
ПРИЛОГ З А  И З У Ч А В А Њ Е  НАРОДНЕ П О Е З И ЈЕ  у  ЈУ Ж Н О Ј С Р Б И ЈИ .Један од најважнијих предуслова за изградшу јединствене југословенске културе и цивилизације je без сумше проиалажење јаке и позитивне платформе за ту нову и ширу концепцију Koja, имајући св.ој дубљи коре.н и од раније више теоретски смисао у историском развоју балканских Словена, најновијим историским догађајима добила je ето конкретније контуре једнога за нас пр- венстено животнога проблема, и сада, након тако сретног стицаја прилика и наклоности историје, на нашој je науци да величајноме догафају и факту кроз векове жељеног и очекив'аног политичког уЈедињења наше нације пода прави виши смисао тиме, да тај и политички и етнички јединствен наш национални организам у његову будућем културносоциалном развоју у'пути оним и онаким смером, који ће најбоље одговарати шеговој етнобиолошкој структури и осо- бинама и тако од ње٢а направи за живот способан, одлучан и м؟ ћан фактор, колико у изградњи CBOje сопствене Југословенске, а преко тога и Једне опште- словенске, толико II у унапређешу опште светске цивилизације и напретка.
Moje je дубоко уверење да' никакво мајмунисање, па радило се то о слепом и ропском подражавању Немаца, француза, Енглеза, Талијана, или било Koje друге т. ЗВ. културне нације, не може довести до жељених П0В0ЉНИХ резултата у изградњи једне више наше културе и цивилизације, него ми треба да почнемо од себе, 'И тек- кад учврстимо јаке своје аутохтоне темеље, люжемо помишљати на посуфивање извесних украса и навртака са стране. Треба истражити и по- везати. све главне и важније нити јединствене наше народне психологије, Koje 

je тужна политичка прошлост и историја нашега рода онако маЬехински испре- тргал-а и од једнога нашега народа на силу хтела и настојала да учини више етничких организама. Та јединствена народна психологија треба да служи као основица и план, према које^у he се неимари јединствене југословенске више културе и цивилизације СВИЈУ категориЈа руководити у CBOjeM стваралачком ра^у, а њу, очевидно, не можемо да тражимо нигде другде, него баш у оним наЈширим слојевима простога народа, К0ЈИ сачињаваЈу непресушив ресервоар здравих животних сокова, потребних за одржање и унапређење нашег етничког организма у свима гранама његова )кивота и развијаша. Ми можемо да не знам како с висине гледамо на тај „vulgus", али, ако нам je до истине и објекти- вности, морамо да признамо да je управо он, а не ми, који ce сматрамо ше- говим врховима, извор свију оних позитивних снага Koje нам дају могућности и право да се афирмишемо као једна јединствена нација, исто као што ce 0  исте те позитивне снаге са једнаком сигурношћу разбијају и разбијаће се сви покушаји вештачког и злонамерног порицања тога јединства, па ма с Koje стране то долазило. Почевши од језиКа па преко материалне и душевне културе, што нам je свима лепо тамо од Соче па до на помол Цариграда, у главной saje- дничко, све je то тај простосрдни и сурови југословенски рата.р и сточар



2Гласник Скоаског Научлог Друишша94створио, жилаво чувао кроз векове, често и крвљу плаћао, ударивши тако и несвесно јаке и чврсте темеље будућој великој југословенској културној заједници.Кад je пак реч 0 проналажењу те духовне копче и психолошке базе Koja треба да нам служи као упориште и норма при изградши једие једноставне југословенске више културе, онда ту треба, no мојем мишљењу, у npBOAi реду имати на уму наше јужне крајеве, наиме Јужну Србију са Маћедонијом, као терен који нам као мало Koja '"друга наша провинција може да згодно послужи у горну сврху. Тамо наиме од онога најкрупнијега дог-ађаја у. исто- рији Словена — од нихова покрштена и проналаска с.товенске азбуке, преко чега су управо и ушли у историку и у ред културних народа, па преко првог процвата старе југословенске манастирске книге, прилниа
Марка, Косовске шрагедије, Светае Горе, Призрена, Срачанице, Светијех Дечана и т. д., дакле свих најважнијих историских и културних појава у нашој про- шлости, којима се сви делови нашега народа поносе и диче и о којима народна наша песма пева једнако заносно долином Вардара, дуж Ereja до Црнога Мора као и уздуж плавога Јадрана све до с ону страну поносне данас заробљене Учке и гордога триглава — све ce je то одиграло искључиво на терену Јужне Србије и Маћедоније. Дакле ти крајеви, који су садржином своје прошлости успели да се тако лепо наметну свима деловима нашега народа, заслужују на- рочиту нашу пажну ако икада данас, када се услед тужне баштине тужне на- родне поцепаносди у прошлости са разних страна одапину све Moryfee стреле и настоји вештачки створити јавно минньеше како je теорија о једкнствености нашега народа неисправна и без реалног основа. Велим, Јужна србија и Mafee- донија, о којима се јамачно, бар у TOM погледу, обично најмање води рачуна, садрже у себи највише момената за потврду једне на реалним фактима грађене .југословенске идеологије. Jep, и што je у своје време Гундулића, Качића, затим Обрадовића, па Штросмајера, Рачкога, враза, Сундечића, Нодила, Скерлића и чи- таву плејаду апоштола нашега националнога јединства надахњивало да проповедају југословенску идеју и што je светом ватром испушало груди великога Кара- feopfea а с шиме и целе храбре Шумадије кад ее je , тргла и повела титанску борбу за ослобођење и уједињење нашега народа, свему тому имамо да тра- жимо објашњење ни у чему другому толико, колико у традицијама и осећа- шима Koja су се као неки флуид распростирала и проносила причрм и песмом кроз цео наш народ управо о оним великим догађајима из наше народне про- шлости, за Koje рекосмо да су се, у главнолі, одиграли баш на територији да- нашнье Јужне Србије и Маћедоније. Чињеница о психолошко-ocefeajHoj солидар- ности најширих народних маса кроз векове погледом на једне исте д؟ гађаје у  врло далеко) пр؟ шлости, чиме се наш народ, поред Јединств؟ ности у )езику, може као мало К0ЈИ други народ у свету похвалити најинтимнијом унутрашшом осећајном повезаношћу, што се по општем признашу сматра као најјачи доказ и потврда о јединствености некога народа.Са то.неколико речи хтео сам да у најкрупнијим потезима истакнем важ- ност и улогу историске Јужне Србије и Маћедоније с обзиром на наш нацио- нални проблем у прошлости, како би то већма -отскочила важност и потреба што интензивнијег студија тих наших крајева у данашшици с обзиром на об- јашњење многога проблема К0ЈИ може лако да буде од пресудног значаја за' нашу будућност. Jep, коликогод je време люгло учинити своју и на много тога из далеке прошлости бацити вео заборави, с друге стране СТ0ЈИ опет и то да ce je, поред свих бура и олуја у историји, у тим крајевима одржао народ наше крви и је з и к а , к о ји  je к а о  мало к о ји  познат ca C B oje жилавости у чуЕању евојих особина и светиша из старине, и као такав, без с у л е ,  сачувао многи ,драгоцени податак из наше далеке прошлости. и кад je 'го тако, оида. нема сумше да изучаваше тога народа и његове територије у свима правцима треба да заузме једно од првих места у програлгу подмлађене наше националне науке.Треба само ако fee и површио познавати Јужну Србију и Мађедонију и само летимичан поглед бацити колико на материални толико на душевни живот
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,народа у тим крајевима, па да се сама од себе наметне човеку успоредба и помисао да те крајеве назове некаковом правой југословенсколг Тутанкамоиовом гробницом, у Kojoj ce je скоро интактно сачувало стање материалне и душевне наше националне културе joui из оних времена, када ce je судбоносном пре- .судом историје баш на те крајеве Балкана са свол؛ својом тежином оборила османлиска не، ؛١ан и својим задахом кочила сваки даљи већи разви'гак и прогрес тамошшег нашег народа. На нама je да сада у освитку нових сретнијих вре- .мена из те несрейе народа нашега у прошлости изградимо cpehy за шегову бољу садашњост и будуЬност па да извучемо из забачености и заборави многи .драгоцени народни бисер К0ЈИ je тамо стајао неискоришЬен и затрпан. Културни историчар he ту и под земљом и изнад ње наћи обиље споменика, који he му објаснити многу тамну страницу у историји наше културе у прошлости с обзиром и на генезу и развој извесних културних појава у нас. Лингвиста he у мноштву и шаренилу диалеката тих крајева моЬи да открије и констатује многу језичку .појаву и из области фонетике, морфологије, значеша речи, синтаксе и др., Koja с једне стране одаје Behy сродност и ужи контииуитет са старословенским, једним од старијих природних и 1؛ ајужих сродника тих диалеката, а с друге стране са нашом чакавштином и кајкавштином Koje ce Ι-ÎCTO тако одликују својом архајичношћу а налазе се у најудаљенијим крајевима наше језичке територије, из чега, поред чисто научни؟  користи у погледу решаваша проблема историје нашега и других словенских језика, могу напосе да се изводе закључци и по- тврде у прилог теорије о нашој ужој етничкој заједници. Даже, етнограф и фол- клориста имају ту неизмерно поље рада пред собом у сакупжашу и изучавашу појава било из области материалне културе, као прбстонародне технике, инду- стрије, пожопривреде, сточарства, лова и т. д., па душевне као правних обичаја, социологије, етике, естетике, музике, метеорологије, астронолшје, религије, про- стонародне медицине и др., преко чега ce верко испожава прави дух и мисао народа нашега у свима тим различним правцима спознаје и на чему једиио као на правому темељу може да се наша национална виша култура даже развита и врши своју историску мисију у оплодши и унапрефежу опште жудске културе и напреткаУ вези са истакнутом важношћу изучаваша јужне Србије, напосе њена ؛ ,олклора, у сврху утврђивања духовне повезаности и јединствености народне лшсли Ј13МСЈЈУ члаиованаше Ј/ације у oBiifti крајевима и другим, па често и ОНИЛ.І најудаженијим на западу наше простране Отаџб؛-؛ие, износим овде неколико при- ме'ра и бележака из области народне поезије у Јуж н ојСрбији  који без сваког напрезаша и завијенијег коментарисаша люгу да послуже као најбожа потврда онога што je горе речено.
Оставжајући овде епске народне песме из ових крајева по страни, где се -скоро на сваком кораку сретамо са готово идентичной садржином и техникой осталих наших епских песама у Вуковој и другим збиркаіма, има на пр. т. ЗВ. женских песама, кудикамо подложиијих индивидуалном диференсирашу, у јужној -Србији Koje, нарочито оне са напевима, поред слагаша у тексту, одају кашто и упадну сличност у музичким мотивима К0ји.ма се певају у поједииим дело- вима Јужне србије и другим удаженијим крајевшма наше земже. Из те чиже- нице можемо да закжучимо да су се дотични мотиви, уколико носе више ка- рактер варианата, путем миграције, Koja je била омогуЬена и олакшана сродно- шћу народнога осеЬажа и духовне повезаности, рашириле по нашем народу, I-ЈЛИ, уколико представжају више салю паралеле, да су настале на основу сродне :народне психологије. Ево неколико таквих паралелних песаха са напевима:' II Истичем, да сам због недостатка потребног материјала у ову сврху. за Јужну Ср- бију у нашој литератури, а самому ми к؛е  било могућно да ствар лично ка терену испи- там, био упућен у главно,'، на грађу софиског „Сборника за народни умотворения, наука и ؛
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.Из Херцеговинеا
.moja djevojka ؛ج Оно

о по dje - ١/0ر  · на 
٠ Cijci je  onodjevojka 

Sto rano ratii na vodu?
Spustila fesak na Celo,A ruse kose na jero, u  bašči cv’jeCe poJjeva,A  bere ruže i sm d je ...

^(KuhaC, popiev, I. 16, текст по Вуку V. 
242; вар. Вук, njec. I. 374-375).

1Из Прилепа, Кратова, Штипа и Велеса. 
Bnje je опа девојче?

д е  -ВОЈ-Че д е  -BOJ- че. шчора но

ра - ни на во- да на во да 
Bnje je опо девојпе,
Шпо pano рапи па вода Со две стомнички шарени?
Удрило февпе над око Сошило алтън на чело,Търгнало долу под село,Убава песна пејало...(Сбн 1Χ/1Ι1. 94; вар. 11,111. 31; 149; X1V/1IJ. 37). 2.2 Из Крапине у Хрватској. 

Devojitca і'о٤е brata.

Из Штипа, Кратова и Велеса. 
Девојчнда ружа брала.

M oderato

Де.вој-чи-ца PV - - жа. бра- ла

тай j e  з а -с п а .л а

бра ٠ ла там je за - спа ' ла

книжнина“ 1889. и д. (цит. Сои.) ПрИ1١١ере, Kojii и у колико се разилазе од наведеник у Сборнику" и оне KojH нису од тал0؛ узети ДОНОСИМ према казивању г-ђиде؛ н. КушевиЪ (из Велеса), г. п. ПоповйЪа (из Кратова) и г. м . Чучковийа (из Штипа).
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Или из Карловачке околице:

Djevojcica ruZu brala,
Pak je zaspala,
K  ujoj dolazi rrilado momce 
Iz biela grada:
„Ustaj, ustaj, djevojace,
Sto s i zaspala؟
RuZa ti je  povehnula,
Sto s i nabrala.
D ١'agi ti se oZeaio,
Koj' te ljubio".
,Neka, neka, aek' se Zeai,
Prosto ma bilo,
Vedro nebo zagrmilo,
Grom ga ubio!"(KuhaC, popiev. IH. 48, 49; вар из србије, Славоније, Бачке, Херцеговине 0. с. 46, 47, 49, 50; Вук, njec. I. 285).3Из Бачке.

Kara Mustafa.

Adagio 54= ر

Bolea mi leZi Kara Mustafa 
دأل؟\؟ا\ع١ل ·. Bre djidi deli Kara Mustafa. 

Bolau mi leZi, hoCe da umre,Krsj njega sedi tanka ,Stojanka)

Девојчида ружа брала,
Там 'je засаала.
И  до ueja младо момче,
Вуди девојче:
„Стани, стани, девојченце,
Ш т о  си засаало؟
Кьитка рута  ши аовеиа 
Ш т о  си иабрало,
Момче т и  се оженило,
Ш т о  си лубилор — „Ак  се жени, 
Просто нек му je:Първа пушка е пукнала.Него удрила;
Сино небо се сипнало, 
гръм го удрило(Сбн Xt/111 58. Пева се и у Скопљу, Πρι-Ι- лепу и др.). 3Из Прилепа, ІИтипа, Кратова и Велеса. 

Кара Мустафа.

Волен ми лежи Кара Мустафа, 
Деј гьиди болен Кара Мустафа ! 
Волей ми лежи и кье ми умри, 
Деј гьиди —  —  —
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K a j  njega sedi tiho besfdi:— Tko de da ftiosisvttln odelo?
— Neka ga nosi taj hajduk Veljko, 
]e r je on bolji junak od теле.
— Tko ce da t'paSe ta britka sablju? 
~  Neka je paSe taj hajduk Veljko, 
je r  je oa bolji juaak od теле.
— Tko Ce da t' jaSetvog vrana koaja?
— Neka ga jaSe taj hajduk Veljko, 
]e r je oa bolji juaak od meae.— Tko Ce da t'ljubi tanku stojenku? Bre djidi deli Ka.ra Mustafa. .— N  ka je Jjubi taj h jduk Veljko, ' Jer je oh bolji jutak od mene.(KuliaC popiev. III. 64: вар.; 63, 65).4Из Славоније.

Iz ؛aaleaa se gledali.

Andzjnte ر ء وج

Savila se bela loza vinova 
Oko oaog belog grada Budima, 
T oae  bila bela loza vinova, 
VeC to bilo dvoje dragi i  mili. Oni SU se iz rnlena gledali,
1 zajedno sitau kajigu u iili.

Koj n e  um носи,море долгата пушка?
Деј гьиди — —  —
— Века ja  носи,море,таој, A jдутаВелко) 
Заитао je болье јуиак јод мене.
- Koj кье таи иоси, море, .остаратаа 
Деј гьиди — — —
— Некајаиоси, лгоре,таој Ајдута Велко, 
Зашчо je болье јуиак јод мене.
—  Koj кье таи носи, море, чифтае 
Деј гьидн — — —  [ іш ч олн ?  
— Некајаноса,море,таој А јд у т  Велко, 
Заито je болье јунак јод мене.
—  Koj кье таи вьаеа) море, краньатаа 
Деј гьндн — — —
—HeKazoBbaBa,Mope,mojAjflyraBeuKQ, 
Заигно je болье јунак јод мене.

(Сбн. 1Χ/1ΙΙ Ѳ7). 4Из Велеса.
Завила се бела лоза винова.

За-ѳм-ла с е  бе-ла л ٥ -за

Завила се бела лоза винова,
Ајде, завяла се окопу
Не ми било бела лоза винова,
Ах, таук ми биле до две луди и млади; 
Они дватаа В едно١такольо униле 
Ах, дватаа В една книга аејале.
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jeclrto drugom na rastanku govori: 
s bogom ostaj, moje drago sunaSce, 
s bogom poSo, moj prejasni mesece. Pred tobom je jedna gora zelena, 
u  toj gori bunar l i a  studena

.bunaru jedan kamen mermera ال
Na kamenu jedna CaSa srebrna 
i  u casi jedna gl'uda sneZana:A ti uzmi onu gruda sneZanu,
Pa je metnl u nedayta do srca:
Kako kopni ona gruda snežana,
'Nako kopni sree moje za tobom.(KahaC, popiev. 1. 51, Вук, njec. I. 417, 418).5Из Сиска y Хрватској.

Ne gledaj me. Sto sam malena.

خ آ ء ج .. ej. d j e - v o j -  Cl - c e .

Дојде време, двата да ееразделата...
— Ocmaj с богол, верпа Л10ја другарісо!
— Одп со здравје,верпп MOj, другаре؛Αχ, твојте кукви-тије бафчи широки; 
Стреде бафча бупар вода студена, 
Ах,иабунаротмодратлонал1раморна, 
На нлоната бульур паша стребрепа. 
Αχ, ال пашата бела грушка спегова. 
Да га туриш товоја деепа иазува: 
Как се топи тааја грушка спегова, 
Ах, шак се тот(Moje сърце)(Сбн. 1Χ/Ι11.120; вар. Χ/Ι1Ι.46; χ ν ΐ - χ ν ΐ ! , ί ؛ ί.5Нз Прилепа.

Девојчнце, драга льубинпце.

Д е  ٠ BOJ - чн - - -  цв)

драт а льу- ٠ бя - чп - це.

дра.га л ьу- 0И .ЧИ  - - де

(E jj DevojCice, sitna tjubiCice:
Ljubio b' te, alt st malena. —  Ljub' me, dragi, biCu i golema: 
Maleno je zrno biserow,
A l' se nosi na gospodskom grla; 
Malena je tica pi'epelica,AI' umori konja i ,unaka.(Kuhai, popiev. IV. 222—223: Вук, njec. I.

Девојннце, драга льубннпце, 
Льубил бпф те, ала СП малепко. 
.  Малепдо je зърпо бпсерово, 
Шпо го посат певестп на горло.— Девојчице, драга льубичице, Льубил биф те, ама си малечко.
— Малепдо je шпица преперпца, Ш чо ми скита от трага на трага.(Сбн. ѴІІІ/І1І. 126). 1414 она скоро у свим нашим севернијилг и западним крајевима позната попевка 

„Овкм шором, јагодо, — Овнлгшором, јагодице" ا ة ة  се \й пр. ال тетову OBIO

7*(Слично и у Штипу).
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у  народној поезији Јужне Србије и Маћедоније заступане су све врсте 
и х .  n i X i  и з ، ,  й о  просјачке, тужбалице, додолске, побожне, сватовске, разне љубавне, мншологпчнеи т. д. и у свима се запажа велика сличност,не само у избору мотива, него чак и у ЊИХ0В0Ј обради и начину приказиваиа са осталим нашим истоврсним женским песмама. Ми йемо изнети овде само неколико примера такога подударања.Једна п росјачкапесма из Прилепа на пр. овако почиње :Сакати пратилац-слепчев : !

„Дарујте ни, брате мило,
Даоујте ни за Господа 
И  на меие сакатника.

За пред БогаА слепац, пресецајући га, прослефује:
„Дарујтое ни, ви Рисјани,
Дарујше ни, сестри мили ....“ ,А тако слично почииу и просјачке песме из других наших западнијих крајева, на пр.:
„О  ришКани, мила бра^о!
О ришКанке, миле мајке!
Подарите, обрадујте,
Порад Бога )единога,

И  рад часа умрлога,
И  тако вам Го (Вук, njec. I. 149).Кад слепац, или његов пратилац, прими милостињу, благодари (Прилеп): 

„Бог да прости, мила мајко, —  вие т т о  ни дар$авте, —  курбан пред Бога 
ви пошло! .  Бог ви дал од невидимо —  многу стока и родбина...."

ال الذأ4ة \ „Фала, брате ришКанине! —  Господ ми т е  даривао —  и велика 
слава.Божја! —  Господ ми вам здравле дао — и све ваше задужбине...“ (njec. Ј. 15Ј — 152).

Тужбалнцесу обично у осмерцу, као и у д р у г и  нашим крајевима, али од реда без рефрена, на пр.:Млада жена тужи за мужем (Прилеп):
„Леле, леле, домакьине, —  домакьине Костадине. —  Ш т о  минајде, ш то  

МП умре,гушше во младн годннье...“(Сбн. І/11І. 46).Мајка за сином свештеником:
„Леле синко, оче свети! —  Ш т о  ми умре т и  без време, — уш те младо 

н зелено...“(1. с 41).Мајка за кћерком:
„Леле Боно, мила кьерко!... (\\. с. 4؟>ѵУнука за дедом:
„Леле дедо, зер ми умре, —  леле дедо, леле т а т к о .. ."  А. с. 4Ϊ).Како се из ово неколико примера види), усклик боли СТ0ЈИ обичнона почетку тужбалице, као што се свако нарицаше обично завршава са ускликом „о ob“( аох, jaox) на почетку задшега Стиха, на пр.:
„О  ов, леле jac сирота؛"
„О  ов! Jac сирота ш то  ліе најде!"
„О  ов! Jac сирота до Бога!"
„О  ов! Jac сирота сиромашка!" и г  д, 'ز . с. 4 .؛؟—4؛؟١ .Као у другим нашим .тужбалицама, и у Јужној Србији ожалошћена и осам- љена мајка, љуба, сестра и т. д. у нарицању за покојником успорефује и назива себе кукавнцом:
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„Леле, леле, Ј.ас сирота! — Си останав кукапца, — СИ то изгубив Лозана... (Сбн. п н и .66).Из веровања народнога, да се у другом ж ؟ воту прослеђује више маже живот какав и амо и да се свак састаје са СВ0ЈИМ милит и драгим из овога )кивота и наставља заједничко живљеже с жима тамо, наилазимо чешће у туж- балицама на поруке преко мртваца Koje треба да испоручи П0К0ЈНИМ сродни- цима од стране оних Koji: су остали овамо. Тако на пр. у једној тужбалици, исто из Прилепа, сестра, ж а л е к  за мртвом сестром, позива и моли je, да по- здрави мајку, Koja им je већ раније умрла, и нека joj саопшти њене патње овамо: 
„Еве како да јеречига: — „Добро утро, м илам ајко,_ибакније десна 

рака. Да je речиш: здраво живо, — здраво живо од Калина. — Калина 
ja многу мачна — от свекърва и од мажа..." Муж. \о\ \ ة١ ة ع١ ا  оиз، м١ ушс ١ج  грди и злоставља, скита ce no механама, опија се тако, да je вас иметак про- рајтао и дотерао jy до просјачког штапа, а. свекрва такође д а 'je мучи и нема -срца према ж о ј... (Ј. с. 65), што се подудара, поред других, са поруком по покојнику на онај свет у једној тужбалици из Паштровића у Боци Которској: 

„Ма лк тн се с јадом молпм(вели нарикача, односно мајка, жена, сестраили било ко од женских укукна) — да — 
виш достаа добра, — шшо смо тамо оправили: — Казуј, бане, по истини, 
— да смо јадни и жалосни, — е се за нас не спомижу, — својој к у к  не 
доходе, — друге за нас не питају" الآلا١ئ١ ًا١\ةة. ١. آلأل .У вези са старим словенским природно-религиским назиражима живе још и у Јужној Србији, поред других, извесни ритуални обичаји као преостаци не- кадашжега култа вегетациских божанстава и ПОЉСКИХ делюна, кјнма je хри- ш кнство доцније у борби око асимиловажа словенских незнабожачких маса местимице успело да даде неки cBoj печат, али у суштини су ти обичаји и даже остали оно што су били, наиме природно-религиски,. Један од такових je на пр. обичај Τ.3Β. додоле, прща, прпорушеК0ЈИ je раширен по свим деловима нашеганарода, а у Јужној Србији и Макдонији се такође зове или или
дула,-ء, дудулща, пеперуга, пеперуда.Карактеристична баш по OHoj гореистакнутој христианизаторној тенденцији je једна таква песма из ΟΚΟ-лице Прилепа коју сеоска чељад обојега спола са свештеником на челу за време суше, н о с е к  крстове, кроз поље певају:

„Кърсти носам. Бога молам: Господи помилуј؛ — Да зароси сигпна 
.роса: Г. пЛ— Ситна роса берикьетна: г. п.؛ — Да навадн берикьето: Γ.Π.؟—  
Берикьето — вино жито: г. п.! — Пченичице — до појаси, г. пЛ — а ържите — 
до стреите, г. п. — царевкитье — до гредите, г. Π.Ϊ — ' о т  два класа — 
шиник жито, Г. Π.5 — од две зьрна — две меигиньа; Γ- Π.5 — по полето —  
м е т  и млеко, г. п.! — М е т  и млеко, вино, жито: г. п.! — 'Да се ранат  
снромаси, — скромаск, спрачиньа“.Исти обичај постоји у Штипу и Кратову.Ношеже Кретова заменило je некадашже ношеже зелених гранчица, а рефрен: „Господи иомклуј!“н.екадашжи: „о /  додо (или одн.
„Oj додо ле, Moj божоле!“као у другој познатој нашој песми:

„Молимо се виіпжем Богу, Oj додо, oj доло ле! — да у дари росна 
киша, '  Oj додо, oj додо ле! — да пороси наига пола,.  Oj додо, oj додо ле !"... 
„И  три пера кукуруза, — Oj додо ле! Moj божоле!... \١١уи, п у і  \. \\Б, ١١٦١.- Горжој христианизованој додолској песми из Прилепа имамо паралелу у једној таквој песми из црне Горе, Koja се једнако почиже:

„Ми крсте носимо, — ми бога молимо, _ а у  бога просимо, — да ни 
бог дажда да - Господи помилуј!..." 4 . Ü . ١٠ آل١٦  .Међу сватовсккмпесмама налазимо такође занимљивих паралела у опи-сиважу свих карактеристичнијих момената свадбе. Тако, кад младој невести плету или мажу косу, певају Кратово):.

„Не ли те е жалба, девојко: — за руси коси цьрвени) — за девојачко 
ходенье. . .? “ (Сбн 1І/ІІІ. 60) — слично као што у свадбеној песми из срема мајка, плетук косу кйери пре свадбе, каже:
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„O j косо Moja, жалости Moja؛ — Док сам шг плела, насам тае клела, — 
већ сам те плела, па сам певала" 4 :(И опет Кратово.(<؟،؟ .п\ес. N الددأا١

„Не лп гае жалба, девојко: — Мајка т а  плака, т п  трает, — та т к о  т  і؛
илака, ши траеш?“према речима песме истом приликом из Босне:

„Наша Мејро,је л 'т а  жао мајке؟... Ηαπια Мејро.је л 'т а  жао баба ...؟ ا١.\ ٠هة  . Када пак сватови младожешини долазе по девојку, дочекују их сватов!-؛ невестини са поздравом:
„Добре дошле катьена сватаове, — добре дошъл, куме а старејку, —  

добре дошле, два млада девера, —  добре дошьл, млада младоженьа...؛“ \С.бѵ, ІІ/ІІІ. 62і — а тако се дочекују и у Горшем приморју: 
сватови! —  а за Мару гиздаву кевојку...“Вук, njec. I. Ј8); у Рисну:

јепче господпае, добро досаао؛... Стара свате господане, добро допіао!... 
Ђевер-баше, брако наша, добро cmе дошд. 19 и т. д.Када je већ одлука пал.а било после прстеновата или кад већ млада невеста приступа сватовима да je воде, пева се (Кратово):

„Мора Jano, мора половерко, —  ja  како се саошта зарачаше: —٠ Не 
аскачам пред тугьа тугьанца, — ja  ае вакам тугьа татко , тате , —  ja  ае 
вакам тугьа MajKba, MajKbe, — ja  не вакам тугьа бракьа, брате, —  а камо 
ли рука до целивам“(Сбн ІІ/ІІІ. 62) — попут онога што се TOM истом при- ликом пева у северној Србији:

Ао коао, ααιπα другараце! — ' Другара٩е, ната невернаце؛ — Не л'се 
сааоК нама заклашаше, —  да не станеш код тумана, коно, —  да не Лзубаш 
туЬу руку,лоно..." (Вук, njec. I. 6). Нли кад се у другој једној таквој песмииз Конавља млада невеста описује како je замишљена:

„...Ђе je допіла шуђем двору, — а у двору к туђем бабу, — шуђег бабу 
бабом звата... туђу мајку мајком звата... mytjy браКу браКом звата..." й. l y  На помол сватова дворима младожење позивају стару мајку (Кратово): 

„Ja искони, јунакова мајко, —  т а  погледна доле преко поле, —  да са 
вадеш, какво добро аде: —  Добро аде, о т  подобро воде, — сокоН аде —  
јаребаца воде, — голуб аде — голубица воде..." (Сбн \\14، .\\؛؛ ؟ ). ѴѴ і٠. „Излезна, 
мале момкова؛. — да видна؛ чудо големо, — какоф т а  паун долете — а 
пауница по него“(ѴІ/ІІІ. 37). Тако исто TOM приликом дозивају сватови старумајку у Боци KoTopcKoj:

„Весела се, женакова MajKol — три  т а  сунца дворе обасјала... Иде соко, 
вода соколицу, благо мајца, златна су jo j крала" (4 الذأ١  п\ес٠ \. 4 ,·(؟ 4٦١. ال  
С р у . ·  „Изађа пред двор, мајко, — да вадаш, аде ли лепа Пера, вода Л ' де- 
војку, — водил' девојкудо десну руку?“(V. 67) и т. д.

Нз великога броја паралела међу песмама вадимо само овонеколико карактеристичнијих примера:Девојка огледа своје лице и налазеКи се лепом, природно, жели да западне млада исто тако лепа мушкарца, а на саму помисао, да би je могао зап.асти какав удовац или старац, даје јака о душка својему незадовољству:У Вука.
„Девојка je Kpaj горе стајала,Сва се гора од лица сијала, 
Девојка -je лицу говорила:
„Давор' лаце؛ давор’ браго Moja: 
„Да ja  знадем. Moje бело лаце, 
„Да ѣе тебе стар војно лубата, „Ja  би ишла у гору зелену,
„Сав ба пелен по гора побрала.

Из Прилепа.
„Мома сада во лавада, ајде,В раце държи огледало,В огледало с огледује.
Со лаце се разгорује:
— Oj т а  лаце, бело лаце؛
Да знам, да знам, Koj те  тебе, 
Koj те  тебе, кье кердоса.
Дали старо, дала младо.
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„Из пелена 6' воду извијала,„Т е би тебе, лице, умивала,
„Кад старлуби,
„А  да знадем, M o j
„Да ке тебе ?ллад Bojno тьубшпи, -„Ja би ишла у зелену башчу,
„Сву би ружу ио башни иобрлаа, „И з руже би воду извијала,„Т е би тебе, лице, умивала,
„Кад млад гьуби, йена му мирите".(п.јес. I. 306-307).

Ал je ерген, ал je вдојег(?
Ак je ергеи, да кьердоеа.
Да кьердоеа бело лице!
Ак je вдоец, да кьердоса.
Да кьердоса църни катран!''(Сбн ΧΙΙ/1ΙΙ. 115).

Девојка седи крај воде а мимо пролази старац почигьуки разговор упитолі, да ли се може напити воде, како би лакше прешао на оно што му je главни ЦИЉ, наиме да упита девојку, би ли се љубила с њиме, на што од девојке
Од Дубровника.
„Текла вода текелија.Над ЊОМ расла шевтелија.
Под њом сједи Ан-ђелија,
Отауд иде стаар делија:
„Божја чомок, Аи^елија!
„Г1ије ли се текелија?
„Једе' ли ce шевтелија?
„Љуби -ли -ce Анфелија? —„Ид' одатле, стар делија!
„Не пије ce текелија,
„Не једе ce гневтелија 
„Не луби ce Анфелија".
О туд  иде млад делија . . . . .  и пита исто, а девојка лгу по- В0ЉН0 одговара.(Вук, njec. I. 307—308).

добија негативан одговор:Из Прилепа, Штипа и Кратова. 
„Дотекла je река Вилбилъова' Донесла je гранка шимширойа 
На иостельа мома Ангелина 
Оздала иди един стари дедо: 
„Поможи Вок, люме Ангелино! 
Дал се иије река Билбильова 
Дал се кврши гранка тимширова. 
Дал се льуби мома,Ангелина?
— Не се није река Билбильова, 
Не се кьрши гранка тимширова. 
Не ءء льуби мома
Оздола иди едно лудо младо . . . . . .  којему девојка на иста питатадаје афирмативан одговор.(Сбн. XII,'III. 122). 3.Драги je код драге већ дуго у ашиковашу и хоће да иде. су већ запевали и други знаци одају зору, а драга за све то само да би га и даже код себе задржала: Вели, и петли налази изговор,У Вука.

„Зора зори, п е ш л н
„П уш та ј ме, дугно, да идем.
— „Није зора, век je месег(, 
„Посиавај, јагте, код меие.
— „краве ричу око куке,
„Пушшај ме, душо,
— „Нису краве, век су але, 
„Посиавај, јагње, код меие.
— „Турци вину на цамији
— „Нису Турци, век су вуци..."(njec. I. 361-362).

Из Тетова.
„П етлите  иејат, ден ми се дениш, 
„П уш та ј ме.бела Митро, дастанелг.
— „Нагиите иетли отвенер иејат, 
„Понекај, лудо-младо, иоснавај, „Полвубај бело лице Митрино.
— „Гуекьите гранат, ден ми се денит, 
„ П у т т а јме.белаМитро, да станем.
— „Нашите гускьи отвенер гранат, 
„Понекај, лудо младо, тоенавај, „Польуби бело лице Митрино."(Сбн. ΧΙ/1ΙΙ. 53).

٠ у  варианти из Штипа, место „Билбильовастоји а место
ішіліииірова" -  „дрва дафнново".



12Гласник Скопског Научног Друитта04أ 4.Девојка угледа момка К0ЈИ joj се веома допао и моли мајку да га зове на конак. Мајка се тому противи и износи CBoje приговоре у ту сврху Koje кћи редом побија:Из Дебра. У  Вука:
Мајка: „...Момчету вала ракија, 

,Момчету вала вечера,
 ".градска мека аостела ا؛لل1

Кйи: „....Moje му очи ракија, 
„Moje му лиде погача,

„А  6’јело
„Росиа му трава постела. Ведро му небо покривач,
„А  Moja рука узглавле..."(njec. I. 431).

М ајка:„ T o jкьапосакатвино дървено," 
І и :  „Моиве дърни очи, мајко, виио

дървено."
м.: „To j кьаиосакат льутараки)а." 
к... „Мойте еълзи, мајко, льута

ракија."
М.: „To j кьааосакатсладка вечера."
К... „Моево лиде, мајко, сладка вечера." 
М.: „T o jкьапосакаттопла постела."
К.:„Мојаваснага,мајко,топлапостела,(Сбн ѴІІ/ІІ1. 73).5.Момак и девојка се кладе да заједио преспавају ноћ и не дирају. .Момак ставла кола а девојка CBoj ђердан. прва девојка и губи опкладу: да Један другога долази на мањеИз Далмације.

„Кладило се момче и дјевојче 
Да саавају, да се не дирају.
Момче"ставла свое кола рогата,
А  дјевојче ђердан исиод врата.Ш то рекоше, тако учинише:
Момче лежи каио деиаиида,
А дјевојче каио жеравида.Кад je било нойи у понойи, 
Проговара млађаиа дјевојка: 
„Окреии се, ие окреиуо се,Мртва тебе окретала мајка Од Јурјева до Петрова данка!
Зар т и  жалиш свог кола рогата? 
Ja ие жалим ђердан исиод врата."(Вар. ар. Вук, njec. I. 655).

Из Пирота, Штина и Кратова. 
„Облагале су се момче и девојче. 
Да спавају две иочи иаједио.
Да саавају, да се ие задеиу:
Момче дава коиьа исаод себе,
Мома дава гердаи испод гърло. 
Момче спава како4  девојче како водъ
Па девојче потиом говори:
— „Льиби меие, младо иежеиеио, 
„Ja ие жалим гердаи исиод гърло, 
„А  п т  жалиш коньа(Сбн Χ../Ι1Ι. 46).

Моліак спава између две девојке од К0ЈИХ луби само једну. друга га позива да луби и л у , на што момак одврайа, да не сме од лена, брата одн. брайе, К0ЈИ су кавгаџије. Девојка, да би постигла ЦИЉ, наиме дошла до момкове лубави, иде па трује брата одн. брайу: У  Вука.
„Сунде зађе међу две илаииие, 
Момак леже међу две девојке;(Вар.: „А  ja легох међу две Влахиле, Једну Јанку, а другу Стојанку...") 
Једну љуби,ß другу
Ал' говори леаота девојка:
١,Љуб’ и меие, момче иежелеио!

Из Пирота.
„Сълнде зајде медьу две алаииие, 
Момък спава Aieuby две девојке, 
Стаиу лвибе, Стојану ие льиби! 
проговаре Стојаиа девојка:
— „Льиби меие, младо иежеиеио!"
— „Льибил би те, убава девојко,
„Ал п т  бракьа вър
„ У  дружина върли кавгалии.
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„Љубио б' тое, леното девојко! 
„Али не смем од брата твојега: 
„ У  тебе je  братад кавга1,،ија١ „Кудгод иде, он замеће кавгу." Кад то чула лепота девојка.
Она нде ال гору зелену.Te премейе дрвље и камење,
Док je нашла 2الؤال отровниду 
Утонила но кондира једа

„Оче мене ліладо да убију.— проговаре Стојана девојква: „Льиби мене, младо неженено)„Ja  че бракьа лъсно да отрујем: 
„Че отндем ال горе зелени,
„Че уловим змиjال трооглаву,
„Че натоним једа о ди змију,
„Че отрујем Moje мили бракьа."، Сбн Χ./11Ι. 47).

Te je евога брата отровала..."(njec. 1. 224—225).Природа и њени појави, Koje и иначе примитиван човек све од реда ожив- љава и чини себи сличнима, пружају народним песмама, особито љубавнима, широко поље мотива за излев најинтимнрјих душевних осећања.Отуда на пр. оно често апострофирање цвећа, ливаде, воде, ветра, небесних појава или истоветовање са њима Koje сретамо у поезији нашега племена, а шТо je више или маше познато и раширено у поезији свију народа. Да нас неби одвукло предалеко, jep детаљнији приказ само тога предмета у нашем смислу тражио би једну засебну опсежнију студију, ми кемо се уставити само на неколико огледа.
Из Босне.

„Карамфилу, цвиеке Moje,
Још  да ми je  сјеме тавоје..."(KuhaC. popiev. I. 115).

Девојка ce расговара c Из Прилепа.
„Карамфиле, кара ли те  мајка? 
„Ни ме кара, ни ме разговара...“ (Сбн. Ѵ1ІІ/ІІІ. 130)Човек се преноси и уживљава у улогу па позива оне који га беру,да га не дају свакому, него оному ко га уме лепо носити и брижно чувати: Из Кочана, Штипа и Кратова. Из Војводине.

«... Бога теби девојко,
„Не дај мене јунаком؟
„Јунади су иустовнзаци,
„Они мене ружно носе,
„Цели данак за шетиролг 
„А  у вече мному
„Век ме тодај девојкама.
„Оне мене леао носе:
„Вас дуг данак за недрима 
„А  у вече за косама;„Када младе спати иду,„У  хладну ме воду меку".(Вел. срп. нар. лира 321; вар. Вук, njec. I. ، 82, 317, 3.8).среку у животу, апострофира

„Берете ме, малки МОМИ,
„Берете ме, носите ме,
„Не давајте ме на јергени; 
„Јергените лудо одат,
„Лудо одат, лудо носат;
„Кога дојдат о т  расходка:
„Па ме фърльат на сметиште: 
„А  момите кротко одат,
„Кротко одат, кротко носат: 
„Кога дојдат о т  орото,
„Па ме сметнат о т  главата,
„Па ме стават В студна вода..."Сбн. XVl-XVJl/ΗΙ. 184-,85).Девојка, са алузијом на својуи овако je прекорава (Дебар):

Oj ливадо, зелена ливадо, — ja  те  cejax, ja  те  cejax цвекье и босилек,
—  т и  излезе, т и  излезе чичек и конина...(' l O k  \ ا'\\أ.\\\ ؟ Π) — ًاا؟ةلة  тужСж девојке у једној нашој песми са запада:

„Ja bosiok sadim, a peiim mi HiCe! —  Oj peiim pelimCe, moje rosno cvice,
—  s tobom Ce se moji svatovi kititi, —  kad me budu miada ka grobu voditi..." (ZbNŽ . IV. 290; вар. Вук, njec. I. 455).призор како се у отворено земљино крило спуштају 'смртни остаци пре- минулог љубљеног створења изазива очајан вапај из уста уцвиљене жене Koja,



14Гласник Скоиског Научног Друиипва106у тренутку крајње душевне потресеиости одуховљава саму и чини Jeодговорном за ту своју Hecpehy, предбацујући joj (Охрид):
„Църна земјо, шнура земЈо, — зашчо СИ се отаворила, — како ламја СИ 

зинала? ...Ах таи, земјо, пустаа да СИ! — Ота таебе сме, ток во таебе — иие 
ситае кье влезиме, — да ни јадиш наши меса, — да ии чијаш наши они..." (Сбн ΧΙ/1ΙΙ. 23). С  друге стране на пр. у једној нашој западној песми нека СИ- рота девојка, налазеЬи се у очајном положају, такофе апострофира земљу) ал!'і не у прекорном тону, него, шта више, моли je за то као за неку услугу и милост, велећи joj (Босна):

„Цриа земло, прими меие у се, — jep ja  иемам иикога од рода, — но 
Дајиду братаа матаерииа..." \ ًالذا4١ ًاا\ا؛ة . N. H ) .Девојка огледајући у водиCBoje лепо лице, с њоме се упушта у разговор и каже (Велес):

„...Дејди водо, мори, бистара водо, — как сум бела, водо, ем дървена, —  
ју'шне да сум, водо, дзрнојока, —  би изгорело, водо, сијота иисаи: — и же- 
иетаи, водо, иежеиетаи..." (О ул. 1|\\\. ذآل\Нека Петкана уранила рано на Дпа ће га поздравити Прилеп):

„Добро таи утаро, Дуиаве!" ة Дутав ١0١ 0 | ، к ٠. „Дал таи Бог добро, 
Петкано“. Затим га Петкана даље пита, колико je лафа низа Њ отпловило, откада су петли пропевали, а Дунав joj тачно о ΤΟΛΙ реферише (ΙΧ/ΙΙΙ 115— 116).Други пут девојка проклине Дунав,зато IUTO joj je удавио брата са сва- товима и вели:

„Дуиаве, бели Дунаве, — гаи да би ми се разделил — на деведесета 
делови — на сто  и шеесеш утокп...“а Дунав joj одговара, износеЬи узрок,зашто joj je удавио брата (χνΐ-χνίΐ/ΐΐΐ. 59).Аналогних апострофација водеи измењивања мисли са тим природним појавом у осталој нашој поезији има много, на пр. кад подринка девојка прекорава дрииу:

„Дриио водо, гитао С' се аоиијела, — гигао. СИ Moje драго заиијела؟..."  (Вук, njec. ). 331).Или: „Драво водо, тздравп ми дра— а Драва joj казује како. jeдан раније била са гьеним драгим (KuhaC, popiev. Jl. 151).Затим како нека млада Туркина, Kojy су против нене воље хтели удати за Арапина, долази на језеро са намером да се утопи па, пре него he се у Њ ба- цити, овако га поздравља:
„Божја aoMoh, зелено језеро؛ — Вожја rtoMoh, Moja Kyho вјениа؟ — у  

таебе hy вијек вјековатаи, —  удаЬу се за таебе, језеро,— волим за тае него за 
Арапа“ (Вук, njec. II. 383) — што одаје неку аналогност са. ускликом Марка КраљевиДа у једној другој маћедоиској песми, што га je управио Рељи Ш есто- крили када je овај, нашавіпи Марка поваљена на обали Вардара, позвао га за девера, а Марко му довикиуо: „A j ont —
со меие сирака, — меие ми je Вардар таатака и мајка, — а тесоктаа меие ми je  (Сбн. χνΐ_χνΐ1/111. 78).

Ветар,као анимизован природни појав, поред опште улоге гласника у целокупиој нашој народној поезији, преузима кашто и улогу будиоца ода сна. Тако га-на пр. зазива и моли млад војно, да му не пробуди љубе (Костур):
„Не дуј, вегаер, ие дуј север, — ие ми буди тарва льубиа..." и .\\\؛\’\)  уА девојка Ђурфа се на њ срди за то што je отргнуо грану маслине, под којом je Ofta спавала, и тако je пробудио, па га куне ؛ Прилеп):
„Ветаре.ле, ветаре, да би недувнал؛ — Зашчо ме јота сои, ајде ветаре

разбуди?“ (ѴІІІДП. 130).Или (Велес): „A j  де би, ветре, не — — шчо сладоч со и  СИ сонујав...и(ΙΧ/ΠΙ. 102),' што нас подсеЬа на слично бу-феше девојке под наранчом, борол؛ и др. у осталој нашо'ј народној поезији (в. Вук, njec. I. 348, 349).
Суще, месеци звездесу такофе у народној поезији 'често престављани
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као важни чиниоци и посредници у љубавним стварима. По гдегде ce у таковим песмама крију преостаци старих митских назирања наших праотаца .0 T I  не- бесним појавима, као што je то на пр., поред осталога, случај са мотивом са- држаним у песми „Сунце и добар јинак", Koja je позната по нацшм западним крајевима) а забележена je и у Маћедонији, на пр. у Битољу (Сбн. ΧΙΙ/1ΙΙ. 3), према којој ce неки до.бар јунак кладио са сунцем да ће за дан обићи свет. Обиђе ли пре сунца, сунце ће њему дати своју сестру за .жену, а претекне ли га пак сунце, јуНак ће њему уступити свог доброг коша. Јунак приспева пре сунца и оно држи реч и flaje му СВ0ЈУ сестру за жену.Мефу мотиве пак, грађене на onuiToj анимистичкој психологији простога света о тим појавима, спадали би, поред других, на пр. ови (Битогь):Девојка се обраћа сунцу и пита га за браћу, сестре и осталу родбину, а 
суир \ο\ .. „Твојгае бракьа конье седлага, — тавојтае сестари венци
вијата, —. тавоја мајка кравај месиш, — тавојо ташка пугакьи сшегато, — Kbe 

СИ јодат за невеста“(ΧΠΙ/Ι1Ι. 26) — попут онога кад млада Ришњанка Станеслично са сунцем запровргава разговор и оно joj исто тако на разна питања 
f؟ d . p c ، \  „О  Бога ми, прелијепа Стаане؟ — Кад ме I I U I ,  да гаи право 
кажем...“ (Вук, njec. V. 48—49).Други пут се зазива сунце да изађе и буде сведоком једнога тужнога при- зора, наиме :

„Излези ми, јасно сънце, — тау да видига, КС сс краде — чеду уд макьа“ (Сбн. ѴНІ/ИІ. 56).Или да сеустави па да види другу неправду Koja се чини:
„Постаој, јасио слънце, — aocraoj гаа почакај, — nocraoj гаа погледај 

как ce братаьа дслата, — сестари дел нечиньата...“ 0 ل11\ا . ЛБ١١ — попу؟ друспх наших песаліа, кад се уставља сунце:
„Лако полако, суиашцејарко, — док Moja ceja сродом с родом с’ изжуби, 

с мајком опрости ...“(Вук, njec. V. 7 6 ;7 ا ).Или кад се оно уставило и у чуду гледало, „гдје — иоставла mpoje сирочади...“(Nar. pjes. Μ. н. Ѵ/І1 62); или ce устављана поглед нејаке сирочади којима je мајка рано умрла (1. с. 268); на поглед где воде свезана јунака.на стратиште (1. с. 269); смртно рашена на покопаше 
(١. с. TÏQ), 1 1  131 „гдјс брага своју сесгарицу удаје: — ие удаје, исго арсаро- 
даіе (1. с. 301) и т. д.Позната je у целокупиој нашој народној поезији успоредба лепоте девојке са сунцем и месецом, па биће да je на основу исте представе никла и изази- вачка апострофација месецана уста неке лепе девојке у једној песми из Велеса: 
„Свстаи, лгесечино, колку гагао можега, — дал кье можсга таи да ме иадсвс- 
тиш !...“ (Сбн. ΧΙΙ/ΙΙΙ. 33).Наша народна песма придаје звездамаулогу нойних гласоноша, према 

ل ًحال٩ة  верещ е ؟،ρπ,ΒΤΒ تا\ةآلةاج٠ ًأ . „Богом свсгаро, зв’јездо арекодиице؛ — аре- 
кодиш ли с исгаок' до запада? — Долазигп ли над Ерцеговину, — и виђага 
ли Ерцега Стјеиана?“.Вук, njec. Ј. 570), а у једнакој их улози представљајуи песме нашега Kpajftera jyra, како то, поред других, потврфује ова из При- 
лтл ١,0ل гаи дзвсздо, дзвездо мори, — дзвездо деиице؛ — таи високо грсиш
дзрездо, — и широко гледаиг, — кье тас прагаам, дзвездо мори, — право да 
ми кажеш: — да ли СИ видела, дзвездо мори, — Mojrae девега бракьа?" ة звезда joj одговара и казује да су шена брайа отишла тамо преко црнога мора (Сбн. ΙΧ/ΙΙΙ. 91). III. III.Слике, успоредбе, епитети и друга средства, којима се, у главной, одли- кује поетски начин приказиваша од прознога, такофе сачишавају једно од вер- них огледала у којему се огледа дух некога народа, у те т. ЗВ. фигуре пре- точио je наиме' просТи свет у СВ0ЈИМ песмама оно што се обично најживље



16Гласник Скоаског Научног Д р у и в а108дојимље његове душе, и ми, анализујући те фигуре, не формално у духу Ари- стотела, Цицерона, Квинтилијана и др.) него садржајно, упознајемо ce уједно са оним објектима, који су се са душом некога народа срасли и интимно пове- зали као што може да са душом буде интимна песма Koja непосредно из ње извире. У  тим сликама, успоре۶бама и т. д.) кад бисмо само били у могуЬно- сти да расплетемо све нити KOjHMa су повезане за живот и KOje воде до ЊИ- хове генезе, открили бисмо, без сумње, мноти етички, естетски, природно-ре- лигиски, антроио-географски и т. д. моменат, К0ЈИ je карактеристичан за народ чијој поезији те фигуре πρ-ипадају, а неретко.се упознали са извесним гьеговим психолошким особинама Koje су јамачно бивале и од пресудног утицаја и важ- ности за формацију целе етнобиолошке скруктуре тога народа и, према тому, целокупног његова културносоциалног развоја и живота. Далеко од тога, да ,бисмо се на овоме месту могли .упуштати у слична детаљнија и суптилнија испитивања, ми ћемо у смислу досадашњих својих напомена и бележака изнёти некоја карактеристичнија подударања из поезије најјужнијих наших крајева са осталом нашом народном поезијом и с обзиром на употребљавање тих т. зв. поетских фигура.Тако за ону врсту фигура Koja би према Квинтилијановој класификацији спадала у ред „апострофа-молитва" налазимо следеће паралеле:
Из Рисна.

٠Дај ми. Боже, очи соколове 
И  бијела Крила лабудова,
.Да прелетим ареко Рисиа града, 
,Да ja  дођем ال Петрове дворе,
,Да ja  видим Иетара вјереиика...“ (Вук, njec. I. 9).Вар.:
١Дај ми. Боже؛ крила Соколова, 
,Дуговиде очи лабудове 
,И  шареиа nepja паунова 
,И  дугачке иоге ка' у орла,
-,Да полетим етојну Цариграду,
,А на дворе цара од Стоамбола, 
,Да ja  видим, ттоно  царе ради...(V. 264)

Девојка се обрайа Богу и моли га: Из Самокова, Штипа и Кратова. 
„Дсу МН, Боже, очн
„Дај ми. Боже, крила пауиеви,
„Да прелета море и бел Дуиаф,
„Да си падиа у царева војска,
„Да избера на)болье јунака."(Сбн Ѵ1/І1'. 30).Из Пирота.Исто, са разликом да у трећему стиху, место „морестоји: „Влашко н Бог(Χ/1ΙΙ. 45).,Из Дебра:
„Дај ми. Боже, дај ми Боже,крильа 

соколови, — да прелета, да прелета 
Сава и Дунава, — да отбера, да 
отбера момче спроти мене, — шчо 
не пиет, Π140 не пиет вино и ракија."(ѴІІ/І11. 68).Из познате склоности простога света да он гласовно сличне речи, иако су сасвим другога постагьа и значења, доводи често у међусобну везу и срод- ност, и то на начин како му најбоље пристаје у извесној прилици, никле сут. ЗВ. фигуре агноминације и парономазије, од К0ЈИХ ми за наш случај наво  ̂димо ове паралеле:Момак или девојка К0ЈИ се воле говоре једно другому I-іа растанку нека nocejy семења, па:(Из Прилепа, Штипа и Кратова) (у Вука)„...Ако ти никне жут 

„Увени, душо за мноме; „Ако ти никне „Дођи ми боса по ноћи;
„Ако ти никни боснлн(вели девојкамомку),
„Босо кье търча и'ш по мене,
١кѵ١о Ί  и  мединве,
„Меден кье бидиш со мене;
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„к .0  Tft 1 1  љубица, 
„Љубићемо ce довече".(njec. I. 483).„Ако ти никни тоио

,, Тоиол кье бидиш со м ене..."(Сбн ХѴ/Ш. 53).Вар. из Велеса:„ ...А к о  ти никне
Страденкье бидеш за мене,Ако ти никне то
Топ да ro бије мајка ми,Ш то не ме дава за тебе. буду врло различна облика, имамо у паралела:прилика ставља напред у форми питања, на њено место дошао предмет ко)и се Из Горњег Приморја.

„Ш т о  ce cjaje ореко Будве града?
„Ал ’ je сунце, алп

-  „Н и т  Je сунце, нит ' Je JacaH мјесец, 
„Него снаха мефу феверима....“(Вук, njec. 1. 56; вар. 14; V. 30—31).

Мефу у۶поредбама, Koje могу да нашем случа^у, поред других, и оваких !) У облику антитезе тако, да се затим се порицањем она уклаша, да би хтео са приликом успоредити, на пр.: Из Велеса.
„Ш т о  ли cjae Давндовн двори?
„Ал Je сълнце, ал Je месец,
„Ал Je дзвезда 'сјајница?
— „Ни Je месец, ни.Je сълнце,
„Ни je дзвезда сјајница,
„Туку ми Je дилбер Ева..,“(Сбн Χ/111. 37; вар. 38). У Вука.

„ Ш т а  се б'јели у гори зеленој?
„Ал ' je снијег, ал’ су лабудови?
„Да. je сниј، ٠г, Bel· би окоинио, 
„Лабудови ael· би иолетјели;
-  „Н и т  je снијег н чт су лабудови, 
„Него шатор аге Хасан-аге..."(Вук, пјес.1 1. 527; вар. Nar. pjes. Μ. Η.

4 ة١قة7ت  P Pi
У Вука.

Из Прилепа.
„Ш чо Je јона jy  горица 

„Се лелеи, наНо, се 'белеи,

„Да je грушка, нан
„Ви се грушка, нано, растопило; 
„Да je стадо офнарово,
„Бп сеспгадо, нано
„Даль се бу ли пребулени,
„Би се булн, нано,— недовршена. (Сбн 1Χ./11Ι. 95). Из Битоља.

Ш т о  ароцвилзе у Банзане Горше? 
,Да Л' je вила, да ли гуја Лзута? 
.Нит je вила, нити гуја шута,
.Bel· т о  цвили ПероеіА ВаШри^у 
,У  рукамаЋоровик (пјес.1 IV. 1). једноставним по- на место прилике

„Ш т о  ми иоие’ли два петли 
„ У  Солунскьнше 
— „Не ми съ били два петли, 
„Но съ ми били два брата...“ІІ/ІѴ. 112).2) У  облику антитезе као горе, али без питаша, него стављашем прилике унапред, па њеним уклањањем и онда П0ст؛ вља се прави предмет који се успорефује:Из Битоља. У Вука.

„Полетио соко тица сива 
„Од светише од Јерусалима 
„И  он носи т щ у  
— „То не био соко тица сива, 

био светитеш Илија..."injec.i II. 46).
„Долетале два гулаба;
— „Не ме биле два гулабо,

„Туку бале два стројнпка,
„Да- стројосат малка моме." (Χ11Ι/ΙΠ. 25; вар. из Прилепа Ѵ1ІІ/ІІІ. 125).
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Из западне Србије.
„Док долепе крсташина орле...
— „То не бјеше крстатина орле, 
„Но гао бјеше Микоиику Марко...(Огледало србско 426).

Из Дебра.
„Играто јагње во големо стадо,
—  „Не е јагње во големо сйадо, 
„Ток е младо со добра невеста*ѴІ1/ІІІ. 74),Једноставне успоредбе:

„Ja сн имам невесшида, — какогордкајаребида« ؛\Ьк؟оіь. О т Ш И у  
„Кальа има дьрни очи, — дърни очи како грозъс — КОКО грозье камеи- 

долско“ (Прилеп. Сбн. X V I—ХѴІІ/Ш. 206).Млада обесі-іа девојка успоређује ce:I. са змијому трави2 ؛. ca рпбому води3 ؛. са І„како
конче невјанато");4. са неуарегнутнм 5. са у гори (Дебар.Сбн. ΙΙ/ΗΙ. 157)Често ce ycnope^yjy само извесни моменти у човечЈем животу са из-са оним првима 0ДЗЈУ неку сличност и тако се топи и срце драгога за драгом, 

„Дико коиии оиа груба енежана 
— 'Нако коани срде Moje за тобом" (Вук, пјес.1 I. 555).

весним моментима из природе К0)И аналогију.Као што се топи снег на сунцу, или обрнуто:
„Како се групікаісжга) тоаеше, 
— Така се момче тоиеше 
За  малка люма јубава“(Штип. Сбн. ΧΙ/11Ι. 59).Вене, као што вене кита цвека:

„Коко, веие ouaj стручак ружиде,
— 'иако ееие срде Moje за тобом."(ib.)

другога савија, као што се савија лоза 
„Савнсе лоза

Около руже румеие,
Како би Jaue с Милеиком"(Од Дубровника. Вук, njec. I. 327; вар. м . Dž. Kurt, pjes. 35; 50). 

као што се одвиЈа грана., лишДе и др. 
„Одби се грана од јорговаиа 
И  лейа Смила од cBOje маіке,

Од CBoje мајке(Вук, njec. I. 34). 
„Cvala jesi, ١'0٤а, lipo ؤ esi cvala... 
Seda ti je  doSlo OHO tuzno wime, 
Ouo rttzno vrime ко t'o٤u odkiue (т.ј. девојку узме).(Kurelac, JaCke 121, 132). који води пауницу:

„Пауншета, војно ле!на венчаше.

„Како се квитка أ5ل،جهأ١  веиегае,
— Така се мома веиеше 
З а  малко момче(ib.)Љубњено створење ce једно око око бора или руже:
„Вила се лоза вииеиа 
Околу борва боровиі,
Околу мајка се виет 
Не можеш да се отвиет 
vT.j. ккерка). (Дебар. Сбн. ѴІ1Д1І. 70). Девојка се одбија од својега рода ,,од дрвета:
„Ела се свива, иревива.
Гора се с листа стаиува,

Мумасе с рода(Ѵ/1ІІ. 36).
„Елида се с гора иревивате,
Момида се с рода ароштавате...'؛(Ѵ1/ІІІ.36).

Младожеша je паун „Излезни, мале момкова!Да видиш чудо големо.



1111.Јужној Србпј ل0ة.3اأ.ءل ال، Прилог за изучавањг народнеور с' собом води, Β0؛ Η0 ле!
Пауницу,војно ле! за ручицу."(Бачка. Вук, njec. 1. 27). ВОДИ соколицу0 дн. звезду :„Иде соководи соБлаго мајци! златна су joj Крила."(Рисан. Вик, ПЈ.ес. 1. 47).

Какоф ти паун  долете И туницапо него." (ѴІ/111. 37).Младожења je и соко, К0ЈИ„Добро иде, ош по-добро воде,
Сокол, ا ج  — јаребица لثأذ؛ا

Голуб иде — голубица воде,
Месец иде — а дзвездгу нема..."(Кратово. Сбн. 11/111. 64).Ваљда са алузијом на иекадашње назирање о девојци као плену К0ЈИ се отимао невеста се приказује као јаребпцаили Kojy сватови —лове: „Збирајте се, китени сватове, — китеии сватове, младоженски люмци, — гора ке идете, лова ке ловите: — Горска , полска . .(Сбн. Ѵ11І/11І. 71/.И у описима лепоте девојке наилазимо на упадно слагање код једних и других песама, на пр.:Момак je видео неку лепу девојку о  лепој пак Хајкуни девојци једнапесма из Босне пева:„Од како je свијет постануо,„Није љепши iiBНего што je овијех г'одина 

Процватила Хајкуна дјевојка. Лијепа je, љепша бит не може: 
у  струку je  тан

У  образу 6’јела
Као да je до ио дне узрасла Y ت ρ ٠\١١  Према тихом сунцу прољетноме;

Очи су joj два
А обрве морске аијавице,
Треаавице Крила ласшазице,

ًالال0ة  коса ката  ибришима;
У с т а  су joj кутиБ'јели зубп два
Рукесу joj крилаБ’јеле дојке два сиваКад говори,кан'да Кад се CMiije,кан'да(Вук, nj'ec.1 lll. 82).ове паралеле:

Цонку, Kojy он својој мајци овако описује:
„ОчиBoj су, мила ле нано,

¥,10  две иърне црешне,
ОбразеBoj су, мила ле 1-іано,

¥ / 0 ,ДВР јибнлкве цървени لالة
Зубе Boj су, мила ле 1-іано,
1 . 0  два иизе бисера,

Руке Boj су, мила ле нано,Како два чива пиштолье,
НогеBoj су, мила ле нано 

¥.10 две таънкье таоаоле;
Косераздрешила, мила ле нано,

Од рамо до рамо,Како овчар стадо,мила ле нано, 
Од валога до валога;Када оди,мила ле нано,
¥.10 ветър веје;Када седи,мила ле нано,Како месъц греје:‘(Пирот. Сбн. Χ/ΙΙΙ. 461. Горње слагање употпуњују joiu иДевојчин струкje „фидан бојлија“(тур. =  млада висока стабљика١ или „тенка снага — како тенка търска": „Танка je — танка je као سرء-

лика“; лице — Белоно симиче:„Јес' видео — Онако jeMoje"; очи — стајдени клаинци: „два —
јаици'": „обрвице морске аајавице“; зуби —  „бисер иаиизани": „два низа бисера"; „када оди — како ветър Beje“:када ходи — како „кај шчо— слънце грееш е“ :„кад ce I  не — од' ње с светна — како 
јасно слднце": „ с і у  лице — ¥ 10  јарко сунце": „о гърло свегаиа — ¥ 10  ме- 
сечииа": „исаод грла \ а т .  мјесечииа" Μ ъ  д.Од епитета који се придевају девојци и момку у песмама из Јужне србије, а којих већину сретамо и у осталој нашој поезији, наводимо као обичније ове: 

٠ةق  девојку : „бела голубица“; „йиле тарено“; „горска еребица"; „аолска 
ареаерица"; „јагие галено'“, „јагне сугаренце'‘ ( : ' \ 0 ةحة.¥ح.¥١ ·, „орицко белвиче" ١ 
„златна треаетушка"; ,.гранка маслинова''; „китка невенова"; „драга лвуби-



20Гласнпк Скоаског112

чица“; „калеша Ь'бава“; „цървен трандафилъ“; „рано бовилче“; „цан калина“·, 
„цървено јаболко": „таетаоввко јаб(٠лче"; „волунцко грозите": „ровна ливада"; 
„зърно бнсерово“; „грутка шекероа";
„арилеицко вимиче"', „втаребрена верушка"; „върмено обетче"; „шанн звезда"; 
„іасна месечнна.“

 ;.'момка: „виф вокол“; „бели галаб"; „рано чвеке"; „цървен карафил آلآل
„грутче игекъерче"; „цървен тарандафилъ"; „сеилено гајтанче"; „шевтоаери 
невен“ и др.
C O N T R IB U T IO N  à L 'É T U D E  D E  LA P O É SIE  P O P U L A IR E  EN  S E R B IE D U  S U D .Dans la partie préliminaire de l’artiele se trouve soulignée l'importanee de 1'étude de la Serbie du Sud en généra!, au point de vue de la déoouverte et de la oréation d’une base solide sur laquelle puissent s'élever une eulture et une eivi- lisation Yougosl ves supérieures. L'auteur insiste partioulierementsur l’importanee de 1'étude de la poésie populaire de ees region's au point de vue ei- dessus et, в о т т е  exemple eoneret de la façon dont il eonviendrait d'instituer une semblable étude, il montre dans les trois, ehapitre suivants toute une série de textes parallèles et de variantes dans les mélodies et les poésies populaires et la teehnique poétique de la poésie populaire en Serbie du Sud, d'une part, et dans les autres régions de la Yougoslavie, d’autre' part. Analogie qui s'explique par Beei. que toutes Bes produBtions poétiqu.es sont apparues ou bien Bonrme des eréations autoohtones basées sur 1’unité fonoiére de l'âme nationale dans les diverses régions du pays, ou bien, autrement, par le moyen des migrations des motifs poétiques migrations qui elles mêmes ont eertainement été favorisées par 1'unité préeitée de la psy- Bhologie nationale.


