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НА РОД НЕ ЛИР СКЕ ПЕ СМЕ

На род не лир ске пе сме, као део усме ног на род ног ства ра ла штва, 
не чу ва ју спо мен на пе сни ка ко ји их је ство рио и ни су обе ле

же не ње го вом ин ди ви ду ал но шћу. На род на ли ри ка но си цр те мен
та ли те та за јед ни це ко ја је ове пе сме при хва ти ла и пре но си ла кроз 
сто ле ћа, до да ју ћи им по не што, а не што им и од у зи ма ју ћи. Ове пе сме 
су јед но став не по об ли ку, обич но без ри ма и стро фа, са че стом упо
тре бом ре фре на. Не те же ори ги нал но сти из ра за не го ко ри сте оп шта 
ме ста и фор му ле. На род не лир ске пе сме пе ва не су уз му зи ку и од
ли ку је их по ве за ност са дру гим умет но сти ма (му зи ком, игром и по
кре том). Нај че шће су би ле на ме ње не мла ђим из во ђа чи ма. Че сте су 
у ди ја ло шком об ли ку, сти хо ви су им раз ли чи тог рит ма и ду жи не (од 
четири до четрнаест сло го ва) и нај ра ди је се др же сли ка из сва ко днев
ног жи во та. Вук Ка ра џић их на зи ва жен ским пе сма ма.

Народне лир ске пе сме Вук је по де лио пре ма мо ти ви ма на два
де сет вр ста. Уо би ча је но се де ле на: об ред не, оби чај не, ми то ло шке, 
ре ли ги о зномо ра ли стич ке, по сле нич ке и пе сме о ра ду, по ро
дич не, љу бав не и ша љи ве. 

На род на лирска пе сма
Срп ска дје вој ка

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Све вр сте на род них лир ских пе са ма упо зна ли сте у основ ној шко ли. Под
се ти те се оних ко је пе ва ју о љу ба ви (нпр. Љу бав ни ра ста нак, Дра ги и не

дра ги и др.). На род не лир ске пе сме на ста ле су у вре ме ни ма ко ја ни су би ла на
кло ње на сло бод ном из ра жа ва њу љу бав них осе ћа ња (ме та фо ра пла вог зум бу ла  
и зе ле не ка де скри ва мла ди ћа и де вој ку ко је ту га мо ри због ра стан ка). Пр о чи
тај те пе сму Срп ска дје вој ка (У Ми ли це ду ге тре па ви це) и обра ти те па жњу на 
од ли ке усме ног ка зи ва ња и од ли ке сти ха, као и чи ме се по сти же рит мич ност и 
звуч ност пе сме.

На род не љу бав не пе сме по те кле су 
из па ган ских об ре да, ко ји су по сте пе
но гу би ли пр во бит но ри ту ал но и мит
ско зна че ње и пре тва ра ли се у игру и 
за ба ву. Про цес уну тра шњег лир ског 
мо ти ва ко ји се раз ви ја у љу бав ну пе
сму ис тра жио је Вла дан Не дић: „Еле
мен ти на род не ли ри ке ја вља ли су се 
нај пре ти хо, на са мом кра ју пе сме, за
тим су ла га но за хва та ли ис пред се бе 
и про ди ра ли ка по чет ку пе сме. Вре
ме ном пе сма ко ја је не кад би ла ве за
на за об ред по ста ла је чи ста љу бав на. 
За ни мљи во је да се, ипак, и у пот пу но 
пре о бра же ним пе сма ма рас по зна вао 
че сто траг об ред не пе сме: осе ћао се 
не склад, обич но у сред њем де лу но
ве тво ре ви не. А баш тај не склад, опет, 
имао је ка што сво јих по себ них ча ри.” 
Упра во тим уну тар њим пре о бра жа ји
ма пе сме ду гу је мо не ке од нај леп ших 
тре ну та ка на ше на род не ли ри ке.

ЗАНИМЉИВОСТ
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У Ми ли це ду ге тре па ви це,
пре кри ле јој ру мен’ ја го ди це,
ја го ди це и би је ло ли це.
Ја је гле дах три го ди не да на,
не мо гох јој очи са гле да ти,
цр не очи, ни би је ло ли це,
већ са ку пих ко ло ђе во ја ка,
и у ко лу Ми ли цу ђе вој ку –
не бих ли јој очи са гле дао.
Ка да ко ло на тра ви игра ше,
бје ше ве дро, пак се на о бла чи,
по обла ку за с’је ва ше му ње.
Све ђе вој ке к не бу по гле да ше,
ал’ не гле да Ми ли ца ђе вој ка
већ пре да се у зе ле ну тра ву.
Ђе вој ке јој ти хо го во ри ше:
„Ој Ми ли це, на ша дру га ри це,
ил’ си лу да, ил’ од ви ше му дра,
те све гле даш у зе ле ну тра ву,
а не гле даш с на ма у обла ке,
ђе се му ње ви ју по обла ку?”
Ал’ го во ри Ми ли ца ђе вој ка:
„Нит’ сам лу да, нит’ од ви ше му дра
нит’ сам ви ла – да зби јам обла ке,
већ ђе вој ка – да гле дам пре да се.”

Из вор: Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме I,  
Про све та, Бе о град, 1975. 

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Изнесите своје утиске  о народној лирској песми Српска дјевојка. По 
че му се ова пе сма мо же свр ста ти у љу бав не пе сме?

d Из чије перспективе је виђена девојка Милица у песми Српска дје
војка?

d Протумачите уметничку улогу непосредног исповедања лирског 
субјекта у песми.

d Размислите о уметничкој функцији хиперболе о Миличиним трепа
вицама. 

d Како сте схватили Милицу, њену смерност и упорно оборени по
глед? Шта својим обореним погледом поручује младићу? Како су у песми 
наговештене Миличина изузетност и лепота?
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Хи пер бо ла (гр. hyper bo le – пре те
ри ва ње) – пре те ра но пре у ве ли ча
ва ње осо би на лич но сти, пред ме та 
или ин тен зи те та рад ње, ко ји слу же 
ис ти ца њу и на гла ша ва њу по је ди
них мо ти ва. Оми ље на је стил ска 
фи гу ра у на род ном ства ра ла штву 
због функ ци је на ро чи тог ис ти ца ња.

Лирски паралелизам – специфи
чан вид понављања које се оства
рује гласовима (алитерација, асо
нанца); речима (анафора, епифора, 
симплоха и палилогија или ана
диплоза); понављање стихова или 
групе стихова – рефрен.

ПОЈМОВНИКd Ка ква раз ли ка по сто ји из ме ђу Ми ли це и дру гих де во ја ка у ко лу? Чи
ме се она из два ја?

d Шта от кри ва ју у пе сми Ми ли ца и мла дић?

d Из ло жи те ком по зи ци ју пе сме. 
d Раз мо три те је зич костил ске по ступ ке. Чи ме се по сти же звуч ност и 

рит мич ност пе сме, уо чи те лир ске па ра ле ли зме (ана фо ру, епи фо ру, сим пло
ху, па ли ло ги ју, тј. ана ди пло зу). Из дво ји те стал не епи те те и об ја сни те ка кву 
уло гу у пе сми има ју хипербола, кон траст, гра да ци ја и сло вен ска ан ти те за?

d Размислите шта песма посредно казује о љубави? 

УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

На род не љу бав не пе сме – Ова вр ста на род не ли ри ке јед на је од нај
бо га ти јих по ра зно ли ко сти и број но сти пе са ма. Код свих на ро да ове пе
сме во де по ре кло из ду бо ке ста ри не. Пред ста вља ју лир ску вр сту у ко јој 
 прео вла да ва ју љу бав на осе ћа ња. Од дав ни на основ ни мо тив ових пе са ма 
је ис ти ца ње ле по те во ље ног би ћа, љу бав на че жња и при бе га ва ње ма ги
ји да би се та љу бав оства ри ла. Пат ња и ра стан ци пред мет су нај леп ших 
пе снич ких оства ре ња. Иа ко су ове пе сме као вр ста на ста ле ве о ма дав
но, тек сто ви на ших по зна тих пе са ма ни су ста ри ји од три ве ка. Вр ло су 
по пу лар не, бр зо се пре но се, ме ња ју и гу бе, али ства ра ју се и но ве све до 
на ших да на. Као и све на род не лир ске пе сме, оне из ра жа ва ју оп шта, ти
пич на осе ћа ња и ми сли, али по не кад у њи ма има и не по сред них лич них 
про жи вље но сти. Ка рак те ри сти ка ове вр сте по е зи је је по сред но из но ше
ње осе ћа ња кроз ка кав до га ђај или сим бо лич ну сли ку. У ра зним кра је ви
ма, у за ви сно сти од ступ ња раз во ја и усло ва жи во та, ства ра ли су се ра зни 
ти по ви народних љу бав них пе са ма, од оних са иди лич ном ат мос фе ром 
и уз др жа ним на го ве шта ји ма (у па три јар хал ној кул тур ној зо ни), до ша љи
вих, вра го ла стих (у кра је ви ма пре ко Са ве и Ду на ва) и сен зу ал ноче жњи
вих. Нај че шће су у осмер цу или лир ском де се тер цу. 

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

На ча су му зич ке умет но сти, уз по моћ про фе со ра, на у чи те ме ло
ди ју пе сме У Ми ли це ду ге тре па ви це ко ја се и да нас пе ва.
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TРЕБА ЗНА ТИ И ОВО 

Лир ска на род на по е зи ја пред ста
вља ве о ма сло же ну усме ну умет

ност ре чи. Тек па жљи вим раз ли
ста ва њем от кри ва ју се скри ве ни 
сло је ви ве о ма ста рих по гле
да на свет, ко ји су, пред ста
вља ју ћи сур ви ва ле, ура ста ли  
у умет нич ко об ли ко ва ње и 
про ду жи ли да жи ве упо ре до с 
но ви јим мо ти ви ма...

 На ста ја ла је у функ ци ји сто
чар ске и аграр не ма ги је, по ве зи

ва ња са све том сти хи је и бо жан
ства, би ла је спо на с пре ци ма, она је 

и емо тив ни из раз жи вот ног то ка сва ког 
по је дин ца, од ро ђе ња до смр ти, из раз ерот

ске и љу бав не че жње, и за то се по ја вљу је у то ли ко ра з ли чи тих об ли ка: 
об ред них и по ро дич них, ми то ло шких и хри шћан ских, по сле нич ких и 
љу бав них...

 По сред ни, дис тан ци ра ни на чин ис ка зи ва ња срп ске лир ске пе сме, 
ка ко је то већ ви ше пу та за па же но, ис по љио се у пот пу ном про жи ма
њу и је дин ству са др жи не и фор ме. Де ша ва ње, ко је је у лир ској по е зи ји 
са мо сред ство за об ли ко ва ње емо ци је, зах те ва ло је тра га ње пе ва ча за 
нај по год ни јим упо ред ним зби ва њем или опи сом ко ји ће ту емо ци ју из
ра зи ти. Чак и мо но лог, ко ји би тре ба ло да бу де нај по год ни ји об лик за 
не по сред но из но ше ње осе ћа ња, у на род ној лир ској пе сми вр ло че сто 
пред став ља са мо ис ка зи ва ње за ми шље ног зби ва ња у чи јем се окви ру 
осе ћа ња објек ти ви зу ју („Во лим с дра гим по го ри оди ти,/глог зо ба ти, 
с ли ста во ду пи ти/ сту ден ка мен под гла ву ме та ти,/ нег’ с не дра гим по 
дво ру ше та ти,/ше ћер је сти, у сви ли спа ва ти”)...

Из у зет но ра зно вр сног сти ха, од че твер ца до ше сна е стер ца, срп ска 
ли ри ка има три основ на струк тур на ти па: мо но ло шки, ди ја ло шки и 
на ра тив ноопи сни, ко ји се сме њу ју или упот пу њу ју, где од то га за ви си 
да ли ће лир ска пе сма би ти јед но чла не, дво чла не или тро чла не ком
по зи ци је.

Не де љи ве од при ро де и под не бља, али и кул ту ре, ре ли ги је и исто
ри је срп ског на ро да, срп ске лир ске пе сме оп ста ле су на ме ђи раз ли
чи тих ци ви ли за ци ја.

(На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, На род на књи жев ност)

Ви со ке оце не естет ских вред но сти 
срп ске на род не по е зи је нај ве ћих 
лич но сти европ ске кул ту ре XX 
века – Ге теа, Ја ко ба Гри ма и Тал
фј, има ле су огро ман ути цај на 
чи та лач ку пу бли ку, из ко је су 
по ни кли пре во ди о ци, исто
ри ча ри, пе сни ци и ком по зи
то ри као но си о ци ре цеп ци је 
срп ске на род не по е зи је на 
европ ским про сто ри ма.

Срп ска на род на по е зи ја је 
пре ко ра чи ла праг умет но сти 
ре чи и по ста ла са став ни део 
европ ске му зи ке. Иден ти фи ко ва
но је, за са да, 85 му зич ких де ла од 21 
ком по зи то ра (ме ђу ко ји ма су слав на 
име на као Брамс, Двор жак, Чај ков ски, 
Ру бинштајн). 

Дво том на збир ка пре во да Талфј (Те
ре за Ал бер ти на Луј за фон Ја коб Тал
фи) из 1825/26. го ди не омо гу ћи ла је 
увид у ле по ту срп ских на род них пе
са ма, по слу жи ла је и као пред ло жак 
за пре во де на дру ге европ ске је зи ке. 
Осим то га,Талфј је још у то ку ра да да
ва ла тек сто ве пре во да по зна том ком
по зи то ру Кар лу Ле веу, та ко да се ње
гов опус Шест срп ских пе са ма по ја вио 
исто вре ме но са ње ним пре во ди ма, а 
од и грао је и зна чај ну уло гу у на стан ку 
и раз во ју му зич ке ре цеп ци је.

Ком по зи то ри су би ра ли ис кљу чи во 
лир ске пе сме, јер су се оне нај бо ље 
укла па ле у му зич ку фор му ли да. На
род на пе сма у сво јој су шти ни пред
ста вља пр во бит ну сим би о зу по е зи је и 
му зи ке, на ста лу исто вре ме но у ме ђу
соб ној за ви сно сти. За то је су штин ска 
осо би на тих тек сто ва пе вљи вост, тј. 
звуч на ор га ни за ци ја тек ста. Ме ђу тим, 
ком по зи ци је на ста ле на осно ву тек
сто ва пре во да не пред ста вља ју пр во
бит ну сим би о зу по е зи је и му зи ке, па 
сто га, по ред те жње по је ди них умет
ни ка за бли ско шћу са на род ним ме ло
сом, но се пе чат ин ди ви ду ал ног сти ла 
сва ког од на ве де них ком по зи то ра.

(Ве ра Бо јић, Талфј и срп ска  
књи жев ност и кул ту ра)

ЗАНИМЉИВОСТ


