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НОВОКОМПОНОВАНЕ МУЗИЧКЕ ПОРУКЕ 

Новокомпонована  народна музика настала  је од дискриминативног фактора у вези са 
музичком  културом  до  свеприсутног  феномена  који  задовољава  музичке  (и  културне) 
потребе  три  генерације  једне  породице.  Она  диктира  друштвено  понашање,  формира 
ставове појединаца, ствара им социјалну позицију, допуштајући да њени конзументи кроз 
њу искажу материјалну моћ. 

Кључне речи: форшпил, музика при испраћају на одслужење затворске казне, музика 
при разводу брака, "игранке" (трају по 34 сата), фолк у дискотеци, новокомпонована 
музика. 

“Моде су начини постојања... знакови нашег друштвеног статуса. Мода произлази 
из  двоструког  кретања...  жеља  за  идентификовањем  са  групом  која  има  престиж 
повлачи  за  собом  усвајање  знакова  који  ову  карактеришу...  Мода,  као  и  разонода, 
надокнађују фрустрације и испуњавају жеље за престижом 1 . 

Мода  нашег  времена  и  простора  је  народна  новокомпонована  музика.  Она  је 
"феномен  посебног  израза"  настала  као  бриколаж  и  као  израз  савременог  човека, 
неприлагођеног урбаном начину живота 2 . Постала је "прикладно средство за размену 
знакова  пажње  и  осећање" 3 ,  али  и  одредница  у  "правилима  владања  или  у 
спектаклима" (где представља), ако не "језик", а оно бар системе значења 4 . 

О  народној  новокомпонованој  музици  у  последње  две  деценије  доста  је  писано, 
али  је  пажња  махом  посвећивана  музичкој  и  текстуалној  структури  и  визуелној 
презентацији.  Желела  сам  да  овим  саопштењем,  у  скромним  цртама,  прикажем 
колико је и данас песма у основи живота сваког појединца, колико прати сваки важан 
корак  у  животу,  чини  део  обреда  прелаза,  али  и  колико  детерминише  понашање  и 
утиче на стварање ставова о животу. 

Уз песму се увек прослављало рођење и крштење, просило се и женило, војевало и 
умирало. И данас она је незаобилазна спона групе која учествује у одређеној прослави 
и  прати  славе  и  заветине,  испраћаје  регрута,  али  и  испраћаје  на  издржавање 
затворске  казне,  разводе,  испраћаје  у  иностранство  и  срећне  повратке  у  домовину, 
усељења у нове куће... 

1 П. Г и р о, Семиологија, Београд 1983,  103/4. 
2 М. С т о ј а н о в и ћ,Мирослав Илић  мит о народњачкој звезди, ГЕМ ХХХVI, Београд 1988,  81. 
3 Д. Б р а т и ћ, Дванаест емисија РадиоНовог Пазара  Ваше честитке, Ваше песме, преузето из 

чланка И.Чоловића Нове народне песме, "Култура" бр. 5758, Београд 1982,  35. 
4 Р. Б а р т, Књижевност, митологија, семиологија, Београд 1979, 283.
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У току протеклих неколико година имала сам прилике да разговарам са особама 
које  су на неки начин на естради више од 15 година, и које су својим искуствима и 
казивањима поткрепили моја  виђења процеса који се одвијају под покровитељством 
народне новокомпоноване музике. 

Кад год се жели да се нагласи важност догађаја и истакне (или стекне) социјални 
статус    позива  се  "музика",  а  оркестри  "народњака"  који  се  ангажују  да  увеличају 
значајан  догађај,  најчешће  су  састављени  по  узору  на  већ  афирмисане  оркестре  са 
естраде.  Ту  су  заступљени  инструменти  који  одговарају  светским  стандардима   
обично  две  хармонике,  басгитара,  клавијатуре  и,  најчешће,  ритаммашина,  пуно 
микрофона, каблова и појачала што веће снаге. Крштења су све чешћа светковина, и 
то како деце тако и одраслих. Углавном трају један дан  почињу пре подне крштењем 
у  цркви,  а  поподне  је  свечани  ручак  коме  присуствују  гости  који  нису  обавезни  да 
присуствују  и  крштењу.  У  граду  ретко,  али  на  селу  обавезно,  ова  свечаност  се 
завршава  дуготрајном  игранком  коју  започиње  кум,  наручујући  песму  и  коло  и 
дарујући  крштеника,  а  одмах  потом  узвраћају  родитељи  куму.  Поред  пригодних 
песама за које су се побринули вешти писци новокомпонованих песама, најчешће се 
певају песме које су "свеже", "са радија". 

Прослављање  дечијих  рођендана  је  обичај  који  се  упражњава  и  у  градској  и  у 
сеоској средини, али  је у граду чешћи и ретко помпезан. На селу није толико свечан 
као  други  облици  весеља,  али  у  оба  случаја  први рођендан  је свечанији од осталих. 
Овај  "урбани феномен" 5 ,  ипак није  успео да  засени нити надомести слављење славе 
или заветине, тако да су изузетно ретки рођендани на које се позивају музичари. 

Испраћаји  у  војску  такође  трају  један  дан    најчешће  се  током  дана  позивају 
старији  гости  и  родбина,  а  увече  млади.  За  свечаним  обедом,  већ  после  служења 
првог  јела,  обичај  је  да  све  званице  дарују  регрута    микрофоном  се  најави 
"праштање"  војника  са  гостима:  гости поседају,  и  он  се  здрави  са  свима док га они 
дарују. Уз њега  обавезно иде девојка  која  носи послужавник или  корпицу  за  новац. 
Весеље се наставља до дубоко у ноћ, и док је у граду честа, али необавезна, у селу је 
обавезна "игранка". Године 1981. а потом и 1988. забележени су необични испраћаји 
  на  издржавање  затворске  казне    први  у  Осипаоници,  а  други  у  предграђу 
Пожаревца,  иако  је  то  можда  усамљен  пример  и  одраз  размишљања  градске  и 
приградске популације. У првом случају весеље је приредио родитељ, а у другом сам 
кажњени, позивајући родбину и пријатеље. И овом приликом репертоар песама није 
се разликовао од песама које се певају при испраћају на одслужење војног рока. 

Данас  се  све  чешће  у  граду  приликом  веридби,  и  за  девојачко  и  момачко  вече, 
ангажују оркестри староградских песама, без микрофона и звучника, "на увце", али то 
још  не  може  да  засени  толико  присутне  народне  новокомпоноване  песме,  које  су 
обавезно  пропраћене  високом  волтажом  и  форшпилом.  Тај  термин,  "форшпил", 
одређује један вид музичког интермеца када између строфа оркестар убрзава ритам у 
песмама  које  се  иначе не могу играти,  а  играчи,  ухваћени у коло или загрљени око 
столова,  припити,  подигнутих  чаша  и  уздигнутих  руку,  "клате  се"  у  месту.  Тај  вид 
полуиграчкога праћења песама најчешћи је пратилац градских и сеоских весеља. 

Свадбени  ритуал  се  доста  разликује  у  радњама  које  га  прате  у  граду и  у  селу,  а 
разлике  постоје  и  између  села.  Године  1986.  С.  И.  је  у  неколико  махова  свирао  на 
свадбама  у  Банатском  Новом  Селу.  Ту  се  ангажују  два  оркестра    један  свира  у 

5 М. М а л е ш е в и ћ  и  Д. Б р а т и ћ, О прослављању рођендана, Гласник ЕИ САНУ књ. ХХХII, 
Београд, 1983, 87.
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младожењиној,  а  други  у  невестиној  кући.  Свадба  почиње  у  четвртак  у  подне, 
одласком  на  гробље,  где  свака  породица  јадикује  над  гробовима  својих  најближих. 
Музичари прате овај ритуал, обично тужним песмама, песмама које је покојник волео 
или које на неки начин подсећају на њега. Тог дана свира се само за укућане и иде се 
с буклијом у позивање сватова. Како кога позову, он иде младиној или младожењиној 
кући и свира се све до десет увече. Петак је слободан дан, када се обе куће спремају 
за  славље.  У  суботу  је  девојачко    момачко  вече,  када  се  сватови  веселе  одвојено. 
Одвојено се светкује и у недељу, све до вечери, када се сватови окупљају и „здружују“ 
у младиној кући. Уобичајена је слика да нема венчања јер су младенци малолетни, а 
ако  су  пунолетни,  тек  после  положеног  испита  девојаштва    у  супротном  свадба  се 
прекида и младина страна сноси све трошкове. 

У пожаревачком крају честе су свадбе које трају по неколико дана, и то: четвртком 
је  обично  прошевина  у  младиној  кући  (увече  или  од  касног  поподнева);  тада  се  у 
граду ангажује оркестар староградских песама, али на селу се прошевина не разликује 
од свадбе  присутан је комплетан велики оркестар, или неколико оркестара. Петком 
се  спремају  за  славље,  у  суботу  је  девојачко,  односно  момачко  вече,  а  у  недељу  је 
свадба  са  данас  скоро  обавезним  венчањем  у  цркви.  Понедељком  у  младожењину 
кућу долазе „пођани“  младине званице са веридбе, а у уторак се веселе „акџије“ који 
су претходних дана кували, спремали и послуживали. 

У  граду  је  чешће  заступљен  образац:  четвртак    веридба,  петак    момачко  и 
девојачко  вече,  и  у  суботу  свадба. У  овим приликама игранке  обавезне  су  у  којима 
учествују  све  званице,  а  присуствује  скоро цело  село. Свако  од  званица  је дужан да 
наручи  бар  једну  песму  и  поведе  коло,  и  да,  плаћајући  музичарима,  на неки начин 
покаже  своју  материјалну  моћ.  Првенство  имају  кум  и  стари  сват,  па  рођаци  по 
близини. Без обзира на годишње доба, игранке трају по тричетири сата и све време 
се без престанка игра, док музичари намећу све бржи темпо. Игра се испред куће, на 
улици или у  великим двориштима    по  бетону или блату  (чак и по цену уништених 
тоалета, које се после четири сата игре и не могу препознати). Данас  је ретко виђен 
призор  некадашњег  хира  малтретирања  музичара  (да  свирају  на  дрвету  или  крову 
неког објекта у дворишту), али зато хировитост може да искаже кум или стари сват 
по  одласку  са  свадбе.  Опраштајући  се  од  домаћина,  стари  сват  се  може  одмицати 
метар по метар,  захтевајући да  се  на том месту одигра коло, начне нова боца пића, 
нов тањир печења, нова торта... Негде се кум и стари сват музиком прате до куће, а 
негде је обичај да се разбијају флаше непосредно испред музичара (у Миријеву 1990. 
год.,  кад  је  домаћину  скренута  пажња,  он  је  реаговао  увређено  јер  „ту  је  такав 
обичај“). 

Постоје  песме  које  се  увек  певају  на  свадбеним  весељима,  које  су  праћене 
ласцивним упадицама,  али  све  је  чешћи образац понашања да се наручују тренутно 
најактуелније песме са локалних радиостаница. Док музичари певају, обавезно певају 
и учесници, показујући да су у „тренду“, да прате музичка догађања јер знају певаче и 
речи њихових песама. 

У  појединим  деловима  града  свадба  има  потпуно  исти  канон  понашања  досад 
виђан  на  селу.  Таква  једна  свадба  била  је  половином  септембра  1993.  године  у 
Пожаревцу, када су била присутна четири комплетна оркестра, шест певача и седам 
певачица.  Моји  саговорници  су,  као  чланови  различитих  оркестара,  неколико  пута 
свирали  и  у  Београду  на  свадбеним  весељима  која  су  приређивали  интелектуалци: 
„Београдске  свадбе  започињу као ′крем′,  али после пића уопште се не разликују, по
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понашању и по песмама, од оних из Маљуревца“. Ипак, већина београдских свадби 
траје знатно краће  један дан (субота или недеља) и свира се од 13 до 20 часова. 

При  свим  облицима  свадбе  уочава  се  деградација  и  деструкција  традицијских 
образаца обреда. Некадашњи обред сведен је на бацање сита, јастука или бомбона на 
кров  куће,  посипање  младенаца  житом,  млади  се  даје  накоњче  и  бело  платно  на 
њеном путу до нове куће. То су слике које се често могу видети и у градској средини, 
али  ако  је  реч  о  вишеспратници,  ритуал  је  сведен  на  посипање  житом,  накоњче  и 
преношење младе преко прага на улазним вратима у стан. 

На селу се још могу видети окићени сватови (кум, стари сват, војвода), док девер, 
осим пешкира носи и црвеном машном украшеног петла 6 . 

Поклони  се на  свадби у  селу  често приказују,  уз  навођење имена дародавца,  и  у 
том  спектаклу  музичари  пригодним  песмама  прате  сваки  приказани  предмет. 
Поклони нису само помоћ младенцима већ су, пре свега, одраз дародавчеве куповне 
моћи.  Забележено  је,  на  пример,  да  ако  се  стари  сват  „искаже  боље“  од  кума,  кум 
може (и мора!) новчаним поклоном одмах да надокнади разлику 7 . 

За десет сати „свирке“ одсвира се 30 до 40 песама. „Кад хоћемо да узмемо паре, 
свирамо све са оријенталним ритмовима“  каже М, који се 16 година бави послом за 
који каже да је „кич блага реч“. 

При  погађању  музичара  води  се  рачуна  о  томе  ко  је  и  где  свирао,  да  ли  је  већ 
„снимио плочу“ или био „виђен на телевизији“. Сходно репутацији, расте и хонорар. 
Пожељно је да на свадби пева нека естрадна звезда. Тако је у Шапинама 1989. године 
певала  Зорица  Марковић.  Домаћин  је  цело  село  облепио  њеним  постерима,  а 
младенци  од силне народњачке рекламе  нису ни били примећени. 

Године 1989.  забележено  је  још  једно необично славље  поводом развода брака. 
Весеље  је  организовано  у  хотелу  „Метропол“  у  Београду,  а  организовао  га  је 
дотадашњи  брачни  пар  интелектуалаца,  позивајући  своје  родитеље,  родбину  и 
пријатеље. То весеље је праћено музиком коју су наручивале обе стране, усклађено са 
оновременим хитовима и није се разликовало од свадбарских весеља, мада су се чули 
рефрени „Растајемо се ми..." 

Заветине  су  остале  главни  сеоски  догађаји  у  којима  учествују  сви  мештани  и 
њихови гости на игранци у центру села   старији углавном као посматрачи, а млади 
као  играчи  у  вишечасовном  исцрпљујућем  колу.  И  то  је  прилика  да  се  искаже 
материјална  моћ  појединаца  при  даривању  музичара.  Лепљење  новчаница  на  чело, 
уметање  у  мех  хармонике,  међу  чивије  баса,  бацање  пред  ноге  да  би  га  музичари 
скупљали  све су то déja vu обичаји на свим слављима. „Ту дођу по две, три музике“ 
и прво коло води старешина заветине, али „ко да више пара  тај је већи газда!" 

Музика  на  погребу  је  ретко  виђен  призор.  При  овом  тужном чину не  свирају  се 
песме попут погребног марша, већ песме које је покојник волео, певао. Ожалошћени 
не  узимају  учешћа  у  песми.  Музичари  већ  унапред  знају  које  ће  песме  свирати,  а 
најчешће су то: „Јел' ти жао што се растајемо“, „Свилен конац“, „Проклета је туђина“, 
„Знаш  ли,  драги,  ону  шљиву  ранку“,  „Чија  фрула  ово  свира“...  Тада  се  свира 
искључиво  права  музика,  па  сахране  протичу  уз  српску  „двојку“,  а  веселе  се  уз 
„оријенталац“. Музичаре  дарују  кошуљама,  пешкирима... Обично  је  тада  заступљен 
мали  оркестар    хармоника,  гитара,  бас,  виолина.  Блехмузика  на  погребу  је  веома 
ретка 8 . 

6 Забележено у Кличевцу, децембра 1989. године. 
7 Забележено у околини Петровца на Млави, децембра 1988. године. 
8 Забележено у Пожаревцу 1991. и 1992. године, а блехмузика код Влаха у Кучеву 1990. године.
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Политичка  ситуација  одражава  се  и  на  музику    поготову  на  новокомпоновану. 
Национално  обојене  песме,  македонске,  севдалинке  или  било  ког  другог  изворника 
певају се махом ако учесници весеља припадају различитим нацијама. Некад изузетно 
популарне песме Хариса Џиновића веома се ретко чују и траже; чак сам чула изјаву: 
„Волим ту песму, алć нећу да је певам...". 

Најчешће извођене песме  у последњих пар година су свакако „Марш на Дрину“, 
„Ој, војводо, Синђелићу“, „Српска се труба...", „Тамо далеко“, „Мој Милане“ и друге 
песме српске војне провенијенције. Исто тако, често се познатим нотама дарују нове 
речи које одражавају актуелну ситуацију  тако су у периоду 19891991. године биле 
изузетно популарне песме о Слободану Милошевићу. 

Занимљиво  је било видети, у току зимских празника 19921993, збивања у једној 
пожаревачкој дискотеци: одмах по поноћи, младеж декларисана као рокери, репери, 
брејкери, хватали су се у коло, играли и певали све на тему „Ко се с нама дружи...". 
На питање откуда  то,  добила  сам одговоре  да им  то прија  јер  тек што  су  стигли из 
ровова,  да  им  уноси  дух  колективизма;  многи  су  одговарали  да  иначе  не  воле  те 
песме и да их у другој ситуацији не би певали. 

Морам  додати  да  су  се  за  годину  дана  ствари  умногоме  измениле:  дискотеке  су 
прерасле  у  фолкотеке,  а  број  брејкера,  репера,  следбеника  рока  и  панка  опао  је  у 
корист  следбеника  дизел  и  турбофолка.  Декларисани  својом  одећом,  фризуром  и 
понашањем,  и,  наравно,  музиком  коју  слушају,  често  су  агресивно  расположени 
према припадницима других музичких табора 9 . 

Да  процес  започет  народном  новокомпонованом  музиком  постаје  поткултура 
постала сам свесна оног тренутка кад сам на ту тему разговарала са средњошколцима 
у  Пожаревцу  новембра  1990.  године.  Тада  су  ми  ученици  шест  одељења  првог 
разреда  Пољопривредног  школског  центра,  њих  око  140,  различитих  струка, 
одговарали на питања постављена на часу музичке културе. Нешто више од 90% њих 
је са села. Разговор је за њих био врло неформалан, јер је вођен без видног упитника 
и у њему је учествовало цело одељење на једном часу. Од укупног броја ученика, 25% 
би  волело  да  постане  певач  или  певачица  новокомпоноване  музике  због 
популарности, новца и свега што то доноси. У разговору су се такмичили ко ће рећи 
више  имена  са  естраде  и  набројати  што  више  њихових  песама.  Чак  80%  је  било 
искључиво у свом избору музике  или рок или народна новокомпонована. На питање 
шта  им  се  то  свиђа  код  омиљеног  певача/певачице,  почевши  од  физичког  изгледа, 
стила облачења, начина певања, песама, речи, мелодије, спота, закључили су да тада 
најпопуларнија певачица не изгледа баш најбоље, да се „ужасно облачи“, да не уме да 
пева, да су речи њених песама лаке за памћење, али без смисла, „лимунада“, да је чак 
„ружна“ у неком споту и закључили да то слушају само зато што то сви на селу тако 
чине, па и у њиховим породицама, и да је то модерно. 

Мода је покренула огромну индустрију  ничу дискографске куће које свакодневно 
издају  велики број  хитова,  од  скупих  јапанских  синтисајзера  у радионицама постају 
„дугметаре“  скидањем  клавијатуре,  формирају  се  самозване  (приватне)  школе 
народњака које се међусобно разликују и препознатљиве су по одређеним трилерима, 
пасажима, глисандима 10 . 

У анкети РадиоБеограда, рађеној 1973. године, каже се да „склоност према новим 
народним  песмама  нарочито  испољавају  старији,  мање  образовани  и  жене..." 11 .  И 

9 "Политика", 12. август 1994. год.,  15. и 22. август 1994.год.,  22. 
10 Из разговора са архитектом  учитељем "народњачких хармоникаша", августа 1992. године. 
11 И. Ч о л о в и ћ, Нове народне песме, "Култура" бр. 5758, Београд, 1982,  31.
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истраживања  Дуње  РихтманАугуштин  говоре  о  преферирању  новокомпоноване 
народне музике у приградским, полусеоским насељима, док савремена средња класа 
више слуша забавну музику 12 . 

„Рурбанизација“ 13  је  пошла  крупним  и  брзим  корацима.  Мењањем  градова, 
адаптацијом  новопридошлих  грађана,  новокомпонована  народна  музика,  првобитно 
један  од  дискриминативних  фактора  у  вези  са музичком културом,  постаје  једна  од 
доминанти  друштвене  стварности,  окупљајући  под  своје  окриље  не  само  „старије“, 
мање образоване и жене, као и становнике „полусеоских и приградских насеља“, већ 
припаднике свих животних доба и разних професионалних опредељења  од сељака, 
домаћице, занатлија, студената до интелектуалаца. 

Интересантна  је појава да народна новокомпонована музика задовољава музички 
укус чак три генерације у једној породици, утичући на њихове ставове и у животу и о 
животу  њихове акције и погледе. 

Исказивање  материјалне  моћи  у  весељима  наручивањем  песама  има  функцију 
стварања  нове  статусне  позиције  у  непосредном  окружењу,  „сублимирају  (се) 
фрустриране  жеље  из  стварног  живота:  жеље  за  влашћу,  за  моћи,  за  зарадом,  за 
напредовањем у  друштву“ 14  тако да  „особе  које  учествују  у  упадљивој  потрошњи не 
уживају само у непосредној потрошњи него у повишеном статусу који се рефлектује у 
ставовима  и  мишљењу  других  који  опажају  њихову  потрошњу“ 15 ,  а  „интеграција 
компетитивног  и  потрошачког  менталитета  доводи  до  новог  начина  задовољавања 
потребе за успехом у социокултурној сфери, до социјалне емфазе“ 16 . 

Народна  новокомпонована  музика,  као  сегмент  масовне  културе,  потпуно  се 
остварује    као  кроз  Моренову  дефиницију:  „Масовна  култура  развија  своја 
заједничка  имагинарна  подручја  у  простору:  тежња  за  максималном  публиком 
подстиче  је  на  то  да  се  прилагођава  различитим  друштвеним  класама,  узрастима, 
народима“ 17 . 

Поред тога што је изузетно комерцијализована, народна новокомпонована музика 
располаже  изузетном  моћи    диктира  друштвено  понашање,  формира  ставове 
појединаца,  ствара  им  социјалну  позицију    учесницима  у  весељу  микро    а 
фолкзвездама макроокружења. 

Главни мотив фолкиндустрије и понашања које је њоме детерминисано неоспорно 
је материјални фактор  савремени потлач 18 нашег простора. 

Dragana MILORADOVIĆ 

NEWLYCOMPOSED MUSICAL MESSAGES 

In the past two decades a lot has been written on newlycomposed folk music, but the attention has been mainly 
paid to melody and textual composition as well as to visual presentation. I want this account to give a brief outline of 

12 D. R i h t m a n  A u g u š t i n, Etnologija naše svakodnevice, Zagreb,  93. 
13 Исто,  93. 
14 П. Г и р о, нав. дело,  105. 
15 R. M e r t o n, O teorijskoj sociologiji, Zagreb 1979,  124. 
16 И. К о в а ч е в и ћ, Социјалноемфатична функција монументалних гробница, Етнолошке свеске VI, 

Београд 1985,  85. 
17  Е. М о р е н, Дух времена I, Београд 1979,  100. 
18  Р. Б е н е д и к т, Обрасци културе, Београд 1976,  204 и даље.



Драгана Милорадовић 196 

how much the song is present in the essence of life of every individual, how much it follows every important step in life 
being a part of the ritual of passage. 

Celebration  of  births  and  christening,  wooing  and  weddings,  waging  war  and  dying  have  always  been 
accompanied by a  song. Nowadays,  too, a  song  is  an unavoidable bond of a group which  take part  in a particular 
ceremony and occasions like family patron’s days and offerings by a vow, sending off a recruit, but also sending off 
one to serve the sentence of imprisonment, divorces, sending off someone abroad as well as happy returns to homeland, 
moving into a new house...are accompanied by a song. 

In the course of the past years I have had an opportunity to talk to persons who have spent more than ten years as 
entertainers and they have, by their experience and narrations, confirmed my seeing of the processes which take place 
under the patronage of newlycomposed folk music. 

Such „folk“ music has become „suitable means for exchange of marks of respect and feelings“ (D. Bratić), but 
also a guide line „in rules of behaviour or in spectacles (in which it represents), if not the „language“, then, at least, 
systems of meanings." (R. Bart)


