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ДА ЛИ ЈЕ НОВОКОМПОНОВАНА НАРОДНА МУЗИКА 
ЗАИСТА НАРОДНА? 

 
 

Већ извесно време наши људи, како они у граду, тако и они на селу, традиционал-ну 
музику не сматрају народном. Њено место је заузела једна друга музика, најчеш-ће 
названа новокомпонованом, која је "право грађанства" заслужила у периоду од само 
тридесетак година. Порекло ове музике налази се у варошкој музици, али је она у много 
чему другачија од ње, највише због тога што се прилагођава новој "публици" – новим 
градским становницима, који су се у град масовно доселили после другог светског рата, у 
периоду индустријализације наше земље.  

 
Кључне речи: народна музика, новокомпонована музика, такозвана народна му-зика, 

„изворна“ музика, рустикалне песме. 
 
 

Шта је то народна музика? На ово питање већина наших „земљака“ одгово-рила 
би да је то музика коју свакодневно слушају на радију, телевизији и дру-гим 
музичким апаратима.1 Ако би им се потом поставило питање о врсти музи-ке коју су 
гајили њихови преци, људи би се најчешће зачудили, а онда рекли ка-ко су – ето, 
заборавили да она и постоји, или пак да то и није музика у правом смислу речи. 
Овакве реакције, можда очекиване од градских људи, све чешће су и од оних и данас 
настањених на селу. Код њих чак, однос према традицио-налној музици може да буде 
тако одбојан, да резултира и отвореним подсмева-њем.2 Зачуђује и чињеница да је 
отуђеност од ове музике код нашег човека често толика да указивање на њене 
вредности од стране стручњака – етномузи-колога, може да буде схваћено као нека 
врста културног притиска односно на-метања, а бављење њоме као својеврсни 
елитизам. Знајући ово, може се поста-вити питање: „Кад наш човек има такав однос 
према сопственој традицији, ка-кав би тек имао према некој другој, која му није тако 
блиска по своме пореклу и суштини?" 

А музика коју данас већина сматра једином народном музиком, овакво „пра-во 
грађанства“ заслужила је у периоду од само тридесетак година. Почела је стидљиво, 
наивно имитирајући народну музику, да би се потом – пробивши се на радио и друге 
медије, одвојила од ње и почела да живи засебним животом, кроз многе своје видове.  
                                                                                          

1О овоме сведочи и анкета коју је Центар за истраживање програма и аудиторијума Радио-телевизије 
Београд спровео 1978. године међу 1400 становника Београда (И. Ч о л о в и ћ, Дивља књижевност, 
Београд 1984, 144). 

2Индикативан је пример из ужичког краја где је "млађима... смешно када неко помене изворне народне 
песме које изводе мушке и женске певачке групе". (Б. П е ј о в и ћ, Како се забављају млади у селу / Момци 
у крчми, девојке у граду, Политика, 21. новембар 1994, 17). Сличан однос према традицији види се и из 
питања које су ужички момци упутили женској певачкој групи из оближњег села Рибашевина, која је, 
обучена у народне ношње, кренула на концерт у ужички дом културе: "Тетке, на који сте маскембал 
кренуле?" 
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У поменутом периоду ову музику прате разни музички и други стручњаци, који 
су према њој углавном критички расположени, било да јој негирају „на-родност“,3 
или је пак народном музиком називају само условно, уоквирујући поменути придев 
знацима навода – „народна“ музика,4 што је вероватно пред-стављало неку врсту 
компромиса између онога што се подразумевало као „права“ народна музика и 
нечега што то представља само по неким својим осо-бинама. Као чест назив, који је 
касније преовладао у пракси, јавио се онај ко-јим се ова музика назива 
„новокомпонованом“ народном музиком, проистекао из праксе да ова музика настаје 
као резултат компоновања, а не усменим пу-тем, као што је случај са 
традиционалном народном музиком. Уз поменуте тер-мине у пракси се појавио и 
термин „такозвана“ народна музика који такође из-ражава њену разлику у односу на 
ону другу, коју већ извесно време називају „изворном“ народном музиком. Тако 
долази до својеврсног парадокса, да тра-диционална народна музика, губећи свој 
идентитет под притиском новоком-поноване и из разлога што се ова друга све чешће 
доживљава као „права“ на-родна музика – добија ново име, како би поново постала 
препознатљива („из-ворна“ музика). 

Схватање новокомпоноване народне музике као наше једине народне музи-ке, 
иако лаичко, не сме да буде занемарено, тим пре што је масовно, па му се стога мора 
посветити одређена пажња. 

Новокомпоновану музику као и њен однос према изворној музици најбоље је 
посматрати кроз однос култура града и села, где су ове музике и настале. 
Послератном миграцијом из села у град, село је изгубило већину свога станов-
ништва, а самим тим, могло би се рећи, и своју будућност. 

У много чему ослабљено, као човек кад изгуби имунитет, село је потпало под 
утицај града. Тај утицај испољава се и у самом граду – код новопечених гра-ђана – 
доскорашњих сељака – за које је, знајући да не могу да конзумирају про-изводе 
његове традиционалне културе, град извршио њихово прилаго-ђавање, или је, 
напросто, створио неке нове – пригодне.  

У том светлу треба посматрати и новокомпоновану народну музику, одно-сно 
новокомпоновану народну песму, јер се као таква она најчешће јавља. Њу град 
ствара на основи своје традиционалне – варошке песме, па би се могло и очекивати 
да се новокомпонована народна песма на њу природно надовезује, уклапајући се у 
њен развој, али углавном није тако. То се не односи чак ни на новокомпоноване 
песме у којима долази до својеврсног враћања „корену“, због тога што се под њим 
подразумева нешто сасвим друго од онога што тај назив говори – својеврсни „идеал 
фолклоризма“5 који као такав скоро да и не посто-ји, али на који се, без обзира на то, 
жустро позивају многи заговорници стилске чистоће у народној музици. Жарко 
желећи да буду народне, у смислу изворних песама, новокомпоноване песме за то 
користе разне начине. Тако се на пример у почетној фази њиховог развоја јавља 
„тематска и језичка везаност за село“, са намерним потенцирањем његове 

                                                                                          

3Вероватно једну од првих јавних реакција на појаву нове народне музике представља радијски иступ 
диригента Живојина Здравковића 1957. године, који каже да је "дојучерашња народна музика у потпуној 
декаденцији и деформацији, а да су је таквом направили народни певачи који су без контроле 
пренебрегавали... заборављали и игнорисали право народно врело музике." (преузето из: В. М и л о ш е в и 
ћ, Севдалинка, Бања Лука 1964, 9). 

4 Д. Д е в и ћ, Нове "народне" песме, Рад IX конгреса СФЈ, Мостар и Требиње 1962, Сарајево 1963, 545; 
исти, Наша народна музика на грамофонским плочама, Рад Х конгреса СФЈ, Цетиње 1963, Цетиње 1964, 
275. 

5 Термин усвојен од И. Чоловића(op. cit. 1, 149). 
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„пасторалне и идиличне слике“6, што етнолог Иван Чоловић сликовито назива 
рустикалним,7 односно махалско – ба-штенским песмама.8 Сличне тенденције 
испољене на почетку, уочавају се и у новокомпонованим песмама и у другим фазама 
њиховог развоја. 

Инспирисаност новокомпоноване народне музике изворном музиком може бити 
остварена и конкретним посезањима за неким њеним облицима, односно 
елементима, што је ређа појава, али је, без обзира на то ипак треба поменути. Таква 
је, на пример пракса стварања „нових“ песама у најновијим ратовима у Хрватској и 
Босни и Херцеговини, где се користи најтрадиционалнији „компо-зициони принцип“, 
испевавања новог текста на већ познату мелодију, која је схваћена као специфична 
формула.9 Занимљиво је да те песме, као што је то типично и за изворне, искорачују 
из оквира одређеног разним факторима, у овом случају припадношћу једној од 
зараћених страна. Резултат тога јасно го-вори колико је музика у својој основи 
универзална. Тако, на пример, Срби у Хрватској певају познату песму Марширала, 
марширала, краља Петра гарда, /Гледале их, гледале их београдске даме./ Корак иде 
за кораком, а ја јунак за барјаком, док Хрвати, на исти напев певају: Истрчале, 
истрчале загребачке фрајле, / Корак иде за кораком, млади Хрват за барјаком.10 

Још један од видова музичке сродности новокомпоноване народне песме са 
изворном песмом огледа се и у „позајмљивању“ одређених облика из новијег сеоског 
двогласног певања, у народу најчешће названог певање „на бас“. То није случајно, 
кад се зна да је певање „на бас“ конципирано по узору на музич-ку традицију западне 
Европе (хомофоно, са терцом као основним сазвуком), што га, упоређујући га са 
старијим певањем дисонантног звучања (секунда као основни сазвук), чини знатно 
универзалнијим, па тако и више одговарајућим за употребу у новокомпонованој 
народној песми.11 На начин певања „на бас“ ис-певане су нпр. многе песме браће 
Бајић, Ере Ојданића и других певача, који кроз њих изграђују посебан имиџ – певача 
који је потекао из народа. Елементи тог певања могу се наћи чак и у 
новокомпонованим народним песмама где их нико не би очекивао, као што су, на 
пример, песме Лепе Брене.12  

Кад је реч о језику, блискост новокомпоноване народне песме изворној пес-ми 
испољава се како кроз намерно коришћење одређених провинцијализама, који неку 
песму треба да приближе слушаоцу, тако још више у коришћењу не-ке врсте 
језичких формула.13  

Иначе, у новокомпонованој музици, по узору на народну, развијају се своје-врсни 
музички стилови, жаргонски названи „мелосима“, као што су, на пример – босански, 
црногорски, шумадијски, јужносрбијански и сл.,14 где долази до својеврсне 
стилизације народне музике. Сликовит је пример означавања како посебних 

                                                                                          

6 Op. cit. 1, 143.  
7У оквиру ове групе песама И. Чоловић разликује више подгрупа, зависно од њиховог садржаја. Тако 

он говори о: идиличним, носталгичним и сатиричним песмама (op. cit. 1, 152). 
8 Овде се као подгрупе разликују: идиличне и прогресивне песме (op. cit. 1, 155-156). 
9 М. Д р а г и ћ е в и ћ - Ш е ш и ћ, Neofolk kultura (Publika i njene zvezde), Novi Sad 1994, 191. 
10 Ibid, 192.  
11 Из истог разлога ово певање је представљало доминантан вокални облик не само у Србији већ и у 

Хрватској и некадашњој Босни и Херцеговини (Д. Г о л е м о в и ћ, Двогласно певање новије сеоске 
традиције у Србији (магистарски рад), Београд 1981). 

12 О томе више, у: J. G l i g o r i j e v i ć, Tri rustikalne pesme iz repertoara Lepe Brene - veza sa tradicijom i 
odstupanje od nje, Rad XXXII kongresa SUFJ, Plitvička jezera 1990, Zagreb 1990, 200. 

13 Op. cit. 1, 171-172. 
14 Op. cit. 1, 150. 
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карактеристика тих мелоса, тако и мелоса у глобалу, кроз употребу, из „класичне“ 
музике позајмљеног термина „трилер“ (један од видова музич-ких орнамената).15  

У новокомпонованој народној музици влада велико стилско шаренило. У многим 
песмама јављају се елементи музике других народа, нарочито они ори-јенталног 
типа: мелизми, коришћење прекомерне секунде и др., што разни кул-турни радници 
карактеришу као њен велики недостатак. Основа таквог ми-шљења чини се да почива 
на неспоразуму или једноставно речено, недовољ-ном познавању проблематике 
овога певања, које је, што поменути људи забо-рављају или не знају, потекло из 
варошког традиционалног певања, коме ни један од поменутих елемената није био 
стран.16 Реч је само о заступљености тих елемената, односно њиховој пренаглашеној 
употреби у певању, што је критиковано много пре него што је новокомпонована 
народна песма и почела да живи у виду у коме је данас познајемо.17  

 
* 

 
О томе да ли је новокомпонована народна песма заиста народна, још много шта 

би се могло рећи. На онај начин каква је то изворна, она то сигурно није, што од ње 
не би требало ни очекивати, с обзиром на различитост њиховог порекла.18 
Посматрање ове музике на начин како посматрамо изворну музику погрешно је, као 
и жеља да се обе тумаче на исти начин. Овоме иду у прилог и својеврсне ревизије 
схватања шта све одликује изворну музику, као што су: анонимност, усмена предаја 
и сл.,19 из чега, као логично, резултира да ова му-зика може да буде народна и без 
задовољења тих критеријума. 

Оно што новокомпоновану песму такође чини народном и оно што је спаја, а на 
неки начин и поистовећује са изворном песмом, јесте њена функција, која је у основи 
забавна. Отуда није случајна једнакост коју између њих ставља народни певач када 
на питање о песми која му је најмилија, најчешће одговара: „Севдалинка“,20 слично 
оном што чини делећи и песме из свог традиционалног репертоара на оне које то јесу 

                                                                                          

15 Тако се говори о "шумадијском" и другим врстама трилера, што, ако се има на уму спе-цифичан вид 
мелодијског украшавања, представља синоним за стил. 

16 О турско-византијском карактеру варошке културе још од времена доласка Турака на наше просторе 
више говори В . Д в о р н и к о в и ћ, Карактерологија Југословена, Београд 1990, 397. 

17 Тако В.Дворниковић за Цигане каже да су "ту нашу песму" (мислећи на варошку, прим. Д. Г.) узели 
"у свој монопол и као сви професионалци дали јој свој дух и карактер, преудесивши је за своје, циганске 
потребе. Отуд онај специфични цигански начин како га чујемо по нашим кафанама: лупа, дерњава, 
кривљење и пренемагање до одвратности". Слично се односи и на интерпретацију тра-диционалних 
босанских варошких песама севдалинки, за коју је Герхард Геземан на свом предавању у Прагу још давне 
1928. године рекао: На овакву интерпретацију севдалинки" (при том је пустио грамофонски снимак 
севдалинке коју је извела циганска капела) привикла се данас у Југославији шира публика; знак да та песма 
у својој оригиналној лепоти пропада". (Ibid, 398-399). 

18 Занимљиво је да је још 1923. године етномузиколог В, Ђорђевић констатовао својеврсно "двојство" 
народне музике, са "чистом народном музиком из крајева у које је врло мало или нимало допирао турски 
утицај" и народну музику "која се развијала под утицајем турске музике" која је "напреднија и шаренија, 
што је производ пригодног укрштања". (В. Ђ о р ђ е в и ћ, Turski elementi u našoj muzici, Nova Evropa, knj. 
VII, broj 15, Beograd 1923, 470). 

19 Видети: D . N e d e l j k o v i ć, Problem narodnog stvaralaštva danas, Народно стваралаштво, св.1, 
Београд 1962, 1; др V. Ž g a n e c, Folklor sela i grada, Народно стваралаштво, св. 1, Београд 1962, 5; G. D o l 
i n e r, Folklor i novokomponovana narodna muzika, Звук бр. 1, Сарајево 1978, 20; D . R i h t- m a n -A u g u š t i 
n, Od naroda do folklornog kiča, Звук бр. 3, Сарајево 1978, 13. 

20 Уз то он често помиње и имена неких певача као што су: Беба Селимовић, Сафет Исовић, Недељко 
Билкић и др. који су каријеру радијских и естрадних певача изградили баш на извођењу севдалинки. 
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и које то нису, сврставајући у другу групу све оне функционално условљене, као што 
су то, на пример обредне песме.21 

Овим се „затвара круг“ односа према народној музици, отворен на почетку рада, 
кад је музици предака од стране њихових потомака негирано да је народна. Сходно 
томе и овај рад могао би да се заврши на сличан начин као што је и почео – питањем, 
али не оним: „Да ли је новокомпонована народна музика заиста народна?" већ – у 
складу са оним што је речено у раду – „Да ли је изворна музика још увек народна?"  
 
Dimitrije O. GOLEMOVIĆ 
  

IS THE NEWLYCOMPOSED FOLK MUSIC REALLY FOLK MUSIC? 
  
 

Newlycomposed folk music is nowadays considered by our people as the only folk music. Entirely outmoded, 
the music of ancestors has been intentionally ignored by their descendants, by the ones who live in towns, as well 
as by the ones living in the country.  

Contrary to the masses who admire modern folk music with no restraint, experts on different specialties such 
as folklorists, linguists, sociologists and others often a priori deny any value to it, first of all, that it is folk music. 
Having named it „folk“ music represented a kind of compromise, somewhat later it was labelled as – 
newlycomposed folk music, by which it was emphasised that it was developed as the product of composing, and 
not by verbal method. 

As it has already been mentioned, newlycomposed folk music is, in most cases, comprehended by masses as 
the only folk music, which is the reason why even the use of the same term for traditional music may cause 
confusion. That is the reason why, in order to make it again recognizable, traditional music has been labelled in 
practice as „original“ music. 

Newlycomposed and original music are of different origin: the former has its roots in a town tavern song, 
while the latter was developed in the country, thus they are not to be regarded in the same way, especially when 
estimating the newlycomposed music as folk music, or as music which it is not. Because of that reason, a search 
for the folk music elements in the newlycomposed music carried out by certain „cultural puritans“ is illogical, 
especially because the comprehension of that which makes genuine folk music has been revised to a great extent 
(with reference to: anonymity, verbal communication, and the like.) 

That which, irrespective of everything, makes the newlycomposed music folk music, and that which associates 
it, and in a way identifies it with the original music is its function which is primarily entertaining.  

 

                                                                                          

21 О овом проблему више се може наћи у: D . G o l e m o v i ć, Pevanje koje to i jeste i nije, Фолклор и 
његова уметничка транспозиција, бр. 2, Београд 1989. 


