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פתח דבר
סרביה כיחידה לאומית מונה את קורותיה החל מן המאה השמינית  .במחצית השנייה
של המאה האחת־עשרה ( ,)1077לאחר שעלה בידה להיחלץ מן השעבוד לאימפריה
הביזנטית ,קמה ממלכת סרביה הראשונה ,ובפרק זמן של  300שנים בקירוב מתייצבת
סרביה ככוח מרכזי בחצי האי הבלקני ,ההולך מחיל אל חיל בכיבושיו וניצב מול
הכיבוש העותמאני  .נקודת המפנה המרכזית בפרק זה היא קרב קוסובו משנת ,1389
בו הביס הסולטאן מוראד את גייסות הסרבים בפיקודו של הצאר לזאר ,וסרביה
כולה נפלה בידי הפולש המוסלמי  .מלכי סרביה הופכים לנתיני הסולטאן הטורקי .
האוטונומיה היחסית תחת העול העותמאני נמשכת  150שנים לערך ,אולם זאת תוך
כדי שחיקה אטית של מוסדות השלטון העצמאיים ומידת שעבוד הולכת וגדלה .בשנת
 1540קורסת סופית גם מידה צנועה זו של עצמאות ,וסרביה מאבדת את עצמאותה
לפרק זמן של  340שנים בקירוב .רק ב 1878-תזכה לקום מחדש ,ורק עם קץ מלחמת
העולם הראשונה תזכה להתאחד .
קרוב לחמש מאות שנות שעבוד מוסלמי נתנו את אותותיהן בצורות שונות,
אולם אחת המרתקות ביותר בהן היא המענה הפיוטי לדיכוי המוסלמי – הבלדה
הסרבית העממית .זו נתחברה בעיקר בחבל סרביה ,אך גם בקרואטיה ,בוסניה ,ולאכיה
ובולגריה.
ייחודה של הבלדה הסרבית – בנוסף על ערכה הסגולי – הוא באותנטיות שלה,
הנעדרת כליל השפעה חיצונית וזיקה תרבותית למרכזי ספרות ושירה אירופיים ,גם
לא לאלה הסמוכים אליה גיאוגרפית ,כגון איטליה .הדבר אכן מתמיה לאור מעורבותה
רבת השנים של הרפובליקה הוונציאנית אצל שכנתה מעבר לים האדריאטי  .הסאגה
הארתוריאנית ,לשם משל ,היא צירוף בריטי-צרפתי; הסאגה הנורדית מקורה בגרמניה;
שירת הרנסנס המוקדם ועקרונות ה Stil Nuovo-הם תולדה של מורשת השירה
הפרובנסלית; וכן הלאה  .אולם הבלדה הסרבית העממית המושרת מפיו של הגוסלאר
העיוור – אחיהם למקצוע של הטרובדור הצרפתי ,המיננזינגר הגרמני והשופ הקלטי
– היא מערך פיוטי חתום בתוך דיאלקט סלבי דרומי המתחולל בבחינת יש מאין .
ולא זו בלבד ,אלא שהיא מגיעה לשיאי סגולה הזוכים להערצה מפי גדולי השירה
במאה ה ,19-דוגמת גתה ,פושקין ומיצקביץ' הממהרים לתרגם את הבלדה הסרבית,
כשגתה אף מבקש ללמוד את השפה על מנת לקרוא את השירה במקור .
[]11
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מבחר הבלדה הסרבית המוגש בזאת לקורא מבוסס על מחקרו רב ההיקף והאיכות
של ווק קראג'יץ מאמצע המאה ה( Srpske epske narodne pesme – 19-השירה האפית
הסרבית העממית)  .כללית שמרתי על חלוקתו המקורית לשבעה פרקים של החוקר
הסרבי הדגול ,שהיא גם חלוקה כרונולוגית הפותחת ב"שירים ללא עת" ומסתיימת
ב"שירי המרד" הסרבי.
כאן המקום לציין שמבחר מצומצם של הבלדות ראה אור בעברית בתרגומו של
שאול טשרניחובסקי (שירים מן האפוס הסרבי  .עם עובד .)1992 ,
במדור התודות חובה נעימה לי להכיר תודה לאוניברסיטת פריסטינה ()Pristina
בקוסובו ,ממנה קיבלתי (באמצעות האתר של )/http://www.rastko.org.yu ,Пројекат Растко
את מבחר שירתו של קראג'יץ בכיתוב קירילי ולטיני ,המופיע בחלק מן הכרך שלפנינו
מול התרגום לעברית ,וכן חלק ניכר של התמונות המאיירות את הכתוב  .לגב' נאדה
מילושביץ' ולפרופ' תומס אֶ .א ֶמרט על תרומת מאמריהם ל'אחרית דבר'  .להוצאת
אריה ניר על שנטלה על עצמה מבצע בלתי רווחי זה ,ואחרונה חביבה ,ניצה פלד,
שכדרכה ניקדה ,ערכה ,הגיהה ,העירה והאירה ,והייתה לי לעזר רב בהבאת החומר
לדפוס.
עם זאת ,כמקובל לציין ,האחריות לשלילה ,ושמא פה ושם גם לחיוב בכרך זה,
היא עלי בלבד.

א.ס.
שערי תקוה,
אלול תשס"ח – ספטמבר 2008
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הבלדה הסרבית העממית – מבוא
התרבות הסרבית ידעה מסורת ארוכה טרם קבלת הנצרות ,כחלק מן המכלול רב
הפנים של התרבות הסלבית הדרומית  .המורשת זכתה לתהליך של גיבוש במהלך
ההגירה וההתיישבות בבלקן ,כאשר נוסף לתרבות פן התודעה ההיסטורית ,שהעניק
עומק ומרחב למסורת השירה והפרוזה שבעל־פה.
המפגש עם הנצרות (האורתודוקסית ,בהשפעת ביזנץ) העניק לפיוט הסרבי ממד
נוסף ,והוא המורשת המבוססת על המקרא ועל כתבי אבות הכנסייה  .עוצמתו של זה
נבעה מקביעתה המוחלטת של דת המעניקה לפרט פתרון ערכי באמצעות הדוֹ גמה
המוסרית מזה ,ומסגרת קיום יומיומית במערך של מצוות מעשיות המושתות על ידי
הכומר המקומי ,מזה  .יתרה מזו ,הדוֹ גמה הכנסייתית הוגשה בבחינת תרבות כתובה,
מבוססת במגילות ,חרוטה בנחושת ,ומכאן השפעתה הרבה .עם זאת ,על אף עוצמתה
של הדת לא עלה בידה לבטל את המורשת הפגאנית אלא רק להתערב בתוכה ולפעול
לצדה .הנה כי כן ,שתי המסורות פעלו זו לצד זו ,שכן כל אחת מהן נועדה לרובד שונה
היעד .פן המסורת היה ונותר ביטויו העיקרי של האיכר הבור ,הפן העברי־
ַּ
בקרב קהל
הצרקביה,
נוצרי היה לנחלת המשכיל היודע קרא וכתוב ,וזה ָשכַ ן בעיקר בין כותלי ֶ
היא הכנסייה האורתודוקסית.
הספרות הדתית זכתה לפריחה מרבית במאות ה 12-וה ,13-והתבססה בעיקר על
ביוגרפיות של קדושים ומרטירים  .אולם היבט זה ,אשר זיקתו אל המכלול הגדול של
הבלדה העממית הוא שולי בלבד ,לא יידון בסקירה קצרה זו.
המידע המצוי בידי המחקר על השירה העממית – הבלקנית בכלל והסרבית
בפרט – לפני המאה ה ,14-הוא מועט ביותר  .השינוי הגדול בא בעקבות הפלישה
העותמאנית ,בעיקר במחצית השנייה של המאה ה  .14-מוטיבים ונושאים חדשים
החלו להופיע ולהתבלט בספרות הסרבית ,וזאת בעיקר במישור העממי של הבלדה .
תכנים של אהבת המולדת ,שנאת הפולש והאלהת הגיבור הסרבי הנלחם באויב הפכו
לנחלת הכלל  .כך התייצב מכלול שירי קוסובו שעניינם התבוסה של   .1389גיבור
המחזור הוא הנסיך (קניֵ יז') לזאר ,היוצא לקרב לאחר שעלה בידו ללכד חלק ניכר מבין
שועי הארץ ולהקים גיס כבד הנכון לצאת מול צבאו של מוראד הראשון ,הסולטאן
הטורקי .
[]15
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נפילתו של לזאר בקרב העניקה לאיש הילה של גיבור לאומי ואף יותר מזה .
פלישת העותמאנים לבלקן נתפסה כניסיון מוסלמי חוזר ונשנה להביא לחורבן הנצרות
והתרבות האירופית  .מכאן שקרב קוסובו זכה למעמד כלל־תרבותי החורג מעבר
לחשיבותו המקומית .הנה כי כן היה לזאר למגן הנצרות ,שומר הסף המקריב את חייו
על מזבח הגנתה של אירופה מפני הברברים העולים בשעריה  .אין פלא אפוא שזכה
למקום בפנתיאון של קדושי הנצרות .העניין בקנייז' לזאר עצמו ,באשתו מיליצה ובבני
ביתם הלך והתרחב עם הזמן ,עד שהקיף מכלול שלם של דמויות – חלקן פרי דמיונו
של המשורר העלום – והיה לימים למערך מקיף של נושאים ואישים המרכיב את מה
שווּק קראג'יץ הגדיר בדיוק רב" :הבלדה העממית הסרבית" .
המחקר בנושא הבלדה הסרבית ומורשת השירה בעל־פה החל מוקדם  .כבר במאה
ה ,15-קרי :המאה בה נכתב חלקו הניכר של האופוס הפיוטי עצמו ,רשם והוציא
לאור פטר הקטורוביץ' הקרואטי את שירי הדייגים בדלמטיה (לפרטים ראו בהמשך
בתת־פרק "המשקל")  .אוסף נוסף של הבלדות נערך בשנת  1720בידי קצין אוסטרי
עלום שרשם את מילות השירים מפי חיילים סרבים ששירתו ביחידות צבא אוסטריות
בצפון סרביה  .אוספו של הקצין האוסטרי נתגלה בשלב מאוחר הרבה יותר וראה אור
רק בשנת  ,1925והוא כתב־יד ארלנגן ,Erlangen Manuscript ,בעריכתו של גרהרד גזמן
( ,)Gesemannהפילולוג והחוקר הגרמני של הספרות הסלבית העתיקה  .אוסף ארלנגן
כולל  217שירים ומקטעי שירה  .חמישים שנים לאחר כתב היד ארלנגן אסף הכומר
אלברטו פורטיס ,תרגם לאיטלקית והוציא לאור מכלול נכבד של שירה סרבית עממית
(להרחבה ראו בהמשך) .
אולם באיסוף שיטתי של המורשת הסרבית ,שירה ,אגדה ,פתגמים ושאר ביטויי
הרוח העממית החל ווק סטפנוביץ' קראג'יץ ,Vuk Stefanovic Karadzic ,מי שרשם את
הבלדות "היישר משפתי העם" ,כפי שציין זאת החוקר הגדול במבוא למחקרו .האוסף
הראשון ,הוא "אוסף לייפציג" בארבעה כרכים ,ראה אור בשנים  .1833-1823מהדורה
מחודשת ומורחבת של אוסף לייפציג ראתה אור בווינה בשנים .1862-1841
האנתולוגיה של קראג'יץ ,ובעיקר השירה האפית והבלדה ,זכתה לקבלת פנים
נלהבת שתאמה היטב את רוח הרומנטיציזם האירופי במחצית הראשונה של המאה
ה  .19-היא הייתה אישור מובהק לתפיסתם של יוחנן הרדר ויאקובּ גרים בדבר
חשיבותה של המסורת העממית בעל־פה .הללו ביקשו להציג את היצירה הקולקטיבית
כניצבת בבסיס הספרות ,בניגוד לתפיסה הטוענת שמשורר יחיד גדול הוא זה שמחולל
את המהפכה הספרותית בכלל ובשירה האפית בפרט  .יאקוב גרים היה כה נלהב
לאנתולוגיה של קראג'יץ ,עד שהחל ללמוד סרבית על מנת לקרוא את המקור  .הוא
שחבר לגרים
השווה את הבלדות לשיר השירים המקראי ,וכתב עליהן בהרחבה  .מי ָ
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בשירי הלל על האפוס הסרבי היה גתה עצמו .אף הוא ערך השוואה עם שיר השירים,
למד סרבית ,שלח ידו בתרגומי הבלדות (הגם שמן התרגום האיטלקי של פורטיס),
והילל את הבלדה הסרבית כפסגת השירה העממית באירופה .התרגומים לגרמנית ראו
אור בקצב מהיר ,ובאמצע המאה ה 19-תפסה הבלדה הסרבית את מקומה בצמרת
השירה האירופית  .התרגום המלא הראשון לגרמנית ,מפי עטה של תרזה לואיז פון
יאקוב־טאלבי ( ,)Jacob-Talviראה אור כבר ב  .1825-תרזה לואיז שעמלה שנים רבות
על תרגום  200בלדות ,ראתה להצהיר בסיום עבודתה כי" :פרסום הבלדות הסרביות
שייך לאירועים הספרותיים החשובים ביותר בעידן זה".
התרגום לגרמנית ושבחי גרים וגתה עוררו עניין כלל־אירופי ,ובמהרה ראו אור
תרגומים לאנגלית ,צרפתית ושבדית  .התרגום לשפות הסלביות נעשה בידי גדולי
המתרגמים והמשוררים .כך למשל את התרגום הרוסי נטל על עצמו אלכסנדר פושקין
עצמו ,ואדם מיצקייביץ' (שתרגם בלדות אחדות לצרפתית) אף ראה לכנות את המחבר
העלום של שירי קרב קוסובו :הומרוס הסרבי" .


ווק קראג'יץ ומחקרו
ווק סטפנוביץ' קראג'יץ ( ,)Vuk Stefanović Karadžić 1787-1864הבלשן ואספן הפולקלור
הסרבי ,מענקי הספרות ,שאלמלא מפעלו באיתור ושימור השירה העממית הסרבית
סביר להניח שהיה נמנע מאיתנו היום אחד משיאי השירה האפית העממית.
מחקריו של האיש נעים בשני מישורים :רפורמה של הלשון הסרבית ,ושימור
הפולקלור הסרבי בכלל והבלדה האפית בפרט  .בעוד הנושא הראשון ,רב חשיבות
ככל שיהיה ,חורג מגבולות רשימה זו ,יוקדשו כאן הדברים לסוגיית האיסוף והשימור
של הפולקלור הסרבי ,בעיקר בשירה אך גם בסיפורי עם ,פתגמים ,משלים ועוד .
קראג'יץ נולד ב 1787-בכפר טרשיץ' ,לא רחוק מבלגרד – תחת שלטון טורקי בעת
ההיא – לזוג איכרים קשי יום  .חמשת אחיו ואחיותיו מתו בילדותם  .ההורים קראו
לילדם השישי בשם ווק – זאב ,משום אמונה עתיקת יומין שלפיה השם ישמור על
הרך הנולד מגורל אחיו ואחיותיו  .נראה שהשם שמר על חיי העולל ,וקראג'יץ הלך
לעולמו בשיבה טובה והוא בן  77במותו .מעט מאוד ידוע לנו על ילדותו של קראג'יץ .
הילד זכה להשכלה פורמלית מועטה ביותר באחד המנזרים בסביבה ,אך נראה שהצליח
ללמוד קרוא וכתוב בכוחות עצמו .
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בשנת  ,1804עם המרד הסרבי שהביא לשחרור הארץ לפרק זמן מוגבל של תשע
שנים ,יצא קראג'יץ בן הי"ח לאוסטריה ,למד גרמנית ולטינית והכיר את תרבות
המערב  .הוא שב לארצו ,אולם לאחר  ,1813עם הכיבוש מחדש של סרביה ,נמלט
קראג'יץ לווינה  .בעת ההיא רשם כבר ווק הצעיר לזכותו שורה של מחקרי ביכורים .
אלו צדו את עינו של הצנזור האוסטרי יירניי קופיטאר ( ,)Kopitarאיש משכיל ובעצמו
אספן של הפולקלור הסרבי  .קופיטאר הפך לידידו של קראג'יץ ,יועצו ותומכו .
בתמיכתו זו של קופיטאר הצליח קראג'יץ להוציא לאור את הכרך הצנום והראשון
של השירה האפית העממית בשנת  ,1814תחת הכותרת Mala prostonarodnja slaveno-
 ,serbska pjesnaricaקרי" :ספר קטן של שירה סרבית־סלובנית"  .לאור ההצלחה הרבה
לה זכה מחקרו ,ראה כרך נוסף כעבור שנה ,הפעם תחת כותרת צנועה פחותNarodna :
( srbska pjesnaricaספר השירה העממית הסרבית).
בשני הכרכים הראשונים קיבץ קראג'יץ בעיקר שירים ששמע מפי פליטים שנמלטו
מפני הטורקים ונתקבצו במחוז ְס ֶרם שבצפון מערב סרביה  .אולם איסוף החומר לא
היה שיטתי .קראג'יץ רשם את ששמע בלי לדאוג להצליב טקסטים ותכנים – משימה
בלתי אפשרית בשל מוגבלותו של המדגם המייצג שנאסף במחוז .
לאחר מסע קצר ברוסיה ,בניסיון להתחקות שם אחר שורשי השירה האפית
הסלבית ,שב קראג'יץ לסרביה  .עתה ,מצויד בתקציב ובשם שהלך לפניו ,התפנה
למחקר שדה יסודי בקרב גדולי הגוּסלארים של ימיו ,לקראת פרסום המשך מחקרו .
בשנת  1823נפגש קראג'יץ עם יאקוב גרים ,האורים והתומים של השירה והאגדה
העממית באותם ימים  .גרים ,שהביע את התפעלותו הרבה הן מרמת הבלדה והן
שחבר אף הוא למהללי
ַ
ממחקרו של קראג'יץ ,הציג את החוקר הסרבי בפני גתה,
השירה הסרבית וראה בה את אחד ההישגים הגדולים – אם לא הגדול ביותר – של
הבלדה העממית באירופה .
מצויד בדברי הלל של גדולי הדור ,עלה בידי קראג'יץ למצוא לעצמו פטרון
ספרותי מכובד בדמותו של הנסיך מילוש אוברנוביץ' ( ,)Obrenovicממנהיגי המרד נגד
הטורקים בשנת   .1815למרבה הצער הקשר בין השניים היה קצר ימים  .כבר בשנת
 1832הסיר הנסיך את חסותו מן החוקר בשל לחץ הכנסייה האורתודוקסית הסרבית,
שפרסמה פשקוויל נגד קראג'יץ בו הוגדרה עבודתו הספרותית במילים כגון" :גסות
רוח מחוצפת הפוגעת בקודשי האומה הסרבית" וכיוצ"ב .אולם נראה שהפגיעה הייתה
שולית ,שכן קראג'יץ יצא לסרביה והמשיך בעבודתו  .הפעם לוּוה המחקר בשיטות
מודרניות של איסוף חומר המבוסס על מסורת עתיקה ככל שרק ניתן היה לאמת ,על
הצלבה של טקסטים מפי גוסלארים שונים ,וכן על עריכה פרוזודית של הכתוב שלא
תמיד נותר בזיכרונו של הגוסלאר במשקל המקורי .
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בעשור שבין  1823ל1833-
פרסם קראג'יץ ארבעה כרכים,
שלושה מהם עוסקים בשירת
היונאקים לדורותיהם ,ואחד

בשירת נשים.
בשלב זה זכה האיש בתהילה
כלל־אירופית ,ותרגומי הבלדה
הסרבית ראו אור בשפות
אירופה ,החל בגרמנית וצרפתית
וכלה באנגלית ,איטלקית ,רוסית
ושבדית  .בשנת  ,1835על אף
התנגדותו העזה של הפטריארך
הסרבי ,העניקה ממשלת סרביה
לאיש מלגה לכל חייו ,וקראג'יץ
יצא למסע מחקר נוסף במרחבי
ארצו  .האיש הלך לעולמו שׂ בע
ימים ותהילה בשבעה בפברואר
.1864
מאז ועד היום מהווים מחקריו
של קראג'יץ נדבך מרכזי לכל
מחקרי השירה העממית והמסורת
שבעל־פה .


בשנת  1937הנציחו הסרבים את זכרו של הבלשן
וחוקר הפולקלור הדגול ביד זיכרון הניצבת בכיכר
מרכזית בבלגרד.
הפסל :דורדה יובאנוביץ' (.)Jovanović
ַּ



Zenske pjesme; Pjesme junačke najstarije; Pjesme junačke srednjijeh vremena; Pesme junačke novijih vremena o
 vojevanju za sloboduלפירוט ראו בהמשך.
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השירה הלאומית במכלול של קראג'יץ
ווק קראג'יץ הקדיש לליקוט וכינוס השירה העממית הסרבית את כל חייו  .זאת החל
בפרסומו הראשון משנת  ,1814וכלה במהדורות מתוקנות של כתביו בשנות השישים
של המאה ,סמוך למותו  .אולם המכלול המרכזי וגולת הכותרת של עבודתו הם
ארבעת הכרכים שראו אור בשנים  ,1833-1823הנודעים כ"הוצאת לייפציג"  .בכרכים
אלו גיבש קראג'יץ את משנתו המדעית ,כאשר חילק את מחקרו לארבעה נושאים על
בסיס כרונולוגי :כרך א' משנת ( Zenske Pjesme :1824שירת נשים) – שירים שהוא
ליקט מפי נשים ,חלקן עיוורות ,רוב השירים ככל הנראה מן העידן הטרום־נוצרי;
כרך ב' משנת ( Pjesme junacke najstarije .1823שירת היונאקים העתיקה) – מאחר
שהיונאקים בבבלדות אינם עושים שימוש בנשק חם ,הניח קראג'יץ כי המדובר בשירה
עתיקת יומין; כרך ג' ,אף הוא משנת ( Pjesme junacke srednjijch vremena :1823שירת
יונאקים בתקופת ביניים) – בעיקר שירי היידוקים במאבקם בכובש הטורקי; כרך ד'
משנת ( Pjesme junacke novijih vremena o vojevanju za slobodu :1833שירת היונאקים
בעת החדשה במאבקם לחירות) – ובו אסופת שירים מימי המרד הסרבי בשלהי המאה
ה 18-וראשית המאה ה .19-
לאחר פרסום "הוצאת לייפציג" יצא קראג'יץ למסע נוסף ,הפעם בחבלי ארץ בהם
טרם ביקר ,כגון מונטנגרו ,דלמטיה ועד דוברובניק בדרום  .פרי המסע היה מה שכונה
לימים "הוצאת וינה" ( ,)1862הפעם תחת הכותרת ( Serbske narodne pjesmeהשירה
העממית הסרבית)  .ביסודו של דבר היו אלה ארבעת הכרכים של "הוצאת לייפציג"
שעליהם הוסיף קראג'יץ שורה של בלדות מן המסע מערבה ודרומה ,סך־הכול 1045
שירים ומקטעים .
התרגום המוגש בזאת לקורא נסמך בעיקרו על מבחר מצומצם מתוך המכלול של
"הוצאת וינה"  .אולם חלוקת הנושאים שונה מזו של קראג'יץ ונסמכת על פרסומים
מאוחרים יותר ,בהם מובא המכלול המקיף של קראג'יץ לאחר צמצום מרחיק לכת,
בעיקר של המקטעים הרבים הגודשים את "הוצאת וינה"  .הטוב והמייצג ביותר בעיני
הוא המבחר שהוכן על ידי צוות המומחים של פרויקט ראסטקו – Пројекат Растко

 – Електронска библиотека српске културеספריית אינטרנט של התרבות הסרבית.
שבעת שערי המבחר בתרגום מילולי הם:




כרכים ב' ו-ג' ראו אור שנה קודם לכרך א'.
> ,<http://www.rastko.org.yu/knjizevnost/usmena/index_c.htmlהספרייה הדיגיטלית נועדה להגיש את החומר בשלל
שפות ,אולם בשלב זה ,קרי :בשעת הכנת כרך זה לדפוס (יולי  )2008רובו המוחלט של הכתוב נמצא בסרבית בלבד .
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  .1המחזור הלא־היסטורי .
  .2מחזור טרום קוסובו .
  .3מחזור קוסובו .
  .4שירים על מרקו קרלייביץ .
  .5מחזור בתר־קוסובו.
  .6שירי היידוקים .
  .7שירים על שחרור סרביה ומונטנגרו .

1. Neistorijski ciklus.
2. Pretkosovski ciklus.
3. Kosovski ciklus.
4. Pesme o Marku Kraljeviću.
5. Pokosovski ciklus.
6. Hajdučke pesme.
7. Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore.

בשבעת שערי השירה הסרבית המובאים בזאת שיניתי מעט את הכותרות .


הערות לשירה הלירית־עממית
בכרך זה מוגשים לקורא שירים מן המורשת הסרבית הקשורים להיבט העממי־לאומי
של הבלדה ,הנסמך ברובו על האירוע המכונן של קרב קוסובו והמאבק בכובש הטורקי .
אולם הדגשת פן זה עלולה ליצור רושם מוטעה לגבי המכלול המקיף של המסורת
בעל־פה ,שרובו שירה עממית רבת תכנים שהם נעדרי זיקה אל ההיבט הלאומי
ושאינם נופלים בסגולותיהם הפיוטיות מבלדות קוסובו הנודעות יותר  .עוד במאה
ה 15-ערך ההומניסט והמשורר הקרואטי ,יוראי שיזגוריץ' ( )Juraj Šižgorićהשוואה בין
שירי הקינה ,האהבה ,האירוסין והמלאכה הסרביים לבין בכירי השירה ההלנו־רומית,
ביניהם :סאפפו ,קטולוס ,פרופרטיוס וטיבולוס ,ומצא כי לא זו בלבד שאין לשירה

הסרבית במה להתבייש בפני ענקי שירה אלו ,אלא שזו אף עולה עליהם.
כך למשל כתב־היד ארלנגן ( )Erlangenמשנת  ,1870הכולל  217שירים ,מוקדש
רובו ככולו לשירה העממית הלירית ,וכך גם האנתולוגיה של קראג'יץ עצמו ,בעיקר
בכרכים המוקדמים מראשית המאה ה .19-
המוטיבים המרכזיים של השירה אינם שונים מאלו המוכרים לקורא משירה עממית
במקומות אחרים ,כגון :הבלדה העממית הסקוטית ,האנגלית ,הגרמנית או הספרדית .
גם כאן המורשת הפגאנית הטרום־נוצרית מעורבת בדוֹ גמה הכנסייתית  .גם כאן
הביטוי הוא פשוט וישיר ועם זאת אינו נעדר תחכום פיוטי של משקל ולעתים
חרוז  .גם כאן רב ההומור המחוספס והתיאור הגרוטסקי ,גם כאן ניכרים עקבותיה


וראו המבוא לספרו.Georgii Sisgorei Elegiarum et carminum libri tres, Venice, 1477 :
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של המורשת המיתולוגית  .החלוקה המקובלת – למען הנוחות המתודולוגית – היא,
בנוסף לפן הפטריוטי המרכזי ,לחמישה מוטיבים :שירי פולחן ,דת ,מלאכה ,אהבה,
משפחה  .קורטוב מאלו יובא בשורות ספורות בדפים הבאים.
לרצות
שירי הפולחן ,מורשת פגאנית מובהקת ,קשורים בעונות השנה ובניסיון ַ
את אלוהי הנצרות באמצעות פולחן אלילי .כך למשל השמש היא אלילה המונעת את
חוּמה מן האדם בשל חטאיו ,ועל כן יש לרצותה בחורף על מנת שזו תשיב להעניק
מברכתה באביב  .עדות לברכת השמש רואה הגוסלאר המזמר בשפע הבקר והצאן בו
יזכה עובד האדמה:
[]...
וְ ַת ְמלִ יט ַה ּ ָפ ָרה ֲעגָ לִ ים,
ׁ ְשוָ ִרים ַק ְרנֵ ֶיהם נִ ְפ ָּתלִ ים.
וְ ַת ְמלִ יט ַה ּסו ָּסה ְסיָ ִחים,
וְ ַרגְ לֵ י ַה ְּסיָ ִחים לְ ָבנוֹ ת.
וְ ַה ִּכ ְבשָׂ ה ְ ּג ָדיִ ים זוֹ ַּת ְמלִ יט

וְ גִ ַ ּזת ׁ ִש ָיר ִאין לַ ְ ּג ָדיִ ים...

Krave ti se istelile,
;sve volove vitoroge
kobile se iždrebile,
;sve konjice putonoge
ovce ti se izjagnjile,
…sve ovčice svilorune

עתה ,כיוון שנתרצתה השמש והיא שבה לחמם את החלד ולהעניק משפעתה לאדם,
היא נמשלת לסירה המפליגה על הירדן ומשוטיה זהב:
ְ ּב ַא ֲה ָבה וְ קוֹ ַרת רו ַּח
לְ ַמ ֲענוֹ ִס ָירה ָּת ׁשוּט,

ְמ ׁשוֹ ט זָ ָהב בּ וֹ ֵהק זוֹ ֵר ַח.

“Od milosti, od radosti,
šajka mu se poljuljuje,
…”zlatno veslo odsjajuje

מתוך אסופת נֶ דיץ' – הירדן הזורם .
מרתקת היא הגישה המעודנת והאינטימית אל הטבע המתעורר בעקבות חום השמש:
ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם ּפוֹ ַר ַחת ָה ַר ֶּק ֶפת
ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְפ ַרחֵ ,מ ֲעלֵ ֶיהם ִּתבּ ֹל

ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ִּתבּ ֹל וַ ֲאלֵ ֶיהם ִּת ּפֹל...




קראג'יץ ,מהדורת  ,1888מס' .189
.2 ,1969 ,,Nedić “ Jordan teče
.Nedić 1969: No. 19

;Igliče venče nad vodu cveta
;nad vodu cveta, nad vodu vene
…nad vodu vene, nad vodu spada
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כך הפרח וכך הציפור:
הוֹ ֶמה גּ וֹ זַ ל ַה ּתוֹ ר
ְ ּב ִח ּתוּלֵ י ַה ּ ֶמ ׁ ִשי,
ְ ּב ֶבגֶ ד ַס ְסגּ וֹ נִ י,

ַ ּב ֲע ִר ָיסה ִמ ֶּכ ֶסף...

Grkalo [j]e grliče,
u svilene pelene,
u šarene povoje,
u strebrne kolepke...

מוטיב האהבה בא לביטוי בהערצת עלמה יפת תואר ,ומוסר השכל לצדו:
ְ ּבתוּלַ ת ָסלוֹ נִ ִיקי ,יֶ לֶ נָ ה,
ימי
ֹאש ְך ֶאל ָעל ַאל נָ א ָּת ִר ִ
ר ֵׁ
ִּכי קוֹ ָמ ֵת ְך ְּת ִמ ָירה ַ ּגם ָּכ ְך,
ֻּכ ָּלם אוֹ ָת ְך ְ ּב ָסלוֹ נִ ִיקי

רוֹ ִאים ,וְ גַ ם רוֹ ֵעי ַה ּצֹאן.

Jeleno, Solun devojko,
Ne diži glavu visoko,
dosta si sama visoka:
slika ti Solun dovaća,
!i solunačke ofčare

מוטיב טקס הנישואין הוא מן הבולטים והמקיפים בשירה העממית ,והבלדה הסרבית
אינה יוצאת מכלל זה  .לא חסר בה גם המרכיב הארוטי המופנם היטב בהומור מעודן .
הנה משפחת הכלה המוסרת את הבת לידי החתן ,ומעירה לו ,ספק בהלצה ספק
באיום:
ְ ּביָ ְד ָךָ ,ח ָתן ָצ ִעיר ְסמוּק לֶ ִחי,
ִ ּג ְבעוֹ ל ׁ ֶשל רוֹ זְ ָמ ִרין נָ ַת ּנוּ,
ִאם ַה ִ ּג ְבעוֹ ל יִ בּ ֹלֲ ,חלִ ילָ ה,
יִ ְהיֶ ה ְקלוֹ נְ ָך ֶח ְר ּ ַפת ֻּכ ָּלנוּ,
ַעל ֵּכן ַה ׁ ְש ֵקה ֶאת ַה ִ ּג ְבעוֹ ל
10
לְ ַבל ָהרוֹ זְ ָמ ִרין יִ בּ ֹל.

Mlad mladoženja, ružo rumena,
!predadosmo ti struk ruzmarina
Ako uvene struk ruzmarina,
;tvoja sramota naša grehota
često zalivaj struk ruzmarina,
da ne uvene struk ruzmarina.

אולם נראה שהחתן אינו מתרגש מן האזהרה ,וזקן השושבינים קורא לכולם לחופה:

.Bovan 1980: No. 40
.Bovan 1980: No. 82



.Karadžić 1881: No. 184 10
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ֵע ִדים ו ְּמק ָֹר ִבים לַ ֶּט ֶקס,
קוֹ ֵרא לָ כֶ ם ָח ָתן ָצ ִעיר,
דּ וֹ ֵהר ַעל סוּס ,סוּסוֹ צוֹ ֵהל,
ַח ְרבּ וֹ חוֹ גֵ ר ,צוֹ ֵחק ַה ַּל ַהב,
וְ ָה ַא ְבזָ ם ׁ ֶש ַעל ָה ֶר ֶסן
11
ַ ּגם הוּא צוֹ ֵחק ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּק ַע.

Ajd’ poodi, kume i starejko,
moli vi se mladi mladoženja:
konja jaše, konj mu poigrava,
sablju veše, sablja mu se smeje,
sama mu se uzda zauzdava,
puca kopča, puca mu grooću.

למותר לציין שאין גבול לתיאור יפי הכלה .היא פרי חבוש בין העלים:
 ;listovimaהיא נקבת הנץ לצד ארוסהּ :פוֹ ֵס ַע ַה ֵ ּנץ וּמוֹ ִביל ֶאת ַה ְ ּנ ֵק ָבה ְ /מ ֻא ּׁ ֶש ֶרת ָה ֵאם /
ְּכנָ ֶפ ָיה זָ ָהב.Ide soko vodi sokolicu, / blago majci, zlatna su joj krila :
ואוי לו לעלם שאינו נושא את אהובת לבו במועד  .יום הקדוש גיאורגיוס הוא יום
מסורתי שבו נוהג החתן להכניס את כלתו לחופה .
žuta dunja među

יוֹ ם ֵ ּגיאוֹ ְרגְ יוּס ַה ָּקדוֹ ׁש ִה ֵ ּנה ׁ ָשב ו ַּמ ִ ּג ַיע
ַא ְך ַאל נָ א ִּת ְמ ָצא אוֹ ִתי ְּכמוֹ ַה ּיוֹ ם.
ִּכי ִאם ְּכ ָבר נָ שׂ וּי אוֹ ָארוּס ,וְ ִאם לֹא
12
ָאז ָקבוּר ְ ּב ַא ְד ַמת ָה ֵאם ַה ּׁ ְשח ָֹרה.

Đurđev danče, opet nam dođi,
ali mene ovako ne nađi,
već udatu ili isprošenu,
!ili majci pod zemljicom crnom

מוטיב מיוחד במינו המייחד את השירה העממית הסרבית הוא "שירי לחיים" .עם הרמת
גביע יין לכבודו של חתן אירוע זה או אחר ,מברך אותו הגוסלאר בשיר קצר הבא להלל
אמנם את חתן השמחה ,אך גם את הקדוש הנותן חסותו למשפחה  .מכאן שירי הלל,
ה  .Slava-כך למשל ,בטרם צאת אדון הבית למסע ,זוכה האיש לברכת הדרך:
ָ ּב ָאח ּו ָה ָאדוֹ ן רוֹ כֵ ב,
יִ ְר ַּכב לוֹ לְ ׁ ָשלוֹ ם,
ֹאשוֹ ,
ִמגְ ַ ּב ַעת ֶמ ׁ ִשי ַעל ר ׁ
זוֹ ַעל ּ ָפנָ יו ָּת ֵצל,
ֹאחז ִס ְפ ֵרי זָ ָהב,
ְ ּביָ דוֹ י ַ
יֶ ֶא ְרח ּו לוֹ ַ ּב ּ ַמ ָּסע,
ְמ ׁ ָש ְרתוֹ רוֹ כֵ ב וְ לִ כְ בוֹ דוֹ
13
ׁ ָשר ִמזְ מוֹ ִרים ָה ֶע ֶבד.
.Bovan 1980: No. 189 11
.Bovan 1980: No. 109 12
.Bovan 1964: 41 13

Naš gospodin poljem jizdi,
Jizda da mu je.
Na glavi mu sfi lan klobuk,
Sinca da mu je.
U ruci mu zlatne knjige,
Družba da mu je,
Prid njim sluga pisan poje,
Na čast da mu je.
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נושא שגור אחר הוא ברכת השפע לכבוד אדון הבית:
לָ ִא ׁיש ׁ ֶש ִּלכְ בוֹ דוֹ נִ ׁ ְש ֶּתה:
רֹב א ׁ ֶֹשר ו ְּב ִריאוּת לַ ֶ ּג ֶבר .
יַ ְר ֶ ּבה הוּא שְׂ עוֹ ָרה וְ יַ יִ ן
14
וְ עוֹ לָ לִ ים ִמ ּ ִמין זָ כָ ר...

U čije se zdravlje vino pije
sve mu zdravo i veselo bilo,
rodilo mu vino i pšenica,
i po kući sve muška dečica.

למותר לציין ששירי אהבה הם מוטיב מרכזי וקרוב לוודאי אף העתיק ביותר בבלדה
הסרבית  .כבר במאה העשירית ציינו כמרי הכנסייה שירים אלו לגנאי  .כך קוזמא –
 – Kozmaמכלי הקודש הבכירים בעת ההיא ,ראה להחרים ולנדות את משוררי "פיתוי
השטן" כלשונו .אכן הגדרה מרחיקת לכת למקרא שירי האהבה הנטולים ברובם מרכיב
ארוטי בוטה ,אם לערוך השוואה עם הבלדה העממית האנגלית ,הגרמנית ,קל וחומר
זו הצרפתית ,הנוטפת זימה לא אחת .הנה תיאור ה"עלמה הסרבית" ()Srpska djevojka
ששם הגוסלאר בפי הבתולה הצנועה .
ִט ּ ְפ ׁ ָשה ֵאינִ י ,לֹא ֲחכָ ָמה ְמאֹד,
לֹא וִ ילָ ה ָהאוֹ ֶס ֶפת יַ ַחד ֲענָ נִ ים,
15
ִּכי ִאם ְ ּבתוּלָ ה ֵעינֶ ָיה ֻמ ׁ ְש ּ ָפלוֹ ת.

Nit sam luda, nit odviše mudra,
nit sam vila da zbijam oblake,
već devojka da gledam preda se.

המאהב לעומתה ,שונה בתכלית ,אולם זאת בתנאי שהוא עלם צעיר:
ַה ַ ּב ַעל ַה ָ ּז ֵקן ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ֶא ֶדר ָרקוּב
כּ וֹ ֵר ַע ָה ֶא ֶדר ְ ּברו ַּח ֲחזָ ָקה,
קוֹ ֵרס ֵעץ ָה ֶא ֶדר ַ ּב ֶ ּג ׁ ֶשם ַה ִ ּנ ָּתךְ.
ַא ְך ַה ָ ּצ ִעיר ְּכמוֹ תוֹ ּפוֹ ֵר ַח ְּכ ׁשוֹ ׁ ָשן.
ָ ּברו ַּח ַה ּׁשוֹ ׁ ָשן ֶאת ַעלְ ָעלָ יו ּפוֹ ֵק ַח
ו ְּב ָמ ָטר נִ ָּת ְך יָ ִאיץ ֶאת ּ ְפ ִר ָיחתוֹ ,
16
וּלְ ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש יַ ְס ִמיק וְ יַ ֲא ִדים.

Star je vojno trula javorina,
vjetar duva, javorinu ljulja,
;kiša ide, javorina trune
mlad je vojno ruža napupila:
vjetar duva, ruža se razvija,
a od kiše biva veselija,
sunce sija, ona rumenija.

שיר "נועז" יותר במושגי הימים ההם ,בא לביטוי במטפורה מקסימה בה נוקטת הבת
בשיחה עם האם ,כאשר זו מסרבת להזמין לביתה ,בניגוד לרצונה של הבת ,עלם חן
.Bovan 1980: No. 303 14
.Karadžić 1881: No. 599 15
.Karadžić 1881, 392 16
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המבקר בכפר  .האם טוענת כי העלם יבקש לשתות  – rakijaסוג של שיכר ,לסעוד
וגם לישון במטה רכה  .הבת מתחייבת לשחרר את האם מטרדות אלה וליטול את
הכול על עצמה...
ִּכי ֵעינַ י יִ ְהי ּו לוֹ ׁ ֵשכָ ר,
יִ ְהי ּו לְ ָחיַ י לוֹ ּ ַפת לֶ ֶחם,
ו ָּפנַ י ַה ַ ּצ ִחים לוֹ יַ ְמ ִּתיקוּ,
ַטל ָה ֵעשֶׂ ב יִ ְהיֶ ה לוֹ ִמ ׁ ְש ָּכב,
וּשְׂ ִמיכָ ה יִ ְהי ּו לוֹ ׁ ְש ֵמי ְּתכֵ לֶ ת,
ַּכר ִּת ְהיֶ ה לוֹ זְ רוֹ ִעי ַה ֶ ּצ ָחה.
יָ בוֹ א נָ אִ ,א ּ ִמי ,לִ ׁ ְשנַ ת לַ יְ לָ ה,
17
יָ בוֹ א נָ א ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים.

Moje mu oči rakija,
moje mu lice pogača,
a bijelo lice zaslada,
rosna mu trava postelja,
vedro mu nebo pokrivač,
a moja ruka uzglavlje,
!zovni ga, majko, na konak
!Zovni ga, majko, boga ti

המובאות מספרו של ווק קראג'יץ:
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המובאות מחיבורו של ולאדן נדיץ'Vladan Nedić, ed. Antologija narodnih lirskih :
.pesama. Belgrade. 1969
שאר המובאותVladimir Bovan, ed. Narodna književnost Srba na Kosovu: Lirske :
.pesme, Vol. 1. Priština. 1980
Karadžić. Srpske narodne pjesme. Vol. 1. Vienna,



סקירה היסטורית,1389-1350 :
ממעמד של מעצמה לחמש מאות שנות שעבוד
למותר לציין את חשיבותו המכרעת של הרובד ההיסטורי בשירה אפית  .לא ניתן
לנתק את השירות האפיות הגדולות דוגמת שירת רולן ,אל־סיד ,שירת הנסיך איגור
או שירת הניבלונגים מדברי הימים בהם פעלו וחיו ,שכן מעשיהם חוללו ועיצבו את
קורות עמיהם  .מותו של רולן במצר רונסבאל הוא שחולל את השלב האחרון בגירוש
הסרצנים מצרפת; מלחמותיו של אל־סיד בכובש המאורי היו שלב מכריע בתהליך
.Karadžić 1881: No. 182 17
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הרקונקיסטה  .תבוסתו של הנסיך איגור מול גיסות הפולבצים ב 1196-היא שסימנה
את קצה של ממלכת קייב בראשית המאה ה .13-מסעו של המלך גונטר אל חצרו של
לקצה של ממלכת בורגונד  .עם זאת ממוקדים ארבעת האפוסים
אטילה הוא שהביא ִ
הנזכרים בנקודת זמן אחת ,ומספרים בראש וראשונה את סיפורו של הפרוטגוניסט
המעניק לכותרת היצירה את שמו .
לא כך הבלדה האפית הסרבית  .אמנם לקורות העתים בבלדה חשיבות לא פחותה
מזו שביצירות הנ"ל ,אך לא מדובר באירוע נקודתי כי אם ברצף המתפרש על פני
מאות בשנים .נהוג להניח כי האירוע המכונן של הבלדה הסרבית ברובה הוא התבוסה
בקרב קוסובו משנת  ,1389שאחריה איבדו הסרבים את עצמאותם ונאנקו תחת העול
העותמאני במשך חמש מאות שנים בקירוב ,אך רק חלק ממכלול הבלדות מתייחס
ישירות אל הקרב הנודע  .הכובש הטורקי מצוי אמנם בחלק ניכר מן הרקע בשירה
זו ,אך תוכני הבלדות חורגים – לעתים הרחק – מעבר לסוגיית השעבוד לנוגש
העותמאני  .כך בשלושה מתוך שבעת השערים המרכיבים יחדיו את מכלול הבלדה
הסרבית המוגש בזאת לקורא ,והם :שירים בטרם עת; שירי מרקו קרלייביץ'; שירת
ההיידוקים  .הנה כי כן ,בניגוד לרובן הגמור של השירות האפיות ,הבלדה הסרבית
יודעת תהליך של צמיחה אטית ,והיא בבחינת פסיפס רב חלקים המתגבש אט אט
החל בשלהי ימי הביניים – אי־שם במאה ה 13-ואולי אף קודם לכן – ומגיע לכלל
שלמות פיוטית בשירת הגוסלארים בשלהי המאה ה 18-וראשית המאה ה ,19-ובעיקר
בימי המרד הסרבי בשנים  .1813-1804
הצמיחה האטית על פני מאות בשנים חוללה את מה שהצרפתים מכנים בהגדרה
קולעת – fermentation epique :תסיסה של השירה האפית שאט אט הלכה והשביחה
עד שפרצה אל עולם הספרות המופתע במחצית הראשונה של המאה ה  .19-היה זה
מכלול שירה עממית שעלה על כל שהיה מוכר עד העת ההיא ,ובנוסף לכול מסרביה
הרחוקה ,מחוז שכוּח אל שאיש מעולם לא זיהה בינו לבין סגולה של פיוט אפי  .לא
היה זה אפוא מקרה שעם מותו של קראג'יץ ב ,1864-תורגם המכלול בשלמותו או
בחלקו לשפות המרכזיות של אירופה .
בעוד אנו יודעים בדיוק מרבי את מועדי חיבורם של האפוסים הנודעים בימי
הביניים (רובם :שירת הניבלונגים ,שירת הנסיך איגור ,שירת רולן ,שירת אל־סיד,
נכתבו בפרק זמן של שני עשורים בלבד ,)1210-1187 ,אין כל אפשרות לקבוע את
מועדי חיבורה של הבלדה הסרבית על רבדיה הרבים  .יתרה מזאת ,אם על היצירות
הנזכרות לעיל מוטבע חותמו של המשורר היחיד – אף כי רב הספק אם השמות
החותמים את היצירה ,דוגמת הנזיר טורולדוס בשירת רולן ,הנזיר אבאט בשירת אל־
סיד או בויאן בשירת הנסיך איגור הם אכן שמות המחבר או שמא שמו של המעתיק
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בלבד – איננו יודעים דבר על מקורות הבלדות להן האזין ואותן רשם ווק קראג'יץ
בראשית המאה ה 19-מפי הגוסלארים שהוא איתר במסעותיו על פני הבלקן  .סביר
להניח שהגדולים שבהם ,דוגמת פיליפ וישניץ ( ,)Visnicטשאן פודרוגוביץ' (Tesan
 )Podrugivicאו ז'יבנה אנטונייביץ' ( ,)Živana Antonijevićהיו ,כל אחד בתורו ,משוררים
מצוינים בזכות עצמם  .אך לעולם לא נדע מה בבלדה ששרו אכן עבר מדור לדור ומה
היה פרי דמיונם היוצר.
בכל קורותיה לא הייתה סרביה יחידה לאומית מאוחדת  .בפרק הזמן של המאות
המקדימות את התבוסה בקרב קוסובו ( )1389והכיבוש העותמאני ,מלך סרביה לא
היה אלא לכל היותר ראשון בין שווים ,וגם זאת בתנאי שניחן בעוצמה הנדרשת
לכפות על נתיניו אחדות לאומית הדרושה לניהול הממלכה  .ואכן ,ספק אם קיימת
דוגמה טובה יותר לפלגנות הפיאודלית של מלחמת הכול בכול מן המקרה הבלקני
עם סרביה במרכזו  .הכול בחשו בקלחת רותחת זו ,ממלכת ביזנץ – לא אחת בברית
עם האויב הטורקי – היוונים ,מלכי בולגריה ונסיכיה מדרום ,ההונגרים מצפון  .בעלי
ברית מאמש הפכו בהרף עין לאויב היום ,ולהפך  .אולם המרכיב המרכזי של השנאה
ההדדית בא ,כרגיל ,מבין הסרבים עצמם  .כך למשל הנסיך מילוטין ,עם מות אחיו,
עולה על ממלכתו וכובש אותה לעצמו; אחד מבניו של מילוטין קם על אביו אולם
מובס בקרב ,האב מצווה לעקור את עיני בנו ולגרשו מן הארץ .הבן העיוור ,הוא סטפן
דצ'נסקי ( )Decanskiמצליח לשוב לארצו ,משחד את מפקדי צבאו של קונסטנטין,
אחיו למחצה  .אלו מעלים את האח אל הצלב ,מנסרים את גופו לשניים ומשליכים
18
את חלקי הגופה לנהר.
הגיבור הלאומי והקדוש ,הנסיך לזאר הגדול הנופל חלל בקרב קוסובו ,משתמט
מלקחת חלק בקרב מאריצה משנת  ,1371ובכך מסייע לניצחון הטורקי; התבוסה בקרב
קוסובו עצמו נגרמת אף היא במידה לא מועטה בשל בוגדנות בני בריתו של לזאר
וכן הלאה והלאה .
מי שעלה בידו לבלום את תהליך התרסקותה של ממלכת סרביה לפרק זמן קצר
של עשרים וחמש שנים ,ללכד את נתיניו לכלל אומה אחת ובכך להביא את ארצו
למעמד של עוצמה מדינית חסרת תקדים ,היה המלך דושאן המכונה דושאן החזק,
 .Dusan silny
בימיו של דושאן זכתה ממלכת סרביה למעמד בכיר של מעצמה אירופית  .לא זו
בלבד שדושאן הכפיל ושילש את גבולות ארצו ,הוא העניק לסרביה מערכת חוקים
 18לסוגיית הפלגנות והבגידה ההדדית של שועי סרביה זה בזה ,ראו את חיבורו של סבייטוזר קולייביץ' Svetozar Koljević,
.The Epic in the Making, Oxford 1980
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טקס הכתרתו של הצאר סטפן דצ'נסקי (אורוש השלישי) ונס שיבת מאור עיניו.
אנסטאס יובנוביץ' (.1852 ,)Jovanović
הДушанов законик, Dušanov zakonik-

–

מתקדמת במושגים של העת ההיא ,היא
שילוב מוצלח של חוקי כנסייה עם החוק החילוני.
דושאן קבע את בירתו בסקופיה ,בה הקים חצר לתפארת בנוסח ביזנטיני  .מיטב
אמני התקופה עמלו על מנת לפאר את חצרו במיטב שכיות החמדה של העת ההיא .
דושאן פיתח את כלכלת ארצו ,בעיקר בזכות יצוא מקיף של כסף וזהב מן המכרות
הנודעים של סרביה .
דושאן הרחיב את גבולות ממלכתו אל יוון בדרום ,בולגריה ורומניה במזרח ,ועד
סמוך להונגריה בצפון .בשנת מותו הייתה סרביה האומה הגדולה והחזקה ביותר בבלקן,
משתרעת על שטח של  200אלף קמ"ר בקירוב ,קרי :יותר מבולגריה ,יוון ואלבניה גם
יחד  .כמו כן פרצה ממלכתו אל חופי הים האגאי בדרום והאדריאטי במערב ,ובשנת
 1355החזיקה סרביה – מדינה יבשתית ברוב קורותיה – ב 1300-ק"מ מחוף הים .
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הכתרתו של אורוש הרביעי הוא סטפן דושאן (החזק) לצאר הסרבים – (,)Uroš Stefan IV
סקופיה  .1346פבלה יובנוביץ'.1898 ,

כמו כן הקדים דושאן להבין לעומקה את סכנת האסלאם המרחפת על הבלקן .
הוא פנה אל הרפובליקה של ונציה והציע לה שיתוף פעולה נגד הסכנה הטורקית,
אולם הוונציאנים ,המעורבים במערכת סחר עם האימפריה העותמאנית ,השיבו פניו
ריקם  .דושאן ביקש סיוע מן האפיפיור אינוצנטיוס השישי ,השוכן באביניון באותה
עת ,והיה מוכן לצורך זה לקבל את שלטון הכנסייה הקתולית  .אולם גם במקרה זה
כשל  .הפעם ההתנגדות באה מפנים ,קרי :מצמרת הכנסייה האורתודוקסית בארצו .
פנייתו בנידון אל שרל הרביעי ,אימפרטור רומי הקדושה בעת ההיא ,הייתה צפויה
אמנם לשאת פרי ,אולם התקפה בוגדנית של בני בריתו ההונגרים בשנת  1354שמה
לאל את ניסיונותיו  .דושאן הדף את ההונגרים והכה אותם שוק על ירך  .אולם מותו
ללא עת בשנת  1355קטע את ניסיונותיו ,שאילו עלו בידו היו עשויים לשנות את
פני ההיסטוריה .
עם מותו עלה לכס המלוכה בנו אוּרוֹ ש החמישי ,והוא בן  19בעת ההיא  .אורוש
ירש מאביו ממלכה רבת עוצמה ,מאוחדת ועשירה  .אולם האיש הצעיר ,מי שנודע
בקורות עמו בתואר "החלש" לעומת אביו "החזק" ,לא הצליח לאכוף את שלטונו
על נסיכי ארצו ושועיה ,ובמהרה נפל קורבן לחתרנות נסיכיו ,וסרביה נכנסה לפרק
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בשנת מותו ( )1355הניח אחריו דושאן החזק אימפריה המשתרעת על רוב שטח הבלקן,
מבוצרת היטב בגבולותיה ,שליטה על חופי ים נרחבים בדרום ובמערב ,מנהלת סחר פורה,
ובעלת שלטון מרכזי רב עוצמה .נדרשו  16שנים בלבד על מנת לפורר את הארץ לנסיכויות
ומחוזות הנלחמים איש באחיו ומובסים בידי הטורקים בקרב מאריצה ,ועוד  18שנים לתבוסה
סופית בקרב קוסובו ( ,)1389שאחריו איבדה הארץ את עצמאותה ל 500-שנים.

שירת קוסובו

32
זמן הרה אסון של מלחמות אזרחים בין שלושה נסיכים הטוענים לזכוּת בכורה ולכס
המלוכה :ווקאשין מרנייבצ'ביץ' ( ;)Vukašin Mrnjavčevićווק ברנקוביץ' ()Vuk Branković
ולזאר חרבליינוביץ' (  .)Lazar Hrebeljanovićהמאבק בין השלושה נמשך שלושים שנים
ומעלה ,ולא פסק – וגם זאת למראית עין – אלא לקראת קרב קוסובו .
הטורקים בראשותו של הסולטאן מוראד ,שהיטיבו לקרא את מפת הפלגנות
הסרבית – בין היתר משום שידם הייתה בהסתת שועי סרביה איש ברעהו – הסיקו
כי הגיע הזמן לקטוף את פירות הפלגנות בשדה הקרב  .הקרב הנודע לימים כקרב
מאריצה ( ,)1371שכּ ן ניטש לגדות הנהר מאריצה בדרומה של סרביה בעת ההיא ,נערך
תחת פיקודם של ווקאשין ,שליט העיר ּפרילֶ פ ,ואחיו אוגלישה  .הצבא ,תחת הפיקוד
הסרבי ,עלה אמנם בהיקפו על צבא המצביא הטורקי ,אך ציוד גיסות העותמאנים
ובעיקר כישרונו של הפיקוד הטורקי ,עלה בנקל על זה של הסרבים .התבוסה הסרבית
הייתה מכרעת  .ווקאשין ואחיו נפלו חלל ,ובפני הסולטאן מוראד נפתחה הדרך
לכיבושה של סרביה ,מהלך שיבצע הסולטאן מקץ  18שנים בקוסובו .
שנת התבוסה במאריצה היא גם שנת מותו של אורוש ִוקצו של השלטון המרכזי
בסרביה  .את מקומו של ווקאשין על כס המלכות בפרילפ תפס בנו ,מרקו קרלייביץ',
אולם זאת כבר במעמד של וסל טורקי  .לימים יהפוך אמנם מרקו לגיבור לאומי של
עמי סרביה ,אולם לאחר שננכה מעלילותיו של האיש את הדמיון הפורה של הגוסלאר
המצוי ,ספק אם יישאר הרבה  .לכל היותר וסל זוטר של הסולטאן הטורקי ,מי שנפל
חלל בשנת  1395בשירות האימפריה העותמאנית באחת ממלחמותיה נגד שבטי
הוולאכים בצפון .
התבוסה בקרב לגדות נהר מאריצה ( )Maricaנבעה ,כצפוי ,מן הפלגנות בקרב
גיסות הסרבים  .רבים מנסיכי סרביה לא חברו אל הכוחות המגִ נים ,ביניהם גיבור
בלדות קוסובו ,הנסיך לזאר עצמו  .לזאר העריך שאם הטורקים יביסו את שונאיו,
מעמדו יתחזק  .הצבא הסרבי אכן נחל מפלה ניצחת ,וחבלי ארץ שלמים נפלו בידי
הפולש  .שטחה של סרביה פחת לחצי משטחה הקודם  .עם זאת ,שיקולו של לזאר
התברר כנכון לטווח קצר ,ולאחר הקרב חיזק האיש את מעמדו בסרביה המקוצצת
וזכה למעמד הנסיך הגדול .אולם מעבר לאשליית הרווח קצר המועד הייתה התנהלותו
של לזאר כישלון אסטרטגי מובהק .למעשה שיחק האיש לידי הכובש המוסלמי שבחר
במדיניות הפרד ומשול ,אסטרטגיה מדינית שצלחה בבלקן יותר מאשר בכל מקום
אחר .
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קרב קוסובו
לקרב המכריע בקוסובו קדמה שורה של ניצחונות מוסלמיים בבולגריה ,שהגיעו אל
שיאם בשנת  ,1388עם הפיכתה של בולגריה למדינת חסות עותמאנית  .עתה נפתחה
הדרך לכיבוש יתרת הבלקן.
הקרב נערך ביום ויטוס הקדוש ,ה 28-ביוני  1389על פי הלוח הגרגוריאני ,בין
צבאות הסרבים ובני בריתם הבלקנים לבין האימפריה העותמאנית .הנסיך הגדול ()Knez
של סרביה ,המכונה בכמה מן הבלדות "צאר" ,הוא לזאר חרבליינוביץ' (,)Hrebeljanovic
קיבל מן הסולטן העותמאני ,מוראד הראשון ,אולטימטום ברור לפיו עליו לוותר על
כס שליט סרביה או להילחם ולנחול תבוסה ,זאת לאור העדיפות הצבאית של גיסות
המוסלמים .
לזאר בחר במלחמה ,וגייס צבא שלא עלה בגודלו על מחצית הצבא העותמאני .
יתרה מזאת ,גיסותיו אשר כללו יחידות מבוסניה ושכירי חרב סקסונים ,נעדרו פיקוד
אחיד ,נפלו ברמת החימוש וההצטיידות מגיסות האויב ,וחסרו תגבורת .המפלה הייתה
אפוא צפויה מראש .
הקרב נערך בשדה קוסובו ( ,)Kosovo Poljeהוא שדה הקיכלי ( kosפירושו קיכלי
בסרבית) ,מישור רחב ידיים לגדות נהר סיטניצה  .לזאר חילק את צבאו לשלושה
אגפים .שניים מהם תחת פיקודם של חתנו ווק ברנקוביץ' ( )Vuk Brankovicושל מילוש
אוביליץ' ( ,)Milos Obilicוהאגף המרכזי בפיקודו שלו ושל סגנו איבן קוסנצ'יץ' (Ivan
  .)Kosancicבתחילת הקרב נראה היה כי הכוחות שקולים ומֹאזני הניצחון נעו לכאן
ולכאן ,אולם בהמשכו של הקרב הייתה יד הטורקים על העליונה ,הגיס בפיקודו של
לזאר קרס ולזאר עצמו נפל חלל  .על פי אחת הגרסאות הגורם המרכזי לתבוסה היה
השליט הבוסני סטפן טוורטקו ( ,)Tvrtkoבן בריתו של לזאר  .טוורטקו – ככל הנראה
בעצה אחת עם הטורקים – בגד במחנה הנוצרי ,הסיג את צבאו בשלב המכריע של
הקרב ,וכך הביא לתבוסה הסופית .
במהלך הקרב יצא מילוש אוביליץ' ,מן הנועזים שבלוחמי לזאר ,במסווה של עריק
סרבי ,אל אוהלו של הסולטאן מוראד .לאחר שהתקבל על ידי השליט המוסלמי ,שלף
אוביליץ' את פגיונו המוסתר והרג את הסולטאן .בנו של הסולטאן נקם את מות אביו
19
בעריפת ראשי כל הסרבים שנשבו במהלך הקרב.
עם התבוסה בקרב קוסובו נחרץ גורלה של סרביה לחמש מאות שנות שעבוד,
וסטפן לזארוביץ' ,בנו של לזאר ,היה לווסל של הסולטאן בייזיד ,בנו של מוראד  .שני
המנהיגים הבולטים שביקשו לשלוט במעמד של וסלים תחת השלטון העותמאני ,על
 19להרחבה ראו הפרק "קוסובו – מורשת קרב" ,ב"אחרית דבר".
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מילוש אוביליץ' מתנקש בסולטאן מוראד הראשון .אוסף פרטי ,פרישטינה ,קוסובו.
המאה ה .19-צייר לא ידוע.

הגדם הגיאוגרפי שנותר מסרביה מימי דושאן ,היו מיליצה ,אלמנתו של לזאר ועוצרת
הנסיכות בשל גילו הצעיר של סטפן בנה ,וכן ווק ברנקוביץ' ,שוע סרבי שנשא את
אחת מבנותיו של לזאר  .בינתיים נוסף על התבוסה מדרום וממזרח איום מהונגריה,
השכנה מצפון ,הלוטשת עין אל סרביה זה דורות  .מיליצה נאלצה – מתוקף מעמדה
– לבחור בבן ברית עותמאני  .ברנקוביץ' מצדו ביקש לעקוף את הכובש הטורקי
ולכרות ברית עם הונגריה מול מיליצה והעותמאנים  .ניסיונו של ברנקוביץ' כשל,
ומיליצה ,בסיוע מוסלמי ,לאחר שהדפה את האיום ההונגרי ,השתלטה על נחלותיו
של ברנקוביץ' בדרום סרביה  .אולם הרווח לשעה של אלמנת לזאר בסיוע הטורקים
היה כשל אסטרטגי בהקשרו ההיסטורי ,וסרביה שקעה כאמור תחת העול העותמאני
לפרק זמן של חמש מאות שנות שעבוד .
בדומה לכל שבר לאומי בקנה מידה כה גורף ,קיבלה תבוסת קוסובו ממד
אפוקליפטי בעל היבטים משיחיים ברובד הדתי  .כך הצאר לזאר מורם ממעמד של
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שליט חילוני בעל אינטרסים פרטניים ,שלאו דווקא עולים בקנה אחד עם טובת ארצו,
לדרגת קורבן ,הכלאה של גיבור לאומי עם מגן הנצרות  .האב דנילו ,בשיר תהילה
שהוא מחבר לכבוד הצאר( “Pohvala knezu Lazar” :תהילת הקנייז' לזאר) ,שם בפיו
של לזאר את המילים הבאות ערב היציאה לקרב:
אתם ,אחי ורעי ,נסיכים ,אצילים ואבירים ,ראו והביטו בזכות הגדולה
שאלוהי מרום מעניק לנו  .מוטל עלינו לקבל את פצעי הקרב ואת
אפלת המוות בחפץ לב ,למען ישוע הנוצרי ולמען המולדת  .כי טוב
בקרב מחיי חרפה .צפוי לנו מאבק נשגב של הקדוש
אלף מונים המוות ָ
המעונה הזוכה לחיי נצח בעדן  .גדולת הנפש נולדת מן הסבל ,והמאבק
20
ברשע מוליד את התהילה.
כוונתו של האב דנילו ברורה  .תוצאות הקרב ידועות אמנם מראש ,אך הטרגדיה
הסרבית נמשלת כאן לקדושי המרטירים הנוצרים המקריבים את חייהם על קידוש
אלוהיהם.
מכאן הדרך קצרה אל תיאור הקרב כמאבק קוסמי בין בני אור לבני חושך .העובדה
שהמדובר בפולש מוסלמי מעניקה לכנסייה את הילת התקדים העברי  .הטורקים הם
21
ישמעאלים ,בני הגר ,ומשולים ל"ענן חצים שהבורא משגר עלינו כי חטאנו".
אופן אחר של פרשנות ,שליָ מים יהפוך למוטיב מרכזי בבלדה ,הוא הטיפול באירועי
הקרב עצמו ,כגון ההתנקשות בסולטאן מוראד ,מעשה שאף הוא זכה בהקשרים
שמעבר לעלילת הגבורה עצמה .
האזכור המוקדם ביותר למותו של הסולטאן מוראד מידי מתנקש סרבי ניתן מידי
קונסטנטין מיכאילוביץ ( ,)1470המתאר את הקרב ,מאשים את הפלגנות והבוגדנות
של בני עמו בתבוסה ,ומעלה על נס את מעשה הגבורה של המתנקש" :והנה מילוש
22
קוביליץ' ,מאביריו של הנסיך הגדול לזאר ,קטל את הסולטאן מוראד".
שלושה עשורים אחריו מעשיר כותב קורותיה של סרביה ,בנדיקט קוריפשיץ'
( )Kuripesicאת מעשהו של מילוש קוביליץ' על ידי מתן פרטים נוספים שיופיעו
לימים בבלדה הסרבית  .לפי קוריפשיץ' ,העלילו שועים סרבים המכונסים ערב קרב
בחצרו של לזאר על מילוש ,כי כוונתו של זה לבגוד במלכו  .בתגובה מצהיר מילוש
 20הטקסט על פיDjordje Trifunovic: Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i Kosovskom boju (Krusevac, :
).1968

 21שם.
 Konstantin Mihailovic iz Ostrovice, Janicarove uspomene ili Turska hronika, (Belgrade, 1966) 22עמ' .105
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כפריים מאזינים לשירת הגוסלאר .ולאחו בוקובאץ' (.1897 ,)Bukovac

על נאמנותו למלך ,ומבטיח להקריב את חייו בקרב שלמחרת  .ההתנקשות במוראד
23
היא ביטוי לאותה מחויבות.
ההתנקשות בסולטאן מורד מוצאת את מקומה גם במקורות טורקיים  .אמנם
במקרה זה מוצגת ההתנקשות כמעשה בגידה שפל של לוחם סרבי המעמיד פני מת,
אך עצם העובדה שבידי החוקר מצויה האפשרות להצליב את המידע משני מקורות
מנוגדים ,מעניקה למעשהו של מילוש את חותם האמת ההיסטורית .לא זו בלבד שעל
פי כמה מן החוקרים מקור האגדה הוא טורקי ,אלא שדווקא הנרטיב הטורקי שהגיע
24
אל הסרבים ,הוא זה שחולל סביבו את אגדת מילוש הגיבור.
במאה ה 14-לא פיגרה התרבות הסרבית אחר המיטב שבהישגי התרבות של מערב
אירופה בימי הביניים המאוחרים והרנסנס המוקדם ,וזאת על אף ניתוקה של התרבות
הבלקנית ממרכזי התרבות באירופה הקתולית  .תבוסת קוסובו והכיבוש המוסלמי קטעו
וניוונו את הישגי התרבות הבלקנית למשך פרק זמן של חמש מאות שנים .הנה כי כן ,לא
פחות משהיה זה כיבוש צבאי היה זה פסק דין מוות תרבותי .כך ברמת התרבות הכללית,
אולם לא כך בבלדה הסרבית .תבוסת קוסובו הייתה לתנופה יחידה במינה בשירה האירופית .
.Benedikt Kuripetic. Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i rumeliju 1530 (Sarajevo, 1950) 23
 24וראו בנידון את חיבורו של .Aleksej Olesnicki, "Turski izvori o Kosovskom boju, 1934
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נראה היה שהעם המנוע מלקום על אויבו הופך את כאבו לשירת מופת" .ההתנגדות לעריץ
הטורקי עברה משדה הקרב אל דף המגילה" ,כתב ווק קראג'יץ במבוא לאסופת שירת העם
הסרבית .בזכות עובדה זו לא נמחקה מתודעתו של הסרבי זהותו הלאומית .המורשת עברה
מאב לבן ,וכך העניקה לסרבים תקווה לימים טובים מאלה .הזמר הנודד ,הגוסלאר ,הנוסח
הסרבי של הבארד הבריטי ,הטרובדור הצרפתי או המיננזינגר הגרמני ,השר את בלדות
קוסובו ומלווה את שירתו בלחן העוּד ,היה לימים לסמלה של סרביה.
אחת התכונות המפתיעות של הבלדה הסרבית היא היכולת – לצד הערצת הגיבור
הלאומי – שלא להסתיר את הפן הפחות סימפטי באופיו ,עד כדי תיאורים בלתי
מחמיאים ואף עלבון .מכאן ערכן של הבלדות ככרוניקות המתארות את האירועים ללא
כחל וסרק  .הנה כי כן ניתן להניח שאלמלא השירה האפית בבלדה ,ייתכן שהסרבים,
בפרק זמן ממושך של מאות בשנים ,היו שוכחים את מורשתם ונטמעים בכובש.


מורשת קוסובו
"אלוהים אדירים'  ...שחרור קוסובו' – למילה צליל משכר של מעשה
נסים  .מילים שמסמלות חמש מאות שנות אופל ושעבוד; מילים
שמביעות את שברו של הנסיך לזאר ואת אסון האומה הסרבית .
'קוסובו '...המילה המתנגנת באוזנינו עוד בעריסה  .אמי שרה לי את
שירי קוסובו לפני השינה ,המורה בבית הספר לא חדל מסיפורי לזאר
וגיבוריו ...המקום הזה בו רגלינו עומדות הוא קברה של תהילת העבר"...
25
כאן נשבר קולו והדמעות זלגו על לחייו ועל זקנו.
תחושת היאוש שהשתלטה על סרביה בעקבות נפילתה בידי האימפריה העותמאנית
חוללה כתיבה ברמה דתית־משיחית .לזאר היה כאמור לקדוש ובבת עינו של האלוהים,
והסרבים היו להתגלמות ישראל החדשה ,העם הנבחר שהוכה אמנם בשדה הקרב מול
כוח עדיף של בני השטן הישמעאלי ,אך זכה לניצחון רוחני מפואר של בני אור על
בני חושך; ובדומה לגלות בבל יימצא גם הפעם הגיבור שיֵ דע להשיב את הגולים
לארצם ,או במקרה זה את הארץ לגולים שבה  .במובן הרחב של המילה ,וללא המסר
האורתודוקסי המושך את טיעוניו מספרי הקודש ,הבלדה פיתחה את הנושא ברמה
העממית ,התאימה אותו לצורכי השעה והפיחה בו רוח חיים של כאן ועכשיו .
 25דברי חייל ביחידה סרבית שנשלחה לשחרר את חבל קוסובו .1913 ,מצוטט מתוך.William Dorich, Kosovo ,1992 :
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מותו של מרקו .נובאק רדוניץ' (.1857 ,)Novak Radonic

במאה ה 15-התרחב מעגל הנושאים מעבר לעלילות בית לזאר ,ומוטיבים חדשים
החלו להעשיר את הבלדה  .כך למשל זכתה לטיפול מקיף פרשת התנקשותו הנזכרת
לעיל של מילוש אוביליץ' בסולטאן מוראד ,ובהקשר לכך שאלת בגידתו של ברנקוביץ' .
מילוש בא לבטא את דמותו הגיבור המקריב את חייו על מנת להציל את עמו משעבוד
לאויב השנוא  .מילוש הוא אפוא נושא הבשורה הלאומית והמוסרית כאחת  .אין זה
מפתיע אפוא כי דמותו העניקה השראה לראשי המחתרת הסרבית הלוחמת באויבי
סרביה ,אם היו אלו ההיידוקים הפושטים על האויב ממארב או ראשי המרד הסרבי
בראשית המאה ה ,19-ואם גברילו פרינצ'יפ –  Principבן העשרים ושתיים ,מי שב28-
באפריל  1918מתנקש בארכידוכס פרנץ פרדיננד ומחולל את מלחמת העולם הראשונה .
גל של נוסטלגיה הביא למכלול שירים המתאר את סרביה בימי גדולתה טרם קרב .
החיפוש אחר הגיבור האולטימטיבי המיטיב לבטא את רוחו של הסרבי העלה על פני
השטח את מרקו קרלייביץ'  .ההצלחה הייתה גדולה ,והמכלול המקיף ביותר בכלל
השירה הסרבית לדורותיה מוקדש לדמות פיקרסקית זו .
ההתעוררות הרומנטית הגדולה שהגיעה לסרביה מעט באיחור ,רק בשלהי המחצית
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הקרב בשדה קוסובו –  .Boj na Kosovuסרט משנת  .1989בימוי ,Zdravko Sotra :בתפקיד
לזאר .Milos Zutic :בתמונה .המלך לזאר לפני מותו.

הראשונה של המאה ה ,19-הביאה שורה ארוכה של אמנים ,בהם סופרים ,משוררים,
ציירים ומחזאים ,להקדיש את יצירותיהם לנושא קוסובו  .במהלך שני עשורים בלבד,
בין השנים  ,1860-1837הופיעו שישה מחזות על הנושא (בשלושה מהם הפרוטגוניסט
הוא מילוש אוביליץ') .הנודע ביניהם הוא  ,Tragedija Obilicמעטו של סימא מילוטינוביץ'
(.)Sima Milutinovic, 1837
משוררים מובילים דוגמת ואסקו פופה –  ,Popaאיבאן לאליץ' –  ,Lalicמיודראג
פבלוביץ' –  Pavlovicורבים אחרים ,מקדישים חלק ניכר מיצירתם הפיוטית למיתוס
קוסובו .
אחת התמונות הקשות ביותר המתארת את המוות הרוחני של סרביה המשועבדת
לנוגש המוסלמי ,מצויה בספרו של איבו אנדריץ' ,חתן פרס נובל הסרבי (,)1961
בספרו הגשר על הדרינה –  Na Drini ćuprijaמשנת .1945
גם בתחום האמנויות הפלסטיות תפס מוטיב קוסובו מקום מרכזי .ציירים מובילים,
דוגמת צורטנוביץ' –  ,Cortanovicפבלה סימיץ' –  ,Simicרדוניץ' –  Radonicוסטפנוביץ'
( )Stefanovicהקדישו את כישרונם למוטיב קוסובו  .מאוחר יותר צייר אורוש פרדיץ'
–  ,Predicאת "הבתולה מקוסובו" ,ככל הנראה היצירה הנודעת ביותר בנושא קוסובו,
המעטרת בין היתר את שערו של כרך זה .
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סוגיית התרגום
היצירות האפיות מימי הביניים המאוחרים הגיעו אלינו כתובות בידו של איש מקצוע .
איננו יודעים אם הנזיר טורולדוס החותם את שמו בשורה האחרונה של שירת רולן
אכן חיבר את היצירה או שמא לא היה אלא מעתיק בלבד  .כך גם אבי המנזר בשם
אבאט ( )Per Abbatהחתום על שירת אל־סיד  .אולם אין ספק בכך שהטרו ֶּבר הצרפתי
או המייסטרזינגר הגרמני המחבר שירה אפית ,הוא בראש וראשונה משורר מצוין
המטביע את חותמו של "סופר מהיר" על עלילות גבורה של גיבור האפי שנמסרו מאב
לבן ו/או נרשמו בכרוניקות בנות הזמן  .מכאן אחדות הסגנון ומכאן הלשון הגבוהה,
הנמלצת לעתים ,של השירה האפית ,המאחדות את מכלול היצירות מימי הביניים,
החל בשירת רולן הצרפתית ,עבור באל־סיד הספרדי וכלה בשירת הניבלונגים הגרמנית
ובשירת הנסיך איגור הרוסית .
לא כך השירה האפית העממית  .הבלדה מימי הביניים שנועדה לאוזנו של האיכר
ונשמעה מפיו של הגוסלאר מקבץ הנדבות ,חפה משאיפות ספרותיות ,לא התיימרה
לשמור על תחביר תקני ועל "לשון גבוהה"  .קראג'יץ אמנם ערך ותיקן את הלשון,
ולא אחת הביא למכנה משותף סרבי ניבים קרואטיים ובוסניים שמשמעותם נשתכחה
זה מכבר ,אולם שפת הבלדות נותרה בעיקרה פשוטה ובלתי מהוקצעת  .מכאן יופיו
המחוספס של המקור ,המכסה לא אחת על אמירה סרקסטית במשל עממי פשוט .כל
אלה נמנעים מן המתרגם לעברית ,החסרה כליל רובד של לשון עממית כפרית ,כזו
שהתייצבה במהלך מאות בשנים של תרבות החומר באירופה בכלל ובבלקן – "החצר
האחורית של וינה" (כך יאקוב גרים) – בפרט  .במובן זה יצוין כי האידיש העממית,
בעלת הזיקה אל הדיאלקטים הסלביים ,היא יעד טבעי לתרגום השירה העממית
הסלבית .
הנה כי כן ,המתרגם לעברית שאינו מצויד במערך התחכום המחוספס של שפת
ההיידוקים הסרבית ,נאלץ לעשות שימוש בעברית התקנית ,היומיומית ,ועם זאת
נבצר ממנו – והפיתוי הוא רב – להשתמש במטבעות לשון ועגה המתגלגלים
בחוצות  .הסיבה לכך פשוטה :תרבות החומר של ימי הביניים שימרה את אחדות
השפה ,קרי ,העגה ,במשך מאות בשנים ,ובין שפתו של הסרבי בקוסובו במאה
ה 14-לבין שפת צאצאיו במאה ה 17-לא ניכר כל הבדל .לא כך במאה הכ"א .ביטויי
עגה של אמש ישנו את משמעותם מחר ,או יישמעו בלתי מובנים ונלעגים לא מעט .
כל המבקש להיווכח בכך ייטול את "מילון עולמי לעברית מדוברת" בעריכתם של
דן בן אמוץ ונתיבה בן יהודה ויעיין בערכיו על מנת להיווכח שחלקם הניכר חסר
מובן כבר עתה.
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המשקל
המשקל המקורי והקדום בשירת העם הבלקנית הוא הסגנון המכונה בוּגַ רשטיצה
 .Bugarsticaזהו משקל רחב של שורה הנפרשת לרוב על פני  15עד  16הברות ,ומזכירה
מעט את ההקסמטר ההומרי  .מכאן ההשערה שמשקל הבוגרשטיצה הוא שריד עתיק
יומין של מסורת השירה היוונית הארכאית ,אותה הטמיעו השבטים הסלביים בבואם
26
להתיישב בבלקן.
אולם משקל הבוגרשטיצה נוטה לעתים קרובות שלא לעמוד בכלל הפרוזודי של
מספר ההברות ,ונקל למצוא בו חריגות מרחיקות לכת לשני הכיוונים  .מכאן שורות
בנות  18הברות ואף יותר ,ומכאן צמצום ל 10 ,12-ואף ל 8-הברות .אופן זה "מקלקל"
אמנם את השורה ,אך מעניק לסיפור המעשה ממד דרמטי וצביון פרוזאי .דוגמה אחת
מני רבות לחריגה רבתי ממשקל הבוגרשטיצה היא הבלדה "הנסיך מרקו ואנדריאש
אחיו" .השורה הפותחת היא בת  15הברות ,אך הרביעית משתרעת על פני  21הברות,
ואחריה נמצא שורות כתובות באוקטוסילבה .
Dva sta mi siromaha dugo vrime drugovala,
lipo ti sta drugovala i lipo dragovala,
…………….
Vec' mi nigda zarobise tri junacke dobre konje, dva siromaha,

קשה ביותר לדעת מתי והיכן חל המהפך מן הבוגרשטיצה למבנה הפרוזודי של הבלדה
הד ֶס ֶטרצ'י –  Deseterciאו "העשירון" ,הנסמך על שורה דקסילבית
הסרבית ,הוא ֶ
עם דמימה לאחר ההברה הרביעית  .אולם ברור כי המשקל המקורי שהשתרש זה
מאות בשנים נועד לשרת את קצב זמרתו של הגוסלאר הפורט על הגוּסלה ,העוד בן
המיתר היחיד  .ההאזנה לרצף של שורות שוות משקל הנקטעות באותו מקום בליווי
פריטה אחידת צליל יוצרת תחושה מונוטונית ,ופוגעת בעוצמה הדרמטית של סיפור
המעשה  .אולם טעמו הפיוטי והמוזיקלי של האיכר הסרבי בימי הביניים היה שונה
מזה שלנו ,מכאן שהנחת קני־מידה בלתי תקפים לתרבות החומרית של העת ההיא
אין בה תועלת.
העדות המוקדמת ביותר המצויה בידינו של מעבר מן הבוגרשטיצה אל המשקל
הדקסילבי נמצאת באוסף מצומצם בן שמונה פואמות שרשם פטר הקטורוביץ'
 26וראוHenry J. Brajkovic Looking North Of The Greek World: The Slavic Folk Poetry of The Balkans Yale-New :
.Haven Teachers Institute, 2002
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( ,)Hektorovicאציל ומשורר קרואטי בן המאה ה ,16-מפי דייגים במחוז מולדתו לשפת
הים האדריאטי ,ופרסם בוונציה ( )1568תחת הכותרת "דייג ושיחת דייגים “Ribanje i
”.ribarsko prigovaranje
Na pomoć općini,/ meni na zabavu,
Na utihu mojih / koji će za mnom bit,
Jer je pravo svojih /pomagat i ljubit.
Li ne hteć u meni / skratit mudrih svita

"...לְ ֶעזְ ַרת יְ ִד ַידי ׁ ֶש ַ ּב ֶ ּנ ׁ ֶשף ִע ּ ִמי  /לְ שִׂ ְמ ַחת יְ ִד ַידי ַה ִ ּנלְ ָח ִמים ִע ּ ִמי יַ ַחד ִּ /כי יֵ ׁש לְ ַס ֵ ּי ַע ִ ּב ֵידי
אוֹ ֲה ֶב ָיך ִ /מ ּ ְפנֵ י ַה ּ ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לְ ַק ֵ ּצר ֶאת יָ ֶמ ָיך"...
עם זאת ברור מעבר לכל ספק שהקטורוביץ' הוא זה שכתב את השירים על בסיס
העלילה אשר שמע מפי הדייגים .עדים לכך הלשון הגבוהה ,תחביר ללא דופי ,המשקל
המדויק והחרוז הנקי  .עם זאת ,המבקש אחר שלב מעבר ממשקל הבוגרשטיצה אל
הבלדה הדקסילבית ,יכול להיאחז באוספו של הקטורוביץ' הנסמך על משקל של 12
הברות ,עם הברה אחרונה בלתי מוטעמת .
השלב (המתועד) הבא התרחש מקץ  200שנים בקירוב ,במחצית השנייה של המאה
ה ,18-עם פרסום שני הכרכים של הנזיר אלברטו פורטיס ( )Fortisתחת הכותרת:
( Viaggio in Dalmaziaמסע בדלמטיה) ,שראה אור אף הוא בוונציה ,בשנת  .1774
פורטיס ערך מסע ממושך ,בעיקר בחופי דלמטיה ,שפלת החוף של קרואטיה לגדות
הים האדריאטי ומחוז הולדתו של הקטורוביץ' ,ליקט את שירי הגוסלארים ששמע,
תרגם לאיטלקית והוציא לאור במתכונת של מקור סרבי מול התרגום האיטלקי  .שני
הכרכים של פורטיס זכו להצלחה רבתי שסללה במידה רבה את דרכו של קראג'יץ' 40
שנים מאוחר יותר  .רבות מן הבלדות תורגמו ,מבצע קל יחסית ,שכן רוב התרגומים
נעשו מן האיטלקית של פורטיס  .כך בין היתר גתה בתרגומו לבלדה הנודעת "אשת
27
חסן־אגא" ”.“Klagesang von der edlen Frauen des Asan Aga
הנוסח הסרבי של פורטיס מביא לידי ביטוי את המשקל הדקסילבי השליט בבלדה
הסרבית ,כפי שהוא מוכר לנו בעקבות פרסום ארבעת הכרכים של קראג'יץ באמצע
28
המאה ה.19-
 27ראה אור בהוצאתו של יוחנן הרדר בכרך הראשון של ה Volkslieder-משנת  .1778
 28עם זאת ,הבוגרשטיצה שרדה שנים רבות מחוץ לגבולות סרביה  .בין היתר בטרנסילבניה ,שם נקראה "הסגנון
הסרבי".

מבוא כללי

43
Hasanaginica29
?Što se bijeli / u gori zelenoj
?Al su snijezi, / al su labutove
Da su snijezi, / već bi okopnuli,
labutove / već bi poletjeli.

הנה כי כן ,השיקולים שהנחו אותי בתרגום – שאיננו כפוף למסגרת הדקסילבית הקשוחה
הדרושה לגוסלאר המזמר – היו דרישותיה של שפת היעד .מכאן שני המשקלים שבהם
בחרתי לשני סוגי השירה :משקל בן שנים־עשר יאמבים לבלדות בעלות תוכן אפי,
והאוקטוסילבה המצומצמת יותר לשירים שבהם המרכיב הלירי הוא המוביל .להלן שתי
דוגמאות :חמש שורות מתוך "קללת הקנייז'" במשקל שנים־עשר יאמבים; שש שורות
מתוך "בתולת קוסובו" במשקל אוקטוסילבי המסתיים בטרוכיאה.

קללת הקנייז'
[]...
"לָ זָ אר ַה ָ ּצארַ ׁ ,ש ִּליט ַעל ֲע ָמ ֵמי ַה ֶּס ְר ִ ּבים,
ֵהן לֹא יָ קוּם דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד לֹא ָהיָ ה .
ִה ֵ ּנה ַא ַחת ָה ָא ֶרץ וְ לָ ּה ׁ ְשנֵ י ֲאדוֹ נִ ים,
ו ַּמס עוֹ ֵבד ָּכפוּל מו ָּטל ַעל ֲאנָ ׁ ֶש ָיה,
ֵאינֶ ּנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ׁ ְשלֹט ָעלֶ ָיה יַ ַחד.

ְּבתּולַ ת קֹוסֹובֹו
ֻמ ְקדָּ ם ְ ּבתוּלַ ת קוֹ סוֹ בוֹ ָק ָמה,
ִעם ֵצאת ַה ּׁ ַש ַחר ְ ּביוֹ ם ָאלֶ ף,
עוֹ ד לֹא זָ ְרח ּו ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ימה ָאחוֹ ר ִה ִּטילָ ה,
ׁשוּלֵ י ְ ּגלִ ָ
ׁ ַש ְרווּל ַעד ַה ּ ַמ ְר ּ ֵפק ִה ְפ ׁ ִשילָ ה.
[]...
בין שאר תרגומיו מן השירה האפית ,שלח שאול טשרניחובסקי את ידו בתרגום מבחר
קצר מן השירה הסרבית  .תרגומו כולל  14שירים מן המכלול בן שבעת השערים של
 29לתרגום עברי ראו :שער חמישי – שירים תחת העול הטורקי.
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קראג'יץ ,וכן  8שירים ממקורות אחרים ("שירי אשקוקים" ,מ"שירי הסלבים במערב"
30
לפי גרסתו של א  .פושקין וכן שני "שירי יונאקים").
למרבה הצער לא השאיר אחריו המשורר הגדול מבוא או אחרית דבר המסבירים
את שיקוליו ,לא לגבי מקורות המבחר ולא לגבי היבטים כגון שיקולים פרוזודיים או
החלטתו בדבר תעתיק שמות .
טשרניחובסקי בחר לשמור על המשקל המקורי הדקסילבי וכן על הברה טרוכיאית
הסוגרת את השורה ,סגנון המשרת היטיב את הדגשים בהברה אשכנזית .אולם מותרות
אלו נשללים ,או מוגשים במשורה בלבד ,למבקש לשמור על ההברה הספרדית,
היאמבית בעיקרה .

הערה על תעתיק
התעתיק העברי של השמות והמונחים במקור הוא על בסיס הצליל הסרבו־קרואטי .
המקור נמסר באיות לטיני הרווח בקרואטיה ,זאת לנוחותו של הקורא ,אף כי האיות
הקירילי רווח יותר בסרביה .
הקושי בתעתיק עלול להיווצר בשבעת המקרים הבאים:
” “cצלילו זהה לאות "צ" בעברית.
” “čהנכתב בעברית עם גרש" :צ'" ,זהה ל"טש" בטשרניחובסקי או ל־ch
באנגלית.
” “hצלילו קרוב יותר ל"ח" מאשר ל"ה" .
” “jצלילו יהיה כמו "י".
” “šזהה ל"ש" בעברית.
” “žנכתב בעברית עם גרש" :ז'" .


המבחר
המבחר בן  45הבלדות המוגש בזאת לקורא ,מבקש להשיג מטרה כפולה .
א  .ניסיון להעניק מבחר מייצג ככל האפשר של הבלדה הסרבית על שבעת מוקדיה
הנפרשים על פני חמש שנים בקירוב  .החל ב"שירים ללא עת" שנתחברו ככל
הנראה לפני המאה ה ,14-עבור בשירי קרב קוסובו ,שירי מרקו קרלייביץ' ושירים
 30תרגומו של ש .טשרניחובסקי ,שירים מן האפוס הסרבי .עם עובד .1992 ,עמ' .473-363
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שנתחברו תחת העול הטורקי במאות  15עד  ,17וכלה בשירי ההיידוקים ושירי
המרד הסרבי ,המאוחרים יותר .
ב  .השיקול האסתטי המחייב את המתרגם להגיש לקורא את מיטב הבלדה הסרבית
בזכות סגולותיה ,כגון היצירות "הצאר לזאר והצאריצה מיליצה"" ,בתולת קוסובו",
"מותה של אם היוגוביצ'י"" ,אשת חסן־אגא" ועוד  .למותר לציין שגם לטעמו
האישי של המתרגם נמצא ביטוי במבחר שלפנינו .



הנפשות הפועלות – אתרים גיאוגרפים – מונחים
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אוביליץ' ,מילוש –   .Miloš Obilićעל פי המסופר בשירה האפית היה מילוש גדול
הלוחמים במחנהו של לזאר  .יריבו של ווק ברנקוביץ' והאיש ששחט בחרבו –
במסווה של עריק – את הסולטאן מוראד .
אוגלישה –   .Uglješaאחיו של ווקאשין ,מנאמניו של סטפן דושאן ( )Dušanורעהו
של אורוש בנו  .כיוון שאדמותיו של האציל במזרח הארץ עתידות היו ליפול בידי
הטורקים ,היה בין הדוחקים למלחמה באימפריה העותמאנית  .נפל בקרב מאריצה
ב .1371-
אוגריצ'יצ'ה –   .Ugriciceשבט אצולה הונגרית נודע בזמנו .
אוסטופצ'יץ' –   .Ustupcic Pavleקרוב לוודאי דמות בדויה.
אוסטרוץ' קפטן –   .Ostroc Kapetanהמפקד הטורקי בקרב מישאר.
אורלוביץ' ,פבלה –   .Pavle Orlovićהוא דוכס (וויבודה) הפלך נובו ברדו (,)Novo Brdo
מבכירי האבירים בקורותיה של סרביה .בנו של מייסד השושלת ,הדוכס ווק ( .)Vuk
נפל בקרב קוסובו  .שושלת אורלוביץ' שמרה על אילן היוחסין שלה במהלך מאות
בשנים ,וצאצאיה בימינו הם משפחת האצולה הוותיקה ביותר בסרביה שתולדותיה
מתועדים מאז שלהי המאה ה .13-
 31הבלדה הסרבית גדושה בשמות אישים ואתרים גיאוגרפיים רבים .על המוצא של חלקם הניכר קשה להתחקות ,אחרים
הם פרי רוחו היצירתית של הגוסלאר העלום .הרשימה המוגשת בזאת לקורא כוללת רק את אותם שמות ואתרים
שניתן להתחקות אחר מוצאם או הממלאים תפקיד ביצירה ,גם אם הם המצאת המחבר .
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ברנקוביץ' ,ווק –   .Vuk Brankovićאציל סרבי המוצג כבוגד בשירה האפית  .ערב קרב
קוסובו היה האיש בן בריתו של לזאר ואף נשא לאשה את אחת מבנותיו של
הצאר  .על פי המסופר באפוס בגד ווק במלכו במהלך הקרב  .בכרוניקות בנות
הזמן וכן במסמכים היסטוריים מן הצד העותמאני אין זכר לבגידה .להפך ,מודגשת
העזתו בקרב  .נסיגתו באה רק לאחר התבוסה .
כיוון שהיה בכיר הסרבים – לצדה של מיליצה ,אלמנת הצאר לזאר – ששרד
במלחמה ,ביקש לעצמו מעמד של מנהיג .הדבר הביא אותו לקונפליקט עם מיליצה
ובנה סטפן לזארביץ' ( ,)Lazarevićמי שכרתו ברית עם האימפריה העותמאנית וכך
ביקשו להרחיק את ברנקוביץ' .היריבות בין השניים ערכה שנים מספר .הבלדות על
קרב קוסובו נכתבו בעת ההיא ,וההנחה המקובלת היא שהשירה שימשה בבחינת
תעמולה נגד ברנקוביץ' ,ומכאן תיאורו של לזאר כקדוש ושל ברנקוביץ' כבוגד .
גויקו –   .Goïkoדמות בדויה  .לכאורה אחיהם של ווקאשין ( )Vukašinואוגלישה
(  .)Uglješaלעומת שני "אחיו" מוצג גויקו באור חיובי .
דמיאן –   .Damianהצעיר שבין תשעת אחי היוגוביצ'י .
וולדטה (וויבודה) –   .Vladetaגם :ולטקו ווקוביץ' –
הבוסנים בקרב קוסובו ,היה בין המעטים ששרדו.

Vuković

  .Vlatkoמצביא גיסות

ואסו –   .Vasoאין לַ דמות אזכור היסטורי במקורות אחרים  .קרוב לוודאי דמות בדויה .
ווקאשין –  .Vukašinאחיו של אוגלישה (וראו לעיל) .שירת בחצרו של אורוש ( .)Uroš
בשלב מסוים תפס את השלטון וזכה בתואר מלכות (  .)Kraljאזכורו בבבלדה אינו
מדויק  .ווקאשין נפל בקרב מאריצה (וראו לעיל)  .לאחר מותם של אורוש ושל
ווקאשין ,ירש את התואר מלך בנו של ווקאשין ,מרקו ,מי שהפך לגיבור הלאומי
של סרביה ובולגריה ,הוא מרקו קרלייביץ' – .Marko Kraljević
ינקו הוויבודה –   .Janko Vojvodaדמות בדויה.
יוג ,בוגדאן – )  .Jug Bogdan (Juzeאציל סרבי קשיש  .אביהם של המלכה מיליצה
ותשעת אחיה ,אחי היוגוביצ'י .
יוגוביצ'י –   .Jugovićiקרי :בני יוג  .כאן בניו של יוג בוגדאן (וראו לעיל)  .מיליצה היא
אכן דמות היסטורית ,אולם אחיה הם פרי דמיונו של המשורר .
לזאר –   .Lazarלזאר חרבליינוביץ' ( ,)Hrebeljanovicגיבור האפוס של קוסובו  .במקור
משועי הארץ ,יליד צפון סרביה  .זכה בניצחונות מרשימים בקרבות בשנות ה60-
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וה 70-של המאה ה  .14-לאחר מותם של שני המצביאים ווקאשין ואורוש ()Uroš
בקרב מאריצה ( ,)1371 ,Maricaהפך לזאר לשליט בפועל של סרביה .הוא הוביל את
צבאו לקרב בקוסובו בו נפל חלל  .הכינוי הניתן לו "צאר" במובן של "מלך" אינו
מדויק ,התואר האמיתי הוא קנייז' ( ,)knezקרי :נסיך ,גם אם הוא "הנסיך הגדול".
מחמד הראשון –   .Mehmed Iסולטאן ,שליט בשנים  .1421-1389
מילוטין – (  .Milutinסטפן אורוש השני) מלך סרביה בשנים  .1321-1281
מרנייבצ'ביצ'י –   .Mrnjavčevićiקרי :בני מרניה (או מרנבה)  .הכוונה לשני הבנים
ווקאשין ואוגלשיה ,וראו לעיל.
מיליצה –   .Milicaבתו של יוג בוגדן ואשת לזאר  .בדומה לבעלה ,התואר הניתן לה
בשירה" :צאריצה" ,איננו מדויק .עם מותו של לזאר בקרב קוסובו הייתה האלמנה
לעוצרת בנה סטפן  .מספר שנים לאחר מות בעלה הייתה מיליצה מעורבת
במאבק על השלטון מול ברנקוביץ' ,ממנו יצאה וידה על העליונה (וראו לעיל ערך
ברנקוביץ') .
מוראד הראשון –  .Murad Iסולטאן האימפריה העותמאנית בשנים  ,1389-1360ומפקד
עליון בקרב קוסובו  .מוראד מת בהתנקשות של אציל סרבי ,מילוש אוביליץ' –
 ,Miloš Obilićמי שהצליח לחדור את מחנה הטורקים לאחר שהתחזה כעריק מן
הגייסות הסרביים  .מותו של הסולטאן נשמר בסוד ולא נודע אלא אחרי הקרב.
מוסיץ' ,סטפן –   .Stefan Mušićאציל סרבי ,ממקורבי הנסיך לזאר .
מילאן ,טופליצה –   .Toplica Milanדמות בדויה  .משועי סרביה ואנשיו של לזאר .
טופליצה הוא שם עיר ,מחוז ונהר בדרום סרביה  .מכאן שככל הנראה יש לכנותו
"מילאן איש טופליצה" .
סטויאן וסטויאנה –   .Stojan & Stojanaזכר ונקבה הנגזרים ממשמעות של "עמידה
זקופה"  .קרוב לוודאי תרגום של .Constantin & Constance
סטפן ,וויבודה –   .Stefanהשם סטפן הוא כינוי שגור בין שליטי סרביה  .ב"סטפן
וויבודה" הכוונה ככל הנראה ל סטפן מושיץ' (.)Mušić
סטרחיניה –   .Strahinjaאציל סרבי  .לא ברור אם הכוונה לדמות בדויה  .אינו נזכר בכל
מקור אחר מלבד בבלדה על שמו.
צ'ופיץ' –   .Cupicלוחם ומפקד נודע בקרב הסרבים בתקופת המרד בשנים
 .1813-1804
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קוסנצ'יץ' ,איבן –   .Ivan Kosančićדמות פיקטיבית  .בשירה מוצג האיש כאציל סרבי
הקשור בצאר לזאר ואחד ממפקדי צבאו הבכירים .
קסג'יה מוסא –  .Musa Kesedzijaהדמות עצמה בדויה .השם "קסג'יה" בתרגום מילולי
הוא" :חוטף ארנקים" .
קרדיורדיה –  .Karadjordjeמנהיג המרד הסרבי הראשון באימפריה העותמאנית ומייסד
שושלת קרדיורדייביץ' הסרבית  .מאחר שבטורקית  karaפירושו "שחור" ,דבק
באיש הכינוי "דיורדיה השחור" –  Crni Đorđeבסרבית.
ראדה –   .Radeרב הבנאים" ,קבלן" של היום.

אתרים גיאוגרפיים
אימוצקי –   .Imockiעיר במערב הרצגובינה .
בויאנה
דונב –

–Bojana
Dunav

נהר הנשפך לים האדריאטי ליד גבול אלבניה של היום.

נהר הדנובה.

דרינה –   .Drinaנהר הדרינה הזורם צפונה ונשפך אל נהר הסאבה ,מפריד את סרביה
(ממערב) מבוסניה (במזרח).
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ואקופ –   .Vakupהיום  ,Kulen Vakupעיר בבוסניה המערבית.
וידין – .Vidinעיר בצפון מערב בולגריה ,סמוכה לגבול סרביה .בימי קרב קוסובו בירת
מלכות בולגריה ,נשלטת בעת ההיא על ידי האימפריה העותמאנית .
וויבודינה –   .Vojvodinaשטח שבשלטונו של הוויבודה  .שם מחוז בסרביה הצפונית
הסמוך לגבול הונגריה .
זבייצ'אן –   .Zvečanעיר סרבית בקצהו הצפוני של מישור קוסובו  .שוכנת במפגש
נהרות סיטניצה ואיבּ אר ( )Ibarסמוך לקוסובסקה מטרוביצה ()Kosovska Metrovica
המודרנית.
הר מירוץ' –  .Mirocרכס הרים בצפון מזרח סרביה לגדות הדנובה מדרום .סמוך לגבול
רומניה של היום .

נבּ ויסה –   .Nebojsaמגדל נבויסה התרומם מעל חומות מבצר קלמגדאן ()Kalemegdan
הצופה פני בלגרד  .המבצר נבנה במאה ה 15-ומשמעות שמו ככל הנראה" :אל
פחד".
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ניש –  .Nišעיר גדולה בסרביה המזרחית .בימים בהם העיר נזכרת בבלדה "מעשה הנס
בראשו של לזאר" הייתה תחת שלטון עותמאני .
ָ
סטלָ אץ' –   .Stalaćמבצר סטלאץ' שכן במפגש נהרות מורבה ,בסרביה המזרחית,
צפונית לקרושבץ .
סיטניצה –   .Sitnicaהנהר לגדותיו נפרש המישור ובו "שדה קוסובו" .

סמדרבו –   .Smederevoמבצר סמדרבו השוכן דרומית לבלגרד ,אמור היה להיות קו
ההגנה האחרון לפני עיר הבירה  .נפילתו בשנת  1459מזוהה בדרך כלל עם ִקצה
של סרביה.
סניה –   .Senjeעיר לחוף הים האדריאטי במערב קרואטיה  .דרמית מערבית לזגרב .
סקדאר –   .Skadarהעיר והמבצר שוכנים לחופו של אגם סקדאר במוצא נהר בויאנה.
סקופיה –  Skopjeאו  .Skopljeהעיר ,עתה בירת מקדוניה ,הייתה במאה ה 14-ברשותו
של ווק ברנקוביץ'  .לאחר תבוסת קוסובו עברה לשלטון טורקי והייתה לבירת
המחוז.
פץ' –   .Pećעיר במערב חבל קוסובו של היום  .העיר שימשה מושב לאב הכנסייה
הסרבית ,ומכאן שנחשבה ,יחד עם ירושלים וקונסטנטינופול ,לעיר קדושה.
קוטארי –   .Kotariמישור צפונית מזרחית לזדאר שבקרואטיה ,לא הרחק מן החוף
האדריאטי.
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קוסובו –   .Kosovoמישור רחב ידיים בדרום־מערב סרביה  .בשירת קוסובו הכוונה
למישור בו נערך הקרב המפורסם ,הוא  ,Kosovo Poljeקרי" :שדה קוסובו" (ובו
נערכו קרבות נוספים הן לפני והן אחרי   .)1389המישור משתרע לגדות נהר
סיטניצה ( )Sitnicaלאורך  80ק"מ בקירוב  .קוסובו נגזר מ ,Kos-קיכלי ,עוף שחור,
מכאן "שדה הציפרים" –אחד הכינויים למקום .
קצ'אניק –  .Kačanikגיא ציורי ועמוק בדרך מפרישטינה לסקופיה .
קרושבץ –   .Krusévazעיר בירתו של הצאר לזאר  .היום עיר במרכז סרביה בסמוך
למפגש שני יובלי נהר מורבה .
רבניצה –   .Ravanicaאתר בו שכן מנזר שהוקם על ידי הצאר לזאר ובו נקבר לאחר
שנפל בקרב קוסובו.
שראץ –   .Saracקרוב לוודאי שם של אחד הנחלים הנשפכים למצרי הבוספורוס .

שונות
אליהו .העולה בסערה השמימה (מלכים ב') עורר את דמיונה של הנצרות האורתודוקסית
שביקשה למצוא ממלא מקום לפרון ( )Perunאל הברק והרעם הפגאני ,הזאוס
הסלבי.
באן –  ,Banשליט מחוז מטעם הכובש העותמאני .
ֵּביי .מושל טורקי  .תואר המגביל כללית לנסיך האירופי  .כינויים אחרים המקבילים
בקירוב לביי הם אפנדי או פחה .
דהיה –   .Dahijaמפקדי יחידות היניצ'ארים.
דו ָּקט .מטבעות דוקט מקורם בדוקט העיר ונציה שאנשיה היו פעילים במסחר הבלקני
בימי הביניים .כיוון שהטבעת דוקטים העניקה מעמד של יוקרה לשליט ,נהגו חלק
מהם לעשות שימוש במטבעות משלהם  .מכאן שקשה ביותר להעריך את שוויו
של ה"דוקט" הסרבי .
דסטרצ'י –   .Deseterciהמבנה הפרוזודי של הבלדה הסרבית :עשרת הברות בשורה,
הדמימה אחר ההברה הרביעית וסיום טרוכיאי.
היידוק –   .(хајдук) hajdukההיידוק במסורת הפולקלור הבלקנית תופס מקום של
גיבור רומנטי ,הכלאה בין שודד דרכים המחלק את שללו לעניים ללוחם המורד
בהזדמנות זו בכובש העותמאני  .מעין רובין הוד סלבי .
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וויבודה –   .Vojvodaתואר קשה לתרגום מדויק שכן הוא בגדר לוקליזם הנושא בקרבו
את הייחוד המקומי .וויבודה הוא גם מצביא בקרב וגם שליט של טריטוריה הכפוף
לנסיך או מלך  .בחלק מן המקרים נהגתי בתרגום "דוכס" בבחינת הרע במיעוטו .
טורקי  .המונח המקובל "טורקי" נעדר הקשר אתני ומושת על כלל המוסלמים (כך
גם בסרביה של היום)  .הביטוי לא היה בשימוש המוסלמים עצמם באימפריה
העותמאנית  .הללו הזדהו על פי דתם וארץ מוצאם.
יניצ'ארים – טורקית ,Yeniçeri :מילולית" :גייסות חדשים"  .יחידות עילית בחיל
הרגלים העותמאני במאות ה 15-עד ה .19-
סלבה –   .Slavaמילולית :תהילה  .חג שנתי של יום הקדוש הנבחר לנותן חסות
למשפחה כאשר זו קיבלה לראשונה את הנצרות .
פוברטימי –   .Pobratimiאחים בדם ,קרי :זוג רעים הנשבעים נאמנות איש לרעהו
וחותמים על שבועתם בדם  .קשר רב עוצמה וחשיבות בתרבות הסלבית החוזר
ומופיע בשירתם האפית.
קולפק –   .Kolpakסוג של מגבעת פרווה המופיע בבלדה "סטפן מוסיץ'" וב"בתולת
קוסובו" כמגבעת משי .
קנייז' –   .Knezתואר שליט  .קשה להגדרה מדויקת בשל השוני במשמעותו ,הן בין
תקופה לתקופה והן בין ארץ לארץ .כללית – מעמד אצולה בכיר בין דוכס לשליט
עליון .
ראיה –   .Rajaנתין נוצרי תחת השלטון העותמאני  .בתרגום עשיתי שימוש פעמים
"דהימי" המוכר יותר לקורא הישראלי  .הגזרות שהוטלו על הראיה
אחדות בכינוי ְ
או הדהימי היו שונות מארץ לארץ ומתקופה לתקופה .






וילה בונה עיר [ ;]60האחים והאחות [;]62
השמש והירח מחזרים אחר עלמת חן [;]72
נס ניקולאי הקדוש [ ;]76הרועה שמכשפות
טרפוהו [ ;]80אלוהים אינו משאיר
חובות פתוחים []82
איור :וילה – רוח היער הרעה .גלוריה סטנקוביץ'.1925 .
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בראשית המאה השביעית העניק הקיסר הרקליוס ( )664-610רשות לשבטים סלביים
להתיישב מדרום לנהר הדנובה .שתי קבוצות של שבטים פגאניים ,הסרבים והקרואטים,
הגיעו לָ אזור מן הדרום שבשלטון ביזנץ  .בניגוד לציפיותיו של האימפרטור הנוצרי,
סירבו השבטים הסלביים לקבל עליהם את עול הדת החדשה ,כפי שסירבו לעשות זאת
קודם לכן תחת שלטון ביזנץ ,ונותרו דבקים בעבודת האלילים הסלבית .רק מקץ שלוש
מאות שנים ,במחצית השנייה של המאה התשיעית ,החלו ,תחילה הקרואטים ובהמשך
הסרבים ,לקלוט אט אט את מנהגי הנצרות במתכונתה האורתודוקסית .רשמית אמנם
זכתה הכנסייה הנוצרית לשלוט בסרביה בשנת  ,874אולם עוד שנים רבות הייתה
האמונה האלילית המעורבת בנצרות עיקר נחלתם של הסלבים  .הדבר בא לידי ביטוי
בשירה העממית המבוססת בעת ההיא ברובה הגדול על מנהגים פגאניים .
המקורות הכרונולוגיים של שירה זו אינם ברורים ,ואין לדעת אם חוברו כבר במקום
מושבם החדש שבחבלי סרביה וקרואטיה ,או שמא הגיעו עם הסלבים ממקום משכנם
בחבלי ביזנץ או אף בערבות אסיה .ווק קראג'יץ ,מכל מקום ,מכתיר מכלול זה של בלדות

בתואר "השירה העתיקה ביותר" ( ,)Najstarije pjesmeומדגיש את ערכה המיתולוגי.
היבט מעניין אחר של שירה זו שנכתבה בתקופה הטרום־נוצרית הוא ההיבט הנשי .זוהי
ברובה "שירת נשים" ,ואין זה מקרה שהיא מעוררת עניין רב בלימודי מגדר באקדמיה .


וילה בונה עיר
הווילה ( ,)Vilaדמות מיתולוגית מקובלת באגדות עם בבלקן ,היא במידה ידועה
אחותה של הרוסלקה הצפון־סלבית ,בתולת הריין הגרמנית וכו' .ייחודה של הווילה
הסרבית הוא בעניין שזו מגלה בבניין בתים וערים  .כך ביצירה הקצרה שלפנינו היא
בונה עיר ,ובהמשך ("שירים בטרם קרב") תיקח חלק בבלדה המספרת על בניית
סקדאר  .כיוון שכך היו מי שסברו שמקור המילה 'וילה' ,קרי :מעון ,בית
מבצר ַ
משפחה ,משכן ,במקור הלטיני ,הוא בעת ובעונה אחת מקור שמה של האלילה
הסרבית .


להרחבה בנושא ראו את חיבורו של קראג'יץ ,Srpske narodne pjesme, Belgrade: Prosveta, 1969 :פרק פתיחה.
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בניגוד למשקל הפנטמטר של רוב הבלדות הסרביות" ,שירים ללא עת" לא נכתבו
במשקל קבוע ,ויש בהם שילוב של האוקטוסילבה והפנטמטר ,שמונע מעט מן
המונוטוניות של השיר המאבד משהו מסגולתו הדרמטית כאשר איננו מוגש כבמקור,
קרי :מפי הגוּסלאר המזמר בליווי עוּד בעל מיתר בודד .
וילה בונה עיר היא הבלדה הפותחת פרק זה בספרו של קראג'יץ .השירים נעדרים
אמנם רצף כרונולוגי ,אך בחרתי לשמור על הסדר שבספרו של קראג'יץ .


האחים והאחות
אחת הבלדות העתיקות והנודעות ביותר בשירה הסרבית ,מספרת על בת זקונים
האם מבקשת להשיאה לשכן בכפר ,אך תשעת אחיה מתנגדים
שהגיעה לפרקהֵ  .
לבקשת האם ודורשים לתת את ידה לשר ונגיד ,איש מדינות הים ,והאחות אכן נישאת
לו .האחים נענשים על שהמרו את פי האם ,ומתים במגפה .האחות אינה יודעת מדוע
אחיה אינם באים לבקרה ,אף כי הבטיחו לה זאת בטרם נישואיה  .לב האלוהים נכמר
על העלמה ,והוא משגר אליה את אחיה הצעיר הקם לשם כך לתחייה .בשלב זה הופך
הסיפור התם למעשייה סוריאליסטית  .יוֹ ָבן – זה שמו של הקם לתחייה ,הוא אך צל
רופס השב אל קברו  .העלמה שבה לבית האם אך זו מסרבת לפתוח לה את הדלת
האם לבתה או שמא נדמה
בטענה שהיא נטלה ממנה את בניה  .אין לדעת ִאם כוונת ֵ
לה כי רוח רעה היא זו המתדפקת על דלתה  .לבסוף היא פותחת ,השתיים נופלות זו
בזרועותיה של זו ,וקורסות מתות לארץ .
קשה שלא לשאול כיצד מוצאים כל אחיה את מותם רק משום שביקשו את טובת
אחותם ,ואם לא די בכך ,מדוע מביא המחבר גם על ראשה של האחות ואמה את
עונש המוות.
להלן הסברו של סבייטוזאר קולייביץ' ,מבכירי החוקרים בתחום:
...לא זו בלבד שהאחים העזו להפר את עצת אמם החכמה ,אלא ,כמו
להוסיף חטא על פשע ,שברו את המסורת המקודשת בחברה הסרבית
הפטריארכלית בעצם נישואי האחות מחוץ לשבט ,קל וחומר לנוכרי
ממדינות הים  .הנה כי כן זכו התשעה בעונש הראוי להם  .מותן של
האחות והאם נובע מקרבת הדם בין השתיים לאחים/בנים  .מכאן
שהעונש הוא קולקטיבי ,שכן בחברה פטריארכלית העונש המושת על

הגברים חל בעת ובעונה אחת על הנשים במשפחה.


וראו את חיבורו של סבייטוזאר קולייביץ' (.)Svetozar Koljevic, The Epic in the making. Clarendon Press, 1980, 112-113
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השמש והירח מחזרים אחר עלמת חן
השמש והירח נמנים עם בכירי הפנתיאון האלילי במורשת הסלבית ,וככל הנראה ניטלו
מן המורשת ההינדית .בשירת הוודות ההודיות מתוארים שני אבירים – סמלי השמש
והירח – דוהרים איש על סוסו וחוטפים בתולה נאה  .זו בוחרת להינשא לשניהם
ונוסקת אל הרקיע בכרכרה הרתומה לעופות השמים .
הייחוד העממי בבלדה שלפנינו הוא בתרגומו התועלתני של הסיפור  .ההיבט
המיתולוגי של המעשה המופלא ורב ההוד של שני הבכירים בגרמי השמים המתחרים
על ידה של נערה ,מתורגם כאן למישור תועלתני של הגדלת המשפחה .
הבלדה מחולקת למעשה לשני חלקים :מריה ,מרקו והטבעת שאבדה מזה ,ופרשת
האחות מזה .הזיקה בין שני החלקים רופפת ביותר ,וקרוב לוודאי שזהו חיבור בין שני
שירים נפרדים שחלקים מהם אבדו .
• בוֹ יאנה  .נהר הנשפך אל הים האדריאטי באזור הקרוב בימינו לגבול אלבניה.
• הדוּנָ בה הוא נהר הדנובה ,המקבל כאן שם של עיר  .למותר לציין שאם ביקש
מרקו לפזר את אנשיו על השטח שבין נהר הדנובה לשפך הבויאנה ,היה עליו
לכסות אזור בן מאות אלפי קמ"ר.


נס ניקולאי הקדוש
לכאורה זהו שיר בעל מאפיינים נוצריים גלויים בעליל  .המדובר הוא בסעודת חג
הנערכת במנזר על שם פבלה  .הקדושים מסבים לשולחן הסעודה על פי היררכיה
ברורה  .גיבור העלילה הוא ניקולאי הקדוש ,סבא רבא של סנטה קלאוסֵ ,מגן הילדים
והימאים במצוקה .מעשה הנס שמבצע הקדוש באותו הרף עין שבו הוא נרדם והגביע
נשמט מידו ,הוא אחד מרבים הקשורים בשמה של דמות ציורית זו ,מי ששימש
בתפקיד בישוף העיר מירא במחצית השנייה של המאה השלישית .
אולם המבקש לקרוא את הבלדה הקצרה ברוח ההומור שבה זו כתובה ,לא יתקשה
לפרש אותה כפארסה הבאה ללגלג על הסיפור הנוצרי  .כך כינויו של אליהו איש
הרעם ,במקור ,Gromovnik Ilija :מילולית :אליהו המשליך רעמים ,קרי :מעין זאוס
אולימפי המטיל בשנואי נפשו את רעמיו וברקיו.
"פטקה" ו"נֶ ֶדליה" ,הנושאות חותם אלילי מובהק בעצם
כך גם שתי הקדושותֶ ּ ,
שמותיהן  .בקדושה פטקה כוונת המחבר לנזירה מן המאה ה 11-אשר הקדישה את
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הקדוש ניקולאי נוחת מן הרקיע על מנת להציל את  300הכמרים בלב הים.
ג'נטילה דה פבריאנו ( ,)?( 1425 ,)Fabrianoמוזיאון הוותיקן ,רומא.

חייה לבורא ,עלתה בשלב מסוים בחייה לארץ ישראל וחייתה במדבר יהודה  .שנתיים
לפני מותה היא שבה אל עיירת הולדתה ,סמוך לקונסטנטינופול  .פטקה היא "יום
שישי" (יום חמישי במניין ימי השבוע הנוצרי) ,והיא התקת האלילה הפגאנית של יום
זה אל דמותה של הנזירה הנוצרית .
כך גם הקדושה נדליה ,שהיא אלילת היום הראשון בשבוע .


הרועה שמכשפות טרפוהו
השיר הקצר הרועה שמכשפות טרפוהו מגלה את המוטיב המקברי שאינו נעדר מן
הבלדה הסרבית .עם זאת יש לזכור שאין זו בדיחת זוועה .המאזין בעת ההיא ,היודע כי
יש במתים מי שקם לתחייה בדמות מפלצת מוצצת דם – והדרקולה הבלקני בגרסתו
הטרנסילבנית הוא הנודע שבהן – אינו מופתע מן העובדה כי שתי המכשפות הן אמו
ודודתו של ַרדוֹ יֶ ה הנער .זאת בעיקר אם נזכור שרדויה עצמו יהפוך את עורו בבוא העת,
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יקום מן המתים ויגרם את עצמות יַ ניָ ה אחותו (בין היתר) .המבקש אחר היבט גרוטסקי
נוסף בשיר ימצא אותו בעובדה שתחת בשר הכבש – מאכל תאווה סרבי – המתרוצץ
לכרה ,העדיפו השתיים דווקא את לבו של הבן והאחיין.
באחו מוכן ומזומן ֵּ


אלוהים אינו משאיר חובות פתוחים
גם בלדה נודעת זו מביאה לידי ביטוי קיצוני את מערכת הערכים הפטריארכלית בשלב
המוקדם של התפתחות השירה העממית הסרבית ,וזאת אף ביתר שאת .החל בדימוי –
המפתיע בסגולתו הפיוטית – של שני האחים והאחות בסמלי שני האורנים והאשוח,
עבור בשנאתה של אשת ּ ַפבלֶ ה לגיסתה ,וכלה במות השתיים הנקרעות לגזרים בעודן
קשורות לזנבות סוסים דוהרים בשדה .
דימוי האורנים והאשוח הוא מאפיין שגור בבלדה הסרבית ,המעניק מיד בפתיחה
את מרכיב המתח הדרמטי הצפון במשפט ההנגדה אשר לו זקוק הגוסלאר על מנת
לרתק את שומעיו  .סמלי טבע אחרים המעניקים ליצירה את פרשנותה המוסרית
ומשיבים את העלילה לרובד שפוי מצויים בטיפות הדם הנושרות מגופות שתי הנשים
שבשרן נקרע לגזרים :אלו של יליצה ,האחות הטובה ,מנִ צות צמחי ריחן ופרחי דם
המכבים  .דם האשה הרעה מצמיח קוץ ,דרדר וסרפד.
המרכיב הנוצרי ,המשני לגמרי ביצירה זו ,מוגש בבלדה על דרך השלילה .הסליחה
האולטימטיבית ,ויהיה הפשע גדול ככל שיהיה ,היא דוקטרינת־על בכל הכתות
הנוצריות  .אולם הפעם הצרקביה מסרבת לקבל בתוכה את אשתו הגוססת של פבלה
המבקשת להכות על חטא על סף מותה:
"אל ִּת ָּכנְ ִסי לְ כָ אןַ ,ר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
ַ
ְ
ִּכי ַעל ֲח ָט ַאיִ ך לֹא ִּת ְמ ַחל ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה".
בלית ברירה בוחרת האישה בעונש המסורתי ,וסוסים דוהרים באחו קורעים את
גופה לגזרים .מכאן שלא ברור לאיזה אלוהים כיוון המחבר בכותרת ,נראה שלאו דוקא
לאלוהי הנוצרים ,גם לא מן הזרם האורתודוקסי.
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וִ ילָ ה ּבֹונָ ה ִעיר
בּ וֹ נָ ה ִעיר וִ ילָ ה לִ ְבנָ ּה .
לֹא ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,לֹא ָ ּב ָא ֶרץ,
ִּכי ִאם לִ גְ דוֹ ת ָה ֲענָ נִ ים.
ׁ ְש ָע ִרים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָ ּב ִאים ֵאלֶ ָיה:
אשוֹ ן ָ ּבנוּי ֻּכלּ וֹ זָ ָהב,
ִר ׁ
ׁ ֵשנִ י ֻּכלּ וֹ ּ ְפנִ ינִ ים טוֹ בוֹ ת,
ישי ׁ ָשנִ י ֻּכלּ וֹ .
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַ ּב ּׁ ַש ַער ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ זָ ָהב
נָ שָׂ א ִא ּׁ ָשה ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל ַה ִ ּוילָ ה,
ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ּ ְפנִ ינִ ים ִ ּב ָּת ּה
ָ ּב ָאה ִ ּב ְב ִרית ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין.
ְ ּב ׁ ַש ַער ַא ְר ָ ּג ָמן ֻּכלּ וֹ ,
יוֹ ׁ ֶש ֶבת וִ ילָ ה בּ וֹ ֵד ָדה.
יטה:
ָ ּב ָדד יוֹ ׁ ֶש ֶבתַ ,מ ִ ּב ָ
ְּכמוֹ ִמשְׂ ֲח ֵקי ָ ּב ָרק וְ ַר ַעם
ָּכ ְך ָה ָאחוֹ ת ו ׁ ְּשנֵ י ַא ֶח ָיה,
ָּכ ְך ַה ַּכ ָּלה ו ׁ ְּשנֵ י ִ ּג ֶיס ָיה,
ִ ּב ְפנֵ י ָ ּב ָרק נִ כְ נָ ע ָה ַר ַעם,
ָּכ ְך ָה ַא ִחים ִ ּב ְפנֵ י ָאחוֹ ת,
ָּכ ְך ַה ִ ּג ִיסים ִ ּב ְפנֵ י ַּכ ָּלה.

וילה – גֶ זָ ה-אם חיות היער.
ינקו סימון (.1972 )Simon
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Vila zida grad
Grad gradila b’jela vila
Ni na nebu ni na zemlju,
No na granu od oblaka;
Na grad gradi troja vrata:
Jedna vrata sva od zlata,
Druga vrata od bisera,
Treca vrata od skerleta,
Sto su vrata od suhoga zlata,
Na njih vila sina zeni;
Sto su vrata od bisera,
Na njih vila scer udava;
Sto su vrata od skerleta,
Na njih vila sama sjedi,
Sama sjedi, pogleduje,
Dje se munja s gromom igra,
Mila sestra su dva brata,
A nevjesta sa dva djevera;
Munja groma nadigrala,
Mila sestra oba brata,
A nevjesta dva djevera.
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ָה ַא ִחים וְ ָה ָאחֹות
(בבלדה משולבים משקלים שונים ,על פי שירתו של הגוסלאר)
יָ לְ ָדה ָה ֵאם ִּת ׁ ְש ָעה ָ ּבנִ ים טוֹ ִבים
ו ַּבתִ ,היא ֲאחוֹ ָתםָ ,ה ֲעשִׂ ִירית.
יָ לְ ָדה אוֹ ָתםֵ ,ה ִב ָיאה ַעד ֲהלוֹ ם,
ִה ִ ּגיע ּו לְ ִפ ְר ָקם ָה ֲעלָ ִמים
וַ ֲאחוֹ ָתם ַ ּגם ִהיא ִה ִ ּג ָיעה לְ ִפ ְר ָק ּה .
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִ ּב ְּק ׁש ּו ֶאת יַ ד ַעלְ ַמת ַה ֵחן:
ֶא ָחד ָק ִצין ָ ּגבוֹ ַּהֵ ׁ ,שנִ י שַׂ ר וְ נָ גִ יד
ישי ׁ ָשכֵ ן ִמן ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים .
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ִ ּב ְּכ ָרה ָה ֵאם ֶאת ַה ּׁ ָשכֵ ן ַה ּטוֹ ב,
ַא ְך ָה ַא ִחים דָּ ְר ׁש ּו לָ ֵתת יָ ָד ּה לַ ּ ַׂשר.
ָּכזֹאת דִּ ְ ּבר ּו ֶאל ֲאחוֹ ָתם ַא ֶח ָיה:
"אם ֶאת יָ ֵד ְך ִּת ְּתנִ יָ ,אחוֹ ת טוֹ ָבה,
ִ
לְ ָ ּבאן – נָ גִ ידִ ,א ׁיש ְמ ִדינוֹ ת ַה ָ ּים –
ִּתזְ ִּכי לְ ִב ּקו ֵּרינ ּו ַה ְּתכו ִּפים.
ָּכל ח ֶֹדש ַ ּב ּׁ ָשנָ ה נָ בוֹ א ֵאלַ יִ ךְ
וְ גַ ם נִ ְפקֹד אוֹ ָת ְך ְ ּבכָ ל ׁ ָשבו ַּע".
ׁ ָש ְמ ָעה ָאחוֹ ת טוֹ ָבה ְ ּבקוֹ ל ַא ֶח ָיה,
נִ ּ ְׂש ָאה לְ ָ ּבאןִ ,א ׁיש ְמ ִדינוֹ ת ַה ָ ּים.
ֲא ָבל ְראוַּ ,ה ִ ּביטוּ ,נֵ ס ָק ָרה,
ׁ ָשלַ ח ָה ֵאל לָ ָא ֶרץ ַמ ֵ ּג ָפה,
ָחל ּו ו ֵּמת ּו ָ ּב ּה ָּכל ָה ַא ִחים,
ָה ֵאם ָה ֻא ְמלָ לָ ה נוֹ ְת ָרה לְ ַבד.
ִה ֵ ּנה ָחלְ פ ּו ָע ְבר ּו ׁ ָשנִ ים ׁ ָשלוֹ ׁש,
ֶח ֶר ׁש ִמ ְתיַ ּ ַפ ַחת יֵ לִ ָיצה ָה ָאחוֹ ת:
"אלִ י ׁ ֶש ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמיםַ ,ה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א,
ֵ
אתי לְ ַא ַחי
ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵח ְטא ָח ָט ִ
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Braća i sestra
Rani majka devet mili sina
I desetu šćercu mljezinicu;
Ranila ih dok ih odranila,
Dokle bili sini na ženidbu,
A đevojka bila na udaju,
Nju mi prose mlogi prosioci
Jedno bane, drugo dženerale,
Treće prosi iz sela komšija
Majka daje u selo komšiji,
Braća daju s preko mora banu,
Još su braća sestri besjedila:
“Ja ti pođi, naša mila sejo,
“Ja ti pođi s preko mora banu,
“Mi ćemo te često pohoditi:
“U godini svakoga mjeseca,
“U mjesecu svake neđeljice.”
To je sestra braću poslušala,
Ona pođe s preko mora banu.
Al’ da vidiš čuda velikoga!
Ja Bog pušća od sebe moriju,
Te pomori devet milih brata,
Sama osta samorana majka.
Tako stade tri godine dana.
Ljuto pišti sestrica Jelica:
“Mili Bože, čuda velikoga!
“Što sam vrlo braći zgriješila,
“Te me braća pohoditi ne će?”
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ַעד ׁ ֶש ֵאינָ ם ּפוֹ ְק ִדים ֶאת ֲאחוֹ ָתם?"
גּ וֹ ֲערוֹ ת ָ ּב ּה נְ ׁשוֹ ת ָה ַא ִחים:
"א ְּת ִמ ְר ׁ ַש ַעת ,יֵ לִ ָיצה ׁ ֶש ָּלנוּ,
ַ
ַא ַחיִ ְך לֹא ּפוֹ ְק ִדים ְמעוֹ נֵ ךְ
ִּכי ָר ָעה ַא ְּת ָהיִ ית ו ֻּמ ְפ ֶק ֶרת".
ִמ ְתיַ ּ ַפ ַחת יֵ לִ ָיצהֻ ,א ְמלֶ לֶ ת.
ִמ ְתיַ ּ ַפ ַחת ִעם בּ ֶֹקר וָ ֶע ֶרב.
נִ כְ ְמר ּו ַר ֲח ָמיו ׁ ֶשל ָה ֵאל,
ָקםָ ׁ ,שלַ ח לָ ּה ׁ ְשנֵ י ַמלְ ָאכִ ים:
"עוּפ ּו ַמ ָּטהִ ",צ ָ ּוה ַעל ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
"אל ִק ְברוֹ ַה ָּל ָבן ׁ ֶשל יוֹ ָבנוֹ ב,
ֶ
יוֹ ָבןַ ,ה ָ ּצ ִעיר ֵ ּבין ַא ֶח ָיה.
ָה ִפיח ּו בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּיים,
ִמן ַה ֶּק ֶבר ָה ִקימ ּו לוֹ סוּס,
ִמ ַּתכְ ִר ְיך ַמ ָּתנוֹ ת לוֹ ַה ְטלִ יאוּ,
וְ עוּגוֹ ת לוֹ ֱאפ ּו ִמן ָה ֵא ֶפר.
וְ יֵ לֵ ְך לְ ַב ֵּקר ֶאת יֵ לִ ָיצה".
נֶ ְח ּ ָפזִ ים ׁ ְשנֵ י ְּכרו ִּבים ֶאל ַה ֶּק ֶבר,
ֶאל ִק ְברוֹ ַה ָּל ָבן ׁ ֶשל יוֹ ָבנוֹ ב.
ִמן ַה ֶּק ֶבר ֵה ִקימ ּו לוֹ סוּס,
ַ ּגם ֵה ִפיח ּו בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּיים,
ִמן ָה ֵא ֶפר ָאפ ּו לוֹ עוּגוֹ ת,
וְ ָת ְפר ּו דּ וֹ רוֹ נוֹ ת ִמ ַּתכְ ִר ְיך.
ישה ִעם יֵ לִ ָיצה.
ָּכ ְך נָ כוֹ ן לַ ּ ְפגִ ׁ ָ
ְמ ַמ ֵהר יוֹ ָבנוֹ בֵ ,צל רוֹ ֵפס,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ַ ּביִ ת
ֵמ ָרחוֹ ק בּ וֹ יֵ לִ ָיצה ִה ְב ִחינָ ה .
יָ ְצ ָאה לִ ְק ָראתוֹ ָה ָאחוֹ ת,
ּפוֹ ֶר ֶצת ְ ּב ֶבכִ י ִמ ַ ּצ ַער.

המלאך המושיע.
פאולו רביד (.1916 )Ravidd
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Nju mi kore mloge jetrvice:
“Kučko jedna, naša jetrvice!
“Ti si vrlo braći omrznula,
“Te te braća pohoditi ne će.”
Ljuto pišti sestrica Jelica,
Ljuto pišti jutrom i večerom.
Al’ se milu Bogu ražalilo,
Pa on posla dva svoja anđela:
“Id’te dolje, dva moja anđela,
“Do bijela groba Jovanova,
“Jovanova, brata najmlađega,
“Vašijem ga duhom zadanite,
“Od groba mu konja načinite,
“Od zemljice mijes’te kolače,
“Od pokrova režite darove;
“Spremite ga sestri u pohode.”
Hitro idu dva Božja anđela
Do bijela groba Jovanova,
Od groba mu konja načiniše,
Njinijem ga duhom zadanuše,
Od zemljice mijese kolače,
Od pokrova rezaše darove;
Spremiše ga sestri u pohode.
Hitro ide nejačak Jovane;
Kad je bio dvoru na pomolu,
Daleko ga seja ugledala,
Malo bliže pred njeg’ išetala,
Od žalosti vrlo zaplakala,
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ִה ְת ַח ְ ּבק ּו וְ נָ ׁ ְשק ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה,
ָאז ָא ְמ ָרה ָה ָאחוֹ ת ֶאל ָא ִח ָיה:
אתיָ ,א ִחי,
"כ ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ֵׂש ִ
ַּ
ִה ְב ַט ְח ֶּתם ְ ּביוֹ ם ְּכלוּלוֹ ַתי
לָ בוֹ א לְ ַב ְּק ֵרנִ י ְּתכוּפוֹ ת,
ְ ּבכָ ל ח ֶֹד ׁש ֵמ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה
ו ְּבכָ ל ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ַ ּבח ֶֹד ׁש.
ַא ְך ָחלְ פ ּו ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ׁ ָשלוֹ ׁש
וְ ַא ַחי לֹא ּ ָפ ְקד ּו ֶאת ֵ ּב ִיתי!"
עוֹ ד ָא ְמ ָרה ָה ָאחוֹ ת ַה ְּק ַט ָ ּנה:
"לָ ּ ָמה זֶ ה ֲא ֵפלִ ים כּ ֹה ּ ָפנֶ ָיך
ְּכמוֹ ׁ ָשכַ ְב ָּתָ ,א ִחיּ ְ ,ב ָע ָפר?"
ָענָ ה לָ ּה יוֹ ָבן – ֵצל רוֹ ֵפס:
ישיָ ,אחוֹ ת .
"ב ׁ ֵשם ָה ֵאלַ ,ה ֲח ִר ׁ ִ
ְּ
ָאסוֹ ן ָּכ ֵבד נָ ַפל ָעלַ י,
נִ ּ ְׂשא ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת ַא ַחי ֻּכ ָּלם,
ׁ ְשמוֹ נֶ ה ַּכלּ וֹ ת ָע ַב ְד ִּתי
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ְׂשא ּו ַא ַחי,
ִּת ׁ ְש ָעה ָ ּב ִּתים ַצ ִחים ָ ּבנִ ינוּ,
ָּכ ְךֲ ,אחוֹ ִתיָ ּ ,פנַ י ִה ְקדִּ ירוּ".
ָט ְר ָחה יֵ לִ ָיצה ָה ָאחוֹ ת,
לָ ֲא ָחיוֹ ת וְ לָ ַא ִחים
ֵהכִ ינָ ה ַמ ָּתנוֹ ת לָ רֹב.
ֻּכ ּתֹנֶ ת ֶמ ׁ ִשי לְ ַא ֶח ָיה,
לָ ֲא ָחיוֹ ת ָר ִבידַ ,ט ַ ּב ַעת.
ֲא ָבל יוֹ ָבן ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ָ ּנה:
"אל נָ א ֵּתלְ כִ יָ ,אחוֹ ת טוֹ ָבה,
ַ
ְ
ַעד בּ וֹ א ֵאלַ יִ ך ָּכל ַא ֵחינוּ".
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Ruke šire, u lice se ljube;
Pa je seja bratu besjedila:
“Jeste l’ mi se, brate, zatjecali,
“Kad ste mene mladu udavali,
“Da ćete me često pohoditi:
“U godini svakoga mjeseca,
“U mjesecu svake neđeljice?
“Evo danas tri godine dana
“Nijeste me jošte pohodili!”
Još je njemu seja besjedila:
“Što si tako, brate, potavnjeo
“Baš kan’ da si pod zemljicom bio?”
Besjedi joj nejačak Jovane:
“Šuti, sejo, ako Boga znadeš!
“Mene jeste golema nevolja:
“Dok sam osam brata oženio,
“I dvorio osam milih snaha;
“A kako se braća iženiše,
“Devet b’jelih kuća načinismo;
“Za to sam ti pocrnjeo, sejo.”
I on bio tri bijela dana.
Oprema se sestrica Jelica,
I oprema gospodske darove,
Da daruje braću i snašice:
Braći reže svilene košulje,
A snahama burme i prstenje.
Al’ je Jovo vrlo ustavljaše:
“Ti ne idi, moja mila sejo,
“Dok još braće u pohode dođe.”
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ַא ְך לֹא ִה ְק ׁ ִש ָיבה לוֹ יֵ לִ ָיצה,
ַ ּב ֲהכָ נוֹ ת ַה ּׁ ַשי ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה.
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה יוֹ ָבן ַה ַ ּביְ ָתה,
ָהלְ כָ ה יֵ לִ ָיצה ַא ֲח ָריו .
וּלְ ֵעת ָק ְרב ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם לַ ַ ּביִ ת,
ָרא ּו ׁ ָשם ֶצ ְר ְק ְביָ ה לְ ָבנָ ה.
ָא ַמר יוֹ ָבן – ִצלּ וֹ רוֹ ֵפס:
"ח ִּכי לִ י ָּכאןָ ,אחוֹ ת טוֹ ָבה,
ַ
ְ
ֵאלֵ ך ֶאל ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ הֵ ,מ ָאחוֹ ר –
לְ ֵעת נִ ּ ָׂשא ָא ִחינוּּ ָ ,ב ּה
ַט ַ ּב ַעת ִמ ָ ּז ָהב ָא ְב ָדה לִ י.
ֵאלֵ ְךֶ ,א ְמ ָצא אוֹ ָת ּהָ ,אחוֹ ת".
ָהלַ ְך יוֹ ָבןָ ׁ ,שב ֶאל ִק ְברוֹ ,
נוֹ ְת ָרה יֵ לִ ָיצה לְ ַבדָּ ּה .
ִהיא ַמ ְמ ִּתינָ ה לְ ׁשוּב ָא ִח ָיה,
ְמ ַח ָּכהְ ,מ ַח ּ ֶפשֶׂ ת ַא ֲח ָריו.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ִ ּג ְּל ָתה גּ וֹ לֵ ל ָח ָד ׁש,
ֲאזַ י ֵה ִבינָ ה ָה ָאחוֹ ת
ִּכי ֵמת ָהיָ ה יוֹ ָבן ָא ִח ָיה .
נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ֶאל ֵ ּב ָית ּה יֵ לִ ָיצה.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָק ְר ָבה ֵאלָ יו
ׁ ָש ְמ ָעה ְק ִר ָיאה ׁ ֶשל קו ִּק ָ ּיה.
ַא ְך לֹא ָהיְ ָתה זֹאת קו ִּק ָ ּיה
ִּכי ִאם ִא ּ ָמ ּה ַה ּ ִמ ְתיַ ּ ַפ ַחת.
ָק ְר ָבה יֵ לִ ָיצה ֶאל ַה ּׁ ַש ַער,
קוֹ ל ִמ ְ ּגרוֹ נָ ּה ַה ַ ּצח בּ וֹ ֵק ַע:
"פ ְת ִחי לִ י ֶאת ַה ּׁ ַש ַערִ ,א ּ ָמא!"
ִּ
ִמן ֶה ָח ֵצר ָה ֵאם עוֹ נָ ה לָ ּה:
"לְ כִ י לָ ְךְ ,מ ֵא ַרת ֱאל ַֹּה,
ֶאת ָּכל ָ ּבנַ י ָ ּגזַ לְ ְּת ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
ָמה עוֹ ד ֵמ ֵאם זְ ֵקנָ ה רוֹ ָצה ַא ְּת?"

שירים ללא עת

69
Al’ Jelica ostanuti ne će;
Ona spremi gospodske darove;
Otale se Jovo podigao
I sa šnjime sestrica Jelica.
A kad blizu dvora dolaziše,
Kod dvora je prebijela crkva.
Pa besjedi nejačak Jovane:
“Ti počekaj, moja mila sejo,
“Dok ja odem za bijelu crkvu:
“Kad smo srednjeg brata oženili,
“Ja sam zlatan prsten izgubio,
“Da potražim, moja mila sejo.”
Ode u grob nejačak Jovane,
A ostade sestrica Jelica
Čekajući nejačka Jovana.
Čekala ga, pa ga potražila,
Al’ kod crkve mlogo novo groblje:
Tu se odmah jadu osjetila,
Đe j’ umr’o nejačak Jovane.
Hitro ide dvoru bijelome;
Kad je blizu dvora dolazila,
Al’ u dvoru kuka kukavica;
To ne bila sinja kukavica,
Veće njina ostarila majka.
A Jelica na vrata dolazi,
Ona viče iz grla bijela:
“Jadna majko, otvori mi vrata.”
Stara majka iz dvora besjedi:
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ימה ֶאת קוֹ לָ ּה יֵ לִ ָיצה:
ֵה ִר ָ
"פ ְת ִחי לִ י ֶאת ַה ּׁ ַש ַערִ ,א ּ ָמא!
ִּ
לֹא ְמ ֵא ַרת ָה ֱאל ִֹהים ּפֹה,
ִּכי ִאם ִ ּב ֵּת ְך ָה ֲאהו ָּבה".
ָק ְר ָבה ָה ֵאם ,נִ ְפ ַּתח ַה ּׁ ַש ַער,
ְּכמוֹ קו ִּק ּיוֹ ת ָ ּבכ ּו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
ִח ְ ּבק ּו ַא ַחת ֶאת ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה,
ָּכ ְרע ּו ׁ ְש ֵּת ֶיהן ֵמתוֹ ת לָ ָא ֶרץ .

שירים ללא עת

71
“Id’ odatle, od Boga morijo,
“Devet si mi sina umorila,
“I men’ hoćeš ostarilu majku?”
A Jelica bila besjedila:
“Jadna majko, otvori mi vrata,
“Ovo nije od Boga morija,
“Već Jelica tvoja mila šćerca.”
Pa joj majka otvorila vrata,
Zakukaše, kano kukavice,
Rukama se b’jelim zagrliše,
Obje mrtve na zemlju padoše.
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ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח ְמ ַחּזְ ִרים ַא ַחר ַעלְ ַמת ֵחן
ַרד ֲע ָר ֶפל ַעל ַהבּ וֹ יַ אנָ ה,
ֶאת ַה ּ ָׂשדוֹ ת ִה ְר ִטיב ַה ַּטל,
ׁ ָשם ִא ׁיש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לָ לֶ כֶ ת.
וְ ַרק ַמ ִר ָ ּיה ָּכ ְך ּפוֹ ַס ַעת,
וְ גַ ם ַרגְ לָ ּה ָ ּגלְ ׁ ָשהֶ ,ה ְחלִ ָיקה,
ֵמ ֶא ְצ ָ ּב ָע ּה נָ ְפלָ ה ַט ַ ּב ַעת.
ִמ ּ ַמ ְרקוֹ ׁ ָש ֲאלָ ה ַמ ִר ָ ּיה:
"את ַה ַּט ַ ּב ַעת ְמ ָצא לִ יַ ,מ ְרקוֹ ".
ֶ
אתי
נִ ׁ ְש ַ ּבע לָ ּה ַמ ְרקוֹ " :לֹא ָמ ָצ ִ
ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַעת ׁ ֶש ִא ַ ּב ְד ְּת.
ֶא ְתמוֹ ל ָעזַ ְב ִּתי ֶאת ַה ַחיִ ל,
ׁשוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ְח ַר ְר ִּתי וּכְ לָ ִבים.
ָס ְרק ּו ְּכלָ ִבים שָׂ ֶדה וְ ָאחוּ,
וְ ַה ּׁשוֹ ְמ ִרים – ֻח ְר ׁ ָשה וְ יַ ַער.
ֶאל דּ וּנָ ָבה ָה ִעיר ִה ִ ּגיע ּו
ִח ּ ְפשׂ ּו וְ לֹא ָמ ְצא ּו דָּ ָבר .
ְ ּבדוּנָ ָבה ִּת ׁ ְש ָעה ַא ִחים,
וְ לַ ִּת ׁ ְש ָעה ָאחוֹ ת נָ ָאה.
ִ ּב ֵּק ׁש לָ שֵׂ את אוֹ ָת ּה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ַא ְך ָה ַא ִחים ֵס ְרב ּו לָ ֵתת לוֹ ,
וְ ַרק ֶ ּבן ַה ְ ּזקוּנִ ים ִה ְס ִּכים.
ֲאזַ י ִה ִ ּגיד ּו לוֹ ֶא ָחיו:
"ח ַדלָ ,א ִחינ ּו ַה ָ ּנ ִעים,
ֲ
יִ ְצרֹב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת גּ ו ָּפ ּה
וַ ֲאחוֹ ְת ָך ִּת ְהיֶ ה לְ ֵא ֶפר".
ַא ַחר ִ ּב ֵּק ׁש יָ ָד ּה ַה ַּס ַהר.
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Sunce i mjesec prose djevojku
(iz gornjeg primorja)
Pade magla po Bojani,
Sitna rosa po livadi,
Nitko rosu proć’ ne može,
Noga joj se popljužnula,
Prsten joj je oskočio.
Mare Marka potvorila:
“Ti mi, Marko, prsten nađe.”
Marko joj se kunijaše:
“Nijesam ti prsten naša’.
No sam sinoć s vojske doša’,
Puštah hrte i ogare,
Puštah hrte niz livade,
A ogare uz dubrave,
Do Dunava dohodiše,
Nad Dunav se nadzirahu,
Al’ su u grad devet bratah,
Devetina sestru ’maju,
No ih sestru sunce prosi,
Ni jedan je brat ne daje,
Najmlađi je brat davaše,
Ona braća govorahu:
“A ne, brate, jedan brate!
“Jer je sunce ognjevito,
“Sestru će ni izgoreti.”
S druge strane mjesec prosi,
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ַא ְך ָה ַא ִחים ֵס ְרב ּו לָ ֵתת לוֹ ,
חוּץ ִמן ָה ָאח ָה ֶא ְמ ָצ ִעי.
לַ ֲא ִח ֶיהם ֶא ָחיו ִה ְק ׁ ִשיבוּ:
"ה ַּס ַהר ִמ ְת ַח ֵּלף ָּת ִמיד
ַ
ַעל ֵּכן יִ ְהי ּו ַר ִ ּבים ְקרוֹ ֶב ָיה,
יִ ְהי ּו ַהכּ וֹ כָ ִבים ִ ּג ֶיס ָיה
ו ְּבנֵ י ַא ִחים כּ וֹ כְ ֵבי ַה ּׁ ַש ַחר".

אהבת השמש והירח.
ג'פרי זקס.2005 .
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Ni jedan je brat ne daje,
najsrednji je brat davaše,
Sva ga braća poslušaše;
Jer se mjesec promjenjuje,
Ona ima svojte dosta:
Sve zvijezde za jetrve,
Prehodnicu drugaricu,
A danicu zaovicu.
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נֵ ס נִ יקֹולַ אי ַה ָּקדֹוׁש
ֵאלִ י ַה ּטוֹ בָ ,אכֵ ן ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א,
נֵ ס ׁ ֶש ְּכמוֹ תוֹ עוֹ ד לֹא ָרא ּו ֵעינֵ ינוּ.
ְ ּב ִמנְ זָ רוֹ ׁ ֶשל ּ ָפ ֶבל ַה ָּקדוֹ ׁש
ִה ִ ּציב ּו ׁ ֻשלְ ֲחנוֹ ת זָ ָהב לֶ ָחג.
יָ ׁ ְשב ּו ָּכל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר:
ֹאש ֵה ֵסב ִא ׁיש ַ־ר ַעם ֵאלִ ָ ּיהוּ,
ָ ּבר ׁ
ְ
אבה ו ַּמ ִר ָ ּיה,
ַ ּב ָּתוֶ ך נוֹ ֲעד ּו ָס ָ
ו ּ ֶּפ ְט ָקה וְ נֶ ֶדלְ יָ ה ְ ּב ָק ֵצהוּ.
ֲאזַ י לִ כְ בוֹ ד יֵ ׁשו ַּע ָקם נִ יקוֹ לַ אי,
לְ ֶרגֶ ל יוֹ ם ֶה ָחג ֵה ִרים כּ וֹ סוֹ  .
ּ ִפ ְתאוֹ ם נִ ְת ַקף ׁ ֵשנָ ה ,נָ ְפלָ ה ַהכּ וֹ ס
ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ִמ ּ ָפז ,וְ לֹא נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרת,
וְ לֹא נִ ׁ ְש ּ ָפ ְך ַה ַ ּייִ ן ִמ ּתוֹ כָ ּה.
־ה ַר ַעם:
גּ וֹ ֵער בּ וֹ ֵאלִ ָ ּיה ּו ִא ׁיש ָ
"ה ּה ,נִ יקוֹ לַ אי ָא ִחינ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש,
ָ
ּ
ַ ּגם ָאנ ּו ֵהן לָ גַ ְמנ ּו ִמן ַה ַייִ ן,
ַא ְך לֹא נָ ְפלָ ה ָעלֵ ינ ּו ַּת ְרדֵּ ָמה
וְ לֹא נִ ׁ ְש ַמט ִמ ָ ּי ֵדינ ּו ַה ָ ּג ִב ַיע,
ֵּכ ַיצד זֶ ה ,נִ יקוֹ לַ איִ ּ ,פ ְתאוֹ ם נִ ְרדַּ ְמ ָּת?"
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ִא ׁיש ַה ּק ֶֹד ׁש נִ יקוֹ לַ אי:
"לַ ּׁ ָשוְ א ַא ָּתה נוֹ זֵ ף ִ ּביֵ ,אלִ ָ ּיהוּ,
ָע ַצ ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ,ו ַּב ֲחלוֹ ם
־מאוֹ ת ְּכ ָמ ִרים ׁ ָש ִטים.
לוֹש ֵ
ָר ִא ִיתי ׁ ְש ׁ
ְ ּביָ ם ָּכחֹל ִה ְפלִ יגוּּ ִ ,ב ֵיד ֶיהם
ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה ,נִ ּ ָׂשא לְ ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש
ַהדּ וֹ נַ ג ַה ָ ּצהֹב ו ְּקט ֶֹרת לְ ָבנָ ה.

הקדוש ניקולאי (נושא
הכתר) מנזר סימונו
פטרה ,סבטה גורה,
ראשית המאה ה.19-
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Sveti Nikola
Bože mili! čuda velikoga!
Gledah čuda prije neviđena.
U Pavlovu svetom namastiru
Postavljeni od zlata stolovi,
Svi se sveci redom posadili;
Navrh sofre Gromovnik Ilija,
Nasred sofre Sava i Marija,
Po dnu sofre Petka i Neđelja;
Slavu diže svetitelj Nikola,
I napija u slavu Ristovu;
Al’ se njemu malo zadrijema,
U drijemu čašu ispustio,
Čaša pade na stolove zlatne,
Nit’ se razbi, nit’ se proli vino
Kara njega Gromovnik Ilija:
“O moj brate, svetitelj Nikola!
“I do sad smo pili ladno vino,
“Al’ nijesmo, brate, drijemali,
“Ni iz ruku čaša ispuštali;
“Što se tebe tako zadrijema?”
Al’ govori svetitelj Nikola:
“Ne karaj me, Gromovnik Ilija;
“Malo trenuh, čudan sanak usnih.
“Naveze se trista kaluđera,
“Naveze se u to sinje more,
“Prilog nose Svetoj gori slavnoj:
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ֲאזַ י סו ָּפה ִמ ֵ ּבין ָע ִבים ֵהגִ ָיחה,
ָהי ּו ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים לִ ְמ ַע ְרבּ ֹלֶ ת,
עוֹ ד ֶרגַ ע ַה ְּכ ָמ ִרים יָ ְרד ּו ֶאל ַה ּ ְמצוּלוֹ ת .
־מאוֹ ת:
לוֹש ֵ
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ָק ְרא ּו ַה ׁ ּ ְש ׁ
'נִ יקוֹ לַ אי ַה ָּקדוֹ ׁשַ ,מ ֵּלט נַ ְפ ׁ ֵשנוּ,
ֵאלֵ ינ ּו בּ וֹ אֵ ,היכָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְהיֶ ה'.
אתי ֲאלֵ ֶיהםִ ,מ ַּל ְט ִּתי נַ ְפ ׁ ָשם .
ו ָּב ִ
־מאוֹ ת ֶאל ָ ּב ֵּת ֶיהם,
לוֹש ֵ
ָחזְ ר ּו ַה ׁ ּ ְש ׁ
ְ ּב ִר ִיאים ָחזְ ר ּו ֻּכ ָּלםֵ ,עינֵ ֶיהם אוֹ רוּ,
נָ שְׂ א ּו ֶאת ִמנְ ָח ָתם ֶאל ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַהדּ וֹ נַ ג ַה ָ ּצהֹבַ ,ה ְּקט ֶֹרת ַה ֶ ּצ ָחה.
ָ ּב ְרגָ ִעים ָה ֵהם ׁ ֵשנָ ה נָ ְפלָ ה ָעלַ י
וְ נִ ׁ ְש ְמ ָטה ִמ ָ ּי ִדי ַהכּ וֹ ס ֶאל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן .
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“Žuta voska i b’jela tamnjana:
“Digoše se vjetri do oblaka,
“Udariše po moru talasi,
“Da s’ potopi trista kaluđera,
“U glas viknu trista kaluđera:
“ “Pomoz’ Bože i sveti Nikola!
“ “Đe si gođe, da si sada ovđe!” ”
“A ja odoh, te ih potpomogoh;
“Izveze se trista kaluđera,
“Izveze se zdravo i veselo,
“Odnesoše prilog Svetoj gori:
“Žuta voska i b’jela tamnjana.
“U tome se mene zadrijema,
“Te ja čašu iz ruke ispustih.”
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רֹועה ֶׁש ְּמכַ ֵּׁשפֹות ְט ָרפּוהּו
ָה ֶ
ּ ְפזו ִּרים כּ וֹ כָ ִבים ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ו ְּפזו ִּרים ַה ְּכ ָבשִׂ ים ַ ּב ּ ָׂש ֶדה
ַא ְך רוֹ ֵעה ַה ּצֹאן נֶ ֱע ָדר.
וְ ַרק יֶ לֶ ד ָקטְ ׁ ,שמוֹ ַרדוֹ יֶ ה,
נִ ְרדַּ ם ַה ּ ִמ ְס ֵּכןֲ ,אחוֹ תוֹ ,
ׁ ְש ָמ ּה יַ נְ יָ הֵ ,ה ִע ָירה אוֹ תוֹ .
"פ ַקח ֵעינֶ ָיךַ ,רדוֹ יֶ ה ָא ִחי,
ְּ
ְ
ּ
ִּכי ָה ֵע ֶדר ָהלַ ך ֶאל ַה ַי ַער".
"ש ֵ ּילְ כוֲּ ,אחוֹ ִתיֲ ,אנִ י ֵמת,
ֶׁ
ְמכַ ּׁ ֵשפוֹ ת ָט ְרפ ּו ֶאת ְ ּבשָׂ ִרי.
עוֹ ד ִא ּ ִמי ֶאת לִ ִ ּבי ְמ ׁ ַש ַּס ַעת,
ֶה ְחזִ ָיקה ַ ּב ֵ ּנר דּ וֹ ָד ִתי".

הרועה הסרבי נרדם בשדה.
אנרי לאשין (.1862 ,)Lashin
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Izjeden ovčar
Osu se nebo zvezdama
I ravno polje ovcama;
Ovcama nema čobana.
Do jedno dete Radoje,
I ono ludo zaspalo;
Budi ga Janja sestrica:
“Ustani gore, Radoje!
Ovce ti za lug zađoše.”
“Neka i’, sejo, ne mogu;
Veštice su me izele:
majka mi srce vadila,
Strina joj lučem svetlila.”
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תּוחים
ֹלהים ֵאינֹו ַמ ְׁש ִאיר חֹובֹות ְּפ ִ
ֱא ִ
ׁ ְשנֵ י ֳא ָרנִ ים ָ ּג ְדלוִּ ,אילָ ן לְ ַצד ֵר ֵעהוּ,
ו ֵּבינֵ ֶיהם ַא ּׁשו ַּחָ ,היָ ה ָחרוּט ָק ֵצהוּ.
ַא ְך לֹא ׁ ְשנֵ י ֳא ָרנִ ים ָ ּג ְדל ּו זֶ ה לְ ַצד זֶ ה,
וְ לֹא ַא ּׁשו ַּח הוּא ֲא ׁ ֶשר ָחרוּט ָק ֵצהוּ.
ִּכי ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ָהי ּו ֵהםּ ְ ,בנֵ י ֵאם ַא ַחת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֶא ָחד ָהיָ ה ׁ ְשמוֹ ּ ַפ ְבלֶ ה וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ַרדוּלֶ ה,
ו ֵּבין ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ָאחוֹ ת ו ׁ ְּש ָמ ּה יֵ לִ ָיצה.
ָא ֲהב ּו ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ֶאת ֲאחוֹ ָתם ְמאֹד,
ְ ּב ׁ ֶש ַפע ַמ ָּתנוֹ ת ַא ֲה ָב ָתם הוֹ כִ יחוּ,
ו ֵּבינֵ ֶיהן ַס ִּכין ְצרו ָּפה ו ְּמ ֻח ּׁ ֶשלֶ ת
וְ לָ ּה ִצ ּפוּי נָ ֶאה ִמ ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב.
ֵעת ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה ִה ְב ִחינָ ה ַ ּבדָּ ָבר,
ָהיְ ָתה ֵעינָ ּה ָצ ָרה ְ ּבגִ ָיס ָת ּה ְמאֹד.
ֲאזַ י ֶאל ַר ְעיַ ת ַרדוּלֶ ה ָּכ ְך ִה ִ ּג ָידה:
"הוֹ ּ ִ ,ג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ֲה ַמ ִּכ ָירה ַא ְּת ֶצ ַמח ַה ְמחוֹ לֵ ל שִׂ נְ ָאה,
שִׂ נְ ָאה ַע ָ ּזה ַּכ ּ ָמוֶ ת ֵ ּבין ָאח לַ ֲאחוֹ תוֹ ?"
ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ֶר ָיה ָאז ַר ְעיַ ת ַרדוּלֶ ה:
"ה ּהּ ִ ,ג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ָ
ֵאינִ י יוֹ ַד ַעת ֶצ ַמח ַה ְמחוֹ לֵ ל שִׂ נְ ָאה.
ַ ּגם ל ּו יָ ַד ְע ִּתי ,לֹא ָהיִ ִיתי ְמגַ ָּלה לָ ךְ.
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַא ַחי ְמאֹד ,וְ ֵהם אוֹ ִתי,
ו ַּמ ָּתנוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ִח ְּלק ּו לִ י".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר לְ גִ ָיס ָת ּה ֶה ֱאזִ ינָ ה ֵא ׁ ֶשת ּ ַפ ְבלֶ ה,
ָהלְ כָ ה ֶאל ַה ּ ָׂש ֶדה ֶאל ֵע ֶדר ַה ּסו ִּסים,
ו ַּב ּ ָׂש ֶדה דָּ ְק ָרה לַ ּ ָמוֶ ת סוּס ׁ ָשחֹר,
וּלְ ּ ַפ ְבלֶ ה ַ ּב ֲעלָ ּה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ִה ִ ּג ָידה:
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ישי,
"לַ ּׁ ָשוְ א ַא ָּתה אוֹ ֵהב ֶאת ֲאחוֹ ְת ָךִ ,א ׁ ִ
וּלְ ִח ָ ּנם ַא ָּתה ׁשוֹ לֵ ַח לָ ּה ַמ ָּתת.
ִה ֵ ּנה ַר ּ ָמ ְך ׁ ָשחֹר ָק ְטלָ ה ִהיא ַ ּב ּ ָׂש ֶדה".
ֶאל ֲאחוֹ תוֹ יֵ לִ ָיצה ָ ּבא ּ ַפ ְבלֶ ה וְ ׁשוֹ ֵאל:
"מדּ ו ַּעֲ ,אחוֹ ִתיּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאלַ ,מדּ ו ַּע?"
ַ
נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָה ָאחוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ָא ִח ָיה ּ ַפ ְבלֶ ה:
"נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָאנֹכִ י ,נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ְ ּב ַח ַ ּיי,
ְ ּב ַח ֵ ּיי ָא ִחי ַה ּטוֹ ב ,ו ְּב ַח ֶ ּי ָיךַ ּ ,פ ְבלֶ ה".
ֶה ֱא ִמין לִ ׁ ְשבו ָּע ָת ּה ׁ ֶשל ֲאחוֹ תוֹ ָ ,א ִח ָיה .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֹאת ָר ֲא ָתה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
יָ ְצ ָאה ִעם ֶר ֶדת לֵ יל ֶאל ֶה ָח ֵצר וְ ׁ ָשם
יש ּהִ ׁ ,ש ְּס ָפה ֶאת ְ ּגרוֹ ן ָהעוֹ ף,
נָ ְטלָ ה ֶאת ַ ּבז ִא ׁ ָ
וּלְ ּ ַפ ְבלֶ ה ַ ּב ֲעלָ ּה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ִה ִ ּג ָידה:
ישי,
"לַ ּׁ ָשוְ א ַא ָּתה אוֹ ֵהב ֶאת ֲאחוֹ ְת ָךִ ,א ׁ ִ
וּלְ ִח ָ ּנם ַא ָּתה ׁשוֹ לֵ ַח לָ ּה ַמ ָּתת.
ָה ְרגָ ה ִהיא ֶאת ַה ַ ּבזַ ,ה ַ ּבז ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת".
ֶאל ֲאחוֹ תוֹ יֵ לִ ָיצה ָ ּבא ּ ַפ ְבלֶ ה וְ ׁשוֹ ֵאל:
"מדּ ו ַּעֲ ,אחוֹ ִתיּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאלַ ,מדּ ו ַּע?"
ַ
נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָה ָאחוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ָא ִח ָיה ּ ַפ ְבלֶ ה:
"נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָאנֹכִ י ,נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ְ ּב ַח ַ ּיי,
ְ ּב ַח ֵ ּיי ָא ִחי ַה ּטוֹ ב ,ו ְּב ַח ֶ ּי ָיךַ ּ ,פ ְבלֶ ה".
ֶה ֱא ִמין לִ ׁ ְשבו ָּע ָת ּה ׁ ֶשל ֲאחוֹ תוֹ ָ ,א ִח ָיה .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֹאת ָר ֲא ָתה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
ַא ַחר ְסעו ַּדת ַע ְר ִבית יָ ְצ ָאה ִעם ֶר ֶדת לֵ יל,
ֵמ ֲח ַדר ִ ּג ָיס ָת ּה ָ ּגנְ ָבה ֶאת ַה ַּס ִּכין
וְ ֶאת ְ ּגרוֹ ן ְ ּבנָ ּה ַה ָּקט ׁ ִש ְּס ָפה ָ ּב ֲע ִר ָיסה.
ְ ּביוֹ ם ַה ּ ָמ ֳח ָרתִ ,מ ָ ּיד ְ ּבקוּם ַה ּׁ ַש ַחר,
ִהיא ְמ ַמ ֶה ֶרתָ ,ר ָצה ֶאל ּ ַפ ְבלֶ ה ַ ּב ֲעלָ ּה .
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ּ ָפנֶ ָיה נַ ֲעווֹ ת ,בּ וֹ כָ ה ו ִּמ ְתיַ ּ ַפ ַחת:
ישי,
"לַ ּׁ ָשוְ א ַא ָּתה אוֹ ֵהב ֶאת ֲאחוֹ ְת ָךִ ,א ׁ ִ
וּלְ ִח ָ ּנם ַא ָּתה ׁשוֹ לֵ ַח לָ ּה ַמ ָּתת.
ֶאת ְ ּגרוֹ ן ִ ּבנְ ָך ַה ָּקטׁ ,שוֹ כֵ ב ָ ּב ֲע ִר ָיסה,
ׁ ִש ְּס ָפה ִהיא ,וְ ִאם לֹא ֶה ֱא ַמנְ ָּת ֵצא וְ לֵ ְך
ו ׁ ְּשלֹף ֶאת ַה ַּס ִּכין ֵמ ֲחגוֹ ַרת יֵ לִ ָיצה".
ֲאזַ י זִ ֵ ּנק ַה ַ ּב ַעל ְּכמוֹ ִה ִּכ ׁישוֹ נָ ָח ׁש,
וְ ֶאל ַח ְד ֵרי ִמגְ דָּ ל לְ ַמ ְעלָ ה ּ ַפ ְבלֶ ה ָאץ.
עוֹ ד נָ ָמה ֶאת ׁ ְשנָ ָת ּה יֵ לִ ָיצה ְ ּב ַח ְד ָר ּה,
ֹאש ּה ֻמ ָ ּנח ַס ִּכין ַה ּ ָפז.
ִמ ַּת ַחת לְ ר ׁ ָ
ָח ַטף אוֹ תוֹ ָא ִח ָיה ִמ ַּת ַחת לַ ָּכ ִרית,
ו ִּמ ְ ּנ ַדן ַה ֶּכ ֶסף ׁ ָשלַ ף ֶאת חֹד ַה ַּל ַהב.
ָאכֵ ן ָהיָ ה ַה ַּל ַהב ֻמכְ ָּתם ְ ּב ָדם ֻּכלּ וֹ  .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת זֹאת ָר ָאה ַה ַ ּב ַעל ָה ֻא ְמלָ ל
ָמ ׁ ַש ְך ֶאת ֲאחוֹ תוֹ ְ ּביָ ָד ּה ַה ְּל ָבנָ ה:
"הוֹ ֲ ,אחוֹ ִתי ,יַ ֶּכה אוֹ ָת ְך ָה ֱאל ִֹהים,
לֹא דַּ י ׁ ֶש ֶאת סו ִּסי ַה ּטוֹ ב ָה ַרגְ ְּת ָ ּב ָאחוּ,
לֹא דַּ י ׁ ֶש ְ ּבגַ ִ ּני ׁ ִש ַּס ְפ ְּת ֶאת ְ ּגרוֹ ן ַה ַ ּבז,
ַעכְ ׁ ָשו ֶאת ְ ּבנִ י ָק ַטלְ ְּת ,נָ ם ַ ּב ֲע ִר ָיסתוֹ !"
נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָה ָאחוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ָא ִח ָיה ּ ַפ ְבלֶ ה:
"נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ָאנֹכִ י ,נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ְ ּב ַח ַ ּיי,
ְ ּב ַח ֵ ּיי ָא ִחי ַה ּטוֹ ב ,ו ְּב ַח ֶ ּי ָיךַ ּ ,פ ְבלֶ ה.
ַא ְך ִאם לֹא ַמ ֲא ִמין ַא ָּתה לִ ׁ ְשבו ָּע ִתי,
ֲאזַ י ָק ֵחנִ י ֶאל ָה ָאח ּו ָה ָר ָחב
וְ ֶאל זַ נְ בוֹ ת סו ִּסים ְק ׁשֹר ֶאת יָ ַדי ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
וּלְ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ְק ַרע לִ גְ זָ ִרים גּ ו ִּפי".
ֲא ָבל ָא ִח ָיה לֹא נָ ַתן ָ ּב ּה ֱאמוּנוֹ .
ְ ּביָ ָד ּה ַה ְּל ָבנָ ה נָ ַטל אוֹ ָת ּה ָא ִח ָיה,
לָ ָאח ּו ָה ָר ָחב ָ ּג ַרר אוֹ ָת ּה ְ ּבכ ַֹח,
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ׁ ָשם לְ זַ נְ בוֹ ת סו ִּסים ָּכ ַפת ֶאת ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
וְ ֵא ֶּלה דָּ ֲהר ּו ָ ּב ָאח ּו ָה ָר ָחב.
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ִט ּ ַפת דָּ ָמ ּה נִ ֶ ּג ֶרת
ׁ ָשם דַּ ם ַה ּ ַמ ַּכ ִ ּבים לְ ַצד ֵר ָיחן ּפוֹ ֵר ַח.
ו ַּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נָ ְפלָ ה גּ ו ַּפת יֵ לִ ָיצה,
ְּכמוֹ ַמ ֲעשֵׂ ה ּ ְפלָ ִאים ָקם ִ ּבנְ יָ נָ ּה ׁ ֶשל ֶצ ְר ְק ְביָ ה .
ִּככְ לוֹ ת ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ הַ ,א ְך זְ ַמן ְמ ַעט ָחלַ ף,
נָ ְפלָ ה לְ ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה.
ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ָחלְ פ ּו ְ ּביִ ּסו ִּרים וְ חֹלִ י,
ָעלָ ה ְ ּב ַע ְצמוֹ ֶת ָיה ָה ֵעשֶׂ ב ַה ּׁשוֹ ֶטה,
ו ְּב ַמ ֲע ֵבה ָה ֵעשֶׂ ב ֵקן נְ ָח ׁ ִשים ִה ְת ִקינוּ,
ִה ִּכ ׁיש ּו ֶאת ֵעינֶ ָיה וְ ׁ ָשב ּו ֶאל ִק ָ ּנם .
ְ ּב ַמר לִ ָ ּב ּה קוֹ ֵראת ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
קוֹ ֵראת לְ ַב ֲעלָ ּה וְ כָ ְך אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ :
ישי ַה ּטוֹ בַ ,ה ֵּטה לִ י ֶאת ָאזְ נֶ ָיך.
"א ָ ּנאִ ,א ׁ ִ
ָ
ַקח וְ ָה ֵבא אוֹ ִתי ֶאל ְּכנֵ ִס ַ ּית יֵ לִ ָיצה
וְ ׁ ָשם ַעל ֲח ָט ַאי ִ ּב ְמ ִחילָ ה ֶאזְ ֶּכה".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַה ַ ּב ַעל ֶאת דְּ ַבר ַר ְעיָ תוֹ ,
לַ ְּכנֵ ִס ָ ּיה נָ שָׂ א אוֹ ָת ּה ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו.
ֲא ָבל ִמ ּׁ ֶש ָּק ְרב ּו לַ ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ַה ְּל ָבנָ ה,
ָעלָ ה ִמן ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַה ַ ּצח קוֹ ל וְ ָא ַמר:
"אל ִּת ָּכנְ ִסי לְ כָ אןַ ,ר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
ַ
ְ
ִּכי ַעל ֲח ָט ַאיִ ך לֹא ִּת ְמ ַחל ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה".
לְ ֵעת ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת זֹאת ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה,
ּ ָפנְ ָתה ֶאל ַ ּב ֲעלָ ּה וְ כָ ְך לָ ִא ׁיש ִה ִ ּג ָידה:
"ק ֵחנִ יּ ַ ,ב ֲעלִ יּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים,
ָ
ְ
ַאך לֹא ֶאל ְמעוֹ נֵ נ ּו ַה ַ ּצח וְ ַה ָ ּנ ִעים.
ִ ּב ְמקוֹ ם זֹאת ֶאל זַ נְ בוֹ ת סו ִּסים ְק ׁשֹר ֶאת יָ ַדי,
ַה ַ ּנח לָ ֶהם לִ ְדהֹר ָ ּב ָאח ּו ָה ָר ָחב
וְ לִ גְ זָ ִרים ַה ַ ּנח לָ ֶהם גּ ו ִּפי לִ ְקר ַֹע".
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ִּכ ֵ ּבד ַה ַ ּב ַעל ֶאת ְרצוֹ ן ַר ְעיָ תוֹ
וְ ֶאל זַ נְ בוֹ ת סו ִּסים יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ ָק ׁ ַשר,
ִה ְד ִהיר ֶאת ַה ּסו ִּסים ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאחוּ.
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ִט ּ ַפת דָּ ָמ ּה נִ ֶ ּג ֶרת
קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ָעל ּו וְ ַה ִּס ְר ּ ָפד ּפוֹ ֵר ַח.
ו ַּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נִ ׁ ְש ַמט גּ ו ָּפ ּה לָ ָא ֶרץ
ֲאגַ ם ְר ַחב יָ ַדיִ ם נִ ְקוָ ה ּ ִפ ְתאוֹ ם לְ ֶפ ַתע,
ימיו שׂ וֹ ֶחהִ ,ה ֵ ּנהוּ ,סוּס ׁ ָשחֹר,
ו ְּב ֵמ ָ
וַ ֲע ִר ַיסת זָ ָהב ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ּסוּס,
עוֹ ף ַ ּבז ָאפֹר ׁשוֹ ֵמר ַעל ֶע ֶרשׂ ַה ָ ּז ָהב
ו ְּבתוֹ כוֹ עוֹ לָ ל נָ ם ֶאת ׁ ְשנָ תוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
יָ ד לְ ָבנָ ה ׁ ֶשל ֵאם ֻמ ַנ ַּחת ַעל ְ ּגרוֹ נוֹ ,
ו ְּבכַ ּ ָפ ּה לָ פוּתֻ ,מ ָ ּנח ַס ִּכין יֵ לִ ָיצה.
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הערת מבוא
ספק אם קיימת דוגמה טובה יותר מן המקרה הבלקני ,עם סרביה במרכזו ,לפלגנות
הפיאודלית של מלחמת הכול בכול  .הכול בחשו בקלחת רותחת זו :ממלכת ביזנץ,
לא אחת בברית עם האויב הטורקי; היוונים ,מלכי בולגריה ונסיכיה מדרום; ההונגרים
מצפון  .בעלי ברית מאמש הפכו בהרף עין היסטורי לאויב ,ולהפך  .אולם המרכיב
המרכזי של השנאה ההדדית נבע ,כרגיל ,מבין הסרבים עצמם .כך הצאר מילוטין עולה
עם מות אחיו על ממלכתו וכובש אותה לעצמו; ואחד מבניו של מילוטין קם על אביו
אולם מובס בקרב .האב מצווה לעקור את עיני בנו ולגרשו מן הארץ (מאוחר יותר הבן
שב)  .במלחמת אחים אחרת משחד סטפן דצ'נסקי ( )Decanskiאת מפקדי צבאו של
אחיו קונסטנטין .אלו מעלים את האח אל הצלב ,מנסרים את גופו לשניים ומשליכים

את חלקי הגופה לנהר.
בשנת  1331עולה על כס המלכות בנו של סטפן דצ'נסקי ,הוא דושאן הנודע
בכינויו "החזק" ( ,)Dusan silnyגיבור קרב קושטנדיל וגדול השליטים הסרבים ,שהביא
את ממלכתו לשיאים שלא ידעה קודם .עם מותו ב 1355-מתחילה השקיעה המהירה,
שתבוא לביטוי בתבוסת מאריצה בשנת  ,1371ובתבוסה הניצחת בקרב קוסובו וחורבנה
הסופי של ממלכת הסרבים לפרק זמן של מאות בשנים .
בימי דושאן ובנו סטפן אורוש החמישי זכתה ממלכת סרביה למעמד בכיר של
מעצמה אירופית  .לא זו בלבד שדושאן ִהכפיל ושילש את גבולות ארצו ,הוא העניק
לסרביה מערכת חוקים מתקדמת במושגים של העת ההיאДушанов законик – ,
 ,Dušanov zakonikשילוב מוצלח של חוקי כנסייה עם החוק החילוני .
דושאן קבע את בירתו בסקופיה ,בה הקים חצר לתפארת בנוסח ביזנטיני  .מיטב
אמני התקופה עמלו על מנת להעניק לחצר את שכיות החמדה של העת ההיא .דושאן
פיתח את כלכלת ארצו בעיקר בזכות יצוא מקיף של כסף וזהב מן המכרות הנודעים
של סרביה .
כמו כן הקדים דושאן להבחין ולהבין לעומקה את סכנת האסלאם המרחפת על
הבלקנים  .הוא פנה אל הרפובליקה של ונציה והציע לה שיתוף פעולה כנגד הסכנה
הטורקית ,אולם ללא הצלחה יתרה  .הוא ביקש סיוע מן האפיפיור אינוצנטיוס


ראו קולייביץ' ,שם.
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השישי ,ששכן באביניון בעת ההיא ,והיה מוכן לצורך זה לקבל את שלטון הכנסייה
הקתולית  .פנייתו בנידון אל קרל הרביעי ,אימפרטור רומי הקדושה ,הייתה צפויה
אמנם לשאת פרי ,אולם התקפה בוגדנית של ההונגרים ,בני בריתו ,על סרביה בשנת
 ,1354שמה לאל את ניסיונותיו  .דושאן הדף את ההונגרים והכה אותם שוק על ירך .
מותו ללא עת בשנת  1355קטע את ניסיונותיו ,אשר ל ּו עלו בידו היו משנים את פני
ההיסטוריה .
בנו של דושאן ,אורוש הרביעי ,עלה לכס המלוכה בגיל  .19הוא ירש מאביו ממלכה
רבת עוצמה ,מאוחדת ועשירה  .אולם האיש הצעיר לא הצליח לאכוף את שלטונו על
נסיכי ארצו ושועיה  .שניים מבני המשפחה ,ווּקאשין נסיך פרילפ ואוּגליֵ שה ,אותם
יפגוש הקורא בבלדות ,הריחו כי נפלה בידם הזדמנות להיפטר משלטונו של הבן .
ואכן ,שלטון הצאר החל להידרדר במהרה  .הטורקים ,שירדו לעומקו של המצב ,יצאו
למלחמה על סרביה  .ווקאשין ואוגלישה מצאו את מותם בקרב מאריצה שהתחולל
בשנת מותו של אורוש .את מקומו על כס המלכות בפרילפ תפס בנו ,מרקו ,אולם זאת
קרלייביץ' לגיבור לאומי של עמי סרביה,
במעמד של וסל טורקי  .לימים יהפוך מרקו ַ
אולם לאחר שננכה מעלילותיו של האיש את הדמיון הפורה של הגוּסלאר המצוי ,לא
יישאר הרבה מלבד וסל זוטר של הסולטאן הטורקי ,שהלך לעולמו ב .1394-
שתיים מתוך שלוש הבלדות המוגשות בזאת לקורא :בניית הקרת סקדאר וכן בניין
רבניצה ,מתארות משהו מתנופת הבנייה בימיו של דושאן  .הבלדה נישואי הקנייז'
לזאר היא מבוא לשער השלישי במכלול" ,קרב קוסובו" ,בו מככב לזאר ,הגם שלא
בטובתו .


בניין ָר ָבניצה
עיקר הבלדה הוא אמנם מוסר השכל אשר משמיע מילוֹ ש אוֹ בּ יליץ' ,מי שאינו נרתע
מלהציג בפני לזאר המלך את דעתו בנושא בניית עוד ֶצרקביה מפוארת כמנהג
מלכי העבר ,כפי שמזכירה מיליצה ,אשת הצאר ,בדבריה  .אוביליץ' מבקש לצנן את
התלהבותם של שועי הארץ להקמת בניין מפואר גדוש זהב ,פנינים ואבנים טובות,
שכן הארץ עומדת לפני כיבושי הטורקים ,והללו יחריבו את הכנסייה על מנת לשדוד
ממנה את שכיות החמדה הרבות  .על מנת לשמור על המורשת מפני חורבן ,מציע
אוביליץ' מבנה פשוט אולם רב עוצמה מאבן ַשיש .זאת מתוך ההנחה שאת השיש לא
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יהיה משתלם לעקור  .השיר אינו מציין זאת ,אולם לזאר נסוג מן הרעיון המקורי של
הקמת יד זיכרון רבת פאר ,ותחתיה הקים את מנזר רבניצה .


נישואי הקנייז' לזאר
אי־דיוקים היסטוריים הם כמעט הכרח בל יגונה בשירה העממית ,והבלדה הסרבית
איננה יוצאת מכלל זה  .כך גם ביצירה שלפנינו  .הנסיך לזאר ,הלא הוא "לָ זוֹ " בבלדה,

מנזר רבניצה לזכרו של הקנייז' לזאר .קברו של הקנייז' שוכן במנזר זה .הבנייה ההחלה
בשנת  1375ונשלמה זמן קצר לאחר תבוסת קוסובו ,ב.1389-
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העז") ,אלא שלא היה גם וסל
לא זו בלבד שלא היה עבדו של הצאר דושאן ("סטפן ַ
של הצאר  .כך גם באשר למיליצה  .גבירה זו ,מי שתהיה אשת הצאר לזאר ולאחר
מותו תירש את הכס ותזכה למעמד הנכבד של "צאריצה מיליצה" (אותה נפגוש בשער
הבא" ,קרב קוסובו") ,לא הייתה אחותם של תשעת היוגוביצ'י כי אם באה משבט
הנמנייצ'י ( ,)Nemanjićiמצמרת האצולה הסרבית  .הנה כי כן ,גרעין הסיפור כולו הינו
פרי דמיונו של הגוסלאר שהנחיתה עליו המוזה .
עיקר סגולתה של יצירה זו מצוי בדקויות הסיפור  .כך למשל אפיונו ההומוריסטי
של יוג הזקן החוזר שוב ושוב על סיפורי ימי עברו  .כיוון שהתמונה חוזרת על עצמה
חדשות לבקרים ,יכול הצאר סטפן לתכנן מראש את מהלך האירועים ,ולשרבב בסעודת
הערב את נושא נישואיה של מיליצה ללזו  .סביר להניח שהוא יודע מראש מה תהיה
תגובת האחים ,וכי האב הזקן ימצא בספרים העתיקים מוצא מן הסבך .



סקדאר
בניית הקרת ַ
הבלדה בניית הקרת סקדאר מתארת את מאמץ הביצורים בסרביה בטרם פלישת
הטורקים  .סקדאר ,עיר על שם האגם הגדול ביותר בבלקנים ,החוצה היום את הגבול
לאלבניה ,הייתה צומת דרכים רב חשיבות  .ביצורה היה הכרחי לנוכח הסכנה של
פלישת הטורקים מדרום .
גיבורי הבלדה הם האחים ווקאשין (אביו של מרקו) ואוגלישה ,שני הנבלים
המסורתיים בבלדה הסרבית  .האח השלישי ,גוֹ יקוֹ  ,הוא דמות פיקטיבית  .מבחינה
היסטורית לא היה כל קשר בין בניית המבצר לבין שלושת האחים ,וברור כי המחבר
שתל אותם בעלילה רק על מנת להציג את השניים ברשעותם על רקע הקשיים הרבים
שבבנייה באזור הביצות של סקדאר .
מן הראוי לציין שהבלדה צוינה לשבח על ידי יעקב גרים ,שתרגם אותה בשנת
 1824ושלח את פרי עטו לגתה  .גתה השיב אמנם ש"הפואמה גסה וברברית" ,אך לא
שלל את סגולותיה העממיות ואת הנרטיב רב העוצמה  .סביר להניח שגתה נרעש מן
הברבריות הפגאנית של קורבן אדם כתנאי להקמת המבצר ,נוהג שהיה מקובל בעת
העתיקה ושעליו שמרו הסרבים גם זמן רב לאחר קבלת הנצרות  .לימים פסק הנוהג
של הקרבת אדם ,ואת מקומו תפס קורבן הכבש ,מנהג המקובל גם היום בבלקנים
בבחינת אבן פינה לבניין חדש.
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הופעת הווילה ומעורבותה במעשה הבניין ,הן בהיבטו ההרסני והן להפך ,קשורה
לנוהג זה של קורבן אדם  .הנה כי כן הווילה היא ביטוי למאבק בין המורשת האלילית
לבין תפיסת המוסר הנוצרית .יצוין עוד שאלילת היער הסלבית מגלה עניין ומעורבות
בהקמת בניינים ,כפי שנזכר במבוא לשער "שירים ללא עת".
פרט מעניין הוא הופעתן ומנהגן של שלוש הנשים ,המעניקות תיאור ריאליסטי
של תרבות החומר מימי מחבר הבלדה .
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ִּבנְ יַ ן ָר ָבנִ ָיצה
ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ְּסלָ ָבה ְקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל
ִ ּב ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ֵמ ֵסבִ ,מ ְב ָצרוֹ ַרב ַה ָ ּגוֶ ן.
ְ ּביוֹ ם ְסלָ ָבה ָאמוֹ ס ַה ָּקדוֹ ׁש ָקם ַה ְּקנְ יֵ ז'
וְ ָק ָרא ֶאת ׁשוֹ ֵעי ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ לֶ ָח ֵצר.
הוּא ׁ ִש ֵ ּגר ִמכְ ָּת ִבים לְ ׁשוֹ ָעיו ו ַּמ ָּתת,
ֲא ִצילֵ י ֶס ְר ְ ּביָ ה ָ ּבאוִּ ,ה ְתיַ ְ ּצב ּו לְ ָפנָ יו.
הוֹ ׁ ִש ָיבם ַה ָ ּנ ִס ְיך לְ ׁ ֻשלְ ַחן ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה,
ַעל ּ ִפי ִ ּגיל הוֹ ׁ ִש ָיבם וְ ַעל ּ ִפי ַמ ֲע ָמד,
ֹאש ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ְקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל.
ו ְּבר ׁ
ֵהם יוֹ ׁ ְש ִבים וְ ׁשוֹ ִתים ֶאת יֵ ינָ ם ַה ּצוֹ נֵ ן,
ו ְּבעוֹ ד ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ְ ּבשִׂ יאוֹ  ,וְ ַהכּ ֹל
ְמשִׂ ִיחים זֶ ה ִעם זֶ הְ ,מ ַס ּ ְפ ִרים ֲח ָד ׁשוֹ ת,
ֲאזַ י ָ ּב ָאה ֵ ּבינָ ם ַה ְ ּג ֶב ֶרת ִמילִ ָיצה.
ֶאל אוּלַ ם ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ִהיא ּפוֹ ַס ַעת ַקלּ וֹ ת,
ַעל גּ ו ָּפ ּה ִהיא חוֹ גֶ ֶרת ִּת ׁ ְש ָעה ַא ְבנֵ ִטים,
ֵּת ׁ ַשע ַמ ְחרוֹ זוֹ ת לְ ַצ ַ ּואר ַה ְ ּג ִב ָירה,
וְ ֵת ׁ ַשע ִמ ְס ּ ַפר ֲע ָטרוֹ ת ַ ּב ּ ֵׂש ָער.
ֹאש ּה – נֵ זֶ ר ּ ָפז ְמפ ָֹאר –
ֶּכ ֶתר נָ ח ַעל ר ׁ ָ
ו ַּב ֶּכ ֶתר ׁ ָשלוֹ ׁש ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת
ַהבּ וֹ ְרקוֹ ת ְ ּבבוֹ א לֵ יל ְּכמוֹ ַח ּ ָמה לְ אוֹ ר יוֹ ם.
ֶאל לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל ִהיא דִּ ְ ּב ָרה ָאז לֵ אמֹר:
"ב ֲעלִ י ַה ָ ּי ָקרְ ,קנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל,
ַּ
ַאף ְ ּב ָך לְ ַה ִ ּביט ֲח ֵר ָדה ָאנֹכִ י,
ַקל וָ ח ֶֹמר לָ שֵׂ את ֶאת דְּ ָב ַרי ְ ּב ָפנֶ ָיך,
ֲא ָבל ֵאין לִ י ְ ּב ֵר ָרה וְ ַעל ֵּכן ֲא ַד ֵ ּבר.
ַה ּמוֹ ׁ ְשלִ ים ִמ ּׁ ֶש ְּכ ָברִ ,מ ּׁ ִש ְב ֵטי נֶ ַמנְ יִ ִיצ'י,
ַּתם זְ ַמ ָ ּנם וְ ָע ַבר ,וְ נִ ׁ ְשלַ ם ׁ ִשלְ טוֹ נָ ם.

הצאר לזאר .דיוקן על פי ציורו של דורה
יקשיץ' (.1868 ,)Jakšić
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Zidanje Ravanice
Službu služi slavni knez Lazare
U Kruševcu šancu šarenome,
Službu služi svetog Amosija;
Svu gospodu zove na svetoga
Sa knjigama i sa zdravicama.
Skupi mu se sva srpska gospoda,
Pa je redom u sovri posadi
Po gospodstvu i po starješinstvu;
Uvrh sovre slavni knez Lazare.
Tu sjedoše piti vino ladno.
Taman biše vina najvišega,
I o svakom dobru besjeđahu,
Al’ pošeta gospođa Milica,
Lako šeta po carskom divanu,
Na njojzi je do devet ćemera,
Ispod grla do devet đerdana,
A na glavi devet perišana,
Povrh toga kruna pozlađena,
A u njojzi tri kamena draga,
Sjaje noćom, kako danjom sunce:
Pa besjedi slavnome Lazaru:
“Gospodine, slavni knez-Lazare!
Zazor mene u te pogledati,
A kamoli s tobom govoriti!
Bit’ ne može, govoriti hoću:
Što bijahu Nemanjići stari,
Carovaše, pa i preminuše;
Ne tršpaše na gomile blago,

,)Titlbah(  ולדימיר טיטלבך.צאריצה מיליצה
.19-שלהי המאה ה
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ֵמעוֹ לָ ם לֹא ָצ ְבר ּו אוֹ ָצרוֹ ת וְ רֹב ע ׁ ֶֹשר,
ַא ְך ָ ּבנ ּו ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ֲהדוּרוֹ ת לְ זִ כְ ָרם,
ִמנְ זָ ִרים ַר ֵ ּבי הוֹ ד ֵהם יָ ְסד ּו וְ ֵה ִקימוּ,
ֵהם ָ ּבנ ּו ֶאת דַּ ָצ'אנִ יּ ֵ ,בית ְּת ִפ ָּלה ְמרוֹ ָמם
הוּא דַּ ָצ'אנִ י ָה ָרם ׁ ֶש ּ ֵמ ַעל דִּ יקוֹ ִב ֶיצה.
וְ ֶאת ֵ ּבית ַה ֶהגְ מוֹ ן ְ ּב ִמ ׁישוֹ ר ּ ֶפט ֵה ִקימוּ,
וְ ֶאת ֵ ּבית ַה ְּת ִפ ָּלה לַ ְ ּבתוּלָ ה ְ ּב ַד ְרנִ ָיצה
וְ ֶצ ְר ְק ְביָ ה לְ ּ ֶפ ְטרוּס ְ ּב ָסמו ְּך ֶאל ּ ָפזָ אר;
[]...
ָּכל אוֹ ָתם ָ ּב ֵּתי ק ֶֹד ׁש יַ נְ ִציח ּו זִ כְ ָרם,
וְ ַא ָּתהַ ,ה ּיוֹ ֵר ׁש ֶאת ַה ֵּכס ַה ְמ ֻה ָּלל,
ַא ָּתה ַה ּצוֹ ֵבר אוֹ ָצרוֹ ת וְ רֹב ע ׁ ֶֹשר,
לֹא ָ ּבנִ ָית וְ ל ּו ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה לִ ְרפו ָּאה.
וְ ַעל ֵּכן ַה ָ ּז ָהב וְ ָהע ׁ ֶֹשר ָצ ַב ְר ָּת
לֹא לַ גּ וּף לֹא לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש יָ ִביא ּו ָמזוֹ ר,
לֹא לָ נ ּו ַ ּגם לֹא לְ נַ ְפ ׁשוֹ ת יְ לָ ֵדינוּ".
ָאז ָא ַמר ֶאת דְּ ָב ָריו ְקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל:
"ה ֱאזַ נְ ֶּתםׁ ,שוֹ ֵעי ֶס ְר ְ ּביָ ה וַ ֲא ִצילֶ ָיה,
ֶ
ּ
לְ ִד ְב ֵרי ַה ְג ִב ָירה ִמילִ ָיצהֵ ,מעוֹ לָ ם,
ָּכ ְך ָא ְמ ָרה ,לֹא ָ ּבנִ ִיתי ְּכנֵ ִס ָ ּיה לְ זִ כְ ִרי.
וְ ַעל ֵּכן ְּכנֵ ִס ָ ּיה ָא ִקיםְ ׁ ,ש ָמ ּה ָר ָבנִ ָיצה,
ְ ּב ֶפלֶ ְך ַר ֶס ָבה לִ גְ דוֹ ת נַ ַחל ָר ְבנָ ה.
ע ׁ ֶֹשר ַרב ְ ּביָ ִדי וְ ָד ָבר לֹא יֶ ְח ַסר לִ י .
ֶא ּצֹק ֶאת יְ סוֹ ד ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ְ ּבעוֹ ֶפ ֶרת
ו ְּבכ ֶֹתל ָ ּגבוֹ ַּה ָס ִביב ַא ִּק ֶיפ ּנוּ.
ֶאת ַה ַ ּגג ֲאכַ ֶּסה ַ ּב ָ ּז ָהב ַה ָּטהוֹ ר,
ֲא ָפ ֵאר ֶאת ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ִ ּב ְפנִ ינִ ים זְ ִעירוֹ ת
וְ אוֹ ָת ּה ֲא ַהדֵּ ר ְ ּב ַא ְבנֵ י יְ ָקרוֹ ת".
ֲאזַ י ָקמ ּו ׁשוֹ ֵעי ֶס ְר ְ ּביָ ה ַעל ַרגְ לֵ ֶיהם
ֹאשם ֲע ֻמ ּקוֹ ת ְ ּב ָפנָ יו:
וְ ִה ְר ִּכינ ּו ר ׁ ָ
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No gradiše s njime zadužbine,
Sagradiše mnogo namastire:
Sagradiše Visoke Dečane,
Baš Dečane više Đakovice;
Paćaršiju više Peći ravne;
U Drenici bijela Deviča;
I Petrovu Crkvu pod Pazarom;
Malo više Đurđeve Stupove;
Sopoćane navrh Raške hladne,
I Trojicu u Hercegovini,
Crkvu Janju u Starome Vlahu,
I Pavlicu ispod Jadovnika,
Studenicu ispod Brvenika;
Crkvu Žiču više Karanovca;
U Prizrenu crkvu Svetu Petku;
Gračanicu u Kosovu ravnom:
Sve to jesu njine zadužbine!
Ti ostade u stolu njinome
I potrpa na gomile blago,
A ne gradi nigđe ѕadužbine;
Eto nama neće pristat’ blago
Ni za zdravlje, ni za našu dušu,
A ni nama, ni kome našemu.”
Tad govori slavni knez Lazare:
“Čujete li, sva srpska gospodo,
Šta govori gospođa Milica,
Jer ne gradim nigđe zadužbine?
Hoću gradit’ crkvu Ravanicu,
U Resavi kraj vode Ravana;
Imam blaga koliko mi drago,
Udariću temelj od olova,
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"קוּם ו ְּבנֵ הַ ,ה ָ ּנ ִס ְיך ,נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך זוֹ ִּת ְהיֶ ה
וּלְ זֵ כֶ ר ְס ֶט ָפן ַה ָ ּנ ִס ְיך ַה ְמרוֹ ָמם".
וְ ַרק ִמילוֹ ׁש אוֹ ִ ּבילִ יץ' ִמ ֵ ּבין ַה ּׁשוֹ ִעים
לֹא ָקם ,הוּא יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ְק ֵצה ַה ּׁ ֻשלְ ָחן
ָ ּב ָדד הוּא ֵמ ֵסב וְ נוֹ ֵצר לְ ׁשוֹ נוֹ .
ֶאת ִמילוֹ ׁש רוֹ ֶאה ְקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל,
הוּא ַמ ִ ּביט ְ ּבאוֹ ִ ּבילִ יץ' ַהנּוֹ ֵצר לְ ׁשוֹ נוֹ .
הוּא ֵמ ִרים לִ כְ בוֹ דוֹ ָ ּג ִב ַיע ׁ ֶשל יַ יִ ן:
"לְ ַח ֶ ּי ָיך ,אוֹ ִ ּבילִ יץ' ווֹ יְ בוֹ ָדה ",קוֹ ֵרא הוּא,
"פ ַתח ּ ִפ ָיך ,דַּ ֵ ּבר וְ נִ ׁ ְש ַמע ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך.
ְּ
ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה ִמ ּׁ ֶש ִּלי ִ ּב ְרצוֹ נִ י לְ ָה ִקים".
ֲאזַ י ִמילוֹ ׁש זִ ֵ ּנק ַעל ַרגְ לָ יו וְ ָח ַב ׁש
ֹאשוֹ ,
ִמ ְצנֶ ֶפת ַס ּמוּר ְמנֻ ָ ּצה לְ ר ׁ
וְ גַ ם ַקד ֲע ֻמ ּקוֹ ת לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ְּקנְ יֵ ז'.
הוּא נָ ַטל ֶאת ְ ּג ִב ַיע ַה ּ ָפז ׁ ֶש ֻה ַ ּג ׁש לוֹ ,
לֹא ׁ ָש ָתה ֶאת ַה ַ ּייִ ן ִמ ְ ּג ִב ַיע ַה ּ ָפז,
לֹא ׁ ָש ָתה ,ו ָּפ ַתח ִ ּב ְד ָב ָריו וְ ָא ַמר:
ַ"רב ּתוֹ דוֹ ת לְ ָךְ ,קנְ יֵ ז'ַ ,על דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת,
ַעל ִּכי יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך ְּכנֵ ִס ָ ּיה לְ ָה ִקים,
ַא ְך לֹא זֶ ה ַה ּמוֹ ֵעד ,לֹא יִ ְצלַ ח ַהדָּ ָבר.
ְק ָרא ,לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּללּ ִ ,ב ְמגִ לּ וֹ ת ַע ִּתיקוֹ ת,
ְק ָרא וּלְ ַמד ֶאת ַהחֹק ׁ ֶש ִהנְ ִחיל ּו ֵהן לָ נוּ,
ִּכי ִה ִ ּג ָיעה ָה ֵעת לְ יוֹ ם דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן.
ְ ּבכ ַֹח כּ וֹ ֵב ׁש ַה ּטו ְּר ִקי ַא ְר ְצ ָך,
וְ יִ ׁ ְשלֹט ִ ּב ְמ ֵה ָרה ַה ּטו ְּר ִקי ַעל ָה ָא ֶרץ
הוּא יַ כְ ִחיד ֶאת ָ ּב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ָ ּנ ִאים,
הוּא יַ כְ ִחיד ֶאת ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ְ ּב ָר ָבנִ ָיצה,
יַ ֲעקֹר מוֹ ְסדוֹ ֶת ָיה ַהיְ צו ִּקים ְ ּבעוֹ ֶפ ֶרת
ו ִּמ ּ ֶמ ָ ּנה יִ ּצֹק ַּכדּ ו ֵּרי ּתוֹ ָת ִחים
ַעל ְמנָ ת לְ ַה ְח ִריב ֶאת ָע ֵרינ ּו ָ ּב ֶהם.

“את ִמילוֹ ׁש רוֹ ֶאה ְקנְ יֵ ז'
ֶ
לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל”.
מילוש אוביליץ' .אלכסנדר
דובריץ' (.1858 ,)Dobric
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Pa ću crkvi sagraditi platna,
Pokriću je žeženijem zlatom,
Podnizati drobnijem biserom,
Popunjati dragijem kamenjem.”
Sva druga gospoda na noge ustala,
I časno se knezu poklonila:
“Gradi, kneže, biće ti za dušu,
I za zdravlje Visokom Stevanu.”
No tu sjedi Obilić Milošu,
Sjedi Miloš dolje udno sovre,
Miloš sjedi, ništa ne besjedi.
Al’ to viđe slavni knez Lazare
Đe mu Miloš ništa ne besjedi;
Nazdravi mu zlatnu kupu vina:
“Zdrav da si mi, vojvoda Milošu!
Pa mi i ti štogođ progovori,
Jera hoću zadužbinu gradit’.”
Skoči Miloš od zemlje na noge,
Skide s glave samur i čeklenke,
Pa je časno kneza podvorio;
Dodaše mu zlatnu kupu vina;
Primi Miloš zlatnu kupu vina;
Ne pije je, poče besjediti:
“Hvala, kneže, na besjedi tvojoj!
Što ti hoćeš zadužbinu gradit’:
Vreme nije, niti može biti:
Uzmi kneže, knjige carostavne,
Te ti gledaj što nam knjige kažu:
Nastalo je pošljednje vrijeme,
Hoće Turci carstvo preuzeti,
Hoće Turci brzo carovati:
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הוּא יַ ְב ִק ַיע ִקירוֹ ת ְ ּב ָב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה
וְ אוֹ ָתם יַ ֲהפ ְֹך לְ ֻא ְרווֹ ת לְ סו ָּסיו.
הוּא יָ ִסיר ֶאת ַה ּ ָפז ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ְּת ִפ ָּלה
ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו יַ ְת ִקין ֲחרוּזִ ים לִ נְ ׁשוֹ ָתיו.
הוּא יִ ְתל ֹׁש ֶאת ּ ְפנִ ינֵ י ַה ִּקירוֹ ת ִמן ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה
וְ יִ ׁ ְשזֹר לִ נְ ׁשוֹ ָתיו ֲחרוּזִ ים לַ ַ ּצ ָ ּואר.
ֶאת ַא ְבנֵ י ַהיְ ָקר יַ ֲעקֹר וְ יוֹ ִציא,
יְ ׁ ַש ֵ ּבץ וְ יִ ְק ַ ּבע ְ ּבנִ ַ ּצב ַח ְרבוֹ ָתיו
וְ יִ ֵּתן ְ ּב ַט ַ ּב ַעת זָ ָהב יְ ָק ָרה .
ַא ְך ַה ְק ׁ ֵשב לִ י ,לָ זָ אר ַה ָ ּנ ִס ְיך ַה ְמ ֻה ָּלל,
ֵצא ֲחפֹר ֶא ֶבן ׁ ַשיִ ׁש ֵמ ַא ְד ַמת ַמ ְח ָצ ָבה,
ו ֵּמ ֶא ֶבן ַה ּׁ ַשיִ ׁש ֵצא ו ְּבנֵ ה ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה.
ָּכ ְך ָא ְמנָ ם ַה ּטו ְּר ִקי ֶאת ָה ָא ֶרץ יִ כְ בּ ֹׁש,
ַא ְך ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ִּתשְׂ רֹדִ ,היא לָ ַעד ִּת ָ ּו ֵתר,
וְ ַעד בּ וֹ א יוֹ ם ַהדִּ ין לֹא ִּת ּפֹל ,לֹא ִּתכְ לֶ ה.
ִּכי ֵמ ֶא ֶבן לְ ִא ׁיש ֵאין טוֹ ַבת ֲהנָ ָאה".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֹאת ׁ ָש ַמע ְקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַה ְמ ֻה ָּלל
הוּא לְ ִמילוֹ ׁש אוֹ ִ ּבילִ יץ' ֵמ ׁ ִשיב ַעל דְּ ָב ָריו:
"ה ּׁ ֶש ַבח לְ ָך ,ווֹ יְ בוֹ ָדה אוֹ ִ ּבילִ יץ',
ַ
ָ
ּתוֹ ָדה לְ ך ַעל ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַמ ְע ָּת,
ִ ּב ְד ָב ֶר ָיך ׁשוֹ כְ נִ ים ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶ ּצ ֶדק".
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Oboriće naše zadužbine,
Oboriće crkvu Ravanicu;
Iskopaće temelj od olova,
Slijevaće u tope đulove,
Te će naše razbijat’ gradove;
I crkvi će rasturiti platna,
Slijevaće na hate rahtove;
Hoće crkvi pokrov rasturiti,
Kadunama kovati đerdane;
Sa crkve će biser raznizati,
Kadunama podnizat’ đerdane;
Povadiće to drago kamenje,
Udarat’ ga sabljam’ u balčake
I kadama i zlatno prstenje;
Već me ču li, slavni knez-Lazare!
Da kopamo mermera kamena,
Da gradimo crkvu od kamena;
I Turci će carstvo preuzeti,
I naše će zadužbine služit’
Od vijeka do suda Božijega:
Od kamena nikom ni kamena!”
Kad to začu slavni knez-Lazare,
Tad Milošu bio govorio:
“Hvala tebe, vojvoda Milošu!
Hvala tebe na tvojoj besjedi,
Istina je kako što govoriš.”
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ּׂשּואי ַה ְּקנְ יֵ ז' לָ זָ אר
נִ ֵ
ִ ּב ּ ְפ ִריזְ ֶרןּ ִ ,ב ָירתוֹ ַה ְּל ָבנָ ה,
ׁשוֹ ֶתה ְס ֶט ָפן ָה ַעז ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן.
מוֹ זֵ ג יֵ ינוֹ ַע ְבדּ וֹ ַה ֶ ּנ ֱא ָמן
ו ְּמ ַמ ֵּלא כּ וֹ סוֹ ֵמ ַעל ְ ּגדוֹ ֶת ָיה,
ַמ ִ ּביט ַ ּב ֲאדוֹ נוֹ ו ַּמ ָ ּבטוֹ מוּזָ ר.
ׁשוֹ ֵאל ַה ָ ּצאר ֶאת לָ זוֹ ַה ּ ָמסוּר:
"ע ְבדִּ י ַה ֶ ּנ ֱא ָמןּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ֲענֵ ה לִ י
ַ
ָ
ְּת ׁשו ָּבה ֵּכנָ ה ַעל ׁ ֶשאוֹ ְתך ֶא ׁ ְש ַאל.
את ַעד ְ ּגדוֹ ֶת ָיה,
ַמדּ ו ַּע זֶ ה כּ וֹ ִסי ִמ ֵּל ָ
וְ לָ ּ ָמה זֶ ה ַּת ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ַעיִ ן ֲע ֻק ּ ָמה?
ַה ִאם ִ ּבגְ לַ ל סו ְּס ָך זֶ ה ַה ּצוֹ לֵ ַע?
ַה ִאם ְ ּב ׁ ֶשל ְ ּבגָ ֶד ָיך ׁ ֶש ָ ּבלוּ?
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ַה ּ ָׂשכָ ר ָח ֵסר הוּא ְ ּב ֵעינֶ ָיך,
את?"
אוֹ ׁ ֶש ִּל ּקוּי ו ְּפגָ ם ַ ּב ֲח ֵצ ִרי ָמ ָצ ָ
ָאז לָ זוֹ ַה ּ ָמסוּר ֵמ ׁ ִשיב לַ ֲאדוֹ נוֹ :
"תוֹ ָדה לְ ָךָ ,אדוֹ ןַ ,על ִמלּ וֹ ֶת ָיך.
ּ
ׁ ָש ַאלְ ָּת וְ ָא ׁ ִשיב ,יִ ְהי ּו ֵּכנִ ים דְּ ָב ַרי.
לֹא ,לֹא סו ִּסי הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ְתאוֹ ם צוֹ לֵ ַע,
וְ לֹא ְ ּבגִ ין ְ ּבגָ ַדי ֲא ׁ ֶשר ָ ּבל ּו ִמ ּז ֶֹקן,
וְ לֹא שְׂ כָ ִרי ַהדַּ ל הוּא ַה ּ ַמ ְד ִאיג אוֹ ִתי,
וְ ֶה ָח ֵצרַ ,מלְ ִּכיָ ,מלְ ָאה ָּכל טוּב .
וְ ׁשוּבּ ,תוֹ ָדה לְ ָךָ ,אדוֹ ןַ ,על ִמלּ וֹ ֶתיךָ,
ׁ ָש ַאלְ ָּת וְ ָא ׁ ִשיב ,יִ ְהי ּו ֵּכנִ ים דְּ ָב ַרי.
ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֲא ׁ ֶשר שָׂ כַ ְר ָּת ַא ֲח ַרי,
ֻּכ ָּלם ֶאת ָ ּב ֵּת ֶיהם ָ ּבנ ּו ַעל ֶח ׁ ְשבּ וֹ נְ ךָ,
וּלְ כֻ ָּלם נָ ַת ָּת יְ ֵדי נָ ׁ ִשים טוֹ בוֹ ת.
וְ ַרק ֲאנִ יַ ,מלְ ִּכי ,לֹא ָ ּבנִ ִיתי ַ ּביִ ת,
את
וְ ַרק לְ ַמ ֲענִ י ַעלְ ַמת ֵחן לֹא ָמ ָצ ָ
ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ָ ּצ ִעיר ֲאנִ י וְ טוֹ ב ַמ ְר ֶאה".

הקנייז’ לזאר.
מנזר רבניצה.
המאה ה.18-
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Ženidba kneza Lazara
Vino pije silan car Stjepane
u Prizrenu, gradu bijelome.
Vino služi vjeran sluga Lazr,
pa sve caru čašu preslužuje,
a na cara krnvo pogleduje.
Care pita vjerna sluga Laza:
„Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo,
što te pitam, pravo da mi kažeš:
Što ti mene čašu preslužuješ ?
Što l’ na mene krivo pogleduješ?
Ali ti je konjic ološao,
ali ti je ruho ostarilo,
al’ t’ je malo golijemna blaga?
Šta t’ je malo u dvoru mojemu?”
Njemu veli vjeran sluga Lazo:
„Voljan budi, care, na besjedi!
Kad me pitaš, pravo da ti kažem:
Nije mene konjic ološao,
niti mi je ruho ostarilo,
nit’ je malo golijemna blaga;
svega dosta u dvoru tvojemu;
voljan budi, care, na besjedi!
Kad me pitaš, pravo da ti kažem:
Koje sluge poslije dođoše,
sve se tebe sluge udvoriše,
sve si sluge, care iženio,
a ja ti se udvorit ne mogoh,
mene, care, ne kće oženiti
za mladosti i ljepote moje.”
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ֵה ׁ ִשיב לוֹ  ,לְ ַע ְבדּ וֹ ַ ,ה ָ ּצאר ְס ֶט ָפן ָה ַעז:
"הוֹ  ,לָ זוֹ ַה ֶ ּנ ֱא ָמןּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ֵהן לֹא ַא ּ ִׂשיא אוֹ ְת ָך לְ ִא ָּכ ָרה ַ ּג ָּסה
ַה ּ ְמזִ ינָ ה ּ ָפרוֹ ת וַ ֲחזִ ִירים ָ ּב ֶר ֶפת,
ַ ּב ֲעבו ְּר ָך ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ַעלְ ַמת ֵחן נֶ ֱא ֶצלֶ ת
ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם לִ י ִּת ְהיֶ ה יְ ִד ָידה ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש,
ַ ּבת־לְ וָ יָ ה טוֹ ָבה ו ְּמסו ָּרהִ ,ע ּ ָמ ּה
אוּכַ ל ֵמ ֵעת לְ ֵעת לִ לְ גּ ֹם ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן .
ֲא ָבל ַה ְק ׁ ֵשב לִ י ,לָ זוֹ ַע ְבדִּ י ַה ֶ ּנ ֱא ָמן.
אתי ַעלְ ַמת ֵחן נֶ ֱא ֶצלֶ ת,
ִה ֵ ּנה לְ ָך ָמ ָצ ִ
וְ לִ י ַ ּבת־לְ וָ יָ ה ְמסו ָּרה ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש .
ֵא ֶצל ַה ּ ָׂשב יוּג בּ וֹ גְ ָדן ֶאת ָה ַעלְ ָמה ִ ּג ִּל ִיתי,
ָאחוֹ ת ִהיא לְ ִת ׁ ְש ַעת ֲא ֵחי ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י,
ִמילִ ָיצה ׁ ְש ָמ ּה ,וְ ִהיא ַא ֶ ּילֶ ת ֲא ָה ִבים.
ַא ְך ִא ׁיש ֵאינוֹ ֵמ ֵעז ִמ ּיוּג אוֹ ָת ּה לִ ְתבּ ַֹע,
אוֹ לְ ַהזְ ִּכיר ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְ ּבנוֹ כְ חוּת ַה ּ ָׂשב .
יוּג בּ וֹ גְ ָדן מוֹ ָצאוֹ ִמ ּ ְמרוֹ ם ׁשוֹ ֵעי ָה ָא ֶרץ,
וְ לֹא יִ ֵּתן ֶאת יַ ד ִמילִ ָיצה לִ ְמ ׁ ָש ֵרת.
ַא ְך ,לָ זוֹ ַה ּ ָמסוּר ׁ ֶש ִּליַ ,ה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע.
ַה ּיוֹ ם הוּא יוֹ ם ׁ ִש ּׁ ִשיָ ,מ ָחר ׁ ַש ָ ּבת ִּת ְהיֶ ה,
יוֹ ם א' ַא ֲח ֶר ָיה ,הוּא יוֹ ם ַחג וּמוֹ ֵעד,
וּבוֹ נֵ ֵצא ֻּכ ָּלנ ּו לְ ַציִ ד ֶ ּב ָה ִרים.
ֶאת בּ וֹ גְ ָדן ַה ָ ּז ֵקן נַ זְ ִמין לָ בוֹ א ִע ּ ָמנוּ,
ֶאל בּ וֹ גְ ָדן יִ ְתלַ ּו ּו ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י .
ֲא ָבל ַא ָּתהַ ,ע ְבדִּ י ,לֹא ִּת ְתלַ ֶ ּוה ֵאלֵ ינוּ,
ִּכי ֶ ּב ָח ֵצר ִּת ׁ ְשכּ ֹןּ ַ ,ב ַ ּביִ ת ִּת ּׁ ָש ֵאר,
ָּתכִ ין ֵּכ ָרה ַּכדָּ ת לַ ֲא ֻצ ַּלת ַה ַ ּציִ ד.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נָ ׁשוּב ִמ ַ ּציִ ד ֶ ּב ָה ִרים,
ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י ַמזְ ִמין ֶאת יוּג לַ ְּסעו ָּדה,
ַא ָּתה ַּתזְ ִמין ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י.
לְ ֵעת ֶאל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ְמפ ָֹאר נָ ֵסב,
ו ְּבעוֹ ְד ָך ַמ ִ ּג ׁיש ַס ְר ָטן ו ַּמ ְמ ַּת ִּקים,
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Besjedi mu silan car Stjepane:
„Oj Boga mi, vjeran slugo Lazo,
ja ne mogu tebe oženiti
svinjaricom ni govedaricom,
za te tražim gospođu đevojku,
i za mene dobra prijatelja,
koji će mi sjesti uz koljeno,
sa kojim ću ladno piti vino.
No ču li me, vjeran slugo Lazo,
ja sam za te našao đevojku,
i za mene dobra prijatelja,
u onoga stara Jug-Bogdana,
milu seju devet Jugovića,
baš Milncu, milu mljezinicu;
no se Jugu pomenut ne smije, —
nije lasno njemu pomenuti,
jer je Bogdan roda gospodskoga,
neće dati za slugu đevojku;
No ču li me, vjeran slugo Lazo,
danas petak, a sjutra subota,
prekosjutra svijetla neđelja,
poći ćemo u lov u planinu,
pozvaćemo stara Jug-Bogdana,
s njim će poći devet Jugovića,
ti ne idi u planinu, Lazo,
no ostani kod bijela dvora,
te gotovi gospodsku večeru;
kad dođemo iz lova planine,
ja ću svraćat Juga na večeru,
a ti svraćaj devet Jugovića.
Kad sjedemo za stolove zlatne,
ti navali šećer i raknju,
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וְ יֵ ין ׁ ָשנִ י צוֹ נֵ ן ַא ָּתה ַמ ִ ּצ ַיע לָ נוּ,
וְ ִא ׁיש כּ וֹ סוֹ ָמלְ ָאה ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם,
ָאז יוּג ַה ּ ָׂשב יִ ְפ ַּתח ֶאת ּ ִפיו וִ ַיס ּ ֵפר
ַעל ֲעלִ ילוֹ ת ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶשל ַא ִ ּב ִירים יָ שִׂ ַיח,
ְ ּגוִ ילִ ים ְמפ ָֹא ִרים ִמן ֶה ָע ָבר יַ ְמ ִציא
וְ ַעל ֵקץ ַה ָ ּי ִמים יַ ְר ִחיב ֶאת ַהדִּ בּ וּר.
לְ ֵעת דְּ ָב ָריו ִּת ׁ ְש ַמעַ ,ע ְבדִּ י ַה ֶ ּנ ֱא ָמן,
ֹאש ִמגְ דָּ ל ָה ֵרם ַרגְ לֶ ָיך ,לָ זוֹ ,
ֶאל ר ׁ
ָ
ֲחזֹר ו ְּביָ ְדך ְ ּג ִב ַיע ַה ָ ּז ָהב,
הוּא ַה ָ ּג ִב ַיע ׁ ֶש ָּקנִ ִיתי לֹא ִמ ְּכ ָבר
ַ ּב ֶּק ֶרת וָ ָר ִדיןָ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
ֵמ ַעלְ ַמת ֵחן נָ ָאה ,צוֹ ֶר ֶפת ְמחוֹ נֶ נֶ ת,
ַ ּב ֲעבוּרוֹ ׁ ִש ַּל ְמ ִּתי ָממוֹ ן וְ רֹב ְסחוֹ ָרה.
ַמ ְּל ֵאה ּו ַעד ְ ּגדוֹ ָתיו ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם,
וּלְ בּ וֹ גְ ָדן יוּג ַה ּ ָׂשב ַה ֵ ּג ׁש ְ ּב ַמ ָּתנָ ה.
ְ ּבעוֹ ד ּתוֹ ֶהה יוּג בּ וֹ גְ ָדן ַה ּ ָׂשב ו ְּמ ַה ְר ֵהר
ַ ּב ּ ֶמה יָ ׁ ִשיב לְ לָ זוֹ ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ִה ִ ּג ׁיש לוֹ ,
א ַֹמר ֲאנִ י דְּ ָב ִרים וּכְ מוֹ דֶּ ֶר ְך ַא ַ ּגב
ַאזְ ִּכיר ֶאת ׁ ֵשם ִמילִ ָיצהּ ִ ,ב ּתוֹ ָה ֲאהו ָּבה".
ִה ֵ ּנה ָחלְ פ ּו יְ ֵמי ׁ ִש ּׁ ִשי וְ ַה ּׁ ַש ָ ּבת,
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ִה ִ ּג ַיע יוֹ ם א' ַה ָּקדוֹ ׁש .
יָ ָצא ַה ָ ּצאר ְס ֶט ָפן לְ ַציִ ד ֶ ּב ָה ִרים,
ֶאת יוּג ַה ּ ָׂשב ִהזְ ִמין לָ ֵצאת ִע ּמוֹ לַ ַ ּציִ ד.
ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י נִ לְ ו ּו ֶאל יוּג ֲא ִב ֶיהם,
יָ ְצ ָאה ַה ֲחבו ָּרה ֻּכ ָּל ּה לָ צוּד ָ ּב ָהר,
ַ ּב ַ ּי ַער ַה ָ ּירֹק ָר ְדפ ּו ַא ַחר ַה ֶּט ֶרף.
דָּ ָבר לֹא ָצד ּו ַא ְך שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן וְ נַ ַחת
ָ ּב ֶע ֶרב ׁ ָשב ּו ֶאל ַה ַ ּביִ ת ַה ָּל ָבן.
וְ לָ זוֹ ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם ִק ֵ ּבל ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.
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pa donesi crveniku vino.
Kad se ladna napijemo vina,
o svačem će Juže besjediti,
kako koji dobar junak jeste,
iznijeće knjige staroslavne,
da kazuje pošljednje vrijeme;
Ti kad čuješ, vjerna slugo Lazo,
a ti trči na tananu kulu,
te donesi onu čašu zlatnu,
štono sam je skoro kupovao
u bijelu Varadinu gradu
od đevojke mlade kujundžinke,
za nju dao tovar i po blaga;
nasluži je crvenijem vinom,
poklonije staru Jug-Bogdanu,
tada će se Bogdan zamnsliti,
čim će tebe, Lazo, darivati,
te ću njemu onda pomenuti
za Milicu, ćercu mljezinicu.”
Prođe petak i prođe subota;
rano dođe svijetla neđelja,
care pođe u lov u planinu,
i pozvaše stara Jug-Bogdana.
S Jugom pođe devet Jugovića,
otidoše u lov u planinu.
Lov loviše po gori zelenoj,
ni dobiše, ni šta izgubiše,
no se svome povratiše dvoru,
preda njih je išetao Lazo;

שירת קוסובו

108
ִהזְ ִמין ַה ָ ּצאר ֶאת יוּג לִ ְסעו ַּדת ַע ְר ִבית
וְ לָ זוֹ ֶאת ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י.
ַהכּ ֹל ֶאל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ְמפ ָֹאר ֵה ֵסבּ וּ,
ֹאשוֹ ַה ָ ּצאר ְס ֶט ָפן ָה ַעז וְ ַה ְמ ֻה ָּלל
ְ ּבר ׁ
וּלְ ִצדּ וֹ יוּג בּ וֹ גְ ָדןַ ,ה ּ ָׂשב ַה ֶ ּנ ֱא ָצל .
לְ יַ ד ָה ָאב יָ ׁ ְשב ּו ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י,
וְ לָ זוֹ ַה ּ ָמסוּר ֶאת ְמזוֹ נָ ם ִה ִ ּג ׁיש.
ִ ּב ְבשַׂ ר ַס ְר ָטן ִּכ ֵ ּבד אוֹ ָתם ו ַּמ ְט ַע ּ ִמים
וְ יֵ ין ַא ְר ָ ּג ָמן צוֹ נֵ ן ָמזַ ג לָ ֶהם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאל ְ ּגרוֹ נָ ם ֵה ִריק ּו כּ וֹ ס ׁ ֶשל יַ יִ ן,
ִה ִּתיר ּו לְ ׁשוֹ נָ ם וּלְ ַס ּ ֵפר ֵה ֵחלּ ּו
ֲעלִ ילוֹ ת ׁ ֶשל ַא ִ ּב ִירים ַר ֵ ּבי ְ ּגבו ָּרה וְ עֹז.
ׁ ָשלַ ף יוּג ְמגִ לּ וֹ ת נָ אוֹ ת ִמן ֶה ָע ָבר,
וְ ַעל ֵקץ ַה ָ ּי ִמים ִה ְר ִחיב ֶאת ַהדִּ בּ וּר:
"ה ִ ּביט ּו ו ְּרא ּו נָ אַ ,א ַחי ַה ּ ֻמ ְפלָ ִאים,
ַ
ַה ִ ּביט ּו ו ְּרא ּו ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ְמגִ ָּלה
ַעל ֵקץ יְ ֵמי ָא ָדם וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָצפוּי .
לֹא עוֹ ד צֹאן ַ ּב ּ ִמ ְר ֶעה לֹא עוֹ ד ַ ּג ְר ֵ ּגר ִח ָּטה,
לֹא עוֹ ד דְּ בוֹ ִרים ָ ּב ָאחוּ ,לֹא ּ ֶפ ַרח ַ ּב ּ ָׂש ֶדה.
ְ ּב ֵבית ַהדִּ ין יִ ְת ַ ּבע ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
וְ ָאח ָא ִחיו יַ ְקנִ יט ,יִ ְק ָרא ָעלָ יו ִּת ָ ּגר".
לְ ֵעת ׁ ָש ַמע זֹאת לָ זוֹ ָ ,ה ֶע ֶבד ַה ּ ָמסוּר,
נֶ ְח ּ ַפז ַ ּב ּ ַמ ֲעלֶ ה ַה ַ ּצר ׁ ֶשל ַה ּ ִמגְ דָּ ל,
ָחזַ ר ו ְּביָ דוֹ ְ ּג ִב ַיע ַה ָ ּז ָהב.
ִמ ְּל ָאה ּו ַעד ְ ּגדוֹ ָתיו ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם
וּלְ בּ וֹ גְ ָדן יוּג ַה ּ ָׂשב ִה ִ ּג ׁיש ְ ּב ַמ ָּתנָ ה.
נָ ַטל ֶאת ַה ָ ּג ִב ַיע יוּג בּ וֹ גְ ָדן ְ ּביָ דוֹ ,
נָ ַטל ֶאת ַה ָ ּג ִב ַיע ַא ְך לֹא לָ גַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ּתוֹ ֶהה ו ְּמ ַה ְר ֵהר לְ ֵפרו ּׁשוֹ ׁ ֶשל זֶ ה
וְ ֵא ְיך יָ ׁ ִשיב לְ לָ זוֹ ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ִה ִ ּג ׁיש לוֹ .
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Care svraća Juga na večeru,
Lazo svraća devet Jugovića.
Kad sjedoše za stolove zlatne:
uvrh sovre silan car Stjepane,
a do njega stari Jug-Bogdane,
a do Juga devet Jugovića,
njima služi vjeran sluga Lazo;
on navali šećer i rakiju,
pa donese crveniku vino.
Kad se ladna napojiše vina,
o svačemu staše besjediti,
kako koji dobar junak jeste;
Jug izvadk knjige staroslavne,
te kazuje pošljednje vrijeme:
„Vidite li, moja braćo krasna,
vidite li kako knjiga kaže:
nastanuće pošljednje vrijeme,
nestanuće ovce i všenice
i u polju čele i cvijeta;
kum će kuma po sudu ćerati,
a brat brata zvati po megdanu!”
Kad to začu vjeran sluga Lazo,
on otrča na tananu kulu,
te donese onu čašu zlatnu,
nasluži je crvenijem vinom,
pokloni je staru Jug-Bogdanu,
Bogdan primi zlatnu kupu vina,
kupu primi, a pitije neće,
misli Bogdan šta je i kako je,
čime li će darivati Laza.

שב
ׂ ָ ּ  ַה,“ּולְ ִצדּ וֹ יּוג בּ וֹ גְ ָדן
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ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י ִה ִ ּגיד ּו לַ ֲא ִב ֶיהם:
"א ִבינ ּו ַה ָ ּז ֵקן ,יוּג בּ וֹ גְ ָדן ַה ְמ ֻה ָּלל,
ָ
ָ
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ֵאינְ ך ׁשוֹ ֶתה ִמן ַה ָ ּג ִב ַיע
אוֹ תוֹ ִה ִ ּג ׁיש לְ ָך ָה ֶע ֶבד לָ זוֹ ?"
ֵה ׁ ִשיב ַעל דִּ ְב ֵר ֶיהם יוּג בּ וֹ גְ ָדן ַה ָ ּז ֵקן:
"א ָה ּה ָ ּבנַ י ׁ ֶש ִּליִּ ,ת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י.
ֲ
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ןֲ ,הלֹא ֵאין ַקל ִמ ֶ ּזה,
ֲא ָבל ֲאנִ י ּתוֹ ֶההּ ָ ,בנַ י ָה ֲאהו ִּבים,
ַ ּב ּ ֶמה ָא ׁ ִשיב לְ לָ זוֹ ָ ,ה ֶע ֶבד ַה ּ ָמסוּר".
ִה ִ ּגיד ּו לַ ֲא ִב ֶיהם ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י:
"אין ק ׁ ִֹשי ַ ּבדָּ ָברָ ,א ִבינ ּו ַה ִ ּנכְ ָ ּבד,
ֵ
ֵהן לֹא נֶ ְח ַסר סו ִּסים וְ לֹא עוֹ פוֹ ת דּ וֹ ְר ִסים,
ַרבּ וֹ ת ַה ֲחנִ יתוֹ ת ְ ּביָ ֵדינ ּו וְ קוֹ לְ ּ ָפ ִקים".
ַעל דִּ ְב ֵר ֶיהם ֵה ׁ ִשיב ַה ָ ּצאר ְס ֶט ָפן ָה ַעז:
"לֹא סוּס ,לֹא עוֹ ף דּ וֹ ֵרס ָח ֵסר ָה ֶע ֶבד לָ זוֹ ,
וְ לֹא יֶ ְח ַסר ֲחנִ ית וְ לֹא קוֹ לְ ּ ָפק ּ ַפ ְרוָ ה,
וְ לֹא סוֹ ֵבל ָה ִא ׁיש ֵמעֹנִ י ו ַּמ ְחסוֹ ר.
ַא ְך ָ ּב ַעלְ ָמה ִמילִ ָיצה דָּ ְב ָקה נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל לָ זוֹ ,
ִמילִ ָיצה ַה ָ ּנ ָאהַ ,א ֶ ּילֶ ת ֲא ָה ִבים,
ִמילִ ָיצה ָה ָאחוֹ ת לִ ְבנֵ י ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י".
לְ ֵעת ׁ ָש ְמע ּו דְּ ָב ָריו ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד זִ ְ ּנק ּו ַעל ַרגְ לֵ ֶיהםִ ,מ ָ ּיד
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ׁ ָשלְ פ ּו ִא ׁיש ּ ִפגְ יוֹ נוֹ ַה ַחד
ְ ּבכַ ָ ּונָ ה לָ שִׂ ים ֵקץ לְ ִד ְב ֵרי ַה ָ ּצאר.
ַא ְך בּ וֹ גְ ָדן ַה ָ ּז ֵקן ִה ְר ִ ּג ַיע ֶאת ָ ּבנָ יו:
"אם ְ ּבלִ ְ ּבכֶ םּ ָ ,בנַ י ,יִ ְר ַאת ָה ֵאלִ ,ח ְדלוּ!
ִ
ִּכי ִאםָ ,ה ֵאל יִ ׁ ְשמֹר ,יִ ּפֹל ִמ ַ ּי ְדכֶ ם ַה ָ ּצאר,
אשיכֶ ם.
ִקלְ לַ ת עוֹ לָ םּ ָ ,בנַ יִּ ,ת ְר ַ ּבץ ַעל ָר ׁ ֵ
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Jugu veli devet Jugovića:
„O naš babo, stari Jug-Bogdane,
što ne piješ zlatnu kupu vina,
štono ti je poklonio Lazo.”
Veli njima stari Jug Bogdane:
„Đeco moja, devet Jugovića,
ja ću lasno piti kupu vina, –
nego mislim, moja đeco draga,
čime ću ja darivati Laza?”
Jugu veln devet Jugovića:
„Lasno ćeš ga darivati, babo:
u nas dosta konja i sokola,
u nas dosta pera i kalpaka.”
Tad govori silan car Stjepane:
„Ima Lazo konja i sokola,
Lazo ima pera i kalpaka;
Lazo toga neće nijednoga,
Lazo hoće Milicu đevojku,
baš Milicu, milu mljezinicu,
milu seju devet Jugovića.”
Kad začuše devet Jugovića,
poskočiše na noge lagane,
potegoše mače kovrdine
da pogube cara u stolici.
Moli im se stari Jug-Bogdane:
„Nete, sinci, ako Boga znate!
Ako danas cara pogubite,
na vama će ostanuti kletva;
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ַעל ֵּכן ַה ִ ּניח ּו לִ י לִ ְבדּ ֹק ִאם ְ ּב ִס ְפ ֵרי
ר־מה ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא נֶ ֱא ַמר
ָע ָבר נִ ְר ַמז דְּ ַב ָ
ִּכי נוֹ ֲע ָדה לְ לָ זוֹ ִמילִ ָיצה ֲאחוֹ ְתכֶ ם".
ָאז ִ ּב ְמגִ לּ וֹ ת ָע ָבר חוֹ ֵקר יוּג ַה ָ ּז ָקן,
ֶאת ַה ְ ּגוִ ילִ ים לוֹ ֵמד ו ְּב ֵעינָ יו דְּ ָמעוֹ ת:
"אם ְ ּבלִ ְ ּבכֶ ם יִ ְר ַאת ָה ֵאלִ ,ח ְדלוּּ ָ ,בנַ י,
ִ
ִּכי נוֹ ֲע ָדה ִמילִ ָיצה לְ לָ זוֹ ַה ּ ָמסוּר.
הוּא ִ ּב ְמ ֵה ָרה יִ ַיר ׁש ֶאת ֵּכס ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה
וְ ִעם ַר ְעיָ תוֹ יִ ְמל ְֹך ָה ִא ׁיש ָעלֶ ָיה
ְ ּב ִב ָיר ָתם ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ,לִ גְ דוֹ ת נְ ַהר מוֹ ָר ָבה".
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִריםְ ,ס ֶט ָפן ַה ָ ּצאר ָה ַעז
ׁ ִשלְ ׁ ֵשל יָ דוֹ ָעמֹק ְ ּבכִ יס ֻּכ ּתֹנֶ ת ֶמ ׁ ִשי
וְ ֶאלֶ ף דּ ו ָּק ִטים זָ ָהב ׁ ָשלַ ף ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ו ְּבנוֹ ָסף לָ ֶהם ַּת ּפו ַּח ִמ ָ ּז ָהב,
ו ְּבתוֹ כוֹ ׁ ָשלוֹ ׁש ַא ְבנֵ י ֵחן יְ ָקרוֹ ת,
ַמ ָּתת לְ נִ ּ ׂשו ֵּאי ִמילִ ָיצה ַה ְ ּבתוּלָ ה.
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dok izvadim knjige staroslavne,
da ja gledam, sinci, u knjigama,
je l’ Milica Lazu suđenica.”
Knjige uči stari Jug Bogdane,
knjige uči, grozne suze roni:
„Nete, sinci, ako Boga znate!
Milica je Lazu suđenica,
na njemu će ostanuti carstvo,
sa njome će carovati Lazo
u Kruševcu kod vode Morave.
Kad to začu silan car Stjepane,
on se maši rukom u džepove,
te izvadi hiljadu dukata,
i izvadi od zlata jabuku,
u jabuci tri kamena draga,
obilježje Milici đevojci.
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ְּבנִ ּיַ ת ַה ֶּק ֶרת ְס ַק ָדאר
א.
בּ וֹ נִ ים ִמ ְב ָצר ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַא ִחים ַ ּבדָּ ם,
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַא ִחיםְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה ַמ ְרלְ יַ ְב ֶצ ִ'ב ִיצ'י.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא וו ָּק ׁ ִשין ַה ּ ֶמלֶ ְך
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ווֹ יְ בוֹ ָדה – אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה ׁ ֵשם ַה ֶ ּג ֶבר,
ישי הוּא ַמ ְרלְ יַ ְב ֶצ ִ'ביץ' גּ וֹ יְ קוֹ .
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
בּ וֹ נִ ים ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה.
זֶ ה ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ַה ְ ּבנִ ָ ּיה נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת,
־מאוֹ ת בּ וֹ נִ ים
לוֹש ֵ
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ׁ ְּש ׁ
ֶאת יְ סוֹ דוֹ ת ָה ִעיר ָּכ ׁ ְשל ּו לָ ֶצ ֶקת,
ׁ ֶשלּ ֹא לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר ֻּכלּ וֹ .
ִּכי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנ ּו לְ אוֹ ר ַה ּיוֹ ם
ַה ִ ּוילָ ה מוֹ ְט ָטה ִעם ֶר ֶדת לֵ יל.
ו ְּב ֵצאת ַה ּׁ ָשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית לַ ּט ַֹרח
ָק ְר ָאה לָ ֶהם ַה ִ ּוילָ ה ִמ ּ ְמרוֹ ֵמי ָה ָהר:
"הלֹא לַ ּׁ ָשוְ א ִּת ְט ַרחַ ,מלְ ִּכי וו ָּק ׁ ִשין,
ֲ
לַ ּׁ ָשוְ א ַה ּ ַמ ֲא ָמץ וּלְ ִח ָ ּנם ַה ֶּכ ֶסף.
כּ וֹ ׁ ֵשל ַא ָּתהַ ,מלְ ִּכי ,לָ ֶצ ֶקת יְ סוֹ דוֹ ת,
וְ לֹא ָּת ִקים חוֹ ָמה וְ לֹא ִמ ְב ָצר ְ ּב ֶט ֶרם
ִּת ְמ ָצא ָאח וְ ָאחוֹ ת ו ׁ ְּשמוֹ ֵת ֶיהם
דּ וֹ ִמים ַ ּב ְ ּצלִ ילְ ׁ :שמוֹ ְסטוֹ י ו ׁ ְּש ָמ ּה ְסטוֹ יַ אנָ ה,
וְ ֶאת ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ְחדָּ וָ ,אח וְ ָאחוֹ ת,
ִּת ּצֹק ִ ּביסוֹ דוֹ ת ָה ִעירַ  .רק ָאז
ְ ּביָ ֶד ָיך יַ ֲעלֶ ה לִ ְבנוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר".
ׁ ָש ַמע ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ִ ּוילָ ה,
ימיר ַע ְבדּ וֹ ָק ָרא ֵאלָ יוָ ,א ַמר לוֹ :
ֶאת יַ ִס ִ
ימיר ַה ּטוֹ ב וְ ַה ָ ּי ָקר,
"בנִ י יַ ִס ִ
ְּ
ַ ּגם ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד,
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ימיר.
ַעל ֵּכן יָ ַק ְר ָּת לִ י ִמ ָּכל ָ ּבנַ י ,יַ ִס ִ
ַמ ֵהר ו ְּרתֹם סו ִּסים לַ ֲעגָ לָ ה,
וְ אוֹ ָצרוֹ ת ׁ ִש ּׁ ָשה ַמ ֵהר טֹל ְ ּביָ ְדךָ,
וְ ֵצא ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ֶ ּצ ָחה.
ַח ּ ֵפשׂ זוּגְ ׁ ,שמוֹ ֵת ֶיהם דּ וֹ ִמים ַ ּב ְ ּצלִ יל,
ָאח וְ ָאחוֹ ת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּש ָמם ְסטוֹ י ו ְּסטוֹ יַ אנָ ה .
ֲחטֹף אוֹ ָתם ,וָ לֹאַ ׁ ,שדֵּ ל אוֹ ָתם ְ ּבכֶ ֶסף,
ֶאל ְס ַק ָדאר בּ וֹ א ִע ּ ָמם ֶאל ְ ּגדוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה,
ׁ ָשם ֶאת ַה ּזוּג נִ ֵּתן ִ ּביסוֹ דוֹ ת ַה ֶּק ֶרת,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נַ ׁ ְשלִ ים ֶאת ַהיְ סוֹ ד לָ ֶצ ֶקת,
נִ ְבנֶ ה ֶאת ַה ֶּק ֶרת ְס ַק ָדאר".
ימיר ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ׁשוֹ ֵמ ַע יַ ִס ִ
סו ִּסים לַ ֲעגָ לָ ה רוֹ ֵתם ,וְ כֶ ֶסף –
אוֹ ָצר ָּכפוּל ׁ ִש ּׁ ָשה נוֹ ֵטל ִע ּמוֹ .
ָרכַ ב ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ֶ ּצ ָחה,
ִח ּ ֵפשׂ ַא ַחר ׁ ֵשמוֹ ת דּ וֹ ִמים ַ ּב ְ ּצלִ יל,
ֶאת ְסטוֹ י וְ ֶאת ְסטוֹ יַ אנָ ה ְמ ַב ֵּק ׁש.
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ָח ַקרּ ִ ,ב ֵּק ׁש ָה ֶע ֶבד,
ַא ְך לֹא ָמ ָצא ׁ ֵשמוֹ ת דּ וֹ ִמים ַ ּב ְ ּצלִ יל,
ָאח וְ ָאחוֹ ת ו ׁ ְּש ָמם ְסטוֹ י ו ְּסטוֹ יַ אנָ ה.
ֲאזַ י ֶאל ְס ַק ָדאר ׁ ָשב לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה,
סו ִּסים וַ ֲעגָ לָ ה ֵה ׁ ִשיב לַ ּ ֶמלֶ ְך,
נָ ַתן ֶאת ָהאוֹ ָצר ְ ּביָ דוֹ ָ ,א ַמר:
"ה ֵ ּנה ּו ָהאוֹ ָצרַ ,מלְ ִּכי ַה ּטוֹ ב,
ִ
ִה ֵ ּנה ָה ֲעגָ לָ ה וְ ַה ּסו ִּסים,
אתי ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת דּ וֹ ִמים,
ִּכי לֹא ָמ ָצ ִ
אתי ְסטוֹ י וְ לֹא ְסטוֹ יַ אנָ ה".
ִּכי לֹא ָמ ָצ ִ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ֶאת דְּ ַבר ַע ְבדּ וֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך
ׁ ָשלַ ח לִ ְקרֹא לְ ַר ָדאָ ,א ּ ַמן ַה ַ ּב ָ ּנ ִאים.
־מאוֹ ת ַה ַ ּב ָ ּנ ִאים דִּ ֵ ּבר:
לוֹש ֵ
וְ זֶ ה ֶאל ׁ ְש ׁ
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"בּ וֹ נֶ ה לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ְס ַק ָדאר,
ֶאת ׁ ֶשבּ וֹ נֶ ה ַה ּ ֶמלֶ ְךַ ,ה ִ ּוילָ ה ַמ ְח ִר ָיבה.
וְ ֵא ְיך ֶאת ֶּק ֶרת ְס ַק ָדאר נִ ְבנֶ ה ִמיסוֹ דוֹ ת?"
חוֹ זֶ ֶרת וְ קוֹ ֵראת ִמן ֶה ָה ִרים ַה ִ ּוילָ ה:
"א ָּתה ׁ ָשםֵ ,הי וו ָּק ׁ ִשיןַ ,ה ְק ׁ ֵשב ֵאלַ יַ ,ה ּ ֶמלֶ ךְ.
ַ
לַ ּׁ ָשוְ א ַא ָּתה טוֹ ֵר ַח וּלְ ִח ָ ּנם ַה ֶּכ ֶסף.
ִאם ֶאת ַהיְ סוֹ דוֹ ת ֶא ְמנַ ע ִמ ּ ְמ ָך לָ ֶצ ֶקת,
ֵּכ ַיצד לְ ַד ְע ְּת ָך ִּת ְבנֶ ה ֶאת ְמלוֹ א ַה ֶּק ֶרת?
ֲא ָבל ֲהלֹא ַא ֶּתם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַא ִחים ַ ּבדָּ ם,
וּלְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ֶּכם ִא ּׁ ָשה נֶ ֱא ָמנָ ה.
זוֹ ׁ ֶש ּ ָמ ָחר ָּתבוֹ א ֶאל ְ ּגדוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה
וַ ֲארו ָּחה ָּת ִביא לְ ַב ָ ּנ ֵאי ַה ֶּק ֶרת,
ֵּתן ֶאת ִק ְב ָר ּה ְ ּב ֶא ֶבן ַהחוֹ ָמה .
ָּכ ְך ְּת ַח ֵ ּזק ֶאת יְ סוֹ דוֹ ת ָה ִעיר,
וְ כָ ְך ַּת ׁ ְשלִ ים ֶאת ְ ּבנִ ָ ּי ָת ּה ׁ ֶשל ְס ַק ָדאר".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע וו ָּק ׁ ִשין ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה,
ֶאת ׁ ְשנֵ י ֶא ָחיו זִ ּ ֵמן ֵאלָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך:
"ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ י ַא ֶּתםַ ,א ַחי ַהיְ ָק ִרים,
ַ
ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ַה ִ ּוילָ ה ִמן ָה ָהר.
ַמה ַּט ַעם לְ כַ לּ וֹ ת ְּכ ָס ִפים לְ ַב ָּטלָ ה?
ִאם ְ ּבכ ֵֹחנ ּו ֵאין לָ ֶצ ֶקת יְ סוֹ דוֹ ת,
ֵּכ ַיצד נוּכַ ל לִ ְבנוֹ ת ֶאת ַה ֶּק ֶרת ְס ַק ָדאר?
וְ עוֹ ד דָּ ָבר ָא ְמ ָרה ַה ִ ּוילָ ה ִמן ָה ָהר.
ִה ֵ ּנה ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַא ִחים ַ ּבדָּ ם ֲאנַ ְחנוּ,
לְ כָ ל ֶא ָחד ֵ ּבינֵ ינ ּו ִא ּׁ ָשה נֶ ֱא ָמנָ ה .
זֹאת ׁ ֶש ָּתבוֹ א ָמ ָחר לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה,
וַ ֲארו ָּחה ָּת ִביא לְ ַב ָ ּנ ֵאי ַה ֶּק ֶרת,
אוֹ ָת ּה ְצ ִריכִ ים נִ ְהיֶ ה ַ ּביְ סוֹ דוֹ ת לָ ֶצ ֶקת .
ָּכ ְך נְ ַח ֵ ּזק ֶאת יְ סוֹ דוֹ ת ָה ִעיר
וְ כָ ְך נַ ׁ ְשלִ ים ֶאת ְ ּבנִ ָ ּי ָת ּה ׁ ֶשל ְס ַק ָדאר.
ִה ֵ ּנהַ ,א ַחיָ ,עלֵ ינ ּו לְ ִה ּׁ ָש ַבע לָ ֵאל
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ֹאמר ִמ ָּלה לִ נְ ׁשוֹ ֵתינוּ,
ׁ ֶשלּ ֹא נ ַ
וְ לַ גּ וֹ ָרל נַ ׁ ְש ִאיר ֶאת ַה ְ ּב ֵר ָרה,
ֶאת ִמי ִמן ַה ָ ּנ ׁ ִשים יָ ִביא ֶאל ַהבּ וֹ יַ אנָ ה".
ֲאזַ י נָ ְדר ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם לֵ אל ֵֹהי ָמרוֹ ם
לִ ׁ ְשמֹר ַעל סוֹ ד ָּכמוּס ִמ ּ ְפנֵ י נְ ׁשוֹ ֵת ֶיהם.
ִה ֵ ּנה יָ ַרד ַה ַּליְ לָ ה וְ ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ּ ָפנ ּו
ִא ׁיש לְ ֵביתוֹ ַה ַ ּצחֵ ,ה ֵסבּ ּו לַ ּׁ ֻשלְ ָחן
ַ ּגם ָס ֲעד ּו לִ ָ ּבם ַ ּב ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב,
וְ ִא ׁיש ַר ְעיָ תוֹ ֶאל ַה ּ ִמ ָּטה נָ ַטל.
ֲא ָה ּהֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ בַ ,מ ּ ָמ ׁש ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א.
אשוֹ ן ֶאת ׁ ְשבו ָּעתוֹ ֵה ֵפר,
וו ָּק ׁ ִשין ָה ִר ׁ
ָּכזֹאת לְ ֵא ׁ ֶשת ֵחיק ִה ִ ּגיד ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
"ה ָ ּז ֲה ִרי ְמאֹדִ ,א ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת,
ִ
ׁ ֶשלּ ֹא לָ ֵצאת ָמ ָחר ֶאל ְ ּגדוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה,
וּלְ בוֹ נֵ י ַה ֶּק ֶרת אֹכֶ ל ַאל ָּת ִב ִיאי.
ֹאשךְ,
ׁ ֶש ִאם לֹא כֵ ן ָאסוֹ ן ּתוֹ ִר ִידי ַעל ר ׁ ֵ
יָ ִטיל ּו ֶאת גּ ו ֵּפ ְך ִ ּביסוֹ דוֹ ת ַה ֶּק ֶרת".
ָּכמוֹ ה ּו ַ ּגם אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה ֵה ֵפר ֶאת ׁ ְשבו ָּעתוֹ .
ָּכזֹאת לְ ֵא ׁ ֶשת ֵחיק ִה ִ ּגיד אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה:
"ה ָ ּז ֲה ִרי ְמאֹדִ ,א ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת,
ִ
ׁ ֶשלּ ֹא לָ ֵצאת ָמ ָחר ֶאל ְ ּגדוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה,
וּלְ בוֹ נֵ י ַה ֶּק ֶרת אֹכֶ ל ַאל ָּת ִב ִיאי.
ֹאשךְ,
ׁ ֶש ִאם לֹא כֵ ן ָאסוֹ ן ּתוֹ ִר ִידי ַעל ר ׁ ֵ
יָ ִטיל ּו ֶאת גּ ו ֵּפ ְך ִ ּביסוֹ דוֹ ת ַה ֶּק ֶרת".
ַרק גּ וֹ יְ קוֹ ַה ָ ּצ ִעיר ֶאת ׁ ְשבו ָּעתוֹ ִּכ ֵ ּבד,
וּלְ ַר ְעיָ תוֹ דָּ ָבר לֹא ָסח ַה ֶ ּג ֶבר.
לְ ָמ ֳח ַרת ַה ּיוֹ םִ ,ה ֵ ּנה ֵמ ִאיר ַה ּׁ ַש ַחר,
ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ָה ַא ִחים ָק ִמים ֻמ ְקדָּ ם ַ ּבבּ ֶֹקר
וְ ֶאל ָה ִעיר הוֹ לְ כִ ים לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ יַ אנָ ה.
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ִה ֵ ּנה ָה ֵעת ִה ִ ּג ָיעה לְ לֶ ֶחם ָצ ֳה ַריִ ם.
ַה ּיוֹ ם ּתוֹ ר ַה ּ ַמלְ ָּכה לָ ֵתת ֶאת ְמזוֹ נָ ם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך הוֹ לֶ כֶ ת זוֹ ֶאל ִ ּג ָיס ָת ּה,
ִהיא ַר ְעיַ ת אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה ,וְ אוֹ ֶמ ֶרת:
"הוֹ יּ ִ ,ג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּלי יַ ִּק ָיר ִתיַ ,ה ְק ׁ ִש ִיבי,
ֹאש נוֹ ָרא כּ וֹ ֵאב לִ י וְ ֵאין ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת.
ָהר ׁ
ָא ָ ּנא ִמ ּ ֵמ ְךְּ ,ת ִהי ְ ּב ִר ָיאה וְ לַ בּ וֹ נִ ים
ָה ִב ִיאי ִ ּב ְמקוֹ ִמי ֶאת ְמזוֹ נָ ם ַה ּיוֹ ם".
ֲאזַ י ֵא ׁ ֶשת אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה ֵה ׁ ִש ָיבה לָ ּה ָּכזֹאת:
"הוֹ יּ ִ ,ג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּליַ ,ר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך,
כּ וֹ ֶא ֶבת לִ י ַה ָ ּיד וְ ֵאין ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת,
לְ כִ י ֶאל ֵא ׁ ֶשת גּ וֹ יְ קוֹ ּ ַ ,ב ְּק ׁ ִשי טוֹ ָבה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה".
הוֹ לֶ כֶ ת ֶאל ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל גּ וֹ יְ קוֹ ַה ָ ּצ ִעיר:
"הוֹ יּ ִ ,ג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּליַ ,ר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל גּ וֹ יְ קוֹ ,
ֹאש נוֹ ָרא כּ וֹ ֵאב לִ י וְ ֵאין ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת,
ָהר ׁ
ְ
ָא ָ ּנא ִמ ּ ֵמךְּ ,ת ִהי ְ ּב ִר ָיאה וְ לַ בּ וֹ נִ ים
ָה ִב ִיאי ִ ּב ְמקוֹ ִמי ֶאת ְמזוֹ נָ ם ַה ּיוֹ ם".
ָּכזֹאת לְ גִ ָיס ָת ּה ֵה ׁ ִש ָיבה ֵא ׁ ֶשת גּ וֹ יְ קוֹ :
יטיַ ,מלְ ָּכ ִתיּ ְ ,ב ֵח ֶפץ לֵ ב ָהיִ ִיתי
"ה ִ ּב ִ
ַ
ׁשוֹ ַמ ַעת ְ ּבקוֹ לֵ ְך ו ַּמ ְחלִ ָיפה אוֹ ָתךְ,
ֲא ָבל עוֹ ד לֹא ָר ַח ְצ ִּתי ֶאת ַה ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ִּלי
וְ גַ ם ֶאת ַה ְּל ָבנִ ים עוֹ ד לֹא ִּכ ַ ּב ְס ִּתי".
ַעל ָּכ ְך עוֹ נָ ה לָ ּה ַר ְעיַ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך,
"לְ כִ י לָ ְךּ ִ ,ג ָיס ִתי ַהיְ ָק ָרה ",אוֹ ֶמ ֶרת,
"לַ ַ ּב ָ ּנ ִאים ֶאת ְמזוֹ נָ ם ָה ִב ִיאי,
וְ לִ י ֶאת ַה ְּל ָבנִ ים ַה ִ ּנ ִיחי לְ כַ ֵ ּבס
וְ גַ ם ֶאת ַה ִּתינוֹ ק ֶא ְר ַחץ ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב".
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ב.
ֵאין ַמ ֲענֶ ה ְ ּב ִפי ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל גּ וֹ יְ קוֹ .
ָהלְ כָ ה ִהיא לְ ָה ִביא ֶאת לֶ ֶחם ַהבּ וֹ נִ ים,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ָיעה ֶאל נַ ַחל ַהבּ וֹ יַ אנָ ה
ָר ָאה אוֹ ָת ּה ַה ַ ּב ַעלַ ,מ ְרלְ יַ ְב ֶצ ִ'ביץ' גּ וֹ יְ קוֹ .
נֶ ְח ַמץ לֵ ב ָה ַא ִ ּביר וְ נִ ְתיַ ֵּסר ָה ֶעלֶ ם .
ַמה ַ ּצר ָהיָ ה לוֹ ַעל ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ּ ְמסו ָּרה,
ַמה ַ ּצר ָהיָ ה לוֹ ַעל ְ ּבנוֹ ָ ּב ֲע ִר ָיסה,
ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ַה ִּתינוֹ ק וּכְ ָבר יָ תוֹ ם ֵמ ֵאם.
ַעל לְ ָחיֵ י ָה ֶעלֶ ם נָ ׁ ְשר ּו דְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶצב.
רוֹ ָאה ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל גּ וֹ יְ קוֹ ֶאת ַה ַ ּב ַעל,
הוֹ לֶ כֶ ת לִ ְק ָראתוֹ  ,נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ו ְּדרוּכָ ה,
קוֹ לָ ּה דָּ רו ְּךׁ ,שוֹ ֶאלֶ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ֶאת ַה ַ ּב ַעל:
"הוֹ ֲ ,אדוֹ נִ י ַה ּטוֹ בַ ,מה ֶ ּזה ָק ָרה לְ ָך,
דְּ ָמעוֹ ת נִ ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַעל לְ ָחיֶ ָיך?"
ֵמ ׁ ִשיב ַמ ְרלְ יַ ְב ֶצ ִ'ביץ' גּ וֹ יְ קוֹ ַעל דְּ ָב ֶר ָיה:
ַ"רעַ ,רע ְמאֹדִ ,א ׁ ְש ִּתי ַהיְ ָק ָרה,
ַּת ּפו ַּח ִמ ָ ּז ָהב ָהיָ ה לִ י וְ נָ ַפל,
נָ ַפל לִ י ַה ַּת ּפו ַּח ֶאל בּ וֹ יַ אנָ ה,
וְ ֵאין ֲאנִ י יָ כוֹ ל לִ גְ בּ ֹר ַעל ַצ ֲע ִרי".
ֵאין ָה ִא ּׁ ָשה קוֹ לֶ ֶטת ֶאת ַּכ ָ ּונַ ת ַה ַ ּב ַעל.
ַא ְך ְמ ׁ ִש ָיבה ִהיא לוֹ  ,לַ ֲאדוֹ נָ ּה:
"שָׂ א לִ ְב ִריאוּת ְּת ִפ ָּלה לָ ֱאל ִֹהים,
ִּתזְ ֶּכה עוֹ ד ְ ּב ַת ּפו ַּח טוֹ ב ִמ ּ ֶמ ּנוּ".
ֲאזַ י ָ ּג ַבר ִס ְבלוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ַה ַחיִ ל.
ֹאשוֹ ַה ַ ּב ַעל ,לְ ַצד ַא ֵחר ִה ִ ּביט,
ֵה ֵסב ר ׁ
ׁשוּב לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ַמ ְרלְ יַ ְב ֶצ ִ'ב ִיצ'י ּ ֶפ ַתע ָ ּבאוּ,
ֵהם ׁ ְשנֵ י ִ ּג ֵיסי ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ְ ּצ ִע ָירה ׁ ֶשל גּ וֹ יְ קוֹ ,
נָ ְטל ּו אוֹ ָת ּה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ֶד ָיה ַה ְ ּצחוֹ רוֹ ת,
יִ ְּתנ ּו גּ ו ָּפ ּה לָ ֶצ ֶקת ִ ּביסוֹ דוֹ ת ָה ִעיר.
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ֹאש ַה ַ ּב ָ ּנ ִאים ָק ְראוּ ,הוּא ַר ָדא,
לְ ר ׁ
־מאוֹ ת עוֹ ְב ָדיו.
לוֹש ֵ
וְ זֶ ה ָק ָרא ֵאלָ יו ֶאת ׁ ְש ׁ
וְ ָה ַעלְ ָמה צוֹ ֶח ֶקתִּ ,כי ְ ּבטו ָּחה ִהיא
ׁ ֶש ַה ְ ּג ָב ִרים ָס ִביב חוֹ ְמ ִדים לָ ֶהם לָ צוֹ ן .
ָה ְדפ ּו ֶאת ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת ֶאל יְ סוֹ דוֹ ת ָה ִעיר,
־מאוֹ ת ָס ְקל ּו אוֹ ָת ּה ְ ּב ֶא ֶבן.
וְ כָ ל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁש ֵ
עוֹ ד ִ ּבלְ ֵבנִ ים ׁ ְשקו ָּעה ִהיא ַעד ִ ּב ְר ֶּכ ָיה,
וְ ָה ַעלְ ָמה צוֹ ֶח ֶקתּ ְ ,בטו ָּחה ִהיא
ׁ ֶש ַה ְ ּג ָב ִרים ָס ִביב חוֹ ְמ ִדים לָ ֶהם לָ צוֹ ן .
־מאוֹ ת ֶאת ָה ַעלְ ָמה ְ ּב ֶא ֶבן,
סוֹ ְקלִ ים ַה ּׁ ְשלוֹ ׁש ֵ
ְ ּב ֶק ֶר ׁש וּלְ ֵבנִ יםִ ,מ ָּכל ַה ָ ּבא לַ ָ ּיד.
ׁ ְשקו ָּעה ִ ּבלְ ֵבנִ ים ַעד מ ֶֹתן ֵא ׁ ֶשת גּ וֹ יְ קוֹ ,
ְּכ ֵב ִדים רוֹ ְב ִצים ָעלֶ ָיה ַה ֶּק ֶר ׁש וְ ָה ֶא ֶבן,
ָה ֻא ְמלָ לָ ה ֵה ִבינָ ה סוֹ ף־סוֹ ף ֶאת ַה ָ ּצפוּי לָ ּה.
ְּכמוֹ ַה ָ ּנ ָח ׁש ִה ִּתיזָ ה ְ ּבלַ ַח ׁש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה,
ִ ּב ְּק ׁ ָשה ֶאת ׁ ְשנֵ י ִ ּג ֶיס ָיה ַה ּטוֹ ִבים:
"ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלַ ,אל ִּתכְ לְ א ּו אוֹ ִתי,
ְּ
ָ ּב ָרה ו ְּצ ִע ָירה ,לַ ּ ָמוֶ ת ַ ּבחוֹ ָמה".
ִהיא ִמ ְת ַח ֶ ּננֶ ת עוֹ ד ַא ְך ׁשוּב לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת.
ֵה ֵסבּ ּו ָה ַא ִחים ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ֲאזַ י ַּת ׁ ְשלִ ְיך ְּכבוֹ ָד ּה וְ זַ ֲע ָמ ּה ַ ּגם יַ ַחד,
ֶאל ַ ּב ֲעלָ ּה ִּת ְפנֶ ה ו ְּת ִח ָ ּנ ָת ּה ַּת ּ ִפיל:
יטיב,
"אל ַּת ִ ּנ ַיח לָ ֶהםֲ ,אדוֹ נִ י ַה ּ ֵמ ִ
ַ
ַאל ַּת ִ ּנ ַיח לָ ֶהם לְ ָה ְרגֵ נִ י ָ ּב ֶא ֶבן.
ֶאל ִא ּ ִמי ַה ְ ּז ֵקנָ ה ׁ ְשלַ ח ׁ ָשלִ ַיח ַמ ֵהר,
ִ ּב ְר ׁשו ָּת ּה ׁ ֶשל ִא ּ ִמי אוֹ ָצרוֹ ת ְמ ֻר ִ ּבים.
ִהיא ִּת ְקנֶ ה לְ ָך ֶע ֶבד אוֹ ׁ ִש ְפ ָחה ִאם ִּת ְר ֶצה,
ישיּ ִ ,ביסוֹ דוֹ ת ַהחוֹ ָמה".
ֶאת גּ ו ָּפם ֵּתןִ ,א ׁ ִ
ַא ְך ַה ַ ּב ַעל ֵה ׁ ִשיב ְּת ִחנּוֹ ֶת ָיה לָ ִריק.
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶשרוֹ ָאה ָה ַעלְ ָמה ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת
ׁ ֶש ִּל ְת ִחנּוֹ ֶת ָיה ִּת ְקוָ ה ֵאין וְ ַט ַעם,
ַ ּב ַ ּצר לָ ּה ּפוֹ נָ ה ִהיא ֶאל ַר ָדא ,אוֹ ֶמ ֶרת:
"הוֹ ַ ,ר ָדא ָא ִחי ,יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ָה ֵאל,
ֲעשֵׂ ה ִע ּ ִמי ֶח ֶסד ו ֶּפ ַתח ַה ַ ּנח לִ י
ֵמ ַעל לְ ׁ ָש ַדיִ ,מין צ ַֹהר ָ ּב ֶא ֶבן,
וְ ַח ֵּלץ ִמ ּתוֹ כוֹ ֶאת ׁ ָש ַדי ַה ַ ּצ ִחים
ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ְ ּבבוֹ א ֵאלַ י יוּבוֹ יַ לְ דִּ י
יוּכַ ל ְ ּבנִ י ַה ָּקט לִ ינֹק ֶאת ֲחלָ ִבי".
ָעשָׂ ה ִע ּ ָמ ּה ַר ָדא ֶח ֶסדָ ּ ,פ ַתח לָ ּה
צ ַֹהר ָ ּב ֶא ֶבן ֵמ ַעל זוּג ׁ ָש ֶד ָיה,
וְ ַהחו ָּצה ִח ֵּלץ ֶאת ׁ ָש ֶד ָיה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ָּכ ְך ְ ּבבוֹ א ְ ּבנָ ּה ַה ָּקט ,הוּא יוּבוֹ  ,יוּכַ ל
לִ ינֹק ַה ִּתינוֹ ק ֶאת ֲחלֵ ב הוֹ ָרתוֹ  .
ׁשוּב לִ ָ ּב ּה נֶ ֱע ַצבׁ ,שוּב קוֹ ֵראת לוֹ לְ ַר ָדא:
"הוֹ ַ ,ר ָדא ָא ִחי ,יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ָה ֵאל,
ַה ַ ּנח לְ ֵעינַ י ִמין צ ַֹהר ָ ּב ֶא ֶבן
דַּ ְרכּ וֹ ֶא ְתבּ וֹ נֵ ן ֶ ּב ָח ֵצר ַה ֶ ּצ ָחה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת יַ לְ דִּ י יָ ִביא ּו ֵאלַ י,
וְ גַ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְּקחוּה ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני".
ָעשָׂ ה ִע ּ ָמ ּה ַר ָדא ֶח ֶסדָ ּ ,פ ַתח לָ ּה
ִמין צ ַֹהר ָ ּב ֶא ֶבן לְ נֶ גֶ ד ֵעינֶ ָיה,
דַּ ְרכּ וֹ ִּת ְתבּ וֹ נֵ ן ֶ ּב ָח ֵצר ַה ֶ ּצ ָחה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת יַ לְ דָּ ּה יָ ִביא ּו ֵאלֶ ָיה,
וְ גַ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְּקחוּה ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה".
ׁ ָשבו ַּע ֵהנִ ָיקה ָה ֵאם ֶאת יַ לְ דָּ ּה.
ִמ ֵּקץ ַה ּׁ ָשבו ַּע ָא ַבד לָ ּה ַה ּקוֹ ל,
ַא ְך הוֹ ִסיף ַה ִּתינוֹ ק וְ יָ נַ ק ִמ ּׁ ָש ֶד ָיה
ֶאת ֲחלָ ָב ּה ׁ ֶשל ָה ֵאם ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנָ ה.
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ָּכ ְך נִ ְמ ׁ ָש ְך ַהדָּ ָבר וְ ֵאינֶ ּנ ּו ָח ֵדל.
ַ ּגם ַה ּיוֹ ם לֹא יֶ ְח ַסר ֶה ָחלָ ב וְ נִ ָ ּגר,
וְ הוּא ּ ֶפלֶ א ָ ּגדוֹ ל ו ָּמזוֹ ר לְ נָ ׁ ִשים
ׁ ֶש ֶּת ְח ַס ְרנָ ה ָחלָ ב לְ ָהנִ יק יַ לְ ֵד ֶיהן.

קללת הקנייז' [ ;]134סעודה בקרושבץ בטרם
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מותה של אם היוגוביצ'י [ ;]172מילוש המפקד
ואיבן קוסנצ'יץ' [ ;]180בתולת קוסובו [;]184
נפילת ממלכת סרביה [ ;]194מעשה הנס
בראשו של לזאר []200
איור :קרב קוסובו .מותו של הצאר לזאר .אדם סטפנוביץ'.1870 ,

קרב קוסובו – הערת מבוא
לקרב המכריע בקוסובו ,בו נחרץ גורלה של סרביה ,קדמה שורה של ניצחונות
מוסלמיים ,ובראש וראשונה הקרב לגדות נהר מאריצה ( )Maricaבשנת  .1371התבוסה
בקרב מאריצה חשפה את חולשת הסרבים ,את פלגנותם ואת נכונותם לבגוד בעמם על
ידי שיתוף פעולה עם הכובש הטורקי  .מרכיב התבוסה השני היה נפילתה ההדרגתית
של בולגריה שהגיעה אל שיאה בשנת   .1388עם הפיכתה של בולגריה למדינת חסות
עותמאנית נפתחה הדרך לכיבוש יתרת הבלקנים.
קרב קוסובו נערך ביום ויטוס הקדוש ,ה 28-ביוני  1389על פי הלוח הגרגוריאני ,בין
צבאות הסרבים ובני־בריתם הבלקנים ,מול האימפריה העותמאנית .לזאר חרבליינוביץ'
( ,)Hrebeljanovicהנסיך הגדול ( )Knezשל סרביה ,המכונה בכמה מן הבלדות "צאר",
קיבל – על פי מסורת השירה הסרבית – מן הסולטאן העותמאני ,מוראד הראשון,
אולטימטום ברור ,לפיו עליו לוותר על כס שליט סרביה או להילחם ולנחול תבוסה,
זאת לאור העדיפות הצבאית של גיסות המוסלמים .
לזאר בחר במלחמה ,וגייס צבא שלא עלה בגודלו על מחצית הגיס העותמאני .
יתרה מזאת ,גֵ יסותיו ,שכללו יחידות מבוסניה ושכירי חרב סקסונים ,נעדרו פיקוד
אחיד ,נפלו ברמת החימוש וההצטיידות מגיסות האויב ,וחסרו תגבורת .המפלה הייתה
אפוא צפויה מראש .
הקרב נערך בשדה קוסובו שבמרכז סרביה ,הוא "שדה הקיכלי" (,)Kosovo Polje
 – Kosקיכלי בסרבית ,מישור רחב ידיים לגדות נהר סיטניצה  .לזאר חילק את צבאו
ברנקוביץ' ()Vuk Brankovic
לשלושה אגפים  .שניים מהם תחת פיקודם של חתנו ווּק ַ
ומילוֹ ש אוֹ בּ יליץ' ( ,)Milosh Obilichאחד המוכשרים שבין מצביאיו  .על האגף המרכזי
פיקד לזאר עצמו בסיועו של סגנו ,איבן קוֹ ַסנצ'יץ' ( .)Ivan Kosanchichמיד עם תחילת
הקרב ברור היה שיד הטורקים על העליונה  .הגיס בפיקודו של לזאר קרס תחילה,
ולזאר עצמו נפל חלל  .על פי אחת הגרסאות הגורם המרכזי לתבוסה היה השליט
סט ָפן טוורטקו ( ,)Tvrtkoבן־בריתו של לזאר  .טוורטקו – ככל הנראה בעצה
הבוסני ֶ
אחת עם הטורקים – בגד במחנה הנוצרי ,הסיג את צבאו בשלב המכריע של הקרב,
וכך הביא לתבוסה הסופית  .במהלך הקרב יצא מילוש אוביליץ' ,מן הנועזים שבין
הווסלים של לזאר ,במסווה של עריק סרבי ,אל אוהלו של הסולטאן מוראד ,התקבל
[]125
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על ידי השליט המוסלמי ,שלף את חרבו ,והרג את הסולטאן  .בנו של הסולטאן נקם
את מות אביו בעריפת ראשי כל הסרבים שנִ שבו במהלך הקרב .
עם התבוסה בקרב נחרץ גורלה של סרביה לחמש־מאות שנים של שעבוד תחת העול
הטורקי  .שני המנהיגים הבולטים שביקשו לשלוט במעמד של וסלים תחת השלטון
העותמאני ,על הגדם הגיאוגרפי שנותר מסרביה מימי סטפן ,היו מיליצה ,אלמנתו
של לזאר ועוצרת הנסיכוּת בשל גילו הצעיר של סטפן בנה ,וכן ווק ברנקוביץ' ,שוע
סרבי שנשא את אחת מבנותיו של לזאר  .בינתיים נוסף על התבוסה בדרום ובמזרח
איום מהונגריה ,השכנה מצפון ,הלוטשת עין לעבר סרביה זה דורות  .מיליצה נאלצה
– מתוקף מעמדה – לבחור בבן־ברית עותמאני  .ברנקוביץ' מצדו ביקש לעקוף את
הכובש הטורקי ולכרות ברית עם הונגריה מול מיליצה והעותמאנים  .הניסיון כשל,
ומיליצה ,בסיוע מוסלמי ,כבשה את נחלותיו של ברנקוביץ' בדרום סרביה .לימים עלה
לכס הנסיכות סטפן לזארוביץ' ,בנו של הצאר לזאר ,והוא שהיה שנים רבות שליט
סרביה במעמד של וסל הסולטאן בייזיד.
באוסף לייפציג שלו ,Srpske epske narodne pesme ,כלל ווק קראג'יץ שבע בלדות
וכן שורה של מקטעים ששמע בימי ילדותו מפי אביו (להרחבה ראו פרק המבוא) .
שבע הבלדות וארבעה מקטעים מוגשים לקורא בפרק זה .


קללת הקנייז'
המשורר העלום מגיש בשיר אולטימטום טורקי מאת מוראד הסולטאן לצאר לזאר ,ובו
אפשרות בחירה  .במציאות ההיסטורית לא קדמה לקרב קוסובו כל אזהרה מוקדמת .
הפלישה הטורקית המתוכננת היטב הייתה תוצאה של התבוסה הקודמת של הסרבים
בקרב לגדות נהר מאריצה בשנת   .1371הניצחון בקרב ,לנוכח הפער הגדול במאזן
הכוחות והפלגנות במחנה הסרבי ,היה מונח בכיסו של הסולטאן .הוא ידע זאת ,הצאר
לזאר ידע זאת ,ומכאן דמעות הצער הזולגות על לחיו.
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סעודה בקרושבץ בטרם קרב
מקטע ,עיקרה ניסיונו של לזאר לטפול עלילה
הבלדה הקצרה ,אף היא ככל הנראה ְ
על ראשו של מילוש אוביליץ' ,גדול גיבורי הסרבים ,לפיה הוא צפוי לבגוד בו בקרב
שביום המחרת  .מילוש ,שנעלב עד עומקי נפשו ,מבקש להתנער מתו הקלון המוטבע
על מצחו  .לא זו בלבד שהוא דוחה בשאט נפש את דברי הצאר ,אלא שהוא מבטיח
להרוג במו ידיו את סולטאן הטורקים  .יתרה מזו ,הוא מצביע על הבוגד האמיתי,
לדעתו ,הלא הוא ווק ברנקוביץ'  .העובדה שברנקוביץ' אינו משיב על דבריו נובעת
ככל הנראה מהעדרו של סיום הבלדה .
כך או אחרת ,הבלדה הסרבית אכן מציגה את ווק ברנקוביץ' כבוגד בקרב שלמחרת,
הגם שלטיעון זה אין כל עדות היסטורית ,בפרט לאור העובדה שברנקוביץ' ,יחד עם
מיליצה ,שולט על הנסיכות הסרבית המקוצצת ומבקש לכרות ברית עם הונגריה נגד
הפולש הטורקי .


הצאר לזאר ורעייתו מיליצה
יצירת מופת זו ,מן הנודעות שבבלדות הסרביות ,כוללת בתוכה את כל המרכיבים
הקלאסיים של הסוגה הפיוטית הקרויה בלדה  .הסיפר הטרגי מקבל צביון מיוחד על
רקע נשיותה של מיליצה ,המנחשת את העתיד להתרחש ומבקשת להציל ול ּו אחד
מבין אחיה על מנת שתוכל לשאת תפילה עמו ולשגר באמצעותו איגרת לבעלה
הלוחם  .התחינה שהיא מפילה לפני בעלה היא בקשת שווא ,ולזאר יודע זאת  .וכי
יעלה על הדעת שמי מן האחים יכתים את כבודו ויישאר בבית? סביר להניח שגם
מיליצה יודעת זאת ,מכאן שהמעשה כולו ,אשר במהלכו היא מתחננת בפני שלושה
מאחיה שיישארו עמה ,נושא אופי סוריאליסטי שעל גבול הטירוף.
הסוריאליזם הולך ומעמיק בתמונת זוג העורבים כסופי הכנף המספרים למיליצה
את שראו עיניהם בשדה הקרב  .גם כאן שאלותיה של הגבירה שאולות ממציאוּת
חסרת שחר ,שכן המענה ידוע מראש .העורב ,העוף השחור המבשר רעות ,הוא מוטיב
ידוע בשירה העממית בכלל ובבלדה הסרבית בפרט .תפקידו לספר על מות יקיריו של
המאזין לו ,והצמד עושה זאת באוזניה של מיליצה המסרבת להאמין לבשורת האימים
שהיא שומעת.
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בואו של מילוּטין הפצוע וזרועו הכרותה בימינו ,נועדה לאשש את בשורת העורבים
ולהעניק לה מסגרת של פירוט היסטורי ,שהרי אין לצפות מזוג עורבים כי ידעו את
פרטי מהלך הקרב ואת שמות גיבורי החיל הנופלים חלל .
הכלל בבלדה הסרבית קובע כי המאזין – על פי רוב המאזינה – לבשורות איוב,
קורס ארצה ומשיב את נפשו  .אולם מיליצה שרדה כידוע וירשה את כס בעלה ,הגם
שתחת שלטון טורקי  .מכאן שלא עמד לו לגוּסלאר העלום הסיום המקובל לבלדה.


הצאריצה מיליצה וולדטה הוויבודה
הבלדה הקצרה אינה נמנית עם מיטב השירה הסרבית ,ועיקר תוכנה נועד להלל מזה
"ה ֶא ָחד ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ' וְ ַה ּׁ ֵשנִ י הוּא
ולהכפיש מזה שתי דמויות שנויות במחלוקתָ ,
ִמילוֹ ׁש".
הוויכוח ההיסטורי הנערך באשר לשאלה אם בגד ווק ברנקוביץ' ונמלט משדה
הקרב בעצה אחת עם הטורקים ,או שמא אין זו כי אם עלילת שווא ,זוכה למענה ברור
ונחרץ בבלדה זו ,כאשר לשאלתה של מיליצה משיב ולדטה חד וחלק" :לֹא ְר ִא ִיתיו,
ַהלְ וַ אי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְר ֶא ּנ ּו ׁ ֶש ֶמ ׁשִּ /  .כי ַה ָ ּנ ָבל ָ ּבגַ ד ַ ּב ָ ּצאר ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב"...
באשר למילוש ,הוא מילוש אוביליץ' ,הנאשם בפי הצאר עצמו כי כוונתו לבגוד
(ראו סעודה בקרושבץ בטרם קרב) ,בפי ולדטה עדות כי האמת היא הפוכה ,וכי מילוש
נלחם בגבורה רבה אולם לא יכול היה לעדיפות האויב כאשר "נְ ִחיל טו ְּר ִקים נָ ַפל ָעלָ יו
לְ ֶפ ַתעֵ /  .אין ְ ּבלִ ִ ּבי ָס ֵפק ,נָ ַפל ָחלָ ל ַה ֶ ּג ֶבר".


סטפן מּוסיץ'
גם בלדה זו אינה נמנית עם מיטב היצירה בשירה הסרבית  .הפגם העיקרי בה הוא
העדר מתח דרמטי בשל שני נושאים נפרדים המטופלים בה  .בראשון מבקשת רעיית
ממשרת בעלה ,וַ ייסטינה ,שלא להעיר את אדונו על מנת לצאת אל הקרב,
הקנייז' ׁ ָ
משום שחלומה ניבא לה בשׂ ורה של פורענות  .וייסטינה ,כיוון שהסביר בדרך ארץ
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את חוסר השחר שבבקשתה ,מעיר את אדונו ,והשניים יוצאים אל שדה קוסובו  .כאן
מופיע הנושא השני בדמותה של בתולה תמה המחזיקה בחיקה מצנפת מפוארת .סביב
המצנפת מתפתח שיח בין הקנייז' לנערה  .הקנייז בוחן את המצנפת וברור לו מיד מי
חבש אותה לראשו  .אולם מוסיץ' אינו חולק את המידע עם הקורא  .השניים נפרדים
מן העלמה ,יוצאים אל הקרב ומוצאים את מותם ,זאת בשורות ספורות בלבד.
העדר האיזון בין חלקי הבלדה והעדר מסגרת עלילתית בהירה ומוגדרת – כלל
ברזל בבלדה העממית – אכן פוגמים ביצירה  .עם זאת הנחת המחקר ברובו היא
שהמדובר במקטע ,וייתכן אפוא שהשיר בשלמותו גבר על הפגמים של המקטע.


מותה של אם היוגוביצ'י
בדומה לצאר לזאר ורעייתו מיליצה ,גם בבלדה זו בא לביטוי המרכיב הנשי של
הטרגדיה ,מן המוטיבים המרכזיים בשירה העממית הסרבית  .קולייביץ' סיכם זאת
היטב בחיבורו" :במקום לספר את פרטי העלילה מציגה בלדה זו את עומק הטרגדיה
המתחוללת בנפשה של המאזינה לבשורות האימים ,כך מתייצב ביתר שאת הערך
הא ּפי של סמלי הבלהות1".
ֶ
אכן ,הרצף הדרמטי המלוּוה בשורה של סמלים ,מתאר לעיני האם את זוועות
"א ְך לֵ ב ָה ֵאם לֹא זָ ע וְ הוּא ָק ׁ ֶשה ָּכ ֶא ֶבן" ,והוא איור
הקרב ומסתיים בשורה החוזרתַ :
קולע לדברי קולייביץ' .כך גם הצגת האימה באמצעות געגועיו של הסוס לאדונו .ורק
בסוף ,למראה ידו הכרותה של דמיאן בנה המובאת במקורם של שני העורבים" ,לֹא
ָע ַמד לִ ָ ּב ּה ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ וְ גָ ָאה / ,וְ כָ ְך נִ ׁ ְש ַ ּבר לֵ ב ֵאם ְ ּביִ ּסו ִּרים וְ ֶע ֶצב".


מילוש המפקד ואיבן קוסנצ'יץ'
בדומה לקודמתה גם בלדה זו נקטעת וגם היא נעדרת סיום  .עם זאת בולטים בה
שני מרכיבים :האחד הוא מוטיב אופייני לשירה האפית ,המגיע במקרה זה לרמה של
1

ראו שם ,הפרק ,Smrt majke Jugovica :עמ' .220
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אבסורד משעשע והיתולי במכוון .המרכיב השני הוא האופן שבו מבקש מילוש מאיבן
קוסנצ'יץ' ליידע את הצאר לזאר בדבר היקף גיסותיו של האויב .
קרבות שבהם תבוסתו של גיבור העלילה ידועה מראש ועל המחבר העלום לתרצה
ולהסבירה לאחר מעשה ,הם כאמור מוטיב מרכזי בשירה האפית  .הנסיך רולן מובס
בקרב ,אולם זאת רק בשל העדיפות העצומה של גיסות אויביו המונים מאות אלפים
לעומת חיל המאסף המצומצם בן עשרים האלף שעליו הוא מפקד  .הנה כי כן ,בקרב
פנים אל פנים מחולל רולן נסים ונפלאות ,הוא וחבר נאמניו מפילים איש איש המוני
סרצנים בלהב חרבותיהם  .כך הנסיך איגור בשירה האפית האוקראינית וכך רבים
אחרים .
ברצף של  24שורות מתאר איבן למילוש את גודלו שלא ייאמן של המחנה הטורקי .
ההפרזה המשעשעת באה לביטוי בדימויים היתוליים כגון" :ל ּו לְ גַ ְר ֵ ּגר ׁ ֶשל ֶמלַ ח ָה ַפ ְך
ָּכל ֶ ּג ֶבר ֶס ְר ִ ּבי / ,לֹא ָהיָ ה ַ ּב ּ ֶמלַ ח דַּ י לְ ַת ֵ ּבל ֶאת ְמזוֹ נָ ם ".וכן" :ל ּו ֶ ּג ׁ ֶשם ַרד לָ ָא ֶרץ נִ ַּת ְך ְ ּבעֹז
ִמ ּ ַמ ַעל ַ /אף לֹא ִט ּ ָפה ַא ַחת ָהיְ ָתה נוֹ ׁ ֶש ֶרת ַא ְר ָצהִּ / ,כי זוֹ ָמלְ ָאה ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקיםָ ,א ָדם
וְ ֶרכֶ ׁש".
המרכיב השני הוא בקשתו של מילוש מאיבן לבל יספר לצאר לזאר את האמת
כולה ,זאת מחשש כי מודיעין השדה שבפיו יביא לשינוי בתוכניותיו של הצאר וזה
יחליט שלא לצאת לקרב  .אם כזאת יקרה ,יימנע ממילוש להוכיח את חפותו ולהסיר
מעצמו את כתם הבוגד שהצאר הדביק על מצחו בסעודה בקרושבץ בטרם קרב .
הפן המשעשע בדבריו הוא הניסיון לשכנע את איבן כי גיסות הטורקים ,גם אם רב
מספרם ,נעדרים הם רוח קרב ,שכן מדובר באספסוף מקרי של "...עוֹ לִ ים לָ ֶרגֶ לּ ָ ,ב ֶהם
זְ ֵקנִ ים ,נָ כִ ים / ,סוֹ ֲח ִרים ְּכחו ׁ ֵּשי ָ ּבשָׂ ר ו ַּב ֲעלֵ י ְמלָ אכָ ה ֶ ׁ /שלּ ֹא יָ ְדע ּו ַעד ֵה ָ ּנה ֶאת ַט ַעם שְׂ ֵדה
"ק ְר ָ ּבן
ַה ְּק ָרב "...ואם לא די בכך ,טוען מילוש ,כי אפילו היה צבא טורקי ,נפלו חייליו ָ
לְ ַמ ֵ ּג ָפהְּ  ...כמוֹ ֶהם ְּכסו ֵּס ֶיהם ַ /ה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים ְ ּבחֹלִ י ַה ּ ֶפה וְ ַה ְּטלָ ַפיִ ם".


בתולת קוסובו
עוד יצירת מופת מן הנודעות שבבלדות הסרביות ,בין היתר בזכות ציורו של אורוש
ּפ ֶרדיץ' המעטר את הדף הפותח שער זה  .הבתולה מקוסובו ,איננה אם ורעיה דוגמת
קודמותיה :המלכה מיליצה או אם תשעת היגוביצ'י .הניגוד איננו טמון אפוא בטרגדיה
של רעיה ואם שיקיריה נִ ספים  .הניגוד בבלדה זו בא על רקע יופיה הרך ,התמים
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והבתולי של הנערה הקמה מוקדם בבוקר ,מפשילה את שרווליה ,נוטלת שני כדי מים
אהובה שהבטיח לשאתה בשובו .
ויין ,כיכר חלה ,ויוצאת אל שדה הקרב לחפש את
ּ
האהוב הוא מילאן טוֹ ּפליצה ,השלישי מבין שלושה אחים שאינם קשורים איש אל אחיו
בקשר דם אלא בשבועה –   .Pobratimiאת שלושתם פגשה העלמה במקרה בכנסיית
הסמוֹ ֶדרזָ ה ,בה הוכנו נפשית גֵ יסותיו של לזאר בטרם קרב  .השלושה ,החולפים על
ַ
פניה ,נתנו לה איש איש בתורו מזכרת למען לא תשכח אותם ,והאחרון – הוא מילאן
טופליצה – הבטיח לשאתה עם שובו  .כיוון ששמעה על מותם מפי ּ ַפבלֶ ה אורלוביץ'
הפצוע ,שבה הבתולה אל ביתה הלבן ,וממורמרת היא מאשימה את הגורל המתנכל
לה בדימוי נאה" :דַּ י לִ י ִ ּב ׁ ְש ִתיל ָצ ִעיר לָ גַ ַעת  /וּכְ ָבר ַעלְ וָ ת ָה ֵעץ גּ וֹ וַ ַעת".


נפילת ממלכת סרביה
הבלדה היא ניסיון מרתק לשלב בין שני עולמות :האמונה האורתודוקסית מזה
והעובדה ההיסטורית מזה  .באיגרת שמביא הנץ הכסוף הטס מירושלים לקרו ֶּש ָבץ
מניחה הבתולה הקדושה בידי לזאר שתי אפשרויות:
"ה ִאם בּ וֹ ֵחר ַא ָּתה ְ ּבכֶ ֶתר ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם  /אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַּת ֲע ִדיף ׁ ַש ְר ִביט ְמלוּכָ ה ָ ּב ָא ֶרץ?" למרבה
ַ
התמיהה ,אם יחליט לבחור בחלופה ה"ארצית" ,קרי :ישנס את מותניו ויצא על האויב,
תהיה ידו על העליונה ,יביס את הטורקי ויזכה בניצחון גדול .
אם ,לעומת זאת ,יבחר בחלופת הכתר משמים ,אמנם יזכה בעולם הבא ,אך בעת
ובעונה אחת ,גורלו ,גורל גֵ יסותיו וגורלה של סרביה ייגזר לאבדון .
על מנת להצדיק את התבוסה בקרב קוסובו ,בוחר לזאר בחלופה האורתודוקסית,
"א ְך לֹא ֵמ ֶא ֶבן ִּכי ִמ ַ ּבד ְק ִט ָיפה ו ֶּמ ׁ ִשי "...ויוצא לקרב  .המחבר
בונה כנסייה מפוארת ַ
העלום מתאר כיצד בזה אחר זה ָּכלים ואובדים כל מפקדי הסרבים וגיסותיהם,
"ה ֵ ּנה ָּכ ְך ִה ְת ַק ֵ ּים ֶח ְפצוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא".
והמשפט המסיים קובע כי ִ
למותר לציין שהמסקנה לפיה קיום חפצו של הבורא מותנה במותם של רבבות
סרבים ,קריסת הממלכה וניצחון טורקי ,היא תמוהה משהו ,וזאת בלשון המעטה .
העיקרון של החטא ועונשו בנוסח חורבן הבית על חטאי העם ,הועתק כלשונו מן
המקרא לנצרות .אולם לא זו בלבד שהבלדה אינה מזכירה ול ּו ברמז את חטאי הסרבים
או את חטאיו של הצאר לזאר שבגינם יהיו הסרבים ראויים לעונש ,אלא שבניית
"מ ַ ּבד ְק ִט ָיפה ו ֶּמ ׁ ִשי – "...סמל ברור לקיום מצוות האמונה –
הכנסייה לא מאבן אלא ִ
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ולעמו מעמד נעלה ומקודש  .מכאן התמיהה על גמול העונש  .ייתכן
מעניקה לאיש ַ
אפוא שקיים כאן מוטיב פגאני ,חלק מן המורשת הסרבית העתיקה ,לפיה הסרבים
הם בני אל השמש ועל כן מקומם במרומי השמים .מרכיב אפשרי נוסף הוא האפשרות
בעדן בזכות מעשה גבורה נאצל .האביר הנלחם באויביו ונופל חלל זוכה
במקום ֵ
לזכות ָ
בתהילת עולם ובחיי נצח אי־שם במאידך גיסא .


מעשה הנס בראשו של לזאר
הבלדה קשורה בהקדשתו של לזאר והפיכתו לאחד מקדושי הצרקביה האורתודוקסית,
והיא מבקשת להניח לכך תשתית בסיפור העממי  .מכאן מעשה הנס בגולגולתו של
הצאר ,מחללי קרב קוסובו ,שנשתמרה ללא פגע ארבעים שנה במעיין צונן  .המישור
העממי נמסר באמצעות חבורה של עגלונים המובילים נוסעים מן הדרום אל ערי
סרביה  .החבורה עוצרת לשנת לילה בסמוך למעיין ,ואחד מן החבורה מוצא במקרה
את הגולגולת  .מעשה הנס השני מתחולל כשהגולגולת מתגלגלת אל שדה קוסובו,
חוברת אל הגופה ,והשניים ,לאחר שנתקדשו בשעה טובה על ידי כלי קודש שנאספו
לשם כך ,ולאחר שנקברו כיאות בכנסיית ָר ָבניצה ,עולים למרום .זאת בהתאם לבחירתו
של הצאר לזאר במלכות שמים ,במקטע הפותח שער זה  .כך נסגר מעגל מבחר שירי
קרב קוסובו.
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הצאר לזאר.
נוסח מודרני על פי תמונת איקונין פרבוסלאבית
בקרושבץ.

סולטאן מוראד הראשון.
מוזיאון טופקפי ,אינסטנבול

מּוראד ַעל ֵע ֶמק קוֹ סוֹ בוֹ ,
...עט ַה ֻּסלְ ָטאן ָ
ָ
ּובבוֹ אוֹ ָר ׁ ַשם ִמ ִּלים ְספּורוֹ ת ַעל ְקלָ ף.
ְ
רּוש ָבץ ׁ ִש ֵ ּגר אוֹ תוֹ ּ ְ ,ב ַא ְרמוֹ נוֹ
ֶאל ְק ׁ ֶ
נּוח ַעל ִ ּב ְר ֵּכי לָ זָ אר ְ ּב ִעיר ִּת ְפ ֶא ֶרת...
יָ ַ
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(מ ְק ָטע)
ִקלְ לַ ת ַה ְּקנְ יֵ ז' ִ
[]...
ָעט ַה ֻּסלְ ָטאן מו ָּראד ַעל ֵע ֶמק קוֹ סוֹ בוֹ ,
ו ְּבבוֹ אוֹ ָר ׁ ַשם ִמ ִּלים ְספוּרוֹ ת ַעל ְקלָ ף.
ֶאל ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ׁ ִש ֵ ּגר אוֹ תוֹ ּ ְ ,ב ַא ְרמוֹ נוֹ
יָ נו ַּח ַעל ִ ּב ְר ֵּכי לָ זָ אר ְ ּב ִעיר ִּת ְפ ֶא ֶרת:
"לָ זָ אר ַה ָ ּצארַ ׁ ,ש ִּליט ַעל ַע ְמ ֵמי ַה ֶּס ְר ִ ּבים,
ֵהן לֹא יָ קוּם דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד לֹא ָהיָ ה .
ִה ֵ ּנה ַא ַחת ָה ָא ֶרץ וְ לָ ּה ׁ ְשנֵ י ֲאדוֹ נִ ים,
ו ַּמס עוֹ ֵבד ָּכפוּל מו ָּטל ַעל ֲאנָ ׁ ֶש ָיה,
ֵאינֶ ּנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ׁ ְשלֹט ָעלֶ ָיה יַ ַחד.
ַעל ֵּכן ׁ ַש ֵ ּגר ֵאלַ י ֶאת ַה ּ ִמ ִּסים ָ ּג ִב ָית
ְ ּב ׁ ֶש ַבע ַה ּׁ ָשנִ ים ,וַ ֲעלֵ ֶיהם הוֹ ֵסף
ַמ ְפ ֵּת ַח ִמ ָ ּז ָהב לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ָע ֶר ָיך .
וְ ִאם לֹא ְּת ׁ ַש ֵ ּגר ֵאלַ י ֶאת ׁ ֶש ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי,
ַק ֵ ּבץ ֶאת ֵ ּגיסוֹ ֶת ָיך ו ִּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ
ַ ּב ֶח ֶרב נְ ַח ֵּלק ֵ ּבינֵ ינ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ".
ֵעת ְ ּב ֵעינָ יו ָר ָאה לָ זָ אר ֶאת ַה ָּכתוּב,
ְ ּב ֶד ַמע ַרע וָ ַמר ָמלְ א ּו ֵעינֵ י ַה ֶ ּג ֶבר .
[]...

הצאר לזאר .המאה ה.18-
צייר בלתי ידוע ,המוזיאון
הלאומי בזגרב.
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Kletva kneževa
(Odlomak)
Car Murate u Kosovo pade;
kako pade, sitnu knjigu piše,
te je šalje ka Kruševcu gradu,
na koljeno srpskom knez-Lazaru:
“Oj Lazare, od Srbije glavo,
nit’je bilo, niti može biti:
jedna zemlja, a dva gospodara;
jedna raja, dva harača daje.
Carovati oba ne možemo,
već mi pošlji ključe i harače,
zlatne ključe od svijeh gradova
i harače od sedam godina;
ako li mi to poslati nećeš,
a ti hajde u polje Kosovo –
da sabljama zemlju dijelimo”.
Kad Lazaru sitna knjiga dođe,
knjigu gleda, grozne suze roni...
Da je kome poslušati bilo
kako ljuto kneže proklinjaše:
“Ko ne dođe na boj na Kosovo –
od ruke mu ništa ne rodilo:
ni u polju bjelica pšenica,
ni u brdu vinova lozica!”

 מוזיאון.מוראד הראשון
. איסטנבול,טופקפי
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רּוׁש ָבץ ְּב ֶט ֶרם ְק ָרב
עּודה ִּב ְק ֶ
ְס ָ
ְ ּב ֶט ֶקס ַרב חוֹ גֵ ג לָ זָ ארַ ,ה ָ ּצאר ַה ֶּס ְר ִ ּבי,
יטב.
ָּכאן ַ ּב ֲח ַצר ְקרו ׁ ֶּש ָבץִ ,מ ְב ָצר מוּגָ ן ֵה ֵ
ֶאת ָּכל ׁשוֹ ֵעי ַא ְרצוֹ וְ ֶאת ָה ֲא ֻצ ָּלה
ַה ּזו ָּט ָרה יוֹ ׁ ִשיב ַה ָ ּצאר ֶאל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן.
ימינוֹ ,
ֶאת בּ וֹ גְ ָדן יוּג ַה ּ ָׂשב יוֹ ׁ ִשיב לִ ִ
ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י ָה ַא ּ ִמ ִיצים מוּלוֹ ,
וְ לִ שְׂ מֹאלוֹ יֵ ׁ ֵשב ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ'ַ  .ה ֶ ּי ֶתר
ִא ׁיש ִא ׁיש ַעל ּ ִפי דַּ ְר ָ ּגה ו ַּמ ֲע ָמד יָ ֵסבּ וּ .
מוּל לָ זָ ארוֹ ס יֵ ׁ ֵשב ַה ְמ ַפ ֵּקדְ ׁ ,שמוֹ ִמילוֹ ׁש,
ו ׁ ְּשנֵ י ָה ַא ִ ּב ִירים ֵמ ֲא ֻצ ַּלת ָה ָא ֶרץ
לְ ַצד ַה ְמ ַפ ֵּקדֶ ,א ָחד ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ'
ו ׁ ְּשמוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשנִ י הוּא ִמילָ אן טוֹ ּ ְפלִ ָיצה .
ִה ֵ ּנה נָ שָׂ א ַה ָ ּצאר ֶאת ְ ּג ִב ַיע ַה ָ ּז ָהב,
ו ִּב ׁ ְש ֵאלָ ה ּ ָפנָ ה ֶאל ַא ִ ּב ָיריו" :לְ ִמי,
ִמי זֶ ה ׁ ֶש ִּלכְ בוֹ דוֹ נָ ִרים ֶאת כּ וֹ ס ַה ַ ּייִ ן?
ִאם לַ ִ ּז ְקנָ ה – ֲאזַ י לִ כְ בוֹ ד בּ וֹ גְ ָדן נִ ׁ ְש ֶּתה.
וְ ִאם לְ ַמ ֲע ָמד – לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ',
לְ א ֶֹמץ – לְ ִת ׁ ְש ַעת ֲא ֵחי ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י,
ְ ּבנֵ י יוּג בּ וֹ גְ ָדןֲ ,א ִחי ַר ְעיָ ִתי ,וְ ִאם
לְ ת ַֹאר וְ ָה ָדר – לְ ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ'.
וְ ִאם לִ גְ ַב ּה קוֹ ָמה – לָ ִא ׁיש ִמילָ אן טוֹ ּ ְפלִ ָיצה.
ַא ְך ִאם נִ ׁ ְש ֶּתה לִ כְ בוֹ ד ְ ּגבו ָּרה וְ א ֶֹמץ לֵ ב,
כּ וֹ ִסית לַ ְמ ַפ ֵּקד ָא ִרים – אוֹ ִ ּבילִ יץ' ִמילוֹ ׁש.
לְ ִמילוֹ ׁשֵּ ,כן ,וְ לֹא לְ ִא ׁיש ַא ֵחר ֵ ּבינֵ ינוּ.
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ֵמ ִרים כּ וֹ ס לְ ַח ֵ ּיי ַה ֶ ּג ֶבר,
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ׁ ְש ֵאר ְ ּבשָׂ ִריֵ ,ר ִעיִ ,א ׁיש ַמ ַעל,
אשוֹ ן ֵ ּבין ַהבּ וֹ גְ ִדים.
אשוֹ ן ֵ ּבין יְ ִד ַידיִ ,ר ׁ
ִר ׁ
ָמ ָחר ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ִּת ְבגּ ֹד ִ ּבי ֵעת ָּתנוּס
ֶאל מו ָּראד ַה ּטו ְּר ִקי ֻסלְ ָטאן ַה ָּס ָר ֶצנִ ים.

סעודה בטרם קרב .מילוש אוביליץ'
נפגע מכינוי הבוגד שמטביע הצאר
על מצחו ומבטיח להרוג במו ידיו את
הסולטאן .אדם סטפנוביץ'.1882 ,
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Kneževa večera
Slavu slavi srpski knez Lazare
u Kruševcu, mjestu skrovitome.
Svu gospodu za sofru sjedao,
svu gospodu i gospodičiće:
s desne strane starog Jug-Bogdana,
i do njega devet Jugovića;
a s lijeve Vuka Brankovića,
i ostalu svu gospodu redom;
u zastavu vojvodu Miloša,
i do njega dv’je srpske vojvode:
jedno mi je Kosančić Ivane,
a drugo je Toplica Milane.
Car uzima zlatan pehar vina,
pa govori svoj gospodi srpskoj:
“Kome ć’ ovu čašu nazdraviti?
Ako ću je napit po starještvu,
napiću je starom Jug-Bogdanu;
ako ću je napit po gospostvu,
napiću je Vuku Brankoviću;
ako ću je napit po milosti,
napiću je mojim devet šura,
devet šura, devet Jugovića;
ako ću je napit po ljepoti,
napiću je Kosančić-Ivanu;
ako ću je napit po visini,
napiću je Toplici Milanu;
ako ću je napit po junaštvu,
napiću je vojvodi Milošu.
Ta nikom je drugom napit neću,
već u zdravlje Miloš-Obilića!
Zdrav, Milošu, vjero i nevjero!
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ַעל ֵּכן נִ ׁ ְש ֶּתה לִ כְ בוֹ ד ַח ֶ ּי ָיךַ ,ה ְמ ַפ ֵּקד,
ו ׁ ְּשמֹר ַעל ַה ָ ּג ִב ַיע לְ ַמ ַען ִּתזְ ְּכ ֵרנִ י".
ֲאזַ י ִמילוֹ ׁש אוֹ ִ ּבילִ יץ' ָקם וְ זִ ֵ ּנק ַקל ֶרגֶ ל,
ֹאשוֹ וְ ָסח לֵ אמֹר:
ֶאל ַה ַּק ְר ַקע ִה ְר ִּכין ר ׁ
"תוֹ ָדה לְ ָך ,לָ זָ ארָ ,אדוֹ ן ַרב ְּת ִה ָּלה,
ּ
ּתוֹ ָדה ַעל ַה ְ ּב ָרכָ ה וְ ַעל ׁ ַשי ַה ָ ּג ִב ַיע,
ַא ְך לֹא אוֹ ֶדה לְ ָך ַעל ַהדְּ ָב ִרים ָא ַמ ְר ָּת.
ַה ַ ּנח לִ י וְ ָאמוּת ִאם ֵאין דְּ ָב ִרי ֱא ֶמת.
ֵמעוֹ לָ ם ֶ ּב ֱאמוּנוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּצאר ִ ּבי לֹא ָמ ַעלְ ִּתי,
ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ָ ּבגַ ְד ִּתי וְ לֹא ֶא ְבגּ ֹד לָ ַעד.
ָמ ָחר ִ ּב ְק ַרב קוֹ סוֹ בוֹ לְ ַמ ַענְ ָך ֶא ּפֹל,
לְ ַמ ַענְ ָך וּלְ ַמ ַען דָּ ֵתנ ּו ַהנּוֹ ְצ ִרית.
ַא ְך ַה ְ ּבגִ ָידה ,לָ זָ ארֵ ,הן לְ ִצדְּ ָך ׁשוֹ כֶ נֶ ת.
ימינְ ָך.
ִּכי ַהבּ וֹ גֵ ד לוֹ גֵ ם יֵ ינוֹ לִ ִ
ׁ ְשמוֹ ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ' ,ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ'ָ ,א ַמ ְר ִּתי.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ְ ּביוֹ ם וִ יטוֹ ס ,לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ׁ ַש ַחר,
לַ ַה ְת ָק ָפה נֵ ֵצא ִ ּבשְׂ ֵדה ִצ ּפוֹ ר ׁ ְשח ָֹרה,
ִּתלְ ַמד ִ ּבשְׂ ֵדה דָּ ִמים ׁ ֶשל קוֹ סוֹ בוֹ לָ ַד ַעת
ִמי נֶ ֱא ָמן לְ ָךַ ,ה ָ ּצאר ,ו ִּמי בּ וֹ גֵ ד!
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ִּכי ִעם ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ֵא ֵצא לְ קוֹ סוֹ בוֹ ,
ֶאלְ כּ ֹד ֶאת ַה ֻּסלְ ָטאןֶ ,א ְדר ְֹך ַעל ַצ ָ ּוארוֹ
וּכְ מוֹ ֲחזִ יר ֶא ׁ ְש ַחט  .וְ ִאם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
וְ ַה ּ ַמ ָ ּזל יָ בוֹ א ּו לְ ֶעזְ ָר ִתיֶ ,א ְת ּפֹס
ֶאת ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ'ֶ ,א ְק ׁשֹר ֶאת ַה ָ ּנ ָבל לָ ר ַֹמח,
וּפלֶ ךְ,
ֶאלְ ּפֹת אוֹ תוֹ ְּכמוֹ ֶצ ֶמר ְס ִביב ִּכ ׁישוֹ ר ֶ
וְ ַעד חוּצוֹ ת קוֹ סוֹ בוֹ ֶאגְ רֹר אוֹ תוֹ ִע ּ ִמי .
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Prva vjero, potonja nevjero!
Sjutra ćeš me izdat na Kosovu,
i odbjeći turskom car-Muratu!
Zdrav mi budi, i zdravicu popij,
vino popij, a na čast ti pehar!”
Skoči Miloš na noge lagane,
pak se klanja do zemljice crne:
“Vala tebe, slavni knez-Lazare!
Vala tebe na tvojoj zdravici,
na zdravici i na daru tvome,
al’ ne vala na takoj besjedi!
Jer, tako me vjera ne ubila,
ja nevjera nikad bio nisam,
nit’ sam bio, niti ću kad biti,
nego sjutra mislim u Kosovu
za rišćansku vjeru poginuti!
Nevjera ti sjedi uz koljeno,
ispod skuta pije ladno vino:
a prokleti Vuče Brankoviću!
Sjutra jeste lijep Vidov danak,
viđećemo u polju Kosovu
ko je vjera, ko li je nevjera!
A tako mi boga velikoga,
ja ću otić sjutra u Kosovo,
i zaklaću turskog car-Murata,
i staću mu nogom pod gr’oce!
Ako li mi bog i sreća dade
te se zdravo u Kruševac vratim,
uvatiću Vuka Brankovića,
vezaću ga uz to bojno koplje –
kao žena kuđelj’ uz preslicu,
nosiću ga u polje Kosovo!”
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ַה ָּצאר לָ זָ אר וְ ַר ְעיָתֹו ִמילִ ָיצה
יוֹ ׁ ֵשב ַה ָ ּצאר לָ זָ אר ִ ּב ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ִעם ֶע ֶרב,
סוֹ ֵעד לִ בּ וֹ ְ ּב ֶט ֶרם יֵ ֵצא לַ ְּק ָרב ִעם בּ ֶֹקר.
ַר ְעיָ תוֹ ִמילִ ָיצה ֲאזַ י ֵאלָ יו אוֹ ֶמ ֶרת:
"לָ זָ אר ,הוֹ ֶּכ ֶתר ּ ָפז ַעל ֶס ְר ְ ּביָ ה ַה ּ ְמכוֹ ָרה,
ָמ ָחר ֶאל שְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ַא ָּתה יוֹ ֵצא לִ ְרכּ ֹב,
ָּכל ַא ִ ּב ֵירי ָח ֵצר נוֹ ֵטל ִע ּ ְמ ָךָּ ,כל ׁשוֹ ַע,
ו ַּמ ִ ּנ ֵיחנִ י ָּכאן בּ וֹ ֶד ֶדת ַ ּב ּ ִמ ְב ָצר .
ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל ִמי ַא ְפ ִקיד לְ ַמ ַענְ ָך ִא ֶ ּג ֶרת
ו ִּמי יָ ׁ ִשיב ֵאלַ י ֶאת ְּת ׁשו ָּב ְת ָך ָעלֶ ָיה.
ֶאת ָּכל ַא ַחיִּ ,ת ׁ ְש ָעהַ ,א ָּתה נוֹ ֵטל ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י יוֹ ְצ ִאים ִא ְּת ָך לַ דֶּ ֶר ְך.
ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָך ַה ַ ּנח לִ י וְ ל ּו ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
ַרק ָאח ֶא ָחד ִע ּמוֹ אוּכַ ל ְּת ִפ ָּלה לָ שֵׂ את".
ֲאזַ י לָ זָ אר ַה ָ ּצאר ֵמ ׁ ִשיב לָ ּה לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ :
אר ָיצה יְ ָק ָרה,
ַ"ר ְעיָ ִתי ִמילִ ָיצהָ ,צ ִ
ְ
יפי
ֶאת ִמי ִמ ֵ ּבין ִּת ׁ ְש ַעת ַא ַחיִ ך ַּת ֲע ִד ִ
ִּכי יִ ּׁ ָש ֵאר ִע ּ ָמ ְך ְ ּב ַא ְרמוֹ נֵ ְך ַה ַ ּצח?"
"את בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ'ַ ",על ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ֵה ׁ ִש ָיבה.
ֶ
ְ
וְ הוּא ,נְ ִסיך ַה ֶּס ְר ִ ּבים ,לָ זָ אר ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ֵה ׁ ִשיבּ ְ :
אר ָיצה יְ ָק ָרה,
"ג ִב ְר ִּתי ִמילִ ָיצהָ ,צ ִ
ָמ ָחר ִמ ָ ּיד ַ ּבבּ ֶֹקר ְ ּבקוּם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
לְ ֵעת ִּתזְ ַרח ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,נוֹ גַ ַהת ְ ּב ַק ְרנֶ ָיה,
וּלְ ֵעת ָה ִעיר ִּת ְפ ַּתח ָר ָחב ֶאת ׁ ְש ָע ֶר ָיה,
ְצ ִאי לָ ְךַ ,ר ְעיָ ִתיִ ,ע ְמ ִדי ֵ ּבין ַמ ׁ ְשקוֹ ֶפ ָיה,
ִּכי יַ ֲעבֹר ָ ּב ֶהם ַה ַ ּגיִ ס ַה ְמפ ָֹאר,
יטב ָהר ַֹמח,
ֵחיל ּ ָפ ָר ׁ ִשים יִ ְר ַּכב ָחמו ּׁש ֵמ ַ
ֹאש ֻּכ ָּלם מוֹ ִביל,
וּבּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ' ְ ּבר ׁ
ֶאת דֶּ גֶ ל ַה ְ ּצלָ ִבים ֵמנִ יף ְ ּביָ דוֹ ָ ּגבוֹ ַּה,

הצאר לזאר והצאריצה מיליצה.
אדם סטפנוביץ' (.1870 ,)Stefanovi
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Car Lazar i carica Milica
Car Lazare sjede za večeru,
pokraj njega carica Milica;
veli njemu carica Milica:
“Car-Lazare, srpska kruno zlatna,
ti polaziš sjutra u Kosovo,
s sobom|Vodiš sluge i vojvode,
a kod dvora nikog ne ostavljaš,
care Lazo, od muškijeh glava,
da ti može knjigu odnijeti
u Kosovo i natrag vratiti;
odvodiš mi devet mile braće,
devet braće, devet Jugovića:
ostavi mi brata bar jednoga,
jednog brata sestri od zakletve”.
Njoj govori srpski knez Lazare:
“Gospo moja, carice Milice,
koga bi ti brata najvoljela
da t* ostavim u bijelu dvoru?”
“Ostavi mi Boška Jugovića.”
Tada reče srpski knez Lazare:
“Gospo moja, carice Milice,
kada sjutra bijel dan osvane,
dan osvane i ograne sunce,
i vrata se otvore na gradu,
ti išetaj gradu na kapiju;
tud će proći vojska na alaje:
sve konjici pod bojnim kopljima,
pred njima je Boško Jugoviću,
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ָ ּב ְרכִ י אוֹ תוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמי וְ ֶאת ֶח ְפ ֵצ ְך ִא ְמ ִרי לוֹ
ִּכי ֶאת דִּ גְ לוֹ יִ ֵּתן ִ ּב ֵידי ַא ִ ּביר ַא ֵחר
וְ יִ ּׁ ָש ֵאר ִא ָּת ְך ְ ּב ַא ְרמוֹ נֵ ְך ַה ַ ּצח".
ְ ּבב ֶֹקר ַה ּ ָמ ֳח ָרת ִעם ֵצאת ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
לְ ֵעת ּ ָפ ְת ָחה ָה ִעיר ָר ָחב ֶאת ׁ ְש ָע ֶר ָיה
אר ָיצה.
יָ ְצ ָאה ִמן ָה ַא ְרמוֹ ן ִמילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
נִ ֶ ּצ ֶבת ַה ְ ּג ִב ָירה ַ ּב ּ ֶפ ַתחִ ,מ ְתבּ וֹ נֶ נֶ ת
ַ ּב ַ ּגיִ ס ַה ְמפ ָֹאר עוֹ שֶׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ַהחו ָּצה.
ֹאש ֵחיל ּ ָפ ָר ׁ ִשיםּ ִ ,ב ֵיד ֶיהם ָהר ַֹמח,
ְ ּבר ׁ
רוֹ כֵ ב ַה ְמ ַפ ֵּקד ,הוּא בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ'.
ָחמו ּׁש וְ ַעל גּ וּפוֹ ׁ ִש ְריוֹ ן זָ ָהב זוֹ ֵהר,
ָרכוּב ַעל סוּס ְק ָרבוֹ ת וְ ִר ְת ָמתוֹ זָ ָהב.
ֶאת דֶּ גֶ ל ַה ְ ּצלָ ִבים ֵמנִ יף ָה ִא ׁיש ָ ּגבוֹ ַּה,
ׁשוּלָ יוַ ,א ַחי ,יוֹ ְר ִדים לַ ֶ ּג ֶבר ַעד ַה ּמ ֶֹתן.
ַּת ּפו ַּח ִמ ָ ּז ָהב נִ ָ ּצב ַעל מוֹ ט ַהדֶּ גֶ ל,
ו ְּצלַ ב זָ ָהב ָטהוֹ ר עוֹ לֶ ה ִמן ַה ַּת ּפו ַּח,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְפ ָר ִדים ִס ְר ֵטי זָ ָהב לְ ַמ ָּטה
וְ נִ ְפ ָּתלִ ים לְ בּ וֹ ׁ ְשקוֹ ַעל ׁ ֶשכֶ ם ַ ּב ּ ַמ ּׁ ָשב.
ַע ָּתה ּפוֹ נָ ה ֵאלָ יו ִמילִ ָיצה וְ נִ ֶ ּג ׁ ֶשת.
ֶאת ֶר ֶסן ָה ַר ּ ָמ ְך נוֹ ֶטלֶ ת ְ ּביָ ָד ּה,
ֲאזַ י ְס ִביב ַצ ָ ּוארוֹ כּ וֹ ֶרכֶ ת זְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
וְ ֶאל ָאזְ נוֹ ְמלַ ֶח ׁ ֶשת ְ ּבנ ַֹעם ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה:
"הוֹ  ,בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ'ָ ,א ִחי ַה ּטוֹ בַ ,ה ְק ׁ ֵשב נָ א,
ישי לָ זָ ארוּס,
ִה ֵ ּנה ָמ ַסר אוֹ ְת ָך ְ ּביָ ִדי ִא ׁ ִ
ּפוֹ ֵקד ׁ ֶשלּ ֹא ֵּת ֵצא ִע ּמוֹ לְ קוֹ סוֹ בוֹ .
ֶאת ִ ּב ְרכָ תוֹ ׁשוֹ לֵ ַח לְ ָך ו ְּמ ַצ ֶ ּוה
ִּכי לְ ַא ִ ּביר ַא ֵחר ִּת ֵּתן ֶאת נֵ ס ַהדֶּ גֶ ל
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i on nosi krstaša barjaka;
kaži njemu od mene blagosov:
nek da barjak kome njemu drago,
pa nek s tobom kod dvora ostane”.
Kad ujutru jutro osvanulo
i gradska se otvoriše vrata,
tad išeta carica Milica;
ona stade gradu kod kapije,
al’ eto ti vojske na alaje:
sve konjici pod bojnim kopljima;
pred njima je Boško Jugoviću
na alatu, vas u čistom zlatu;
krstaš ga je barjak poklopio,
pobratime, do konja alata;
na barjaku od zlata jabuka,
iz jabuke od zlata krstovi,
od krstova zlatne kite vise,
te kuckaju Boška po plećima.
Primače se carica Milica,
la uvati za uzdu alata,
ruke sklopi bratu oko vrata,
pak mu poče tiho govoriti:
“O moj brate, Boško Jugoviću,
car je tebe mene poklopio,
da ne ideš na boj na Kosovo,
i tebe je blagosov kazao:
da daš barjak kome tebe drago,
da ostaneš sa mnom u Kruševcu,
da imadem brata od zakletve”.
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וְ כִ י ִע ּ ִמי ֵּת ׁ ֵשב ָּכאן ְ ּב ִמ ְב ַצר ְקרו ׁ ֶּש ָבץ
לְ ַמ ַען ִעם ָא ִחי אוּכַ ל ְּת ִפ ָּלה לָ שֵׂ את".
ֲאזַ י ַעל דְּ ַבר ִמילִ ָיצה ֵה ׁ ִשיב בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ':
"לְ כִ י לָ ְךֲ ,אחוֹ ִתיֶ ,אל ַה ּ ִמ ְב ָצר ו ׁ ְּש ִבי בּ וֹ ,
ִּכי לֹא ָעלַ י מו ָּטל לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ִע ּ ָמ ְך
אוֹ לְ ַא ֵחר לִ ְמסֹר ֶאת דֶּ גֶ ל ַה ְ ּצלָ ִבים.
ֲא ִפלּ ּו ֶאת ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ָהיָ ה ַה ָ ּצאר נוֹ ֵתן לִ י,
ֶמה ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ַעל ָּכ ְך ֲאזַ י ֵר ַעי לַ ֶ ּנ ׁ ֶשק:
ַ'ה ִ ּביט ּו ְ ּביוּגוֹ ִביץ'ֵּ ,כ ַיצד מוּג לֵ ב ַה ֶ ּג ֶבר,
נִ ְב ָהל וְ לֹא ֵמ ֵעז לִ ְרכּ ֹב לְ קוֹ סוֹ בוֹ ,
דָּ מוֹ לִ ׁ ְש ּפ ְֹך לְ ַמ ַען יֵ ׁשו ַּע ַעל ַה ְ ּצלָ ב
וְ ַעל ֱאמוּנָ תוֹ לִ ּפֹל ָחלָ ל ַ ּב ְּק ָרב"'.
ָא ַמר ,סוּסוֹ דִּ ְר ֵ ּבן ,דָּ ַהר ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ַש ַער .
ַה ָ ּבא הוּא יוּג בּ וֹ גְ ָדןָ ,א ִב ָיה ,וְ ִע ּמוֹ
רוֹ כְ ִבים ֵמ ֲאחוֹ ָריו ׁ ִש ְב ָעה ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'י.
ֶא ָחד ֶא ָחד עוֹ ֶצ ֶרת ִמילִ ָיצה ו ְּמ ַב ֶּק ׁ ֶשת,
ַאף לֹא ֶא ָחד ֵמ ֶהם מוֹ ִאיל לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ּה.
נִ ֶ ּצ ֶבת ֻא ְמלָ לָ ה ֵ ּבין ַמ ׁ ְשקוֹ ֵפי ַה ּׁ ַש ַער.
ִה ֵ ּנה ווֹ יְ ן ָא ִח ָיהָ ,הרוֹ כֵ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן,
סו ֵּסי ַה ָ ּצאר ִע ּמוֹ  ,הוּא ֲעלֵ ֶיהם ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח,
נֶ ֱע ָט ִפים ְ ּברֹב ּ ְפ ֵאר ִ ּבכְ סוּת זָ ָהב.
מוֹ ׁ ְשכוֹ ת סוּסוֹ ָּת ְפ ָסה ,אוֹ ֶחזֶ ת ְ ּביָ ֶד ָיה,
וְ ֶאל ָאזְ נוֹ ְמלַ ֶח ׁ ֶשת ְ ּבנ ַֹעם ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה:
"א ָה ּה ,ווֹ יְ ן יוּגוֹ ִביץ'ָ ,א ִחי ַה ּטוֹ בַ ,ה ְק ׁ ֵשב נָ א,
ֲ
ָ
ישי לָ זָ ארוּס,
ִה ֵ ּנה ָמ ַסר אוֹ ְתך ְ ּביָ ִדי ִא ׁ ִ
ּפוֹ ֵקד ׁ ֶשלּ ֹא ֵּת ֵצא ִע ּמוֹ לְ קוֹ סוֹ בוֹ .
ֶאת ִ ּב ְרכָ תוֹ ׁשוֹ לֵ ַח לְ ָך ו ְּמ ַצ ֶ ּוה
ִּכי לְ ַא ִ ּביר ַא ֵחר ִּת ְמסֹר ֶאת ַה ּסו ִּסים
וְ כִ י ִע ּ ִמי ֵּת ׁ ֵשב ָּכאן ְ ּב ִמ ְב ַצר ְקרו ׁ ֶּש ָבץ
לְ ַמ ַען ִעם ָא ִחי אוּכַ ל ְּת ִפ ָּלה לָ שֵׂ את".
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Al’ govori Boško Jugoviću:
“Idi, sestro, na bijelu kulu;
a ja ti se ne bih povratio,
ni iz ruke krstaš barjak dao,
da mi care pokloni Kruševac;
da mi reče družina ostala:
gle strašivca Boška Jugovića!
On ne smjede poći u Kosovo
za krst časni krvcu proljevati
i za svoju vjeru umrijeti”.
Pak poćera konja na kapiju.
Al’ eto ti starog Jug-Bogdana
i za njime sedam Jugovića;
sve je sedam ustavljala redom,
al’ nijedan ni gledati neće.
Malo vreme zatim postajalo,
al’ eto ti Jugović-Vojina,
i on vodi careve jedeke,
pokrivene sa suvijem zlatom.
Ona pod njim uvati kulaša,
i sklopi mu ruke oko vrata,
la i njemu stade govoriti:
“O moj brate, Jugović-Vojine,
car je tebe mene poklonio,
i tebe je blagosov kazao:
da daš jedek’ kome tebe drago,
da ostaneš sa mnom u Kruševcu,
da imadem brata od zakletve”.
Veli njojzi Jugović Vojine:
“Idi, sestro, na bijelu kulu;
ne bih ti se junak povratio,
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ֲאזַ י ווֹ יְ ן יוּגוֹ ִביץ' ֵה ׁ ִשיב לַ ֲאחוֹ תוֹ :
"לְ כִ י לָ ְךֲ ,אחוֹ ִתיֶ ,אל ַה ּ ִמ ְב ָצר ו ׁ ְּש ִבי בּ וֹ ,
ִּכי לֹא ָעלַ י מו ָּטל לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ִע ּ ָמ ְך
אוֹ לְ ַא ֵחר לִ ְמסֹר ֶאת ַר ּ ָמכֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ֲא ִפלּ ּו ִאם ֵא ַדע ִּכי ֶא ּפֹל ִ ּב ְק ַרב קוֹ סוֹ בוֹ
לֹא ֶא ּ ָמנַ ע ִמ ֵ ּצאת ֶאל שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ,לִ ׁ ְש ּפֹךְ
דָּ ִמי לְ ַמ ַען יֵ ׁשו ַּע וּלְ ַמ ַען ְצלַ ב ַה ּק ֶֹד ׁש,
וְ ַעל ֱאמוּנָ ִתי לִ ּפֹל ִעם ָּכל ַא ַחי".
ָא ַמר ,סוּסוֹ דִּ ְר ֵ ּבן ,דָּ ַהר ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ַש ַער .
ֵעת ָר ֲא ָתה ָּכל זֹאתֲ ,אזַ י ָק ְר ָסה ַּת ְח ֶּת ָיה
ַעל ַמ ְר ְצפוֹ ת ָה ֶא ֶבןַ ,ה ָּכ ָר ָת ּה אוֹ ֶב ֶדת.
ְ ּב ֶעלְ פוֹ נָ ּה ׁשוֹ כֶ ֶבתְּ ,כמוֹ ל ּו ּ ָפ ְסק ּו ַח ֶ ּי ָיה.
ֲאזַ י ַה ָ ּצאר ַע ְצמוֹ  ,נָ ִס ְיך ַעל ָּכל ַה ֶּס ְר ִ ּבים,
ָ ּבא ַעל סוּסוֹ ָרכוּבַ  .ר ְעיָ תוֹ רוֹ ֶאה הוּא,
דִּ ְמעוֹ ת ֵעינֵ י ָה ִא ׁיש זוֹ לְ גוֹ ת ַעל לְ ָחיָ יו.
ַמ ִ ּביט ְס ִביבוֹ ַה ָ ּצארּ ,פוֹ נֶ ה יָ ִמינָ ה ,שְׂ מֹאלָ ה,
וְ לִ ְמ ׁ ָש ְרתוֹ קוֹ ֵרא ,הוּא גּ וֹ לו ָ ּּבן ַה ַ ּנ ַער,
אוֹ ֵמר לוֹ " :גּ וֹ לו ָ ּּבןַ ,ע ְבדִּ י ַה ֶ ּנ ֱא ָמן,
ַמ ֵהר וְ ֵרד ִמ ַ ּגב סו ְּס ָך ַה ַ ּצח וְ טֹל
ְ ּביָ ֶד ָיך ַה ְ ּצחוֹ רוֹ ת ֶאת ַה ְ ּג ִב ָירה ִמילִ ָיצה,
ֶאל ַה ּ ִמגְ דָּ ל ָה ָרם ִ ּבזְ רוֹ ֲע ָך שָׂ ֶא ָה.
ָ ּבזֹאתֵ ,ע ִדי ָה ֵאלֲ ,אנִ י ּפוֹ ֵטר אוֹ ְת ָך
ִמבּ וֹ א ִע ּ ָמנ ּו ֶאל ַה ְּק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ,
וְ ַת ַחת זֹאת ִע ּ ָמ ּה ׁ ֵשב ַ ּב ּ ִמ ְב ָצר ַה ֶ ּזה".
ׁשוֹ ֵמ ַע גּ וֹ לו ָ ּּבן ֶאת דְּ ַבר לָ זָ אר ַה ּ ֶמלֶ ְך,
בּ וֹ כֶ ה וְ ַהדִּ ְמ ָעה ַעל לְ ָחיָ יו זוֹ לֶ גֶ ת,
יוֹ ֵרד ַּכ ְמ ֻצ ֶ ּוה ִמ ַ ּגב סוּסוֹ ַה ַ ּצח.
וְ ֶאת ְ ּג ִב ְר ּתוֹ נָ ַטל ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו ַה ַ ּנ ַער,
וְ ַעל ַּכ ּ ָפיו נָ שָׂ א אוֹ ָת ּה ֶאל ַה ּ ִמגְ דָּ ל.
ִעם זֹאת ֵס ֵרב לִ בּ וֹ לְ ִה ּׁ ָש ַמע לַ ַ ּצו,

שירי קרב קוסובו

147
ni careve jedeke pustio,
da bih znao da bih poginuo!
Idem, sejo, u Kosovo ravno
za krst časni krvcu proljevati
n za vjeru s braćom umrijeti”.
Pak proćera konja na kapiju.
Kad to viđe carica Milica,
ona pade na kamen studeni,
ona pade, pak se obeznani.
Al’ eto ti slavnoga Lazara:
kada viđe gospođu Milicu,
ud’riše mu suze niz obraze;
on s’ obzire zdesna nalijevo,
te dozivlje slugu Golubana:
“Golubane, moja vjerna slugo,
ti odjaši od konja labuda,
uzmi gospu na bijele ruke,
pak je nosi na tananu kulu;
od mene ti bogom prosto bilo,
nemoj ići na boj na Kosovo,
već ostani u bijelu dvoru”.
Kad to začu sluga Golubane,
proli suze niz bijelo lice,
pa odsjede od konja labuda,
uze gospu na bijele ruke,
odnese je na tananu kulu;
al’ svom srcu odoljet ne može
da ne ide na boj na Kosovo,
već se vrati do konja labuda,
posjede ga, ode u Kosovo.
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נָ חו ּׁש לָ ֵצאת ֶאל שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ .
ָאחוֹ ָרה ַסב וְ ָאץ ֶאל ַר ּ ָמכוֹ ַה ַ ּצח,
עוֹ לֶ ה ֶאל ָה ֻא ָּכף וּלְ קוֹ סוֹ בוֹ דּ וֹ ֵהר.
לְ ֵעת ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר וְ ִעם זְ ִר ַיחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ָטס זוּג עוֹ ְר ִבים ׁ ְשח ִֹרים ִמ ּ ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ
ו ִּב ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ַעל ְמרוֹ ֵמי ִמגְ דָּ ל נָ ַחת,
ְמרוֹ ֵמי ִמגְ דַּ ל ֵ ּביתוֹ ו ִּמ ְב ָצרוֹ ׁ ֶשל לָ זָ אר .
עוֹ ֵרב ֶא ָחד ָצ ַרח וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ֵהשִׂ ַיח:
"הזֶ ה ּו ִמ ְב ָצרוֹ ׁ ֶשל לָ זָ ארוּס ַה ָ ּצאר
ֲ
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ֵאין ּפֹה ִא ׁיש ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ָּל ָבן?"
ַרק ַה ְ ּג ִב ָירה ִמילִ ָיצה ֶאת שִׂ ָיח ָתם ׁשוֹ ַמ ַעת,
וְ ִהיא יוֹ ֵצאת ָ ּב ָדד ִמן ַה ּ ִמגְ דָּ ל ַה ַ ּצח,
ּפוֹ נָ ה ֶאל ָהעוֹ פוֹ ת ,אוֹ ֶמ ֶרת וְ ׁשוֹ ֶאלֶ ת:
"עוֹ ְר ִבים ׁ ְשח ִֹריםּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל,
ִא ְמר ּו לִ י ֵאי ִמ ֶ ּזה לְ כָ אן ַהבּ ֶֹקר ַט ְס ֶּתם.
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ִמ ּ ְׂש ֵדה ְק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ִה ַ ּג ְע ֶּתם
ו ׁ ְּשנֵ י ְ ּגיָ סוֹ ת ְ ּגדוֹ לִ ים אוּלַ י ְר ִא ֶיתם ׁ ָשם
ָע ִטים ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְק ָרב ַאכְ זָ ר ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא
ֵּת ְדע ּו עוֹ פוֹ ת ְ ּגדוֹ לִ ים יַ ד ִמי ַעל ֶעלְ יוֹ נָ ה?"
ֲאזַ י דִּ ְ ּבר ּו ֵאלֶ ָיה ׁ ְשנֵ י ָהעוֹ ְר ִבים ַ ּגם יַ ַחד:
אר ָיצה.
"ב ְר ַּכת ָה ֵאל ָעלַ יִ ְךִ ,מילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
ִּ
נָ כוֹ ןִ ,מ ּ ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ ַט ְסנ ּו ֵה ָ ּנה
וְ ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ָה ֲעצו ִּמים ָר ִאינוּ.
ָאכֵ ן ,לַ ּ ִמלְ ָח ָמה יָ ְצא ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶא ֶמ ׁש,
ַה ָ ּצאר וְ ַה ֻּסלְ ָטאן נָ ְפל ּו ָחלָ ל ַ ּגם יַ ַחד,
ִמן ַה ּטו ְּר ִקים ְמ ַעט נוֹ ְתר ּו עוֹ ד ַ ּב ַח ִ ּיים
ֲא ָבל ְמ ַעט ֵמ ֶהם שָׂ ְרד ּו ִמ ְ ּצ ָבא ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
וְ ַה ּ ׂשוֹ ְר ִדים ּ ְפצו ִּעים ָק ׁשוֹ ת ,דָּ ָמם קוֹ לֵ ַח".
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Kad je sjutra jutro osvanulo,
Dolećeše dva vrana gavrana
Od Kosova polja širokoga,
I padoše na bijelu kulu,
Baš na kulu slavnoga Lazara,
Jedan grakće, drugi progovara:
“Da l’ je kula slavnog knez-Lazara?
“Il’ u kuli nigđe nikog nema?”
To iz kule nitko ne čujaše,
Već to čula carica Milica,
Pa izlazi pred bijelu kulu,
Ona pita dva vrana gavrana:
“Oj Boga vam, dva vrana gavrana!
“Otkuda ste jutros polećeli?
“Nijeste li od polja Kosova?
“Viđeste li dvije silne vojske?
“Jesu li se vojske udarile?
“Čija li je vojska zadobila?”
Al’ govore dva vrana gavrana:
“Oj Boga nam, carice Milice!
“Mi smo jutros od Kosova ravna,
“Viđeli smo dvije silne vojske;
“Vojske su se juče udarile,
“Obadva su cara poginula;
“Od Turaka nešto i ostalo,
“A od Srba i što je ostalo,
“Sve ranjeno i iskrvavljeno.”
Istom oni tako besjeđahu,
Al’ eto ti sluge Milutina,
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עוֹ ד ָהעוֹ ְר ִבים אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵאלּ וּ,
ִמילו ִּטין ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ָרכוּב ַעל סוּס ַמ ִ ּג ַיע.
יַ ד יְ ִמינוֹ ְּכרו ָּתה ,הוּא ִ ּבשְׂ מֹאלוֹ אוֹ ֵחז ָ ּב ּה,
ה־עשָׂ ר ּ ְפ ָצ ָעיו ַה ּ ְפעו ִּרים.
דָּ ם זָ ב ִמ ּׁ ִש ְב ָע ָ
ַמ ִ ּז ַיע ָה ַר ּ ָמ ְךֻ ,מכְ ָּתם ְ ּב ַדם יוֹ נְ ִקים,
ִמילִ ָיצה ַה ְ ּג ִב ָירה ּפוֹ נָ ה ֵאלָ יוׁ ,שוֹ ֶאלֶ ת:
"מה ֶ ּזה ֵא ַרע לְ ָךִ ,מילו ִּטין ַה ְמ ׁ ָש ֵרת,
ַ
ַה ִאם ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב נָ ַט ׁ ְש ָּת ֶאת ַה ָ ּצאר?"
ֵמ ׁ ִשיב לָ ּה ַעל דְּ ָב ֶר ָיה ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ִמילו ִּטין:
"עזְ ִרי נָ א לִ יּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיִ ,מן ָה ֻא ָּכף לָ ֶר ֶדת,
ִ
וְ ַר ֲח ִצי ּ ְפ ָצ ַעי ְ ּב ַמיִ ם צוֹ נְ נִ ים.
ָה ׁ ִש ִיבי ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם,
ִּכי ַה ּ ְפ ָצ ִעים ַה ָּלל ּו ִּכ ְמ ַעט וַ ֲה ָרגוּנִ י".
ָעזְ ָרה ְ ּביָ דוֹ ִמילִ ָיצה ִמן ָה ֻא ָּכף לָ ֶר ֶדת,
ַ ּגם ָר ֲח ָצה ּ ְפ ָצ ָעיו ְ ּב ַמיִ ם צוֹ נְ נִ ים
וְ ִצ ְמאוֹ נוֹ ׁ ָש ְב ָרה ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת רוּחוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ֵה ׁ ִש ָיבה,
ָחזְ ָרה וְ ׁ ָש ֲאלָ ה ְ ּבנ ַֹעם ֶאת ִמילו ִּטין:
"אמֹר נָ א לִ יִ ,מילו ִּטיןַ ,מה ָּק ָרה ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ?
ֱ
ֵהיכָ ן נָ ַפל ַה ָ ּצארּ ַ ,ב ֲעלִ י וַ ֲאדוֹ נִ י,
וּבּ וֹ גְ ָדן יוּגָ ,א ִביֵ ,היכָ ן נָ ַפל ַה ֶ ּג ֶבר,
ֵאיפֹה נָ ְפל ּו ַא ַחיִּ ,ת ׁ ְש ַעת ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'י,
ַה ִאם ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ' ו ִּמילוֹ ׁש ַ ּב ּ ֵמ ִתים
וְ ִא ׁיש ְס ְט ַר ִחינְ יָ ה ָ ּבאן ַ ּגם הוּא נָ ַפל ָחלָ ל?"
ַה ַ ּנ ַער ַה ּ ָפצו ַּע ָסח ֶאל ְ ּג ִב ְר ּתוֹ  ,אוֹ ֵמר:
"כ ָּלם נָ ְפלוּּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ,נוֹ ְתר ּו ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב
ֻּ
בּ וֹ ָה ָאדוֹ ן נָ ַפל ,לָ זָ אר יָ רוּם הוֹ דוֹ .
זָ רו ַּע ַה ּ ָׂש ֶדה ַ ּב ֲחנִ יתוֹ ת ׁ ְשבוּרוֹ ת,
ֵמ ֶהן ׁ ֶשל ַה ּטו ְּר ִקים ֵמ ֶהן ׁ ֶשל ֵ ּגיסוֹ ֵתינוּ,
ַא ְך ְמ ֻרבּ וֹ ת יוֹ ֵתרּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיֵ ,הן ׁ ֶשל ַה ֶּס ְר ִ ּבים,
ֵעת ַעל ַה ָ ּצאר ֵהגֵ ּנוּ ,לָ זָ אר יָ רוּם הוֹ דוֹ .
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Nosi desnu u lijevoj ruku,
Na njemu je rana sedamnaest,
Vas mu konjic u krv ogreznuo;
Veli njemu gospođa Milica:
“Što je, bolan, slugo Milutine?
“Zar izdade cara na Kosovu?”
Al’ govori sluga Milutine:
“Skin’ me, gospo, sa konja viteza,
“Umij mene studenom vodicom,
“I zalij me crvenijem vinom;
“Teške su me rane osvojile.”
Skide njega gospođa Milica,
I umi ga studenom vodicom,
I zali ga crvenijem vinom.
Kad se sluga malo povratio,
Pita njega gospođa Milica:
“Što bi, slugo, u polju Kosovu?
“Đe pogibe slavni kneže Lazo?
“Đe pogibe stari Jug Bogdane?
“Đe pogibe devet Jugovića?
“Đe pogibe Miloš vojevoda?
“Đe pogibe Vuče Brankoviću?
“Đe pogibe Banović Strahinja?”
Tada sluga poče kazivati:
“Svi ostaše, gospo, u Kosovu.
“Đe pogibe slavni knez Lazare,
“Tu su mnoga koplja izlomljena,
“Izlomljena i Turska i Srpska,
“Ali više Srpska, nego Turska,
“Braneć’, gospo, svoga gospodara,
“Gospodara, slavnog knez: Lazara.
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ָּכ ְך בּ וֹ גְ ָדן יוּג ָא ִב ְיךּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ,נָ ַפל ַ ּב ְּק ָרב
ִמ ָ ּיד ְ ּב ִה ּ ָפ ַתח ַה ַה ְת ָק ָפה ִעם ׁ ַש ַחר,
ו ִּמ ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'י ֻּכ ָּלםְ ׁ ,שמוֹ נַ ת ַא ַחיִ ךְ,
הוֹ לְ ִמים ְ ּבלִ י לַ ְחדּ ֹל ְּככָ ל ׁ ֶש ָ ּי ָדם ַמ ּ ֶׂשגֶ ת,
ָאח לְ ִצדּ וֹ ׁ ֶשל ָאחָּ ,כ ְך ַעד ַה ּסוֹ ף ַה ּ ַמר.
ַרק בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ' נוֹ ַתר לְ ִה ָּל ֵחם עוֹ ד.
ֶאת דֶּ גֶ ל ַה ְ ּצלָ ִבים נָ שָׂ א הוּא ְ ּבגָ אוֹ ן,
קוֹ ֵטל ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי ,בּ וֹ ְר ִחים ֵהם ִמ ּ ָפנָ יו,
ָּכמוֹ ה ּו נֵ ץ דּ וֹ ֵרס ֶאת ַה ּיוֹ נִ ים ַמ ְב ִר ַיח.
ָ ּג ָאה ַהדָּ ם ַעד ֶ ּב ֶר ְך ,נָ ַפל ָ ּבאן ִא ׁיש ְס ְט ַר ִחינְ יָ ה,
ַ ּגם ִמילוֹ ׁש ַה ִ ּגבּ וֹ ר נָ ַפלּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ,לִ גְ דוֹ ת
יטנִ ָיצה ַה ָ ּנ ָהר ,הוֹ לֵ ם ָק ׁשוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר,
ִס ְ
ֻמ ָּקף ְ ּב ַחלְ לֵ י טו ְּר ִקים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר.
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ָק ַטל ֶאת ַה ֻּסלְ ָטאן מו ָּראד
וְ כֵ ן ְּת ֵר ַיסר ַאלְ ֵפי טו ְּר ִקים ִע ּמוֹ ַ ּגם יַ ַחד.
ְ ּברוּכָ ה ְּת ִהי ָה ֵאם ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה אוֹ תוֹ ,
זִ כְ רוֹ יִ כּ וֹ ן לָ נֶ ַצח לִ ְת ִה ַּלת ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
וְ כָ ל עוֹ ד יִ שְׂ ְרד ּו ָא ָדם וְ קוֹ סוֹ בוֹ
יְ ֻס ּ ְפר ּו ֲעלִ ילוֹ ָתיו ְ ּב ֵס ֶפר ו ְּבזֶ ֶמר.
ו ָּמה ַעל ווּקָ ׁ ,ש ַאלְ ְּת – ַה ֶ ּג ֶבר ָה ָארוּר!
ֹאש ָה ֵאם יָ ָצא ֵמ ֲחלָ ֶצ ָיה.
ְקלָ לָ ה ַעל ר ׁ
ָארוּר יְ ִהי ׁ ִש ְבטוֹ ִמ ָּכאן וְ ַעד עוֹ לָ ם
ִּכי הוּא ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ָ ּבגַ ד ַ ּב ֲאדוֹ נֵ נוּ,
ֹאש ְצ ָבאוֹ  ,מוֹ נֶ ה
נִ ְמלַ ט ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב ְ ּבר ׁ
ְּת ֵר ַיסר ַאלְ ֵפי ַא ִ ּבירּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ַהיְ ָק ָרה" .
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“A Jug ti je, gospo, poginuo
“U početku, u boju prvome.
“Pogibe ti osam Jugovića,
“Đe brat brata izdati ne šćede,
“Dokle gođe jedan tecijaše;
“Još ostade Boško Jugoviću,
“Krstaš mu se po Kosovu vija;
“Još razgoni Turke na buljuke,
“Kao soko tice golubove.
“Đe ogreznu krvca do koljena,
“Tu pogibe Banović Strahinja.
“Miloš ti je, gospo, poginuo
“Kod Sitnice kod vode studene,
“Đeno mlogo Turci izginuli;
“Miloš zgubi Turskog car:Murata
“I Turaka dvanaest hiljada;
“Bog da prosti, ko ga je rodio!
“On ostavi spomen rodu Srpskom,
“Da se priča i pripovijeda
“Dok je ljudi i dok je Kosova.
“A što pitaš za prokletog Vuka,
“Proklet bio i ko ga rodio!
“Prokleto mu pleme i koljeno!
“On izdade cara na Kosovu
“I odvede dvanaest hiljada,
“Gospo moja! ljutog oklopnika.”
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(מ ְק ָטע)
ְׁשֹל ֶׁשת ְּבנֵ י ַה ַחיִ ל ִ
[]...
"מי זֶ ה הוּא ַה ִ ּגבּ וֹ ר ָה ַעז,
ִ
ֵמנִ יף ַח ְרבּ וֹ ַה ְמ ֻח ּׁ ֶשלֶ ת,
ַח ְרבּ וֹ ְצרו ָּפה ְ ּביָ דוֹ ֵמנִ יף,
אשים כּ וֹ ֵרת ְ ּבלַ ַהב?"
ֶעשְׂ ִרים ָר ׁ ִ
"באנוֹ ִביץ' ְס ְט ַר ִחינְ יָ ה הוּא זֶ ה!"
ָּ
"מי זֶ ה הוּא ַה ִ ּגבּ וֹ ר ָה ַעז,
ִ
מוֹ ִק ַיע ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבר ַֹמח,
וְ גַ ם ַמ ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ָתם ָאחוֹ ָרה
יטנִ ָיצה ַה ָ ּנ ָהר?"
ֶאל ֵמי ִס ְ
"ס ְר ְדיָ ה זְ לוֹ ּפוֹ גְ לֶ ְדיָ ה הוּא זֶ ה!"
ֶ
"מי זֶ ה הוּא ַה ִ ּגבּ וֹ ר ָה ַעז,
ִ
ַעל סוּס לָ ָבן ָ ּגדוֹ ל רוֹ כֵ ב הוּא,
ְ ּביָ דוֹ ַה ֵ ּנס ֵמנִ יף ָ ּגבוֹ ַּה,
רוֹ ֵדף ַא ַחר ְ ּגדו ֵּדי טו ְּר ִקים
ו ִּב ְמצוּלוֹ ת נָ ָהר ַמ ְט ִ ּב ַיע?"
"זֶ ה בּ וֹ ׁ ְשקוֹ יוּגוֹ ִביץ' ַה ֶ ּג ֶבר!"

בושקו יוגוביץ'.
יובאן ברגיליץ'.1972 ,
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Tri dobra junaka
(odlomak izgubljene pesme)
[...]
“Koji ono dobar junak bješe,
Što jedanput britkom sabljom mane,
Britkom sabljom i desnicom rukom,
Pak dvadeset otsiječe glava?”
– “Ono jeste Banović Strahinja.”
“Koji ono dobar junak bješe,
Što dva i dva na koplje nabija,
Preko sebe u Sitnicu tura?”
– “Ono jeste Srđa Zlopogleđa.”
“Koji ono dobar junak bješe
Na alatu konju velikome,
Sa krstačem u ruci barjakom,
Što sagoni Turke u buljuke
I nagoni na vodu Sitnicu?”
– “Ono jeste Boško Jugoviću!”
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ּוֹויְבֹודה
ָ
אר ָיצה ִמילִ ָיצה ּווְ לָ ֶד ָטה ַה
ַה ָּצ ִ
אר ָיצה יָ ְצ ָאה ְמ ַעט לָ שׂ ו ַּח
ִמילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
ְ ּב ִק ְר ַבת ִמ ְב ַצר ְקרו ׁ ֶּש ָבץ ַה ָּל ָבן.
לִ ּוו ָּה ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיה ָה ֲאהוּבוֹ ת ַ ּבדֶּ ֶרךְ:
ארה ַה ָ ּנאוָ ה.
ֲהלֹא ֵהן ווּקוֹ סוֹ ָבה ו ָּמ ָ
ֲאזַ י יָ ָצא מוּלָ ם וְ לָ ֶד ָטה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה,
ָרכוּב ָהיָ ה ַה ֶ ּג ֶבר ַעל סוּס ְק ָרבוֹ ת וָ ִתיק.
ִה ְד ִהיר אוֹ תוֹ וְ לָ ֶד ָטהּ ְ ,בלִ י לַ ְחדּ ֹל ׁ ָש ַעט,
ַעל ֵּכן ָר ַחץ ַה ּסוּס ַ ּב ֶּק ֶצף ַה ָּל ָבן.
אר ָיצה:
ֲאזַ י דִּ ְ ּב ָרה ֵאלָ יו ִמילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
"ב ׁ ֵשם ָה ֵאלֵ ,ר ִעיַ ,א ִ ּביר ַה ָ ּצאר לָ זָ אר,
ְּ
ָ
ַמדּ ו ַּע זֶ ה רוֹ ֵחץ ְ ּבזֵ ָעתוֹ סו ְּסך?
ֲהלֹא ָּתבוֹ א ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ,
ַה ִאם ָרא ּו ֵעינֶ ָיך ֶאת לָ זָ אר ָה ָא ִציל?
ַה ִאם ֶאת ַ ּב ֲעלִ י וַ ֲאדוֹ נְ ָך ָר ִא ָית?"
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה ֵה ׁ ִשיב וְ לָ ֶד ָטה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה:
אר ָיצה,
"ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלִ ,מילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
ְּ
ָאכֵ ן ִמ ּ ְׂש ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ֲאנִ י רוֹ כֵ ב ַעד ֵה ָ ּנה,
ַא ְך לֹא ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת לָ זָ אר ַ ּב ֲעלֵ ְך,
ַרק ֶאת סוּסוֹ ָר ִא ִיתיּ ִ ,ב ֵידי טו ְּר ִקים נִ ְרדָּ ף,
ַעל ֵּכן דּ וֹ ֶמה ִּכי ֵמת ַה ָ ּצאר ,יָ רוּם הוֹ דוֹ ".
אר ָיצה,
עוֹ ד ִהיא ַמ ֲאזִ ינָ ה לוֹ ִ ,מילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
וְ ַעל לֶ ִחי ֶצ ָחה קוֹ לְ חוֹ ת דְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶצב.
יטה בּ וֹ וְ ׁ ָש ֲאלָ ה" :וְ לָ ֶד ָטה,
ֲאזַ י ִה ִ ּב ָ
ַא ִ ּביר ַה ָ ּצאר לָ זָ ארֶ ,את ָה ֱא ֶמת ֱאמֹר לִ י,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ נִ לְ ַח ְמ ָּתֲ ,ה ָר ִא ָית
ׁ ָשם ֶאת ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'יַ ,א ַחיָּ ,כל ַה ִּת ׁ ְש ָעה?
ַה ִאם ָרא ּו ֵעינֶ ָיך ֶאת יוּג בּ וֹ גְ ָדןָ ,א ִבי?"
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה ֵה ׁ ִשיב וְ לָ ֶד ָטה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה:
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Carica Milica i Vladeta vojvoda
Pošetala carica Milica
ispod grada bijela Kruševca;
s kome šeću dvije mile kćeri:
Vukosava i lijepa Mara.
K njima jezdi Vladeta vojvoda
na doratu, na konju dobrome;
Vladeta je konja oznojio
i u b’jelu pjenu obukao.
Pita njega carica Milica:
“Oj, boga ti, kneževa vojvodo,
što si tako konja oznojio?
Ne ideš li sa polja Kosova?
Ne viđe’li čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga?”
Al’ besjedi Vladeta vojvoda:
“Oj, boga mi, carice Milice,
ta ja idem sa polja Kosova,
al’ ne viđeh čestitoga kneza,
već ja viđeh kneževa zelenka,
ćeraju ga po Kosovu Turci,
a knez mislim da je poginuo”.
Kad to začu carica Milica,
proli suze niz bijelo lice,
pak još pita Vladetu vojvodu:
“Još mi kaži, kneževa vojvodo,
kad si bio na Kosovu ravnu,
ne viđe li devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana?”
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"עוֹ ִדי רוֹ כֵ ב ַעל ּ ְפנֵ י שְׂ ֵדה ְק ָרב ׁ ֶשל קוֹ סוֹ בוֹ
ָר ִא ִיתי ֶאת ַא ַחיִ ְךִּ ,ת ׁ ְש ַעת ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'י,
וְ ֶאת ָא ִב ְיך ַה ּ ָׂשב ,הוּא יוּג בּ וֹ גְ ָדןָ ,ר ִא ִיתי.
לָ ֲחמ ּו ֵהם ְ ּב ַק ַּל ַחת ַה ְּק ָרב ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ,
ָר ֲחצ ּו זְ רוֹ עוֹ ֵת ֶיהם ְ ּב ַדם טו ְּר ִקים ַעד ׁ ֶשכֶ ם,
וְ ַעד נִ ַ ּצב ַה ֶח ֶרב ָקלַ ח ַהדָּ ם ׁ ָשנִ י.
מוּת ׁ ֶשת
ֲא ָבל ָּכ ְב ָדה יָ ָדם ִמ ּ ַמ ֲא ָבקֶ ,
ִמ ַּל ֲהלֹם ְ ּבלִ י ֶה ֶרף ְ ּבגֵ יסוֹ ת ָהאוֹ יֵ ב".
אר ָיצה:
ָחזְ ָרה וְ ׁ ָש ֲאלָ ה ִמילִ ָיצה ַה ָ ּצ ִ
"ה ְמ ֵּתן ְמ ַעט ,ווֹ יְ בוֹ ָדה ַא ִ ּביר ַה ָ ּצאר לָ זָ אר,
ַ
ֶאת ַ ּב ֲעלֵ י ְ ּבנוֹ ַתיַ ,ה ִאם אוֹ ָתם ָר ִא ָית?
ָה ֶא ָחד ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ' וְ ַה ּׁ ֵשנִ י הוּא ִמילוֹ ׁש".
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה ֵה ׁ ִשיב ַה ְּקנְ יֵ ז' וְ לָ ֶד ָטה:
"דָּ ַה ְר ִּתי ְ ּב ַר ֲח ֵבי שְׂ ֵדה ְק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ,
ָר ִא ִיתי ֶאת אוֹ ִ ּבילִ יץ' ,הוּא ִמילוֹ ׁש ַה ְמ ַפ ֵּקד.
נִ ַ ּצב הוּא ַ ּב ּ ָׂש ֶדהּ ֶ ,בן ַחיִ ל ַה ִ ּגבּ וֹ ר,
ָר ִא ִיתי ֵא ְיך ָרכַ ן לִ ּטֹל ֶאת ֲחנִ יתוֹ ,
ֵּכ ַיצד ָר ָאה ָה ִא ׁיש ִּכי ִּכידוֹ נוֹ ׁ ָשבוּר,
ֵּכ ַיצד נְ ִחיל טו ְּר ִקים נָ ַחת ָעלָ יו לְ ֶפ ַתע.
ֵאין ְ ּבלִ ִ ּבי ָס ֵפק ,נָ ַפל ָחלָ ל ַה ֶ ּג ֶבר.
ׁ ָש ַאלְ ְּת ַה ִאם ָר ִא ִיתי ֶאת ווּק ,הוּא ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ'?
לֹא ְר ִא ִיתיוַ ,הלְ וַ אי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְר ֶא ּנ ּו ׁ ֶש ֶמ ׁש.
ִּכי ַה ָ ּנ ָבל ָ ּבגַ ד ַ ּב ָ ּצאר ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב,
ָ ּבגַ ד ַ ּב ֲאדוֹ נִ י ו ַּב ֲאדוֹ נֵ ְךּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי".

ש ֵדה ְק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ”.
“דָּ ַה ְר ִּתי ְ ּב ַר ֲח ֵבי ְ ׂ
אנסטאס יובנוביץ' – Jovanović

.1852
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Al’ besjedi Vladeta vojvoda:
“Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana:
oni bjehu u pola Kosova,
krvave im ruke do ramena
i zeleni mači do balčaka,
ali su im malaksale ruke
sijekući po Kosovu Turke”.
Još mu reče carica Milica:
“Stan’, počekaj, kneževa vojvodo!
Ne viđe li još dva zeta moja:
Brankovića, Miloš-Obilića?”
Al’ besjedi Vladeta vojvoda:
“Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh Miloš-Obilića:
on stajaše u polju Kosovu,
na bojno se koplje naslonio,
bojno mu se koplje prelomilo,
pak na njega Turci navališe,
dosad mislim da je poginuo;
al’ ne viđeh Vuka Brankovića,
ne viđeh ga, ne vid’lo ga sunce!
On izdade čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga”.

שירת קוסובו

160
מּוסיץ'
ְס ֶט ָפן ִ
יטב ַה ֶּכ ֶסף,
ְ ּב ַמיְ ָדןֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּב ּה כּ וֹ ִרים ֵמ ַ
לוֹ גֵ ם ְס ֶט ָפן מו ִּסיץ' ִמן ַה ָ ּג ִב ַיע יַ יִ ן,
וַ יְ ְס ִטינָ ה ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ִה ִ ּג ׁיש ֶאל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן
לַ ֲאדוֹ נוֹ ַה ָ ּנח ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ ַה ּטוֹ ב.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּצ ְמאוֹ נוֹ ִה ְרוָ הָ ,א ַמר ַה ֶ ּג ֶבר:
"וַ יְ ְס ִטינָ ה יְ ִד ִידיַ ,ע ְבדִּ י ַה ֶ ּנ ֱא ָמן,
ֱאכֹל ו ׁ ְּש ֵתהֵ ,ר ִעיּ ְ ,בעוֹ ד נָ ח ָאנֹכִ י,
וְ ָאז ִמן ָה ַא ְרמוֹ ן ֵצא ,לְ ָא ְרכּ וֹ ַט ֵ ּיל,
ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ַה ֵ ּבטַ ,ה ְ ּנ ִק ִ ּיים ֵמ ָעב,
ׁשוּב וֶ ֱאמֹרַ ,ה ִאם ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב ַה ַּס ַהר?
ַה ִאם כּ וֹ כַ ב ַה ּׁ ַש ַחר זוֹ ֵר ַח ַ ּב ּ ִמזְ ָרח?
ַה ִאם ִה ִ ּג ָיעה ֵעת לָ ֵצאת ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע,
לִ ְרכּ ֹב ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ וְ לַ ְחבּ ֹר
ָ ּב ֶהם ֶאל ֵ ּגיסוֹ ָתיו ׁ ֶשל לָ זָ אר ֲאדוֹ נֵ נוּ?
ְ ּבנִ יֲ ,ה ִתזְ כּ ֹר ֵּכ ַיצד ַה ָ ּצאר ָה ָרם ִה ׁ ְש ִ ּב ַיע
אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ׁ ְשבו ָּעהֵּ ,כ ַיצד נָ ַד ְרנ ּו נֶ ֶדר:
ָּ'כל ׁ ֶשהוּא ֶ ּג ֶבר ֶס ְר ִ ּבי ו ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַעם ַה ֶּס ְר ִ ּבים
וְ ַהחוֹ לֵ ק ִע ּ ִמי ָמס ֶֹרת וּמוֹ ֶר ׁ ֶשת,
וְ לֹא חוֹ ֵבר ֵאלַ י לַ ְּק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ,
לָ ַעד ַ ּבל יִ ָ ּולֵ ד לוֹ ּ ְפ ִרי ֶ ּב ֶטןֶ ,צ ֱא ָצא,
לֹא נְ ֵק ָבה וְ לֹא זָ כָ ר ֶח ְמדַּ ת לִ בּ וֹ ,
וְ לֹא יִ גְ דַּ ל דָּ ָבר ִמ ַּת ַחת לְ יָ דוֹ ,
לֹא ּ ְפ ִרי ִע ְנ ֵּבי ׁ ָשנִ י וְ לֹא דָּ גָ ן ׁשוֹ ֵפ ַע,
ַעד יוֹ ם בּ וֹ יִ ּ ָמח ּו זִ כְ רוֹ ו ׁ ְּשמוֹ לָ נֶ ַצח!'"
ֲאזַ י ׁ ָשכַ ב ַה ּׁשוֹ ַע ַעל ַּכר נָ ִעים וְ ַר ְך,
ְ ּבעוֹ ד ַע ְבדּ וֹ וַ יְ ְס ִטינָ הְ ,מ ׁ ָש ֵרת וְ ֵר ַע,
ֲארו ָּחתוֹ אוֹ כֵ ל ,לוֹ גֵ ם ִמכּ וֹ ס ַה ַ ּייִ ן,
וּלְ ַה ֵּל ְך יוֹ ֵצא ָסמו ְּך ֶאל ַה ִּט ָירה.
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Musić Stevan
Vino pije Musiću Stevane
U Majdanu čisto srebrnome,
u svom krasnom dobru gospodskome;
Vino služi Vaistina sluga.
Kad se hladna podnapiše vine,
Al’ besedi Musiću Stevane:
“Vaistino, moje čedo drago,
Ja ću leći sanak boraviti,
Ti večeraj, pa se napij vina,
Pa pošetaj pred gospodskog dvora,
Pa pogledaj čistom vedrom nebu:
Je li jasan mesec na zahodu,
Je l’ danica na istoku zvezda,
Je li nama putovati vreme
Na Kosovo lepo polje ravno,
Na ročište čestitome knezu;
Jer znadeš li, moje čedo drago,
Kad ono smo na zakletvi bili,
Kako nas jer zaklinjao kneže,
Zaklinjao, proklinjao ljuto:
– “Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
A ne doš’o na boj na Kosovo:
Ne imao od srca poroda,
Ni muškoga, ni devojačkoga!
Od ruke mu ništa ne rodilo,
Rujno vino, ni šenica bela!
Rđom kap’o, dok mu je kolena!”
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ַמ ִ ּביט הוּא ִ ּב ׁ ְש ֵמי רוֹ ם ַה ְ ּנ ִק ִ ּיים ֵמ ָעב,
רוֹ ֶאה ֶאת ַה ָ ּי ֵר ַח ָ ּב ִהיר ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב
וְ ֶאת כּ וֹ כַ ב ַה ּׁ ַש ַחר זוֹ ֵר ַח ַ ּב ּ ִמזְ ָרח.
ִה ֵ ּנה ִה ִ ּג ָיעה ֵעת לָ ֵצאת ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע,
לִ ְרכּ ֹב ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ וְ לַ ְחבּ ֹר
ֶאל ְצ ָבא ַה ְּקנְ יֵ ז' לָ זָ ארַ ,ה ָ ּצאר יָ רוּם הוֹ דוֹ .
סו ִּסים ִמן ָה ֻא ְרוָ ה נוֹ ֵטל ֲאזַ י וַ יְ ְס ִטינָ ה,
ֻּכ ָּלם סו ֵּסי ְק ָרבוֹ ת נָ ִאים וְ ַא ִ ּב ִירים,
שָׂ ם ַעל ַ ּג ָ ּבם ֻא ָּכף ,כּ וֹ ֵר ְך ַא ְפ ָסר וְ ֶר ֶסן,
נוֹ שֵׂ א ְ ּביָ דוֹ ֲאזַ י נֵ ס ֶמ ׁ ִשי ְמפ ָֹאר
ים־עשָׂ ר ְצלָ ֵבי זָ ָהב ֻּכלּ וֹ
ָרקוּם ִ ּב ׁ ְשנֵ ָ
וְ ִאיקוֹ נִ ין דְּ מוּתוֹ ׁ ֶשל יוֹ ָחנָ ן ִא ׁיש ק ֶֹד ׁש,
ּ ַפ ְטרוֹ ן ׁשוֹ ֵמר נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ְס ֶט ָפן ָה ָאדוֹ ן.
ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ִּט ָירה ַהכּ ֹל ִה ִ ּנ ַיח ַא ְר ָצה,
וְ לַ ּ ִמגְ דָּ ל עוֹ לֶ ה ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָה ֶע ֶבד,
אתם לַ דֶּ ֶר ְך.
יָ ִעיר ֶאת ֲאדוֹ נוֹ לִ ְק ַראת ֵצ ָ
ֲאזַ י ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ְס ֶט ָפן עוֹ ֶצ ֶרת ֶאת וַ יְ ְס ִטינָ ה
חוֹ ֶב ֶקת ֶאל לִ ָ ּב ּה ,וְ כָ ְך אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ :
"וַ יְ ְס ִטינָ ה ַה ְמ ׁ ָש ֵרתּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ו ִּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁשֲ ,אדוֹ נֵ נ ּו יוֹ ָחנָ ן .
ַעד כּ ֹה ֵר ִעי ַה ּטוֹ ב וְ נֶ ֱא ָמן ָהיִ ָית,
ִאם עוֹ ד ָא ִחי ַא ָּתה ִהנְ נִ י ִמ ְת ַח ֶ ּננֶ ת
ִּכי לֹא ָּת ִעיר ִמ ּׁ ְשנָ ת ֶאת ֲאדוֹ נְ ָך ַה ָ ּנם.
ַר ֵחם ָעלַ י ,יָ ׁ ַשנְ ִּתי ,ו ְּב ִס ּיו ֵּטי ֲחלוֹ ם
ָר ִא ִיתי לַ ֲה ַקת יוֹ נִ ים ִ ּב ְמעוֹ ָפ ּה,
ֹאשם עוֹ ֵפף לוֹ זוּג נִ ִ ּצים ָאפֹר.
ו ְּבר ׁ ָ
מוּל ָה ַא ְרמוֹ ן ַה ֶ ּזה ֵהם ָטס ּו ו ָּפנ ּו
לָ עוּף ֶאל קוֹ סוֹ בוֹ ׁ ָשם נָ ֲחת ּו לָ ָא ֶרץ,
מוּל ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל מו ָּראד ֻסלְ ָטאן ַה ּטו ְּר ִקים .
יוֹ ֵתר לֹא ְר ִא ִיתים ׁ ָש ִבים נוֹ ְס ִקים ֶאל ָעל.
ְר ֵאהָ ,א ִחיַ ,ה ִּס ּיוּט הוּא אוֹ ת חוֹ זֶ ה ָע ִתיד,
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Leže Steva u meke dušeke,
Povečera Vaistina sluga,
Povečera i napi se vina,
Pa išeta pred gospodskog dvora,
I pogleda čistom vedrom nebu:
Jeste jasan mesec na zahodu,
Jest danica na istoku zvezda,
Jeste njima putovati vreme
Na Kosovo lepo polje ravno,
Na ročište čestitome knezu;
Pa se šeće konjma u ahare,
Pa izvede dva konja viteza,
Osedla ih i opravi lepo,
Jednog sebi, drugog gospodaru;
Pa se šeće u gospodske dvore,
I iznese krstat svilen barjak,
Na kome je dvanaest krstova,
Svih dvanaest od čistoga zlata,
I ikona svetoga Jovana,
Krsno ime Musića Stevana;
Prisloni ga uz gospodskog dvora,
Pa se šeće gore na čardake,
Da probudi gospodara svoga.
Kad je bio čardaku na vrati,
Kob ga kobi Stevanova ljuba,
Zagrli ga, pa ga i poljubi:
“Bogom brate, Vaistino slugo,
Višnjim Bogom i svetim Jovanom!
Dosad si mi verna sluga bio,
Odjako si Bogom pobratime:
Nemoj budit’ gospodara moga,
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ִּכי ִאם ֵּת ְצא ּו לְ ׁ ָשםַ ,ה ּ ָמוֶ ת ַא ֲח ִר ְיתכֶ ם".
ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה וַ יְ ְס ִטינָ ה ַה ְמ ׁ ָש ֵרת:
"אחוֹ ת טוֹ ָבהִ ,א ׁ ְש ּתוֹ ַה ִ ּנכְ ָ ּב ָדה ׁ ֶשל ְס ֶט ָפן,
ָ
ֵאינִ י יָ כוֹ לּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ,עֹל ֲאדוֹ נִ י לִ ְפרֹק
וּלְ ַה ְמרוֹ ת ֶאת ּ ִפי ַה ּׁשוֹ ַע ַה ְמרוֹ ָמם.
ָעלַ יִ ְך לֹא רוֹ ֶב ֶצת ׁ ְשבו ַּעת ַה ָ ּצאר ַמלְ ֵּכנוּ,
נִ ׁ ְש ַ ּב ְענ ּו לְ ָפנָ יו לְ ֵעת דִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינ ּו
דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ּתוֹ כָ ָחהָּ ,כזֹאת דִּ ֵ ּברַ ,ה ְק ׁ ִש ִיבי:
ָּ'כל ׁ ֶשהוּא ֶ ּג ֶבר ֶס ְר ִ ּבי ו ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַעם ַה ֶּס ְר ִ ּבים
וְ ַהחוֹ לֵ ק ִע ּ ִמי ָמס ֶֹרת וּמוֹ ֶר ׁ ֶשת,
וְ לֹא חוֹ ֵבר ֵאלַ י לַ ְּק ָרב ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ,
לָ ַעד ַ ּבל יִ ָ ּולֵ ד לוֹ ּ ְפ ִרי ֶ ּב ֶטןֶ ,צ ֱא ָצא,
לֹא נְ ֵק ָבה וְ לֹא זָ כָ ר ֶח ְמדַּ ת לִ בּ וֹ ,
וְ לֹא יִ גְ דַּ ל דָּ ָבר ִמ ַּת ַחת לְ יָ דוֹ ,
לֹא ּ ְפ ִרי ִע ְנ ֵּבי ׁ ָשנִ י וְ לֹא דָּ גָ ן ׁשוֹ ֵפ ַע,
ַעד יוֹ ם בּ וֹ יִ ּ ָמח ּו זִ כְ רוֹ ו ׁ ְּשמוֹ לָ נֶ ַצח!'
ַעל ֵּכן ֵאינִ י יָ כוֹ ל עֹל ֲאדוֹ נִ י לִ ְפרֹק
וּלְ ַה ְמרוֹ ת ֶאת ּ ִפי ַה ּׁשוֹ ַע ַה ְמרוֹ ָמם".
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה וַ יְ ְס ִטינָ הֶ ,את ֲאדוֹ נוֹ ֵה ִקיץ,
"ה ֵעת ִה ִ ּג ָיעה לָ ֵצאת ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע".
אוֹ ֵמרָ :
נֵ עוֹ ר ְס ֶט ָפן מו ִּסיץ'ָ ,קם ַעל ַרגְ לָ יו ֵא ָיתן,
ָר ַחץ ַאט ֶאת גּ וּפוֹ  ,לָ ַב ׁש ַאדֶּ ֶרת ׁשוֹ ַע,
ּ ִפגְ יוֹ ן ַחד ו ְּמ ֻח ּׁ ָשל ָחגַ ר ָה ִא ׁיש ַעל מ ֶֹתן.
ָמזַ ג ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ןָ ׁ ,שנִ י ֵּכ ֶהה גּ וֹ נוֹ ,
לִ כְ בוֹ ד ּ ַפ ְטרוֹ ן ָק ְד ׁשוֹ ֲאזַ י ׁ ָש ָתה לְ ַח ִ ּיים,
לְ ַמ ַען ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ יִ ׁ ְשמֹר ְ ּב ַמ ְּסעוֹ ָתיו.
לִ ְבסוֹ ף נָ ַטל ֶאת ְצלַ ב יֵ ׁשו ַּע מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ,
ָּכל זֹאת ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ לְ ַצד ׁ ֻשלְ ַחן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף,
ׁ ָשם ְס ֶט ָפן לֹא יִ ׁ ְש ֶּתה עוֹ ד וְ לֹא יֹאכַ ל לָ ַעד.
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Jer sam, jadna, zao sanak vid’la,
Gde poleti jato golubova
I pred njima dva sokola siva
Ispred našeg dvora gospodskoga;
Odleteše na Kosovo ravno
I padoše međ’ Muratov tabor,
Gdi padoše, već se ne digoše;
To je, braćo, vaše zlamenije:
Bojati se da ne izginete!”
Al’ besedi Vaistina sluga:
“Draga seko, Stevanova ljubo,
Neću, seko, nevere činiti
Gospodaru i mome i tvome;
Jer ti nisi na zakletvi bila,
Kako nas je zaklinjao kneže,
Zaklinjao, preklinjao ljuto:
– “Ko je Srbin i srpskoga roda,
I od srpske krvi i kolena,
A ne doš’o na boj na Kosovo:
Od ruke mu ništa ne rodilo,
Rujno vino, ni šenica bela!
Ne imao poljskog berićeta!
Ni u domu od srca poroda!
Rđom kap’o, dok mu je kolena!”
Pa ja ne smem nevere činiti
Gospodaru i mome i tvome.”
Već ušeta u čardake gornje,
Pa probudi gospodara svoga:
“Ustanite dragi gospodaru,
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ֲאזַ י ּ ָפנ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם יָ ְצא ּו ַ ּב ּׁ ְש ָע ִרים,
ָעל ּו ַעל סו ֵּס ֶיהםַ ,ע ְרמוֹ נִ ִ ּיים ַ ּב ָ ּגוֶ ן,
וְ ֶאת דִּ גְ לָ ם ֶ ּבן ְּת ֵר ַיסר ַה ְ ּצלָ ִבים ֵהנִ יפוּ.
ֻּת ּ ִפים וַ ֲחצוֹ ְצרוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ְש ִת ָיקה ֵה ֵפרוּ.
ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים רוֹ כְ ִבים ֵהם ֶאל ַה ְּק ָרב!
ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר ַעל מו ִּסיץ' וְ ַע ְבדּ וֹ ,
ו ִּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ – ִמ ׁישוֹ ר ְר ַחב יָ ַדיִ ם –
ּפוֹ גְ ׁ ִשים ֵהם ִ ּב ְבתוּלָ הּ ֵ ,ב ָית ּה ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ .
ו ׁ ְּשנֵ י ַּכדֵּ י זָ ָהב ִ ּב ֵידי ַה ַ ּנ ֲע ָרה,
ַּכדֵּ י זָ ָהב ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֲא ָבל ֵר ִיקים ִמ ּתֹכֶ ן.
ו ְּב ֵח ָיק ּה ִמ ְצנֶ ֶפת לְ ָבנָ ה ִמ ּ ֶמ ׁ ִשי,
וַ ֲאגֻ דַּ ת נוֹ צוֹ ת ְק ׁשו ָּרה ֶאל ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת,
זוֹ ְ ּב ַא ְבזָ ם ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ֵאלֶ ָיה ֲהדו ָּקה,
ׁ ְשזו ָּרה ּ ְפנִ ינִ ים טוֹ בוֹ ת ו ְּבזָ ָהב ְקלו ָּעה.
ֲאזַ י מו ִּסיץ' ְס ֶט ָפן ּ ָפנָ ה ֶאל ַה ְ ּבתוּלָ ה:
"יַ ֲעזֹר לָ ְך ֱאל ִֹהיםָ ,אחוֹ ת ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ִּלי!
ֵאיפֹה ָהיִ יתּ ִ ,ב ִּתיּ ִ ,בשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ַה ֶ ּזה?
ֵּכ ַיצד ִמ ְצנֶ ֶפת זוֹ ִה ִ ּג ָיעה לְ יָ ַדיִ ְך?
ְּתנִ י לִ י אוֹ ָת ּה ְ ּביָ ִדי וְ כָ ְך אוּכַ ל לָ ַד ַעת
ִמי ִמן ַה ְמ ַפ ְּק ִדים ָח ַב ׁש אוֹ ָת ּה ַ ּב ְּק ָרב.
ְּתנִ י לִ י ֶאת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת וְ ָאנֹכִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע
לֹא לְ ַה ִ ּזיק וְ לֹא לִ ְפגּ ַֹע ָ ּב ְךָ ,חלִ ילָ ה".
ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ָריו ַה ְ ּבתוּלָ ה ִמ ּקוֹ סוֹ בוֹ :
"ב ִריא ֱהיֵ ה לִ יְ ,קנְ יֵ ז' ,ווֹ יְ בוֹ ָדה ַה ָ ּגדוֹ ל,
ָּ
ַא ְך לֹא דָּ ְרכ ּו ַרגְ לַ י ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ַה ֶ ּזה.
ִא ּ ִמי ֻמ ְקדָּ ם ֵה ִע ָירה אוֹ ִתי ִמ ּׁ ְשנַ ת ַה ַּליְ לָ ה,
ימי נָ ָהר יָ ָצאנ ּו ׁ ְש ֵּתינ ּו יַ ַחד.
לִ ׁ ְשאֹב ֵמ ֵ
יטנִ ָיצה
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל חוֹ ף נְ ַהר ִס ְ
ימי ַה ַ ּנ ַחל רוֹ גְ ׁ ִשים וְ גוֹ ֲע ׁ ִשים
ׁ ָש ְטפ ּו ֵמ ֵ
וְ ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם ּ ִפגְ ֵרי סו ִּסים וְ ַא ִ ּב ִירים,
קוֹ לְ ּ ָפ ִקים טו ְּר ִק ִ ּיים ו ִּמ ְצנָ פוֹ ת ַצחוֹ ת,
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Jeste nama putovati vreme!”
Usta Steva na noge junačke,
I umiva svoje lice belo,
I oblači gospodsko odelo,
Pa pripasa sablju okovanu,
Pa uzima kondir vina rujna,
Te napija krasnu slavu Božju,
Srećna puta i krsta časnoga
U svom dvoru za stolom svojijem;
Vojvodi je to i pre i posle.
Pa išeta pred gospodske dvore:
Usedoše dva konja viteza,
Razaviše krstate barjake;
Udariše bubnji i svirale,
Digoše se Bogom putovati.
Bela ih je zora zabelila
Na Kosovu krasnom polju ravnom.
Susrete ih Kosovka devojka,
U ruku joj dva kondira zlatna,
Oba zlatna, al’ obadva prazna;
Pod pazuhom klobuk svile bele,
Za klobukom bela kita perja;
U dnu perje srebrom zaliveno,
A po sredi zlatom prepleteno,
I po vrhu biserom kićeno.
Al’ besedi Musiću Stevane:
“Božja pomoć, moja seko draga!
Gdi si, dušo, na ograšju bila?
Otkuda ti klobuk svile bele?
Daj mi, seko, klobuk svile bele,
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יטב ַה ּ ִמ ְצנָ פוֹ ת ׁ ֶשל ַחלְ לֵ י ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
ֵמ ַ
וְ ַה ּקוֹ לְ ּ ָפק ַה ֶ ּזה ָצף ֵ ּבין ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים.
יטנִ ָיצה
ֲאזַ י יָ ַר ְד ִּתי ֵמחוֹ ף ֶאל ֵמי ִס ְ
וְ ֶאת קוֹ לְ ּ ַפק ַה ּ ֶמ ׁ ִשי ַה ָּל ָבן ׁ ָשלִ ִיתי.
לִ י ָאח ָצ ִעיר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ,ו ְּב ׁשו ִּבי ַה ַ ּביְ ָתה
ֶאת ַה ּקוֹ לְ ּ ָפק ֶא ֵּתן לוֹ ְּ ,ת ׁשו ָּרה לְ יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת.
ְ ּבתוּלָ ה ֲאנִ י ,א ַֹהב ֶאת ַהנּוֹ צוֹ ת ַ ּבכּ וֹ ַבע".
ֲאזַ י ֶאת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת ַּת ִ ּג ׁיש לְ מו ִּסיץ' ְס ֶט ָפן,
נוֹ ֵטל אוֹ ָת ּה ַה ְּקנְ יֵ ז' ְ ּביָ דוֹ וּכְ ָבר יוֹ ֵד ַע
ִמי זֶ ה ּו ַה ִ ּגבּ וֹ ר ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָת ּה ָח ַב ׁש.
ֹאשוֹ  ,זוֹ לֵ ג ַעל לְ ָחיָ יו ַהדֶּ ַמע,
ַמ ְר ִּכין ר ׁ
ימינוֹ ְ ּבכ ַֹח,
הוֹ לֵ ם ַעל יְ ֵרכוֹ ִ ּב ִ
ַעד ִּכי נִ ְק ַרע ּ ֻפזְ ַמק ָה ַא ְר ָ ּג ָמן ַעל ֶ ּב ֶרךְ
וְ ֶח ְפ ֵתי ׁ ַש ְרווּל ׁ ֶשל ֶּכ ֶתם נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים.
"אבוֹ י לִ יֱ ,אל ִֹהיםֱ ,היֵ ה נָ א לִ י לְ ֵעזֶ ר,
ֲ
ֹאשי רוֹ ֶב ֶצת ִקלְ לַ ת ַה ְּקנְ יֵ ז' ׁ ֶש ִּלי".
ִּכי ַעל ר ׁ ִ
ֵמ ׁ ִשיב לָ ּה לַ ְ ּבתוּלָ ה ֶאת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת ְס ֶט ָפן,
ו ְּבכִ יס ַאדַּ ְר ּתוֹ נוֹ ֵתן יָ דוֹ ַה ְּקנְ יֵ ז'.
ׁשוֹ לֵ ף ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דּ ו ָּק ִטים וְ לַ ְ ּבתוּלָ ה נוֹ ֵתן:
"ה ֵ ּנה לָ ְךַ ,עלְ ָמ ִתיַ ,מ ַּתת זָ ָהב ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
ִ
ֲאנִ י יוֹ ֵצא לַ ְּק ָרב ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ ,
יוֹ ֵצא לְ ִה ָּל ֵחם לְ ַמ ַען ֲאדוֹ נֵ נוּ.
ִאם ַהבּ וֹ ֵרא יִ ֵּתן וְ ַחי ָא ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה,
ֶא ֵּתן לָ ְךַ ,עלְ ָמ ִתיַ ,מ ָּתת נָ ָאה ִמזּוֹ .
ַא ְך ִאםּ ִ ,ב ִּתיֶ ,א ּפֹל ָחלָ ל ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב,
זִ כְ ִרינִ י ְ ּבלִ ֵ ּב ְך ִ ּבזְ כוּת דּ ו ָּק ִטים ֵאלּ וּ".
ֲאזַ י ֶאת סו ֵּס ֶיהם ֵה ִאיצ ּו ְ ּב ָד ְר ָבן,
יטנִ ָיצה
יָ ְרד ּו ֶאל ַה ָ ּנ ָהרָ ,צלְ ח ּו ֶאת ֵמי ִס ְ
וְ ָד ֲהר ּו ִמ ּׁ ָשם ֶאל ָא ֳהלֵ י ַה ָ ּצאר.
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Da ga poznam koga je vojvode;
A tako mi srećna puta moga,
Nevere ti učiniti neću!”
Al’ besedi Kosovka devojka:
“Zdravo da si, kneževa vojvodo!
Nisam nigde na ograšju bila;
Rano me je probudila majka
(Mi ranimo te vodu grabimo);
Kad ja dođoh na vodu Sitnicu,
Al’ Sitnica mutna i povodna,
Nosi, brate, konje i junake,
Turske kape i bijele čalme,
Krasne srpske bijele klobuke;
Ovaj klobuk blizu kraja beše,
Ja zagazih u vodu Sitnicu
I uhvatih klobuk svile bele:
Brata imam od mene mlađega,
Nosim klobuk bratu rođenome;
Ja sam mlada, milo mi je perje.”
Klobuk dade kneževoj vojvodi.
Čim ga vide Musiću Stevane,
Čim ga vide, tim ga i poznade;
Prosu suze niz gospodsko lice,
Udari se po kolenu rukom,
Čisti skerlet na kolenu puče,
Zlatna kopča na desnom rukavu:
“Teško meni i do Boga moga!
Na meni je ostanula kletva
Od mojega čestitoga kneza!”
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ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ַּל ּ ָמקוֹ ם ִה ִ ּג ַיע ְס ֶט ָפן מו ִּסיץ'
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה שָׂ ֵרי טו ְּר ִקים קוֹ ֵטל הוּא לְ ִפי ֶח ֶרב.
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש לִ ְקטֹל ֶאת ָה ְר ִב ִיעי
נָ ַפל ָה ִא ׁיש ָחלָ לֵ ,ה ׁ ִשיב נַ ְפ ׁשוֹ ְס ֶט ָפן,
וַ יְ ְס ִטינָ ה ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ַאף הוּא ׁ ָש ַבק ַח ִ ּיים.
וְ כָ ְך ׁ ְשדו ִּדים נָ ְפל ּו ֵ ּגיסוֹ ת ְּת ֵר ַיסר ָה ֶאלֶ ף.
ַה ָ ּצאר יָ רוּם הוֹ דוֹ נָ ַפל ַאף הוּא ַ ּב ְּק ָרב,
וְ ִע ּ ָמ ֶהם יַ ְחדָּ ו נָ ְפלָ ה ַמ ְמלֶ כֶ ת ֶס ְר ְ ּביָ ה
וְ כָ ְך ָא ְב ָדה לַ ָ ּצאר ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ָ ּב ָא ֶרץ .

גיסות היניצ'רים
בשערי וינה.1529 .
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Klobuk dade Kosovki devojki,
Pa se maši u džepove rukom,
Te joj dade tri dukata žuta:
“Naj ti, seko, Kosovka devojko,
A ja idem na boj na Kosovo,
U presveto ime Isusovo.
Ako bog da te se natrag vratim,
Lepšim ću te darivati darom;
Ako l’, seko, ja pogiboh amo,
Pomeni me po peškešu mome!”
Udariše konje mamuzama,
Pa Sitnicu vodu prebrodiše,
Udariše u carevi tabor.
Kako dođe Musiću Stevane,
Tri je paše bio i ubio,
Kad započe biti četvrtoga,
Tu pogibe Musiću Stevane,
I sa njime Vaistina sluga,
I vojske mu dvanaest hiljada.
I tu nam je i knez poginuo;
Tu su Srblji izgubili carstvo
Čestitoga cara zemaljskoga.
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(שבעה מתוך) תשעת אחי היוגוביצ'י .אדם סטפנוביץ' (.1870 ,)Stefanović

ּיּוגֹוב ִיצ'י
מֹותּה ֶׁשל ֵאם ַה ִ
ָ
ָה ּהֱ ,אל ֵֹהי ְצ ָבאוֹ תָ ,מה ַרב ַה ֵ ּנס ַה ֶ ּזה!
לְ ֵעת ַעל קוֹ סוֹ בוֹ עוֹ לִ ים ֵ ּגיסוֹ ת ַה ָ ּצאר
ו ְּבנֵ י ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י נִ ְמנִ ים ִעם ׁשוּרוֹ ָתיו,
ִּת ׁ ְש ָעה ַא ִחים ַע ִ ּזים וַ ֲעשִׂ ִירי ֲא ִב ֶיהם.
ֵאם ְ ּבנֵ י ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י ׁשוֹ ַט ַחת ְּת ִפלּ וֹ ֶת ָיה:
"א ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךֵ ,אלִ יַ ,הב לִ י ֶאת ֵעין ַה ֵ ּנץ,
ָ
וְ ֵתן לִ י ַ ּגם ַּכנְ ֵפי ַ ּב ְרבּ וּר ְצחוֹ רוֹ ת ַה ָ ּגוֶ ן
לְ ַמ ַען ֲאעוֹ ֵפף ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ
וְ ֶאת ָ ּבנַ י ֶא ְר ֶאהִּ ,ת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י,
וְ ֶאת ֲא ִבי ָ ּבנַ י ,יוּג בּ וֹ גְ ָדן ָה ָא ִציל.
נַ ֲענָ ה לָ ּה ְ ּב ִח ּיוּב ָה ֵאל ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע.
ֶאת ֵעין ַה ֵ ּנץ נָ ַתן לָ ּהַּ ,כנְ ֵפי ַ ּב ְרבּ וּר ְצחוֹ רוֹ ת.
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, סרביה,)Tronošu,(  מנזר טרונוסה.תשעת היוגוביצ'י
.16-תמשיח מן המאה ה

Smrt majke Jugovića
Mili bože, čuda velikoga!
Kad se sleže na Kosovo vojska,
u toj vojsci devet Jugovića
i deseti star Juže Bogdane;
boga moli Jugovića majka:
da joj bog da oči sokolove i bijela.
krila labudova,
da odleti nad Kosovo ravno,
i da vidi devet Jugovića
i desetog star-Juga Bogdana.
Što molila, boga domolila;
bog joj dao oči sokolove
i bijela, krila labudova,
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ֶאל ָעל נָ ְס ָקה וְ ָט ָסה ֵמ ַעל ִמ ׁישוֹ ר קוֹ סוֹ בוֹ ,
ׁ ָשם ֶאת ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'י ָרא ּו ֵעינֵ י ָה ֵאם,
נָ ְפל ּו ָחלָ ל ֻּכ ָּלםִּ ,ת ׁ ְש ָעה ָ ּבנִ ים וְ ָאב.
ַה ֲחנִ יתוֹ ת לְ ַצד גּ ו ָּפם ְּתחוּבוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ
וְ ַעל ֻחדָּ ן ִּת ׁ ְש ָעה נִ ִ ּצים ְּכסו ֵּפי ָּכנָ ף,
ו ְּב ָסמו ְּך נִ ְ ּצב ּו ִּת ׁ ְש ָעה סו ֵּסי ְק ָרבוֹ ת
וַ ֲא ָריוֹ ת ִּת ׁ ְש ָעה רוֹ גְ זִ ים ָר ְבצ ּו לָ ָא ֶרץ.
ֶאת ָצ ֳהלַ ת ַה ּסוּס ַה ְמיֻ ָּסר ׁשוֹ ַמ ַעת,
ֶאת ָה ֲא ִרי ׁשוֹ ֵאג ְ ּבקוֹ ל ְצוָ ָחה ָמ ָרה,
וְ ֶאת ְצ ָר ַחת ַה ֵ ּנץַ ,חד ַעיִ ן ִ ּביגוֹ נוֹ .
ַא ְך לֵ ב ָה ֵאם לֹא זָ ע וְ הוּא ָק ׁ ֶשה ָּכ ֶא ֶבן,
ָק ׁ ֶשה לִ ָ ּב ּה ְּכ ֶא ֶבן וִ ֵיב ׁשוֹ ת ֵעינֶ ָיה.
ֲאזַ י ּתוֹ לִ ְיך ִע ּ ָמ ּה ֶאת ָּכל סו ֵּסי ַה ְּק ָרב
וְ ֶאת ָה ֲא ָריוֹ ת ַה ּׁשוֹ ֲאגִ ים ַ ּגם יַ ַחד,
ֶאת ַה ִ ּנ ִ ּציםְּ ,כסו ֵּפי ָּכנָ ףִּ ,ת ׁ ְש ָעה,
ִּת ְפ ַסע ִע ּ ָמם לְ ַאט ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר ַה ַ ּצח.
רוֹ אוֹ ת אוֹ ָת ּה נְ ׁשוֹ ת ָ ּבנֶ ָיה ִמ ּ ֶמ ְר ָחק,
את ּה ּפוֹ ְסעוֹ ת.
יוֹ ְצאוֹ ת ִמן ָה ַא ְרמוֹ ן וְ לִ ְק ָר ָ
ִמ ְ ּגרוֹ ן ָה ַאלְ ָמנוֹ ת ַה ְ ּז ָע ָקה ּפוֹ ֶר ֶצת
ו ִּמ ְתיַ ּ ְפ ִחים ִע ּ ָמן ִּת ׁ ְש ַעת ַהיְ תוֹ ִמים.
ׁשוֹ ֲאגִ ים ָה ֲא ָריוֹ ת ְ ּבקוֹ ל ְצוָ ָחה ָמ ָרה
וְ ַה ִ ּנ ִ ּצים צוֹ ְר ִחים ִ ּביגוֹ נָ ם ִּכי ַרב.
ַא ְך לֹא זָ ע לֵ ב ָה ֵאם וְ הוּא ָק ׁ ֶשה ָּכ ֶא ֶבן.
ָק ׁ ֶשה לִ ָ ּב ּה ְּכ ֶא ֶבן וִ ֵיב ׁשוֹ ת ֵעינֶ ָיה .
ָא ֵפל יָ ַרד ַה ַּליְ לָ הְ ׁ ,ש ַעת ֲחצוֹ ת ִה ִ ּג ָיעה,
ַמ ׁ ְש ִמ ַיע יְ לָ לָ ה סוּס ַה ְּק ָרבוֹ ת ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן.
ֵאם ַה ָ ּבנִ ים ׁשוֹ ֶאלֶ ת ֶאת ַאלְ ְמנַ ת ַה ֶ ּג ֶבר:
"ב ִּתי ַהיְ ָק ָרהֲ ,אהו ָּבתוֹ ׁ ֶשל ְ ּבנִ י,
ִּ
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ona leti nad Kosovo ravno;
mrtvi nađe devet Jugovića
i desetog star-Juga Bogdana,
i više nji devet bojni koplja,
na kopljima devet sokolova,
oko koplja devet dobri konja,
a pored nji devet ljuti lava.
Tad zavrišta devet dobri konja,
i zalaja devet ljuti lava,
i zaklikta devet sokolova;
i tu majka tvrda srca bila,
da od srca suze ne pustila,
već uzima devet dobri konja,
i uzima devet ljuti lava,
i uzima devet sokolova,
pak se vrati dvoru bijelome.
Daleko je snae ugledale,
malo bliže pred nju išetale:
zakukalo devet udovica,
zaplakalo devet sirotica,
zavrištalo devet dobri konja,
zalajalo devet ljuti lava,
zakliktalo devet sokolova;
i tu majka tvrda srca bila,
da od srca suze ne pustila.
Kad je bilo noći u ponoći,
al’ zavrišta Damjanov zelenko,
pita majka Damjanove ljube:
“Snao moja, ljubo Damjanova,
što nam vrišti Damjanov zelenko?
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סוּסוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן ,לָ ּ ָמה הוּא ְמיַ ֵּלל ְ ּב ֶע ֶצב?
ַה ִאם ָר ֵעב ַה ּסוּס לִ שְׂ עוֹ ָרה ֻמ ְב ֶח ֶרת?
וְ ׁ ֶש ּ ָמא הוּא ָצ ֵמא לְ ֵמי נְ ַהר ַה ְ ּצ ֶב ָצ'ן?"
ַאלְ ְמנָ תוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ֶר ָיה:
"א ָה ּהִ ,א ּ ִמיִ ,א ּמוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן ֲאהו ִּבי,
ֲ
לֹא ְמ ַב ֵּק ׁש ַה ּסוּס ַא ַחר שְׂ דוֹ ת שְׂ עוֹ ָרה,
וְ לֹא לְ ֵמי ַה ְ ּצ ֶב ָצ'ן הוּא ְמיַ ֵּלל ְ ּב ֶע ֶצב.
ִּכי דַּ ְמיָ אן ַ ּב ֲחצוֹ ת ִה ִ ּג ׁיש לְ ִפיו ׁ ִשבּ ֹלֶ ת
ו ַּב ֲחצוֹ ת נָ ַהג לִ ְרכּ ֹב ָעלָ יו ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ֶאל דַּ ְמיָ אן ָה ָא ִציל ַה ּסוּס ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע,
ָא ֵבל ִּכי לֹא ָחזַ ר ִע ּמוֹ ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב,
ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב ֵאי ׁ ָשם ְ ּב ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ ".
ַא ְך לֵ ב ָה ֵאם לֹא זָ ע וְ הוּא ָק ׁ ֶשה ָּכ ֶא ֶבן,
ָק ׁ ֶשה לִ ָ ּב ּה ְּכ ֶא ֶבן וִ ֵיב ׁשוֹ ת ֵעינֶ ָיה.
לְ ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֶֹקר ְ ּב ֵצאת ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י עוֹ ֵרב ׁ ְשח ִֹרים ָט ִסים ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר .
ַהדָּ ם ַעל ַּכנְ ֵפ ֶיהם קוֹ לֵ ַח ַעד ַה ּׁ ֶשכֶ ם
ו ִּמ ּ ַמ ּקוֹ ר עוֹ לֶ הְ ,מ ַב ְע ֵ ּב ַע ֶק ֶצף.
נוֹ שְׂ ִאים ֵהם יָ ד ְּכרו ָּתה ׁ ֶשל ַהנּוֹ ֵפל ַ ּב ְּק ָרב,
ַט ַ ּב ַעת ִמ ָ ּז ָהב ַעל ֶא ְצ ָ ּבעוֹ זוֹ ַר ַחת .
ֶאל ֵחיק ֵאם ַה ָ ּבנִ ים ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ֶאת ַה ֶ ּג ֶדם .
ָה ֻא ְמלָ לָ ה נוֹ ֶטלֶ ת ְ ּביָ ֶד ָיה ֶאת ַה ְ ּזרוֹ ַע,
נוֹ ֶתנֶ ת ָ ּב ּה ֵעינֶ ָיהִ ,מ ַ ּצד ֶאל ַצד הוֹ ֶפכֶ ת,
וְ ׁשוּב קוֹ ֵראת ֵאלֶ ָיה ֶאת ַאלְ ְמנַ ת ַה ֵ ּבן:
"א ָה ּהּ ִ ,ב ִּתי ׁ ֶש ִּליֲ ,אהו ָּבתוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן,
ֲ
ׁ ֶשל ִמי ִהיא זְ רוֹ ַע זוֹ ִ ,א ְמ ִרי נָ א לִ יּ ִ ,ב ִּתי".
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה ֵה ׁ ִש ָיבה ַאלְ ְמנָ תוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן:
"א ָה ּהִ ,א ּ ִמיִ ,א ּמוֹ ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן ֲאהו ִּבי,
ֲ
ַה ְ ּזרוֹ ַע ְ ּביָ ֵד ְך ׁ ֶשל דַּ ְמיָ אן ִהיאֶ ׁ ,של ְ ּבנֵ ְך .
ִה ֵ ּנה ִהיא ַה ַּט ַ ּב ַעתַ ,ט ַ ּב ַעת ַה ָ ּז ָהב,
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Al’ je gladan šenice bjelice,
ali žedan vode sa Zvečana?”
Progovara ljuba Damjanova:
“Svekrvice, majko Damjanova,
nit’ je gladan šenice bjelice,
niti žedan vode sa Zvečana,
već je njega Damjan naučio
do ponoći sitnu zob zobati,
od ponoći na drum putovati;
pak on žali svoga gospodara
što ga nije na sebi donio”.
I tu majka tvrda srca bila,
da od srca suze ne pustila.
Kad ujutru danak osvanuo,
ali lete dva vrana gavrana:
krvava im krila do ramena,
na kljunove b’jela pjena trgla;
oni nose ruku od junaka
(i na ruci burma pozlaćena),
bacaju je u krioce majci.
Uze ruku Jugovića majka,
okretala, prevrtala s njome,
pa dozivlje ljubu Damjanovu:
“Snao moja, ljubo Damjanova,
bi l’ poznala čija j’ ovo ruka?”
Progovara ljuba Damjanova:
“Svekrvice, majko Damjanova,
ovo j’ ruka našega Damjana,
jera burmu ja poznajem, majko, –
burma sa mnom na vjenčanju bila”

שני בני עורב
שחורים טסים
.אל המבצר
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אוֹ ָת ּה ִק ֵ ּבל ִמ ּ ֶמ ִ ּני ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נִ ּ ֵׂשאנוּ".
ָאז ׁשוּב ָה ֵאם אוֹ ֶחזֶ ת ַ ּב ֶ ּג ֶדם ַה ָּכרוּת,
נוֹ ֶתנֶ ת בּ וֹ ֵעינֶ ָיה ו ְּב ֵח ָיק ּה הוֹ ֶפכֶ ת,
ו ְּמלַ ֶח ׁ ֶשת ַאט לַ ְ ּזרוֹ ַע ַה ְּל ָבנָ ה:
"הוֹ  ,זְ רוֹ ַע יְ ָק ָרהְ ּ ,פ ִרי בּ ֶֹסר ֲאהו ִּבי,
ֵאי לְ ָהנֵ ץ ִה ְת ַחלְ ְּתֵ ,היכָ ן ָּכ ְרת ּו אוֹ ָת ְך?
אוֹ יָ ה לִ יּ ֵ ,בין ׁ ָש ַדי לִ ְבלַ ְב ְּת ֵהן וְ ֵהנַ ְצ ְּת,
ו ִּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ָּכ ְרת ּו ֶאת ׁ ָש ָר ׁ ַשיִ ְך".
וְ לֹא ָע ַמד לִ ָ ּב ּה ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ וְ גָ ָאה,
וְ כָ ְך נִ ׁ ְש ַ ּבר לֵ ב ֵאם ְ ּביִ ּסו ִּרים וְ ֶע ֶצב
ְ ּבמוֹ ת ְ ּבנֵ י יוּגוֹ ִב ִיצ'יִּ ,ת ׁ ְש ָעה ַא ִחיםּ ָ ,בנֶ ָיה,
וּבּ וֹ גְ ָדן יוּג ַה ּ ָׂשבָ ,ה ֲעשִׂ ִיריֲ ,א ִב ֶיהם .
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Uze majka ruku Damjanovu,
okretala, prevrtala s njome,
pak je ruci tijo besjedila:
“Moja ruko, zelena jabuko,
gdje si rasla, gdje l’ si ustrgnuta!
A rasla si na kriocu mome,
ustrgnuta na Kosovu ravnom!”
Al’ tu majka odoljet ne mogla,
prepuče joj srce od žalosti
za svojije devet Jugovića
i desetim star-Jugom Bogdanom.
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קֹוסנְ ִצ'יץ'
ִמילֹוׁש ַה ְמ ַפ ֵּקד וְ ִא ָיבן ַ
[]...
"אמֹר נָ א לִ יָ ,א ִחיִ ,א ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ',
ֱ
ַה ִאם ֶאת ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּטו ְּר ִקי ָר ִא ָית?
ַר ִ ּבים אוֹ מו ָּע ִטים ֵהםַ ,ה ִאם נָ ֵעז לִ ְתקֹף,
ַה ִאם נוּכַ ל לָ ֵצאת לְ ִמלְ ָח ָמה מוּלָ ם,
ְ ּבנִ ָ ּצחוֹ ן לִ זְ כּ וֹ ת וּלְ ָה ִביס אוֹ ָתם?"
וְ כָ ְך ֵה ׁ ִשיב ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ' לִ ְד ָב ָריו:
"הוֹ ִ ,מילוֹ ׁש אוֹ ִ ּבילִ יץ'ֵ ,ר ִעי ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ַא ַחר ֵ ּגיסוֹ ת אוֹ יֵ ב ָע ַק ְב ִּתי וְ ִר ַ ּגלְ ִּתי,
ַעל ֵּכן א ַֹמר לְ ָךַ :רב וְ ָעצוּם ַה ַ ּגיִ ס.
ל ּו לְ גַ ְר ֵ ּגר ׁ ֶשל ֶמלַ ח ָה ַפ ְך ָּכל ֶ ּג ֶבר ֶס ְר ִ ּבי,
לֹא ָהיָ ה ַ ּב ּ ֶמלַ ח דַּ י לְ ַת ֵ ּבל ֶאת ְמזוֹ נָ ם.
יָ ִמים ט"ו ִה ַּלכְ ִּתי ֵ ּבין ֲהמוֹ נֵ י ַה ַחיִ ל
אשית וְ ַא ֲח ִרית.
ִמ ְ ּבלִ י לִ ְמצֹא ֵהיכָ ן ֵר ׁ ִ
ֵמ ַה ְר ֵרי ְמ ָרמוֹ ר ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל סו ִּבי יָ אבוֹ ר
ו ִּמ ָ ּיאבוֹ רָ ,א ִחיֶ ,אל ִמ ׁישוֹ ֵרי ׁ ַשזְ לִ ָ ּיה
ו ִּמ ּׁ ַשזְ לִ ָ ּיה ַעד ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ַעל ַה ֶ ּצ ָ'מר
ו ִּמן ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ָהלְ ָאה וְ ַעד ָה ִעיר ְצ ֶב ָצ'ן
ו ִּמ ְ ּצ ֶב ָצ'ן יְ ׁ ִשירוֹ ת ֶאל ֶצ ָ'צ'ן
ו ִּמ ֶ ּצ ָ'צ'ןֵ ,ר ִעי ,וְ ַעד ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר,
ַ ּבכּ ֹל ֵחיל ַה ּטו ְּר ִקים ָחמו ּׁש נָ כוֹ ן לַ ְּק ָרב.
ִּכי סוּס לְ סוּס יִ ּׁ ַשק וְ ַרב ִמ ְּספֹר ַה ַ ּגיִ ס,
ָהר ַֹמח ְ ּביָ ָדם ְּכמוֹ ַהר ׁ ָשחֹר וְ ָרם,
ְּכמוֹ ַענְ נֵ י ְר ִק ַיע ֵאין ֵקץ לְ ִדגְ לֵ ֶיהם
וּכְ מוֹ ׁ ִשלְ גֵ י ַהח ֶֹרף ּ ָפרוּס ַה ּ ַמ ֲא ָהל.
ל ּו ֶ ּג ׁ ֶשם ַרד לָ ָא ֶרץ נִ ַּת ְך ְ ּבעֹז ִמ ּ ַמ ַעל
ַאף לֹא ִט ּ ָפה ַא ַחת ָהיְ ָתה נוֹ ׁ ֶש ֶרת ַא ְר ָצה,
ִּכי זוֹ ָמלְ ָאה ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקיםָ ,א ָדם וְ ֶרכֶ ׁש.
ָּכ ְב ׁש ּו ֵ ּגיסוֹ ת מו ָּראד ֶאת ִמ ׁישוֹ ֵרי ַמזְ גִ יט,
יטנִ ָיצה".
ּ ְפרו ִּסים ִמ ַ ּנ ַחל לָ אבּ וְ ַעד נְ ַהר ִס ְ
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Kosančić Ivan uhodi Turke
“Pobratime, Kosančić-Ivane,
Jesi l’ tursku uvodio vojsku?
Je li mnogo vojske u Turaka?
Možemo li s Turci bojak biti?
Možemo li Turke pridobiti?”
Veli njemu Kosančić-Ivane:
“O moj brate, Miloš Obiliću,
Ja sam tursku vojsku uvodio,
Jeste silna vojska u Turaka:
Svi mi da se u so premetnemo,
Ne bi Turkom ručka osolili!
Evo puno petnaest danaka
Ja sve hodah po turskoj ordiji,
I ne nađoh kraja ni hesapa:
Od Mramora do suva Javora,
Od Javora, pobro, do Sazlije,
Do Sazlije na ćemer ćuprije,
Od ćuprije do grada Zvečana,
Od Zvečana, pobro, do Čečana,
Od Čečana vrhu do planine:
Sve je turska vojska pritisnula,
Konj do konja, junak do junaka,
Bojna koplja kao čarna gora,
Sve barjaci kao i oblaci,
A čadori kao i snjegovi;
Da iz neba plaha kiša padne,
Niđe ne bi na zemljicu pala,
Već na dobre konje i junake.
Murat pao na Mazgit na polje,
Uhvatio i Lab i Sitnicu.”
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ֲאזַ י ַמ ִ ּביט בּ וֹ ִמילוֹ ׁש וְ ֶאת ָא ִחיו ׁשוֹ ֵאל:
"א ִחיֱ ,אמֹר לִ יָ ,א ָ ּנאֵ ,היכָ ן אוּכַ ל לִ ְמצֹא
ָ
ֶאת ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל מו ָּראדִּ  .כי זֶ ה ַע ָּתה נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי
לַ ֲאדוֹ נִ י לָ זָ ארַ ,ה ָ ּצאר ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
לִ ׁ ְשחֹט ֶאת ַה ֻּסלְ ָטאן ְּכמוֹ ל ּו ֲחזִ יר ָהיָ ה
ו ַּב ֲע ֵקב ַרגְ לִ י ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ לִ ְרמֹס".
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַעל דְּ ָב ָריו ֲאזַ י ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ':
את?
"א ָה ּהִ ,מילוֹ ׁש אוֹ ִ ּבילִ יץ'ֲ ,ה ִמדַּ ְע ְּת ָך יָ ָצ ָ
ֲ
וְ כִ י ֵהיכָ ן נָ ָטה מו ָּראד ֶאת ָא ֳהלוֹ
ִאם לֹא ְ ּבלֵ ב לִ ָ ּבם ׁ ֶשל ִצ ְבאוֹ ָתיוַ ,על ֵּכן
ֲא ִפלּ ּו ַט ְס ָּת ַעל ַּכנְ ֵפי ַה ֵ ּנץ ִמ ּ ַמ ַעל,
צוֹ לֵ ל ִמ ּׁ ְש ֵמי ָר ִק ַיע ַהיְ ׁ ֵשר ָעלָ יוּ ַ ,גם ָאז
לֹא ָהיִ ָית ׁשוּב נֶ ְחלָ ץ ִמ ּ ָמוֶ ת ִ ּבכְ נָ ֶפ ָיך".
ֲאזַ י ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע ִמילוֹ ׁש ֶאת ִא ָיבן ֵמ ֵר ֵעהוּ:
"א ָה ּהִ ,א ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ'ָ ,א ִחיֲ ,הגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא
ֲ
ׁ ְש ֵאר ָ ּבשָׂ רֲ ,א ָבל ִעם זֹאת יָ ָקר ְּכ ָאח,
נָ א ִה ּׁ ָש ַבע ׁ ֶשלּ ֹא לוֹ ַמר לַ ָ ּצאר דְּ ָב ֶר ָיך
ִּכי יִ ָ ּב ֵהל לָ זָ אר ,וְ ִאם יֵ ַדע הוּא ּ ַפ ַחד
ֲאזַ י יִ ּפֹל רו ָּחם ׁ ֶשל ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ.
ָעלֶ ָיך ַּת ַחת זֹאת לוֹ ַמר ִּכי ׁ ָשם ָא ְמנָ ם
ְצ ָבא ַה ּטו ְּר ִקים ֵאינֶ ּנ ּו מו ָּעט ְּכלָ ל וְ ִע ָּקר
ַא ְך ְ ּבנָ ֵקל נוּכַ ל לָ ֵצאת מוּלוֹ לַ ְּק ָרב
וְ גַ ם לַ ֲה ִביסוֹ ִּ  ...כי זֹאת ִה ֵ ּנה ָר ִא ָית,
לֹא ֵ ּגיס ַא ִ ּב ִירים הוּא זֶ ה וְ לֹא ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
ִּכי ִאם עוֹ לִ ים לָ ֶרגֶ לּ ָ ,ב ֶהם זְ ֵקנִ ים ,נָ כִ ים,
סוֹ ֲח ִרים ְּכחו ׁ ֵּשי ָ ּבשָׂ ר ו ַּב ֲעלֵ י ְמלָ אכָ ה
ׁ ֶשלּ ֹא יָ ְדע ּו ַעד ֵה ָ ּנה ֶאת ַט ַעם שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב
וּלְ קוֹ סוֹ בוֹ לִ ְטעֹם ּ ְפרו ָּסה ׁ ֶשל לֶ ֶחם ָ ּבאוּ.
וְ ִאם ָהי ּו ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקים ,נָ ְפל ּו ַה ָּלל ּו
ָק ְר ָ ּבן לְ ַמ ֵ ּג ָפהְּ  ...כמוֹ ֶהם ְּכסו ֵּס ֶיהם
ַה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים ְ ּבחֹלִ י ַה ּ ֶפה וְ ַה ְּטלָ ַפיִ ם".
[]...

מילוש אוביליץ' בדמותו של קדוש.
תמשיח במנזר הילנדר על הר אתוס ,יוון.
קרוב לוודאי מן המאה ה.15-
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Još ga pita Miloš Obiliću:
“Ja Ivane, mio pobratime,
Đe je čador silnog car-Murata?
Ja sam ti se knezu zatekao
Da zakoljem turskog car-Murata,
Da mu stanem nogom pod gr’oce.”
Al’ govori Kosančić Ivane:
“Da lud ti si, mio pobratime!
Đe je čador silnog car-Murata,
Usred turskog silna taobora,
Da ti imaš krila sokolova,
Pak da padneš iz neba vedroga,
Perje mesa ne bi iznijelo.”
Tada Miloš zaklinje Ivana:
“O Ivane, da moj mili brate,
Nerođeni kao i rođeni!
Nemoj tako knezu kazivati,
Jer će nam se kneže zabrinuti,
I sva će se vojska poplašiti;
Već ovako našem knezu kaži:
Ima dosta vojske u Turaka,
Al’ s’ možemo s njima udariti,
I lasno ih pridobit’ možemo,
Jera nije vojska od mejdana,
Već sve stare hodže i hadžije,
Koji boj ni viđeli nisu,
Istaom pošli da se hljebom hrane;
A i što je vojske u Turaka,
Vojska im se jeste poboljela
Od bolesti teške srdobolje,
A dobri se konji poboljeli
Od bolesti konjske sakagije.”
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ְּבתּולַ ת קֹוסֹובֹו
ֻמ ְקדָּ ם ְ ּבתוּלַ ת קוֹ סוֹ בוֹ ָק ָמה,
ִעם ֵצאת ַה ּׁ ַש ַחר ְ ּביוֹ ם ָאלֶ ף,
עוֹ ד לֹא זָ ְרח ּו ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ימה ָאחוֹ ר ִה ִּטילָ ה,
ׁשוּלֵ י ְ ּגלִ ָ
ׁ ַש ְרווּל ַעד ַה ּ ַמ ְר ּ ֵפק ִה ְפ ׁ ִשילָ ה.
ִּכ ַּכר ַח ָּלה נָ ְתנָ ה ַעל ׁ ֶשכֶ ם
ו ׁ ְּשנֵ י ַּכדֵּ י ּ ָפז ְ ּביָ ֶד ָיה,
ְ ּבכַ ד ֶא ָחד ְצלוּלִ ים ַה ּ ַמיִ ם
ו ְּבכַ ד ׁ ֵשנִ י ָאדֹם ַה ַ ּייִ ן.
ּ ָפנְ ָתה ֲאזַ י ֶאל שְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ,
ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְיך ִ ּב ְּק ׁש ּו ֵעינֶ ָיה
ּתוֹ ֶעה ֵ ּבין ַחלְ לֵ י ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
וּלְ ֵעת ִּת ְר ֶאה ִ ּגבּ וֹ ר ּ ָפצו ַּע,
ּ ְפ ָצ ָעיו ִּת ְר ַחץ ְ ּב ֵמי ַה ַּכד,
ַּת ֲאכִ ילֶ ּנ ּו ְ ּב ַפת לֶ ֶחם
ו ְּבכוֹ ס ׁ ֶשל יַ יִ ן ְּת ַקדְּ ׁ ֵשהוּ.
ָאז ַהגּ וֹ ָרל ִּכ ֵ ּון ַרגְ לֶ ָיה
ֶאל ּ ַפ ְבלֶ ה אוֹ ְרלוֹ ִביץ'ּ ֶ ,בן ַחיִ ל,
נָ שָׂ א ַ ּב ְּק ָרב ֶאת נֵ ס ַה ַ ּגיִ ס.
ִמן ַה ּ ְפ ָצ ִעים דָּ מוֹ קוֹ לֵ ַח,
ְּכרוּתוֹ ת יָ דוֹ ַ ,רגְ לוֹ ַעד ֶ ּב ֶרךְ,
ֻר ְּסק ּו ַצלְ עוֹ ת ָה ִא ׁישָ ,חזֵ ה ּו
ׁ ָשטוּף ְ ּב ָדם  .נוֹ ָרא ַמ ְר ֵאהוּ.
ִמ ֶ ּנגֶ ר דָּ ם גּ וּפוֹ גּ וֹ ֶר ֶרת,
ְ ּב ַמיִ ם צוֹ נְ נִ ים ַּת ׁ ְש ֵקהוּ,
ַּת ֲאכִ ילֶ ּנ ּו ְ ּב ַפת לֶ ֶחם
ו ְּת ַקדֵּ ׁש שְׂ ָפ ָתיו ַ ּב ַ ּייִ ן.
לְ ֵעת רוּחוֹ ׁ ֶשל ּ ַפ ְבלֶ ה ׁ ָש ָבה,

בתולת קוסובו:
בתולת קוסובו משקה
ביין את פבלה אורלוביץ'
הגוסס .אורוש פרדיץ'
(.1904 ,)Predić
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Kosovka devojka
Uranila Kosovka devojka,
uranila rano u nedelju,
u nedelju prije jarka sunca;
zasukala bijele rukave,
zasukala do beli lakata,
na plećima nosi leba bela,.
u rukama dva kondira zlatna:
u jednome lađane vodice,
u drugome rumenoga vina.
Ona ide na Kosovo ravno,
pa se šeće po razboju mlada,
po razboju čestitoga kneza,
te prevrće po krvi junake.
Kog junaka u životu nađe,
umiva ga lađanom vodicom,
pričešćuje vinom crvenijem
i zalaže lebom bijelijem.
Namera je namerila bila
na junaka Orlovića Pavla,
na kneževa mlada barjaktara.
I njega je našla u životu.
Desna mu je ruka osečena
i lijeva noga do kolena,
vita su mu rebra izlomljena,
vide mu se džigerice bele.
Izmiče ga iz te mloge krvce,
umiva ga lađanom vodicom,
pričešćuje vinom crvenijem
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ֹאמר דְּ ָברוֹ אוֹ ְרלוֹ ִביץ':
ֲאזַ י י ַ
"ה ּהֲ ,אחוֹ ִתי ְ ּבתוּלַ ת קוֹ סוֹ בוֹ ,
ָ
ַעל ַמה ּתוֹ ָעה ַא ְּת ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ַחיִ ל
ּ ְפצו ֵּעי ַה ְּק ָרב? ֵהן נַ ֲע ָרה ַא ְּת,
ַה ְת ַב ְּק ׁ ִשי ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ֶּק ֶטל
ַא ַחר ָקרוֹ ב אוֹ ָאח ּ ָפצו ַּע,
ַה ֶאת ָא ִב ְיך ַא ְּת ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת?"
ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ַעלְ ַמת קוֹ סוֹ בוֹ :
"א ָה ּה ,לוֹ ֵחם זָ ר ,לֹא יָ דו ַּע!
ֲ
לֹא ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתי ֲאנִ י דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת,
לֹא ָאח ,וְ לֹא ָקרוֹ ב אוֹ ֵר ַע,
וְ לֹא ַא ַחר ָא ִבי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי.
ַה ִאם ,נָ כְ ִרי ,לְ ֵעד ָהיִ ָית
לְ ֵעת ִקדֵּ ׁש לָ זָ אר ַה ּ ֶמלֶ ךְ
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת ֶאת ְמלוֹ א ַה ַ ּגיִ ס
ִ ּב ֵידי ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ִמ ֵ ּבין ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש
ִ ּבכְ נֵ ִס ַ ּית ַה ַּסמוֹ ֶד ְרזָ ה?
לְ ֵעת ִצ ְבאוֹ ת לָ זָ אר ַה ּ ֶמלֶ ךְ
זָ כ ּו וְ נִ ְת ָ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּק ֶֹד ׁש,
ֲאזַ י ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה מוֹ ׁ ְשלִ ים ִה ִ ּגיעוּ.
אשוֹ ן ִ ּגבּ וֹ ר ַה ְּק ָרב ׁ ְשמוֹ ִמילוֹ ׁש,
ִר ׁ
יַ ְחדָּ ו ִע ּמוֹ ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ',
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ִמילָ אן טוֹ ּ ְפלִ ָיצה.
נִ ַ ּצ ְב ִּתי ְ ּב ִמ ְק ֶרה ַ ּב ּ ֶפ ַתח
ֵעת ִמילוֹ ׁש ַהלּ וֹ ֵחם ָחלַ ף בּ וֹ ,
ֵאין עוֹ ד ְּכמוֹ תוֹ ִ ּגבּ וֹ ר ַ ּב ֶחלֶ ד.
ישה ַעל ָה ָא ֶרץ,
ַח ְרבּ וֹ ִה ִּק ׁ ָ
נוֹ צוֹ ת ְקלוּעוֹ תִ ,מ ְצנֶ ֶפת ֶמ ׁ ִשי,
ימה ַר ַ ּבת ְ ּגוָ נִ ים ַעל ׁ ֶשכֶ ם
ְ ּגלִ ָ
וּלְ ַצ ָ ּוארוֹ ִמ ְט ּ ַפ ַחת ֶמ ׁ ִשי.
ָס ִביב ִה ִ ּביט וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּבי,

פבלה אורלוביץ' .איור למסמך
על ששושלת היוחסין של בית
אורלוביצ'י.1975 .
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i zalaže lebom bijelijem.
Kad junaku srce zaigralo,
progovara Orloviću Pavle:
“Sestro draga, Kosovko devojko,
koja ti je golema nevolja,
te prevrćeš po krvi junake?
Koga tražiš po razboju mlada:
ili brata, ili bratučeda,
al’ po greku stara roditelja?”
Progovara Kosovka devojka:
“Dragi brato, delijo neznana,
ja od roda nikoga ne tražim:
niti brata, niti bratučeda,
ni po greku stara roditelja.
Mož li znati, delijo neznana,
kad knez Laza pričešćiva vojsku
kod prekrasne Samodreže crkve
tri nedelje tridest kaluđera?
Sva se srpska pričestila vojska,
najposlije tri vojvode bojne:
jedno jeste Milošu vojvoda,
a drugo je Kosančić Ivane,
a treće je Toplica Milane.
Ja se onde desi na vratima
kad se šeta vojvoda Milošu:
krasan junak na ovome svetu,
sablja mu se po kaldrmi vuče,
svilen kalpak, okovano perje,
na junaku kolasta azdija,
oko vrata svilena marama;
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ימתוֹ ַר ַ ּבת ַה ָ ּגוֶ ן
ֶאת ְ ּגלִ ָ
ּ ָפ ׁ ַשטָ ,מ ַסר לִ י וְ ֵהשִׂ ַיח:
ימ ִתי ִה ֵ ּנה ֶא ֵּתן לָ ְך,
ֶ'את ְ ּגלִ ָ
ָּכ ְך ִ ּבזְ כו ָּת ּה לֹא ִּת ׁ ְש ְּכ ִחינִ י
ו ׁ ְּש ִמי יִ ְהיֶ ה ִע ּ ָמ ְך לָ נֶ ַצח.
לִ ְק ַראת מוֹ ִתי ָעלַ י לָ לֶ כֶ ת
ְ ּב ׁשוּרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ְצ ָבא ַה ּ ֶמלֶ ְך,
שְׂ ִאיַ ,עלְ ָמ ִתיְּ ,ת ִפ ָּלה לְ ַמ ַען
ָ ּב ִריא וְ ַחי ָא ׁשוּב ֶאל ֵה ָ ּנה,
וְ כִ י ַּת ְצלִ ִיחי ִ ּב ְד ָרכַ יִ ְך
ֲאזַ י ַא ּ ִׂשיא אוֹ ָת ְך לְ ִמילָ אן,
ָא ִחי הוּא ְ ּב ֶעזְ ַרת ֱאל ַֹּה.
ִמילָ אן ,יָ ִדיד ֵאין עוֹ ד ָּכמוֹ הוּ.
ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַיח
ְ
ׁשוֹ ׁ ְש ִבין לִ ְהיוֹ ת ִ ּבכְ לוּלוֹ ַתיִ ך'.
ָ ּבא ַא ֲח ָריו ִא ָיבן קוֹ ַסנְ ִצ'יץ',
ֵאין עוֹ ד ְּכמוֹ תוֹ ִ ּגבּ וֹ ר ַ ּב ֶחלֶ ד.
ישה ַעל ָה ָא ֶרץ,
ַח ְרבּ וֹ ִה ִּק ׁ ָ
נוֹ צוֹ ת ְקלוּעוֹ תִ ,מ ְצנֶ ֶפת ֶמ ׁ ִשי,
ימה ַר ַ ּבת ְ ּגוָ נִ ים ַעל ׁ ֶשכֶ ם
ְ ּגלִ ָ
וּלְ ַצ ָ ּוארוֹ ִמ ְט ּ ַפ ַחת ֶמ ׁ ִשי,
ַט ַ ּב ַעת ּ ָפז ְ ּביָ דוֹ ִה ְב ִר ָיקה.
ָס ִביב ִה ִ ּביט וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּבי,
ֵמ ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ֵה ִסיר ַט ַ ּב ַעת,
נָ ַתן ְ ּביָ ִדי וְ כָ ְך ֵהשִׂ ַיח:
ַ'ט ַ ּב ַעת ּ ָפז ִה ֵ ּנה ֶא ֵּתן לָ ְך,
ָּכ ְך ִ ּבזְ כו ָּת ּה לֹא ִּת ׁ ְש ְּכ ִחינִ י
ו ׁ ְּש ִמי יִ ְהיֶ ה ִע ּ ָמ ְך לָ נֶ ַצח.
ְ ּב ׁשוּרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ְצ ָבא ַה ּ ֶמלֶ ְך
לִ ְק ַראת מוֹ ִתי ָעלַ י לָ לֶ כֶ ת.
שְׂ ִאיַ ,עלְ ָמ ִתיְּ ,ת ִפ ָּלה לְ ַמ ַען
ָ ּב ִריא וְ ַחי ָא ׁשוּב ֶאל ֵה ָ ּנה,
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obazre se i pogleda na me,
s sebe skide kolastu azdiju,
s sebe skide, pa je meni dade:
“Na, devojko kolastu azdiju,
po čemu ćeš mene spomenuti,
po azdiji, po imenu mome:
evo t’ idem poginuti, dušo,
u taboru čestitoga kneza;
moli boga, draga dušo moja,
da ti s’ zdravo iz tabora vratim,
a i tebe dobra sreća nađe,
uzeću te za Milana moga,
za Milana, bogom pobratima,
koj’ je mene bogom pobratio,
višnjim bogom i svetim Jovanom;
ja ću tebi kum venčani biti”.
Za njim ide Kosančić Ivane:
krasan junak na ovome svetu,
sablja mu se po kaldrmi vuče,
svilen kalpak, okovano perje,
na junaku kolasta azdija,
oko vrata svilena marama,
na ruci mu; burma pozlaćena;
obazre se i pogleda na me,
s ruke skide burmu pozlaćenu,
s ruke skide, pa je meni dade:
“Na, devojko, burmu pozlaćenu,
po čemu ćeš mene spomenuti,
a po burmi, po imenu mome:
evo t’ idem poginuti, dušo,
u taboru čestitoga kneza;
moli boga, moja dušo draga,
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וְ כִ י ַּת ְצלִ ִיחי ִ ּב ְד ָרכַ יִ ְך
ֲאזַ י ַא ּ ִׂשיא אוֹ ָת ְך לְ ִמילָ אן,
ָא ִחי הוּא ְ ּב ֶעזְ ַרת ֱאל ַֹּה.
ִמילָ אן ,יָ ִדיד ֵאין עוֹ ד ָּכמוֹ הוּ.
ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַיח
ְ
ׁשוֹ ׁ ְש ִבין לִ ְהיוֹ ת ִ ּבכְ לוּלוֹ ַתיִ ך'.
ָ ּבא ַא ֲח ָריו ִמילָ אן טוֹ ּ ְפלִ ָיצה,
ֵאין עוֹ ד ִ ּגבּ וֹ ר נָ ֶאה ָּכמוֹ הוּ.
ישה ַעל ָה ָא ֶרץ,
ַח ְרבּ וֹ ִה ִּק ׁ ָ
נוֹ צוֹ ת ְקלוּעוֹ תִ ,מ ְצנֶ ֶפת ֶמ ׁ ִשי,
ימה ַר ַ ּבת ְ ּגוָ נִ ים ַעל ׁ ֶשכֶ ם
ְ ּגלִ ָ
וּלְ ַצ ָ ּוארוֹ ִמ ְט ּ ַפ ַחת ֶמ ׁ ִשי,
ָצ ִמיד זָ ָהב ָהדוּק לִ זְ רוֹ ַע .
ָס ִביב ִה ִ ּביט וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּבי,
ֵה ִסיר ֶאת ַה ָ ּצ ִמיד ִמ ְ ּזרוֹ ַע
נָ ַתן ְ ּביָ ִדי וְ כָ ְך ֵהשִׂ ַיח:
ְ'צ ִמיד זָ ָהב ִה ֵ ּנה ֶא ֵּתן לָ ךְ,
ָּכ ְך ִ ּבזְ כוּתוֹ לֹא ִּת ׁ ְש ְּכ ִחינִ י
ו ׁ ְּש ִמי יִ ְהיֶ ה ִע ּ ָמ ְך לָ נֶ ַצח.
לִ ְק ַראת מוֹ ִתי ָעלַ י לָ לֶ כֶ ת
ְ ּב ׁשוּרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ְצ ָבא ַה ּ ֶמלֶ ְך,
שְׂ ִאיַ ,עלְ ָמ ִתיְּ ,ת ִפ ָּלה לְ ַמ ַען
ָ ּב ִריא וְ ַחי ָא ׁשוּב ֶאל ֵה ָ ּנה,
וְ כִ י ַּת ְצלִ ִיחי ִ ּב ְד ָרכַ יִ ְך,
ֲאזַ י נַ ְחגּ ֹג ֶאת נִ ּ ׂשו ֵּאינוּ.
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ַ ּגם יַ ַחד ֲעזָ בוּנִ י,
ַא ֲח ֵר ֶיהם ֲאנִ י דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת
ָּכאן ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל".
ֵה ׁ ִשיב ַעל ָּכ ְך ּ ַפ ְבלֶ ה אוֹ ְרלוֹ ִביץ':
"ה ּהֲ ,אחוֹ ִתי ְ ּבתוּלַ ת קוֹ סוֹ בוֹ ,
ָ
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da ti s’ zdravo iz tabora vratim,
a i tebe dobra sreća nađe,
uzeću te za Milana moga,
za Milana, bogom pobratima,
koj’ Je mene bogom pobratio,
višnjim bogom i svetim Jovanom;
ja ću tebi ručni dever biti”.
Za njim ide Toplica Milane:
krasan junak na ovome svetu,
sablja mu se po kaldrmi vuče,
svilen kalpak, okovano perje,
na junaku kolasta azdija,
oko vrata svilena marama,
na ruci mu koprena od zlata;
obazre se i pogleda da me,
s ruke skide koprenu od zlata,
s ruke skide, pa je meni dade:
“Na, devojko, koprenu od zlata,
po čemu ćeš mene spomenuti,
po kopreni, po imenu mome:
evo t idem poginuti, dušo,
u taboru čestitoga kneza;
moli boga, moja dušo draga,
da ti s’ zdravo iz tabora vratim,
tebe, dušo, dobra sreća nađe:
uzeću te za vernu ljubovcu”.
I odoše tri vojvode bojne:
“nji ja danas po razboju tražim”.
Al’ besjedi Orloviću Pavle:
“Sestro draga, Kosovko devojko,
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יטי,
ַ ּב ֲחנִ יתוֹ ת ׁ ְשבוּרוֹ ת ַה ִ ּב ִ
לַ ֲע ֵר ָמה ְצבוּרוֹ ת ַ ּגם יַ ַחד.
ׁ ָשם דַּ ם ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים קוֹ לֵ ַח
ַעד ִמ ׁ ְשוְ רוֹ ת סו ִּסים ַמ ִ ּג ַיע,
קוֹ לֵ ַח ַעל ַא ְבנֵ ט ַה ּ ֶמ ׁ ִשי.
נָ ְפל ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ָחלָ ל ַ ּגם יַ ַחד.
ֶאל ְמעוֹ נֵ ְך ַה ַ ּצח ִחזְ ִרי לָ ְך
ימי".
ּ ֶפן שִׂ ְמלָ ֵת ְך ְ ּב ָדם ַּתכְ ִּת ִ
ֶאת דְּ ַבר ָה ִא ׁיש ַעלְ ָמה ׁשוֹ ַמ ַעת,
ַהדֶּ ַמע ַעל לֶ ְחיָ ּה קוֹ לֵ ַח.
ֶאל ָה ַא ְרמוֹ ן ַה ַ ּצח ִהיא ׁ ָש ָבה,
ו ִּמ ְ ּגרוֹ נָ ּה ִקינָ ה זוֹ ֶע ֶקת:
אתי.
"מר ַהגּ וֹ ָרל ְ ּבתוֹ כִ י נָ שָׂ ִ
ַ
דַּ י לִ י ִ ּב ׁ ְש ִתיל ָצ ִעיר לָ גַ ַעת
וּכְ ָבר ַעלְ וַ ת ָה ֵעץ גּ וֹ וַ ַעת".

מילוש אוביליץ' דוקר למוות
את הסולטן מוראד.
שלהי המאה ה.19-
צייר אלמוני.
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vidiš, dušo, ona koplja bojna,
ponajviša a i ponajgušća?
Onde j’ pala krvca od junaka
ta dobrome konju do stremena,
do stremena i do uzenđije,
a junaku do svilena pasa, –
onde su ti sva tri poginula!
Već ti idi dvoru bijelome,
ne krvavi skuta i rukava”.
Kad devojka saslušala reči,
proli suze niz bijelo lice,
ona ode svom bijelu dvoru
kukajući iz bijela grla:
“Jao, jadna, ude ti sam sreće!
Da se, jadna, za zelen bor vatim,
i on bi se zelen osušio!”
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נְ ִפילַ ת ַמ ְמלֶ כֶ ת ֶס ְר ְּביָ ה
ִצ ּפוֹ ר ִמירו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ָט ָסה –
ָהיָ ה זֶ ה נֵ ץ ֲאפֹר נוֹ ָצה וּכְ סוּף ט ֶֹפר
ו ְּב ַמ ּקוֹ רוֹ נִ ּ ָׂשא זָ ִמיר ַר ְך וְ נָ ִעים .
ַא ְך לֹא ,לֹא עוֹ ף ַה ֵ ּנץ הוּא זֶ ה ִּכי ִאם ׁ ָשלִ ַיח,
ַמלְ ָא ְך ָקדוֹ ׁש הוּא זֶ ה ,וְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ׁ ְשמוֹ .
וְ לֹא זָ ִמיר נָ ִעים נוֹ שֵׂ א הוּא ְ ּביָ ָדיו,
ִּכי ִאם ִמכְ ָּתב ֵמ ֵאת ְ ּבתוּלַ ת ַה ּק ֶֹד ׁש.
לַ ָ ּצאר ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ יָ ִביא ֶאת ָה ִא ֶ ּג ֶרת,
וְ ַעל ִ ּב ְר ֵּכי ַה ָ ּצאר ָהרוֹ ֲעדוֹ ת יַ ִ ּנ ַיח.
ֹאמר ֵאלָ יו דְּ ָב ֶר ָיה ָה ִא ֶ ּג ֶרת:
וְ כָ ְך ּת ַ
"לָ זָ אר ,לָ זָ אר ַה ָ ּצארּ ֶ ,בן ׁ ֵש ֶבט נֶ ֱא ָצל,
ֵאיזוֹ ַמלְ כוּת טוֹ ָבה לְ ָך ִמן ָה ַא ֶח ֶרת,
ַה ִאם בּ וֹ ֵחר ַא ָּתה ְ ּבכֶ ֶתר ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַּת ֲע ִדיף ׁ ַש ְר ִביט ְמלוּכָ ה ָ ּב ָא ֶרץ?
ִּכי ִאם ִּת ְב ַחר ָ ּב ָא ֶרץֲ ,אזַ י ַא ֵּכף סו ֶּס ָיך,
ֶאת ָמ ְתנֶ ָיך ׁ ַש ֵ ּנסַ ,צ ֵ ּוה ַעל ַא ִ ּב ֶיר ָיך
לַ ְחגּ ֹר ַח ְר ָ ּבם ,לָ ֵצאת לַ ַה ְת ָק ָפה ִעם ׁ ַש ַחר
מוּל ַה ּטו ְּר ִקיֲ  .אזַ י יו ַּבס ַה ָּקם ָעלֶ ָיך.
ַא ְך ִאם ָ ּברוֹ ם ָ ּב ַח ְר ָּתֲ ,אזַ י ְ ּבנֵ ה ְּכנֵ ִס ָ ּיה,
ַא ְך לֹא ֵמ ֶא ֶבן ִּכי ִמ ַ ּבד ְק ִט ָיפה ו ֶּמ ׁ ִשי,
ַק ֵ ּבץ ֶאת ֵ ּגיסוֹ ֶת ָיךַ ּ ,פת לֶ ֶחם טֹל וְ יַ יִ ן,
ִּכי ַעד ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ ּבכֶ ם ֻּכ ָּלם יָ מוּת ּו
ו ֵּבינֵ ֶיהם ַא ָּתהַ ,ה ָ ּצארִּ ,תכְ לֶ ה ְּכמוֹ ֶהם".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַה ָ ּצאר ֶאת ַה ּקוֹ לוֹ ת,
ּתוֹ ֶהה הוּא ַ ּבדְּ ָב ִריםּ ְ ,ב ִה ְרהו ִּרים ׁשוֹ ֵק ַע:
"א ָה ּהֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ בֵּ ,כ ַיצד ֶאנְ ַהג ַע ָּתה,
ֲ
ֲה ִב ְמרוֹ ִמים ֶא ְב ַחר אוֹ ְ ּב ַא ְד ַמת ָה ָא ֶרץ?

קרב קוסובו( ,פרט) .הצאר לזאר
נפצע אנושות .אדם סטפנוביץ'
(.1870 ,)Стефановић
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Propast carstva srpskoga
Poletio soko tica siva
od svetinje – od Jerusalima,
i on nosi ticu lastavicu.
To ne bio soko tica siva,
veće bio svetitelj Ilija;
on ne nosi tice lastavice,
veće knjigu od Bogorodice, –
odnese je caru na Kosovo,
spušta knjigu caru na koleno,
sama knjiga caru besedila:
“Care Lazo, čestito koleno,
kome ćeš se privoleti carstvu?
Ili voliš carstvu nebeskome?
Ili voliš carstvu zemaljskome?
Ako voliš carstvu zemaljskome,
sedlaj konje, priteži kolane!
Vitezovi, sablje pripasujte,
pa u Turke juriš učinite:
sva će turska izginuti vojska!
Ako l’ voliš carstvu nebeskome,
a ti sakroj na Kosovu crkvu,
ne vodi joj temelj od mermera,
već od čiste svile i skerleta,
pa pričesti i naredi vojsku:
sva će tvoja izginuti vojska,
ti ćeš, kneže, s njome poginuti!”
A kad care saslušao reči,
misli care misli svakojake:
“Mili bože, što ću i kako ću?
Kome ću se privoleti carstvu?
Da ili ću carstvu nebeskome?
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ִאם ְ ּב ַמלְ כוּת ָה ָא ֶרץ ֶא ֵּתן ֵעינַ י – אוּלָ ם
ֵהן ְ ּבנוֹ ת ֲחלוֹ ף ֲהלֹא ַה ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ –
ו ְּב ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ֶ ּנ ַצח ׁ ְשרוּיָ ה ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם".
וְ כָ ְך ָ ּב ַחר לָ זָ אר ֶאת ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ לְ ַמ ְעלָ ה.
ְּכנֵ ִס ָ ּיה ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ָ ּבנָ ה הוּא לֹא ֵמ ֶא ֶבן
ִּכי ִאם ִמ ּׁ ִש ָיר ִאין ו ַּבד ְק ִט ָיפה ֻמ ְב ָחר,
נָ ַתן ָעלֶ ָיה ֶאת ָה ַא ְרכִ ֶיהגְ מוֹ ן ִמ ֶּס ְר ְ ּביָ ה
ו ִ ּּב ׁישוֹ ִפים ְּת ֵר ָיסר זִ ּ ֵמן לְ מוֹ ָע ָצה,
ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ִק ֵ ּבץ וְ ִע ּ ָמ ֶהם ׁ ָש ַבר
ּ ַפת לֶ ֶחם וְ כוֹ ס יַ יִ ןִ  .מ ָ ּיד ׁ ֶש ָּכ ְך ִצ ָ ּוה,
ּ ָפ ׁ ְשט ּו ִצ ְבאוֹ ת טו ְּר ִקים ְ ּב ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ .
ָאז בּ וֹ גְ ָדן יוּג ַה ּ ָׂשב ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ִק ֵ ּבץ
וְ לִ ְפ ֻקדַּ ת ִּת ׁ ְש ַעת ָ ּבנָ יו אוֹ ָתם נָ ַתן,
ִּת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'יִּ ,ת ׁ ְש ַעת נִ ֵ ּצי ַה ֶּכ ֶסף,
ִא ׁיש ִא ׁיש לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ִּת ׁ ְש ַעת ַאלְ ֵפי ַח ָ ּיל,
וַ ֲאלָ ִפים י"ב לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ׁ ֶשל יוּג.
ָעט ַעל אוֹ יְ בוֹ ַה ַחיִ ל ,כּ וֹ ֵרת ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי,
ׁ ִש ְב ָעה שָׂ ֵרי טו ְּר ִקים ׁ ֻש ְּספ ּו ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁש ּו ֶאת ַה ּׁ ְש ִמינִ י לִ ְקטֹל,
נָ ַפל וָ ֵמת יוּג בּ וֹ גְ ָדןַ ,ה ּ ָשׂ ב ַא ּ ִמיץ ַה ֵּלב
וְ כָ ל ִּת ׁ ְש ַעת ָ ּבנָ יוִּ ,ת ׁ ְש ַעת ַה ּיוּגוֹ ִב ִיצ'י,
נָ ְפל ּו ִע ּמוֹ ְּ ,כמוֹ ֶהם ִּת ׁ ְש ַעת נִ ֵ ּצי ַה ֶּכ ֶסף,
וְ ִע ּ ָמ ֶהם נִ כְ ַרת ַה ַ ּגיִ ס לְ ִפי ֶח ֶרב .
ֲאזַ י לַ ְּק ָרב ּ ָפ ְרצ ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַמ ְרנְ יַ ְב ֶצ ִ'ב ִיצ'י:
ֶא ָחד ווֹ יְ בוֹ ָדה גּ וֹ יְ קוֹ ֵ ׁ ,שנִ י הוּא ָ ּבאן אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה
ישי וו ָּק ׁ ִשיןַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַהנּוֹ ָעז.
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ִא ׁיש ִא ׁיש לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ַאלְ ֵפי ַח ָ ּיל,
ָעט ַעל אוֹ יְ בוֹ ַה ַחיִ ל ,כּ וֹ ֵרת ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי.
ׁ ְשמוֹ נָ ה שָׂ ֵרי טו ְּר ִקים ׁ ֻש ְּספ ּו ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁש ּו ֶאת ַה ְּת ׁ ִש ִיעי לִ ְקטֹל
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Da ili ću carstvu zemaljskome?
Ako ću se privoleti carstvu,
privoleti carstvu zemaljskome,
zemaljsko je zamaleno carstvo,
a nebesko uvek i doveka”.
Car volede carstvu nebeskome
a negoli carstvu zemaljskome,
pa sakroji na Kosovu crkvu, –
ne vodi joj temelj od mermera,
već od čiste svile i skerleta,
pa doziva srpskog patrijara
i dvanaest veliki vladika,
te pričesti i naredi vojsku.
Istom kneže naredio vojsku,
na Kosovo udariše Turci.
Mače vojsku Bogdan Juže stari
s devet sina, devet Jugovića,
kako devet sivi sokolova:
u svakog je devet iljad’ vojske,
a u Juga dvanaest iljada,
pa se biše i sekoše s Turci,
sedam paša biše i ubiše;
kad osmoga biti započeše,
al’ pogibe Bogdan Juže stari,
i izgibe devet Jugovića,
kako devet sivi sokolova,
i njiova sva izgibe vojska.
Makoš’ vojsku tri Mrnjavčevića:
ban Uglješa i vojvoda Gojko
i sa njima Vukašine kralje:
u svakoga triest iljad’ vojske,
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נָ ְפל ּו ָחלָ ל לָ ָא ֶרץ ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ַה ּ ַמ ְרנְ יַ ְב ֶצ ִ'ב ִיצ'י,
ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה גּ וֹ יְ קוֹ ו ָ ּּבאן אוּגְ לְ יֵ ׁ ָשה יַ ַחד.
ַה ּ ֶמלֶ ְך ,הוּא וו ָּק ׁ ִשיןָ ּ ,פצו ַּע ֲאנו ּׁשוֹ ת,
ּ ַפ ְרסוֹ ת סו ֵּסי טו ְּר ִקי רוֹ ְמסוֹ ת ֶאת ַה ִ ּגבּ וֹ ר.
ִעם ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נִ כְ ַרת ַה ַ ּגיִ ס לְ ִפי ֶח ֶרב .
ימה ְס ֶט ָפן ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה –
ֲאזַ י ּפוֹ ֵרץ ָק ִד ָ
ַר ִ ּבים ֵהם ַה ְ ּגיָ סוֹ תִ ׁ ,ש ּׁ ִשים ַאלְ ֵפי ַח ָ ּיל,
ָצ ָבא ָעצוּם וְ ַרב ׁ ֶשל ִ ּגבּ וֹ ִרים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל –
נוֹ ֵפל ַעל ָהאוֹ יֵ ב ו ַּב ּטו ְּר ִקי כּ וֹ ֵרת.
ִּת ׁ ְש ָעה שָׂ ֵרי טו ְּר ִקים ׁ ֻש ְּספ ּו ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁש ּו ָ ּב ֲעשִׂ ִירי לִ ְפגּ ַֹע
ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ְס ֶט ָפן נָ ַפל ָחלָ ל לָ ָא ֶרץ .
וְ ִעם מוֹ תוֹ נִ כְ ַרת ַה ַ ּגיִ ס לְ ִפי ֶח ֶרב.
ֲאזַ י ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ִק ֵ ּבץ ַה ְּקנְ יֵ ז' לָ זָ אר.
ָעצוּם וְ ַרב הוּא ֵחיל ַה ֶּס ְר ִ ּבים וְ ֵא ָיתן,
ׁ ִש ְב ִעים ַאלְ ֵפי ַח ָ ּיל וְ עוֹ ד ׁ ִש ְב ַעת ָה ֶאלֶ ף.
ַעל ַה ּטו ְּר ִקי נוֹ ֵפל ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ַה ַחיִ ל,
ֻמ ֶּכה ְ ּב ִת ּ ָמהוֹ ן ֵחיל ַה ּטו ְּר ִקים ,נָ סוֹ ג,
ָא ְבד ּו ֶע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ָתיו ו ְּתבו ָּסתוֹ ֻמ ְב ַט ַחת.
ָהיָ ה ַה ְּקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ֵמ ִביס ֶאת ַה ּטו ְּר ִקים,
ֲא ָבל ווּק ְ ּב ַרנְ קוֹ ִביץ' – ָה ֱאל ִֹהים יַ ֶּכ ּנ ּו –
בּ וֹ גֵ ד ַ ּב ְּקנְ יֵ ז' לָ זָ אר ַ ּב ְּק ָרב ַעל קוֹ סוֹ בוֹ .
נוֹ ְפלִ ים ֵ ּגיסוֹ ת ַה ֶּס ְר ִ ּבים ִמ ַ ּיד אוֹ יֵ ב טו ְּר ִקי,
נוֹ ֵפל ָחלָ ל לָ ָא ֶרץ לָ זָ אר נְ ִס ְיך ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
וְ ִעם מוֹ תוֹ נִ כְ ַרת ַה ַ ּגיִ ס לְ ִפי ֶח ֶרב,
ׁ ִש ְב ִעים וְ עוֹ ד ׁ ִש ְב ַעת ַאלְ ֵפי ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים.
לְ גִ בּ וֹ ֵרי ַה ַחיִ ל יְ ִהי ָּכבוֹ ד וָ ׁ ֶש ַבח,
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ִה ְת ַק ֵ ּים ֶח ְפצוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא.
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pa se biše i sekoše s Turci,
osam paša biše i ubiše;
devetoga biti započeše,
pogiboše dva Mrnjavčevića,
ban Uglješa i vojvoda Gojko,
Vukašin je grdni rana dopo,
njega Turci s konjma pregaziše,
i njiova sva izgibe vojska.
Mače vojsku erceže Stepane:
u ercega mloga silna vojska,
mloga vojska, šezdeset iljada,
te se biše i sekoše s Turci,
devet paša biše i ubiše;
desetoga biti započeše,
al’ pogibe erceže Stepane,
i njegova sva izgibe vojska.
Mače vojsku srpski knez Lazare:
u Laze je silni Srbalj bio,
sedamdeset i sedam iljada,
pa razgone po Kosovu Turke,
ne dadu se ni gledati Turkom,
da kamoli bojak biti s Turci!
Tad bi Laza nadvladao Turke, –
bog ubio Vuka Brankovića,
on izdade tasta na Kosovu!
Tada Lazu nadvladaše Turci,
i pogibe srpski knez Lazare,
i njegova sva izgibe vojska,
sedamdeset i sedam iljada!
Sve je sveto i čestito bilo,
i milome bogu pristupačno.
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ַמ ֲע ֵׂשה ַהּנֵ ס ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל לָ זָ אר
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּצאר לָ זָ אר ַה ּטוֹ ב
ֵעת נֶ ֱע ַרף ר ׁ
ִ ּבשְׂ ֵדה ִקיכְ לִ י הוּא שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב קוֹ סוֹ בוֹ ,
ַאף לֹא ֶ ּבן ַחיִ ל ֶס ְר ִ ּבי ָר ָאה ֶאת ַהדָּ ָבר,
ַרק ֶע ֶבד ֶ ּבן טו ְּר ִקים הוּא ׁ ֶש ָ ּנכַ ח ַ ּב ּׁ ֶש ַטח .
ֶס ְר ִ ּבית ֵאם ַה ַ ּנ ַערּ ַ ,גם ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה ָּכמוֹ הוּ.
וְ כָ ְך דִּ ֵ ּבר ָה ֶע ֶבד ֶאל ַה ּטו ְּר ִקים ,לֵ אמֹר:
"ה ּהַ ,ר ֲחמוַּ ,א ַחיֲ ,אבוֹ י לָ נוּ ,טו ְּר ִקים,
ָ
ֹאש ׁ ַש ִּליט ָא ִציל ֻמ ָ ּנח ָּכאן לְ ָפנֵ ינוּ.
ִּכי ר ׁ
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ֵח ְטא ָּכ ֵבד ,יִ ׁ ְשמֹר ָה ֱאל ִֹהים,
ִאם יְ נַ ְּקר ּו אוֹ תוֹ עוֹ פוֹ ת ,עוֹ ֵרב וְ ַעיִ ט,
ִאם סוּס יִ ְרמֹס אוֹ תוֹ אוֹ ֶרגֶ ל ׁ ֶשל ַא ִ ּביר".
ֲאזַ י ֶאת ֻ ּגלְ ָ ּגלְ ּתוֹ ׁ ֶשל לָ זָ אר ַה ָּקדוֹ ׁש
יטב ְ ּב ֶבגֶ ד,
נָ ַטל ְ ּביָ ָדיו ַה ַ ּנ ַערָ ,ע ַטף ֵה ֵ
נָ שָׂ א אוֹ ָת ּה ִמ ּׁ ָשם ֶאל ַמ ְעיָ ן ַה ְר ֵחק
ימי ָה ַעיִ ן נָ ַתן ֶאת ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת.
ו ְּב ֵמ ֵ
ֹאש,
ָּכ ְך ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ֻמ ָ ּנח ָהר ׁ
וְ ַהגּ ו ָּפה עוֹ ֶד ָ ּנה ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב מו ֶּטלֶ ת.
לֹא ַעיִ ט לֹא עוֹ ֵרב נִ ְּקר ּו ָ ּב ּה אוֹ ִה ׁ ְש ִחיתוּ,
לֹא סוּס ָר ַמס אוֹ ָת ּה וְ לֹא ַרגְ לִ י ֶ ּבן ַחיִ ל,
ּתוֹ ָדה לְ ָך ַעל ָּכ ְךָ ,א ִבינ ּו ֱאל ֵֹהינוּ.
ָאז יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ְּסקוֹ ּ ְפיֶ הַ ,ה ֶּק ֶרת ַה ּטוֹ ָבה,
ְקבו ָּצה ׁ ֶשל ֶעגְ לוֹ נִ ים עוּלֵ י יָ ִמים ִה ִ ּג ָיעה,
ִה ִּסיע ּו ֵהם ִמ ְ ּבנֵ י בּ וּלְ גַ ְריָ ה וְ יָ וָ ן
ֶאל וִ ִידין ַה ִ ּב ָירה וְ ֶאל נִ ׁיש ַה ִּק ְריָ ה .
ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ ָחנוָּ ,עשׂ ּו ׁ ָשם ֶאת ַה ַּליְ לָ ה,
ְסעו ַּדת ַע ְר ִבית ָע ְרכ ּו ָ ּב ָאח ּו ַּכ ָ ּיאוּת.
ִּככְ לוֹ ת ַה ְּסעו ָּדה ִ ּב ְּק ׁש ּו לִ ׁ ְש ּתוֹ תֲ ,אזַ י
ִה ְדלִ יק ּו ֶאת ּ ְפ ִתילֵ י ַה ֵ ּנרוֹ ת ַ ּב ּ ָפנָ ִסים
וְ ֶאת דַּ ְר ָּכם ֵה ִאיר ּו ַ ּב ּׁ ְש ִביל לַ ּ ַמ ְעיָ ן.

הצאר לזאר זכה אחר מותו למעמד קדוש
הכנסייה האורתודוקסית .בשמאלו כנסיית
ָר ָבנִ ָיצה ,בה נקבר ובה נמצא דיוקנו.
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ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּ ִמ ְק ֶרה ִע ְּקבוֹ ֵת ֶיהם הוֹ לִ יכוּ,
ימיו ׁ ֶשל ַמ ְעיָ ן צוֹ נֵ ן .
הוֹ לִ יכ ּו ֶאל ֵמ ָ
ֲאזַ י ָקם וְ ָא ַמר דְּ ָב ָריו ֶעגְ לוֹ ן ֶ ּבן ַחיִ ל:
ְ"רא ּו ֶאת אוֹ ר ַה ַּס ַהר ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּקף ַ ּב ּ ַמיִ ם".
וְ ַעל דְּ ָב ָריו ֵה ׁ ִשיב ֵר ֵעה ּו ָה ֶעגְ לוֹ ן:
"אנִ י חוֹ ׁ ֵש ׁשֵ ,ר ִעיִּ ,כי ֵאין זֶ ה אוֹ ר ַה ַּס ַהר".
ֲ
ישי ׁ ָש ַתק ְּכמוֹ ִמ ֵּלא ּ ִפיו ַמיִ ם,
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַרק ָקם וְ ֶאל ּ ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ּ ָפנָ יו ֵה ֵסב
ו ְּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וְ ָרם ֶאת ֱאל ָֹהיו ׁ ִש ֵ ּב ַח,
ֶאת ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם וְ ַה ָּקדוֹ ׁש נִ יקוֹ לַ אי:
"ה ּה ,נִ יקוֹ לַ אי ִא ׁיש ק ֶֹד ׁש ,הוֹ ׁ ֵשט לִ י ֶאת יָ ְדךָ,
ָ
ֵאלִ י ַה ּטוֹ ב ,הוֹ ׁ ַש ְענָ אֲ ,עזֹר לִ י ,נִ יקוֹ לַ אי!"
ֶאל ֵמי ַה ּ ַמ ְעיָ ן ֲאזַ י ָצלַ ל ָה ֶעלֶ ם,
ֹאש ַה ָ ּצאר לָ זָ אר ִח ֵּלץ ִמן ַה ּ ַמבּ ו ַּע.
ֶאת ר ׁ
נָ ַטל ֶאת ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ תִ ,ה ִ ּנ ַיח ַעל ַהדֶּ ׁ ֶשא,
וְ ׁ ָשב לַ ּ ַמ ְעיָ ןִ  .מ ֵּלא ַקנְ ַקן ַ ּב ּ ַמיִ ם,
ָּכ ְך ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ָה ֵר ִעים ׁ ָש ְבר ּו ֶאת ִצ ְמאוֹ נָ ם.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָחזְ רוִּ ,ה ִ ּביט ּו ַ ּב ַּק ְר ַקע ַה ּׁ ְשח ָֹרה,
ֶאת ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת ׁשוּב לֹא ָרא ּו ֵהם ַעל ַהדֶּ ׁ ֶשא.
ִּכי זוֹ ֶאל שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב נִ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלָ ה לְ ַמ ַען
ֹאש ַה ָּקדוֹ ׁש ,יַ ְחבּ ֹר ֶאל ַהגּ ו ָּפה,
יָ בוֹ א ר ׁ
וְ כָ ְך יִ ְהי ּו יַ ְחדָּ ו ְמ ֻא ָח ִדים ְּכק ֶֹדם.
ִ ּבזְ ר ַֹח ַה ַח ּ ָמה לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ׁ ַש ַחר
ֵה ִביא ּו ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ּ ֶפלֶ א
ְ ּבשׂ וֹ ָרה לִ כְ לֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשל ֱאמוּנַ ת יֵ ׁשו ַּע.
לוֹש ֵמאוֹ ת,
ַה ָּלל ּו נֶ ֶא ְספ ּו יַ ְחדָּ ו ׁ ָש ׁ
ו ְּבנוֹ ָסף לָ ֶהם עוֹ ד ִ ּב ׁישוֹ ִפים ְּת ֵר ָיסר,
וַ ֲאלֵ ֶיהם ָח ְבר ּו ַ ּגם ַא ְר ָ ּב ָעה ָאבוֹ ת
ִמ ּ ֶפץ' ,יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ו ִּמ ּקוֹ נְ ְס ַטנְ ִטינוֹ ּפוֹ ל .
ָּכ ָראוּי וְ כַ ָ ּיאוּת לָ ְב ׁש ּו ְ ּגלִ ימוֹ ת ַאדֶּ ֶרת
ֹאשם ָח ְב ׁש ּו ֶאת ִמ ְצנְ פוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש.
וּלְ ר ׁ ָ
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ֲאזַ י נָ ְטל ּו ְ ּביָ ָדם ֶאת ְמגִ לּ וֹ ת ַה ֶּק ֶדם,
נָ שְׂ א ּו ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאל וְ לֹא ָח ְדל ּו לְ ֶרגַ ע.
ימים וְ גַ ם לֵ ילוֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ְּת ִמ ִ
לֹא נָ חוּ ,לֹא יָ ׁ ְשב ּו וְ לֹא ֶה ְחלִ יפ ּו כּ ַֹח.
וְ כָ ְך לְ לֹא ׁ ֵשנָ הַ ,מ ְרגּ וֹ ַע אוֹ ֶא ְתנַ ְח ָּתא
ִ ּב ְּק ׁש ּו ֶאת ַה ָּקדוֹ ׁש לָ זָ אר לוֹ ַמר לָ ֶהם
ְ ּב ֵאיזוֹ ְּכנֵ ִס ָ ּיה הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש לִ ׁ ְשכּ ֹן:
ַה ִאם ִ ּב ְקרו ׁ ֶּשדוֹ ל אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ְ ּבאוֹ ּפוֹ בוֹ ,
ַה ִאם ָח ַפץ ְ ּביַ ְס ָקה אוֹ ְ ּב ֶ ּב ׁ ֶשנוֹ בוֹ ,
ישטוֹ ָבץ,
ַה ִאם ְ ּב ַרקוֹ ָבץ אוֹ ְ ּב ׁ ִש ׁ ַ
'יב ׁ ָשה אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ְ ּבקו ֶּבזְ ִדין,
ַה ִאם ֶח ְפצוֹ ְ ּבגִ ְ ּ
וְ אוּלַ י יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ָמ ֶקדוֹ נְ יָ ה.
ַא ְך ַה ָּקדוֹ ׁש דָּ ָחה ֶאת ָּכל ַה ַה ָ ּצעוֹ ת
ִּכי ֶה ֱע ִדיף לָ זָ אר ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ָתיו לָ ׁ ֶש ֶבת,
ְ ּב ָר ָבנִ ָיצהִ ,היא ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה יָ ַסד הוּא,
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהר ו ׁ ְּשמוֹ קו ַּצ'אי ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
ֵ ּבית ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹ תוֹ ָ ּבנָ ה ְ ּבמוֹ יָ ָדיו,
ְ ּבמוֹ ַּכ ְס ּפוֹ ֵה ִקים ו ְּבלַ ְחמוֹ כּ וֹ נֵ ן,
לֹא ְ ּב ִד ְמעוֹ ת יָ תוֹ ם ו ְּב ֶד ַמע ַאלְ ָמנָ ה .
לִ גְ ֻא ַּלת נַ ְפ ׁשוֹ ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם יָ ַסד,
יָ ׁ ַשב בּ וֹ ו ָּמ ׁ ַשל ְ ּב ֶק ֶרב ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ .
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הערת מבוא
הנסיך מרקו ,הוא מרקו קרלייביץ' ( ,)Kraljevićקרי :בן מלך ,היה אכן בנו של המלך
ווקאשין ( ,)Vukašinמבית מלכי מרנייבצ'ביץ' ( ,)Mrnjavčevićונסיך סרביה בין השנים
  .1395-1371בפולקלור הסרבי (וכן הבולגרי והמקדוני) נותר שמו כגיבור לאומי המגן
על הנוצרים הנמקים תחת העול הטורקי  .עם זאת קשה לדעת כיצד הגיע מרקו
למעמדו זה ,בהתחשב בתפקידו השולי בקורות ארצו.
לאחר מות אביו בקרב מאריצה בשנת  ,1371היה מרקו לווסל העותמאנים ,ומצא
את מותו כשהוא לוחם תחת פיקודו של הסולטאן הטורקי בקרב רובינה ()Rovine
הנודע ( ,)1395שבמהלכו הביסו גיסותיו של שליט ולאכיה ,מירצ'יאה הזקן (Mircea cel
 )Bătrânאת צבאו הגדול (ביחסי כוחות  )1:4של הסולטאן בייזיד – לאו דווקא מוות
יאה לגיבור לאומי האמור להילחם בפולש העותמאני .
כיצד אפוא הגיע הנסיך הסרבי הממלא את חובותיו כווסל לטורקי השנוא ,למעמדו
כדמות אפית של מגן ַעמו .נראה כי הטעם העיקרי לכך מקורו בתוכן מעמדו של הווסל,
הנהנה מאוטונומיה מרחיקת לכת במחוז שלטונו  .כך למשל ָטבע מרקו ַמטבע מקומי
משלו בעל כיתוב נוצרי  .הטעם השני כרוך בשאיפה העממית הטבעית לגיבור לאומי
תחת עול הכובש .מכאן שמרקו ממלא את תפקיד הווסל הטורקי לכאורה בלבד .יתרה
מזאת ,מעמדו הרם והמיוחד מאפשר לו דפוסי התנהגות שהיו חסומים לחלוטין בפני
ההיידוק המצוי ,המבצע פשיטה חד־פעמית על האויב ,לוקח שלל ונמלט אל מעבה
היער .אין זה מקרה אפוא שקונסטנטין פילוסוֹ ף ( ,)Filozofהתיאולוג והבלשן מן המאה
ה ,15-שם בפיו של מרקו הגוסס בשדה הקרב את המילים" :אני  ...מתפלל לאל כי

יעזור לנוצרים ,ולוואי ואהיה החלל הראשון במלחמה הזאת".
מכאן שלל הסיפורים המתארים את מעלליו של מרקו למען בני עמו  .כך למשל
מבטל מרקו את המס שהטילו הטורקים על נשים סרביות הנכנסות לחופה – מעשה
התגרות בוטה בשלטון הסולטאן; מרקו חורש את נתיבי האימפריה כדי שהצבא
הטורקי לא יוכל לחצות את אדמות סרביה; הוא מתריס כנגד הכללים שכפה הסולטאן
על הווסלים הנוצרים לשמירת הרמדאן ונוהג בדיוק להפך ,וכשהסולטאן גוער בו הוא
"ב ַר ַמ ָדאן ׁ ָש ִת ִיתי יַ יִ ן – ֱ /אמוּנָ ִתי ַמ ְר ׁ ָשה לִ י זֹאת ".הוא
מצדיק את מעשיו באומרוּ ְ :


.Konstantin Filozof. Povest o slovima (Skazanije o pismeneh) Prosveta – Srpska književna zadruga, Beograd, 1989
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מתריס גלויות כנגד השלטון הטורקי ויוצא לשמש שושבין בחתונה אורתודוקסית,
ובכך מפר את זימונו של הסולטאן הקורא לו להתייצב בחצר לקראת יציאה לקרב,

וכו'.
תכונה מיוחדת למרקו ,המוסיפה מרכיב הומוריסטי ולעתים אף מקברי
לעלילותיו ,היא עזות מצחו החצופה של האיש  .הדבר בא לידי ביטוי בין היתר
בהתנהגותו השחצנית כלפי הסולטאן עצמו ,המגיעה עד כדי איום מפורש מצדו
על חיי השליט .
בדומה לרוב הגיבורים הלאומיים ניחן האיש
בכוחות על ואל־טבעיים .כך למשל נודע מרקו
כמי שמסוגל לסחוט מים מענפי שיח מורן,
עשר שנים לאחר שאלה נכרתוַ  .אלת האימים
בה הורג האיש ביריביו משקלה  66אוקא
( ,)okaמידת משקל נהוגה בסרביה המקבילה
ל 88-ק"ג  .חרבו המחושלת בפלדת דמשק,
אף היא מחוללת מעשי נִ סים שלא יתוארו .
אחד מתחביביו של מרקו הוא ללכוד את סוסי
יריביו בזנבם ,להניף אותם אל על ,לסובב מעל
ראשו ולהשליך למרחקים  .סוסו וידידו הטוב
שראץ ( ,)Šaracקרי :המנומר ,או הנקוד ,עמו
מחלק מרקו את מזונו ואת היין שהוא שותה,
היה היחיד שיצא מכלל זה ,ועל כך זכה לשאת את מרקו על גבו .פעם ,בשעת חריש,
חרה אפו של מיודענו עד כדי כך ,שהרים את השור עם המחרשה גם יחד ,סובב סביב
ראשו והשליך את השניים על חבורת טורקים שאתרע מזלם לעורר את זעמו .
את כוחו העל־אנושי ינק מרקו משדיה של וילה יפהפייה  .הדבר היה לאחר שזו
הצילה את העולל מידי אביו ווקאשין  .על פי אגדה מקדונית ,עם לידתו של מרקו
הכריזו שלוש פיות כי הילד יגדל ,יירש את אביו על כס המלכות ,ולימים אף תעלה
תהילתו על זו של האב .לשמע דברי הפיות חרה אפו של ווקאשין ,נטל את הרך הנולד
והשליכו לנהר (במקור אחר לבאר מים)  .אולם אחת הווילות ,סמודיבה שמה ,חילצה
את העולל ממי הנהר ,אימצה והיניקה אותו .חלבה של הווילה הוא זה שהעניק לעולל
את כוחו הרב  .מאוחר יותר תפרוס את חסותה על מרקו הווילה רביוילה (,)Ravijojla
שעמה מנהל מרקו מערכת יחסים מורכבת ,הנעה בין חיבתה הגלויה של הווילה אל


להרחבה ראו את מאמרה של ד"ר נאדה מילושביץ' ב"אחרית דבר" לכרך זה.
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מרקו ,הבאה לביטוי בסיוע שזו מושיטה לו במצבי מצוקה ,ועד מאבק בין השניים,
בו מאיים מרקו על חייה .
שם אמו ,מי שזכתה להפוך לסמל המוסר והצדק בסיפורי העם הסרביים ,והמסייעת
למרקו בעצותיה החכמות ,הוא יברושימה ( ,)Jevrosimaושם אחיו אציל הנפש ,אותו
רוצח מרקו במו ידיו באחד מפרצי זעמו המטורפים על לא־כלום כמעט ,הוא אנדריאש
( .)Andrijaš
מרקו מוכן להשליך נפשו מנגד למען הכבוד ,אך גם להרוג מתוך שעשוע .הוא מגן
על החלש אך בעת ובעונה אחת הוא גם קצר רוח ומהיר ֵחמה ,ובנוסף על הכול שתיין
ושיכור  .בן מלך שאינו חושש לטנף את ידיו במלאכה נחותה ,ועם זאת ערום כשועל .
הבלדות מלֻ וות באירוניה ,בסרקזם ובהומור שחור  .סביר להניח שתכונותיו אלו של
מרקו יש בהן משהו מרוחם של תושבי הבלקנים בכלל ושל סרביה בפרט .
ארבע מתוך חמש־עשרה בלדות מרקו המוגשות בזאת לקורא – הווילה ומרקו
קרלייביץ'; מרקו קרלייביץ' ומוסא קסג'יה; מרקו מזהה את חרב אביו; מרקו קרלייביץ'
ושנים־עשר הערבים – שמע ורשם ווק קראג'יץ מפיו של הגוּסלאר הזקן טשאן
פודרוגוביץ' ( .)Tesan Podrugivicשאר הבלדות ,אם שם מחברם אינו נזכר במבואות,
נרשמו מפי גוסלארים אלמוניים שאינם מופיעים ברשימה שהותיר אחריו ווק
קראג'יץ .




להרחבה ראו :קולייביץ' ,שם ,עמ' .181-177
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הבתולה שהערימה על מרקו
נדמה שאין זה מקרה שקראג'יץ לא רשם את הבלדה מפי גבר אלא מפיה של גוסלארית
עיוורת ,ככל הנראה ז'יבאנה ( ,)Zivanaמי ששמה הלך לפניה בשנות העשרים של
המאה ה  .19-היצירה ראתה אור לראשונה בכרך השני של השירה הסרבית העממית,
במהדורת  ,1845וזהו אחד המקרים הבודדים בהם דמות האנטגוניסט בעלילה ,אישה
בנוסף לכול ,מערימה על מרקו ומלמדת אותו לקח  .וכמו "להוסיף חטא על פשע",
מי שניצבת מול בן המלך היא נערת כפר ענייה ,שאין ידה משגת לספק לעצמה שתי
ארוחות ביום  .ביטחונו העצמי של מרקו ,הרוצה ליטול את ידה של בת הכפר הנאה,
מעביר את האיש על דעתו ,וכהרגלו הוא שולף את החרב  .הנערה רואה זאת ,ולאחר
שפענחה נכון את מזגו הפוחז של הגבר המבקש את ידה ,מעדיפה על פניו מחזר אחר,
שקול יותר ויציב  .למרבה המזל ,חוש ההומור ,ממאפייניו של מיודענו ,מרכך את
תגובתו הנזעמת תחילה  .הוא נמנע מלרטש אותה לגזרים ואף מחמיא לה .
קסם הבלדה הוא בפער שבין דקות חוכמתה של הנערה המוגשת לקורא ברמז
מחויך ,לעומת ההתפרצות הגסה של מרקו ,הצורח כבהמה ומנבל את פיו בקללות .


הנסיך מרקו ואנדריאש אחיו
הבלדה ,ככל הנראה קטע מתוך יצירה מקפת יותר ,ראתה לראשונה אור בוונציה
בשנת   .1558פרסם אותה חוקר שירה מן העת ההיא ,פטר הקטורוביץ' (,)Hektorovic
שציין במבוא הקצר כי הכתוב המוגש לקורא הוא העתק ,מילה במילה ,כפי ששמע
את הדברים מפי גוסלאר עיוור בדלמטיה  .המקור נכתב במשקל הבוּגַ רשטיצה ,בן 15
ו 16-הברות ,ושזור מדי פעם בשורות אוקטוסילביות .
השיר פותח בנוסחת הנגדה המקובלת בבלדה הסרבית  .בשורה התשיעית מתברר
למאזין שלא בצמד של דלפונים מדובר כי אם בסיפורם של שני בני מלכים ,מרקו
ואחיו אנדריאש .המוטיב יוצא הדופן ביצירה זו הוא המונולוג של האח הגוסס ,הנושא
את דבריו אל אחיו המרצח  .לא זו בלבד שאין בפיו טרוניה ,אלא שכל דאגתו היא
לאחיו ,מי שעתה ,כיוון ששלח ידו באנדריאש ,עלול להיות קורבן לסכנות שעליהן



בוגרשטיצה ) ,(bugarsticaמן הפועל “ ,”bugaritiקרי :לשיר בעצב ,בפרט בשעת פרידה מנפש אהובה.
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הוא יתקשה לגבור ללא העזר כנגדו  .כמו כן מדריך הגוסס את אחיו כיצד להביא את
החדשות לפני האם .


ביי קוסטדין וקרלייביץ' מרקו
ביי קוסטדין ,המופיע בתיאורו של מרקו כרודף כבוד צר אופקים השופט את האדם
על פי לבושו ,הוא נכדו של סטפן דצ'נסקי ( )Dečanskiמלך סרביה בתחילת המאה
ה ,14-כלומר ,בעל שושלת יוחסין נכבדת למדי  .אולם הטחת עלבונות ועשיית צחוק
משועי הארץ ,כולל הסולטאן הטורקי עצמו ,הן מנהגו של מרקו  .השניים מכונים
ּפוֹ בּ ָרטימי ,קרי :אמנם לא אחים בדם ,אולם ידידים בנפש שבחרו זה בזה ונשבעו
אמונים איש לרעהו .קשה אפוא שלא לתמוה על שמרקו בחר לעצמו דווקא בקוסטדין
להיות לו אח ורע .
כך או אחרת ,היצירה הקצרה היא ביטוי נאה לתכונתו של מרקו ,הפטור כליל
משיקולים חומרניים ויוצא להגן על כבודו של החלש והעני ,שלא להזכיר את הוריו
הזקנים של קוסטדין ,שברוב נבלותו אינו מזמין אותם אל שולחן הסעודה .
הבלדה יודעת מספר גרסאות במקור  .בתרגום לעברית שילבתי מעט ביניהן על
מנת לקבל יצירה שלמה  .מכאן שבמקור המובא בזאת ישנם כמה שינויים קלים
לעומת התרגום .


הווילה ומרקו קרלייביץ'
את הבלדה שמע קראג'יץ מפיו של פודרוגוביץ' ,שבילה חלק ניכר מחייו בשורות
ההיידוקים ,ומכאן נטייתו לאלימות ולהומור שחור .מערכת היחסים בין הווילה למרקו
מורכבת ,כאמור לעיל  .יש שהיא מצילה את נפשו ללא שאלות מיותרות ,ויש שהיא
שומרת על הגינות מקצועית של שופטת בקרב היאבקות ,כגון בבלדה מרקו קרלייביץ'
בחציה את רעהו לנפש,
ומוסא קסג'יה ,ויש שהיא יוצאת נגדו כאשר היא ממיתה ִ
מילוש הוויבודה ,רק משום שהיא מקנאה בקולו הנאה של מילוש העולה על קול
זמרתה שלה.
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למותר לציין את האנכרוניזם ההיסטורי בהפיכתו של מילוש ,מי שנפל בקרב
קוסובו ,לאחיו של מרקו .אולם דיוק היסטורי מעולם לא היה צדו החזק של הגוסלאר
המצוי  .במקרה של פודרוגוביץ' נראה גם שכלל לא אכפת לו הדבר .



מרקו קרלייביץ' והנשר
האנשת בעלי־חיים היא מוטיב רווח בשירה העממית ,והבלדה הסרבית איננה יוצאת
מכלל זה .אולם האנתרופומורפיזם הסרבי מתרכז רק בעופות השמים ופוסח על חיית
השדה  .שראץ אמנם ניחן בתכונות אנוש ,אולם הוא איננו מוציא מילה מפיו  .רוב
העופות האומרים את דברם הם עורבים ,המבשרים פורענות לאחר קרב קוסובו.
סיפורו של הנשר הוא אפוא יוצא דופן במוטיב זה  .הסיפור בא אמנם לפאר את
דאגתו של מרקו לבעלי־חיים אולם לא פחות מכך זהו עוד ניסיון לתאר את מערכת
היחסים הסבוכה בין הווילה למרקו ,במקרה זה באמצעות הקנאה שמעשיו של הנשר
מעוררים בלבה של הווילה  .העובדה שהווילה אינה משיבה לנשר בסיומו של השיר,
מקטע החסר סיום  .למותר לציין שהנשר
מעידה ככל הנראה על כך שהשיר הוא ְ
מסתבך באנכרוניזם היסטורי – מרקו לא נטל חלק בקרב קוסובו .



מרקו שותה יין ברמדאן
היה זה  125שנים לאחר מותו של סוליימאן (המפואר) המככב בבלדה שלפנינו .במהלך
משבר חריף שעבר על השלטון העותמאני בשלהי המאה ה – 17-בין היתר מרד
הראיָ ה
היניצ'ארים שפגע קשות בעוצמת האימפריה – הטילה החצר הטורקית על בני ַ
שורה ארוכה של גזרות  .בין היתר הוטל איסור על שתיית משקאות חריפים בחודש
רמדאן ,נאסר לבוש של אדרת צבעונית ,בעיקר ירוקה ,צבע המזוהה עם השלטון .
האיסור על ריקוד עם נערות ממוצא טורקי היה סמל שביקש למנוע כל מגע בין
צעירי הראיה לבין נשים עותמאניות.
העובדה שמרקו ,לא זו בלבד שהוא שם ללעג את האיסורים כולם ,אלא בגלוי
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ובמופגן מפר אותם אחד לאחד ,היא נקמתו הפרטית של הסרבי הנאנק תחת עול
הגזרות  .שיאה של הבלדה הוא האיום המפורש של מרקו באוזני הסולטאן ,שאם לא
יחדל לבלבל את מוחו ויעז לעורר מדנים ,כאן ועכשיו יהיה סופו  .התמונה בה מסב
מרקו על ברכי הסולטאן ,מזכיר לו את ימי רווקותו ובעת ובעונה אחת שולף את חרבו
ומניח את האלה לצדו ,בבחינת המבין יבין ,היא שיאה של גרוטסקה שמעטות כמוה
בשירה העממית .


חרישו של מרקו קרלייביץ'
לבלדה שתי גרסאות  .האחת נרשמה בידי חוקר גרמני עלום ,אי־שם בראשית המאה
ה ,18-קרוב לוודאי בשנת  ,1720באוסף של שירי חיילים סלביים שהושרו במחנות
אוסטריים בסלובניה .כתב היד היה מונח כאבן שאין לה הופכין במהלך מאתיים שנים
בקירוב בספריית ארלנגן ,ונתגלה רק בשנת  .1913בגרסת ארלנגן מסרב מרקו לחרוש
את הדרך בה עוברים גיסות הטורקים ,ולאחר מכן עוברת העלילה לתיאור ריב של
מרקו עם סוחר ערבי  .השיר מתאר כיצד מרקו מפיל את יריבו בפח ,הורג ושודד את
סחורתו.
הגרסה המוגשת בזאת היא של ווק קראג'יץ ,ועולה בסגולותיה הפיוטיות על גרסת
ארלנגן  .עם זאת קשה שלא לתמוה על המרכיב הריאליסטי בסיפור המעשה  .האם
הישישה ,יברושימה ,איננה גבירת חצר נעלה ואם המלך ,כי אם אישה כפרית קשת
יום המכבסת במו ידיה את כותונתו המוכתמת בדם של בנה .היא מבקשת מבנה לצאת
לחרוש את שדהו במטרה ברורה של הבאת צורכי מזון בסיסיים לביתם  .התמונה היא
אפוא של זוג איכרים אביון הנמצא על סף רעב .
חוצפתו של מרקו במעשהו על אם הדרך בולטת ביתר שאת על רקע חובתו של
הראיָ ה הנוצרי הפוגש טורקי בדרך – לרדת מסוסו ולבצע כל מטלה שמטיל עליו
בן ַ
הטורקי .
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נישואי מרקו קרלייביץ'
הבלדה ,המציבה במרכז את חוכמת הכלה המערימה על שושבין נבל הרודף אחר
חסדיה ,נמסרה לווק קראג'יץ מפי הגוסלארית העיוורת סלפה ז'יבאנה ( .)Slepa Zivana
השיר שייך לשורת בלדות מורכבות עלילה  .הנושא המרכזי הוא ניסיונו השפל של
הדוג'ה מוונציה ,ראש השושבינים המובילים את כלתו של מרקו לחופה ,לנצל את
לילות המסע מחצר המלך אל ביתו של מרקו ,על מנת להתעלס עם הבתולה הנאה .
לצורך כך הוא אף משחד את סטפן זמלייץ' ,המוביל אישית את הכלה  .הכלה ,בטרם
כלו כל הקצים ,מבקשת ממנו לגלח את זקנו לפני מעשה ,וכאשר זקנו של בעל
התאווה בידיה היא מצליחה להימלט אל אוהלו של מרקו ולספר לו את האמת .
למחרת בבוקר קוטל מרקו כצפוי את ראשי שני הנבלים ,הכול בא על מקומו בשלום,
בפרילֶ ּפ עירו  .הנה כי כן ,הכותרת "נישואי מרקו
והמסע ממשיך אל חצרו של מרקו ּ
קרלייביץ'" מרחיקה לכת מעט ,שכן פרשת הנישואים עצמם איננה נכללת בבלדה .
אולם לוז העלילה הוא במקרה זה קולב נאה ומתוחכם לתלות בו פרטים רבים
נוספים ,המעניקים ליצירה את היבטיה הריאליסטיים  .כך למשל נודע לנו משיחת
האם ובנה כי הבתולות שמרקו חפץ לשאתן לא נשאו חן בעיני אמו הישישה ,ולהפך .
שישמנין מלך
ָ
אולם עתה ,מבטיח הבן לאמו ,כי מצא לו כלה נאותה בארצו של
הבולגרים  .אך הביט בה ליד באר המים ,והנה חש כיצד הקרקע רועדת תחת רגליו
מהתרגשות ואושר .כאן שב וחוזר מוטיב אות הפורענות השוזר מרכיב דרמטי ביצירה .
ֵאם הכלה פוגשת את מרקו ומתרה בו לבל זר יוביל את הכלה לחופה כי אם שאר
בשרו של מרקו ,אח או אחיין  .שאם לא כן" :יָ ָפה ַה ַ ּבתַ ,על ֵּכן ִמ ּ ְפנֵ י ַ /מ ֲעשֵׂ ה ָקלוֹ ן
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ".מרקו ,המספר את הדבר לאמו ,מצר על כך ,שכן חסר האיש קרובים,
ומבקש ממנה עצה  .כאן ,לראשונה ,כושלת יברושימה בעצותיה החכמות ,וממליצה
על הדוג'ה מוונציה  .כך נזרע זרע הפורענות .
המתח הדרמטי עולה מן הלילה הראשון ועד השלישי ,כאשר הוונציאני מבקש
לשחד את סטפן ,המשיב נחרצות את רצונו ריקם בלילה הראשון והשני .אולם בלילה
השלישי הוא אינו יכול עוד לעמוד בפני הפיתוי הרב שבשלושים דוקטים זהב ,ומביא
אליו את הכלה  .כרגיל ,שזורה העלילה במצבים קומיים ,דוגמת התנהגותו של מרקו
לאחר שנודע לו על מעשה הפשע  .תחילה מקיץ הגבר בקול זעקה ,נוטל את חרבו
ועומד כדרכו לכרות את ראשה של הכלה ,זאת בהנחה שאין הבתולה יכולה לגבור על
יצרה והיא מבקשת להקדים את ליל הכלולות  .אולם כיוון ששמע על המעשה ,הוא
ניאות להשאירה בחיים ,דוחה את הנקם לבוקר ,מסתובב לצד שני וממשיך לישון ,לא
"מ ָחר ַ ּבבּ ֶֹקר  /נָ קוּם ,נִ ְר ֶאה ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת".
לפני שיפטירָ :
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מרקו צד עם הטורקים
ההיבט יוצא הדופן בבלדה זו ,שנמסרה לווק קראג'יץ מפיו של גוסלאר אלמוני,
מצוי בשני משפטים שוליים לכאורה  .באחד מעיר מרקו לנץ שאת כנפו שיבר הווזיר
אתי
"שנֵ ינ ּו ַמר גּ וֹ ָרלֵ נוֶּ ׁ ,ש ִּלי וְ ׁ ֶש ְּל ָךֶ / ,את ַה ֶּס ְר ִ ּבים ָעזַ ְב ִּתי וְ ִעם ַה ּטו ְּר ִקי  /יָ ָצ ִ
מוראטְ ׁ :
לְ ַצ ַ ּידָ ,אכֵ ן ַרע ַהדָּ ָבר ".זהו המקרה היחיד בו אנו פוגשים את מרקו כשהוא מתחרט על
עצם מעמדו כווסל הטורקים  .המשפט השני הוא המסיים את היצירה ,דברי המספר
"כי ָהיָ ה זֶ ה לְ ַמ ַען
לפיו נתן הסולטאן את הכסף למרקו לא על מנת שזה יקנה לו ייןִּ ,
יָ נוּס ַה ָ ּנ ִס ְיך ִ /מ ּ ְפנֵ י שִׂ נְ ָאתוֹ [של הסולטאן] ׁ ֶש ֵ ּנעוֹ ָרה לְ ֶפ ַתע ".הסיום מתיישב היטב עם
הפתיחה החוזה פורענות ,כאשר מוראט פוגע בנץ של מרקו ,הנץ המשמש בבלדה זו
מעין "אני אחר" של מרקו עצמו.
עם זאת אין לתמוה על המתרחש .וכי יכול הגיבור לבקש שבלבו של הסולטאן לא
תתעורר שנאה כלפי מי שקטל את אחד ממצביאי צבאו ואת פמלייתו בת שנים־עשר
האבירים ,וכל זאת כנקמה על אברתו השבורה של הנץ?
מי הוא הווזיר מוראט או אמוראט? שני המועמדים המוכרים להיסטוריון אינם
מתאימים לתפקיד ביצירה  .מוראט (או מוראד) הראשון היה סולטאן טורקי וימיו
תואמים ( )1391-1341אמנם את לוח הזמנים של מרקו ,אולם מעמדו אינו מאפשר
בקרב עם אחד הווסלים שלו .
לו למות ָ
השני ,הפחה מוראט ,היה אכן וזיר בחצרו של הסולטאן אחמד הראשון ,אולם
הדבר היה מאה שנים ומעלה לאחר מותו של מרקו  .כיוון שהווזיר נודע באכזריותו
– כינויו היה "חופר הבארות" שכן נהג לחפור בארות ולהשליך בהן את קורבנותיו
– סביר להניח שמחבר הבלדה ראה לנכון להורגו בידי הגיבור הלאומי .


מרקו קרלייביץ' ושנים־עשר הערבים
הבלדה נמנית עם שירי הנקם בכובש הטורקי ,המיוצג בשיר באמצעות תריסר בני
ערב  .הללו נופלים מידיו של מרקו כעונש על שביקשו מן השפחה הנוצרית לנשק
את פניהם  .העלמה המתעבת את שוביה מסרבת ,ועל כך היא זוכה במכות נאמנות
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בפרגול שלוש־קצוות  .היא נמלטת אל אוהלו של מרקו ,וזה נוטל אותה אל ביתו,
מבקש מאמו לטפל בה כמו לו הייתה בתה ,ואף להשיאה לאיש  .העלמה נישאת;
מרקו ,הנעדר שארי בשר ,זוכה בקרובים רבים ,והכול בא על מקומו בשלום  .השיר
נפתח ומסתיים בחוט השני הכורך את כל בלדות מרקו – כשמרקו שותה יין .
השיר משלב היטב בין שתי תכונותיו המרכזיות של הגיבור – מפיל חללים
לכשעולה הצורך מזה ,ואהבה לעמו מזה; הוא קוטל את שנים־עשר הערבים ,ומציל
מידם את השבויה הנוצרית .
קראג'יץ רשם את השיר מפיה של ז'יבאנה העיוורת ,קרוב לוודאי בשנת ,1820
והוא נכלל באוסף השירים השלישי משנת  .1845


מרקו קרלייביץ' ומינה
מקוסטור
מוטיב הגיבור המתכסה באצטלת כומר
המסתירה מעיני המתבונן את זהותו
האמיתית של האיש – בין היתר בשל
המצנפת הרחבה העוטפת את ראשו – איננו
מיוחד לבלדה הסרבית ,והוא מופיע בשירת
עם גרמנית וצרפתית מימי הביניים  .ייחודו
של השיר הסרבי הוא במצבים הקומיים
שהוא מציג לקורא ,דוגמת ריקודו של
מרקו הממוטט את אולם הסעודה של מינה
בקוסטור  .חולשת הבלדה בגרסתה הנוכחית
היא העדר זיקה בין הסיפור המרכזי לבין
מותו של עלי־אגא ,רעהו של מרקו עם
שנים־עשר אנשיו  .הנה הם עמו בסעודת
הערב ,ולפתע רוכב מרקו לפוגשם בעמק,
ומוצא אותם חללים שרועים בשדה  .ייתכן
אפוא כי חלק מן השיר נשמט ,אם מזיכרונו
של המספר ואם מעטו של מילמאן פרי

פטר וידיץ' בשנת  ,1933מן הגוסלארים
שמפיהם רשם והקליט מילמאן פרי את
הבלדות באוסף שלו.
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( )Parryחוקר השירה העממית בחצי האי הבלקני .פרי ,איש הרווארד ,שהה בין השנים
 1934-1933בחבלי סרביה ,ורשם והקליט שורה של בלדות סרביות  .הבלדה מרקו

קרלייביץ' ומינה מקוסטור נרשמה מפי פטר וידיץ' (.)Vidić
כתבי היד שהשאיר אחריו פרי וכן ההקלטות במערכות הטכניות של הימים ההם,
רחוקים משלמות ,ובחלקם חסרים או משובשים  .ייתכן אפוא שחלקה של הבלדה
שלפנינו נשמט אף הוא .


מרקו קרלייביץ' ומוסא קסג'יה
בלדה זו ,אחת הנודעות שבמחזור בלדות מרקו ,מצטיינת בשורה של מצבים קומיים .
מרקו קרלייביץ' מתחלף בשיר במרקו אחר ,הוא מרקו האביר מדלמטיה ,שעליו
בקרב בשירותו
מספרת הכרוניקה כי ישב שנים ארוכות בכלא טורקי לאחר שנשבה ָ
של נסיך ולאכיה  .מוסא קסג'יה ,יריבו של מרקו בעלילת השיר ,הוא מוסא האלבני,
ראש כנופיית שודדי דרכים שנהגו לשים מארב לשיירות של טורקים ,לשדוד את
התכולה ולהרוג את הנוסעים על מנת שלא להשאיר עקבות .
הווילה היוצאת לעזרתו של מרקו נוקטת עמדה המצדדת בקרב הוגן ,ומסרבת
לקחת חלק בקרב שבו יהיו יחסי כוחות של שניים על אחד  .היא רק מזכירה למרקו
את ה"צפע" ,הפגיון שנשמט מזיכרונו של בנה המאומץ ,המצוי עמו למקרים של ביש
מזל  .מרקו אכן עושה שימוש ב"צפע" וגובר על יריבו האלבני .
ווק קראג'יץ רשם את הבלדה מפיו של טשאן פודרוגוביץ'  .למותר לציין
שאיננו יודעים באיזו מידה מסר פודרוגוביץ' את הגרסה שהכיר ושעברה מדור
לדור ,או עד כמה הוסיף לה מכישרונו למצבים גרוטסקיים  .אולם סביר מאוד
להניח שהיצירה נושאת את חותמו של פודרוגוביץ' ,סברה המעניקה לאיש מעמד
של משורר מובהק ,ולא רק של גוסלאר המלווה את זמרתו בעוּד בעל מיתר
יחיד .




.Milman Parry Collection of Oral Literature, Harvard
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מרקו קרלייביץ' ובת האמיר
בלדה זו היא היפוכה הסימטרי של מרקו קרלייביץ' ושנים־עשר הערבים  .גם כאן
הנושא הוא שירת נקם ,גם כאן קוטל מרקו שנים־עשר בני ערב לפי חרב  .אולם רצח
בת האמיר ,לאחר שזו שחררה את הגיבור מן הכלא וכל שהיא מבקשת בתמורה הוא
מעט אהבה ,זהו מעשה מקומם החורג אפילו מנוהגו של מיודענו לשגר לעולם האמת
את מי שבא לו .


מרקו מזהה את חרב אביו
הבלדה המוגשת בזאת לקורא היא הגרסה הקצרה יותר מבין השתיים שבידי החוקר .
בחרתי בה על שום שלמותה התוכנית ,המתרכזת בנושא החרב בלבד ,בעוד הגרסה
האחרת מפליגה אל נושאים שונים שזיקתם אל הנושא המרכזי רופפת למדי .
בניגוד לרוב בלדות מרקו ,השיר שלפנינו אינו מפליג לאנכרוניזם היסטורי  .מרקו
מזהה את חרב ווקאשין אביו שנפל בקרב מאריצה ב ,1371-שנים ספורות בטרם
מתרחשת עלילת השיר  .מכאן שלוח הזמנים נשמר היטב וההקשר הוא הגיוני ,בעיקר
לאור החרוט על להב החרב .
כמו כן נעדרת הבלדה הפלגות קומיות ובלתי מסתברות  .מרקו אינו נתפס בביצוע
מעשים על־אנושיים  .הוא קוטל את הכרוז שבידו החרב ,אולם הפעם לא מתוך פרץ
זעם בלתי כבוש ,כי אם כמעשה נקם לגיטימי לכל דבר ועניין של הבן הנוקם ברוצח
אביו  .יתרה מזו ,בטרם הוא כורת ראשו של הכרוז ,מבהיר לו מרקו בנימה מתנצלת,
שאילו שעה לבקשת אביו כאשר מצא אותו ,ולא ערף את ראשו ,היה גם מרקו נמנע
ממעשה הנקם .


מותו של מרקו קרלייביץ'
הבלדה המסיימת את מחזור שירי מרקו בתיאור מותו של הגיבור ,היא מן המעולות
במחזור כולו ,ולו בשל נימת העצב הטבעי השורה על מותו של הגיבור  .התכנים הם
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כרגיל שילוב של ההיבט האלילי רב העוצמה בבלדה הסרבית עם תשלום מס שפתיים
למצוות האורתודוקסיה הנוצרית .
המועד להיאסף אל עמיו ,עליו מצהירה הווילה ,איננו מעשה הבא מידיו של זר:
ֵ
ָ
"כי לֹא ְ ּב ֶח ֶרב ָה ַא ִ ּביר ִּ /ת ְמ ָצא מוֹ ְתךָ ,א ִחי ְק ַרלְ יֵ ִביץ'"  .מרקו ההיסטורי מוצא את מותו
ִּ
המתועד בשדה הקרב  .מרקו הגיבור הלאומי מוציא את נשמתו בבלדה כיוון ששעתו
הגיעה  .הוא לא מת זקן ועייף  .הוא נפטר מן העולם הזה בשיא כוחו ,כיאה לגיבור
מקץ  300שנות חיי גבורה ומאבק למען עמו .האל הפגאני נוטל את נשמתו של מרקו
ואין איש יודע על מה ולמה ,זאת בניגוד לאלוהי הנוצרים המעניש את הנבל  .מרקו
מתבונן בקלסתרו הנשקף במי הבאר ,הוא רואה את מותו ויודע כי שעתו הגיעה .כיוון
שכך עורף הגיבור את ראש סוסו ,קובר אותו כיאות ,רושם את צוואתו על דף ,שוכב
על הארץ ומשיב את נפשו לבורא.
מעמדים קומיים אינם חסרים בבלדה זו  .כל העובר בדרך ורואה את מרקו סבור
כי האיש ישן ועל כן מקיף את מקום משכבו בקשת רחבה ,שלא להקיץ את הגיבור
וכך לחסוך מעצמו את זעמו ואת נחת זרועו של הקם משנתו והוא קצר רוח ומהיר
ֵחמה.
הבלדה נמסרה מפיו של גדול הגוסלארים ,פיליפ וישניץ (לפרטים על וישניץ ראו
מבוא לשער "שירי המרד") .
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ימה ַעל ַמ ְרקֹו
ַה ְּבתּולָ ה ֶׁש ֶה ֱע ִר ָ
ֲענִ ָ ּיה ַה ְ ּבתוּלָ ה וְ ֻא ְמלֶ לֶ ת,
ִאם ּתֹאכַ ל ,לֹא ִּת ְס ַעד לְ ֵעת ֶע ֶרב.
וְ ִאם בּ ֶֹקר ִּת ְס ַעד וְ גַ ם ֶע ֶרב,
לֹא ּתוּכַ ל לִ ְקנוֹ ת ְּכסוּת לְ גו ָּפ ּה .
ַא ְך ִה ֵ ּנה נִ ְת ַמ ֵ ּזל ַמ ָ ּזלָ ּה
ו ִּב ֵּק ׁש ֶאת יָ ָד ּה ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
וּכְ מוֹ תוֹ נָ ַהג יַ נְ קוֹ ווֹ יְ בוֹ ָדה,
ו ּ ַּפ ְבלֶ ה נָ ַתן לָ ּה ַט ַ ּב ַעת.
נְ כוֹ נִ ים ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֶאל ַה ֶּט ֶקס,
ָּכל ָארוּס ִע ּמוֹ ֶאלֶ ף אוֹ ְר ָחיו
צוֹ ֲע ִדים ֶאל ְמעוֹ ן ַה ַּכ ָּלה.
ֹאש ַמ ְרקוֹ וְ יַ נְ קוֹ ַא ֲח ָריו,
ָ ּבר ׁ
ַא ֲח ֵרי יַ נְ קוֹ ָ ּבא ּ ַפ ְבלֶ ה או ְּסטוֹ ּ ְפ ִצ'יץ'.
ּפוֹ נֶ ה ַמ ְרקוֹ ָאחוֹ ר וְ ׁשוֹ ֵאל
ֶאת יַ נְ קוֹ ווֹ יְ בוֹ ָדהֵ ,ר ֵעהוּ:
את לְ כָ אן ,יְ ִד ִידי?
"מה ֶ ּזה ָ ּב ָ
ַ
ַ ּגם ִה ְט ַר ְח ָּת ֶאלֶ ף אוֹ ְר ִחים,
ַ ּגם לַ ּׁ ָשוְ א ֶאת סו ֶּס ָיך הוֹ גַ ְע ָּת.
לֹא לְ ָך נוֹ ֲע ָדה ַה ַּכ ָּלה,
ִהיא ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,של ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'".
ׁשוֹ ֵתק יַ נְ קוֹ  ,דָּ ָבר לֹא ֵמ ׁ ִשיב.
יַ נְ קוֹ ָסח ֶאל ּ ַפ ְבלֶ ה או ְּסטוֹ ּ ְפ ִצ'יץ'
וְ אוֹ ֵמר ֶאל ֵר ֵעה ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט:
את לְ כָ אן ,יְ ִד ִידי?
"מה ֶ ּזה ָ ּב ָ
ַ
ַ ּגם ִה ְט ַר ְח ָּת ֶאלֶ ף אוֹ ְר ִחים,
ַ ּגם לַ ּׁ ָשוְ א ֶאת סו ֶּס ָיך הוֹ גַ ְע ָּת.
ִּכי לֹא לִ י לֹא לְ ָך ַה ַּכ ָּלה,

'עלילות מרקו קרליביץ

219
Djevojka nadmudrila Marka
I
Sirotuje sirota devojka:
Kade ruča, ona ne večera,
Kad sastavi ručak i večeru,
Onda joj je rua nedostalo;
Al’ je za to dobre sreće bila:
Isprosi je Kraljeviću Marko,
A preprosi vojevoda Janko,
Prsten dao Ustupčiću Pavle.
Digoše se sva tri mladoženje,
Svaki vodi iljadu svatova,
Pravo idu dvoru devojačkom:
Napred Marko, a za Markom Janko,
A za Jankom Ustupčiću Pavle.
Osvrte se Kraljeviću Marko,
Pa besedi vojevodi Janku:
“Kud si mi se podigao, Janko?
“Što s’ tolike svate potrudio
“I tolike konje pomorio,
“Kad to nije za tebe devojka,
“Već za mene Kraljevića Marka?”
Janko ćuti, ništa ne govori,
Već s’ okrenu k Ustupčiću Pavlu,
Pa je njemu tijo besedio:
“Kud si mi se podigao, Pavle?
“Što s’ toliko svate potrudio
“I tolike konje pomorio?
“Nit’ je tvoja, ni moja devojka,
“Već sokola Kraljevića Marka.”
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נוֹ ֲע ָדה ִהיא לְ ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'".
ׁשוֹ ֵתק ּ ַפ ְבלֶ ה ,דָּ ָבר לֹא ֵמ ׁ ִשיב,
ֹאש ַה ְּקרו ִּאים.
וְ רוֹ כֵ ב הוּא ְ ּבר ׁ
ֵעת ָק ְרב ּו ֶאל ֵ ּב ָית ּהִ ,מ ּ ֶמ ְר ָחק
ָר ֲא ָתה אוֹ ָתם ֵאם ַה ַּכ ָּלה,
אתם ְ ּבלֵ ב שָׂ ֵמ ַח.
זוֹ יָ ְצ ָאה לִ ְק ָר ָ
ַ ּגם נָ ְתנָ ה ְ ּב ָמחוֹ ל ֶאת ַרגְ לֶ ָיה,
ַ ּגם ִק ְ ּבלָ ה ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם ִ ּב ׁ ְשלָ ׁשוֹ ת,
הוֹ ׁ ִש ָיבה יַ ְחדָּ ו ׁשוֹ ׁ ְש ִבינֶ ָיה
וּלְ ִצדָּ ם נִ כְ ְ ּב ֵדי ַה ְּקרו ִּאים
ו ְּמ ַב ְּק ׁ ֵשי יַ ד ִ ּב ָּת ּה ִמ ּמוּלָ ם.
ָאז ִה ִ ּג ָידה לְ כָ ל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים:
"ה ּה ,אוֹ ְר ַחי ַה ְּלבו ׁ ִּשים רֹב ָה ָדר,
ָ
ָא ָ ּנא ׁ ְשבוּ ,יְ ִד ַידי ַה ּטוֹ ִבים".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵה ֵסבּ ּו אוֹ ְר ֶח ָיה,
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ָקם ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'.
הוּא ׁשוֹ לֵ ף ֶאת ַח ְרבּ וֹ ִמ ָ ּנ ָדן,
ַעל ִ ּב ְר ָּכיו ֶאת ַה ַּל ַהב ַמ ִ ּנ ַיח,
וְ ֶאל יַ נְ קוֹ ֵר ֵעה ּו ּפוֹ נֶ ה
ו ְּבקוֹ ל ַר ְך וְ ׁ ָש ֵקט הוּא אוֹ ֵמר:
"ה ֲאזֵ ן לִ י ,יַ נְ קוֹ ווֹ יְ בוֹ ָדה,
ַ
ַ ּגם ַא ָּתה ׁ ְש ַמעַ ּ ,פ ְבלֶ ה או ְּסטוֹ ּ ְפ ִצ'יץ'.
לְ ֵעינֵ י ַה ַּכ ָּלה נָ ִביא ֵה ָ ּנה
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַּת ּפו ִּחים ִמ ָ ּז ָהב
וְ ׁ ָשלוֹ ׁש ַט ָ ּבעוֹ ת ִמ ָ ּז ָהב,
וְ נִ ֵּתן לָ ּה לִ ְבחֹר ֵ ּבינֵ ֶיהם.
ְ ּב ַת ּפו ַּח ִּת ְב ַחר אוֹ ַט ַ ּב ַעת –
ָּכ ְך נֵ ַדע זֹאת ַעל ּ ִפי ְ ּב ִח ָיר ָת ּה
לְ ִמי ַה ְ ּבתוּלָ ה ִּת ָ ּנשֵׂ א".
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Pavle ćuti, ništa ne govori,
Veće jezdi napred pred svatovi.
Kad su bili blizu bela dvora,
Daleko i ugledala majka,
Vesela je pred nji išetala
I gospodsko kolo izvodila,
Po trojicu u dvor uvodila:
Sadi kuma jednog do drugoga,
Starog svata jednog do drugoga,
Mladoženju jednog do drugoga;
Pa se onda svatom okrenula:
“Vi ostali kićeni svatovi!
Izvolite, dobri prijatelji!”
Kad se svati malo odmoriše,
Podiže se Kraljeviću Marko,
Pa izvadi sablju dimišćiju,
Pa je metnu sebi na kolena,
I Janku se onda okrenuo,
Pa je njemu tijo govorio:
II
“Čuješ li me, vojevodo Janko!
“I ti šnjime Ustupčiću Pavle!
“Izvadimo tri zlatne jabuke,
“Položimo tri zlatna prstena,
“Nek izvedu lepotu devojku,
“Neka bira, čiju će jabuku,
“Il’ jabuku, ili prsten zlatan:
“Mašila se za koju joj drago,
“Onoga je lepota devojka.”
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ִה ְס ִּכימ ּו ִעם ַמ ְרקוֹ ֵר ָעיו,
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַּת ּפו ֵּחי ּ ָפז ֵה ִביא ּו
וְ ִה ִ ּניח ּו ׁ ָשלוֹ ׁש ַט ָ ּבעוֹ ת,
וְ ָק ְרא ּו לַ ַּכ ָּלה ֲאלֵ ֶיהם.
ָסח ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֵאלֶ ָיה:
"ה ְק ׁ ִש ִיביּ ְ ,בתוּלָ ה ,לִ ְד ָב ַרי.
ַ
ְ
ְ ּביָ ַדיִ ך לִ ְבחֹר ְ ּב ַת ּפו ַּח,
ְ ּב ַת ּפו ַּח זָ ָהב אוֹ ַט ַ ּב ַעת".
ֲענִ ָ ּיה ַא ְך ּ ִפ ְּק ִחית ַה ְ ּבתוּלָ ה,
ִח ׁיש ֵה ִבינָ ה ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר דְּ ָב ָריו
ו ְּבזוֹ ַה ָּל ׁשוֹ ן לוֹ ֵה ׁ ִש ָיבה:
"נִ כְ ָ ּב ִדיְּ ,כבוֹ ד ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
וְ ַא ָּתהַ ,הוּוֹ יְ בוֹ ָדה ׁ ְשמוֹ יַ נְ קוֹ ,
וְ ַא ֶּתםַ ,ה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ְ ּברֹב ָה ָדר.
יְ ִד ֵידינוּּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים,
ַּת ּפו ִּחים ֵהם ִמשְׂ ַחק יְ לָ ִדים,
וְ ַט ַ ּב ַעת ִהיא ֵס ֶמל ַא ִ ּביר.
ְ ּביָ ִדי יִ זְ ֶּכה ּ ַפ ְבלֶ ה או ְּסטוֹ ּ ְפ ִצ'יץ'".
ִה ְק ׁ ִשיב ַמ ְרקוֹ לִ ְד ַבר ַה ְ ּבתוּלָ ה,
ְּכמוֹ ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה ִה ְת ּ ָפ ֵרץ.
הוּא ַמ ֶּכה ְ ּביָ דוֹ ַעל ַה ֶ ּב ֶר ְך,
ו ֵּמ ִט ַיח דְּ ָב ָריו ַ ּב ְ ּבתוּלָ ה:
"הוֹ ּ ְ ,בתוּלָ הּ ַ ,בת ַּכלְ ָ ּבה ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵת ְך,
ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִה ְד ִר ְיך ֶאת יָ ֵד ְך,
ִמי ָהיָ ה זֶ ה? ָה ׁ ִש ִיבי ִמ ָ ּיד!"
ַה ְ ּבתוּלָ ה לִ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֵה ׁ ִש ָיבה:
"נִ כְ ָ ּב ִדיְּ ,כבוֹ ד ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ַח ְר ְ ּב ָך ,זוֹ לִ ּ ְמ ָדה אוֹ ִתי דַּ ַעת".
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Tu su Marka oma poslušali:
Izvadiše tri zlatne jabuke,
Položiše tri zlatna prstena,
Izvedoše lepotu devojku,
Pa govori Kraljeviću Marko:
“Čuješ li me, lepoto devojko,
“Sade biraj, čiju ćeš jabuku,
“Il’ jabuku, ili prsten zlatan.”
Kad devojka reči razabrala,
Sirota je, al’ je mudra bila,
Besedila Kraljeviću Marku:
“Bogom kume, Kraljeviću Marko!
“Stari svate vojevodo Janko!
“I ostali kićeni svatovi!
“Bogom braćo, dobri prijatelji!
Jabuka je dečina zabava,
“A prsten je junačka belega;
“Ja ću poći za Ustupčić-Pavla”
Kad je Marko reči razabrao,
Ciknu Marko, kao gorsko zvere,
Udari se rukom po kolenu,
Pa besedi siroti devojki:
“Kučko jedna, siroto devojko!
“Mor’o te je kogod naučiti,
“Veće kazuj, ko te naučio”
Odgovara sirota devojka:
“Mili kume, Kraljeviću Marko!
“Tvoja me je sablja naučila.”
Tad’ se Marko na nju nasmejao,
Pa je njojzi tijo besedio:
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ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ֵאלֶ ָיה ִח ֵ ּי ְך,
וְ ֵה ׁ ִשיב ׁ ָש ֵקט וְ רוֹ גֵ ַע:
"מ ָ ּזלֵ ְך הוּאּ ְ ,בתוּלָ ה יָ ָפ ִתי,
ַ
ְ
ׁ ֶש ָ ּי ֵדך לֹא ׁ ָשלַ ְח ְּת לַ ַּת ּפו ַּח,
לֹא ַּת ּפו ַּח נָ ַטלְ ְּת לֹא ַט ַ ּב ַעת,
ִּכי נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים
לְ ׁ ַש ֵּסף ֶאת יָ ַדיִ ְך ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
וְ לַ ֵ ּזר ַה ָ ּירֹק לֹא ָהיָ ה עוֹ ד
ֹאש נָ ֶאה לְ ִה ָ ּנשֵׂ א ֵמ ָעלָ יו".
ר ׁ

איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג –
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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“Sreća tvoja, lepoto devojko!
“Što se nisi jabuke mašila,
Il’ jabuke, il’ prstena zlatna,
“Vera moja tako mi pomogla!
“Obe bi ti odsekao ruke;
“Niti bi se nanosila glave,
“Ni na glavi zelenoga venca”
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יאׁש ָא ִחיו
ַהּנָ ִסיְך ַמ ְרקֹו וְ ַאנְ ְד ֵר ָ
ׁ ְשנֵ י דַּ לְ פוֹ נִ יםֵ ,ר ִעים ָהי ּו ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש.
זְ ַמן ַרב ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ָא ֲהבוּ.
ׁ ְשלָ לָ ם ַהדַּ ל ִח ְּלקוִּ ,א ׁיש לְ ַד ְרכּ וֹ ּ ָפנָ ה,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרדוָּ ,חזְ ר ּו לְ ִה ְתוַ ֵעד.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת לָ כְ ד ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה סו ִּסים טוֹ ִבים,
ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם ֵהם ָחלְ ק ּו ְ ּב ֶצ ֶדק ו ְּבי ׁ ֶֹשר,
ישי ָּכ ׁ ְשל ּו לַ ְחלֹק ְּכ ִהדָּ ֵר ׁש,
ַא ְך ַ ּב ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲאזַ י ָח ָרה ַא ּ ָפםּ ִ ,גדְּ פ ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
ַא ְך לֹא ָהי ּו ַה ָּללוֵּ ,ר ַעי ,זוּג דַּ לְ פוֹ נִ ים.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה ַא ִ ּביר ֶ ּבן ֶמלֶ ְךַ ,מ ְרקוֹ ,
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ָא ִחיוַ ,א ִ ּביר ַאף הוּאַ ,אנְ ְד ֵר ָיא ׁש .
ָאז ַמ ְרקוֹ ֶאת ַח ְרבּ וֹ ְ ,צרו ָּפה ְ ּב ָפזׁ ,שוֹ לֵ ף,
ו ְּבלֵ ב ָא ִחיו ַאנְ ְד ֵר ָיא ׁש נוֹ ֵעץ ֶאת חֹד ַה ַּל ַהב.
ׁ ָשלַ ח ֶאת יְ ִמינוֹ ָה ֶעלֶ ם ַה ּ ָפצו ַּע
ו ְּבקוֹ ל ַר ְך ֶאל ַמ ְרקוֹ ִה ִ ּגיד ְּכ ִדלְ ַה ָּלן:
"ל ּו ַרק יָ כוֹ ל ָהיִ ִיתיָ ,א ִחי ,לְ ַב ֶּק ׁ ְש ָך
ֶאת ַח ְר ְ ּב ָך ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְשלֹף ִמ ְּסגוֹ ר לִ ִ ּבי
ָּכל עוֹ ד א ַֹמר לְ ָך ִמ ָּלה ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם.
לְ ֵעת ָּת ׁשוּבָ ,א ִחיֶ ,אל ִא ּ ֵמנ ּו ַהנּוֹ ֶעזֶ ת,
ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךֶ ׁ ,שלּ ֹא ַּת ְחס ְֹך ֶחלְ ִקי ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ֵּתןַ ,מ ְרקוֹ ַה ָ ּנ ִס ְיךּ ְ ,ביָ ֶד ָיה ֶאת ֶחלְ ִקי
ִּכי לְ עוֹ לָ ם לֹא עוֹ ד ִּתזְ ֶּכה לְ ׁ ַשי ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
וְ ִאם ִּת ׁ ְש ַאל אוֹ ְת ָך ִא ּ ֵמנ ּו ּ ַפ ַעם'ַ :מ ְרקוֹ ,
דָּ מוֹ ׁ ֶשל ִמי נוֹ ֵטף ִמ ַּל ַהב ַח ְר ְ ּב ָך?'
ׁ ֶשלּ ֹא ָּת ֵעז לוֹ ַמר לָ ּה ֶאת ָה ֱא ֶמתָ ,א ִחי,
לְ ַבל נַ ְח ִריד ֶאת לֵ ב ִא ּ ֵמנ ּו ַה ּטוֹ ָבה .
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Marko Kraljević i brat mu Andrejaš
Dva mi šta siromaha dugo vrime drugovala,
lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala,
lipo plinke dilila i lipo se razdiljala,
i razdiliv se, opet sazivala.
Već mi nigda zarobiše tri junaka,
dobra konja, dva siromaha,
tere šta dva konjića mnogo lipo razdilila,
o tretjega ne mogaše junaci se pogoditi,
negli su se razgnivila i mnogo se sapsovala.
Ono to mi ne bihu, družino dva siromaha,
da jedno mi bese vitez Marko Kraljeviću,
vitez Marko Kraljeviću i brajen mu Andrejašu, mlađi vitezi.
tuj si Marko potrže svitlu sablju pozlaćenu
i udari Andrijaša brajena u srdašce.
On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku,
tere knezu Marku potihora besidaše:
“Jeda mi to mogu, mili brate, umoliti,
Nemoj to mi vaditi sabljice iz srdašca, mili brajane,
dok ti ne naručim do dvi i do tri besedice.
Kada dojđeš, kneže Marko, k našoj majci junačkoj,
nimoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti,
i moj dil ćeš podati, kneže Marko, našoj majci,
zašto si ga nigde veče od mene ne dočeka.
Ako li te bude mila majka uprasiti, viteže Marko:
“Što mi ti je, sinko, sabljica sva krvava?”
nemoj to joj, mili brate, istinu kazovati,
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ֱאמֹר לָ ּה ,לְ ִא ּ ֵמנוּ ,דְּ ָב ִרים ְּכ ִדלְ ַה ָּלן:
ְ'צ ִבי נֶ ֱע ַמד ׁ ָש ֵקט מוּלִ י ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך,
ֵס ְר ָבה ַה ְ ּב ֵה ָמה לָ ֵתת לִ י לַ ֲעבֹר,
לֹא ִה ַּת ְר ִּתי ַ ּגם ֲאנִ י לָ ַא ָ ּיל לַ ְחלֹף,
ֲאזַ י נִ ָ ּצב נָ חו ּׁש ׁ ָשלַ ְפ ִּתי ֶאת ַח ְר ִ ּבי
ו ְּבלֵ ב ַה ְ ּצ ִבי ַה ּטוֹ ב וְ ַה ּׁ ָש ֵקט נָ ַע ְצ ִּתי .
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵעינַ י ַ ּב ְ ּצ ִבי ַה ָּתם נָ ַת ִּתי
ָּת ַקף אוֹ ִתי ָה ֶע ֶצב ְּכמוֹ ל ּו ָא ִחי ָהיָ ה הוּא .
ל ּו ַרק יָ כוֹ ל ָהיִ ִיתי לָ ׁשוּב ָאחוֹ ר ַ ּב ְ ּז ַמן,
לָ ֶב ַטח לֹא ָהיִ ִיתי קוֹ ֵטל אוֹ תוֹ ַ ּב ֶח ֶרב'.
וְ ִאם ִּת ׁ ְש ַאל אוֹ ְת ָך ִא ּ ֵמנ ּו ַה ּטוֹ ָבה:
ְ
ֵ'היכָ ן ָא ִח ָיךַ ,מ ְרקוֹ ַ ,אנְ ְד ֵר ָיא ׁש ַה ָ ּנ ִסיך?'
ׁ ֶשלּ ֹא ָּת ִהיןָ ,א ִחיֶ ,את ָה ֱא ֶמת לוֹ ַמר לָ ּה .
ֱאמֹר לָ ּה ,לְ ִא ּ ֵמנ ּו ַהיְ ָק ָרהִּ ,כי ְ ּבנָ ּה
ְ ּב ֶא ֶרץ נָ כְ ִר ָ ּיה ָ ּב ַחר לְ ִה ּׁ ָש ֵאר,
וְ כִ י ִמ ִ ּי ּסו ֵּרי ּ ְפ ֵר ָדה ָח ׁ ַש ׁש ָה ֶעלֶ ם,
נָ ׁ ַשק ּ ִפי נַ ֲע ָרה ַה ְּלבו ׁ ָּשה ּ ְפ ֵאר.
ֵ'מ ָאז ָא ִחי ַאנְ ְד ֵר ָיא ׁש נָ ׁ ַשק ֶאת ָה ַעלְ ָמה
ׁשוּב לֹא יֵ ֵצא ִע ּ ִמי לְ ִה ָּל ֵחם ַ ּב ְּק ָרב,
ׁשוּב לֹא יַ ְחלֹק ִע ּ ִמי ֶאת ׁ ְשלַ ל ַה ּ ִמלְ ָח ָמה.
ַה ַ ּנ ֲע ָרה נָ ְתנָ ה לוֹ ִעשְּׂ ֵבי ַּת ְבלִ ין ַר ִ ּבים
ו ָּמ ֲהלָ ה אוֹ ָתם ְ ּביֵ ין ַה ּׁ ִשכְ ָחה
וְ כָ ְך ִמ ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ָּכלְ ָתה ַעלְ ַמת ַה ֵחן .
ַה ְמ ִּתינִ י לוֹ ִ ,א ּ ִמי ,יָ ׁשוּב ַה ֵ ּבן ֵאלַ יִ ְך'.
וְ ִאם ְ ּביַ ַער ַעד לִ ְס ִטים יִ ּ ְפל ּו ָעלֶ ָיך,
ַאל ִּת ָ ּב ֵהל ֵמ ֶהםָ ,א ִחי ַהנּוֹ ַח ַמ ְרקוֹ ,
ֶאת ּ ִפ ָיך ּ ְפ ַתח ו ְּק ָרא ְ ּבקוֹ ל'ָ :א ִחי ַאנְ ְד ֵר ָיא ׁש!'
ָא ְמנָ ם לִ ְק ִר ָיא ְת ָך ֵאין ַט ַעם וְ תוֹ ֶחלֶ ת
ֲא ָבל לִ ְצלִ יל ַה ּׁ ֵשם יִ ּפֹל ַעל ַה ִּל ְס ִטים
מוֹ ָרא וְ יִ ּ ָמלֵ ט ַה ֶח ֶבר ָה ָארוּר
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ni naju majku nikako zlovoljiti,
da reci to ovako našoj majci junačkoj:
“Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac,
koji mi se ne hti sa drumka ukloniti, junačka majko,
ni on meni, mila majko, ni ja njemu,
i tuj stavši potrgoh moju sablju junačku,
i udarih tihoga jelenka u srdašce.
I kada ja pogleda onoga tiha jelenka,
gdi se htiše na drumku s dušicom razdiliti, tihoga jelenka,
i da bi me na povrate, ne bih ti ga zagubio”.
I kada te jošce bude naja majka uprašati:
“De gdi ti je, kneže Marko, tvoj brajen Andrejašu?”
ne reci mi našoj majci istine ponistore:
– Ostao je, reče, junak, mila majko, u tujoj zemlji,
iz koje se ne može od milinja odiliti, Andrejašu;
onde mi je obljubio jednu gizdavu devojku.
I otkle je junak tuj devojku obljubio,
nikad veće nije posal sa mnome vojevati,
i sa mnome nije veće ni plinka razdilio:
ona t’mu je dala mnogo bolja nepoznana
i onoga vinca, junaku, od zabitja, gizdava devojka,
li uskori mu hoceš, mila majko, nadijati.
A kad na te napadu gusari u crnoj gori,
nemoj to se prid njimi, mili brate, pripadnuti,
da iz glasa proklikni brajena Andrejaša, –
bud’ da me ćeš zaman, brate, pri potrebi klikovati.
Kada mi te začuju moje ime klikajući, kleti gusari,
taj čas će se od tebe junaci razbignuti,
kako su se vazdakrat razbigovali
kada su te začuli moje ime klikovati.
A neka da te vidi tvoja ljubina družina,
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ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶ ּב ָע ָברָ ,א ִחי ,נָ שְׂ א ּו ַרגְ לַ יִ ם
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמע ּו אוֹ ְת ָך קוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ִמי ְ ּב ִפ ָיך.
ָּכל זֹאת ַס ּ ֵפרָ ,א ִחי ,לְ ֶח ֶבר ֵמ ֵר ֶע ָיך".

איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג –
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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koji me si tvoga brata bez krivine zagubio!”
Vesel budi, gospodaru, i vesela ti družina, naš gospodaru!
Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje!
Dobavljeno iz.”
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ּוק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקֹו*
קֹוס ָט ִדין ְ
ֵּבי ְ



ימי,
רוֹ כְ ִבים ִא ׁיש ַעל סוּסוֹ ּפוֹ ְ ּב ָר ִט ִ
ֵ ּבי קוֹ ְס ָט ִדין ו ַּמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ.
ּפוֹ ֵת ַח ֶאת ּ ִפיו ֵ ּבי קוֹ ְס ָט ִדין:
"מ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'ָ ,א ִחי ַה ָ ּי ָקר,
ַ
בּ וֹ א ַ ּב ְּס ָתו ַה ָּקרוֹ ב ֶאל ֵ ּב ִיתי
יט ִר ּיוּס.
ימ ְ
לְ יוֹ ם ַחג לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל דִּ ִ
ִּת ְר ֵאנִ י חוֹ גֵ ג ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש,
ַ ּב ּ ִׂש ְמ ָחה ֶּת ֱחזֶ ה ו ַּב ֶּט ֶקס,
ְ ּבלֶ ֶחם וְ יַ יִ ןִ ,מ ׁ ְש ֶּתה לְ ִת ְפ ֶא ֶרת".
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֵמ ׁ ִשיב לוֹ :
"אל ַּתכְ ִ ּביר ֲה ָבלִ יםּ ֵ ,בי קוֹ ְס ָט ִדין.
ַ
לְ ָפנִ ים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ָא ִחי
ַאנְ ְד ֵר ָיא ׁש ִח ּ ַפשְׂ ִּתי ,נִ ְקלַ ְע ִּתי
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ֶאל ֵ ּב ְית ָך ַה ְמפ ָֹאר .
יט ִר ּיוּס ָהיָ ה זֶ הּ ַ ,ב ְּס ָתו.
ימ ְ
ְ ּב ַחגּ וֹ ׁ ֶשל דִּ ִ
ָ
ָ
ׁ ָשם ָר ִא ִיתי אוֹ ְתך ְ ּב ֵב ְיתך ֶה ָהדוּר,
ִ ּב ְקלוֹ נְ ָך ְר ִא ִית ָיך ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים:
ָר ִא ִיתי ׁ ָשם זוּג יְ תוֹ ִמים ְמ ַב ֵּק ׁש
ִמ ּ ְמ ָךּ ֵ ,בי קוֹ ְס ָט ִדיןְ ,קרוּם לֶ ֶחם יָ ֵב ׁש,
ימה ִמכּ וֹ ס יַ יִ ן ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִ ּב ְּק ׁשוּ.
וּלְ גִ ָ
ַא ְך ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת אוֹ ָתם'ִ :ה ְס ַּת ְּלקוּ ,יְ תוֹ ִמים,
ַאל ָּת ִמיט ּו ֶח ְר ּ ָפה ַעל ֶה ָחג וְ אוֹ ְר ַחי.
ַאל ִּת ׁ ְש ּת ּו ִמן ַה ַ ּייִ ן לְ ֵעינֵ י ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים'.
ֵּכןָ ,ר ִא ִיתי אוֹ ְת ָך וְ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ,קוֹ ְס ָט ִדין.
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִּל ִ ּבי נֶ ֱע ַצבֶ ,את ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
לָ ַק ְח ִּתי ִא ִּתי ֶאל ַה ּׁשוּק וְ ָקנִ ִיתי
*

תרגום הגרסה העברית נעשה מכמה מקורות ,מכאן שיש שינויים קלים במקור המובא בזאת.
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Marko Kraljević i beg Kostadin
Konje jašu do dva pobratima,
Beg Kostadin i Kraljević Marko,
Beg Kostadin besedio Marku,
“Pobratime, Kraljeviću Marko,
Da ti meni o jeseni dođeš,
O jeseni, o Dmitrovu danku,
A o mome krsnome imenu,
Pa da vidiš časti i poštenja,
A i lepa, brate, dočekanja,
I gospodske đakonije redom.”
Al’ besedi Kraljeviću Marko:
“Ne hvali se, beže, s dočekanjem!
Kad ja tražih brata Andrijaša,
Ja se desih u dvoru tvojemu
O jeseni, o Dmitrovu danku,
A o tvome krsnome imenu:
Vidio sam tvoje dočekanje,
I vidih ti do tri nečoveštva.”
Dođoše ti do dve sirotice,
Da j’ nahraniš hleba bijeloga
I napojiš vina crvenoga;
A ti veliš dema sirotama:
– “Id’t odatle, jedan ljudski gade!
Ne gad’te mi pred gospodom vina!”
A meni je žao, beže, bilo,
Žao bilo dveju sirotica,
Pa ja uzeh do dve sirotice,
Odvedoh ih dole na čaršiju,
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ּ ַפת ַח ָּלה לְ ָבנָ ה לִ ׁ ְשנֵ י ְמזֵ י ָה ָר ָעב,
ו ְּביַ יִ ן ִה ׁ ְש ֵק ִיתי ,לִ ׁ ְשבּ ֹר ִצ ְמאוֹ נָ ם,
ימת ַ ּבד ְק ִט ָיפה ַא ְר ָ ּג ָמן.
וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ְ ּגלִ ַ
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָּל ְב ׁש ּו ַ ּבד ְק ִט ָיפה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח,
ֶה ְחזַ ְר ִּתי אוֹ ָתם ֶאל ֵ ּב ְית ָך ְ ּביוֹ ם ַחג.
ַא ְך ָר ִא ָית אוֹ ָתםּ ֵ ,בי קוֹ ְס ָט ִדין ,נָ ַטלְ ָּת
ֶאת יָ דוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ַהיְ תוֹ ִמים ִ ּבשְׂ מֹאלְ ָך
את:
ימינְ ָך וְ ָק ָר ָ
וְ ֶאת ַה ּׁ ֵשנִ י ִ ּב ִ
'לַ ּׁ ֻשלְ ָחן בּ וֹ אוְּ ׁ ,שנֵ י ֲעלָ ִמים ֲא ִצילִ ים!'
ֹאש ַה ּׁ ֻשלְ ָחן.
וְ הוֹ ׁ ַש ְב ָּת אוֹ ָתם ְ ּבר ׁ
וְ ִה ֵ ּנה ַה ָּקלוֹ ן ַה ּׁ ֵשנִ יּ ֵ ,בי קוֹ ְס ָט ִדין:
אוֹ ֵר ַח ִ ּבלְ בו ּׁש ַ ּבד ְק ִט ָיפה יְ ׁ ָשנָ ה
הוֹ ׁ ַש ְב ָּת ַה ְר ֵחק ִ ּב ְק ֵצה ַה ּׁ ֻשלְ ָחן,
ַא ְך ַה ָ ּבא וּלְ בו ּׁשוֹ ַ ּבד ְק ִט ָיפה ֲח ָד ׁ ָשה,
ֹאש ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ֶאת ָה ִא ׁיש.
הוֹ ׁ ַש ְב ָּת ְ ּבר ׁ
ישיּ ֵ ,בי קוֹ ְס ָט ִדין:
וְ ִה ֵ ּנה ַה ָּקלוֹ ן ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
עוֹ ד נוֹ ְתר ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ַ ּגם ִא ּ ְמ ָך ַ ּגם ָא ִביךָ,
ַא ְך ֵהם לֹא יָ ׁ ְשב ּו לַ ּׁ ֻשלְ ָחן ַעל ְמנָ ת
לְ ָה ִרים כּ וֹ ס ׁ ֶשל יַ יִ ן לִ ְת ִח ַּלת ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה".
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Nahranih ih hleba bijeloga
I napojih vina crvenoga,
Pa pokrojih na njih čisti skerlet,
Čisti skerlet i zelenu svilu,
Pa ih onda poslah dvoru tvome;
A ja, beže, gledam iz prikrajka
Kako ćeš ih onda dočekati;
A ti uze jedno siročadi,
Uze njega u lijevu ruku,
Drugo uze na desnicu ruku,
Odnese ih udvore za stole:
“Jed’te pijte, gospodski sinovi!”
Drugo ti je, beže, nečovještvo:
Što su bili stari gospodari,
Ša su svoju haznu izgubili,
I na njima stari skerlet beše,
One mećeš u donju trpezu;
A koji su novi gospodari
I odskora haznu zametnuli,
I na njima novi skerlet beše,
One mećeš u gornju trpezu,
Pred njih nosiš vino i rakiju
I gospodsku đakoniju redom.
Treće ti je, beže, nečoveštvo:
Ti imadeš i oca i majku,
– Ni jednoga u astalu nema,
Da ti pije prvu čašu vina!”

 תמשיח במנזר מרקובי.'מרקו קרלייביץ
. בקירוב1367  שנת,במקדוניה
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ּומ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ַהּוִ ילָ ה ַ
ימי
ׁ ָש ֲעט ּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ּפוֹ ְ ּב ָר ִט ִ
ְ ּב ַהר ִמירוֹ ץ' ַה ּטוֹ ב לְ ַמ ְר ֶאה .
ָה ֶא ָחד ׁ ְשמוֹ ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
וְ ָא ִחיו הוּא ִמילוֹ ׁש ווֹ יְ בוֹ ָדה.
ֵהם ָרכְ ב ּו ַעל סו ִּסים ֻמ ְב ָח ִרים,
ר ַֹמח ְק ָרב ִ ּב ֵידי ָּכל ֶא ָחד.
ִא ׁיש ָא ִחיו ֵהם נָ ׁ ְשק ּו ַעל ַה ֶּל ִחי
ִּכי ׁ ָש ְר ָתה ַא ֲה ָבה ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ְמנַ ְמנֵ ם ַעל סוּסוֹ ַה ָ ּנ ִס ְיך,
הוּא ּפוֹ נֶ ה ֶאל ָא ִחיו וְ אוֹ ֵמר לוֹ :
"הוֹ ִמילוֹ ׁשָ ,א ִחי ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה,
ַה ּׁ ֵשנָ ה ,זוֹ נוֹ ֶפלֶ ת ָעלַ י.
ּ ְפ ַתח ֶאת ּ ִפ ָיךָ ,א ִחיּ ְ ,ב ׁ ִשיר זֶ ֶמר".
אוֹ ֵמר ִמילוֹ ׁש לְ ַמ ְרקוֹ ָא ִחיו:
"הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'ָ ,א ִחי,
ָהיִ ִיתי ׁ ָשר לְ ָך ְ ּברֹב עֹנֶ ג,
אתי ּ ִפי יַ יִ ן
ַא ְך ְ ּבלֵ יל ֶא ֶמ ׁש ִמ ֵּל ִ
ֶ ּב ָה ִרים ִעם ַה ִ ּוילָ ה ַר ְביוֹ יְ לָ ה.
זוֹ ִהזְ ִה ָירה אוֹ ִתי וְ ָא ְמ ָרה לִ י
לְ ַבל ּ ִפי ֶא ְפ ַּתח ְ ּבקוֹ ל זֶ ֶמר,
ִּכי ֲאזַ י ְּת ׁ ַש ֵ ּגר ֶאת ִח ֶ ּצ ָיה
ַה ַחדִּ ים ִ ּבגְ רוֹ נִ י ו ְּבלִ ִ ּבי".
ֲא ָבל ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֵה ׁ ִשיב לוֹ :
"שירָ ,א ִחיַ ,אל ִּת ָירא ִמן ַה ִ ּוילָ ה
ִׁ
ָּכל עוֹ ד ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֲאנִ י
ּי־ה ַעיִ ן
ָהרוֹ כֵ ב ַעל ׁ ַש ָראץ ְ ּגלו ָ
ו ְּביָ ִדי ַא ַּלת ּ ָפז ְמ ֻס ּ ֶמ ֶרת".

וילה רביוליה,
מרקו קרליביץ'
ומילוש אוביליץ'.
שלהי המאה ה.19-
צייר אלמוני.
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Marko Kraljević i vila
Pojezdiše do dva pobratima
Preko krasna Miroča planine,
Ta jedno je Kraljeviću Marko,
A drugo je vojvoda Milošu,
Naporedo jezde dobre konje,
Naporedo nose koplja bojna,
Jedan drugom belo lice ljubi,
Od milošte do dva pobratima;
Pake Marko na Šarcu zadrema,
Pak besedi pobratimu svome:
A moj brate, vojvoda Milošu!
Teško me je sanak obrvao,
Pevaj, brate, te me razgovaraj.
Al’ besedi vojvoda Milošu:
A moj brate, Kraljeviću Marko!
Ja bi tebe, brate, popevao,
Al’ sam sinoć mlogo pio vino
U planini s vilom Ravijojlom,
Pak je mene zapretila vila,
Ako mene čuje da popevam,
Oće mene ona ustreliti
I u grlo i u srce živo.
Al’ besedi Kraljeviću Marko:
Peraj, brate, ti se ne boj vile
Dok je mene Kraljevića Marka
I mojega vidovita Šarca
I mojega šestopera zlatna.
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ָאז ּ ָפ ַתח ִמילוֹ ׁש ּ ִפיה ּו ְ ּבזֶ ֶמר,
ו ֻּמ ְפלָ א ָהיָ ה לַ ַחן ַה ּׁ ִשיר,
ַעל ְ ּבנֵ י ַחיִ ל טוֹ ִבים ִמ ִ ּני ֶק ֶדם,
ַעל ַמלְ כֵ י ָמ ֶקדוֹ נְ יָ ה ָה ָא ֶרץ,
ִמי ָמ ׁ ַשל ָ ּב ּהֵּ ,כ ַיצדִ ,מי ָ ּבנָ ה
לְ זִ כְ רוֹ ְּכנֵ ִס ָ ּיה ְמפ ֶֹא ֶרת .
ְ ּברֹב עֹנֶ ג ִה ְק ׁ ִשיב לַ ּׁ ִשיר ַמ ְרקוֹ ,
הוּא ָרכַ ן ַעל ִמ ׁ ְש ַען ָה ֻא ָּכף,
נִ ְרדַּ ם ַמ ְרקוֹ ו ִּמילוֹ ׁש ְמזַ ּ ֵמר.
ׁשוֹ ַמ ַעת ַה ִ ּוילָ ה ַר ְביוֹ יְ לָ ה,
ְמ ׁ ִש ָיבה לוֹ לְ ִמילוֹ ׁש ְ ּבזֶ ֶמר,
ַא ְך ָע ִדיף הוּא קוֹ לוֹ ַה ְמפ ָֹאר,
וְ עוֹ לֶ ה ַעל קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַה ִ ּוילָ ה.
קוֹ ֶצ ֶפת ַה ִ ּוילָ ה ַר ְביוֹ יְ לָ ה,
ֶאל ָה ֶרכֶ ס ׁ ֶשל ִמירוֹ ץ' זִ ְ ּנ ָקה ִהיא
וְ ׁ ִש ְּל ָחה ׁ ְשנֵ י ִח ִ ּצים ִמן ַה ֶּק ׁ ֶשת .
ָה ֶא ָחד ִ ּבגְ רוֹ ן ִמילוֹ ׁש ּפוֹ גֵ ַע,
ַה ּׁ ֵשנִ י ְמ ׁ ַש ֵּסף ֶאת לִ בּ וֹ  .
"הוֹ ָ ,ה ֵאם ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה!" קוֹ ֵרא ִמילוֹ ׁש,
"א ִחי ַמ ְרקוֹ ּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים,
ָ
ּ ָפגְ ָעה ִ ּבי ַה ִ ּוילָ הָ  .א ַמ ְר ִּתי
ׁ ֶש ָאסוּר לִ י לָ ׁ ִשיר ְ ּב ַהר ִמירוֹ ץ'".
ֵה ִקיץ ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ָא ִחיו ַמ ְרקוֹ .
הוּא זִ ֵ ּנק ִמ ּסוּסוֹ ַה ָ ּנקֹד,
ֶאת ַה ֶח ֶבק ָמ ַתח וְ ִהדֵּ ק,
ַ ּגם ִח ֵ ּבק וְ נִ ּׁ ֵשק ֶאת ָה ֶרכֶ ׁש:
"א ָה ּהְּ ,כנַ ף יְ ִמינִ י ַא ָּתהַ ׁ ,ש ָראץ,
ֲ
ִאם ַּת ְד ִ ּביק ֶאת ַה ִ ּוילָ ה ַר ְביוֹ יְ לָ ה,
ּ ַפ ְרסוֹ ֶת ָיך ַא ְט ִ ּב ַיע ְ ּבכֶ ֶסף,
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Onda Miloš poče da popeva,
A krasnu je pesmu započeo
Od svi naši bolji i stariji,
Kako j’ koji drž’o kraljevinu
Po čestitoj po Maćedoniji,
Kako sebe ima zadužbinu;
A Marku je pesma omilila,
Nasloni se sedlu na oblučje,
Marko spava, Miloš popijeva;
Začula ga vila Ravijojla,
Pa Milošu poče da otpeva,
Miloš peva, vila mu otpeva,
Lepše grlo u Miloša carsko,
Jeste lepše nego je u vile.
Rasrdi se vila Ravijojla,
Pak odskoči u Miroč planinu,
Zape luka i dve bele strele,
Jedna ud’ri u grlo Miloša,
Druga ud’ri u srce junačko.
Reče Miloš: Jao moja majko!
Jao Marko, Bogom pobratime!
Jao brate, vila me ustreli!
A nisam li tebe besedio,
Da ne pevam kroz Miroč planinu?
A Marko se trže iza sanka,
Pa odskoči s konja šarenoga,
Dobro Šarcu kolane poteže,
Šarca konja i grli i ljubi:
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ֵּכןּ ְ ,בכֶ ֶסף ָטהוֹ ר וְ זָ ָהב.
ְּכסוּת ִמ ּ ֶמ ׁ ִשי ֶא ֵּתן ַעד ִ ּב ְר ֶּכ ָיך,
וּגְ ִדילִ ים ִמ ִ ּב ְר ֶּכ ָיך וָ ַמ ָּטה,
ו ְּב ַר ֲע ָמ ְת ָך ֶא ׁ ְשזֹר חוּט זָ ָהב
ו ְּפנִ ינִ ים ְמ ֻרבּ וֹ ת לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
ַא ְך ִאם לֹא ַּת ְד ִ ּביק ֶאת ַר ְביוֹ יְ לָ ה
ֲאנַ ֵּקר ֶאת ֵעינֶ ָיך ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
ֶאת ַרגְ לֶ ָיך ֶא ׁ ְשבּ ֹרָּ ,כל ָה ַא ְר ַ ּבע.
וְ ָאנִ ַיח לְ ָך ַעל ָ ּגחוֹ ן
ֵמ ַא ּׁשו ַּח לִ זְ חֹל ֶאל ַא ּׁשו ַּח,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ַמ ְרקוֹ ֲאנִ י לְ לֹא ִמילוֹ ׁש".
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ זִ ֵ ּנק לָ ֻא ָּכף,
ְ ּב ַהר ִמירוֹ ץ' דָּ ַהר ַה ָ ּנ ִסיךְ.
ִר ֲח ָפה לְ ִפ ְס ַ ּגת ַהר ַר ְביוֹ יְ לָ ה
וְ ׁ ָש ַעט ָה ַר ּ ָמ ְך ִמ ַּת ְח ֶּת ָיה,
לֹא רוֹ ֶאה לֹא ׁשוֹ ֵמ ַע ַה ִ ּוילָ ה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר הוּא ָר ָאה ֶאת ַר ְביוֹ יְ לָ ה,
זִ ֵ ּנק הוּא לְ ג ַֹב ּה ׁ ָשלוֹ ׁש
ֲחנִ יתוֹ ת וְ ַא ְר ַ ּבע לָ א ֶֹר ְך,
ָּכ ְך ִה ְד ִ ּביק ָה ַר ּ ָמ ְך ֶאת ַה ִ ּוילָ ה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ָ ּצ ָרה זוֹ ִה ְב ִחינָ ה,
ִח ׁיש ָט ָסה ֶאל ָעב ָ ּב ָר ִק ַיע.
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ְ ּבכ ַֹח ִס ְח ֵרר
ַא ָּלתוֹ וְ ִה ִּטיל ְ ּב ַר ְביוֹ יְ לָ ה.
זוֹ ּ ָפגְ ָעה ְ ּבגַ ָ ּב ּה ַה ָּל ָבן
וְ ִהכְ ִר ָיעה ֶאת וִ ילָ ה לָ ָא ֶרץ.
דָּ ׁש ָ ּב ּה ַמ ְרקוֹ ְ ּבמוֹ ט ו ַּמלְ ֶקה,
הוֹ ֵפ ְך ָ ּב ּה יָ ִמינָ ה וּשְׂ מֹאלָ ה,
ַמ ֶּכה ְ ּב ַא ָּלה ְמ ֻס ּ ֶמ ֶרת.
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Jao Šaro, moje desno krilo!
Dostigni mi vilu Ravijojlu,
Čistim ću te srebrom potkovati,
Čistim srebrom i žeženim zlatom;
Pokriću te svilom do kolena,
Od kolena kite do kopita;
Grivu ću ti izmešati zlatom,
A potkitit’ sitnijem biserom;
Ako li mi ne dostigneš vile,
Oba ću ti oka izvaditi,
Sve četiri noge podlomiti,
Pa ću t’ ovde tako ostaviti,
Te se tuci od jele do jele,
K’o ja Marko bez mog pobratima.
Dovati se Šarcu na ramena,
Pak potrča kroz Miroč planinu.
Vila leti po vr’u planine,
Šarac jezdi po sredi planine,
Ni gde vile čuti ni videti.
Kad je Šarac sagledao vilu.
Po s tri koplja u visinu skače,
Po s četiri dobre u napredak,
Brzo Šarac dostigao vilu;
Kad se vila vide na nevolji,
Prnu jadna nebu pod oblake,
Poteže se buzdovanom Marko
Pustimice dobro neštedice,
Belu vilu međ’ pleći udari,
Obori je na zemljicu čarnu,
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"לָ ּ ָמה ,וִ ילָ ה ,יִ ּקֹם ָ ּב ְך ָה ֵאל,
יָ ִר ָית ְ ּב ָא ִחי ְ ּב ִח ַ ּציִ ְך?
ְּתנִ י לַ ֶ ּג ֶבר ׁ ִש ּקוּי לְ ַמ ְר ּ ֵפא,
ֹאש ְך ֲא ַק ּ ֵפד".
וְ ִאם לֹאֶ ,את ר ׁ ֵ
ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה ַמ ְב ִט ָיחה לוֹ ַה ִ ּוילָ ה:
"א ִחי ַמ ְרקוֹ ּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים
ָ
ו ְּב ׁ ֵשם יוֹ ָחנָ ן ַה ָּקדוֹ ׁש,
ִאם ִּת ֵּתן ֶאת ַח ַ ּייּ ְ ,ב ַהר ִמירוֹ ץ'
ֲאלַ ֵּקט ֲעשָׂ ִבים לְ ַמ ְר ּ ֵפא,
ָ
וְ ָא ִקים לִ ְת ִח ָ ּיה ֶאת ָא ִחיך".
לִ ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָה ֵאל ַר ְך לֵ ב ַמ ְרקוֹ ,
ו ְּבלִ בּ וֹ ָח ׁש ּתוּגָ ה ַה ָ ּנ ִס ְיך.
הוּא נוֹ ֵתן ֶאת ַח ֶ ּי ָיהּ ָ  .ב ָהר
זוֹ ְמלַ ֶּק ֶטת ְצ ָמ ִחים לְ ַמ ְר ּ ֵפא,
ו ְּבעוֹ ָד ּה ְמלַ ֶּק ֶטת קוֹ ֵראת:
"אנִ י ָ ּב ָאהָ ,א ִחיּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֵאל".
ֲ
ְ ּב ַהר ִמירוֹ ץ' לִ ְּק ָטה ֶאת ָה ֵעשֶׂ ב
וְ ֵה ִב ָיאה ָמזוֹ ר לְ ֶבן ַחיִ ל.
ׁ ָש ַפר ְ ּגרוֹ ן ָה ִא ׁיש וְ ִה ׁ ְש ִ ּב ַיח,
וְ קוֹ ל ִמילוֹ ׁש נָ ֶאה ֵמ ֵאי ּ ַפ ַעם.
ָּכ ְך ְ ּגרוֹ נוֹ ָּ ,כ ְך לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּג ֶבר
ַה ּפוֹ ֵעם ְ ּב ָחזְ ָקה ֵמ ֵאי ּ ַפ ַעם.
ֶאל ַהר ִמירוֹ ץ' ַה ִ ּוילָ ה הוֹ לֶ כֶ ת.
לְ ַד ְר ָּכם ָהלְ כ ּו ַמ ְרקוֹ ו ִּמילוֹ ׁש,
ֶאל ּ ֶפלֶ ְך ּפוֹ ֶרץ' ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ִ ּב ְ ּב ֶרגוֹ בוֹ ַ ,ה ְּכ ָפר ַה ָ ּגדוֹ ל,
ימי נַ ַחל ִטימוֹ ק ָצלְ ח ּו ֵהם,
ֶאת ֵמ ֵ
וְ ָרכְ ב ּו ֶאל ַה ּ ֶפלֶ ְך ׁ ְשמוֹ וִ ִידין.
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Pak je stade biti buzdovanom:
Prevrće je s desne na lijevu,
Pak je bije šestoperom zlatnim:
Za što, vilo, da te Bog ubije!
Zašt’ ustreli pobratima moga?
Daj ti bilje onome junaku,
Jer se ne ćeš nanositi glave.
Sta ga vila Bogom bratimiti:
Bogom brate! Kraljeviću Marko!
Višnjim Bogom i svetim Jovanom
Daj me puštaj u planinu živu,
Da naberem po Miroču bilja,
Da zagasim rane na junaku.
Al’je Marko milostiv na Boga,
A žalostiv na srcu junačkom,
Pusti vilu u planinu živu,
Bilje bere po Miroču vila,
Bilje bere, često se odziva:
Sad ću doći, Bogom pobratime!
Nabra vila po Miroču bilja,
I zagasi rane na junaku,
Lepše grlo u Miloša carsko,
Jeste lepše nego što je bilo,
A zdravije srce u junaku,
Baš zdravije nego što je bilo.
Ode vila u Miroč planinu,
Ode Marko s pobratimom svojim,
Otidoše Porečkoj krajini,
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ַא ְך ַר ְביוֹ יְ לָ ה לַ ִ ּוילוֹ ת ִה ִ ּג ָידה:
"א ֲחיוֹ ַתיַ ,ה ּט ּו נָ א לִ י אֹזֶ ן.
ַ
ִאם ֶאת ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ׁ ְש ַמ ְע ֶּתן,
ד־ה ַעיִ ן,
וְ ֶאת ׁ ַש ָראץ סוּסוֹ ַח ָ
ַאל ִּתיר ּו ִח ֵ ּציכֶ ן ֶאל ַה ֶ ּג ֶבר
ִּכי ַא ָּלה ִמ ָ ּז ָהב ְ ּביָ דוֹ ,
ָ ּב ּה ִה ְפלִ יא לְ ַהכּ וֹ ת ִ ּבי ַעד ִּכי
ַ ּב ַח ִ ּיים ַרק ְ ּבד ַֹחק נוֹ ַת ְר ִּתי".

וילה רביולה .קשישטוף
בלינסקי.1867 ,
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I Timok su vodu prebrodili
Na Bregovu selu velikome,
Pa odoše krajini Vidinskoj;
Ali vila međ’ vilama kaže:
O čujete, vile drugarice?
Ne streljajte po gori junaka
Dok je glasa Kraljevića Marka
I njegova vidovita Šarca
I njegova šestopera zlatna;
Što sam jadna od njeg’ pretrpila!
I jedva sam i živa ostala.
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ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' וְ ַהּנֶ ֶׁשר
א.
ׁשוֹ כֵ ב ַמ ְרקוֹ ְ ּב ָסמו ְּך ֶאל דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
ימה יְ ֻר ָּקה
הוּא עוֹ ֵטף ֶאת גּ וּפוֹ ִ ּבגְ לִ ָ
ו ְּמכַ ֶּסה ֶאת ּ ָפנָ יו ְ ּב ָא ִריג ְמ ֻר ָּקם,
ֲחנִ יתוֹ נְ עו ָּצה ַ ּב ַּק ְר ַקע ֵמ ָאחוֹ ר,
וְ ֵאלֶ ָיה ָק ׁשוּר ׁ ַש ָראץַ ,ר ּ ָמכוֹ ,
וְ נֶ ׁ ֶשר נִ ָ ּצב ַעל ֻחדּ וֹ ׁ ֶשל ָהר ַֹמח.
הוּא ֵמ ֵצל ִ ּבכְ נָ ָפיו ַעל ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ו ַּמיִ ם זוֹ לְ גִ ים ִמ ּ ַמ ּקוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר
ו ַּמ ְרוִ ים ֶאת ִצ ְמאוֹ ן ַה ִ ּגבּ וֹ ר ַה ּ ָפצו ַּע.
ֲאזַ י וִ ילָ ה קוֹ ֵראת ִמ ּס ֶֹב ְך ַה ַ ּי ַער:
"ה ּהּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהיםֱ ,אמֹר לִ י נָ א ,נֶ ׁ ֶשר,
ָ
וְ כִ י ַמה ּו ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ָעשָׂ ה ִא ְּת ָך ַמ ְרקוֹ ?
ַ ּג ֵּלה נָ א לִ י ,נֶ ׁ ֶשרְּ ,תמו ַּרת ֵאיזוֹ טוֹ ָבה
ְּכנָ ֶפ ָיך ִּת ְפרֹשׂ לְ ָה ֵצל ֵמ ָעלָ יו,
ו ְּב ַמיִ ם ָק ִרים ִמ ּ ַמ ּקוֹ ְר ָך ְּת ַט ְפ ֵטף
לְ ַה ְרווֹ ת ִצ ְמאוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש ַה ּ ָפצו ַּע?"
ָאז ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַה ֶ ּנ ׁ ֶשרּ ָ ,גדוֹ ל וְ ָאפֹר:
"בלְ ִמי ֶאת ּ ִפ ְיך ,וִ ילָ הִ ׁ ,ש ְת ִקי וְ ַה ְק ׁ ִש ִיבי .
ִּ
וְ כִ י יֵ ׁש ַמ ֲעשֶׂ ה עוֹ ד ׁ ֶש ּ ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ָעשָׂ ה וְ ֵאינֶ ּנ ּו ַמ ֲעשֶׂ ה לְ מוֹ ֵפת?
ֵהן לָ ֶב ַטח יוֹ ַד ַעת ַ ּגם ַא ְּת ּ ָפ ֳעלוֹ ,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֶ ה ִה ּ ִפיל ֲחלָ לִ ים ְ ּבקוֹ סוֹ בוֹ
ו ׁ ְּשנֵ י ַה ּ ְמלָ כִ ים לְ ִפי ֶח ֶרב נָ ְפלוּ,
ֵמת מו ָּראד וְ לָ זָ אר ַ ּגם ׁ ָש ַבק לְ כָ ל ַחי.
ַ ּגל ַהדָּ ם ִה ְתרוֹ ֵמם וְ גָ ָאה ַעד ִמ ׁ ְשוֶ ֶרת,
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ָּקלַ ח לְ ַא ִ ּביר ַעד ַה ּמ ֶֹתן,
סו ִּסים ו ְּבנֵ י ַחיִ ל ָצ ִפים ְ ּבתוֹ כוֹ ,
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Marko Kraljevic i Orao
I
Leži Marko kraj druma careva,
pokrio se zelenom dolamom,
po obrazu srmajli-maramom,
čelo glave koplje udario;
za koplje je Šarac konjic svezan,
na koplju je sura tica orle:
širi krila, Marku čini lada,
a u kljunu nosi vode ladne,
te zapaja ranjena junaka.
Al’ besedi iz gorice vila:
O, boga ti, sura tico orle,
što je tebi dobra učinio,
učinio Kraljeviću Marko:
širiš krila, te mu činiš lada,
i u kljunu nosiš vode ladne,
te zapajaš ranjena junaka?
Al’ besedi’sura tica orle:
Muči, vilo, mukom se zamukla!
Kako m’ nije dobra učinio,
učinio Kraljeviću Marko?
Možeš znati i pametovati:
kad izgibe vojska na Kosovu
i obadva cara poginuše,
car Murate i kneže Lazare,
pade krvca konju do strmašca
i junaku do svil’na pojasa, –
po njoj plove konji i junaci:
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סוּס ְ ּבסוּס ו ֶּבן ַחיִ ל ְ ּב ֵר ֵעה ּו נוֹ גֵ ַע.
ֲאזַ י ַע ְטנ ּו ִמ ּ ַמ ַעל ְר ֵע ִבים ַעל ַה ַ ּגיִ ס,
ְר ֵע ִבים ו ְּצ ֵמ ִאים נָ ַפלְ נ ּו ָעלָ יו.
ָאכַ לְ נ ּו ַעד שׂ ַֹבע ִמ ְ ּבשָׂ רוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם,
ו ְּב ַדם ֲחלָ לִ ים ִצ ְמאוֹ נֵ נ ּו ׁ ָש ַב ְרנוּ.
ב.
יטה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִמ ּ ַמ ַעל
ֲאזַ י ּ ֶפ ַתע ִהלְ ִה ָ
וְ יָ ְב ׁש ּו ׁ ְש ֵּתי ְּכנָ ַפי ַה ְּספוּגוֹ ת ְ ּב ָד ִמים,
ֵהן ִהכְ ִ ּביד ּו ָעלַ י ,לְ עוֹ ֵפף לֹא יָ כֹלְ ִּתי .
ָּכל ֵר ַעי ַה ְ ּנ ׁ ָש ִרים עוֹ ְפפ ּו לַ ּ ָמרוֹ ם,
ָּכ ְך ִ ּבשְׂ ֵדה ִמלְ ָח ָמה נוֹ ַת ְר ִּתי לְ ַבד,
נִ ְר ָמס ְ ּב ַפ ְרסוֹ ת ַא ִ ּב ִירים וְ סו ִּסים.
ָאז ָה ֵאל ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמים ׁ ָשלַ ח לִ י ֶאת ַמ ְרקוֹ .
זֶ ה ִמדַּ ם ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל ִח ֵּלץ ֶאת גּ וּפוֹ ,
ַעל ַ ּגבּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ַש ָראץ ֵמ ָאחוֹ ר ִה ִ ּנ ַיחנִ י
וְ ֶאל יַ ַער יָ רֹק ָּכ ְך דִּ ְר ֵ ּבן ֶאת סוּסוֹ ,
ׁ ָשם נָ ַתן ֶאת גּ ו ִּפי ִ ּבזְ ִהירוּת ַעל ַ ּבד א ֶֹרן.
ֲאזַ י ֶ ּג ׁ ֶשם יָ ַרד ֵמ ָענָ ן וְ ָר ַחץ
ֶאת ְּכנָ ַפי ַה ְ ּצרוּבוֹ ת ִמ ַּל ַהט ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ׁשוּב יָ כֹלְ ִּתי לִ נְ סֹק וְ לָ טוּס לַ ּ ָמרוֹ ם,
ֵמ ַעל ח ֶֹר ׁש יָ רֹק לְ עוֹ ֵפף ִ ּבכְ נָ ַפי
וְ לַ ְחבּ ֹר ֶאל ֵר ַעי ְמ ִה ֵירי ָה ֶא ְב ָרה .
עוֹ ד ַמ ֲעשֵׂ ה ְצ ָד ָקה ָעשָׂ ה ִע ּ ִמי ַה ֶ ּג ֶבר,
ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַרב ִמ ֵידי ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ .
ֲה ִתזְ ְּכ ִרי ֵּכ ַיצד ָ ּב ֲע ָרה ָה ִעיר קוֹ סוֹ בוֹ ,
וְ ָהכֵ ַיצד ָעלָ ה ָ ּב ֵא ׁש ִמגְ דַּ ל ַאגָ 'אגִ ינָ ה,
בּ וֹ ֶא ְפרוֹ ַחי ׁ ֶש ִּלי ָמ ְצא ּו ִמ ְס ּתוֹ ר ֵמ ֵא ׁש?
ָא ַסף אוֹ ָתם ֵאלָ יו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ ּב ֵחיקוֹ ,
נָ שָׂ א ֶאת גּ וֹ זָ לַ י ֶאל ְמעוֹ נוֹ ַה ַ ּצח,
וְ ׁ ָשם ִט ּ ֵפל ָ ּב ֶהם ְּכח ֶֹד ׁש וְ ׁ ָשבו ַּע
וּלְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ׁ ִש ְח ֵרר אוֹ ָתם ַ ּב ַ ּי ַער.
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konj do konja, junak do junaka,
a mi tice doletismo gladne,
doletismo i gladne i žedne,
ljuckoga se naranismo mesa
n krvi se ljucke napojismo,
a moja se krila zakvasiše,
II
planu sunce iz neba vedroga,
te se moja krila okoreše:
ja ne mogo s kril’ma poletiti,
a moje je društvo odletilo;
ja ostado nasred polja ravna,
te me gaze konji i junaci.
Bog donese Kraljevića Marka,
uze mene iz krvi junačke,
pa me metnu za sebe na Šarca,
odnese me u goru zelenu,
pa me metnu na jelovu granu;
iz nebesa sitan dažd udari,
te se moja krila poopraše,
i ja mogo s kril’ma poletiti,
poletiti po gori zelenoj,
sastado se s mojom družbinicom..
Drugo mi je dobro učinio,
učinio Kraljeviću Marko,
možeš znati i pametovati:
kad izgore varoš na Kosovu
i izgore kula Adžagina,
onde bili moji orlušići,
pa i skupi Kraljeviću Marko,
on i skupi u svil’na nedarca,
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ֵּכןַ ,מ ְרקוֹ ָה ַא ִ ּביר ָעשָׂ ה לְ ַמ ֲענִ י זֹאת,
ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך ׁ ָשמוּר ִע ּ ִמי זִ כְ רוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ
ְּכיוֹ ם ַצח ו ָּב ִהיר ֵ ּבינוֹ ת יְ ֵמי ׁ ָשנָ ה".

מרקו על שראץ סוסו.
דבינה רוסטופ (.1955 ,)Rostop
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odnese i dvoru bijelome,
pa i rani čitav mesec dana,
čitav mesec i nedelju više,
pa i pusti u goru zelenu, –
sastado se s moji orlušići.
To je meni učinio Marko!
Spominje se Kraljeviću Marko
kao dobar danak u godini.
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ׁשֹותה יַ יִ ן ְּב ַר ַמ ָדאן
ַמ ְרקֹו ֶ
ָא ַסר ַה ֻּסלְ ָטאן סוּלַ יְ ָמאן
ְ ּב ַר ַמ ָדאן לִ גְ מ ַֹע יַ יִ ן,
וְ לֹא לִ לְ בּ ֹׁש ְמ ִעיל יָ רֹק,
וְ לֹא לַ ְחגּ ֹר ַעל מ ֶֹתן ֶח ֶרב,
וְ לֹא לִ ְרקֹד ִעם ֲעלָ מוֹ ת.
ִעם ֲעלָ מוֹ ת רוֹ ֵקד לוֹ ַמ ְרקוֹ ,
וְ גַ ם חוֹ גֵ ר ַח ְרבּ וֹ ַעל מ ֶֹתן,
וְ גַ ם לוֹ ֵב ׁש ְמ ִעיל יָ רֹק,
ו ְּב ַר ַמ ָדאן גּ וֹ ֵמ ַע יַ יִ ן.
ַ ּגם ֶאת ַהחוֹ ג'וֹ ת וְ ַה ַחאגִ 'ים
ֵמ ִסית לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִע ּמוֹ יַ ְחדָּ ו.
ָהלְ כ ּו טו ְּר ִקים ֶאל ַה ֻּסלְ ָטאן:
"סלְ ָטאןָ ,א ִבינ ּו וְ ִא ּ ֵמנוּ,
ֻ
ֲהלֹא ָא ַס ְר ָּת ַעל ֻּכ ָּלנ ּו
ְ ּב ַר ַמ ָדאן לִ גְ מ ַֹע יַ יִ ן,
וְ לֹא לִ לְ בּ ֹׁש ְמ ִעיל יָ רֹק,
וְ לֹא לַ ְחגּ ֹר ַעל מ ֶֹתן ֶח ֶרב,
וְ לֹא לִ ְרקֹד ִעם ֲעלָ מוֹ ת.
ִעם ֲעלָ מוֹ ת הוּא ְמחוֹ לֵ ל,
וְ גַ ם חוֹ גֵ ר ַח ְרבּ וֹ ַעל מ ֶֹתן,
וְ גַ ם לוֹ ֵב ׁש ְמ ִעיל יָ רֹק,
ו ְּב ַר ַמ ָדאן גּ וֹ ֵמ ַע יַ יִ ן.
יִ ׁ ְש ֶּתה ִאם זֶ ה ֶח ְפצוֹ ֲ ,א ָבל
ַ ּגם ֶאת ַהחוֹ ג'וֹ ת וְ ַה ַחאגִ 'ים
ֵמ ִסית לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִע ּמוֹ יַ ְחדָּ ו".
ׁ ָש ַמע ֻסלְ ָטאן ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהם,
ׁ ְשנֵ י מוֹ ִד ִיעים זִ ּ ֵמן ֵאלָ יו.
ָא ַמר" :לְ כ ּו ׁ ְשנֵ יכֶ ם ֶאל ַמ ְרקוֹ ,
ַצ ּו ּו ָעלָ יו לָ בוֹ א ֵאלַ י".
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Marko pije uz ramazan vino
Sultan Sulejman jasak učinio,
Da s’ ne pije uz ramazan vino,
Da s’ ne nose zelene dolame,
Da s’ ne pašu sablje okovane,
Da s’ ne igra kolom uz kadune;
Marko igra kolom uz kadune,
Marko paše sablju okovanu,
Marko nosi zelenu dolamu,
Marko pije uz ramazan vino,
Još nagoni odže i adžije,
Da i oni s njime piju vino
Idu Turci sultanu na parnicu:
“Sultan Sulejmane, i otac i majko!
“Nijesi li jasak učinio,
“Da s’ ne pije uz ramazan vino,
“Da s’ ne nose zelene dolame,
“Da s’ ne pašu sablje okovane,
“Da s’ ne igra kolom uz kadune;
“Marko igra kolom uz kadune,
“Marko paše sablju okovanu,
“Marko nosi zelenu dolamu,
“Marko pije uz ramazan vino;
“Pa mu prosto, da sam pije vino,
“Već nagoni oce i adžije,
“Da i oni s njime piju vino.”
Kad je sultan razumeo reči,
On pošilje dva svoja čauša:
“Otidoše, dva čauša mlada,
“Pak kažite Kraljeviću Marku
“Da ga care na divan zaziva.”
Otidoše dva čauša mlada.
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יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ י ַה ּׁ ְשלִ ִיחים לַ דֶּ ֶר ְך,
ָמ ְצא ּו אוֹ תוֹ גּ וֹ ֵמ ַע יַ יִ ן
יט ִרים ְּת ֵר ָיסר.
ִמ ַּכד וּבוֹ לִ ְ
ׁ ְשנֵ י ַה ּׁ ְשלִ ִיחים דִּ ְ ּבר ּו ֵאלָ יו:
"ש ַמ ְע ָּתּ ֶ ,בן ַה ּ ֶמלֶ ְךַ ,מ ְרקוֹ ,
ָׁ
ָ
קוֹ ֵרא לְ ך ַה ָ ּצאר ֵאלָ יו,
ֶאל ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ַה ֻּסלְ ָטאן".
ָרגַ ז ֲאזַ י ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ֵהנִ יף ְ ּביָ דוֹ ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן
ו ִּב ׁ ְשלִ ֵיחי ֻסלְ ָטאן ִה ִּטיל.
ֹאש וְ גָ ִב ַיע,
ִה ׁ ְש ִמיע ּו קוֹ ל ר ׁ
נִ ָ ּגר ַהדָּ ם ,קוֹ לֵ ַח יַ יִ ן.
ֶאל ֶה ָח ֵצר ַמ ִ ּג ַיע ַמ ְרקוֹ ,
יוֹ ׁ ֵשב לוֹ לַ ֻּסלְ ָטאן ַעל ֶ ּב ֶרךְ,
ִּכ ּ ַפת ַס ּמוּר ׁשוֹ ֵמט ַעל ֵמ ַצח,
ְ ּביָ דוֹ ַא ָּלה ,וְ ֶאת ַח ְרבּ וֹ
ִה ִ ּנ ַיח ַמ ְרקוֹ ְ ּב ֵחיקוֹ .
ָסח סוּלַ יְ ָמאן ֵאלָ יו לֵ אמֹר:
"ק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ ּבנִ י ַה ְמ ֻא ּ ָמץ,
ְ
ׁ ָשלַ ְח ִּתי ַצו וּבוֹ ָא ַס ְר ִּתי
ְ ּב ַר ַמ ָדאן לִ גְ מ ַֹע יַ יִ ן,
וְ לֹא לִ לְ בּ ֹׁש ְמ ִעיל יָ רֹק,
וְ לֹא לַ ְחגּ ֹר ַעל מ ֶֹתן ֶח ֶרב,
וְ לֹא לִ ְרקֹד ִעם ֲעלָ מוֹ ת.
ֲא ָבל ָהי ּו ְ ּב ִר ּיוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
הוֹ ִציא ּו דִּ ָ ּב ְת ָךָ ,א ְמר ּו
ׁ ֶש ִעם ָ ּבנוֹ ת ַא ָּתה רוֹ ֵקד,
ׁ ֶש ַח ְר ְ ּב ָך ַּת ְחגּ ֹר ַעל מ ֶֹתן
וְ ׁ ֶש ּ ְמ ִעיל יָ רֹק ִּתלְ ַ ּב ׁש
ו ְּב ַר ַמ ָדאן ׁ ָש ִת ָית יַ יִ ן
וְ עוֹ ד ָּת ִסית ַחאגִ 'ים וְ חוֹ ג'וֹ ת
ִא ְּת ָך יַ ְחדָּ ו לִ גְ מ ַֹע יַ יִ ן.
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Kad dođoše Kraljeviću Marku,
Ali Marko pod šatorom pije,
Pred njim kupa od dvanaest oka;
Besede mu dva čauša mlada:
“Da čuješ li, Kraljeviću Marko!
“Tebe sultan na divan zaziva,
“Da ti ideš sultanu na divana.”
Rasrdi se Kraljeviću Marko,
Pak dovati onu kupu s vinom,
Pa udara sultanova čauša,
Pršte kupa a pršte i glava,
I proli se i krvca i vino.
Ode Marko sultanu na divana,
Sede sultanu do desna kolena,
Samur:kalpak na oči namiče,
A buzdovan uza se privlači,
Britku sablju na krilo namiče
Besedi mu sultane Sulejmane:
“Moj posinko, Kraljeviću Marko!
“Ta ja jesam jasak učinio,
“Da s’ ne pije uz ramazan vino,
“Da s’ ne nose zelene dolame,
“Da s’ ne pašu sablje okovane,
“Da s’ ne igra kolom uz kadune;
“Dobri ljudi o zlu govoriše,
“Na jednoga Marka potvoriše,
“Da ti igraš kolom uz kadune,
“Da ti pašeš sablju okovanu,
“Da ti nosiš zelenu dolamu,
“Da ti piješ uz ramazan vino,
“Još nagoniš odže i adžije,
“Da i oni s tobom piju vino.
“Za što kalpak na oči namičeš?
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ֶאת ַה ּקוֹ לְ ּ ָפק לָ ּ ָמה ִה ְר ַּכנְ ָּת,
וְ ָה ַא ָּלה ְ ּביָ ְד ָך ַמדּ ו ַּע,
וְ לָ ּ ָמה ְ ּב ֵח ְיק ָך ַה ֶח ֶרב?"
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶ ּבן ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ְרקוֹ :
"סלְ ָטאןָ ,א ִבי ַה ְמ ַא ּ ֵמץ,
ֻ
ְ ּב ַר ַמ ָדאן ׁ ָש ִת ִיתי יַ יִ ן –
ֱאמוּנָ ִתי ַמ ְר ׁ ָשה לִ י זֹאת.
ַחאגִ 'ים ִהזְ ַמנְ ִּתי וְ גַ ם חוֹ ג'וֹ ת
ִּכי ֵאין זֶ ה לִ כְ בוֹ ִדי לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
ְ ּבעוֹ ד ָה ֲא ֵח ִרים ְצ ֵמ ִאים
יוֹ ׁ ְש ִבים ִע ּ ִמי ְ ּב ֵבית ַמ ְרזֵ ַח.
ְמ ִעיל יָ רֹק ֲאנִ י לוֹ ֵב ׁש
ִּכי הוּא ּתוֹ ֵאם ֶאת ֲעלו ַּמי.
ַח ְר ִ ּבי ֲאנִ י חוֹ גֵ ר ַעל מ ֶֹתן –
ְ ּבכֶ ֶסף ֵהן אוֹ ָת ּה ָקנִ ִיתי.
ִעם ֲעלָ מוֹ ת ֲאנִ י רוֹ ֵקד –
ֲהלֹא ֵאינִ י נָ שׂ וּי ֲע ַדיִ ן,
יָ ַד ְע ָּת זֹאת ֵהןַ ,ה ֻּסלְ ָטאן,
לְ ֵעת ַר ָ ּוק ּ ָפנוּי ָהיִ ָית .
ֶאת ַה ּקוֹ לְ ּ ָפק ֶא ׁ ְשמֹט ַעל ֵמ ַצח,
ִּכי זֶ ה בּ וֹ ֵער ְ ּבשִׂ ָיח ֵתנוּ .
ְ ּביָ ִדי ֶאת ָה ַא ָּלה ַא ְחזִ יק
וְ ַעל ִ ּב ְר ַּכי ַח ְר ִ ּבי ַא ִ ּנ ַיח,
ִּכי ִאם ִע ּמוּת יִ ְפרֹץ לְ ֶפ ַתע,
ֲאבוֹ י לוֹ לַ ָּקרוֹ ב ֶאל ַמ ְרקוֹ !"
ֲאזַ י ִ ּב ֵּק ׁש לִ ְראוֹ ת ַה ָ ּצאר
ִמי הוּא זֶ ה ַה ָּקרוֹ ב ֶאל ַמ ְרקוֹ ,
ַא ְך לֹא ָמ ָצא ָא ָדם ָס ִביב
ִמ ְּל ַבד ַע ְצמוֹ ָ ,צאר סוּלַ יְ ָמאן.
הוּא ִמ ְת ַר ֵחקַ ,א ְך ָּכ ְך ַ ּגם ַמ ְרקוֹ ,
ַעד ׁ ֶשדּ וֹ ֵחק אוֹ תוֹ לַ ִּקיר.
ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ ַה ָ ּצאר לַ ִּכיס,
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“Što l’ buzdovan uza se privlačiš?
“Što li sablju na krilo namičeš?”
Al’ besedi Kraljeviću Marko:
“Poočime, sultan Sulemane!
“Ako pijem uz ramazan vino,
“Ako pijem, vera mi donosi;
“Ak’ nagonim odže i adžije,
“Ne može mi ta obraz podneti,
“Da ja pijem, oni da gledaju,
“Nek ne idu meni u meanu;
“Ako l’ nosim zelenu dolamu,
“Mlad sam: junak i dolikuje mi;
“Ako l’ pašem sablju okovanu,
“Ja sam sablju za blago kupio;
“Ako igram kolom uz kadune,
“Ja se, sultane nisam oženio,
“I ti s’, sultane bio neoženjen;
“Ako kalpak na oči namičem,
“Čelo gori s’ sultanem se govori,
“Što buzdovan uza se privlačim,
“I što sablju na krilo namičem,
“Ja se bojim, da ne bude kavge,
“Ako bi se zametnula kavga,
“Teško onom, tko j’ najbliže Marka!”
Gledi sultana na četiri strane,
Ne ima li tko bliže do Marka:
Al’ kod Marka nigdi nikog nema,
Već najbliže sultane Sulejmane;
Sultan s’ odmiče, Marko se primiče,
Dok dotera sultana do duvara;
Sultan se maša rukom u džepove,
On izvadi stotinu dukata,
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ׁ ָשלַ ף ִמ ּׁ ָשם ֵמ ָאה דּ ו ָּק ִטים.
נוֹ ֵתן אוֹ ָתם לְ ַמ ְרקוֹ ָ ,סח:
"קח ו ׁ ְּש ֵתה יַ יִ ן ִּכ ְרצוֹ נְ ָך".
ַ

איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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Pa i daje Kraljeviću Marku:
“Idi, Marko te se napij vina.”

איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג
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ֲח ִריׁשֹו ֶׁשל ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ׁשוֹ ֶתה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ יַ יִ ן,
ישה,
ִע ּמוֹ ָה ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ימה ,וְ כַ ֲא ׁ ֶשר
יֶ ְברוֹ ׁ ִש ָ
לָ גְ מ ּו יֵ ינָ ם ָה ֵאם ִה ִ ּג ָידה:
"בנִ י יְ ִח ִידיּ ֶ ,בן ֶמלֶ ְךַ ,מ ְרקוֹ ,
ְּ
ָ
ֲח ַדל לְ ך ִמן ַה ּ ְפ ׁ ִשיטוֹ ת,
ִמן ַה ֻח ְר ָ ּבןִּ ,כי לֹא ְ ּב ֶח ֶסד
ָ ּב ָא ֶרץ ֶר ׁ ַשע ִמ ְת ַח ֵּלף.
ָעיְ ָפה ִא ּ ְמ ָך לִ ׁ ְשטֹף ְּכ ָת ִמים
ׁ ֶשל דָּ ם ֵמ ַעל ְ ּבגָ ֶד ָיךּ ְ ,בנִ י.
ְרתֹם ֶאת ַה ּׁשוֹ ר לְ ַמ ְח ֵר ׁ ָשה
וְ ֵצא לַ ְחר ֹׁש ְ ּב ַהר וְ גַ יְ א,
זְ ַרע שְׂ עוֹ ָרהּ ְ ,בנִ י ,לְ ָבנָ ה,
לְ ָך וְ לִ י לְ ַמ ֲאכָ ל".
ָעשָׂ ה ַה ֵ ּבן ְּכ ִמ ְצוָ ָת ּה,
לַ ּ ַמ ְח ֵר ׁ ָשה ׁשוֹ רוֹ ָר ַתם,
ַא ְך לֹא ְ ּב ַהר וְ גַ יְ א ָח ַר ׁש,
ִּכי ֶאת נְ ִתיב ַה ָ ּצאר ּ ִפ ֵּל ַח.
'ארים,
ִה ֵ ּנה מוּלוֹ טו ְּר ִקים יַ נִ ָיצ ִ
ִע ּ ָמם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ְקרוֹ נוֹ ת ִעם ֶּכ ֶסף.
אוֹ ְמ ִרים ֵהם ֶאל ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ :
"דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּצאר ִהיאַ ,אל ַּת ְחר ֹׁש ָ ּב ּה!"
ֵה ׁ ִשיב" :לַ ְחר ֹׁש לִ י ַאל ַּת ְפ ִריעוּ!"
ָחזְ רוּ" :זוֹ דֶּ ֶר ְךַ ,אל ַּת ְחר ֹׁש ָ ּב ּה!"
ָחזַ ר" :לַ ְחר ֹׁש לִ י ַאל ַּת ְפ ִריעוּ!"
נִ ְמ ַאס לְ ַמ ְרקוֹ ֶ ,את ַה ּׁשוֹ ר
ֵהנִ יף ִעם ַמ ְח ֵר ׁ ָשה ַ ּגם יַ ַחד
ו ַּב ּטו ְּר ִקים ָח ַבט ַּכהֹגֶ ן.
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Oranje Kraljevića Marka
Vino pije Kraljeviću Marko
Sa staricom Jevrosimom majkom,
A kad su se napojili vina,
Majka Marku stade besjediti:
“O moj sinko, Kraljeviću Marko!
“Ostani se, sinko, četovanja,
“Jer zlo dobra donijeti ne će,
“A staroj se dosadilo majci
“Sve perući krvave haljine;
“Već ti uzmi ralo i volove,
“Pak ti ori brda i doline,
“Te sij, sinko, šenicu bjelicu,
“Te ti rani i mene i sebe.”
To je Marko poslušao majku:
On uzima ralo i volove;
Al’ ne ore brda i doline,
Već on ore careve drumove;
Otud idu Turci janjičari,
Oni nose tri tovara blaga,
Pa govore Kraljeviću Marku:
“More Marko ne ori drumova.”:
“More Turci ne gaz’te oranja.” –
“More Marko, ne ori drumova.”
“More Turci, ne gaz’te oranja.”:
A kada se Marku dosadilo,
Diže Marko ralo i volove,
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נָ ַטל ֶאת ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ְּקרוֹ נוֹ ת,
ישה ֵה ִביא:
לָ ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
"ה ֵ ּנה ָח ִר ׁיש וְ זֶ ה ְק ִצירוֹ ".
ִ

איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג –
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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Te on pobi Turke janjičare,
Pak uzima tri tovara blaga,
Odnese ih svojoj staroj majci:
“To sam tebe danas izorao.”
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ּׂשּואי ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
נִ ֵ
א.
יָ ׁ ַשב ִעם ֶר ֶדת ֶע ֶרב ַמ ְרקוֹ ,
וּלְ ִצדּ וֹ ִא ּמוֹ ָ ,א ְמ ָרה לוֹ :
"בן ֶמלֶ ְךַ ,מ ְרקוֹ ּ ְ ,בנִ י ַה ָּקט,
ֶּ
דַּ ע ִּכי זָ ְקנָ ה ִא ּ ְמ ָך וְ לֹא
ּתוּכַ ל לָ ֵתת ֲארוּחוֹ ֶת ָיך,
לֹא יֵ ינְ ָך לִ ְמזֹג וְ לֹא
לְ ָה ִאיר ֶאת דַּ ְר ְּכ ָך ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך.
ַקח ַר ְעיָ ה לְ ָך ,יַ לְ דִּ י,
וְ זוֹ ֶאת ְמקוֹ ִמי ִּת ַּקח".
ֲאזַ י ָסח ַמ ְרקוֹ לִ זְ ֶקנְ ּתוֹ :
יש ִתי,
"ב ֱאל ִֹהים ,יְ ׁ ִש ׁ ָ
ֶּ
ְ ּב ֵת ׁ ַשע ַמ ְמלָ כוֹ ת ָהיִ ִיתי,
ָה ֲעשִׂ ִירית ַמ ְמלֶ כֶ ת ָצאר.
ַא ְך ִמי ׁ ֶש ִּכלְ ָב ִבי ָהיְ ָתה
לֹא ִּכלְ ָב ֵב ְך ָהיְ ָתהִ ,א ּ ִמי,
ו ִּמי ׁ ֶש ִּכלְ ָב ֵב ְך ָהיְ ָתה
לֹא ִּכלְ ָב ִבי ָהיְ ָתהִ ,א ּ ִמי.
וְ ַרק ַא ַחת ,זְ ֶקנְ ִּתי ׁ ֶש ִּלי,
יש ָמנִ ין
ַ ּב ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ְ
ְ
ֲאדוֹ ן ַהבּ וּלְ גָ ִרים ו ֶּמלֶ ך –
ָע ְמ ָדה ָסמו ְּך לְ בוֹ ר ַה ּ ַמיִ ם,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָת ּה ָר ִא ִיתי
נָ ע וְ נָ ד ַּת ְח ַּתי ָה ֵעשֶׂ ב.
ִהיא נוֹ ֲע ָדה לִ י ,וְ ִת ְהיֶ ה לָ ךְ
יש ִתי.
נֶ ֱא ָמנָ ה ,יְ ׁ ִש ׁ ָ
ָהכִ ינִ י לִ י ֵצ ָידה לַ דֶּ ֶרךְ,
ֵא ֵצא יָ ֶד ָיה לְ ַב ֵּק ׁש".

“בֶּ ן ֶמלֶ ְךַ ,מ ְרקוֹ  ,בְּ נִ י ַה ָ ּקט ,דַּ ע ִ ּכי זָ ְקנָ ה ִא ְּמךָ”
איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג –
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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לֹא ִמ ְת ַמ ְה ַמ ַהת ַה ְ ּז ֵקנָ ה
וְ לֹא דּ וֹ ָחה דָּ ָבר לַ בּ ֶֹקר.
אוֹ ָפה לוֹ לֶ ֶחם ְ ּב ֻס ָּכר,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִאיר ַה ּׁ ַש ַחר
נֶ ְח ַ ּגר ַה ֵ ּבןָ ,ר ַתם ֶאת ׁ ַש ָראץ,
יָ ַצק נֹאדוֹ ָמלֵ א ְ ּביַ יִ ן,
ָק ׁ ַשר אוֹ תוֹ ֶאל ָה ֻא ָּכף,
ֶאת ַא ָּלתוֹ ָק ׁ ַשר ִמ ֶ ּנגֶ ד,
וְ ַעל סוּסוֹ יָ ָצא ְ ּב ַד ַהר
ֶאל ֲח ֵצרוֹ ַה ְּל ָבנָ ה
יש ָמנִ ין ׁ ַש ִּליט בּ וּלְ גַ ְריָ ה.
ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ְ
נָ ֶאה ִק ֵ ּבל אוֹ תוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך.
יש ָמנִ ין,
ָק ַרב ֶאל ַמ ְרקוֹ ׁ ִש ׁ ְ
נָ ַטל יָ דוֹ  ,לֶ ְחיוֹ נִ ּׁ ֵשק,
ָּכל טוּב ִא ֲחל ּו ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ.
ֶאת ַה ּסו ִּסים ַה ּ ְמסו ִּרים
ׁ ַש ּ ָמ ׁש הוֹ לִ ְיך ֶאל ַה ּ ַמ ְר ֵּתף,
ו ַּמ ְרקוֹ ִעם ַה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּבא
ֶאל לִ ׁ ְש ָּכתוֹ ֶצ ַחת ַה ָ ּגוֶ ן.
יָ ׁ ְשבוָּ ׁ ,שת ּו ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן.
ְ ּבכָ ל ֵעת ׁ ֶש ּ ָמלְ ָאה כּ וֹ סוֹ ,
ְמזַ ֵ ּנק וְ ַעל ַרגְ לָ יו ָקם ַמ ְרקוֹ ,
ֹאשוֹ ַ ,קד ֲע ֻמ ּקוֹ ת,
ַמ ְר ִּכין ר ׁ
ו ִּמן ַה ּ ֶמלֶ ְך ְמ ַב ֵּק ׁש
ֶאת יַ ד ַה ַ ּנ ֲע ָרה לָ ֵתת לוֹ .
ִה ְס ִּכים ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לְ ַרגְ לָ יו
נָ ַתן ַט ַ ּב ַעת וְ ַת ּפו ַּח
ו ֶּבגֶ ד לְ ַעלְ ַמת ַה ֵחן,
ו ַּמ ְרקוֹ אוֹ ְצרוֹ ָתיו ִח ֵּלק
לִ ְבנֵ י ֵ ּב ָית ּה וְ ַא ֲחיוֹ ֶת ָיה.
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יָ ׁ ַשב ׁ ָשם ח ֶֹד ׁש ַה ָ ּנ ִס ְיך,
יָ ָצא ֶאל ּ ְפ ִרילֶ ּפ ַה ֶ ּצ ָחה,
ִ ּבגְ ֵדי ְּכלוּלוֹ ת לִ ְקנוֹ ת ִ ּב ֵּק ׁש.
ָא ְמ ָרה לוֹ ֵאם ַה ַ ּנ ֲע ָרה:
ְ"ר ֵאה ,הוֹ ַמ ְרקוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא זָ ר
יוֹ ִביל ִ ּב ִּתי ֶאל ַה ֻח ּ ָפה,
ִּכי ִאם ָא ִח ָיךּ ֶ ,בן ֵ ּב ְית ָך.
יָ ָפה ַה ַ ּבתַ ,על ֵּכן ִמ ּ ְפנֵ י
ַמ ֲעשֵׂ ה ָקלוֹ ן ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת".
ָעשָׂ ה לֵ ילוֹ ׁ ָשם ַה ָ ּנ ִס ְיך,
ִעם בּ ֶֹקר אוֹ ר ָר ַתם ֶאת ׁ ַש ָראץ,
לִ ּ ְפ ִרילֶ ּפ ַה ֶ ּצ ָחה ָרכַ ב.
ָסמו ְּך לִ ּ ְפ ִרילֶ ּפֵ ,מ ָרחוֹ ק
ִה ְב ִחינָ ה בּ וֹ זְ ֶקנְ ּתוֹ ָ ,ה ֵאם.
ָק ְר ָבה ֵאלָ יוָ ּ ,פ ׁ ְש ָטה יָ ֶד ָיה,
נָ ׁ ְש ָקה ּ ָפנָ יוִ ,ח ְ ּב ָקה ֶאת ַמ ְרקוֹ ,
וְ עוֹ ד ַה ֵ ּבן יָ ָד ּה נוֹ ׁ ֵשק
ׁ ָש ֲאלָ ה ָה ֵאם ֶאת ֶ ּבן ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
"הוֹ ְ ּבנִ י ׁ ֶש ִּליְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
את
ֲהטוֹ ב ׁ ְשלוֹ ְמ ָך? ַה ִאם ָמ ָצ ָ
ַ ּבת יְ ָק ָרה לְ ַמ ֲענִ י
וּלְ ַמ ַענְ ָך ִא ּׁ ָשה אוֹ ֶה ֶבת?"
יש ִתיֵ ",מ ׁ ִשיב לָ ּה ַמ ְרקוֹ ,
"יְ ׁ ִש ׁ ָ
"שלוֹ ִמי ְ ּבטוֹ ב ,דַּ ְר ִּכי ָצלְ ָחה.
ְׁ
יַ ד נַ ֲע ָרה טוֹ ָבה ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי,
נָ ְתנָ ה אוֹ ָת ּה לִ יֶ ,א ּ ָׂש ֶא ָ ּנה.
אתי לְ ֵב ִיתי
ַא ְך ֵעת יָ ָצ ִ
ָא ְמ ָרה לִ י ֵאם ַה ַ ּנ ֲע ָרה,
ְ'ר ֵאה ,הוֹ ַמ ְרקוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא זָ ר
יוֹ ִביל ִ ּב ִּתי ֶאל ַה ֻח ּ ָפה,
ִּכי ִאם ָא ִח ָיךּ ֶ ,בן ֵ ּב ְיתךָ.
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יָ ָפה ַה ַ ּבתַ ,על ֵּכן ִמ ּ ְפנֵ י
ַמ ֲעשֵׂ ה ָקלוֹ ן ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת'.
ַא ְך לִ י ֵאין ָאח וְ לֹא ַא ְחיָ ן,
ַמה ַ ּנ ֲעשֶׂ הִ ,א ּ ִמי?" ָא ְמ ָרה לוֹ :
"הוֹ ּ ֶ ,בן ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ְ ,בנִ י ׁ ֶש ִּלי,
ָה ֵסר דַּ ֲאגָ ְת ָך ִמ ֵּלב .
ִא ֶ ּג ֶרת ְּכתֹב ְ ּבאוֹ ת נָ ָאה
ו ׁ ְּשלַ ח לַ דּ וֹ גֶ 'ה ְ ּבוֶ נֶ ְציָ ה,
ַ ּב ֵּק ׁש לִ ְהיוֹ ת לְ ָך ׁשוֹ ׁ ְש ִבין,
־מאוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
וְ ִע ּמוֹ ֲח ֵמ ׁש ֵ
וְ עוֹ ד ִמכְ ָּתב ,לִ ְס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ',
יוֹ לִ ְיך ַ ּגם הוּא ֶאת ַה ַּכ ָּלה,
־מאוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ִע ּמוֹ ֲח ֵמ ׁש ֵ
וְ ַאל ַּת ְח ׁש ֹׁשּ ְ ,בנִ יִ ,מ ָּקלוֹ ן".
ב.
ׁ ָש ַמע דִּ ְב ֵרי ִא ּמוֹ ַה ֵ ּבן,
נָ ַהג ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ִּכ ְד ָב ֶר ָיה.
ָּכ ַתב ַעל ֶ ּב ֶר ְך ׁ ְש ֵּתי ִא ְ ּגרוֹ ת,
ׁ ָשלַ ח ִא ֶ ּג ֶרת לְ וֶ נֶ ְציָ ה
וְ עוֹ ד ַא ַחת ֶאל ְס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ'.
ן־מהִ ,ה ֵ ּנה ַמ ִ ּג ַיע
ִמ ֵּקץ זְ ַמ ָ
ַהדּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה ,יַ ַחד
־מאוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ִע ּמוֹ ֲח ֵמ ׁש ֵ
ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר ּ ָפנָ ה ַהדּ וֹ גֶ 'ה,
וְ ַה ְמלַ ִ ּוים ּ ָפ ׁ ְשט ּו ָ ּב ָאחוּ .
ן־מה ִה ִ ּג ַיע ְס ֶט ָפן,
ִמ ֵּקץ זְ ַמ ָ
־מאוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ִע ּמוֹ ֲח ֵמ ׁש ֵ
ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר ָהלְ כוֵּ ,ה ֵסבּ וּ,

שירת קוסובו

268
ֵה ׁ ִשיב ּו ֶאת רו ָּחם ְ ּביַ יִ ן,
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבינִ ים
יָ ְצא ּו ֶאל ֶא ֶרץ בּ וּלְ גָ ִרים,
יש ָמנִ ין ָ ּבאוּ .
וְ ֶאל ֲח ַצר ׁ ִש ׁ ְ
נָ ֶאה ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ ַה ַ ּצח ׁ ִש ֵּכן,
ו ָּב ֻא ְרוָ ה ֶאת סו ֵּס ֶיהם.
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים אוֹ ָתם ֵא ֵר ַח,
ַא ִ ּביר וְ סוּס ֶה ְחלִ יפ ּו כּ ַֹח.
ְ ּבב ֶֹקר אוֹ ר יוֹ ם ְר ִב ִיעי
ִה ִ ּגיד ָּכרוֹ ז ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבינִ ים:
"ה ֵ ּנה ִה ִ ּג ָיעה ֵעת לָ קוּם,
ִ
ְ
ָק ָצר ַה ּיוֹ םָ ,ארֹך ַה ַּליְ לָ ה.
לָ ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה ִ ּב ְרצוֹ נֵ נוּ".
ֵה ִביא לָ ֶהם ַמ ָּתת ַה ּ ֶמלֶ ְך.
לְ זֶ ה ּ ֻפזְ ָמק ,לְ זֶ ה ַאדֶּ ֶרת,
לְ זֶ ה ְמ ִעיל ָרקוּם ְ ּב ָפז,
ימת זָ ָהב,
וְ לַ ּׁשוֹ ׁ ְש ִבין ְ ּגלִ ַ
ֶאת ַה ַּכ ָּלה וְ סוּס ַא ִ ּביר.
דִּ ֵ ּבר ֶאל ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבין ַה ּ ֶמלֶ ְך:
"ה ֵ ּנה ַה ּסוּס וְ ַה ַּכ ָּלה,
ִ
ֵצא לַ ּ ִמ ְב ָצר לְ ֶבן ַה ָ ּגוֶ ן,
ו ְּמסֹר ֶאת ַה ַּכ ָּלה לְ ַמ ְרקוֹ .
ׁ ֶש ְּל ָך ַה ּסוּסַ ,מ ָּתת ׁ ֶשל ֶח ֶסד".
עוֹ לְ זִ ים ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבינִ ים יָ ְצאוּ,
ָרכְ ב ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַהבּ וּלְ גָ ִרים.
ַא ְך ַ ּב ּ ִׂש ְמ ָחה ָמהוּל ָה ֶע ֶצב.
נָ ׁ ְש ָבה ָהרו ַּח ַ ּב ּ ָׂשדוֹ ת,
ִמן ַה ַּכ ָּלה ָצ ִעיף ֵה ִס ָירה
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וְ נִ ְת ַ ּגלּ ּו ּ ְפנֵ י ָה ַעלְ ָמה.
ָר ָאה ַהדּ וֹ גֶ 'ה ֶאת ּ ָפנֶ ָיה,
ֹאשוֹ ְס ַח ְר ַחר.
לְ ַמ ְר ִא ָית ּה ר ׁ
ָק ְצ ָרה רוּחוֹ לִ ְק ַראת ַה ַּליְ לָ ה.
ָע ַצר ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה לָ נו ַּח,
דָּ ַהר ַהדּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה
ֶאל ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ְס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ',
דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו ְ ּבקוֹ ל נָ מו ְּך:
ׁ"שוֹ ׁ ְש ִביןְ ,ס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ'ָ ,ה ֵבא לִ י
ֶאת ַה ַּכ ָּלה יְ ַפת ָה ַעיִ ן
לְ לַ יְ לָ ה ׁ ֶשל ַּת ֲענוּגוֹ ת.
יִ ְהיֶ ה ְ ּגמוּלְ ָךְ ,ס ֶט ָפן ׁ ֶש ִּלי,
דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב ְ ּב ׁ ֶש ַפע".
צוֹ ֵעק ָעלָ יו ְס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ':
את ,דּ וֹ גֶ 'ה,
"מדַּ ְע ְּת ָך יָ ָצ ָ
ִ
ָ
ַה ִאם ַ ּב ּ ָמוֶ ת ֶח ְפ ְצך?"
ַעל ִע ְּקבוֹ ָתיו ָחזַ ר ַהדּ וֹ גֶ 'ה,
לְ ָמ ֳח ָרת ָחזַ ר ִעם לֵ יל
ֶאל ָא ֳהלוֹ ַה ַ ּצח ׁ ֶשל ְס ֶט ָפן.
ָ ּבא וְ ָא ַמר דְּ ָב ָריו ׁ ֵשנִ ית:
ׁ"שוֹ ׁ ְש ִביןְ ,ס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ'ָ ,ה ֵבא לִ י
ֶאת ַה ַּכ ָּלה יְ ַפת ָה ַעיִ ן
לְ לַ יְ לָ ה ׁ ֶשל ַּת ֲענוּגוֹ ת.
יִ ְהיֶ ה ְ ּגמוּלְ ָךְ ,ס ֶט ָפן ׁ ֶש ִּלי,
דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב ִּכ ְפלַ יִ ם".
קוֹ ֵצף ֵה ׁ ִשיב לַ ֶ ּונֶ ְציָ אנִ י:
"לֵ ְך ,דּ וֹ גֶ 'ה ,וְ יִ ּ ַמח ׁ ִש ְמךָ,
ִּכי לֹא אוֹ ִציא ַּכ ָּלה לִ זְ נוּת".
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ישית,
ָחנ ּו ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
לְ ָא ֳהלוֹ חוֹ זֵ ר ַהדּ וֹ גֶ 'ה.
ֶאל ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבין הוֹ לֵ ְך ַהדּ וֹ גֶ 'ה.
ׁ"שוֹ ׁ ְש ִביןְ ,ס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ'ָ ,ה ֵבא לִ י
ֶאת ַה ַּכ ָּלה יְ ַפת ָה ַעיִ ן
לְ לַ יְ לָ ה ׁ ֶשל ַּת ֲענוּגוֹ ת.
ֲא ׁ ַש ֵּל ׁש ְ ּגמוּלְ ָךְ ,ס ֶט ָפן ׁ ֶש ִּלי,
דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב ְ ּב ׁ ֶש ַפע".
ַרב ַה ּ ִפ ּתוּי ,נִ כְ נַ ע ְס ֶט ָפן,
ו ַּב ֲעבוּר אוֹ ַצר דּ ו ָּק ִטים
יִ ֵּתן ֶאת ַה ַּכ ָּלה לַ דּ וֹ גֶ 'ה.
ִק ֵ ּבל ִמ ָ ּידוֹ ֶאת ַהדּ ו ָּק ִטים,
וְ זֶ ה יָ ָד ּה נָ ַטל ,מוֹ לִ ְיך
ֶאת ַה ַּכ ָּלה לְ ָא ֳהלוֹ .
ְ ּבקוֹ ל נָ מו ְּך אוֹ ֵמר ֵאלֶ ָיה:
"ש ִבי לָ ְך ְ ּבנוֹ ַחַ ,עלְ ָמ ִתי,
ְׁ
וְ נִ ְת ַע ֵּלס ֲאנִ י וְ ַא ְּת".
ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ַעלְ ַמת בּ וּלְ גַ ְריָ ה,
"א ָה ּה ׁשוֹ ׁ ְש ִבין ,דּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה,
ֲ
ָה ֲא ָד ָמה ִּת ְפ ַער ֶאת ּ ִפ ָיה
וְ יִ ּ ָפ ְרצ ּו ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם
ִאם זָ ר יֵ ַדע ֶאת ַה ַּכ ָּלה".
ֵמ ׁ ִשיב ַהדּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה:
"אל ִּת ׁ ְש ַּת ִּטיַּ ,כ ָּלה נֶ ְח ֶמ ֶדת,
ַ
ְ
ַּכלּ וֹ ת ָּכמוֹ ך ָהי ּו לִ י ֵּת ׁ ַשע
וְ ַר ְעיוֹ ת ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע,
ַא ְך לֹא ָ ּבלְ ָעה אוֹ ָתנ ּו ֶא ֶרץ
וְ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם לֹא נָ ְפלוּ.
ַעל ֵּכן מו ָּטב ׁ ֶש ִּת ְת ַמ ְּס ִרי לִ י".

“את ַה ַ ּכ ָּלה יְ ַפת ָה ַעיִ ן לְ לַ יְ לָ ה ׁ ֶשל ַּת ֲענּוגוֹ ת”
ֶ
איורים ל"מרקו" ,הלינה קלמנט (.1986 )Klement
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ג.
ַא ְך ַה ַּכ ָּלה ִה ִ ּג ָידה לוֹ :
"ה ְק ׁ ֵשבַ ,הדּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה,
ַ
לְ ִא ּ ִמי נָ ַד ְר ִּתי ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה
לֹא לְ נַ ּׁ ֵשק ַ ּב ַעל זָ ָקן,
ִּכי ִאם ַא ִ ּביר ַצח לְ ָחיַ יִ ם
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ֶבן ֶמלֶ ְך ַמ ְרקוֹ ".
ׁ ָש ַמע אוֹ ָת ּה ַה ֶ ּונֶ ְציָ אנִ י,
זִ ּ ֵמן ֵאלָ יו ׁ ְשנֵ י ַ ּג ָּל ִבים.
זֶ ה ֶאת גּ וּפוֹ ָר ַחץ ,וְ זֶ ה
לְ ִמ ׁ ְש ִעי זְ ָקנוֹ ִ ּג ֵּל ַח.
רוֹ כֶ נֶ ת ַה ַּכ ָּלה ,אוֹ ֶס ֶפת
ֶאת ַה ָ ּז ָקן ,לִ ְסלִ יל כּ וֹ ֶרכֶ ת.
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ַ ּג ָּל ִבים ִס ֵּלק
וְ ׁ ָשבַ ,רכּ וֹ ת דִּ ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה:
"עכְ ׁ ָשו ׁ ְש ִבי לָ ְך ,יַ ִּק ָיר ִתי".
ַ
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלָ יו ַהבּ וּלְ גָ ִר ָ ּיה:
"ש ַמע לִ יַ ,הדּ וֹ גֶ 'ה ִמ ֶ ּונֶ ְציָ ה.
ְׁ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַמע ָעלֵ ינ ּו ַמ ְרקוֹ ,
ֹאשי".
ֹאש ָך יִ כְ רֹת וְ ֶאת ר ׁ ִ
ר ְׁ
ֵמ ׁ ִשיב לָ ּה לַ ַּכ ָּלה ַהדּ וֹ גֶ 'ה:
"ש ִבי וְ ִח ְדלִ י ִמדִּ ְב ֵרי ֶה ֶבל.
ְׁ
ִה ֵ ּנה הוּא ׁ ָשם ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל
ֵה ִקים ֶאת ָא ֳהלוֹ ַה ַ ּצח,
ֹאש ָהא ֶֹהל
ַּת ּפו ַּח ּ ָפז ְ ּבר ׁ
וּבוֹ ׁ ְש ֵּתי ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת,
נִ ׁ ְש ָקף ֵמ ֶהן ַה ּ ַמ ֲא ָהל.
ַעל ֵּכן ,יַ ִּק ָיר ִתי ,בּ וֹ ִאי ֵה ָ ּנה
ו ְּתנִ י לִ י לֶ ֱאהֹב אוֹ ָת ְך".
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ַא ְך ַה ַּכ ָּלה ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ :
"ה ְמ ֵּתן ְמ ַעטׁ ,שוֹ ׁ ְש ִבין יָ ָקר,
ַ
עוֹ ד ֶרגַ ע ׁ ֵשב ְ ּב ָא ָהלְ ךָ.
ֵא ֵצא ַא ִ ּביט ֶאל ָה ָר ִק ַיע,
ֶא ְר ֶאה ִאם טוֹ ב ָהאוֹ ת אוֹ ַרע".
יָ ְצ ָאה ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֵמא ֶֹהל,
ֶאת א ֶֹהל ַמ ְרקוֹ ָר ֲא ָתה.
ֵ ּבין ׁשוֹ ׁ ְש ִבינֵ י ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה
ִק ּ ְפ ָצה ְּכמוֹ ַאיִ ל ֶ ּבן ׁ ָשנָ ה
ֶאל ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ַה ּ ֶמלֶ ְך.
נָ ם ַה ָ ּנ ִס ְיך ׁ ְשנָ תוֹ ָ ּבא ֶֹהל
וְ ַה ַּכ ָּלה מוּלוֹ נִ ֶ ּצ ֶבת,
זוֹ לֵ ג ַהדֶּ ַמע ַעל ּ ָפנֶ ָיה.
ֵה ִקיץ ,זִ ֵ ּנק ְק ַרלְ יֵ ִביץ'ָ ,סח
ֶאל ַה ַּכ ָּלה ַהבּ וּלְ גָ ִר ָ ּיה:
"הוֹ ַּ ,כ ָּלה ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
ֲהלֹא יָ כֹלְ ְּת יִ ְצ ֵר ְך לִ כְ בּ ֹׁש
ַעד ׁ ֶש ֵ ּב ִיתי ַה ַ ּצח נָ בוֹ א
וְ נִ ָ ּנשֵׂ א ַּכדִּ ין וָ ָדת?"
ֲאזַ י ׁשוֹ לֵ ף ַח ְרבּ וֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ֹאש ּה ִה ְר ִּכינָ ה
ַהבּ וּלְ גָ ִר ָ ּיה ר ׁ ָ
ו ְּמ ׁ ִש ָיבה לְ ֶבן ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
"הוֹ ֲאדוֹ נִ יְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
לֹא ,לֹא ֲאנִ י ִהיא ַה ּ ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
ֵ ּב ִיתי הוּא ֵ ּבית ָּכבוֹ ד וְ ח ֶֹסן,
את
ַא ָּתה הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵב ָ
ׁשוֹ ׁ ְש ִבין ֻמ ׁ ְש ָחת לְ כַ ָּל ְת ָך.
ַ ּב ֲעבו ִּרי ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים דּ ו ָּק ִטים
ׁ ִש ֵּלם ַהדּ וֹ גֶ 'ה לִ ְס ֶט ָפן,
וְ ִאם ֵאינְ ָך ַמ ֲא ִמין לִ יַ ,מ ְרקוֹ ,
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ִה ֵ ּנהְ ,ר ֵאה ֶאת זְ ַקן ַהדּ וֹ גֶ 'ה".
ֶאת ַה ָ ּז ָקן ׁ ָשלְ ָפהַ ,מ ְר ָאה לוֹ .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֶאת ַה ָ ּז ָקן
ִה ִ ּגיד ְק ַרלְ יֵ ִביץ' לַ ַּכ ָּלה:
ׁ ְש ִביַ ,עלְ ָמ ִתיָ ,מ ָחר ַ ּבבּ ֶֹקר
נָ קוּם ,נִ ְר ֶאה ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת".
וְ ַה ָ ּנ ִס ְיך ָחזַ ר לִ ׁישֹן.
ַהבּ ֶֹקר ָ ּבא  .זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ָקם ַה ָ ּנ ִס ְיך ,נֵ עוֹ ר ַקל ֶרגֶ ל,
ימתוֹ ָק ׁ ַשרִ ,הדֵּ ק,
ֶאת ְ ּגלִ ָ
ְ ּביָ דוֹ ַא ָּלה ְּכ ֵב ָדה נָ ַטל
וְ ֶאל דַּ ְרכּ וֹ ִמ ֵהר לָ ֵצאת,
ִמן ַה ּׁשוֹ ׁ ְש ִבין לְ ִה ּ ָפ ַרע,
וְ ַצ ְפ ָרא ָט ָבא לְ ַא ֵחל לוֹ .
"שלוֹ ם לָ כֶ םׁ ,שוֹ ׁ ְש ִבין וְ ֵר ַע,
ָׁ
אוּלַ י יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתםֵ ,ר ַעי,
ַא ֵ ּיה ִהיא ַה ַּכ ָּלה ׁ ֶש ִּלי?"
ִמ ֵּלא ְס ֶט ָפן ְ ּב ַמיִ ם ּ ִפיהוּ,
ֲא ָבל ַהדּ וֹ גֶ 'ה ָסח לֵ אמֹר:
"אכֵ ן ַמ ְפלִ יא ,דַּ י ִ ּב ְב ִד ָיחה
ָ
לְ חוֹ לֵ ל ָּכאן ִמלְ ָח ָמה ַ ּב ֶחלֶ ד".
"הלָ ָצ ְת ָךֵ ",מ ׁ ִשיב לוֹ ַמ ְרקוֹ ,
ֲ
"היְ ָתהַ ,הדּ וֹ גֶ 'ה ,לֹא ֻמ ְצלַ ַחת.
ָ
ָּכמוֹ ָה ְּכזָ ָקן ָ ּגלו ַּח.
וְ ֵאיפֹה הוּא זְ ָקנְ ָך ֵמ ֶא ֶמ ׁש?"
עוֹ ד ְמ ַפ ְט ּ ֵפט ַה ֶ ּונֶ ְציָ אנִ י,
ומ ְרקוֹ ֶאת ַח ְרבּ וֹ ֵמנִ יף
ַ
ֹאשוֹ כּ וֹ ֵרת .
ו ְּב ַא ַחת ר ׁ
נָ ס ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ְס ֶט ָפן זֶ ְמלִ ִ ּייץ',
ַמ ְד ִ ּביק אוֹ תוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
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הוֹ לֵ ם בּ וֹ ְ ּב ַח ְרבּ וֹ ְ ,מ ַר ֵּט ׁש,
ו ְּמ ַב ֵּתר גּ וּפוֹ לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
ֶאל ָא ֳהלוֹ ֲאזַ י ׁ ָשב ַמ ְרקוֹ .
חוֹ גֵ ר נִ ׁ ְשקוֹ  ,רוֹ ֵתם ֶאת ׁ ַש ָראץ,
וְ ֶאל ִמ ְב ַצר ּ ְפ ִרילֶ ּפ ַה ַ ּצח
ֹאש ֵ ּגיסוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל .
רוֹ כֵ ב ְ ּבר ׁ
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ּטּור ִקים
ַמ ְרקֹו ָצד ִעם ַה ְ
יָ ָצא לָ צוּד ַציִ ד מו ָּראט ַה ָ ּוזִ יר,
יָ ָצא לָ צוּד ַציִ ד ָ ּב ָהר ַה ָ ּירֹק.
ים־עשָׂ ר ַא ִ ּב ִירים לְ ִצדּ וֹ וְ ִע ּ ָמם
ׁ ְשנֵ ָ
ַ ּגם ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ָח ַבר ֶאל ַה ַ ּציִ ד.
ֵהם נִ ּס ּו ַמ ָ ּזלָ םַ ,א ְך ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים
לֹא ָעלָ ה ְ ּביָ ָדם וְ לֹא ָצד ּו דָּ ָבר.
ֵהם ָּכ ׁ ְשל ּו ְ ּב ֵצ ָידם ַא ְך ִ ּגלּ ּו ֵהם ַ ּב ַ ּי ַער
ימ ָיה
ְ ּב ֵרכָ ה יְ ֻר ָּקה וְ ׁ ָש ִטים ְ ּב ֵמ ֶ
ַ ּב ְרוָ זִ ים ְ ּבלַ ֲה ָקהַּ ,כנְ ֵפ ֶיהם ִמ ָ ּז ָהב .
ַה ָ ּוזִ יר ַה ֵ ּג ֶאה ֶאת ַה ַ ּבז ְמ ׁ ַש ֵ ּגר,
ְמ ׁ ַש ֵּל ַח לָ עוּט ַעל ַ ּב ְרוַ ז ַה ָ ּז ָהב,
ַא ְך ַה ַ ּבז ֶאת ֵעינָ יו ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה נָ שָׂ א
וְ נָ ַסק לְ ָענָ ן ִ ּב ְמרוֹ ֵמי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
וְ ָחזַ ר וְ ָצנַ ח ַ ּב ּ ָׂש ֶדה ַה ָ ּירֹק.
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ּ ִפיו ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר:
"ה ַת ְר ׁ ֶשה לִ י ,מו ָּראטֲ ,אדוֹ נִ י ַה ָ ּוזִ יר,
ֲ
לְ ׁ ַש ֵ ּגר ֶאת ַה ַ ּבז ׁ ֶש ְ ּביָ ִדי וְ לִ לְ כּ ֹד
ָ
ֶאת ַ ּב ְרוַ ז ַה ָ ּז ָהב בּ וֹ ָח ׁ ְש ָקה נַ ְפ ׁ ְשך?"
ֱה ׁ ִשיבוֹ ָאז מו ָּראט ַה ָ ּוזִ יר ַה ָ ּגדוֹ ל:
ָ ּבזֹאת נְ תוּנָ ה ְר ׁשו ִּתי לְ ָךַ ,מ ְרקוֹ !"
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ׁ ִש ְח ֵרר ֶאת ַה ַ ּבז ִמ ָ ּידוֹ ,
זֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה נָ ַסק ֶאל ָענָ ן ַ ּב ּ ָמרוֹ ם .
הוּא לָ כַ ד ֶאת ַ ּב ְרוַ ז ַה ָ ּז ָהב וְ יַ ְחדָּ ו
ַ ּב ּ ָׂש ֶדה ַה ָ ּירֹק ָצנְ ח ּו ַמ ָּטה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֵעת ָר ָאה זֹאת ַה ַ ּבז ׁ ֶשל מו ָּראט ַה ָ ּוזִ יר,
ָח ָרה בּ וֹ ַמ ּקוֹ רוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ ף ,הוּא ֶה ְחלִ יט
לְ ַהשְׂ ִּכיל ֶאת ֵר ֵעה ּו ְ ּבלֶ ַקח יָ ֶאה
ּ ֶפן יִ זְ ֶּכה לְ ַבדּ וֹ ַ ּב ַה ֵּלל ו ַּב ֶּט ֶרף.
ָעט ָהעוֹ ף ַעל ַה ַ ּבז ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ו ְּמנַ ֶּסה לַ ְחטֹף ֶאת ַ ּב ְרוַ ז ַה ָ ּז ָהב.
ַא ְך ַה ַ ּבז ׁ ֶשל ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַמ ְרקוֹ ,
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ַ ּגם הוּא ַרב ּ ְפ ָעלִ ים וְ נוֹ ָעז  .לֹא יִ ֵּתן
לַ ְחטֹף ֶאת ַ ּב ְרוַ ז ַה ָ ּז ָהב ִמ ְּט ָפ ָריו,
ַעל ַה ַ ּבז ׁ ֶשל מו ָּראט ָעט ָהעוֹ ף לִ ְבלִ י ַחת,
ֶאת נוֹ צוֹ ת יְ ִריבוֹ הוּא מוֹ ֵרט וְ קוֹ ֵר ַע .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֹאת ָר ָאה ַה ָ ּוזִ יר ַה ָ ּגדוֹ ל
ָ ּג ָאה לֵ ב ָה ִא ׁיש ְ ּב ָחרוֹ ן ו ְּב ֶע ֶצב,
הוּא נֶ ְח ּ ָפז ֶאל ַה ַ ּבז ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
הוּא חוֹ ֵבט בּ וֹ ְ ּבגֶ זַ ע ַא ּׁשו ַּח יָ רֹק
וְ ֶאת ְּכנַ ף יְ ִמינוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ ף ְמ ׁ ַש ֵ ּבר .
ָאז ּ ָפנָ ה ַה ָ ּוזִ יר וְ ָחזַ ר ֶאל ַה ַ ּי ַער,
ָחזַ ר מו ָּראט ֶאל ְּת ֵר ַיסר ַא ִ ּב ָיריו,
וְ ַה ֵ ּנץ ׁ ֶשל ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְמ ַצ ֵ ּיץ וְ כוֹ ֵאב
ְּכמוֹ לַ ַח ׁש נָ ָח ׁש ִמ ִּקנּוֹ ׁ ֶש ַ ּב ֶּסלַ ע.
ְמ ַמ ֵהר ַמ ְרקוֹ ָ ,אץ לְ ֶעזְ רוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּנץ.
הוּא קוֹ ׁ ֵשר ֶאת ֶא ְב ַרת ַה ִ ּצ ּפוֹ ר ַה ּׁ ְשבו ָּרה
ו ְּבקוֹ ל ְמלֵ א ֵח ָמה הוּא אוֹ ֵמר ֶאל ַה ֵ ּנץ:
"שנֵ ינ ּו ַמר גּ וֹ ָרלֵ נוֶּ ׁ ,ש ִּלי וְ ׁ ֶש ְּל ָך,
ְׁ
ֶאת ַה ֶּס ְר ִ ּבים ָעזַ ְב ִּתי וְ ִעם ַה ּטו ְּר ִקי
אתי לְ ַציִ דָ ,אכֵ ן ַרע ַהדָּ ָבר".
יָ ָצ ִ
ָאז ֶאת ְּכנַ ף ַה ִ ּצ ּפוֹ ר הוּא ָק ׁ ַשר ַּכ ָ ּיאוּת
וְ זִ ֵ ּנק לָ ֻא ָּכף ׁ ֶשל ׁ ַש ָראץ ַר ּ ָמכוֹ .
הוּא דּ וֹ ֵהר וְ ׁשוֹ ֵעט ְ ּב ָה ִרים ו ְּביַ ַער
ְּכמוֹ ַה ִ ּוילָ ה ָ ּב ָהר ,וְ ׁ ַש ָראץ ִמ ַּת ְח ָּתיו,
הוּא דּ וֹ ֵהר לַ ּ ֶמ ְר ָחקֶ ,ה ָה ִרים ְ ּבגַ בּ וֹ ,
וַ ֲאזַ י הוּא ַמ ִ ּג ַיע ֶאל ְ ּגבוּלוֹ ת ַהר ַה ּׁ ְשחוֹ ר
וְ רוֹ ֶאה ִמ ַּת ְח ָּתיו ַ ּב ּ ִמ ׁישוֹ ר ָה ָר ָחב
ים־עשָׂ ר ַא ִ ּב ָיריו.
ַה ָ ּוזִ יר וְ ִע ּמוֹ ׁ ְשנֵ ָ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ָר ָאה ַה ָ ּוזִ יר,
הוּא ָק ָרא ְ ּבקוֹ ל ָרם לִ ְת ֵר ַיסר ַא ִ ּב ָיריו:
י־עשָׂ ר ַא ִ ּב ֵירי ַה ָ ּוזִ יר,
"הוֹ ָ ּבנַ יְּ ,ת ֵר ָ
ַה ִ ּביט ּו ָ ּב ִא ׁיש ַה ּׁשוֹ ֵעט ִמן ָה ָהר,
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ְ ּב ֵאד ֲע ָר ֶפל ִמן ָה ָהר ַה ּׁ ָשחֹר .
אתנוּ,
זֶ ה ּו ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַה ָ ּבא לִ ְק ָר ֵ
ְרא ּו ֶאת ׁ ַש ָראץ ֵּכ ַיצד זֶ ה ׁשוֹ ֵעט,
יִ ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו ָה ֵאל ִּכי ָה ַרע ָ ּבא ָעלֵ ינוּ".
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ַעל ְּת ֵר ַיסר ַה ּטו ְּר ִקים ָעט ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ֶאת ַח ְרבּ וֹ ַה ּטוֹ ָבה הוּא ׁשוֹ לֵ ף ִמ ָ ּנ ָדן .
ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי ַה ָ ּוזִ יר הוּא ְמגָ ֵר ׁש לְ כָ ל רו ַּח,
ְמ ַס ֵּלק ו ְּמגָ ֵר ׁש ְ ּב ַר ֲח ֵבי ַה ּ ָׂש ֶדה
ְּכמוֹ ַה ּ ֶפ ֶרס ֵמנִ יס לַ ֲה ָקה ׁ ֶשל דְּ רוֹ ִרים.
ֶאת מו ָּראט ַה ָ ּוזִ יר לוֹ כֵ ד ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ֹאש ַה ּטו ְּר ִקי הוּא כּ וֹ ֵרת ַ ּב ַ ּצ ָ ּואר.
וְ ֶאת ר ׁ
ֶאת ְּת ֵר ַיסר ַא ִ ּב ָיריו ְמ ׁ ַש ֵּסף הוּא ַ ּב ּמ ֶֹתן
ָּכ ְך יַ כְ ּ ִפיל ִמ ְס ּ ָפ ָרם ִמ ְּת ֵר ַיסר לְ כָ "ף דָּ לֶ "ת .
ָאז ָח ַדל ִמ ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ  ,וְ ִה ְר ֵהר ֶ ּבן ַה ַחיִ ל,
ֲהמו ָּטב לוֹ לָ ֵצאת לַ ֻּסלְ ָטאן ְ ּביֶ ְד ֶרן
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא יֵ לֵ ְך ֶאל ֵ ּביתוֹ ִ ּב ּ ְפ ִרילֶ ּפ?
ִה ְר ֵהר ֶ ּבן ַה ַחיִ ל וְ ֶה ְחלִ יט לְ ַב ּסוֹ ף:
"ע ִדיף לִ י לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַה ָ ּצאר ְ ּביֶ ְד ֶרן,
ָ
ְ
ָּכך יִ ׁ ְש ַמע ְ ּב ָאזְ נָ יו ַה ֻּסלְ ָטאן ֶאת דְּ ָב ַרי
וְ לֹא ִמ ּ ִפ ֶיהם ׁ ֶשל שׂ וֹ נְ ַאי ַה ּטו ְּר ִקים".
ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ֶאל יֶ ְד ֶרן ְמ ַמ ֵהר ֶ ּבן ַה ַחיִ ל,
ִמ ְתיַ ֵ ּצב ְ ּבלִ ׁ ְש ַּכת ַה ֻּסלְ ָטאן ַּכ ָ ּיאוּת,
ְ ּב ַמ ָ ּבט ְמל ָֹהט הוּא ַמ ִ ּביט ַעל ְס ִביבוֹ
ו ְּב ָר ִקים נִ ָ ּצ ִתים ְ ּב ֵעינָ יו ַה ּׁ ְשחֹרוֹ ת,
ְּכמוֹ תוֹ ַּכ ְ ּז ֵאב ַה ָ ּצד ֶט ֶרף ַ ּב ַ ּי ַער .
ַמ ִ ּביט בּ וֹ ַה ָ ּצאר וְ ׁשוֹ ֵאל ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר:
"א ָ ּנאַ ,מ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'ָ ,מה עוֹ ֵרר ֲח ָמ ְתךָ,
ָ
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ָהיְ ָתה יַ ד ַה ָ ּצאר ַ ּב ּ ִמ ְק ֶרה,
וְ כִ י ֵאיזֶ ה ָאסוֹ ן ְמעוֹ ֵרר זַ ַע ְמ ָך?"
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ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ִס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ י ַה ֻּסלְ ָטאן
ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ִמ ְק ֶרה ְ ּבמו ָּראט ַה ָ ּוזִ יר.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱאזִ ין ַה ֻּסלְ ָטאן לִ ְד ָב ָריו
ּ ָפנִ ים ֶה ֱע ִמיד ׁ ֶשל צוֹ ֵחק ִ ּב ְמלוֹ א ּ ִפיו,
ִק ּ ֵמט ֶאת ִמ ְצחוֹ וְ ֵה ׁ ִשיב לִ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"תב ַֹר ְךַ ,מ ְרקוֹ ְ ּבנִ יִּ ,כי ּ ָפ ַעלְ ָּת נָ כוֹ ן.
ְּ
ִאלְ ָמלֵ א ָּכ ְך נָ ַהגְ ָּתַ ,מ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
לֹא ָהיִ ִיתי מוֹ ִסיף לִ ְקרֹא לְ ָך ְ ּבנִ י.
ִּכי יָ כוֹ ל ָּכל טו ְּר ִקי לַ ֲהפ ְֹך לְ וָ זִ יר,
ַא ְך ֵאין עוֹ ד ְּכ ַמ ְרקוֹ ִ ּגבּ וֹ ר ו ֶּבן ַחיִ ל".
ְ ּב ַאדֶּ ֶרת ַה ּ ֶמ ׁ ִשי נָ ַתן ֶאת יָ דוֹ
ו ֵּמ ֲח ִריטוֹ ׁ ָשלַ ף ֶאלֶ ף דּ ו ָּק ִטים,
אוֹ ָתם ְ ּביַ ד ַמ ְרקוֹ ָמ ַסר ַה ֻּסלְ ָטאן:
"קחּ ְ ,בנִ י ַמ ְרקוֹ ִ ,ה ֵ ּנה לְ ָך ֶאלֶ ף דּ ו ָּק ִטים,
ַ
ָ
ַקח ו ְּקנֵ ה לְ ך יַ יִ ן ו ׁ ְּש ֵתה לִ כְ בוֹ ִדי".
נָ ַטל ַמ ְרקוֹ ְ ּביָ דוֹ ֶאת ׁ ְש ָטרוֹ ת ַהדּ ו ָּק ִטים
ו ְּב ׁ ֶש ֶקט יָ ָצא ֵמ ַא ְרמוֹ ן ַה ֻּסלְ ָטאן.
ַא ְך ַה ָ ּצאר לֹא נָ ַתן ֶאת ַה ֶּכ ֶסף לְ ַמ ְרקוֹ
ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ָ ּי ִרים לִ כְ בוֹ דוֹ כּ וֹ ס ׁ ֶשל יַ יִ ן.
ִּכי ָהיָ ה זֶ ה לְ ַמ ַען יָ נוּס ַה ָ ּנ ִס ְיך
ִמ ּ ְפנֵ י שִׂ נְ ָאתוֹ ׁ ֶש ֵ ּנעוֹ ָרה לְ ֶפ ַתע .
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ים־ע ָׂשר ָה ֲע ָר ִבים
ּוׁשנֵ
ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ
ָ
א.
ָּת ַקע ֶאת ָא ֳהלוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ
ְ ּב ֶא ֶרץ ֲע ָר ִבים ׁ ְשחוּנָ ה וַ ֲח ֵר ָבה.
יָ ׁ ַשב לְ יַ ד ָהא ֶֹהלּ ִ ,ב ֵּק ׁש לִ לְ גּ ֹם כּ וֹ ס יַ יִ ן,
ַא ְך עוֹ ד ֶאת כּ וֹ ס ַה ַ ּייִ ן ַמ ִ ּג ׁיש הוּא לִ שְׂ ָפ ָתיו,
ִה ֵ ּנה ׁ ִש ְפ ָחה ַּת ּ ָמה ֶאל ָא ֳהלוֹ ּפוֹ ֶר ֶצת,
ּפוֹ ֶר ֶצת ֻא ְמלָ לָ ה ֶאל ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ  .
ַרק נִ כְ נְ ָסה וּכְ ָבר ִהיא ַמ ׁ ְש ִ ּב ָיעה אוֹ תוֹ :
"ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהיםָ ,א ִחי ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ְּ
ְ ּב ׁ ֵשם בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל וְ יוֹ ָחנָ ן ִא ׁיש ק ֶֹד ׁש,
ַה ֵ ּצל אוֹ ִתי ָא ִחי ִמ ֵידי ָה ֲע ָר ִבים,
ְ ּביַ ד ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵמ ֶהם נָ ַפלְ ִּתיֻ ,א ְמלָ לָ ה,
וְ עוֹ ד ַה ּיוֹ ם לָ כַ ד אוֹ ִתי ָה ְר ִב ִיעי.
ְּת ֵר ַיסר ַא ִחים ַה ָּללוִּ ,מ ְ ּבנֵ י ֲע ָרב ֻּכ ָּלם,
לֹא נוֹ ֲהגִ ים ֵהם ִ ּבי ִּכ ְביֶ ֶתר ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת,
־ק ָצווֹ ת ַמ ִּכים אוֹ ִתי ְ ּבלִ י ֶה ֶרף,
לוֹש ְ
ְ ּב ׁשוֹ ט ׁ ְש ׁ
וּלְ נַ ּׁ ֵשק דּ וֹ ְר ׁ ִשים ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם.
ֲהלֹא ּ ְפנֵ ֶיהם ִ ּבלְ ַבד ְמעוֹ ְר ִרים ְ ּבלִ ִ ּבי ִּתעוּב
וְ ָהכֵ ַיצד אוּכַ ל עוֹ ד לְ נַ ּׁ ֵשק אוֹ ָתם?"
נוֹ ֵטל ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ֶד ָיה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ ּביָ ָדיו,
ימין ִ ּב ְרכּ וֹ מוֹ ׁ ִשיב ֶאת ַה ּׁ ִש ְפ ָחה,
וְ לִ ִ
יטב,
ִ ּב ְמ ִעילוֹ ַה ּטוֹ ב עוֹ ֶטה גּ ו ָּפ ּה ֵה ֵ
ו ְּביָ ָד ּה נוֹ ֵתן כּ וֹ ס יַ יִ ן לְ ַמ ׁ ְש ֶקה:
ימה ׁ ֶשל יַ יִ ן,
"ה ֵ ּנה לָ ְךִ ,מ ְס ֵּכנָ ִתיְ ,ק ִחי לְ גִ ָ
ִ
ְ
ַה ּיוֹ ם זוֹ ָרה ָעלַ יִ ך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת ַח ְסדָּ ּה
ִּכי ְ ּב ֵצל קוֹ ָר ִתי ָמ ָצאת ִמ ְקלָ ט וְ נ ַֹחם".
ֲא ָבל ִה ֵ ּנה ָחלְ ָפה ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ִ ּבלְ ַבד
וְ ֶט ֶרם ָה ַעלְ ָמה לָ גְ ָמה ִמכּ וֹ ס ַה ַ ּייִ ן,
ים־עשָׂ ר סו ִּסים
ְּת ֵר ָיסר ִמ ְ ּבנֵ י ֲע ָרב ַעל ׁ ְשנֵ ָ

שירת קוסובו

280
ּ ָפ ְרצ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ְ ּב ַד ַהר ו ְּב ׁ ַש ַעט,
וְ ִק ְּלל ּו ֶאת ַמ ְרקוֹ ָ ,ק ְרא ּו לוֹ ֶ ּבן־זוֹ נָ ה.
"הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ ֶ ּבן־זוֹ נָ הַ ,ה ִאם נִ ְד ֶמה לְ ָך
ׁ ֶש ָ ּצאר ׁ ֵשנִ י ַא ָּתה ,מוֹ ׁ ֵשל ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
ֵמ ֵעז לַ ְחטֹף ׁ ִש ְפ ָחה ִמ ֵידי ָה ֲע ָר ִבים?"
ֲא ָבל ֶאת ַה ְּת ֵר ָיסר ְק ַרלְ יֵ ִביץ' שָׂ ם לְ לַ ַעג:
"לְ כ ּו ִמ ָּכאן ,יַ לְ ֵדי ֲע ָרב זָ ֵבי ַהח ֶֹטם,
ּ ֶפן נֶ ֱאלָ ץ ֶא ְהיֶ ה לְ ָה ִרים יָ ִדי ַעל יֶ לֶ ד".
ֲאזַ י ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ָח ָרה ַאף ְ ּבנֵ י ֲע ָרב,
ָּכל ַה ְּת ֵר ָיסר ׁ ָשלְ פ ּו ִא ׁיש ִא ׁיש ֶאת לַ ֲהבוֹ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ָה ְפכ ּו ֶאת ָא ֳהלוֹ  .
וְ ַעל ר ׁ
ב.
ָּכ ְרת ּו ָה ֲע ָר ִבים ֶאת ֵמ ְית ֵרי ָהא ֶֹהל,
ֹאש ַה ֵ ּנץ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ יְ ִריעוֹ ָתיו ִה ּ ִפילוּ,
ַעל ר ׁ
וְ ַעל דִּ גְ לוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ַה ְמ ֻס ּ ָמן ִ ּב ְצלָ ב,
וְ ַעל ׁ ַש ָראץ סוּסוֹ ָ ,ה ַר ּ ָמ ְך ַה ֶ ּנ ֱא ָמן.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַמ ֲעשֵׂ ֶיהם ָר ָאה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ָא ֳהלוֹ ַה ּ ָמט ָר ָאה ַה ֶ ּג ֶבר,
נִ ְ ּצ ָתה בּ וֹ ֵא ׁש ַה ַ ּז ַעםְּ ,כמוֹ ְ ּבלַ ּ ִפיד ָעלְ ָתה.
ֲאזַ י נֵ עוֹ ר ֶ ּבן ַחיִ ל וְ ַעל ַרגְ לָ יו זִ ֵ ּנק,
ָעלָ ה ֶאל ָה ֻא ָּכף ׁ ֶשל ַר ּ ָמכוֹ ַ ׁ ,ש ָראץ,
ֶאת ָה ָא ָמה הוֹ ׁ ִשיב ֵמ ֲאחוֹ ָריוָ ,ק ׁ ַשר
יטב ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש
אוֹ ָת ּה ְ ּב ַא ְבנֵ טוֹ ֵה ֵ
ו ַּפ ַעם ְר ִב ִיעית ַ ּב ֲחגוֹ ַרת ַה ֶח ֶרב.
ֲאזַ י ׁ ָשלַ ף ָה ִא ׁיש ַח ְרבּ וֹ ַה ְמ ֻח ּׁ ֶשלֶ ת
ים־עשָׂ ר ָה ֲע ָר ִבים מוּלוֹ  .
וְ ָעט ַעל ׁ ְשנֵ ָ
כּ וֹ ֵרת ו ְּמ ׁ ַש ֵּסףֲ ,א ָבל לֹא ִ ּבגְ רוֹ נָ ם
ִּכי ִאם ְ ּב ַא ְבנֵ ֵטי ַה ּ ֶמ ׁ ִשי ַעל ָמ ְתנָ ם,
ָּכ ְך ֲע ָר ִבי ֶא ָחד ָמט ַא ְר ָצה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ִהכְ ּ ִפיל ֶאת ִמנְ יָ נָ ם ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ְּת ֵר ָיסר ָהיוַּ ,ע ָּתה כ"ד ִמ ְס ּ ָפ ָרם.
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ֲאזַ י ּ ָפנָ ה לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאחוּ,
וּכְ מוֹ כּ וֹ כָ ב ָ ּב ִהיר ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ִמ ּ ַמ ַעל
ָעשָׂ ה ֶאת ּ ְפ ָע ָמיו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֶאל ּ ְפ ִרילֶ ּפ,
ֶאל ְמעוֹ נוֹ ַה ַ ּצח ּפוֹ ֵס ַע ,טוֹ ב לִ בּ וֹ .
ִה ִ ּג ַיע ֶאל ֵ ּביתוֹ וּלְ ִא ּמוֹ קוֹ ֵרא הוּא:
ימה ִא ּ ִמי ,זְ ֶקנְ ִּתי ַהיְ ָק ָרה.
"יֶ ְברוֹ ׁ ִש ָ
ִה ֵ ּנה ִהיא ֲאחוֹ ִתי ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ַה ׁ ְש ִ ּג ִיחי ָ ּב ּה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִ ּבי ִה ׁ ְש ַ ּג ְח ְּת ,זְ ֶקנְ ִּתי,
לְ ִא ׁיש אוֹ ָת ּה ַה ּ ִׂש ִיאי ְּכמוֹ ל ּו ִ ּב ֵּת ְך ָהיְ ָתה,
ָּכ ְך ִ ּב ׁ ְש ֵא ֵרי ָ ּבשָׂ ר נִ זְ ֶּכה וִ ִיד ִידים".
ימה,
ְ ּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ִט ּ ְפלָ ה ָ ּב ּה יֶ ְברוֹ ׁ ִש ָ
ִה ׁ ְש ִ ּג ָיחה ָ ּב ּה וְ גַ ם לְ ִא ׁיש אוֹ ָת ּה ִה ּ ִׂש ָיאה
ִמ ַ ּביִ ת טוֹ ב ַה ֶ ּג ֶברִ ,מ ׁ ְש ּ ַפ ַחת דִּ יזְ ָד ִר ִיצ'י,
ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ֶּק ֶרת רו ְּדנִ יקָ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
וְ לֶ ָח ָתן ִּת ׁ ְש ָעה ַא ִחים ָ ּב ֵרי לֵ ָבב.
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ִ ּב ְקרוֹ ִבים זָ כָ ה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ .
לְ ִע ִּתים ְמזֻ ּ ָמנוֹ ת ֶאת ֲאחוֹ תוֹ ִ ּב ֵּקר,
ְּכמוֹ ל ּו ָאחוֹ ת ָהיְ ָתה לוֹ ו ַּבת לְ ֵאם ַא ַחת,
וּלְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת לָ גַ ם ׁ ָשם ַמ ְרקוֹ יַ יִ ן .
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ּקֹוסטּור
ּומינָ ה ִמ ְ
ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ִ
ׁשוֹ ֶתה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ יַ יִ ן,
ישה ִע ּמוֹ ,
ִא ּמוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
וְ גַ ם ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת,
וַ ֲאחוֹ תוֹ – ֵאין לוֹ ִ ּבלְ ָּת ּה.
ֵעת נִ ְת ַ ּב ֵּסם ִמ ַ ּייִ ן ַמ ְרקוֹ
הוֹ ִסיףָ ,מזַ ג עוֹ ד כּ וֹ ס ַא ַחת
וּלְ ִא ּמוֹ ׁ ָש ָתה לְ ַח ִ ּיים,
לָ ַר ְעיָ ה וְ לָ ָאחוֹ ת:
"ת ְרא ּו עוֹ ד ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַח
ִּ
ְ
ַאך לֹא ֶאת ַמ ְרקוֹ ַה ָ ּצ ִעיר".
ישה ׁשוֹ ֶאלֶ ת:
ָה ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ָ
"בנִ י יְ ִח ִידי ,לְ ָאן ּ ָפנֶ יך?"
ְּ
ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַמ ְרקוֹ ְ ּבנָ ּהָ ,א ַמר:
"אנִ י ִמ ְת ַ ּג ֵ ּיס לִ ְצ ָבא ַה ָ ּצאר,
ֲ
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים בּ וֹ ֲא ׁ ָש ֵרת".
ֵעת ִה ְתיַ ֵ ּצב לְ ׁ ֵשרוּתוֹ
ַקד ַמ ְרקוֹ ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש,
ֶאל יַ ד ַה ָ ּצאר ָק ַרב ָה ֶעלֶ ם
ֲאזַ י ֶאת יַ ד ַה ָ ּצאר נִ ּׁ ֵשק.
נָ ַטל ַה ָ ּצאר ַח ְרבּ וֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ,
ַח ְרבּ וֹ נָ ַטל וְ ֶאת סוּסוֹ .
לְ ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנוֹ ת ׁ ֵשרוּת נָ ַטל
אוֹ ָתם ַה ָ ּצארַ ,א ְך ְ ּבסוֹ ָפן
יָ ׁ ִשיב אוֹ ָתם ַה ָ ּצאר לְ ַמ ְרקוֹ  .
ִמכְ ָּתב ִה ִ ּג ַיע ֶאל ָה ֶעלֶ ם.
ישה כּ וֹ ֶת ֶבת
ִא ּמוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
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ַעל ִמינָ הִ ,מ ּקוֹ ְסטוּר זֶ ה ָ ּבא
ָ ּבזַ ז ֶאת ִמ ְב ָצרוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ,
ָר ַמס ֶאת ַה ְ ּז ֵקנָ ה ְ ּב ֶרגֶ ל
וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ָח ַטף ,נָ שָׂ א.
נִ ְת ַקף ָמ ָרה ׁ ְשח ָֹרה ָה ֶעלֶ ם,
ֶאל ָצאר ְס ַט ְמבּ וּל ּפוֹ נֶ ה ,אוֹ ֵמר:
"א ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךָ ,אדוֹ ןַ ,ה ָ ּצאר,
ָ
ֵּתן לִ י ַח ְר ִ ּבי וְ ֶאת סו ִּסי,
י־אגָ א,
וְ ֶאת ֵר ִעי ,הוּא ַעלִ ַ
וְ גַ ם ְּת ֵר ַיסר ְ ּג ָב ִרים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
נֵ ֵצא ַעל ִמינָ ה ִמ ּקוֹ ְסטוּר".
נָ ַתן ַה ָ ּצאר ֶאת ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש,
י־אגָ א הוּא ֵר ֵעה ּו
ֶאת ַעלִ ַ
ִע ּמוֹ ְּת ֵר ַיסר ְ ּג ָב ִרים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
ים־עשָׂ ר סו ֵּסי ְק ָרבוֹ ת.
ַ ּגם ׁ ְשנֵ ָ
ָחמו ּׁש ו ְּמ ֻצ ָ ּיד ָאז ַמ ְרקוֹ
ְ ּגלִ ימוֹ ת ׁ ֶשל נְ זִ ִירים לָ ַקח,
ים־עשָׂ ר ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
ִח ֵּלק לִ ׁ ְשנֵ ָ
י־אגָ א ,וְ ָע ָטה
לְ ַעלִ ַ
ימה ׁ ֶשל כּ ֶֹמר.
ַ ּגם ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּגלִ ָ
אש ֶיהם,
ָח ְב ׁש ּו ַ ּב ְרדָּ ס ַעל ָר ׁ ֵ
ימה ִה ְס ִּתירוּ,
נִ ׁ ְש ָקם ִ ּב ְפנִ ים ְ ּגלִ ָ
וְ כָ ְך יָ ְצא ּו לִ ְרכּ ֹב ָ ּב ָא ֶרץ.
ָרכְ ב ּו ַ ּב ּיוֹ םּ ַ ,ב ַּליְ לָ ה נָ חוּ,
ָּכ ְך ֶאל ִק ְר ַבת קוֹ ְסטוּר ִה ִ ּגיעוּ,
לִ שְׂ ַפת יו ַּבל ו ׁ ְּשמוֹ זְ לוֹ גְ לָ ָבה.
ימיו ְּת ֵר ַיסר נָ ׁ ִשים
ו ְּב ֵמ ָ
ִּכ ְ ּבס ּו ַ ּבדֵּ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ַצ ִחים,
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ו ֵּבינֵ ֶיהן ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ
ׁ ֶש ְ ּבסוּסוֹ ִמ ָ ּיד ִה ְב ִחינָ ה,
ַאף ׁ ֶש ֶאת ַמ ְרקוֹ לֹא ִה ִּכ ָירה.
זוֹ לֵ ג ַהדֶּ ַמע ַעל ּ ָפנֶ ָיה,
וְ ִהיא ׁשוֹ ֶאלֶ ת ֶאת ַהכּ ֶֹמר:
"ה ֵאל ֵע ִדי ,נָ זִ יר ׁ ְשחֹר ֶ ּבגֶ ד,
ָ
סוּס ַה ְּק ָרבוֹ ת ַה ֶ ּזה ֵמ ַאיִ ן?
ֵּכ ַיצד ִה ִ ּג ַיע זֶ ה ֵאלֶ ָיך,
סוּסוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ַ ּב ֲעלִ י?"
ֵה ׁ ִשיב ַהכּ ֶֹמר ַעל דְּ ָב ֶר ָיה:
"זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֵמת.
אתי,
לְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְּת ִפ ָּלה נָ שָׂ ִ
ו ַּמ ְרקוֹ ֶאת סוּסוֹ הוֹ ִר ׁיש לִ י.
ֶאל ִמינָ ה ִא ׁיש קוֹ ְסטוּר ּ ָפנַ י
ִע ּ ִמי ְּת ֵר ַיסר ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁשּ ָ ,באנ ּו
לְ ַה ּ ִׂשיאוֹ ְ ּבהוֹ ד וְ ֶט ֶקס
לְ ַאלְ ְמנַ ת ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'.
ִאם ִ ּב ְמ ֵה ָרה זֹאת ְּת ַב ּ ְׂשר ּו לוֹ
ִּתזְ כּ ּו ִמ ָ ּידוֹ לִ גְ מוּל נָ ֶאה .
ֶח ְפ ִצי לַ ֲעשׂ וֹ ת ָּכאן ֶאת ַה ַּליְ לָ ה".
ֲאזַ י נָ ְטל ּו ֶאת ְּכ ִב ָיס ָתן
ו ָּבא ּו ֶאל קוֹ ְסטוּר ָה ִע ָירה
מוֹ ְסרוֹ ת ֶאת ְ ּבשׂ וֹ ָר ָתן לְ ִמינָ ה:
"אדוֹ ן קוֹ ְסטוּרּ ָ ,באנ ּו לָ ַק ַחת
ֲ
ְ ּגמוּלֵ נ ּו ַעל ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת!
ימי יו ַּבל זְ לוֹ גְ לָ ָבה
לִ גְ דוֹ ת ֵמ ֵ
ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ִ ּב ְת ֵר ַיסר ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש,
ֹאשם ִ ּבכְ בוֹ ד ַהכּ ֶֹמר.
ו ְּבר ׁ ָ
ַאב ַה ְ ּנזִ ִירים דִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינוּ:
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'לְ ִמינָ ה ִא ׁיש קוֹ ְסטוּר ְ ּב ָרכוֹ ת,
נָ לוּן ַה ַּליְ לָ ה ְ ּב ֵביתוֹ .
לְ ֵא ׁ ֶשת ַמ ְרקוֹ נַ ּ ִׂש ֶיא ּנוּ,
ִּכי ֵמת ְק ַרלְ יֵ ִביץ' וְ נִ ְק ַ ּבר.
אתי ַעל ִק ְברוֹ ,
ְּת ִפ ָּלה נָ שָׂ ִ
ַעל ְּת ִפ ָּל ִתי לְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ
נָ ַתן לִ י ֶאת סוּסוֹ ַה ֶ ּג ֶבר"'.
עוֹ ד ַהכּ וֹ ְבסוֹ ת אוֹ ְמרוֹ ת דְּ ָב ָרן,
ִה ֵ ּנה ַהכּ ֶֹמר ָ ּבא ,מוֹ ִפ ַיע
ים־עשָׂ ר ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש.
ְמלֻ ֶ ּוה ִ ּב ׁ ְשנֵ ָ
ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ְ ּב ֵח ֶפץ ִמינָ ה,
הוֹ לִ ְיך ֶאל ַהדְּ יוֹ ָטה ִמ ּ ַמ ַעל,
ֹאש ׁ ֻשלְ ָחן אוֹ ָתם הוֹ ׁ ִשיב,
ְ ּבר ׁ
ְ ּב ַמ ְט ַע ּ ִמים ִּכ ֵ ּבד ו ִ ּּב ָירה.
ָמזְ גָ ה יֵ ינָ ם ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ .
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָרו ּו ִמ ַ ּייִ ן
ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"אדוֹ ן קוֹ ְסטוּרַ ,ה ִאם יֻ ְר ׁ ֶשה לִ י
ֲ
לָ ֵצאת ְמ ַעט ְ ּב ִר ּקו ִּדים,
ָמחוֹ ל ְ ּבנֻ ַּסח ִמנְ זָ ֵרנוּ?"
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ִמינָ ה ִא ׁיש קוֹ ְסטוּר:
"כ ֶח ְפ ְצ ָך ,נָ זִ יר יָ ָקר".
ְּ
יָ ָצא ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ ּב ָמחוֹ ל –
נִ ַּטלְ ְטל ּו מוֹ ְסדוֹ ת ַה ַ ּביִ ת,
ׁ ָשלוֹ ׁש קוֹ רוֹ ת ָק ְרס ּו ַּת ְח ָּתן.
זָ ַעק קוֹ ְסטוּר ִ ּב ְמלוֹ א ְ ּגרוֹ נוֹ :
"יַ ֶּכה אוֹ ְת ָך ׁ ָש ָבץַ ,הכּ ֶֹמר.
ְ ּג ָב ִרים ָר ְקד ּו ּפֹה לְ ָפנֶ ָיך,
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ַ ּגם נְ זִ ִירים ִ ּבכְ סוּת ׁ ְשח ָֹרה,
ַא ְך ִא ׁיש עוֹ ד לֹא ִח ֵ ּבל ָּכמוֹ ָך
וְ לֹא ׁ ִש ֵ ּבר קוֹ רוֹ ת ֵ ּב ִיתי".
ֵה ׁ ִשיב ַהכּ ֶֹמר וְ ָק ָרא:
"א ָה ּה ,קוֹ ְסטוּרַ ,מ ְמזֵ ר ׁ ָש ָפל.
ֲ
ָר ְקד ּו ָּכאן נְ זִ ִירים ׁ ְשח ִֹרים,
ֲא ָבל ְק ַרלְ יֵ ִביץ' לֹא ָר ַקד ּפֹה".
ֲאזַ י ִמ ֵהר לָ לֶ כֶ ת ַמ ְרקוֹ ,
יָ ַרד ְ ּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַ ּביִ ת.
ימה ַח ְרבּ וֹ ׁ ָשלַ ף,
ִמן ַה ְ ּגלִ ָ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ִמינָ ה.
וּכְ ָבר נִ ַּתז ר ׁ
ֵמ ֲע ָב ָדיו ָק ַטלָ ,מ ָצא
אוֹ ָתם ַ ּב ַ ּביִ ת אוֹ ַ ּבחוּץ,
ַה ֶ ּי ֶתר נָ ס ּו לְ כָ ל רו ַּח.
ׁ ָשלַ ח ֵא ׁש ַמ ְרקוֹ ָ ּב ַא ְרמוֹ ן,
ֶא ָחיו ׁ ֶשל ִמינָ ה נִ ְמלְ טוּ,
ַא ְך ַמ ְרקוֹ ַא ֲח ֵר ֶיהם רוֹ ֵדף,
ַמ ְד ִ ּביק ָ ּב ָאח ּו ֶאת יַ ֶסנְ קוֹ ,
ֹאשוֹ – ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה
כּ וֹ ֵרת ר ׁ
ׁ ֵשם ַה ּ ָמקוֹ ם נִ ְק ָרא יַ ֶסנָ ה.
ַא ֲח ָריו ַמ ְד ִ ּביק ֶאת ׁ ְש ֶצ ּ ָ'פןַ ,מ ְרקוֹ
ֹאשוֹ – ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה
כּ וֹ ֵרת ר ׁ
ׁ ֵשם ַה ּ ָמקוֹ ם הוּא ׁ ְש ֶצ ּ ָ'פן ְק ְר ְסט.
לוֹ כֵ ד ָ ּב ָאח ּו ֶאת ַרדוֹ יֶ ה,
ֹאשוֹ – ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה
כּ וֹ ֵרת ר ׁ
ימילְ יָ ה.
ׁ ֵשם ַה ּ ָמקוֹ ם הוּא ַר ִד ִ
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ֲאזַ י ׁשוֹ ֵעט לָ ֵע ֶמק ַמ ְרקוֹ ,
ׁ ָשם ְמ ַצ ּ ִפים לוֹ ַא ִ ּב ָיריו,
י־אגָ א
ׁ ָשם ְמ ַצ ּ ֶפה לוֹ ַעלִ ַ
ים־עשָׂ ר ְ ּג ָב ִרים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ו ׁ ְּשנֵ ָ
ַא ְך ׁ ָשם מוֹ תוֹ ָמ ָצא ָה ֵר ַע,
ים־עשָׂ ר.
וְ ׁ ָשם נָ ְפל ּו ַה ּׁ ְשנֵ ָ
ַ ּגלְ ֵעד ֵה ִקימ ּו לְ זִ כְ ָרם,
ֵ ּבין ַה ְּק ָב ִרים נִ ָ ּצב ַעד ֵה ָ ּנה,
ים־עשָׂ ר ָה ַא ִ ּב ִירים
לִ ׁ ְשנֵ ָ
י־אגָ א.
וּלְ ֵר ֵעהוַּ ,עלִ ַ
ַא ְך לֹא נִ ְפ ַ ּגע ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
וְ ַרק לִ ְרדּ ֹף אוֹ ָתם ִה ְמ ׁ ִש ְיך,
וְ ִאם לָ כַ ד ִא ׁיש ֵמ ֶא ָחיו
ֹאשוֹ ָּכ ַרת,
ׁ ֶשל ִמינָ הֶ ,את ר ׁ
ַ ּגם יָ ד ֵה ִקים לְ ַמ ֲעשֵׂ הוּ,
ׁ ָשם לִ ְראוֹ ָת ּה ַה ּיוֹ ם ֶא ְפ ׁ ָשר .
ֲאזַ י ָחזַ ר ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
וְ ִעם ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת
ֶאל ּ ְפ ִרילֶ ּפ ַה ֶ ּצ ָחה הוּא ׁ ָשב,
ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ אוֹ ָת ּה אוֹ ֵהב,
וּלְ כֻ ָּלנ ּו ִ ּגיל וָ א ׁ ֶֹשר .
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ּומּוסא ַק ָסגִ 'ּיָ ה
ָ
ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
ִ ּב ְס ַט ְמבּ וּלּ ַ ,ב ּ ֻפנְ דָּ ק ַה ָּל ָבן
ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן מו ָּסא ָה ַאלְ ָ ּבנִ י.
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּג ַמע ֶאת ַמ ׁ ְש ֵקה ּו
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּׁ ִשכּ וֹ ר הוּאָ ,א ַמר:
"זוֹ ְּכ ָבר ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ְּת ׁ ִש ִיעית
ֶאת ַה ָ ּצאר ִ ּב ְס ַט ְמבּ וּל ֲא ׁ ָש ֵרת.
לֹא ׁ ִש ְּלמ ּו לִ י ְ ּבסוּס לֹא ְ ּב ׁ ֶשלַ ח,
לֹא ְ ּב ֶבגֶ ד ָח ָד ׁש אוֹ ָ ּבלֶ ה .
וְ ַעל ֵּכן ֶא ְת ַח ֵ ּיב ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה,
ִּכי ֵא ֵצא לַ ּ ִמ ׁישוֹ ר מוּל ַה ָ ּים,
וְ ֶא ְחסֹם ֶאת דַּ ְרכֵ י ַה ְּס ִפינוֹ ת,
וְ ֶאת דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶא ְסגּ ֹר,
וְ ֶא ְבנֶ ה לִ י ִמ ְב ָצר ַעל ַהחוֹ ף
ו ְּק ָר ִסים ִמ ַ ּב ְרזֶ לֲ ,עלֵ ֶיהם
ֶאת ַה ַחאגִ 'ים וְ חוֹ ג'וֹ ת ֶא ְתלֶ ה.
ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ּטו ְּר ִקי ַה ּׁ ִשכּ וֹ ר,
ַה ּטו ְּר ִקי ַה ּ ִפ ֵּכ ַח ִ ּב ֵ ּצ ַע:
ֶאל ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר לַ חוֹ ף יָ ַרד,
ׁ ָשם ָח ַסם ֶאת דַּ ְרכֵ י ַה ְּס ִפינוֹ ת
וְ ֶאת דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶמלֶ ְך ָסגַ ר
ָ ּב ּה ָע ְבר ּו אוֹ ְצרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ָ ּצאר –
־מאוֹ ת ִמ ׁ ְשלוֹ ִחים ְ ּב ׁ ָשנָ ה –
לוֹש ֵ
ׁ ְש ׁ
לְ ַע ְצמוֹ ׁ ָש ַמר אוֹ ָתם מו ָּסא,
ו ָּבנָ ה לוֹ ִמ ְב ָצר ַעל ַהחוֹ ף
ו ְּק ָר ִסים ִמ ַ ּב ְרזֶ לֲ ,עלֵ ֶיהם
ֶאת ַה ַחאגִ 'ים וְ חוֹ ג'וֹ ת ָּתלָ ה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָקץ ַה ָ ּצאר ַ ּב ְּתלוּנוֹ ת,
ֶאת צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ' ַה ּ ַׂשר הוּא ׁ ִש ֵ ּגר
וְ ִע ּמוֹ ֵחיל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאלָ ִפים.

עלילות מרקו קרליביץ'

289
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאל ַהחוֹ ף ָ ּבא ַה ַ ּגיִ ס,
ַעל ַהחוֹ ף אוֹ ָתם מו ָּסא ִהכְ נִ ַיע,
וְ לָ כַ ד ֶאת צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ' ַה ּ ַׂשר.
הוּא ָּכ ַפת זְ רוֹ עוֹ ָתיו ַעל ַ ּגבּ וֹ ,
וְ ׁ ִש ֵ ּגר ֶאל ַה ָ ּצאר ִ ּב ְס ַט ְמבּ וּל.
ִּכ ֵ ּנס ָאז ַה ָ ּצאר ַא ִ ּב ָיריו,
וְ רֹב ע ׁ ֶֹשר ִה ְב ִט ַיח לְ זֶ ה
ׁ ֶש ַ ּי ְצלִ ַיח לִ ְטבּ ַֹח ְ ּבמו ָּסא.
ימה,
ַא ְך ָּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּי ָצא לַ ּ ְמשִׂ ָ
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ָחזַ ר לִ ְס ַט ְמבּ וּל.
נֶ ְח ַרד לֵ ב ַה ָ ּצארְ ,מ ַצ ּ ֶפה הוּא .
ֲאזַ י חוֹ גָ 'א צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ' דִּ ֵ ּבר:
"אדוֹ נִ י ,הוֹ ַ ,ה ָ ּצאר ׁ ֶשל ְס ַט ְמבּ וּל .
ֲ
ל ּו ִע ּ ָמנ ּו ָּכאן ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ֶאת מו ָּסא ָהיָ ה הוּא קוֹ ֵטל".
ִה ִ ּביט בּ וֹ ַה ָ ּצאר ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה,
וְ ֵעינָ יו ָמלְ א ּו ִ ּב ְד ָמעוֹ ת:
"ה ֵאינְ ָך ְמ ׁ ַש ֶּטה ִ ּבי ,צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ',
ַ
ְ
ֵאיך לְ ֶפ ַתע ְ ּב ַמ ְרקוֹ נִ זְ ַּכ ְר ָּת?
ַע ְצמוֹ ָתיו ֵהן ִמ ְּכ ָבר זֶ ה ִה ְר ִקיבוּ,
ִּכי ֵמ ָאז ׁ ֶש ֻה ׁ ְשלַ ְך לַ ִ ּצינוֹ ק
לוֹש ׁ ְשנוֹ ת בּ וֹ ר ֶּכלֶ א
יָ ַדע הוּא ׁ ָש ׁ
ו ֵּמ ָאז לֹא יָ ָצא ִמ ּׁ ְש ָע ָריו".
ָאז ֵה ׁ ִשיב לוֹ צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ' ַהחוֹ גָ 'א:
"אדוֹ נִ י ,נָ א ֲעשֵׂ ה ִע ּ ִמי ֶח ֶסד,
ֲ
ַמה ִּת ֵּתן לָ ִא ׁיש ׁ ֶש ַ ּי ִ ּציג
ָ
ֶאת ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַה ַחי לְ ָפנֶ יך?"
ָסח ַה ָ ּצאר ֶאת דְּ ָברוֹ ֶאל צ'ו ּ ְּפ ִרילִ יץ':
"את בּ וֹ ְסנִ ָ ּיה ֶא ֵּתן לוֹ לַ ֶ ּג ֶבר,
ֶ
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וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ִמן ַה ּ ֶפלֶ ְך
לֹא ֶאגְ ֶ ּבה ַאף דִּ ינָ ר ַמס עוֹ ֵבד".
ָקם ַהחוֹ גָ 'א ,זִ ֵ ּנק ַקל ַרגְ לַ יִ ם,
ֶאת ׁ ַש ַער ַה ֶּכלֶ א ּפוֹ ֵת ַח,
וּמוֹ לִ ְיך הוּא ֶאת ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
מוּל ַה ָ ּצאר ַה ָ ּגדוֹ ל מוֹ לִ יכוֹ .
שְׂ ַער ַמ ְרקוֹ גּ וֹ לֵ ׁש ֶאל ָה ָא ֶרץ,
ְ ּב ֶחלְ קוֹ הוּא ַמ ְס ִּתיר ֶאת ּ ָפנָ יו,
ֶאת ַה ֶ ּי ֶתר ַה ִ ּצדָּ ה ֵה ִסיט.
ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ְּכלַ ֲה ֵבי ַמ ְח ֵר ׁ ָשה,
ֶה ְח ִריב אוֹ תוֹ ַט ַחב ַה ֶּכלֶ א,
ו ָּפנָ יו ֲאפ ִֹרים ֵהם ָּכ ֶא ֶבן.
ָאז ַה ָ ּצאר ָסח ֶאל ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"העוֹ ד ַ ּב ַח ִ ּיים ַא ָּתהַ ,מ ְרקוֹ ?
ַ
ָאנֹכִ י הוּא ַה ָ ּצארַ ,א ְך ְ ּבק ׁ ִֹשי".
וְ ִס ּ ֵפר לוֹ לְ ַמ ְרקוֹ ַה ָ ּצאר
ֹאשוֹ .
ָּכל ׁ ֶש ּמו ָּסא ֵה ִביא ַעל ר ׁ
ָאז ׁ ָש ַאל ַה ּׁ ַש ִּליט ֶאת ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"ה ִאם יֵ ׁש ְ ּב ָך דַּ י כּ ַֹחַ ,מ ְרקוֹ ,
ַ
לַ ּ ִמ ׁישוֹ ר ׁ ֶש ְּלחוֹ ף יָ ם לָ לֶ כֶ ת
וְ ֶאת מו ָּסא ַק ָסגִ ' ָ ּיה לִ ְטבּ ַֹח?
ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ֶאת ְ ּגמוּלְ ָך ֲא ׁ ַש ֵּלם".
דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"ב ׁ ֵשם ֵאל ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמיםְּ ,כבוֹ ד ַה ָ ּצאר,
ְּ
ָה ַרג אוֹ ִתי ַט ַחב ַה ֶּכלֶ א,
ַא ְך ְ ּבד ַֹחק ֶא ְפ ַקח ֶאת ֵעינַ י.
ֵא ְיך ֵא ֵצא נֶ גֶ ד מו ָּסא ִ ּב ְק ָרב!
ְ ּב ֻפנְ דָּ ק ִאם ִּת ֵּתן לִ י לָ נו ַּח,
וְ ׁ ֵשכָ ר בּ וֹ ַּת ִ ּג ׁיש לִ י וְ יַ יִ ן,
וְ נֵ ַתח ָהגוּן ׁ ֶשל ְ ּבשַׂ ר ֶּכ ֶבשׂ
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ִעם ּ ַפת לֶ ֶחם לָ ָבן לְ ִצדּ וֹ ,
ַא ֲח ֵרי ַּכ ּ ָמה יָ ִמים אוֹ ִד ֲיע ָך
ִאם נָ כוֹ ן ִהנְ נִ י ֶאל ַה ְּק ָרב".
ָאז ׁ ִש ֵ ּגר לוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַ ּג ָּל ִבים,
זֶ ה ֶאת ַמ ְרקוֹ רוֹ ֵחץ ,זֶ ה ְמגַ ֵּל ַח,
ישי ִצ ּ ָפ ְרנָ יו.
עוֹ שֶׂ ה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְמ ֻע ֶּלה ַה ּ ֻפנְ דָּ ק בּ וֹ יִ ׁ ְשכּ ֹן,
ַ ּגם ׁ ֵשכָ ר וְ גַ ם יַ יִ ן יֻ ְ ּג ׁש ּו לוֹ ,
וְ גַ ם נֵ ַתח ָהגוּן ׁ ֶשל ְ ּבשַׂ ר ֶּכ ֶבשׂ
ִעם ּ ַפת לֶ ֶחם לָ ָבן לְ ִצדּ וֹ .
ֳח ָד ׁ ִשים בּ וֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נָ ח ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ׁ ָשב כּ ֹחוֹ ֶאל ָמ ְתנָ יוָּ ,כ ְך נִ ְד ֶמה.
ׁ ָשב ַה ָ ּצאר וְ ֶאת ַמ ְרקוֹ ׁשוֹ ֵאל:
"ה ָחזַ ר כּ ֲֹח ָך ֶאל ָמ ְתנֶ ָיך?
ֶ
ֶה ָהמוֹ ן לְ לֹא ֶה ֶרף ֵמ ִציק לִ י
ִ ּב ְתלוּנוֹ ת ַעל מו ָּסא ,יִ ּ ַמח ׁ ְשמוֹ ".
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ֵמ ׁ ִשיב לַ ּׁ ַש ִּליט:
"הב לִ י ֵעץ ׁ ֶשל מוֹ ָרן ְמיֻ ָ ּב ׁש
ַ
ׁ ֶש ִ ּנכְ ַ ּב ׁש רֹב ׁ ָשנִ ים ְ ּב ָא ָסם,
וְ ֶא ְר ֶאה ָמה אוּכַ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת".
ָאז מוֹ ָרן ְמיֻ ָ ּב ׁש לוֹ ֵה ִביאוּ.
ימינוֹ ָמ ַע ְך אוֹ תוֹ ַמ ְרקוֹ ,
ִ ּב ִ
לִ ׁ ְשנַ יִ ם נִ ׁ ְש ַ ּבר אוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה,
ַא ְך לֹא דָּ לְ פ ּו ַמיִ ם ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
"עוֹ ד ַה ְ ּז ַמן לֹא ָ ּב ׁ ֵשלְּ ,כבוֹ ד ַה ָ ּצאר".
ָּכ ְך עוֹ ד ח ֶֹד ׁש ָחלַ ף וְ ָע ַבר
ו ַּמ ְרקוֹ הוֹ ִסיף אוֹ ן וְ כ ַֹח
ַעד ַה ּיוֹ ם בּ וֹ ָר ָאה ִּכי נָ כוֹ ן הוּא .
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ׁשוּב ִ ּב ֵּק ׁש הוּא ֶאת ֵעץ ַה ּמוֹ ָרן,
ׁשוּב ֵה ִביא ּו אוֹ תוֹ לְ ָפנָ יו.
ימינוֹ ָמ ַע ְך אוֹ תוֹ ַמ ְרקוֹ ,
ִ ּב ִ
ׁשוּב לִ ׁ ְשנַ יִ ם נִ ׁ ְש ַ ּבר אוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה,
ַא ְך ַה ּ ַפ ַעם ִה ִ ּזיל ִט ּפוֹ ת ַמיִ ם.
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ִ ּב ּ ֵׂשר לוֹ לַ ָ ּצאר:
"נִ ְר ֶאה ִּכי מוּכָ ן ִהנְ נִ י".
ָאז ּ ָפנָ ה ֶאל נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח:
"א ָ ּנאֶ ,ח ֶרב ַח ּׁ ֵשל לִ י ,נוֹ ָבאק,
ָ
ׁ ֶש ְּכמוֹ ָת ּה לֹא ִח ּׁ ַשלְ ָּת ַעד ֵה ָ ּנה".
נָ ַתן לוֹ דּ ו ָּק ִטים ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים
וְ ָחזַ ר לַ ּ ֻפנְ דָּ ק ֶה ָח ָד ׁש,
לוֹ גֵ ם יַ יִ ן יָ ִמים ַא ְר ָ ּב ָעה.
ֲאזַ י ׁ ָשב ֶאל נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח,
"ה ִח ּׁ ַשלְ ָּת ַח ְר ִ ּביֵ ,הי ,נוֹ ָבאק?"
ַ
זֶ ה ֵה ִביא לְ ָפנָ יו ֶאת ַה ֶח ֶרב.
ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"הטוֹ ָבה ִהיא ,נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח?"
ֲ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶקט נוֹ ָבאק:
"ה ֵ ּנה ֵהם ַה ַּסדָּ ן וְ ַה ֶח ֶרב,
ִ
ְר ֵאה ִאם ָראוּי הוּא ַה ַּל ַהב".
ימינוֹ ֶאת ַה ַּל ַהב
ֵהנִ יף ִ ּב ִ
וְ ָהלַ ם ַ ּב ַּסדָּ ן נִ ְמ ָרצוֹ ת,
וְ לִ ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ תוֹ ְמ ַפ ֵּל ַח.
ֲאזַ י ׁ ָשב ֶאל נוֹ ָבאקׁ ,שוֹ ֵאל:
"אמֹר לִ י ,נַ ּ ָפחַ ,ה ִח ּׁ ַשלְ ָּת
ֱ
ָ
ְ ּב ַח ֶ ּייך עוֹ ד ֶח ֶרב ָּכזֹאת?"
ָאז ֵה ׁ ִשיב לוֹ נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח:
"ע ִדי ֱאל ִֹהיםַ ,מ ְרק ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ֵ
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ִּכי ִח ּׁ ַשלְ ִּתי טוֹ ָבה ְּכ ָבר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
לְ ַא ִ ּביר ָה ָראוּי ִמ ּ ְמ ָךַ ,מ ְרקוֹ .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר מו ָּסא נָ ס ֶאל ַהחוֹ ף
ִח ּׁ ַשלְ ִּתי לוֹ ֶח ֶרב ׁ ֶש ָ ּב ּה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ַקע ַה ַּסדָּ ן
ַ ּגם ַה ַּכן ִמ ַּת ְח ָּתיו נִ ְת ַ ּב ֵּק ַע".
לִ ְד ָב ָריו נִ ְת ַר ֵּת ַח ְק ַרלְ יֵ ִביץ'.
הוּא אוֹ ֵמר ֶאל נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח:
"את יָ ְד ָך לִ י הוֹ ׁ ֵשטַ ,ה ַ ּנ ּ ָפח,
ֶ
ְ
ָ
ֶאת יָ ְדך לִ י הוֹ ׁ ֵשטָּ ,כך אוּכַ ל
ָ ּב ּה לָ ֵתת ֶאת שְׂ כָ רוֹ ׁ ֶשל ַה ַּל ַהב".
ְּכמוֹ ּ ִפ ְתאוֹ ם ִה ִּכ ׁישוֹ ַה ָ ּנ ָח ׁש,
הוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ ָה ֱאוִ יל.
ֵהנִ יף ֶאת ַה ֶח ֶרב ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
וְ ָק ַטע ֶאת יָ דוֹ ַ ּב ָּכ ֵתף .
"מ ַע ָּתה ׁשוּב ,נוֹ ָבאק ַה ַ ּנ ּ ָפח,
ֵ
לֹא ִּת ְצרֹף לַ ַהב טוֹ ב אוֹ ָ ּגרו ַּע.
ֵהא לְ ָך ָּכאן דּ ו ָּק ִטים ֵמ ָאה,
דַּ י ָ ּב ֶהם ַעד יִ ַּת ּמ ּו יָ ֶמ ָיך".
הוּא נָ ַתן ְ ּביָ דוֹ ֶאת ַה ֶּכ ֶסף,
ְמזַ ֵ ּנק לְ ַמ ְרדַּ ַעת סוּסוֹ
וְ ׁשוֹ ֵעט ֶאל ִמ ׁישוֹ ר חוֹ ף ַה ָ ּים  .
הוּא ׁשוֹ ֵעט וְ ַעל מו ָּסא ׁשוֹ ֵאל.
ָאז ְ ּבב ֶֹקר ֶא ָחד לֹא ַה ְר ֵחק
ִמן ָה ִעיר ַק ָצ'נִ יק ׁ ֶש ַ ּב ַ ּגיְ א,
ִה ֵ ּנה מו ָּסא ַק ָסגִ ' ָ ּיה יוֹ ׁ ֵשב
ׁ ְשלוּב ַרגְ לַ יִ ם ַעל ֶרכֶ ׁש ׁ ָשחֹר,
הוּא ַמ ׁ ְשלִ ְיך ַא ָּלתוֹ לְ ָענָ ן
וְ תוֹ ְפ ָס ּה ְ ּביָ ָדיו ַה ְּל ָבנוֹ ת .
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ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ּו ִא ׁיש מוּל ֵר ֵעה ּו
ָא ַמר לוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' לְ מו ָּסא:
"היׁ ,שוֹ ֵדדִ ,ה ְס ַּת ֵּלק ִמדַּ ְר ִּכי,
ֵ
סוּר אוֹ ְּכ ַרע לְ ָפנַ י ַעל ָה ָא ֶרץ!"
ַא ְך ֵה ׁ ִשיב ַעל דְּ ָב ָריו ָה ַאלְ ָ ּבנִ י:
"עזֹבַ ,מ ְרקוֹ  ,וְ ַאל ִּת ְת ָ ּג ֶרה ִ ּבי
ֲ
אוֹ ֵּת ֵרד וְ נִ ׁ ְש ֶּתה יַ ַחד יַ יִ ן,
ָ
ֹאשי לֹא ַא ְר ִּכין לְ ָפנֶ יך .
ִּכי ר ׁ ִ
את ֵמ ֶר ֶחם
ֲא ִפלּ ּו יָ ָצ ָ
ַ ּבת ֶמלֶ ְך ַעל ַּכר ַר ְך וְ נוֹ ַח
ימת ׁ ִש ָיר ִאין,
נֶ ֱע ָטף ִ ּבגְ לִ ַ
וְ ָק ׁשוּר ִ ּבגְ ִדילִ ים ׁ ֶשל זָ ָהב,
וְ גָ ֵדל ַעל ֻס ָּכר וְ ַעל דְּ ַב ׁש,
וְ אוֹ ִתי ַ ּבת ַאלְ ָ ּבנִ ים זוֹ ֶע ֶפת
יָ לְ ָדה ַעל צוּק ֶסלַ ע ָחשׂ וּף,
ִ ּב ְס ַמ ְרטוּט ְמז ָֹהם ְמלַ ּ ֶפ ֶפת,
ִ ּב ְקנוֹ ֶקנֶ ת ׁ ֶשל ֶ ּג ֶפן כּ וֹ ֶרכֶ ת,
ו ִּב ְבלִ יל שְׂ עוֹ ִרים ֶה ֱאכִ ילָ ה,
ַא ְך ִה ׁ ְש ִ ּב ָיעה אוֹ ִתי לְ עוֹ לָ ם
ִ ּב ְפנֵ י ִא ׁיש לֹא לִ כְ ר ַֹע ַעל ֶ ּב ֶר ְך".
ֵעת ׁ ָש ַמע זֹאת ִא ׁיש ּ ְפ ִרילֶ ּפ ,הוּא ַמ ְרקוֹ ,
נָ ַטל ר ַֹמח ְק ָרב וְ ִה ׁ ְשלִ ְיך
ֵ ּבין ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ׁ ַש ָראץ ַר ּ ָמכוֹ
ֶאל ָחזֵ ה ּו ׁ ֶשל מו ָּסא ִמ ֶ ּנגֶ ד.
ֲא ָבל מו ָּסא ֵה ִסיט ָ ּב ַא ָּלה
ִמדַּ ְרכּ וֹ ֶאת ָהר ַֹמח ַה ָּטס .
ֲאזַ י ֲחנִ יתוֹ הוּא נָ ַטל
וְ ֶאל ַמ ְרקוֹ ׁ ִש ֵ ּגר ֶאת ַה ּׁ ֶשלַ ח,
ֲא ָבל ַמ ְרקוֹ ּ ָפגַ ע ָ ּב ּה ְ ּבמוֹ ט
וְ ִר ֵּסק לִ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲח ָצ ִאים .
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ָאז ׁ ָשלְ פ ּו ֶאת ַח ְר ָ ּבם ַה ְ ּצרו ָּפה,
וְ יָ ְצא ּו לַ ְּק ָרב ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ.
ֶאת ַח ְרבּ וֹ ֵהנִ יף ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ַא ְך ָה ַדף אוֹ ָת ּה ָה ַאלְ ָ ּבנִ י
וְ ִר ֵּסק לִ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲח ָצ ִאים.
ֲאזַ י מו ָּסא ֵהנִ יף ֶאת ַח ְרבּ וֹ ,
ֶאת ַמ ְרקוֹ ִ ּב ֵּק ׁש לְ ׁ ַש ֵּסף ָ ּב ּה,
ֲא ָבל ַמ ְרקוֹ ּ ָפגַ ע ָ ּב ּה ְ ּבמוֹ ט
וְ ׁ ָש ַבר ַ ּב ִ ּנ ָ ּצב ֶאת ַה ַּל ַהב .
ֲאזַ י ִא ׁיש נָ ַטל ַא ָּלתוֹ
וְ ָהלַ ם ִ ּב ִיריבוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ַא ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֻחדֵּ י ָה ַאלּ וֹ ת
נִ ׁ ְש ְ ּברוִּ ,ה ׁ ְשלִ יכ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ְ ּב ֵעשֶׂ ב יָ רֹק ֶאת נִ ׁ ְש ָקם .
ֵהם זִ ְ ּנק ּו ִמ ַ ּגב סוּס ַעל ָה ָא ֶרץ,
ִא ׁיש ָּת ַפס ְ ּב ַע ְצמוֹ ת ַה ָ ּי ִריב
ו ׁ ְּשנֵ ֶיהם ָמט ּו ַא ְר ָצה ָ ּב ֵעשֶׂ ב .
יטיב ֶאת ֵר ֵעה ּו לִ לְ כּ ֹד,
ִא ׁיש ֵה ִ
ָה ַאלְ ָ ּבנִ י ֶאת ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
ַא ְך ָּכ ׁ ַשל לְ ַהכְ נִ ַיע ֶאת ַמ ְרקוֹ
וְ זֶ ה לֹא ִהכְ ִר ַיע ֶאת מו ָּסא .
נֶ ֶא ְבק ּו ָּכ ְך ַעד ׁ ְש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם
ַעד ׁ ֶש ּמו ָּסא ַה ֶּק ֶצף ִּכ ָּסהוּ,
דָּ ם וְ ֶק ֶצף ָהי ּו ַעל ּ ְפנֵ י ַמ ְרקוֹ .
ֲאזַ י מו ָּסא ָא ַמר לִ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
"על ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו לִ ּפֹל".
ַ
ְ
ַאך ְּככָ ל ׁ ֶש ָּט ַרח וְ ִה ִ ּז ַיע
לֹא ִהכְ ִר ַיע ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ֶאת מו ָּסא.
ֲאזַ י ָעט ַק ָסגִ ' ָ ּיה ַעל ַמ ְרקוֹ
ו ָּב ֵעשֶׂ ב ָה ַר ְך ִה ׁ ְשלִ יכוֹ ,

“א ׁיש ָּת ַפס בְּ ַע ְצמוֹ ת ַהּיָ ִריב”
ִ
איור מתוך ספרו של קלרנס מאנינג –
.Maning, Marko, the son of a king, N.Y. 1932
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וְ יָ ׁ ַשב לָ ַא ִ ּביר ַעל ָחזֵ הוּ.
ָק ָרא ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ְ ּבקוֹ ל:
"א ֵ ּי ְך ,וִ ילָ הּ ִ ,ב ׁ ְש ַעת ְמצו ָּק ִתי,
ַ
מו ָּטב ל ּו הוֹ ֵצאת נִ ׁ ְש ָמ ֵתךְ.
ֶה ָהיְ ָתה ׁ ְשבו ָּע ֵת ְך לִ י ַא ְך ׁ ֶש ֶקר
ִּכי לְ ֵעת ֶא ָּקלַ ע לִ ְמצו ָּקה
ַא ְּת ָּתבוֹ ִאי אוֹ ִתי לְ הוֹ ׁ ִש ַיע?"
ָאז ָעלָ ה ֵמ ָענָ ן קוֹ ל ַה ִ ּוילָ ה:
"ו ַּמדּ ו ַּע זֶ הַ ,מ ְרקוֹ ָא ִחי,
אוֹ ׁ ִשיט לְ ָך יָ דֵ ,הן ִהזְ ַה ְר ִּתי
אוֹ ְת ָך ִמ ּ ְפנֵ י ִריב ְ ּביוֹ ם ָאלֶ ף!
ו ִּבכְ לָ לֵ ,הן ֶח ְר ּ ָפה זוֹ ִּת ְהיֶ ה
ִאם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם יֵ ְצא ּו ַעל ֶא ָחד.
ַא ְך ָמה ַעל ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשל ַה ֶ ּצ ַפע?"
נָ שָׂ א ֲאזַ י מו ָּסא ֵעינָ יו לֶ ָענָ ן,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ִ ּוילָ ה ִה ׁ ְש ִמ ָיעה דְּ ָב ֶר ָיה,
ו ַּמ ְרקוֹ ׁ ָשלַ ף ּ ִפגְ יוֹ נוֹ ַה ִ ּנ ְס ָּתר
וְ ׁ ִש ֵּסף ֶאת אוֹ יְ בוֹ ָה ַאלְ ָ ּבנִ י
ִמ ַּטבּ וּר ַעד ְ ּגרוֹ נוֹ ַה ָּל ָבן.
ֵמת ָמט מו ָּסא ַעל ַמ ְרקוֹ  ,וְ זֶ ה
ַא ְך ְ ּבק ׁ ִֹשי נֶ ְחלַ ץ ִמ ַּת ְח ָּתיו .
עוֹ ד ַמ ׁ ְשלִ ְיך ֵמ ָעלָ יו ֶאת ַה ּ ֶפגֶ ר
וְ ִה ֵ ּנה בּ וֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה לְ ָבבוֹ ת,
לְ כָ ל לֵ ב ֵ ּבית ָחזֶ ה ְ ּבנִ ְפ ָרד.
לֵ ב ֶא ָחד לֹא ּ ָפ ַעםֵ ,מת ָהיָ ה.
ַא ְך ָהלַ ם ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּברֹב כּ ַֹח,
ישיָ ,עלָ יו ֶצ ַפע ָר ַבץ .
ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
וְ ָהיָ ה ֵעת ַה ֶ ּצ ַפע ֵה ִקיץ,
זִ ֵ ּנק ַעל ַרגְ לָ יו ּ ֶפגֶ ר מו ָּסא
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וְ ֶאל ַמ ְרקוֹ דִּ ֵ ּבר ַה ָ ּנ ָח ׁש:
"שָׂ א ְּת ִפ ַּלת הוֹ ָדיָ הֵ ,ר ִעי ַמ ְרקוֹ ,
ַעל ִּכי ִמ ּׁ ְשנָ ִתי לֹא ֵה ַק ְצ ִּתי
ְ ּבעוֹ ד מו ָּסא ָהיָ ה ַ ּב ַח ִ ּיים .
ִּכי ָהיִ ָית זוֹ כֶ ה ִמ ְּל ׁשוֹ נִ י
־מאוֹ ת ְמנוֹ ת ֶא ֶרס".
לוֹש ֵ
ִ ּב ׁ ְש ׁ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֶאת זֹאת ַמ ְרקוֹ
זָ לְ ג ּו ַהדְּ ָמעוֹ ת ַעל לֶ ְחיוֹ :
"שָׂ אֵ ,אלִ י ַ ּב ּ ָמרוֹ םֲ ,ח ָט ַאי,
ִּכי ִא ׁיש טוֹ ב ִמ ּ ֶמ ִ ּני ָה ַרגְ ִּתי".
ֹאשוֹ ׁ ֶשל מו ָּסא ָּכ ַרת הוּא
ֶאת ר ׁ
וְ ִה ׁ ְשלִ ְיך ֶאל ַא ְמ ַּת ַחת ׁ ַש ָראץ,
וְ נָ שָׂ א ֶאל ְס ַט ְמבּ וּלִ ,עיר ֶצ ָחה.
לְ ַרגְ לֵ י ְּכבוֹ ד ַה ָ ּצאר ִה ׁ ְשלִ יכוֹ .
ָקם ַה ָ ּצאר ַעל ַרגְ לָ יו ֻמ ֵּכה ּ ַפ ַחד.
ָאז דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ':
ֹאש ּ ֶפגֶ ר.
"אל ִּת ָיראְּ ,כבוֹ ד ַה ָ ּצארֵ ,מר ׁ
ַ
ִאם נִ ְב ַהלְ ָּתֵּ ,כ ַיצד זֶ ה ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת
לְ ָה ִביס ְ ּב ַח ָ ּייו ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר?"
נָ ַתן לוֹ ַה ָ ּצאר הוֹ ן ָע ֵתק,
ֶאל ּ ְפ ִרילֶ ּפ ַה ֶ ּצ ָחה ָרכַ ב ַמ ְרקוֹ ,
וְ ַעל ַהר ַק ָצ'נִ יק נוֹ ַתר מו ָּסא .
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ּובת ָה ֶא ִמיר
ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַ
ָה ֵאם ֶאת ְ ּבנָ ּה ׁשוֹ ֶאלֶ ת:
"אמֹר נָ א לִ יּ ְ ,בנִ י ַמ ְרקוֹ ,
ֱ
ַר ִ ּבים ַה ּ ִמנְ זָ ִרים ָ ּבנִ ָיתּ ְ ,בנִ י ַה ּטוֹ ב,
את ,יַ ִּק ִירי?
ַה ִאם לָ ֱאל ִֹהים ָח ָט ָ
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַ ּב ֵ ּנכָ ר זָ כִ ָית ִ ּבזְ ָה ְב ָך?"
ֵמ ׁ ִשיב לָ ּה ִא ׁיש ּ ְפ ִרילֶ ּפְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ּ ְ ,בנָ ּה:
ישהַ ,ה ְק ׁ ִש ִיבי.
"ב ֱאל ִֹהיםִ ,א ּ ִמי ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ֶּ
ָהיֹה ָהיִ ִיתי ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶא ֶרץ ֲע ָר ִבים.
ִעם בּ ֶֹקר ֶאת ׁ ַש ָראץ ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת
ְ ּב ֵמי ְ ּב ֵאר ָק ִרים ׁ ֶש ְ ּב ָסמו ְּך נָ ְבעוּ.
ֲאזַ יַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְב ִּתי ֶאל ְ ּב ֵאר ַה ּ ַמיִ ם,
ָר ִא ִיתי לְ יָ ָד ּה ְּת ֵר ָיסר ִמ ְ ּבנֵ י ֲע ָרב.
לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁש נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֶאל ַה ְ ּב ֵאר ,לְ ַמ ַען
לִ ׁ ְשאֹב ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ַמיִ ם ,לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ָ ּבם ֶאת ׁ ַש ָראץ,
ֲא ָבל ָה ֲע ָר ִביםִ ,א ּ ִמיָּ ,כל ַה ְּת ֵר ָיסר,
ָח ְסמ ּו דַּ ְר ִּכי וְ לֹא ִה ִ ּניח ּו לִ י לָ גֶ ׁ ֶשת.
ְק ָט ָטה ּ ָפ ְר ָצהָּ ,ת ְקפ ּו אוֹ ִתי ְ ּבנֵ י ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ימינִ י ֵהנַ ְפ ִּתי
ֲאזַ י ֶאת ַא ָּל ִתי ִ ּב ִ
וַ ֲע ָר ִבי ׁ ָשחֹר ִה ּ ַפלְ ִּתי ַעל ַרגְ לָ יו.
ד־עשָׂ ר,
יָ ִחיד ָהיִ ִיתי ׁ ָשם ,מוּלִ י ַא ַח ָ
ֶאת ַה ּׁ ֵשנִ י ָק ַטלְ ִּתיֶ  .א ָחד מוּל ֲעשָׂ ָרה
ישי ָק ַטלְ ִּתיֶ ,א ָחד מוּל ַה ִּת ׁ ְש ָעה
ֶאת ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲאזַ י ֶאת ָה ְר ִב ִיעיֶ ,א ָחד מוּל ַה ּׁ ְשמוֹ נָ ה
ישי נָ ַפלֶ ,א ָחד מוּל ַה ּׁ ִש ְב ָעה
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ֶאת ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ָק ַטלְ ִּתי – ֶא ָחד מוּל ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה.
ָאז ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה ָּת ְקפ ּו אוֹ ִתיּ ָ ,ג ְבר ּו ָעלַ י,
יטב וְ ֶאת גּ ו ִּפי
ָּכ ְפת ּו ֶאת זְ רוֹ עוֹ ַתי ֵה ֵ
נָ שְׂ א ּו וּמוּל ֶא ִמיר ָה ֲע ָר ִבים ִה ִ ּציגוּ.
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ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ִתי ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ֶּכלֶ א.
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים יָ ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרים,
וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִאם יָ ִמים ׁ ֶשל ַקיִ ץ ֵאלּ וּ,
וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִאם ֵאלּ ּו יָ ִמים ׁ ֶשל ח ֶֹרף.
וְ ַרק ,זְ ֶקנְ ִּתי ׁ ֶש ִּליִ ,א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרה,
ַה ְ ּנ ָערוֹ ת ַ ּבח ֶֹרף ִה ׁ ְש ַּת ַע ׁ ְשע ּו לָ ֶהן
וְ כַ דּ ו ִּרים ׁ ֶשל ׁ ֶשלֶ ג ְ ּב ַחלּ וֹ נִ י ִה ׁ ְשלִ יכוּ,
וְ כָ ְךִ ,א ּ ִמי ,יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶשזּוֹ עוֹ נַ ת ַהח ֶֹרף.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר זָ ְרק ּו ּ ִפ ְר ֵחי ֵר ָיחן ֵאלֵ ינוּ,
יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַה ַּקיִ ץ עוֹ ֵמד ִ ּב ְפ ִר ָיחתוֹ .
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשנָ ה ׁ ְש ִמינִ ית ִה ִ ּג ָיעה,
יש ִתיָ ,עיַ ְפ ִּתיַ  .א ְך לֹא ִמבּ וֹ ר ַה ֶּכלֶ א,
יְ ׁ ִש ׁ ָ
ִּכי ִאם ִמ ַ ּנ ֲע ָרהַ ,א ַחת ִמ ְ ּבנוֹ ת ֲע ָרב,
וְ ִהיא ָ ּב ַבת ֵעינוֹ ׁ ֶשל ָה ֶא ִמיר ַע ְצמוֹ .
ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב זוֹ לֹא ִה ִ ּנ ָיחה לִ י.
ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב קוֹ ֵראת לִ י לָ גֶ ׁ ֶשת ֶאל ַה ּצ ַֹהר:
'הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ ָה ֻא ְמלָ ל ,נָ ֵמק ְ ּבבוֹ ר ַה ֶּכלֶ א,
ִאם ִּת ּׁ ָש ַבע לִ יַ ,מ ְרקוֹ  ,וְ ִד ְב ָר ְת ָך ִּת ֵּתן לִ י
ׁ ֶש ֲאהו ִּבי ִּת ְהיֶ ה וַ ֲאנִ י ֲאהו ָּב ְת ָך,
ֲאזַ י אוֹ ִציא אוֹ ְת ָך ִמבּ וֹ ר ַה ֶּכלֶ אַ ,מ ְרקוֹ ,
וְ ֶאת סו ְּס ָך ׁ ַש ָראץ ֵא ַדע ֵא ְיך לְ ׁ ַש ְח ֵרר,
וְ גַ ם ָא ִביא ִע ּ ִמי דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב,
ַהכּ ֹל לְ ַמ ַענְ ָך ,הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ ֲאהו ִּבי'.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ כַ ְח ִּתי ִּכי לִ כְ לִ ָיא ִתי ֵאין ֵקץ,
ֶאת ִמ ְצנַ ְפ ִּתי ֵה ַס ְר ִּתיִ ,ה ַ ּנ ְח ִּתי ַעל ַה ֶ ּב ֶר ְך,
וְ כָ ְך נָ ַד ְר ִּתי נֶ ֶדר לַ ּ ִמגְ ַ ּב ַעת ַעל ַה ֶ ּב ֶר ְך:
ָ ּ'בזֹאת ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע לֹא לְ נָ ְט ׁ ֵש ְך לָ ַעד,
ָ ּבזֹאת ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע לָ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְבגּ ֹד ָ ּב ְך.
ֲא ִפלּ ּו ַה ַח ּ ָמה בּ וֹ גֶ ֶדת ,ו ַּבח ֶֹרף
ְמ ָס ֶר ֶבת לְ ַח ּ ֵמם ְּכ ֶה ְר ֵ ּגלָ ּה ַ ּב ַּקיִ ץ,
לֹא ָא ֵפר ֶאת ׁ ְשבו ָּע ִתי ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת נָ ַד ְר ִּתי'.
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ָהיָ ה לֵ ב ָה ַעלְ ָמה ָסמו ְּך וְ גַ ם ָ ּבטו ַּח
ִּכי לָ ּה ֶאת דִּ ְב ָר ִתי נָ ַת ִּתי וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי .
ֲאזַ י ְ ּביוֹ ם ֶא ָחדּ ַ ,ב ֲא ֵפלַ ת ַה ַּליִ ל,
ּ ָפ ְת ָחה ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֶּכלֶ א,
וְ ׁ ִש ְח ְר ָרה אוֹ ִתי ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרים,
אוֹ ִתי וְ ֶאת ׁ ַש ָראץ ִח ְּל ָצה ִמ ַ ּיד שׂ וֹ נֵ א .
ָהיָ ה ַה ּסוּס ַּת ְח ֶּת ָיה טוֹ ב ִמ ּׁ ַש ָראץ ׁ ֶש ִּלי,
וְ ַעל ֻא ְּכ ֵפי ַה ּׁ ְשנַ יִ ם דּ ו ָּק ִטים נֶ ֶע ְרמוּ.
ַ ּגם ֶח ֶרב ְמ ֻח ּׁ ֶשלֶ ת נָ ְתנָ ה זוֹ ְ ּביָ ִדי.
ֵה ַא ְצנ ּו ְ ּב ָד ְר ָבן ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ַר ּ ָמכִ ים,
וְ ֶאת ַא ְד ַמת ֲע ָרב הוֹ ַת ְרנ ּו ֵמ ָאחוֹ ר .
לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ׁ ַש ַחר ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ו ׁ ְּשנֵ ינוּ ,הוֹ ִא ּ ִמי ,לְ ִה ָ ּנ ֵפ ׁש ִ ּב ַּק ׁ ְשנוּ,
יטה זְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה,
זוֹ ַ ּבת ֲע ָרב לְ ֶפ ַתע הוֹ ׁ ִש ָ
וְ ֶאל ֵח ָיק ּה ַה ַחם ָמ ׁ ְשכָ ה אוֹ ִתיֵ ,אלֶ ָיה.
נָ ַת ִּתי ָ ּב ּה ַמ ָ ּבטִ ,א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרה,
ֻּכ ָּל ּה ׁ ְשח ָֹרה וְ ַרק ׁ ִש ֶ ּנ ָיה לְ ָבנוֹ ת,
ימים.
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּב ֵעינַ יִ ,א ּ ִמיַ ,מ ְר ֵאה ֵא ִ
ׁ ָשלַ ְפ ִּתי ֶאת ַה ַּל ַהב ַה ַחד ִמן ַה ָ ּנ ָדן,
ֵהנַ ְפ ִּתי וְ ׁ ִש ַּס ְפ ִּתי ֶאת ָה ַא ְבנֵ ט ִמ ּ ֶמ ׁ ִשי.
לִ ְפנַ י וְ לִ ְפנִ ים ָּכ ְר ָתה אוֹ ָת ּה ַה ֶח ֶרב.
ֶאל ָה ֻא ָּכף זִ ַ ּנ ְק ִּתי ׁ ֶשל ׁ ַש ָראץ ׁ ֶש ִּלי,
ֹאש ָה ַע ְר ִב ָ ּיה דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ֲע ַדיִ ן:
ַא ְך ר ׁ
ְ ּ'ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהיםָ ,א ִחיְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךָ ,א ִחיּ ָ ,ב ָדד ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י'.
אתי לִ ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים,
ֲאזַ י ,אוֹ ֶדהָ ,ח ָט ִ
ַא ְך ְ ּבאוֹ ְצרוֹ ת ָממוֹ ן זָ כִ ִיתי ,ו ֵּמ ָאז
ֲאנִ י בּ וֹ נֶ הִ ,א ּ ִמיּ ָ ,ב ֵּתי ִמנְ זָ ר לָ רֹב".
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ַמ ְרקֹו ְמזַ ֶהה ֶאת ֶח ֶרב ָא ִביו
ֶאל קוֹ סוֹ בוֹ ָ ּבא ַה ֻּסלְ ָטאן ַה ּטו ְּר ִקי,
מוֹ נִ ים ֵ ּגיסוֹ ָתיו ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ַח ָ ּיל,
יטנִ ָיצה.
ּתוֹ ְק ִעים ָא ֳהלָ ם לְ חוֹ ֵפי ַה ִּס ְ
צוֹ ֵעד ָּכרוֹ ז ַה ָ ּצאר וְ אוֹ ֵחז ְ ּביָ דוֹ
הוּא ֶח ֶרב ִמדַּ ּ ֶמשֶׂ קַ  .רק ַה ַּל ַהב ִ ּבלְ ַבד
־מאוֹ תַ  .ה ָ ּנ ָדן
לוֹש ֵ
ְמ ִחירוֹ דּ ו ָּק ִטים ׁ ְש ׁ
־מאוֹ ת ְמ ִחירוֹ ַה ָ ּנקוּב,
לוֹש ֵ
דּ ו ָּק ִטים ׁ ְש ׁ
־מאוֹ ת הוּא ְמ ִחיר ַה ֲחגוֹ ר.
לוֹש ֵ
וְ דו ָּקט ׁ ְש ׁ
ֵאין ַקלְ ַ ּגס ַ ּב ְ ּגיָ סוֹ ת ַה ָ ּיכוֹ ל לִ ְקנוֹ ָת ּה
ִּכי יָ ָקר הוּא ַה ַּל ַהבּ ַ ,גם ַה ָ ּנ ָדן וְ ַה ּ ְפ ִתיל.
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַה ִ ּנ ְק ֶרה ְ ּב ַא ְק ַראי
ַעל דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ָּכרוֹ ז ַה ֻּסלְ ָטאןֶ ,אל ָה ִא ׁיש
ּפוֹ נֶ ה וְ אוֹ ֵמר ֶאת דְּ ָברוֹ ַה ָ ּנ ִס ְיך:
"כרוֹ ז טו ְּר ִקיַ ,ה ְר ֵאה לִ י ֶאת ַה ֶח ֶרב".
ָּ
הוֹ ׁ ִשיט לוֹ ֶאת ַה ֶח ֶרב ַה ּטו ְּר ִקי.
ַמ ִ ּביט בּ וֹ ַה ָ ּנ ִס ְיך ַ ּב ַּל ַהב ִמדַּ ּ ֶמשֶׂ ק
וְ כָ ְך אוֹ ֵמר ְק ַרלְ יֵ ִביץ' לַ ָּכרוֹ ז:
ע־מאוֹ ת
"א ְהיֶ ה נָ כוֹ ן דּ ו ָּק ִטים ְּת ׁ ַש ֵ
ֶ
לָ ֵתת לְ ָךַ ,הכּ ֹל ְ ּב ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת זָ ָהב.
אוּלָ םָּ ,כרוֹ זְ ,צ ִריכִ ים ָאנ ּו לִ ְמצֹא
ָמקוֹ ם ָ ּבטו ַּח בּ וֹ אוּכַ ל לִ ְמנוֹ ת
ֶאת ַה ּ ָממוֹ ן ָה ַרב ֶאל מוּל ֵעינֶ יךָ.
ִּכי לֹא אוּכַ ל לִ ְפרֹק לְ ֵעינֵ י כּ ֹל
ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ֻפנְ דּ וֹ ת זָ ָהבֲ  .אנִ י ַח ָ ּיב
ָממוֹ ן ַרב לַ ּטו ְּר ִקיםֵ  .הם לֹא יַ ִ ּניח ּו לִ י
לִ ְקנוֹ ת ִמ ּ ְמ ָך ְ ּבכֶ ֶסף ֶאת ַה ֶח ֶרב .
יטנִ ָיצה
ַה ּטו ְּר ִקי לֹא בּ וֹ ׁ ֵש ׁש וְ ֶאל חוֹ ף ִס ְ
נֶ ְח ּ ַפז ַה ָּכרוֹ ז ,וְ לִ גְ דוֹ ת ַה ָ ּנ ָהר
לְ ַצד ֶסלַ ע לָ ָבן ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ָּכ ְרעוּ,
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ו ַּמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ּפוֹ ֵרק ֲחגוֹ רוֹ
ו ְּמ ַח ֵּלץ ׁ ְשל ֹׁש ּ ֻפנְ דּ וֹ ת ַה ָ ּז ָהב.
ַעל ָה ָא ֶרץ ּפוֹ ֵרשׂ ׁ ִשכְ ִמ ָ ּיה יְ ֻר ָּקה
וְ ָעלֶ ָיה ַמ ְמ ִטיר דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב.
מוֹ נֶ ה ַה ָּכרוֹ ז ַה ּטו ְּר ִקי ֶאת זְ ָהבוֹ ,
ו ַּמ ְרקוֹ בּ וֹ ֵחן ִמ ָּקרוֹ ב ֶאת ַה ֶח ֶרב.
ֲאזַ י הוּא רוֹ ֶאה ֲחרוּטוֹ ת ַעל ַה ַּל ַהב,
יט ִרי ַה ָּקדוֹ ׁש",
ימ ְ
ְּת ִח ָּלה ַה ּ ִמ ִּלים" :דִּ ִ
"א ְרכַ נְ גֶ ל ַה ָּקדוֹ ׁש",
ַא ֲח ֵר ֶיהן ַה ּ ִמ ִּליםַ :
ְ
וְ לִ ְבסוֹ ף ַה ּ ִמ ִּלים" :וו ָּק ׁ ִשין ַה ּ ֶמלֶ ך" .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זֹאת ָרא ּו ֵעינֵ י ַמ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
הוּא ּפוֹ נֶ ה וְ ׁשוֹ ֵאל ֶאת ָּכרוֹ ז ַה ֻּסלְ ָטאן:
"ה ּהּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַהבּ וֹ ֵרא ָה ֶא ָחד ַ ּב ּ ָמרוֹ ם,
ָ
נָ א ֱאמֹר לִ יָּ ,כרוֹ ז ַה ֻּסלְ ָטאן ֶ ּבן טו ְּר ִקים,
ַה ֶח ֶרב ַה ּזֹאת ֵמ ֵהיכָ ן ִהיא לְ ָך?
ַה ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי יָ ַר ׁ ְש ָּת אוֹ ָת ּה ֵמ ָא ִביךָ,
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַמ ָּתת ִהיא ִמ ָ ּי ָד ּה ׁ ֶשל ּ ִפילֶ גֶ ׁש,
אוֹ ִמ ֵידי ָהאוֹ יֵ ב זָ כִ ָית ַ ּב ֶח ֶרב?"
ָאז דִּ ֵ ּבר ַה ּטו ְּר ִקי ,וּלְ ַמ ְרקוֹ ֵה ׁ ִשיב:
"ה ּהַ ,א ִ ּביר לֹא נוֹ ָדעּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים,
ָ
ְ ּב ָרצוֹ ן ֲא ַס ּ ֵפר ֶאת ָּכל ָה ֱא ֶמת .
לֹא ִק ַ ּבלְ ִּתי אוֹ ָת ּה ִ ּב ֻיר ּׁ ָשה ֵמ ָא ִבי,
וְ לֹא ׁ ַשי ַא ֲה ָבה ִמ ָ ּי ָד ּה ׁ ֶשל ּ ִפילֶ גֶ ׁש.
ָ ּב ּה זָ כִ ִיתיַ ,א ִ ּביר לֹא נוֹ ָדעִ ,מ ַ ּיד אוֹ יֵ ב.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַמלְ כוּת ֶס ְר ְ ּביָ ה ָח ְר ָבה וְ נָ ְפלָ ה
ארים –
ו ְּבקוֹ סוֹ בוֹ ֵמת ּו ַ ּב ְּק ָרב ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּצ ִ
מו ָּראד ַה ֻּסלְ ָטאן וְ לָ זָ אר ֶמלֶ ְך ֶס ְר ְ ּביָ ה,
ָאז זָ כִ ִיתי ַ ּב ֶח ֶרב ִמ ָ ּידוֹ ׁ ֶשל אוֹ יֵ ב.
יטנִ ָיצה ָרכַ ְב ִּתי
ַ ּבבּ ֶֹקר ֻמ ְקדָּ ם לְ ִס ְ
ימי ַה ָ ּנ ָהר.
לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶאת סו ִּסי ְ ּב ֵמ ֵ
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וַ ֲאזַ י ַהגּ וֹ ָרל ָעשָׂ ה ִע ּ ִמי ֶח ֶסד,
ֶאל א ֶֹהל ִמ ּ ֶמ ׁ ִשי יָ רֹק ֱה ִב ַיאנִ י,
בּ וֹ לוֹ ֵחם נָ חָ ּ ,פצו ַּע ָאנו ּׁש ָה ַא ִ ּביר,
נוֹ ֵטל נִ ׁ ְש ָמתוֹ ָה ֱאל ַֹּה ִמ ּ ַמ ַעל.
זְ ָקנוֹ ַה ּ ָפזוּר יוֹ ֵרד ַעל ָחזֵ הוּ,
ׁ ִשכְ ִמ ָ ּיה יְ ֻר ָּקה ְמכַ ָּסה ֶאת גּ וּפוֹ ,
וְ ֶח ֶרב דַּ ּ ֶמשֶׂ ק ֲחגו ָּרה לְ ָמ ְתנָ יו.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּבי ִה ִ ּביט ָה ַא ִ ּביר ַה ּ ָפצו ַּע
ִה ׁ ְש ִ ּב ַיע אוֹ ִתי ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים:
ָ'א ִחיָּ ',כ ְך ָא ַמר'ַ ,א ִ ּביר לֹא יָ דו ַּע,
ֹאשי.
ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךֶ ,אל ִּתכְ רֹת ֶאת ר ׁ ִ
ּ ְפ ָצ ַעי ֲאנו ׁ ִּשיםֵ ,הם יַ כְ ִריע ּו אוֹ ִתי
וְ נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּב ְמ ֵה ָרה ֶאת גּ ו ִּפי ַּת ֲעזֹב .
ַח ֵּכה זְ ַמן מו ָּעטַ ,קח אוֹ ִתי ֶאל ַה ַ ּנ ַחל,
יטנִ ָיצה ֶק ֶבר ֲחפֹר לִ י.
וּלְ חוֹ ף ַה ִּס ְ
ׁ ָשלוֹ ׁש ֲחגוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל זָ ָהב ִע ּ ָמ ִדי
וְ ֶח ֶרב דַּ ּ ֶמשֶׂ ק ְק ׁשו ָּרה ַעל יְ ֵרכִ י,
ֶאלֶ ף דּ ו ָּק ִטים ֶע ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַה ַּל ַהב,
וְ נוֹ ָסף ַעל ַהכּ ֹל ַ ּגם א ֶֹהל ִמ ּ ֶמ ׁ ִשי'.
ַא ְך ֲאנִ י לֹא נִ ׁ ְש ַמ ְע ִּתי לְ קוֹ ל ְּת ִפ ָּלתוֹ .
ֶאת ָה ִא ׁיש ַה ּ ָפצו ַּע ָ ּג ַר ְר ִּתי ַהחו ָּצה,
ֹאשוֹ .
ׁ ָשלַ ְפ ִּתי ַח ְר ִ ּבי וְ כָ ַר ִּתי ר ׁ
ָּת ַפ ְס ִּתי ְ ּביָ ִדי ֶאת יָ דוֹ ַה ְּל ָבנָ ה,
ו ְּביָ ִדי ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ָא ַחזְ ִּתי ַרגְ לוֹ ,
יטנִ ָיצה.
ימי ַה ִּס ְ
וְ ִה ׁ ְשלַ כְ ִּתי גּ וּפוֹ ֶאל ֵמ ֵ
ָּכ ְך נָ ַפל ְ ּב ֶחלְ ִקי ַה ּׁ ָשלָ ל ַה ּ ֻמ ְפלָ א,
ָּכ ְך ְ ּב ֶח ֶרב דַּ ּ ֶמשֶׂ ק ִּתזְ ֶּכה ִמ ָ ּי ִדי".
ֶה ֱאזִ ין ַה ָ ּנ ִס ְיך לְ ִד ְב ֵרי ַה ּטו ְּר ִקי.
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ֵה ׁ ִשיב לְ כָ רוֹ ז ַה ֻּסלְ ָטאן:
"ה ּה טו ְּר ִקיֶ ,את ְ ּגמוּלְ ָך ַהבּ וֹ ֵרא יְ ׁ ַש ֵּלם,
ָ
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ָהיְ ָתה ֶח ֶרב זוֹ ׁ ֶשל ָא ִבי ַה ּ ָמנוֹ ַח,
ָא ִבי הוּא ַה ּ ֶמלֶ ְך וו ָּק ׁ ִשין ַה ּטוֹ ב.
ל ּו ִה ַ ּנ ְח ָּת לַ ֶ ּג ֶבר לָ מוּת ְ ּב ִע ּתוֹ ,
וְ ל ּו ֶק ֶבר ָח ַפ ְר ָּת לָ ִא ׁיש ַּכ ָ ּיאוּת
לֹא ָהיִ ִיתי נֶ ְח ּ ָפז לִ ּטֹל נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך".
ָאז ׁ ָשלַ ף ַה ָ ּנ ִס ְיך ֶאת לַ ַהב דַּ ּ ֶמשֶׂ ק,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָּכרוֹ ז ַה ֻּסלְ ָטאן .
וְ כָ ַרת ֶאת ר ׁ
הוּא ָּת ַפס ֶאת יָ דוֹ ַה ְּל ָבנָ ה ְ ּביָ דוֹ ,
ו ְּביָ דוֹ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ֶאת ַרגְ לוֹ הוּא ָא ַחז,
יטנִ ָיצה.
ימי ַה ִּס ְ
וְ ִה ׁ ְשלִ ְיך גּ ו ָּפתוֹ ֶאל ֵמ ֵ
"לֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ָא ִביָּ ",כ ְך הוֹ ִסיף וְ ָא ַמר.
ֶאל ַה ַ ּגיִ ס ָחזַ ר ַה ָ ּנ ִס ְיך ,ו ְּביָ דוֹ
דּ ו ָּק ֵטי ַה ָ ּז ָהב וְ גַ ם ֶח ֶרב דַּ ּ ֶמשֶׂ ק.
'ארים טו ְּר ִקים ָאז ֶאת ַמ ְרקוֹ :
ׁשוֹ ֲאלִ ים יַ נִ ָיצ ִ
"היַ ,מ ְרקוֹ ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ,וְ ַא ֵ ּיה ַה ָּכרוֹ ז?"
ֵ
ֲאזַ י ַמ ְרקוֹ ֵמ ׁ ִשיב לַ ּטו ְּר ִקים דִּ לְ ַק ּ ָמן:
'ארים טו ְּר ִקים.
"ה ִ ּניח ּו לִ יָ ,א ָ ּנא ,יַ נִ ָיצ ִ
ַ
ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה הוּא לָ ַקח וְ דו ָּק ִטים ַ ּגם יַ ַחד,
וְ ִה ְפלִ יג ַ ּב ַ ּי ּ ִמים לַ ֲעשׂ וֹ ת ָ ּב ֶהם ֶרוַ ח".
ֲאזַ י ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו דִּ ְ ּבר ּו ַה ּטו ְּר ִקים:
"ק ׁ ֶשה לַ ֲעמֹד ַעל ַה ּ ֶמ ַקח ִעם ַמ ְרקוֹ ".
ָ
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מֹותֹו ֶׁשל ַמ ְרקֹו ְק ַרלְ יֵ ִביץ'
א.
ָרכַ ב ֻמ ְקדָּ ם ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ
אשוֹ ן לִ ְפנֵ י זְ ִר ָיחה,
ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
לְ חוֹ ף ַה ָ ּים ְ ּב ַהר או ְּר ִבינָ ה.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָרכַ ב ָ ּב ָהר
ָמ ַעד ׁ ַש ָראץ סוּסוֹ  ,נֶ ְח ָרד
ָמ ַעד ַה ּסוּס ,דּ וֹ ְמעוֹ ת ֵעינָ יו.
ֲאזַ י ָק ְדר ּו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ .
"ש ָראץ ,סו ִּסי ַה ּטוֹ בָ ",א ַמר לוֹ ,
ַׁ
"מ ָאה ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ֵמ ָאז
ֵ
ָ
רוֹ כֵ ב ָעלֶ יך ָאנֹכִ י
ו ֵּמעוֹ לָ ם לִ י לֹא ֵס ַר ְב ָּת,
וְ לֹא ָ ּבכִ ָית ֵמעוֹ לָ ם.
ָה ֵאל ֵע ִדי ,אוֹ ת ַרע הוּא זֶ ה,
ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשנֵ ינ ּו ְ ּב ָצרוֹ ת,
ַח ֶ ּי ָיך אוֹ ַח ַ ּייֵ ,ר ִעי,
ְ ּב ַס ָּכנָ ה".
עוֹ ד הוּא ֵמשִׂ ַיח
וּוִ ילָ ה ְ ּב ִמ ְדרוֹ ן או ְּר ִבינָ ה
"ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
קוֹ ֵראת ֵאלָ יוְ :
ָא ִחי ׁ ֶש ִּליְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
מוֹ ֵעד ַה ּסוּסֵּ ,ת ַדע ַמדּ ו ַּע?
ַעל ֲאדוֹ נוֹ הוּא ְמקוֹ נֵ ן,
ִּכי ְ ּב ָקרוֹ ב ִּתנְ ט ֹׁש אוֹ תוֹ ".
"א ָה ּה ,וִ ילָ ה,
ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַמ ְרקוֹ ֲ ,
יֵ ַדע ְ ּגרוֹ נֵ ְך ִע ּנוּי וְ ֵס ֶבל!
ַה ֲאנִ י ִמ ׁ ּ ַש ָראץ ֶא ּ ָפ ֵרד?
ִּכ ִּלינ ּו יַ ַחד ִעיר וְ ֶא ֶרץ,

אּור ִבינָ ה קוֹ ֵראת ֵאלָ יו”
“ּווִ ילָ ה בְּ ִמ ְדרוֹ ן ְ
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ׁ ָש ַע ְטנ ּו יָ ּ ָמהּ ָ ,באנ ּו ֵק ְד ָמה,
ֵאין עוֹ ד ְּכ ׁ ַש ָראץ ַ ּב ּסו ִּסים,
וְ ֵאין ָּכמוֹ נִ י ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ֹאשי
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַעל ְּכ ֵת ַפי ר ׁ ִ
לֹא ֶא ּ ָפ ֵרד ִמן ָה ַר ּ ָמ ְך".
ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ָריו ַה ִ ּוילָ ה:
"א ִחי ַה ּטוֹ בְ ,ק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ָ
ָ
ִא ׁיש לֹא יִ גְ זֹל ִמ ּ ְמך ֶאת ׁ ַש ָראץ,
ִּכי לֹא ְ ּב ֶח ֶרב ָה ַא ִ ּביר
ִּת ְמ ָצא מוֹ ְת ָךָ ,א ִחי ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
לֹא ְ ּב ַא ָּלה ,לֹא ְ ּבחֹד ר ַֹמח,
ִּכי ֵאין ַא ִ ּביר ְ ּבכָ ל ָה ָא ֶרץ
אוֹ תוֹ ִּת ָיראֶ  .את נִ ׁ ְש ָמ ְתךָ
יִ ּטֹל ָה ֵאל ,אוֹ ְת ָך יַ כְ ִר ַיע
נוֹ ֵטל נִ ׁ ְשמוֹ ת ָא ָדם ִמ ֶּק ֶדם.
וְ ִאם ֵאינְ ָך ַמ ֲא ִמין לִ י ,לֵ ְך
ֶאל ְמרוֹ ם ָה ָהר וְ ׁ ָשם ְר ֵאה
ׁ ְשנֵ י ַא ּׁשו ִּחים ָר ֵמי קוֹ ָמה,
זֶ ה ִמ ָ ּי ִמין וְ זֶ ה ִמ ּ ְׂשמֹאל,
ִצ ָּלם יָ ִטיל ּו ַעל ָה ָהר
ְ ּב ַעלְ וָ ָתם ַהיְ ֻר ָּקה,
וּבוֹ ר ׁ ֶשל ַמיִ ם ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֲעצֹר ׁ ָשםֵ ,רד ִמן ָה ֻא ָּכף,
ו ְּק ׁשֹר ֶאת ׁ ַש ָראץ לְ ִאילָ ן.
ֹאש ָך ַעל ּ ִפי ַהבּ וֹ ר
ַה ְר ֵּכן ר ׁ ְ
וְ ֶאת ּ ָפנֶ ָיך ְר ֵאה ַ ּב ּ ַמיִ ם,
ֵא ֶּלה ּ ָפנֶ ָיך ְ ּבמוֹ ְת ָך".
ב.
ָעשָׂ ה ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ִּכ ְד ָב ֶר ָיה,
וְ ַעל ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר ִה ִ ּביט.

ּוחים ָר ֵמי קוֹ ָמה,
“וְ ׁ ָשם ְר ֵאה ׁ ְשנֵ י ַא ּׁש ִ
שמֹאל”
זֶ ה ִמּיָ ִמין וְ זֶ ה ִמ ּ ְ ׂ
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נָ שָׂ א ֵעינָ יו יָ ִמינָ ה ,שְׂ מֹאלָ ה,
ָר ָאה ׁ ְשנֵ י ַא ּׁשו ִּחים ְּת ִמ ִירים,
ְ ּב ַעלְ וָ ָתם ַהיְ ֻר ָּקה
ִצ ָּלם יָ ִטיל ּו ַעל ָה ָהר.
ִמן ָה ֻא ָּכף יָ ַרד לָ ָא ֶרץ
וּלְ ִאילָ ן ָק ׁ ַשר ֶאת ׁ ַש ָראץ.
ָקם וְ נִ ְר ַּכן ַעל בּ וֹ ר ַה ּ ַמיִ ם,
ָר ָאה ָ ּב ֶהם ֶאת דְּ מוּת ּ ָפנָ יו
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּביט ַ ּב ּ ַמיִ ם,
יָ ַדע ִּכי ְ ּבמוֹ תוֹ צוֹ ֶפה הוּא .
ִה ִ ּזיל דִּ ְמ ָעה וְ כָ ְך דִּ ֵ ּבר:
"ת ֵבל כּ וֹ זֶ ֶבתֶ ּ ,פ ַרח ַצח,
ֵּ
נָ ָאה ָהיִ יתְ ,ק ָצ ִרים ַח ַ ּיי
־מאוֹ ת ׁ ְשנוֹ ַתי ַ ּב ֶחלֶ ד.
לוֹש ֵ
ִ ּב ׁ ְש ׁ
ִמ ּז ַֹהר ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה
ָה ֵעת לְ ִה ּ ָפ ֵרד ִה ִ ּג ָיעה".
ִמן ַה ָ ּנ ָדן ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ,
ִמן ַה ָ ּנ ָדן ַח ְרבּ וֹ ׁ ָשלַ ף,
ּ ָפנָ הֶ ,אל ׁ ַש ָראץ הוּא ּפוֹ ֵס ַע,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ּ ָמ ְך,
כּ וֹ ֵרת ר ׁ
לְ ַבל יִ ּפֹל ְ ּביַ ד טו ְּר ִקים,
לְ ַבל יְ ִהי ׁ ְשלַ ל ִמלְ ָח ָמה.
נוֹ שֵׂ א ַּכד ַמיִ ם ִמן ַהבּ וֹ ר,
וּלְ ׁ ַש ָראץ – ְ ּביָ ָדיו ָק ַטל –
ִק ְברוֹ חוֹ ֵפר ,טוֹ ב ִמן ַה ֶּק ֶבר
ָק ַבר בּ וֹ ֶאת ָא ִחיו ַאנְ ְד ֵר ָיא ׁש.
ׁשוֹ ֵבר ַח ְרבּ וֹ לְ ַא ְר ָ ּב ָעה,
לְ ַבל ִ ּב ֵידי טו ְּר ִקים ִּת ּפֹל,
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לְ ַבל יִ שְׂ ַמח טו ְּר ִקי ִּכי זוֹ
ֵעדוּת לְ נִ ָ ּצחוֹ ן ַעל ַמ ְרקוֹ ,
וִ ָיח ְרפוֹ נוֹ ְצ ִרי ַעל ָּכ ְך .
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ַח ְרבּ וֹ ׁ ִש ֵ ּבר,
לְ ׁ ֶש ַבע ֲחנִ יתוֹ ִר ֵּסק,
ו ֵּבין ַענְ ֵפי ִאילָ ן ִה ׁ ְשלִ ְיך.
ֶאת ַא ָּלתוֹ ַה ּמו ָּצ ָקה
ימינוֹ נָ ַטל ַה ֶ ּג ֶבר,
ִ ּב ִ
ו ִּמ ּ ְמרוֹ ֵמי ָה ֵרי או ְּר ִבינָ ה
ִה ִּטיל לְ ֵמי ַה ְּתכֵ לֶ ת ַמ ָּטה.
"עת ָה ַא ָּלה
וְ כָ ְך ָא ַמרֵ :
ָּת ׁשוּב לָ צוּף ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם
יָ קוּם ִ ּגבּ וֹ ר ְּכמוֹ ִתי ָ ּב ָא ֶרץ".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת נִ ׁ ְשקוֹ ִה ׁ ְש ִמיד,
נָ ַטל ֻקלְ מוּס ֵמ ַא ְבנֵ טוֹ
וְ ַדף לָ ָבן ִמן ָה ַא ְמ ַּת ַחת,
ִמכְ ָּתב כּ וֹ ֵתב ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ :
"ה ְמ ַה ֵּל ְך ְ ּב ַהר או ְּר ִבינָ ה
ַ
ו ָּבא ֶאל ּ ִפי ְ ּב ֵאר ַה ּ ַמיִ ם
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָה ַא ּׁשו ִּחים ,יֵ ַדע
ִּכי ָּכאן ֵמת ַמ ְרקוֹ ֶ ּבן ַה ַחיִ ל
ו ֶּפגֶ ר זֶ ה הוּא גּ ו ָּפתוֹ
וַ ֲחגוֹ רוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ָעלֶ ָיה,
ו ְּבתוֹ כָ ן ַמ ְטמוֹ ן ִּת ְפ ֶא ֶרת –
אוֹ ַצר דּ ו ָּק ִטים ׁ ֶשל זָ ָהב.
ֵאזוֹ ר ֶא ָחד ֶא ֵּתן לָ ִא ׁיש
ׁ ֶש ֶאת גּ ו ִּפי יִ ְטמֹן ְ ּב ֶק ֶבר.
ׁ ֵשנִ י יְ ָפ ֵאר ָ ּב ֵּתי ְּת ִפ ָּלה.
ישי ֲאנִ י ַמ ְקדִּ ׁיש
ֶאת ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
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לְ ַב ַעל מוּם וְ לָ ִע ֵ ּור,
לְ ַמ ַען ֶאת ְּכבוֹ ִדי יַ ִ ּגיד ּו
יש ּ ְמר ּו ֶאת זֵ כֶ ר ַמ ְרקוֹ ".
וִ ׁ ַ
ג.
ּ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִא ַ ּג ְר ּתוֹ ִס ֵים,
ָּתלָ ה אוֹ ָת ּה ַעל ַ ּבד ַא ּׁשו ַּח,
יִ ְר ֶא ָ ּנה ָהעוֹ ֵבר ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ֶאת ֻקלְ מוּסוֹ ִה ׁ ְשלִ ְיך לַ ּ ַמיִ ם,
ימתוֹ ַהיְ ֻר ָּקה
ֶאת ְ ּגלִ ָ
ּ ָפ ׁ ַשטָ ּ ,פ ַרשׂ ַ ,על ּ ְפנֵ י ָה ֵעשֶׂ ב
ֶאת אוֹ ת ַה ְ ּצלָ ב נָ ַתןָ ׁ ,שכַ ב,
ִּכ ָּסה ֵעינָ יו ְ ּב ַפ ְרוָ תוֹ ,
רוֹ ֵבץ לָ ָא ֶרץׁ ,שוּב לֹא ָקם .
ֵמת ַה ָ ּנ ִס ְיך לִ גְ דוֹ ת ַה ּ ֶפלֶ ג,
יָ ִמים חוֹ לְ ִפים ,עוֹ ֵבר ׁ ָשבו ַּע.
ָּכל ַהנּוֹ ֵס ַע ַ ּבדְּ ָרכִ ים
רוֹ ֶאה ֶאת ַמ ְרקוֹ וְ חוֹ ׁ ֵשב
ִּכי ַה ָ ּנ ִס ְיך ׁ ָשכַ ב לָ נו ַּח.
ַעל ֵּכן לְ ַבל יָ ִעיר ֶאת ַמ ְרקוֹ
ַמ ִּקיף ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם ָר ָחב.
ִּככְ לוֹ ת שִׂ ְמ ָחה ָצ ָרה ַּת ִ ּג ַיע.
וְ כִ כְ לוֹ ָת ּה יָ בוֹ א ָהא ׁ ֶֹשר,
וְ ַת ַחת ֶר ׁ ַשע ָ ּבא ַה ֶח ֶסד .
ַמ ָ ּזל ָהיָ ה זֶ ה ׁ ֶש ֶאת וָ אסוֹ –
ַאב ַה ּ ִמנְ זָ ר ְ ּב ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש
ִמ ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ַעל ׁ ֵשם וִ ילִ ינְ ָדר –
זִ ּ ֵמן לְ ׁ ָשםִ ,ע ּמוֹ ַהכּ ֶֹמר –
עוֹ זֵ ר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ׁ ְשמוֹ יְ ׁ ַש ְעיָ ה .
ָע ְקב ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ַא ֲח ֵרי ַמ ְרקוֹ .
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ְ ּביָ דוֹ ִס ּ ֵמן לַ כּ ֶֹמר וָ אסוֹ :
"בנִ יִ ,ה ָ ּז ֵהר ּ ֶפן ְּת ִע ֶיר ּנוּ.
ְּ
ַא ַחר ׁ ֵשנָ ה ָר ָעה רוּחוֹ ,
עוֹ ד יַ ֲהרֹג ֶאת ׁ ְשנֵ ינ ּו יַ ַחד".
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּביט בּ וֹ וָ אסוֹ ,
ְ ּב ִמכְ ָּתבוֹ ִה ְב ִחין לְ ֶפ ַתע,
ָק ָראֵ ,ה ִבין ׁ ֶש ּ ַמ ְרקוֹ ֵמת.
ִמ ַ ּגב סוּסוֹ יָ ַרד ַהכּ ֶֹמר,
ֵה ִרים ֶאת ַמ ְרקוֹ ָה ַא ִ ּביר,
ָר ָאה ִּכי ֵמת ָה ִא ׁיש ִמ ְּכ ָבר.
זָ לְ ג ּו דְּ ָמעוֹ ת ַעל לְ ִחי וָ אסוֹ ,
לִ בּ וֹ דָּ ַאב ַעל מוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר.
ִה ִּתיר ֶאת ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאזוֹ ָריו,
וּלְ ָמ ְתנָ יו אוֹ ָתם קוֹ ׁ ֵשר.
חוֹ ׁ ֵשב ַהכּ ֶֹמר וְ תוֹ ֶהה
ֵהיכָ ן ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְיך לִ ְקבּ ֹר.
ָה ִא ׁיש חוֹ זֵ ר ו ְּמ ַה ְר ֵהר,
נוֹ ֵטל ֶאת ַהגּ ו ָּפה ַעל סוּס,
ֶאל חוֹ ף ַה ָ ּים דָּ ַהר ַהכּ ֶֹמר,
ׁ ָשם ְ ּב ִס ָירה נָ ַתן ֶאת ַמ ְרקוֹ ,
ֵה ׁ ִשיט אוֹ תוֹ ֶאל וִ ילִ ינְ ָדר,
ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ֶצ ַחת ַהכּ ֶֹתל.
ׁ ָשם ֶט ֶקס לַ ָ ּנ ִס ְיך ָע ַר ְך,
נָ שָׂ א ְּת ִפ ַּלת ָה ַא ׁ ְש ָּכ ָבה,
ו ְּב ַא ְד ַמת ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה
ָק ַבר אוֹ תוֹ וְ לֹא נָ ַתן
ימן וְ זֵ כֶ ר ַעל ַה ֶּק ֶבר,
ִס ָ
לְ ַבל יֵ ַדע ִא ׁיש ֶאת ִק ְברוֹ
וְ לֹא יִ לְ ַעג לְ זֵ כֶ ר ַמ ְרקוֹ  .
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אשת חסן־אגא [ ;]330מותו של פרייזדה
הוויבודה [ ;]338ינקו יורישיץ' []342
איור :בריחת הסרבים עם הכיבוש העותמאני .פ .יובנוביץ' (.)Jovanovic 1895
בתמונה :הפטריארך הסרבי צ'רנויביץ' ( ,)Carnojevicמוקף בחיילים ,עדר צאן ,נשים וילדים,
נוטש את קוסובו וגולה להונגריה לאחר כישלון המרד הסרבי בשנת .1690

הערת מבוא
עול הכיבוש העותמאני לאחר התבוסה בקרב קוסובו בשנת  1389הלך והכביד ,ושורה
ארוכה של חובות הוטלה על ַ
הראיָ ה –  ,Rajaכפי שכונו הנוצרים האורתודוקסים בפי
הכובש הטורקי  .כך הפכו הסרבים ,מאלה שלא עלה בידם למלט את נפשם לאחר
הקרב הכושל ונפלו תחת השלטון הטורקי בחבלים שדרומית לדנובה ,יעד לניצול
כלכלי ואתני .בין היתר הוטל עליהם "מס הדם" שפירושו היה המרת דת לאסלאם של
בנים החל מגיל שמונה  .בהגיעם לגיל נעורים נכפה עליהם גיוס לצבאו של הסולטאן,
בין היתר ליחידות היניצ'ארים שמתפקידם היה לדכא את ניצני המרידה הסרבית .
מאוחר יותר ,בעיקר במאה ה ,18-הוטלה על הסרבים מכסה של בנות צעירות ויפות
למראה שנמסרו במעמד שפחות מין להרמונות הסולטאן ומרעיו .
העותמאנים חיסלו את רובו של רובד האצולה ,וניתקו את הסרבים מכל מגע
עם מערב אירופה ,קרי :מפריחת עידן הרנסנס במערב של אותם ימים  .בכך קטעו
התפתחות תרבותית ,מה שנתן את אותותיו הקשים מאוחר יותר .
עם זאת ניתנה בידי הנוצרים אוטונומיה מקומית רחבה למדי  .השלטון העותמאני
החריב אמנם את רוב הכנסיות ושדד את נכסיהן ,אך נמנע מאכיפה מקפת של המרת
דת ,ולמעט האסלאמיזציה של חבל בוסניה ,נותרו הסרבים בדרום נאמנים לכנסייתם
וחופשיים למלא אחר מצוות דתם האורתודוקסית.
במחצית השנייה של המאה ה ,17-עם התבוסה הטורקית בשערי וינה ()1683
ובודה ,בירת הונגריה בעת ההיא ( ,)1686החל השלטון העותמאני בבלקן להתרופף
(בלגרד עצמה ,המבצר העותמאני רב העוצמה ,נפלה בידי האוסטרים) .בעקבות נפילת
בקרב הסרבים,
בלגרד באה התבוסה בקוסובו .האוסטרים ביקשו לעורר את אש המרד ֶ
וזה אכן ניצת אולם ללא התלהבות יתרה – הסרבים זכרו לאוסטרים את בגידותיהם
בעבר  .כך או אחרת המרד הסרבי כשל ,הטורקים הצליחו לגרש את האוסטרים,
והנקמה נפלה כצפוי על ראשי הסרבים 30  .אלף משפחות ,קרוב ל 200-אלף איש,
הצליחו להימלט צפונה להונגריה (וראו התמונה לעיל) .לנותרים במכורתם ציפה גורל
קשה ואכזר מידי הנוגש המוסלמי ,ולפרק טרגי זה בדברי הימים של סרביה מכוונים
השירים בשער החמישי של אסופה זו .
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רדול־ביי ומלך הבולגרים שישמן
עלילת בלדה זו שרשם ווק קראג'יץ מפיו של סוחר איש בוסניה ,מתחוללת אי־אז
בטרנוֹ בוֹ  ,במרכז
בשלהי המאה ה ,14-במזרח חצי האי ליד בירתו של המלך שישמן ַ
בולגריה של היום  .שישמן הוא בן זמנו של מרקו קרלייביץ'  .המלך הוא וסל של
הטורקים המבקש להגדיל את שטחי ממלכתו ,ועל כן הוא מזמן אליו את ביי־רדול־
ביי ,וסל של שישמן ושוע רומני היושב בבוקרשט  .בכוונתו של שישמן לרצוח את
רדול ולהשתלט על אדמותיו .רדול חושש שמא טומנים לו מלכודת ,אולם אין לו עם
מי להתייעץ .כרגיל בבלדה העממית הוא מקבל עצה נבונה מפי העזר כנגדו המשחררת
את אחיו של רדול מן הכלא  .האח המשורר מייעץ לרדול לנהוג בחוכמה ולקחת עמו
אל חצרו של שישמן שלושה מעוזריו הנאמנים  .רדול שומע לאחיו  .שישמן כושל
בניסיונות להפיל את רדול בפח ,והכול בא על מקומו בשלום .
אחד הסודות השמורים שנטל עמו ווק קראג'יץ לקבר ,ואשר על כן לעולם לא
נדע לגלותו ,הוא באיזו מידה של דיוק מסר החוקר הגדול את הבלדה ששמע מפי
אותו זקן בוסני ,ואם לא שלח את ידו בעריכה  .במקרה של היצירה שלפנינו ,החשד
שמא זכה השיר לעריכה מעטו המבורך של קראג'יץ מתעורר לאור שלמות הנרטיב
ומבנהו .החן הפרימיטיבי של הגוּסלאר המצוי שלא נזהר בהעדר זיקה בין חלקי השיר,
אנכרוניזמים ושאר מאפיינים של היצירה העממית ,כל אלה נעדרים משיר זה .


אשת חסן־אגא
בלדה זו היא ככל הנראה היצירה הנודעת ביותר מחוץ לחצי האי הבלקני – בשל
תרגומיה הרבים ,ויוצאת דופן בשירה הסרבית בשל העדר גמור של זיקה היסטורית .
עניינו של השיר הוא טרגדיה משפחתית :מערכת היחסים בין חסן־אגא ,שוע טורקי
פצוע לבין אשתו המסרבת לבקרו ,גירושיהם ,כלולותיה של הגבירה לקאדי אימוצקי,
געגועיה לילדיה מחסן־אגא ,ביקורה בביתה הקודם ומותה משיברון לב למשמע דבריו
"כי ֵאין ַר ֲח ִמים ְ ּבלִ ָ ּב ּהִּ / ,כי ָק ׁ ֶשה לֵ ב ִא ּ ְמכֶ ם
הקשים של בעלה הקודם האומר לבניוִּ :
ִמן ָה ֶא ֶבן".
אולם הטרגדיה מוזנת באותו שסע תרבותי שבלעדיו לא הייתה מתרחשת ,השסע
שבין המסורת המוסלמית לאתוס הנוצרי ביחסי בעל ואשתו  .חסן־אגא הוא טורקי,
אשתו נוצרייה  .גירוש האישה באסלאם הוא זכותו הבלעדית של הבעל – המגרש
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אותה במקרה הנוכחי באמצעות הודעה קצרה בכתב הנמסרת לה בידי אחיה ,ביי
פינטורוביץ' ((  .)Pintorovicיצוין כי פינטורוביץ' הוא דמות היסטורית המוכרת לנו מן
הכרוניקות המספרות את תולדות המאבקים בין ונציה לאימפריה העותמאנית בסוגיית
השלטון על שטחים במערב הבלקנים במאה ה .)17-טענתו של חסן בפני בניו כי קשה
לבה של אמם מאבן ,מקורו בעלבון הכבד שחש האב כאשר בימים בהם היה פצוע לא
באה זו לבקרו .אולם על פי תפיסת האורתודוקסיה הבלקנית אסור לה לאישה לראות
את בעלה בחולשתו  .ההתנגשות בין שתי הגישות היא זו המחוללת את הקונפליקט
הדרמטי בבלדה שלפנינו.
כפי שצוין לעיל ,הבלדה זכתה לתרגומים רבים ,והיא זו שהוציאה ברבים את שמה
של השירה הסרבית .גתה תרגם (עיבד) את היצירה (מתרגום איטלקי) תחת הכותרת:
( Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Agaשיר קינה מפי אשתו הנאצלת של
חסן־אגא) ,וולטר סקוט הלך בעקבות קודמו הגרמני וערך תרגום משל עצמו המבוסס
על גרסתו של גתה  .פרוספר מרימה העניק לנו את גרסתו הצרפתית ב ,1827-ועם
פרוץ העשור החמישי של המאה ה 19-לא הייתה עוד שפה באירופה שלא זכתה

לתרגום – עיבוד בדרך כלל – של ה.Hasanaginica-


מותו של פרייזדה הוויבודה
בלדה זו ,הנמנית אף היא על מיטב השירה הסרבית ,מהווה אנכרוניזם היסטורי  .מן
הכרוניקות בנות הזמן ידוע לנו שהוויבודה פרייזדה פיקד אמנם על אחד המבצרים,
סטלָ ך כי אם נובו ברדו (  .)Novo Brdoבעוד שמבצר סטלך נפל בידי
אולם לא היה זה ָ
הטורקים בשנת  ,1410תבוסת הסרבים בנובו ברדו התחוללה  30שנים מאוחר יותר,
בשנת  .1441
אולם כפי שצוין יותר מפעם במבואות אלו ,הדיוק ההיסטורי הוא לרוב משני
בבלדה הסרבית ,והעיקר הוא סגולתו של השיר  .ואכן ,היצירה שלפנינו היא דוגמה
מובהקת של אחדות הנרטיב וסגולת הפיוט  .הזיקות בין חלקי העלילה קשורות זו
בזו מעשה אמנות ,תכונה שאינה מאפיינת לרוב את השירה העממית  .על העלילה
עצמה שורה רוח סוריאליסטית ואף מקברית משהו ,הבאה לסיום באיבוד לדעת כפול


להרחבה ראו כתב העת  Život, Sarajevo, 1974אשר גיליונו ה 23-משנת  1974מוקדש כולו לדיון בפנים המרובות של
ה.Hasanaginica-
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כאשר פרייזדה ויליצה רעייתו שולחים יד בנפשם ומזנקים למימי נהר מוֹ ָר ָבה  .דברי
"בבוֹ ִאי ָמנָ ה ַה ַ ּגיִ ס ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַאלְ ֵפי ְ ּבנֵ י ַחיִ ל/ ,
חמד המסיימים את הבלדהּ ְ :
הסולטאן ֶמ ֶ
־מאוֹ ת יָ ׁשוּב ּו לְ ֵב ָיתם!" הם אותה קרן תקווה של המחבר העלום האומר
ַע ָּתה ֲח ֵמ ׁש ֵ
לנו שמחירו של הכיבוש הטורקי הוא כה גבוה עד שבבוא היום לא יוכל עוד האויב
לעמוד בו והכיבוש ייפסק .


ינקו יורישיץ'
בלדה זו ,המביאה עד אבסורד את מעלליו של ינקו יורישיץ' ,דמות פיקטיבית ,ככל
הנראה פרי דמיונו של הגוסלאר העלום ,מאפיינת את הבלדה העממית המעניקה
לגיבוריה כוחות על ואל־אנושיים  .הדוגמאות רבות :כזה הוא הנסיך רולן המשסף
במהלומה אחת את גוף יריבו לשניים ,החל מן הקסדה ומטה ,עבור בראשו ,גופו,
אוכפו ,בשר סוסו ועוד מעמיק להב חרבו לחדור אמה בקרקע הסלעית; כזה הוא אל־
סיד הקוטל אלפי מאורים בשערי ולנסיה; כאלה הם גם הנסיך איגור הרוסי־אוקראיני,
מרקו קרלייביץ' הסרבי ,לנסלוט מן הארתוריאנה או ביוולף הגטי.
כך רוכב ינקו על סוס צולע וזקן וקוטל בחרבו החלודה מאה יניצ'ארים שרודפים
אחריו ,בעוד המאה הנותרים נמלטים על נפשם מפחד  .לא ייפלא אפוא כי לאחר
הניצחון המרהיב:
ישיץ' יַ נְ קוֹ ָ ּב ָאח ּו ָה ָר ָחב,
דּ וֹ ֵהר יו ִּר ׁ ִ
ֶאל ִט ָירתוֹ רוֹ כֵ ב ָ ּב ִריאּ ְ ,בלֵ ב שָׂ ֵמ ַח.
עם זאת מן הראוי לציין שחוט השני של ההומור הכורך את היצירה למקשה אחת,
מקהה במשהו את עלילת גבורתו של מיודענו ינקו יורישיץ' .
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איבן שישמן ( ,)Иван Шишманשליט בולגריה בין השנים  ,1395–1371היה בנם של הצאר
איבן אלכסנדר ותיאודורה ,אשתו היהודיה .בימיו נפלה בולגריה הנוצרית בידי מוראד הראשון,
הכובש העותמאני ,ושישמן היה לווסאל הסולטאן .ימי שלטונו של שישמן נותרו בזיכרון כימי
דיכוי מוסלמי אכזר .בתמונה ,גובי מסים מטעם השליט והעם הכורע (תרתי משמע) תחת
נטל המס .דימיטר גיודינוב (.1926 ,)Димитър Гюдженов
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יׁש ָמן
ּומלֶ ְך ַהּבּולְ גָ ִרים ִׁש ְ
דּול־ּבי ֶ
ֵ
ַר
יִ ְת ָ ּב ֵר ְךֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ בִ ׁ ,ש ְמ ָך לְ כָ ל דָּ ָבר!
ׁ ְשנֵ י נְ ָח ׁ ִשים ּ ְפרו ִּעים ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו ִה ִּכ ׁישוּ,
ׁ ְשנֵ י נְ ָח ׁ ִשים ּ ְפרו ִּעיםַ ,א ִחים ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש.
ּל־בי,
י־רדו ֵ ּ
אשוֹ ן ְ ּב ִריב ַא ִחים ֵ ּב ַ
ּ ָפ ַתח ִר ׁ
ִעם ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ָא ִחיו ּ ָפ ַתח ֵ ּבי ְ ּב ֻפלְ מוּס.
ַעל ַמה ָ ּב ַחר לָ ִריב? ְ ּבפ ַֹעלַ ,על לֹא־כְ לוּם.
ַעל ׁ ֶש ַטח ֶא ֶרץ ֵריקַ ,על ֶח ֶבל ָק ַר ְבלַ ׁ ְש ָקה,
וְ כֵ ן ַעל שְׂ דוֹ ת ַהבּ וּר ִ ּב ְמחוֹ ז ָק ַרבּ וֹ גְ ַדנְ ְס ָקה .
ַעל ַה ּׁ ְש ָט ִחים ָה ֵהם ָּת ַבע ֲחזָ ָקה ִמ ְיר ֶצ ָ'טה,
ּל־בי ֵס ֵרב לָ ֵתת לוֹ ֶאת ָה ָא ֶרץ.
ַא ְך ַרדו ֵ ּ
ַאף יְ ֵת ָרה ִמ ּזֹאתָ ,א ַסר הוּא ֶאת ִמ ְיר ֶצ ָ'טה,
ֶאל ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרים ִה ׁ ְשלִ ְיך ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו
ימי דָּ נו ָ ּּבה ֵה ִטיל ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח.
וְ ֶאל ֵמ ֵ
ְ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאל ַה ּ ַמיִ ם ִה ׁ ְשלִ יך ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח,
נִ ׁ ְש ַּכח ִמ ֵּלב ַרדוּל ָא ִחיוַ  .א ְך ַהבּ וֹ ֵרא
וְ ַהגּ וֹ ָרל ָהי ּו לְ ַצד ָה ָאח ִמ ְיר ֶצ ָ'טה.
י־רדוּל ִא ּׁ ָשה אוֹ ֶה ֶבת,
ָהיְ ָתה ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ֵ ּב ַ
וְ ַעל גּ וֹ ַרל ַה ִ ּגיס נִ כְ ַמר לֵ ב ַה ְ ּג ִב ָירה.
ׁ ִש ְּל ָחה ִעם לֵ יל דַּ ָ ּיג וְ צוֹ לְ לִ ים ִע ּמוֹ ,
וְ ֵהם ִמן ַה ָ ּנ ָהר ִח ְּלצ ּו ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח.
ָאז ָס ָרה ֵא ׁ ֶשת ֵ ּבי ָה ַרחו ָּמה לַ ֶּכלֶ א
וּלְ גִ ָיס ּה ֵה ִב ָיאה ַמלְ בּ ו ּׁש נָ ִקי וְ טוֹ ב,
ֶה ֱאכִ ילָ ה ֶאת ָה ִא ׁיש ְ ּבלֶ ֶחם שְׂ עוֹ ָרה
ו ְּביַ יִ ן ִה ׁ ְש ְק ָתהָ ,אדֹםָ ,ט ִעים לַ ֵח ְך.
וְ כָ ְך ָע ְבר ּו ָחלְ פ ּו ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ְּת ִמימוֹ ת .
ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ֵה ֵח ָּלה ַה ּׁ ָשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית,
יש ָמן ִא ֶ ּג ֶרת נִ ׁ ְשלְ ָחה,
ֲאזַ י ִמן ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ִש ׁ ְ
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Radul-beg i Bugarski kralj Šišman
Mili Bože, na svemu ti vala!
Dvije su se zavadile guje,
Dvije guje, dva brata rođena:
Zavadi se bego Radul-bego
Sa Mirčetom bratom rođenijem;
Da oko šta, veće ni oko šta,
Oko puste zemlje Karavlaške,
Karavlaške i Karabogdanske:
Mirko ište zemlje starješinstvo,
A ne da mu bego Radul-bego,
Već uvati Mirčetu vojvodu,
Te ga baci na dno u tavnkcu,
Ključe baci u tiho Dunavo.
Kako baci ključe u Dunavo,
Tako beže brata zaboravi.
No Mirčeti Bog i sreća dala,
U Radula dobra ljuba bješe,
Žao snasi milosna đevera,
Noćom pusti ronce i ribare,
Te izvadi ključe od tavnice,
Pa ogleda milosna đevera,
Nosi njemu tanke preobuke,
I rani ga ljebom bijelijem
A napaja vinom crvenijem.
Tako stade za tri godinice,
Kad nastade godina četvrta,
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ִמן ַה ֶּק ֶרת ַט ְרנוֹ בוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ בּ וּלְ גָ ִרים
ּל־בי ׁ ֻש ְ ּג ָרה ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ ן ַה ְּכ ָתב:
ֶאל ַרדו ֵ ּ
ּל־ביָ ׁ ,שלוֹ ם!
י־רדו ֵ ּ
"שלוֹ ם לְ ָךּ ֵ ,ב ַ
ָׁ
ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה נוֹ לַ ד ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנ ּו ֵ ּבן,
ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל ו ִּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְט ִ ּביל
יוֹ ָחנָ ן ַה ָּקדוֹ ׁשֲ ,אנִ י קוֹ ֵרא לְ ָך
לָ בוֹ א ֶאל ֲח ֵצ ִרי ַ ּב ֶּק ֶרת ַט ְרנוֹ בוֹ
וּלְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ַסנְ דָּ ק לִ ְבנֵ נ ּו ַהנּוֹ לָ ד,
לְ ַמ ַען ֶאת ְ ּב ִר ֵיתנ ּו נַ ְח ּתֹם לְ עוֹ לָ ִמים".
ּל־בי לְ יָ דוֹ ֶאת ָה ִא ֶ ּג ֶרת,
י־רדו ֵ ּ
ִק ֵ ּבל ֵ ּב ַ
יטיב,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָּתכְ נָ ּה לִ לְ מֹד ָה ִא ׁיש ֵה ִ
ֵה ֵחלּ ּו ֵמ ֵעינָ יו לִ זְ לֹג דְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר.
ַא ְך ִה ְת ַע ּׁ ֵשת ָה ִא ׁיש ו ְּב ַד ְע ּתוֹ ָעלָ ה
ִּכי יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶשזּוֹ ַמלְ כּ ֶֹדת ְּכנֶ גְ דּ וֹ ,
ָ ּב ּה יִ ָּלכֵ ד ִ ּבזְ כוּת ְמ ִסירוּתוֹ לַ ּ ֶמלֶ ְך.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך זִ ּ ֵמן ֵאלָ יו ֶאת ַאנָ ִדילְ יָ ה
ֹאש ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה:
ִא ׁ ְש ּתוֹ  ,ו ְּבכ ֶֹבד ר ׁ
"ה ְק ׁ ִש ִיבי לִ ְד ָב ַריִ ,א ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת,
ַ
ִה ִ ּג ָיעה לְ יָ ַדי ִא ֶ ּג ֶרת ֲח ׁשו ָּבה
יש ָמן ַה ּמוֹ לֵ ְך ַעל ֶא ֶרץ בּ וּלְ גָ ִרים.
ִמ ּׁ ִש ׁ ְ
לִ ְהיוֹ ת ַסנְ דָּ ק לִ ְבנוֹ הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ֲא ָבל ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵש ׁש ֵמהוֹ לָ כַ ת ׁשוֹ לָ ל,
יש ָמן זֶ ה אוּלַ י ָ ּב ַחר לִ ְטמֹן לִ י ּ ַפח
ִּכי ׁ ִש ׁ ְ
לְ נַ ֵ ּצל ֶאת ְּת ִמימו ִּתי ,לְ ָה ְרגֵ נִ י לְ ִפי ֶח ֶרב
וְ כָ ְך ֶאת ַא ְדמוֹ ַתי וְ ֶאת ָע ַרי לִ גְ זֹל,
וְ אוֹ ָת ְךַ ,ר ְעיָ ִתי ,לַ ֲהפ ְֹך לוֹ לְ ִפילֶ גֶ ׁש,
ָמה ֲע ָצ ֵת ְךֵ ,אפוֹ אִ ,א ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶמנֶ ת?"
ּ ְפ ׁשו ִּטים וַ ֲחכָ ִמים ָהי ּו דִּ ְב ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ :
ישי ו ַּב ֲעלִ י ַה ּטוֹ ב,
ּל־ביִ ,א ׁ ִ
י־רדו ֵ ּ
"ב ַ
ֵּ
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Knjigu piše kralju Šišmanine,
Od Trnova od zemlje Bugarske,
Te je šilje begu Radul-begu:
“O ču li me, bego Radul-bego!
“Evo mi se muško čedo nađe,
“No te kumim Bogom istinijem
“I našijem svetijem Jovanom,
“Dođi mene ka Trnovu gradu,
“Te mi krstiš u bešici sina,
“Nek smo, bego, glavni prijatelji!”
Knjiga dođe begu Radul-begu,
A kad bego knjigu proučio,
Ud’riše mu suze od očiju,
Na um pade begu Radul-begu,
Đe će njega kralju prevariti,
Na nevjeri sama pogubiti,
Pak dozivlje ljubu Anđeliju,
Ode šnjome bego govoriti:
“O ču li me, moja vjerna ljubo!
“Evo mene sitna knjiga stiže
“Od Šišmana iz zemlje Bugarske,
“Kralj me zove, da mu krstim sina,
“No ja vidim, đe je prijevara,
“Đe će kralje mene da prevari
“I na vjeri mene da pogubi,
“Da mi otme zemlje i gradove
“I zarobi tebe za ljubovcu;
“No me svjetuj, moja vjerna ljubo!”
Ženska strana mudro progovara:
“Gospodaru, bego Radul-bego!
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וְ כִ י ֵע ָצה ַּת ּ ִׂשיא ִא ּׁ ָשה לְ ַב ֲעלָ ּה?
ו ַּמה ִהיא ָה ֵע ָצה אוּכַ ל לְ ָך לָ ֵתת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ֵתן ֵעצוֹ ת נִ ְר ָקב ְ ּבבוֹ ר ַה ֶּכלֶ א,
ָא ִח ָיך ִמ ֵּל ָדהָ ,ה ָאח ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלִ י,
הוּא ַהדֻּ ָּכס ִמ ְיר ֶצ ָ'טה? הוֹ ּ ַ ,ב ֲעלִ י ַה ּטוֹ ב,
ִא ׁיש לֹא יִ ֵּתן לְ ָך ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ּ ֶמ ּנוּ".
ּל־בי ְ ּבכַ ַעס:
י־רדו ֵ ּ
ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַעל דְּ ָב ֶר ָיה ֵ ּב ַ
ְ
"בלְ ִמי ֶאת ּ ִפ ְיךִ ,א ׁ ְש ִּתי ,יַ ֶּכה אוֹ ָתך ָה ַר ַעם
ִּ
ַעל ִּכי ִהזְ ַּכ ְר ְּת ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַהדֻּ ָּכס ִמ ְיר ֶצ ָ'טה.
ֲא ִפלּ ּו ַע ְצמוֹ ָתיו ָהי ּו זֶ ה ְּכ ָבר לְ ֵא ֶפר".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַר ְעיַ ת ַה ֵ ּבי ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת דְּ ַבר ַה ַ ּב ַעל,
נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ַה ְ ּג ִב ָירה ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֶּכלֶ א,
ֶאת ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ִע ּ ָמ ּה יַ ְחדָּ ו נוֹ ֶטלֶ ת
וּמוֹ לִ יכָ ה אוֹ תוֹ ֶאל ְמעוֹ נָ ּה ַה ַ ּצח.
קוֹ ֵראת ִהיא לְ גַ ָּלב ָצ ִעירָ ,מ ִהיר ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
זֶ ה ָ ּבא ו ְּמגַ ֵּל ַח ֶאת ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה.
ֵ ּבינְ ַתיִ ם זוֹ דּ וֹ ֶאגֶ ת לוֹ לְ ַמלְ בּ ו ּׁש ָראוּי,
וְ זוֹ ִעם זֶ ה ּפוֹ נִ ים ֶאל ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ׁ ֶשל ַרדוּל.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ַה ֵ ּבי ֶאת ַהדֻּ ָּכס ִמ ְיר ֶצ ָ'טה
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ֵ ּבי וְ ֶאל ָא ִחיו ִמ ֵהר,
ָּכ ַר ְך ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיו ְס ִביב ַצ ָ ּוארוֹ  ,נִ ּׁ ֵשק לוֹ ,
ׁשוֹ ֵאל ֶאת ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ְ ּב ִאם ׁ ְשלוֹ מוֹ ְ ּבטוֹ ב,
"א ָה ּהָ ,א ִחי ַה ּטוֹ ב ,עוֹ ד ַ ּב ַח ִ ּיים ִה ְ ּנ ָך?"
ֲ
ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ְ ּבקוֹ ל ׁ ָש ֵקט ֵה ׁ ִשיב:
"אכֵ ן ַחי ָאנֹכִ י ֲא ָבל ָח ֵסר ִ ּבי כּ ַֹח.
ָ
ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי הוֹ ִציא ְר ַקב ַה ֶּכלֶ א,
ְ ּבק ׁ ִֹשי ַרב וְ ד ַֹחק ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ִתי ֶא ּ ָׂשא".
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“Đe su žene ljude svjetovale?
“Što l’ ću i ja tebe svjetovati,
“Kad eno ti svjeta u tavnici,
“Brata tvoga, a đevera moga,
“Gospodara Mirka vojevode?
“On će tebe mudro svjetovati.”
Al’ govori bego Radul-bego:
“Muči ljubo, mukom umuknula!
“Jer pominješ Mirčetu vojvodu?
“I kosti su njemu istrunule.”
Kad to začu ljuba Radulova,
Ona ode na tavnička vrata,
Te izvede Mirčetu vojvodu,
Odvede ga u bijele dvore,
Pa dobavi mlada berberina,
Te obrija Mirčetu vojvodu,
Obuče mu gospodsko od’jelo,
Ode šnjime begu na čardake.
Kad ga viđe bego Radul-bego,
Pred njime je na noge skočio,
Ruke širi, te g’ u lice ljubi,
A pita ga za junačko zdravlje:
“Jesi li mi, brate, u životu?”
Progovara Mirčeta vojvoda:
“Jesam, brate, ali u rđavu:
“Ubila me rđa od tavnice,
“Jedva nosim u kostima dušu.”
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ְ ּבמ ֶֹר ְך לֵ ב דִּ ֵ ּבר ַה ֵ ּבי ַעל ַה ּ ִמכְ ָּתב
אוֹ תוֹ ׁ ִש ֵ ּגר ֵאלָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמבּ וּלְ גַ ְריָ ה:
"ה ְק ׁ ֵשב ֵאלַ יָ ,א ִחיִ ,מ ְיר ֶצ ָ'טה ַהדֻּ ָּכס!
ַ
לַ ּ ֵמד אוֹ ִתי ָא ִחי וְ עוּץ ֵע ָצהַ ,ה ִאם
ָעלַ י לָ ֵצאת ַע ָּתה לַ ֶּק ֶרת ַט ְרנוֹ בוֹ
־מאוֹ ת ְ ּבנֵ י ַחיִ ל אוּגָ ִר ִיצ'י?"
לוֹש ֵ
ְמלֻ ֶ ּוה ִ ּב ׁ ְש ׁ
ְ ּבקוֹ ל ָר ֶפה ֵה ׁ ִשיב ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה:
יטיב,
ּל־ביָ ,א ִחי ַה ּטוֹ ב וְ ַה ּ ֵמ ִ
י־רדו ֵ ּ
"ב ַ
ֵּ
ְ
־מאוֹ ת,
לוֹש ֵ
לָ ּ ָמה ָצ ִריך ַא ָּתה אוּגָ ִר ִיצ'י ׁ ְש ׁ
־מאוֹ ת נָ ׁ ִשים ׁ ַשכּ וּלוֹ ת ִמ ַ ּב ַעל?
לוֹש ֵ
ְּכלוֹ ַמרּ ִ ,ב ׁ ְש ׁ
ֲא ָבל ֵהיכָ ן ֵר ֵעינ ּו ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ׁ ֶשל ּ ַפ ַעם?
ַה ִאם ַרדוֹ סוֹ ב ַחי עוֹ דִ ,א ׁיש ֶס ְר ְ ּביָ ה ַה ּ ָמסוּר?
וְ ִד ּיוּרוֹ ַה ּׁ ִשכּ וֹ ר ַהעוֹ ד ׁשוֹ כֵ ן ִע ּ ָמנוּ?
ו ָּמה ַעל ְמ ׁ ָש ְר ְת ָך ַה ְ ּיוָ נִ י ַמנוֹ יְ לוֹ ?"
ּל־בי:
י־רדו ֵ ּ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַעל דְּ ָב ָריו ָא ִחיו ֵ ּב ַ
"ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵראֻּ ,כ ָּלם עוֹ ד ַ ּב ַח ִ ּיים.
ַ
ַה ְ ּיוָ נִ י ַמנוֹ יְ לוֹ ְמ ׁ ָש ֵרת ִ ּב ְמעוֹ נִ י,
ַ ּגם דִּ ּיוּרוֹ ַה ּׁ ִשכּ וֹ ר ֲע ַדיִ ן לְ ִצדּ וֹ ,
וְ ַרק ַה ֶּס ְר ִ ּבי ַרדוֹ ּ ָפ ַר ׁש ִמן ֶה ָח ֵצר,
יוֹ ׁ ֵשב ָה ִא ׁיש ,אוֹ ְמ ִריםּ ְ ,בוִ ִידין ָה ְרחוֹ ָקה".
ֲאזַ י ׁ ָשב וְ ִד ֵ ּבר ִמ ְיר ֶצ ָ'טה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה:
"א ֶ ּג ֶרת ְּכתֹבָ ,א ִחיֶ ,אל ַרדוֹ סוֹ ב ַה ֶּס ְר ִ ּבי,
ִ
ימי בּ וֹ סו ִּטי ֱאמֹר לוֹ לְ ַה ְמ ִּתין .
לִ גְ דוֹ ת ֵמ ֵ
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ַה ּ ְמסו ִּרים לְ ָך
ִע ּ ְמ ָך ַקח וְ ֶאל ַה ֶּק ֶרת ַט ְרנוֹ בוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך,
יש ָמן.
וְ ַאל ִּת ָירא ָא ִחי ִמ ּ ַפח ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ִש ׁ ְ
ִאם יַ יִ ן יְ ַב ֵּק ׁש לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ְ ּב ֶח ְב ָר ְת ָך
ַ ּב ֲעבו ְּר ָך יִ ׁ ְש ֶּת ּנ ּו זֶ ה דִּ ּיוּרוֹ ַה ּׁ ִשכּ וֹ ר,
וְ ִאם ִ ּבשְׂ ַפת יָ וָ ן יָ שִׂ יח ּו ֵ ּבינֵ ֶיהם
ַמנוֹ יְ לוֹ ַה ְ ּיוָ נִ י יִ ְהיֶ ה לְ ָך לְ אֹזֶ ן.
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Ode mu se bego tugovati,
Šta mu piše kralju Bugarine:
“No ču li me, moj brate Mirčeta!
“Svjetuj mene i nauči, brate,
“Hoću l’ ići gradu Trnovome
“I povesti trista Ugričića?”
Al’ mu veli Mirčeta vojvoda:
“O moj brate, bego Radul-bego!
“Što će tebe trista Ugričića,
“Tek da bude trista udovica;
“No jesu l’ nam naše stare sluge?
“Jeli đegođ Srbe Radosave?
“Jeli šaime Pijanica Đuro?
“Služi l’ jošte Grčiću Manojlo?”
Al’ govori bego Radul-bego:
“Jesu nama u životu sluge:
“Doma nam je Grčiću Manojlo
“I sa njime Pijanica Đuro;
“Nema ovđe Srba Radosava,
“Već ga kažu u Vidinu gradu.”
Ali veli Mirčeta vojvoda:
“Piši knjigu Srbu Radosavu,
“Nek te čeka na vodi Bosuti,
“A ti uzmi dvije vjerne sluge,
“Pak ti idi gradu Trnovome,
“Ne plaši se kralja Šišmanina:
“Ako stane rujno piti vino,
“Piće za te Pijanica Đuro;
“Ako l’ odu Grčki govoriti,
“Govoriće Grčiću Manojlo;
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וְ ִאם יַ ֲעלֶ ה ַה ּצ ֶֹר ְך לִ ׁ ְשלֹף ֶאת חֹד ַה ַּל ַהב
יַ ֲעשֶׂ ה ֶאת ַה ּ ְמלָ אכָ ה ַה ֶּס ְר ִ ּבי ַרדוֹ סוֹ ב".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ֲע ַצת ָא ִחיו ִק ֵ ּבל ַה ֵ ּבי,
ׁ ִש ֵ ּגר ִמכְ ָּתב דָּ חוּף לְ ַרדוֹ סוֹ ב ַה ֶּס ְר ִ ּבי
בּ וֹ לְ ַה ְמ ִּתין ִצ ָ ּוה אוֹ תוֹ לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל.
ֶאת ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם נָ ַטל ִע ּמוֹ לַ דֶּ ֶר ְך.
ִה ֵ ּנה הוּא ָ ּבא ֶאל ְ ּגדוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל ַה ּצוֹ נֵ ן,
וְ ַרדוֹ סוֹ ב ַה ֶּס ְר ִ ּבי ַמ ְמ ִּתין לוֹ ַעל ַהחוֹ ף.
נִ ּׁ ְשק ּו ֵהם זֶ ה לָ זֶ ה ִא ׁיש לְ ָחיֵ י ֵר ֵעהוּ,
ימתוֹ .
נִ ּׁ ֵשק יָ דוֹ ַה ֶּס ְר ִ ּבי וְ ֶאת ְק ֵצה ְ ּגלִ ָ
ֲאזַ י יָ ָצא ַה ֶח ֶבר ֶאל ַה ֶּק ֶרת ַט ְרנוֹ בוֹ .
ְ ּבחֹם וְ ֵח ֶפץ לֵ ב ִק ֵ ּבל ּ ְפנֵ ֶיהם ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ֶאת סו ֵּס ֶיהם נָ ַטל וְ ֶאל ֻא ְרוָ ה ׁ ִש ֵּל ַח,
ּל־בי לִ ָ ּוה ֶאל ֲח ָד ָריו.
וְ ֶאת ַרדו ֵ ּ
ָאז ֶאל ׁ ֻשלְ ָחן ָערו ְּך ָּכל טוּב ֻּכ ָּלם ֵה ֵסבּ ּו
וְ יַ יִ ן לֹא ָח ְדל ּו לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ָּכל ַה ּׁ ָשבו ַּע.
יָ ׁ ְשב ּו לְ ַצד ַה ּ ֶמלֶ ְך ְּת ֵר ָיסר ֵמ ַח ְצ ָרנָ יו,
ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים לְ ַצד ַה ֵ ּבי ֵה ֵסבּ וּ.
ּל־בי ְס ִביבוֹ ,
י־רדו ֵ ּ
ִה ִ ּביט וְ לֹא ָח ַדל ֵ ּב ַ
יש ָמן ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן,
ִ ּב ְמעוֹ נוֹ ַה ַ ּצח ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ְ
ֶאת ַהנּוֹ לָ ד ָה ַר ְך הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש לִ ְראוֹ ת.
יש ָמן ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקם,
ֲאזַ י רוֹ ֶאה הוּא ֶאת ׁ ִש ׁ ְ
ְ ּביָ דוֹ ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן ֲענַ ְקמוֹ נִ י לְ ג ֶֹדל,
יטרוֹ ת ׁ ֶשל יַ יִ ן.
ּתוֹ כוֹ  ,יֵ ׁש ָהאוֹ ְמ ִריםְּ ,ת ֵר ַיסר לִ ְ
יש ָמן ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
ּל־בי!" קוֹ ֵרא ׁ ִש ׁ ְ
"לְ ַח ֶ ּי ָיךַ ,רדו ֵ ּ
מוֹ ֵסר אוֹ תוֹ ַרדוּל לְ ִד ּיוּרוֹ ַה ּׁ ַש ְתיָ ן.
ׁשוֹ ֶתה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דִּ ּיוּרוֹ ַ ,אף לֹא ִט ּ ָפה יוֹ ִתיר.
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“Ako l’ bude mejdan dijeliti,
“Dijeliće Srbe Radosave.”
Kad to začu bego Radul-bego,
Knjigu posla Srbu Radosavu,
Da ga čeka na vodi Bosuti,
A on ode s dvije vjerne sluge;
Taman bješe na vodu studenu,
Al’ eto ti Srba Radosara,
Šnjim se bego u lice poljubi,
Rade bega u skut i u ruku,
Pa odoše Trnovome gradu.
Lijepo ih dočekao kralju:
Konje vodi u ahare donje,
Bega vodi na gornje čardake,
Za gotovu sovru zasjedoše.
Piše vino za neđelju dana,
S kraljem pije dvanaest ridžala,
A sa begom cigle do tri sluge.
Često gleda beže Radul:beže,
Često gleda u bijele dvore,
Hoće li mu kumče donijeti;
Al’ da vidiš kralja Šišmanina,
Đe donese jednu kupu vina,
Kupa, kažu, od dvanaest oka,
Nazdravi je begu Radul-begu,
Beg je dade Pijanici Đuru,
Đuro popi, ništa ne osjeti.
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יש ָמן ַהבּ וּלְ גָ ִרי,
ָר ָאה ֶאת ַהדָּ ָבר ׁ ִש ׁ ְ
ֲאזַ י ִעם ַח ְצ ָרנָ יו ִ ּביוָ נִ ית נוֹ ַעץ
ּל־בי לִ ְרצ ַֹח,
ֵּכ ַיצד יַ ֲעלֶ ה ְ ּביָ ָדם ֶאת ַרדו ֵ ּ
אוֹ תוֹ ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו – ֵהם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים.
ֲאזַ י ַמנוֹ יְ לוֹ ָקם – ׁשוֹ ֵמ ַע יְ וָ נִ ית –
ֶאל ַרדוֹ סוֹ ב ַה ֶּס ְר ִ ּבי ָק ָרא ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל:
"ה ִאם ֵאינְ ָך רוֹ ֶאה? עוֹ ְמ ִדים לִ ׁ ְשחֹט אוֹ ָתנוּ!"
ַ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַה ֶּס ְר ִ ּבי ֶאת זַ ֲע ַקת ַמנוֹ יְ לוֹ
ׁ ָשלַ ף ִמן ַה ָ ּנ ָדן ַח ְרבּ וֹ ַהיְ ֻר ָּקה .
לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ָק ַטל ַרדוֹ סוֹ ב ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ךְ
וְ ֶאת ְּת ֵר ַיסר ֲאנָ ׁ ָשיו ִה ָּכה הוּא לְ ִפי ֶח ֶרב.
ֲאזַ י ֶאת ַט ְרנוֹ בוֹ ַה ֶּק ֶרת ׁ ָש ְדדוּ,
ְסחוֹ רוֹ ת וְ הוֹ ן ָע ֵתק נָ ְפל ּו ְ ּביָ ָדם ׁ ָשלָ ל,
נִ ִ ּצים וְ גַ ם סו ִּסים לָ רֹב נָ ְטל ּו ִע ּ ָמם
וְ ׁ ָשב ּו לְ ֵב ָיתם – ִהיא בּ ו ָּק ֶרשְׂ ט ַה ֶּק ֶרת.
ֲאבוֹ י לְ ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָאח לְ ֵעזֶ ר ְּכנֶ גְ דּ וֹ  .
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Kad to viđe kralje Bugarine,
On otide grčki govoriti,
Da pogubi bega Radul-bega
I njegove do tri vjerne sluge;
No Manojlo Grčki razabrao,
Pa podviknu Srba Radosava:
“Zar ne vidiš, đe smo izginuli?”
A kad začu Srbe Radosave,
On potrže mača zelenoga,
Te pogubi kralja Šišmanina,
Oko njega dvanaest ridžala,
Trnovo mu poharaše grada,
Iz riznice pokupiše blago,
Odvedoše konje i sokole,
Otidoše ka Bukreštu gradu.
Teško bratu jednom bez drugoga!
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ן־אגָ א
ֵא ֶׁשת ַח ָס ַ
ַמה ּ ַמלְ ִ ּבין ׁ ָשם ְ ּביַ ַער יָ רֹק,
ֲה ׁ ֶשלֶ ג הוּא זֶ ה אוֹ ַ ּב ְרבּ וּר?
ַא ְך ַה ּׁ ֶשלֶ ג נָ ַמס זֶ ה ִמ ְּכ ָבר
ו ָּפ ַרשׂ ֶאת ְּכנָ ָפיו ַה ַ ּב ְרבּ וּר.
לֹא ׁ ֶשלֶ ג הוּא זֶ ה ,לֹא ַ ּב ְרבּ וּר,
ן־אגָ א.
ִּכי ִאם א ֶֹהל ׁ ֶשל ַח ָס ַ
ּ ָפצו ַּע ַה ֶ ּג ֶבר ָק ׁשוֹ ת,
ִ ּב ְּקרוּה ּו ָה ֵאםָ ,ה ָאחוֹ ת,
ַא ְך נִ כְ לֶ ֶמת ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ָּלבוֹ א.
ן־אגָ א
לְ ֵעת ָקם ֵמ ָחלְ יוֹ ַח ָס ַ
הוּא ׁ ָשלַ ח לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ּ ְמסו ָּרה:
ׁ"שוּב ַאל ְּת ַח ִּכי לִ י ַ ּב ַ ּביִ ת
וְ גַ ם לֹא ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי".
ֵעת ֵה ִבינָ ה ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶאת דְּ ָב ָריו,
עוֹ ד ִהיא ְמ ַה ְר ֶה ֶרת ָ ּב ֶהם,
קוֹ ל ּ ְפ ָרסוֹ ת ָעלָ ה ְ ּב ָאזְ נֶ ָיה.
ִמ ֲה ָרה ֵא ׁ ֶשת ַח ָסן וְ ָא ָצה
ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ּ ָמבוֹ א ׁ ֶשל ֵ ּב ָית ּה.
ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיה דָּ לְ ק ּו ַא ֲח ֶר ָיה,
"לְ ִח ָ ּנם ַא ְּת נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ִא ּ ֵמנוּ,
ן־אגָ א,
ִּכי לֹא ַא ָ ּבא הוּא זֶ ה ַח ָס ַ
ֶא ָּלא ֵ ּבי ּ ִפינְ טוֹ רוֹ ִביץ' ַהדּ וֹ ד".
ן־אגָ א,
ֲאזַ י ׁ ָש ָבה ַר ְעיַ ת ַח ָס ַ
ֶאת ָא ִח ָיה ִח ְ ּבק ּו זְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה:
"כןָ ,א ִחי ,זוֹ בּ ו ׁ ָּשה ִמ ִ ּצדּ וֹ
ֵּ
לְ ׁ ַש ְּל ֵחנִ י ֵמ ִעם יְ לָ ַדי".
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Hasanaginica
Što se bijeli u gori zelenoj?
Al su snijezi, al su labutove?
Da su snijezi, već bi okopnuli,
labutove već bi poletjeli.
Nisu snijezi, nit su labutove,
nego šator age Asan-age.
On boluje u ranami ljut’mi.
Oblazi ga mater i sestrica,
a ljubovca od stida ne mogla.
Kad li mu je ranam bolje bilo,
on poruča vjernoj ljubi svojoj:
“Ne čekaj me u dvoru bijelomu.
ni u dvoru, ni u rodu momu!”
Kad kaduna riječi razumjela,
još je jadna u toj misli stála
jeka stade konja oko dvora;
i pobježe Asan-aginica,
da vrat lomi kule niz pendžere.
Za njom trču dvije ćeri djevojke:
“Vrati nam se, mila majko naša,
nije ovo babo Asan-ago,
već daidža Pintorović-beže!”
I vrati se Asan-aginica,
ter se vješa bratu oko vrata.
“Da, moj brate, velike sramote,
gdi me šalje od petero dice!”
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לֹא ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ָא ִח ָיה דָּ ָבר .
הוּא ׁשוֹ לֵ ף ְּכ ַתב ְּכ ִריתוּת לְ ֵעינֶ ָיה,
ישת ַה ּ ָׂשכָ ר ,וְ אוֹ ֵמר לָ ּה
ַ ּגם דְּ ִר ׁ ַ
ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ִע ּ ָמדוֹ ֶאל ִא ּ ָמ ּה.
יטה ַ ּב ְּכ ָתב,
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִ ּב ָ
נִ ּׁ ְש ָקה ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָיה ַעל ֵמ ַצח
ו ְּבנוֹ ֶת ָיה ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ַעל לֶ ִחי,
ַרק ִמ ְ ּבנָ ּה ָהעוֹ לָ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶע ֶרשׂ
לְ ִה ּ ָפ ֵרד לֹא יָ ְד ָעה ִהיא ֵּכ ַיצד.
ָאז ָא ִח ָיה נוֹ ְטלָ ּה ְ ּביָ ָדיו,
וְ קוֹ ֵר ַע אוֹ ָת ּה ִמן ָה ֶע ֶרשׂ .
הוּא נוֹ ֵתן ֲאחוֹ תוֹ ַעל ֻא ָּכף,
וְ רוֹ כֵ ב ֶאל ֵ ּב ָית ּה ַה ָּל ָבן.
לֹא ָא ְרכ ּו ַ ּב ַ ּביִ ת יָ ֶמ ָיה,
ו ְּב ֶט ֶרם ׁ ָשבו ַּע ָחלַ ף –
ִּכי טוֹ ִבים ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּת ּה ו ַּמ ְר ֶא ָיה –
ִמ ֲהר ּו ֶאת יָ ָד ּה לְ ַב ֵּק ׁש
אדי.
ֹאשם ִאימוֹ ְצ ִקי ַה ָּק ִ
ו ְּבר ׁ ָ
ִהיא ִה ּ ִפילָ ה ְּת ִח ָ ּנה ֶאל ָא ִח ָיה:
"הוֹ ָא ִחיָ ,א ָ ּנא חוּס וְ ַר ֵחם,
ַאל ִּת ֵּתן ֶאת יָ ִדי לְ ִאימוֹ ְצ ִקי
ּ ֶפן לִ ִ ּבי ָה ֻא ְמלָ ל יִ ּׁ ָש ֵבר
לְ ַמ ְר ֵאה יְ לָ ַדי ַהיְ תוֹ ִמים.
ֲא ָבל לֹא ׁ ָש ָעה לָ ּה ָא ִח ָיה
אדי נָ ַתן ֶאת יָ ָד ּה.
וְ לַ ָּק ִ
ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית ׁ ָש ֲאלָ ה ֵמ ָא ִח ָיה
לְ ׁ ַש ֵ ּגר עוֹ ד ִא ֶ ּג ֶרת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
אדי:
ַעל נְ יָ ר ַצח וְ טוֹ ב ֶאל ַה ָּק ִ

חסאן-אגא .איור
לאשת חסן-אגא –
 ,Hasanaginicaמתוך:
מבחר שירת סרביה,
ציריך( .1934 ,שמו של
המאייר לא מופיע).
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Beže muči, ne govori ništa,
već se maša u džepe svione
i vadi njoj knjigu oprošćenja,
da uzimlje potpuno vjenčanje,
da gre s njime majci uzatrage.
Kad kaduna knjigu proučila,
dva je sina u čelo ljubila,
a dvije ćere u rumena lica,
a s malahnim u bešici sinkom,
odijelit se nikako ne mogla,
već je bratac za ruke uzeo
i jedva je s sinkom rastavio,
ter je meća k sebi na konjica,
s njome grede dvoru bijelome.
U rodu je malo vrijeme stala,
malo vrijeme ni nedjelju dana,
dobra kada i od roda dobra,
dobru kadu prose sa svih strana,
a najveće imotski kadija.
Kaduna se bratu svome moli:
“Aj, tako te ne želila, braco,
nemoj mene davat za nikoga,
da ne puca jadno srce moje
gledajući sirotice svoje!”
Ali beže ne hajaše ništa,
već nju daje imotskom kadiji.
Još kaduna bratu se moljaše,
da njoj piše listak bijele knjige,
da je šalje imotskom kadiji:
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"את ִ ּב ְר ַּכת ַה ַּכ ָּלה נָ א ַק ֵ ּבל,
ֶ
ִהיא ׁשוֹ ֶאלֶ ת ִמ ּ ְמ ָך ִּכי לְ ֵעת
ְּת ַק ֵ ּבץ ׁשוֹ ׁ ְש ִבינֶ ָיך לַ ֶּט ֶקס,
יְ כַ ֶּסה ַה ָ ּצ ִעיף ֶאת ּ ָפנֶ ָיה.
ן־אגָ א
ָּכ ְך ְ ּבבוֹ ָא ּה ֶאל ּ ְפנֵ י ֵ ּבית ַח ָס ַ
לֹא ִּת ְר ֶאה ַה ַּכ ָּלה יְ תוֹ ֶמ ָיה".
אדי,
ֵעת ִה ִ ּג ַיע ַה ְּכ ָתב ֶאל ַה ָּק ִ
הוּא ָא ַסף ׁשוֹ ׁ ְש ִבינָ יו לָ ֵארו ַּע.
ֵהם יָ ְצא ּו ַּכ ָּלתוֹ לְ ָה ִביא.
ָּכל ַה ֶח ֶבר ִה ִ ּג ַיע ֵאלֶ ָיה,
טוֹ ב לִ ָ ּבם ו ְּפנֵ ֶיהם צוֹ ֲהלִ ים,
ֵהם ׁ ָש ִבים וְ ִע ּ ָמם ַה ַּכ ָּלה.
א־ח ָסןּ ְ ,בנוֹ ֶת ָיה
ַא ְך מוּל ֵ ּבית ַאגָ ַ
ַמ ִ ּביטוֹ ת ְ ּב ִא ּ ָמן ֵמ ַחלּ וֹ ן,
את ּה ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָיה
וְ ָר ִצים לִ ְק ָר ָ
וְ אוֹ ְמ ִרים לָ ּה" :בּ וֹ ִאיִ ,א ּ ָמאֵ ,אלֵ ינ ּו
ר־מה לֶ ֱאכֹל".
וְ נַ ִ ּג ׁיש לָ ְך דְּ ַב ָ
ן־אגָ א ׁשוֹ ַמ ַעת
ַר ְעיַ ת ַח ָס ַ
וְ אוֹ ֶמ ֶרת לִ זְ ַקן ׁשוֹ ׁ ְש ִבינֶ ָיה:
"זְ ַקן ַה ֶּט ֶקסּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים,
ֲעצֹר ֶאת ַה ּסוּס וְ ֶא ֵּתן
דּ וֹ רוֹ ן לִ ילָ ַדי ַהיְ תוֹ ִמים".
ָאז ָע ְצר ּו ֶ ּב ָח ֵצר ַה ּסו ִּסים.
ִהיא ִח ְּל ָקה ַמ ָּתנוֹ ת לִ ילָ ֶד ָיה,
ַס ִּכינִ ים ֻמזְ ָה ִבים לְ ָבנֶ ָיה,
ימה ֲא ֻר ָּכה לְ כָ ל ַ ּבת.
וּגְ לִ ָ
וְ לִ ְבנָ ּה ָהעוֹ לָ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶע ֶרשׂ
ֲח ִבילָ ה ׁ ֶשל ִ ּבגְ ֵדי ֲחמוּדוֹ ת.
ן־אגָ א,
זֹאת רוֹ ֶאה ָה ַא ִ ּביר ַח ָס ַ
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“Djevojka te lijepo pozdravljaše,
a u knjizi lijepo te moljaše,
kad pokupiš gospodu svatove
dug potkljuvac nosi na djevojku,
kada bude agi mimo dvora,
nek ne vidi sirotice svoje.”
Kad kadiji bijela knjiga dođe,
gospodu je svate pokupio,
svate kupi, grede po djevojku.
Dobro svati došli do djevojke
i zdravo se povratili s njome.
A kad bili agi mimo dvora,
dvije je ćerce s pendžera gledahu,
a dva sina prid nju ishođahu,
tere svojoj majci govorahu:
“Vrati nam se, mila majko naša,
da mi tebi užinati damo!”
Kad to čula Asan-aginica
starješini svatov govorila:
“Bogom brate, svatov starješina,
ustavi mi konje uza dvora,
da darujem sirotice moje.”
svoju dicu lijepo darovala:
svakom sinku nože pozlaćene,
svakoj ćeri čohu do poljane,
a malome u bešici sinku,
njemu šalje uboške haljine.
A to gleda junak Asan-ago,
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ֶאת ָ ּבנָ יו הוּא קוֹ ֵראֶ ,את ַה ּׁ ְשנַ יִ ם:
"בּ וֹ א ּו ֵה ָ ּנהָ ,ה ּה ,זוּג יְ תוֹ ִמים,
ִּכי ֵאין ַר ֲח ִמים ְ ּבלִ ָ ּב ּה,
ִּכי ָק ׁ ֶשה לֵ ב ִא ּ ְמכֶ ם ִמן ָה ֶא ֶבן".
ן־אגָ א ׁשוֹ ַמ ַעת,
ַר ְעיַ ת ַח ָס ַ
ִח ֶ ּו ֶרת לָ ָא ֶרץ קוֹ ֶר ֶסת .
ּפוֹ ַר ַחת נַ ְפ ׁ ָש ּה ׁ ֶשל ָה ֵאם,
ִּכי ִ ּב ְּק ׁ ָשה ִהיא לִ ְראוֹ ת יְ תוֹ ֶמ ָיה.

אשת חסן-אגא .במאי מוסטפא
נדארביץ' ,תיאטרון זגרב.2006 ,
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ter dozivlje do dva sina svoja:
“Hod’te amo, sirotice moje,
kad se neće smilovati na vas
majka vaša, srca arđaskoga!”
Kad to čula Asan-aginica
bijelim licem u zemlju udrila,
uput se je s dušom rastavila
od žalosti gledajuć sirotâ.
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בֹודה
מֹותֹו ֶׁשל ְּפ ִרּיֶ זְ ָדה ַהּוֹויְ ָ
ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַא ַחר ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַא ַחר ְ ּבשׂ וֹ ָרה,
ו ִּמי אוֹ ָתן ׁשוֹ לֵ ַח וּלְ ִמי ֵהן נוֹ ֲעדוּ?
ֻסלְ ָטאן טו ְּר ִקים הוּא ֶמ ְח ֶמד ׁשוֹ לֵ ַח ֶאת ֻּכ ָּלן,
נוֹ ֲעד ּו ֵהן לַ דֻּ ָּכס ׁ ֶשל ְס ָטלָ ְך ,הוּא ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה,
ַאל ַא ְרמוֹ נוֹ ַה ַ ּצח ֵהן ַמ ִ ּגיעוֹ ת ְ ּב ֶר ֶצף.
"פ ִר ֶ ּיזְ ָדה ָה ָא ִציל ,ווֹ יְ בוֹ ָדה ָ ּב ִעיר ְס ָטלָ ְך,
ְּ
ָ ּבזֹאת ֲאנִ י דּ וֹ ֵר ׁש ֶאת ׁ ְשל ׁ ֶֹשת אוֹ ְצרוֹ ֶתיךָ:
אשיתֶ ,את ַח ְר ְ ּב ָךְ ,צרו ָּפה וְ ַק ְטלָ נִ ית,
ֵר ׁ ִ
כּ וֹ ֶר ֶתת ְ ּבנָ ֵקל ְ ּב ֵעץ וְ גַ ם ְ ּב ֶא ֶבן,
ְ ּב ֵעץ וְ גַ ם ְ ּב ֶא ֶבן ו ְּב ַב ְרזֶ ל מו ָּצק.
ׁ ֵשנִ יתֶ ,את זְ ְ'ד ָרל ,סו ְּס ָךַ ,ר ּ ַמ ְך ְק ָרבוֹ ת ֻמ ְב ָחר,
ׁשוֹ ֵעט וְ לֹא ָח ֵדל ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאחוּ,
ַקל ֶרגֶ ל ְמ ַד ֵּלג ַעל סוֹ לְ לַ ת ָמגֵ ן.
ישיתּ ְ ,ב ִא ׁ ְש ְּת ָך ַה ּ ְמסו ָּרה ָח ַפ ְצ ִּתי".
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה קוֹ ֵרא ֶאת ָה ִא ֶ ּג ֶרת,
קוֹ ֵרא ו ִּב ְק ָצ ָרה ֵמ ׁ ִשיב לוֹ לַ ּטו ְּר ִקי:
"מ ְח ֶמדָ ,צאר ַה ּטו ְּר ִקיםֻ ,סלְ ָטאן יָ רוּם הוֹ דוֹ ,
ֶ
ַק ֵ ּבץ ְ ּגיָ סוֹ ת ַר ִ ּבים ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך ִּת ְר ֶצה
ו ְּבכָ ל ֵעת ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה ֶאל ְס ָטלָ ְך בּ וֹ אֲ ,עלֵ ה,
ִּכי לֹא ֶא ֵּתן לְ ָך דָּ ָבר ֵמאוֹ ְצרוֹ ַתי.
ַ ּב ֲעבו ִּרי ִ ּבלְ ַבד ִח ּׁ ַשלְ ִּתי ֶאת ַח ְר ִ ּבי,
ַ ּב ֲעבו ִּרי ִ ּגדַּ לְ ִּתי ֶאת זְ ְ'ד ָרל ,סו ִּסי ַה ּטוֹ ב,
אתי ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי.
ַ ּב ֲעבו ִּרי ִ ּבלְ ַבד נָ שָׂ ִ
ַעל ֵּכן לֹא ְּת ַק ֵ ּבל דָּ ָבר ֵמאוֹ ְצרוֹ ַתי".
ֲאזַ י ֻסלְ ָטאן טו ְּר ִקים ִק ֵ ּבץ ְ ּגיָ סוֹ ת לָ רֹב,
ִק ֵ ּבץ ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיוָ ׁ ,שלַ ח אוֹ ָתם ַעל ְס ָטלָ ךְ.
ִה ְמ ִטיר ָעלֶ ָיה ֵא ׁש ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ְ ּב ֶר ֶצף,
ַא ְך לֹא ָעלָ ה ְ ּביָ דוֹ לַ ֲעקֹר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֶא ֶבן
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וְ ֶד ֶר ְך לֹא ָמ ָצא לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ִק ְריַ ת ְס ָטלָ ְך.
ִעם זֹאת לֹא ׁ ָשב ָאחוֹ ר ,וְ ָצר ַעל חוֹ מוֹ ֶת ָיה.
ְ ּביוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה זֶ ה ,נָ ֶאה ָהיָ ה ַהבּ ֶֹקר,
ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ִט ּ ְפ ָסה ַעל ַהחוֹ ָמה,
יפה,
חוֹ ַמת ָמגֵ ן ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ִּק ְריָ ה ִה ִּק ָ
יטה ִמ ָ ּגבוֹ ַּה,
ו ְּבנַ ַחל ַה ּמוֹ ָר ָבה ִה ִ ּב ָ
ימיו ָה ֲעכו ִּרים.
ַה ַ ּנ ַחל ַה ּמוֹ ׁ ֵש ְך ֵמ ָ
ֲאזַ י ְ ּג ִב ַירת ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה לְ ַב ֲעלָ ּה ִה ִ ּג ָידה:
"פ ִר ֶ ּיזְ ָדה ַ ּב ֲעלִ יִ ,ה ֵ ּנה ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת,
ְּ
ַ ּב ֲעלִ י וַ ֲאדוֹ נִ יִּ ,כי ַה ּטו ְּר ִקים יַ ְת ִקיפ ּו
אוֹ ָתנ ּו ִמ ְּל ַמ ָּטה וְ ֶאת ָה ִעיר יַ ְח ִריבוּ".
ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַעל דְּ ָב ֶר ָיה:
"מ ְּל ִאיּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיִ ּ ,פ ְיך ַמיִ ם ,וְ כִ י ֵּכ ַיצד ֶא ְפ ׁ ָשר
ַ
לַ ְחצֹב ֲח ִפיר ִמ ַּת ַחת לְ נַ ַחל ַה ּמוֹ ָר ָבה?"
ָּכאן ַּת ּמ ּו דִּ ְב ֵר ֶיהם  .יָ ְצא ּו ׁ ְשעוֹ ת ַהבּ ֶֹקר .
ָה ֲא ִצילִ ים ִ ּב ְס ָטלָ ְך נֶ ֶא ְספ ּו ַ ּב ְּכנֵ ִס ָ ּיה,
נָ שְׂ א ּו ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה וְ לַ ּ ִמ ָיסה ֶה ֱאזִ ינוּ.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יָ ְצא ּו ִמ ּׁ ַש ַער ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש
ָא ַסף אוֹ ָתם ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה וְ זֹאת ִה ִ ּגיד לָ ֶהם:
"אנָ ׁ ַשיְּ ,כנָ ַפיִ ם לִ י ַא ֶּתםַ ,ע ִ ּזים וּנְ כוֹ נִ ים,
ֲ
ֲעלֵ י ָּכנָ ף ָאטוּסֶ ,א ׁ ְש ֶּתה וְ ֶא ָּל ֵחם.
ִּככְ לוֹ ת ָה ֲארו ָּחה ,לְ ַא ַחר ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן,
ָה ָבה נִ ְפ ַּתח ָר ָחב ֶאת ׁ ַש ַער ַה ּ ְמצו ָּדה,
נָ עוּט ַעל ַה ּטו ְּר ִקי ,נִ ְפ ׁשֹט ַעל ָהאוֹ יֵ ב.
יִ ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵאל ֶאת ָה ָראוּי לָ ֶהם!"
ֲאזַ י קוֹ ֵרא ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה לְ ַר ְעיָ תוֹ  ,אוֹ ֵמר לָ ּה:
"לְ כִ י ,יַ ִּק ָיר ִתיֶ ,אל ַה ּ ַמ ְר ֵּתףָ ,ה ִב ִיאי
ֵאלֵ ינ ּו ָּכאן לְ ַמ ְעלָ ה ַמ ׁ ְש ֵקה ׁ ֵשכָ ר וְ יַ יִ ן".
ׁ ְשנֵ י ַקנְ ַק ֵ ּני זָ ָהב נָ ְטלָ ה ְ ּביָ ָד ּה יֵ לִ ָיצה,
יָ ְר ָדה ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶאל ַה ּ ַמ ְר ֵּתף לְ ַמ ָּטה.
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ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ָיעה ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֶ ּי ֶקב
ָר ֲא ָתה ִּכי ַה ּ ָמקוֹ ם הוֹ ֶמה ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקים.
ֶאת יֵ ין ַהדֻּ ָּכס ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה לוֹ גְ ִמים ִמן ַה ּ ַמ ָ ּגף,
ְמ ַא ֲחלִ ים לָ ּה לְ יֵ לִ ָיצה ַח ֵ ּיי ְ ּב ִריאוּת וְ א ׁ ֶֹשר,
ו ָּמוֶ ת וּכְ לָ יָ ה לְ ַב ֲעלָ ּהְ ּ ,פ ִר ֶ ּיזְ ָדה.
ְ
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ַּקנְ ַק ִ ּנים ֲאזַ י ַּת ׁ ְשלִ יך לָ ָא ֶרץ,
וְ ִח ׁיש ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָּתרוּץ ֶאל ָהאוּלָ ם.
"יֵ ינְ ָך הוּאֲ ,אדוֹ נִ יַ ,מ ְב ִא ׁיש וְ נֶ ֱאלָ ח,
ישיָ ,מאוּס יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ַרק ַה ּׁ ֵשכָ רִ ,א ׁ ִ
ַמ ְר ֵּתף ַה ּ ְמצו ָּדה ָ ּגדו ּׁש ְ ּב ֵחיל טו ְּר ִקים
ׁשוֹ ִתים ִמן ַה ּ ַמ ָ ּגף ֶאת יֵ ינְ ָך ַה ַּקר.
לְ ַח ַ ּיי ׁ ָשת ּו ְּת ִח ָּלה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵה ִרימ ּו
ַמ ָ ּגף לִ כְ בוֹ ד מוֹ ְת ָךֵ ,הם יִ ְק ְ ּבר ּו אוֹ ְת ָך,
וְ ַעל ַה ּ ַמ ֵ ּצ ָבה יִ ׁ ְש ּת ּו לְ נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך".
ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדה ַהוּוֹ יְ בוֹ ָדה זִ ֵ ּנק ָאז ַעל ַרגְ לָ יו,
ִצ ָ ּוה ָר ָחב לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר,
ֹאש ְ ּגיָ סוֹ ת ּ ָפ ׁ ַשט ַעל ַה ּטו ְּר ִקי.
ו ְּבר ׁ
ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ִה ִּקיפוָּ ׁ ,שלְ פ ּו ֲחנִ ית וְ ֶח ֶרב,
ַעד ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ָ ּב ֶהם ׁ ִש ּׁ ִשים ַא ִ ּביר ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ׁ ִש ּׁ ִשים ִ ּב ְמ ִחיר ַאלְ ֵפי ֵמ ִתים ׁ ֶשל ָהאוֹ יֵ ב.
ֲאזַ י נָ סוֹ ג ּ ְפ ִר ֶ ּיזְ ָדהָ ,רכַ ב ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר,
נָ ַעל ֶאת ׁ ְש ָע ָריו ִ ּב ְפנֵ י ָצאר ַה ּטו ְּר ִקים.
ׁ ָשלַ ף ִמן ַה ָ ּנ ָדן ַח ְרבּ וֹ ַה ַּק ְטלָ נִ ית
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זְ ְ'ד ָרל ,סוּסוֹ ַה ּטוֹ בָּ ,כ ַרת.
וְ ֶאת ר ׁ
"ה ּה ,זְ ְ'ד ָרלַ ,ה ּסוּס ׁ ֶש ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ ,
ָּכ ַרת וְ ָסחָ :
לֹא ַעל ַ ּג ְ ּב ָך יִ ְר ַּכב ֻסלְ ָטאן ִמן ַה ּטו ְּר ִקים".
ֲאזַ י ַח ְרבּ וֹ ׁ ִש ֵ ּברַ ,ח ְרבּ וֹ ַחדַּ ת ַה ַּל ַהב.
"ח ְר ִ ּבי ,יַ ד יְ ִמינִ י ָהיִ ית לִ י,
ׁ ִש ֵ ּבר וְ ָסחַ :
לָ ַעד ֻסלְ ָטאן טו ְּר ִקי לֹא יַ ְחגּ ֹר אוֹ ָת ְך ַעל מ ֶֹתן".
ֲאזַ י ִ ּב ֵּק ׁש ַא ַחר ַר ְעיָ תוֹ יֵ לִ ָיצה,
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נָ ַטל ְ ּביָ דוֹ יָ ָד ּהַ ,רכּ וֹ ת דִּ ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה:
"יַ ִּק ָיר ִתי יֵ לִ ָיצהּ ְ ,ג ִב ָירה נֶ ֱא ָמנָ ה,
ֲה ִת ְב ֲח ִרי לָ מוּת ִע ּ ִמי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה
אוֹ לְ ָצאר ַה ּטו ְּר ִקים ׁ ִש ְפ ָחה לִ ְהיוֹ תִ ּ ,פילֶ גֶ ׁש?"
ִה ִ ּזילָ ה ַה ְ ּג ִב ָירה יֵ לִ ָיצה דִּ ְמעוֹ ֶת ָיה:
"לָ מוּת ִע ּ ְמ ָך יַ ְחדָּ ו ַה ּיוֹ ם ָּכבוֹ ד הוּא לִ י.
לְ עוֹ לָ ם ֵהן לֹא ֶא ְהיֶ ה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ַה ּטו ְּר ִקי
וְ לֹא ֶא ְרמֹס ֶאת ְצלַ ב ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ַרגְ לִ י,
ִּכי לְ ָה ִמיר דָּ ִתי לֹא יְ ַא ְּל ֵצנִ י ִא ׁיש".
ֲאזַ י ׁ ְשלו ֵּבי זְ רוֹ עוֹ ת ּ ָפ ְסעוָּ ,על ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ֶאל סוֹ לְ לַ ת ָמגֵ ן ַה ּ ַמ ִּק ָיפה ֶאת ְס ָטלָ ְך,
וְ נִ ָ ּצ ִבים ָעלֶ ָיה ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה יֵ לִ ָיצה:
"פ ִר ֶ ּיזְ ָדה ַה ָ ּי ָקרּ ַ ,ב ֲעלִ י וַ ֲאדוֹ נִ י,
ְּ
ַעל נַ ַחל ַה ּמוֹ ָר ָבה נוֹ לַ ְדנ ּו וְ גָ ַדלְ נוּ,
ְ ּבנַ ַחל ַה ּמוֹ ָר ָבה יִ ְהיֶ ה ַע ָּתה ִק ְב ֵרנוּ".
ׁ ְשלו ֵּבי זְ רוֹ עוֹ ת ָק ְפצ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶאל ַה ַ ּנ ַחל.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר לְ ַב ּסוֹ ף ָּכ ַב ׁש ֶמ ְח ֶמד ֶאת ְס ָטלָ ְך,
ִק ֵּלל הוּא נִ ְמ ָרצוֹ תָ ,צאר ַה ּטו ְּר ִקים ַה ָּלז:
"א ָה ּהִ ,מ ְב ָצר ׁ ֶשל ְס ָטלָ ְךַ ,הלְ וַ אי וְ ֵת ָח ֵרב.
ֲ
ְ ּבבוֹ ִאי ָמנָ ה ַה ַ ּגיִ ס ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַאלְ ֵפי ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
־מאוֹ ת יָ ׁשוּב ּו לְ ֵב ָיתם!"
ַע ָּתה ֲח ֵמ ׁש ֵ
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יׁשיץ'
יּור ִ
יַ נְ קֹו ִ
קוֹ ל ַאלְ מוֹ נִ י זוֹ ֵעק ַ ּב ֶּק ֶרת ִא ְיס ַטנְ בּ וּל.
ַה ִאם נָ ָח ׁש הוּא זֶ ה אוֹ וִ ילָ ה לְ ָבנָ ה?
ַא ְך לֹא נָ ָח ׁש הוּא זֶ ה ,לֹא וִ ילָ ה לְ ָבנָ ה.
ישיץ'ַ ,ה ֶ ּג ֶבר ַעז ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ִּכי יַ נְ קוֹ יו ִּר ׁ ִ
זוֹ ֵעק ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וּלְ ִצדּ וֹ ַה ֶ ּצ ֶדק.
ִה ֵ ּנה זֶ ה ְּכ ָבר ָחלְ פ ּו ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ֵמ ָאז
יַ נְ קוֹ ַה ִ ּגבּ וֹ ר ֻה ׁ ְשלַ ְך לְ ַמ ֲא ָסר,
ֶאל בּ וֹ ר ַה ֶּכלֶ א ׁ ֶשל ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶה ָע ִריץ.
ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶה ָע ִריץ הוּא סוּלַ יְ ָמאן ַה ָ ּצאר.
וְ כֹה ֵמ ִעיק ַעל יַ נְ קוֹ ָהא ֶֹפל ַה ּקוֹ ֵדר
ַעד ִּכי זוֹ ֵעק ָה ִא ׁיש ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב.
ָה ֶא ֶבן ַה ָּק ָרה ַ ּב ִּקיר ִמזְ דַּ ֲעזַ ַעת,
ׁ ֶשלּ ֹא לוֹ ַמר דָּ ָבר ַעל סוּלַ יְ ָמאן ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרים ּפוֹ ֵקד ַה ָ ּצאר ֶאת יַ נְ קוֹ ,
ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֶּכלֶ א ַמ ִ ּג ַיע ֶה ָע ִריץ
ישיץ'.
ו ְּמזַ ּ ֵמן ֵאלָ יו ֶאת ָה ָא ִסיר יו ִּר ׁ ִ
ישיץ' ,נָ ָבל ו ֶּבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
"ה ּה ,יַ נְ קוֹ יו ִּר ׁ ִ
ָ
ָ
ָמה ַה ָ ּצ ָרה ִא ְּתך וְ לָ ּ ָמה זֶ ה ַא ָּתה
ְ ּבלִ י לַ ְחדּ ֹל צוֹ ֵר ַח ְ ּבכֶ לֶ א זֶ ה ׁ ֶש ִּלי?
ַה ִאם ָר ֵעב ַא ָּתה ,אוּלַ י ְ ּגרוֹ נְ ָך יָ ֵב ׁש,
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַה ֶח ְמדָּ ה ָעלְ ָתה ֵ ּבין ֲחלָ ֶצ ָיך
וְ ֶאל ׁ ֵשגָ ל טוֹ ָבה נֵ עוֹ ר ְ ּב ָך ַה ֵ ּי ֶצר?"
ָאז יַ נְ קוֹ ָה ָא ִסיר ֵמ ׁ ִשיב לְ סוּלַ יְ ָמאן:
"דְּ ָב ֶר ָיך ְמ ִע ִידים ִּכי רו ֲּח ָך טוֹ ָבה.
לֹא ,לֹאֵ ,אינִ י ָר ֵעב וְ לֹא יָ ַב ׁש ְ ּגרוֹ נִ י,
ו ִּמן ָה ֶרגַ ע בּ וֹ ֻה ׁ ְשלַ כְ ִּתי ֶאל ַה ֶּכלֶ א
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ָּכ ָבה ַ ּב ֲחלָ ַצי ַה ֵ ּי ֶצר לְ נָ ׁ ִשים.
לֹא ֵאלּ ּו ְמ ִצ ִיקים לִ יֵ ,מ ִעיק ָעלַ י ַהח ׁ ֶֹש ְך.
הוֹ ָ ,צאר דָּ גוּלִ ,אם יֵ ׁש ֱאל ַֹּה ְ ּבלִ ְ ּב ָך
ֹאבה ַ ּב ֵּק ׁש ָממוֹ ן ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך ּת ֶ
וְ ַרק ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ ִתי ִמן ַה ֶּכלֶ א ָה ָארוּר".
ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר ַה ָ ּצאר ,הוּא סוּלַ יְ ָמאן ַה ּ ֶמלֶ ְך:
ישיץ',
"הוֹ  ,יַ נְ קוֹ ֶ ּבן זוֹ נָ ה הוּא יַ נְ קוֹ יו ִּר ׁ ִ
וְ כִ י זָ קוּק ֲאנִ י לְ ח ֶֹפן דִּ ינָ ִרים?
ֲא ָבל ֶא ׁ ְש ַאל אוֹ ְת ָךֲ ,ענֵ ה לִ י ְ ּב ֵהן ֶצ ֶדק,
ִמי ֵהם ָהי ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַהדֻּ ָּכ ִסים
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ֵ ּגיסוֹ ַתי ׁשוֹ ק ַעל יָ ֵר ְך ֵה ִביס ּו
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָח ָצה ַה ַחיִ ל ֶאת ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ סוֹ בוֹ ?"
ישיץ' יַ נְ קוֹ :
ֲאזַ י לְ סוּלַ יְ ָמאן ֵמ ׁ ִשיב יו ִּר ׁ ִ
"דְּ ָב ֶר ָיך ְמ ִע ִידים ִּכי רו ֲּח ָך טוֹ ָבה,
ׁ ָש ַאלְ ָּת וְ ָא ׁ ִשיב לְ ָך ְ ּב ֵהן וְ ֶצ ֶדק:
אשוֹ ן ֵ ּבין ַא ִ ּב ֵירי ַה ַחיִ ל
הוּוֹ יְ בוֹ ָדה ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ַ ּב ּטו ְּר ִקים ָק ַטלָ ,ר ַדף ֶאת ֵ ּגיסוֹ ֶתיךָ
יטנִ ָיצה ֵ ּג ֵר ׁש ֶא ְתכֶ ם ְ ּבכ ַֹח,
וְ ֶאל לָ אבּ וּלְ ִס ְ
ְק ַרלְ יֵ ִביץ' ַמ ְרקוֹ ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָה ַא ִ ּביר ֶ ּבן ַחיִ ל.
וְ ַהדֻּ ָּכס ֲא ׁ ֶשר לָ ַחם לְ ַצד ְק ַרלְ יֵ ִביץ',
אשי טו ְּר ִקים,
וְ הוּא ׁ ֶש ְ ּב ַח ְרבּ וֹ ָּכ ַרת ָר ׁ ֵ
אוֹ גְ נִ ָ ּיאן זֶ ה ׁ ֵשם ָה ֶעלֶ ם ,וְ הוּא ִטירוֹ ן ֲע ַדיִ ן,
הוּא ַא ְחיָ נוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוֹ ֵ ,ר ֵעה ּו ׁ ֶשל ְק ַרלְ יֵ ִביץ'.
ישיָ ,עלָ יו ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת,
הוּוֹ יְ בוֹ ָדה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ַּל ֲהבוֹ ַה ַחד נִ ׁ ְש ַ ּבר ַ ּב ְּק ָרב
וּלְ ׁ ַש ּ ֵפד נֶ ֱאלַ ץ טו ְּר ִקים ְ ּבחֹד ֲחנִ ית
וּלְ ַה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ָתם ֶאל ֵמי ַה ַ ּנ ַחל לָ אבּ ,
יטנִ ָיצה ַה ָ ּנ ָהר,
ֶאל נַ ַחל לָ אבּ וְ ֶאל ִס ְ
הוּא יַ נְ קוֹ ָ ,אנֹכִ יַ ,ה ָ ּנ ֵמק ְ ּבבוֹ ר ַה ֶּכלֶ א.
ִה ֵ ּנה ֵהם ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ,וְ ַע ָּתהַ ,ה ָ ּצאר סוּלַ יְ ָמאן,
ֲעשֵׂ ה בּ וֹ ִּכ ְרצוֹ נְ ָךּ ְ ,ביַ נְ קוֹ ָה ָא ִסיר".
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ֲאזַ י ֵה ׁ ִשיב ַה ָ ּצאר לְ יַ נְ קוֹ וְ ָא ַמר:
ישיץ',
"הוֹ  ,יַ נְ קוֹ ֶ ּבן זוֹ נָ ה ,הוֹ  ,יַ נְ קוֹ יו ִּר ׁ ִ
ְ ּב ַחר יַ נְ קוֹ ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ְ ּבסוּג ָה ִע ּנוּיִ ים
ָ ּב ֶהם סוֹ ף־סוֹ ף ַא ְט ִריד אוֹ ְת ָך ִמן ָהעוֹ לָ ם.
אוּלַ י ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים ִּת ְר ֶצה לִ ְצלֹל ָעמֹק,
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַּת ֲע ִדיף שְׂ ֵר ָפה ַעל ַה ּמוֹ ֵקד,
אוּלַ י ִּת ְב ַחר גּ ו ְּפ ָך לִ ְקר ַֹע לִ גְ זָ ִרים
ָק ׁשוּר לִ ׁ ְשנֵ י סו ִּסים ַהדּ וֹ ֲה ִרים ָ ּב ָאחוּ?"
ישיץ' לְ ַה ָ ּצעוֹ ת ַה ָ ּצאר:
ֲאזַ י ֵה ׁ ִשיב יו ִּר ׁ ִ
ָ
"דְּ ָב ֶר ָיך ְמ ִע ִידים ִּכי רו ֲּחך טוֹ ָבה,
ִא ׁיש לֹא יִ ְר ֶצה וַ דַּ אי לָ מוּת ְ ּב ִע ּנוּיִ ים,
וַ דַּ אי לֹא ִאם ָמצוּי ַּת ְחלִ יף ָע ִדיף ֵמ ֵא ֶּלה.
ֵאינֶ ִ ּני דָּ ג וְ לֹא ֶא ְצלֹל ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים,
ֵאינֶ ִ ּני לו ַּח ֵעץ עוֹ לֶ ה ַ ּב ֶּל ָהבוֹ ת,
וְ לֹא זוֹ נָ ה גּ ו ָּפ ּה נִ ְק ָרע ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י סו ִּסים.
לֹאִּ ,כי ַא ִ ּביר ֲאנִ י ִמ ּׁ ֵש ֶבט ַא ִ ּב ִירים,
ַעל ֵּכן ָה ֵבא לִ י סוּס זָ ֵקן ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ כּ ַֹח,
סוּס ׁ ֶש ּׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ִא ׁיש לֹא ָרכַ ב ָעלָ יו,
ׁ ֶש ֵחלֶ ק לֹא נָ ַטל ְ ּב ִמלְ ֲחמוֹ ת דָּ ִמים.
וְ ֶח ֶרב ֵּתן ְ ּביָ ִדיּ ָ ,בלָ ה ו ְּמ ֻר ּ ֶפ ֶטת,
ִא ׁיש לֹא ׁ ָשלַ ף אוֹ ָת ּה זֶ ה ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה,
ִא ׁיש לֹא ׁ ָשלַ ף אוֹ ָת ּה מוּל ָהאוֹ יֵ ב ַ ּב ְּק ָרב,
ַה ֲחלֻ ָ ּדה אוֹ כֶ לֶ ת ַ ּב ַּל ַהב ַה ָּכלֶ ה
ַעד ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשלֹף אוֹ תוֹ ֵמ ַה ָ ּנ ָדן.
וְ ָאז ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ ִתי ֶאל ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאח ּו
'ארים ׁ ְש ֵּתי ֵמאוֹ ת
ו ׁ ְּשלַ ח ְ ּב ִע ְּקבוֹ ַתי יַ נִ ָיצ ִ
לְ ַמ ַען יְ ׁ ַש ְּסע ּו גּ ו ִּפי ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב
וְ כָ ְך אוּכַ ל לָ מוּת ְּכגֶ ֶבר ו ֶּבן ַחיִ ל".
נָ ַתן לוֹ סוּלַ יְ ָמאן ֶאת ָּכל ְמ ֻב ָּק ׁשוֹ ,
נָ ַתן לוֹ סוּס ָעלוּב ,זָ ֵקן ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ כּ ַֹח
ֲא ׁ ֶשר ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ִא ׁיש לֹא ָרכַ ב ָעלָ יו
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וְ לֹא דָּ ְרכָ ה ַרגְ לוֹ ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ֵאי ּ ַפ ַעם,
וְ ֶח ֶרב לוֹ נָ ַתןּ ָ ,בלָ ה ו ְּמ ֻר ּ ֶפ ֶטת,
ִא ׁיש לֹא ׁ ָשלַ ף אוֹ ָת ּה זֶ ה ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה,
ִא ׁיש לֹא ׁ ָשלַ ף אוֹ ָת ּה מוּל ָהאוֹ יֵ ב ַ ּב ְּק ָרב,
ַה ֲחלֻ ָ ּדה אוֹ כֶ לֶ ת ַ ּב ַּל ַהב ַה ָּכלֶ ה
ַעד ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשלֹף אוֹ תוֹ ֵמ ַה ָ ּנ ָדן.
ֲאזַ י ׁ ִש ְח ֵרר אוֹ תוֹ ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאח ּו
'ארים ׁ ִש ֵּל ַח ַא ֲח ָריו.
ו ׁ ְּש ֵּתי ֵמאוֹ ת יַ נִ ָיצ ִ
ישיץ' יַ נְ קוֹ ,
ָעלָ ה ֶאל ָה ֻא ָּכף ֲאזַ י יו ִּר ׁ ִ
ַמ ְצלִ יף הוּא ְ ּבסוּסוֹ ַהדַּ ל וְ ֶה ָעלוּב
וְ זֶ ה ֵמ ִאיץ ְּככָ ל ׁ ֶש ּ ַפ ְר ָסתוֹ נוֹ ֶתנֶ ת.
ַעל ּ ְפנֵ י שָׂ ֶדה ָר ָחב דּ וֹ ֵהר ִ ּב ְמלוֹ א כּ ֹחוֹ
'ארים ׁ ְש ֵּתי ֵמאוֹ ת.
וְ ַא ֲח ָריו רוֹ ְד ָפיו ,יַ נִ ָיצ ִ

קציני יניצ'רים בדרכם לחצר
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ֶא ָחד ִמן ַה ּטו ְּר ִקים חוֹ לֵ ף ַעל ּ ְפנֵ י ֵר ָעיו,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל יַ נְ קוֹ לַ ֲערֹף
ָח ֵפץ הוּא ֶאת ר ׁ
וְ כָ ְך לִ זְ כּ וֹ ת ִ ּב ְפ ָרסּ ַ ,ב ְק ׁ ִש ׁיש ִמ ַ ּיד ַה ָ ּצאר.
'אריָ ,ק ֵרבַ ,מ ּ ִׂשיג ֶאת יַ נְ קוֹ .
ִה ֵ ּנה הוּא ַה ַ ּינִ ָיצ ִ
ישיץ' ֶאת ָה ִא ּיוּם ָק ֵרב
ַּכ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ֶאה יו ִּר ׁ ִ
קוֹ ֵרא ָה ִא ׁיש ִ ּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ֱא ֶמת,
ַח ְרבּ וֹ ַה ֲחלו ָּדה ׁשוֹ לֵ ף ִמן ַה ָ ּנ ָדן.
ְּכלַ ַהב זֶ ה ַע ָּתה ֻח ּׁ ַשל ִהיא ַמ ְחלִ ָיקה
ו ָּב ּה ּ ְפנֵ י ַה ּטו ְּר ִקי הוּא ְמ ַק ֵ ּבל ַּכדִּ ין .
'ארי ִ ּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה,
הוֹ לֵ ם בּ וֹ ַ ּב ַ ּינִ ָיצ ִ
ְמ ׁ ַש ֵּסף ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי לַ ֲח ָצ ִאין ַ ּב ּמ ֶֹתן,
נוֹ ְפלִ ים ׁ ְשנֵ י ֲחלָ ָקיו ִמן ָה ֻא ָּכף לָ ָא ֶרץ.
ָק ַטל ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי ,ו ֵּמ ֻא ַּכף סוּסוֹ
ַה ּ ָמט לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּגר יוֹ ֵרד לָ ָא ֶרץ יַ נְ קוֹ ,
'ארי .
ו ְּמזַ ֵ ּנק ַעל ַ ּגב סוּסוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּינִ ָיצ ִ
נוֹ ֵטל הוּא ֶאת ַח ְרבּ וֹ ׁ ֶשל ַה ּטו ְּר ִקי ַה ּ ֵמת
ו ִּמלְ ָח ָמה ֵמ ׁ ִשיב לְ יֶ ֶתר ַה ּטו ְּר ִקים.
ישיץ' ְ ּב ַח ְרבּ וֹ
ֶאת ַמ ֲח ִצ ָיתם ָק ַטל יו ִּר ׁ ִ
ו ַּמ ֲח ִצ ָיתם ֵהנִ יס ֶאל סוּלַ יְ ָמאן ַה ָ ּצאר.
ישיץ' יַ נְ קוֹ ָ ּב ָאח ּו ָה ָר ָחב,
דּ וֹ ֵהר יו ִּר ׁ ִ
ֶאל ִט ָירתוֹ רוֹ כֵ ב ָ ּב ִריאּ ְ ,בלֵ ב שָׂ ֵמ ַח.
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איור :אחרון ההיידוקים .דיוקנו של ולייקו פטרוביץ' ( ,1813–1780 )Veljko Petrovićהנודע בין
ההיידוקים בימיו ,מי שהוביל את המרד בטורקים ונפל בקרב נגוטין והוא בן  .33היה ידידו של
ווק קראג'יץ וסייע לחוקר בראשית דרכו.

הערת מבוא
במסורת הפולקלור הבלקני זכה ההיידוק בנופך רומנטי ,בדומה לזה שעוטה בהילתו את
רובין הוד ומרעיו העליזים באיים הבריטיים  .קרי :חבר אבירים מחוץ לחוק ,השודדים
מן העשיר ומחלקים את השלל לאביוני הארץ  .אולם בניגוד לכנופייתו החביבה של
רובין הוד ,ההיידוקים הבלקניים הם בראש וראשונה יחידות גרילה הנאבקות במשטר
הכיבוש הטורקי ,אף שההיבט הפלילי של שודדי דרכים מן המניין מלווה תדיר את
מעלליהם.
המוצא האטימולוגי של המילה  Hajdukשנוי במחלוקת ,אולם נראה כי ההנחה
לפיה שורש המילה ב( haydut-שודד בטורקית) הולמת את סדר יומו של ההיידוק
המצוי  .השם זכה לפופולריות בכמה מארצות הסלבים וברומניה  .כך למשל כוחות
הגרילה שגילו התנגדות בנשק לפולש הסובייטי בשלהי שנות הארבעים של המאה
הקודמת נקראו  .Haiducii Muscelului :מי שהעניק להיידוקים הגדרה אקדמית מכובדת
היה אריק הובסבאום ( ,)Hobsbawmהמרקסיסט וההיסטוריון הבריטי־יהודי .הובסבאום
הגדיר אותם כ"שודדים סוציאליים" ,מי שנלחמים בשולי החברה המתוקנת כנגד
עוולות השלטון ומסייעים לאדם הפשוט ,קורבן השיטה הקפיטליסטית .
ההיידוקים חייבים את עלייתם לבימת ההיסטוריה בשלהי המאה ה 17-ובראשית
המאה שלאחריה ,למערכת מסועפת של גורמים ,החל בתבוסת הטורקים בשערי וינה
בספטמבר שנת  – 1683התחלה אטית אמנם של דחיקת האימפריה העותמאנית מן
הבלקן – וכלה בעלייה הכלכלית המרשימה המתחוללת באירופה כולה בעידן זה .
התרופפות השלטון המרכזי בבלגרד והעברת הסמכות לשליטים מקומיים ,באות בין
היתר לביטוי במסירת חלקות קרקע לראשי היניצ'ארים .המהלך מחולל רובד של רודפי
בצע המדכאים ביד קשה את עובדי האדמה הנוצרים  .נקודת החולשה של היניצ'ארי
היא העדר מסגרת צבאית רחבה שתתמוך בו ,ועל כן הוא קורבן נוח לנקמת ההיידוקים,
השודדים את אחוזתו ונמלטים בחשכת הלילה אל ההרים .הסחר הבינלאומי המפותח,
בעיקר צפונה ומערבה ,אל חצי האי האפניני ,מפתה את שודדי הדרכים להציב מארב
מקלה
על דרכי המלך ולזכות בשלל רב בכל פשיטה בודדת  .חולשת השלטון המרכזי ִ
כאמור על ההיידוקים את המלאכה ,ואלו הופכים עם השנים למעין סמל לאומי
של מאבק בכובש המוסלמי  .לצד ההילה הלאומית של לוחמי חירות סרביה – ווק
[]349
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קראג'יץ הגדיר זאת כ"מלחמת חירות" ( – )Vojevanie za sloboduפעלו חלק מכנופיות
ההיידוקים בשירות מעצמות זרות ,אויבי הקיסרות העותמאנית  .כך נהגו האוסטרים
בצפון והוונציאנים במערב לממן את יחידות הגרילה במלחמתם בכובש.
ההיידוקים הם תופעה כלל־בלקנית ,אולם פעילותם מתרכזת בעיקר בבולגריה
וסרביה  .ההיידוקים הסרבים פעלו בעיקר בימי הקיץ ,העונה שבה מעבה היער מעניק
שטח מילוט נוח מפני הצבא הרודף  .בימי החורף והאביב נהג ההיידוק המצוי לשוב
הראיָ ה כאחד האדם .
אל משפחתו ולחיות את חיי ַ
למותר לציין שמעללי ההיידוקים לכדו את דמיונו של הגוּסלאר המצוי  .זה האזין
בשקיקה לעלילות הגבורה ,עיבד אותן במשקל הפנטמטר של הבלדה הסרבית ,הוסיף
להן נופך לאומי ולַ ַחן תואם ,והשמיע את גרסתו בפונדקי דרכים ,בשווקים ובנשפי
חתונה .
עוד מן הראוי לציין שאחד מידידיו הקרובים של ווק קראג'יץ עצמו היה ולייקו
פטרוביץ' ( ,1813-1780 ,)Veljko Petrovićהנודע שבין ההיידוקים בימיו ,מי שהוביל את
המרד בטורקים ונפל בקרב נגוטין והוא בן   .33החלק הגדול (ויש מי שיאמר ,הרבה
מעבר לערכו הסגולי) המוקדש באוסף של קראג'יץ לשירת ההיידוקים ,נבע ללא ספק
מן הקשר בין השניים ,הערצתו של הסופר הצעיר אל דמותו ההרואית של פטרוביץ'
מזה ,והחומר הרב שסיפק לו ידידו ,מזה .
הפן הפחות חביב של ההיידוקים בא בעיקר לידי ביטוי בענף ההיידמקי שלו:
( Гайдамаки, Haidamakyמ"לרדוף" בטורקית) המזוהה על פי רוב עם כנופיות
האוקראינים במאה ה ,17-הבאות בין היתר מבין שבטי הקוזקים  .בדומה להיבט
הלאומי של ההיידוקים הנלחמים בכובש המוסלמי ,האויב המוצהר של ההיידמקים
הייתה האצולה הפולנית ,ששלטונה במערב אוקראינה נתפס בעיני האוקראינים
כפלישה לארצם  .בנוסף על המלחמה בשועי פולין לבשו במהרה ארגוני ההיידמקים
למיניהם אופי דתי אנטי־קתולי  .אולם שיאו של ההיבט הברברי ,הבא לביטוי במעשי
רצח המוניים ופוגרומים ,ניכר ביחס ליהודים ,שאתרע מזלם לשכון בשטחי אוקראינה .
בפרעות חמלניצקי ( ,)1648גדול ההיידמקים וגיבור לאומי אוקראיני שפסלו מוצב
בכיכר המרכזית של קייב כשפניו ניבטים מבין שטרות כסף ,נרצחו קרוב למאה אלף
ההטמאן חמלניצקי .
איש :קרוב למחצית מכלל יהודי השטחים שבשלטו של ַ
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וּויאדין הזקן
מוטיב הבלדה – עינוי המורדים הנוצרים ועמידת הגבורה של המעונים מול המתעמרים
בהם – הוא מן הבולטים בשירה הסרבית בכלל ובמכלול שירי ההיידוקים בפרט  .עם
זאת הבלדה הקצרה שלפנינו היא מופת פיוטי של אחדות הצורה והתוכן  .הליטוש
הסופי של הגוסלאר העלום אינו מאפשר ולו מילה מיותרת אחת  .מכאן העוצמה
הדרמטית במשפט האחרון ,בו שואל וויאדין הזקן בנימה סרקסטית את שוביו מעניו
אם הללו באמת מצפים עתה ,לאחר שריסקו את ידיו ורגליו ,כי ילשין על מיטיביו
רק משום שמעניו מאיימים לנקר את עיניו הבוגדות .ואכן ,התעתוע של מראה עיניים
הוא הרקע הערכי של השיר העומד מאחורי התוכן הגלוי  .כך הנערה המקללת את
עיניה השחורות על כי הוליכו אותה שולל ,כך תמונת בגדי הפאר עד גיחוך לגופם
של וויאדין השׂ ב ובניו המובלים אל מותם ,כך מצוות האב לבניו הדורש מהם להתבונן
"ב ְ ּצ ִר ַיח ַה ִ ּביטוּ ,לָ ָבן ִמ ְתנוֹ ֵסס…" – שם יבוא כיליונם .
ַּ


מותו של איבן איש סניה
בשנת  1537כבשו הכוחות הטורקיים את קליש ,אחד המבצרים רבי החשיבות בקרואטיה
שעל חוף האדריאטי .מגִ ני קליש ששרדו נמלטו צפונה וקבעו את משכנם בעיר סניה,
אף היא נמל לחוף האדריאטי (דרומית־מערבית לזגרב)  .העיר הייתה מבוצרת היטב,
והטורקים לא הצליחו לכובשה  .המבצר בסניה שירת את הרפובליקה הוונציאנית
במאבקה מול העותמאנים  .שכירי החרב הוונציאנים מוּכרים בשם אושקוקי (,)Uskoki
משורש "קפץ" ,הבא לאפיין את שיטת המלחמה של פשיטה מן המארבֶ ,טבח מהיר
של האויב ,נטילת שלל ובריחה אל ההרים.
בשל השינויים המהירים והבלתי צפויים ,על פי רוב ,של ההסכמים השונים בין
המעצמות ,חתמה ונציה על הסכם שיט עם הטורקים ,והאושקוקי הקרואטיים מצאו
עצמם לפתע קירחים מכאן ומכאן כשהם נרדפים בידי בעלי־בריתם מאמש .מי שניצל
את ההזדמנות היו האוסטרים ,וכך הפכו כנופיות האושקוקי לבני־ברית של המעצמה
מצפון  .בשנת  ,1592עם הפלישה העותמאנית לקרואטיה ,נכבשה סניה  .העיר אמנם
לא נהרסה ,כפי שמנבא כלי הקודש האורתודוקסי לאמו של איבו ,אך כהרגלם שחטו
הטורקים חלק ניכר מאוכלוסיית העיר .
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באשר לדמותו של איבו עצמו ,הדעות
חלוקות בין החוקרים  .איבו ,קרי :איבן ,הוא
מן הסתם אחד השמות השגורים ביותר בקרב
הסלבים ,ומכאן ריבוי המועמדים לתפקיד גיבור
בלדה זו .עם זאת נראה שהטוען המועדף לתואר
גיבור הבלדה הוא איבן לנקוביץ' ( ,)Lenkovićמי
שפיקד על העיר ומת בשנת  .1569
הבלדה היא מדגם מייצג מובהק של
הערכים הפיוטיים בשירה הסרבית  .כך החזרה
המעצימה את המסר בסיפורו של איבו ,כך
הנופך הסוריאליסטי העוטה את העלילה
הקצרה ,התמונה המקברית של איבו האוחז
בימינו את שמאלו הכרותה ,חלום האם הזקנה
המנבא פורענות ,והסיום הטרגי של מות הבן,
האופייני לחלק ניכר מן השירה הסרבית .



בֹוגֹוסב
ָ
והקניֵ יז'
נֹובאק הישיש ְ

איבן לנקוביץ' .תגליף מן המאה
ה .17-הצרקביה של סניה.

הבלדה הגולמית והאכזרית בפשטותה מגישה לקורא ללא כסות לאומית או
אידיאולוגית את מניעיו של גיבור העלילה ,נובאק הזקן ,שהביאו אותו לחבור אל
ההיידוקים  .האיש נקרא לעמול ללא שכר בבניינו של מבצר האמור להגן על תושבי
החבל מפני הטורקים  .הוא עשה את שלו מתוך נכונות להתנדב למה שהיינו מכנים
היום "מאמץ לאומי" .אולם כאשר נוכח בשחיתות הכרוכה במעשה הבניין ,נקעה נפשו
והחליט לחבור אל ההיידוקים .נרדף בארצו ,הוא החליט לנסות את מזלו בהרי רומניה .
בדרכו הסתבך בקטטה עם חבורת טורקים בדרכם אל נשף כלולות ,הרג את החתן,
נטל את נשקו ,כספו וסוסו ,ופתח בקריירה מוצלחת של שודד דרכים מצוי .
המפתח ההיסטורי הממקם את העלילה במחצית השניה של המאה ה 15-הוא
"יֶ רינה המופרעת" ,בתו של דיורדיה ברנקוביץ' ,הממשיכה ביוזמת אביה בהקמת
סמ ֶד ֶרבוֹ " ,מבצר ענק 45 ,ק"מ צפונית־מזרחית לבלגרד .
"הקרת ֶ
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דרג ונֶ נאד
ּפר ָ
האחים – ֶ
הבלדה יוצאת דופן בהעדר מיקום גיאוגרפי ורקע היסטורי( .אמנם יער או הר גרביצה
נזכר ביצירה ,אולם זאת לא כאתר גיאוגרפי כי אם במשמעות סמלית) .גם שני השמות
אינם שמות של ממש כי אם חיבור לשוני המבקש להביע משהו מתכונותיהם .פרדרג,
שם האח הבכור ,הוא בקירוב צירוף של שורשי מילים המבקשות להביע משמעות של
"האהוב מכול" או "הבכור האהוב"" .ננאד" מורכב משברי מילים האמורות להביע את
הרעיון של "בלתי צפוי"  .מאחר שזהו נוהג מקובל באגדה העממית מימי הביניים ,יש
בין החוקרים המבקשים להקדים יצירה זו אל העבר הרחוק וטוענים שהמחבר העלום
הלביש אותה בכסות שירת ההיידוקים של ימיו .


סטֹויאן ינקוביץ' בשבי
מגדולי ההיידוקים במאה ה ,17-מי שעלה בידו
לארגן תחתיו גיס סרבי של ממש ולצאת מול
הטורקים בשדה קרב פתוח .בין היתר נטל חלק
בכיבוש מבצר סניה מידי הטורקים  .מלחמותיו
הקנו לו מעמד אצולה ,cavaliere ,מטעם
הרפובליקה הוונציאנית ששירת ,והוציאו את
שמו כגדול הלוחמים בכובש הטורקי בימיו .
כיאה לגיבור לאומי נפל ינקוביץ' בקרב על
דובנו ,עיר מבצר בהרצגובינה ,באוגוסט .1687
בשנת  1666נתפס ינקוביץ' ונכלא ,אולם
הצליח להימלט מן הכלא לאחר  14חודשים .
חלק זה בחייו מתואר בבלדה המוגשת בזאת
לקורא  .איליה סמיליאניץ' ,רעהו לכלא
ולבריחה ,היה בן־דודו של סטויאן ,אף הוא
רב מעללים ומככב בשורה של בלדות מן העת
ההיא.


סטויאן ינקוביץ' .דיוקן מצויר בידי אלמוני מן
המאה ה .19-הדיוקן נמצא באולם הקבלה
במבצר הקרוי על שמו בקרואטיה.
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אדין ַהּזָ ֵקן
וּויָ ִ
"הוֹ ֵעינַ י ַה ּׁ ְשחֹרוֹ תַ ,הלְ וַ אי ִּת ְת ַע ֵ ּו ְרנָ ה!"
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ֶאת ֵעינֶ ָיה ַעלְ ָמה ְמ ַק ֶּללֶ ת:
"את ַהכּ ֹל ְר ִא ֶיתןֲ ,א ָבל לֹא ְר ִא ֶיתן
ֶ
ּ
ֵּכ ַיצד ַה ּטו ְּר ִקים ָעל ּו ִמ ִּל ֵי ְבנוֹ ,
מוֹ לִ יכִ ים ׁשוֹ ְד ִדים ִמן ַה ַ ּי ַער".
אדין הוֹ לִ יכ ּו וְ ִע ּמוֹ ׁ ְשנֵ י ָ ּבנָ יו,
ֶאת ווּיָ ִ
וְ ַה ְּכסוּת לְ גו ָּפם ֻמ ְפלָ ָאה ִהיא.
אדין,
לָ ַב ׁש ַה ּׁשוֹ ֵדד ַה ָ ּז ֵקן ,הוּא ווּיָ ִ
ימה ְרקו ָּמה ְ ּבחו ִּטים ׁ ֶשל זָ ָהב,
ִמין ְ ּגלִ ָ
ׁ ֶש ָּכמוֹ ָה לוֹ ֵב ׁש ַה ּ ֶפ ָחה ְ ּבלֶ כְ ּתוֹ .
אדיןָ ,ע ָטה
ו ִּמילִ יץ' ,הוּא ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ווּיָ ִ
ְּכסוּת טוֹ ָבה ַאף ִמזּוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו.
ֹאשוֹ
ווּלִ יץ' ָא ִחיו – זֶ ה נוֹ שֵׂ א ַעל ר ׁ
ִמ ְצנֶ ֶפת נוֹ צוֹ ת ֲהדו ָּרה לְ ַמ ְר ֶאה,
ים־עשְׂ ֵרה הוּא ִמ ְס ּ ַפר ַהנּוֹ צוֹ ת ַ ּב ּ ִמ ְצנֶ ֶפת,
ׁ ְש ֵּת ֶ
יט ָרה ׁ ֶשל זָ ָהב הוּא ְמ ִחיר ָה ַא ַחת .
וְ לִ ְ
ֵעת ָק ְרב ּו ֶאל לִ ֵ ּי ְבנוֹ ָ ,ה ִעיר ַה ֶ ּצ ָחה,
וְ ָרא ּו ְ ּבלִ ֵ ּי ְבנוֹ – ַה ְּכ ַר ְך ָה ָארוּר –
ֶאת ְצ ִר ַיח ָה ִעיר ַה ָּל ָבן ִמ ְתנוֹ ֵסס,
אדין:
ָּכ ְך דִּ ֵ ּבר ֶאל ָ ּבנָ יו ֲא ִב ֶיהם ווּיָ ִ
"הוֹ נְ ׁ ָש ַרי ,הוֹ ָ ּבנַ י ַה ּטוֹ ִבים,
ּ
ְרא ּו ֶאת ָה ִעיר ַה ְמ ֻק ֶּללֶ ת לִ ֵי ְבנוֹ ,
ַ ּב ְ ּצ ִר ַיח ַה ִ ּביטוּ ,לָ ָבןִ ,מ ְתנוֹ ֵסס,
ׁ ָשם אוֹ ָתנ ּו יַ כּ וָּ ׁ ,שם נִ ְסבּ ֹל וְ נִ כְ ַאב,
ִּכי ְ ּבתוֹ כוֹ יִ ׁ ְש ְ ּבר ּו ֶאת ַרגְ לֵ ינוּ ,יָ ֵדינוּ,
וּבוֹ ֶאת ֵעינֵ ינ ּו ַה ּׁ ְשחֹרוֹ ת יְ נַ ְּקרוּ .
הוֹ נְ ׁ ָש ַרי ,הוֹ ָ ּבנַ י ַה ּטוֹ ִבים,
לְ ַב ְבכֶ ם ֶ ּב ָחזֶ ה לֵ ב ֶ ּבן ַחיִ ל,
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Stari Vujadin
Đevojka je svoje oči klela:
“Čarne oči, da bi ne gledale!
Sve gledaste, danas ne viđeste
Đe prođoše Turci Lijevnjani,
Provedoše iz gore hajduke:
Vujadina sa obadva sina;
Na njima je čudno odijelo:
Na onome starom Vujadinu,
Na njem’ binjiš od suvoga zlata,
U čem paše na divan izlaze;
Na Miliću Vujadinoviću,
Još je na njem’ ljepše odijelo;
Na Vuliću, bratu Milićevu,
Na glavi mu čekrkli čelenka,
Baš čelenka od dvanaest pera,
Svako pero po litru zlata.”
Kad su bili bijelu Lijevnu,
Ugledaše prokleto Lijevno,
Đe u njemu bijeli se kula;
Tad govori stari Vujadine:
“O sinovi, moji sokolovi,
Vidite li proklijeto Lijevno,
Đe u njemu bijeli se kula?
Onđe će nas biti i mučiti:
Prebijati i noge i ruke,
I vaditi naše oči čarne.
O sinovi, moji sokolovi,
Ne budite srca udovička,
No budite srca junačkoga,
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לֹא לֵ ב נְ ֵק ָבה ְמב ֶֹהלֶ ת.
וְ לֹא ִּת ְב ְ ּגדוֱּ ,אמוּנִ ים לֹא ָּת ֵפרוּ,
וְ לֹא ִּת ְמ ְסר ּו ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ְ ּבנֵ י ְ ּב ִר ֵיתנוּ,
ֶא ְצלָ ם ֶאת ַהח ֶֹרף ָעשִׂ ינוֶּ ,א ְצלָ ם
ֶאת ַהח ֶֹרף ָעשִׂ ינוֶּ ,את ַּכ ְס ּ ֵפנ ּו ִה ְס ַּת ְרנוּ.
וְ לֹא ִּת ְב ְ ּגד ּו ְ ּב ַעלְ ַמת ַה ּ ֻפנְ דָּ ק,
לָ גַ ְמנ ּו ֶא ְצלָ ּה יַ יִ ן טוֹ ב וְ ָאדֹם,
יַ יִ ן טוֹ ב וְ ָאדֹם לָ גַ ְמנ ּו ַ ּב ֵּס ֶתר".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאל ַה ֶּק ֶרת לִ ֵ ּי ְבנוֹ ִה ִ ּגיע ּו
ִה ׁ ְשלִ יכ ּו אוֹ ָתם ַה ּטו ְּר ִקים לְ בוֹ ר ֶּכלֶ א.
ֶאת ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם לְ ׁ ָשלוֹ ׁש יְ ָממוֹ ת לְ ָבנוֹ ת,
ְ ּבעוֹ ד ְמ ַט ְּכ ִסים ֵע ָצה ְ ּבנֵ י ּתוֹ גָ ר
ֵּכ ַיצד יְ ַע ּנ ּו ֶאת ָה ָאב ו ָּבנָ יו .
ׁ ָשלוֹ ׁש יְ ָממוֹ ת ָחלְ פ ּו וְ ֵאינָ ן,
אדין ַה ּ ָׂשב ִמן ַה ֶּכלֶ א הוֹ ִציא ּו
ֶאת ווּיָ ִ
וְ ׁ ִש ְ ּבר ּו ֶאת יְ ֵדי ַה ָ ּז ֵקן וְ ַרגְ לָ יו.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ֵעינָ יו ָא ְמר ּו לְ נַ ֵּקר,
הוֹ ר ּו ַה ּטו ְּר ִקים ַה ִּל ֵ ּי ְבנִ ים לַ ּ ָׂשב:
אדיןַ ,ה ּׁשוֹ ֵדד ַה ָ ּז ֵקן,
"פ ַתח ּ ִפ ָיך ,ווּיָ ִ
ְּ
ָ
ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ֵמ ֵר ֶעיך ְמסֹר לָ נ ּו ִמ ָ ּיד
וֶ ֱאמֹר לָ נ ּו ִמ ֵיהם ָהי ּו ׁ ֻש ָּת ֶפ ָיך,
ַס ּ ֵפר לָ נ ּו ֵאיפֹה ֲהיִ ֶיתם ַ ּבח ֶֹרף,
ֵא ֶצל ִמי וְ ֵהיכָ ן ִמ ְס ַּת ֵּתר ָהאוֹ ָצר.
ַס ּ ֵפר נָ א ,זָ ֵקןַ ,על ַעלְ ַמת ַה ּ ֻפנְ דָּ ק,
ֶא ְצלָ ּה יַ יִ ן לְ גַ ְמ ֶּתםָ ,אדֹם וְ ָט ִעים,
ֶא ְצלָ ּה יַ יִ ן לְ גַ ְמ ֶּתם ַ ּב ֵּס ֶתר".
אדין ַה ּ ָׂשב ֵה ׁ ִשיב לַ ּטו ְּר ִקים:
ַא ְך ווּיָ ִ
"ה ִאם דַּ ְע ְּתכֶ ם נִ ְט ְר ָפהּ ְ ,בנֵ י לִ ֵ ּי ְבנוֹ ?
ַ
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Ne odajte druga ni jednoga,
Ne odajte vi jatake naše
Kod kojih smo zime zimovali,
Zimovali, blago ostavljali;
Ne odajte krčmarice mlade,
Kod kojih smo rujno vino pili,
Rujno vino pili u potaji.”
Kad dođoše u Lijevno ravno,
Metnuše ih Turci u tavnicu,
Tavnovaše tri bijela dana,
Dok su Turci vijeć’ vijećali
Kako će ih biti i mučiti;
Kad prođoše tri bijela dana,
Izvedoše starog Vujadina,
Prebiše mu i noge i ruke;
Kad stadoše oči vadit’ čarne,
Govore mu Turci Lijevnjani:
“Kazuj, kujo, stari Vujadine,
Kazuj, kujo, družinu ostalu,
I jatake kud ste dohodili,
Dohodili, zime zimovali,
Zimovali, blago ostavljali;
Kazuj, kujo, krčmarice mlade
Kod kojih ste rujno vino pili,
Pili rujno vino u potaji.
Al’ govori stari Vujadine:
“Ne ludujte, Turci Lijevnjani!
Kad ne kazah ta te hitre noge,
Koje-no su konjma utjecale,
I ne kazah za junačke ruke,
Koje-no su koplja prelamale
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ֵהן ׁ ְש ַב ְר ֶּתם ֶאת ַרגְ לַ י – ָה ַרגְ לַ יִ ם ִמ ְּלטוּנִ י
ִמ ּ ְפנֵ י סוּס ִמ ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל ,וְ ָד ָבר לֹא ָמ ַס ְר ִּתי.
ֵהן ׁ ְש ַב ְר ֶּתם ֶאת יָ ַדי – זְ רוֹ עוֹ ַתי ׁ ֶש ִר ְּסק ּו
לַ ַהב ֶח ֶרב וְ ר ַֹמח ,וְ ָד ָבר לֹא ָמ ַס ְר ִּתי.
ַה ֶא ְפ ֶצה ּ ִפי לְ ָהגֵ ן ַעל ֵעינַ י ַהבּ וֹ גְ דוֹ ת,
ׁ ֶש ִה ְטעוּנִ י לַ ּׁ ָשוְ א ְ ּבעוֹ ִדי ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
ִמן ָה ָהר ַה ָ ּגבוֹ ַּה ַ ּב ּ ִמ ׁישוֹ ר ִמ ַּת ְח ַּתי
בּ וֹ ִה ְּלכ ּו סוֹ ֲח ִרים וְ טו ְּר ִקים?"

וויאדין הזקן.
בוריס סטפראץ' (.1995 ,(Staparac
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I na gole sablje udarale,
– Ja ne kazah za lažljive oči,
Koje su me na zlo navodile,
Gledajući s najviše planine,
Gledajući dolje na drumove,
Kud prolaze Turci i trgovci.”
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מֹותֹו ֶׁשל ִא ָיבן ִאיׁש ֶסנְ יֶ ה
ָחלְ ָמה ִא ּמוֹ ׁ ֶשל ִא ָיבן ֲחלוֹ ם ְמ ַת ְע ֵּת ַע,
ַ ּב ֲחלוֹ ָמ ּה ַעל ֶסנְ יֶ ה ָה ֲא ֵפלָ ה יוֹ ֶר ֶדת
וּלְ ֶפ ַתע ׁ ְש ֵמי ַה ְּתכֵ לֶ ת ָק ְדר ּו וְ נִ ְק ְרעוּ .
ַה ַּס ַהר ַהזּוֹ ֵר ַח ָק ַרס ,נָ ַפל לָ ָא ֶרץ
'יצהַ ,ה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ׁ ֶשל ֶסנְ יֶ ה .
ַעל ְּכנֵ ִס ַ ּית רוּזִ ָ
ָּכ ָבה אוֹ ר כּ וֹ כָ ִבים ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם,
רוֹ ֵחץ ֻּכלּ וֹ ְ ּב ָדם ָעלָ ה כּ וֹ כַ ב ַה ּׁ ַש ַחר,
וְ ַעל ִּכ ּ ַפת ַה ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ַה ְּל ָבנָ ה ׁ ֶשל ֶסנְ יֶ ה
יָ ׁ ְש ָבה ַה ּקו ִּק ָ ּיה ,קוֹ ֵראת ְ ּבקוֹ ל ָעצוּב.
ישה ֵמ ֲחלוֹ ָמ ּה ֵה ִק ָיצה,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
נָ ְטלָ ה ִהיא ֶאת ַמ ֵּקל ַה ֲהלִ יכָ ה ַ ּב ָ ּיד
ימה ּ ְפ ָע ֶמ ָיה,
וְ ֶאל ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ֵהשִׂ ָ
וְ ׁ ָשם ִס ּ ְפ ָרה לָ ָאב – נֶ ְדיֵ לְ ק ּו ׁ ֵשם ַהכּ ֶֹמר –
לְ כָ ל ּ ְפ ָר ָטיו ֶאת ֶחזְ יוֹ נָ ּה ִעם לַ יִ ל.
ישה,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ָה ָאב ֶאת דְּ ַבר ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ֵ ּב ֵאר לָ ּה לַ ְ ּז ֵקנָ ה ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ֲחלוֹ ם:
"ה ְק ׁ ִש ִיביֵ ,אם זְ ֵקנָ ה ,לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר לָ ְך,
ַ
ְ
ִּכי ֲחלוֹ ֵמך צוֹ ֶפה יְ ֵמי ָאסוֹ ן וָ ׁ ֶש ֶבר.
ַהח ׁ ֶֹש ְך ַה ּיוֹ ֵרד ַעל ֶסנְ יֶ ה ּ ֵפרו ּׁשוֹ
ִּכי ִּת ּׁ ָש ֵאר ָה ִעיר ֵר ָיקה לְ לֹא ָ ּבנֶ ָיה,
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לִ ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּב ִרים,
'יצה,
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לַ ַּס ַהר ַה ּצוֹ נֵ ַח ַעל רוּזִ ָ
ּ ִפ ׁ ְשרוֹ הוּא ִּכי נִ גְ זַ ר מוֹ תוֹ ׁ ֶשל ִאיבוֹ ְ ּבנֵ ךְ.
ּ ֵפרו ּׁש ַהכּ וֹ כָ ִבים – דּ וֹ ֵע ְךָּ ,כ ֶבה אוֹ ָרם –
הוּא ִּכי נְ ׁשוֹ ת ָה ִעיר לְ ַאלְ ָמנוֹ ת ִּת ְהיֶ ינָ ה.
כּ וֹ כַ ב ַה ּׁ ַש ַחר ָהרוֹ ֵחץ ְ ּב ָדם ֻּכלּ וֹ
הוּא ַא ְּת ַה ְמקוֹ נֶ נֶ ת ְּכמוֹ עוֹ ף ַה ּקו ִּק ָ ּיה.
וְ יַ ַען ִּכי ָ ּב ִעיר קוֹ ֵרא עוֹ ף ַה ָ ּנ ִביא,
'יצה
ּ ִפ ׁ ְשרוֹ הוּא ִּכי טו ְּר ִקים יַ ְח ִריב ּו ֶאת רוּזִ ָ
וְ גַ ם ֲאנִ יַ ,ה ּ ָׂשבֶ ,א ּפֹל ִמ ֵיד ֶיהם".
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Smrt Senjanina Iva
Sanak snila Ivanova majka,
Đe je Senje tama popanula,
Đe se vedro nebo prolomilo,
Sjajan mjesec pao na zemljicu
Na Ružicu nasred Senja crkvu;
Đe zvijezde kraju pribjegnule,
A danica krvava ižljegla,
A kuka joj tica kukavica
Used Senja na bijeloj crkvi.
Kad se baba iz sna probudila,;
Uze štaku u desnicu ruku,
Ode pravo ka Ružici crkvi,
Te kazuje protopop-Neđeljku,
Kazuje mu, šta je u sna snila.
A kad stari baku saslušao,;
On joj ode sanak tolkovati:
“Čuješ mene, ostarila majko!
“Zlo si snila, a gore će biti,
“Što je Sanje tama popanula,
“Ono će ti pusto ostanuti;
“Što l’ se vedro nebo prolomilo,
“I što mjesec pao na Ružicu,
“To će tebe Ivo poginuti;
“Što su zv’jezde kraju pribjegnule,
“To će ostat’ mloge udovice;
“Što j’ danica krvava ižljegla,
“To ćeš stara ostat’ kukavica;
. שרידי הכנסייה.סמטה בסנייה
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עוֹ ד דְּ ָר ׁ ָשתוֹ נוֹ שֵׂ א ַהכּ ֶֹמר ַה ָ ּז ֵקן
אתם ,רוֹ כֵ ב ִא ׁיש ֶסנְ יֶ הִ ,איבוֹ .
ִה ֵ ּנה ָ ּבא לִ ְק ָר ָ
רוֹ ֵחץ סוּסוֹ ׁ ֶשל ִאיבוֹ ַה ּׁ ָשחֹר ְ ּב ָדם,
ה־עשָׂ ר.
ו ְּבגוּפוֹ ׁ ֶשל ִאיבוֹ ּ ְפ ָצ ִעים ׁ ִש ְב ָע ָ
ימינוֹ ַה ֶ ּג ֶבר
ֶאת יַ ד שְׂ מֹאלוֹ אוֹ ֵחז ִ ּב ִ
וְ ַעל סוּסוֹ רוֹ כֵ ב לַ ֶ ּצ ְר ְק ְביָ ה ַה ְּל ָבנָ ה.
ּפוֹ נֶ ה הוּא ֶאל ִא ּמוֹ  ,וְ כָ ְך אוֹ ֵמר לָ ּה ִאיבוֹ :
"א ָ ּנאִ ,א ּ ִמיִ ,עזְ ִרי לִ י ִמן ָה ֻא ָּכף לָ ֶר ֶדת,
ָ
וְ ַר ֲח ִצי גּ ו ִּפי ְ ּב ַמיִ ם צוֹ נְ נִ ים,
וְ יַ יִ ן ֲה ִבי לִ יָ ,אדֹם ְּכ ַדם יֵ ׁשו ַּע".
נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת לְ ַמ ֵּלא ִא ּמוֹ ַ ּב ָּק ׁשוֹ ָתיו.
ְמ ַס ַ ּי ַעת ְ ּביָ דוֹ ִמן ָה ֻא ָּכף לָ ֶר ֶדת,
ְ ּב ֵמי ְ ּב ֵאר ָק ִרים רוֹ ֶח ֶצת ֶאת גּ וּפוֹ
וְ ֶאת ְ ּגרוֹ נוֹ ַמ ׁ ְש ָקה ַ ּב ַ ּייִ ן ָה ָאדֹם .
ֲאזַ י ֶאת ִאיבוֹ ְ ּבנָ ּה ָה ֵאם ׁשוֹ ֶאלֶ ת:
יטלְ יָ ה?"
"מה ֶ ּזה ָק ָרה לְ ָךּ ְ ,בנִ י ִאיבוֹ ּ ְ ,ב ִא ַ
ַ
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים ֵה ׁ ִשיב לָ ּה לְ ִא ּמוֹ :
יטלְ יָ ה.
"הכּ ֹל ָעלָ ה יָ ֶפה ְ ּביָ ֵדינ ּו ְ ּב ִא ַ
ַ
ׁ ְשבוּיִ ים ַר ִ ּבים לָ ַק ְחנ ּו לְ ַס ַחר ֲע ָב ִדים
וְ ַאף יוֹ ֵתר ֵמ ֶהם ׁ ִש ְפ ַעת ׁ ָשלָ ל נָ ַטלְ נוּ.
ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו ַה ַ ּביְ ָתה ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם,
אשוֹ נָ ה לָ נו ַּח
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו לָ ִר ׁ
ָעט ָהאוֹ יֵ ב ָעלֵ ינוּ ,נָ ַפל ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשם,
ֻּכלּ וֹ רוֹ כֵ ב סו ִּסים ׁ ְשח ִֹרים עוֹ ִטים ׁ ָשחֹר,
ֹאש ַהלּ וֹ ֲח ִמים.
וְ ָצנִ יף ׁ ָשחֹר ָּכרו ְּך לְ ר ׁ
ֲאזַ יּ ְ ,ב ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ֲע ׁ ַשן ַה ְּק ָרב
ַאף לֹא ֶא ָחד ֵמ ֶהם נוֹ ַתר וְ ַחי
ו ָּבנ ּו לֹא ָהיָ ה ִא ׁיש ַ ּב ּ ֵמ ִתים.
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו לָ נו ַּח ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית
ׁשוּב ָעט אוֹ יֵ ב ָעלֵ ינוּ ,נָ ַפל ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשם,
ֻּכלּ וֹ רוֹ כֵ ב סו ִּסים ׁ ְשח ִֹרים עוֹ ִטים ׁ ָשחֹר,
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“Što l’ ti tica kuka na Ružici,
“To će ti je oboriti Turci,
“A i mene stara pogubiti;”
Tek što stari u riječi bješe,
Al’ eto ti Senjanina Iva,
Sav mu vranac i krv ogreznuo,
Na Ivanu sedamnaest rana,
nosi desnu u lijevoj ruku;
Dogna vranca pred bijelu crkvu,
Pa govori ostariloj majci:
“Skin’ me, majko, sa konja vrančića,
“Umij mene studenom vodicom,
“A pričesti vinom crvenijem.”
Hitro ga je mati poslušala,
Skide njega sa konja pomamna,
Pa ga umi studenom vodicom,
I zali ga vinom crvenijem;
Pa ga pita ostarila majka:;
“Što bi, sine, u zemlji Taliji?”
Ode Ivo ’vako govoriti:
“Dobro, mati, u zemlji Taliji:
“Dosta majko, roblja narobismo,
“A jošt više blaga zadobismo,;
“Pa se zdravo doma povratismo;
“No kad bismo na prvom konaku,
“Tu nas stiže i prva poćera,
“Crni konji, a crni junaci,
“Crne nose oko glave čalme,;
“Po jednom se vatrom preturismo
“Od njih niko ne ostade, majko;
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ֹאש ַהלּ וֹ ֲח ִמים.
וְ ָצנִ יף ׁ ָשחֹר ָּכרו ְּך לְ ר ׁ
ֲאזַ יּ ְ ,ב ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ֲע ׁ ַשן ַה ְּק ָרב
ַאף לֹא ֶא ָחד ֵמ ֶהם נוֹ ַתר וְ ַחי
ו ָּבנ ּו לֹא ָהיָ ה ִא ׁיש ַ ּב ּ ֵמ ִתים.
ישית,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו לָ נו ַּח ַ ּב ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ָחזַ ר וְ ָעט ָעלֵ ינוּ,
ַה ַ ּגיִ ס ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
חוֹ ְב ׁ ֵשי ְמ ִעיל ׁ ָשחֹר ,רוֹ ִבים ִ ּב ֵיד ֶיהם
וְ ַרגְ לֵ ֶיהם ְצרוּבוֹ ת וַ ֲחרוּכוֹ ת ַעד ֶ ּב ֶר ְך.
ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ַה ּ ַפ ַעם ֲע ׁ ַשן ַה ְּק ָרב,
אשוֹ נָ ה ֵמ ָאז לָ ַח ְמנ ּו ָ ּבאוֹ יֵ ב,
לָ ִר ׁ
ַאף לֹא ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,א ּ ִמי ,נָ ַפל ַ ּב ְּק ָרב,
וְ ַאף ֶא ָחד ֵ ּבינֵ ינו לֹא שָׂ ַרד וְ ַחיִ ,א ּ ִמי,
לְ ַבד ֵמ ִאיבוֹ ְ ּבנֵ ְך ׁ ֶש ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ֵּלט
וְ הוּא ָחבוּל ָק ׁשוֹ ת ,דָּ ם ׁשוֹ ְת ִתים ּ ְפ ָצ ָעיו.
ימינִ י א ַֹחז".
ְּכרו ָּתה יָ ִדי ,אוֹ ָת ּה ִ ּב ִ
ו ַּב ּ ִמ ִּלים ַה ָּלל ּו עוֹ ד נֶ ֱא ַבק ָה ִא ׁיש
ַעל נִ ׁ ְש ָמתוֹ ָ ,הלַ ְך לְ עוֹ לָ מוֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ָּכ ְך ֵמת ִאיבוֹ ִמ ֶּסנְ יֶ הִּ ,ת ְס ּפֹד לִ ְבנָ ּה ָה ֵאם.
יָ נו ַּח ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן ,וְ לָ נ ּו ַהבּ וֹ ֵרא
ְ ּב ִריאוּת יִ ֵּתן וְ גַ ם יָ ִמים טוֹ ִבים ֵמ ֵא ֶּלה.
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“No kad bismo na drugom konaku,
“Tu nas stiže i druga poćera,;
“B’jeli konji, a bješnji junaci,
“Bijele im oko glave čalme,
“Po jednom se vatrom preturismo,
“Od nas niko ne pogibe, majko,
“Od njih niko ne ostade, majko;
“No kad bismo na trećem konaku,
“Tu nas stiže i treća poćera,
“Crna struka, a dugačka puška,
“Pregorele noge do koljena,
“Po jednom se vatrom preturismo,
“A po drugi biti započesmo,
“Od njih, majko, niko ne pogibe,
“Od nas, majko, niko ne ostade,
“Do ostade tvoj sine Ivane,
“I on ti je rana dopanuo,;
“Evo desne u lijevoj ruke!”
To govori, a s dušom se bori,
To izusti, laku dušu pusti,
I umrije, žalosna mu majka!
Bog mu dao u raju naselje!
Nama, braćo, zdravlje i veselje!
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ּבֹוגֹוסב
ָ
נֹובאק ַהּיָ ִׁשיׁש וְ ַה ְּקנְ יֵ ז'
ָ
ימי ַהבּ וֹ ְסנָ ה ַהגּ וֹ ֲע ׁ ִשים ָסמו ְּך
לִ גְ דוֹ ת ֵמ ֵ
לְ ֵבית ַה ְּקנְ יֵ ז' בּ וֹ גוֹ ָסב יוֹ ׁ ְש ִבים ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעהוּ,
ׁשוֹ ִתים ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן ,נוֹ ָבאק וְ ַר ִדיבוֹ י .
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת יֵ ינָ ם לָ גְ מ ּו ִמן ַה ָ ּג ִב ַיע,
ׁ ָש ַאל ַה ְּקנְ יֵ ז' בּ וֹ גוֹ ָסב ֶאת נוֹ ָבאק ַה ָ ּז ֵקן:
"א ִחי ַה ּטוֹ ב ַא ָּתה ,הוֹ נוֹ ָבאק ַה ָ ּי ׁ ִש ׁיש,
ָ
ֶאת ָה ֱא ֶמת ֱאמֹר נָ א ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
ֵּכ ַיצד זֶ ה ,יְ ִד ִידיָ ,היִ ָית לְ ַהיְ דוּק?
ְ ּב ׁ ֶשל ֵאיזוֹ ָר ָעה ָעזַ ְב ָּת ֶאת ַה ַ ּביִ ת,
ֹאש ָך
יוֹ ֵצא לָ ׁשוּט ָ ּב ָהר וּלְ ַס ֵּכן ר ׁ ְ
ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ַהיְ דו ִּקים – זוֹ ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ָׂש ָטן –
ָּכל זֹאת ְ ּבזִ ְקנָ ְת ָךָ ,אכֵ ן ִע ּתוּי ָּתמו ַּּה?"
ֲאזַ י נוֹ ָבאק ַה ּ ָׂשב ָענָ ה לוֹ לַ ּׁשוֹ ֵאל:
"א ִחי ַה ֶ ּנ ֱא ָמן ,בּ וֹ גוֹ ָסב ַהדֻּ ָּכס,
ָ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעתֲ ,א ׁ ִש ְיבךָ.
ַה ֶ ּצ ֶדק ִ ּב ְד ָב ֶר ָיךָ ,א ְמנָ ם ֻא ְמלָ ל ָהיִ ִיתי.
ִאם ִּת ָ ּזכֵ רֵ ,ר ִעיָ ,היָ ה זֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים
ָ ּב ֶהם ָ ּבנְ ָתה יֶ ִרינָ ה ֶאת ַה ֶּק ֶרת ְס ֶמ ֶד ֶרבוֹ ,
וְ זוֹ ּ ָפ ְק ָדה ָעלַ י לַ ֲעמֹל לְ לֹא ְּתמו ָּרה.
ָע ַמלְ ִּתי ְ ּב ִבנְ יָ ן ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ְּת ִמימוֹ ת,
ֵע ִצים וַ ֲא ָבנִ ים ָ ּג ַר ְר ִּתי לְ לֹא ֶה ֶרף
ְ ּב ֶעגְ לָ ִתיְ ,רתו ָּמה לְ זוּג ׁ ְשוָ ִרים ׁ ֶש ִּלי,
ו ְּבכָ ל אוֹ ָתן ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה ַ ּב ּ ֶפ ֶר ְך
לֹא זָ כִ ִיתי ְ ּבשָׂ כָ ר ,לֹא ּ ָפ ָרא לֹא דִּ ינָ ר,
וְ ל ּו לִ ְקנוֹ ת ָ ּב ֶהם נַ ֲעלַ יִ ם לְ ַרגְ לַ י.
ִעם זֹאתָ ,א ִחי ,נָ כוֹ ן ָהיִ ִיתי לָ ּה לִ ְסל ַֹח,
ימה ֶאת ַה ֶּק ֶרת ְס ֶמ ֶד ֶרבוֹ ,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִק ָ
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵח ָּלה לִ ְבנוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר,
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Starina Novak i knez Bogosav
Vino piju Novak i Radivoj
a kod Bosne, kod vode studene,
kod nekoga kneza Bogosava.
A kad su se vina ponapili,
knez Bogosav stade besjediti:
„Pobratime, Starina Novače,
kaži pravo, tako bio zdravo,
sa šta, brate, ode u hajduke?
Kakva tebe oćera nevolja
vrat lomiti, po gori hoditi,
po hajduci, po lošu zanatu,
a pod starost, kad ti nije vrime?”
Veli njemu Starina Novače:
„Pobratime, kneže Bogosave,
kad me pitaš, pravo da ti kažem –
jest mi bilo za nevolju ljutu.
Ako moreš znati i pamtiti
kad Jerina Smederevo gradi,
pa naredi mene u argatluk,
argatovah tri godine dana,
a ja vukoh drvlje i kamenje
sve uz moja kola i volove –
i za pune do tri godinice
ja ne stekoh pare ni dinara,
ni zaslužih na noge opanke.
I to bih joj, brate, oprostio!
Kad sagradi Smedereva grada,

) מן ההידוקים הנודעיםSerob( פחה סרוב
 מי שהקדיש את חייו למלחמה,בזמנו
באימפריה העותמאנית במחצית השנייה של
. צייר לא ידוע.19-המאה ה
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ִהיא ְ ּבזָ ָהב ָמ ׁ ְש ָחה ַמ ׁ ְשקוֹ ףַ ,חלּ וֹ ן וְ ֶדלֶ ת,
וּלְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ִה ִּטילָ ה ִמ ִּסים ְּכ ֵב ִדים ִמ ּ ְׂש ֵאת:
ׁ ָשלוֹ ׁש ִמדּ וֹ ת זָ ָהב לְ ֶמ ׁ ֶשק ַ ּביִ ת,
־מאוֹ ת דּ ו ָּק ִטים.
לוֹש ֵ
ׁ ֶש ּ ֵפרו ׁ ָּשםָ ,א ִחי ,הוּא ׁ ְש ׁ
ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָהיָ ה ׁ ִש ֵּלם לָ ּה ִ ּב ְמזֻ ּ ָמן,
ׁ ִש ֵּלם וְ כָ ְך ִה ִ ּניח ּו לְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
ֲא ָבל ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ָא ָדם לְ לֹא ְרכו ּׁש,
לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ ִדי דָּ ָבר אוֹ תוֹ אוּכַ ל לָ ֵתת.
ַעל ֵּכן ֶאת ַה ּ ַמכּ וֹ ׁש בּ וֹ לְ ָפנִ ים ָע ַמלְ ִּתי
נָ ַטלְ ִּתי ְ ּביָ ַדי וּלְ ַהיְ דוּק ָהיִ ִיתי.
אתי לִ י ָמקוֹ ם לָ נו ַּח בּ וֹ
ַא ְך לֹא ָמ ָצ ִ
ָ ּב ָא ֶרץ ָ ּב ּה מוֹ ׁ ֶשלֶ ת יֶ ִרינָ ה ַה ּ ֻמ ְפ ַר ַעת.
אתי ֶאל ְ ּגדוֹ ת נְ ַהר ַהדְּ ִרינָ ה
נִ ְמלַ ְט ִּתי ו ָּב ִ
ימיו ָח ִצ ִיתי ֶאל בּ וֹ ְסנִ ָ ּיה ַה ְמ ֻס ַּל ַעת .
וְ ֶאת ֵמ ָ
ֲאזַ י ֶאל ַהר רוֹ ַמנְ יָ ה ָק ַר ְב ִּתי ו ָּפגַ ׁ ְש ִּתי
ַ ּב ֲחבו ַּרת טו ְּר ִקים עוֹ שִׂ ים דַּ ְר ָּכם לַ ֶ ּנ ׁ ֶשף
וּמוֹ לִ יכִ ים ַּכ ָּלה נָ אוָ ה ֶאל ְּכלוּלוֹ ֶת ָיה.
ַה ֶח ֶבר ַעל ּ ָפנַ י ָחלַ ף לְ לֹא דְּ ָב ִרים
לְ ַבד ִמן ֶה ָח ָתןָ ,צ ִעיר ִמן ַה ּטו ְּר ִקים .
ּם־א ַד ְמדַּ ם וְ טוֹ ב ָרכַ ב ָה ֶעלֶ ם,
ַעל סוּס חו ֲ
וְ לֹא ִה ִ ּנ ַיח לִ י לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם.
ּ ַפ ְרגּ וֹ ל ׁ ָשלַ ף ָה ִא ׁיש וְ לוֹ זְ נָ בוֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה,
וְ גֻ ָּלה ִמ ְ ּנח ׁ ֶֹשת ִ ּב ְק ֵצה ָּכל ַה ְ ּזנָ בוֹ ת.
ֵהנִ יף ׁשוֹ טוֹ ָה ִא ׁיש ו ְּבגַ ִ ּבי ִה ְצלִ יף.
ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַבל יַ ֶּכה אוֹ ִתי:
ֲ'א ָה ּהָ ,ח ָתן טו ְּר ִקיֲ ,אנִ י ַמ ְפ ִציר ְ ּב ָך,
ֲח ַדל לְ ָך לְ ַמ ַען ׁ ְשלוֹ ְמ ָך וְ ָא ׁ ְש ְר ָך
וּלְ ַמ ַען ַה ְצלָ ַחת ַה ֶּט ֶקס וְ ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף.
ַה ַ ּנח לִ י ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם וְ לֵ ְך לְ ָך ו ְּצלַ ח,
ֲהלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך ִּכי ִא ׁיש ֻא ְמלָ ל ֲאנִ י?'
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onda stade pa i kule zida,
pozlaćuje vrata i pendžere,
pa nametnu namet na vilajet,
sve na kuću po tri litre zlata –
to je, brate, po trista dukata!
Ko imade, i predade blago;
ko predade, onaj i ostade.
Ja sam bio čovjek siromašan,
ne imadoh da predadem blago,
uzeh budak, s čim sam argatovo,
pa s budakom odoh u hajduke,
pa se niđe zadržat ne mogoh
u državi Jerine proklete,
već pobjegoh do studene Drine,
pa se maših Bosne kamenite.
A kad dođoh blizu Romanije,
tu sam turske svatove susreo –
oni vode kadunu đevojku.
Svi svatovi s mirom prolazili,
zaostalo Ture mladoženja
na doratu, konju velikome,
ono ne šće da prolazi s mirom,
već poteže trostruku kandžiju
(tri su na njoj lule* od tumbaka)
pa udara mene po plećima.
Triput sam ga Bogom pobratio:
“Molim ti se, Ture mladoženja,
a tako ti sreće i junaštva,
i tako ti sretnoga veselja,
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אוּלָ ם לַ ּׁ ָשוְ א דִּ ַ ּב ְר ִּתיָ  .ה ֶעלֶ ם ַה ּטו ְּר ִקי
ָחזַ ר ִ ּבי לְ ַה ְצלִ יףַ ,מ ֶּכה אוֹ ִתי ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַעט ְּכ ֵאב יָ ַד ְע ִּתי ַעל ְ ּבשָׂ ִרי,
ָּת ַקף אוֹ ִתי ַה ַ ּז ַעםָ ,ר ַת ְח ִּתי ַעל ָה ֶעלֶ ם.
ֵה ַס ְר ִּתי ִמן ַה ּׁ ֶשכֶ ם ֶאת ַה ּ ַמכּ וֹ ׁש ׁ ֶש ִּלי
ו ְּב ַא ַחת ִה ֵּכ ִיתי ֶאת ֶה ָח ָתן ַעל סוּס,
ַקלּ וֹ ת ָהלַ ְמ ִּתי בּ וֹ ַ ,מ ֲהלֻ ּ ָמה ַק ָּלה .
ֵמ ַר ּ ָמכוֹ ַהחוּם נָ ַפל ַה ֶ ּג ֶבר ַא ְר ָצה.
ֶאל ַהנּוֹ ֵפל ִמ ַה ְר ִּתיָּ ,ת ַק ְפ ִּתי ַ ּב ּ ַמכּ וֹ ׁש
וְ ׁשוּב ָהלַ ְמ ִּתי בּ וֹ ּ ַפ ֲע ַמיִ ם אוֹ ׁ ָשלוֹ ׁש
ַעד ׁ ֶש ּ ָפ ְר ָחה נִ ׁ ְש ַמת ָה ֶעלֶ ם ַה ּטו ְּר ִקי .
ִמ ַה ְר ִּתי ְ ּבכִ ֵיסי ַה ּ ֵמת יָ ַדי לִ ׁ ְשל ַֹח,
ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ֻפנְ דּ וֹ ת זָ ָהב ׁ ָשלַ ְפ ִּתי ִמ ּתוֹ כָ ם,
ֶאת ַה ּ ָממוֹ ן לָ ַק ְח ִּתי ו ְּב ֵח ִיקי נָ ַת ִּתי.
ֶאת ֶח ֶרב ַה ּטו ְּר ִקי ָה ֲאגו ָּדה ַ ּב ּמ ֶֹתן
ִה ַּת ְר ִּתי ִמן ַה ּ ֵמת וְ ַעל ָמ ְתנִ י ָחגַ ְר ִּתי .
ֶאת ַה ּ ַמכּ וֹ ׁש ִה ַ ּנ ְח ִּתי לְ יַ ד ְ ּגוִ ַ ּית ָה ֶעלֶ ם
לְ ַמ ַען ַה ּטו ְּר ִקים יוּכְ ל ּו לִ כְ רוֹ ת לוֹ ֶק ֶבר.
ּם־ה ֲא ַד ְמדַּ ם,
ָעלִ ִיתי ַעל סוּסוֹ ַהחו ָ
לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת דָּ ַה ְר ִּתי לִ ְק ַראת ָה ֵרי רוֹ ַמנְ יָ ה.
ָרא ּו ֶאת ַמ ֲעשַׂ י ָּכל ַההוֹ לְ כִ ים לַ ֶ ּנ ׁ ֶשף,
ַא ְך ִא ׁיש ִמ ֵ ּבינֵ ֶיהם לֹא ָקם לִ ְרדּ ֹף ַא ֲח ַרי
ֵהם לֹא ָרצ ּו ְ ּבכָ ְך ֲא ָבל ַ ּגם לֹא ֵה ֵע ּזוּ.
ׁ ְשנוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ָחלְ פ ּו ֵמ ָאז וְ ַעד ַה ּיוֹ ם,
ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִה ְת ַר ַ ּגלְ ִּתי לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ַהר רוֹ ַמנְ יָ ה.
טוֹ ב ַה ּ ָמקוֹ םֵ ,ר ִעיִ ,מ ּ ְמעוֹ נִ י ִמ ּק ֶֹדם.
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ׁשוֹ לֵ ט ַעל ַהדְּ ָרכִ ים ָ ּב ָהר,
לוֹ כֵ ד ֶאת ַה ָ ּב ִאים ִמ ֶּק ֶרת ָס ָריֶ בוֹ ,
גּ וֹ זֵ ל ֵמ ֶהם ׁ ָשלָ ל ,זָ ָהב וְ כֶ ֶסף ַרב,
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prođi me se, hajde putem s mirom –
vidiš da sam čovjek siromašan!„
Opet Ture da s’ okani neće.
Kad je mene malo zaboljelo,
i ja sam se vrlo ražljutio,
pa potegoh budak sa ramena
te udarih Ture na doratu.
Kako sam ga lako udario,
umah sam ga s konja oborio,
i k njemu sam onda priletio;
udarih ga još dva i tri puta
dok sam njega s dušom rastavio.
Vatih mu se rukom u džepove,
kod njeg’ nađoh do tri kese blaga,
pa ih pušti sebi u njedarca;
otpasah mu sablju od pojasa,
njem’ otpasah, a sebi pripasah;
ostavih mu budak više glave,
da čim će ga zakopati Turci,
pa posjedoh njegova dorata,
odoh pravo gori Romaniji.
To gledaju svi turski svatovi,
ne šćedoše mene ni ćerati,
ja ne šćeše, ja li ne smjedoše.
Evo ima četr’est godina,
Romaniju goru obiknuo,
bolje, brate, nego moje dvore;
jer ja čuvam druma kroz planinu,
dočekujem Sarajlije mlade,
te otimam i srebro i zlato
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ַ ּבד ְמ ׁ ֻש ָ ּבח וְ גַ ם ֲא ִריג ְק ִט ָיפה ֻמ ְב ָחר,
אוֹ ָתם ֲאנִ י לוֹ ֵב ׁש וַ ֲאנָ ׁ ַשי ַמלְ ִ ּב ׁיש,
וְ ִאם עוֹ לֶ ה ַה ּצ ֶֹר ְך ֲאנִ י נִ ְמלָ ט ִמ ּׁ ָשם.
ָּכ ְך ְ ּביָ ִדי עוֹ לֶ ה לַ ֲעמֹד מוּל ַס ָּכנָ ה,
ֵאינִ י ּפוֹ ֵחד ֵמ ִא ׁישַ ,רק ֱאל ִֹהים ִא ָירא".

מאחז היידוקים (שחזור)
ב"בוסניה המסולעת".
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i lijepu čohu i kadifu,
odijevam i sebe i društvo;
a kadar sam stići i uteći
i na strašnu mjestu postajati –
ne bojim se nikoga do Boga!”
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ָה ַא ִחים – ְּפ ֶר ְד ָרג וְ נֶ נָ אד
ְ ּביָ ִמים ָק ׁ ִשים ׁ ֶשל לֶ ֶחם ַצר
יָ לְ ָדה ָה ֵאם ֶאת ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָיה,
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ְ ּביָ ָד ּה ו ַּב ּׁ ְשנִ ָ ּיה ַה ּ ֶפלֶ ךְ.
ׁ ֵשמוֹ ת נָ ְתנָ ה לִ ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָיה,
לְ זֶ ה ָק ְר ָאה ּ ְפ ֶר ְד ָרג וְ לָ ַא ֵחר נֶ נָ אד.
ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָ ּג ַדלִ ,ט ּ ֵפל ְ ּב ַר ּ ָמכֵ י ָה ֵאם.
רוֹ כֵ ב ַעל סוּס ָה ֶעלֶ ם ו ַּב ֲחנִ ית ַמ ְפלִ יא.
ישה נוֹ ֵט ׁש,
ֲאזַ י ֶאת הוֹ ָרתוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
וְ לֶ ָה ִרים דּ וֹ ֵהר ,חוֹ ֵבר ֶאל ַה ַהיְ דו ִּקים.
נוֹ ְת ָרה ָה ֵאם לְ ַבדּ ְ ,בנֶ נָ אד ְמ ֻט ּ ֶפלֶ ת,
ָ ּג ַדל ַה ֵ ּבן וְ לֹא יָ ַדע הוּא ֶאת ָא ִחיו.
ָּכמוֹ ה ּו ִּכ ּ ְפ ֶר ְד ָרג ֵא ֶצל ִא ּמוֹ ָע ֵמל,
רוֹ כֵ ב ַעל סוּס ָה ֶעלֶ ם ו ַּב ֲחנִ ית ַמ ְפלִ יא.
ישה נוֹ ֵט ׁש,
ֲאזַ י ֶאת הוֹ ָרתוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
וְ לֶ ָה ִרים דּ וֹ ֵהר ,חוֹ ֵבר ֶאל ַה ַהיְ דו ִּקים.
ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ַהיְ דו ִּקים ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים לָ ַחם,
ַהיְ דוּק לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר בּ וֹ ְ ,מ ִהיר ְּת ִפ ָיסהִ ּ ,פ ֵּק ַח.
עוֹ ֵמד לוֹ ַמ ָ ּזלוֹ ַ ּב ְּק ָרב ו ְּבכָ ל ַה ֶ ּי ֶתר,
ָ ּב ֲחר ּו בּ וֹ ֲח ֵב ָריו לִ ְהיוֹ ת לָ ֶהם ַמנְ ִהיג
וְ הוּא ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ַעל ִמלְ ַח ְמ ָּתם ּ ִפ ֵּקד.
ֲא ָבל ָצ ִעיר ָה ֶעלֶ ם וְ ֶאל ִא ּמוֹ נִ כְ ָסף.
ֲאזַ י אוֹ ֵמר הוּא ֶאל ֵר ָעיוֶ ,א ָחיו לַ ֶ ּנ ׁ ֶשק:
"הלֹא ֵר ַעי ַא ֶּתם ,וִ ִיד ַידי לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש.
ֲ
ֲאנִ י ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַעֶ ,אל הוֹ ָר ִתי נִ כְ ָסף.
ַעל ֵּכןֵ ,ר ַעיִ ,ק ְרבוּ ,נַ ְחלֹק ִ ּב ׁ ְשלַ ל ַה ֶּכ ֶסף
וְ ִא ׁיש ֶאל ְמעוֹ נוֹ וְ ֶאל ִא ּמוֹ יָ ׁשוּב".
ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ִה ְס ִּכים ִעם ְמ ַפ ְּקדוֹ ַה ֶח ֶבר.
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ְ ּבעוֹ ד ּפוֹ ֵרשׂ ַהיְ דוּק מוּלוֹ ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל,
נִ ׁ ְש ָ ּבע הוּא ְ ּב ֵהן ֶצ ֶדק ו ִּבכְ בוֹ דוֹ נוֹ ֵדר.
זֶ ה ְ ּב ָא ִחיו נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ זֶ ה ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ .
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּפוֹ ֵרשׂ נֶ נָ אד ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל,
ּפוֹ נֶ ה הוּא ֲאלֵ ֶיהם ,אוֹ ֵמר ֶאל ַה ַהיְ דו ִּקים:
"לִ י ,יְ ִד ַידיֵ ,אין ָאח וְ גַ ם ָאחוֹ ת ֶא ְח ַסר.
ֲא ָבל ָ ּבזֹאת ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ָ ּב ֱאל ִֹהים,
ימינִ י ִּת ּ ַמק,
וָ לֹאִּ ,ת ַיב ׁש יָ ִדי וִ ִ
ִּתנְ ׁשֹר ָה ַר ֲע ָמה ִמ ַ ּצ ַ ּואר סו ִּסי ַה ּטוֹ ב,
וְ ֶאת חֹד לַ ֲה ִבי ּתֹאכַ ל ַה ֲחלֻ ָ ּדה
ִאם ִ ּב ְר ׁשו ִּתי ָמצוּי ׁ ָשלָ ל יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה".
ָּכ ְך ֶח ֶבר ַה ַהיְ דו ִּקים ִח ֵּלק ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל .
ָעלָ ה ַעל סו ָּסתוֹ  ,רוֹ כֵ ב נֶ נָ אד ַה ַ ּביְ ָתה,
ישה.
חוֹ זֵ ר ָה ֶעלֶ ם ֶאל ִא ּמוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
זוֹ ֶאת ּ ָפנָ יו ִה ְק ִ ּבילָ ה ְ ּבחֹם וְ ַא ֲה ָבה,
ישה לוֹ כּ וֹ ס ַמיִ ם ו ִּמ ּ ֵפרוֹ ת ַה ְּסלַ ְטקוּ.
ִה ִ ּג ׁ ָ
עוֹ ד ֵהם יוֹ ׁ ְש ִבים לִ ְסעֹד ֶאת ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב
ּפוֹ נֶ ה נֶ נָ אד ַה ֵ ּבן ֶאל הוֹ ָרתוֹ ַרכּ וֹ ת:
ישהִ ,א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרה.
"א ּ ִמי ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ִ
לוּלֵ א בּ ו ׁ ָּשה ָהיְ ָתה זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים,
לוּלֵ א ָהיָ ה זֶ ה ֵח ְטא ְּכלַ ּ ֵפי ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
אתי.
ֲאזַ י ַמכְ ִח ׁיש ָהיִ ִיתי ׁ ֶש ּ ֵמ ַר ְח ֵמ ְך יָ ָצ ִ
ַמדּ ו ַּע לֹא הוֹ ַס ְפ ְּת וְ לִ י יָ לַ ְד ְּת ָאח,
לֹא ָאח יָ לַ ְד ְּת ,לֹא ָאחוֹ ת נֶ ֱא ָמנָ ה .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל ִח ַּל ְק ִּתי ִעם ֵר ַעי,
נִ ׁ ְש ַ ּבע לִ י ָּכל ֶא ָחד ִמן ַה ְ ּג ָב ִרים ְ ּבי ׁ ֶֹשר.
זֶ ה ְ ּב ָא ִחיו נִ ׁ ְש ַ ּבע וְ זֶ ה ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַרק ֲאנִ יִ ,א ּ ִמי ,נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְ ּב ַח ְר ִ ּבי
ו ְּבסו ִּסי ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַעל ַ ּגבּ וֹ ֶא ְר ַּכב".
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ת־צחוֹ ק ִה ִ ּג ָידה:
ּ ָפנְ ָתה ָה ֵאם ֶאל ְ ּבנָ ּה ו ְּב ַב ְ
"הוֹ נַ ֲע ִרי ,נֶ נָ אדַ ,אל נָ א ִּת ְהיֶ ה ִט ּ ְפ ׁשוֹ ן,
ִּכי לְ ָפנִ ים יָ ָצא ָא ִח ָיך ֵמ ַר ְח ִמי .
ּ ְפ ֶר ְד ָרג ׁ ְשמוֹ ִמ ֵּל ָדהָ ,א ִח ָיך הוּא ַה ֶ ּג ֶבר,
וְ ַרק ֶא ְתמוֹ ל ִה ִ ּגיע ּו ֵאלַ י ׁ ְשמוּעוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
הוּא לֹא ָרחוֹ ק ִמ ָּכאןָ ,ח ַבר ֶאל ַה ַהיְ דו ִּקים
ְ ּביַ ַער ַ ּג ֶר ִב ָיצה ֵאי ׁ ָשם ֵ ּבין ֶה ָה ִרים,
ַמנְ ִהיג ֶאת ֵמ ֵר ָעיו ו ְּמ ַפ ֵּקד ַעל ֶח ֶבר".
ָאז לְ ִא ּמוֹ ֵמ ׁ ִשיב נֶ נָ אד ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּצ ִעיר:
ישהִ ,א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרה,
"א ּ ִמי ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ִ
ַה ְת ִקינִ י לִ י ֻּכ ּתֹנֶ תַ ,אדֶּ ֶרת ֲח ָד ׁ ָשה
ִמ ֶ ּצ ֶמר ְמ ׁ ֻש ָ ּבח ׁ ֶשגּ וֹ נוֹ יָ רֹק.
לֹא ֲא ֻר ָּכה ִמדַּ יְ ,ק ָצ ָרה ְּכ ִמדָּ ִתי.
ִּכי ַא ֲח ֵרי ָא ִחי ֲאנִ י יוֹ ֵצא לָ תוּר .
ָּכ ְך ִמ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַח ַ ּיי ָּתבוֹ א ַעל ִס ּפו ָּק ּה".
ֲאזַ י לְ יַ ִּק ָיר ּה נֶ נָ אד ָה ֵאם ֵה ׁ ִש ָיבה:
"אל ִּת ׁ ְש ַּת ֶּטה ,יַ לְ דִּ י ,נֶ נָ אד ְ ּבנִ י ַה ָ ּי ָקר,
ַ
ָ
ִּכי ַ ּב ּ ִמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזה ַח ֶ ּייך ְּת ַק ּ ֵפד".
ַא ְך לֹא ׁ ָש ָעה נֶ נָ אד לְ ַאזְ ָה ַרת ִא ּמוֹ
וְ ַת ַחת זֹאת ָעשָׂ ה ֶאת ׁ ֶש ִּלבּ וֹ ָח ַפץ.
ִה ְת ִקינָ ה לוֹ ָה ֵאם ַאדֶּ ֶרת ֲח ָד ׁ ָשה,
גּ וֹ נָ ּה יָ רֹק ֻּכלּ וֹ ְ ,ק ָצ ָרה ְּכ ִמדָּ תוֹ .
הוּא לָ ֻא ָּכף עוֹ לֶ ה וְ ַעל סוּסוֹ דּ וֹ ֵהר,
יוֹ ֵצא נֶ נָ אד ָה ֶעלֶ ם לָ תוּר ַא ַחר ָא ִחיו .
ָּכ ְך ִמ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַח ָ ּייו ָּתבוֹ א ַעל ִס ּפו ָּק ּה.
רוֹ כֵ ב הוּא ְ ּב ַד ְרכּ וֹ וְ לֹא מוֹ ִציא ִמ ָּלה,
לֹא יְ ִר ָיקה ,לֹא לַ ַח ׁש ַעל אֹזֶ ן ָה ַר ּ ָמ ְך.
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָרכַ ב ו ָּבא ֶאל ַ ּג ֶר ִב ָיצה,
ְּכמוֹ ַ ּבז ָּכסוּף קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ָה ֶעלֶ ם:
"א ָה ּהּ ַ ,ג ֶר ִב ָיצהַ ,הר יָ רֹק וְ ָרם,
ֲ
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ַה ְב ִק ְר ְ ּב ָך ׁשוֹ כֵ ן יוּנָ אק ִ ּגבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל?
ָא ִחי הוּא ִמ ֵּל ָדהְ ּ ,פ ֶר ְד ָרג הוּא ׁ ֵשם ַה ֶ ּג ֶבר.
ַה ְב ִק ְר ְ ּב ָך ׁשוֹ כֵ ן ּ ְפ ֶר ְד ָרג ִ ּגבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל?
ֲא ָה ּהִ ,מי יְ ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ִדי לִ ְמצֹא אוֹ תוֹ ?"
ִמ ַּת ַחת לְ ַא ּׁשו ַּח יוֹ ׁ ֵשב ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָא ִחיו,
יוֹ ׁ ֵשב וְ נָ ח ַה ֶ ּג ֶברׁ ,שוֹ ֶתה ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן.
וּלְ ֵעת קוֹ ל לֹא נוֹ ָדע ַמ ִ ּג ַיע ֶאל ָאזְ נוֹ
הוּא ְמ ַמ ֵהרּ ,פוֹ ֵקד ַעל ֶח ֶבר ֵמ ֵר ָעיו:
אקים יְ ִד ַידיַ ,א ַחיֵ ,ר ַעי לַ ֶ ּנ ׁ ֶשק,
"יוּנָ ִ
ְ
ְצא ּו ְ ּבמוֹ ַרד ַהדֶּ ֶרךָ ,הכִ ינ ּו ַמ ֲא ָרב.
לְ ַאלְ מוֹ נִ י ַה ְמ ִּתינוַּ ,ה ְמ ִּתינ ּו לוֹ ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ַאל ִּת ְפ ְ ּגע ּו ָ ּב ִא ׁישַ ,אל ִּת ׁ ְשדְּ ד ּו אוֹ תוֹ ,
ִּכי ִאם אוֹ תוֹ ָה ִביא ּו ַחי לְ ָפנַ י ,לְ כָ אן,
וְ כָ ְך נוּכַ ל לָ ַד ַעת ִאם ִמ ּׁ ֶש ָּלנ ּו הוּא".
אקים לָ שִׂ ים לוֹ ַמ ֲא ָרב,
יָ ְצא ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים יוּנָ ִ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשהִ ,מנְ יָ ן ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
אשוֹ ן ָ ּבא וְ רוֹ כֵ ב נֶ נָ אד.
ֶאל ַה ֶח ֶבר ָה ִר ׁ
ִא ׁיש ִמן ָה ֲעשָׂ ָרה לֹא ִמ ְתיַ ֵ ּצב מוּלוֹ ,
ַאף ֶאת סוּסוֹ ֵאין ִא ׁיש ֵמ ֵעז לִ ְת ּפֹס ָ ּב ֶר ֶסן.
וְ ַרק ְמ ַטר ִח ִ ּצים ֵהם ְמ ׁ ַש ְ ּג ִרים ֵאלָ יו.
אקים:
ֲאזַ י קוֹ ֵרא נֶ נָ אד ֶאל ֶח ֶבר ַה ּיוּנָ ִ
"ח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמ ֶ ּי ִריַ ,א ַחי ִמן ֶה ָה ִרים,
ִ
ּ
לְ ַמ ַ ּזלְ כֶ ם ּ ְפטו ִּרים ַא ֶּתם ִמ ְל ַב ֵּק ׁש
ְּכמוֹ ִתי ַא ַחר ָא ִחי ,וּכְ מוֹ ָא ִחי אוֹ ִתי.
הוּא ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני לָ בוֹ א ֵאלָ יו לְ כָ אן".
ֲאזַ י ִה ִ ּנ ַיח לוֹ ַה ֶח ֶבר לְ ַד ְרכּ וֹ  .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאל ַה ּ ִמנְ יָ ן ַה ָ ּבא נֶ נָ אד ִה ִ ּג ַיע,
ַ ּגם ֵהם ִ ּב ְמ ַטר ִח ִ ּצים ִק ְ ּבל ּו ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ֶעלֶ ם.
אקים:
ֲאזַ י קוֹ ֵרא נֶ נָ אד ֶאל ֶח ֶבר ַה ּיוּנָ ִ
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"ח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמ ֶ ּי ִריַ ,א ַחי ִמן ֶה ָה ִרים,
ִ
לְ ַמ ַ ּזלְ כֶ ם ּ ְפטו ִּרים ַא ֶּתם ִמ ְּל ַב ֵּק ׁש
ְּכמוֹ ִתי ַא ַחר ָא ִחי ,וּכְ מוֹ ָא ִחי אוֹ ִתי.
הוּא ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני לָ בוֹ א ֵאלָ יו לְ כָ אן".
ֲאזַ י ִה ִ ּנ ַיח לוֹ ַה ֶח ֶבר לְ ַד ְרכּ וֹ  .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאל ַה ּ ִמנְ יָ ן ַה ָ ּבא נֶ נָ אד ִה ִ ּג ַיע,
ַ ּגם ֵהם ִ ּב ְמ ַטר ִח ִ ּצים ִק ְ ּבל ּו ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ֶעלֶ ם.
ׁשוּב לֹא ִה ְבלִ יג ָה ִא ׁישָ ּ ,פ ְק ָעה ַס ְבלָ נוּתוֹ .
נָ ַפל ַעל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ,נִ לְ ַחם ָ ּב ֶהם ְ ּב ׁ ֶש ֶצף.
אשוֹ נָ ה ָ ּגזַ ר ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב,
ֲעשֶׂ ֶרת ִר ׁ
ִמנְ יָ ן ׁ ֵשנִ י – אוֹ ָתם ָר ַמס ְ ּב ַפ ְרסוֹ ָתיו,
ישי ִמ ֵּלט נַ ְפ ׁשוֹ ֶאל ֶה ָה ִרים.
ִמנְ יָ ן ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֵמ ֶהם ָ ּב ְרח ּו לַ ַ ּי ַערֵ ,מ ֶהם ֶאל ֵמי ַה ַ ּנ ַחל,
ֶאת ְ ּבשׂ וֹ ָר ָתם ֵה ִביא ּו ִ ּב ְפנֵ י ּ ְפ ֶר ְד ָרג ַה ֶ ּג ֶבר:
"עוֹ ְד ָך ָּכאן נָ חְ ּ ,פ ֶר ְד ָרגָ ,אסוֹ ן יָ ַרד ָעלֵ ינוּ.
ָה ַאלְ מוֹ נִ י ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְת ָך הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש
ָק ַטל ַ ּב ֲאנָ ׁ ֵשינ ּו לְ ִפי ֶח ֶרב".
לִ ְד ַבר ֵר ָעיו נֶ ְח ּ ַפזָ ,קם ַעל ַרגְ לָ יו ּ ְפ ֶר ְד ָרג,
נוֹ ֵטל ַק ׁ ְש ּתוֹ ַה ֶ ּג ֶבר וְ ֶאת ַא ׁ ְש ּ ַפת ִח ָ ּציו,
ו ַּמ ֲא ָרב לָ שִׂ ים יוֹ ֵצא ָה ִא ׁיש לַ דֶּ ֶר ְך .
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַא ּׁשו ַּח ּתוֹ ֵפס ֶאת ְמקוֹ מוֹ ,
ְ ּב ַאלְ מוֹ נִ י ַעל סוּס יוֹ ֶרה הוּא ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת.
ֹאש ַה ֵחץִ ּ ,פ ֵּל ַח ֶאת לִ בּ וֹ ,
ּ ָפגַ ע בּ וֹ ר ׁ
ּ ָפצו ַּע ֲאנו ּׁשוֹ ת קוֹ ֵרא נֶ נָ אד ְ ּבקוֹ ל,
גּ וּפוֹ ַעל ָה ֻא ָּכף נִ ְפ ָּתל וְ נֶ ֱא ָבק.
ְּכמוֹ ַ ּבז ָּכסוּף קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ ל נֶ נָ אד:
"א ָה ּהַ ,היְ דוּק ַא ִ ּביר ׁשוֹ כֵ ן ָ ּב ָהר,
ֲ
ָ
ָ
יַ ֶּכה אוֹ ְתך ָה ֵאלָ ,א ִחי ,יַ ֶּכה אוֹ ְתך לַ ּ ָמוֶ ת.
ימינְ ָך יַ ֶּכה אוֹ ָת ּה ַה ּ ַמק,
ַהלְ וַ אי וִ ִ
ַה ָ ּיד ׁ ֶש ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת ׁ ִש ְ ּג ָרה ֶאל לְ ָב ִבי.
ַהלְ וַ אי וְ ֵעינְ ָך ִּת ְצנַ ח ִמ ּתוֹ ְך ּ ָפנֶ ָיך,
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ָה ַעיִ ן ָ ּב ּה ִּכ ַ ּונְ ָּת ִח ֶ ּצ ָיך ֶאל לִ ִ ּבי,
וּלְ וַ אי ׁ ֶש ֶאל ָא ִח ָיך לָ ַעד ִּת ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע
ָּכמוֹ נִ י זֶ ה ַע ָּתהֲ ,אנִ י וְ גַ ם ָא ִחי
ֲא ׁ ֶשר ָק ָרא לִ י ֵה ָ ּנה לָ בוֹ א וְ לַ ֲאסוֹ נִ י
ֶאת ִּכ ּסו ַּפי ֵאלָ יו לִ ְפר ַֹע ְ ּבמוֹ ִתי".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ֵחרו ֵּפי ָא ִחיו ּ ְפ ֶר ְד ָרג ׁשוֹ ֵמ ַע,
ׁשוֹ ֵאל אוֹ תוֹ ָה ִא ׁיש ִמ ַּת ַחת לָ ַא ּׁשו ַּח:
את?"
ו ִּמי ַא ָּתהּ ֶ ,בן ַחיִ לֵ ,מ ֵאיזֶ ה ַ ּביִ ת ָ ּב ָ
ּ ָפצו ַּע וְ ָחבוּלֲ ,אזַ י נֶ נָ אד ֵמ ׁ ִשיב לוֹ :
"מדּ ו ַּע זֶ ה ׁשוֹ ֵאל ַא ָּתה ַעל ֵ ּבית ָא ִבי,
ַ
וְ כִ י לְ ִה ְת ַח ֵּתן בּ וֹ ְּת ַב ֵּק ׁש אוּלַ י?
נֶ נָ אד ָה ֶעלֶ ם ׁ ְש ִמי ,וְ ֻא ּ ָמנו ִּתי לוֹ ֵחם .
לִ י ֵאם זְ ֵקנָ ה ַה ַח ָ ּיה ְ ּבגַ ּ ָפ ּה
וְ לִ י ַ ּגם ָאח ֶא ָחד וְ הוּא ָא ִחי ַ ּבדָּ ם.
ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָק ְרא ּו לָ ִא ׁיש ,וְ ֵאין לִ י זוּלָ תוֹ ,
אתי לְ ַב ֵּק ׁש
וְ ֶאת ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָא ִחי ָּכאן ָ ּב ִ
וּלְ ַמ ֵּלא ְ ּבכָ ְך ֶאת ִמ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַח ַ ּיי.
ַה ּ ִמ ׁ ְש ָאלָ ה ָעלֶ ָיה ׁ ִש ַּל ְמ ִּתי ְ ּב ַח ַ ּיי".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ּ ְפ ֶר ְד ָרג ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַה ָּלל ּו
ׁ ָש ַמט ַק ׁ ְש ּתוֹ ָה ִא ׁיש וְ ֶאת ַא ׁ ְש ּ ַפת ִח ָ ּציו.
נֶ ְח ּ ָפז ֶאל ַה ּ ָפצו ַּעִ ,מן ָה ֻא ָּכף נוֹ ֵטל,
נִ זְ ָהר ַמ ׁ ְש ִּכיב ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָא ִחיו ָ ּב ָאחוּ.
"א ָּתה הוּא זֶ ה ֵאפוֹ אָ ,א ִחי נֶ נָ אד ָה ֶעלֶ ם,
ַ
ָ
ָ
ֲאנִ י ּ ְפ ֶר ְד ָרג ָא ִחיךָ ,א ִחיך ִמ ֵּל ָדה.
אוּלַ י עוֹ ד ִּת ְתאוֹ ׁ ֵש ׁש וְ יֵ ָר ְפא ּו ּ ְפ ָצ ֶע ָיך,
ַע ָּתה ָאכִ ין לְ ָך ִמ ֻּכ ָּתנְ ִּתי ַּת ְחבּ ׁ ֶֹשת
ו ָּב ְר ִט ָ ּיה ַהזּוֹ ּ ְפ ָצ ֶע ָיך ֶא ֱחב ֹׁש".
ֵמ ׁ ִשיב לוֹ ַעל דְּ ָב ָריו ָה ֶעלֶ ם ַה ּ ָפצו ַּע:
"א ָּתה הוּא זֶ ה ֵאפוֹ אְ ּ ,פ ֶר ְד ָרג ָא ִחי ַ ּבדָּ ם!
ַ
ָ
רוֹ אוֹ ת אוֹ ְתך ֵעינַ יַ ,ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא,
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אתי ֶאת ִמ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַח ַ ּיי.
ִה ֵ ּנה ְ ּבכָ ְך ִמ ֵּל ִ
לֹא ,לֹא ֶאשְׂ רֹדִּ ,כי ֲאנו ׁ ִּשים ּ ְפ ָצ ַעי,
ֲא ָבל ֶא ְמ ַחל לְ ָך ַעל ִּכי דָּ ִמי ׁ ָש ַפכְ ָּת".
ָא ַמר דְּ ָברוֹ נֶ נָ אד וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ּפוֹ ַר ַחת.
בּ וֹ כֶ ה ֵמ ַעל גּ וּפוֹ ּ ְפ ֶר ְד ָרג ו ְּמקוֹ נֵ ן:
"א ָה ּהָ ,א ִחי נֶ נָ אדְּ ,כאוֹ ר ַח ּ ָמה ַא ָּתה לִ י.
ֲ
זָ ַר ְח ָּת כּ ֹה ֻמ ְקדָּ םּ ְ ,בקוּם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
ֲא ָבל ַ ּב ֲעבו ִּרי ֻמ ְקדָּ ם ִמדַּ י ׁ ָש ַק ְע ָּת.
ְּכ ֶצ ַמח ָה ֵר ָיחן ָהיִ ָית ְ ּבגַ ִ ּני,
ַמ ְצ ִמ ַיח נִ ָ ּצנִ ים ֻמ ְקדָּ ם ,עוֹ לֶ הּ ,פוֹ ֵר ַח,
וְ ָאז ֻמ ְקדָּ ם ִמדַּ י ָּכלֶ הָ ,ק ֵמל לָ ַעד".
ׁשוֹ לֵ ף ֵמ ֲחגוֹ רוֹ ֶאת ּ ִפגְ יוֹ נוֹ ּ ְפ ֶר ְד ָרג,
ו ְּבלִ בּ וֹ ָעמֹק נוֹ ֵעץ ֶאת חֹד ַה ַּל ַהב,
לְ ַצד ָא ִחיו נוֹ ֵפל וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ּפוֹ ַר ַחת .
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קֹוביץ' ַּב ֶּׁש ִבי
ְסטֹויָ אן יַ נְ ִ
ֵעת ָּכ ְב ׁש ּו ַה ּטו ְּר ִקים ֶאת ַה ֶח ֶבל קוֹ ָטר
ֶאת ֲח ַצר יַ נְ קוֹ ִב ִיצ'י ׁ ָש ְדד ּו ַה ּפוֹ לְ ׁ ִשים
ו ַּב ּׁ ֶש ִבי לָ ְקח ּו ֶאת ִאילְ יָ ה ְס ִמילְ יָ נִ יץ',
ו ַּב ּׁ ֶש ִבי לָ ְקח ּו ֶאת ְסטוֹ יָ אן יַ נְ קוֹ ִביץ'.
נוֹ ְת ָרה ַּכ ַּלת ִאילְ יָ הַ ,עלְ ַמת ֵחן ,לְ ַבדָּ ּה
־עשְׂ ֵרה,
ַא ֶ ּילֶ ת ֲא ָה ִבים ַא ְך ַ ּבת ֲח ֵמ ׁש ֶ
וְ כַ ָּלתוֹ ׁ ֶשל ְסטוֹ יָ אן ַה ְ ּצ ִע ָירה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ׁ ָשבו ַּע ,לֹא יוֹ ֵתרִ ,מ ֶּט ֶקס ַה ְּכלוּלוֹ ת .
ֶאל ַה ֶּק ֶרת ִא ְיס ַטנְ בּ וּל ֵה ִביא ּו ֶאת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
וְ ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶיהן ָמ ְסר ּו לִ ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ֻּסלְ ָטאן.
נוֹ ְתר ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ָ ּבנוֹ ת ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ַ ּב ּׁ ֶש ִבי,
ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ְּת ִמימוֹ ת וִ ָיר ִחים ׁ ִש ְב ָעה.
ֶאת ָה ִא ְסלָ אם ָּכ ָפה ֲעלֵ ֶיהן ַה ֻּסלְ ָטאן,
ו ְּב ָסמו ְּך ֵאלָ יו ֵה ִקים לָ ֶהן ָח ֵצר.
ָאז ֶאל ֵר ֵעה ּו יַ נְ קוֹ ִביץ' דִּ ֵ ּבר ִאילְ יָ ה ְס ִמילְ יָ נִ יץ':
ֵ"ר ִעי ַה ּטוֹ בְ ,סטוֹ יָ אןָ ,א ִחינ ּו ָה ָאהוּב.
ַחג לַ ּטו ְּר ִקים ָמ ָחרִ ,מ ׁ ְש ֶּתה ׁ ֶשל יוֹ ם ׁ ִש ּׁ ִשי .
יֵ ֵצא ֻסלְ ָטאן לַ דֶּ ֶר ְך ,וְ ַה ּטו ְּר ִקים ִע ּמוֹ
וְ ֵא ׁ ֶשת ַה ֻּסלְ ָטאן ִעם ְ ּבנוֹ ת ַה ְּלוָ יָ ה.
ִאם לְ ֵבית ָהאוֹ ָצר ִּתגְ נֹב ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח,
וְ ִאם ֶאת ַה ּ ַמנְ עוּל ֶא ְפרֹץ ֶאל ָה ֻא ְרוָ ה,
ֲאזַ י יִ ְהיֶ ה ְ ּביָ ֵדינ ּו ָממוֹ ן ְ ּב ׁ ֶש ַפע ַרב
ו ׁ ְּשנֵ י סו ִּסים טוֹ ִבים ַה ּ ֻמ ְב ָח ִרים ָ ּב ֵע ֶדר,
וְ כָ ְך נוּכַ ל לִ ְרכּ ֹב ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ ָטר
וְ ֶאת ֲאהוּבוֹ ֵתינ ּו נוּכַ ל לָ ׁשוּב לִ ְראוֹ ת
וּלְ נַ ּׁ ֵשק ֶאת ּ ִפ ֶיהן ׁ ֶשלּ ֹא נֻ ּׁ ַשק ִמ ְּכ ָבר".
ֶה ֱאזִ ינ ּו ָה ַא ִחים ִא ׁיש לְ ִד ְב ֵרי ֵר ֵעהוּ.
וְ כָ ְך לְ ָמ ֳח ָרתּ ְ ,ביוֹ ם ַחג ַה ּטו ְּר ִקים,
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ְ ּבעוֹ ד ִעם ְמלַ ָ ּויו עוֹ שֶׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ֻסלְ ָטאן,
וְ ִעם ְ ּבנוֹ ת לְ וָ יָ ה ַר ְעיָ תוֹ ּפוֹ ַס ַעת,
ֶאל ֵ ּבית אוֹ ָצר ָ ּגנַ ב ְסטוֹ יָ אן ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח,
ֶאת ַה ּ ַמנְ עוּל ּ ָפ ַרץ ְס ִמילְ יָ נִ יץ' לָ ֻא ְרוָ ה.
נָ ְטל ּו ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ִמן ָהאוֹ ָצר ְ ּב ׁ ֶש ַפע
ו ׁ ְּשנֵ י סו ִּסים ָ ּגנְ ב ּו ִמ ּ ֻמ ְב ֲח ֵרי ָה ֵע ֶדר,
ו ִּמ ֲהר ּו לִ ְדהֹר ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי קוֹ ָטר.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ְרב ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶאל ְמבוֹ אוֹ ת קוֹ ָטר
ּ ָפ ַתח ְסטוֹ יָ אן יַ נְ קוֹ ִביץ' וּלְ ָא ִחיו ָא ַמר:
"האִ ,אילְ יָ ה יְ ִד ִידיָ ,א ִחינ ּו ָה ָאהוּב,
ָ
ֵצא ,לֵ ְך לְ ָךָ ,א ִחיֶ ,אל ְמעוֹ נְ ָך ַה ַ ּצח,
וְ ָאנֹכִ י ֶא ְפנֶ ה ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַּכ ְר ִמי,
ַה ֶּכ ֶרם ֶאת ְ ּג ָפנָ יו ְ ּבמוֹ יָ ַדי נָ ַט ְע ִּתי.
ַע ָּתה ֵאלֵ ְך ֶא ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ַּכ ְר ִמי ּפוֹ ֵר ַח,
ִמי ֲענָ ָפיו גּ וֹ זֵ םִ ,מי ּפֹארוֹ ָתיו קוֹ ׁ ֵשר,
יַ ד ִמי דּ וֹ ֶאגֶ ת לוֹ ו ַּמ ׁ ְש ִ ּג ָיחה ָעלָ יו".
ָהלַ ְך ִאילְ יָ ה ,נֶ ְח ּ ַפז ֶאל ְמעוֹ נוֹ ַה ַ ּצח,
וְ ֶאל ַּכ ְרמוֹ ּ ָפנָ ה ָא ִחיו ְסטוֹ יָ אן יַ נְ קוֹ ִביץ',
וְ ׁ ָשם ֵ ּבין ַה ְ ּג ָפנִ ים ּ ָפגְ ׁ ָשה ֶאת ְ ּבנָ ּה ִא ּמוֹ .
ישה ֶאת שְׂ ָע ָר ּה גּ וֹ זֶ ֶרת,
ָה ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
קוֹ לַ ַעת לְ ַצ ּ ָמה ו ָּב ּה ָענָ ף קוֹ ׁ ֶש ֶרת,
ו ִּב ְד ָמעוֹ ת ַמ ׁ ְש ָקה ֶאת נִ ָ ּצנֵ י ַה ֶ ּג ֶפן .
זוֹ כֶ ֶרת ַה ְ ּז ֵקנָ ה ֶאת ְ ּבנָ ּה ְסטוֹ יָ אן ,אוֹ ֶמ ֶרת:
"אבוֹ יְ ,סטוֹ יָ אן יַ ְּל ִדיַּ ,ת ּפו ַּח ַה ָ ּז ָהב,
ֲ
ִּכ ְמ ַעט וְ ׁ ָשכְ ָחה ִא ּ ְמ ָך אוֹ ְת ָךְ ,סטוֹ יָ אן,
ַא ְך לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח לָ ַעד ֶאת יֶ לֶ ה ַּכ ָּל ִתי,
ָה ּה ,יֶ לֶ ה ַּכ ָּל ִתי ,זָ ָהב ָטהוֹ ר ׁ ֶש ִּלי".
ֵ ּב ֵר ְך אוֹ ָת ּה ְסטוֹ יָ אן ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל:
ישה,
"יַ ֲעזֹר לָ ְך ַהבּ וֹ ֵראּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ישה ּו ָצ ִעיר ִמ ּ ֵמ ְךִ ,א ּׁ ָשה,
ַה ֵאין לָ ְך ִמ ׁ ֶ

סטויאן ינקוביץ' ,פסל הגיבור.
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ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה ַּת ְח ֵּת ְך ֶאת ַה ּ ְמלָ אכָ ה ַ ּב ֶּכ ֶרם?
ֵהן ַח ָּל ׁ ָשה ִה ָ ּנ ְך ו ְּב ׁ ָשנִ ים ֻמ ְפלֶ גֶ ת!"
ישה ְ ּבא ֶֹמץ:
ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ָריו ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
"עלֵ ה ו ְּצלַ חֵ ,ר ִעיָ ,ה ֶעלֶ ם ֶ ּבן ְ ּבלִ י ׁ ֵשם,
ֲ
ּ
לֹאֵ ,אין לִ י ְצ ִע ִירים לְ ַס ֵי ַע ְ ּביָ ִדי,
וְ ַרק ְסטוֹ יָ אן ַה ֵ ּבןּ ְ ,בנִ י יְ ִח ִידי ְסטוֹ יָ אן,
נְ ָטלוּה ּו ַה ּטו ְּר ִקים ,לָ ְקח ּו אוֹ תוֹ ַ ּב ּׁ ֶש ִבי,
אוֹ תוֹ ִעם ִאילְ יָ ה יַ ַחד ,הוּא ֶ ּבן־דּ וֹ דוֹ ׁ ֶשל ְסטוֹ יָ אן.
ַּכ ָּלה נָ ָאה ִה ִ ּנ ַיח זֶ ה ִאילְ יָ ה ַא ֲח ָריו,
יָ ִמים ט"ו ִ ּבלְ ַבד ַא ַחר ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין,
ו ְּסטוֹ יָ אן ַא ֲח ָריו ֶאת ַּכ ָּלתוֹ ִה ִ ּנ ַיח
ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ִ ּבלְ ַבד ֵמ ָאז לֵ יל ַה ְּכלוּלוֹ ת,
נַ ֲע ָרה ִמ ַ ּביִ ת טוֹ ב ו ַּבת ָא ִחי.
ִה ְמ ִּתינָ ה ָה ַעלְ ָמה ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ְּת ִמימוֹ ת
ו ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת עוֹ ד יְ ָר ִחים ׁ ִש ְב ָעה.
ֲא ָבל ַה ּיוֹ ם נִ ּ ֵׂשאת ִהיאַ ,א ֵחר נוֹ ֵטל יָ ָד ּה.
ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְראוֹ ת ָ ּב ַח ְר ִּתיֶ ּ ,פן יִ ּׁ ָש ֵבר לִ ִ ּבי.
ַעל ֵּכן ִמ ַה ְר ִּתי ֵה ָ ּנה ֶאל ַה ְ ּג ָפנִ ים ַ ּב ֶּכ ֶרם".
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִבין ַה ֵ ּבן ֶאת ַמ ׁ ְש ָמעוּת דְּ ָב ֶר ָיה
ֲאזַ י ִמ ֵהר ַה ֵ ּבן לַ ַ ּביִ ת ַה ָּל ָבן.
ַ ּב ֲח ָד ָריו ָמ ָצא הוּא ֶאת אוֹ ְר ֵחי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף
וְ ֵאלּ ּו ֶאת ּ ָפנָ יו ִק ְ ּבל ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
לִ ּווּה ּו ִמ ּסוּסוֹ ַעד ׁ ֻשלְ ַחן ַה ְּסעו ָּדה.
ֵעת לִ גְ רוֹ נוֹ ֵה ִריק ְסטוֹ יָ אן ְ ּג ִב ַיע יַ יִ ן
ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ָה ֶעלֶ םֶ ,אל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים דִּ ֵ ּבר:
"א ַחי ,אוֹ ְר ֵחי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשףַ ,ה ְּלבו ׁ ִּשים ָּכל טוּב.
ַ
ֲה ִת ְסלְ ח ּו לִ י ִאם ֶא ְפ ַּתח ֶאת ּ ִפי ְ ּבזֶ ֶמר?"
ֵה ׁ ִשיב ּו ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ֻּכ ָּלם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד:
"פ ַתח ּ ִפ ָיך וְ זַ ּ ֵמרַ ,א ִ ּביר ִ ּבלְ ִּתי יָ דו ַּע!
ְּ
ַהכּ ֹל טוֹ ב וְ יָ ֶפה וְ ֵאין ַעל ַמה ִּל ְסל ַֹח".
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ֲאזַ י ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ְסטוֹ יָ אן ְ ּבקוֹ ל ָ ּגבוֹ ַּה:
"היֹה ָהיְ ָתה ְסנוּנִ יתּ ָ ,בנְ ָתה ֵקן לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
ָ
זְ ַמן ַרב ָ ּבנְ ָתה אוֹ תוֹ ֵּ ,ת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ְּת ִמימוֹ ת,
ֲא ָבל ְ ּבב ֶֹקר זֶ ה לְ ַה ְח ִריבוֹ ֵה ֵח ָּלה.
ֹק־כסוּף גּ וֹ נוֹ ,
ָאז נֵ ץ ֵאלֶ ָיה ָטס ,יָ ר ָּ
ֵמ ִעיר ִ ּב ָירה טו ְּר ִקית ָה ְרחוֹ ָקה הוּא ָטס
וְ לֹא נָ ַתן לָ ּה ְ ּב ִק ָ ּנ ּה ַה ּטוֹ ב לִ ְפגּ ַֹע".
לֹא ָע ְמד ּו אוֹ ְר ֵחי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף ַעל ַּכ ָ ּונַ ת ַה ּׁ ִשיר,
ַא ְך ַר ְעיַ ת ָה ֶעלֶ ם ֵה ִבינָ ה ַ ּגם ֵה ִבינָ ה.
ִמ ָ ּיד נִ ְפ ֶר ֶדת ִהיא ֵמ ֲח ָתנָ ּה ,נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת,
עוֹ לָ ה ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶאל ַה ּ ִמגְ דָּ ל לְ ַמ ְעלָ ה,
ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ִהיא קוֹ ֵראת לַ ֲאחוֹ תוֹ ׁ ֶשל ְסטוֹ יָ אן:
"הוֹ ִ ּג ָיס ִתי ׁ ֶש ִּלי ,הוֹ ֲאחוֹ ִתיַ ,ה ְק ׁ ִש ִיבי.
ְסטוֹ יָ אן ָא ִח ְיך ִה ִ ּג ַיעָ ׁ ,שב ַ ּב ֲעלִ י ַה ַ ּביְ ָתה!"
ׁשוֹ ַמ ַעת ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה ֲאחוֹ ת ְסטוֹ יָ אןֲ ,אזַ י
ִמן ַה ּ ִמגְ דָּ ל נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ,יוֹ ֶר ֶדת וְ ׁשוֹ לַ ַחת
ֵעינֶ ָיה לְ כָ ל ֵע ֶברְ ,ס ִביב ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ּפוֹ ַס ַעת,
ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ִּת ְר ֶאה ֶאת ּ ְפנֵ י ְסטוֹ יָ אן ָא ִח ָיה.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ִחינָ ה ִ ּב ְפנֵ י ְסטוֹ יָ אן ָא ִח ָיה
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִה ְת ַח ְ ּבק ּו וְ זֶ ה ֶאת זֶ ה נִ ּׁ ְשק ּו
ו ְּב ִד ְמעוֹ ת שִׂ ְמ ָחה ָאח וְ ָאחוֹ ת ֵה ִציפוּ,
דִּ ְמעוֹ ת שִׂ ְמ ָחה וָ א ׁ ֶֹשרּ ְ ,ב ָרכָ ה וְ ַא ֲה ָבה.
ָק ְרא ּו ָּכל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַה ְּלבו ׁ ִּשים ָה ָדר:
"ה ּהְ ,סטוֹ יָ אן יַ נְ קוֹ ִביץ'ַ ,ה ַ ּב ַעל וְ ַה ּׁשוֹ ַע,
ָ
ֵּכ ַיצד זֶ ה נְ ַק ֵ ּבל ַּכ ְס ּ ֵפנ ּו ֲחזָ ָרה?
ִּכי ַרב הוּא ַה ּ ָממוֹ ן ׁ ִש ַּל ְמנ ּו עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם
ימה לְ ִה ָ ּנשֵׂ א לְ ַב ַעל".
ַר ְעיָ ְת ָך ִה ְס ִּכ ָ
ֵה ׁ ִשיב לַ ּ ְמ ֻס ִ ּבים ֲאזַ י יַ נְ קוֹ ִביץ' ְסטוֹ יָ אן:
"ה ְמ ִּתינוַּ ,רבּ וֹ ַתי ַה ְּלבו ׁ ִּשים ָה ָדר,
ַ
ַא ַחר ׁ ֶש ֶא ְתבּ וֹ נֵ ן ְמ ַעט ַ ּב ֲאחוֹ ִתי
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ֶא ְפנֶ ה וְ ֶא ְתיַ ֵחס לְ סוּגְ יַ ת ַה ֶּכ ֶסף,
נוֹ שֵׂ א ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפ ֵתר ִאם נְ גַ ֶּלה ָרצוֹ ן".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְמ ַעט ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ ,
ִח ֵּלק לְ כָ ל ָ ּב ֵאי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף ַמ ָּתנוֹ ת,
ֹאש,
לְ זֶ ה נָ ַתן ֻּכ ּתֹנֶ ת ,לְ זוֹ ִמ ְט ּ ַפ ַחת ר ׁ
וְ ֶאת יַ ד ֲאחוֹ תוֹ ִה ְב ִט ַיח לֶ ָח ָתן.
ּ ָפ ְר ׁש ּו ַה ּ ְמ ֻס ִ ּביםִ ,א ׁיש לְ ֵביתוֹ שָׂ ֵמ ַח.
נָ ָטה ַה ּיוֹ םָ ,היָ ה זֶ ה ִעם ְסעו ַּדת ָה ֶע ֶרב,
ישה ָ ּב ָאה בּ וֹ כָ ה ַה ַ ּביְ ָתה .
ָה ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ָהיָ ה ִ ּבכְ יָ ּה דּ וֹ ֶמה לְ קוֹ ל ַה ּקו ִּק ָ ּיה,
ִּכי ִ ּב ְסטוֹ יָ אן נִ זְ ֶּכ ֶרת ָה ֵאם ְ ּבשֵׂ ָיב ָת ּה:
"אבוֹ יְ ,סטוֹ יָ אן יַ לְ דִּ יַּ ,ת ּפו ַּח ַה ָ ּז ָהב,
ֲ
ָ
ָ
ִּכ ְמ ַעט וְ ׁ ָשכְ ָחה ִא ּ ְמך אוֹ ְתךְ ,סטוֹ יָ אן,
ַא ְך לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח לָ ַעד ֶאת יֶ לֶ ה ַּכ ָּל ִתי,
ָה ּה ,יֶ לֶ ה ַּכ ָּל ִתי ,זָ ָהב ָטהוֹ ר ׁ ֶש ִּלי.
ִמי עוֹ ד יַ ְמ ִּתין לְ ֵאם זְ ֵקנָ ה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
את ּה יֵ ֵצא וִ ַיק ֵ ּבל ּ ָפנֶ ָיה,
ִמי לִ ְק ָר ָ
ִמי עוֹ ד יִ ׁ ְש ַאל אוֹ ָת ּה ְ ּבשֵׂ ָיב ָת ּה,
ִ'א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרהַ ,היְ גֵ ָעה ִה ָ ּנ ְך?'"
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ָעה אוֹ ָת ּה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ְסטוֹ יָ אן
יָ ְצ ָאה ֶאל ֶה ָח ֵצר ּ ָפנֶ ָיה לְ ַה ְק ִ ּביל.
נָ ְטלָ ה ֶאת ַה ְ ּז ֵקנָ ה ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
ישה:
וְ כָ ְך דִּ ְ ּב ָרה ֶאל ָה ֵאם ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
"ה ּהַ ,אל ִּת ְב ִּכי יוֹ ֵתרִ ,א ּ ִמי ַהיְ ָק ָרה,
ָ
ְ
ֹאשך זָ ְר ָחה ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה.
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַעל ר ׁ ֵ
ְ
ְסטוֹ יָ אן ְ ּבנֵ ְך ַה ָ ּי ִחיד ֵאלַ יִ ך ׁ ָשב ַה ַ ּביְ ָתה".
רוֹ ָאה ָה ֵאם ֶאת ְ ּבנָ ּהּ ְ ,בנָ ּה ַה ָ ּי ִחיד ְסטוֹ יָ אן,
ָק ְר ָסה ָה ֵאם לָ ָא ֶרץ וְ ֶאת רו ָּח ּה ֵה ׁ ִש ָיבה.
ְּכ ָדת וְ ִדין ָק ַבר ַה ֵ ּבן ֶאת הוֹ ָרתוֹ ,
ְּכ ַבת ְמלָ כִ ים ָק ַברִּ ,כי ָּכ ְך יָ ֶאה לָ ֵאם.
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הדיכוי הביא למרד נוסף ,הפעם בקנה מידה רחב בהרבה ובהנהגתו של מנהיג
מוכשר ,צירוף נדיר למדי של איש צבא מעולה ופוליטיקאי ממולח ,דיוֹ רדיֶ ה ּ ֶפטרוביץ',
הנודע בכינויו ָק ָרדיורדיה ,בשל רעמת שערו השחורה .
המרד פרץ בפברואר שנת   .1804שנה לאחר מכן כבר עמד לרשותו של פטרוביץ'
גיס מאומן ומצויד היטב של  5000לוחמים ,ובעזרתו עלה בידו להביס צבא גדול כפליים
של גֵ יסות הטורקים שנשלחו על ידי הווזיר החדש של בלגרד על מנת לדכא את ניצני
המרידה  .השלב הבא היה גירוש הטורקים ממבצר סמדרבו שעל הדנובה – סמל רב
עוצמה לדיכוי העותמאני – ולבסוף הקרב הגדול במישאר .פטרוביץ' ,במהלך אסטרטגי
מבריק ובמלחמה עיקשת של גיסותיו ,הצליח לגבור על צבא טורקי בן עשרים אלף
חייל ,כולל יחידות נבחרות של היניצ'ארים ,וזאת בעשרת אלפי סרבים בלבד .
[]389
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אט אט עלה בידו של קרדיורדיה
לשחרר את רובה של סרביה  .שחרור
מונטנגרו בסיוע מורדים מקומיים היה
השלב הבא ,אולם ללא הצלחה  .הסיבה
העיקרית הייתה התבוסה האוסטרית
מול נפוליון בוַ גראם ( )1809וכיבוש
מוסקבה בשנת   .1812לשתי המעצמות
היו עתה דאגות חשובות יותר מטיפול
בבעיית הבלקנים ,והסרבים נותרו
ללא בעלי־ברית  .הדבר ניכר בשטח
– הטורקים המשוחררים מן העול
האוסטרו־רוסי התפנו לטיפול במרד
הסרבי  .גיסותיו של פטרוביץ' הונסו
לכל עבר ,וקרדיורדיה עצמו נמלט
מעבר לדנובה  .בשנת 1813
צפונה אל ֵ
חזרו הטורקים ותפסו את כל השטחים
שהיו קודם בשלטונם ,וסרביה כולה
דיוקנו של דיורדיה (קרדיורדיה) פטרוביץ'.
שבה להיות תחת העול הטורקי .
תמשיח בכנסיית הר אופלנץ' ( .)Oplenacעל
עם מנוסתו של פטרוביץ' עלה
פי ציור הדיוקן בידי לוקיץ' בורוביקובסקי
(.1801 ,)Borovikovski
לבימת ההיסטוריה הסרבית מנהיג אחר,
הוא מילוש אוֹ בּ ֶרנוביץ' ( .)Obrenovic
האיש שיתף לכאורה פעולה עם הטורקים ,שהפכוהו במהרה ל"איש שלהם"  .אולם
לאחר שצבר השפעה רבה יצא נגד הסולטאן ,וכבר במחצית השנייה של שנת 1815
הצליח לגרש את גיסות העותמאנים מחלק ניכר של ארצו  .בשנת  1817עשה
קרדיורדיה את טעות חייו ושב לארצו מגלותו באוסטריה  .זמן קצר לאחר שובו הוא
נרצח  .כל הסימנים הובילו אל אוברנוביץ'  .בין שתי המשפחות המסועפות פרץ ריב
דמים שהאפיל על קורותיה של סרביה במשך מאה שנים בקירוב  .בשנת  1833זכתה
האוטונומיה הסרבית למעמד של מדינה עצמאית ,ומילוש אוברנוביץ' ,בתפקיד של
מנהיג לאומי ,ישב ראש בדיוני האספה הלאומית ( )Skupstinaבבלגרד .
היה זה קרוב לשני עשורים קודם לכן ,בחג השבועות של שנת  ,1815באחת
השעות הקשות בקורות ההתנערות הסרבית מן הכיבוש העותמאני ,שווק קראג'יץ
זכה להכיר את פיליפ וישניץ ,הגוּסלאר העיוור  .וישניץ צעד עם צבאות המורדים
בכל אשר פנו עוד משנת  ,1806ולא היה מי שהכיר כמותו את עלילותיהם ,שאותן
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פיליפ וישניץ ( ,)Višnjić, 1767-1834פסלו של המשורר הוא פרט מתוך יד זיכרון
לקרב קוסובו בעיר קרושבץ.
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קיבץ בכישרון של משורר גדול ,הלחין ושר .בין  14הבלדות ששר וסיפר וישניץ בפני
קראג'יץ היו שתי הבלדות המוגשות בזאת לקורא :הפואמה הארוכה ראשיתו של מרד
הדהימי; וכן הקרב בשדה מישאר.
בניגוד לבלדות אחרות מתקופות שונות ,נעדר משתי יצירות אלו האנכרוניזם
ההיסטורי .התיאור הוא מדויק ומפורט ,וההישג הפיוטי אינו נופל בערכו מן הכרוניקה
ההיסטורית  .אולם אליה וקוץ בה – הקרבה הכרונולוגית לנושאי העלילה גורמת
למשורר לגדוש אותה בפרטים רבים ,רבים מדי לאוזנו של הקורא הבלתי מעורב .
מכאן העדרה של הילת האגדה המיטיבה עם הבלדה העממית .
פיליפ וישניץ" ,ההומרוס הסרבי" ,גוסלאר עיוור ,מחבר שורה של בלדות ,ביניהן
השירה האפית ראשיתו של מרד הדהימי  .ווק קראג'יץ פגש בו בשנת  ,1815לאחר
כיבושה מחדש של סרביה בידי הטורקים .קראג'יץ רשם מפיו  14בלדות ופרסם אותן
באוסף השירה שלו משנת   .1845תיאוריו של וישניץ מדויקים למדי ,פטורים מהיבט
חד־צדדי של האירועים – מגמה המאפיינת שירה לאומית – ובעלי הבחנה פסיכולוגית
דקה  .סגולה אחרונה זו מעניקה לשירתו ממד אנושי החריג בשירה בת זמנו .



ראשיתו של מרד הדהימי
הפואמה הארוכה נמסרת כאן בחלקה הראשון בלבד 211 ,שורות מתוך  629במקור .
הסיבה המרכזית לכך צוינה לעיל  .הפירוט החוזר על עצמו – המרתק בוודאי לאוזנו
של המומחה לקורותיו של המרד הסרבי בעשור הראשון של המאה ה ,18-אך מייגע
לא מעט את הקורא הלא מעורב  .יתרה מזו ,השליש הראשון המתורגם בזאת ,עולה
לכל הדעות בסגולותיו הפיוטיות על היתר .
למרבה העניין ,חלקה הראשון של הבלדה מסופר מנקודת ראותם של הטורקים,
הראיָ ה ,קרי :על הסרבים הנוצרים  .המשוחחים הם ארבעה מן
הד ִה ָ ּיה השליטים על ַ
ַ
הדהיה שאינם מרוצים מן ההקלות מרחיקות הלכת כלפי הראיה ,עליהן החליט וזיר
הסולטאן בבלגרד .הארבעה מחליטים להפוך את הגלגל ,ובאמצעות כספם הרב להקים
צבא שיכפה על הדהימי (הראיה) שלטון של טרור הכולל רצח ראשי הכפרים ,כמרים
והמרת דת בכפייה .ההחלטה נופלת למרות אזהרותיו של פוצ'ו הזקן בן המאה ,המזמן
אליהם מטיף (מולא) וחוֹ ג'א המקריאים באוזניהם תקדימים מגווילים ישנים .
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ה"ראיָ ה"  .המדובר באותו מעמד של בני חסות
ה"דהימי" על ַ
יצוין כי העדפתי את ְ
תחת שלטון מוסלמי ,אלא שדהימי הוא ביטוי קרוב יותר לאוזנו של הישראלי ,ומוכר
לנו מן השיח הציבורי הניטש בסוגיית האסלאם.


הקרב בשדה מישאר
בדומה לבלדה הקודמת גם הקרב בשדה מישאר מסופר מנקודת ראותו של האויב,
הק ּ ֶפ ָטן קוּלין ,הנופל בקרב מידו של דיורדיה
במקרה זה אשת האויב ,רעייתו של ַ
פטרוביץ' ,מנהיג המרד ומצביא גיסות הסרבים  .התיאור בפי העורבים הוא לכאורה
חסר פניות לחלוטין ,השניים מקרקרים את אשר ראו ואף ואינם מסתירים את
השתתפותם בצער הרעיה על מות בעלה  .אולם דווקא בדוח היבש והתכליתי של
צמד העורבים באה לביטוי ביתר שאת שמחת הנקמה שחש המאזין לשירת הגוסלאר,
המונה אחד לאחד את קורבנות האויב ,ומידי מי וכיצד מצאו את מותם  .מותה של
אשת קולין משיברון לב בסיום הבלדה ,אף הוא ,יש להניח ,לא עורר את המאזין
הסרבי להשתתף בצער האלמנה .
רשימת השמות הארוכה מוכרת בחלקה לחוקר ,והקורא יזכה להתוודע לכמה מהם
בהערות המצורפות לשער זה .
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ימי
אׁשיתֹו ֶׁשל ֶמ ֶרד ַה ְּד ִה ִ
ֵר ִ
ֵאלִ י ַה ּטוֹ בַ ,ה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א,
ַמה ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ְ ּב ֶא ֶרץ ֶס ְר ְ ּביָ ה .
ַה ּ ַמ ְה ּ ָפ ְך ַה ּ ִמ ְתחוֹ לֵ ל ָ ּב ּה,
ו ָּבא ׁ ִשלְ טוֹ ן ָח ָד ׁש ָעלֶ ָיה.
ַא ְך לֹא שְׂ ֵב ִעים ַה ְּקנְ יֵ זִ 'ים נַ ַחת,
לֹא ַה ּטו ְּר ִקי ָה ְר ַע ְב ָּתן,
ימי ַהכּ וֹ ֵר ַע
וְ ַרק ַהדְּ ִה ִ
ַּת ַחת ִמ ֵּסי טו ְּר ִקי ָע ִריץ,
ָר ַחב לִ בּ וֹ ָ ,היָ ה שָׂ ֵמ ַח.
ַ ּגם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֵעינֵ ֶיהם אוֹ רוּ,
ִּכי ִמן ָה ָא ֶרץ דָּ ם ּ ָפ ַרץ
ו ָּב ָאה ֵעת לְ ִמלְ ָח ָמה.
ֵעת דָּ ם לִ ׁ ְש ּפ ְֹך לִ כְ בוֹ ד ַה ְ ּצלָ ב,
לִ נְ קֹם ַעל ֵח ְטא ָאבוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם.
יָ ְצא ּו לַ ְּק ָרב ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה
ו ַּב ּ ְמרוֹ ִמים אוֹ תוֹ ת ִה ִ ּציבוּ.
ִ ּב ׁ ְש ֵמי ַה ֶּס ְר ִ ּבים ַה ּׁ ְשלֵ וִ ים
ימןִ :מ ּיוֹ ם ְט ִר ּיפוּן
נָ ְתנ ּו ִס ָ
וְ ַעד יוֹ ם דּ ו ְּר ָדא ִא ׁיש ַה ּק ֶֹד ׁש
יַ ְקדִּ יר ַה ַּס ַהר ֶאת ּ ָפנָ יו.
ֲאזַ י יִ ְּטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
ַא ְך לֹא נָ ְטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים .
ימן ׁ ֵשנִ י נִ ַּתן:
ֲאזַ י ִס ָ
יט ִרי,
ימ ְ
ִמדּ ו ְּר ָדא ַעד יוֹ ם צוֹ ם דִּ ִ
ִ ּב ׁ ְש ֵמי ַה ֶּס ְר ִ ּבים ַה ּׁ ְשלֵ וִ ים
הוּנְ פ ּו דְּ גָ לִ ים ְספוּגִ ים ְ ּב ָדם .
ֲאזַ י יִ ְּטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
ַא ְך לֹא נָ ְטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים .

פיליפ וישניץ',
הגוסלאר העיוור.
(ראו אתר RASTKO
בנספח ביבליוגרפיה).
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Početak bune protiv dahija
Bože mili! Čuda velikoga!
Kad se ćaše po zemlji Srbiji,
Po Srbiji zemlji da prevrne
I da druga postane sudija,
Tu knezovi nisu radi kavzi,;
Nit’ su radi Turci izjelice,
Al’ je rada sirotinja raja,
Koja globa davati ne može,
Ni trpiti Turskoga zuluma;
I radi su Božij ugodnici,;
Jer je krvca iz zemlje provrela,
Zeman doš’o valja vojevati,
Za krst časni krvcu proljevati,
Svaki svoje da pokaje stare.
Nebom sveci staše vojevati;
I prilike različne metati
Viš’ Srbije po nebu vedrome;
’Vaku prvu priliku vrgoše:
Od Tripuna do svetoga Ðurđa
Svaku noćcu mesec se vataše,;
Da se Srblji na oružje dižu,
Al’ se Srblji dignut’ ne smjedoše.
Drugu sveci vrgoše priliku:
Od Ðurđeva do Dmitrova dana
Sve barjaci krvavi idoše;
Viš’ Srbije na nebu vedrome,
Da se Srblji na oružje dižu,
Al’ se Srblji dignut’ ne smjedoše.
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ישי נִ ַּתן:
ימן ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲאזַ י ִס ָ
ֶ ּב ָחג ׁ ֶשל ָסאב ּ ָפ ַרץ קוֹ ל ַר ַעם
ִמחוּץ לְ עוֹ נָ תוֹ ּ ַ ,בח ֶֹרף
נָ גַ ּה ָ ּב ָרק ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש,
ָה ָא ֶרץ ָר ֲע ׁ ָשה ִמ ֶּק ֶדם.
לְ ַמ ַען יִ ְּטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
ַא ְך לֹא נָ ְטל ּו נִ ׁ ְש ָקם ַה ֶּס ְר ִ ּבים .
ימן:
ׁשוּב ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים נָ ְתנ ּו ִס ָ
ִ ּב ׁ ְש ֵמי ַה ֶּס ְר ִ ּבים ַה ּׁ ְשלֵ וִ ים
לָ ְק ָתה ְ ּביוֹ ם ָא ִביב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ְ ּביוֹ ם ָא ִביב ְ ּבצוֹ ם ֶסנְ ט ְט ִר ּיפוּן.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש לָ ְק ָתה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש לִ זְ ר ַֹח ׁ ָש ָבה .
טו ְּר ִקים רוֹ ִאים זֹאת ְ ּב ֶ ּבלְ ְ ּג ָרד,
ׁ ִש ְב ָעה דַּ ִה ָ ּיה ְ ּב ִע ָירם:
ּק־אלְ יָ ה,
ַאגָ אנְ לִ ָ ּיה וְ קוּצ'ו ַ
ו ׁ ְּשנֵ י ַא ִחים ֵה ּ ָמה ְ ּבנֵ י פוֹ ִצ'יץ,
ד־אגָ א וּמוּס ַאגָ א
ֶמ ְח ֶמ ַ
וַ ֲחכַ ם דַּ ִה ָ ּיה מוּלָ א יוּסוּף,
־אגָ א
ַס ּ ַפק ַה ֶּק ֶרת דֶּ ְרוִ ׁיש ַ
וְ ַה ָּסב פוֹ צ'וֹ ֶ ּבן ֵמ ָאה .
ָח ְבר ּו ׁ ִש ְב ַעת ַהדַּ ִה ָ ּיה יַ ַחד
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ְס ַט ְמבּ וּלּ ְ ,ב ִ ּב ּיוֹ גְ ָרד,
ָח ְב ׁש ּו ְ ּגלִ ימוֹ ת ׁ ָשנִ יִ ,ה ִ ּביט ּו
ימנִ ים ,דִּ ְמ ָעה ִה ִ ּזילוּ.
ַ ּב ִּס ָ
"א ָה ּהֵ ,ר ַעי ,לָ אוֹ ת ַמה ּ ֵפ ׁ ֶשר?
ֲ
לְ ֻפ ְר ָענוּת ֵעדוּת וָ ׁ ֶש ֶבר".
ִ ּב ְמצו ָּק ָתם ׁ ִש ְב ָעה דַּ ִה ָ ּיה
ָח ְפזוּ ,יָ ְצק ּו ַּכד ִמ ְ ּזכוּכִ ית,
ִמ ְּלא ּו אוֹ תוֹ ְ ּב ֵמי דָּ נו ָ ּּבה,
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Treću sveci vrgoše priliku:
Grom zagrmi na svetoga Savu;
Usred zime, kad mu vreme nije,
Sinu munja na časne verige,
Potrese se zemlja od istoka,
Da se Srblji na oružje dižu,
Al’ se Srblji dignut’ ne smjedoše.;
A četvrtu vrgoše priliku:
Viš’ Srbije na nebu vedrome
Uvati se sunce u proljeće,
U proljeće na svetog Tripuna,
Jedan danak tri puta se vata,;
A tri puta igra na istoku.
To gledaju Turci Bijograci,
I na grada svi sedam dahija:
Aganlija i Kučuk-Alija,
I dva brata, dva Fočića mlada,;
Mehmed-aga i šnjime Mus-aga,
Mula Jusuf veliki dahija,
Derviš-aga gracki taindžija,
Starac Fočo od stotine ljeta,
Sve sedam se sastalo dahija;
Bijogradu na Stambol-kapiji,
Ogrnuli skerletne binjiše,
Suze rone, a prilike glede:
“Ala kardaš! Čudnijeh prilika”
“Ono, joldaš, po nas dobro nije.”
Pa od jada svi sedam dahija
Načiniše od stakla tepsiju,
Zagrabiše vode iz Dunava,
Na Nebojšu kulu iznesoše,
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נְ שָׂ אוּה ּו ֶאל ִמגְ דַּ ל נֶ בּ וֹ יְ ָסה
ו ִּב ְמרוֹ ָמיו אוֹ תוֹ ִה ִ ּניחוּ,
לוֹ כְ ִדים בּ וֹ אוֹ ר כּ וֹ כָ ב ִמ ּ ַמ ַעל,
לוֹ ְמ ִדים ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ָהאוֹ תוֹ ת
ו ַּמה ּצוֹ ֵפן לָ ֶהם ָע ִתיד .
ֹאשם ִה ְר ִּכינוּ,
ְס ִביב ַה ּ ְמכָ ל ר ׁ ָ
ַצלְ ָמם נִ ׁ ְש ַקף ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
יטב ִה ִ ּביט ּו
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵ
ָרא ּו ַהדַּ ִה ָ ּיה ִּכי ָח ֵסר
ֹאש ַעל ְּכ ֵת ַפיִ ם .
לָ ֶהםֵ ,אלִ י! ר ׁ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו זֹאת ַה ּׁ ִש ְב ָעה
ׁ ָשלְ פ ּו ִא ׁיש ִא ׁיש ַק ְרדּ ֹם ,נִ ּ ְפצ ּו
ֶאת ַּכד ַה ּ ַמיִ ם לִ ְר ִס ִיסים
ו ִּמ ּ ְמרוֹ ֵמי ִמגְ דַּ ל נֶ בּ וֹ יְ ָסה
ֶאל ֵמי ַהדָּ נו ָ ּּבה ִה ׁ ְשלִ יכוּ,
ּ ֶפן יִ ָ ּו ֵתר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו זֵ כֶ ר.
ֲאזַ י ׁ ִש ְב ַעת ֻמ ֵּכי ַה ַ ּצ ַער
ִמן ַה ּ ִמגְ דָּ ל – יַ ְק ׁ ִשיץ' ָ ּבנָ ה ּו –
יָ ְרד ּו ְ ּבלֵ ב ָּכ ֵבד לְ ַמ ָּטה.
ֶאל ֵ ּבית ָק ֶפה ְר ַחב יָ ַדיִ ם
ּ ָפנ ּו ֲאזַ י וּבוֹ ֵה ֵסבּ וּ.
יָ ׁ ְשב ּו ָסמו ְּך ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ,
ֹאש זֶ ה פוֹ צ'וֹ ַה ָ ּז ֵקן,
ָ ּבר ׁ
זְ ָקנוֹ יוֹ ֵרד ַעד לַ ּ ָמ ְתנַ יִ ם.
ָק ְרא ּו ְ ּבקוֹ ל ׁ ִש ְב ַעת ַהדַּ ִה ָ ּיה:
"מ ִּטיף וְ חוֹ גָ 'א ,בּ וֹ א ּו ֵה ָ ּנה,
ַ
ָה ִביא ּו ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש,
ּ ָפ ְר ׁש ּו אוֹ ָתם ,וְ כָ ְך נֵ ַדע
ַמה ַ ּי ֲעלֶ ה ְ ּבגוֹ ָרלֵ נוּ".
ָח ְפז ּו ַמ ִּטיף וְ חוֹ גָ 'אּ ָ ,בא ּו
וְ ִע ּ ָמ ֶהם ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש.
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Navrh kule vrgoše tepsiju,
U tepsiju zv’jezde povataše,
Da gledaju nebeske prilike,
Što će njima biti do pošljetka,
Oko nje se sastaše dahije,
Nad tepsijom lice ogledaše;
Kad dahije lice ogledaše,
Sve dahije očima viđeše,
Ni na jednom glave ne bijaše.
Kad to viđe sve sedam dahija,
Potegoše nadžak od čelika,;
Te razbiše od stakla tepsiju,
Baciše je niz bijelu kulu,
Niz bijelu kulu u Dunavo,
Od tepsije nek potroška nema,
Pa od jada svi sedam dahija;
Pošetaše brižni neveseli
Niz Nebojšu kulu Jakšićevu,
Odšetaše u kavu veliku,
Pak sjedoše po kavi velikoj,
Sve sjedoše po kavi velikoj,
Sve sjedoše jedan do drugoga;
Starca Foču vrgli u začelje,
Bijela mu brada do pojasa,
Pak povika sve sedam dahija:
“K nama brže, hodže i ’vaizi!
“Ponesite knjige indžijele,
“Te gledajte, što vam knjige kažu,
“Što će nama biti do pošljetka.”
Potekoše hodže i ’vaizi,
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קוֹ ְר ִאים ָ ּב ֶהם ,דִּ ְמ ָעה זוֹ לֶ גֶ ת
וְ זֹאת אוֹ ְמ ִרים ֵהם לַ דַּ ִה ָ ּיה:
"טו ְּר ִקיםַ ,א ִחיםִ ׁ ,ש ְב ָעה דַּ ִה ָ ּיה,
ִה ֵ ּנה ּו דְּ ַבר ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש:
לְ ֵעת נִ ְרא ּו אוֹ תוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה
ִ ּב ְר ִק ִיעים ׁ ְשלֵ וִ ים ׁ ֶשל ֶס ְר ְ ּביָ ה
־מאוֹ ת,
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ֲח ֵמ ׁש ֵ
ָהיָ ה זֶ ה ֵקץ ַמ ְמלֶ כֶ ת ֶס ְר ְ ּביָ ה.
ֶאת ַמ ְמלַ כְ ָּתם ֲאזַ י ָּכ ַב ׁ ְשנוּ,
ֹאש,
לִ ׁ ְשנֵ י ְמלָ כִ ים ָּכ ַר ְתנ ּו ר ׁ
ֹאש קוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ְ ּב ָצארוֹ גְ ָרד
ר ׁ
לִ גְ דוֹ ת ׁ ַש ָראץ ,יו ַּבל צוֹ נֵ ן,
ֹאש לָ זָ אר ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ  .
וְ ר ׁ
נָ ַקם ָאז ִמילוֹ ׁש וְ ָד ַקר
ֶאת ַה ֻּסלְ ָטאןַ ,א ְך ְ ּב ֶט ֶרם ֵמת
ָר ָאה עוֹ ד מו ָּראד ָהכֵ ַיצד
ָּכ ַב ׁ ְשנ ּו ֶאת ַמ ְמלֶ כֶ ת ֶס ְר ְ ּביָ ה.
ֲאזַ י ִק ֵ ּבץ וָ זִ יר וְ ׁשוֹ ַע:
'טו ְּר ִקיםַ ,א ִחיםּ ְ ,במוֹ ִתי ַא ִ ּנ ַיח
ִ ּב ֵידיכֶ ם ֶאת ֶא ֶרץ ֶס ְר ְ ּביָ ה.
ַה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ְד ָב ַרי לְ ַמ ַען
לְ א ֶֹר ְך זְ ַמן ּתוּכְ ל ּו לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ּה.
ימי,
ַאל ִּת ְת ַע ּ ְמר ּו ִ ּב ְבנֵ י ַהדְּ ִה ִ
מו ָּטב לִ נְ הֹג ָ ּב ֶהם ְ ּב ֶח ֶסד .
יְ ִהי ַה ּ ַמס ט"ו דִּ ינָ ר,
יְ ִהי ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים דִּ ינָ ר ַה ּ ַמס .
ְקנָ ס ו ִּמ ִּסים ׁשוּב ַאל ָּת ִטיל ּו
לְ ַבל יְ ִהי ֶחלְ ָקם ָהעֹנִ י.
ַאל ִּת ְפ ְ ּגע ּו ְ ּב ָק ְד ׁ ֵש ֶיהם,
לֹא ְ ּב ָד ָתם ו ִּבכְ בוֹ ָדם.
ימי
ַאל ִּתנְ ְקמ ּו ִ ּב ְבנֵ י ַהדְּ ִה ִ
ַעל ׁ ֶש ּמוֹ ֵטט אוֹ ִתי ַה ֶּס ְר ִ ּבי .
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Donesoše knjige indžijele;
Knjige glede, grozne suze rone,;
Dahijama ovako govore:
“Turci, braćo, sve sedam dahija”
‘Vako nama indžijeli kažu:
“Kad su ’nake bivale prilike
“Viš’ Srbije po nebu vedrome;
“Ev’ od onda pet stotin’ godina,
“Tad je Srpsko poginulo carstvo,
“Mi smo onda carstvo zadobili,
“I dva vlaška cara pogubili:
“Konstantina nasred Carigrada;
“Ukraj Šarca, ukraj vode ladne,
“I Lazara na polju Kosovu;
“Miloš ubi za Lazu Murata,
“Al’ ga dobro Miloš ne potuče,
“Već sve Murat u životu bješe;
“Dok mi Srpsko carstvo osvojismo,
“Onda sebi vezire doziva:
“Turci braćo, lale i veziri!
“Ja umrijeh, vama dobih carstvo,
“Nego ovo mene poslušajte,;
“Da vam carstvo dugovječno bude:
“Vi nemojte raji gorki biti,
“Veće raji vrlo dobri bud’te;
“Nek je harač petnaest dinari,
“Nek je harač i trideset dinari;
“Ne iznos’te globa ni poreza,
“Ne iznos’te na raju bijeda;
“Ne dirajte u njihove crkve,
“Ni u zakon, niti u poštenje;
“Ne ćerajte osvete na raji;
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ֵהן זֶ ה ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ַהלּ וֹ ֵחם,
ִּכי ֶא ֶרץ לֹא ִּתכְ בּ ֹׁש עוֹ ְד ָך
ַט ָ ּבק לוֹ ֵעס ,רוֹ ֵבץ ַעל ַּכר.
ימי
ַאל ְּתגָ ְר ׁש ּו ֶאת ְ ּבנֵ י ַהדְּ ִה ִ
ּ ֶפן נִ ְב ָהלִ ים יִ ְתע ּו ַ ּב ַ ּי ַער.
ימי ֶאת ְ ּבנֵ יכֶ ם.
ְרא ּו ַ ּבדְּ ִה ִ
ָּכ ְך ִּת ְמ ׁ ְשל ּו ָ ּב ֶהם זְ ַמן ַרב .
ַא ְך ִאם ָּת ֵפר ּו ֲע ָצ ִתי
ימי
וְ ִת ְת ַע ּ ְמר ּו ְ ּב ַעם ַהדְּ ִה ִ
ְּת ַא ְ ּבד ּו ֶאת ֶר ֶסן ַה ּׁ ִשלְ טוֹ ן'.
ֵמת ַה ֻּסלְ ָטאן ,סוֹ ְפ ִדים נוֹ ַת ְרנוּ.
ַ ּגם לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֲע ָצתוֹ ,
ימי ִה ְת ַע ּ ַמ ְרנוּ,
ְ ּב ַעם ַהדְּ ִה ִ
ְּכבוֹ דוֹ וְ ֶאת דָּ תוֹ ָר ַמ ְסנוּ,
ֵה ֵבאנ ּו ׁ ֶש ֶבר ַעל ָה ָא ֶרץ,
ִמ ִּסים ְּכ ֵב ִדים ָעלָ יו ִה ַּטלְ נוּ,
ֵ ּבאל ֵֹהי ָמרוֹ ם ָח ָטאנוּ.
ִה ֵ ּנה ּו ּ ֵפ ׁ ֶשר ָהאוֹ תוֹ ת:
ִמ ָ ּי ֵדינ ּו ִּת ָּל ַקח ָה ָא ֶרץ.
ַאל ִּת ְתיָ ְרא ּו ִמ ּ ַׂשר ו ֶּמלֶ ְך,
ִּכי ֶמלֶ ְך לֹא יֵ ֵצא ַעל ָצאר,
וְ לֹא ַמלְ כוּת ַעל ְרעו ָּת ּה,
זֶ ה חֹק ֱאל ַֹּה ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמים.
ימי .
ַא ְך ִה ּׁ ָש ְמר ּו ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ִה ִ
ֵעת ַה ִּק ְּל ׁשוֹ ן ְ ּביָ ָדם יוּנַ ף
יֶ ְח ַרד לֵ ב ַה ּטו ְּר ִקי ְ ּב ֶמ ָּכה
ַהדֶּ ַמע יִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְ ּבסו ְּריָ ה,
ימי.
ִּכי ֶאת ׁ ְשלוֹ ָמם יַ ְח ִריד ַהדְּ ִה ִ
ַא ִחים ,טו ְּר ִקיםִ ׁ ,ש ְב ַעת ַהדַּ ִה ָ ּיה,
ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ֶאת דְּ ַבר ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש.
יַ ֲעל ּו ָ ּב ֵא ׁש ָ ּב ֵּתי דַּ ִה ָ ּיה,
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“Što je mene Miloš rasporio,
“To je sreća vojnička don’jela:
“Ne može se carstvo zadobiti,
“Na dušeku sve duvan pušeći;
“Vi nemojte raju razgoniti;
“Po šumama, da od vas zazire,
“Nego paz’te raju k’o sinove,
“Tako će vam dugo biti carstvo;
“Ako l’ mene to ne poslušate,
“Već počnete zulum činit’ raji;
“Vi ćet’ onda izgubiti carstvo. –
“Car umrije, a mi ostadosmo,
“I mi našeg cara ne slušasmo,
“Već veliki zulum podigosmo:
“Pogazismo njihovo poštenje;
“Svakojake b’jede iznosismo,
“I grijotu Bogu učinismo,
“Sad su ’nake postale prilike,
“Sad će netko izgubiti carstvo;
“Ne bojte se kralja ni jednoga,
“Kralj, na cara udariti ne će,
“Niti može kraljevstvo na carstvo,
“Jer je tako od Boga postalo;
“Čuvajte se raje sirotinje;
“Kad ustane kuka i motika,
“Biće Turkom po Mediji muka,
“U Šamu će kade proplakati,
“Jera će ih raja ucv’jeliti.
“Turci braćo sve sedam dahija!;
“Tako naši indžijeli kažu,
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ִ ּב ְמעוֹ נְ כֶ ם יַ ֲעלֶ ה ָה ֵעשֶׂ ב,
אשיכֶ ם יִ ּ ְפל ּו ַ ּב ֶח ֶרב,
וְ ָר ׁ ֵ
ֶאת ַה ּ ִמ ְס ָ ּגד קו ִּרים יָ לִ יט ּו
ִא ׁיש לֹא יִ ְק ָרא עוֹ ד לִ ְת ִפ ָּלה .
ְ ּבנָ ִתיב וְ ֶד ֶר ְךֲ ,עלֵ ֶיהם
דָּ ַהר ַה ַ ּגיִ ס ַה ּטו ְּר ִקי
ו ְּב ַפ ְרסוֹ ת סו ִּסים דָּ ַרס,
ׁ ָשם ּ ֶפ ֶרא ֵעשֶׂ ב ַ ּבר יִ ְצ ַמח.
עוֹ ד לַ ּטו ְּר ִקים יַ ֲערֹג ַה ּׁ ְש ִביל
ַא ְך ְצ ָבא טו ְּר ִקים ׁשוּב לֹא יִ ְר ַּכב בּ וֹ  .
ָּכ ְך ְמלַ ּ ְמ ִדים ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש".
ׁשוֹ ְמ ִעים דְּ ָב ָריו ׁ ִש ְב ַעת ַהדַּ ִה ָ ּיה,
אש ֶיהם ִה ְר ִּכינוּ,
ְ ּב ֶע ֶצב ָר ׁ ֵ
ָּת ְקע ּו ֶאת ַמ ָ ּב ָטם ָ ּב ָא ֶרץ.
ִא ׁיש לֹא ַמ ּ ִׂשיג ַעל דְּ ַבר ַה ֵּס ֶפר
וְ לֹא חוֹ לֵ ק ַעל ּ ֵפרו ׁ ָּשיו .
פוֹ צ'וֹ ִק ּ ֵפל שֵׂ ַיבת זְ ָקנוֹ ,
נוֹ גֵ ס בּ וֹ ְ ּב ׁ ִש ָ ּניוּ ַ  .גם הוּא
ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְד ַבר ַה ֵּס ֶפר
וְ ַרק לִ בּ וֹ נִ ְב ַעת ִמ ּ ַפ ַחד .
ד־אגָ א לֹא נִ ְב ַהל
ַא ְך ֶמ ְח ֶמ ַ
וְ לֹא נֶ ְח ַרדָ ,ק ָרא ַה ֶ ּג ֶבר:
"לְ כ ּו ִמ ָּכאןַ ,מ ִּטיף וְ חוֹ גָ 'א,
ו ְּבכָ ל יוֹ ם ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש
לְ ַאלְ לַ ּה שְׂ א ּו ֶאת ְּת ִפ ַּל ְתכֶ ם.
וְ ַאל ַּת ׁ ְש ִ ּגיח ּו ַעל דַּ ִה ָ ּיה.
ָּכל עוֹ ד ָהרו ַּח וְ אוֹ ן ָ ּבנוּ,
ו ְּמצו ַּדת ֶ ּבלְ ְ ּג ָרד ְ ּביָ ֵדינ ּו
יטב
נֵ ַדע לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ִעיר ֵה ֵ
ימי.
וְ גַ ם ְ ּב ֶק ֶרב ְ ּבנֵ י ַהדְּ ִה ִ
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“Da će vaše kuće pogoreti,
“Vi dahije glave pogubiti;
“Iz ognjišta pronić’ će vam trava,
“A munare popast’ paučina;
“Ne će imat’ ko jezan učiti;
“Kud su naši drumi i kaldrme,
“I kuda su Turci prolazili
“I s konjskijem pločam’ zadirali,
“Iz klina će proniknuti trava;
“Drumovi će poželjet’ Turaka,
“A Turaka nigde biti ne će,
“Tako knjige indžijeli kažu.”
Kad to čuše svi sedam dahija,
Sve dahije nikom ponikoše;
I preda se u zemlju poglaše,
S knjigom ne zna niko besjediti,
Ni kako će knjizi odkazati.
Starac Fočo podavio bradu,
Pa je b’jelu sa zubima grize;
Ni on ne zna s knjigom besjediti,
Već se i on tome poslu čudi;
Ne poniče Fočić Mehmed-aga,
Ne poniče, već junak pokliče:
“Dišer more, hodže i vaizi!;
“Molt’te Boga i jezan učite
“Svaki danak a sve po pet puta,
“Ne brin’te se nama dahijama:
“Dok je nama zdravlja i pameti,
“I dok nam je biogradskog grada;
“Mi smo kadri upraviti gradom,
“Oko grada sirotinjom rajom.
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ִאם לֹא יֵ ֵצא ָעלֵ ינ ּו ֶמלֶ ְך,
ימי יַ ְט ִרידוּנוּ?
ֵּכ ַיצד ַהדְּ ִה ִ
ֲהלֹא ׁ ִש ְב ָעה דַּ ִה ָ ּיה ָאנוּ,
אוֹ ָצרוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע לְ כֻ ָּלנוּ.
וְ ָהאוֹ ָצר? זָ ָהב ,דּ ו ָּק ִטים,
שַׂ ִּקים ְ ּגדו ׁ ִּשים ְ ּב ׁ ֶש ַפע ע ׁ ֶֹשר.
ַא ִחים ֲאנַ ְחנ ּו ַא ְר ָ ּב ָעה,
ּק־אלְ יָ ה
ַאגָ אנְ לִ ָ ּיה וְ קוּצ'ו ַ
וְ ָאנֹכִ י וּמוּלָ א יוּסוּף,
וְ לָ נ ּו אוֹ ָצרוֹ ת ֵאין ְספֹר,
ְ ּב ֶצ ֶמד ַמ ְר ְּת ִפים ָא ַס ְפנוּ .
ִאם ַעל ַרגְ לֵ ינ ּו ַה ַּקלּ וֹ ת
נָ קוּם יַ ְחדָּ ו ַא ְר ַ ּב ְע ֵּתנוּ,
ָר ָחב נִ ְפ ַּתח ֶאת ַמ ְר ְּת ֵפינ ּו
ו ָּב ְרחוֹ בוֹ ת נַ ׁ ְשלִ ְיך זְ ָה ֵבנוּ,
ָאנוַּ ,א ְר ַ ּב ַעת ַהדַּ ִה ָ ּיה,
נְ גַ ֵ ּיס ָצ ָבא ִ ּב ְמ ִחיר דּ ו ָּק ִטים.
נְ ַח ֵּלק אוֹ תוֹ לְ ַא ְר ָ ּב ָעה,
לְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַ ּגיִ ס,
נֵ ֵצא ִמ ּׁ ַש ֲע ֵרי ִע ֵירנ ּו
ה־עשָׂ ר
ו ִּב ְמחוֹ זוֹ ת ׁ ִש ְב ָע ָ
נִ ׁ ְש ַחט ֶאת נְ ִסיכֵ י ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
נָ ִס ְיך ,עוֹ זְ רוֹ  ,עוֹ שֵׂ ה דְּ ָברוֹ ,
ו ַּב ְּכ ָפ ִרים נִ ׁ ְש ַחט ַ ּב ְּק ֶמ ִטים,
נִ ׁ ְש ַחט ְ ּבכ ֶֹמרּ ְ ,ב ִא ׁיש ֵס ֶפר,
וְ ַרק לְ יַ לְ ֵד ֶיהם נַ ִ ּנ ַיח
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּגיע ּו ַעד ִ ּגיל ׁ ֶש ַבע,
ימי,
ָּכ ְך דּ וֹ ר יִ גְ דַּ ל ,מוֹ ֵפת לַ דְּ ִה ִ
ַע ְבדּ וֹ ַּכ ָ ּיאוּת ׁ ֶשל ַה ּטו ְּר ִקי".
[]...
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“Kad kraljevi na nas vojštit’ ne će,
“Kako će nam raja dosaditi,
“Kad nas ima u sedam dahija;
“U svakoga po magaza blaga?
“Kakva blaga? Sve meka dukata,
“A sve pusta blaga ležećega;
“U nas, braćo, četiri dahije,
“Aganlije i Kučuk-Alije;
“I u mene i Mula-Jusufa,
“U svakoga ima pusta blaga
“Nebrojena po dvije magaze;
“Nas četiri kada ustanemo,
“Ustanemo na noge lagane;
“A magaze s blagom otvorimo,
“Prosućemo rušpe po kaldrmi,
“Na dukate pokupiti vojsku;
“Nas četiri velike dahije
“Na četvero razd’jeliti vojsku;
“Na četvero k’o četiri brata,
“Poći ćemo iz našega grda
“Kroz našije sedamn’est nahija,
“Isjeć’ ćemo sve Srpske knezove,
“Sve knezove, Srpske poglavice;
“I kmetove, što su za potrebe,
“I popove Srpske učitelje,
“Samo ludu đecu ostaviti,
“Ludu đecu od sedam godina,
“Pak će ona prava biti raja;
“I dobro će Turke poslužiti.
[...]
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יׁשאר
ַה ְּק ָרב ִּב ְׂש ֵדה ִמ ָ
ישארָ ,ה ָאח ּו ָה ָר ָחב,
ֵמ ַעל לִ שְׂ ֵדה ִמ ׁ ָ
ֵמ ַעל לָ ִעיר ׁ ַש ָ ּבאץַ ,ה ֶּק ֶרת ְ ּבלָ ָבן,
ָטס ַ ּב ּ ָמרוֹ ם זוּג ׁ ֶשל עוֹ ְר ִבים ׁ ְשח ִֹרים,
ִמן ַה ּ ַמ ּקוֹ ר וְ ַעד ָה ַעיִ ן דָּ ם ׁשוֹ ֵתת,
וְ ַרגְ לֵ ֶיהם ְ ּב ָדם ִמ ּט ֶֹפר ַעד ַה ֶ ּב ֶר ְך.
ַעל ַמ ְצ ָ'בה ַה ּׁשוֹ ַפ ַעת ָטס ֶצ ֶמד ָהעוֹ ְר ִבים,
חוֹ ֶצה הוּא ֶאת נְ ַהר ַהדְּ ִרינָ ה ַהגּ וֹ ֵע ׁש,
ַעל בּ וֹ ְסנִ ָ ּיה ַה ּטוֹ ָבה חוֹ לֵ ף ִ ּב ְמעוֹ פוֹ .
ַע ָּתה נוֹ ְס ִקים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ַעל ֶא ֶרץ ְ ּגבוּל וְ ִריב,
ַעל וַ אקו ּּפ ִעיר ָמחוֹ ז ָה ֲארו ָּרה,
ין־ק ּ ֶפ ָטן,
ֵהם נוֹ ֲח ִתים ַעל ַ ּגג ֵ ּבית קוּלִ ַ
ַא ְך נָ ֲחת ּו וּכְ ָבר ֵה ֵחלּ ּו ִ ּב ְצ ָרחוֹ ת.
יָ ְצ ָאה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל קוּלִ ין ֲאלֵ ֶיהם,
אתם ,אוֹ ֶמ ֶרת ֶאל ַה ּׁ ְשנַ יִ ם:
ּפוֹ ַס ַעת לִ ְק ָר ָ
"הוֹ  ,זוּג עוֹ ְר ִבים ׁ ֶש ִּלי ,עוֹ ף וְ ָא ִחיו לָ ֶב ַטח,
ַה ִאם לָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ֲח ִצ ֶיתם ֶאת ַה ְ ּגבוּל
ישאר ָה ְר ָח ִבים,
וְ ַט ְס ֶּתם ֵמ ַעל שְׂ דוֹ ת ִמ ׁ ָ
ַה ִאם עוֹ ַפ ְפ ֶּתם ַעל ׁ ַש ָ ּבאץ ַה ְּל ָבנָ ה?
ַה ִאם ְר ִא ֶיתם ׁ ָשם ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקים לָ רֹב?
ָס ִביב לְ ׁ ַש ָ ּבאץָ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
ַה ִאם ָמנָ ה ַה ַ ּגיִ ס ׁשוֹ ֵעי טו ְּר ִקים ַר ִ ּבים?
וְ אוּלַ י ְ ּב ַד ְר ְּככֶ ם ֶאת ַ ּב ֲעלִ י ְר ִא ֶיתם
ין־ק ּ ֶפ ָטןּ ַ ,ב ֲעלִ י ,שַׂ ר ַה ָ ּצ ָבא,
הוּא קוּלִ ַ
ַה ְמ ַפ ֵּקד ַעל ַחיִ ל ׁ ֶשל ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ִא ׁיש?
ִּכי ַ ּב ֲעלִ י ִה ְב ִט ַיח לַ ָ ּצאר יָ רוּם הוֹ דוֹ
ֶאת ֶס ְר ְ ּביָ ה לְ ַהכְ נִ ַיע וּלְ ַה ׁ ְש ִּכין ׁ ָשלוֹ ם
ו ַּמס עוֹ ֵבד לִ גְ בּ וֹ ת ֵמ ִא ָּכ ֵרי ָה ַראיָ ה,
לִ לְ כּ ֹד וְ גַ ם לִ ׁ ְשבּ וֹ ת ֶאת ָק ָר ְדיוֹ ְר ְדיֶ ה ַה ֶּס ְר ִ ּבי
וְ ַחי לַ ֲה ִביאוֹ ִ ּב ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ַה ָ ּצאר,
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וְ כִ י ֶאת ַמ ְצ ִ ּב ֵיאי ַה ֶּס ְר ִ ּבים ַה ּמוֹ ְר ִדים,
ׁ ֶש ַ ּב ּ ְמ ִר ָידה ֵה ֵחלּ וּ ,יִ ְקטֹל הוּא לְ ִפי ֶח ֶרב.
ישי ֶאת ָק ָר ְדיוֹ ְר ְדיֶ ה לַ ָ ּצאר?
ַה ִאם ֵה ִביא ִא ׁ ִ
ַה ִאם ׁ ִש ּ ֵפד ֶאת יַ קוּבּ ַעל חֹד ַע ּמוּד ֻמ ׁ ְש ָחז,
ַה ִאם ּ ָפ ׁ ַשט עוֹ רוֹ ׁ ֶשל לו ָּקה עוֹ ד זֶ ה ַחי,
ַה ִאם ָצלָ ה גּ וּפוֹ ׁ ֶשל ִצ'ינְ ָצ'אר ַעל מוֹ ֵקד?
ַה ִאם ׁ ִש ֵּסף ֶאת קו ּ ִּפיץ'ִ ,ה ָּכה ּו לְ ִפי ֶח ֶרב,
ַה ִאם סו ִּסים ָק ְרע ּו ֶאת ִמילוֹ ׁש לִ גְ זָ ִרים,
וְ כָ ְך ׁ ָשלוֹ ם ֵה ִביא ַעל ֶס ְר ְ ּביָ ה ַה ּמוֹ ֶר ֶדת?
ין־ק ּ ֶפ ָטןֲ ,ה ׁ ָשב ֵאלַ י ַה ַ ּביְ ָתה?
וְ קוּלִ ַ
ישי ַעל ְצ ָבא ַהבּ וֹ ְסנִ ים,
ַה ִאם עוֹ ד ְמ ַפ ֵּקד ִא ׁ ִ
ַה ִאם נֶ ְח ּ ָפז ֵאלַ י ו ְּב ָקרוֹ ב יַ ִ ּג ַיע,
ֵמ ִביא ִע ּמוֹ ֶע ְד ֵרי ָ ּב ָקר ִמ ּ ַמ ְצ ָ'בה,
ַה ִאם ֵמ ִביא ָה ִא ׁיש ִע ּמוֹ ׁ ְש ָפחוֹ ת ִמ ֶּס ְר ְ ּביָ ה
ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ ינָ ה לִ י ׁ ְש ָפחוֹ ת נֶ ֱא ָמנוֹ ת?
ָא ָ ּנאַ ,ה ִ ּגיד ּו לִ י ָמ ַתי יַ ִ ּג ַיע קוּלִ ין
ימ ַתי אוּכַ ל לְ ַצ ּפוֹ ת לְ ַב ֲעלִ י?
וְ ֵא ָ
ֵה ׁ ִשיב זוּג ָהעוֹ ְר ִבים לִ ְד ַבר ָה ַר ְעיָ ה:
"אבוֹ יַ ,ר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ַּק ּ ֶפ ָטן קוּלִ ין,
ֲ
ְ
ל ּו ַאך ָהי ּו ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְ ּב ַמ ּקוֹ ֵרינוּ .
ַא ְך ַרק ֶאת ָה ֱא ֶמת ָעלֵ ינ ּו לְ ַק ְר ֵקר.
ָאכֵ ן ָח ִצינ ּו ֶאת ַה ְ ּגבוּל ִ ּב ְמעוֹ ֵפנ ּו
ֵמ ַעל ׁ ַש ָ ּבאץ עוֹ ַפ ְפנוָּ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
ישארִ ,מ ׁישוֹ ר ְר ַחב יָ ַדיִ ם,
וְ גַ ם ַעל שְׂ ֵדה ִמ ׁ ָ
וְ ׁ ָשם ָרא ּו ֵעינֵ ינ ּו ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקים לָ רֹב.
ָק ְרב ּו ֵהם ֶאל ׁ ַש ָ ּבאץָ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
ו ֵּבינֵ ֶיהם ָהי ּו ׁשוֹ ֵעי טו ְּר ִקים ַר ִ ּבים
יש ְך ַה ּטוֹ בַ ,ק ּ ֶפ ָטן קוּלִ ין.
ו ֵּבינֵ ֶיהם ִא ׁ ֵ
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ישאר,
מוּלָ ם ֶאת ָק ָר ְדיוֹ ְר ְדיֶ ה ָר ִאינ ּו ְ ּב ִמ ׁ ָ
ישארִ ,מ ׁישוֹ ר ְר ַחב יָ ַדיִ ם .
ִ ּבשְׂ ֵדה ִמ ׁ ָ
וְ לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ עוֹ ְמ ִדים ט"ו ֶאלֶ ף ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
יש ְך ,הוּא קוּלִ ין ָה ַא ּ ִמיץ,
וְ לִ ְפ ֻקדַּ ת ִא ׁ ֵ
ָע ְמד ּו ְ ּגיָ סוֹ ת ַר ִ ּביםָ ,מנ ּו ֵהם ֵמ ָאה ֶאלֶ ף.
ָהיִ ינ ּו ׁ ָשםָ ,ר ִאינ ּו ַהכּ ֹל ְ ּבמוֹ ֵעינֵ ינוּ .
ֵּכ ַיצד ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת ִה ְת ִקיפ ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה
ישארָ ,ה ָאח ּו ָה ָר ָחב .
ֵאי ׁ ָשם ִ ּבשְׂ ֵדה ִמ ׁ ָ
ִמ ֶ ּזה ְצ ָבא ַה ּטו ְּר ִקיםִ ,מ ֶ ּזה ֵחילוֹ ת ַה ֶּס ְר ִ ּבים.
ּ ִפ ֵּקד ַעל ַה ּטו ְּר ִקים ַ ּב ֲעלֵ ְךַ ,ק ּ ֶפ ָטן קוּלִ ין,
ו ְּדיוֹ ְר ְדיֶ ה ּ ֶפ ְטרוֹ ִביץ' ּ ִפ ֵּקד ַעל ְצ ָבא ַה ֶּס ְר ִ ּבים .
ֶאת ַה ּטו ְּר ִקים ַה ֶּס ְר ִ ּבים ׁשוֹ ק ַעל יָ ֵר ְך ֵה ִביסוּ.
יש ְךָ ,חלָ ל ַ ּב ְּק ָרב,
נָ ַפל ַק ּ ֶפ ָטן קוּלִ יןִ ,א ׁ ֵ
ָק ַטל אוֹ תוֹ ַ ּב ֶח ֶרב ַה ֶּס ְר ִ ּבי ּ ֶפ ְטרוֹ ִביץ' .
ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ַאלְ ֵפי טו ְּר ִקים נָ ְפל ּו ַ ּב ְּק ָרב ִע ּמוֹ ,
ו ֵּבינֵ ֶיהם ׁשוֹ ֵעי טו ְּר ִקים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר.
ָּכל ׁשוֹ ַע ַרב הוֹ דוֹ  ,עוֹ לֶ ה ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ,
נָ ְפל ּו ָּכל ַה ָ ּב ִאים ִמבּ וֹ ְסנִ ָ ּיה ַה ְמ ֻס ַּל ַעת,
ַעל ֵּכן וַ דַּ אי ִּכי לֹא יָ ׁשוּב ַק ּ ֶפ ָטן קוּלִ ין,
הוּא לֹא יָ ָצא לַ דֶּ ֶר ְך וְ לֹא יָ בוֹ א ֵאלַ יִ ְך,
ַאל ְּת ַק ִ ּוי וְ ַאל ַּת ְמ ִּתינִ י לְ בוֹ אוֹ .
מו ָּטב ֵּתלְ ִדי ֶאת ְ ּבנֵ ְךִ ׁ ,שלְ ִחיה ּו לְ ׁ ָש ֵרת
ִּכי ַה ּׁ ָשלוֹ ם לֹא ָ ּבא ַעל ֶס ְר ְ ּביָ ה ְ ּביָ ֵמינוּ!"
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל קוּלִ ין ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת ִק ְרקו ָּרם,
ְּכמוֹ קוֹ ל נָ ָח ׁש ָהיָ ה ַה ַּל ַח ׁש ׁ ֶש ְ ּב ִפ ָיה,
ֶאל ֶצ ֶמד ָהעוֹ ְר ִבים ִה ִ ּג ָידה ָאז לֵ אמֹר:
"ק ׁשוֹ ת ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ַמ ּקוֹ ְרכֶ ם ,עוֹ ְר ִבים,
ָ
ֲא ָבל ִא ְמר ּו לִ י זֹאת ,הוֹ ֶ ,צ ֶמד ָה ַא ִחים,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם ְר ִא ֶיתם ֶאת ַה ְּק ָרב,
ַה ִאם יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ָה ֲא ֵח ִרים,
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ישאר
ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר נָ ְפל ּו ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ִמ ׁ ָ
וּמוֹ ָצ ָאם ִמבּ וֹ ְסנִ ָ ּיהָ ,ה ָא ֶרץ ַה ְמ ֻס ַּל ַעת?"
ֵה ׁ ִשיב זוּג ָהעוֹ ְר ִבים ֲאזַ י לִ ׁ ְש ֵאלָ ָת ּה:
"שמוֹ ת ָּכל ַה ֲחלָ לִ יםּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיּ ְ ,ב ַמ ּקוֹ ֵרנוּ,
ְׁ
ֻּכ ָּלם ְ ּב ַמ ּקוֹ ֵרנוּ ,וְ לִ ְמנוֹ ָתם נִ שְׂ ַמח,
ִא ׁיש ִא ׁישְ ,מ ַפ ֵּקד ו ׁ ְּשמוֹ ֵּ ,כ ַיצד נָ ַפל,
ו ְּב ֵאיל ּו נְ ִסבּ וֹ ת ָמ ָצא מוֹ תוֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ַא ַחד ַה ֲחלָ לִ ים ָהיָ ה ַק ּ ֶפ ָטן ֶמ ְח ֶמד,
ִמ ְ ּזבוֹ ְרנִ יק ָ ּבא ָה ִא ׁישָ ,ה ִעיר ַה ְּל ָבנָ ה,
נָ ַפל ִמ ָ ּידוֹ ׁ ֶשל ִמילוֹ ׁש ,זֶ ה ִמילוֹ ׁש ִמ ּפוֹ ֶצ ְ'ריָ ה.
אן־פ ָחה
וְ עוֹ ד ָחלָ ל ֲהלֹא הוּא ּ ֶפ ָחה ׁ ִשינָ ּ ֶ
ִמגּ וֹ ַרזְ ָ'דה ָ ּבא וְ הוּא ִא ׁיש ֶה ְר ֶצגוֹ ִבינָ ה,
אר ִביץ'.
נָ ַפל ִמ ָ ּידוֹ ׁ ֶשל לו ָּקה ,הוּא לו ָּקה לָ זָ ֶ
נָ ַפל ֲחכַ ם ַה ֵּס ֶפר ,הוּא מוּלָ א ָס ָראיְ לִ ָ ּיה,
ִמ ָ ּידוֹ ׁ ֶשל צ'ו ּ ִּפיץ' ֵמת ,הוּא צ'ו ּ ִּפיץ' ִא ׁיש דְּ ֶרנוֹ ָבץ' .
וְ עוֹ ד הוֹ ִציא נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ָשם זֶ ה ַח ָסן ַ ּב ׁ ִש ֶיר ִביץ',
ַהכּ ֶֹמר ְס ִמילְ יָ נִ יץ' הוֹ ִציא ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ,
וְ עוֹ ד ֶא ָחד נָ ַפל ,הוּא ַק ּ ֶפ ָטן דֶּ ְר ֶבנְ ְצ ִקי,
ֹאש ַה ַּק ּ ֶפ ָטן ָּכ ַרת לְ חוֹ ף דּ וֹ ְ ּב ָר ָבה
ֶאת ר ׁ
ְ ּבלַ ֲהבוֹ ַה ַחד יַ קוּבּ ִא ׁיש וַ לְ יֵ בוֹ   .
אבה ְמ ַעט טו ְּר ִקים ִה ִ ּגיע ּו
ָא ְמנָ ם ֶאל ְ ּגדוֹ ת ַה ָּס ָ
ְ
ימיו ָצלְ ח ּו ַעל ַ ּגב ַר ּ ָמך וְ ֶרכֶ ׁש,
וְ ֶאת ֵמ ָ
ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה ָעלָ ה ְ ּביָ ָדם לָ נוּס,
ל ּו ַא ְך שָׂ ְרד ּו ָהי ּו ִא ּמוֹ ֵת ֶיהם שְׂ ֵמחוֹ ת.
ַא ְך ַהדָּ ָבר נוֹ ַדע לְ יַ נְ קוֹ ַה ִ ּצ'ינְ ָצ'אר,
אפ ָ ּבא ַה ּ ֶמ ֶסר,
וְ ֶאל ָאזְ נֵ י לָ זָ אר מו ַּט ּ
יטב ַה ּׁ ֶשלַ ח ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ַעל ַה ּמ ֶֹתן
ָחגְ ר ּו ֵמ ַ
ָצלְ ח ּו ֶאת ֵמי ַה ַ ּנ ַחל ֶאל ְמחוֹ ז ַה ֶ ּג ְר ָמנִ ים,
ָר ְדפ ּו ֶאת ַה ּטו ְּר ִקים וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּלל ּו
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ָּת ְקע ּו ֶאת ָא ֳהלָ םּ ִ ,ב ְּק ׁש ּו ְמ ַעט לָ נו ַּח,
לָ כְ ד ּו אוֹ ָתם חוֹ נִ ים לִ גְ דוֹ ת בּ וֹ סוּט ַה ַ ּנ ַחל.
עוֹ ד ַה ּטו ְּר ִקי יוֹ ֵרד ִמן ָה ֻא ָּכף לָ ָא ֶרץ
וּלְ ֻפנְ דָּ ק לָ ָבן ּפוֹ נֶ ה לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל,
ָק ָרא ִמן ָה ֲאגַ ף ִצ'ינְ ָצ'אר ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל:
ִ'ע ְצרוּ ,טו ְּר ִקיםִ ,מ ָ ּיד ,לֹא נַ ְס ֶּתם ִמ ּ ָפנֵ ינוּ'.
אפ .
ו ֵּמ ֲאגַ ף ַא ֵחר דִּ ֵ ּבר לָ זָ אר מו ַּט ּ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע קוֹ לָ ם אוֹ ְס ְטרוֹ ץ' ַה ַּק ּ ֶפ ָטן
ימת ָמגוֹ ר ֶאת לֵ ב ָה ֶעלֶ ם,
ּ ִפ ְּל ָחה ֵא ַ
־חאג' נָ ַפל לָ ָא ֶרץ ִמ ְת ַע ֵּלף.
וּמוֹ ְסטוֹ ַ
אפ יַ ַחד,
ֲאזַ י ֲעלֵ ֶיהם ָעט ּו ִצ'ינְ ָצ'אר וּמו ַּט ּ
אפ,
ׁ ִש ֵּסף ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ ׁ ֶשל מוֹ ְסטוֹ לָ זָ אר מו ַּט ּ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל אוֹ ְס ְטרוֹ ץ' ָּכ ַרת ַ ּב ֶח ֶרב יַ נְ קוֹ .
וְ ֶאת ר ׁ
דֶּ דוֹ ִא ׁיש ְ ּג ָר ָדאץ' ָא ְמנָ ם ִמ ֵּלט נַ ְפ ׁשוֹ
ֲא ָבל לְ ָאן יִ ְפנֶ הֵ ,היכָ ן יִ ְמ ָצא ִמ ְקלָ ט?
יָ ִדיד וְ ֵר ַע ֵאין לוֹ ִ ּב ְמחוֹ ז ַה ֶ ּג ְר ָמנִ ים,
ֵאין ִמי ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּת ֶיר ּנ ּו וְ ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ יַ ִ ּציל.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת אוֹ ְס ְטרוֹ ץ' ִהכּ ּו ַה ֶּס ְר ִ ּבים נֶ ֶפ ׁש,
ְּכמוֹ זְ ֵא ֵבי ַה ַ ּי ַער לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל ֵה ֵחלּ וּ.
ׁ ָשלָ ל ו ַּבז לָ ְקחוּ ,אוֹ ְצרוֹ ת ָממוֹ ן וְ כֶ ֶסף,
ַר ּ ָמ ְך וְ ֶרכֶ ׁש טוֹ ב נָ ְטל ּו ִמן ַה ּטו ְּר ִקים,
אבה ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ִה ׁ ְשלִ יכוּ.
ימי ַה ָּס ָ
וְ ֶאל ֵמ ֵ
ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ֶאל ַה ּ ַמיִ םִ ,ה ִ ּגיד ּו ֶאל ַה ַ ּנ ַחל:
אבהְ ,קפו ִּאים וְ גוֹ ֲע ׁ ִשים,
ימי ַה ַ ּנ ַחל ָס ָ
ֵ'מ ֵ
ַה ְט ִ ּביע ּו ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ֶאת ַה ּטו ְּר ִקי אוֹ יְ ֵבנוּ'.
ץ'־ק ּ ֶפ ָטן
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ֵהם ָק ְטל ּו ֶאת אוֹ ְס ְטרוֹ ַ
מוּל ַה ּ ֻפנְ דָּ ק ַה ַ ּצח ְ ּב ֶא ֶרץ ֶ ּג ְר ָמנִ ים,
ו ְּבלִ ָ ּבם ֵאין ּ ַפ ַחד ִמ ָ ּצאר אוֹ ִמ ֻּסלְ ָטאן".
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ׁשוֹ ַמ ַעת ֵא ׁ ֶשת קוּלִ ין ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ֻפ ְר ָענוּת.
קוֹ ֵראת ְ ּבקוֹ ל – ׁשוֹ ֵמ ַע אוֹ ָת ּה ָה ֱאל ִֹהים –
וּכְ מוֹ ַה ּקו ִּק ָ ּיה קוֹ ֵראת ו ְּמקוֹ נֶ נֶ ת,
וּכְ מוֹ ְסנוּנִ ית ּ ְפצו ָּעה גּ ו ָּפ ּה ַסב ִמ ְת ּ ַפ ֵּתל.
אוֹ ֶמ ֶרת ֶאת דְּ ָב ָר ּהְ ,מ ַק ֶּללֶ ת ו ְּמנָ ֶא ֶצת:
"ש ָ ּבאץִ ,עיר לְ ָבנָ ה ,יִ ְהי ּו ׁ ְשח ִֹרים ְּכ ָתלַ יִ ְך.
ַׁ
ַהלְ וַ אי וְ ַת ֲעלִ י ַ ּב ֶּל ָהבוֹ ת ַעד ֵא ֶפר,
ִּכי ְ ּב ָסמו ְּך ֵאלַ יִ ְך ָּכל ּו ֵ ּגיסוֹ ת טו ְּר ִקים!
יִ ּטֹל ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך ָה ֵאל ,הוֹ ָק ָר ְדיוֹ ְר ְדיֶ ה,
ִּכי ִמן ַה ּיוֹ ם ָ ּב ַח ְר ָּת לְ ִה ְת ַע ּ ֵמת ִא ָּתנ ּו
ַרבּ וֹ ת ָה ִא ּ ָמהוֹ ת ֵה ֵחלּ ּו לְ קוֹ נֵ ן
ו ְּר ָעיוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָחזְ ר ּו ֶאל ָאב וָ ֵאם,
וַ ֲא ָחיוֹ ת ַרבּ וֹ ת לָ ְב ׁש ּו ַאדֶּ ֶרת ֵא ֶבל.
ַע ָּתה לִ ִ ּבי ׁ ָש ַב ְר ָּת ְ ּברֹב יָ גוֹ ן וָ ֶע ֶצב,
ֹאש ַ ּב ֲעלִ י ׁ ִש ַּס ְפ ָּת לְ ִפי ֶח ֶרב,
ִּכי ֶאת ר ׁ
ין־ק ּ ֶפ ָטן.
ֹאש ַ ּב ֲעלִ י ַה ּטוֹ ב ,הוּא קוּלִ ַ
ר ׁ
וְ ַא ָּתהַ ,הכּ ֶֹמר לו ָּקהֲ ,אנו ׁ ִּשים יִ ְהי ּו ּ ְפ ָצ ֶע ָיך.
אן־פ ָחה?
ִּכי לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת ּ ֶפ ָחה ׁ ִשינָ ּ ֶ
ּ
ָהיָ ה יָ כוֹ ל ָה ִא ׁיש לִ ְמל ְֹך ַעל ֶא ֶרץ בּ וֹ ְסנִ ָיה.
הוֹ ִ ,מילוֹ ׁשִ ,מי יִ ֵּתן מוֹ ְת ָך ֵמ ֵא ׁש ֶא ְקדּ וֹ ַח,
ד־ק ּ ֶפ ָטן
ִּכי לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת ֶמ ְח ֶמ ַ
וְ הוּא יַ ד יְ ִמינֵ נוַּ ,ה ּׁשוֹ ַע ַה ְמגוֹ נֵ ן
ַעל בּ וֹ ְסנִ ָ ּיה ו ְּבנוֹ ֶת ָיהַ ,ה ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָס ִביב לָ ּה?
וְ גַ ם ַא ָּתה ,יַ קוּבּ  ,יַ ֶּכה אוֹ ְת ָך ָה ַר ַעם
וְ יֵ ָח ֵרב ֵ ּב ְית ָך ,נָ טו ּׁש וְ ֵריק יִ ְהיֶ ה .
י־ק ּ ֶפ ָטן?
ִּכי לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת דֶּ ְר ֶבנְ ְצ ִק ַ
וּלְ וַ אי ָעלֶ ָיך ,צ'ו ּ ִּפיץ' ,יָ בוֹ א גּ וֹ ָרל דּ וֹ ֶמה,
ִּכי לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת מוּלָ א ָס ָראיְ לִ ָ ּיה,
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וְ הוּא ֲחכַ ם ַה ֵּס ֶפר ַאף ֶאת ַה ָ ּצאר ׁ ָש ַפט?
ַא ָּתהַ ,הח ֶֹר ׁש ִקיטוֹ ז' ,יַ ֶּכה אוֹ ְת ָך ַה ּי ֶֹב ׁש;
ְס ִמילְ יָ נִ יץ' ,וְ ַא ָּתה יַ ֶּכה לִ ְ ּב ָך ָה ֶע ֶצב,
ִּכי לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת ַח ָסן ַ ּב ׁ ִש ֶיר ִביץ'
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ֵאין ָּכמוֹ ה ּו עוֹ ד ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ת ַהבּ וֹ ְסנִ ים,
נָ ַט ׁש הוּא ַא ֲח ָריו ַּכ ָּלה ְ ּב ֻח ּ ָפ ָת ּה?
ַא ָּתה ,הוֹ ִצ'ינְ ָצ'אר יַ נְ קוֹ  ,יַ ֶּכה אוֹ ְת ָך ָה ֵאל.
לֹא דַּ י לְ ָך ַ ּב ּ ֶמה ׁ ֶש ַּל ּטו ְּר ִקים ָעשִׂ ָית
ַע ָּתה יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך ַ ּב ֶ ּג ְר ָמנִ ים לִ ְפר ַֹע!
ץ'־ק ּ ֶפ ָטן,
וְ כִ י לָ ּ ָמה זֶ ה ָק ַטלְ ָּת ֶאת אוֹ ְס ְטרוֹ ַ
ָה ֶעלֶ ם ַהנּוֹ ָעז ,לְ ִא ּמוֹ הוּא ֵ ּבן יָ ִחיד?"
ִה ֵ ּנה ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל קוּלִ ין,
אוֹ ֶמ ֶרת ֶאת דְּ ָב ָר ּה וְ ִעם נַ ְפ ׁ ָש ּה נִ ְפ ֶּתלֶ ת,
ּפוֹ ַר ַחת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה ,גּ ו ָּפ ּה נִ ׁ ְש ַמט לָ ָא ֶרץ
ו ְּב ִק ְר ָ ּב ּה נִ ׁ ְש ַ ּבר לִ ָ ּב ּה ֵמרֹב יָ גוֹ ן .
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על פי הפרשנות המקובלת התבוסה בקרב קוסובו היא שהביאה להתפרקות האימפריה
הסרבית של ימי הביניים  .אולם ניתוח קפדני של העידן שאחרי דושאן מוכיח כי
האימפריה התמוטטה כבר זמן רב לפני הקרב .במהלך שנות שלטונו של הצאר אוּרוֹ ש
( )1371-1355סמכותה של שושלת נמנייצ'י כבר התערערה לחלוטין בידי שליטים
מקומיים רבי עוצמה שהצליחו למשול על הטריטוריות שלהם באופן בלתי תלוי למדי
בצאר .עם מותו של אורוש ב 1371-שושלת נמנייצ'י נכחדה; וב 18-השנים שבין מותו
לקרב קוסובו נמשכו בתוך האצולה הסרבית מאבקי התפשטות טריטוריאלית.
מאבקים אלה נעשו מורכבים יותר בשל הסכנה הגוברת מצד הטורקים העותמאנים .
כבר בספטמבר  1371הביסו הטורקים את השליטים הסרבים החזקים ביותר במקדוניה,
בקרב מכריע על נהר מאריצה  .ניצחון זה היה אולי ההצלחה החשובה ביותר של
העותמאנים לפני כיבושם את קונסטנטינופול ב ,1453-מאחר שעמק הנהר מאריצה
פתח לפניהם את הדרך לשאר הבלקנים .פחות משנתיים לאחר אותו קרב על המאריצה
נאלץ הקיסר הביזנטי להסתפק ביחסים של וסל עם מוראד ה ,1-וקו ההגנה הנסוג
והולך מול הטורקים נע לצפון־מערב ,לאזורים המרכזיים יותר של סרביה.
עלייתם של הטורקים העותמאנים ממדינה לוחמת קטנה בגבול האסייתי של
האימפריה הביזנטית לאימפריה עצומה משלהם באסיה ובאירופה גם יחד ,היא סיפור
מדהים בפני עצמו .עד סוף המאה ה 13-כבר היה רובה של אנטוליה בידיהם .עותמאן,
נישהיר בתחילת  .1299כיבושה
שהעניק את שמו לשושלת ולמדינה ,קבע את בירתו ביֶ ֶ
ניקאה לבּ וּרסה ,שתיים מבין העמדות החשובות
של עיר זו ִהקשה על התקשורת בין ֵ
שנותרו לביזנטיון באסיה .כעבור שנתיים הוא הביס את הצבא הביזנטי ליד ניקוֹ ֶמדיה,
עיר נמל אסטרטגית שהגנה על הנתיב הימי לקונסטינטינופול .כוחותיו הגיעו בהדרגה
אל הבוספורוס ,ים השיש והים השחור .ולבסוף ,ב ,1326-בעוד עותמאן מוטל על ערש
דווי ,כבשו הטורקים את בורסה וקבעו בה את בירתה הראשונה של האימפריה.


המאמר מתוךKosovo: Legacy of a Medieval Battle, eds. Wayne S. Vucinich and Thomas A. Emmert (Minnesota :
 ;Mediterranean and East European Monographs v.1 1991פרופ' ווצ'יניץ' ( )2005-1913היה חוקר הספרות הסרבית .
פרופ' אמרט מלמד היסטוריה של הבלקן באוניברסיטת מינסוטה ,ארה"ב .המאמר מתפרסם בזאת ברשותם האדיבה
של פרופ' אמרט ובית ההוצאה .תרגום :ניצה פלד.
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אורחאן ,בנו של עותמאן ,המשיך
עוד את מסע הכיבושים  .ניקאה נפלה
ב ,1329-וניקומדיה ב  .1337-אורחאן
היה להוט לגבש את נתיניו לכדי מדינה,
ועד מהרה הוכיח כי הלוחם הנווד היה
בשל להניח יסודות של קבע למדינה
שירשה את מקומה של ביזנטיון .
במחצית המאה ה 14-כבר התדפקו
העותמאנים על שערי אירופה .מבסיסם
הראשון בגליפולי הם התקדמו לאטם
לתוך הבלקנים ,לאורך עמקי הנהרות
המוליכים אל הדנובה  .לצד ההתנגדות
לפלישה היו גם כאלה שפשוט השלימו
עם מה שנראה כבלתי נמנע ,ופתחו
את שעריהם לפני המשטר החדש  .יש
הטוענים אפילו שהטורקים ייצגו כוח
עותמאן הראשון (.)1326-1258
חברתי מהפכני ,והציעו יציבות וסמכות
הכובש הגדול ,מייסד השושלת העותמאנית.
מרכזית לאזורים שסבלו מהשפעותיו
האימפריה שהקים ואשר נקראה על שמו
הרעות של הפיאודליזם הגחמני.
תשרוד שש מאות שנים ומעלה כאחת
המעצמות הגדולות בתבל.
ּפלוֹ ְבדיב נפלה בידי העותמאנים
ב ,1363-וקוּמוּצ'ינה ב  .1364-ב1369-
תפסו הטורקים את אדריאנופול ,ומוראד ,בנו של אורחאן ויורשו ,העביר אליה את
הישן
בירתו  .ב ,1371-עם תבוסת הכוחות הסרביים במקדוניה ,נפרצה הדרך אל לבה ָ
של סרביה  .בתוך שנים אחדות נותרה עומדת בדרכם רק הנסיכות הסרבית של לזאר
הר ֶ ּבל יַ נוֹ ביץ'.
ֶ
הנסיך לזאר בנה את קרו ֶּש ָבץ ,עיר החצר שלו ,במחוזותיה הצפוניים של סרביה,
הרחק ממרכז סרביה של הנמנייצ'י .הייתה זו החלטה חיונית .לאחר קרב מאריצה היה
כמעט כל השטח מדרום וממזרח לקוסובו תחת שליטת העותמאנים ,ואילו קרושבץ
שכנה במרחק בטוח מהטורקים  .בתור אחד ממפלטי הנצרות האחרונים בבלקנים
משכה אליה הנסיכות מספר רב של כמרים ,נזירים ,סופרים ,ארכיטקטים ואמנים,
מבולגריה ,מיוון ומשטחי דרום סרביה שכבר השתעבדו לטורקים.
עידן חדש של פריחה תרבותית החל בפרובינציה המרוחקת הזו ,והגיע לשיאו
לזארביץ'  .הצלחתו של לזאר נבעה בחלקה
ֶ
במהלך שלטון בנו של לזאר ,הרודן סטפן
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ממשאבים כלכליים מספקים  .בתחום שיפוטו היו שני מרכזי המינרלים החשובים
ביותר בסרביה – רוּדניק ונובו ברדוֹ  ,ואלה היוו את הבסיס הכלכלי של כוחו  .בנוסף,
גם תמיכתה של הכנסייה הסרבית היוותה מרכיב מכריע בעליית קרנו המדינית של
לזאר ,ותמיכה זו קיבלה עידוד מיוחד בזכות מאמציו של לזאר לאחות את הקרע עם
ביזנטיון  .התנאים היו נוחים בהחלט להקמתה מחדש של סמכות מרכזית בסרביה,
בראשות הנסיך לזאר .אלא שהזמן ,לרוע המזל ,לא עמד לצדו ,כי חילות העותמאנים
המשיכו להתקדם במסעם.
האזכור הראשון של תנועה עותמאנית לתוך הטריטוריה של לזאר מצוי בכרוניקה
וקרפ ,שהביסו את הטורקים על
מ ,1381-אודות שניים מנתיניו של לזאר ,ויטוֹ מיר ֶ
נהר הדוּבּ ַרבניצה ,ליד ּ ָפראצ'ין  .לאחר מכן אין כל תיעוד של מעשי איבה בין לזאר
לטורקים ,עד   .1386כרוניקה משנה זו מדווחת כי מוראד יצא נגד הנסיך לזאר וכבש
את ניס  .רישום בודד נוסף מאותה שנה קובע כי הסולטאן מוראד נמלט מפני הנסיך
לזאר על נהר טוֹ ּפליצה ליד ּפלוֹ צ'ניק  .מתקפות טורקיות ראשוניות אלה היו בעיקרן
מסעות ביזה שנערכו על מנת לבחון את כוחותיו של האויב ולהתיש אותם ככל
האפשר ,כהכנה לכיבוש סופי של השטח.
ב 1388-התקדם הצבא הטורקי לתוך בולגריה ,ואילץ את הצאר איבן שישמאן
להיכנע  .בולגריה הפכה למדינת וסלים של העותמאנים עוד ב ,1376-אבל מעמד
הווסל מעולם לא מנע את המשך התקפות הסולטאן נגד המדינה המשועבדת לו .מאז
 1380המשיכו העותמאנים לנגוס לעצמם חלקים מדרום בולגריה ,וב 1385-הם כבשו
מידי שישמאן את סופיה .ייתכן כי המתקפה ב 1388-התחוללה כתוצאה מניסיונו של
שישמאן לסיים את יחסי הווסל שלו עם הטורקים  .תהא הסיבה אשר תהא ,התוצאה
הייתה הרסנית עבור הבולגרים  .הם נאלצו לקבל שוב מעמד של וסלים ולמסור לידי
הטורקים טריטוריה נוספת  .העותמאנים הורשו גם להקים מחנות צבא בבולגריה,
ולהשתמש בשטחה בחופשיות לצורך הנעת כוחותיהם לעומק חצי האי.
עם חדירת הטורקים לבוסניה ולבולגריה היה הנסיך לזאר מודע ודאי לעובדה
שפשיטה טורקית על שטחו שלו היא רק שאלה של זמן  .אולם משזו התחוללה לא
הייתה זו כלל וכלל התכתשות שולית או מתקפת ביזה .קרב קוסובו ב 28-ביוני 1389
היה קרב מלא בלבה של סרביה הישנה .
אך טבעי היה שהטורקים יבחרו בקוסובו כיעדם הבא במסע הכיבושים המתמשך
שלהם בחצי האי הבלקני ,כי מדובר בשטח אסטרטגי במיוחד  .גבולותיו הטבעיים
והרי סאר;
הם הרים :מצפון פסגות קוֹ ּ ָפאוֹ ניק ורוֹ גוֹ זנה; בדרום סקוֹ ּפסקה קרנה גוֹ רה ֵ
במזרח מורדות ּפרוּגוֹ באץ' ,מראמוֹ ר ,קוֹ זניקה וזֶ גוֹ באץ'; ובמערב הרי נֶ רוֹ דימקה,
קרנוֹ בליֵ יבהֶ ,דרניצה וצ'יצ'אביצה  .בקצהו הדרומי של המישור מצוי קו פרשת המים
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שבין הים האגאי לים השחור ,המפריד אך במעט את מקורות המים של נהרות
הוורדאר והמורבה.
קו פרשת המים כשלעצמו מעניק לקוסובו עמדה אסטרטגית ,מאחר שהנתיב
שהטבע חצב בהרי סרביה ומקדוניה ושהמשכו בשני הנהרות הללו ,הוא הדרך הקצרה
ביותר החוצה את חצי האי הבלקני מצפון לדרום .הוא מחבר את הדנובה התיכונה עם
מפרץ תסלוניקה  .שבטים קלטיים חצו בדרך זו כאשר התקדמו לתוך יוון ,והרומים
השתמשו בה כדי להגיע לדנובה ממקדוניה  .מאוחר יותר היא הייתה לאחת הדרכים

המרכזיות בהתקפות עמים ברבריים שונים – ובעיקר הסלבים.
במהלך ימי הביניים היה מישור קוסובו לאחד הצמתים החשובים ביותר בחצי האי
הבלקני  .בשל היותו מחובר מכל עבריו לשאר חלקי חצי האי ,היה ערכו האסטרטגי
יתרון רב לכובשי מרכז חצי האי הבלקני – בין אם היו אלה הסרבים בדרכם לכיוון
דרום־מזרח ,ובין אם הטורקים בדרכם לצפון־מערב  .יתרה מכך ,הגבעות שמסביב
לקוסובו היו מקור מרבצי המינרלים העשירים ביותר בכל חצי האי .בשל כל הגורמים
הללו גם יחד היה קוסובו יעד נחשק במיוחד עבור הסולטאן מוראד והטורקים
העותמאנים .
ב 28-ביוני 1389 ,התייצבו מול הסולטאן מוראד וצבאו בשדה הקרב של קוסובו
כוחות סרביים משולבים ,מהטריטוריות שבשליטתם של הנסיך לזאר ושל ווק
ברנקוביץ' ,וכן כוחות עזר שנשלחו על ידי המלך טברטקוֹ מבוסניה  .עברו  18שנים
מאז ניסיונם הכושל של המלך ווקאשין ושל הרודן אוּגליֵ ישה לגרש את הטורקים
מחצי האי הבלקני ,וכעת היו הכוחות הסרביים ללא ספק במגננה  .בהתחשב בפלגנות
שאפיינה באופן כללי את השליטים הסרבים בעשורים שלאחר מות דושאן ,העובדה
שלזאר ,ווק וטברטקו הצליחו ליצור ברית נגד הטורקים ,נתנה מקום לאופטימיות
כלשהי  .איש ,מכל מקום ,לא יכול היה לשער שהקרב הזה עומד להפוך לרגע מכריע
בתולדות העם הסרבי.
ההיסטוריון המנסה לחשוף את שאירע בקרב קוסובו ניצב בפני בעיה קשה  .אין
בנמצא כל דיווח של עדי ראייה לקרב ,וקיימים הבדלים ניכרים למדי בין המקורות
בני התקופה המזכירים את האירוע .אין כמעט ספק כי העימות התרחש בשדה קוסובו
ב 28-ביוני  ,1389בין כוחות הנוצרים בראשות הנסיך לזאר מסרביה לכוחות
העותמאנים בראשות הסולטאן מוראד ה  .1-בתום הקרב היו שני המנהיגים מתים,
ירושתו .מעבר לפרטים זעומים
ֵ
לאדירנֶ ה כדי להבטיח את
ובנו של מוראד ,בייֶ זיד ,חזר ֶ
אלה התמונה מעורפלת מאוד .המסמכים הקדומים אינם עוסקים כמעט בנושאים כמו


.Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth (New York: Praeger Publishers, 1971), pp. 21-22
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חימוש ,טקטיקות ,גודל הכוחות והמהלך הכללי של הקרב  .מן החומר בן התקופה
קשה למרבה ההפתעה לדעת בוודאות אפילו אם היה צד מנצח בקרב הזה  .רק מידע
מועט מצביע על כך שהייתה זו תבוסה סרבית עצומה; והדיווחים המוקדמים ביותר
רומזים דווקא שהכוחות הנוצריים ניצחו.
שמועות אודות הקרב הופצו למרחוק עד קונסטנטינופול ,פירנצה ,ונציה ,ברצלונה
ופריז ,אבל אלה הבליטו רק ידיעה אחת מסוימת :מותו של הסולטאן העותמאני .
אף שהמערב קלט לאט את חומרת הסכנה שבהתקדמות העותמאנים לתוך אירופה,
בשלהי המאה ה 14-כבר גברה המודעות לאיום החדש הזה על העולם הנוצרי  .מותו
של מוראד היה ,לפיכך ,סיבה לחגיגות ברחובות ערי המערב  .זה כשלעצמו היה מעין
ניצחון נוצרי.
לכמה מהדיווחים המוקדמים ביותר מהקרב אחראי כנראה המלך טברטקו מבוסניה .
במכתב מה 1-באוגוסט  1389לסנאט העיר טרוֹ גיר בדלמטיה ,הוא הכריז כי הביס
את הכופרים  .באותו קיץ הוא שלח
גם מסר לסנאט בפירנצה ובו דיווח על
ניצחונו את הטורקים בקוסובו .
אף שהמסר הזה לא השתמר בימינו,
תגובת הסנאט של פירנצה לטברטקו
מה־ 20באוקטובר  1389מלמדת
משהו על החדשות שיצאו מחצרו של
טברטקו.
למכתב הפלורנטיני חשיבות מכרעת
לגבי הבנתנו את הקרב ,כי הוא מספק
לראשונה מידע מסוים על האירוע .הוא
מזהה היטב את אתר הקרב בקוסובו
ואת התאריך שבו התחולל 28 ,ביוני,
יום ויטוּס הקדוש .אולם החשובה ביותר
היא טענתו כי הסולטאן העותמאני מת
טברטקו קוטרומאניץ ()Tvrtko Kotromanic
מלך בוסניה בשנים .1391-1353
מידי מתנקש נוצרי:
בנות מזל רב הן הידיים הללו של שנים עשר השליטים הנאמנים אשר
פילסו את דרכם בחרב וחדרו את שורות האויב ואת מעגל הגמלים
הכבולים והגיעו בגבורה אל אוהלו של אמוראט עצמו  .בר מזל יותר
מכולם הוא זה אשר הרג כך בכוח וויבודה חזק שכזה בדקירות חרב
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בגרון ובבטן .ויבורכו כל אלה אשר נתנו את חייהם ואת דמם כקורבנות

המנהיג המת ,באורח קדוש ומפואר על גופתו המכוערת.
עם הזמן הייתה ההתנקשות הזו לאקט המרכזי בתיעוד שהתפתח אודות קרב קוסובו .
ואף שהתיאור הפלורנטיני של המעשה שונה למדי מדיווחים מאוחרים יותר ,הן
ממקורות עותמאניים והן ממקורות סרביים ,יש בו עדיין משום יסוד היסטורי בן
התקופה לרעיון שמוראד נהרג בידי מתנקש סרבי נועז.
אזכורים קצרים נוספים בני התקופה אודות הקרב מצויים ברשומות הסנאט
של ונציה; במכתבים שכתב הנואם והרטוריקן הביזנטי דמטריוס סידונס (;)Cydones
בשני חיבורים של הסופר הצרפתי פיליפ דה ֶמזיֵ יר ( ;)Mezieresבכרוניקה פלורנטינית
אנונימית; ובחיבורים של ֶ ּבלטראם מיניאנֶ לי ( )Beltram Minianelliמסיינה ושל רוֹ י
גונזלס דה קלאוויחוֹ ( .)Ruy Gonzales de Clavijoבכל אלה שמים המחברים את הדגש
המרכזי על מותו של מוראד .הביטוי החד־משמעי ביותר המדבר על ניצחון נוצרי מצוי
בדיווחי הקרב שאינם מזכירים את הנסיך לזאר או מזכירים אותו אך אינם מודעים
למותו בקוסובו  .המקורות שיודעים על מותו של לזאר כמו גם על מותו של מוראד
הם לרוב מעורפלים באשר לתוצאות הקרב .אפילו כותב הכרוניקה האנונימי מפירנצה,
המדבר על ניצחון טורקי ,איננו משוכנע כי ניצחונם של הטורקים היה מוחלט  .נדמה
כי הדגש שהוא שם על אבדות הטורקים בקרב ולאורך נתיב הנסיגה מרמז על ניצחון
פירוס ,במקרה הטוב  .רק דורות רבים מאוחר יותר ,בהשפעת התיעוד ההיסטורי של
העותמאנים ,יחלו במערב לתאר את קרב קוסובו כתבוסה סרבית ברורה.
גם המקורות המוקדמים ביותר של קרב קוסובו לא עסקו במיוחד בתיאור מפורט
של הקרב ובניתוח תוצאותיו  .הם מתמקדים דווקא באבדות הסרביות – קורבן מותו
של הנסיך לזאר  .אזכורים סרביים ראשונים אלה של הקרב מצויים במספר דרשות,
שירי הלל וחיבורים על חיי קדושים שנכתבו בעקבות האירוע לזכר הנסיך לזאר .
אופיים הבסיסי של החיבורים הללו הוא דברי שבח המשקפים את המשכיות המסורת
הספרותית הקדומה של סרביה המדיאבלית  .אולם התוכן חושף גם צורך של סרביה
בפרשנות לאירועים הסוערים למדי במחצית השנייה של המאה ה .14-היו ששפטו את




.V. V. Makusev, “Prilozi k srpsko j istori j XI V i XV veka,” Glasnik srpskog ucenog drustva, XXXII (1871) 176
Cronica Volgare di Anonimo Fiorentino dall' anno 1385 al 1409, Vol. XVII, Fasc. 152 of Rerum Italicarum Scriptores,
.edited by L.A. Muratori (Citta di Castello, 1917), pp. 77-79
Vida y hazanas del Gran Tamorlan con la description de las Tierras de su Imperio y senorio escrita por Ruy Gonzales
de Oavijo, camerero del muy alto y podereso senor Don Enrique Tercero Deste Nombri Rey de Castilla y de Leon.
Con un itinerario de to sucedido en la embajada que por dicho senor rey hizo aldicho principe Ilamado por otro nombre
.Tamurbec, ano del nacimiento de mil y quatrocientos y tres
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הכתבים האלה בחומרה בגלל העדר ברור של מידע היסטורי  .אולם ביקורת כזו היא
חסרת משמעות כאשר מדובר ברטוריקה דתית  .החיבורים לא נועדו להיות דיווחים
אובייקטיביים על האירועים  .יחד עם זאת ,כיאה לרוח הרטוריקה הדתית ,האמין כל
אחד מהמחברים כי הוא (או היא) חושף את האמת אודות קוסובו.
תחושת יאוש פשטה בסרביה של לזאר בעקבות מות הנסיך ב 1389-וכניעתה של
מיליצה לטורקים שנה לאחר מכן  .מתוך מוּדעות לצורך להילחם בפסימיות בסרביה
ולספק תקווה לעתיד בהיר יותר ,כתבו נזירים דברי הלל ודרשות בשבחו של לזאר,
שבהם פירשו עבור בני דורם את אירועי אותה תקופה נסערת .החיבורים הללו שונים
זה מזה בסגנונם ,אורכם ותוכנם ,אבל הנושא המרכזי בכולם הוא מות הנסיך הסרבי
לזאר  .מותו של לזאר התפרש כמות קדושים על מזבח האמונה והעם  .בעיני מהלליו
הוא הקריב עצמו על מנת שהסרבים יוכלו לחיות .
ב Slovo o knezu Lazaru-של הפטריארך ָדנילו רואה הנסיך בהקרבת עצמו בחירה
ברורה שהוא מעדיף בלהט עבור עצמו ועבור אנשיו  .כשהוא מכנס את לוחמי צבאו
על מנת לספר להם על פלישת הטורקים לארצו ,מתאר לזאר את הפרס האולטימטיבי
המצפה לנלחמים למען אמונתם:
אתם ,הו חברים ואחים ,אדונים ואצילים ,חיילים ואנשי וויבודה –
גדולים וקטנים  .אתם עצמכם עדי ראייה לכל הטוב הגדול שהעניק לנו
האל בחיים  ...אך אם החרב ,אם פציעה או אם חשכת המוות יבואו
עלינו ,נקבל הכול במתיקות למען ישוע ולמען דת מולדתנו.
מוטב למות בקרב מאשר לחיות בקלון  .מוטב לקבל מוות מחרב
בקרב מאשר לתת כתף לאויב  .חיינו זמן רב עבור העולם; בסוף אנחנו
ָ
מבקשים לקבל ַמאבק קדושים ולחיות לנצח בעדן  .אנו מכנים עצמנו
מקדשי הדת שיירשמו בספר החיים  .איננו חסים על
חיילים נוצריםַ ,
גופנו בלחימה על מנת שנוכל לזכות בעטרות קדושים ממנו השופט כל

הישג  .הסבל מוליד תהילה והמאמצים מניבים שלום.
כוונת הרטוריקה של דנילו ברורה  .לאחר שרבים כל כך נפלו בקוסובו וקיים חוסר
ביטחון באשר לעתידה של סרביה ,יש לגלות בטרגדיה הזו אמת כלשהי  .הפטריארך
הסרבי מצהיר כי אלפי החללים הסרבים הם מופתים מושלמים למות קדושים נוצרי .
הם מסרו את חייהם על מזבח האמת ולמען זולתם.


.Corovid, “Siluan i Danilo II,” pp. 89-90; Trifunovic, Srpski srednjovekovni pp. 71-72
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ב ,Pohvalno slovo knezu Lazaru-שמחברו אלמוני ,ההשוואה האולטימטיבית
היא לקורבנו של ישוע עצמו  .לזאר הוא "העין הפקוחה"" ,עמוד התווך האיתן של
"הזוהר שבכוכבים" ו"מושיע"  .בזכות קורבנו הוא נשאר ִעמם לנצח בתור
ֵ
הכנסייה",
הרועה הטוב:

אתה הרועה הטוב שמסר נשמתו למעננו  .איך נהללך? באיזו שפה
לשבח שמך? הו לזאר ,קדוש מעונה מהולל ,בוא אלינו נסתר
ראוי ַ
בתוכנו .הראה לנו את שירי ההלל שלא נהיה כצאן ללא רועה .
ַ
ועמוֹ ד
אתה רוענו; אתה השגחת על צאן מרעיתך שנתן בידך ישוע אדוננו .
אל תמסור אותנו בידי רועה שאיננו מכירים  .אל תפזר את צאן

מרעיתך שקיבצת ושלמענו הקזת את דמך הקדוש.
כל תיאוריו של לזאר כגיבור וכקדוש מעונה על מזבח האמונה תרמו לכינון פולחן
הנסיך ,שתפס את מקומו בין שאר פולחני סרביה של ימי הביניים – אלה של
הקדושים סימאון וסאבה  .הפולחנים סייעו לאיחוד הסרבים בקשר דתי ומדיני חזק .
נראה שחשוב היה במיוחד לכותבי ההלל לקבוע המשכיות כלשהי בין סרביה של
לזאר לסרביה של שושלת נמנייצ'י .אף שהכנסייה תמכה בלזאר כשליט יחיד סרבי
במסורת הנמנייצ'י ,אין כל הוכחה לקיומה של תמיכה כזאת גם מחוץ לכנסייה .
משום כך היו יוצרי הפולחן להוטים להצהיר על בחירתו משמים של לזאר ליורש
הנמנייצ'י.
הכותבים השתמשו אמנם בדימויים שונים לקביעת הלגיטימיות של לזאר ,אולם
כולם הדגישו את חשיבות רצון האל וההשגחה העליונה בהעברת השלטון בשלום
במהלך השנים הסוערות שלאחר מות דושאן  .המחבר האנונימי של Zitije kneza
( Lazaraחיי הנסיך לזאר) אומר שאלוהים הוליך את לזאר אל הכס הסרבי אחרי מות
אורוש בזכות "ענוותו ,צדיקותו ,סגולותיו הרבות ונוהגו האדיב"  .הוא היה לשליט
יחיד על הסרבים בברכת ראשי הכנסייה ,הכמורה כולה והמועצה הסרבית  .בדברי




.Danicic, “Pohvala knezu Lazar,” pp. 358-68; Trifunovic, Srpski srednjovekovni splsi pp. 254-58
.Danicic, “Pohvala knezu Lazaru,” p. 360
החוקר הגרמני פרנק קמפפר ( )Frank Kampferטוען כי הכתיבה הפולחנית בכללותה מייצגת את "האינוונטר
האינטלקטואלי של החברה הסרבית לאחר קוסובו"Kampfer, “Podetak kulta kneza Lazara,” O knezu Lazaru (Belgrade, .
 .1977), p. 266קמפפר סבור כי מוטל היה לבטל את הזהות בין אדמה לשושלת בסרביה .החברה בנסיכות לזאר ידעה כי
אדמתה איננה זהה לטריטוריה של סרביה הנמנייצ'ית .הקישור בין לזאר לשושלת נמנייצ'י כונן תחושה של המשכיות
בהיסטוריה הסרבית .אם סרביה שרדה אחר מותו של דושאן ,היא תוכל להמשיך ולהתקיים גם לאחר הטרגדיה של
קוסובו.Kampfer, pp. 265-69 :
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הלל ללזאר שנרקמו על תכריכי המשי שלו ,מדברת בקצרה הנזירה יֶ פימיה (,)Jefimija
אלמנתו של הרודן אוגליישה ,על החסד המיוחד שהעניק האל לנסיך לזאר:
הו קדוש מעונה חדש ,הנסיך לזאר  .מנעוריך חונכת ביפי הארץ הזאת .
ויד אלוהים החזקה הציבה אותך עצום ומופלא בין שליטי ארץ  .משלת
10
על ארץ אבותיך ומצאת הנאה בכל דבר טוב.
אף שביסוס הלגיטימיות של לזאר כשליט סרביה וכקדוש מעונה על מזבח האמונה
היה המוקד המרכזי של כתבי הפולחן המוקדמים ,קרב קוסובו עצמו מהווה נושא
חשוב בכל אחד מהחיבורים הללו ,גם אם תיאוריו קצרים או עקיפים  .המחברים
מתארים את הקרב בפשטות רבה כמאבק בין כוחות הטוב והרע  .מוראד עם כנופיית
פראים צמאי דם מול לזאר וצבא הנוצרים החסודים ויראי השמים  .הטורקים מזוהים
כישמעאלים או בני הגר – התייחסות מזלזלת שמסתמכת על התנ"ך  .בZitije-
"חצים ששילח האל בשל חטאינו" ,ומוראד הוא
 kneza Lazaraהישמעאלים הם ִ
"חיה שהגיעה כאריה שואג המשחר לטרף צאן מרעיתו של ישוע ולהרס מולדתנו" .
ב Slovo o knezu Lazaru-של הפטריארך דנילו מושווה מוראד ,מנהיג הישמעאלים,
רקסס הפרסי  .מוראד ,שאסף המון רב מספור של גברים
ולקס ֶ
ֶ
לאלכסנדר המוקדוני
מארצות המזרח והמערב ,תקף "כמו אריה אכזר"  .לפי מחבר Prolosko zitije kneza
 ,Lazaraמוראד הוא "רשע ,אמיר ישמעאלי פגני שעלה כאריה שואג וכבש עמים
רבים"  .הוא ָקרב אל נחלתו של לזאר "מטורף מזעם פראי ,אטם את אוזניו כמו פתן
חירש ,והסתער עליה".
לאחר שזיהו במפורש את האויב מעוניינים כותבי ההלל בעיקר לספר על מותו
של לזאר כשהוא מגן על הנוצרים ,צאן מרעיתו  .לשווא נבקש אצלם תיאור מפורט
של הקרב ,אבל נמצא די פרטים ללַ בות את המחלוקת אודות תוצאתו הממשית של
המאבק  .בחיבור דברי ההלל המוקדם ביותר ישנן רמיזות מבלבלות על ניצחון:
חמושים בתפילותיהם [לקדושים סימאון וסאבה] הם יצאו לפגוש
ברשעים וזכו בניצחון מזהיר  .הם הפילו והביסו את האמיר הרשע
וכרתו את ראשו הדוחה ביחד עם ראשי המון אנשיו  .אך אבוי ,אין
אפשרות לדבר בפרוטרוט אודות המאורע העצוב הזה שאירע לנו .
כי לזאר הצדיק ,חסיד ישוע ,והמון חייליו האצילים הותקפו אז בשל
L. Mirkovic, “Monahinja Jefimija,” p. 539; Dj. Sp. Radojidid, Antologija stare srpske knjilevnost (Belgrade, 1960), pp. 10
.97-98; L. Mirkovic: “Monahinja Jefimija,” Hriscanski zivot, I, nos. 7-8, 9-10, 11-12 (1922) 452-59, 529-43, 632-43
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אמונתם הנוצרית ונשלחו אל ישוע בידי אותם הוגי כזב  .והאדון
[ישוע] עיטר אותם בעטרת קדושים שבהקה באור בהיר יותר מכל
11
קרני השמש.
נטען כבר באופן נחרץ למדי כי את תפיסת הניצחון המצויה כאן אין לפרש כלל כניצחון
ממשי ,אסטרטגי בשדה הקרב ,אלא רק כניצחון רוחני  .ואכן ,רעיון מות הקדושים
שממנו משתמע ניצחון רוחני של היחיד המקריב עצמו למען האמונה ,עומד בהחלט
במרכז הטקסטים הללו של פולחן לזאר .אולם האם יש בכך כדי לשלול את האפשרות
שגם ניצחון ממשי ,חילוני ,על הטורקים מובע בכמה מן החיבורים האלה?
לפני שלושה עשורים טען ראדויצ'יץ' ( )Radojicicכי הטקסטים המוקדמים אכן
מצביעים במפורש על ניצחון סרבי  .דיורדיה טריפונוביץ' ( )Djordje Trifunovicלעומת
זאת טוען כי תיאור הניצחון של לזאר כ"זוהר" ו"בוהק" מרמז ברורות על אופיו
הרוחני של הניצחון  .רבים מאזכורי הפולחן של הקרב הם ללא ספק ביטוי למות
קדושים נוצרי  .אבל ב Prolosko zitije kneza Lazara-ובכתבי הלל נוספים נדמה כי
המחבר מדבר על שני סוגי ניצחון  .לזאר מביס את מוראד וזוכה בניצחון לפני שהוא
עצמו נהרג .מותו מבטיח לו את עטרת הקדוש המעונה ,שהיא גמול אישי על קורבנו,
סמל לניצחון הסופי – חיי נצח.
הפטריארך דנילו ה ,3-לעומת זאת ,בחיבורו  ,Slovo o knezu Lazaruאיננו מגיע
למסקנה נחרצת באשר לתוצאות הקרב:
שוב הוראה [ניתנה] להסתער בקרב  .שני הצדדים הותשו והקרב
הסתיים .
המון אינספור מכל צד נהרג – כוונתי לסרבים ולאויב  .אלה היו
מוטלים בשדה קוסובו  .אמוראט הנזכר לעיל נפצע מחרב קטלנית
בלבו ונפח בהכרח את נשמתו .והקנאי האלוהי המנצח ,הקדוש המעונה
12
החדש ,הנסיך לזאר ,שוסע בחרב ומצא את קצו המבורך.
מטרתו העיקרית של הפטריארך בחיבורו לא הייתה תיאור מוקפד של הקרב ותוצאותיו .
מעניין ,מכל מקום ,כי פרשנות זו של הקרב ,לפיה אף צד לא השיג ככל הנראה
.Radojidic, “Pohvala knezu Lazaru sa stihovima,” p. 252 11
 .Corovic, “Siluan i Danilo II,” p. 94 12על פי הטקסט החרב שיסעה את לזאר ב – ”lanita“-משמעותה המדויקת של
מילה זו איננה ברורה .טריפאנבויד ( )Trifunovidגורס כי מוסכם על מרבית החוקרים שמדובר בחלק התחתון של הראש
– הפנים או הלסת.Trifunovic, Srpski srednjovekovni spisi pp. 52-53  .
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ניצחון ,באה לידי ביטוי גם עשרות שנים מאוחר יותר .כרוניקה אנונימית מדוברובניק
בשלהי המאה ה 15-כוללת את האזכור הבא:
ב 15-ביוני ,1389 ,ביום שלישי ,יום ויטוס הקדוש ,התחולל קרב בין הבוסנים
לטורקי הגדול .הבוסנים היו הרודן לזאר ,מלך בוסניה; ווק ברנקוביץ'; והוויבודה ולַ טקוֹ
ווּקוֹ ביץ'  .אבדות גדולות היו הן לטורקים והן לבוסנים ,ורק מעטים חזרו לארצם .
והשליט מוראד נהרג וכמותו גם מלך בוסניה  .בשל האבדות העצומות לא זכו לא
13
הטורקים ולא הבוסנים בניצחון  .והקרב היה בשדה קוסובו.
בדומה לכך גם מחבר אנונימי של אחת הכרוניקות הסרביות הקדומות ביותר איננו
מציע כל מסקנה בנוגע לתוצאת הקרב .כמו מרבית המקורות גם דיווחו הקצר מתמקד
במות מוראד ולזאר:

ההוא [מוראד] צעד עם חילות הכופרים שלו ,וזה [לזאר] לא יכול
להתיר את הרס האמונה ,את השפלת וחילול הקדושים והצלב .
התחולל קרב ביניהם ובקרב הזה נפל העריץ הכופר בחרב באמצע
שדה הקרב ביחד עם רבים מחייליו עובדי האלילים; ואחד מבניו
נותר  .ולקראת סוף הקרב – אינני יודע לומר מהי האמת ,אם הוא
[לזאר] נבגד בידי אחד משלו או שמא התממש בכך דין האל – הוא
[בייזיד] לקח אותו [את לזאר] בידיו ,ולאחר עינוי רב כרת במו ידיו
14
את ראשו הנכבד וירא האלוהים.
חשוב לשים לב כי לא הכרוניקה הזו ולא אף אחד מן הדוחות הסרביים המוקדמים מן
הקרב ,לא ייחסו את מות מוראד למעשה ידי מתנקש  .כאן ,למשל ,מאחר שהמחבר
לא מפרט ,אין אפשרות לדעת כיצד בדיוק נהרג המנהיג הטורקי; אבל נדמה כי
האמירה הכללית מצביעה פשוט על כך שמוראד ,כמו רבים מחייליו ,נהרג בקרב .
מוטיב ההתנקשות ,שהופיע בדיווחים בני התקופה על הקרב ,מסיינה ומפירנצה ,והיה
גם נושא חשוב בכל המקורות הטורקיים אודות הקרב מן המאה ה ,15-יהפוך בסופו
של דבר למוטיב מרכזי באפוס הסרבי .
החלק המעניין ביותר בכרוניקה הסרבית הזו הוא אולי רמיזתו של המחבר על
Annales Ragusini Anonymi Vol. XIV of Monumenta spectantia historiam slavorum meridionallum (Zagreb, 1883), p. 13
 ;48מעניין שלמרות הבלבול הניכר באשר לזהותו של הנסיך לזאר ,גם כמאה שנים לאחר קרב קוסובו ניתן למצוא
פרשנות פשוטה שכזאת על אופיו הבלתי מוכרע של הקרב.
 14הכרוניקה מוכרת בשם  (Pecki letopis( Pecאך הכותרת שלה היאZitia i nadel'stva sr'bskhy' gospod; kol po kim' :
 – koliko car'stvovaחייהם ומלכותם של שליטי סרביה :מי שלט אחר מי ולמשך כמה זמןStojanovic, “Stars srpski  .
.hrisovulji,” pp. 93-97
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בקרב על
ָ
האפשרות שלזאר נבגד
ידי אחד מאנשיו  .חשוב לומר כי זהו
האזכור המוקדם ביותר על בגידה
שנמצא במקור כלשהו אודות קוסובו .
הבגידה הפכה למוטיב חשוב יותר
בתיאורים מאוחרים יותר של הקרב,
ולנושא דומיננטי באפוס הסרבי.
עם כל העניין הרב שמעוררים כתבי
הפולחן המוקדמים הללו ,ברור כי אין
בכל אלה מפתח להבנת רבים מפרטי
קרב קוסובו .לא זו הייתה מטרת ִספרות
ההלל .מרבית המחברים כתבו בתקופה
שסרביה הייתה כבר תחת שלטון
בייזיד ,והיה עליהם לקחת בחשבון גם
את המציאות הזו  .כינון הפולחן שירת
את האינטרסים של בנו ויורשו של
לזאר ,וספרות הפולחן הדגישה נושאים
בייזיד הראשון ,בנו של מוראד .סולטאן ורעיונות שעודדו תחושות תקווה
האימפריה העותמאנית בשנים  .1402-1389באשר לעתיד סרביה ובני עמה  .כבר
השליט המוסלמי הראשון לאחר תבוסת
בטקסטים הללו ניתן להבחין בכמה מן
קוסובו .מוזיאון טופקפי ,איסטנבול.
המוטיבים שיעצבו את פולחן קוסובו:
סרביה הזוהרת שלפני קוסובו; הצורך במאבק נגד העריצות; והקישור המהותי בין
האתוס של קוסובו לבין הנצרות ,שביטויו המובהק ביותר הוא באידיאל ההרואי של
הקרבה עצמית למען האמונה ולמען סרביה  .כותבי ההלל פירשו את מותו של לזאר
כניצחון במובן הדתי של המילה ,והשתמשו בסמל הכתר מן הברית החדשה כפרס על
קורבנו של הקדוש המעונה .לזאר ,בתור קדוש מעונה על מזבח האמונה ולמען סרביה,
יושיע בקורבנו את ַעמו.
יחד עם זאת אין זה ברור כלל כי הכותבים ראו בקרב הזה ניצחון צבאי גדול של
הטורקים  .הסרבים אמנם ספגו בקרב אבדות כבדות ,אולם מוראד והמוני טורקים
נהרגו ,ובייזיד וצבאו נסוגו לאדירנה  .במציאות הצליח חלק גדול של סרביה לשמור
על אוטונומיה כלשהי למשך שבעים שנה נוספות .מובן שכותבי ההלל ללזאר לא יכלו
לדעת על תקופת המעבר הארוכה שבאה בעקבות קרב קוסובו ,אולם הם היו בהחלט
מודעים לעובדה שהקרב גזל מן הנסיכות של לזאר את כוחה ואת מנהיגותה  .המחבר
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האנונימי של  Slovo o knezu Lazaruאומר כי מותו של הנסיך לזאר נטל מסרביה את
מגִ נה; וכך כאשר "הישמעאלים חסרי האל" חזרו שוב אחרי זמן־מה לסרביה ,הם
הצליחו להחריב את הארץ ולשעבד את עמה  .המחבר מפרש את הניצחון הטורקי
15
המאוחר יותר כהתגשמות שנייה של נבואה – שעבוד בבל החדש.
ביטוי זה מבהיר כי מותו של לזאר שיתק את החברה הסרבית  .סרביה איבדה את
השליט המקומי החזק ביותר שלה שכמו ייצג את תקוותה האחרונה מול הטורקים .
הוא אמנם הפיל את הסולטאן הטורקי בקרב קוסובו ,אבל שילם על כך בחייו והותיר
את סרביה בלי הרועה שהציב עבורה האל  .זו הייתה הטרגדיה הגדולה של קוסובו
בעיני בני זמנו של לזאר.
עם הזמן החלו לראות בקרב קוסובו את מקור כל הרעות שסבלה סרביה בשנות
שעבודה הארוכות לטורקים .מוטיב התבוסה בקוסובו היה נחוץ עבור המוטיבים הנלווים
של תקווה ושל תחייה מחודשת  .לזאר והעם הסרבי מסרו מרצונם את חייהם למען
האמונה ולמען ארצם; ובזכות מות קדושים זה מידי האויב הכופר ידעו הסרבים כי
אלוהים יגן על עמו ויגאלם יום אחד משעבודם .וכך ,במסורת המיתית הזו שהתפתחה
סביב קוסובו ,אבד כל זכר לניצחון סרבי או אפילו לתוצאה של חוסר הכרעה בקרב.
חלק מן המסורת יכלול בסופו של דבר גם את נושא המאבק הצודק בעריצות .
השאיפה לנקום על קוסובו ולשחרר את סרביה מהדיכוי מוצאת ביטוי מסוים כבר
במקורות הפולחניים המוקדמים ,אבל עיקר ההשראה למוטיב החזק הזה טמונה
באגדה שהתפתחה אודות ההתנקשות במוראד בקרב קוסובו  .אגדה זו היא שעיצבה
את האתוס המרכזי של קוסובו.
למרבה הפליאה אין ההתנקשות במוראד מתועדת באף מקור פולחני סרבי אודות
הקרב  .אם ידעו המחברים הסרבים על המתנקש ,לא ברור מדוע בחרו שלא לומר
עליו דבר ,אולם ייתכן כי האמינו שכל התייחסות אליו תגרע מתיאורם את מות
הקדושים האמיץ ונטול האנוכיות של לזאר עצמו  .תהא אשר תהא הסיבה לשתיקה
זו ,ממקורות מאוחרים יותר עולה כי סיפור ההתנקשות במוראד היה מוכּ ר בעליל
בנסיכות של לזאר.
הדיווח הסרבי הראשון אודות ההתנקשות במוראד מצוי בחיי הרודן סטפן לזארביץ'
של קונסטנטין המכונה פילוסוף  .קונסטנטין ,בולגרי מחצר סטפן לזארביץ' ,בנו של
לזאר ,היה אחראי במידה רבה לתרבות הספרותית החשובה שהתפתחה בתקופת
שלטונו של סטפן .תיאוריו את קרב קוסובו דומים אמנם לדיווחים המצויים במקורות
הפולחניים ,אך תיאורו את ההתנקשות הוא חידוש:
.Vukomanovic, “O knezu Lazaru,” p. 112 15
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והיה קרב במקום שנקרא קוסובו אשר התרחש כדלקמן  .בין החיילים
שנלחמו בשורות החזית היה אחד ממוצא אצילי מאוד שהוכפש לפני
שליטו בידי כמה קנאים וסומן כבוגד .לכן ,על מנת להוכיח את נאמנותו
כמו גם את אומץ לבו ,מצא הוא את ההזדמנות הנאותה ואץ לעבר
המנהיג הגדול עצמו כאילו הוא עריק ,והם פינו לו את הדרך וכשהיה
קרוב הוא זינק באחת קדימה ונעץ חרבו בשליט המתנשא והנורא עד
מאוד ,ואז נפל הוא עצמו בידיהם.
תחילה גברו וניצחו אלה שסביב לזאר  .אולם טרם הגיעה עת
הגאולה  .ואז התעשת שוב בנו של אותו שליט באותו קרב עצמו
והתגבר  .ואלוהים הניח לדבר לקרות כדי להכתיר את הגדול [לזאר]
ואת אנשיו עמו בכתר הקדושים המעונים .ומה קרה אחר כך? הוא מצא
את קצו המבורך בעריפת ראשו  .אולם לפני כן פצחו חבריו היקרים
בהפצרות רבות ועצובות לָ מות לפניו על מנת שלא לחזות במותו  .קרב
16
זה היה בשנת  ,]1389[ 6897בחודש יוני ,ביום החמישה־עשר.
שם המתנקש אמנם איננו מצוין כאן ,אבל המוטיבים המרכזיים ביותר של הסיפור
שהתפתח אודות ההתנקשות באים אצל קונסטנטין לידי ביטוי מפורש  .המתנקש הוא
אציל ששמו הוכפש באוזני הנסיך לזאר על ידי אצילים קנאים ,והוא חשוד באי־
נאמנות  .כדי לטהר את שמו ולהפגין את אומץ לבו האבירי הוא נמלט אל הסולטאן,
מתחזה לעריק ,ודוקר את המנהיג הטורקי למוות  .עם הזמן יעוטר הסיפור בפרטים,
בדמויות חדשות ובתיאורים חיים; אבל גרעין המעשה נותר כפי שנמצא לראשונה
בחיבורו של קונסטנטין הפילוסוף .הסיפור מייצג את הדימוי ההרואי באתוס המתפתח
של קוסובו.
אף שהדימוי ההרואי במסורת קוסובו איננו נעדר לחלוטין מכתבי הפולחן המוקדמים
המוקדשים ללזאר ,נראה כי הוא התפתח לאחר שפולחן לזאר הקדוש המעונה איבד
ראדה מיכלייצ'יץ' ( ,)Rade Mihaljcicפולחן
כבר מראשוניות כוחו וחשיפתו .כפי שציין ֶ
לזאר הלך ונעשה יותר ויותר מקומי בסרביה ,עד שבסופו של דבר רק במנזר ָר ָבניצה
נמשכה באופן סדיר הנצחתו של הנסיך הקדוש.
הדימוי החזק יותר של גיבור קוסובו שרד לעומת זאת עד סוף שושלת לזארביץ'
וקריסתה הסופית של הרודנות הסרבית .דימוי זה מצא את ביטויו במסורת שבעל־פה
שהתפתחה בעם הסרבי .ביטוי אפי זה של זיכרון היסטורי סלקטיבי ליווה את הסרבים
16

.V. Jagic, “Konstantin Filosof,” pp. 260-61
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כאשר היגרו משטח הרודנות אל המחוזות ההרריים של מרכז סרביה הישנה ,מונטנגרו,
הרצגובינה ובוסניה  .בעשור שלאחר נפילת קונסטנטינופול לידי הטורקים ב,1453-
החלו לנדוד בנתיב זה למעלה משלוש מאות אלף סרבים .ושם ,במחוזות אלה של חצי
האי ,טופח והשתמר הדימוי של גיבור קוסובו .דמות רוצחו של מוראד מצאה לעצמה
בית בתרבות הגלות ,היכן שהיה במעשהו האמיץ כדי לעורר הערכה ולהט כלפי המשך
ההתנגדות לטורקים  .בתרבות זו של הקהילה הסרבית הפטריארכלית פיתחה לעצמה
המסורת האפית פריודיזציה משלה להיסטוריה  .הכול סבב סביב מאורעות גדולים
שנתפסו כנקודות מפנה חשובות בחיי אומה  .על פי מסורת זו הפך קוסובו לנקודת
מפנה מכרעת בתודעה העממית ,ושימש כקו פרשת מים דרמטי בין עצמאות לעבדות .
לקראת סוף המאה ה 15-ובתחילת המאה ה 16-תומכים תיעודיהם של מחברים
אחדים במסקנה שההתנקשות במוראד הייתה כבר לנושא מרכזי בהיסטוריה שבעל־
פה המתפתחת בקרב העם הסרבי.
הכותב הראשון שנקב בשם רוצחו של מוראד היה קונסטנטין מיכאילוביץ'
מאוסטרוביצה ,שכתב בסביבות  1497את זיכרונותיו של יניצ'אר או כרוניקה טורקית .
תיאורו את קרב קוסובו נועד להדגים מה קורה כשהבוגדנות משתלטת  .לזאר נותר
בתיאורו הדמות החשובה ביותר ,אבל מיכאילוביץ' מזהה את "מילוש קוֹ בּ ילה" כרוצחו
של מוראד ,ומתייחס בקפידה ל"חוסר נאמנותם של רשעים"  .חיבורו חושף כמה
מהמוטיבים האגדתיים אודות קוסובו בשלבים מוקדמים מאוד של התפתחותם.
ואז ביום רביעי ,יום ויטוס הקדוש ,החל שם קרב אלים ,והוא נמשך עד יום
שישי.
אצילים שתמכו בנסיך לזאר נלחמו לצדו בגבורה ,בנאמנות ובכבוד; אך אחרים
התבוננו בקרב מבעד לאצבעותיהם  .בגלל חוסר נאמנות ומחלוקת וקנאת רשעים
וזדונים ,הפסידו בקרב בצהרי יום שישי.
17
וכאן מילוג קובילה ,אביר הנסיך לזאר ,הרג את הקיסר מוראד...
חשובה ביותר כאן היא טענתו של מיכאילוביץ' שלחוסר נאמנות היה חלק במפלה
הסרבית  .הרמז הראשון לבגידה בקוסובו הועלה עשרות שנים קודם לכן בכרוניקה
הסרבית המכונה הכרוניקה של ּ ֶפץ' (" :)Peć – Pecki letopisאינני יודע לומר מהי
18
האמת ,אם הוא [לזאר] נבגד בידי אחד משלו או שמא התממש בכך דין האל"...
בתוך מאה שנים אחרי מיכאילוביץ' כבר תטיל המסורת האגדתית של קוסובו את כל
אשמת המפלה הסרבית על כתפי אדם אחד :ווק ברנקוביץ' .
שלושה עשורים לאחר הכרוניקה של קונסטנטין מיכאילוביץ' כתב בנדיקט
.Konstantin Mihailovic iz Ostrovice, Janicarove uspomene, p. 105 17
.Stojanovid, “Stars srpski hrisovulji,” p. 96 18
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ּריפשיץ' תיאור מסע בחצי האי הבלקני ,וכלל בו גם תיאור של קרב קוסובו  .הוא
קו ּ ֶ
מתמקד בעיקר בהתנקשות בסולטאן הטורקי בידי מי שהוא מזהה כמילוש קוֹ בּ יליץ' .
דיווחו של קוריפשיץ' מכיל כמה מן הנושאים המהותיים של אגדת קוסובו :הטענה
שכמה מהאצילים הסרבים הכפישו את שמו של מילוש באוזני הנסיך לזאר ,ארוחה
אחרונה ערב הקרב שבה מילוש מתחייב על נאמנותו לנסיך לזאר ונשבע לנקום
על הכפשת שמו ,וההתנקשות המוצלחת של מילוש בסולטאן מוראד ,באוהלו של
הסולטאן.
קוריפשיץ' מתעד את שהוא עצמו שמע במהלך מסעו בבלקנים  .יהיו אשר יהיו
מקורותיו ,דיווחו מעיד על כך שהמסורת העממית אודות קוסובו נוצרה כבר בעשורים
הראשונים של המאה ה 16-וזכתה לתפוצה רחבה  .הסיפור על מעשה הגבורה של
מילוש במחנה הטורקי נעשה מוטיב כה מרכזי במיתוס שהתפתח סביב קוסובו,
מעבר לפרטים על ההתנקשות  .והוא מעביר
שקוריפשיץ' אינו כולל בחיבורו הרבה ֵ
בתיאורו מסר מפורש ,לפיו ההתנקשות היא מופת של גבורה אמיתית:
הו ,קובילוביץ' ,וכי לא חשבו הכול כי תנקום על מורת רוח אדונך ועל
הקנאים ומזלם הרע וכי תסגיר אותם לזרועות האויב? אבל אתה נקמת
בדרך הנוצרים והפכת ֶרשע לטוב  .מסרת את חייך והצלת את מולדתך
19
מיד האויב.
נטען כבר כי ייתכן שמוטיב ההתנקשות מצא את דרכו אל המסורת הסרבית ממקורות
חמד נֶ סרי את קוסובו ,היו עוד
טורקיים .לפני שהופיע ב 1512-תיאורו המפורט של ֶמ ֶ
כמה ְּכתבים טורקיים שהקדישו תשומת לב כלשהי לקרב  .מאחר שהטורקים הושפעו
עמוקות ממות הסולטאן שלהם בקרב ,ברור הוא שכל המקורות המוקדמים דיווחו על
נסיבות מותו  .אולם גרסתם אודות ההתנקשות שונה למדי מן התיאור שאנו מוצאים
במסורת הסרבית המתפתחת.
במקורות העותמאניים המוקדמים קיימות שתי גרסאות עיקריות להתנקשות .
על פי גרסה אחת מתרחש הרצח אחרי שהקרב כבר הסתיים  .מוראד היה בשדה
קוסובו וחיכה לשובו של צבאו ,כאשר אחד הנוצרים ,שהתחבא כנראה בין מתי
האויב ,התרומם לפתע מגואל בדם ,מיהר אל מוראד ודקר אותו בפגיון  .באותו רגע
היה גם הסולטאן לקדוש מעונה על מזבח האמונה  .על פי הגרסה השנייה התפזרו
כוחות הנוצרים והחלו במנוסה לאחר שמשני הצדדים נפלו אינספור חללים  .חייליו
.Kuripesic, Putopis, p. 35 19
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של מוראד רדפו אחרי צבא האויב ,והסולטאן מצא עצמו לגמרי לבדו בשדה  .לפתע
התרומם אחד מאצילי הנוצרים מבין הגופות שהיו מוטלות בשדה הקרב  .הלה הגיש
עצמו כקורבן ָוקרב אל מוראד שישב על סוסו  .הוא העמיד פנים כאילו הוא מבקש
לנשק את ידו של הסולטאן ,ודקר את הסולטאן בפגיון חד  .האדונים העותמאנים
התכנסו לאחר רצח מוראד ,הסכימו להעלות את בייזיד על כס אביו ,והוציאו להורג
את יעקוּבּ  ,אחיו של בייזיד  .או אז הם פתחו מחדש בקרב נגד הנוצרים ,לכדו את
לזאר ואת בנו ,מסרו אותם לבייזיד ,והוציאו אותם להורג בפקודת בייזיד  .אחר כך
הרגו החיילים העותמאנים בחרב כמה מן הכופרים ,והניסו את הנותרים  .לבסוף ָשבו
הטורקים לאדירנה והמליכו שם את בייזיד.
על אף ההבדלים בין המקורות העותמאניים ,נדמה שחשוב יותר להבחין במשותף
ביניהם ,שהוא בבירור ההתנקשות במוראד ,יהא אשר יהא מיקומה בעלילה  .יתרה
מכך ,אף שכולם רואים בקרב ניצחון טורקי ,הם אינם מנסים כמעט להאדיר את
אחמדי ולא בתיאור שמועדו מאה
ֶ
חשיבות ההצלחה הזאת  .לא בדיווח המוקדם של
שנים לאחר הקרב ,אין אזכור כלשהו של שלל או של טובת הנאה אחרת מן הניצחון .
בהתחשב במות מנהיגם ובהחלטה לשוב מיד לאדירנה ,היה זה אכן ,במקרה הטוב,
ניצחון פירוס .
רק ב 1512-הופיע אצל הטורקים תיאור מפורט ביותר של קרב קוסובו  .ודיווח
זה ,מאת מחמד נסרי ,היה בהמשך למקור העיקרי של תיאורי הקרב ,לא רק בעולם
העותמאני אלא גם במערב אירופה  .נסרי כבר תואר ככותב דוקטרינרי שמטרתו
העיקרית בכתביו היא לעורר אצל קוראיו להט דתי ומצוינות צבאית .כוונתו המפורשת
הייתה לתאר ניצחון עותמאני חשוב בקוסובו ,ולכן הוא הגזים במרבית סיפורו על מנת
להאדיר את הצלחתם של הטורקים  .על ידי הסרתם של רוב דברי הייפוי הססגוניים
20
ניתן בקלות לסכם את תוכן הסיפור.
לפי תפיסתו של נסרי לזאר היה וסל של הטורקים שנגזר עליו להיענש מאחר
שיצא נגד אדוניו  .עונשו זה היה מטרת קרב קוסובו  .כדי להגן על ארצו כינס לזאר
צבא ענק ,ביקש את עצת אביריו בנוגע לפעולה הנכונה נגד הטורקים ,ואז שיגר שליח
לסיור בשטח הצבא הטורקי  .גם הסולטאן הטורקי התייעץ באנשיו שלו ,ואלה אמרו
לו שביכולתם לנצח אם יצליחו להסיט את הנוצרים ממערך הקרב ההדוק שלהם  .זמן
קצר לאחר מכן חזר השליח של לזאר ודיווח לנסיך שאין להם סיבה ממשית לדאוג
מאחר שהכוחות הנוצריים גדולים פי שלושה מאלה של הטורקים .אחר כך ,כשמוראד
ובנו בייזיד סקרו את שדה הקרב ,הם גילו צבא נוצרי של חמש מאות אלף איש,
 ;Gliga Elezovic, Ogledalo sveta ili istorija Mehmeda Nesrije (Belgrade, 1957), pp. 33 T7 20חיבורו של נֶ בי ( )Neviהיה
להתייחסות המקובלת כלפי קרב קוסובו גם במאה העשרים.
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לפחות פי שניים בגודלו מן הכוחות שלהם  .מוראד נדהם מגודל צבא האויב ושאל
את בייזיד ואחרים אם כדאי שיציבו שורה של גמלים לפני שורותיהם  .כל יועציו
התנגדו לטקטיקה הזאת ,בעיקר משום שהאמינו כי האל יגן עליהם ויעניק להם את
הניצחון .יתרה מכך ,אם הגמלים ייבהלו מהאויב הם עלולים לנוס בבהלה לתוך שורות
הטורקים .בלילה שלפני הקרב ,בעוד החיילים ישנים ,התפלל מוראד עד עלות השחר .
הוא הציע עצמו לאל כקורבן למען האמונה ולמען ניצחון אנשיו  .הנוצרים ,לעומת
זאת ,בילו את הלילה ההוא בהילולת שיכרות  .כשלזאר הציע לשקול התקפה לילית
שתפתיע את הטורקים ,דחו כולם את הרעיון.
למחרת עם שחר רחש מחנה הטורקים חיים והתלהבות ,והתארגן במערך הקרב .
גם הנוצרים התארגנו ,אף שהיו עדיין שיכורים ומלהגים שטויות  .צבאו של לזאר
החל בקרב עם ירי תותח שלא נחת מספיק קרוב ולא גרם כל נזק  .לאחריו באה
מתקפת קשתים שגם היא החטיאה את שורות הטורקים  .הטורקים הגיבו עם תותח
וחצים ,ואז הסתערו לפתע הנוצרים על האגף השמאלי של הטורקים .הם הביסו אותו
כליל ופילסו דרכם לירכתי האגף הזה  .ברגע זה ,כשהתבוסה נראתה אפשרית ,אסף
בייזיד את האגף הימני ויצא במתקפת נגד על הנוצרים שהסתיימה בניצחון הטורקים .
בהמשך מופיע תיאור ההתנקשות:
לאחר שהובסו הכופרים היה מוראד נבוך כי לא נראה עדיין כל סימן
לכך שימות מות קדושים  .אך כשהוא וכמה מאנשי חצרו סרקו תל
של גופות[ ,היה שם בשדה] כופר שנודע בשם מילוד קובילה  .והוא,
נשמתו ארורה ,היה אביר מעולה וחשוב.
בסעודה שערך לזאר הוא הצהיר" ,אני אצא ואהרוג את השליט
הטורקי ".הוא הסתיר על גופו פגיון פלדה  .כך הגיע כשהמטרה הזו
לנגד עיניו ,נכנס לקרב בגאזים 21ונפצע  .ואז אותו כופר ,פצוע ומגואל
כולו בדם ,התחבא שם בתל הגופות  .כשנקרה מעליו גאזי מוראד דידה
הכופר ובא לקראת השליט  .השומרים ניסו לעצור אותו אבל גאזי
מוראד הכריז" ,יש לו בוודאי בקשה  .שייגש אלי".
והיה לאותו ארור פגיון מוסתר בשרוולו  .הוא ניגש והעמיד פנים
כמבקש לנשק את כף רגלו של הסולטאן ,אבל לפתע דקר אותו .כאשר
מתרחש מה שגזר הגורל ,אזי סומות העיניים .
נגזר עליו למות כאן  .נשמתו ,ציפור שמיימית כמלאך ,המריאה
 21גאזי – לוחם בכופרים למען האסלאם.
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באותה שעה לשמים  .הוא לחם בשם האמונה וכעת מת מות קדושים .
בו במקום שוסע הכופר מיד לגזרים  .ומעל הסולטאן מיהרו להקים
22
אוהל.
אחר כך נִ שבּ ו לזאר ובנו והוצאו להורג ,ובייזיד ציווה להוציא להורג את אחיו שלו,
יעקוב ֶסלֶ בּ י  .למחרת בבוקר הובא בייזיד אל כס המלוכה.
לתיאורו של נסרי יש מן המשותף עם המסורת הסרבית העממית שנפוצה במחוזות
המרכז של חצי האי הבלקני  .ומה שהכי חשוב ,נסרי היה מודע לשמו של המתנקש
ולשבועתו ערב הקרב להוכיח את נאמנותו ללזאר  .מובן שהפרשנות של נסרי נוטלת
מעט מתהילת מעשהו של מילוש  .מאחר שמוראד התחייב להיות קורבן על מזבח
האמונה ,מילוש הופך למעין סוכנה של ההשגחה העליונה  .יתרה מכך ,המעשה
מתבצע לאחר שהקרב כבר הסתיים בניצחון הטורקים  .אך למרות הבדלים שכאלה
ייתכן שנסרי הכיר את המסורת העממית הסרבית אודות קוסובו ואימץ חלק ממנה
23
בחיבורו שלו.
המידע המפורט המצוי בתיאורו של נסרי את קרב קוסובו ִאפשר להיסטוריונים
סקירבניץ' (,)Gavro Skrivanic
ַ
צבאיים ,ובמיוחד לפטר טוֹ מאק ( )Petar Tomacוגַ ברו
לנתח את האסטרטגיה ,את מערך הקרב ,הטקטיקות ואת מהלכו הכללי של הקרב .
ניתוחים אלה התבססו אמנם על נסרי ,אולם הם מושפעים גם מהבנה כללית של
הלוחמה במאה ה 14-ומפיסות של עדויות הקיימות אודות קרבות אחרים בעת ההיא .
מחקרם הוא לפיכך יעיל ,אף שאיננו מאוּשש בעזרת עדויות מוצקות רבות ממידע בן
זמנו של הקרב.
המקורות המאוחרים ,ובמיוחד נסרי ,מתארים ללא ספק תבוסה סרבית ניצחת .
אולם כפי שראינו ,מרכיב מכריע זה של קרב קוסובו איננו נתמך בקומץ המקורות
ושבעים השנים שמפרידות בין הקרב לבין קריסתה הסופית
ששרדו מתקופת הקרבִ  .
של סרביה ב ,1459-הן בהחלט מורשת המאשרת כי קרב קוסובו היה הרבה יותר
חשוב באגדה מאשר במציאות.
על פי העדות הקיימת נראה אכן כי הטורקים נסו אחרי הקרב בחיפזון לאדירנה .
בשל מספר סיבות היה בייזיד חייב להבטיח את שלטונו במזרח :מות אביו ,רצח
אחיו ונכונות שכניו להשתלט על אדמות באנטוליה  .הנסיכה מיליצה ובניה הצעירים
המשיכו לשלוט בקרושבץ ,ווק ברנקוביץ' משל על הטריטוריה הנרחבת שלו ממרכזו
.Elezovic, Ogledalo sveta, pp. 69-71 22
Nenad Ljubinkovic, “Opts kosovskog bo ja kod turskog istoridara Mule Negri ja i nage narodne pesme,” Glasnik 23
.Muzeja Kosova i Metohije (Prittina, 1961), pp. 161-71
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בפרישטינה  .אולם מיליצה לא זכתה ליהנות מתקופת שלום ממושכת  .הטריטוריה
שלה סבלה ממהומות פנימיות ,מאיום מתמיד מצד הונגריה ומהתקפות טורקיות
נוספות  .באוקטובר  1389הציעה דוברובניק מקלט למיליצה ולמשפחתה למקרה
שהמצב בנסיכות שלה ייעשה בלתי נסבל  .בנובמבר  1389תקפו ההונגרים וכבשו
את בוֹ ראט ֶוצסטין; ואף שזמן קצר לאחר מכן כבר שבו לביתם ,האיום מצדם נותר .
בסופו של דבר ,כשהטורקים החלו להגביר את לחצם על גבולה המזרחי של מיליצה,
הסכימה הנסיכה לשלם לבייזיד דמי חסות ,ומתישהו ב 1390-היא נתנה לו את בתה
ליברה.
האחרונה ,אוֹ ֶ
ווק ברנקוביץ' המשיך להגן על הטריטוריה שלו מפני הטורקים ,וגם לו כמו
למיליצה הובטח מפלט בדוברובניק .בינואר  1392הוא נאלץ לוותר על סקוֹ ּפיֶ ה לטובת
בייזיד ולשלם לו דמי חסות  .אולם הסכמים אלה לשלם דמי חסות ולספק כוח צבאי
בעת הצורך לא סימלו כיבוש מוחלט
בידי הטורקים  .באמצעות תשלום דמי
חסות שימרו מדינות הבלקן זמנית את
קיומן .הן נהנו מאוטונומיה ,היו מוגנות
מפני ביזה נרחבת מצד הטורקים,
והמשיכו לחיות על פי המסורות והדת
שלהן  .מדיניות זו העניקה למדינה
העותמאנית זמן לייצב את שלטונה,
לפלוש לטריטוריות חדשות ,ולהתכונן
בקפידה לכיבוש הסופי של כל אחת
ממדינות הווסלים שלה .
ב 1402-התלווה יורשו של לזאר,
סטפן לזארביץ' ,לבייזיד במתקפה על
טימוֹ ר לנק ,שהגיע עד לגבולה המזרחי
של המדינה העותמאנית באנטוליה .
הצבא העותמאני הובס בקרב באנגוֹ רה
ב 28-ביולי  ,1402ובייזיד נשבה .
סטפן הצליח להימלט עם צבאו,
סטפן לזארביץ' .יורש הצאר לזאר .וסל ובאוגוסט עצר בקונסטנטינופול  .שם
עותמאני ורודן סרביה בשנים  .1427-1402הוא קיבל תואר של רודן מידי ג'ון
תמשיח במנזר מנסיה ( )Manasijaע"ש
מנשה מלך יהודה .כינויו של סטפן עצמו היה ה־ַ ּ 7פלֶ אוֹ לוֹ גוּס ,ששלט ביחד עם מנואל
ה 2-על המעט שנותר מהאימפריה
"מנשה השני".
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הביזנטית  .סטפן חזר אל ארצו ,הכיר בשלטונו של זיגיסמוּנד מהונגריה ,ובנה את
בירתו החדשה בבלגרד ,העיר שהעניק לו זיגיסמונד.
תחת שלטונו של סטפן לזארביץ' החל תהליך האיחוד מחדש של אדמות סרביה .
ב 1397-קיבל סטפן מידי הטורקים את הטריטוריה של ווק ברנקוביץ' ,מה שגרם
לתקופה של עוינות בין משפחות ברנקוביצ'י ולזארביצ'י  .זו יושבה רק ב,1413-
כאשר נכרת שלום בין סטפן לבין בן־דודו דיוֹ רדיה  .ב ,1421-כאשר נפטר באלשה
ה ,3-האחרון בשושלת באלשיץ' ,עברה אדמת הנסיכות זֶ טה בירושה לסטפן  .ונציה
לא הכירה בזכותו של סטפן על שטח זה ,ופרצה ביניהם מלחמה שנמשכה עד שהושג
הסכם באוגוסט   .1423סטפן שמר על שליטתו בתוך זטה ועל ערי החוף בוּדבה ,באר
ודריבאסט.
העשורים הראשונים של המאה ה 15-היו תקופה של שגשוג יחסי במדינת הרודנות
של סטפן  .כנסיות ומנזרים חדשים רבים נבנו בחלקיה הצפוניים ביותר ,שכעת ייצגו
את לב המדינה הסרבית; והפעילות הספרותית והתרבותית ידעה תקופה של פריחה .
סטפן התקבל כמנהיג מרכזי חזק ,והפלגנות בין השליטים המקומיים הגיעה סוף־סוף
אל ִקצה.
לסטפן ברנקוביץ' לא היו ילדים,
ועם מותו ב 1427-ירש אותו דיורדיה
(דוראד –  )Duradברנקוביץ'  .בהסכם
עם הונגריה הכירה זו בזכותו של דוראד
כיורש ,ובלגרד הוחזרה להונגרים .לאחר
סמ ֶד ֶרבוֹ
מכן בנה דוראד את מבצר ֶ
החזק על גדות הדנובה ,ממערב לשפך
המורבה  .ב 1439-כבשו הטורקים את
למעט
ֵ
סמדרבו; וסרביה כולה כמעט,
האזור שמסביב לנובו ברדו והטריטוריה
של זטה ,נפלה לידי הטורקים  .אולם
ב 1443-חבר דוראד למלך הפולני־
הונגרי ,ולדיסלב יאגיֵ ילוֹ  ,וליוֹ אן
הוּניאדי במסע צלב כנגד הטורקים .
הצלחותיהם אילצו את הטורקים
(באוגוסט  )1444להשיב לדוראד את
דוראד ברנקוביץ' .שליט סרביה בין השנים
שלטונו על אדמות הרודנות  .אולם זו
 .1456-1427דמות השליט על מטבע סרבי
משנת .1452
הייתה החנינה האחרונה  .המצב החל
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שוב להידרדר ,במיוחד לאחר נפילת קונסטנטינופול ב  .1453-ב 1455-נכבשו אזוריה
וטר ּפצה ,וב20-
הדרומיים של סרביה ובהם מרכזי המכרות החשובים של נובו ברדו ֶ
ביוני  1459נפל מבצר סמדרבו עצמו  .שבעים שנה לאחר הקרב האגדי שלה בשדה
קוסובו ,נכנעה סרביה לטורקים.
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השירה שבעל־פה
מאת נאדה מילושביץ'-דיורדייביץ'*

היסטוריה
המסורת הסרבית שבעל־פה נוצרה משילוב של מספר גורמים  .אנשים הביאו איתם,
באופן טבעי ,את המסורות שלהם מן המולדת הסלבית העתיקה אל הארצות שבהן
התיישבו ,על הגבול שבין הציוויליזציות של מזרח ומערב  .לכך התחברה המסורת
שבה נתקלו בארצם החדשה ,ושעמדה בניגוד מוחלט למורשת הקלאסית .מאוחר יותר
הוסיפה המסורת להתפתח תוך שהיא מגִ נה על עצמה מפני השפעות מזרחיות ,ובה
בעת מקבלת לתוכה מרכיבים מסוימים של ההשפעות הללו.
מן התקופה שעד המאה ה 15-נותרו אזכורים ותיעודים של פרוזה ושל שירה
שהועברו בעל־פה  .הללו תפקדו בתוך הגבולות הפואטיים של הספרות הכתובה,
ולעתים אף צצו כבעלות קיום עצמאי והעידו על הרמה הגבוהה של התפתחות אמנות
ההעברה בעל־פה.
במאה ה 15-נחשף שפע של עובדות אודות קיומן למעשה של מסורות שבעל־פה
מסוגים שונים ומגוונים ,לצד הערכתן  .מסוף המאה ה 15-ועד המאה ה 19-הופיעו
קובצי שירים לצד מבחר סיפורים ויצירות אחרות; חלקם מהווים שלמות אמנותית
בהתגלמותה  .כלל אוספי החומר הכתוב מצביע על התפתחות תמטית ופרוזודית
אדירה במסורת השירה שבעל־פה ,וגם על מגוון של צורות בפרוזה  .השיר המיוחד
במינו (המכונה "בּ וּגַ רשטיצה –  ,)"Bugarsticaשלו סטרוֹ פוֹ ת ארוכות בנות חמש עשרה
או שש עשרה הברות ,הכיל בעיקר נושאים אפיים ,כולל השירה האפית המתועדת
העתיקה ביותר שנכתבה במאה ה  .15-השירה הנפוצה ביותר והשומרת על חיוניותה
גם כיום היא במשקל של עשר הברות ֶ(ד ַקסילַ ִ ּבי) .בצורתה האפית מופיע ִמפסק אחרי
ההברה הרביעית ,ובצורתה הלירית הסימטרית – אחרי ההברה החמישית.
מבין אוספי כתבי היד של המחצית השנייה של המאה ה 17-וראשית המאה ה,18-
*

ד"ר מילושביץ'-דיורדייביץ' ( )Nada Milošević-Đorđevićמלמדת ספרות והיסטוריה בפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה
של בלגרד .היא מרבה לפרסם בתחום הספרות העממית .מאמר זה תחת הכותרת The Oral Tradition :ראה אור בכרך  :
 ,”The history of Serbian Culture”, Porthill Publishers, 1995ומתפרסם בזאת ברשותם האדיבה של המחברת ובית
ההוצאה .תרגום :ניצה פלד.
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פרסם בלטזאר בוֹ גיסיץ' ( ,)Baltazar Bogisicההיסטוריון הסרבי הנודע ,כרך של שירים
מכתבי היד הישנים יותר ,רובם מאזור החוף .אלה היו בצורת בוגרישטיצה והתפרסמו
ב.1878-
האוסף הנרחב הראשון של שירי עם דקסילביים – רובם שוב שירה אפית של
זמרים מקומיים – הועתק בראשית המאה ה 18-בידי פקיד אוסטרי לא מוּכר ,אי־
שם לאורך הגבול הצבאי שהיה אז בשליטה אוסטרית  .הוא פורסם ב 1925-על ידי
רהרד גֶ ֶסמן ( ,)Gerhard Gesemannתחת הכותרת כתב יד ֶארלַ נגֶ ן
חוקר הסלבים הגרמני גֶ ַ
(.)Erlangen
בראשית ובמחצית המאה ה 19-פורסמו האוספים השיטתיים הראשונים של
שירי עם סרביים ,אגדות ,חידות ופתגמים  .אלה לוקטו בידי ווּק סטפנוביץ' ָקראג'יץ
"היישר מפי העם"  .כך התפרסמו :ספר קטן של שירי עם סלבו־סרביים פשוטים,
 ;1814ספר שירי עם סרביים (כרכים  ,4-1מהדורת לייפציג ;1833-1823 ,כרכים ,4-1
מהדורת וינה ;)1862-1841 ,אגדות עם סרביות ( ,1821עם  166חידות; וכן ;)1853
פתגמים סרביים עממיים ואמרות אחרות .1834 ,אחר כך התפרסם ספר "שירי נשים"
ורצ'ביץ' ,ושווק
מהרצגובינה ( ,)1866שלוקט בידי עוזרו ועמיתו של קראג'יץ ,ווּק ֶ
קראג'יץ הכין לפרסום ממש לפני מותו.
השירה העממית הסרבית זכתה לקבלת פנים נפלאה כאשר הופיעה באירופה בשיא
פריחתו של הרומנטיציזם  .שירה זו ,שהופיעה באוסף האנתולוגי של ווק ,ענתה על
רדר ושל
"ציפיות" הקהל האירופי המתוחכם והיוותה עדות חיה לרעיונותיהם של ֶה ֶ
גְ רים אודות המסורת שבעל־פה  .יאקוב גרים החל ללמוד סרבית כדי שיוכל לקרוא
את השירים בשפת המקור שלהם .הוא כתב ניתוח קצר לכל כרך חדש של שירי העם
הסרביים ,ואף הציב אותם במעמד שווה לשיר השירים ,כפי שעשה גם גתה מאוחר
יותר  .הודות לגרים ,וגם ליוזמתו של יֶ רנֵ יי קוֹ ּפיטאר ( ,)Jernej Kopitarהסלבי המשכיל
והחכם ֶ(צנזור הספרים הסלביים ,יועצו ותומכו של קראג'יץ) ,הספרות העממית
הסרבית מצאה את מקומה בספרות העולם.
שירי עם סרביים (ואגדות עם) תורגמו לגרמנית כמעט מיד עם פרסומם ,ולעתים
אפילו מראש ,היישר מכתבי היד או מן ההכתבות של קראג'יץ .קופיטאר תרגם עבור
גְ רים את כל הכרך הראשון של ספר השירים ,ואחר סדרה נוספת של שירים ממהדורת
לייפציג  .גם גרים עצמו החל לתרגם את השירים האלה  .בשנת  1825תרגמה תרזה
־טאלבי ( )Therese Albertine Luise von Jacob-Talviמאתיים
ִ
אלברטין לואיז פוֹ ן יאקוֹ בּ
וחמישים שירים ליריים ואפיים  .במחקר ההשוואתי שערכה בין ספרי קראג'יץ
ב ,1833-היא טענה כי פרסום קובצי שירי העם הסרביים היה "מן האירועים הספרותיים
החשובים ביותר בעידן המודרני".
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על בסיס תרגומיה נעשו גם תרגומים לשפות אחרות .מבין מהמוקדמים ביותר היו
התרגומים לאנגלית (ג'ון בואורינג;  ,)Bowringלצרפתית (אליסה ווֹ יָ אר; ,)Elisa Voiiar
לשבדית (יוהאן רוּנֶ נברג;  )Runenbergולרוסית (פושקין)  .השירים תורגמו לכל השפות
רימה –
הסלביות  .למיסטיפיקציה המפורסמת של שירי העם הסרביים שיצר פֶ  .מ ֶ
 ,)1827( La Guzlaהיו השלכות מרחיקות לכת על הספרות האירופית  .קלוד פוֹ ריֵ ה
( )Faurielלימד בסורבון קורסים מיוחדים על השירה העממית הסרבית (,)1832-1831
ואדם מיצקייביץ' לימד עליה בקולג' של צרפת (  .)College de Franceבעלה של תרזה
־טאלבי ,הפרופסור הנודע לתיאולוגיה אדוארד רוֹ בּ ינסון ,היה
ִ
אלברטין לואיז פוֹ ן יאקוֹ בּ
מרצה בניו יורק על שירי העם הסרביים.

המשקל הדקסילבי הרענן והמהדהד של שירי העם ,הקרוי "טרוֹ כֵ אה סרבית" ,היה
לא רק לנושא מחקרי אלא גם למודל ביצירת שירה  .גתה כתב את שירי האהבה שלו
במשקל הטרוכאה ,וכך הפך משקל זה לצורה חשובה בספרות הגרמנית ,ולא רק בה .
עידן השירה העממית ה"קלאסית" הסתיים עם מותו של ווק קראג'יץ ,לאחר שכבר
עבר את שיאו.

השירה האפית
לא רק התופעות הללו אשר קדמו לימיו של ווק קראג'יץ תרמו לעומק האמנותי
של השירה העממית הסרבית  .זה נבע מקיומה של שיטה דקדוקית מפותחת במיוחד
בשירה המסורתית שבעל־פה ,אשר התגבשה בתהליך שהתמשך מאות בשנים .תהליך
זה כלל את עיצוב וחיתוך הביטוי האמנותי שבעל־פה והעברתו מאמן לאמן ,מדור
לדור.
על כך מעיד התיעוד המוקדם ביותר שנתגלה עד כה של שירה אפית ,משנת
 ,1497שהיה חבוי בתוך בתי האפוס האיטלקי באלזינוֹ (  .)Balzinoמחבר השיר הזה,
ינצה ( ,)Rogiero de Paciencaתיעד שורות שירה בדייקנות ומתוך עניין
רוֹ ג'יֵ ירוֹ דה ּ ַפציֵ ָ
בהקשר ההיסטורי והחברתי ,כאילו היה חוקר פולקלור  .הוא שמע את השירה מחברי
מושבת עבדים חדשה שקמה בסמוך לנאפולי  .רק לאחרונה זיהה מירוסלב פאנטיק
( )Miroslav Panticכי השורות הללו כתובות בבוגרשטיצה.
בשורות ההן מתואר מעצרו של ינקו סיבּ יניאנין ( – )Sibinianהדוכס הטרנסילבני
סמ ֶד ֶרבוֹ  ,וזאת על פי הדגם המלוטש כל כך של אדם
הוּניאדי ( – )Hunyadyבכלא ֶ
אומלל ומשועבד המחפש מנבכי תא כלאו מישהו לדבר איתו ,איש קשר – נושא


צמד הברות שבו ההברה הראשונה מוטעמת והשנייה בלתי מוטעמת.
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ברנקוביץ' ( )DJuradj Brankovicכלא את הוניאדי כדי
שכיח בשירה האפית  .דיוּרדאי ַ
לגרום לו לשלם פיצויי מלחמה על הנזק שחולל צבאו של הוניאדי על אדמות סרביה
בשעת נסיגתו מקרב קוסובו ,ב .1448-בסימביוזה מעודנת בין המסורתי לנוצרי מופיע
בשיר הנשר – העוף המבשֵׂ ר של הומרוס ,השליח החזק ביותר.
השיר ,הכתוב בשורות הארוכות של הבוגרשטיצה ,התחבר כנראה מיד לאחר
האירוע עצמו ,בסמוך לאתר האירוע ,בטריטוריות הצפוניות של הסרבים ,ובהתאם
לכללי היצירה של האפוס ההיסטורי  .השיר הועבר לנאפולי באמצעות הגירה של
אוכלוסייה סרבית ,כפי שהוכיחו הבהרותיו ההיסטוריות והארכיוניות של פרנצ'סקו
ֶס ֶבריוֹ ּ ֶפרילוֹ (.)Francesco Severio Perillo
הבוגרשטיצה שימשה כצורה הפואטית של "הסגנון הסרבי" בטרנסילבניה גם מאה
שנה מאוחר יותר ,כפי שתיעד בכתביו ההונגרי סבסטיאן טינוֹ די ()Sebestyen Tinody
ב  .1554-עדות לתפוצתה הרחבה של הבוגרשטיצה מצויה במידע מן האי ְחבאר
( .)Hvarהמשורר הרנסנסי ואיש האצולה המלומד פטר ֶהקטוֹ רוביץ' (,)Petar Hektorovic
כתב שישה שירי עם יפים להפליא ב ,1555-בעת מסע של שלושה ימים בים  .הוא
פרסם אותם בחיבורו אודות המסע כשיחה בין דייגים (ונציה  .)1568 ,השייטים שלו,
הדייגים ,התגלו כזמרים מוכשרים ,ובשעת הפנאי שלהם הגישו לו את הבוגרשטיצה
שלהם בנוסח הסרבי ,בדרך המקובלת להגשה בציבור ,כפי שהסביר הדייג ניקולא זֶ ט
חברי".
(" :)Nikola Zetכמנהגִ י תמיד בין ַ
כל האזכורים הללו של ספרות עממית ותיעוד הטקסטים במאות ה 15-וה,16-
מאופיינים בעושר של צורות ובמגוון רחב של נושאים  .את כולם מלווה הנושא האפי
הייחודי הנוגע לקרב קוסובו ( ,)1389לצד "נושאים קטנים" המתמקדים בקרב ,ושילוב
של מוטיבים הקשורים בו ומתייחסים גם זה לזה  .שני שליטים מתו בקרב הזה ,אחד
סרבי ואחד טורקי (הנסיך לזאר והסולטאן מוראד) ,וכן אחד מיורשי העצר (יאקיבּ
–  – Jakybבנו של הסולטאן)  .בזכות הצבא הסרבי נבלמה ,גם אם זמנית ,פלישת
העותמנים אל הארצות הנוצריות.
מנקודת מבט ספרותית ,ועל פי תורת האפוס של ֶהגֶ ל ,הקרב הוא אירוע אידיאלי
ליצירת שירה אפית" ,אירוע מורכב וחריג בחיי אומה שלמה ובעידן שלם ".עבור
הסרבים היה הקרב הזה אירוע מרכזי בהיסטוריה שלהםַ ,מעבר מקיומם כאומה
חופשייה לעידן של שעבוד תחת עול הטורקים ,נקודת מפנה שציינה דרך חדשה
לחישוב זמנים – לפני ואחרי קרב קוסובו.
האפוס של קוסובו הופיע בתקופה שבה נעשה כל אדם מודע לארצו ,להשתייכות
לאותה ארץ ולחובתו האבירית כלפי המדינה  .בה בעת היווה האפוס זיכרון היסטורי
של העם במונחים של אידיאליזציה הרואית .אף שאין במקורות הכתובים תיעוד מדויק
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של השירים שצצו מיד לאחר קרב קוסובו ,אלא רק של מקטעים שלהם ,מלמדים
אותם מקטעים כיצד הופכות עובדות היסטוריות לשירה באמצעות תבנית של מוטיב,
שפה וסגנון ,ובסיוע האוניברסליות של הנושא עצמו.
רצח הסולטאן הטורקי מוראד שבוצע בידי האביר הסרבי מילוֹ ש אוֹ בּ יליץ' ,היה
עובדה היסטורית ממשית ,אך בה בעת גם עובדה פואטית  .המניע הממשי למעשה
היה הצורך הפנימי של מילוש להקריב עצמו למען אומתו .זה הותאם לנוסחת המוטיב
של האפוס האבירי בעזרת קשר של סיבה ומסובב בין הדיבה שהוציא ווק ברנקוביץ'
לשאיפתו של מילוש להסיר אותה מעליו וכך להוכיח את נאמנותו לשליט שלו .
מוציא הדיבה נגד מילוש (ווק ברנקוביץ' ,חתנו ההיסטורי והאפי של הנסיך לזאר)
הפך בעצמו לבוגד ,על פי כללי אותה נוסחה אפית ,בתור החוליה האחרונה בשלשלת
התירוצים לתוצאה הטרגית הבלי נמנעת של הקרב.
כל האירועים מעוצבים בהתאמה לאפוס הרגשי־אישי וההרואי – החל מהסעודה
הדרמטית בטרם קרב (ששאבה הן ממופת הסעודה האחרונה והן מן הסעודה הסרבית
לכבוד קדוש המשפחה בקרב הסרבים) ,וכלה בגיבורי שדה הקרב בקוסובו  .האווירה
הפיאודלית מודגשת במידה רבה יותר בגרסת הבוגרשטיצה  .השירה הדקסילבית
שליקט והוציא לאור ווק קראג'יץ היא במידה מסוימת אפילו אישית ,משפחתית
ואוניברסלית; ובהדהוד הרמוני עם הנימה הטקסית ,נקבעת מין קרבה בין הזַ מר לאציל
ולדמויות הריבוניות  .אירועים היסטוריים אובייקטיביים מזוהים עם גורל אישי ,וכך
הסדר האתי הנעלה מהם.
כל דמות וכל יחיד כפופים לחלוטין לדרישות ֵ
הרעיון של מלכוּת שמים שבה בחר הנסיך הסרבי הוא המסד המושגי של כל
השירה הזו  .זהו רעיון אוונגלי ,אך גם הרעיון הבסיסי של כל אפופיאה הרואית ,שבה
מוות בשדה הקרב הוא דרכו היחידה של לוחם להבטיח לעצמו חיי נצח בעולם הבא
לצד זיכרון־עד ותהילה בעולם הזה  .החלטתו של לזאר היא החלטה בעד הישרדותה
המוסרית של האומה והמשך קיומה בעולם נטול הזמן של האפוס  .החלטה זו
בהתגלמותה מתמצה בבחירה האישית החופשית של מילוש אוביליץ' להפוך לקורבן,
בשעה שהוא מקיים את שבועתו לנסיך שלו.
שני שירים (מותה של אם היוגוביצ'י ובתולת קוסובו) מוקדשים לרגעים שמיד
לאחר הקרב  .שני השירים מהווים אפילוג למעגל האירועיםַ ,מעבר מן הציבורי
לאישי ,מן הפטריוטי למשפחתי ,מן ההיבט האפי של המאורעות להיבט הלירי  .בשל
כך רבים ,ובעיקר חוקרים זרים ,רואים בשירים הללו בלדות ,שרבים מתכונותיה אכן
קיימות בשירים אלה .מצד שני ,תחומים תמטיים רבים של הבלדה האירופית מוגשים
בעוצמה דווקא על ידי הדחף האפי של השירה הסרבית .
השיר אודות אם היוגוביצ'י הוא טרגדיה הרואית של אם המתמודדת בגבורה עם
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מות בעלה וכל בניה ,וזאת עד לרגע שבו הופך כאבה הרגשי לכאב פיזי ,כאשר ִסבלה
עובר את ִספו וייסוריה המודחקים והמתעצמים מכריעים את כל ישותה  .תוך עיצוב
מקשר הזמר בין הרגע הזה לבין הופעתם של עורבים שחורים השומטים את
מפורט ַ
ידו הימנית של הגיבור אל חיק האם  .הזַ מר מניח תחילה לאחת האלמנות הצעירות
לזהות ביד ,על פי טבעת הנישואין ,את יד בעלה ,דמיאן; ואז בונה המשורר רגעים
ארוכים ונפתלים של זיכרונות האם ("הוֹ  ,זְ רוֹ ַע יְ ָק ָרהְ ּ ,פ ִרי בּ ֶֹסר ֲאהו ִּביֵ / ,אי לְ ָהנֵ ץ
ִה ְת ַחלְ ְּתֵ ,היכָ ן ָּכ ְרת ּו אוֹ ָת ְך?")  .הזמר מניח לה להרהר בעבר ,להביט ביד בנה בילדותו
ולשזור את זיכרונותיה המאושרים בתוך המצב הטרגי" :אוֹ יָ ה לִ יּ ֵ ,בין ׁ ָש ַדי לִ ְבלַ ְב ְּת ֵהן
וְ ֵהנַ ְצ ְּת / ,ו ִּבשְׂ ֵדה קוֹ סוֹ בוֹ ָּכ ְרת ּו ֶאת ׁ ָש ָר ׁ ַשיִ ְך".
המסורת שבעל־פה מן התקופה שלאחר קוסובו הציגה את חדירתם ההולכת וגוברת
של הטורקים לתוך המדינה כהכרח היסטורי ,שהרודנים והדוכסים הסרביים התנגדו לו
בכל כוחם  .הם הגישו את חייהם הטרגיים לקיום השבועות שנאמרו בקוסובו.
עם קץ המדינה הסרבית של ימי הביניים נותרו המסורות ההיסטוריות והשירה
האפית גורם מאחד יחיד של העם הסרבי ,והיו למרכיבים החשובים ביותר במערך
התקשורת התרבותית ,אמצעים להישרדות רוחנית ולהתנגדות להתבוללות  .ארגון
הביטוי האמנותי בצורות מילוליות בעלות משקל או בדימויים־מוטיבים ציוריים
הבטיח את המשכיותו של הזיכרון הקולקטיבי .נוסעים שונים שעברו בארצות הסלביות
הדרומיות – רובם הגיעו מווינה או מאיסטנבול – הקדישו תשומת לב מיוחדת לתופעה
ּריפשיץ'
זו בתיעודיהם רבי הערך של החיים שם ושל מנהגי האוכלוסייהּ ֶ  .בנֶ דיקט קו ּ ֶ
( ,)Kuripesicסלובני במוצאוִ ,תייר באזורים אלה בין  1530ל 1531-בתור מתורגמן
של שליח אוסטרי  .בכתביו אודות מסעו הוא מספר חלק מאגדת קוסובו ,מאזכר
את השירים האפיים על מילוש אוביליץ' כמצויים במקומות מרוחקים מן האירועים
עצמם (בבוסניה ובקרואטיה) ,ואף מבחין ביצירתם של שירים חדשים  .בתקופה שבה
השתלטו הטורקים על הערים הגדולות של אדמות הסרבים ,יוצר קוריפשיץ' תיעוד
של שירה ושל אגדה שהן מעין צורת התגוננות נגד הלחץ של הפלישה העותמנית.
כתובת הזיכרון על מצבת קברו של הדוכס ראדוֹ ָסב ּ ַפבלוביץ' ()Radosav Pavlovic
ברוֹ גַ טיקה ( ,)Rogaticaחקוקה לפי קוריפשיץ' "באותיות סרביות ובשפה הסרבית",
אך אין לדעת אם קוריפשיץ' אכן העתיק אותה בעצמו או רשם אותה על פי דברי
המתורגמנים הבוסניים שלו ,לרבות האידיאליזציה האפית שלהם  .כתובת זו מציגה
מעין וידוי ואורח חשיבה אפית שבעל־פה ,כלומר ,את השקפת העולם של האפוס:
"אני ,הדוכס ראדוֹ ָסב ּ ַפבלוביץ' ,אדון ואביר הארץ הזאת ,טמון כאן בקבר .בעודי בחיים
לא יכול היה השליט הטורקי לנשלני מאדמותי או להביס אותי ,לא במעשי גבורה
כלשהם ,לא בתשורות ולא בקרב  .לא הייתי מהרהר אפילו בוויתור על אמונתי"...
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בתקופה שבין המאה ה 15-למאה ה 19-מופיעה רבות ובדרך קבע תחייתן של
זיכרונות אפיים הנוגעים לקיומה לשעבר של המדינה הסרבית הגדולה והחזקה בימי
הביניים  .תחייה זו הייתה מלווה בעקביות בתנועות שחרור ,במגבלות התקופה .
מלחמת גרילה נגד הטורקים התחוללה בכל חבלי הארץ שבהם התיישבו הסרבים,
וזאת בשתי צורות :ההיידוקים ("פורעי החוק") שנלחמו בתוך האדמות הכבושות;
ואוּשקוֹ קים ("פושטי הגבול") שלחמו באזורי הספר ,לאורך הגבול הצבאי מוָ וראזדין
(ַ )Varazdinוקרלוֹ באק ( )Karlovacבצפון ,סיֵ יני ( ,)Senjאוּדבּ ינה ( ,)Udbinaקוֹ טארי
קארסקה ( )Makarskaוגַ ֶ ּבלה ( )Gabelaבדרום ,ועד בּ וֹ קה קוֹ טוֹ רסקה (Boka
(ַ ,)Kotariמ ַ
 )Kotorskaומונטנגרו  .מאוחר יותר התארך הגבול הצבאי גם לאורך הסאבה ,הטיסצה
( )Tiszaוהמו ֶּרסוּל ( ,)Muresulועד לבּ אנאט ( )Banatבצפון  .לאורך הגבולות הוקם צבא
מיוחד  .מעשי ההרואיות היומיומיים של ההיידוקים ושל האושקוקים דומים בעיקרם,
אבל ניתן להבחין בין השפעותיהם ,עובדה שעולה בבהירות מן השירים .
משנותרו לנפשם בתוככי האדמות שכבשו הטורקים בסרביה ,בוסניה והרצגובינה,
התארגנו ההיידוקים ביחידות גרילה בנות עשרה עד ארבעים איש  .הם היו נשארים
בהרים מן האביב עד הסתיו ,תוקפים ושודדים את שיירות הטורקים  .מדי פעם היו
ההיידוקים מופיעים בכפריהם שלהם או בכפרים שכנים להם ,ואז הייתה האוכלוסייה
כולה מתגייסת להגנתם  .משתפי הפעולה עמם היו אלה שהלינו אותם אצלם ,או
מלצריות בפונדקים שבצדי דרכים ,שם היו נפגשים כדי להחליף מידע  .שמירת
הקונספירציה בתוך קבוצה קטנה הייתה הגורם המרכזי בהישרדותם.
משתפי הפעולה עם האושקוקים ,לעומת זאת ,היו המדינות הנוצריות ,ונציה
ואוסטריה ,כולל קראיינה (  .)Krajinaהאושקוקים חיו בתחומי קראיינה במעין צבא
מקצועי .תפקידם היה להגן על הגבול ,להגן מפני פלישה טורקית ,וכן לבצע מתקפות
קטנות ממדים על הטורקים  .האושקוקים ,שנלחמו למען הנצרות והיו נכונים תמיד
לקרב ,ראו במלחמה נגד הטורקים הזדמנות לשחרר גם את עמם שלהם .
בחומרים ארכיוניים מצוי מידע על הקשיים שניצבו בפניהם ,על מרדנותם ועל
עצמאותם העיקשת ,ועל סבלות משפחותיהם  .הארכיונים מציינים גם שהכמורה
הקתולית ניסתה ללא הרף להפוך את האושקוקים לקתולים ,ושמעמדם היה תלוי
ביחסים הפוליטיים בין המעצמות הגדולות  .כמו כן מוזכר שם כי האושקוק הגדול
ארסניִ י קארנוֹ יֵ ביץ'
ֶ
מכולם בקוֹ טארי ,סטוֹ יאן ינקוביץ' ,היה בקשר עם הפטריארך
( .)Arsenije Carnojevic
באינספור הקרבות שבין הגיבורים הנוצרים המפורסמים הללו לבין הגיבורים
מקרב המוסלמים של קראיינה ,זוכים שני המחנות לדברי
המפורסמים לא פחות ֶ
שבח  .אולם את הניצחון מעניק האפוס בהתאם לזהות המזמר(  .עם הזמן נבחרו
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שירים אפיים מוסלמיים על ידי זמרים מקצועיים וקיבלו מתכונת מבנית ייחודית,
ארוכה בהרבה).
חתונות וחטיפות ,המרות דת והסוואות ,ישיבה בכלא והשחרור מהכלא – אלה הם
המרכיבים העיקריים של שירי האושקוקים .הם מבוססים לרוב על מוטיבים בינלאומיים,
ועם זאת הם בעלי ביטוי מקומי ולאומי ייחודי בגונו  .כך השיר סטויאן ינקוביץ' בשבי,
שקיבל השראתו מאירועים היסטוריים ממשיים ונבנה על פי תבנית בינלאומית של
הבעל האובד החוזר הביתה לאחר זמן רב ,בדיוק ביום שבו עומדת אשתו להינשא בשנית
(היצירה המפורסמת ביותר בתבנית זו היא אודיסאה של הומרוס)  .ינקו האביר ,שנודע
ברחבי העולם על מעשי גבורתו בדלמטיה ,נכלא אכן באיסטנבול ,הציל את נפשו ונמלט
בראבני קוטארי (.)Ravni Kotari
ְ
מן השבי ,וחזר למצודתו
השיר הזה שבאוסף קראג'יץ הוא עשיר למדי ,תיאור סינתטי שבו הזמר יוצר,
מעביר ומתעד בשלמותו את המערך החברתי והמוסרי של הציוויליזציה הסרבית .זוהי
סדרה של תמונות מטפוריות מבריקות ,שבהן חוגגת את ניצחונה ההרמוניה האידילית
של המשפחה הפטריארכלית ,והיא נשלטת על ידי קוד אתי פתוח שתוצאות השיר
מספקות – סטויאן מוסר את אחותו לחתן המיועד שאיבד את כלתו  .כאן ,שלא כמו
באודיסאה ,החתן המיועד איננו נרצח.
כמו בארצות ובתקופות רבות אחרות ,חיי ההיידוקים היו קיימים בבלקן כצורת
חיים שמחוץ לחוק עוד לפני שהגיעו השבטים הסלביים  .אולם במאה ה ,16-אחרי
הכיבוש הטורקי של סרביה ובוסניה־הרצגובינה ,הם היו לתופעה נפוצה .אחד ההסברים
הטובים ,המדויקים והמשכנעים ביותר לתופעה החברתית וההיסטורית־פוליטית של
חיי ההיידוקים ,ניתן בשירו של המפורסם מבין מנהיגי ההיידוקים – דמותו האפית
של נובאק הישיש  .הוא מוחה נגד תנאי העבדות והמסים הכבדים שהטילו הטורקים
("א ְמנָ ם ֻא ְמלָ ל ָהיִ ִיתי") ,ומוכיח כי חיי ההיידוקים היו הכרח במובן הטהור ביותר של
ָ
ְ
("כך ְ ּביָ ִדי עוֹ לֶ ה לַ ֲעמֹד מוּל ַס ָּכנָ ה") ,כדרך של הגנה עצמית מפני סרבנות
המילה ָּ
השליטים הטורקים  .כך הפך האיכר להיידוק ,המפרנס הפך למגן האומה ,איש
המשפחה הפך לחסר בית  .בעבור אלה "החרב והרובה היו לאב ואם / ,שני אקדחים
קטנים – אח ואחות / ,להב חד היה אהבתם הנאמנה / ,סלע נוקשה היה להם כרית
רכה / ,מעיליהם להם לבתי קבע ".המדוכא היה לגיבור ש"מכה ונמלט ומסוגל לעמוד
מול כל פורענות".
כאשר מתוארת בפרוטרוט אכזריות הטורקים ,המטרה היא להעצים בכך את
גבורתם וכבודם של פורעי החוק  .שימוש כזה בולט במיוחד בשיר על וויאדין הזקן,
העומד במכאובים נוראים  .לא זו בלבד שאיננו בוגד בבני ארצו ,הוא גם מעודד את
בניו לגלות אומץ לב.

אחרית דבר

449
שיר מפורסם באוסף של קראג'יץ הוא השיר על הנקמה בבשיר־אגא ()Becir-Aga
ובאשתו .הקריאה לנקמה עולה בתמונות הפתיחה שבהן מענים הטורקים את ההיידוק
הצעיר מאלי ראדוֹ יִ יצה ( :)Mali Radojicaהם מציתים אש על חזהו ,מאיימים עליו
בצפע ונועצים קיסמים מתחת לציפורניו  .בתוך כל זה עוסק השיר בחולשת הגבר
לנוכח היופי הנשי ,לא פחות משהוא עוסק בכוח הסבל ובגבורה  .דווקא מול היופי
"הייקוּנה ( )Hajkunaהנאווה" ,הוא מפסיק להעמיד פני
הוא איננו עומד .כאשר מופיעה ַ
מת ושוכח כי רק כך יוכל להינצל – להימלט לאחר שיוציאו את "גופתו" מן הכלא .
ההומור מעניק אתנחתא לתמונת השיר  .ההיידוק "מציץ בעינו השמאלית / ,חיוך
עולה בקצה פיו" ,והנערה מכסה אותו בצעיף ומשכנעת את הוריה להשליך אותו לים .
אחר כך ,בעוד בשיר־אגא ואשתו יושבים לראשונה זה תשע שנים בשלווה לאכול
ארוחת ערב ומספרים ללא הרף איך הוא הצליח סוף־סוף להיפטר מן ההיידוק שגרם
לו כל כך רבה צרות ,התוקף הצעיר מאזין מתחת לחלונם  .הוא מתפרץ לחדר ופותח
אחר משחרר את חבריו מתאי הצינוק ומתחתן עם הבחורה היפה.
בנקמה רצחניתַ ,
שירי העם האפיים מציגים את ההיידוקים כמגִ ני זכויות העם .הם נחשבו לנוקמים
שזרעו מתיחות בקרב הטורקים  .ההיידוקים היו אמנם פורעי חוק ,אולם החוק נתפס
כזר ,חוק השלטון הטורקי הכובש.
הגיבור הסרבי הפופולרי ביותר ,הנסיך מרקו ,תרם רבות ליצירת התפיסה הזאת,
מאחר ששמו נודע לתהילה בקרב כל הסלבים הדרומיים  .כמי שחי באפוסים למעלה
משלוש מאות שנים ,רובן תחת העול הטורקי שבימיו היו ההיידוקים בשיא פעילותם,
יוחסו לו בהכרח כל התכונות המשותפות לפורעי החוק הללו ("מרקו הטריד את כל
הטורקים").
מנקודת ראות היסטורית הוא היה בנו של השליט האזורי החזק ביותר ,המלך
ווּקאשין ַמ ְרנְ יַ ְב ֶצ'ביצ'י ,שביחד עם אוּרוֹ ש נֶ ַמניֵ יצ'י שלט גם על האימפריה  .מרקו
היה לווסל טורקי לאחר הניצחון העותמני בקרב מאריצה ב  .1371-הוא מת כווסל
מירצ'טה
ֶ
בקרב רוֹ ִבינֶ ה ( )Rovineב ,1394-במלחמה נגד הנוצרים בראשותו של הדוכס
( )Mircetaמוולאכיה  .שתי עובדות מורות כיצד הגיע הנסיך הסרבי באמצעות מילוי
חובותיו כווסל למעמדו כדמות אפית של מגן העם  .הראשונה מקורה ארכיוני:
הטריטוריה של מרקו היתה מוגנת מפני התקפות חיל הפרשים הטורקי  .השנייה
המחבר הנודע
ֵּ
היא עובדה ספרותית־היסטוריוגרפית :בראשית המאה ה 15-הציג
קונסטנטין פילוֹ סוֹ ף ( )Filozofאת מרקו כווסל בעל כורחו של הטורקים ,מי שממש
לפני מותו הכריז" :אני ...מתפלל לאל כי יעזור לנוצרים ,ולוואי ואהיה החלל הראשון
במלחמה הזאת".
מכאן התאפשרה הופעתם של מוטיבים מסוימים באפוס :מרקו מבטל את המס
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שהטילו הטורקים על נשים סרביות צעירות שמתחתנות; ומאותם מקורות צמח גם
המוטיב של תליית מדכא העם ,דגֶ 'מוֹ ברקאנין (  .)Dzemo Brcaninמרקו גם חורש את
נתיבי האימפריה כדי שהצבא הטורקי לא יוכל לחצות את אדמות סרביה .הוא מתריס
כנגד הכללים שכפה הסולטאן לשמירת הרמדאן ונוהג בדיוק להפך ,וכשהסולטאן
"ב ַר ַמ ָדאן ׁ ָש ִת ִיתי יַ יִ ןֱ / ,אמוּנָ ִתי ַמ ְר ׁ ָשה לִ י זֹאת".
גוער בו הוא מצדיק עצמו באומרוּ ָ :
כך נשאר שוב מרקו שבבוגרשטיצה נאמן לדתו ,והוא הולך לשמש שושבין בחתונה
אורתודוקסית ,על פי עצת אמו ("הנסיך הצעיר הולך לכנסייה של ּ ֶפטקה הקדושה"),
עוד לפני שהוא נענה לקריאת הסולטאן לצאת למלחמה נגד הערבים ,אף שכווסל הוא
מודע לחלוטין לכך שהסולטאן נזקק לו שם.
דמותו הגדולה של העריק הסוער הזה מחברת יחדיו תקופות שונות מן ההיסטוריה
הסרבית .בתקופת שושלת נֶ ַמניֵ יצ'י מופיע מרקו הצעיר כמגן על לגיטימיות השושלת
הקיסרית ,שומרו של אורוש ,בנו של הצאר דושאן .בשיר נודע אודות אורוש ומשפחת
ַמ ְרנְ יַ ְב ֶצ'ביצ'י הוא יוצא נגד אביו שלו ודודיו שמתקוטטים ביניהם על האימפריה,
ומציית לאמו ,יֶ ברוֹ שימה ( ,)Jevrosimaשעצתה הנכבדה מוגשת בצורת פתגם" ,בנִ י,
אל תאמר אי־אמת / ,גם לא אם אביך ודודיך מורים זאת לך / ,עשה רק את הישר
בעיני אלוהי האמת!  /אל תאבד את נשמתך ,בני / :מוטב לך לאבד את ראשך/ ,
מלחטוא לנשמתך!"
במסורת העממית מצטרף מרקו אל כל שאר גיבורי האפוס החשובים בני התקופות
השונות ,ואם הוא מתנגד להם הרי שנוכחותו הופכת מדד לחשיבותם של גיבורים ושל
אירועים; כך עד למלחמות השחרור  .הוא מופיע בכל מיני מסורות עממיות שבעל־
פה ,בשירים ליריים ובבלדות ,באפוסים ובסיפורים מיתיים או היסטוריים ,בפתגמים
ובאמרות  .הביוגרפיה של מרקו בשירה מהווה מעין מסגרת לפרופיל הפסיכולוגי
של האומה כולה ,סינתזה בין המיתוס העולה מן השירה לבין ההיסטוריה והמציאות
היומיומית  .מרקו ,בסופו של דבר ,הוא כמו שדה מגנטי של מוטיבים בינלאומיים
שעליהם מתבססות מלכתחילה ביוגרפיות מסוג זה.
לשירת המרד האפית קדמו שירי הקרב על החופש במונטנגרו ,המספרים על
התקוממות סרבית נגד הטורקים בראשית המאה ה  .19-אלה סמוכים לאפוסים של
ההיידוקים ,אולם מבוססים על המסגרת הקונספטואלית של שירי קרב קוסובו  .רובם
נוצרו בידי זמר עממי בן זמנו של ווק שהיה עד למאורעות עצמם ,גוסלאר עיוור בשם
פיליפ וישניץ  .הוא שהציב באפוסים את הגיבורים האמיתיים בני זמנו ,והצליח אף
להפיק מתכונת פואטית מהחיים ,מעיסוקו בנסיכים־איכרים ובאיכרים־נסיכים ,החשים
כי מחובתם לייסד מדינה חדשה ברגע שהסרבים ישתחררו מהטורקים .המדינה החדשה
תהיה המשכה של הישנה ,אחרי ארבע מאות שנה של כיבוש טורקי  .כי כשם שאמר
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צביִ יץ' ( ,)Jovan Cvijicכל איכר
פעם האנתרופולוג והגיאוגרף הסרבי החשוב יוֹ באן ִ
הקרבה הזו לאפוס של
סרבי רואה עצמו צאצא ישיר של האצולה שנספתה בקוסובוִ  .
קוסובו באה לידי ביטוי עקבי בגישה אקספרסיבית־מסוגננת  .דוגמה טובה לכך ניתן
("כי סוּס לְ סוּס יִ ּׁ ַשק וְ ַרב ִמ ְּספֹר
לראות בתיאור גודלם הכביר של הכוחות הטורקיים ִּ
ַה ַ ּגיִ סָ / ,הר ַֹמח ְ ּביָ ָדם ְּכמוֹ ַהר ׁ ָשחֹר וְ ָרםְּ / ,כמוֹ ַענְ נֵ י ְר ִק ַיע ֵאין ֵקץ לְ ִדגְ לֵ ֶיהם")  .קרבה
זו משתמרת גם במתכונת המוטיבים ,בברכה למרד של מילוש ּ
מפוֹ ֶצ'ריֶ ה (,)Pocerje
הנושא את שמו של האביר המהולל מקוסובו ,מילוש אוביליץ' (ישמח לבך ,מילוש
מפוֹ ֶצ'ריה / ,ימינך קנתה תהילה  /בהריגת ֶמחוֹ  / ,מנהיג הטורקים")  .גם השירים
ּ
מקובצים לכדי אחדות שלמה ,אבל אפוס המרד הוא אפופיאה של אופטימיזם ,על
אף הקורבן העצמי של הגיבורים וחזון השחרור סופי של אדמות סרביה .הזַ מר הבוסני
פיליפ וישניץ עיצב את תקוותיהם הגדולות בשורות שיר רבות השראה שהוא נתן
הדרינה ,הו ,גבול נאצל  /בין בוסניה לסרביה / ,יום
בפיו של ָק ָרדיוֹ רדיֶ ה" :הו ,נהר ְ
יבוא במהרה ואחצה אותך לבסוף  /לבקר בבוסניה המהוללת!"
בשיר המונומנטלי ראשיתו של מרד הדהימי גולל פיליפ וישניץ את הסיבה המיידית
שמאחורי ההתקוממות – הריגת ראשי המחוז וגילוי התוכנית של הדהיה (קציני
היניצ'ארים) לערוף את ראשי כל מנהיגי הסרבים ואחר להרוג לפי חרב כל זָ כר סרבי
מעל גיל חמש עשרה  .לווישניץ הייתה בקיאות מופלאה בעובדות ההיסטוריות  .השיר
מכיל את כל הקונספציה של המרד ,ונאמן בקפידה רבה למציאות על כל פניה האכזריים
וגם הקלים יותר .וישניץ אף יצר את מה שקשה ביותר להשיג בשירה הסרבית – פנורמה
של אירועים ,ותיאר את תנועת ההמונים הכללית והבלתי ניתנת לעצירה תוך השוואה
מיוחדת במינה לטבע ("ההמון עלה כמו עשב מן הקרקע") .את רגע האמת הוא מאפיין
("כי ִמן ָה ָא ֶרץ דָּ ם ּ ָפ ַרץ").
בשורות שיר עשירות באסוציאציות ִּ
גם שאר השירים יוצרים כרוניקה של המרד ,בסוג האפוס האופייני להם  .הם
מציגים בנאמנות את הטופוגרפיה של הקרבות ושל המתרחש בהם ,ומהווים יד
זיכרון ללוחמים הסרביים  .אבל האפוסים מתארים גם פרופיל פסיכולוגי משכנע של
הלוחמים ,החל מקרדיורדיה וכולל את אחת הדמויות הנאצלות ביותר בהיסטוריה
מב ִר ָ ּיה ( ,)Semberijaאשר קנה והשיב
מס ֶ ּ
הסרבית ובאפוס הסרבי – הנסיך איבוֹ (ֶ )Ivo
עבדים מן הטורקים ומת בשל כך חסר כול.
אף שהאפוס של המרד מצייר תמונות אכזריות ולעתים עקובות מדם ,יש בו פחות
שמעבר למאורעות,
ֵ
התענגות נקמנית על הניצחון הסרבי ויותר הפשטה פילוסופית
הקרב
הבנה לסבלות היריב הנובעת מן הניסיון הסרבי המר  .כזוהי גדולתו של השיר ָ
ישאר ,שבו מוענקת הכרה למנהיגי הטורקים שנפלו ,ביחד עם ביטויי אהדה
שדה ִמ ׁ ָ
ִּב ֵ
כלפי אלמנתו של קוּלין.
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