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1 Мла ден Ле ско вац: Бе ћа рац, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1958, 1979, стр. 9.
2 Вин ко Жга нец: Ме ло ди је бе ћар ца, Збор ник за на род ни жи вот и оби ча је ју жних Сло ве на, За

греб, 1962, 40. стр. 513523.

ФЕНОМЕН ДЕСЕТЕРАЧКОГ РИМОВАНОГ 
ДВОСТИХА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ

О БЕћАРЦУ

Див но чу до „на ше нај кра ће на род не пе сме“,1 ка ко Мла ден Ле ско вац у пред го

во ру сво је по зна те ан то ло ги је на зи ва бе ћа рац, пред ста вља и да ље не до вољ но 
ис пи тан те рен и ве ли ки иза зов за про у ча ва о це срп ске на род не лир ске по е зи

је. На дах ну та и ауто ри та тив на, у нас пр ва и је ди на сту ди ја о бе ћар цу, ипак, у 
мно го че му ни је до кра ја рас пе тља ла ми сти ку ком пли ко ва ног дво сти ха на ше 
на род не по е зи је. Оста ју ве ли ке не до у ми це, чак и не спо ра зу ми на тер ми но ло

шком пла ну, за тим, на ни воу пре до ча ва ња књи жев но и сто риј ске и му зич ке ге

не зе де се те рач ког дво сти ха и, ко нач но, ње го вог ге о граф ског рас про сти ра ња.
Че ти ри го ди не по сле пр вог из да ња Ле сков че ве ан то ло ги је Бе ћа рац (1958), 

Вин ко Жга нец у тек сту Ме ло ди је бе ћар ца пи ше: „Бе ћа рац је за пра во бе ћа рац 
он да ка да се ти дво сти хо ви пје ва ју, и то не би ло ко ју ме ло ди ју, не го баш ону 
ко ја се на зи ва истим име ном. Кад гај даш са мо сви ра не ку ме ло ди ју, а уз то не 
пје ва, вјешт на род ни пје вач од мах ће зна ти да ли он сви ра бе ћа рац или ко ју 
дру гу вр сту на пје ва на род не пје сме. Има, да кле, тај из раз бе ћа рац осно ва не 
са мо у тек сту не го и у ме ло ди ји, му зи ци. Но, осла ња ју ћи се на прак су на род них 
пје ва ча, ми зна мо да се ови крат ки дво сти хо ви мо гу пје ва ти на раз не дру ге ме

ло ди је, ко је не ма ју ни ка кве ве зе са ме ло ди јом бе ћар ца. На кон тих кон ста та ци

ја чи ни се да при је спо ме ну та збир ка Мла де на Ле сков ца ни је на зва на пра вим 
име ном, јер ти дво сти хо ви ко је она са др жа ва ни су са ми по се би, по го лом свом 
тек сту и фор ми (де се те рач ки дво стих) бе ћар ци. Под тим име ном под ра зу ми

је ва се не што ши ре, не што што об у хва ћа још не ке еле мен те, ко јих у спо ме ну тој 
збир ци не ма. Крат ке, за пра во на ше ‘нај кра ће на род не пје сме’ наш на род не зо

ве сваг да и сву гдје бе ћар ци ма. Он има за њих ра зна име на у ра зним мје сти ма и 
вре ме ни ма, као: пи сми це, при пје ви, крат ке, са ми це, пре кла пу ше, го не та ли це, 
при је ку ше, тр ка ви це итд. Исти на, че сто и ти на зи ви озна ча ва ју пр вен стве но 
на чин пје ва ња на род них дво сти хо ва, а тек у из ве де ном сми слу су ујед но и на

зив за тек сто ве ‘крат ких пје са ма’ че сто баш та квих ка кви се у Ле сков че вој 
збир ци на зи ва ју бе ћар ци ма. У кра је ви ма гдје су уоби ча је ни ти на зи ви обич но 
ни је по знат из раз бе ћа рац за јед на ке или слич не тек сто ве у дво сти хо ви ма.“2
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3 М. Ле ско вац: Јот је дан на зив за бе ћа рац, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, XXII, 
3, Но ви Сад, 1974. У дру гом из да њу сво је ан то ло ги је, на стр. 48, у фу сно ти Ле ско вац не при хва та 
су ге сти је Ма је Бо шко вићStulli (Пе шо кра ко за тшо си цр ве на, За греб, Лу кос, 1959, стр. 6) „да се 
ове пје сми це зо ву још и пи сми це, са ми це, ро зга ли це, крат ке, при пје ви, при пјев ци, кан та ли це и 
слич но“. Ов де се, да кле, ука за ла кључ на Ле сков че ва гре шка.

4 М. Ле ско вац: Бе ћа рац, Но ви Сад, 1979, стр. 14.

Жган че ве при мед бе су зна чај не и ин спи ра тив не, чак пре суд не у раз у ме ва

њу фе но ме на де се те рач ког ри мо ва ног дво сти ха. Оне под сти чу на жи во раз

ми шља ње о тер ми но ло шким свој стви ма де се те рач ког дво сти ха. Очи глед но је 
да тер мин бе ћа рац ни је је ди ни и да не мо же пле ди ра ти за по зи ци ју ко ја ће, 
ка ко на му зич ком та ко и на књи жев ном пла ну, би ти све о бу хват на. Осим на

зи ва дво сти ха, ко је на во ди Жга нец, по ме ни мо ој ка чу, ган гу, ро зга чу, ре ре и 
ша ра нац.3

Бе ћа рац је, не ма сум ње, на стао у Сре му, Бач кој и Ба на ту, „па се он да пре ко 
Сла во ни је а кроз шо ка ди ју, и са чвр стим а плод но соч ним ста ни штем у њој, 
спу шта ваљ да та мо не где ка Кор ду ну и Ли ци, да би он де, као за у ста вљен пре

гра дом од кор до на Вој не гра ни це, као пре се чен, на гло устук нуо и уму као“.4 
Ова ква Ле сков че ва ма па бе ћар ца је, нај бла же ре че но, не ја сна. Она је вр ло уска 
и за сно ва на на про из вољ ном од ре ђе њу: „ваљ да“. Жган че ве при мед бе ов де се 
по ка зу ју функ ци о нал ни ма. ши рок је про стор на срп ском го вор ном под руч ју 
где се пе ва и чу је та ми ни ја тур на пе сма. Без Бо сне и Хер це го ви не, да нас Ре пу

бли ке Срп ске, те шко је за ми сли ти сва ку, чак и на бр зи ну ски ци ра ну ма пу ко ја 
пре до ча ва по сто ја ње „ком пли ко ва ног дво сти ха“.

Вук Ка ра џић ни је мно го ма рио за ову тво ре ви ну. Кон крет но, бе ћа рац му ни је 
за пи њао за око, ма да је знао да по сто ји. Та ко, на при мер у Рјеч ни ку (1852), 
као при лог оштри јем ту ма че њу ре чи ро ди тељ ка, по ја вљу ју се ова кви сти хо ви. 
Од тва ле ра бо љег ро да не ма, / Од тва лер ке бо ље ро ди шељ ке. Ле ско вац на

во ди и при мјер бе ћар ца по во дом ри је чи шти кла (Мо јим то ром ни кад бла ша 
не ма, / Све тва ле ри на тши кла раз не ли).

У на род ним по сло ви ца ма ко је је Вук са ку пио на ла зе се ова кви дво сти хо ви: 
Нек’ се же ни, же ље ла га мај ка, / ње га мај ка, а он дје во ја ка. Или: Див не ли су 
зе ле не ли ва де, / јот див ни је дој ке у дје вој ке. У Цр ве ном ба ну при ме ра има 
мно го: Ој, дје вој ко, ли је па ли си сшру ка, / да ши ни је под ке це љом му ка. Или: 
Ој, де вој ко, тшо си ша ко лу да, / тшо се ба ци, ше ми раз би му да. И по ред 
очи глед них „бе ћар ских“ од ли ка, ови сти хо ви на шли су се у са свим дру гом кон

тек сту, те ко ри сти мо при ли ку да их „ис трг не мо“ и ста ви мо та мо где им је, та

ко ђе, ме сто. Као мо гу ћи раз лог Ву ко вог иг но ри са ња бе ћар ца, Ле ско вац на во

ди ону чу ве ну Ка ра џи ће ву ре че ни цу из 1854. го ди не: „што сам до сад све око

ли шио, ов дје ћу из ри је ком да ка жем: да се у све му на ро ду на шем ни гдје не го

во ри срп ски та ко ру жно и по ква ре но као у Сри је му, у Бач кој и Ба на ту“. 
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5 М. Ле ско вац: Бе ћа рац, Но ви Сад, 1979, стр. 28.
6 Ма ри ја Кле ут: Пе сма ри ца Ни ко ла ја Бје го ви ћа, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 

XXXV/1, Но ви Сад 1987, стр. 171–179. По гле да ти по ле ми ку Н. Гру ји чи ћа са М. Кле ут у „По љи ма“ 
бр. 351, 352, 353–354. и 355.

7 Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац: Ој ка ча – о нај кра ћој срп ској шра ди ци о нал ној срп ској усме ној 
пе сми и са вре ме ном по ли шич ком фол кло ру, про чи та но на три би ни Чи ја је ој ка ча?, Удру же ње 
књи жев ни ка Ср би је, Бе о град, 22. ју на 2011.

Ни смо си гур ни да је Ву ко во „не при зна ва ње“ екав ског из го во ра игра ло пре

суд ну уло гу по во дом бе ћар ца, од но сно де се те рач ког дво сти ха. Јер, да је Вук 
имао ви ше ин те ре са за „крат ку пе сми цу“, за бе ле жио би при ме ре на ије кав ском 
го вор ном под руч ју. Скло ни ји смо ми шље њу да Вук, на про сто, ту ми ни ја тур ну 
тво ре ви ну ни је сма трао ре ле вант ном за свој по сао и да је она, за ње га, та да, 
пред ста вља ла тек са мо фраг мент ис трг нут из ве ће лир ске цје ли не. А да је Вук 
ома шио кад је у пи та њу екав ски из го вор, ту спо ра не ма: сјај и ле по ту го во ра 
Сре ма ова пло тио је, са мо две го ди не по сле Ву ко ве из ја ве, у сво јим пе сма ма, 
ни ко дру ги до Бран ко Ра ди че вић.

Кад го во ри мо о вре ме ну фор ми ра ња бе ћар ца, Ле ско вац је вр ло опре зан: 
„Оно што је из ве сно, то је да је бе ћа рац већ пре сре ди не XIX ве ка фор ми ран, 
или бар у је ку фор ми ра ња“.5 На во ди пе сма ри цу (1844) Пе тра Ву ки че ви ћа из 
Сом бо ра, ко ју је у ру ка ма имао Ра ди вој Си мо но вић ко ји се, у ли сту Бран ко во 
ко ло (1907), при се тио јед ног при ме ра: Бо же, спа ри ко за ко га ма ри, / а рас

па ри ко за ког не ма ри. Жа ле ћи што од пе сма ри це ни је оста ло бо љег тра га, Ле

ско вац по дроб ни ју сво ју ана ли зу за сни ва на Ба чван ским пе сма ма Сте ва на Бо

шко ви ћа (Но ви Сад, 1862, 1879) и Ба наш ским пе сма ма од П. Т. (Но ви Сад, 
1863, 1866).

У Ру ко пи сном одје ље њу Ма ти це срп ске, Ма ри ја Кле ут про на шла је пје сма

ри цу Ни ко ле Бе го ви ћа (1821–1895). О вре ме ну и ме сту на стан ка, М. Кле ут ка

же: „Као и мно ге дру ге, и ова пе сма ри ца ма ло от кри ва о окол но сти ма свог на стан

ка, али би се ско ро са свим по у зда но мо гло од ре ди ти вре ме и ме сто ње ног на

стан ка. У Ко стај ни ци као бо го слов, Ни ко ла Бе го вић бо ра вио је 1843. го ди не, 
те је то сва ка ко, вре ме ка да је по чео бе ле жи ти пе сме у сво ју пе сма ри цу. Ску

пља ти их је мо гао и ра ни је а бе ле же ње се мо гло на ста ви ти и не што доц ни је“.6

Ова пе сма ри ца нај ста ри ја је про на ђе на збир ка са при ме ри ма де се те рач ког 
ри мо ва ног дво сти ха. На ста ла је два де се так го ди на пре збир ки ко је по ми ње 
Мла ден Ле ско вац. Ва ља има ти на уму да је Ко стај ни ца већ ам би јент у ко јем 
до ми ни ра ој кач ка пе ва ни ја, те се тер ми но ло шко и дру га пи та ња про ши ру ју на 
ви ши сте пен раз ма тра ња. По зна та је ста ра ој ка ча: Па ла ма гла пре ко Ко сшај

ни це, / а ве дри на из над До бр љи на.
Ој ка чом и бе ћар цем, као ком пле мен тар ним тво ре ви на ма дуж Вој не гра ни це, 

од Дал ма тин ске за го ре до Те ми шва ра, пре да но се ба ви ла Сла ви ца Га ро ња Ра

до ва нац:7 „Да је ој ка ча или бе ћа рац — аутен тич на ба шти на срп ског на ро да на 
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8 При ме ри из збир ки Јо ва на Му шка ти ро ви ћа не сум њи во го во ре о по сто ја њу „ком пли ко ва ног 
дво сти ха“ пре из во ра ко је на во де М. Ле ско вац и М. Кле ут, и ву ку ду бље у про шлост: чи та вих пе де се
так, од но сно сто ти ну го ди на. На ве де ни при ме ри уве ли ко сти ша ва ју Ле сков че ву зеб њу: „Тра га ње за 
бе ћар цем ду бље у про шло сти све је те же: за бе ле же них тек сто ва, по све му су де ћи, не ма ни оно ли
ко ко ли ко до 1844, а по да та ка за ка квута кву слут њу ма ло је“ (Бе ћа рац, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 1979, стр. 24). Две ства ри, по во дом из у ча ва ња бе ћар ца, вр ло су зна чај не и без њих је прак
тич но не мо гу ће при сту пи ти би ло ка квој ис тра жи вач кој ак ци ји ко ја пле ди ра за ино ва ци ју; пр во, 
мо ра ју се ува жа ва ти Жган че ве при мед бе ко је отва ра ју мо гућ ност ин те грал ног са гле да ва ња фе
но ме на де се те рач ког дво сти ха на срп скохр ват ском го вор ном под руч ју и, дру го, осло ба ђа ти се 
хлад ног, ока ме ње ног мо де ла школ ске жан ров ске ка те го ри за ци је, те, без пред ра су да, под пла штом 
по сло ви ца и кле тви, от кри ва ти очи глед не при ме ре бе ћар ца, од но сно, дво сти ка о ко јем је реч.

про сто ру бив ше Вој не Кра ји не, и то срп ског ста нов ни штва с обе стра не не ка

да шње ви ше ве ков не Гра ни це — на ро чи то све до чан ство пру жа оби ље са ку

пље не, а до да нас нео бја вље не ру ко пи сне гра ђе из сре ди не и с кра ја 19. ве ка, 
као и пр вих де це ни ја 20. ве ка, ко ја се чу ва у Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА

НУ, не што и у Ма ти ци срп ској. И то је део на уч ног не ма ра ко ји да нас ску по по

ли тич ки пла ћа мо. У том сми слу тре ба спо ме ну ти, до да нас по зна ту нај ста ри ју 
по зна ту збир ку ди сти ха, са ку пље них упра во са под руч ја Ли ке, тј. Вој не Кра ји

не, чи ји је аутор Ни ко ла Бе го вић, по зна ти срп ски три бун, све ште ник и са ку

пљач кла сич них срп ских на род них умо тво ри на (Срп ске на род не пје сме Ли ке 
и Ба ни је, За греб, 1885; Жи вош и оби ча ји Ср ба гра ни ча ра, За греб, 1887). Ову 
збир ку бе ћа ра ца он је као млад учи тељ бо го слов са ку пио 1842. у Ко стај ни ци 
(ко ја се и да нас чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, де ли мич но обе

ло да ње на у ра до ви ма Ма ри је Кле ут) — као још је дан при лог о пр вен ству, али 
и не ис ко ри шће но сти до ка за о еви дент но срп ском на ци о нал ном по ре клу ој ка

че. Сем овог, кључ ног до ка за о Вој ној Кра ји ни као нај ве ро ват ни јој ко лев ци на

стан ка ди сти ха или ој ка че, у спо ме ну тој Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА НУ, 
чу ва се и не ко ли ко хи ља да за бе ле же них и нео бја вље них ди сти ха Ма ној ла Бу

ба ла Кор ду на ша, ко ји је ове пе сми це то ком свог те рен ског ра да, по чет ком 20. 
ве ка, бе ле жио ши ром бив ше Гор ње Кра ји не (ми сли се на Кор дун и Ба ни ју). Та

ко ђе, не што ра ни је, на пре ла зу из 19. у 20. век, и на про сто ру За пад не Сла во ни

је, учи тељ Си ма Ми ле у снић за бе ле жио је у срп ским се ли ма око Па пу ка и Псу

ња све до Но ве Гра ди шке, та ко ђе око хи ља ду ди сти ха-бе ћа ра ца... Од штампа

них збир ки тре ба на по ме ну ти из ра ни јег пе ри о да збир ку Ли чан ке Дра го сла ва 
Алек си ћа (1934), ко ји та ко ђе до но си сто ти нак пре ли ца и ро зга ли ца.“

Ме ђу тим, тре ба, да ље, при по ме ну ти да у збир ка ма из осам на е стог и с по

чет ка де вет на е стог ве ка има при мје ра бе ћар ца. Исти на, они су, у при ме ри ма 
ко је ће мо на ве сти, да ти под пла шту по сло ви ца, али је очи глед но да ни су са мо 
то, већ бе ћар ци пре све га. У збир ци Јо ва на Му шка ти ро ви ћа Прич ше или ши 
про сшо му по сло ви це (Беч, 1787) има ова кав дво стих: Је би, по пе, не ка се ло 
пла ћа, / ал’ се па зи, не по се ри га ћа.8 Ма сан, пра ви бе ћа рац, по ред ко јег сто ји 
опа ска: Дал ма ци ан ска по сло ви ца. Овај де таљ, на је дан пут, ши ри ви ди ке по во

дом ге о граф ског рас про сти ра ња „крат ке пе сми це“. У дру гој Му шка ти ре ви ће
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9 По ред овог дво сти ха сто ји опа ска: Те тке су кле шве. Ни је ре дак слу чај да су кле тве чист бе
ћа рац или ти, пак, ој ка ча. На при мер: Да бог да се пре вр ну ла на ме / при ко ли ца пу на удо ви ца. Или: 
Све кр ви це, бог да бо ло ва ла / тша лу сла ме са ма по де ра ла.

10 М. Ле ско вац: Исто, стр. 28.
11 Дра ги ша Жив ко вић: Две стил ске цр те срп ског ро ман ти зма, Европ ски окви ри срп ске књи

жев но сши, Про све та, Бе о град, 1970, стр. 207234.

вој збир ци Прич ше или ши по про сшо му по сло ви це (вто ро је и умно же но из

да ни је, Бу дим, 1807) на ла зи се ова кав дво стих: Ку ћа ши се ку ће ри ном зва ла, 
/ а же на ши че ло гла ве сра ла.9 И у Ер лан ген ском ру ко пи су (17161733) има 
дво сти хо ва ко ји стр ше у тки ву пе са ма и дје лу ју као пот пу но са мо стал ни: Огле

да ло, да би не гле да ло, / ши си ме не мај ки опа да ло. Или: Бо ље дра гу љу биш’ 
на ка ме ну / нег’ не дра гу на ме ку ду те ку.

Ле ско вац пре до ча ва при мер бе ћар ца ко ји пе ва ју ју на ци Се о ба Ми ло ша Цр

њан ског: Те ми тва ре, ни се ло ни гра де, / ве ћем је дан по крај ба ре смра де. Ле ско

вац је у не до у ми ци да ли је би ло мо гу ће да се 1752. го ди не, ко ју у свом дје лу 
на во ди Цр њан ски, пје ва бе ћа рац. Ова ко се од ре ђу је: „Мо же би ти да је бе ћа рац 
или не ка ње го ва ру ди мен тар на фор ма, обра зо ва на већ не где под крај XVI II ве

ка. То су на га ђа ња, ме ђу тим“.10 Има ју ћу у ви ду при мјер из пр ве Му шка ти ро ви

ће ве збир ке, на ма се чи ни да је то са свим ре ал но, и да је бе ћа рац, без ика квих 
на га ђа ња, по сто јао кра јем осамнаестог ве ка, али и пре.

Уђе мо ли на тре ну так у де вет на е сти век, при ме ти ће мо да је бе ћа рац имао 
ути ца ја на пе сни ке ро ман ти зма. Дра ги ша Жив ко вић пи ше: „И са да, ако упо ре ди

мо бе ћар це с љу бав ним пе сма ма на ших ро ман ти чар ских пе сни ка, за ста је мо из

не на ђе ни: мно ги и мно ги мо ти ви, тон, ме тар и ри там, уну тра шња ри ма, по ен те, 
це ле пе сме на ших ро ман ти ча ра од Бран ка до Ла зе Ко сти ћа, мо гле би се уне ти 
у збир ке бе ћа ра ца, и обр ну то: мно ге бе ћар це као да је ис пе вао не ки од ових 
пе сни ка, на ро чи то Змај или Ла за Ко стић“.11 По ет ско са вр шен ство бе ћар ца, да

кле, де ло ва ло је и на умет нич ку по е зи ју, про во ци ра ло пје сни ке ко ји су ис пи ти

ва ли све ко ли ка стил ско-је зич ка свој ства је зи ка. Та ко код Ра ди че ви ћа чи та мо: 
Да нас има а су шра нас не ма, / Ајд’ у ко ло ко ће шу да дре ма, код Зма ја: Имам 
пе сме ако не ма зла ша, / пе сме – би сер дра гој око вра ша, код Ла зе: Сиш них 
же ља по ле ше ло ја шо / да с ви си не из гле да ју зла шо. Чи тав век доц ни је, Бран

ко ћо пић, не по но вљи ви кра ји шки маг ху мо ра и тра ги ке, чи је је дје ло ду бо ко 
прот ка но злат ним ни ти ма ој ка че, пе ва: Из не вје рих по пуш са бље шу пе, / ма ла 
мо ја из Бо сан ске Кру пе...

О ОЈКАЧИ

Срп ско на род но бла го ни кад ни је пре ста ло да из не на ђу је сво јим из во ри ма 
и ле по та ма. С ко ле на на ко ле но, оно је ве ко ви ма оп ста ја ло као зла то но сна нит 
без ко је не ма иден ти те та и кон ти ну и те та јед ног на ро да. Углав ном ано ним ни, 
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пе ва чи и ка зи ва чи на дах ну то су до но си ли би сер је по е зи је, и еп ске и лир ске, и 
та ко рас цве та ва ли за ме так на род ног би ћа у кон крет не ду хов не пло до ве. 

Сте шње ни из ме ђу ве ли ких цар ста ва, Ср би Кра ји шни ци сто ле ћи ма су слу

жи ли као то пов ско ме со. Ка ко су ду ва ли исто риј ски и рат ни ве тро ви, та ко су 
Ср би обла чи ли сол дат ске уни фор ме и ги ну ли за дру ге: Ој, Кра ји но, кр ва ва 
’аљино, / с ше бе ва зда за по чи ње кав га, / кр вав ру чак, кр ва ва ве че ра, / свак’ 
кр ва ве жва ће за ло га је. Од ла зе ћи у рат, за но вог го спо да ра, слу те ћи да се не ће 
вра ти ти, Кра ји шник је пе вао ој ка чу: Ро ди мај ко јот јед ног ко ме не, / па ћет 
имаш’ дви је успо ме не. 

Кад год је Аустри ја ра то ва ла про тив Ту ра ка, има ла је по моћ Ср ба у бу на ма 
и устан ци ма. Уче ство ва њем у хри шћан ској аустриј ској вој сци, наш на род је по

ку ша вао да зба ци осман лиј ску власт и вас кр сне срп ско цар ство. А по сле сва

ког ми ра, мо рао је бе жа ти ис пред тур ске осве те. Мно ги су оста ја ли без кућ ног 
пра га, бо си спа са ва ли жи ву гла ву пре ко но во у ста но вље них гра ни ца. Сна жна и 
не за у ста вљи ва се об на пли ма из ме шта ла je сто ти не хи ља да жи вих ду ша. 

Иво Ан дрић је за пи сао да „се о ба раз го ли ћу је жи вот чо ве ков до нај скро ви

ти јих по је ди но сти“ и да је она не што „нај ту жни је у људ ском жи во ту“. Али, „има 
се о ба, смр ти не ма“, на ста вља Ми лош Цр њан ски и до да је: „Се о бе се на ста вља ју 
веч но.“

У сво јој ини ци јал ној об ја ви, ка та стро фа из ра жа ва аспект ру ше ња, рас ки да, 
гу бит ка, ра стан ка, по ра за и смр ти. Али, ду би на ка та стро фе не ма са мо об лик 
не сре ће, ма ко ли ко то чуд но и па ра док сал но зву ча ло, она скри ва и по зи ти ван 
аспект, ко ји је ва жни ји, а од но си се на за сни ва ње дру га чи јег и но вог жи во та, 
пси хич ку тран сфор ма ци ју и дру штве ну про ме ну, по нов но ро ђе ње, по бе ду, 
сло бо ду, и ко нач но – вас кр сну ће. „Не ка бу де што би ти не мо же“, ре као би Пе

тар Пе тро вић Ње гош.
У та квим при ли ка ма, ој кач ко пе ва ње је би ло и оста ло на чин жи во та, не у ни

шти ва ду хов на вер ти ка ла од бра не од му ко трп них та ла са ствар но сти и исто

ри је. Ср бин Кра ји шник пе ва и кад му се пла че. Не ће би ти па те тич но ако ка же

мо, он пе ва и кад уми ре. И кад га је ко шта ло, та ко је по сту пао. Ој кач ка пе ва ни

ја је ду бо ко све за на за го ли жи вот. Она сво јим осо бе ним му зич ким на по ном 
иза зи ва осе ћа ње до сто јан ства и гор штач ког го спод ства, хе рој ства и сна ге, а с 
дру ге стра не, ши ро ким ре ги стром те ма и мо ти ва, ду хо ви то шћу и сло бо дом из

ра за, ре ла ти ви зу је не пре кид не опа сно сти над гла вом, стра да ња и му ке, рат не 
по ха ре и из ги би је.

Ди нар ски тип чо ве ка пун је све жи не ду ха и уро ђе не ин те ли ген ци је. То су љу

ди об да ре ни жи вом и ра зно вр сном осе ћај но шћу, ко ја отва ра не пред ви ди ве 
про сто ре ма ште и по сту па ка. Код њих се ла ко и пре по зна тљи во ја вља ју им пул

си оду ше вље ња и љут ње, по ве ре ња и ина та, на гло сти и сми ри ва ња. У пр вој 
при ли ци, где год стиг ну, пе ва ју и при ча ју, др же до пре да ња и тра ди ци је. У Вој
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во ди ни го то во да не ма ме ста где се ни су на ста ни ли, на ро чи то по сле Дру гог 
свет ског ра та, али и у нај но ви је вре ме, кра јем про шло га ве ка. Ко ло ни сти у Вој

во ди ни ни кад ни су за бо ра ви ли сво је ко ре не: Ој, Кра ји но, жа лио ше не би’, / да 
се ни сам ро дио у ше би. То је жи во том им прег ни ра на при ча о спо ју ди нар ског и 
па нон ског мен та ли те та, кра ји шког и шај ка шког сен зи би ли те та оли че ног у ве

ков ном гра ни чар ском ис ку ству. И кра ји шник и шај каш зна че исто – гра ни чар.
Нај но ви је до се ља ва ње Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка, кра јем два де се тог ве

ка, уз гра ђан ски рат у бив шој Ју го сла ви ји, ме ри се бро јем ве ћим од по ла ми ли

о на жи вих ду ша и пред ста вља, ћо пи ћев ски ре че но, „де ве ту офан зи ву“. С њи ма 
су до шли и кул ту ра, оби ча ји и пе сме.

У лан цу си но ни ма за ве ков ну кра ји шку пе ва ни ју, тер мин ој ка ча је нај ре ле

вант ни ји и нај при сут ни ји, све о бу хва тан и ја сан. На стао је у обла сти ма Кор ду на, 
Ба ни је и Бо сан ске кра ји не (Пот ко зар је, Под гр меч), и ши рио се да ље. Сла ви ца 
Гарoња Ра до ва нац ука зу је на збир ке ри мо ва них дво сти хо ва (Ни ко ле Бе го ви ћа, 
Ма ној ла Бу ба ла Кор ду на ша, Си ме Ми ле у сни ћа и Дра го сла ва Алек си ћа) при ку

пље них на про сто ру Вој не кра ји не у де вет на е стом и пр вој по ло ви ни два де се

тог ве ка и ти ме по ка зу је ме сто на стан ка и ши ре ња ој ка че.
Све стра ни не у роп си хи ја тар, Пе тар Бо кун, аутор књи ге Дал ма ци ја и Ср би 

(2009), на осно ву соп стве ног ис ку ства у ди нар ском ам би јен ту, ски ци рао је кар

ту „ој ка ња или ој ка че“, ши ре ћи ти ме ге о граф ски про стор ко ји за хва та ој ка ча, за

јед но са дру гим об ли ци ма ри мо ва ног дво сти ха (ре ра и ган га) у вр лич ком де

лу Дал ма ци је и ње го вом окру же њу.
Ода свуд при сти гла, срп ска ди нар ско-кра ји шка пе ва ни ја у Вој во ди ни (Ср

би ји), у си нер ги ји из бе глич ких и прог на нич ких суд би на, на пла ну ани ми ра ња 
и по тре бе очу ва ња соп стве ног не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, до но се ћи 
раз ли чи те ло кал не вред но сти, ства ри и по ја ве, ујед на чи ла је сво је по гле де на 
тер ми но ло шком пла ну за де се те рач ки дво стих. Ој ка ча се уста но ви ла као 
кров ни на зив за нај кра ћу ди нар ско-кра ји шку пе сму у два ри мо ва на сти ха. 

Као ре ле ван тан при мер из жи во та, мо же по слу жи ти из ја ва Јо ван ке Јо ван

че вић (87 го ди на), из бе гли це из се ла Ма ло ван код Гра ча ца у Ли ци. Она се у 
ду бо кој ста ро сти ску ћи ла под но Фру шке го ре, у Гр ге те гу код Ири га: „Кад пу

стим ко зе и ов це на па шу, а не за чу јем пје сму лич ку, ој ка чу, као у ста ром кра ју, 
до ђе ми да се ис пла чем.“12 Ов де се ви ди ко ли ко је при су тан и сна жан тер мин 
ој ка ча, до ми нант ни ји у сво јој ду би ни од ло кал ног лич ког ој ка на. 

Ка да је Хр ват ска 2011. го ди не се бич но но ми но ва ла и ус пе ла да, не по ми

њу ћи Ср бе, по ста ви древ но ој ка ње на Уне ско ву ли сту угро же них вред но сти, 
као ис кљу чи во сво ју ба шти ну, то је код но во при до шлог кра ји шко-ди нар ског 
све та у Ср би ји, уз већ огром не удар це по во дом гу бит ка кућ ног пра га и основ

них усло ва за жи вот, иза зва ло до дат ну ре зиг на ци ју и бол, нај сли ко ви ти је оли
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че не у круп ном на сло ву на ко ри ца ма ли сша за из бје гла, прог на на и ра се ље на 
ли ца: „Оте ше нам и ој ка чу!“13 Да кле, мно го број ну из бе глич ку срп ску по пу ла

ци ју дру ги по ку ша ва ју да ли ше и ду хов не вер ти ка ле би ћа, суп стан ци јал не 
зна чај ке жи во та и сми сла. 

Ет но му зи ко лог Ве сна Ив ков, ди пло ми ра ла на Ака де ми ји умет но сти у Но

вом Са ду на те му Ој ка ча – са вре ме ни вој во ђан ски об лик Ср ба из Хр ваш ске, у 
сво јој но вој сту ди ји14 ка же: „Кра јем два де се тог ве ка, уме сто на зи ва ој ка ње че

шће је у упо тре би тер мин ој ка ча. То зна чи да се ој ка ње, тј. пе ва ње, са да по сма

тра у син те зи са по ет ском ком по нен том, да кле као је дин стве на му зич ко-по ет

ска фор ма. Пра те ћи сво је вр сни ево лу тив ни про цес на род не тер ми но ло ги је, 
под пој мом ој ка ње сма тра ло се тре мо ли ра ње на сло гу о, а са да се оно у да на

шњем сми слу ту ма чи као пе ва ње, од но сно из во ђе ње ој ка че... Ср би са Ба ни је, 
Кор ду на и из Ли ке, ко ји да нас жи ве у Вој во ди ни, упо тре бља ва ју овај нов из раз 
ој ка ча.“

Ово је ви ђе ње ко је под ра зу ме ва ди на ми зам ој кач ког фе но ме на и при зна је 
ње гов ево лу тив ни раз вој до да на шњих да на. Оно га не по сма тра у за у ста вље

ном об ли ку, у не про ве тре ним ма три ца ма зна че ња. Као ет но му зи ко лог мла ђе 
ге не ра ци је, Ив ко вље ва је раз у ме ла да ој ка ча, по пло до но сном бес кра ју жи

вот них при зо ра и те ма, по нај пре је сте књи жев на тво ре ви на, а он да и во кал на, 
од но сно, му зич ка. Син те за јед ног и дру гог са тре ћим еле мен том – сцен ским, 
вас по ста вља овај фе но мен у це ли ни.

Да кле, ој ка ча, и кроз нај но ви је се о бе и но ва са би ра ња, про на шла је са му се бе, 
утвр ди ла сво је ме сто као ко на чан и нај ре пре зен та тив ни ји тер ми но ло шки ам блем 
у мно штву мно го број них на зи ва за кра ји шки пе ва ни де се те рач ки дво стих. То 
је на жи вот ном и на уч ном пла ну спа со но сно, не са мо у од но су на ета бли ра ни 
бе ћа рац ко ји та ко ђе има сво је си но ни ме (ша лај ка, ди ки ца, ша ра нац), већ и на 
по љу укуп не на род не књи жев но сти ко ја је, за јед но са му зич ким аспек том, по

во дом ово га фе но ме на, би ла пре пу ште на збр ци рас пр ше не тер ми но ло шке 
гра ђе што је збу њи ва ла и обес хра бри ва ла, не са мо ис тра жи ва че са стра не, већ 
и ло кал не ак те ре. Ти ме је у сво јој пу ни ни, ко нач но, за жи вео ста ро став ни тер

мин – ој ка ча, под мла ђен но вим до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли са вре ме ну исто

ри ју и кул ту ру. Усто ли чен је и ка но ни зо ван тер мин за пре по зна ва ње укуп ног 
кра ји шког де се те рач ког дво сти ха као „по ет ско-му зич ког об ли ка Ср ба Ди на

ра ца-Кра ји шни ка у Вој во ди ни (Ср би ји)“, и ши ре. 
По сто је слич ни тер ми ни из ова кве се ман тич ко-зву ков не рав ни: ој кан, ој ка

ли ца, ој ка ви ца, вој ка ча, вој ка ви ца, вој ка ви ца... Ле пе за ових и слич них пој мо ва 
из ви ре из гла го ла ој ка ти, што зна чи – отег ну то и ту жно пе ва ти на гла ша ва ју ћи 
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15 У књи зи Ре френ у на род ном пе ва њу (Ре но ме, Би је љи на и Ака де ми ја умјеш но сши, Ба ња 
Лу ка, 2000, стр. 77) Ди ми три је О. Го ле мо вић пи ше: „Код Ср ба у ди ја спо ри при сут на је по ја ва ка да 
име но ва ње уз по моћ ре фре на пре ра ста у по себ но име пе сме. Као при мер за то ва ља спо ме ну ти 
ој ка ли це из Книн ске кра ји не, ко је су сво је име до би ле по ре фре ну ој, ко ји се из во ди от пе ван на јед
ном ду гач ком то ну. Овим пе сма ма срод не су кра ји шке ојкачe...“

16 Реч ник срп ско хр ваш ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књи га II, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Бе о град, 1962, стр. 763.

17 Исто
18 Цвјет ко Рихт ман по ми ње још и ова кве на зи ве: пре кла пу ша, при дје ку ша, на те за ли ца, на те

зал чи на, тр за ви ца, бро је ви ца и дру го.
19 Све тла на Спа јић (ин тер вју, раз го ва рао Оли вер Ђор ђе вић): Еш но у мље, дво број13/14, Бе о

град, 2010, стр.13.

глас ој, ода кле је, ло гич но, на стао и на зив ој ка ча.15 Да ље, вој ка ти зна чи „пе ва

ти удво је та ко да по сле за јед нич ког по на вља ња сти ха је дан пе вач пе ва отег

ну те, а дру ги ис пре ки да не са мо гла сни ке“.16 Од но сно, вој ка ви ца је на чин жен

ског пје ва ња ка да пр ви „глас отег не о, дру ги ис тре са оооо“.17 По сто је ви ђе ња 
ко ја зах те ва ју по тре бу да се са лин гви стич ке и исто риј ске тач ке утвр ди да су 
ој ка че у ства ри, вој ка че, јер су про ши ре не ис кљу чи во на под руч ју Вој не кра ји

не, те да су на осно ву то га и до би ле сво је име. 
По зна ти су и дру ги на зи ви за овај ри мо ва ни дво стих ко ји се до ми нант но ја

вља у де се та рач ком об ли ку, ма да по не где из би ја и као осме рац. Го то во сва ка 
област, крај или се ло, да не ка же мо – со как, има ју сво је ло кал не тер ми не, на

ро чи то за во кал ни об лик из вед бе: ор за ли ца, за ви ја ли ца, по тре са ли ца, грок та

ли ца (гро хо та ли ца), чан та ли ца, тр ка ви ца, при је ку ша, пре ли ца, крат ка, са ми

ца, при кла па ли ца, ко жун ска, ба ца ви ца, ла га ви ца, при кло пи ца, кан та ли ца, 
фир мањ ска, ре да ли ца, со фрењ ска, пре ска ка ли ца и дру го.18

Ма тер њи је зик је глав но и нај ра спро стра ње ни је не ма те ри јал но кул тур но 
на сле ђе сва ког на ро да. Из ње га из ви ру мно ге и раз ли чи те умет но сти, ду хов не 
ле по те и ди сци пли не, књи жев ни ро до ви и жан ро ви. Ка да је пе ван, ма тер њи је

зик је у аури сло же не умет нич ке тво ре ви не. У пр ви На ци о нал ни ре ги стар не

ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа Ср би је, 2012. го ди не, ој ка ча је зва нич но упи

са на као „по ет ско-му зич ки об лик Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка у Вој во ди ни 
(Ср би ји).

Као ри мо ва ни де се те рач ки дво стих, ој ка ча пред ста вља до ми нант ну ди мен

зи ју еле мен та не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. Сна жном до жи вља ју при

по ма жу ра зно вр сни му зич ки ви до ви из во ђе ња у хе те ро фо ним (ра зно гла сним) 
кру го ви ма ове пе ва ни је што из ви ре из пре по зна тљи вог ди нар ско-кра ји шког 
ко ре на. „Као што по сто ји гру зиј ска по ли фо ни ја, или сар ди ниј ска, див но је што 
по се ду је мо не што што мо же мо на зва ти у нај по зи тив ни јем сми слу срп ска по

ли фо ни ја, ко ја има сво је ка рак те ри сти ке, сво ју есте ти ку, ети ку, сна гу.“19

Ма тер њи је зик у бес кра ју ри мо ва них ој кач ких де се те ра ца ука зу је се у 
све тлу вр хун ске усме не књи жев но сти. То је ње гов при мар ни и го ле ми до мет у 
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20 Јо во Ра дош: Ган га, Ло гос, Бач ка Па лан ка, и Удру же ње Ср ба из Хер це го ви не у Вој во ди ни, Но
ви Сад, 2012.

ој кач кој пе ва ни ји. Ет но му зи ко ло зи то че сто гу бе из ви да (част из у зе ци ма), и 
упа да ју у зам ку по све огра ни че ног по сма тра ња овог фе но ме на. Ме ђу соб

но не са гла сни, и окре ну тих ле ђа, они пред ста вља ју пре пре ку, чак и смет њу, 
све о бу хват ном и усред сре ђе ном са гле да ва њу ој ка че као књи жев не тво ре

ви не. Сре ћом, уз ову ан то ло ги ју, као па ра диг ме књи жев ног по сла ња на по љу 
пе ва ног де се те рач ког дво сти ха, по сто је још две књи ге ко је ис тра жу ју ли те

рар не ле по те на ше нај кра ће пе сме: Бе ћа рац Мла де на Ле сков ца и Ган га Јо ве 
Ра до ша.20 Овим трип ти хом по кри вен је кра ји шки, па нон ски и хер це го вач ки 
ми ље.

Срп ско ста нов ни штво у Вој во ди ни, по ре клом из БиХ и Хр ват ске, жи ви соп

стве но кул тур но на сле ђе још од вре ме на ми гра ци ја срп ског ди нар ског ста нов

ни штва пре и по сле Пр вог свет ског ра та и др жав не ко ло ни за ци је по сле Дру

гог, као и на кон гра ђан ског (1991–1995) на тлу прет ход не Ју го сла ви је. На

рав но, ва ља узе ти у об зир и не пре кид не еко ном ске ми гра ци је. 
Као по ет ско-му зич ки об лик, ој ка ча је од ре ђе на три ма еле мен ти ма:
1) де се те рач ким ри мо ва ним дво сти хом као при мар ном кон стан том 
2)  ме ло ди ја ма кра ји шко-ди нар ске про ве ни јен ци је, то јест, ра зно вр сним фор

ма ма во кал ног из ра жа ва ња 
3) сцен ском си ту а ци јом и спон та ним при ли ка ма за из во ђе ње.
Ој ка ча је, да кле, не за ви сна књи жев на ми ни ја ту ра, на род на по ет ска тво ре

ви на у ма лом, у два сти ха, ко ја се ја вља са нео гра ни че ним оби љем те ма ко је 
ди на ми зу ју из во ђач ки чин: Сва су се ла огра ђе на жи цом, / са мо мо је пла вом 
љу би чи цом. Или: Обр ве ми очи оба ви ле, / ре ци дра ги је су ли ши ми ле.

Му зич ка ком по нен та ој ка че под ра зу ме ва ста ри је и но ви је об ли ке из во ђе ња 
ко ји при па да ју иди о ми ма ди нар ског му зич ког из ра жа ва ња. Као дво стих, ој ка

ча се мо же из во ди ти као во кал на или во кал но-ин стру мен тал на фор ма. Ово 
пе ва ње је на лик при ро ди, ли чи на пеј са же и ре ље фе ода кле по ти че. Го во ре ћи 
је зи ком ет но му зи ко ло га, то је пе ва ње у ко ме се увек ја вља но во звуч но ру хо, 
на при мер, при ме са ¼ тон ског си сте ма, гли сан до (кли зе ћи, ту га љи ви тон), 
час гр ле ни и отво ре ни, час по кри ве ни гла со ви, па ела сти чан и аси ме три чан 
ри там. На кра ју се за ро ни гла сом ко ји се из гу би не где у ду би на ма гру ди; као 
не ка вр ста гли сан да из ме ђу квар те (че твр ти тон по ре ду од основ ног) и квин

те (пе ти тон од основ ног). То на гло па да ње гла со ва оста вља чу дан и ми сти

чан до јам, и то је оп шта по ја ва. Осим отег ну тих то но ва, ова вр ста пе ва ња има 
ма хом ре ци та тив ни ка рак тер, слич но гу сла ма, а дво гла сно – двој ни ца ма. Ту 
до ми ни ра ин тер вал тзв. се кун де (дру гог то на по сле основ ног). У ре ла тив но 
но ви јем вре ме ну, при сут но је и пе ва ње на бас (нај ду бљи му шки глас), пре по

зна тљи во по квинт ном за вр шет ку. По сто ји и – ци ко бас, ко ји се на до да је на 
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21 В. Ми ло ше вић: Се љач ко пје ва ње у ба ња луч кој Вр хо ви ни, Раз ви так, Ба ња Лу ка, 1940, бр. 11.
22 Пе тар Ко чић: Са збо ра (Де ло, Бе о град, 1904)

кра ју или то ком де се тер ца, као не ка вр ста за чи на, али је ве о ма ре дак, мно ги га 
не уме ју из ве сти на пра ви на чин.

У Гор њем Рат ко ву, на Зми ја њу, Вла до Ми ло ше вић је по сле Дру гог свјет ског 
ра та ова ко опи сао пе ва ње: „Дви је чо ба ни це пје ва ле су па ра лел ним се кун да ма. 
Ди со нан це ко је овим пје ва њем на ста ју ни су оштре. Не што сјет но из би ја из 
овог пје ва ња. Бла гост тих ди со нан ци про из и ла зи из при род ног не тем пе ро ва

ног пје ва ња, а во ка ли зи ра ју там но и за тво ре но.“21

Ни Пе тар Ко чић не за о би ла зи ову ве ков ну пе сму. У јед ној цр ти ци22 опи су је 
мла ди ће ко ји, до бив ши аустриј ски по зив за слу же ње вој ске у Гра цу, пе смом 
ја ча ју бол ну ду шу: Сол да чи јо, мо ја бри го ше тка, / ој, је ли ко, ој, го ро зе ле на, / 
осша де ми же на ко дје вој ка, / ој, је ли ко, ој, го ро зе ле на! Ре френ ој, је ли ко, ој, 
го ро зе ле на је сте ме та фо ра за мла ду же ну ко ја ће би ти осу ђе на на ду го че ка

ње му жа што се мо жда ни кад не ће вра ти ти. Пе сма је ов де и од бра на од зла, 
ви та са бља ко јом се бра ни од не при ја те ља. Је ди ни на чин да се за то ми ту га ко

ја се ни чим дру гим не да са вла да ти.
Пе тар Ко чић у по ме ну тој цр ти ци им пре сив но пред ста вља при зор: „Два сна

жна и вит ка мом ка као дви је је ле, за гр ље ни као два бра та, сту па ју ћи по ла га но 
кроз збор, пје ва ли су ту жа ло бит ну пје сму, кроз ко ју је од је ки ва ла ту га и не из

мјер на жа лост за не чим из гу бље ним. Сви јет се згр нуо око њих, па их пра ти, а 
они све сна жни је, ту жни је из ви ја ју ову но ву, чуд но ва ту пла нин ску пје сму ко ја 
ду бо ко, пре ду бо ко у ср це за ди ре. Из пре пла ну лих и око штих им обра за би је 
оно пу но, пр ко сно, пла нин ско здра вље и сна га, а из очи ју љу та мр жња и ту га. 
Пје смом су ваљ да хтје ли да отре су те шке ча ме и ду бо ке, не ми ле слут ње што 
су им об у зи ма ле ду шу.“

Је ди ни ин стру мент уз ко ји се ој ка ча пе ва је сте ма ла там бу ри ца, не из глед на, 
са две-три жи це исте де бљи не, по не кад и че ти ри. Не ки је зо ву и са ми ца. Уз 
њу се мо же и игра ти – дво је и дво је. Ој ка чу уз там бу ри цу пе ва са мо јед но – 
му шко, же на рет ко. И там бу ри ца је при ла го ђе на тзв. се кун ди. Жи це да ју исти 
тон, али ни су са свим ујед на че не; јед на је не знат но ни жа, па кад за јед но од јек

ну да ју се тан при звук. Там бу ри ца је вр ло јед но став но са чи ње на, уског тру па, 
по ду гач ког вра та, са јед на ким пре гра да ма.

Ре ског зву ка, сва у је ца њу, сит ног ме ло диј ског ве за, там бу ри ца је ду шу да

ла за кућ ну ат мос фе ру, где се сво јим по во дом са ста ло ој кач ко дру штво. Тек уз 
там бу ри цу до ла зи до из ра жа ја дир љи ва та на ност ој ка че. Уз там бу ри цу за бли

ста ју нај ква ли тет ни ји де се тер ци, чу ју се нај суп тил ни је пе снич ке тво ре ви не, 
је жи се дла ка на ру ци. По кат кад, там бу раш на ли цу ме ста скра ја сти хо ве. Он је, 
за пра во, жи ва ан то ло ги ја ој ка ча. Јер, там бу ру не мо же да но си сва ко. А тај што 
је но си мо ра има ти по себ не вр сте углед да би от пе вао ова кав дво стих: Мућ ни 


