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ПОЛИТИЧКИ ФОЛКЛОР И РЕЛИГИЈА 
Савремени српски и хрватски примери 

Политички и ратнички фолклор, који се у годинама кризе и рата у бившој Југославији, 
јавља у Србији и Хрватској, користи религијске мотиве. Они углавном служе симболичном 
легитимисању политичких и ратних подухвата. Тиме се симболична легитимација ових по 
духвата удваја. Осим оне коју они добијају самим тим што их фолклорни стил текстова у ко 
јима се о њима прича доводи у везу са народом, позивање на религију додаје и сугестију да 
су они и нешто самом Богу угодно. 

Кључне речи: религија, фолклор, легитимација, Европа. 

Мећу мотивима српског и хрватског политичког и ратничког фолклора  или, тач 
није,  политичко    ратничког  фолклоризма,  који  је  у  годинама  кризе  и  рата  (1990   
1995) настао у бившој Југославији, чести су мотиви из области религије. У тој врсти 
фолклора (односно, фолклоризма) позивање на религију, на цркву, на личности, дога 
ђаје и предмете вера, служи пре свега за оправдавање и легитимисање одређених по 
литичких и војних програма и подухвата. Ствари су представљене тако да ти програ 
ми  и  подухвати  изгледају  легитимни  зато  што  су  наводно  смишљени  и  изведени  у 
божје име, а ради одбране вере и верујућег народа. При том се народ схвата као хомо 
гена етничковерска заједница: један народ, једно име, један Бог, једна црква. 

Српство и православље, као и хрватство и католичанство, овде су углавном сино 
ними, тако да карактеристике верске припадности служе за означавање национално 
сти  (етничности) и, обратно, симболи националног (етничког) идентитета за одређи 
вање вероисповести. Срби чине племе, а то је „српско племе православно“. Србин је 
онај чија кошуља „на тамјан мирише“. У  једној песми „српска земља“ се дефинише 
искључиво помоћу религијских одредница. Песма преноси поруку коју „векови“ упу 
ћују Србима: 

Да чувамо земљу ову, 
Православну, Србинову, 
Светосавску, Богоносну, 
Српску земљу славоносну. 1 

1 Михаило  Филиповић, "Зов векова", Јавност, 8. април 1995.
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На исти начин, хрватство и католичка црква сууфолклорним песмама једно те исто: 
Црква нам је вјеру сачувала и хрватски народ одржала, поручује Миле Крајина, нај 
популарнији аутор нових хрватских политичких епских песама. 2 

Захваљујући таквом поистовећењу верског и националног (етничког), и данашњи 
сукоби у бившој Југославији представљени су у фолклорним песмама као верски. Та 
ко  су,  у  једној  корачници  српски борци,  у  чију  је  част  она написана,  приказани  као 
верници: Српска војска то смо ми, / сви у Бога верници. 3 Мирко Пајчин, звани Баја 
или Мали  Книнџа,  један  од  најпопуларнијих  певача  српских  патриотскоратничких 
народних песама посвећених рату у Хрватској и Босни, циљ српске борбе види у од 
брани православља: 

Mi imamo srce lavlje, 
mi branimo pravoslavlje. (....) 
U Krajini pravoslavne sve}e 
niko nikad pogasiti ne}e. 

Срби Крајишници, у једној песми Драгутина Кнежевића Крунице, боре се За сло 
боду, барјак, славу / и за творца Светог Саву. 4 На другом месту, сам свети Сава по 
зива Србе на устанак: Свети нам Сава говори,  устајте српски синови. 5 Певач Раде 
Вучковић,  позив  упућен  Србину  у  песми  „Устани,  Србине  мој“,  образлаже,  поред 
осталог, опасношћу која се надвила над православљем: И гракћу црне птице на пра 
вославном крсту. 6 

Исто је дати живот за српство и за православну цркву: Ако треба погинути, поги 
нућу и ја сада зарад српства, цркве српске. 7  Слично томе, у хрватским фолклорним 
песмама данашњи оружани сукоби у Хрватској добијају обележја верског рата. 8 У јед 
ној десетерачкој песми, хрватски вођа Франо /Фрањо Туђман/ бори се под Исусовом 
стегом: Још нам разви заставу кршћана, Исусовом крвљу намазана. 9 У другој песми, 
чији је аутор Миле Крајина, 10  уз лик народног вође, јавља се и мотив божјег послан 
ства: 

Bog je nama poslao Tu|mana 

2 Mile Krajina, "Bleiburg, križni put i emigracija", u: Vukovare, hrvatski viteže, Čakovec 1994, 79. 
3 Корачница Српске добровољачке гарде, емитована у пропагандној емисији ове јединице на НТВ Сту 

дио Б 8. априла 1993. 
4 Касета "Српска зора", Графосунд, Београд 1992. 
5 Н. Урошевић Геџа, касета "Песме СПО", Дискос 1991. 
6 Песма објављена у листу "Време" од 30. децембра 1991. 
7 "Српство", песма Зорана Мустура, Билтен СНО, Бијело Поље, пренесена у "Времену" од 12. јуна 1995. 
8  У босанским муслиманским патриотским песмама, у фолклорном стилу, које њихови аутори углавном 

снимају на касетама у иностранству, јавља се мотив поистовећења борбе за националну ствар Муслимана са 
борбом за ислам. То важи, на пример, за неке песме Махира Бурековића, једног од најпродуктивнијих аутора 
ове врсте песама. Међу њима су и песме са речитим насловима "Џихадом се Босна брани" или "Муџахедин, 
турски син". У рефрену ове друге каже се: 

Муџахедин турски син, 
бори се за Босну срцем свим 
бори се за ислам, бори срцем свим. 

9 Аутор ових стихова је Марко Кунц. Њих и друге стихове тог аутора имао сам прилике да прочитам за 
хваљујући љубазности загребачког антрополога др Ива Жанића, који ми је ставио на располагање препис не 
колико песама овог далматинског гуслара. 

10 "Хоћемо слободну Хрватску", у: Vukovare, hrvatski viteže, 24.
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da Hrvatsku spasi od du{mana. 

Исто посланство, на српској страни, према народним певачима, имају Милошевић 
и Караџић. Новица Остојин Баковић, у песми „Изви искре отаца Србије“, коју је сам 
датирао "27. III. 1994. Љета Господњег, Подножје Крова Српске Отаџбине“ 11 , прика 
зује Слободана Милошевића као, по милости божјој, настављача дела Цара Душана, 
чије царство 

Milošević Slobodan obnavlja, 
Po milosti Velikoga Tvorca. 

Под вођством месије Милошевића, 
Podiže se Srpstvo Posustalo 
Polagano na sigurne noge 
Da dileme razriješi mnoge 
S vjerom pravom u Gospoda Boga, 
U istinu i Duha Svetoga, 
I u svoje provjerene vo|e. 

Политичари и ратници као борци за религију имају неколико врста непријатеља, а 
међу њима се истичу неверници комунисти (који су њихов заједнички непријатељ) и 
иноверници. На пример, на Хрватску Наступају скупа бољшевици / православље и с 
њима четници. У једној песми изнет је предлог да се марксизам замени католичком 
религијом, а Маркс свештеником: 

Za marksizam bit će molitvenik 
mjesto Marxa biti će svećenik. 12 

Слике антагонизма међу верницима различитих вероисповести у Хрватској или Бо 
сни и Херцеговини очигледно треба да послуже као потврда исправности данас распро 
страњене идеје да балкански народи не могу да живе заједно на истој територији и као 
оправдање политике и рата усмерених на стварање етничковерских хомогених држа 
ва. Православни и католици не могу и не треба да живе заједно, него свако треба да 
„зна свој правац“,  јер се они међусобно не подносе, о чему жели да посведочи једна 
аутобиографска песма Малог Книнџе: 

Kad sam bio mali, 
znao sam svoj pravac: 
Oni bili katolici, 
a ja pravoslavac. 
Psovali su meni popa, 
a ja njima fratra. 

Друге религије овде су углавном представљене не само као непомирљиво различи 
те него још више као лажне, неаутентичне, агресивне и експанзивне. За хрватског пе 
вача  таква  религија  је,  пре  свега,  православље.  Европа  кобно  греши  што  попушта 
православљу и не брани католике у Хрватској, и народни песник упозорава европске 
силе: 

11 Билтен СНО, бр. 8. 
12 Кунца, рукопис.
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Pravoslavlju otvarate vrata, 
da vam stavi omču oko vrata. 
I vi ćete izgubiti glave 
Temza, Sena biti će krvave. 13 
(.......) 
Srpske prote dok glume Engleze 
pod mantijom nose mitraljeze. 14 

Генерални  секретар Уједињених  нација  Бутрос  Бутрос  Гали  приказан  је  у  једној 
песми као непријатељ Хрватске, а то је објашњено тиме што је он православац. А као 
православац он је и агресиван:

I Gali je pravoslavne vjere 
pa se zato na Hrvate dere. 15 

У српском политичком фолклору католичка црква и папа, хрватски бискупи и кар 
динали, представљени су као прогонитељи православаца, које желе да униште или по 
крсте. У  томе им помажу хрватске  вође,  чији  је прототип Анте Павелић, коме се, у 
једној подужој епској песми, приписују ове речи: 

Mora Srbi da se katoliče, 
Ko god želi da sačuva glavu, 
nek napušti srpsku veru pravu. 16 

За хрватског певача, поред православља, опасност за католички свет представља и 
ислам: 

Pravoslavlje zavjeru nam kuje, 
glas islama sve se dalje čuje. 

Аутор исте песме моли се Богу: 
Hrvatsku mi oslobodi Bože, 
od mafije i masonske lože, 
od četnika i od komunista 
i bosanskih fundamentalista. 17 

У неким текстовима хрватских аутора  а посебно у песмама Миле Крајине у збирци 
Vukovare, hrvatski viteže  уочљиво је настојање да се фолклорна хроника рата у Босни 
усклади са политиком хрватских власти, која упојединимфазама рата успоставља савез 
са босанском владом и Муслиманима. Тако се могу навести и стихови срочени у при 
лог толеранције католичких и муслиманских верника. 

Hrvatima vjere ne smetaju 
ako jedan drugog poštivaju. 
Ja se krstim, musliman se klanja, 
to su naša Bogopoštovanja. 18 

13 Vukovare, hrvatski viteže, 42. 
14 Исто, 32. 
15 Исто. 
16 Епске, рукопис, 2е. 
17 Mile Krajina, Vukovare....., 92. 
18 Исто, стр. 92.
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У песми Хрватине, коју је почетком рата у Хрватској лансирала фолклорна клапа 
„Златни дукати“,  борба  за  „неовисну нам Хрватску“ представљена  је као заједничка 
жеља хрватских католика и муслимана: 

Preljepa domovina 
bit će opet slobodna. 
To je želja hrvatska, 
i od Boga i od Alaha. 

Позивање на веру и Бога, на „божју вољу“, у савременом српском и хрватском поли 
тичкоратном фолклору, по правилу се јавља као помоћно средство стратегије легити 
мисања одређеног политичког и војног мишљења и деловања, која иначе даје предност 
позивањима  на  „народну  вољу“.  Текст  јасно  означен  као  фолклорни,  захваљујући 
препознатљивим  и  наглашеним  одликама  традицијског  фолклора  (нпр.  десетерац  и 
лексички репертоар), већ својом формом сугерише закључак који је за легитимисање 
политике у миру и рату најважнији, то јест, да је оно што он казује vox populi. Позива 
ње на  веру и Бога  само додаје  томе натукницу да  је порука политичког фолклорног 
текста такође и vox Dei. 

С друге стране, фолклорна форма текстова у којима се говори о политици и Богу и 
схватање  те  форме  и жанрова  којима  је  она  својствена  као  медија  „народне душе“, 
имају и функцију легитимисања одређене вере и цркве као с народом сраслих инсти 
туција. Као што је познато, и Бог воли да се народу обраћа језиком који се сматра на 
родним. 

Ivan ČOLOVIĆ 

POLITICAL FOLKLORE AND RELIGION 

Political and war folklore, which appeared in the period of crises and war in former Yugoslavia, shows itself in 
Serbia and Croatia. It uses religious motifs. They are mostly used for symbolic legitimisation of political and war de 
eds. This is the way the symbolic legitimacy is doubled. Apart from the one they get because of the folklore style in 
which they are talked about is connected with people, mentioning religion adds suggestion that they are and something 
is pleasant to God himself.


