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НЕКЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ 
СРПСКЕ И  МУСЛИМАНСКЕ УСМЕНЕ ЛИРИКЕ ИЗ 

САНЏАКА 

Политички ломови кроз које пролазимо на простору претходне Југославије постављају, 
поред осталог, питање националне атрибуције усмене књижевности. Разлике српске и му 
слиманске усмене лирике најуочљивије су у тематици, историјском искуству и, делимично, 
језику и јављају се као последица утицаја оријенталних култура и ислама. Сличности, па и 
идентичности, последица су знатно дужег трајања ове лирике пре прихватања ислама и, на 
плану значења, манифестују се, пре свега у оним слојевима који „памте“ архајске представе 
о свету и нека древна веровања. 

Кључне речи: сличности, разлике, историјско, архајско. 

Политички ломови кроз које смо прошли и још увек пролазимо, а пре свега распад 
претходне  Југославије,  уз  остале  поделе  и  разграничења,  актуелизовали  су  и  нека 
књижевноисторијска питања, пре свега она која се односе на националну припадност 
појединих писаца или дела. Та је атрибуција веома сложен проблем и у домену писа 
не књижевности, у којој је, по правилу, позната национална, етничка, верска припад 
ност писца,  територија на којој  је стварао, као и традицијски низ којем његово дело 
може припадати  а поготово када је реч о усменој књижевности. 

Ако се, на пример, прихвате критеријуми одомаћености, територије на којој су по 
једине збирке сакупљене, језика и веза с националном писаном књижевношћу, какве 
у својој књизи Usmena književnost предлаже Маја БошковићСтули (Stulli) 1   постави 
ће  се,  поготово данас, питање националних енклава и атрибуције књижевности дру 
гих мањинских или аутохтоних група на територији појединих држава, што, опет, им 
плицира низ политичких проблема који прелазе границе националне културне поли 
тике. 

Једнако проблематичним могао би се показати критеријум језика, како с обзиром 
на базично језичко јединство српског и хрватског штокавског подручја, које се преи 
меновањем  језика није поништило, тако и с обзиром на природу  језика усмене књи 
жевности који никад није био идентичан било којем „народном језику“. Питање тери 
торијалне припадности могло би се такође проблематизовати с обзиром на то да ли је 

1 M a j a  B o š k o v i ć  S t u l l i, Usmena književnost, Povijest hrvatske književnosti, knjiga I, Zagreb 1978, 
68.
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реч о  данашњим  границама или некој  другој  историјској  расподели простора. Исто 
времено, непрестано морамо имати на уму природу усмене књижевности, њено про 
тејско трајање у простору и времену, чији се токови углавном могу само приближно 
следити. Тако, кад је реч о традиционалним бележењима, углавном мало или нимало 
знамо о певачима, записивачима, местима записивања, па, у већој или мањој мери, и 
о облику који је дело имало пре записивачеве или приређивачеве редактуре. 2 

Због свега тога не може бити чисте и потпуне поделе усмене књижевности јужно 
словенских народа, која би искључивала знатне зоне поклапања, па и идентичности. 3 

Истовремено, као друга страна медаље, показује се да се природа и величина тих под 
ручја интерференције не могу истраживати без свести о разликама. 

Управо због тога, ово сведено пропитивање односа српске и муслиманске усмене 
лирике из Санџака отпочела сам у нади да ће се на грађи с овог географски и историј 
ски издвојеног простора 4 , можда моћи наслутити и траг заједничке архаичне матрице 
на  којој  почива  ова  поезија.  При  томе,  сам претпоставила  да између  српске  усмене 
лирике с овог подручја и оне која се издваја као муслиманска с јасном намером да се 
у њој  традицијски  укорени  осећање  националне  посебности 5 ,  поред  разлика,  морају 
постојати и дубоке везе. 

Период  турске  власти,  у  коме  се  могао  остварити  утицај  ислама и  оријенталних 
култура на усмену лирику обликовану у време пре турских освајања, што се узима као 
основ разликовања муслиманске лирике, релативно  је кратак, с обзиром на оно што 
можемо претпоставити о трајању и старини појединих слојева усмене лирике. Уз то, 
мора се имати на уму да се продор ислама као вере није потпуно подударао с успоста 
вљањем турске власти, већ је био сложен скоковит процес, који је на Балкану трајао 
од XIV све до XIX века 6 , и био скопчан с битним померањима становништва. 7 Радо 
ван Самарџић сматра да су на фолклор својствен муслиманском становништву Балка 
на  битно  утицала  управо  „прелазна  стања  у  веровању,  она  која  су  обележавала пут 
док се из хришћанства прелазило у ислам“ 8 , а томе би, верујем, требало додати и оне 
у  лирским  палимпсестима  очуване  слојеве  архаичних  обреда  и  митскорелигијских 
представа. 9 

Различитост  се  у  овим  песмама  најупадљивије  обликује  на  плану  тематике:  као 
различито историјско искуство; различит начин живота; различита верска пракса. Та 

2 И именовање једног броја класичних збирки као српских или хрватских могло би се свакако довести у 
питање. 

3 Наравно, реч  је, пре свега, о онима који говоре истим језиком, који је најлакше одредити као бивши 
српскохрватски, иако би се и на целом јужнословенском подручју могле тражити везе и прожимања. 

4 Назив Санџак користим управо због тога што он обележава не само географски простор већ, по свој 
прилици, и историјски период у коме је лирика о којој је реч добила оно своје језичко уобличење које ми да 
нас познајемо. 

5 Видети: H u s e i n  B a š i ć, San i pola života, Antologija tradicionalne usmene književnosti Muslimana  
Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije, Podgorica 1996. 

6 Видети: Р а д о в а н  С а м а р џ и ћ, Продор ислама у југоисточну Европу, Историја српског народа, 
трећа књига, први том, Срби под туђинском влашћу 15371699, Београд 1993, 2341. 

7 Тако је крајем XV и у XVI веку: "Забележен (је) висок проценат преверавања у Старој Рашкој и источ 
ној Херцеговини, између Новог Пазара, горњег Подриња и Дубровника, чак и у пределу Манастира Милеше 
ве... У тим крајевима ислам су примала читава села..." (Исто, 38). 

8 Исто, 40. 
9 М и л е н к о  С.  Ф и л и п о в и ћ, Основни карактер и структура веровања у источном делу Југосла 

вије, "Зборник Матице српске. Серија друштвених наука", св. 6, Нови Сад 1953, наведено по: М.С.Ф и л и п о 
в и ћ, Трачки коњаник, Студије из духовне културе, Просвета, Београд 1986, 22.
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ко у муслиманску лирику улазе, на пример, различити бојеви Турске империје, попут 
битке код Плевне или бојева „са страшнијем Русом на Дунаву“, у којима се жали због 
пораза турске војске или се славе њене победе. Ипак, и у опевању те тематике постоје 
сличности са српском лириком  тамо где појединац собом, својим осећањима и суд 
бином мери свет. Рат ремети животни ритам, а удаја је у девојачкој песми важнија од 
ратничке славе: 

Аман, пашо, аман, Алипашо, 
Пушћај нама момчад Гусињане, 
И Плављане, сиве соколове, 
Остадосмо младе неудате, 
Испрошене, а не доведене, 
Доведене, а не пољубљене... 

(Bašić 1987, 1) 

У тематици муслиманских песама одразио се у извесној мери специфичан начин 
живота, најчешће у стилизованим описима простора баште и дворишта  авлије, ми 
кропростора,  који  се  често  сагледава изнутра,  из  позиције  девојке затворене у кући. 
Та изолованост може бити стилизована као спокојна самодовољност, нарцисоидна за 
окупљеност властитим ликом: 

Џана сједи на чардаку, 
Под пенџером на миндеру, 
На крилу јој огледало, 
А у руке филдиш чешаљ... 

(Bašić 1987, 165) 

али  може  се  доживљавати  и  као  болна  спутаност  између  високог  сунца и  тврде  зе 
мље: 

Мој пенџеру, мој грки чемеру, 
Земљо, земљице, 
Сунце високо, 
За гором зађи! 

Млого ли сам с тебе јада стекла, 
Гледајући и љети и зими, 
Кога ћеш ми пољем донијети: 
Или драгог, или недрагога... 

(Bašić 1996, 34) 

И облици муслиманске религијске праксе јављају се као мотив у овим песмама и 
могу бити основ за њихово издвајање. Тако у песми коју је Миодраг Васиљевић забе 
лежио од Пљевљака Хамдије Шахинпашића 10  тема о момку с три мане најизразитије 
варира у објашњену његовог бледила. Одговор: 

Млоге сам школе учио 
(СНП I, 540) 

замењује се следећим: 
Код зла сам хоџе учио, 
Па би ме увек избио 

10 Збирка се овде наводи посредно, према Башић 1987.
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Кад не бих добро учио. 
(Bašić 1987, 201) 

И  временско  одређење  збивања у  овим песмама често  се  постиже позивањем на 
муслиманску религијску праксу  дневне молитве и годишње празнике: 

Акшам мраче, мој по Богу брате, 
А јацијо, моја посестримо... 

(Bašić 1996, 14) 

Ићиндија, хита хаберџија 
(Bašić 1996, 16) 

Бајрам иде, Бајраму се надам, 
Доћи ће ми драги од Бајрама... 

(Bašić 1996, 12) 

Подела дана, међутим, према муслиманским молитвама не мора значити да је песма 
муслиманска,  односно,  та  подела времена ушла  је, у извесној мери, и у хришћанске 
песме (пре свега у оне које су настајале у градским, верски мешовитим срединама): 

Подне вика, а ја из Травника, 
Ићиндија, а ја из Коњика, 
Акшам ђелди, драгој под пенџере... 

(СНП V, 410) 

Тако  и  разбрајалица  у  којој  се  припевају  хришћански  светитељи и  која  се  окончава 
молитвом  Богу  за  „рајско  насеље“  почиње  стихом  „Ићиндија  виче“ 11  (Карановић, 
193). 

Осим тога, у муслиманској усменој лирици показује се и то да су неки хришћански 
празници  задржали  свој  значај,  па и део обредне праксе која их  је пратила, и после 
примања ислама. 12 То су, пре свега, Илиндан (Алиђун) и Ђурђевдан, празници везани 
за  светитеље који су преузели низ атрибута древних божанстава и демона вегетаци 
је 13 : 

Дјевојка се за Алиђун спрема... 
(Bašić 1996, 9) 

Ђурђевдан је, а ја јагње клала... 
(Bašić 1996, 16) 

Осим што се издвајају специфичном тематиком, у овим песмама је често наглаше 
но разликовање на језичком плану  пре свега по наглашеној заступљености турциза 
ма, као и по именовању лирских јунака. При том је веома тешко прецизирати меру по 

11 Ово, поред осталог, говори у прилог и оној Филиповићевој претпоставци по којој је "синкретизам (...) 
једно од основних обележја наше народне религије" (М и л е н к о  С.  Ф и л и п о в и ћ, Нав. дело, 22). 

12 Видети: П е т а р  В л а х о в и ћ, Остаци хришћанске религије код мухамеданаца у средњем Полимљу, 
Огледи. Зборник радова, Београд 1953, 153162; М и л е н к о  С.  Ф и л и п о в и ћ,  Живот и обичаји народ 
ни у Височкој нахији, "Српски етнографски зборник", књ. 61, Београд 1949, 140; Е ј у п  М у ш о в и ћ, О не 
ким заједничким обичајима муслиманског и православног становништва Пештери и Бихора, Гласник Етно 
графског музеја, књ. 43, Београд 1979, 236. 

13 В е с е л и н  Ч а ј к а н о в и ћ, О врховном богу у старој српској религији,Мит и религија у Срба: иза 
бране студије, приредио Војислав Ђурић, Београд 1973, 316, 365368.
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сле  које  употреба  турцизама  и  муслиманских имена постаје  дистинктивна.  Често  је 
реч о варијантама које се заснивају на промени имена, али не мора увек српска песма 
бити  она  са  српским  именом,  а  муслиманска  с  муслиманским  и  обратно.  Хамдија 
Шахинпашић је Васиљевићу певао варијанту песме по којој се кроз Моћевчић не мо 
же проћи „Од љепоте Ћирковића Магде“ (Башић 1987, 21), а бар кад је реч о Прије 
пољу, знам из непосредног увида да се ова песма, по правилу, и данас пева тако што 
Срби припевају Атлагића Фату, а Муслимани Магду или Кату Ћирковића. Именова 
ње  лирског  субјекта није, дакле, нужно дистинктивно, оно може сведочити о сложе 
ном и често противречном односу према туђину, који може бити предмет одбацивања, 
али и фасцинације. 

Муслиманске варијанте познатих песама у извесној мери су настајале и специфич 
ним превођењем. Тако се у песми о опклади момка и девојке „да спавају, да се не ди 
рају“, уз „белензуке са бијеле руке“, које девојка залаже за опкладу, опевају и „четири 
гриве  позлаћене“, што  је  искварен  облик  од  речи  гривна,  а  у  песми  се  користи  као 
ознака за некакав изразито интиман, скривен и по томе еротичан накит: 

И четири гриве позлаћене, 
Што их није дотакнула нана, 
А камоли рука од бећара. 

(Bašić 1987, 221) 

Понекад разлика остварена превођењем прикрива велику блискост значења. Тако 
се  у  уводној  слици  песме  „Турунџа  је  крај  џенета  расла“,  иза  турцизама препознаје 
слика простора много старија него што би се по њеном језичком обликовању рекло. У 
стиховима: 

Турунџа је крај џенета расла, 
Крај џенета и крај џехенема, 
На џехенем гране наслонила, 
Она гледа насред џехенема... 

(Bašić 1987, 197) 

рај  (џенет)  и  пакао  (џехенем)  смештени  су  у  истој  просторној  равни, што  одговара 
траговима словенских представа о дихотомној структури света, која искључује посто 
јање подземног пакла. 14 Ова представа  је очувана и у хришћанским  српским и хр 
ватским  песмама,  штавише,  у  песми  из  Петрановићеве  збирке  (Блажена Марија  и 
свети Илија) налазимо исту уводну слику: 

Наранча је покрај раја расла, 
На џехенем наслонила гране... 

(Петрановић I, 25) 

Уз то, представа о дрвету  наранџи која повезује рај и пакао  може асоцирати на др 
во  живота  које  расте  у  рају  и  својом  унитарном  природом  „превазилази  добро  и 

14 Видети: М и р ј а н а  Д е т е л и ћ,Митски простор и епика, Београд 1992, 53.
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зло“. 15 

Ове песме тако, поред своје специфичне историјске условљености, чувају и траго 
ве старих веровања и митских представа, које, иако често тешко препознатљиве, по 
тиснуте и преобликоване новим веровањима, још увек живе у специфичном двоверју 
усмене лирике. 

Такво двоверје чува се и у оквирним сликама и почетним апострофама Сунца, Ме 
сеца и звезда, којима се приписују људски поступци и особине, и паралелизму њихо 
вог и људског света: 

Јарко сунце, ах, рано ли моја, ја високо ли си, 
Ах, мој драги, рано ли моја, ја далеко ли си! 
Јарко сунце, ах, рано ли моја, спусти се наниже, 
Ах, мој драги, ах, рано ли моја, примакни се ближе!... 

(Bašić 1987, 39) 

Међу веровањима у магијску снагу Месеца, бројна су она која везују Месец за љу 
бавну магију 16 ,  попут  следеће песме из  рукописне  збирке  старијих народних песама 
из Санџака Заима Аземовића 17 : 

Млад мјесече, имена ти твога, 
Доведи ми суђеника мога, 
Код пенџера, међу канатима, 
У душеку, међу јастуцима, 
На прсима, међу дукатима... 

(Bašić, 40) 

Свођењем од младог Месеца, коме се приписивала посебна магијска моћ, до девојач 
ких недара  простор се еротизује, а набрајањем посредних тачака као да се обликује 
и додатна магијска формула за привлачење вољеног. 

У језичком руху које је историјски условљено, Шахинпашићева песма чува митску 
представу о казни која чека онога ко се огреши о воду, нарушивши њену очишћујућу 
моћ: 

Аземина бунар замутила, 
Говори јој с неба мелајиће: 
„Аземина не купи чеиза, 
Ми смо теби чеиз сакупили: 
Пет аршина бијела ћефина, 
Хладне воде и кабаш сапуна!" 

(Bašić 1987, 85) 

Привидно  преко мелека, анђела и елемената погребног ритуала (ћефин је бело плат 

15 Dž. K. K u p e r, Drvo, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola, preveo Slobodan Đorđević, Beograd 
1986, 36. 

16 Банатске Хере, Посебна издања Војвођанског музеја I, Нови Сад 1958, 237; Т о м о  Д р а г и ч е в и 
ћ, Гатке босанске млађарије, књ. 19, Сарајево 1907, 4041; С т.  М.  М и ј а т о в и ћ, Етнографске забеле 
шке из Левча, Темнића, Ресаве, Гласник Етнографског музеја, књ. 20, Београд 1957, 178; Н е н а д  Ђ.  Ј а н к 
о в и ћ, Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба, Српски етнографски зборник, књ. 63, 
Београд 1951. 

17 Збирка се овде наводи посредно, према Bašić  1987.
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но у које се умотава покојник, окупан хладном водом и содним/ кабаш сапуном)  ова 
песма се везује за ислам, али је, у суштини, њен предмет огрешење о древнију норму. 

Траг обреда којим се води враћа исконска моћ очишћења и лирике која га је пра 
тила, чува и слика кошуте из Башићеве збирке, која рогом мути а очима бистри воду: 

Хој јабуко, зеленико, 
Зелен ли си род родила, 
На три гране три јабуке, 
На четврту соко паде, 
Па он гледа равно поље, 
Насред поља изворвода, 
Ту кошута воду пије, 
Рогом воду замутила 
И оком је избистрила... 

(Bašić , 112) 

Кошута у овој песми има улогу шумског демона, који је способан да избистри за 
мућену воду, враћајући  јој тако њена заштитна и лековита својства и моћ да очисти 
физички  и  духовно.  Та  улога  се,  иначе,  у  пролећним  обредним  песмама  на  ранилу 
обично приписује  јелену. Тако и у антологијски лепој песми На цвети на ранилу, из 
прве књиге Вукове, девојке затичу на води јеленче, које „рогом воду мућаше, а очима 
бистраше“ (СНП I, 199). Истовремено, у историјској и просторној конкретизацији коју 
садржи други део песме: 

БјежÄ, кошута, јадна била, 
Ето ловца Херцеговца, 
Живу ће те ухватити, 
Цару ће те поклонити, 
Цар ће њему даровати, 
Невесиње и Гусиње, 
Орахово и Грахово 
И све равно Сарајево, 

суочавамо се са специфичним укрштањем памћења и заборава, очувања обреда и ње 
гове деструкције, која се не дешава само у муслиманској већ и у српској лирици. 

Слика кошуте покривене росом у две варијанте сватовске песме потпуно је поду 
дарна са сликом кошуте из песме којом је у Рисну праћен повратак сватова из цркве 
(СНП I, 127). Код Вука стихови гласе: 

Моја росна кошутице, 
Што си скуце обросјела, 

а у зборнику Башићевој антологији муслиманске лирике: 

Кошутице што си росна, 
Кад си росна, ђе си била... 

(Bašić 1996, 70) 

Овде  се,  по  свој  прилици,  кошути  приписује  улога  душовође,  који помаже успешно 
одвијање обреда прелаза. 18 Ни сакривање девојке, иако се помиње чаткија, традицио 

18 Видети: S l o b o d a n  Z e č e v i ć, Ljeljenovo kolo, Narodno stvaralaštvo  Folklor, sv. 910, Beograd 1962,
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нални  невестински покривач код муслимана,  не  бих  тумачила искључиво  као  одраз 
њихових свадбених обичаја, већ и као нужно сакривање невесте од злих очију: 

Не даде се ни виђети, 
Сакри руке под јаглуке, 
БÄјело лице под четкиње, 
Ђулобразе под зулуфе, 
Алтан грло под ђердане. 

(Bašić 1996, 70) 

Не  само  по  овој  слици  већ  и по метафори  „пшеничице, малена  ђевојко“  (Башић 
1987, 162), која асоцира на иста значења као и она у сватовским песмама код Вука  
„Ој ти, зрно шенично“ (СНП I, 122), где пшенично зрно, као симбол плодности и оби 
ља,  означава  саму невесту 19 ,  стиче се утисак о изразитој блискости неких представа 
које прате српски и муслимански свадбени обред. Чак и тамо где се опевавају специ 
фични  елементи обреда,  као што  је  стављање кане,  песма  садржи и заједничке еле 
менте  карактеристичног  замењивања  свога  туђим  у  облику  какав  се  јавља  и  у  срп 
ским песмама: „У мог драгог бољу мајку кажу“, „У мог драгог бољу секу кажу“ (Ba 
šić 1987, 232). 

И најсугестивнији и поетски можда најупечатљивији траг древних митских пред 
става везан  је посредно за свадбу, а садржи га балада о невести коју нехотице убија 
девер кидајући грану која је запела о њен дувак. Сажета и драматична, сва од нагове 
штаја, ова балада хрли трагичном расплету. Ипак, оно што је чини посебно сугестив 
ном обрадом познатог мотива јесу уводни стихови, девојчин сан и његово тумачење: 

Синоћ сам санак уснила, 
Гдје бије јелен кошуту, 
Златнијем рогом по срцу 
Не везÄ ми мајко кошуљу, 
Не пун ми златом рукаве, 
Нећу је дуго носити, 
Од тамне ноћи до подне... 

(Bašić 1987, 401) 

Можда нас ови стихови поново суочавају с древним веровањима у вези са јеленом, и 
то  онима по  којима  је  он пратилац душа умрлих у  свет мртвих.  „Од тамне ноћи до 
подне“ згушњава се и сажима збивање баладе, а њена јунакиња креће ка смрти којој 
је судбински обречена. Као да су се и невеста и сватови ухватили у једно од оних мр 
твачких кола које на стећцима често предводи јелен. 

Сличности и разлике српске и муслиманске лирике сигурно су се могле тражити и 
на неким другим основима  на пример, историјским или социолошким. Ипак, приме 
реним ми се чинио управо овај приступ, зато што верујем да он указује на извор усме 
не лирике у древном обреду и митској „причи“. Тамо где постоји очувана представа о 
њима, разлике се показују као мање битне од сличности. То је, уједно и разлог што је, 
упркос формулацији теме, овај рад углавном усмерен ка сличностима. 

702710; Д р а г о с л а в  С р е ј о в и ћ, Јелен у народним обичајима, Гласник Етнографског музеја, књ. 18, 
Београд 1955. 

19 Видети: П а в л е  С о ф р и ћ  Н и ш е в љ а н и н,  Главније биље у народном веровању и предању код 
нас Срба, по Ангелу де Губернатису, Београд 1912, Београд 1990, 182187.
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SOME SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN 
SERBIAN AND MUSLIM ORAL LYRICISM FROM SANDžAK 

The work deals with similarities and differences between Serbian and Muslim lyricism from Sandžak  the area of 
Raška. The differences are discussed basically thematically, concerning historical experience, the way of life, religion 
and  language  in  a way.  Similarities  are  searched  for  in meaning, and where  traces of  ancient beliefs  and mythical 
performances are  stored  in  lyric „tale“, poetical picture and metaphor, which although recognized with a difficulty, 
held back and shaped by new beliefs, still live in specific beliefs of oral lyricism.


