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Ср�ска наро
на књижевнос� ВлаJимира Бована, јеJноT оJ најзна-
чајнијих =ознавалаца нароJне књижевносAи Jанас и JуTоTо-
JишњеT =рофесора НароJне књижевносAи на УниверзиAеAу у
ПришAини, оFјављена је 2013. TоJине. МоноTрафија =реJсAавља
круну у JосаJашњем о=усу ауAора и још јеJан изузеAно значајан
Jо=ринос исAраживању ове оFласAи. ГоJине 1990. оFјављен је ње-
Tов уџFеник (Наро
на књижевнос�, ПришAина 1990), а Ср�ска наро
-
на књижевнос� =реJсAавља JруTо =рерађено и Jо=уњено изJање.
То је јеJинсAвена моноTрафија у ср=ској науци, јер се Jо саJа није
=ојавила овако свеоFухваAна сAуJија о целоку=ном кор=усу ср=-
ске нароJне књижевносAи.

Након 23 TоJине, у моноTрафију су унеAи =оJаци најновијих
исAраживања ср=ске нароJне књижевносAи, а сам наслов усло-
вио је изосAављање неких =ојеJиносAи из ове књижевносAи, које
су се оJносиле на JруTе крајеве Fивше ЈуTославије. Може се рећи
Jа књиTа =реJсAавља синAезу свих најзначајнијих научних
сазнања =рофесора ВлаJимира Бована, јер се Aим =иAањима Fа-
вио оJ самоT =очеAка своје исAраживачке JелаAносAи. У каријери
JуTој =реко чеAрJесеA TоJина оFјавио је више оJ 200 научних и
сAручних раJова из оFласAи исAраживања нароJне књижевно-
сAи, кулAурне исAорије, =исане књижевносAи СрFа на Косову и
МеAохији XIX века. ПореJ Fројних књиTа из уже оFласAи, оFјавио
је значајне сAуJије из националне исAорије (Јас�ре�ов у Призрену,
ПришAина 1983), као и кулAурне исAорије (Призренска �о�ословија,
Ниш 2007).

МоноTрафију ВлаJимира Бована, оFима 327 сAрана, чини се-
Jам =оTлавља, и сAрукAуирана је на слеJећи начин, с Aим шAо
свако =оTлавље саJржи неколико =оA=оTлавља и мањих целина
унуAар њих:

I. Назив, �ре
ме�, �ос�анак и развој (сAр. 5–98)

II. Лирска наро
на �оезија (сAр. 99–144)

III. Е�ске наро
не �есме (сAр. 145–222)

IV. Наро
не �ри�ове�ке (сAр. 223–236)

V. Говорне �воревине (сAр. 237–264)

VI. Завршни 
ео (сAр. 265–271)

VII. Би�лио�рафија (сAр. 273–310)

Скраћенице (сAр. 311)

Ре�ис�ар личних имена (сAр. 313–323)
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Реч ау�ора (сAр. 325)

Белешка о ау�ору (сAр. 327)

Прво =оTлавље насловљено Назив, �ре
ме�, �ос�анак и развој
=реJсAавља најоFимнији Jео моноTрафије и =оJељено је на 14
мањих =оTлавља. У њему ауAор нуJи оJTовор на сушAинска =иAа-
ња нароJне књижевносAи – реч је о исAраживањима која Jосежу
Jо најсAаријих оFлика усмене књижевносAи, Jо њихове =ојаве и
каснијеT развоја, класификације и основних каракAерисAика.

На самом =очеAку =рвоT =оTлавља, ауAор =рави JисAинкцију
између различиAих назива ове књижевносAи и на=омиње Jа су
коJ нас оJомаћени називи и наро
на и усмена књижевносA, са
исAим значењем, с Aим шAо назив усмена књижевносA „=рециз-
није оJваја ову књижевносA оJ =исане књижевносAи” (Бован,
2013, сAр. 5). Разјашњава и =оTрешну у=оAреFу неких =ојмова,
који се у=оAреFљавају у значењу које имају =оменуAи називи –
нароJна и усмена књижевносA. ПореJ AоTа, Fави се и =реJмеAом,
оJносно криAеријумима за оJређивање оноTа шAо =реJсAавља
нароJну књижевносA.

У =оA=оTлављу Појава и развој усмене књижевнос�и (7–20), из-
међу осAалоT, износи се у науци =рихваћено мишљење о развоју
усмене књижевносAи. ПосмаAрајући Aо кроз свеAске оквире, ау-
Aор на=омиње Jа је краAка лирска =есма најсAарији оFлик усме-
не Aворевине, као и Aо Jа се усмена књижевносA мењала зависно
оJ развоја љуJскоT JрушAва. Тако ВлаJимир Бован =риказује Aај
развој кроз Aри фазе (=ериоJ JивљашAва, =ериоJ варварсAва и =е-
риоJ цивилизације) анализирајући и =есме из Aих =ериоJа, чи-
ме нам =риFлижава циљеве насAанка ових =есничких оFлика,
који су Fили најJоминанAнији у =рвој и JруTој фази.

Друш�вени услови за развој усмене књижевнос�и (20–27) =риказа-
ни су исAоријском меAоJом, хронолошки, кроз Aри =ериоJа. Ко-
рисAећи овај меAоJ, ауAор врло =реTлеJно навоJи JрушAвено-ис-
Aоријске чиниоце који су уAицали на развој ове књижевносAи.
СAарину ср=ске усмене књижевносAи (Пи�ање с�арос�и наше ус-
мене књижевнос�и), Aакође је хронолошки =реJсAавио, оJ VI Jо
XIX века. АуAор навоJи Jа су исAоричари ТеофилакA СимокаAа и
Проко=ије =рви изнели =оJаAке о нашој усменој књижевносAи у
VI веку, у X веку су Aо учинили визанAијски цар КонсAанAин Пор-
фироTениA и =резвиAер Козма. Доказ развијеносAи неких оFлика
наше усмене књижевносAи у XII веку =реJсAавља и „ЛеAо=ис =о-
=а Дукљанина”. Наши =исци, који су осAављали =оJаAке о усме-
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ној књижевносAи, у =ериоJу оJ XII Jо XV века, Fили су монах До-
менAијан, монах ТеоJосије, МаAија ВласAар, Нићифор ГреTора,
ГриTорије ЦамFлак, КонсAанAин Филозоф, Јурај ШижTорић, Jок
су у =ериоJу оJ XV Jо XIX века Aо чинили иAалијански =есник
Рођеро Jе Пачиенца, заAим Никша Рањина, ХаниFал Луцић, Ма-
рин Држић и ПеAар ХекAоровић. У XVII и XVIII веку значајни с=о-
меници усмене књижевносAи јесу „ЕрланTенски руко=ис”, Вуко-
ва „Мала =росAонароJна славеносерFска =јеснарица”, и „Хасана-
Tиница”, коју је оFјавио иAалијански научник, АлFерAо ФорAис
(Бован, 2013, сAр. 30).

Поезија среJњовековних заFављача, Tрађанска лирика и =ева-
ње на нароJну, =реJмеA су анализе у =оA=оTлављу Прелазни о�ли-
ци о
 усмене ка �исаној књижевнос�и (31–34).

У оJељку Класификација наше усмене књижевнос�и (35–38) ауAор
навоJи све криAеријуме =оJеле, моTли Fисмо рећи =рве =оJеле,
коју је сачинио Вук Караџић, а оJносе се на саJржину Jела, =реJ-
меA =риказивања и начин =риказивања, као и на форму (Бован,
2013, сAр. 35). Значајније измене у класификацији, =осле Вука,
=ри=исују се Павлу По=овићу, а =осле ДруTоT свеAскоT раAа – Ви-
Jу ЛаAковићу (Наро
на књижевнос� 1, БеоTраJ 1991). По речима
=рофесора В. Бована „ЛаAковићева класификација је нај=оA=у-
нија” (Бован, 2013, сAр. 37). Оно у чему се оTлеJа иноваAивносA =о
=иAању класификације усмене књижевносAи јесAе Aо Jа је ВлаJи-
мир Бован =оJелу В. ЛаAковића изменио и Jо=унио. АуAор као
Jве =осеFне врсAе лирских =есама оJваја оFреJне и оFичајне, а
изJваја роJољуFиве као =ослеJњу врсAу лирских =есама (Бован,
2013, сAр. 37). ДруTа измена оJноси се на нароJне =ри=овеAке – он
изJваја =реJање као =осеFну врсAу, а оJваја шаљиву =ричу оJ
анеTJоAе (Бован, 2013, сAр. 38). Овим изменама и Jо=унама класи-
фикација наше усмене књижевносAи =осAаје сложенија, ком-
=лекснија и оFухваAнија.

У својој моноTрафији, В. Бован је =осеFну =ажњу =освеAио
Основним карак�ерис�икама усмене књижевнос�и (38–60). СисAе-
маAично је изнео =ојеJиносAи и каракAерисAике усмене књижев-
носAи, које се оJносе на све књижевне роJове. ДоAакао је =иAања
језика и версификације лирских и е=ских =есама, усAаљених мо-
Aива, сижеа и =ринци=а ком=озиције у нароJној е=ици, инAерна-
ционалносAи сижеа и ком=озиције наших нароJних =ри=овеJа-
ка и Fајки, фанAасAичносAи =рича о живоAињама, =реJања, ле-
TенJарних =рича, иAJ.
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О каракAерисAикама језика, које су с=ецифичне само за усмену
књижевносA, Tовори у =оA=оTлављу Језик наше усмене књижевно-
с�и (60–71). Те оJлике: емоционалносA, склаJносA, риAмичносA,
сAилске =осAу=ке који се јављају (е=иAеA, =ерифраза, =оређење,
меAафора, алеTорија, симFол, =ерсонификација, меAонимија, хи-
=ерFола, TраJација, анAиAеза, словенска анAиAеза, иронија, сине-
TJоха, еуфемизам, лиAоAа, алузија, =онављања, иAJ.), ауAор кон-
креAизује оJTоварајућим =римерима и сликама. О версификацији
наше усмене књижевнос�и (71–77) јесAе оJељак у коме се ауAор Fа-
ви основним =равилима нашеT сAиха (Бован, 2013, сAр. 76).

„О=еA Aо, али мало Jрукчије” у среJишAу је =оJоJељка Варијан-
�е као карак�ерис�ична �ојава у усменој књижевнос�и (77–81). Пи-
Aање варијанаAа оJноси се уTлавном на варијанAе усмених =еса-
ма, Tоворних Aворевина и =ри=овеJака, јер је варијанAносA ка-
ракAерисAична у=раво за усмену књижевносA.

ПоA=оTлавље За�исивање наших наро
них �есама, �ри�ове
ака и �о-
ворних �воревина (81–98) ВлаJимир Бован =оJелио је на Aри Jела –
За�иси �ре Вука; Ра
 Вука Караџића; Саку�љање �осле Вука Караџића. У
=рвом Jелу, За�иси �ре Вука, наћи ћемо =очеAке Fележења наших
усмених Aворевина, оJ ХV Jо ХVIII века. УTлавном су Fиле за=иси-
ване лирске нароJне =есме, FуTаршAице, мањи Fрој заTонеAки и
=ословица, и JесеAерачке е=ске =есме. Најзначајнији руко=ис лир-
ских и е=ских =есама краAкоT сAиха, =ре Вука, насAао је 1720. TоJи-
не и назван је „ЕрланTенски руко=ис” (Бован, 2013, сAр. 83). „Мала
=росAонароJна славеносерFска =jеснарица” и =очеAак ХIХ века
=реJсAављају =очеAак сисAемаAскоT саку=љања и за=исивања на-
ше усмене FашAине. Тако се на сAраницама =освећеним Ра
у Вука
Караџића можемо у=ознаAи са свим JеAаљима и =ојеJиносAима
које су =раAиле Вуков живоA и раJ на саку=љању усмених Aвореви-
на. ПореJ AоTа, ауAор је изнео и мишљења евро=ских научника о
нашим нароJним =есмама. ЗахваAајући разноврсну акAивносA Ву-
ка Караџића, која је Aрајала =еA Jеценија, ауAор је указао на Aежину
и сложеносA =роцеса исAраживања, саку=љања и изJавања. У на-
сAавку који Tовори о Саку�љању �осле Вука Караџића, ВлаJимир Бо-
ван је указао на наше крајеве у којима је Fила =рисуAна за=исивач-
ка JелаAносA као и на Jела која су оJ већеT значаја.

ДруTо =оTлавље у моноTрафији носи назив Лирска наро
на �ое-
зија (99–144) и у њему ауAор =олази оJ Jревних =очеAака усменоT
=еснишAва, Jа Fи онJа хронолошки оFухваAио све за=исе усме-
них лирских =есама на ср=ском језику. У насAавку =ише о О
ли-
кама наше усмене �оезије, TJе навоJи =роменљивосA, =рисусAво
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уAврђених сAилских и ком=озицијских среJсAава, =аTанско
осећање живоAа и разноликосA саJржине као основне каракAе-
рисAике Aе =оезије (Бован, 2013, сAр. 105). 

У =оA=оTлављу Врс�е наше усмене лирике ауAор је оFјеJинио Jоса-
Jашње =оJеле, исAичући Jа је =рву класификацију извео Вук Ка-
раџић, каJа је женске =есме =оJелио на JваJесеA врсAа у „Ср=ским
нароJним =јесмама” 1841. TоJине. Након AоTа изJваја класифика-
цију ВиJа ЛаAковића, и заJирући у =иAање намене лирских усме-
них =есама, он оFјашњава своју измену Aе =оJеле која саJржи се-
Jам врсAа: оFреJне, оFичајне, верске, =осленичке, љуFавне, =оро-
Jичне и роJољуFиве (Бован, 2013, сAр. 106). КаJа је реч о оFреJним
=есмама, В. Бован их је, =рема TоJишњим JоFима, =оJелио на зим-
ске, =ролећне и леAње. У зимске с=аJају колеJарске, Fожићне, во-
Jичарске или FоTојављенске, јовањске и вучарске. ОFјеJинивши
све оFреJе и моAиве, ауAор нам =реJочава све =ојеJиносAи ових
=есама и указује на „о=шAа каракAерисAична зајеJничка месAа”
(Бован, 2013, сAр. 107). ПоJврсAе =ролећних =есама јесу ранилачке,
јеремије, марковJанске, лазаричке, =есме које су се =евале на Цве-
Aи, ускршње, ђурђевске, с=асовске, краљичке, Aроичинске. За-
нимљиво је Aо Jа ауAор све ове врсAе =оAкре=љује =римерима и оF-
реJима с=ецифичним за косовско-меAохијски крај3. ОJ леAњих оF-
реJних =есама сачуване су ивањске, JоJолске и крсAоношке. Овим
=риказом оFреJних =есама ауAор је указао како на FоTаAсAво мо-
Aива наше усмене књижевносAи Aако и на разноликосA оFреJних
раJњи, које су Fиле засAу=љене у нашим крајевима а које су Fиле
=овезане са мелоJијом и иTром.

ВлаJимир Бован је исAраживао на великом Fроју AексAова раз-
вој, моAиве, еAноTрафску =озаJину, Aи=олоTију, каракAер наших
оFичајних =есама, оJ којих су највише сачуване сваAовске, зJра-
вице и AужFалице. Проучавајући сваAовске =есме, ауAор је указао
на језик, Aон, на мноTоFројне =есничке слике, а занимљиво је и Jа
је сваки AренуAак AоT оFичаја =раћен оJређеном =есмом. До нај-
сиAнијих JеAаља =реJочен је цео Aок сваJFе, укључујући све оFи-
чаје =риликом =росиJFе, =рсAеновања, као и =сихолошка сAања.
ИсAо Aако ауAор указује и на сваAовске, славске или свечарске
зJравице. КаJа је реч о AужFалицама, В. Бован исAиче њихову
с=ецифичносA, јер се „оне изJвајају из свих врсAа усменоT =есни-
шAва =о неусAаљеносAи AексAа” (Бован, 2013, сAр. 119). ПореJ ово-

3 В. Бован је оFјавио оFимну Tрађу ср=ске нароJне књижевносAи Косова и Ме-
Aохије у JесеA књиTа: Наро
на књижевнос� Ср�а на Косову и Ме�охији (1980). 
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Tа, као основне оJлике он навоJи велику не=осреJносA и емоци-
оналносA. С оFзиром на Aо Jа су јеJна оJ најсAаријих =есничких
врсAа, AужFалице =реJсAављају оTромну Tрађу за =роучавање.
ОFичаји су се разликовали у зависносAи оJ краја, Aако Jа је и Aо
јеJан оJ узрока њихове разноврсносAи. ВлаJимир Бован је указао
на =оJелу за=иса наших AужFалица – на Вуково JоFа, време из-
међу Jва раAа и време =ослеJњеT раAа, и Aиме је назначио Aокове
својих исAраживања. Како је кроз векове Fило изражено оJређе-
но верско схваAање ср=скоT човека, Fило оно =аTанско или хри-
шћанско, Aако су и насAајале =есме које Jанас називамо верским.
ВлаJимир Бован Aако оFјашњава оFичаје који се јављају у миAо-
лошким =есмама, слике =аTанских веровања, сAарих веровања,
разних миAолошких Fића, неFеских Aела. Са JруTе сAране, =оJ
уAицајем СвеAоT =исма, свешAенсAва, цркве, нароJни сAвараоци
=реузимају хришћанске моAиве и сAварају Aзв. хришћанске =е-
сме (Бован, 2013, сAр. 124). АуAор на=омиње Jа и сле=ачке =есме
=ри=аJају верским, јер су се „и у њима рефлекAовала хришћан-
ска веровања”. В. Бован је, Aакође, изнео Вукову класификацију
=осленичких =есама, маJа је он =окушао Jа их разврсAа хроно-
лошки, у зависносAи оJ врсAе сеоских и =ољских =ослова. 

НавоJећи =римере лирских љуFавних усмених =есама из Ву-
кове =рве зFирке „Ср=ске нароJне =јесме”, ауAор Aумачи све сAа-
ре =ојеJиносAи, слике и околносAи које су =раAиле љуFавни жи-
воA млаJих. Као каракAерисAичне он навоJи =римере у којима су
JаAе слике и осоFине иJеалноT млаJића, =ореJ оних, чешћих, у
којима се =ева о иJеалу женске ле=оAе. ОвJе је ВлаJимир Бован
извео класификацију љуFавних усмених =есама на основу Jоми-
нанAних моAива који се у њима јављају (Бован, 2013, сAр. 131).
Према овој Aи=олоTији је изJвојено сеJам лирских круTова – =е-
сме о =рвим сусреAима, =есме о чежњи насAалој =осле =рвоT
виђења, =есме о љуFавним сасAанцима, о =ре=рекама за срећан
живоA, о изреченим клеAвама, о расAанцима, и Fећарци (краAке
љуFавне =есме насAале у ВојвоJини). Усмеравајући =ажњу на =о-
еAичке закониAосAи, ауAор је исAакао све вреJносAи, Aе се на Aај
начин, кроз њеTово Aумачење, оTлеJа значај ових усмених Aворе-
вина. 

КаJа је реч о =ороJичним =есмама, ауAор исAиче Jа су оне, зFоT
развијеносAи сижеа, на =релазу ка е=ским =есмама (Бован, 2013,
сAр. 137). ПореJ уоFичајених =ороJичних =есама (о љуFави Fраће
и сесAара, о рђавој свекрви, о оJносима су=ружника) у којима је
изражен живоA и оJноси у =ороJици, у ову врсAу ауAор уFраја и
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=есме о FаFинама, ус=аванке, војничке и =ечалFарске =есме,
у=раво зFоT AоTа шAо се у њима као JоминанAни, Tлавни моAиви
=роналазе =ороJични оJноси и слике. 

КаJа Tоворимо о роJољуFивим осећањима јасно је Jа су она
најизраженија у е=ским јуначким нароJним =есмама, Jок се о
роJољуFивој усменој лирици мало зна. АуAор заAо исAиче Jа су
оне малоFројне, али не и мање важне, јер нам Tоворе о осећањи-
ма нароJа у Aим револуционарним временима.

Треће =оTлавље у моноTрафији носи назив Е�ске наро
не �есме
(145–222) и ВлаJимир Бован Tа је =оJелио на Jва оJељка – на =ри-
=овеJне е=ске =есме и на јуначке е=ске =есме. Говорећи о =ри=о-
веJним е=ским =есмама (145–162), =раAећи њихову класифика-
цију, ауAор сAавља акценаA на све сличносAи и разлике ових =еса-
ма са лирским или е=ским. В. Бован исAиче =оJелу =ри=овеJних
усмених =есама на Fајке у сAиху, леTенJе у сAиху, FалаJе и нове-
лисAичне =есме (Бован, 2013, сAр. 146). Ослањајући се на мишље-
ње ВаAрослава ЈаTића, ауAор ус=осAавља моAивско-сижејну везу
између усмених =рича и сAихованих Fајки, које =роналази у Ву-
ковим зFиркама, у зFиркама ВалAазара БоTишића, БоTољуFа Пе-
Aрановића, и JруTих. У оJељку =освећеном леTенJама у сAиху Fа-
ви се овим називом, исAичући Jа назив „неисAоријске =есме”
није аJекваAан. Кроз Aумачења исAих, које су JосAу=не у зFирка-
ма В. Караџића, МХ, у „ЕрланTенском руко=ису”, коJ Fраће Мила-
Jиноваца, Новице Шаулића, ис=ољавају се разнороJни моAиви и
круTови ових =ри=овеJних =есама. Кроз =ре=лиAање више жан-
рова јављају се моAиви о роJоскрвнућу, о с=асавању царске кће-
ри оJ ажJаје, о Tреховима и њиховим ис=ашAањима, о невиној
жрAви, о незахвалним синовима, као и леTенJарне =есме о Све-
Aом Сави. Бавећи се =оеAичким осоFеносAима FалаJа, захваAају-
ћи морфолоTију Aих =есама, ауAор је исAакао каAалоT основних
моAива каракAерисAичних за усмене FалаJе. Као основни моAи-
ви јављају се оJвођење сесAре или заручнице у смрA, уклеAа Jе-
војка или невесAа, сукоF Fраће у незнању, уTраFљена млаJа жена,
AраTична љуFав Jвоје млаJих, AраTична љуFав жене =ушAенице,
маAи неверница, зла свекрва, неверни Jевер, јеAрва аJамско ко-
лено. Кроз Aумачења свакоT моAива JаAи су најле=ши =римери
наших FалаJа. КњижевноисAоријски значај =оTоAово се оTлеJа у
случају =ојаве =ревоJа „ХасанаTинице” на више језика. АлFерAо
ФорAис је оFјавио још 1774. TоJине, ВерAес је =ревео на иAалијан-
ски 1775, а ГеAеов =ре=ев оFјављен је 1778. захваљујући ЈакоFу
Гриму, Jок ће је В. Караџић =рви =уA оFјавиAи 1814. TоJине (Бо-
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ван, 2013, сAр. 159). Као шAо је ауAор =реJочио, у „ЕрланTенском
руко=ису” и Вуковим зFиркама моTу се =ронаћи и новелисAичке
=есме, нешAо JруTачијеT каракAера, шаљивоT и веJријеT.

Јуначке е�ске �есме (162–222) назив је =оTлавља у којем ауAор
=ише о насAанку, развоју, =ореклу, значају и класификацији на-
ше јуначке е=ике. Према речима В. Бована – „Е=ска јуначка =есма
јавља се и неTује, =ре свеTа, за време FорFе нароJа за ослоFођење
или за очување слоFоJе. ПореJ исAоријскоT значаја, јер нароJни
=евач криAички оцењује исAорију, наше јуначке нароJне =есме
имају иJејни, еAички и есAеAички значај” (Бован, 2013, сAр. 163).
АуAор, Aакође, оFјашњава како су наше е=ске =есме у свом развоју
засAале између JруTе и Aреће фазе, као и улоTу нароJноT =евача у
сAварању и очувању ове књижевне врсAе. Као шAо је Вук Караџић
рекао: „Рђав =евач и JоFру =есму рђаво у=амAи и =окварено је
JруTом =ева и казује; а JоFар =евач и рђаву =есму =о=рави =рема
осAалим =есмама које он зна” (ПреJTовор лај=цишком изJању
Ср=ских нароJних =јесама, 1823). По =иAању сAаросAи наше ју-
начке е=ике, ауAор се ослања на мишљења Томе МареAића и Ва-
Aрослава ЈаTића, као и на мишљење В. Караџића, оJ коTа је за=ра-
во све кренуло Jа се развија. ОJ VI века, =а све Jо сисAемаAскоT са-
ку=љања јуначких усмених =есама у XIX веку, =риказана су =и-
сана свеJочансAва која Tоворе о њиховом =осAојању (Бован, 2013,
сAр. 165, 166). АуAор у својој моноTрафији износи и =рву класифи-
кацију коју је извео Вук Караџић хронолошким изJвајањем Aри
е=охе, назвавши их – сAарија времена, среJња времена и новија
времена, а самим Aим сачињена је и =оJела наших јуначких
усмених =есама, као и класификација неких JруTих научника на
циклусе. Али, ауAор не =омиње ДереAићеву Aи=олоTију, која се
ослања на Вуково разврсAавање и Шмаусов =рисAу= – виAешка
или феуJална, оJмеAничка или хајJучка, Tраничарска и ослоFо-
Jилачка е=ика (Самарџија, 2005).

ПреAкосовски циклус, косовски циклус, циклус =есама о Мар-
ку Краљевићу, =окосовски циклус с=аJају у Песме с�аријих време-
на (168–203). „Песме овоTа (=реAкосовскоT) циклуса за=исане су,
уTлавном, у XVIII и XIX веку. ОJ исAоријских личносAи из XVIII и
XIX века о=евани су СвеAи Сава, СAефан Дечански и Душан Не-
мањић, Војиновићи, Мрњавчевићи, Дејановићи, Момчило, а оJ
важнијих JоTађаја FиAке на ВелFужJу и Марици, =оTиFија
Момчилова, смрA Душанова” (Бован, 2013, сAр. 168). Након о=иса
свих елеменаAа, који су се =роналазили у е=ским =есмама, ауAор
=роширује и оFоTаћује уоFичајене анализе е=ских =есама, =рво о
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СвеAом Сави. ОFјеJинивши JосаJашња исAраживања саTлеJао је
лик Саве Немањића у свим е=ским =есмама и варијанAама Aих
=есама. Указујући на исAоријске околносAи, =реJочава како је
насAао е=ски лик цара Душана као „најо=еваније личносAи оJ
свих Немањића” (Бован, 2013, сAр. 170). Такође, указује на све мо-
Aиве који се моTу наћи, уочавајући разлике међу варијанAама и
=овезујући их са моAивима из немачке књижевносAи. На исAи
начин =рисAу=а и =есмама о Војиновићима и Мрњавчевићима,
=реJочавајући исAоријске основе неких =есама, као и њихове ма-
кеJонске и FуTарске варијанAе. 

Након AоTа, В. Бован усмерава =ажњу на све еAа=е развоја ко-
совске леTенJе, која је =реJсAављала Tрађу за насAанак =есама ко-
совскоT циклуса. ПореJ AоTа, Fавио се различиAим Aумачењима,
=евањима о Косовском Fоју, начином сликања личносAи које су у
њему учесAвовале. За јеJну оJ слика овоT циклуса, о =есми „СмрA
мајке ЈуTовића”, ауAор каже „слика немоT Fола је и=ак умеAнич-
ки најснажнија у =есми и она је са квалиAеAима шекс=ировске
величине и снаTе” (Бован, 2013, сAр. 185). 

Е=ски лик Марка Краљевића и њеTову =о=уларносA =окушали
су Jа разјасне и освеAле мноTи научници. Али о Aоме Fи најFоље
моTле Jа =освеJоче е=ске =есме јужнословенских нароJа, у који-
ма је о=еван овај јунак. ВлаJимир Бован је све Aе =есме =оJелио у
JевеA круTова: =есме о Марковом =ореклу, =есме о Марковом оJ-
носу =рема роJиAељима, =есме о Марку и FраAу му АнJријашу,
Марков оJнос =рема женама, =есме о Марку и њеTовим =оFраAи-
мима, Маркови сукоFи, =есме о Марковом оJносу =рема сулAану,
=есме које о=евају Маркову FолесA и =есме о Марковој смрAи. Са-
ма =о=уларносA овоT јунака =роисAиче из чињенице Jа се о Мар-
ку није =евало само на ср=ском, већ и на JруTим словенским је-
зицима. НароJни =евачи слојевиAо су изTраJили овај е=ски лик,
=окушавајући Jа кроз њеTа =рикажу нароJ и њеTову FорFу у Aе-
шким временима (Бован, 2013, сAр. 193).

КруTови =есама о СAевану Лазаревићу, Бранковићима, Јак-
шићима, ХерцеTу СAје=ану, Црнојевићима, хрваAским Fановима,
мађарским и румунским јунацима чине =окосовски циклус.
Осим AоTа шAо је =окушао Jа укаже на исAоријске околносAи =оJ
којима су =есме насAале, Бован указује и на улоTу =евача и њеTо-
вих сAилских =осAу=ака у Aом =роцесу.

У оJељку Песме сре
њих времена (203–216) ВлаJимир Бован =и-
ше о циклусу =есама о хајJуцима, ускоцима и о муслиманским
јунацима. АуAор Jели нароJне =есме о хајJуцима на сAарије и но-
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вије, а JруTа =оJела оJноси се на круTове =есама конценAриса-
них око исAакнуAијих хајJука. Тако се изJвајају круTови =есама о
Новаку хајJуку, о Грујици Новаковићу, о МијаAу Томићу и њеTо-
вој Jружини, о Бају Пивљанину, а оJ =ојеJиначних =есама, ауAор
изJваја =есму „СAари ВујаJин” и, усмеравајући =ажњу на =ое-
Aичке, сAилске јеJинсAвеносAи, =есму „Мали РаJојица”. Као и
=реAхоJне =есме, и е=ске =есме о ускоцима Бован изJваја из Ву-
кове Aреће зFирке, а неке варијанAе и из „ЕрланTенскоT руко=и-
са”. Тумачећи за=исе ових =есама он их Jели на оне које о=евају
сењске ускоке и на оне о коAарским ускоцима (Бован, 2013, сAр.
207). АуAор је саTлеJавао ликове ових јунака и начин њиховоT жи-
воAа махом =реко њихових FиоTрафија, чије JеAаље =роналази-
мо и у =есмама. Муслиманске е=ске =есме Jели на јужни и север-
ни Aи=, а као =осеFан сAилски =осAу=ак, који се јавља само у овим
=есмама, ауAор исAиче „уJвајање раJње” (Бован, 2013, сAр. 214).
Након AоTа Jаје =реTлеJ најчешћих моAива и Tлавних јунака ових
=есама.

ОслоFоJилачка е=ика, оJносно циклуси =есама о ослоFођењу
СрFије и Црне Горе, =рема Вуковој класификацији с=аJају у „но-
вија времена” (216–222). О циклусу ослоFођења Црне Горе, ауAор
кроз низ Aумачења исAиче каракAерисAике ових =есама, исAи-
чући и мишљење Вука Караџића Jа се ове =есме изJвајају реа-
лисAичним =риказивањем JоTађаја (Бован, 2013, сAр. 217)4. У Ву-

4 СвеJочансAво о овим =есмама налазимо и у умеAничкој књижевносAи. У =у-
Aо=ису чувеноT ср=скоT књижевника ГриTорија Божовића, Са зелене лонџе,
налази се слеJеће свеJочансAво о =осAојању ових е=ских =есама у ИFарском
Колашину: „Мој JеJ за=овеJа Jа се Jонесу Tусле Јосифу Јанићу. Снажно их
наслања на =рекршAену ноTу и =очиње. Хоће Jа о=ева =ослеJња раAовања
1875–1878. Па увоJи у =есму. Траје Aо чиAав час Fез =рекиJа. И како смо Fили
силни =оJ Немањићима и како смо и рашAа изTуFили царсAво. НасAају Aур-
ски зулуми =о реJу, увек са завршеAком: ’И Aо Fи им с јаJом о=росAили, али
Tрђе чуJо за=очеше’. Осврће се Јосиф на Босну, на ХерцеTовину, на Шума-
Jију, на Косово Aужно, не осAавља TуJало, а суза јеJна =о јеJна клизи низ ње-
Tово мужанско лице, Jок у соFи не насAаJе =рави врисак нас млађарије. Ми
за=искасмо и за Грачаницом и за Бањском, за исAурченим коленовићима,
Jок он Jиже TуJало, JуFоко јекну, =а о=еA =ревуче и као Tром заTрмље:

Не �ој�е се, �ићи соколићи;
Крв �о
иже 
вије земље мале
Црну Гору и Ср�ију 
ра�у
Да умоле Цара московско�а:
Те на С�ам�ол сложно у
арише…

ВиJеAи: ГриTорије Божовић, Са зелене лонџе, у: ЧуJесни куAови (=уAо=исна
=роза), ПришAина: ЈеJинсAво, 1990.
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ковој чеAврAој књизи налази се JевеAнаесA =есама о ослоFођењу
СрFије и овај циклус је „најновији циклус наших е=ских јуначких
нароJних =есама, са најмањим Fројем за=исаних =римера” (Бо-
ван, 2013, сAр. 219). Можемо рећи Jа је ово =оTлавље =освећено
Фили=у Вишњићу, јер је он =евач који је о=евао FорFе и највећи
Jео =оFеJа у Првом ср=ском усAанку. Он је =о мноTим сAварима
=осеFан, али оно шAо ауAор исAиче коJ сле=оT Tуслара јесAе Aо Jа
„=рви коJ нас увоJи нароJне масе у књижевносA” (Бован, 2013,
сAр. 221).

ЧеAврAо =оTлавље ове моноTрафије носи назив Наро
не �ри�о-
ве�ке (223–236). АуAор на=омиње Jа =осAоје за=иси о =осAојању
нароJних =ри=овеJака коJ Јужних Словена из X века, као и Aо Jа
се мало раJило на њиховом исAраживању. Полазећи оJ Вукове
класификације нароJних =ри=овеJака на мушке и женске, Бован
исAиче ЛаAковићеву као најFољу – =риче о живоAињама и Fасне,
Fајке, скаске и леTенJе, новеле, шаљиве =ричице, раAничко-=а-
Aријархалне анеTJоAе, с Aим шAо он скаскама и леTенJама JоJаје
и =реJања, а назив „раAничко-=аAријархална анеTJоAа” сажима у
анеTJоAа (Бован, 2013, сAр. 227). Након AоTа ауAор =ише о с=еци-
фичносAима нароJне Fајке, о сличносAима ове врсAе коJ мноTих
нароJа, о осоFеносAима које се јављају само коJ нас. КаJа Tовори
о осAалим =оJврсAама нароJних =ри=овеJака, =ажњу уTлавном
=освећује инAернационалним моAивима. КаJа изJваја =реJања
као =осеFан виJ усменоT сAваралашAва, ауAор се ослања на
мишљење мноTих научника, као и на мишљење НаJе Милошевић
Ђорђевић.

Говорне �воревине (237–264) назив је =еAоT =оTлавља ове моно-
Tрафије. На основу зајеJничких осоFина, Tоворне Aворевине су се
изJвојиле као =осеFан књижевни роJ – Aо мишљење су оJ Вука
Караџића =реузели мноTи исAраживачи наше науке о књижев-
носAи. В. Бован =оAом Jаје Tенезу класификације Jела наше усме-
не књижевносAи, која се Aиче Tоворних Aворевина, и =оA=уну, оJ-
носно коначну =оJелу на Fајалице, клеAве и заклеAве, зJравице и
FлаTослове, заTонеAке, =ословице, изреке, =иAалице, Fрзалице и
JруTе Tоворне иTре. КаJа Tовори о Fајалицама, ауAор назначава
како је Aек ВлаJан НеJић у=оAреFио овај назив, Jок су њеTови
=реAхоJници корисAили JруTачије називе као шAо су Fасма,
Fајања, Fајаличке „Fасме”. Бован указује и на њихову сврху, као и
на лиAерарне вреJносAи. Као занимљивосA на=омиње Jа је „Ва-
ско По=а у анAолоTију нароJних умоAворина О
 зла�а ја�ука унео
и неколико Fајалица =роAив =лача” (Бован, 2013, сAр. 242). ИсAо
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Aако указује и на усAаљене Jелове, саJржину, функцију, сAрукAу-
ру, сAил, лиAерарне и еAичке вреJносAи клеAви и заклеAви, зJра-
вица и FлаTослова, =ословица, изрека, =иAалица, Fрзалица. Та-
кође, указује и на улоTу заTонеAка, и на=омиње Jа =рви за=иси
JаAирају из 1568. TоJине, каJа их је ПеAар ХекAоровић оFјавио у
Jелу „РиFање и риFарско =риTоварање”. 

Завршни 
ео (265–271), =ослеJње =оTлавље моноTрафије ВлаJи-
мира Бована, =реJсAавља синAезу свих =реAхоJних Jелова књи-
Tе. АуAор указује на све ле=оAе и на сва FоTаAсAва наше усмене
AраJиције, чинећи Jа се =оново осећамо =оносним шAо Jео наше
умеAносAи =реJсAављају Jела високоT умеAничкоT квалиAеAа,
која се =ореJе са Jелима свеAске књижевносAи. 

У моноTрафији ВлаJимира Бована начињен је =реTлеJ свих
жанрова нароJне књижевносAи, уз =ерманенAно у=ућивање и
=овезивање нашеT сAваралашAва са сAваралашAвом јужнословен-
ских нароJа. Такође, начињен је и увиJ у ком=леAну усмену књи-
жевносA, оJ најсAаријих за=иса, =реко зFирки Вука Караџића и
мноTих JруTих руко=иса. Приложена FиFлиоTрафија (273–310)
указује Jа је моноTрафија резулAаA исцр=ноT Fављења Tрађом и
научном лиAераAуром ове оFласAи. ОFјављивањем ове књиTе, из-
Jанци усмене књижевносAи оFојени су новим нијансама. Ср�ска
наро
на књижевнос� ВлаJимира Бована јесAе =оJсAицај и JруTим
исAраживачима Jа насAаве Jа раJе на очувању ср=ске усмене
AраJиције која је =овезана са националном исAоријом, а која се
не оJноси само на нашу =рошлосA, већ и на саJашњосA и неизве-
сну FуJућносA ср=скоT нароJа.
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SUMMARY А MONOGRAPH OF THE SERBIAN FOLK LITERATURE

This paper presents a review of the oral tradition of the Serbian
people. The author focuses upon the richness of the motives in the
oral lyrics, epics and folk tales, pointing out the influences and condi-
tions related to the development of this kind of literature. The results
of all classifications referring to the oral literature are demonstrated,
as well as the issues of the language, versification and style. The atten-
tion is also paid to some of the most beautiful scenes of spiritual life of
our people in the past centuries. The content of all the chapters of the
monograph entitled “Serbian folk literature” by Vladimir Bovan is sy-
stematically presented as well. 
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