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Апстракт: На територији западне и југозападне 

Србије користи се народни термин певање из вика 

који се односи на старију вокалну традицију. Овај рад 

ће настојати да на певачким примерима забележеним 

у месту Прибојска Бања открије који начини или 

врсте певања су обухваћени овим називом, и да 

кроз анализу текстуалних и музичких компоненти 

сагледа обликотворне принципе по којима напеви 

функционишу.   

Кључне речи: певање из вика, поетски 

текст, метроритам, форма, мелодија, интонација, 

непрекидни музички ток.

Народни термин из вика употребљава се за 

идентификацију хетерофоно- бордунског певања као једног 

од облика старијег двогласног певања, распрострањеног на 

простору југозападне Србије. Према досадашњим сазнањима, 

овај вокални облик има најширу употребу у ужичком крају, 

Ужичкој Црној Гори, Пожешкој котлини, Моравици, (околини 

Ариља и Ивањице) и крајевима око Дрине и Бајине Баште.1 

Распрострањен je и на територији општине Прибој,2 која се 

налази на тромеђи  Србије, Црне Горе и Републике Српске. 

Наведена подручја формирала су се као метанастазичка 

зона у којој су се укрштале миграционе струје српског 

становништва из области Херцеговине и Црне Горе, које се 

1   Д. Големовић, Народна музика ужичког краја, Српска академија 

наука и уметности, Етнографски институт, Посебна издања, књ. 30, 

св. 2, Београд, 1990.
2  Примери певања из вика могу се наћи у раду М. Гудурић, Вокална 

музика села Голеша, дипломски рад одбрањен на ФМУ у Београду, 

1999 (у рукопису), стр. 28−30, и семинарском раду М. Ловрић, 

Макам принцип у песмама златиборске кајде, ФМУ у Београду, 2005 

(у рукопису).  
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селило под притиском османлијских освајача,3 те живаљ на 

овом подручју чине динарски досељеници. 

Вокални примери који ће бити разматрани у овом раду 

снимљени су приликом теренских истраживања у месту 

Прибојска Бања, фебруара 2009. године (општина Прибој). 

Они припадају старијој вокалној пракси певања из вика коју 

испитивани казивачи називају још и у двоје, кајда и отегнуто. 

Поред уобичајеног начина интерпретације у којем учествују 

две особе истог пола (у овом случају два мушкарца), 

забележила сам заједничко певање мушкарца и жене,4 што 

у овом крају није ретка извођачка пракса.5  Сви примери 

(једанаест забележених) имају развијену мелострофу 

дугачког трајања, која садржи и више мелостихова који се 

континуирано надовезују.6 У поменути вокални облик, певање 

из вика, казивачи сврставају кајде (класичне отезаљке које се 

певају на старији начин) и песме сличне кајди које су настајале 

последњих деценија (али садрже више текста који се брже 

изговара и за разлику од кајде нису напорне за извођење). Ова 

врста кајди, како су казивачи дефинисали, има две подврсте: 

прва је са сасјецањем, а другу  чине тзв. нарицаљке у кајди, 

које се могу изводити са повраћањем (њих пева мали број 

људи), или без њега. Повраћање се односи на понављање 

последњег стиха.  

3   М. Лутовац, Привредногеографске карактеристике ужичке области, 

Рад VIII конгреса СУФЈ (Титово Ужице 1961), Београд 1961, 27. 
4  Казивачи који су певали су: Славенко Караџић (1963), Прибојска 

Бања; Радоје Цинцовић (1942), Прибојска Бања; Душанка 

(Нијемчевић) Цинцовић (1958), Рутоши.
5  Казивачи говоре да је мушко-женско певање било практиковано 

и у прошлости, а да извођачи нису обавезно били  у родбинским 

односима.
6  Д. Големовић примећује да постоје песме великих димензија, 

настале спајањем и непрекидним певањем више мелостихова, в. Д. 

Големовић, Народна музика Подриња, Другари, Сарајево, 1987, 20;  

Исти, Народна музика ужичког краја, 25.
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Улога гласова код певања у двоје је врло јасно дефинисана. 

Први глас води песму, управља, почиње песму, предваја, 

или усјеца, што се односи на мелодију која се спушта испод 

мелодијске линије другог гласа. Овим поступком се гласови 

укрштају, а само усјецање представља знак којим први глас 

другом наговештава да се мелодија даље наставља, да не би 

дошло до прекида. Водећи (први) глас довија песму, и од њега 

зависи распоред слогова и колико ће да отегне песму. За други 

глас кажу да други почиње или прати, па је, по речима казивача, 

увек један корак иза водећег гласа како би песму испратио до 

краја. Веома је важно да у току певања не дође до прекидања 

музичког тока, што се постиже наизменичним узимањем 

ваздуха у току напева. Најчешће су певачи „специјализовани” 

за певање водеће или пратеће деонице и само најбољи могу 

и да предвајају и да прате. Од велике важности за извођење 

песама из вика су гласовне предиспозиције самих певача, што 

се односи на јачину гласа, специфичну боју, као и издржљивост, 

тј. способност да држи равно тон да би се сложили гласови, 

односно да се уједначи боја водећег и пратећег гласа на 

бордунским деловима песме.

Мелострофа је, дакле, великих димензија и дугачког 

трајања. Састоји се од наизменичне смене хетерофоних и 

бордунских делова. Казивачи имају сопствене термине за 

одређене поступке који учествују у обликовању мелодије. За 

хетерофони део напева који долази након бордуна каже се 

да извија, а за завршетак, када се водећи глас спушта испод 

пратећег, употребљавају се термин сече или ломи. Након тога 

водећи глас остварује унисон са пратећим и музички ток се 

отеже, тј. наступа бордунски део. 
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Текстуалне карактеристике

Забележени примери припадају песмама опште намене 

са лирским садржајем, превасходно љубавне тематике. 

Извођачима је важно да текст носи одређену поруку, да се 

исприча прича. У забележеним примерима заступљени су 

симетричан осмерац VIII(4,4), симетричан десетерац X(5,5), 

асиметричан десетерац X(4,6), седмерац VII(4,3) и шестерац. 

У највећем броју примера мелострофа је обликована 

одређеним поступцима „рада са текстом”,7 што се односи на 

понављање стиха или његових делова, чланака. Мелострофе 

у песмама које казивачи класификују као кајду, чији је стих 

осмерац, обликоване су понављањем двостиха (примери 1, 2, 

3, 4, 5). Поновљени двостих најчешће чини текстуалну основу 

песама из западне Србије и Шумадије.8 Само је један пример 

кајде обликован понављањем једностиха, а његова стиховна 

метрика је у десетерцу.

Најсложенији вид ,,рада са текстом” постигнут је у примеру 

7 који припада врсти песама удаљеним од кајде, те га називају 

са сасјецањем. Мелострофа је обликована од два десетерачка 

стиха, који су изложени на специфичан начин. Изложен је први 

стих и поновљен његов чланак, а потом поновљен први стих. 

На овај поступак се надовезује излагање другог стиха и ње го-

во по на вља ње, а за тим по на вља ње члан ка: X(4,6)  a1 a2 a2 a1 

a2   b1 b2 b1 b2 b2 r

По треб но је ис та ћи да су се пе ва чи при ли ком из во ђе ња 

овог при ме ра спон та но до го ва ра ли ко ји део тек ста ће по но ви-

ти, а и са ми ка жу да су ову пе сму мо ди фи ко ва ли. 

По себ ну гру пу чи не при ме ри чи ја ме ло стро фа по чи ва 

на че ти ри раз ли чи та сти ха (при ме ри 8, 9, 10, 11). Њих ка зи-

ва чи иден ти фи ку ју као на ри цаљ ке у кај ди од ко јих се при-
7  О поступцима „рада са текстом” детаљније видети у С. Радиновић, 

Проблем применљивости ,,финске методе” у мелопоетској анализи 

српских народних песама, Звук, бр. 12, Београд, 1989, 45.
8 Д. Големовић, Народна музика ужочког краја, 32.
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мер 11 пе ва са по вра ћа њем, што се од но си на по на вља ње 

по след њег сти ха. 

Ме тро рит мич ке ком по нен те и рас по ред 

хе те ро фо них и бор дун ских де ло ва на пе ва

Рас по ред хе те ро фо них и бор дун ских де ло ва на пе ва ја сно 

је утвр ђен и у пот пу ној је ко ре ла ци ји са сме ном си ла бич но и 

отег ну то из ве де них сло го ва на пе ва, што је при ка за но и у ње-

го вој ме тро рит мич кој осно ви. При кљу чи ва ње дру гог гла са у 

свим на пе ви ма исто вре ме но пред ста вља и пр ву по ја ву бор ду-

на. Код при ме ра ко ји при па да ју кај ди са осме рач ком ме три-

ком (пр. 1, 2, 3, 4, 5) бор дун се ус по ста вља на истом ме сту, на 6. 

сло гу, па се упо ре ђи ва њем свих пет при ме ра ове вр сте сти ха 

мо же кон стру и са ти по јед но ста вље на за јед нич ка ме тро рит-

мич ка осно ва. 

Ше ма 1. Ме тро рит мич ка осно ва  два пе ва на сти ха у 

кај да ма (при ме ри 1, 2, 3, 4, 5) 

VI II(4, 4)

пр ви пе ва ни стих:                                       дру ги пе ва ни стих:

Код при ме ра кај де чи ја је осно ва аси ме три чан де сте рац, 

укљу чи ва ње дру гог гла са на ста је на 2. сло гу (при мер бр. 6).

Ше ма 2. Ме тро рит мич ка осно ва јед ног пе ва ног сти ха 

(при мер 6)

X(4,6) 
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 пе ва ни стих:

KOJA SLIKA MISLIM DA FALI

У при ме ру са са сје ца њем тек сту ал на осно ва је аси ме три-

чан де се те рац. Пр ви на ступ дру гог гла са тј. бор ду на је на 2. 

сло гу по но вље ног члан ка, од но сно на 6. сло гу пр вог сти ха, а 

за тим на 10. У дру гом сти ху бор дун се по ја вљу је на 6, 8. и 10. 

сло гу. 

Ше ма 3. Ме тро рит мич ка осно ва два пе ва на сти ха при-

ме ра са са сје ца њем (при мер 7) 

X(4,6)  

пр ви пе ва ни стих:                                                 дру ги пе ва ни стих:

 

   

Ме ло стро фа при ме ра ко ји при па да ју кла сич ним oт-

езаљкама или кај да ма (при ме ри 1, 2, 3, 4, 5, 6) за сно ва на је на 

по но вље ном дво сти ху, од но сно јед но сти ху. Без об зи ра на вр-

сту сти ха (осме рац или де се те рац) оства рен је исто ве тан прин-

цип об ли ко ва ња му зич ког то ка − сме на кра ћих нот них вред но-

сти ко је од ли ку ју хе те ро фо ни део, и ду жих нот них вред но сти 

на ме сти ма оте за ња или бор ду на.9 Раз ли ка из ме ђу при ме ра, 

би ло да је у пи та њу осме рац или де се те рац, је, пре ма ре чи ма 

ка зи ва ча, у бр зи ни из го ва ра ња тек ста, ду жи ни оте за ју ћих де-

ло ва и ко ли чи ни тек ста. Че сто на кон пе сме у осмер цу као од-

го вор сле ди пе сма са де се те рач ком сти хов ном ме три ком.10 

9  Видети у семинарском раду М. Ловрић, Макам принцип у песмама 

златиборске кајде, 10. Ауторка говори да наступ бордуна и 

метроритам  представљају један вид променљиве. Оне се применом 

истог принципа увек испољавају на исти начин, у зависности од 

параметра који их суштински условљава (стих).
10   Казивачи су тако отпевали пример бр. 3, чији је текст Без извора 
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За пе вач ки при мер 7 ка зи ва чи ка жу да је са са сје ца њем, 

што се од но си на бр же из го ва ра ње так ста, тј. кра ће из др жа-

ва ње бор ду на. Овај при мер је сте по се бан по ,,на чи ну ра да са 

тек стом”,11 а са мим тим и по раз ви је ни јем ме тро рит му, о че му 

је већ би ло ре чи. Ин те ре сан тан је по да так да на овај на чин, са 

са сје ца њем, ка зи ва чи не мо гу да от пе ва ју ни је дан од тек сто ва 

са осме рач ком ме три ком, као и да ка зи ва чи ца „не по др жа ва” 

овај на чин пе ва ња, већ са мо ста ри ји12 (што мо жда има ве зе са 

пе вач ком тра ди ци јом у ко јој је од го је на, бу ду ћи да по ти че из 

кра ја ко ји је по знат по до бром пе ва њу кај де). 

У је ди ном при ме ру са аси ме трич ним де се тер цем X (5, 5)13 

ко ји при па да на ри цаљ ка ма у кај ди, ме ло стро фа је из гра ђе-

на од че ти ри сти ха, а бор дун ски део увек на сту па на 5. сло гу 

(при мер бр. 8). У сле де ћој ше ми ће би ти пред ста вље на ме тро-

рит мич ка осно ва пе ва них сти хо ва.

Ше ма 4. Ме тро рит мич ка осно ва че ти ри пе ва на сти ха  

(при мер бр. 8)

X (5, 5)

пр ви пе ва ни стих:                                                   дру ги пе ва ни стих:

тре ћи пе ва ни стих:                                           че твр ти пе ва ни стих

нема воде, ни живота без слободе, а на овај текст је отпеван одговор 

у десетерцу Ој, јаране, боле ли те ране?
11  Казивач који је водио песму у току певања је давао смернице 

пратећем гласу које указују на део текста који треба да понове.  
12  Казивачица Душанка Цинцовић је пореклом из нешто удаљенијег 

села у коме је још као девојка певала, па је она пратила примере 

који се певају као класичне отезаљке, тј. кајдe.
13 Видети пример бр. 8.
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Ме ло стро фа код оста лих при ме ра на ри цаљ ки у кај ди 

(при ме ри 9, 10, 11) та ко ђе са др жи че ти ри сти ха (или два 

ри мо ва на дво сти ха). У сва три на пе ва пр ва два сти ха су у 

сед мер цу и пра те ћи глас се ус по ста вља на 7. сло гу, ка да 

исто вре ме но до ла зи до по ја ве бор ду на. Кроз да љи му зич ки 

ток бор дун ће се у сва ком на пе ву ус по ста вља ти на по след-

њем сло гу сва ког сле де ћег сти ха, из у зев по след њег. Та ко је 

у при ме ру 9 по ја ва бор ду на у по след њем сти ху на 9. сло гу, у 

при ме ру 11 на пе том, дру га чи је ре че но, на прет по след њем 

сло гу сти ха. При мер 10 не са др жи бор дун ски део у по след-

њем сти ху. Ме тро рит мич ка осно ва ова три при ме ра по ка-

за ла је слич но сти у ор га ни за ци ји ме тро рит ма од ре ђе не вр-

сте сти ха, па су пр ва два сти ха у сед мер цу фор ми ра на на 

иден ти чан на чин, а за тим и тре ћи пе ва ни стих на пе ва 10 и 

11. Ше сте рац се по ја вљу је као тре ћи стих у на пе ву 9, и као 

че твр ти у на пе ви ма 10 и 11.    

Ше ма 5. Ме тро рит мич ка осно ва пр ва два пе ва на сти-

ха при ме ра 9, 10 и 11

VII(4,3)

пр ви пе ва ни стих                                                дру ги пе ва ни стих

Ше ма 6. Ме тро рит мич ка осно ва тре ћег пе ва ног сти ха 

при ме ра 10 и 11 

VI II (4,4)

Ше ма 7. Ме тро рит мич ка осно ва тре ћег пе ва ног сти ха 

на пе ва 9 и че твр тог пе ва ног сти ха при ме ра 10 и 11  
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VI

 

Ше ма 8. Ме тро рит мич ка осно ва че твр тог пе ва ног сти-

ха при ме ра 9 

X (4,6)

Из на ве де них при ме ра про из и ла зи да су на сту пи бор ду-

на и ме тро ри там усло вље ни вр стом сти ха. У при ме ри ма на ри-

цаљ ки у кај ди оте за ње се, као и на ступ дру гог гла са, ја вља на 

по след њем сло гу сти ха (при ме ри 9, 10, 11) или по лу сти ха, ка да 

је у пи та њу си ме трич ни де се те рац (при мер 8). 

Раз ли чи те ме тро рит мич ке ком по нен те под ра зу ме ва ју 

раз ли чит од нос му зи ке и тек ста. У гру пи при ме ра ко ји су ре-

пре зен ти кај де, да кле они чи ји су сти хо ви осме рац и де се те-

рац, тек сту ал на и му зич ка це зу ра се не по кла па ју. У оста лим 

при ме ри ма ко ји при па да ју гру пи ко ја се уда љи ла од кај де, тј. 

на ри цаљ ка ма у кај ди, му зич ка и по ет ска це зу ра се фор ми ра-

ју исто вре ме но на кра је ви ма сти хо ва (при ме ри 9,10,11), и на 

кра ју сва ког по лу сти ха (при мер 8).

За ни мљив је број (ко ли чи на) бор дун ских и хе те ро фо них 

де ло ва ко ји се ја вља ју у на пе ви ма. На пе ви кај де са осме рач-

ком ме три ком чи ја је ме ло стро фа из гра ђе на од  по но вље ног 

дво сти ха и тра је 1'10'', са др же је дан бор дун ски део ви ше од 

хе те ро фо ног, од но сно 4 бор дун ска и 3 хе те ро фо на де ла. У 

при ме ру 6 ме ло стро фа тра је 58'' и по чи ва на по но вље ном 

сти ху, па је бор дун ских де ло ва 3, а хе те ро фо на су 2 де ла. На-

пе ви бр. 7 и 8, ко ји има ју нај ду жа тра ја ња ме ло стро фа (1'46'' 

и 1'20''), као и при мер ко ји је об ли ко ван нај сло же ни јим ви-

дом ,,ра да са тек стом” (Не љу би ме Ми ле не де ља ма), са др же 7 
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бор дун ских и 6 хе те ро фо них де ло ва. У на пе ву бр. 8 (По ле ће 

со ко, па ни ско па де) чи ја ме ло стро фа са др жи че ти ри сти ха, 

има ви ше хе те ро фо них де ло ва − 7, док је бор дун ских 6. Бор-

дун ски део ис пред ка ден ци ра ња ов де је из о стао. У при ме-

ри ма бр. 9 и бр. 11 (Мје сец пао на гра не и Зе ле ни се јо та ва), 

ко ји су та ко ђе из гра ђе ни од че ти ри сти ха, ду жи на ме ло стро-

фа је 1'. У овај вре мен ски про стор рас по ре ђе на су у пр вом 

на пе ву 4 бор дун ска и 3 хе те ро фо на де ла. У при ме ру бр. 11, 

у ко јем се по след њи стих по на вља, са др жа но је 5 бор дун-

ских и 4 хе те ро фо на де ла. При мер бр. 10 (Ли ва ди ца ли ва да) 

је нај кра ћи − 42'', и број бор дун ских и хе те ро фо них де ло ва у 

ње му је из јед на чен, 3 бор дун ска и 3 хе те ро фо на. Из на ве де-

них при ме ра мо же се за кљу чи ти да ко ли чи на хе те ро фо них и 

бор дун ских де ло ва у ме ло стро фи са свим си гур но за ви си од 

вре мен ске ди мен зи је ме ло стро фе, вр сте сти ха, при сут но сти 

,,ра да са тек стом” и на дах ну то сти па ва ча. 

Фор ма

У ана ли зи фор ме хе те ро фо но-бор дун ских на пе ва при ме-

ни ла сам „фин ску ме то ду” ко ја по ла зи од тек сту ал не осно ве 

пе ва не пе сме и узи ма је дан пе ва ни стих (ме ло стих) за „мер ну 

је ди ни цу” об ли ка, а по том раз ма тра сте пен ме ло диј ске слич-

но сти из ме ђу ме ло сти хо ва ко ји са чи ња ва ју јед ну ме ло стро фу. 

Ве ли ка сло ва (А, Av, В...) у при ка зи ма фор ме озна ча ва ју ме-

ло диј ске одељ ке.14 Ма ла сло ва (a1 и a2) се од но се на пр ви и 

дру ги чла нак (по лу стих) пр вог сти ха и сва ки но ви стих ће би ти 

озна чен но вим сло вом абе це де. 

Дво дел у при ме ру бр. 6 по чи ва на по но вље ном сти ху, при 

че му ње го ва фор мал на струк ту ра под ра зу ме ва мо но те ма тич-

ност, у окви ру че га је из ве ден је дин ствен обра зац:
14   Велико слово А означава један мелодијски одељак, а ознаке поред 

слова (1, V...) степен променљивости истог мелодијског одељка у 

односу на претходни. Свако ново слово означава мелодијски 

одељак који доноси нов тематски материјал.     
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А                Av(r) 

   a1  a2   r1   r1   a1 a2   r2

4    6   (1) (1)   4   6  (1)

Код че тво ро де ла се пре ма фор мал ним обра сци ма мо гу 

из дво ји ти две гру пе. У пр вој гру пи текст по чи ва на по на вља њу 

дво сти ха, и ње ни пред став ни ци су при ме ри кај де (при ме ри од 

1 до 5), па сле ди кон кре тан обра зац:    A        Av      A1      Av1 (r)

    a1  a2   b1 b2  a1 a2  b1  b2   r

    4   4     4  4    4   4    4   4   (1)

Уко ли ко се по сма тра ме ло ди ја, он да је то та ко ђе че тво-

ро дел, али са дру га чи јом тек сту ал ном рас по де лом у ме ло диј-

ским одељ ци ма:            A          Av           A1        Av1 (r)

           a1 a2    a2 b1 b2    a1 a2    a2  b1  b2   r

           4   2     2  4   4     4   2     2   4   4   (1)

Дру гу гру пу че тво ро де ла чи не при ме ри уда ље ни од кај-

де (при ме ри од 7 до 10). При ме ри бр. 9 и 10 по чи ва ју на два 

дво сти ха, и има ју је дин ствен фор мал ни обра зац: A A1 B Bv (r). 

Спе ци фич на је си ту а ци ја у при ме ри ма 7 и 8, па они зах те ва ју 

по је ди нач но об ја шње ње. Оба на пе ва има ју че тво ро дел ну фор-

му. При мер 7 по чи ва на по на вља њу дво сти ха и чла на ка сти хо-

ва,15 те је фор мал ни обра зац A Av Аv1 Av2 (r), a код при ме ра 

8 у тек сту се ја вља ју два дво сти ха, па је фор мал ни обра зац  A 

Av Аvv Av1 (r). Ка да је у пи та њу ана ли за му зи чог об ли ка, он да 

му зич ки ток при ме ра 7 да је ова кав фор мал ни обра зац:  A аvv 

Av Аv1 Av2 аvv1 (r). Ма њи му зич ки де ло ви, ко ји пред ста вља ју 

по но вље ни део сти ха, озна че ни су ма лим сло вом а. При мер 8 

се мо же по сма тра ти као че тво ро дел ко ји се од но си на ма кро 

фор му, док је ана ли зом му зич ког то ка мо гу ће из дво ји ти осам 

ма њих де ло ва (озна че них ма лим сло ви ма). Сва ки од њих тек-

15  Текстуално обликовању примера 7 је претходно детаљно 

објашњено.
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сту ал но пред ста вља по лу стих, и фор мал ни обра зац је a a1 av 

avv av1 av2 av3 av4 (r). 

Пе то дел на фор ма је оства ре на у јед ном при ме ру (број 11) 

чи ја је тек сту ал на ком по нен та са ста вље на од че ти ри сти ха, 

при че му је по след њи стих по но вљен, па фор мал ни обра зац 

гла си:     А        А1      А2      Av    Аv1 (r).

 а1 а2  b1 b2  c1 c2   d      d      r 

 4   3    4   3    4   4    6      6    (1)

Ре френ

Ин те ре сант на по ја ва у из град њи ме ло стро фе је ре-

френ, ко ји је у овим хе те ро фо но- бор дун ским при ме ри ма 

при до дат са ци љем за о кру же ња ме ло по ет ске це ли не. Чи ни 

га је дан тон − во кал. Ова кав тип ре фре на ка рак те ри сти чан 

је за во кал не при ме ре са ши рег про сто ра за пад не и ју го за-

пад не Ср би је.16

Ре френ се об ли ку је спе ци фич но, у за ви сно сти од по ла 

из во ђа ча. Је дан од ка зи ва ча17 за вр ше так ме ло стро фе из во-

ди по ни ра њем гла са у об ли ку си ла зног гли сан да  на во ка лу 

и или (ј)и, ко ји се при до да је прет ход но из го во ре ној ре чи.18 

Оста ли ка зи ва чи, му шка рац и же на,19 из во де тон у ви ду фал-

сет ног уз ви ка на во ка лу и. Та ко се по ја вљу ју два ти па ре-

16  Примери са рефреном обликованим на овај начин пронађени су у 

Д. Големовић, Народна музика ужичког краја ..., примери 119, 116, 

128, 148, 175...; Исти, Народна музика Подриња..., примери 86, 84, 

83, 98, 122; Исти, Народна музика ваљевске Колубаре...,  пример 11. 
17  Казивач Цинцовић Радоје певао је водећи глас у примеру бр. 2, и 

пратећи у примерима 7, 9, 10 и 11.
18  Појава рефрена обликованог на овај начин карактеристична 

је за вокалне примере из српског Подриња и са шире ужичке 

територије.   
19  Славенко Караџић увек има улогу водећег гласа и то у примерима 

1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11. Душанка Цинцовић је пратила у примерима 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.  
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фре на. У јед ном оба пе ва ча из ви ку ју, а у дру гом је дан пе вач 

по ни ре, док дру ги из ви ку је. 

                    

Сма тра се да  је из ви ки ва ње ка рак те ри стич но за жен ско 

пе ва ње,20 али у ре фре ну ових на пе ва из ви ку је му шка рац у пе-

сма ма ко је пе ва и са же ном и са му шкар цем. Из ви ки ва ње код 

му шка ра ца по твр ђе но је у ма ло број ним при ме ри ма из под-

рињ ског кра ја,21 а на те ри то ри ји оп шти не При бој у ре зул та ти-

ма до са да шњих те рен ских ис тра жи ва ња про на шла сам са мо 

пет при ме ра.22 Слу чај да у пе сма ма из ви ка је дан пе вач у ре-

фре ну из ви ку је, а дру ги по ни ре, пре ма мо јим са зна њи ма, ни је 

за бе ле жен у ли те ра ту ри.    

Ре френ ко ји се ја вља уну тар ме ло стро фе при ме ћен је у јед-

ном при ме ру (при мер 6), а оства рен је по на вља њем уз ви ка јој. 

20 Ово ј констатовао и Д. Големовић,  Народна музика Подриња..., 25.
21 Исто, примери 37, 68, 100, 103.
22  Један пример оваквог рефрена  забележен је у М. Ловрић, Макам 

принцип..., пример  бр. 1. Четири примера налазе се у  М. Гудурић, 

Вокална музика..., примери бр. 32, 33, 34, 35.
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То ком на пе ва ја вља ју се број ни укра сни то но ви, нео д ре-

ђе не ви си не, ко ји су че сто из ве де ни гли сан дом по ни ра ју ћих 

то но ва на ни же – по сту дар, и гли сан дом на ви ше као пред у дар. 

При ли ком из во ђе ња укра сних то но ва до ла зи до до да ва ња 

гла со ва ј и х ис пред во ка ла. Ка рак те ри стич на је по ја ва сли ве-

ног из во ђе ња во ка ла ае, ао, уо, ио. Ка ко ка зи ва чи на во де, за 

ово по сто је прак тич ни раз ло зи, и де ша ва се ка да по ста не на-

пор но да се пе ва је дан во кал. То се по себ но од но си на во ка ле 

и и у, јер за њих тре ба мно го ви ше сна ге, па се оте за ње го то во 

ни ка да не из во ди на њи ма. 

Са звуч не и ме ло диј ске ка рак те ри сти ке

Обе пе вач ке де о ни це хе те ро фо но-бор дун ског пе ва ња те-

сно су по ве за не. Осим при ме, као са звуч ног ин тер ва ла, јед на ку 

за сту пље ност има ин тер вал ма ле се кун де оства ре не спу шта-

њем во де ћег гла са ис под пра те ћег.  Ма ла се кун да се нај че шће 

на ла зи као са звуч на тво ре ви на фи на ли са и хи по фи на ли са, и 

то ком хе те ро фо них де ло ва у ра зно вр сним од но си ма то но ва. 

Тон ске струк ту ре пр вог и дру гог гла са су хро мат ске. Обим 

тон ског ни за пр вог гла са се у нај ве ћем бро ју при ме ра кре ће 

у окви ру чи сте квар те (при ме ри 1, 6, 9, 11). Оста ли при ме ри 

оства ру ју кре та ње тон ских ни зо ва од окви ра пре ко мер не 

квар те (при мер 2), ма ле сек сте (при ме ри 4, 7,) до ве ли ке сек-

сте (3, 8).

Ше ма тон ских ни зо ва пр вог гла са у свим при ме ри ма
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Тон ски низ дру гог гла са кре ће се у не што ма њим окви-

ри ма − од оби ма ума ње не квар те (при ме ри 6, 9), чи сте квар те 

(при ме ри 1, 2, 10, 11), ума ње не квин те (при мер 5), чи сте квин те 

(при ме ри 3, 4, 7), до ма ле сек сте (при мер 8).

Ше ма тон ских ни зо ва дру гог гла са у свим при ме ри ма

По кла па ње оба гла са тон ског ни за оства ре но је у хро мат-

ском ни зу, у оби му ума ње не квар те (при ме ри 1, 2, 9, 11, 6), чи-

сте квар те (при мер 10), ума ње не квин те (при ме ри 3, 5), чи сте 

квин те (при ме ри 4, 7), до ма ле сек сте (при мер 8). За јед нич ко 

ин то на ци о но jeзгро, ко је пред ста вља кон стан ту свих при ме-

ра, за хва та хро мат ске то но ве од еf1 до he ses 1. 

Ше ма по кла па ња тон ских ни зо ва оба гла са у

свим при ме ри ма

По себ но ме сто у са звуч ном то ку ме ло ди је има ју за вр ше-

ци ме ло диј ских оде ља ка – ка ден це. Ка ден ци ра ње је за сно ва-

но на по ступ ку ко ји се од но си на ме ло диј ско-са звуч ни по крет 

ко ји из во ди пр ви глас. На кра је ви ма ме ло диј ских оде ља ка оба 

гла са из во де уни сон на то ну фи на ли са. На кон до сег ну тог фи-

на ли са пр ви глас се спу шта за ма лу се кун ду ис под дру гог, ко ји 

из др жа ва свој тон. У ка ден ци, на кра ју ме ло стро фе из са зву ка 
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ма ле се кун де, оба гла са фал сет ним из ви ком до се жу тон нео д-

ре ђе не тон ске ви си не, или јeдан од њих из ви ку је, а дру ги из-

во ди по ни ра ње на во ка лу и уз при звук су гла сни ка ј, ис пред 

или иза по ме ну тог во ка ла. Ка ден ци ра ју ћи по сту пак ка зи ва чи 

по ре де са оба ве зним ка ден ци јал ним де лом у пе сма ма из ве де-

ним уз гу сле.23 По њи хо вим речимa, за вр ше так пе сме се упра-

вља пре ма по чет ку и пе вач мо же да оте же, а мо же јед но став-

но и бр зо да за вр ши пе сму. У сле де ћем при ме ру при ка за не су 

ка ден ци јал не кла у зу ле у ко ји ма по след ња два сло га има ју ду-

же и кра ће тра ја ње.

                              

При ме ре пе ва ња из ви ка ка рак те ри ше осци ла тор на ме-

ло ди ка пре те жно из ра же на у хро мат ским по кре ти ма ко ји се 

кре ћу у окви ри ма не што ма њим или ве ћим од ве ли ке тер це, 

ис под и из над фи на ли са. Ме ло диј ска ли ни ја во де ћег гла са, 

упо ре ђу ју ћи је са пра те ћом, обич но је не што раз ви је ни ја, на 

не ки на чин ,,укра ше ни ја”, док је ме ло ди ја пра те ћег гла са јед-

но став ни ја и пред ста вља ,,ске лет” во де ће де о ни це. Ме ло диј-

ски ско ко ви су оства ре ни у оби му тре це (нај че шће ма ле или 

ве ли ке), нај ви ше до ума ње не квар те. Скок у ме ло ди ји се ком-

пен зу је по ступ ним кре та њем на ни же. Ме ло ди ју ка рак те ри ше 

ин то на тив на не ста бил ност и рит мич ка не у јед на че ност у ини-

ци јал ном де лу на пе ва, док се не ус по ста ви уни сон на бор дун-

ском фи на ли су. По ред ме ло диј ске осно ве на пе ва, ја вља ју се 

и то но ви дру га чи јег звуч ног ква ли те та ко ји има ју дво стру ку 

функ ци ју: у сми слу то но ва ко ји пра те глав ни ме ло диј ски ко-

стур, и функ ци ју са мо стал ног де ла ме ло диј ског ко сту ра као 

23  Казивач који је говорио о каденци свира гусле, па је то искуство 

применио у објашњењу.
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но си о ца сло га пе сме. Укра сни то но ви нај че шће се ја вља ју као 

пред у да ри и по сту да ри нео д ре ђе не тон ске ви си не бли ске 

го вор ној ин то на ци ји, или на ста ју као по сле ди ца сна жног пе-

ва ња. Као са мо стал ни из во де се у ви ду из ра жај ног, ле по от-

пе ва ног тре мо ла на ду жим рит мич ким вред но сти ма то но ва 

ко ји има ју упо ри шну функ ци ју у ме ло ди ји. Ме ста ус по ста вља-

ња бор дун ског то на, тј. ме ло диј ско-ин то на тив ног упо ри шта,24 

у оба гла са до ла зе на кон со ли стич ког уво да и по сле хе те ро-

фо них де ло ва пе сме. Бор дун ски сег мен ти у ме ло ди ји су ме ста 

„сло бо де” пр вог гла са, јер упра во ов де пе ва чи на из ме нич но 

узи ма ју ва здух, а во де ћи глас том при ли ком мо же ви ше пу та 

да усје ца, по ни ре и пре о бли ку је, или до да је во ка ле. Ак цен то-

ва но, си ла бич но из во ђе ње по је ди них сло го ва је че ста по ја ва. 

Та ко ђе се че сто ја вља и из во ђе ње два то на на јед ном сло гу, 

ка да до ла зи до „ра ста вља ња” са мог сло га, где јед на тон ска ви-

си на прд ста вља је дан во кал.

                                                     

Ин то на ци ја се у за бе ле же ним при ме ри ма мо же са гле-

да ти кроз аспект ори ги нал не ви си не, као и ин то ни ра ња по-

је ди них то но ва или тон ских гру па. За ни мљи ва је по ја ва по-

ди за ња ин то на ци је ко ја се ма ни фе сту је у свим за бе ле же ним 

при ме ри ма. Ово је кон ста то вао и Ди ми три је Го ле мо вић на 

при ме ри ма хе те ро фо но-бор дун ских пе са ма ти то во у жич ког 

24  Исту појаву налазимо код хетерофоно-бордунских примера 

из Заплања, иако је фактура двогласа другачија − бордун има 

мелодијско упоришну функцију (М. Закић, Бордун у музичкој 

традицији Заплања, Нови Звук, бр. 4–5, Београд, 1994/1995, 11–

24). 
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кра ја и у обла сти Под ри ња.25 Због раз ви је не ме ло стро фе ду-

гач ког тра ја ња по ди за ње ин то на ци је се ре а ли зу је у окви ру 

јед ног ме ло диј ског одељ ка. По ди за ње ин то на ци је по чи ње 

на си ла бич ним де ло ви ма да би се по сти гла ин то на тив на ста-

бил ност на бор дун ском то ну тј. ,,при вре ме ном” фи на ли су.26 

У то ку ме ло стро фе, за ви сно од ње не ду жи не, мо же до ћи до 

ус по ста вља ња ви ше фи на ли са, па пе сме са др же од три до 

шест раз ли чи тих ви си на фи на ли са. Ре ал не ви си не фи на-

ли са се, за ви сно од при ме ра, кре ћу од а до е1.27 По ди за ње 

ин то на ци је је при ро дан след гра да ци је му зич ког то ка, ко ји 

на овај на чин из бе га ва јед но лич ност и пред ста вља прин-

цип из град ње на пе ва, јер из во ђа чи то ком пе ва ња тре ба да 

до сег ну ин то на тив ну кул ми на ци ју. Емо тив ни до жи вљај ко ји 

пра ти из во ђе ње,28 као и пси хич ко ста ње пе ва ча, од ре ђу је 

ко ју ће тон ску ви си ну по сти ћи то ком на пе ва. 

Прет по ста вљам да кон стант но по ди за ње ин то на ци је 

има ве зе са ин тен зив ним пе ва њем, дра ма тур ги јом и по ру-

ком ко ју но си по ет ски текст на ма кро пла ну ме ло стро фе. 

Оно што се де ша ва са ин то на ци јом то ком му зич ког то ка на 

ма њим ме ло диј ским сег мен ти ма ве за но је за текст. У хе те ро-

фо ним сег мен ти ма се ин то на тов но по ље по ве ћа ва и осва ја-

ју се ви ше тон ске ви си не ко је су но си о ци тек сту ал не по ру-

ке, док су ни же ви си не од мо ри шта ко ја се пот пу но оства-

ру ју у бор дун ском, уни со ном де лу. Бор дун се ре а ли зу је на 

по лу сти хо ви ма и уну тар њих, где до ла зи до за ма гљи ва ња 

тек ста, па се та ко пре ки да тек сту ал на сми са о ност и по ве за-

ност. Сли ва ње хе те ро фо них де ло ва у бор дун ске по на вља се 

25  Д. Големовић, Народна музика титовоужочког краја..., 28–29;  Исти, 

Народна музика Подриња..., 37–41.
26  Термин ,,привремени финалис” употребила сам јер се интонациона 

висина финалиса односи на један мелодијски одељак, док се у 

другом висина финалиса мења .
27 Реалне висине су одређене без мерних инструмената.
28  Према речима казивача са овог терена песма мора да почне тише 

и да полако развија своју висину, све јачим певањем. 
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кон стант но то ком на пе ва, и ства ра се ути сак кру жног кре-

та ња ме ло ди је на ма кро пла ну, док пре те жно осци ла тор на 

ме ло ди ка на пе ва и ње на гра ви та ци ја ка то нал ном цен тру са 

мре жом сме њи ва ња тек сту ал них тен зи ја и од мо ри шта, за-

пра во ука зу је на кру жно кре та ње на ми кро пла ну.29

Ка зи ва чи су све сни во кал них раз ли ка у од но су на су сед на 

се ла. На ве ли су да је њи хо во, у од но су на пе ва ње из се ла Ра-

до ји ња и Ко кин Брод,30 ја сни је у из ра жа ва њу тек ста и да су во-

ка ли од ре ђе ни ји, али се ме ло стро фа и код јед них и код дру гих 

об ли ку је на исти на чин. За пе ва ње из се ла При бој ска Го ле ша, 

ко је је те ри то ри јал но ма ње уда ље но,31 ка жу да је пот пу но дру-

га чи јег ти па и да ви ше ли чи на цр но гор ско пе ва ње, као и да се 

код њих пе ва у тро је. Мо ра се узе ти у об зир да се ово се ло на-

ла зи са дру ге стра не ре ке Ли ма, при род не гра ни це ко ја мо жда 

мо же да ва жи у слу ча ју рас про стра ње но сти пе ва ња из ви ка. 

Ову прет по став ку оправ да ва чи ње ни ца да у во кал ној тра ди-

ци ји се ла При бој ска Го ле ша до ми ни ра ју на пе ви хе те ро фо не 

струк ту ре тј. бро ја ни це, или хе те ро фо но-бор дун ске струк ту ре, 

тј. го ле шке тро јан ке.32 

На те ри то ри ји оп шти не При бој до са да је за бе ле же но 

де вет при ме ра зла ти бор ске кај де, пет из При бој ских Го ле ша33 

и че ти ри из При бо ја.34 У ли те ра ту ри сам про на шла на пе ве из 
29   О аспектима симболике круга и кружног кретања в. у С. Радиновић, 

Елементи макроструктуре заплањских обредно-обичајних песама 

у функцији ,,зачараног кружног кретања”, Фолклор-Музика-Дело, 

ФМУ, Београд, 1997, 445-469
30  Ова села су удаљена од Прибојске Бање 15, односно 20 километара 

југоисточно, према Златибору. Овде сам 2008. године обавила 

теренска истраживања која су била основ семинарског рада 

Хетерофоно-бордунско певање села Кокин Брод и Бурађа, ФМУ у 

Београду, 2008 (рад у рукопису).
31 Села Прибојска Голеша су до 10 км удаљена од Прибојске Бање. 
32 Види нап. 30, стр. 25, 29. 
33  М. Гудурић,  Вокална музика села Голеша...,  примери 31, 32, 33, 34, 

35. 
34 М. Ловрић, Макам принцип..., примери 1, 2, 3, 4.
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не што уда ље ни јих обла сти чи ја се фор ма и ме ло диј ски ма те-

ри јал об ли ку ју на исти или сли чан на чин. То су при ме ри из 

око ли не Ужи ца,35 око ли не Ва ље ва, Азбу ко ви це и Ја дра36.

По ре ђе ње на род не тер ми но ло ги је ко ја се од но си на из-

во ђа че и ин тер пре ти ра ње хе те ро фо но-бор дун ског пе ва ња 

При бој ске Ба ње са истом вр стом пе ва ња из окол них или не-

што уда ље ни јих обла сти у за пад ној Ср би ји и под рињ ским де-

ло ви ма Бо сне, ре зул ти ра ло је уви дом у по сто ја ње истих или 

вр ло слич них из ра за.37 

Под пој мом пе ва ња из ви ка ис пи ти ва ни ка зи ва чи под-

ра зу ме ва ју три вр сте пе ва ња: кла сич не оте заљ ке или кај де 

и пе сме ко је су на ста ле и уда љи ле се од кај де − пе сме са 

са сје ца њем и на ри цаљ ке у кај ди (са под вр стом на ри цаљ ке у 

кај ди са по вра ћа њем). Кла сич не оте заљ ке при па да ју ста ри-

јим хе те ро фо но-бор дун ским пе сма ма, док су пе сме са са сје-

ца њем и на ри цаљ ке у кај ди но ви ја тво ре ви на. Сва ка пе сма, 

не за ви сно ко јој вр сти при па да, пред ста вља јед ну раз ви је-

ну ме ло стро фу ко ју обра зу је осци ла тор но-та ла са ста ме ло-

ди ка пре те жно из ра же на кроз хро мат ске тон ске струк ту ре. 

Кључ на раз ли ка из ме ђу ста ри јих и но ви јих пе са ма из ви ка 

је у тек сту ал ној ком по нен ти и раз ли чи тим од но си ма ме-

ло ди је и тек ста. Кај де су за сно ва не на по на вља њу два сти-

35  Неоспорна је текстуална и формална сличност примера са 

овог терена са примерима из Д. Големовић,  Народна музика... 

Најупечатљивија сличност је у примеру бр. 2 са примером бр. 158; 

примеру. бр. 3 са примером бр. 160; примеру бр. 5 са примером бр. 

163; примеру бр. 8 са примером бр. 153. 
36  Д. Големовић, Народна музика Подриња..., примери бр 55, 59, 74, 87, 

88. Д. Големовић, Народна музика ваљевске Колубаре..., примери 

бр. 10 и 11.
37   Неопходне податке пронашла сам у студијама проф. Д. Големовића, 

Народна музика..., 23; Народна музика ваљевске Колубаре, 

Истраживања VI, Ваљевска Колубара, Народни музеј − Ваљево, 

1990, 390; Народна музика Подриња, Другари, Сарајево, 1987, 

52−53. 

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   150TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   150 26.9.2010   21:37:1426.9.2010   21:37:14



151

ТРАДИЦИЈА – ФОЛКЛОР – ИДЕНТИТЕТ

ха (из у зев јед ног при ме ра у ко јем се по на вља је дан стих) 

у ко ји ма се тек сту ал на и ме ло диј ска це зу ра не по кла па ју. У 

овим при ме ри ма мо же се кон ста то ва ти по сто ја ње ме ло диј-

ско-рит мич ких мо де ла ко ји су кон стант ни по функ ци о ни са-

њу вре мен ске, фор мал не и фак тур не ди мен зи је. При ме ри 

са са сје ца њем са др же по на вље ни дво стих као тек сту ал ну 

осно ву, али и по на вља ње чла на ка, што ре зул ти ра по кла па-

њем и не по кла па њем ме ло диј ске и по ет ске це зу ре. На ве-

де ни по ступ ци „ра да са тек стом” ути чу на ши ре ње вре мен-

ске и фор мал не ди мен зи је ме ло стро фе, што под ра зу ме ва и 

ве ћи број хе те ро фо них и бор дун ских де ло ва, те се по сти же 

ви ше ин то на тив них ни воа и ши ре ње тон ског ам би ту са. На-

ри цаљ ке у кај ди уме сто по но вље ног дво сти ха (ка кав је слу-

чај код кај ди) са др же че ти ри пе ва на сти ха, што ства ра про-

стор за раз ви ја ње дра ма ти ке и ши ре ње тек сту ал не по ру ке. 

Сва че ти ри ме ло сти ха у ме ло стро фи не ма ју исту ме три ку, 

из у зев у јед ном при ме ру. По кла па ње ме ло диј ске и по ет ске 

це зу ре до след но је спро ве де но на за вр ше ци ма ме ло сти хо-

ва и по лу сти хо ва (у при ме ру 8). Од ме трич ке ду жи не сти хо-

ва и по на вља ња сти ха тј. по вра ћа ња (у при ме ру на ри цаљ ке 

у кај ди са по вра ћа њем) за ви си вре мен ска ди мен зи ја ме ло-

стро фе, број фор мал них де ло ва и тон ски оп сег. Раз ви је ност 

по ет ског тек ста усло вља ва на чин фор мал не ор га ни за ци је 

и олак ша ва пе ва ње јер не ма та ко ду гач ког оте за ња, па се 

мо же прет по ста ви ти да су ови при ме ри ре ла тив но но ви ја 

по ја ва, што оправ да ва и њи хо во ма ло број но при су ство у 

ли те ра ту ри, као и тврд ње ка зи ва ча.

Пе сме из ви ка оста вља ју ути сак не пре кид ног му зич ког 

то ка и за ма гље не тек сту ал не по ру ке. На ма кро пла ну на из ме-

нич но сме њи ва ње хе те ро фо них де ло ва са бор дун ским ства ра 

ути сак кру жног кре та ња, док пре те жно осци ла тор на ме ло ди ка 

на пе ва и ње на гра ви та ци ја ка то нал ном цен тру ука зу је на кру-

жно кре та ње на ми кро пла ну. Ути сак не пре кид но сти кру жног 

то ка ства ра ор га ни за ци ја тек сту ал них тен зи ја и од мо ри шта по 
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му зич ким сег мен ти ма. Хе те ро фо ни де ло ви пред ста вља ју ин-

то на тив не кул ми на ци је му зич ког то ка ко је су но си о ци тек сту-

ал не по ру ке, док бор дун ски де ло ви обез бе ђу ју ин то на тив ну 

ста бил ност и ујед на че ну рит мич ку пул са ци ју, али ма ски ра ју 

тек сту ал ни сми сао. Не из бе жно је при су ство ми ми кри је на из-

го ва ра њу по је ди них гла со ва, би ло да су они из об ли че ни (де-

фор ми са ни) во ка ли, или да је по је ди ним во ка ли ма до дат глас 

ј и х. По ја ва усје ца ња или са сје ца ња на из ме нич но у пр вом па 

дру гом гла су, не пред ста вља пра ву по тре бу за узи ма њем ва-

зду ха, већ слу жи це ло куп ном не пре кид ном кру жном кон тек-

сту на пе ва и за ма гљи ва њу тек сту ал не по ру ке. 

Упо ре ђу ју ћи ове хе те ро фо но-бор дун ске на пе ве, на ла-

зи мо да је ова кав прин цип об ли ко ва ња ме ло стро фе са ме-

ло диј ским и ме тро-рит мич ких ка рак те ри сти ка ма свој ствен 

и на пе ви ма у обла сти Под ри ња и ши рој те ри то ри ји ужич ког 

кра ја, од но сно ста ри јој во кал ној тра ди ци ји ди нар ског ста-

нов ни штва ко ја на се ља ва по ме ну те про сто ре. По ред об ли-

ко твор них ком по не на та, за јед нич ка осо бе ност ових при ме-

ра је и спе ци фи чан сен зи би ли тет ко ји се ис по ља ва то ком 

ин тер пре та ци је ко ја је ис пу ње на ин тен зив ном енер ги јом, 

до сто јан ством и по но сом. 
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НО ТИ РА НИ ПРИ МЕ РИ:

При мер бр. 1: Во ле ло се дво је мла до

par lan do ru ba to

Во ле ло се дво је мла до,

чу ва ју ћи бе ло ста до.

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   153TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   153 26.9.2010   21:37:1526.9.2010   21:37:15



154

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

При мер бр.2: Ки ша па де, ја под бо ром

par lan do ru ba to

Ки ша па де, ја под бо ром,

про ђе Ми ле Зла ти бо ром.
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При мер бр. 3: Без из во ра не ма во де

par lan do ru ba to

Без из во ра не ма во де,

ни жи во та без сло бо де.
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При мер бр. 4: Умо ри ме ру жо ра на

par lan do ru ba to

Умо ри ме ру жо ра на,

пред у зе ће сва ког да на
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При мер бр. 5: Зла ти бо ре пи тај Та ру

par lan do ru ba to

Зла ти бо ре пи тај Та ру

да ли пам ти љу бав ста ру.
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При мер бр. 6: Ој, ја ра не, бо ле ли те ра не

par lan do ru ba to

Ој, ја ра не, бо ле ли те ра не
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При мер бр. 7: Hе љу би ме Ми ле не де ља ма

par lan do ru ba to

Не љу би ме Ми ле не де ља ма,

чу ће Ми ле, чу ће мо ја на на.
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При мер бр. 8: По ле ће со ко, па ни ско па де

par lan do ru ba to

По ле ће со ко, па ни ско па де,

жа ло сно пи смо де вој ци да де:

„Де вој ко ро де, рас пле ти ко се,

Mртво ти дра го из вој ске но се!“

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   160TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   160 26.9.2010   21:37:1826.9.2010   21:37:18



161

ТРАДИЦИЈА – ФОЛКЛОР – ИДЕНТИТЕТ

При мер бр. 9: Мје сец пао на гра не

par lan do ru ba to

Мје сец пао на гра не,

је си л'  чуо дра га не?

Чу ла на на мо ја

да ме пра ти си ја ли ца тво ја.
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При мер бр. 10: Ли ва ди ца, ли ва да

par lan do ru ba to

Ли ва ди ца, ли ва да,

на ли ва ди огра да.

У огра ди Ми ле оре,

ви че на во ло ве.
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При мер бр. 11: Зе ле ни се (ј)ота ва

par lan do ru ba to

Зе ле ни се (ј)ота ва,

Бе о град се (ј)отва ра.

(Ј)Отва ра га Ка ра ђор ђе,

да му вој ска про ђе.
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Ре зи ме:

Пе ва ње из ви ка, под овим оп штим на зи вом, у ме сту При-

бој ска Ба ња, об у хва та кај де тј. кла сич не оте заљ ке, пе сме са са-

сје ца њем и на ри цаљ ке у кај ди ко је има ју и под вр сту са по вра-

ћа њем. У кај да ма, без об зи ра на сти хов ну ме три ку (VI II или Х), 

до след но је спро ве де но не по кла па ње ме ло диј ске и тек сту ал-

не це зу ре. По ет ски из раз све ден је на је дан или два сти ха лир-

ске са др жи не. Пе сме са са сје ца њем мо гу има ти вр ло раз ви је ну 

ме ло стро фу ко ја на ста је сло бод ном во љом из во ђа ча да по на-

вља де ло ве сти ха, а са мим тим до ла зи до че шћег са сје ца ња, тј. 

усје ца ња. У овим пе сма ма ме ло диј ска и по ет ска це зу ра мо гу 

се и по кло пи ти, али по кла па ње мо же и из о ста ти. На ри цаљ ке 

у кај ди мо гу би ти гра ђе не од ви ше раз ли чи тих сти хо ва ра зно-

вр сне ме три ке. Те ма ти ка тек ста има при по вед ни ка рак тер и 

раз ви је ни ју „драм ску рад њу”.  До след но је спро ве де но по кла-

па ње тек сту ал не и по ет ске це зу ре ко ја се ја вља на кра ју јед ног 

пе ва ног ме ло сти ха, а ме ло стих пред ста вља и је дан му зич ко-

фор мал ни део. Ове пе сме су лак ше за пе ва ње јер раз ви је ни ји 

по ет ски текст ути че на скра ће ње оте за ју ћих де ло ва, а са мим 

тим је и ма ње усје ца ња.

Пе ва ње из ви ка из во ди увек два пе ва ча. Уоп ште но по-

сма тра но, обе ле жа ва га сна жно пе ва ње у сред њем ре ги стру, 

раз ви је на ме ло стро фа ду гач ког тра ја ња из гра ђе на од на из-

ме нич не сме не хе те ро фо них и бор дун ских де ло ва, осци ла-

тор но-та ла са ста ме ло ди ка пре те жно хро мат ског тон ског ни за. 

Му зич ко-по ет ска зби ва ња у на пе ви ма су пра ће на кон ти ну и ра-

ним по ди за њем ин то на ци је. Из во ђа чи пе ва ња из ви ка су Ди-

нар ци  до се ље ни из ста ре Цр не Го ре и ис точ не Хер це го ви не, 

те ово пе ва ње по на чел ним осо би на ма (ја чи ни, ин то на тив ној 

гра да ци ји, спе ци фич ној из ра жај но сти, по себ ној бо ји гла са ко-

ја да је „за о бљен и за там њен” пе вач ки из раз) на по се бан на чин 

ре пре зен ту је пе вач ки стил са ко јим се до се ље ни ци ових про-

сто ра иден ти фи ку ју. 
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Би бли о гра фи ја

Ву ки ће вић-За кић, Мир ја на, Бор дун у му зич кој тра ди ци ји 

За пла ња, Но ви Звук, бр. 4−5, Бе о град, 1994/1995, 11−26.

Го ле мо вић, Ди ми три је, На род на му зи ка ва љев ске Ко лу ба-

ре, Ис тра жи ва ња VI, Ва љев ска Ко лу ба ра, На род ни му зеј − Ва-

ље во, 1990.

Го ле мо вић, Ди ми три је, На род на му зи ка Под ри ња, Дру га-

ри, Са ра је во, 1987.

Го ле мо вић, Ди ми три је, На род на му зи ка ужич ког кра ја, 

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1990.

Го ле мо вић, Ди ми три је, Но ви је се о ско дво гла сно пе ва ње у 

Ср би ји, Гла сник Ет но граф ског му зе ја, књ. 47, Бе о град, 1983.  

Гу ду рић, Ма ри на, Во кал на му зи ка се ла Го ле ша, Ди плом-

ски рад од бра њен на ФМУ у Бе о гра ду, 1999 (у ру ко пи су).

Де вић, Дра го слав, На род на му зи ка Дра га че ва, Фа кул тет 

му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, Бе о град, 1986.

Ло врић, Ма ри ја, Ма кам прин цип у пе сма ма зла ти бор ске 

кај де, Се ми нар ски рад на ФМУ у Бе о гра ду, 2005 (у ру ко пи су).

Ра ди но вић, Са ња, Еле мен ти ма кро струк ту ре за плањ-

ских об ред но-оби чај них пе са ма у функ ци ји ,,за ча ра ног кру жног 

кре та ња”, Фол клор-Му зи ка-Де ло, ФМУ, Бе о град 1997, 445-

469.

Ра ди но вић, Са ња, Про блем при мен љи во сти ,,фин ске ме-

то де” у ме ло по ет ској ана ли зи срп ских на род них пе са ма, Звук, 

бр. 12, Бе о град, 1989, 37−59.
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Ma ri ja De lić

Sin ging iz vi ka in Pri boj ska Ba nja

Singing iz vika, in Pribojska Banja, under this general term 

comprises kajde, i.e. classic otezaljke, songs with sasjecanje and 

dirges in kajda,  which have a subgroup with povracanje. In 

kajda, regardless of the verse meter (VII or X), there is a constant 

disparity in the melodic and textual cesura. The poetic expression 

is simplifi ed - one or two lines with lyric contents. Songs with 

sasijecanje can have a highly developed melostrophe, which 

originates from the repetition of parts of the verse on the 

performer’s free will. Consequently, sasijecanje occurs more often, 

i.e. usijecanja contain both concord and disparity of melodic 

and poetical cesura. Dirges in kajda can be composed of several 

diff erent lines of various meter. The subject of the text has a 

narrative character and a developed “story”. The concord between 

the textual and the poetic cesura which occurs at the end of a 

melorhyme is consistently conducted; and the melorhyme also 

represents one musical and formal section. These songs are easier 

to perform, because the more developed poetical text aff ects the 

shortening of the protracted parts, and consequently, there is less 

usijecanje.

Singing iz vika is always performed by two singers. Generally, 

it is marked with strong singing in medium register, a developed 

melostrophe of long duration built from alternate repetition 

of heterophonic and bordun parts, oscillatory-wavy melodics, 

mainly of chromatic tone scale. The performers of the iz vika 

singing are Dinare mountains inhabitants who migrated from 

Montenegro and East Herzegovina , therefore, this singing in its 

general characteristics – volume, intonational gradation, specifi c 

expressiveness, a certain colour of voice which gives a “rounded 

and darkened” singing expression - in a special way represents the 

style of singing specifi c for the inhabitants of this area.
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