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ПРОФ. ДР РАДМИЛА M. ОБРАДОВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

О ПРЕВОДИМА КЛЕТВЕ КНЕЗА ЛАЗАРА
НА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК2

АПСТРАКТ. Предмет нашег интересовања јесу д’Аврилов превод стихова клетве
кнеза Лазара у народној песми Кнежева клетва на француски језик и
превод на француски језик стихова клетве кнеза Лазара из песме Му-

сић Стефан, која је исписана и на споменику косовским јунацима на Га-
зиместану. У раду смо изложили лексичко-семантичку и стилистичку
анализу ових превода. Како су стихови Клетве кнеза Лазара на францу-
ској Википедији и француском веб-сајту „Академик” приказани и на
француски језик преведени у контексту чланка о Газиместану, указали
смо и на представљање овог српског културно-историјског споменика
на поменутим веб-сајтовима. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Кнежева клетва, Клетва кнеза Лазара, Дозон, д’Аврил, Дора д’Истрија,
Газиместан, kosovien, kosovar, српска епопеја, Косовски бој.

1 radmilaobradovickm@gmail.com
2 РаM је Vримљен 15. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника

оMржаном 1. јула 2013.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013

50 РАДМИЛА M. ОБРАДОВИЋ

ЕVска нароMна Vесма КосовскоC циклуса Кнежева кле�ва саMржи
клеFву коју, како Fо нароMни Vесник казује, изCовара кнез Лазар,
Mок у Vесми Мусић С�ефан налазимо још Mве варијанFе клеFве
кнеза Лазара, које се Vо саMржају разликују и оM варијанFе MаFе у
Vесми Кнежева кле�ва а и јеMна оM MруCе. Прва оM њих је MаFа кроз
казивање Мусић СFефана који се оXраћа свом слуCи, а MруCа кроз
казивање слуCе љуXи Мусић СFефана. Оваквим Vонављањем кле-
Fве нароMни Vесник је очиCлеMно желео Mа Vокаже не само сFеVен
VаFриоFске оMаносFи и власFеле и нароMа оFаџXини и цару Лаза-
ру неCо и сFеVен оMаносFи слуCе CосVоMару, а VреMсказујући Vро-
клеFсFво Vочиниоца XуMућеC изMајсFва, у Vрви Vлан сFавља и ши-
рину и свеоXухваFносF клеFве и оVомену изMајницима. 

СFихови клеFве кнеза Лазара MаFи кроз казивање СFефана Му-
сића исVисани су на сVоменику косовским јунацима на Газиме-
сFану, с Fим шFо је у наVису изосFављен MруCи сFих клеFве 3, а че-
сFо се циFирају и изван конFексFа саме Vесме4, зXоC своC саMржаја
и значења за срVски нароM5, каMа се Vомињу VоM називима Кле�-
ва кнеза Лазара, Лазарева кле�ва или Косовка кле�ва6. 

3 „Лазарева клеFва је, хFели Fо ми VрихваFиFи или не, за СрVсFво оM завеFне,
Fрајне и универзалне важносFи CMе CоM Mа СрXи живе. Она је ујеMно најмоћ-
нија, ценFрална и јавно исVисана Vорука на Косову, оMносно на сVоменику
косовским јунацима на ГазимесFану, иако је Fу MаFа Xез MруCоC сFиха („И оM
срVске крви и колена,”) […]” (Рајић 2013).

4 Тако се у „ИлусFрованој исFорији СрXа”, у вези са Косовским Xојем, VоM на-
словом „КомаM из јеMне оM косовских нароMних Vесама” навоMе сFихови
клеFве кнеза Лазара из Vесме Мусић СFефан, а ауFори изнаM сFихова Mају
слеMеће оXјашњење: „Кнез Лазар је oкo сeXe oкуVиo цвeF срVске власFелe. У
нароMној Vесми је сачувана њеCова клеFва” (ILUSTROVANA ISTORIJA SRBA,
нa: http://ocili.resabi.com/index.php?topic=367.25;wap2, Vосећено 9. II 2013.
CоMине).

5 „У сложеносFи КосовскоC феномена VосеXно месFо има Лазарева кле�ва. Ње-
ни сFихови исVисани на сVоменику Косовским јунацима на ГазимесFану,
на Косову, ценFралном месFу наше исFорије, вере, завеFа, кулFуре и FраMи-
ције Fу КлеFву VоFврђују као круну наших еFичких сFремљења. ЗXоC FоCа
она XMи наM нама и Mанас а чиниће Fо и уXуMуће, оVомињући нас, [….] – на
свеFу оXавезу оMXране нације, оFаџXине, Mржаве и вере” (Рајић Р. 2013).

6 ЊеCош „у Горском вијенцу […] у више навраFа VоMсећа на Лазареву клеFву”,
као шFо Vоказују и слеMећи сFихови:

 „КуMа ћеFе с клеFвом VрађеMовском?” (ГВ, с. 75). 

 „ЉуFа клеFва VаMе на изроMа! / Прокле маFи оM невоље сина” (ГВ: с. 691 и
692).

„Су чим ћеFе изаћ VреM Милоша / и VреM MруCе срVске виFезове, / који живе
Mоклен сунце Cрије?” (ГВ, с. 76–78) (Рајић Р. 2013).
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Како исFиче АјMачић, „клеFва као самос�алан исказ или исказ у
оквиру �ру/их жанрова изриче се са вером у маCијску моћ речи Mа
БоCа, Mемона, суMXину или VрироMне силе Vокрене на наношење
зла” (АјMачић s.a.). РазмаFрајући „оMнос клеFве Vрема MруCим
аVелаFивним жанровима” у усменој књижевносFи, АјMачић Vо-
смаFра Xасму и клеFву, VреVлиFање клеFве и Fужења, XлаCослов,
Vохвалу и клеFву, VокуMу и клеFву и заклеFву и клеFву, Mа Xи за-
Fим Vоказао „уклаVање [клеFве] у Vриказивачко-нараFивне жан-
рове” (ис�о). АуFор указује и на феномен са.ирања кле�ви, каMа
„умножавање клеFви Vроширује круC оXјекаFа који се Vроклињу
или оVсеC зла које се Vризива” (ис�о). 

КаMа Vак Cовори о исFоријском VоMFексFу клеFве у усменој
књижевносFи, АјMачић исFиче Mа је „у Vесмама и Vричама које
VамFе исFоријску зXиљу оMнос Cреха, кривице и казне VоFчињен
[…] вреMновању које не VрашFа изMају, неверсFво и кукавичлук”
али Mа клеFве, „маMа […] не моCу Mа VреMоMреMе исFоријске MоCа-
ђаје, […] у сеXи, као елеменF накнаMноC Fумачења несреFне Vро-
шлосFи, моCу Mа Vрикажу моралне и VолиFичке слаXосFи моћни-
ка који су изазвали VроVасF нароMа и Mржава” (ис�о). АуFор на-
Cлашава Mа „Косовски Vораз, који исFорија не оXјашњава изMај-
сFвом уочи или у Fоку XиFке, нароMна Vесма саCлеMава у свеFлу
изMаје Вука Бранковића (ис�о). У вези са VреFхоMним заVажањем
овMе желимо Mа укажемо на чињеницу Mа у Уво�у своје зXирке
VревоMа срVске еVске Vоезије Épopée serbe. Сhants populaires héroïques
(Ср@ска е@о@еја. Јуначке наро�не @есме) ОCисF Дозон Vише Mа је „срV-
ска еVска Vесма чесFо умеFничко Mело, CоFово увек слика оXичаја
и, у целини, MокуменF за исFорију ако не и исFоријски MокуменF”
(Dozon, 1888, сFр. XXXV). СрVска еVска нароMна Vоезија, исFиче
још Дозон, „Fежи исFорији”, срVски нароMни „Vевачи имају сми-
сао за реалносF” (ис�о, XLIV) и срVске еVске нароMне Vесме (pes-
mas) су „исFински анали” срVскоC нароMа (ис�о, XLV).

НаVомињемо Mа АјMачић у свом раMу, уз консFаFацију Mа се
„клеFва […] среће у сFиховима који осуђују изMајника не само на-
кон сукоXа, неCо и у најави FоC изMајсFва” у наVомени уVућује на
еVску нароMну Vесму Слу/а Милу�ин7.

У нароMној Vесми Слу/а Милу�ин јеMну VореM MруCе налазимо –
Vохвалу, и Fо Vохвалу Милошу ОXилићу зXоC њеCовоC VоMвиCа8 – и

7 У наVомени 14 сFоји: „слуCа МилуFин: Вук II, 45, Vевач: Вук II, 46”.
8 Милош з/у.и �урско/ цар-Мура�а/ И Турака �ванаес� хиља�а;/Бо/ �а @рос�и, ко /а

је ро�ио!/Он ос�ави с@омен ро�у ср@ском,/ Да се @рича и @ри@овије�а/ Док је љу�и и
�ок је Косова! 
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клеFву, којом нароMни Vесник Vреко слуCе МилуFина куне изMај-
ника Вука Бранковића и Fо Vосле учињене изMаје9, Mок се у Vесма-
ма Кнежева кле�ва и Мусић С�ефан клеFвом најављује изMајсFво. 

У VреMCовору своје зXирке VревоMа срVских еVских Vесама Ко-
совскоC циклуса, M’Аврил Vише: „Лазар оличава величансFвеносF
краљевскоC MосFојансFва. ЊеCа Vокреће еCзалFирано осећање Mу-
жносFи, VокорносF БоCу, аVсолуFно VожрFвовање. Из FоC уCла, он
више VоMсећа на инMијске, француске и шVанске неCо на Cрчке и
немачке јунаке. ПосFоји уосFалом лако схваFљива аналоCија из-
међу Vесама о Косовском Xоју [и] Песме о Ролан�у, не само у карак-
Fерима, неCо и у самом заVлеFу. Тако се VореM Лазара, срVскоC
Карла ВеликоC, налази њеCов зеF, Милош ОXилић, који има мноCо
сличносFи са РоланMом. ДруCи Лазарев зеF, Вук Бранковић, VреM-
сFавља изMајицу Ганелона из француске јуначке Vоезије” (M’Ав-
рил, 1886, сFр. 4). „Још и Mанас”, Vише Mаље M’Аврил „а ја сам Fоме
Xио свеMок, Vевачи Vросјаци, најчешће слеVи, као Хомер, Vевају
Vажљивим и CануFим сељацима о Лазаревој VожрFвованосFи, ју-
нашFву Милоша ОXилића, изMаји Вука Бранковића” (M’Аврил,
1886, сFр. 5).

Дозон Vише Mа је Милош ОXилић још Fолико славан коM СрXа Mа
је јеMан роM коњице основан у Црној Гори MоXио њеCово име, а Mа
је „неки СрXин, војни свешFеник у АусFрији, 1840. CоMине оXјавио
малу књиCу о Косовском Xоју и VоMвиCу Милоша ОXилића” (Do-
zon, 1888, сFр. 130, наV. 3)10. Да Xи Vоказао колика је „Fужна VоVу-
ларносF” Вука Бранковића у срVском нароMу, Дозон циFира Зако-
ник Црне Горе оXјављен 15. авCусFа 1803. CоMине у коме се каже:
„Ако се оM Mанас нађе неки ЦрноCорац, […] који изMа оFаџXину, ми
Cа јеMноMушно осуђујемо на вечно VроклеFсFво, као ЈуMу који је
изMао CосVоMа БоCа, и као нечасноC Вука Бранковића, који изMаMе
СрXе на Косову, Fе Fако на сеXе навуче VроклеFсFво нароMа и ли-
ши се XожанскоC милосрђа” (Dozon, 1888, сFр. 129, наV. 1). 

Занимљиво је Mа румунска сVисаFељка Дора M’ИсFрија11, јеMна
оM најоXразованијих жена своCа времена која је иначе Vисала ис-
кључиво на француском језику, Vишући 1865. CоMине веома на-
MахнуFо о Vесмама КосовскоC циклуса, Vажњу Vосвећује уVраво

9  А ш�о @и�аш за @рокле�о/ Вука,/Прокле� .ио и ко /а ро�ио!/Прокле�о му @леме и
кољено!/ Он из�а�е цара на Косову/И о�ве�е �ванаес� хиља�а,/Гос@о моја љу�о/ ок-
ло@ника.

10 Дозон навоMи наслов књиCе али не и име њеноC ауFора.
11 Иза VсеуMонима који значи „чежња за Дунавом”, крила се војвоFкиња Elena

Ghica-Kolzoff-Massalski  (1828. БукурешF – 1888. Фиренца). 
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Vохвали и клеFви у Vесми Слу/а Милу�ин12 и закључује слеMеће:
„Ово MвосFруко VреMсказивање се исVунило. Милошево име је Fо-
лико VоVуларно Mа се о овом срVском јунаку још Vишу чиFави
FракFаFи Mок је сећање на Вука VроклеFо као Vрвих Mана”, а као
илусFрацију циFира VоменуFу оMреMXу Законика Црне Горе (d’Is-
tria, 1865, сFр. 336).

У Mвема зXиркама Дозонових VревоMа срVске еVске нароMне
Vоезије, које су нам Xиле MосFуVне у елекFронском изMању, не на-
лазимо VревоM нароMне Vесме Мусић С�ефан, а њеCов VревоM Vе-
сме Кнежева кле�ва не саMржи сFихове клеFве коју изCовара цар
Лазар. Наиме, Дозон је VревоM ове Vесме уврсFио, и Fо као Vрви
али Xез VосеXноC наслова, у јеMну целину коју чине VревоMи неко-
лико Vесама КосовскоC циклуса, MаFу VоM насловом La bataille de
Koçovo (Косовски Xој). Песма Кнежева кле�ва у њеCовом VревоMу
саMржи укуVно 17 сFихова а завршава се VревоMом MвосFиха Ка�
Лазару си�на књи/а �ође,/Књи/у /ле�а, /розне сузе рони (16, 17): Lorsque
la lettre menue parvient à Lazare,/ il la regarde et verse des pleurs amers (Do-
zon, 1888, сFр. 154–155).13 

Ни у зXирци АMолфа M’Аврила La Bataille de Kossovo, rhapsodie serbe.
Tirée des chants populaires (Косовска .и�ка, ср@ска ра@со�ија. Узе�а из
наро�них @есама) (d’Avril 1888), у којој су VревоMи Vесама Косов-
скоC циклуса MаFи у еVском расVореMу, није засFуVљен VревоM
Vесме Мусић С�ефан, али јесFе VревоM Vесме Кнежева кле�ва, која
у VревоMу носи наслов Le sultan Mourad envoie une lettre à Lazare
(d’Avril 1886, сFр. 20–21) („СулFан МураF шаље књиCу Лазару”) и
саMржи сFихове клеFве кнеза Лазара. 

МеђуFим, у оMносу на срVску верзију, ова Vесма у M’Авриловом
VревоMу саMржи Mва сFиха више 14 и Fо уVраво у Mелу који саMржи
клеFву кнеза Лазара: 

12 Парафразирајући саMржај oвe Vесме, Дора M’ИсFрија Vише: „Mилош ОXилић
је Vао VореM хлаMних Fаласа СиFнице, VошFо је VоCуXио FурскоC цара и Mва-
наесF хиљаMа њеCових војника. Име ће му живеFи у срцима СрXа, о њему ће
се VеваFи све Mок XуMу VосFојали свеF и Косово. ШFо се Fиче Вука Бранкови-
ћа, који је изMао цара и оMвео MванаесF хиљаMа војника, нека је VроклеF и он
и њеCово Vлеме!” (1865, сFр. 336).

13 У својим зXиркама Дозон уз VревоM ове Vесме наVомиње Mа се раMи о фраC-
менFу Vесме „чији крај је изCуXљен” .

14 УV. Вук 1976, сFр. 224; Ђурић [ ѕ.а.]. 
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ДвосFих који у свој VревоM увоMи француски VревоMилац оMCо-
вара MвосFиху из оXе варијанFе клеFве кнеза Лазара у Vесми Му-
сић С�ефан: Ко је Ср.ин и ср@ско/а ро�а /И о� ср@ске крви и колена
21,22; 76,77). 

У M’Авриловом VревоMу навеMених сFихова клеFве кнеза Лаза-
ра у Vесми Кнежева кле�ва уочавамо извесFан Xрој оMсFуVања у
оMносу на изворник. Нека оM Fих оMсFуVања су VослеMица разли-
ка у VрироMи срVскоC и францускоC језика и, схоMно Fоме, Xила су
неизXежна. Тако је CлаCол ро�и�и у VревоMу сFиха 21 замењен Cла-
Cолом pousser (овMе:) „изXијаFи, ницаFи, расFи” (Јовановић, 2005,
сFр. 329), јер француски језик не Vознаје CлаCол у значењу које ов-
Mе има срVски CлаCол ро�и�и. МеђуFим, CлаCол pousser уVоFре-
Xљен је у VревоMу Mва нареMна сFиха, иако Fо није Xило неоVхоM-
но са синFаксичко-семанFичкоC асVекFа, а како је у оMCоварају-
ћим сFиховима изворника изосFављен CлаCол, значи Mа VревоMи-
лац сFихове у VревоMу Vроширује и уз Fо осFварује Vонављање
које не VосFоји у изворнику. ПревоM сFиха 19 Vроширен је синFаC-
мом tous les Serbes, овMе: (како љу�о кнеже @роклињаше) „све СрXе” а
у VревоMу сFиха 22 не Vреноси се сFална именица .јелица (@шени-
ца), иако је моCла XиFи VренеFа VриMевом blanc „Xео”. MeђуFим,
MеминуFив винова лозица у VревоMу сFиха 23 моCао је XиFи VренеF
само именицом (sa) vigne „винова лоза; вино/ра�” (Јовановић, 2005,
сFр. 429) уз коју је Xило неоVхоMно уVоFреXиFи Vосесивни MеFер-
минанF, као и уз VревоMни еквиваленF именице @оље у VревоMу
сFиха 22 (dans) son champ. ПревоM сFихова 21–23 саMржи везник que,
а Vри Fоме се овај везник у VревоMу сFихова 21,22 налази на Vо-
чеFку сFиха.

Да је коме @ослуша�и .ило

Како љу�о кнeже @роклињаше: 19

"Ко не �ође на .ој на Косово, 20

О� руке му ниш�а не ро�ило: 21

Ни у @ољу .јелица @шеница, 22

Ни у .р�у винова лозица!"           23

Il faut entendre comment Lazare alors 

A durement adjuré tous les Serbes :        19

Celui qui est Serbe et de père serbe,        20

Qui est de sang et de famille serbe          21

S’il ne vient pas combattre à Kossovo,    22

Que, sous sa main, il ne lui pousse rien! 23

Que le froment ne pousse dans son champ!

Sur la colline que sa vigne ne pousse !    25
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ЗXоC FоCа се може рећи Mа M’Авриловов VревоM, Mа се Vослужи-
мо Fерминима ПеFра Буњака, не Vреноси у Mовољној мери „фор-
мална оXележја сFила” наше нароMне Vесме и њено „изворно зву-
чање” (Буњак, 2009)15.

МеђуFим, VоменуFа оMсFуVања морамо саCлеMаFи у свеFлу
оVреMељења VревоMиоца Mа ову, као и све осFале Vесме КосовскоC
циклуса у својој зXирци VревеMе у MесеFерцу, који није сFих само
срVске еVске нароMне Vоезије, неCо је и, како и сам M’Аврил исFи-
че, сFих „велике [француске] јуначке Vоезије”, зXоC чеCа је овај
VревоM Xлижи француском чиFаоцу16. ПореM FоCа, Mео Vесме који
саMржи клеFву, као шFо смо исFакли, у VревоMу је Vроширен уво-
ђењем Cоре навеMеноC MвосFиха, Fако Mа француски VревоM сFи-
хова клеFве у целини на чиFаоца Mелује снажно и суCесFивно. А
њеCовој снази и суCесFивносFи MоMаFно MоVриноси уVраво Vона-
вљање CлаCола pousser и везника que у Fри VослеMња сFиха Vрево-
Mа. ОFуMа франкофони чиFалац не може Mа не заVази Mа цар Ла-
зар, који се оXраћа „свим СрXима”, као шFо Vише сам M’Аврил,
„оличава величансFвеносF краљевскоC MосFојансFва”, Mа Cа „Vо-
креће еCзалFирано осећање MужносFи, VокорносF БоCу, аVсолуF-
но VожрFвовање” (в. ОXраMовић, Јовановић Миљковић, 2013).

С оXзиром на чињеницу Mа у Дозоновој зXирци оXјављеној Mве
CоMине Vосле M’Аврилове зXирке, VревоM Vесме Кнежева кле�ва не
саMржи сFихове клеFве кнеза Лазара, као шFо је Fо случај и у ње-
Cовој зXирци VревоMа срVске нароMне Vоезије оXјављеној 1859. Cо-
Mине, а Mа M’Аврил у свом VревоMу ове Vесме не само шFо VревоMи
сFихове клеFве неCо и оMCоварајући Mео Vесме Vроширује увође-
њем VоменуFоC MвосFиха из Vесме Мусић С�ефан, може се VреFVо-
сFавиFи Mа је M’Аврил насFојао не само Mа схваFи MуXље значење
Vесме Кнежева кле�ва неCо и саме клеFве кнеза Лазара. А Fо Xи

15 У VревоMу VрвоC Mела Vесме оваква оMсFуVања су Xројнија (ОXраMовић, Јова-
новић Миљковић 2013), Mок су у VревоMу Vесме Косовка �евојка исFоC Vрево-
Mиоца у Fој мери Xројна и разноврсна, Mа се може рећи Mа VревоM „у значајној
мери није заMржао ’формална оXележја сFила’ ни сачувао ’изворно звучање’
Vесме Косовка �евојка” (ОXраMовић, 2010, сFр. 532).

16 У вези са својим VревоMилачким раMом на овој зXирци, M’Аврил исFиче Mа је
VревоMио „сFих Vо сFих, и шFо је моCуће Fачније” а оVреMелио се за сFих оM
MесеF слоCова, VошFо му се овај сFих „велике [француске] јуначке Vоезије,
нарочиFо Песме о Ролану” учинио „уFолико VоCоMнијим шFо је срVски сFих
MесеFосложан, са цезуром Vосле чеFврFоC слоCа, и није реMовно римован”.
Д’Аврил наVомиње и Mа VонекаM није VошFовао Vравила француске верси-
фикације и Fо онMа каMа је на Fо Xио Vриморан Mа Xи „осFао веран срVском
FексFу” (d’Аvril, 1868, сFр. 15). 
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значило и Mа је Vревођењу сFихова клеFве VосвеFио VосеXну Vа-
жњу (в. ОXраMовић, Јовановић Миљковић 2013).

ИсFичемо Mа је СFојан Новаковић свој косовски еV Косово: ср@ске
наро�не @есме о .оју на Косову (е@ски рас@оре�) (Новаковић, 1871) са-
чинио Vрема M’Авриловом еVском расVореMу Vесама КосовскоC
циклуса реализованом у њеCовој овMе VоменуFој зXирци Косовска
.и�ка, ср@ска ра@со�ија, узе�а из наро�них @есама (Vрема: Јањић,
2011, сFр. 27). ПореM FоCа, Vесма Кнежева кле�ва у Новаковићевој
реMакцији носи CоFово иMенFичан наслов као у M’Авриловом Vре-
воMу – Сул�ан Мура� цару Лазару, али се оM срVских реMакција, оM
којих смо у овој анализи Vошли и оM M’Аврилове реMакције, раз-
ликује и Fо у среMишњем и у завршном Mелу. Наиме, Новаковић
све сFихове клеFве коју у Vесми Кнежева кле�ва изCовара кнез Ла-
зар, замењује сFиховима клеFве кнеза Лазара коју Vреноси Му-
сић СFефан у исFоименој Vесми (в. ОXраMовић, Јовановић Миљко-
вић 2013).

ПревоM клеFве кнеза Лазара из Vесме Мусић С�ефан у целини
налазимо на француској Вики@е�ији и на веX-сајFу „АкаMемик”.
Пре неCо шFо Vрикажемо саме VревоMе, оMносно VревоM, VошFо су
VревоMи на оXе аMресе иMенFични, смаFрамо Mа је неоVхоMно Mа
украFко укажемо на саMржај оMCоварајућих чланака на Vомену-
Fим веX-сајFовима, уFолико Vре шFо се раMи о Vриказивању Гази-
месFана, који VреMсFавља сVоменик косовским јунацима и Mео је
срVске кулFурно-исFоријске XашFине на Косову и МеFохији. 

Наиме, у чланку VоM насловом „ГазимесFан” на француској Ви-
ки@е�ији (Wikipédia, L’encyclopédie libre) и у чланку VоM исFим на-
словом на веX-сајFу „АкаMемик” (Academic), Vриказана је фоFо-
Cрафија сVоменика на ГазимесFану у целини, ауFори у оXа слу-
чаја навоMе исFовеFне VоMаFке о самом сVоменику, између осFа-
лоC и Fо Mа је VоMиCнуF 1953. CоMине, „у време СоцијалисFичке Фе-
MераFивне РеVуXлике ЈуCославије”.17 У руXрици „ЗашFиFа” (Pro-
tection) ВикиVеMија навоMи Mа је ГазимесFан „ПросFорна кулFур-
но-исFоријска    целина оM изузеFноC значаја”18 а нешFо Mаље сFоји
и VоMаFак Mа се овај сVоменик налази на лисFи кулFурно-исFо-
ријских целина оM изузеFноC значаја за РеVуXлику СрXију (VоMву-
кла Р. О.). 

„АкаMемик” Vак навоMи Mа је ГазимесFан „КулFурни сVоменик
оM изузеFноC значаја”19 и Mа се „налази на лисFи кулFурних    сVо-

17 У руXрици „Намена” на оXа сајFа је наVисано: „Меморијална”.
18 УV.: „Entité spatiale historico-culturelle d'importance exceptionnelle”.
19 УV.: „Monument culturel d' importance exceptionnelle”.
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менка оM изузеFне важносFи РеVуXлике СрXије”20 (VоMвукла Р. О.),
шFо ауFоре не сVречава Mа на крају чланка наVишу Mа ГазимесFан
VриVаMа каFеCоријама ИсFорија СрXије, АрхиFекFура на Косову,
СрVски кулFурни сVоменик оM изузеFноC значаја али и Косовар-Косовар-Косовар-Косовар-
ски ски ски ски кулFурни сVоменик оM изузеFноC значаја („Monument cultu-
rel kosovarkosovarkosovarkosovar d'importance exceptionnelle”) (VоMвукла Р. О.). 

ПриMев и именица kosovar, које је француски језик или Xоље ре-
ћи које су Французи крајем ХХ века Vозајмили из алXанскоC јези-
ка, а не из хрваFскоC, као шFо се VонеCMе навоMи (уV.: http://
fr.wiktionary.org/wiki/kosovar, Vосећено 29. III 2013. CоMине), Vо-
чев оM 1999. CоMине Fоком неколико CоMина су у француским Vи-
саним и елекFронским меMијима и Mискурсу француских Vоли-
Fичара у VоFVуносFи заменили француски VриMев и именицу
kosovien, kosovienne („косовски, косовска”), le Kosovien, la Kosovienne
(„Косовац, Косовкa”). У Cоре навеMеној синFаCми немоCуће је Mру-
Cачије „VревесFи” VриMев kosovar, с Fим шFо је у овом као и у већи-
ни случајева Fешко разумеFи њеCово значење21. Значење Vомену-
FоC VриMева, оMносно оMCоварајуће именице не VосFаје нимало
јасније ни Mок у елекFронским меMијима чиFамо ошFро инFони-
ране наVисе оних који се VроFиве уVоFреXи француских лексема
kоsovien и le Kosovien, које су VослеMњих CоMина Vоново у уVоFреXи,
наVроFив.22 НаVомињемо и Mа нисмо наишли на наVисе еми-
ненFних француских линCвисFа у вези са овим VиFањем а у Vри-
лоC Fоме Mа је VоменуFи VриMев семанFички неVрозиран навоMи-
мо VоMаFак Mа Оливије КемVф (Olivier Кеmpf), француски сFруч-
њак из оXласFи VолиFичких наука, иначе савеFник реMакције
француске „Ревије Национална ОMXрана” („Revue Défense Natio-
nale”), ауFор књиCа и чланака из оXласFи CеоVолиFике и сFраFе-
Cије (RDN, DSI, www.egeablog.net, …) Vише, оMCоварајући својим
оVоненFима, Mа се „VоMразумева” […] Mа он више воли „VриMев

20 УV.: „Le monument figure sur la liste des monuments culturels d'importance ex-
ceptionnelle de la République de Serbie”). 

21 У VрилоC Fоме, навоMимо реченицу „[…], la volonté de créer un Kosovo kosovar
ne correspond à aucune envie de la part des populations” („Nommer les lieux au
Kosovo” (Géographie culturelle, на: http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/G-
e2-ographie-culturelle.htm (Vосећено: 29. III 2013. CоMине). УV. „[…], воља Mа се
сFвори косоварско Косово не оMCовара нијеMној жељи сFановнишFа”. 

22 Да је заисFа Fако Vоказује и чланак „Kosovars или Kosoviens? ИменоваFи ме-
сFа, именоваFи нароMе” („Kosovars ou Kosoviens? Nommer les lieux, nommer
les peuples”) оXјављен на француском XлоCу „ГеоCрафија CраMова у раFу” (на
аMреси: http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/2009/09/kosovars-ou-
kosoviens-nommer-les-lieux.html, Vосећено 2. III 2013. CоMине). 
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„kossovien (или kosovien) неCо kosovar, VошFо Fај суфикс не оMCоварасуфикс не оMCоварасуфикс не оMCоварасуфикс не оMCовара
ничему VознаFомничему VознаFомничему VознаFомничему VознаFом”    (Кеmpf 2009) (VоMвукла Р. О.).

На оXа веX-сајFа се Mаље оXјашњава Mа назив VоFиче оM „оFо-
манске Fурске” (turc ottoman) речи gazi23, која значи „јунак”24 и
срVске речи [месFо] (која значи „lieu” или l’„endroit”), и закључу-
је Mа је ГазимесFан „Fако” ’месFо јунака’. 

У Mелу чланка који носи наслов „ИсFорија”, на оXа веX-сајFа
Vриказан је Mео сVоменика на коме су наVисани сFихови клеFве
кнеза Лазара коју у Vесми Мусић С�ефан Vреноси СFефан Мусић,
али Xез сFиха и о� ср@ске крви и колена. Са незнаFним увећањем
фоFоCрафије, исVоM које Vише „Malédiction du Kosovo” („Косовска
клеFва”) и на јеMном и на MруCом веX-сајFу сFихови се моCу Xез
наVора VрочиFаFи: 

23 При Fоме је реч наVисана лаFиницом а не араVским Vисмом. 
24 Шкаљић у свом речнику Турцизми у ср@скохрва�ском језику навоMи Mа су име-

нице gâzī и gázija, оM којих је Vрва неVроменљива, араVске речи а Mа Fурска
реч gazi VоFиче оM араVске gâzī. Шкаљић навоMи и извеMеницу gaziluk, коју
оXјашњава као араVско-Fурску али не и ГазимесFан (1989, сFр.  290), иако у
свом речнику навоMи FоVониме као Sarajevo, Vа и Кolašin (ис�о, 412–413), за-
Fим Bаlkan, Kalimegdan и Kalemegdan (ис�о, 388) Vа и назив Čevrntija f (tur.) „pre-
dio na desnoj obali Save, između Sremske Mitrovice i Šapca” (ис�о, сFр. 173), а
навоMи или у оXјашњења укључује и (FаMа) акFуелне називе улица у Сараје-
ву, или чак и сFарије називе њеCових улица, које су у међувремену Xиле Vре-
именоване. 

У Рјечнику сFраних ријечи БраFољуXа Клајића сFоји – čevrntijačevrntijačevrntijačevrntija tur. (čevrmek
– okretati, vrtjeti, vraćati) vrtlog, vir, okretanje.
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У исFом конFексFу се на оXа веX-сајFа најVре навоMи VоMаFак Mа
је „на 600-Fу CоMишњицу Косовске XиFке, 1989. CоMине, СлоXоMан
Милошевић на ГазимесFану оMржао Cовор, неVосреMно Vре Vо-
чеFка националисFичких и еFничких Fензија које су VраFиле рас-
Vарчавање [démembrement] ЈуCославије” и уVућује на линк на ко-
ме се налази и виMео-снимак Cовора СлоXоMана Милошевића25. 

ПоFом је на оXа VоменуFа веX-сајFа MаF исFовеFан VревоM Cор-
њих сFихова, изнаM коC сFоји наVомена Mа се „на сVоменику нала-
зи Косовка клеFва VриVисана кнезу Лазару”. У краFкој наVомени
исVоM сFихова VревоMа сFоји, иако је у реченици изосFављена оM-
Cоварајућа именица, навеMен VоMаFак Mа се „оXлик ове клеFве Vо

СЛИКА 1

25 (en) Gazimestan, 600th anniversary of the Kosovo polje battle [archive] sur http:/
/www.archive.org [archive]. Consulté le 28 mars 2011 - Vidéo du discours
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Vрви [VуF] Vојављује 1845. CоMине у Vрвом изMању зXирке нароM-
них Vесама Вука СFефановића Караџића”:26

„Quiconque est Serbe et de naissance serbe
Et de sang et de culture serbes
Sans venir à la bataille du Kosovo,
Puisse-t-il ne jamais obtenir la descendance que son cœur désire !
Ni fils ni fille
Puisse rien ne pousser de ce que sème sa main !
Ni vin sombre ni blé blanc
Et puisse-t-il être maudit de siècles en siècles ! ”

Већ на Vрви VоCлеM може се уочиFи Mа француски VревоM саMр-
жи јеMан сFих више у оMносу на Xрој сFихова на сVоменику – а Fо
је сFих Et de sang et de culture serbes, који оMCовара VревоMу у наVису
на сVоменику изосFављеноC сFиха и о� ср@ске крви и колена. 

Дословни VовраFни VревоM ових сFихова на срVски језик Cла-
си: 

Ко је Ср.ин и ср@ско/ рођења 
И о� ср@ске крви и ср@ске кул�уре
Ако не �ође у Косовски .ој,
Ника� не имао @о�омс�во које ње/ово срце жели!
Ни сина, ни ћерку
Нека му о� руке ниш�а не ро�и!
Ни �амно вино ни .ела @шеница, 
И нека је заувек27 @рокле�! 

Иначе, ауFори VоменуFих веX-сајFова не навоMе Xлиже VоMаFке
о овом VревоMу.

Као шFо се може виMеFи сFихови францускоC VревоMа Кле�ве
кнеза Лазара су нејеMнаке Mужине а наш VовраFни VревоM Vоказује
и Mа је француски VревоM Mослован, VонекаM неVрецизан али Vо-
некаM и VоCрешан. МеђуFим, VримеFан је наVор VревоMиоца Mа у
VревоMу не изосFави нијеMну реч изворника, Vа ни сFални еVиFеF
рујан у рујно вино, који MоMуше Vреноси VоCрешно, јер VриMев som-

26 НаVомињемо Mа се у оXа случаја уз наро�не @есме не навоMи оMреMница ср@ске
и Mа се срVске нароMне Vесме означавају називом „chansons populaires”, а не
оM сFране еминенFних француских ауFора Vрихваћеним Fермином chants
populaires (уV.: Дозон, M΄Аврил). 

27 У речнику Le petit Robert 1 налазимо израз de siècle en siècle уз који се навоMи Mа
значи d’âge en âge (1987, сFр.  1182, 2°), а уз овај MруCи Mа значи de siècle en siècle,
оMносно, Mословно „чиFавим Fоком исFорије”, Mакле „Fоком чиFаве исFори-
је” (ис�о, сFр. 35, 4°).
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bre значи „Fаман, мрачан, Fмуран, заCасиF; […]” (Јовановић, 2005,
сFр.  385) а не „рујан”28 и сFалну именицу .јелица у синFаCми .је-
лица @шеница, коју аMекваFно замењује VриMевом blanc „Xео”. Као
шFо се може виMеFи, у VревоMу се, за разлику оM наVиса на сVоме-
нику, уVоFреXљавају и знаци инFерVункције, шFо нам VоFврђује
Mа је VревоMилац VреM соXом имао ориCиналне сFихове, али није
заVазио или само није оXјаснио Mа је у наVису на сVоменику изо-
сFављен јеMан сFих.

По свему суMећи, ауFори француске ВикиVеMије и „АкаMеми-
ка” нису желели Mа франкофоном чиFаоцу оXјекFивно Vрикажу
ни фраCменF срVске еVске нароMне Vесме о Косовском Xоју а са-
мим Fим ни срVску нароMну Vоезију заXележену у XIX веку, која
је у Fо време у ЕвроVи имала изванреMну рецеVцију, као ни исFо-
ријски MоCађај какав је Косовска XиFка. ПореM FоCа, Косовска Xи-
Fка се марCинализује и изXором VоMаFака о сVоменику косов-
ским јунацима на ГазимесFану, иначе кулFурно-исFоријском
сVоменику оM изузеFне важносFи за РеVуXлику СрXију, који се уз
Fо малициозно Vовезује са оXележавањем 600-Fе CоMишњице Ко-
совске XиFке и Cовором СлоXоMана Милошевића, јер се исFи на-
мерно сFавља у конFексF „Vре националисFичких и еFничких
Fензија које су VраFиле расVарчавање ЈуCославије” (!!!) Mа Xи
уреMници сајFа „АкеMемик”, срVски кулFурно-исFоријски сVоме-
ник Vовезали са VриMевом kosovar, који је семанFички неVрози-
ран. 

НаVомињемо Mа се у Ларусовом чланку „ЕVоVеја” („épopée”), у
оMељку о среMњовековним јуначким Vесмама, исцрVно Cовори о
Песми о Ролан�у29 и циклусима француских јуначких Vесмама,30 а
заFим исFиче слеMеће: „Међу мноCоXројним среMњовековном
еVоVејама, FреXа још VоменуFи срVске еVске VесмесрVске еVске VесмесрVске еVске VесмесрVске еVске Vесме [les chantschantschantschants épi-
ques serbes] у којима се Vева о Kраљевићу Марку [le prince Marko]
и Косовском Xоју или Vак еVоVеју о визанFијском јунаку [Vо име-
ну] ДиCенис АкриFа” (Article Larousse, épopée)31 (VоMвукла Р. О.).

28 Примера раMи, навоMимо Mа сFални еVиFеF црвен у вино црвено    и Дозон и
M’Аврил на француски језик Vреносе VриMевом vermeil „румен, црвен” (Јова-
новић 2005, сFр.  427) (уV.: vin vermeil).

29 Песма о Ролан�у је насFала око 1190. CоMине а „ као и све еVоVеје, уVућује на
већ Mалек исFоријски MоCађај, у овом случају Vораз коM Ронсе[н]вала”
(Article Larousse, épopée). 

30 УV.: les chansons de geste françaises. 
31 Иначе, визанFијски јунак је Cраничар, као шFо казује њеCово Vрезиме, и

„MвосFрукоC роMа”, као шFо казује њеCово Vрезиме, VошFо му је мајка Грки-
ња а оFац АраVин (Article Larousse, épopée). 
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Дакле, оM „мноCоXројних среMњовековних еVоVеја”, међу чеFири
VоменуFе, Mа не кажемо међу чеFири Vомена вреMне – еVоVеје,
налазе се Mве срVске, а јеMна оM њих је еVоVеја о Косовском Xоју,
који је Mео срVскоC колекFивноC Vамћења, које симXолизује и
сVоменик на ГазимесFану и на њему, нимало случајно, исVисани
сFихови клеFве кнеза Лазара. ОFуMа Vовезивање сVоменика на Га-
зимесFану са семанFички неVрозирним VриMевом kosovar, Vока-
зује неVознавање и неVошFовање исFорије Балкана и исFорије
СрXије, а Mа не Cоворимо о неVошFовању францускоC језика који
расVолаже оMCоварајућим лексемама.
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RÉSUMÉ LES TRADUCTIONS FRANÇAISES DE LA MALÉDICTION DU PRINCE LAZARE

Dans le chant populaire serbe du cycle du Kosovo Kneževa kletva
(Malédiction du prince), le prince serbe Lazare maudit les traitres avant
la bataille de Kosovo. Une version de sa malédiction reprise par le no-
ble Musić Stefan et une autre reprise par le serviteur de celui-ci font
partie du chant populaire Musić Stefan. La première de ces deux ver-
sions, qui est la plus connue, est écrite sur le monument aux héros de
la bataille de Kosovo. Dans le travail ci-présent, nous avons d’abord
analysé la traduction de la malédiction du prince Lazare du chant Ma-
lédiction du prince faite par Adolphe d’Avril (dans son recueil La Bataille
de Kossovo, rhapsodie serbe. Tirée des chants populaires, Paris, Librairie du
Luxembourg, MDCCCLXVIII). Notre analyse montre que d’Avril a bien
réussi non seulement à traduire la malédiction du prince Lazare, mais
qu’il a surtout réussi à suggérer au lecteur francophone l’attitude du
prince serbe qui, comme le dit d’Avril lui-même, incarne „la splen-
deur de la royauté” et est mû par son „sentiment exalté du devoir”, sa
„soumission à Dieu”, son „dévouement absolu”. Et le traducteur re-
court aux vers de dix pieds des „grandes chansons de geste” françai-
ses qui correspondent aux vers des chants épiques serbes.

La première version de la malédiction du prince Lazare du chant
populaire Musić Stefan figurant, sans le deuxième vers, sur le monu-
ment aux héros de la bataille de Kosovo érigé à Gazimestan, est pré-
sentée sur une photo de la partie centrale du monument par Wikipédia
(L’encyclopédie libre) et par l’Academic (Dictionnaires et Encyclopé-
dies sur ’Academic’) dans le cadre de deux articles aux titres identi-
ques Gazimestan. La malédiction y est en outre accompagnée de sa
traduction en français.

Cependant, ces deux traductions, tout à fait identiques sur ces deux
websites, sont faites d’après le chant Musić Stefan, c'est-à-dire qu'elles
comprennent le vers omis dans l'inscription, ce qui n'est pas précisé
par les auteurs ni par les traducteurs, ou plutôt par le traducteur. 

Pourtant, le traducteur de ces vers est soucieux d'être fidèle à la
version originale, dirions-nous, mais sa traduction laisse à désirer, de
sorte que le lecteur francophone est bien loin de saisir le caractère du
chant épique serbe ainsi que le sens profond de ces vers. 
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Au-dessous de la traduction, les rédacteurs de ces deux websites
notent que „la forme de cette malédiction apparaît pour la première
[sic!] dans l'édition de 1845 du recueil de chansons populaires réalisé
par Vuk Stefanović Karadžić”, en utilisant le mot „chansons” au lieu du
terme chant accepté par les spécialistes (v. Dozon, d'Avril, Article La-
rousse, épopée), omettant le mot „fois” et en oubliant de préciser qu’il
s’agit de chants populaires serbes. 

Si les articles de ces deux websites ne présentent pas Gazimestan en
tant qu’un monument historico-culturel d'importance exceptionnel-
le dans son contexte historique, les auteurs de l’article de l’ ’Acade-
mic’, de surplus, le définissent comme un „monument culturel koso-
var d'importance exceptionnelle”. Associer un adjectif sémantique-
ment peu clair au monuments aux héros de la Bataille de Kossovo
témoigne d’un oubli des faits historiques mais aussi de la langue fran-
çaise. 

MOTS CLÉS : Malédiction du prince, Malédiction du prince Lazare, Dozon,
d’Avril, Dora d’Istria, Gazimestan, kosovien, kosovar, épopée serbe,
Bataille de Kosovo.


