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Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ*

ОД ЛИ КЕ СРП СКЕ ПО СЛЕ НИЧ КЕ ЛИ РИ КЕ 
ПРО ЛЕЋ НОГ И ЛЕТ ЊЕГ ЦИ КЛУ СА**

Ап стракт: По сле нич ке или мо бар ске пе сме слу жи ле су под сти цај но 
у рад ном про це су. Ма хом су би ле мо бар ске. Билo je за бав них и ша љи вих, 
али су из ра жа ва ле и љу бав на и по ро дич на осе ћа ња. Ју го и сточ на Ср би ја и 
Ко смет нај бо га ти ја су из во ри шта по сле нич ке ли ри ке у Ср би ји. Она је ма-
ло бе ле же на и не до вољ но про у че на па је то и био раз лог да јој по све ти мо 
овај рад.

Кључ не ре чи: Срп ске по сле нич ке пе сме: ко пач ке, орач ке, ко сач ке, же-
твар ске, пче лар ске, од ли ке, про ме не, тра ја ње.

Пла ни не и за би ти где жи ви срп ски жи ваљ оста ле су је ди не оазе на род не 
лир ске по е зи је кра јем ХХ и по чет ком ХХI ве ка. Где је ве ћа изо ло ва ност од 
гра да и са вре ме ног на чи на жи во та (ма те ри јал ног и ду хов ног), ту је и усме на 
по е зи ја очу ва ни ја. Та кав је слу чај и са по сле нич ким срп ским пе сма ма.

По сле нич ке пе сме про лећ ног и лет њег ци клу са че сто су, као и сам по-
сао, пре но ше не из про ле ћа у ле то (на при мер, ко пач ке и ко сач ке) те се 
пе ва ју и у про ле ће и у ле то. Све оне слу жи ле су под сти ца њу, улеп ша ва њу, 
уве се ља ва њу и олак ша ва њу рад ног про це са, али ни су рит мом и ме ло ди јом 
по дра жа ва ле рад њу (сем рет ких же твар ских) и ри там ра да ру ку. Мо жда је 
то га не ка да би ло, али се вре ме ном из гу би ло. Са чу ва но је и не ко ли ко ми то-
ло шких пе са ма по све ће них Ђер ма ну ра ди за шти те од ки ше и гра да, ка да је 
по сто ја ла опа сност за ле ти ну.

Аграр ни об ре ди и пе сме до ми нант ни су у зе мљо рад нич ким кра је ви ма 
око Ју жне Мо ра ве (врањ ски, ле ско вач ки и алек си нач ки крај), на Ко со ву 
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* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, dr.ve li bor.
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** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.
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и Ме то хи ји, у По ни ша вљу, Ти мо ку, пи рот ском кра ју, кру ше вач ком По-
мо ра вљу, Шу ма ди ји, По мо ра вљу Ве ли ке Мо ра ве, Ре са ви, Мла ви и Сти гу, 
Вој во ди ни...

Та ко се у се ли ма у око ли ни Кња жев ца и За је ча ра „у то ку ра да раз ли ку је 
и до ба да на, па се пре под не пе ва пе сма Диг се, Рај ко, Са рај ти из го ре, пре ко 
да на се пе ва Јан ко ко си се но по пла ни не, а кад се сун це поч не кло ни ти за па ду 
пе ва се: По стој, слнце, ра но не за о ди.“1

У пла нин ским кра је ви ма на се ље ним ди нар ским и дру гим ста нов ни-
штвом над аграр ним, до ми нант ни ји су сто чар ски об ре ди и чо бан ске пе сме. 
Срп ска по сле нич ка ли ри ка про лећ ног и лет њег ци клу са бо га ти ја је и при-
сут ни ја (на ро чи то же твар ска) у ју жним де ло ви ма Ср би је (врањ ском, пи рот-
ском, ле ско вач ком и ни шком), па и у обла сти ма где су се се о ба ри из ових 
кра је ва на се ља ва ли (кру ше вач ко По мо ра вље, Ле вач, Тем нић) не го дру где. 
Уоче на је се о ба же твар ских пе са ма са рад ном сна гом из Ма ке до ни је у ју жну 
Ср би ју и дру где.2

У Лев чу, Тем ни ћу и кру ше вач ком По мо ра вљу су де ћи пре ма за пи си ма 
број не су ко пач ке пе сме, би ло их је и у Ко сов ском По мо ра вљу, ле ско вач ком 
и ужич ком кра ју, Бо сан ској и Книн ској Кра ји ни, а ве ро ват но и у дру гим кра-
је ви ма, али ни су за бе ле же не.

Ма ло бој ни за пи си ко пач ких и орач ких пе са ма на ста ли су углав ном у 
ју го и сточ ној Ср би ји, на Ко сме ту, Лев чу, Тем ни ћу и у кру ше вач ком По-
мо ра вљу, док су у оста лим кра је ви ма не знат не или их не ма. Без об зи ра на 
то, пре би се мо гло ре ћи да су по сто ја ле и у дру гим кра је ви ма, али да ни су 
за пи са не. 

Ко пач ке и орач ке пе сме обез вре ђе не су у прак си сре ди ном ХХ ве ка 
из о ста ја њем мла де жи из зе мљо рад нич ких по сло ва јер су све ви ше од ла-
зи ли у шко ле или на по сао у град те у се лу ни је би ло де во ја ка ко је би их 
пе ва ле. 

У пе сма ма ју га Ср би је, ко ји се ни је осло бо дио тур ског роп ства до 1878. 
го ди не и где су вла да ли фе у дал ни и чив чиј ски од но си, има ар гат ских (над ни-
чар ских) пе са ма као што их је би ло и на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји су осло бо-
ђе ни од Ту ра ка 1912. го ди не. 

У ко пач ким пе сма ма про жи ма ју се и љу бав ни мо ти ви та ко да је за бе-
ле же но ма ло пе са ма са чи стим ко пач ким мо ти ви ма. Нај че шће се из ра жа ва 
бри га за дра го ко је је оти шло на ко па ње и ко је ће по ки сну ти. Има их ма хом у 
рав ни чар ским пре де ли ма где је пре о вла ђи ва ла зе мљо рад ња док их у пла нин-
ским па стир ским кра је ви ма не ма. 

1 Бо ри слав Пр ву ло вић, Про лећ не пе сме у се ли ма око Кња жев ца и За је ча ра, На род но ства-
ра ла штво – fol klor, св. 11, јул 1964, 818.

2 Мом чи ло Зла та но вић, Же те лач ка по е зи ја у врањ ској обла сти, Врањ ски гла сник, Вра ње, 
1969, 465.
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Орач ке пе сме су ма ло број не али су по умет нич ким вред но сти ма у вр ху 
по сле нич ке ли ри ке. Ис пе ва не су у сла ву ора ча хра ни те ља ко ји је за по чи њао 
хлеб ну бра зду. Пе ва ле су их де вој ке гле да ју ћи са стра не ка ко мом ци и од-
ра сли му шкар ци ору. Нај че шће су то би ле чо ба ни це. Ис пе ва ле су чу де сне 
сли ке о во ло ви ма као нат при род ним би ћи ма, о плу гу и ора ћим спра ва ма као 
ору ђи ма на чи ње ним од нај чу де сни јих и нај леп ших би ља ка. 

Ис пе ва не су ве ћи ном у де ве тер цу и де се тер цу.
Ко сач ке пе сме пе ва ли су му шкар ци ко са чи у вре ме пре да ха, а из ван тог 

рад ног про це са пе ва ле су де вој ке и же не са стра не као чо ба ни це – по сма-
тра чи. Би ло да су по мо ти ви ма за и ста ко сач ке пе сме или љу бав не, и ша љи ве, 
успе ва ле су да под стак ну ко са че у те гоб ном по слу и учи не га ла год ни јим и 
при јат ни јим за ду шу и за те ло. Њи ма су бли ске са ку пљач ке (са би ра лач ке и 
пла сти лач ке) пе сме ко је су пе ва не за вре ме са ку пља ња се на.

Ис пе ва не су углав ном у осмер цу и де се тер цу.
Же твар ске пе сме су за пе ва че и сав срп ски на род има ле, пр во бит но, 

пре све га функ ци о нал ну вред ност и уло гу, а умет нич ка је про из и ла зи ла из 
ње или се уз ди за ла спон та но из над функ ци о нал не вред но сти. Пра ве же-
твар ске пе сме има ле су и свој по сле нич ки кон текст. У по је ди ним кра је ви ма 
зна ло се кад је ко јим пе сма ма вре ме у рад ном про це су, на ро чи то у ју жној 
и за пад ној Ср би ји. Пе ва ло се о над жње ва њу, оп кла да ма мла дих, пре ва ра ма, 
во до но ша ма, ужи ни, љу ба ви и уда ји, де ци, роп ском и чив чиј ском ар га то ва-
њу,3 сун цу, ме се чи ни, Ђер ма ну...

„У па три јар хал ној за дру зи мно ги по сло ви су се оба вља ли уз уче шће ви-
ше рад ни ка, а прак ти ко ва не су и мо бе. За то су че сто ове пе сме усме ре не на 
под сти ца ње по сле ни ка: ‘На крај, на крај, мо ја сил на мо бо,/ на кра ју је во да 
и де вој ка, /во да лад на, а де вој ка мла да: /во ду пиј те, де вој ку љу би те’.“4 Же те-
лач ке пе сме су ве дре, али има и ша љи вих: „На вал мо бо ја и мо ја же на;/ же на 
спа ва, а ја во ду но сим“.5

Ет но му зи ко лог Ми о драг Ва си ље вић је при ме тио да су же те лач ке и 
свад бар ске пе сме слич не или исте, са мо кад се пе ва ју као же твар ске пе ва ју 
се же твар ским гла сом, а кад су свад бар ске – свад бар ским. „Же те лач ке пе-
сме ни су слу чај но слич не са свад бе ним или с пе сма ма на кра ва ју или кр ште њу. 

3 Же те лач ке пе сме ис точ не Ср би је су де лом по све ће не „по ет ском об ли ко ва њу роп-
ског жи во та се ља ка-ра је ти на-бе зе мља ша и ње го вог по ло жа ја у ко ји су га ста вља ле и 
из ра бљи ва ле екс пло а та тор ске, зе мљо по сед нич ке сна ге тур ских фе у да ла ца: ага, бе го ва, 
чи тлук-са хи би ја и њи хо вих на след ни ка, чор ба џи ја и бо га та ша у но ви јим дру штве ним 
усло ви ма.“ (Др Или ја Ни ко лић, Же те лач ке на род не пе сме ис точ не Ср би је и њи хо во ме-
сто у по е зи ји ју жних Сло ве на, Рад ХVI кон гре са Са ве за удру же ња фол кло ри ста Ју го сла-
ви је на Ига лу 1969. го ди не, Це ти ње, 1978, 198).

4 Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме I, Про све та, Бе о град, 1975, 247.
5 Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме I, 248.
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Жи то је род као што је род но во ро ђе но де те; жи то је опло ђе но се ме као и 
чо век; жи то је плод мај ке зе мље и Сун ца ко је нам да је жи вот и сна гу.“6

Као што ис ти че Вил хелм Ман харт (Vil helm Man hardt): „Сва ке го ди не 
ве ге та ци ја уми ре; сва ке го ди не ње на смрт про пра ће на је об на вља њем плод-
ног жи во та: док су пе ри о дич ни не ста нак и по ја вљи ва ње ве ге та тив ног жи во-
та за аграр ну ре ли ги ју смрт, не ста нак и вас кр сну ће агра р ног бо га.“7 И срп-
ска же твар ска пе сма би ла је са став ни део хлеб ног уми ра ња и ра ђа ња.

Же твар ске пе сме, бу ду ћи пре те жно мла да лач ке, јер су их пе ва ле де вој ке 
и же не, већ по сво јој на ме ни, има ле су ве дре и ве се ле ме ло ди је и са др жа је, 
али на ма хо ве и бри жне, еле гич не и сет не. Као та кве, оне од ра жа ва ју сву ра-
зно вр сност при ли ка ко ји ма су би ли из ло же ни же те о ци, а са мим тим и њи-
хо ве пе сме. 

Же твар ске пе сме су је зич ки и стил ски бо га ти је и мо тив ски ра зно вр сни-
је у зе мљо рад нич ком де лу ју жне Ср би је не го дру где, пре све га у ди нар ским, 
пла нин ским и брд ско-пла нин ским кра је ви ма или та мо где су се Ди нар ци 
пре се ља ва ли, јер су би ли при вр же ни ји сто чар ству.8

Же твар ски мо ти ви и је зик пе са ма раз ли ку ју се (као што се раз ли ку је и 
на чин жи во та, раз ми шља ња и ра да) од кра ја до кра ја: нпр. у ју жној Ср би ји 
(око ли на Пчи ње, Ле сков ца, Вра ња...) од оних у за пад ној Ср би ји (око ли на 
Ва ље ва, Пец ке и Љу бо ви је). Ге о граф ски уда ље ни кра је ви има ли су раз ли чит 
ре пер то ар по сле нич ких пе са ма.

Ве ћи на же твар ских пе са ма ис пе ва на је у де се тер цу и осмер цу, ре ђе у 
ше стер цу. Же твар ске пе сме до ча ра ва ју рад ну ат мос фе ру ко ју су ства ра ли 
мом ци и де вој ке. За то у њи ма има так ми чар ског ду ха, ве дри не и пре фи ње них 
на го ве шта ја је се њих уда ја же твар ки.

Же твар ске пе сме из у мр ле су кад и мо бе и же тва ср пом, пре те жно у дру-
гој по ло ви ни ХХ ве ка, не где пре не где по сле, за ви сно од бо гат ства и ре ље фа 
кра ја (пре у рав ни ца ма не го у брд ско-пла нин ским кра је ви ма). Углав ном, ова 
вр ста пе са ма по ти сну та је уво ђе њем ме ха ни за ци је у про цес же тве. 

Пче лар ске пе сме пе ва ли су му шкар ци или же не (у за ви сно сти од то га 
ко је пче ла рио). У сти хо ви ма су се уми ља то и мо ли тве но при зи ва ли ро је-
ви да се са бе ру и уђу у но ву ку ћу (ко шни цу, трм ку). Упо зо ра ва ни су да је 
до ста игре да бе же у но ву ку ћу јер на и ла зе ки ша, ве тар, ва тра... При па да ју 

6 Ми о драг А. Ва си ље вић, „На род не ме ло ди је ле ско вач ког кра ја“, По себ на из да ња 
CCCXXX, Му зи ко ло шки ин сти тут, књи га 11, СА НУ, Бе о град, 1960, 93-94. 

7 Đu ze pe Ko kja ra, Isto ri ja fol klo ra u Evro pi, II, Pro sve ta, Be o grad, 1985, 158.
8 Дра го слав Де вић је про це нио да „по ста њу очу ва но сти же твар ских пе са ма у Цр но реч-

ју (са мо три), ни је их ве ро ват но ни би ло мно го. Чи ње ни ца да су до се ље ни ци срп ског 
по ре кла (Ди нар ци, Ко сов ци) на се ли ли сто чар ски крај, ни је без зна ча ја за број са чу ва-
них пе са ма ко је пра те же тву. У До бру јев цу смо за пи са ли две.“ (Др Дра го слав Де вић, 
На род на му зи ка Цр но реч ја, у све тло сти ет но ге нет ских про це са, Бе о град, 1990, 31).
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јед ном од нај ар ха ич ни јих сло је ва по сле нич ке ли ри ке ко ји се одр жао до да-
нас. Ис пе ва не су у ше стер цу и сед мер цу.

Не ке „по сле нич ке пе сме су сна жно на то пље не еле мен ти ма љу бав не ли-
ри ке, али у њи ма има и еле ме на та по ро дич них пе са ма. Има слу ча је ва чак да 
су јед не исте пе сме раз ли чи ти за пи си ва чи свр ста ва ли у по сле нич ке, љу бав не 
или по ро дич не.“9 

Без об зи ра на праг ма тич ну свр ху при мар ну или се кун дар ну (пра те ћу – 
уз раз ли чи те зе мљо рад нич ке по сло ве), срп ска на род на по сле нич ка ли ри ка 
има и ства ра лач ку и умет нич ку вред ност, ко ја је на ста ла спон та но у зе мљо-
рад нич кој па три јар хал ној кул ту ри ко ју је ства ра ло и но си ло не пи сме но или 
по лу пи сме но се ља штво. 

„Пе сме ко је пра те рад и пе ва ју о ње му, вр ло су ста ре као вр ста, а на ста-
ја ле су по ја вом по је ди них ра до ва код љу ди. На њих су вид но ути ца ле еко-
ном ске и дру штве не при ли ке. Про ме на усло ва и на чи на ра да ути ца ла је на 
на ста нак и по сто ја ње пе са ма о ра ду и уз рад.“10
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Ve li bor LA ZA RE VIĆ 

THE FE A TU RES OF SER bIAN LA bO UR LYRICS  
OF THE SPRING ANd SUm mER CYCLE

Sum mary

Labour songs by its text and melody served for the incentive giving, beautifi-
cation and facilitation of working process. Few of them had been recorded since 
there was less research interest for them which, therefore, left the consequences in 
folklore’s science. 

Irrespective of the fact they had pragmatic purpose – primarily or secondary 
one accompanying different farmer chores, Serbian folk labour lyrics has either cre-
ative or artistic value, which appeared spontaneously in farmer’s patriarchal culture 
being created and held by illiterate or semi-literate peasantry. 

Agrarian rituals and songs are dominant in farmer’s areas around the river of 
Juzna Morava (Vranjski, Leskovacki and Aleksinacki district), in Kosovo and Meto-
hia, in Ponisavlje, Timok, Pirotski district, Krusevacko Pomoravlje, Sumadija, Po-
moravlje of the river Velika Morava, Resava, Mlava, Stig, Vojvodina... 

In the larger part of Serbia little was it sung on the leaving to work, mostly dur-
ing pauses – in resting places and on the way back from chore, but it was recorded 
in the surrounding of Zajecar and Knjazevac a repertoire being sung in the morning, 
during the day and in the reveille had already been known.

In mountainous regions inhabited with Dinaric and other population cattle’s 
rituals and shepherd’s poems are more dominant. Serbian labour lyrics of the spring 
and summer cycle is more present (especially harvest’s one) in southern part of Ser-
bia (Vranjski, Pirotski, Leskovački and Niski), and in the areas where migrants from 
these areas were rather being settled (Krusevavcko Pomoravlje, Levac, Temnic) 
than in other places. The migration of harvest’s songs together with labour force 
from Macedonia to Southern Serbia and elsewhere was noticed.

A sudden extinction of labour lyrics was terminated in practice in the 60-ies of the 
twentieth century by larger introducing of mechanization into working processes in the 
village, and greater presence of radio and television with their new singing repertoire.

Key words: Serbian labour songs: digging’s, ploughing’s, mowing’s, harvest-
ing’s, apiarian, features, changes, duration...

Рад је пре дат 7. но вем бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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