“ . О д плача не могаше да | доврши. Девет мајстора нема самилости, Beh доврше зид, који се није више рушио. Док су зидали, мајчини гласови Капљини увек се чули: „Манојло, Ма- нојло. Зид ме тишти. Млеко ми цури из сиса. Дете ми плаче“ .V . Једне сунчане недеље дојаши војвода Негру с лова у саграђени ма- Ј настир. Сјаши и прегледа га. Задовољан што му се испунила жеља, мисли, да | на свету неће бити друге овакве задужбине. Али Манојлу на крову падне на I памет, те му рече, да би он саградио још лепше и дивније. Војводи се даду ï на жао ове речи и након премишљања заповеди, да се поруше скеле, нека | мајстори изгину, како не би могли саградити други лепши манастир. Оставио I их je на крову, нека их „држи зид, док их ветар не отпири, киша не скваси | а глад не склопи“ . Тако стоје на крову три летња дана и посте. Након девет | дана свлада их глад. Након што се посаветоваше, мајстори начинише себи І крила од шиндре да одлете. Али не могоше одлетити, него падоше и окаме- нише се. Манојло je остао још пет дана. Видећи да не може више издржати, | узме и он шиндру и учини себи крила, причврсти их железним и челичним чавлима; где их je прибио, ту je шикнула крв * 2). Полети и он, али паде и претвори се у крст од камена. Покрај њега се створи извор слане -воде из Ка- пљиних суза.Карактеристично je за ову варианту, да умеЬе у размацима међу уобича- јене петерце још и стихове од 2— 3 слога.Теодореску у белешци помиње, да и данас рум. народ верује у потребу узидавања живог бића, да би се учврстило здаьье, баш као што у Левкади у | Грчкој зачињу зидари темељ здања тиме, што жртвују ороза. У  Румунији ce f говори, да су једном узимали меру некоме човеку на леђима, да се метне у зид; | човек не зна}уЬи за то умро je, претворивши се у утвару (stafia). О  рашире- ности обичаја узиђивања в. код Шладебаха о. с. 116— 121; Grimm, Deutsche Mythologie, 4. изд. И, 966, Tylor, D ie A n fä n g e der K u ltu r , I, 104— 108; P. Sartori, j 
D a s Bauopfer и т. д. О  обичајима и веровању Бугара, камо аутор прибраја

0 Оваквих препрека доласку жене нема у нашој народној песми. О на само каже за ! Г ојка : „ јунаку се срце ражалило, жао му je љубе вијернице, жао му je чеда у кољевци, гдје j остаде од мјесеца дана“ . Место ових мистичких препрека доласку наша народна песма реали- стички црта изговарање обавештених cHajâ. И  опет један доказ, како je наш народни песник настојао решити песму мистичкога одела и цели догађај што људскије приказати.2) Значајно je, да од бројних бугарских песама о овој теми ниједна не помиње вештач- | кога летења Манојлова и његових другова. Само je код песме из Трѣвненског Арнаудов забе- J лежио (стр. 368.) у нети: Пѣвецътъ Басилъ Димовъ добавя: „Нѣкой я пѣятъ, че кърмата текла отъ дуваритѣ — ама то не е право. Нѣкой казватъ още, че Маноилъ масторъ си направилъ крилѣ, да хвръкне, ама се прѣсѣкълъ и падналъ.“



Рум унске иаралеле „Зи да њ у 229дакако и Маћедонију, при грађењу, в. код Арнаудова о. с., гл. L, стр. 149. до ; 274.; гл. II., стр. 275.— 338., где се даје исто за Словене и Несловене, Свакој
Щ;г'je глави додан прегледни résumé у тачкама. Вредних забележака из библије и келтске литературе помиње Стефановић у „Уводу и општим погледима“ , Воља,III., стр. 359. сл. Б .Три варианте код Точилеску аналисаћемо само по важнијим разликама. Варианта из Mänästireni (Valcea) садржи ове:I. Зидари су из Појенара.1) Траже место за задужбину. Војвода Негру дојаши на плавоме коњу0 Сретну чобанче, што пева уз фрулу овцама. Уз фрулу их и дозивље. З а  плаћу и певајући уз фрулу показа им остављен и недоготовљен зид. Војвода одређује, да му се ту до марта сагради задуж- бина, обећавши плату и чашћење. Варианта истиче карактер безбрижног чо- банина.II. Зид се ноћу рупіи. Зидари су без посла. Место да раде, пију и бес- посличе. Манојло им рече: „Немамо што да радимо. Обавежимо се, да ћемо у четвртак у јутро прву зидарицу која изађе „по роси и магли“ с јелом ухва- тити и без премишљавања, чија била, па била и моја, зазидати“ . Мотивације са сном нема у овој варианти. Манојло говори онако као из неба па у ребра. Исто тако не помиьье се ни издаја -зидара.III. У  четвртак у јутро Манојлова жена потражи вола Ружана изгубљеног од године дана, дозове кухара, приправи јело и даде се на пут. Манојло узе далекозор, спази je и препозна. Моли се Богу, да да најпре велику кишу, онда змаја, да се жена престраши, проспе јело и да се тако поврати. Жеља са ки- шом успе, али она са змајем не. Кроз грм je дошла.IV. Зидари je дочекају. Скидају јој корпу, Зазидаше je најпре до ручица, па до сисица. Она виче и заклиње Манојла, да je зид стиште, сисе јој цуре, а код куће да јој je мали Иваниш, кога je оставила неопрана, неповезана, не давши му сисе. Манојло без милосрђа заповеда узиђивање, али да јој сисе ставе у мрамор и да их изделају из вана, како би се виделе. Има joj се још направити у срму завита бешика. Дете he се овамо допремити, у бешику поставите, ветар he га зибати, снег he га мазати а киша прати. Мајстори по заповести Манојловој доврше посао.V . Оставе још и ьъему део посла горе на торньу. Метну му и степенице да се попне на врх. Онда му их одузеше ради тога, што није платно наднице ма да их je частно. Светују му, да направи себи крила од шиндре, па ако je прав, Бог не he дати да при летеььу до њих пропадне. Манојло начини заиста себи крила од шиндре, али кад полети, падне и претвори се у камен, из којега протече девет извора. Зидари се нађу у чуду и саграде чесму, какве још није било.Војвода Негру долази. Истражи све, зидаре исплати и почасти. Они се помоле за Манојла, који оста код манастира на вечну успомену. Свако, ко he доћи чесми, тај he се молити: „Н ека буде на успомену^ ономе, коме je сагра- ђен манастир“ .Варианта се истиче прозаичношЬу, модернизирањем (далекозор!) и неком социалистичком тенденцијом. Манојло страда, јер не плаЬа наднице радницима ! Интересантан пример адаптације народне песме. 9

9 Убикација je метнута овде очито само ради тога, да би се добила рима: zidari / Р о іеп а п . Из истога je разлога речено у битољској варианти, да су жене зидара биле из N ânta  (ради риме са Arta). Вајганд стога криво закључује, A rom unen, II, 157., да je аром. песма новијега постања, јер да у Нонти (Караџова) нема зидара, него само муслимана, који се баве пољо- делством и лончарством. Кад се ради о рими, сасвим je свеједно, има ли или нема тамо зидара. Према томе овај додатак чисто ништа не говори о томе, да ли je песма млада или није, Стефа- новић, Вол>а, III., 458., позива се без потребе на овај Вајгандов доказ. Аромунска народна песма може бити новијега датума ради тога, што je, како сам рекао, још и данас опште по- зната код Цинцара.
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ц·Варианта из Novacl (Gorj) садржи ове разлике:I. Свињар, кога срећу војвода Негру и девет мајстора са Манојлом на челу, зове се овде Ja s  Purcaras ( = Ја ш а  свињар). Кожа му je бела као хар- тија, а кошуља замазана као нечист. То му се даје као епитетон, који се опетује. Недовршен зид, који војводи показује, налази се код његова свињца, „код дебеле свиње“ . То су три зида, саграђена од три владара. Нису довршена, јер су проклета. Војвода сегне у буђелар, даде свињару много пара, позва свет, да принесе креча и црепа, мрамора и стакла. Рад на манастиру започе у поне- дељак изјутра.II. Ш то ce y понедељак сазидало, то ce je ноћу срушило. Исто се догоди и уторак и среду. Манојло се попне на степенице упали чибук и заспи. У  сну му анђео рече, да неће довршити здања, док не узида женску главу, „или сестру или куму или супругу.“ Манојло скочи из сна, баци чибук из уста и саопћи зидарима, што му je анђео у сну рекао. Заповеди им, да не реку ништа својим женама. Они не одржаше реч, већ им рекоше све.III. Манојло заповеди својој жени, да му донесе „плавице кукурузе изгуб- 
љеие од годину дана, пшенице белице са класа од годину дана.“ Она све то учини. У  понедељак ујутро „по роси, по магли,“ испече му хлеб, и по е̂ с храном Манојлу. Кад jy je спазио, било му je као да je распет. Измоли од Бога маглу и ветар, како би залутала и натраг отишла, да приправи нову храну, а међутим he друга доћи. Али она донесе и другу храну. Путем je жалила Манојла што није још јео, а подне je већ ту. Опет je спази Манојло. Пробледи. Измоли од Бога змаја са златним љускама, који he je престрашити, тако те he храну просути и повратити се по другу, а међутим he друга доћи. Она ce je и опет повратила. Манојло сада прокуне зидаре и заповеди им, да je силом узидају, кад дође.IV. Жена дође. Простре сто, позове Манојла на обед, жалећи га, што још није јео. Манојло ce међутим обара на зидаре. „Ш то гледате, проклети били, што je не узиђете и не свладате?“ Зидари je заиста и узиђу. Она мисли, да je шала. Тужи се Манојлу: „З а р  ти није доста шале. Зид ме стиште. Сиса ми цури. Иваница ми плаче“ . Али Манојло одговарајући јој препушта сина Иваницу Богу; снег нека га маже, киша нека га пере, а ветар њиха; птичице нека га успавл>ују, „две голубице, моје сестре, а твоје куме“ . Зидаре опет нагони, да je што пре зазиђу, како се не би чуо њен говор, који му срце пара. Једино нека оставе две шупљине у зиду са сисама1). Попне се на степенице и повика из свега грла: „Овамо креча, црепа, мрамора и стакла!“V . Чуо то војвода Негру. Дошао на место. Прекори Манојла, што јошније довршио, јер да je запао у дуг, продао je ради радње чак и ципеле своје жене и „иглу у стражњици“ . Узме секиру, сасече степенице тако те остадоше I Манојло и зидари на крову. Манојло им светује, да направе себи крила од | „frastilä“ . Камо одлетеше, у камење се претворише, а Манојло у чесму, из које je свет пио. !

Lautar  je ваљда циганин, јер завршује: Дајте ми коју пару, да je однесем f својој циганци. Н а то ynyhyje и тривиализирање у стилу. |Iд. !Tpeha Точилескова варианта из Rosiori-de-Veđe садржи ове разлике:I. Као и у А г свињар се зове n o i a s  p u r c a r a s , к о ј и  с в и р а  у з  ф р у л у ,  вра- S hajyhn крмке. „Остављен и недовршен зид“ налази се према његовој индикац іи  за свињцем код страшила. Кад га виде пси, наваљују на њ’, лају да [ оглушиш и завијају у пустоши. Војвода Негру одређује баш то место за { манастир и налаже мајсторима, да место измере и мудро да дограде. По жел>и \ Манојловој војвода даде допремити креча и црепа. fА) У  нашој народно] песми моли Гојковица Раду неимара, да остави на зиду прозор за | дојке, одакле he сисати мали Јован.



η Рум унске иаралеле „Зидањ у 231II. Кад опет дође војвода, Манојло му реферише, да ce здање ноћу руши. Војвода им прети, да he их живе зазидати у темељ, не доврше ли манастира. Ако успију, учиниће их бољарима. Манојло заспи и у сну му неки шапат рече, да се има узидати жена или сестра, која зором дође с јелом. Опет дође вој- вода Негру, а Манојло саопћи деветорици зидара сан, али да код куће не приповедају ништа ни женама ни сестрама. Манојло се држи присеге, зидари не. — С а  скела гледа Манојло своју жену Вилају,*) где долази цестом. Измоли од Бога бујице, да се Вилаја посклизне, јело проспе и ново приправи, међутим he друга доЬи. Али она се опет врати, испричавају!ш се путем у себи, што je закаснила. Манојло опет измоли од Бога бесног вука с исплаженим језиком како би се престрашила и т. д. Она се опет поврати, нађе плавог вола изгуб- љеног пред годину дана, искасапи га и учини јело и опет натраг дође. Манојло се опет попео на скеле, снуждио се, сишао с њих и заспао.III. Кад дође Вилаја, моли га, да се не љути, што je задоцнила с јелом и вином. Он je утеши; није се љутио, Beh ју узео собом на скеле и ставио у зид. Зидарима нареди, да мудро доврше и да се журе. Они узиђавају до стопала, до глежања. Вилаја моли Манојла, да пусти шалу. Манојло пожу- рује зидање. Зидари зиђу до листића и кољена. Вилаја заклиње Манојла, да се мани шале, јер сисе joj цуре, а Мали Тдурађ плаче. Манојло јој свеђер говори исто, да се не плаши; Tjyp^a he чувати Бог и т. д. и пожурује зидање. Зид дође изнад појаса до прса, недара, сиса и пазуха. Жена опетује исту молбу Манојлу, који даје исти одговор и опет нагони зидаре. Они дођу са зидом до обрва, леђа, гркљана. Жена опет моли у име малога Т)урђа, који je остао код Kyhe неповит и неопран и није добио сисе. Манојло ју бодри говорећи, да he Бог одгајати Тдурђа, а он да he му начинити свилену бешику срмом заокружену, киша he га окупати, снег мазати а ветар he га зибати. Зидари je покрише зидом.IV. Долази војвода Негру и пита Манојла, би ли могао учинити други бољи манастир. Манојло одврати, да би, jep je овај био само да се науче послу. Војвода заповеда, да се скеле поруше. Зидари су горе по гредама и не знају како да сађу. Манојло им светује да учине крила од шиндре и да одлете. Они тако учинише, али падоше и претворише се у камените стене. Остаде Манојло сам да слуша тугу Вилајину због Тзурђа, који плаче. Кад jy je чуо, полети и он лицем према истоку. Пао je и претворио се у студенац слане воде од суза наливен. Из тога студенца наста чесма, из које je свет пио.Е .Памфилова варианта даје балади другојачији колорит, па je морамо у целости донети.I. Војвода Негру разминььа о томе, како he издати кнежевску заповест о зидању једне велике задужбине. Након много премиішьаньа нађе мајсторе за то, нарочито Манојла, који he знати засновати и довршити манастир. Ако не узмогне довршити, Hehe добити ни паре, одрезаЬе му руке и дата их псима. Манојло je имао 12 зидара и 9 каменара. Овај je увод h o b .По обали Арђеша траже место. Наиђу на овчара, који je безбрижно свирао доине у фрулу и чувао овце. Ако нађе „стари недоготовљени зид“ , даће му војвода 300 оваца, 100 јагањаца и 2 чобанчића. Овчар зна за такав зид пун мемле, али не може да напушта стада. Војвода му oôehaje по 2 овце за једну погинулу, а 9 за 2 погинуле и он напусти стадо те одведе војводу и зидаре до густе шумице на брежуљку, где je зид. Војвода одређује, да се овде сагради најлепши манастир на свету, коме he се дивити господа и цареви.II. Манојло размисли, направи нацрте, потегне узице, измери место и зидари стали зидати „од зоре до мрака у смртном зноју“ , али бадава, Hohy се све срушило. Граде тако једну седмицу. Манојло стаде размиішьати и заспи. Кад се пробудио, рекао je зидарима, да му се показао немачки лакај, који je
9  О д  интереса je ово име, које долази још једном. Да није у вези са нашом речи вила , за коју употребљавају Румуни своју реч z în à ?



Гласник Скоискоі Научног Д руш ш ва 12232рекао, да he успети у зидању само онда, ако узидају „младу и живу белу супругу/4 Захтева од њих, да се закуну хлебом, сољу, светим иконама и „данима44 ( =  својим животом), да код куће неће супругама ништа рећи, а сутра у јутро „по роси, по магли44, која he доћи прва, ону he зазидати. Зидари не одржаше заклетве. 1III. Манојло се моли Богу и претражује цесту. Разабра на њој своју жену, польски цвет (— floarea câmpului), исти епитет, који се налази у Александри- јевој варианти. Заплаче и обузе га туга. Измоли од Бога кишу и пену, какве свет није видно, да му се жена престраши, па he оклевати, а међу то he друга доЬи. Наста киша, поводањ, потоци, валови. Киша непрестано пада, а вода свеђер расте. Жена се није престрашила. Манојла ухвати гроза. Измоли од Бога ветар, који je брда и пањеве свальивао. Жена се не уплаши. Опет измоли таму, какве није било на земльи и да јој падне на памет потражити вола белана, па да га не нађе; дотле he доЬи друга жена, па he je узидати. Овај пута жена посрне и проспе јело. Окрене се, потражи вола, нађе га, зго- тови друго јело и приспије.IV . Манојло се замисли, смрачи се и заповеди мајсторима, да je узидају, али да je не муче. Мајстори се жени насмејаше и као за шалу ухватите je и стану узиђивати. Жена се није смејала, Beh je говорила: „Доста je шале/4 Манојло je шутио и уздисао, а зид je напредовао „од глежшиЬа до листиЬа, од листиЬа до сисица, од сисица до очица/4 Жена се непрестано жалила: „Манојло, Манојло, супруже мој слађани, зид ме стиште, сисицу ми притиште, млеко ми цури, дете ми плаче, тело ми се кида/4 Манојло слуша, уздише и говори: „Ш ути, лепа моја, Бог je тако хтио, њему се обрати; а ми да довр- шимо овај манастир за молитву људима.44 „К о he моје дете млеком дојити44, пита жена. А  Манојло he: „Виле he га пазити и млеком дојити.44— Ко he га купати?-— Киша he падати и купаЬе га.— Ко· he га зибати?— Ветар he дувати и зибаће га, док не нарасте.И мајстори доврше посао.V . У  то дође војвода Негру у кнежевским колима на осам пастуха, окружен царском четом бољара, у манастир на поклон. Виде га и диве му се. Месец je стајао, а сунце ишло. Задовољан војвода o6eha зидарима плату и больарство, али да му пре кажу, би ли хтели саградити други манастир, лепши и сјајнији од овога. Манојло шути, ништа не говори, Beh се узохолише мајстори и обе- haine „господару Негру —  војеводи44 још лепши манастир. Војвода након размишљања даде одстранити скеле, како би остали на крову, „ветар да их бије, киша да их промочи, глад изједе а жеђ да их исуши, да више не живу и да се не би помињао други лепши манастир од његова44. Кад су то видели мајстори, начинише себи крила од лагане шиндре и као соколи полетите, али падоше и окаменише се. Јадни Манојло полети такођер, али где слети, Бог даде, те наста леп бунар са мало воде, издубен „као слова у књизи44, да се све ово помиње.Песма je певана очито у вишем друштву, jep се завршује: „Гоеподо бољари, да није било, не бих имао што певати44, завршетак, који je очита ими- тација завршетка у румунским народним приповеткама. Више друштво, пред којим je балада певана, разлог je, што je стил ове варианте отменији.Ф .Матејескова варианта садржи ове разлике:I. Војвода Негру и кнегиња (doamna) Илинка у друштву 9 мајстора ( =  dascäli si primari1) и десетог Манојла, који све надвисује, niehy се обалом1) Prim är  стоји за va r prim är „leiblicher V etter“ (упор. X ) .  Сви су даљи рођаци. Очито je, да je у овој варианти прерађен онај мотив троје браће, који граде неку градњу. Тај je мотив веома раширен на Балкану. Налази се и у нашој варианти (три Мрњавчевића, краљ Вукашин, војвода Уіѵьеша и Гојко).



13 Рдмунске иаралеле „Зпдањ у Скадра 2 3 3Арђеша тражећи место за задужбину. Сретну малог свињара (— mic purcaras, 
neaos purcaras) и запитају га за таково место. Он их упути у гуштару, где расте вињага (curpenis), где je језеро без дна са чистом водом и високом трстиком. Али ту места не нађоше, него горе више, где je чистац и депо поље с високом крошњатом јелом, на коју војвода привеже икону. Дању je постављао, ноћу je падала y језеро, где jy je увек налазио. То ce je опетовало три пута. Војвода се замисли y то. Даде шуму посеЬи и претворити je у угљен, који he упити воду. Ископа велике шанчеве и исуши језеро. Дозове и коваче, који направе черене (=g*rätar) и депо их поставе тако да може запо- чети зидаиье.II. Војвода што сазида дању, ноћу се гюруши. Чуди c e J). У  то Манојло усни. Кад се пробуди, позове мајсторе, да чувају као тајну садржај сна. Зид 
he се рушити, док не узидају прву другарицу, која овде има епитетон сеа 
’ntâi zinisoara ( =  прва мала вила), што пе им донети обед. Позове их, да се закуну да he тако учинити. Они не одржаше реч, Beh рече сваки својој жени, да сутра зором „по роси и чађу и маглици“ (Ре roua, ре ceata si ре negureata) не дођу, Кашьа, жена Манојлова, то није знала, него je дошла.III. Кад je угледа Манојло, осуши му се душа, заплаче и замоли Бога, да створи што'год, како би се повратила и још живела. Изађу два змаја с великим љускама и завинутим реповима. Она се преплаши, проспе храну, поврати се и приправи другу и опет се поврати. Манојло опет измоли од Бога велики ветар, који je пањеве ломио. Опет се поплаши, проспе храну и т. д. Кад jy опет угледа, измоли од Бога кишу с пеном, да навру потоци, који he јој пресећи пут, и т. д. Кад ју и сада опет опази, заплаче, ништа не рече, јер je Бог хтео * 2), да тако буде.IV . Капља дође и простре сто; веселила се, не слутеіш смрти. Манојло уместо да једе, позове мајсторе, да Капљу зазидају. Капљи се чини све то шала, смеје се. Зидари зиђу. Капља позива Манојла да остави шалу. Он пла- чуЬи даље заповеда да се журе с послом. Капља се тужи као обично: „Тежак зид стиште ми прса, сиса ми цури, дете ми плаче“ . И  т. д. * Кад би при свр- шетку зазидавања, чу се глас њен: „Боже добри, пошљи свог анђела на свет моме детету. Киша нека га хлади, снег нека га маже а линЛе нека му буде место пелена, ветар нека га њише а сунце греје.“ Мајстор заповеда, да се журе и доготове зид. Тако и би. Сви се веселе успеху.V . Обалом Арђеша опет се шећу војвода и жена му И линка 3). Веселе се, кад угледају велик и леп манастир. Војвода даде срушити скеле, тако „оста- доше мајстори горе. Ражалосте се. Помоле се. Начине крила од шиндре и узица и полете великом пољаном према сунцу. Али падоше, Где падоше, наста мали извор, поточић воде живе, хладне и лаке.Г.Код неготинских Румуна постоје две варианте. У  једној су ове разлике:I. Старим путем по подгорју вози се у кочији 9 зидара са Манојлом на челу. Траже место за манастир. Сретну свињара са торбом на леђима. Запи™ тају га за место згодно за манастир. Свињар им рече, да je имао суру свињу са два зуба, чулу. Зид je онде, где je она ровала, при ракити код оне широке мочваре ; тамо je вода. Манојло he зидарима: „Код тога зида he да зиђете!“II. Ш то су дању сазидали, то ce Hohy срушило. Зидари рекоше Манојлу, да зид не he стајати, док не узидају човечју главу. Закуну се, да he прву, која донесе ручак, зазидати. Кад дође време ручка, изиђе Манојло на кров, закука видећи своју жену. Измоли у Бога крдо оваца са рђавим псима да дођу преда њу, да се она поврати кући, приправи ново јело и да се тако9 Упор. нашу варианту, према којој Мрњавчевићи граде.2) У  нашој се варианти приказује вила као она, која обавештава Мрњавчевиће, да за зидање као Скадар треба жртва.s) У  бугарској варианти из Свиленграда зове се И ленка  Манојлова љуба. Арнаудов, о. ç., стр. 354, бр. X X II.



2 3 4 Г . л а с н и к  С ко иско і Н а у ч н о і Д р у ш ш в а 14задржи. То и би, али она опет дође. Опет Манојло измоли у Бога два змаја. Али она опет дође и донесе сира и круха и најбољег поврћа. Манојло опет измоли у Бога кишу и ветар и патрљак по путу, да joj помете ноге, па да проспе јело. Али она и опет дође.III— IV. Манојло ју пољуби и метне у зид. Из зида му je говорила: „Остави шалу; та зар ти није жао твога Јована, кога сам оставила, а да му нисам дала сисе нити сам га опрала, виси привезан о шљиву*).“ Манојло одврати: „Киша he падати, па he га опрати, снег he га мазати, ветар he га њихати, косови he му певати, док га не успавају.“ Зазида je. Она му рече: „Остави ми уз сисе два оканца, куда he доЬи хлад.“ Тако и учини, а здање доврши.V . Горе на крову манастира чују да су се степенице срушиле. Брадвом и кесером исцепају шиндру. Задува ветар и баци Манојла до Манојловице у манастиру. Бог их окамени и начини ту чесму са хладном водом.У  другој варианти, у којој се даје Манојловој жени име Станка, од неке важности je само почетак, где се вели, да 9 зидара са десетим Манојлом траже код места* 2) Појенари стари зид, где he се градити манастир. Свиње су ровале и певале.О д  највећег je интереса, што нам ова варианта даје голу причу без војводе Негру и без убикације манастира у Арђеш, без историске и географске индикације. Овај се факт може објашњавати најлакше тиме, што су овде Румуни новијег датум'а, па су изгубили везу са Румунијом. Али не мора да буде тако, јер још једна дакорумунска варианта не зна за манастир Куртја-де-Арђеш. То jeX .Паскулескова варианта, која садржи ово :I. Долином по дебелим комадима осушеног блата вози се зелена кочија начињена лети. Не види се. У  њој се вози 9 зидара, 9 стричева (veri primari) са Манојлом на челу. Траже место за манастир. Манојло заустави свињара, који свира у фрулу Bpahajyhn свиње, да му каже, није ли видно место за манастир. Каже, да je видно онде, где му се свиња освињила и где je ровала по тлу, да учини лежај крмцима. Ту je ископала црнога мрамора. Манојло оде до те свиње. Нађе мрамора. Измери и поче да зида.II. Кад се смрачило, оде куііи. У  јутро дође, нађе зид срушен. Устраши се и зачуди. Поче опет да гради и помоли се Богу, да му помогне, јер није учинио никаква зла. У  подне заспи. У  сну му буде речено, да he се бадава мучити, док не зазида жену. Пробуди се и позове зидаре, да даду реч. По- ставе руке на меру у знак заклетве. Тад им Манојло саопћи садржај сна. Нико не сме ништа да каже својој жени. Прву, која дође, ухватиЬе, Hehe ce обазирати на њен плач, Beh he je зазидати. Кад дођу у вече кући, они, тужни, уздахнуше, а жене их запиташе, зашто уздишу. Прекрше заклетву, сваки каже својој жени Манојлово наређење. Само Манојло није ништа својој рекао. Beh јој рече: „Вилојо, Вилојо! Лепа (dalba — бела) мајсторице! Кад устанеш и уредиш децу, потражи јунца белана изгубљеног пред три године. Кад га нађеш дождени га кући, зовни касапина, да га исече. Приправи јело. Пожури се с ручком.“ Оде Манојло, а она учини, како joj je наредио. Однесе му јело,III. Кад ју спази издалека, клекне Манојло и измоли у Бога, да изађе преда њу змај, да je прогута, како би се престрашила, просула јело, повратила се куЬи и друго приправила и т. д. Она се опет поврати с новим јелом. Манојло измоли у Бога грозног медведа и т. д. Она се опет с другим јелом поврати.IV . Манојло заплаче и нареди зидарима, да зазиђу Вилоју, кад дође. Сви je загрле. Она мисли да праве шалу, кад jy цементом (!) почну узиђивати. Дођу joj до појаса. Видећи сада да нема шале, рече Манојлу: „Зи д ме стиште.
9 Мисли се на румунску врсту бешике звану leagän, која се веже.2) И  овде као и горе ради риме: S u s  Іа Po en a ri\L a-i nouä zidari.



15 Р ум ун ске  иаралеле „З и д а њ у  С к а д р а 235Сиса ми цури. И ва н ел х) ( ~  Иваниш , рум. деминитив од Иван) ми плаче. О ставила сам га на поплуну неопрана. Ви ћете ме узидати, да вам зид стојн. Направићете торањ. Н а врху поставите бешику. Успни се, Манојло, горе и метни у њу Иванела. Ветар ће га њихати, снег мазати а киша прати. У  Румунији he се помињати манастир и Манојло.“V . Дође војвода Негру. Види манастир и запита Манојла, да ли би други такав саградио. Он одговори, да се нада, јер овај je био само за поуку. Војвода даде однети скеле и рече Манојлу: „Кад си тако ваљан, де сиђи доље и учини други лепши него овај, да се буде помињало у Румунији.“ Манојло умоли Бога за помоћ, а мајсторима рече, нека начине себи од шиндре крила и нека лете, како могну. Манојло први полети. Али падне и окамени се. Ту потече вода. Девет мајстора полети такођер, али се претворе у прах. Ништа није остало.Код ове je варианте најзначајније то, што не позна као ни она под Г  локализације манастира у Арђеш. Има доста трагова очитој модернизаціи (:цемент, „да се буде у Румунији помињало“).И .Ердељска варианта, коју je забележио А . Wellmer у Über L a n d  und M eer, г. 1874, бр. 36., позната ми je само по ономе, што je одатле извадио Арнаудов, о. с., стр. 413. под IV.Зидови замка Баркана непрестано се руше ноћу. Анђео обађе мајстора Манојла, да му саопћи, нека узиђе прву жену, која he донети обед. О д девет мајстора само Манојло не caonhyje својој жени тајну, па она буде узидана. Тада ce je замак уздржао и подигао. Али како нема скела за силажење, мај- стори скачу и скрхају врате. Само je поштен Манојло остао читав.Интерес je варианте у томе, што показује другу локализацију, не Куртја- де-Арђеш, него Баркан и што не познаје летења на крилима од шиндре. О  стилу не може се ништа казати према изватку Арнаудовљеву. Исто се тако не види из његова садржаја, да ли ce je Манојло молио Богу за препреке путу његове жене и да ли je био услишан.
Г Л А В А  II.А Р О М У Н С К Е  В А Р И А Н Т Е .Сасвим другог карактера су две аромунске варианте из Битол>а и Бера. Оне не познају зидања задужбине, већ градњу моста баш као ни новогрчке верзије. Н а њих посвема пристаје назор Арнаудова, да се наслањају на грчке варианте, особито на епирску (стр. 483. цит. дела, где се даје генеалошка таблица балканских варианата заједно са мацарском). Упор. и исправна опажања Стефановићева, о. с., Воља, III., 457. Само ваља приметити, да том констата- цијом није решен проблем, ко je од кога узео приповедалачку обраду, Аромуни од Грка или Грци од Аромуна.Садржај je варианте из Битоља (=К руш ева) овај.Била три брата, славна и вешта мајстора, сва тројица ожењени. Свако je знао за њих. Није било тако тешког посла, кога они не би могли учинити. Цар их позове по неком човеку. Отпутује ноћу по месечини. Поклснише се цару, рекоше му, да су подложници његови, па што захтева од њих. Цар им 11) Из овога се места јасно види, да je суфикс -ши у нашим именима И ваниш  (и одатле изведени патронимукум) И ванйш евик, која су потврђена у Херцеговини и Далмацији од X IV . столеће (в. А к . R j J, IV ., 101.), деминутивне природе и да га ради тога ваља иденгифицирати са арнаутским деминутивним суфиксом -še, о којему упор. Јокл, Linguistisch-kulturhistorische  

Untersuchungen aus dem Bereiche des A lbanischen , стр. 24., белешка. Овај лингвистички факт треба истаћи овом пригодом ради'тога, што румунске варианте понајвише називају дете узидане жене истим именом као и наша народна песма: Јован^= И ван (иш — el), а Стефановић с правом истиче (Воља, III., 456), да су у арбанским вариантама, сачувани у главном сви основни еле- менти, које садржи и Зидањ е Скадра. Према томе И ваниш  као хибридно словенско-арнаутско име упућује такођер на територију, где ce je формирала наша песма Зидањ е Скадра.
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наложи, да саграде мост на Арти. Ако не успију, живи неће отићи. Након три дана промишљања, обрекоше за седам година саградити мост, који нека остане цару, а царевина да сноси трошкове. Само нека им цар допусти да доведу своје жене, како се без њих у туђини не би тужили. Цар им све ово дозволи, јер xohe само мост, иначе he их сасећи као овце.Пођу по своје жене, које су биле из Нонте иза брда и доведоше их у Арту. Даду се на рад. Припреме место, ископају темељ и довезу камење. Али што су дању израдили, то je ноћу вода потопила. Ш ест година се тако мучили. Моста не зготовише. Седну да размисле. Проплачу, jep се рок приближавао.Једнога јутра, када се старешина умио и прошетао по дворишту, опази тицу, која се летећи спустила на грану. Дуго je гледала. Цвркутајући говорила му je: „Н е  тугуј, старешино, већ доврши посао. Узми жену најмлађега брата *), стави je у темель, покри je живу. Не показуј ни туге ни милосрђа.“ Кад то чу старешина, уздахне, срце му се парало ради најмлађе снаје, која je имала мало дете. Дете није могло стајати ни бити без мајке. Звало се Костадин. Старешини je било жао, али што he, кад je Бог тако одредио. Д а се мост доврши, најмлађа je снаја морала да умре. Pboj одреди код куЬе, да добар обед приреди, да се обуче и да га сама донесе. Снаја послуша све. П робуди Костадина, подигне га, даде му сису, а затим га опет метнула да спава. Приреди се и накити и отиде ка мосту. Сви су весели, кад je донела обед. Кад дође на мост, рече мајсторима: „ О  ви несретни мајстори. Beh градите 6 година, а моста нема!“ —  „Госпо, и ми се чудимо, одговоре они, од када смо га започели. Дању и Hohy сви радимо; а не можемо да га поставимо. Старешина нас заклео, да онога, ко нам данас ручак донесе, не пустимо да побегне, него да га узидамо у темељ. Онда heMo саградити.“ Она јадна није разумела што су јој мајстори говорили. Гледала je свога супруга, који je плакао. Она запита: „Одговори ми право и чисто, зашто плачеш, тако жив био.“ „Драго моје уздисање! одговори јој, ни ради чега, веЬ што ми прстек паде у ову јам у* 2). Сиђи и дигни га!“ Она уђе у јаму по жељи супруговој. Мајстори ce пожуре, да je без милосрђа у темељ гурну. Зазидаше je. Она je, јадна, викала и усрдно их молила. Месо je своје дерала, косу je чупала: „Полако, полако, о ви мајстори од рђава заната, да још једном даднем сису своме Костадину“ . Мајстори нису чули ни плача ни гласа њезина. Она их je, колико je могла, заклињала: „Имала бих још једну реч, да вам кажем. Чујте. Сису ми оставите на пољу, да ми дете од глада не умре. Пошљите кога, да ми. га доведе, да му ставим сису, jep je мален и недорасао; не може да стоји.“ Мајстори je не слушају, Beh гледају посла. Јадница тада изрече псовку. Ватра сине из њених уста: „Како цвили мој малй, тако нека цвили ова река. Како дриЉем ja јадница, тако нека дршће и мост у Арти. Нека не прође ни месец дана, а да се ова река не омрси утопльеним човеком. Како мени цури млеко из грудију, тако се, да Бог да, и ви чистили. Колико je у мене на длану власи, толико нека вам je cpehe у години. Нас три сестре имале смо рђаву судбину. Узидали су нас рђави мајстори, једну на Дунаву, другу на Вардару, а мене треЬу у мосту у А рти.“Истаћи ваља да се са арумунском крушевско-битољском песмом посвема слаже приповетка (приказка) у Прилепу. Арнаудов, о. с., 341., држи, да je песма овде промењена у приповетку. Као и Стефановић, Воља. III., 458., и ja му дајем право. Само што се може радити о томе, да je овде на наш језик препричана арумунска песма. Под бр. IV . даје Арнаудов стр. 447. и из Крушева једну
*) Жена најмлађега брата, млада Гојковица, мора да се жртвује, према нашој народној песми.2) Према Вуковој варианти Мрњавчевић Гојко жали, што му je златна јабука пала у Бојану. Али он говори ову лаж само ради тога, да сакрије прави разлог своје боли, jep не може истину да каже својој жени; он не лаже као овде, да ју намами у темељ. И  опет се види, да je интерпретација наше народне песме људскија, „класичнија“ . Девери Гојковичини, краљ Вукашин и војвода Угљеша, и Раде по њиховој заповести, извршују оно, што у румунским вариантама врше Манојло и зидари. Нада све je пак лик Гојковичин племенит, која теши мужа речима: „Моли Бога за твоје здравље, А  салићеш и бољу јабуку.“



17 Рум унске йаралеле „Зидањ у Скадра 237варианту, где се помиьье Струма невеста (заправо име реке). Како je аромун» ска верзија забележена баш у Крушеву, а везе су између Прилепа и Крушева велике, изгледа ми, да исправно супонирам, и то тим више, што за свих осам тачака прилепске варианте налазимо потпуних паралела у битољско-крушевској варианти. Идентитет je потпун чак и у номенклатури. Без имена су у обе варианте цар, који гради мост, три брата мајстора и невеста, док само њено дете има име, и то у аром. грчкој Костадин (Аромуни су гркомани), а у при- лепској приповеци Милош(че). Назначивање година рада разликује се само по броју.Варианта из Бера (Veria) каже ово : Тисућу je мајстора градило мост у Арти. Ш то су кроз дан урадили, то je река ноћу потопила. Зидари се чудили и нису знали, што да чине. Једне недеље нека лепа златна тица тужно je онуда певала: „ О  ви мајстори рђавог заната, бадава се мучите и губите време, јер не ћете довршити рада, ако не узидате жива човека. Зато нека ко му драго ухвати жену старешине мајстора Гиани.“ Кад то зачу Гиани1), свака му се влас накоструши. Био je у мукама, није знао, што да ради. За- зове калфу и рече му: „Иди и реци господарици својој да дође овамо.“ Тужан и жалостан оде калфа „проклињући онај час, који га je ставио пред Гиани-а. Није знао, како да господарици каже. Рече само: „Послао ме Гиани, да дођеш онамо.“—  Ако je зато да дођем, калфо, онда je добро, да дођем онаква ка- ква сам.— Било добро или зло, газдарице, дођи онаква, каква си, јер Гиани je твој, а ти његова. Нико те неће изсмејавати.Пође и дође до моста у Арти, где je узе 10 мајстора и метну у темељ. Не слушају они ни плача, ни туге, ни самилости, него сви навалише, да je живу узиђу, како би се учврстио мост.— Лагано, лагано, ви мајстори од рђава заната. Молим Вас, да још једном дадем сису своме синчићу.Мајстор не чују, већ свршују посао. Клетву и ватру саспе из својих уста: „Како виче моје дете, да Бог да завијала тако и ова река. Како дршће моје тело, тако дрхтао и мост. Нека не прође месец, а да река не окуси меса човечјега. Како ми цури из сисе, тако да Бог да и ви мајстори исцурили. Колико ми je власи на длану, толико вам среће било, јер нас три сестре све смо рђаву судбину доживеле. Рђави нас мајстори узидаше, једну на Бистрици * 2), другу на Вардару, а мене најмлађу овде у мосту у А рти.“Како се види основне разлике између аромунских варианата нема, управо онако, као што нема основне разлике ни међу дакорумунским вариантама Разлике су само ономастичке природе. Варианта из Бера позна име мајстора у грчком облику Гиани, који нас сећа имена Иванче , сина удовице, који гради тамницу у бугарској варианти к (Махал, о. с.).Иначе се за аромунску варианту може устврдити, да стоји у најужој вези са новогрчким вариантама. Јатридисова, критека, закинтска и све крфске верзије (упор. Ш ладебах о. с. р. 88. сл.) познају три сестре као и аромунска. Јатри- дисова и крфска говоре о градььи моста, последња о градњи моста у Арти. Све су три сестре узидане према овим верзијама, и то према првој једна у Трнови 3), друга код Манојла, а трећа код моста на Елади уТесалији, а према другој на градњи моста на Дунаву, код Валоне и Арте. Упор. Шладебах о. с. р. 88— 9, 93— 4. Арнаудов, о. с., стр. 387.— 398.Ш то се тиче помињања моста на Дунаву, ваља упозорити, да према бугардкој варианти (Качановски р. 120, 248— 251) краљ Вукашин гради мост на* Дунаву.а) Манојло овде има за чудо грчко име. Гиани = Ј а н и  ( = Јо в а н ) .2) Очито се ради о тесалској реци, која тече крај τα Σβρβλία цара Константина (Србица, тур. Серфиџе),3) Изгледа ми, да се ради о месту између Јанковаца и Магарева код Битоља, где има Цинцара, или о којем грчком Трнову (н. пр. у Епиру).
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Г Л А В А  III.Т У М А Ч Е Њ Е .Аромунске версије не веле, да ce je мајстор, који гради мост, звао Манојло, већ га берска зове Гиани. Али да je то био Манојло, говоре нам дакорумунске и бугарске версије. Према Шапкареву (Зборник  etc. 10, 13— 14) мајстор Манојло гради мост на Тунџи; упор. и Сборник II, р. 78. Гледе ново- грчких упор. Шладебаха L с.Бугарске паралеле показују и друге заједничке појединости са аромунском версијом. Тако заповест царева, да мајстори не he изићи живи, ако не уснију у градњи, налази се и код Шапкарева, Сборник  10, р. 13— 14, где гради мост на Тунџи Суруџаипаша са триста градитеља х).У  битољској се верзији вели, да je мајстор, како би хинио разлог плача и навео снају да уђе у јаму, рекао, да му je прстен y њу пао, а она да пође по њ. Код Качановскога 120, р. 248— 251 плаче мајстор зато, што му паде у воду златна јабука2). Код Бончева 18, р. 32 Мануил плаче такођер кад му дође жена ради тога, што му je пао прстен у темељ здања. Упор. 
Сборник  II, р. 72, Шапкарев 10, р. 13— 14.Очито je дакле, да из ономастике и сличности у појединим мотивима следи, да новогрчке, аромунске и бугарске паралеле о зидању моста и других обје- ката иду заједно. Манојла као градитеља позна Верковић 7, 11— 12, Илиев 304, 366— 367, 162, 253— 254, Бончев 18, 32, Шапкарев 10, 13— 4, упор. Сборник II 69 М анојло. С  н je делом најмлађи мајстор или најмлађи брат. Овај партикуларитет није дакако од важности. Важније je, да га Миладиновци зову 
М а н о ъ), Маноле, а Сборник  II, 7 5 —77 М анол. Из бугарских и маћедонских варианата, што их je сада у изватку саопћио Арнаудов, /. с., видим, да се облик М анол, -а, -че, Манолица  (његова жена) налази у 12 песама, док у 15 налазимо М аноил , Мънуил (Мънуилица), М анаил, очито адаптирање посуђеног облика црквеноме. Арнаудов с правом истиче, да то име није типично са буг. нар. поезију (стр. 430). Зато се и надомештава другим згоднијим, понајприје онаквима, која су сузвучна као М ихаил  и Милен  (ретко), а онда са чисто народним као Пејчо, најчешће Павле . Који je разлог, да су ова два последња дошла, не знам.Има и бугарских варианата, које не познају никаквога имена као и аро- мунска. Без важности je факат, што наше, арнаутске и новогрчке варианте не познају овога имена.О д важности je име мајстора ради тога, што држим М анолг е румунским обликом насталим на Балкану. -е je као у румун. облицима V asile, Petre и т. д. То je заправо вокативни облик. о і>  о није ни словенска ни новогрчка појава. Налазимо je на пр. у рум. d o n ita  „канта“ из срп.»хрв. дојница „mulctra“ у Посавини ( A k .  P j . Il, 585). Значајно je, да и у грчком ово име гласи Μανώλης, који облик позна и Sophocles, Greec Lexicon  за Έμανουήλ.Особито треба истакнути, да се градитељи моста на Аграиди у Акарна- нији према натпису из г. 1659, зову Δημητριος και Μανώλης (Арнаудов, о. с.у 439. бел. 3., Шладебах, о. с., 94). Зна се, да ce je Акарнанија звала у средњем веку Мала Влашка, за разлику од Велике Влашке у Тесалији. Име Μανώλις долази, надаље, на острвима Косу, Хиосу и Криту у пословици за човека, који гради ваздушне куле: Ό  Μανώλις μέ τα λόγια | Χτίζει ανώγια και κατώγια (=М анојло сагради речима горње и доње катове) према забележби К . Dietricha (према Арнаудову, о. с., 440., бел. 2.). Значајно je, да грчке народне песме о овој теми не познају овога имена, као ни аромунске. Али Beh најближа словенска из Струге зове га младо Маноле (Арнаудов, о. с., 341). * 2 3

!) И  у Вуковој варианти граде Скадар триста мајетора.2) Упор. белешку 2. на стр. 226.3) У  дакорум. паралелама M anea-M anole.



19 Рум унске йаралеле „Зидањ у Скадра 239Нада све je важно, што налазимо у поменутој бугарској варианти опето- вање хипокористика и дужег облика М апо М апоіе  баш као и у дакорумунским версијама, које га претстављају као градитеља манастира. У  бугарској версији (Rosen, Bulgarische Volksdichtungen  1879, p, 208) зове ce мајстор, који гради кулу у Солуну, такођер Манојло.Ономастичко испитивање нас дакле учи, да се основ дакорумунским версијама има тражити на Балкану. Северни Румуни обавили су у овој легенди само тај посао, што су je довели у везу са градњом манастира у Куртја де Арђеш и са војводом (Раду) Негру. НЬихова версија стоји, судећи по имену мајстора и по мотивима, у најужој вези са бугарскима. Ваља наиме истакнути, да Трѣвненска варианта (бр. 35 код Арнаудова, стр. 366. сл.) у тачки 6. и 7. помиьье, како ce je дигао јак ветар и напрашио Марики, жени „мастура Мъ- нуила“ , све јело. Она се повратила и зготовила ново. Кад je опет пошла, да донесе Манојлу ручак, дигао се облак и киша. Марика je газила до појаса по води, али се није више враћала. Видели смо у горњим дакорум. вариантама исти овај мотив запрека путовању Манојлове жене. Само им je овде дана друга интерпретација. Овде их je Манојло сам измолио у Бога за то да му жена не би могла извршити посао и да би остала на животу. Сасвим исту интерпретацију налазимо у бугарској варианти из Елене III (Арнаудов, о, с., 365. тачка 6 и 7). Али ни овде се не инсистује толико на мотиву запрека колико у дакорумунским вариантама.Другу везу измећу бугарских и дакорумунских варианата добро je при- метио Стефановић, Воља III., 460. Док само код горе поменуте варианте Трѣв- ненске певач помиње за Манојла, да je себи направио вештачка крила да од- лети, али je пао, горе смо видели, да су дакорумунске варианте јако разрадиле баш мотив вештачког летења мајстора и везали га са постањем чесме.❖Ако je ово закључивање на основу заједнице ономастике и мотива исти- нито, онда ваља истаћи још и то, да нам оно даје индиције за закључак, ко je био ширителэ ове легенде. То су били зидари звани гоге1), који су нај- чешће цинцари, cf. гоге цинцари са Орида (18. стољ.), код Вука Р ј. и A k . P j ., III, 241. Као презиме налази се у Дубровнику и код ердељских Румуна* 2).Ова нам хипотеза најбоље објашњује облик М апоіе  у рум. и бугарским вариантама и у новогрчким називима за зидаре.А  најбоље нам објашњује и сам карактер песме, особито онај дакорумунских варианата. Према приказивању њихову, главар зидара je неке врсте геније, више биће, које опћи у сну с божанством. Бог му услишава молитве. Али на њему je и тешки задатак, који може успешно да обави само онда ако жртвује оно, што му je најмилије, а то му je жена и дете.Како му je главно његово здање, он je према властитој жени тврд и немилосрдан. Здање му je више него ли осећаји. То зданье му je наређено од кнеза (Негру) или цара, људи, који су виши од њих, а жртву хоће Бог.Очито je, да се изградња легенде у овом правцу може да замисли само у зидарском милијеу. Како су зидари обично далеко од своје фамилије, за аромунске je жене ово рђав занат. Оне томе своме схваћању дају видна одушка у аромунским вариантама. Оне се приказују као жртве позива не само у овим вариантама него и у дакорумунским, као и у неким бугарским.Клетва, коју узидана жена изриче, сасвим je логичан завршетак у аромунским вариантама. Логичнијега не можемо себи ни замислити.Све ово јасно упућује на зидаре као ствараоце и носиоце ове легенде по Балкану. То су биле гоге. Какву су они важност имали у историји бал- канских гра^евина, о томе нисмо нажалост никако обавештени, јер података историских немамо. Гоге су се, дакако, могли при стварању ове легенде слу-
*) Овако зову Арнаути Цинцаре уопће, в. G . Meyer, Etym . alb. Wörterbuch, p. 126.2) Упор. име данашњега рум. песника и политичара Окт авиан Гога.



240 Гласник Скоискоі Н аучноі Д руш ш ва 2 0жити и оним прастарим мотивима, који су раширени код свакога народа, о узкђавању жива бића, да би неко здање успело. Те су мотиве они зацело су- сретали на своме путовању и то je био довольан разлог да њихова прича наиђе на повол>ан пријем. Према томе Стефановић има право само што се тиче неовисности основних мотива ове баладе од грчкога или аромунскога извора. Ти мотиви (заправо народно веровање) могу да буду донекле неовисни од путовања. Али се идентитет имена односно прекрајање њихово не да друго- јачије тумачити неголи путовањем.
Клетва, КОЈОМ се аромукска балада логично завршује, важна je за комен- тарисање дакорумунских варианата. Кад не би имали ове клетве, завршетак у дакорумунским вариантама био би нам неразумљив. Не би разумили наиме, одакле долази то, да мајстор геније, који се приказује да у сну опћи са божанством, којему на јави Бог услишава молитве, који напокон по вишој заповести узидава своју рођену жену и жртвује своје дете, мора да страдава, да буде окамењен и он и његови помагачи. Оваква концепција мајстора-генија била би заиста нелогична, кад не би на њима почивала клетва.Народна машта настојала je у дакорумунским вариантама да изглади ову нелогичност на тај начин, што je на концу опет увела у акцију војводу Негру, који их пита, би ли умели саградити још лепши и већи манастир од онога, за који je Манојло жртвовао и жену и дете. Они, како им je прече мајсторство од свега на свету, веле да би. Војвода Негру, да збиља не направе бољи и лепши од његова, одстрани скеле, како се они не би могли повратити на земљу и више градити.Народна машта, која ствара мите, иде даље у том правцу и приповеда, како се од њих ствара камење ( =  материал за градњу), а од суза мајчиних бунар,.Очито je, да je народни песник, који je на овај начин покушао да објасни и затрпа нелогичност, заправо пошао од аромунске ( =  грчке) предоцбе клетве мајчине, ма да то није рекао. Код клетве je разумљиво и окамењење зидара и стварање бунара.Разлог, зашто je дакорумунски народни песник на овај начин заменио аромунску материну клетву, може се дакако само нагађати по концепцији, по песничкој замисли.Ако упоредимо ове варианте, дакорумунску и аромунску, прва je разлика, коју опажамо у томе, да аромунска особито инсистира на лику бедне мајсторице мајке, која мора да страдава услед рђава заната, коме ce je посветио супруг. Дакорумунска варианта, уза све што ни она не занемарује овога трагичнога лика, далеко више црта карактер генија-мајстора, истичући што je он у стаььу да створи, кад допринесе жртву.По овој замисли мора он да буде, слично као старо-француски јунак Роланд према схваћању Гастона Париса1), жртва од „desmesure“ , жртва своје преузетности ; мора да испашта, што je прекорачио мере човечности. И дакорумунски песник даје, према томе, концесију, како je горе речено, првотној жениној клетви: они се морају окаменити и постати нешто друго.*Кад смо овако решили проблеме, које постављају румунске версије, обратимо сада пажњу Вукову Зидањ у Скадра на Бојани  и питајмо се, колико нашу народну песму могу да објасне румунске паралеле.Пре свега упозорити треба на неке споредне ствари.З а  разумевање наше песме од важности je пре свега арнаутска легенда о три брата, која су градила Скадар. Они станују у Црној Гори. Упор. Шла- дебах о. с. р. І02. Име неимара Раде долази такођер и у приповеци о зиданьу *)
*) L a  littérature française au m oyen âge. 8e éd., Paris, Hachette, p. 58.



21 Рум унске иаралеле „Зидаььу 241Скадра код Шладебаха о. с. р. 117. Важно je упозорити такођер на то, да се три брата, која граде Тешањ, зову Радо, Петар и Гојко. Забележити треба, да je Раде или Радул  врло често влашко име, од нашега Радослав.Идентификацију градитеља Скадра са кралем Вукашином и шеговом браћом вала упоредити са кралем Вукашином, који са своја три брата гради мост на Дунаву, упор. Качановски 120, 248— 258.Из ових се чињеница види, да и локализација легенде у Скадар и иденти- фикација са краљем^Вукашином у нашој народно] песми, није специално српска појава, него да и д е^ % во  у путовање легенде по Балкану.Упоређење нате народне песме са румунским вариантама важније je у негативном, неголи у позитивном правцу.Пре свега, за разлику од дако- и аромунских варианата, не жртвује зидарски мајстор Раде своје жене, него један од она три брата Мрњавчевића, за рачун којих * неимари граде Скадар. Млада Гојковица, супруга најмлађег брата Гојка, који није говорио ништа код куће, жртвује се. Раде неимар не жртвује ништа. О н чак игра џентлеменску улогу у песми, остављајући на молбу Гојковичину прозор за њене дојке, које малог Јову хране годину дана.Очито je, да je наша песма изгубила везу са зидарским милијеом. Не приказује више трагедију зидарске фамилије, него онога, који je започео градњу града, једнога од трију Мрњавчевића.Како je и Ловро Михачевић, По Албанији  р. 67, забележио сличну причу о зидању Скадра, изгледа, да he више светлости у питању о постању наше народне песме моћи да унесу арнаутске варианте неголи румунске, кад буду бол>е познате и ако се пронађу1).Упозорити ипак треба, да се син младе Гојковице зове „нејаки Јо в о “ управо као и у румунским вариантама Иванииі — Иванел — Јован  (код него» тинских Румуна). Како je ово песма, која je par excellence везана на путовање по Балкану, овај детал> није без извесне вредности.Како je срп.-хрв. народна песма изгубила везу са зидарским милијеом, њен завршетак je нужно морао да буде другојачији неголи у дако» и арумунским вариантама.Није требало ни казне за преузетност зидарских мајстора, као у аро- мунским вариантама, јер 1. неимар Раде je „за братство примио“ Гојковичину молбу о прозорима у зиду за нејакога Јована; 2. мали се јован могао хранити на овај начин годину дана. Мајчиној љубави спрам детета je дакле удовольено. Како зидари врше само налог владара, било би сасвим нелогички, кад би Гојковица, жена брата краља Вукашина и војводе Угљеше, проклињала ове сасвим недужне људе. Свога мужа не може проклети, јер га воли.Срп.-хрв. народни je песник приказао у Гојковици тип супруге и мајке. Kaö супруга она се жртвује за идеју свога човека. При том не заборавља нејакога Јована.Створио je дакле женски тип, врло близ Хомеровој Андромахи, која једнако воли и свога човека, Хектора, и свога нејакога Астианакса.Ta je нова концепција мајке и супруге додуше делом позната и румунским вариантама. Али je у свој својој чистини изражена само у нашој народној песми. О ва чишћа концепција била je само ради тога могућа, што ce je песник решио уске сфере једнога (зидарскога) заката, а подигао се у опћенитије људске висине. Он je фолклористички мотив о узиђивању жива човека, да се постигне успех здања, подигао из зидарскога милијеа у виши људски; једном речју, он га je „покласичио^.-------------------- Пет ар Скок.4) Упор. сада занимива разматрања Стефановића, Воља III., 451.—456.
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RÉSUMÉ.Huit versions đacoroumaines et deux aroumaines sur le thème bien connu de la femme emmurée constituent l’objet de la présente étude de littérature inter* balkanique. Trois problèmes également importants se posent ici:1° la question du rapport des versions roumaines vis-à-vis des autres versions balkaniques ;2° celle du milieu balkanique qui a donné naissance au développement poétique du sacrifice sanglant à offrir à la divinité pour qu’une construction quelconque réussisse ;3° celle des facteurs qui ont propagé ce sujet poétique tiré du folklore international parmi les peuples balkaniques.Après avoir soumis à une analyse minutieuse toutes les versions roumaines, l’auteur admet, avec d’autres savants, l’identité des versions aroumaines avec les grecques modernes, notamment avec celles qui proviennent de l’Epire. La version slave de Prilep ne reproduit que très exactement l’aroumaine de Krusevo-Bitolj.Les versions dacoroumaines ont, par contre, des rapports très étroits avec les bulgares, notamment en ce qui concerne le nom du maître maçon M anole . Mais elles s’en écartent en ce sens qu’elles développent avec beaucoup de particularités quelques traits qui ne sont que très imparfaitement ébauchés chez les Bulgares. C e  sont :
a) les prières qu’adresse Manole à Dieu pour qu’il empêche la venue de sa femme;
b) le vol d’Icarus que font Manole et sa compagnie du haut des constructions au moyen des ailes artificielles.Toutes les versions roumaines ont ceci de commun:
a) Les chefs des maçons sont des êtres supérieurs. Manole est un génie qui commerce avec la divinité.
b) Les maçons sont forcés par leur métier à sacrifier leur famille, d’où leur sort tragique.L ’élaboration de cette conception ne peut s’imaginer que dans un milieu de maçons. O r, le métier des maçons, dans les Balkans, a été exercé par les Aroumains qui s’appelaient goge. C ’est l’analyse linguistique du nom du héros de ce cycle M anole qui permet de vérifier cette supposition. O n y voit le traitement roumain de la diphthongue o i > o l). La forme M anole  est très répandue dans les poésies populaires bulgare et roumaine. Elle est cependant suffisament attestée aussi chez les Grecs modernes, en 1659 comme nom de maçon et aujourd’hui comme désignation proverbiale d’un maçon hâbleur dans les îles d’Egée.Si les versions s.-cr. ne connaissent pas ce nom, c’est parce qu’elles sont conçues dans un esprit tout différent. La fameuse version de Vuk, qui accuse beaucoup d’analogies avec les contes albanais, dénote une conception de la femme beau- coup plus élevée que celles des autres versions balkaniques. La jeune femme de Gojko est une autre Andromaque. Elle est également attachée à son mari et à son fils. C ’est que cet admirable poème n’a pas été créé dans un milieu étroit de maçons. Ici, on se trouve dans une sphère plus large et plus humaine, au-dessus du métier.D ’autres observations accompagnent les développements de l’auteur. Ainsi p. e. il remarque la transformation des noms de fleuves en noms de femmes dans les versions bulgares, phénomène qui est à comparer avec les bylines russes et avec les noms des héros R oša  et F a  d’un conte albanais où il faut, sans aucun doute, voir la décomposition du nom Rosapha  donné au château construit sur une colline des environs de Skadar.9 C f. p. e. si. d o jn ic a >  donitä  »seille«, v o j(e )v o d a >  voda  »prince«, le dernier cas présentant en même temps Thaplologie de v o jv o -  > vo  de même que le hongrois va jd a . \


