


 1. Definitie Ballade – verhalend lied – oral 
narrative poem – tragische gebeurtenissen – 
dood, wraak, verraad… 

 Welke periode? Rol verzamelaars? Mannelijke 
en vrouwelijke zangers. Regionale veschillen. 
 

 2. De Balkan slavische ballade – 
HASANAGINICA (ASANAGINICA, THE 
MOURNING SONG OF THE WIFE OF HASAN-
AGA),opgetekend in Dalmatie door een 
Italiaanse reiziger Alberto Fortis in 1774 – 
Viaggio in Dalmazia 



De facsimile van de 
eerste originaaal ( 1774)  

 De tijd van de handeling 
– ong. 1640, Dalmatijnse 
kust – Imotski. 
Personages – bestaande 
historische namen – 
Hasan-aga Arapović ( een 
landheer) , beg Pintorović 
( de broer van de vrouw 
van Hasan-aga – Fatima). 

 Vertaald door Goethe 
(1775), Walter Scott  
(1798), Pushkin ( 1835), 

 Vertaald in 40 talen… 



 Discussie van de ballade:  
 De handeling: 
 1. Hasan-aga – zwaar gewoond in zijn tent.Moeder en zuster 

bezoeken hem, zijn vrouw bezoekt hem niet “uit schaamte”! 
 2. Hasan-aga woedend. Stuurt zijn vrouw terug naar haar 

oudershuis. Ze moet haar 5 kinderen ( de jongste nog een 
baby in de wieg) achterlaten. 

 3.Haar broer beg Pintorović haalt haar op met de officiele 
scheidings document. Terug in haar ouderlijk huis, komen er 
al na 1 week nieuwe vrijers, want ze is “een goede vrouw”.Ze 
smeekt haar broer om niet haar te laten hertrouwen… 

 4. De bruiloftsstoet komt langs het huis van Hasan-aga. Haar 
kinderen lopen naar haar toe. Ze sterft ter plaatse aan 
gebroken hart. 



 Discussie – motieven: 
 Patriarchale normen en gedragscode: 
 Man- vrouw; moeder – zoon; broer – zuster 
 Onmogelijke communicatie tussen man en vrouw 

– conventie vs. emotie. 
 Symbolische circulus vitiosus – Hasan-aga 

spreekt twee keer in woede; De vrouw van 
Hasan-aga loopt van en terug naar het huis; Haar 
kinderen spreken tot haar twee keer; Haar broer 
zorgt twee keer voor het herstel van de orde; Zij 
noemt de jongste kind twee keer; het woord 
HART wordt twee keer met tragische gevolgen 
genoemd. 

 



 VADER 

 

                                               MOEDER 

Oudste zoon 
  jongere zoon 

   jongste zoon 

     zuster(s) 

 

Vrouw van oudste zoon 

  vrouw van jongere zoon 

   vrouw van de jongste zoon 

 

 



 ZADRUGA (joint family) – Oost- en Zuidoost 
Europa  - Polen (syabrinstvo), WitRusland, 
Ukraine, Albanie, Yugoslavie, Bulgarije –  

 1. man-vrouw 

 2.moeder-zoon(entente cordiale) 

 3. broer-zuster 

 4. eigen - vreemd 



 Ballade motieven  - broer – zuster band, 
opoffering, bescherming. 

 1. Bolani Dojčin ( De zieke Dojtsjin) – broer 
staat op van doodsbed om de eer van zijn 
zuster te verdedigen.(verz. Vuk St. Karadžić) 

 2. Ženidba kralja Vukašina (De bruiloft van 
koning Vukasjin).(verz. Vuk St. Karadžić)- 
tegenover de ontrouw van de vrouw, de 
opoffering van de zuster. 

 3. Lazar i Petkana ( Lazar en Petkana) ( verz. 
Gebroeders Miladinovi) – dode broer staat op 
van het graf om zijn zusje bij haar moeder op 
bezoek te brengen. 



De motief  de bezoek van de dode broer – 
verwijst : 

a. naar de moeilijke overgang van de 
endogame huwelijk naar de exogame 
huwelijk in de oudheid 

b. de kracht van de moeder’s vervloeking. 

c. het gegeven woord. 

d. http://www.youtube.com/watch?v=psUHClL
BfNQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=psUHClLBfNQ
http://www.youtube.com/watch?v=psUHClLBfNQ


 Elementen van de dode broer motief in West 
europese literatuur in de Romantiek: 

 Lenore –  Edgar Alan Poe , 1843 

 Lenore (Leonora) – Gottfried August Bürger, 
1773; Walter Scott ‘s vertolking William and 
Helen, 1794. 


