
145

С Т У Д И Ј Е  О  М У З И Ч К О Ј  У М Е Т Н О С Т И

Весна Карин
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
Катедра за музикологију и етномузикологију

Цртица из историје традиционалне 
музике Срба у Војводини – поводом 

двеста година од првог записа 
сватовца

Апстракт: Познати сватовац, ”Одби се грана од јоргована”, датира још из 1815. 
године, када га је Франћишек Мирецки забележио по певању једне жене, која је 
била казивач Вуку С. Караџићу (Девић, 1991: 129). Карактеристичан по карактеру 
и мелодијском обрасцу, сватовац је имао своје значајно место у оквиру свадбеног 
церемонијала Срба староседелаца на простору данашње Војводине. Од првог 
нотног бележења поменутог напева навршено је 2015. године тачно двеста година. 
Кључне речи: сватовац, Срби староседеоци, јубилеј, Војводина

Вокална традиција војвођанских Срба староседелаца веома је разноврсна, 
било да је посматрана са музичко-поетског или извођачког аспекта. Етномузиколог 
Димитрије О. Големовић, у свом информативном чланку о музичкој традицији 
банатских Срба, истиче да је музика одвајкада саставни део живота Банаћана и да 
се у њој могу сагледати многе најархаичније црте овог становништва (Големовић, 
1999: 141). Поменуто може да се односи и на све Србе староседеоце у данашњој 
Војводини, па и шире.       

Певање више текстова на исти мелодијски образац – глас, кајда, арија у 
Србији (Golemović, 1997: 10; Големовић, 2006: 62), односно како се у Црногорском 
приморју он назива понат, а у Хрватском приморју пунат и вела (Марјановић, 
2013: 227), као „композициони“ принцип1 представља значајно обележје музичко-
поетске структуре народних песама и у Војводини.2 Срби староседеоци у 
1  Термин Димитрија О. Големовића (Golemović, 1997: 8).
2  Ово обележје се примећује широм Војводине и Србије (више видети: Големовић, 1983: 40), 

али је овај принцип присутан и у вокалној традицији других народа света. Наиме, коришћење 
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данашњој Војводини за такве мелодијске обрасце имају своје називе: „асталска 
арија“, „сватовски глас“, односно „сватовац“, „бећарац“ и др. Примена гласова, 
како примећује Миодраг Васиљевић, „јако је развијена тамо где је текст важнији од 
мелодије, а то је текст у обредним церемонијама и у наративним песмама народне 
поезије.“ Оно што Васиљевић посебно истиче јесте да се „глас увек односи на 
вокалну мелодију с утврђеним обликом стиха (истакао Васиљевић, прим. В. К.). 
Промена стиха или његове акценатске слике повлачи за собом и промену гласа 
(Васиљевић, 1964: 375). Најчешћи тип версификације је десетерац, са структуром 
4+6, али и 5+5, мада у мањем броју, а завршна каденца на другом ступњу је једна од 
заједничких морфолошких елемената када је музичка структура песама у питању. 3
 Песма која има карактеристичан мелодијски образац, а на који се пева 
више различитих текстова јесте и сватовац који има своје значајно место у оквиру 
свадбеног церемонијала Срба староседелаца у Војводини.4 Припрема девојке за 
удају, или како у Банату кажу „убрађивање нове младе“ (облачење венчанице и 
стављање посебног оглавља)5, одвија се тако што младу убрађују другарице у 
девојачкој соби, међутим, ако оне нису вичне томе, онда невесту убрађује млада 
жена.6 Овај догађај прате песме под називом сватовци: „Долети бели цветак 
из ведра неба“, „Свака је луда која се уда“ (пр. 1), „Кад пођеш, Смиљо, у свету 
цркву“, „Одби се грана од јоргована“ (пр. 4) уз пратњу „свирца“.7 Млађа жена, 
удата сестра или рођака невести даје последње савете како да поступа и да се 
влада приликом венчања, за време сватова у њеној кући и све друго што треба да 
зна нова млада (Попов, 1983: 58).

мелодијског обрасца у музичкој пракси многих исламских народа познат је под сличним 
називима: макам (Персијанци), раге (Индуси), номоси (Грци) и др. (Васиљевић, 1964: 377).

3  Каденца на другом ступњу јесте заједничка одлика традиционалне музике Срба и Румуна у 
Војводини (Fracile, 1987: 73), али и Срба у осталим деловима Србије и шире.

4  Осим за Србе, сватовац је карактеристичан делимично за Хрвате у Војводини, али и у 
Славонији (Милутиновић, 1978: 64). О сватовцу, као специфичној форми, и његовој историјско-
географској перспективи више се може наћи у: Милутиновић, 1978, Fracile, 1987, Девић, 1991, 
Ракочевић, 2002, Karin, 2008 и Карин, 2012.

5  Више о томе: Карин, 2012: 27-29.
6  Објашњење је дала саговорница из Башаида, Стеванка Матић (рођена 1930.) – Башаид, 6. VIII 

2003. године.
7  Приложене транскрипције песама записане су на основу аудио снимака начињених током 

теренских етномузиколошких и етнокореолошких истраживања у Кикинди и околним селима 
2002. и 2003. године у оквиру Етно-кампа Кикинда 2002 и Етно-кампа Кикинда 2003. и 
сопствених теренских истраживања вршена за потребе писања семинарских радова и мастер 
рада, током студирања на Академији уметности Нови Сад, Универзитет у Новом Саду (2000-
2005. године). Оне се могу наћи и у књизи Свадбене песме и обичаји Срба у Кикинди и околини 
(Карин, 2012); „Свака је луда која се уда“, пр. 1 (Карин, 2012: 91), „Опроштај иште Смиља од 
своје мајке“, пр. 2 (Карин, 2012: 95), „Изведи, брате, сеју за руку“, пр. 3 и „Одби се грана од 
јоргована“, пр. 4 (Карин, 2012: 92). 
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Пример 1: „Свака је луда која се уда“



148

В е с н а  К а р и н

Пример 2: Опроштај иште Смиља од своје мајке“

Пример 3: „Изведи брате, сеју за руку“

Пример 4: „Одби се грана од јоргована“
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Најстарији до сада забележен сватовац јесте „Одби се грана од јоргована“ 
налази се у другој књизи народних песама, под називом Народна сербска 
песнарица, Вука Стефановића Караџића из 1815. године (Стефановић Караџић, 
1815: 45). Мелодију поменутог сватовца забележио је пољски музичар Франћишек 
Мирецки (Franciszek Mirecki) (Стефановић Караџић, 1815: ненумерисана 2. страна 
предговора), а транскрипција је приложена на крају књиге Вука Стефановића 
Караџића.8

Етномузиколог Драгослав Девић, у раду „Сватовска песма ‘Одби се грана 
од јоргована’ и особеност њеног напева“, између осталог, пише да се у оквиру 
свадбених обичаја у многим нашим крајевима, на исти напев – глас, попут овог, 
изводе разни текстови сватовца, али да је овај везан само за церемонију приликом 
извођења невесте из родитељског дома и њеног опраштања од најрођенијих 
(Девић, 1991: 126). Чланак Драгослава Девића представља једну од првих 
значајних студија о сватовцу, у којој је аутор ову тему обрадио са стручног 
етномузиколошког становишта и указао на важност проучавања мелодијског 
обрасца (гласа) у својој историјско-географској перспективи.

У сватовцу владају одређене музичке законитости, које га чине 
специфичном формом. Под тим се подразумева устаљени мелодијски образац, 
који је у народној музичкој терминологији познат под називом „сватовски глас“ и 
текст, чија је важност већа кад је у питању ова музичка форма. Сватовац је песма 
која се изводи лагано, без шале и подврискивања и наводи на плач.9 Мелодија 
сватовца је мелизматична и одвија се у ритмичком систему parlando-rubato, 
што јој даје посебан печат.10 Сватовац је песма у којој се стихови ређају један за 
другим, за разлику од бећарца који је саздан од двостиха. Извођен је једногласно 
или двогласно, у зависности од тога ко од присутних уме да га пева. Претпоставља 
се да се сватовац раније певао индивидуално, у извођењу једне жене, а да се тек 
касније прихватило двогласно певање, тј. певање новије сеоске традиције,  у 
8  Франћишек Мирецки (1791-1862) је био родом из Кракова. Од 1814-1817. био је у Бечу 

код грофа Осолињског као секретар, а истовремено је учио теорију музике и клавир. Кад је 
завршио у Бечу музичке науке, отишао је у Италију. Године 1838. позвао га је краковски сенат 
за директора новостворене музичке школе где је остао после до краја живота. Оставио је читав 
низ опера и оперета с талијанским и пољским текстом, као и низ балета. Као музичар данас 
је скоро сасвим заборављен, али је некад његов рад праћен с великом пажњом. Премијера 
његове опере Ноћ у Апенинима по речима Александра Фредра, забележена је 1845. године 
(Живановић, 1941: 32).

9  У оквиру теренских истраживања, приликом разговора са казивачима о сватовцу, Стеванка 
Матић, (рођена 1930. године) једна од казивача из Башаида, пре него што је требала да отпева 
сватовац, рекла је: „Ето, сад би` ја плакала, а не да певам“ – Башаид, 28. II 2004.

10  Претпоставља се да је, управо због таквог ритмичког система и свих осталих наведених 
карактеристика, без техничких уређаја, сакупљачима народних песама у прошлости било 
тешко да направе нотни запис песме попут сватовца или сличних напева.
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народу познато под називом  певање „на бас“.   
Драгослав Девић у наведеном раду напомиње и то да је један од важних 

услова за афирмацију мелодијског обрасца, као сватовског гласа, стих који 
се јавља у симетричном десетерцу, (5+5) (Девић, 1991: 128). Анализирајући 
сватовце у Војводини, Нице Фрациле констатује да преовладавају десетерачки 
стихови са структуром 4+6, а ређе 5+5 (Fracile, 1987: 50). Сватовци забележени 
у околини Кикинде имају симетрични десетерац и цезуру после петог слога, а 
стихови углавном имају парну риму. Издваја се песма „Опроштај иште Смиља 
од своје мајке“ (пр. 2) у којој је први стих дванаестерац (7+5), а потом следи 
стих у десетерцу.11 Понекад се дешава гутање слова на крају стиха, чиме се 
нарушава основна версификациона структура, па се на моменат добија деветерац 
са структуром 5+4 (пр. 3). Оно представља архаичан манир при певању неких 
обредних и обичајних песама у Србији уопште, а и шире у нас, у бившој Југославији 
(Девић, 1991: 129). У песми „Одби се грана од јоргована“ (пр. 4) наилазимо на још 
једну архаичну црту, а то је појава тзв. ректотоног певања које се изводи на крају 
мелостиха, где се последњи тон (финалис) понавља више пута. 12

Мелопоетска анализа сватоваца указује на једноделност, тј. заокружену 
музичко-поетску целину, која се понавља увек са новим стихом, што је иначе 
карактеристично за сваку обредну односно ритуалну песму у Срба.

Сватовац су истраживали, као што се из до сада реченог може закључити, 
Драгослав Девић, Нице Фрациле, потом Младен Марковић и Александар Миљуш 
који следе пример Ницеа Фрацилеа, и у оквиру својих чланака, такође, издвајају 
сватовац, као посебну музичку форму, уз нотне примере и мелопоетску анализу. 
Александар Миљуш у свом чланку описује карактеристичне детаље свадбеног 
обичаја у селу Моровићу, у Срему, и анализира песме, које се певају том приликом 
(Миљуш, 1988: 136-142), док Младен Марковић проучава вокалну традицију 
српског живља у Сивцу издвајајући четири најчешћа типа («гласа»): сватовски, 
бећарац, асталски и логовац (Марковић, 1988: 23-59). 

         У оквиру грађе Народне игре Србије, чланак Димитрија О. Големовића 
«Народна музика Бачке», садржи два нотна записа сватоваца (Големовић, 2000: 
137-163).

Помене сватовца налазимо и у књизи Селене Ракочевић Вокална 
традиција Срба у Доњем Банату, у којој се такође може наћи двадесетак нотних 
примера овог музичког жанра и детаљна мелопоетска анализа датих напева. 

11  Може се претпоставити да је у питању и симетрични десетерац, са уметнутом речи „Смиља“ 
у виду рефрена. Ипак, да бисмо то са сигурношћу рекли, за то нам је потребан цео текст песме 
којег казивач, нажалост,  није могао да се сети. 

12  Ректотоно певање значи певање уз понављање тонова исте висине. Термин преузет из књиге 
Ницеа Фрацилеа (Fracile, 1987: 114).
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Сватовац као специфична музичка форма Срба у данашњој Војводини, 
постоји већ два века, а сигурно и дуже. Овај занимљив облик музичког изражавања 
представља карактеристичан вид комуникације која се њиме остварује и која је 
контекстуално одређена. Такав музичко-фолкорни феномен би требало и даље 
пратити у оквиру етномузиколошких теренских истраживања и указати на даљи 
континуитет и/или могуће промене ове лагане песме без које ниједан свадбени 
церемонијал није могао да се одржи, како из поузданих извора може бити 
закључено, од 1815. године (а вероватно и раније) до данас, иако се данас све ређе 
и ређе може чути. 
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A short note from the history of traditional music of the Serbs in Vojvodina – to 
mark two hundred years of the first recorded wedding song

Abstract: The well-known wedding song “Odbi se grana od jorgovana” dates back to 
1815 when it was recorded by Franciszek Mirecki. It was sung to him by a woman who 
was Vuk Stefanović Karadžić’s informant (Dević, 1991: 129). Specific in its character 
and melodic pattern, the wedding song held an important position in the wedding 
ceremony of native Serbs in the region of present-day Vojvodina. In the year of 2015 it 
had been exactly two hundred years since it was first notated.
Keywords: wedding song, native Serbs, jubilee, Vojvodina


