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ЈО ВА НА ТО ДО РО ВИЋ

СИН КРЕ ТИЧ НОСТ ГРА ЂАН СКОГ ПЕ СНИ ШТВА  
И СА ВРЕ МЕ НИ ПАН ДА НИ

С по себ ним освр том на љу бав но  
и ерот ско пе сни штво

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се упо ред ном ана ли зом и ин тер пре та ци
јом ис тра жу је по ве за ност срп ског гра ђан ског пе сни штва и му зич ке 
умет но сти. Пр ви део ра да по све ћен је те о риј ском освр ту на син кре
тич ност књи жев но сти и му зи ке у гра ђан ском пе сни штву, док је 
дру ги по све ћен ис тра жи ва њу мо гу ћих са вре ме них пан да на. Са вре
ме ни пан да ни гра ђан ског пе сни штва мо гу се тра жи ти у раз ли чи
тим му зич ким жан ро ви ма, али као глав ни кор пус за овај рад иза
бра на је рок му зи ка ко ја је на ста ја ла на под руч ју бив ше Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и му зи ка вој во ђан ског ко ло ри та. Циљ је на јед ном ме
сту пру жи ти што бо љи увид у то где је мо гу ће про на ћи са вре ме не 
пан да не гра ђан ског пе сни штва, по мо ћу ко јих за јед нич ких ка рак
те ри сти ка и прин ци па гра ђе ња тек ста се они ус по ста вља ју, а све то 
уз по се бан осврт на љу бав не и ерот ске сти хо ве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру ко пи сне пе сма ри це, ме три ка, пан да ни, 
ексју рок, ерот ска по е зи ја.

Ка раз у ме ва њу гра ђан ског пе сни штва

Срп ско гра ђан ско пе сни штво пред ста вља спе ци фи чан кор пус 
по е зи је ко ја је на ста ја ла на про сто ри ма Вој во ди не то ком 18. и прве 
по ло ви не 19. ве ка. У пи та њу је фе но мен ко ји је у ис тра жи ва њи ма 
срп ске књи жев но сти го то во мар ги на ли зо ван, прем да се у гра ђан
ском пе сни штву про на ла зе за че ци ства ра ња умет нич ке по е зи је, али 
и ме ха ни зми ко ји ће се по ка за ти као ве о ма плод ни у ка сни је на ста
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лим де ли ма му зич ке умет но сти. Dif fe ren tia spe ci fi ca ове по е зи је 
је сте што је њен на ста нак и раз вој, чи тав жи вот су штин ски, ве зан 
за од ре ђе ни дру штве ни слој – гра ђан ски ста леж, али и ње на син
кре тич ност с му зи ком. 

Но во на ста ли гра ђан ски слој имао је но ве по тре бе и но ви сен
зи би ли тет, ко ји ни је мо гао би ти за до во љен по сто је ћом умет но шћу. 
Град као сре ди ну од ли ко вао је осо бен јав ни жи вот у чи јем су сре
ди шту би ли тр гов ци и за на тли је, љу ди чи ја је еко ном ска моћ ра сла, 
а углед ја чао. Сам по сао ко јим су се ба ви ли усло вља вао је до ла
же ње у кон такт с дру гим град ским сре ди на ма и кул ту ра ма, те су 
и са ми ти кон так ти усло ви ли не ке од бит них ка рак те ри сти ка гра
ђан ског пе сни штва. 

Уло га тво ра ца, за пи си ва ча, пре пи си ва ча и пре но си ла ца ове 
по е зи је при па да упра во број ним тр гов ци ма, за на тли ја ма, кал фа ма, 
бер бе ри ма, ђа ци ма, вој ни ци ма, али и же на ма ко је су би ле део тог 
градског жи во та, а ко је су обич но ока рак те ри са не као фрај ли це. 
За ни ма ло их је оно што им је би ло по зна то и бли ско, опи пљи во и 
део „жу ра ји ве сва ко дне ви це”.1 Ра ни ја хри шћан скосхо ла стич ка 
кул ту ра ни је од го ва ра ла том тре нут ку и пси хо ло ги ји гра ђа на. 
На рав но, пи са ли су они и по бо жне пе сме, као и при год не, али нај
бо љи свој об лик гра ђан ско пе сни штво је до би ло у вој нич ким и 
љу бав ним пе сма ма. 

Ко ли ко се гра ђан ски ста леж кон сти ту и сао на ја ча њу тр го ви не, 
то ли ко се кон сти ту и сао и на на пре до ва њу вој них ка ри је ра ње го вих 
но си ла ца. Ти вој ни ци пред ста вља ли су по себ ну дру штве ну гру пу 
ко ја је жи ве ла њој својствeним жи во том. Са ва Те ке ли ја све до чи 
ка ко је је ди но срп ски пук сви рао та лам ба се, трум бе те и ши по ше, 
пе ва ју ћи и сви ра ју ћи срп ске пе сме.2 Упра во те пе сме, ко је су биле 
ве о ма број не и по пу лар не, опе ва ле су та да шње при ли ке, но ви тип 
жи во та и но ве те ме ко је су би ле за ни мљи ве вој ни ци ма. 

Љу бав и же на при род но су се на мет ну ле као до ми нант ни моти
ви. Гра ђан ски свет је во лео и во лео да во ли. Во лео је жи вот од кр ви 
и ме са, те је са мим тим и же на при ка за на та ко. По не кад оп сце но и 
ла сцив но, на мо мен те и вр ло не зграп но, гра ђан ске по е те опе ва ле су 
сво је љу бав не че жње и пат ње, љу бав не игра ри је и ерот ске по ри ве. 
Они осе ћа ју по тре бу за пол ном, те ле сном и оства ре ном љу ба вљу.

Реч је о сре ди ни ко ја је сло бод на и жи ва, у ве ли кој ме ри хе до
ни стич ка. Све што се на шло у жи во ту, на шло се и у по е зи ји и ру
ко пи сним пе сма ри ца ма, ис ка за но вр ло бо га тим и соч ним је зи ком. 

1 Мла ден Ле ско вац, Срп ско гра ђан ско пе сни штво 18. ве ка, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1946, 5.

2 Ви ди: Са ва Те ке ли ја, Опи са ни је жи во та, пред го вор и ре дак ци ја Алек
сан дар Фо ри шко вић, Про све та, Бе о град 1966, 78–79.
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Тај про фа ни свет ужи вао је у град ској вре ви. Ту се ра ди ло, при ча ло 
и при ја те ље ва ло, лум по ва ло уз му зи ку и ви но. Пе сма и му зи ка билe 
су не де љи ве од та квог на чи на жи во та. Би ле су есен ци јал ни део 
сва ко дне ви це. По е зи ја се, да кле, на но ви на чин вра ти ла му зи ци. 

Сам на ста нак по е зи је ве зан је за син кре ти зам и вре ме ан ти ке, 
за грч ку и рим ску ли ри ку. Ли ри ка је на сво јим по че ци ма би ла 
син кре тич ног ка рак те ра, об је ди ња ва ла је му зи ку и књи жев ни 
текст. Свој на зив је и до би ла за хва љу ју ћи ин стру мен ту ли ри, а ко
ли ки су зна чај има ле по е зи ја и ли ра за жи вот ан тич ких ци ви ли
за ци ја по ка зу ју нам осли ка не ва зе.

Го во ре ћи о срп ском пе сни штву, Са ва Да мја нов ис ти че чи ње
ни цу да је оно то ком исто ри је кра ће по сто ја ло као „ис кљу чи во 
тек сту ал но”, док је знат но ду же по сто ја ло као син кре тич ни фе но
мен.3 На род на еп ска по е зи ја се из во ди ла уз гу сле, лир ска по е зи ја 
се пе ва ла, ста ро ли тур гиј ско пе сни штво та ко ђе, а пе ва ла се, уз 
прат њу ле у та, и ре не сан сна ду бро вач ка по е зи ја. Има ју ћи у ви ду 
ову раз вој ну нит, еви дент но је да као сле де ћи син кре тич ни пе ри
од на ше по е зи је до ла зи пе ри од гра ђан ског пе сни штва и бе ћа ра ца, 
по том сле ди пе ри од ка да је по е зи ја ис кљу чи во тек сту ал на, да би се 
од сре ди не 20. ве ка мо дер на му зи ка, од шан со на до ро ка, вра ти ла 
тра ди ци о нал ном по ет скому зич ком син кре ти зму.

Гра ђан ско пе сни штво као син кре тич на тво ре ви на

Мла ден Ле ско вац гра ђан ским пе сни штвом озна ча ва све оно 
што се са чу ва ло у ста рим ру ко пи си ма и ру ко пи сним пе сма ри ца ма.4 
Ме ђу тим, пра ви жи вот гра ђан ског пе сни штва од ви јао се пу тем 
ње го вог из во ђе ња и пре но ше ња. Тек сто ви за пи са ни у пе сма ри ца ма 
углав ном су се пе ва ли уз прат њу не ког му зич ког ин стру мен та. То су 
би ли фла у та, хар фа, шпи нет5 и цим бал6, а ка сни је је до ми нант на 
по ста ла там бу ри ца.

Гра ђан ски пе сни ци ни су има ли свест о ау тор ству и ори ги
нал но сти.

3 Са ва Да мја нов, „Ра ђа ње мо дер ног срп ског пе сни штва из ду ха му зи ке”, 
Епи лог, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2018, 19.

4 М. Ле ско вац, нав. де ло, 15.
5 Шпи нет или спи нет је му зич ки ин стру мент с дир ка ма сли чан чем ба лу, 

пре те ча кла ви ра. На стао је у 16. ве ку, а по себ ну по пу лар ност је до сти гао то ком 
ка сног 17. и 18. ве ка.

6 Цим бал је жи ча ни му зич ки ин стру мент чи је је те ло тра пе зног об ли ка, 
с ра за пе тим жи ца ма на вр ху. Звук се до би ја уда ра њем по жи ца ма по мо ћу ба ти ћа. 
Био је по пу ла ран у се вер ним кра је ви ма на ше зе мље, за хва љу ју ћи ау стро у гар ском 
ути ца ју.
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Да би се срп ска по е зи ја пе ва ла, мо ра ле су се од ви ти од ре ђе не 
про ме не на пла ну ме три ке. Ја ви ла се по тре ба за про ме ном са мог 
си сте ма вер си фи ка ци је. Са си ла бич ког пре шло се на си ла бич ко
тон ски си стем. Ми ло рад Па вић, го во ре ћи о ро ко коу у срп ском 
пе сни штву, ис ти че упра во по тре бу за пре ла ском са си ла бич ког 
ди сти ха на сло же ни ју по ли ме триј ску фор му.7 Пред у слов за ком
по но ва ње био је такт у ко јем ће ак цен то ва ни и не ак цен то ва ни 
сло го ви би ти стро го од ре ђе ни, а син так сич ноин то на ци о на це ли
на ду жа. Му зич ка фра за зах те ва ла је стро фу, низ сти хо ва раз ли
чи те вр сте. Ри там пе сме ни је мо гао из не ти јед но лич ни си ла бич ки 
ди стих. Ме ђу тим, са ма ме ло ди ја на ме та ла је но ви про блем.

Ка ко те жња за ори ги нал но шћу ни је по сто ја ла при пи са њу тек
сто ва, та ко је ни је би ло ни у по тра зи за му зич ким из ра зом. Јед на 
од основ них од ли ка срп ског гра ђан ског пе сни штва је по пу лар ност, 
те је и са ма ме ло ди ја на ко ју се пе ва ло мо ра ла би ти по пу лар на. 
По зна та ме ло ди ја им пли ци ра ла је бо љу при хва ће ност, лак ше пам
ће ње и бр же ши ре ње не ке пе сме. Гра ђан ске по е те ни су ујед но би ле 
и ком по зи то ри. Слу жи ли су се већ по сто је ћим му зич ким ка лу пи ма, 
они ма са ко ји ма су се су сре ли од ла зе ћи по слом у окол не гра до ве. 
Да кле, те нај по пу лар ни је ме ло ди је би ле су из вор но ком по но ва не 
за не мач ке и ру ске, али и ла тин ске тек сто ве. При ро да ак цен та у 
тим је зи ци ма друк чи ја је не го у срп ском, те је би ло те шко ускла
ди ти ме ло ди ју са тек стом. При ро ди срп ског је зи ка је у том сми слу 
ви ше од го ва рао стих на род не по е зи је, си ла бич ки, а не ак це нат ски.

Не ми нов но, те ме ло ди је на мет ну ле су још је дан ме трич ки зах
тев, а то је ри ма. Она је у си ла бич ком пе сни штву по пра ви лу би ла 
жен ска, али си ла бич котон ско пе сни штво до но си и му шку и дак
тил ску ри му. На ши пе сни ци мо ра ли су и њу да при ла го ђа ва ју 
но вом вер си фи ка ци о ном си сте му. Олак ша ва ју ћа окол ност ко јој су 
у овом слу ча ју мо гли да при бег ну је сте ма ка рон ска по е зи ја, нај
че шће ком би на ци ја срп ског и не мач ког је зи ка. Ова кав прин цип 
пред ста вљао је ме ђу ко рак у пот пу ном пре ла ску на ак це нат ску 
вер си фи ка ци ју у срп ском је зи ку. Ма ка рон ски сти хо ви и да ље су 
чу ва ли из вор ну при ро ду стра не кла у зу ле, али и пред ста вља ли 
осло нац за ри му на срп ском.

Што се са мог на чи на пе ва ња ти че, не ве лик је број са чу ва них 
нот них за пи са. Не ке од по сто је ћих об ја ви ла је Ма ри ја Кле ут у 
Пе сма ри ци кар ло вач ких ђа ка. Де лу је да нот ни за пи си ни су ни би ли 
нео п ход ни, бу ду ћи да су ме ло ди је би ле из у зет но по пу лар не. У ру
ко пи сним пе сма ри ца ма мо гу се про на ћи кра ће бе ле шке о на чи ну 

7 Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба (XVII 
и XVI II век), Но лит, Бе о град 1970, 191.
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на ко ји се од ре ђе на пе сма пе ва ла. Ове мар ги нал не бе ле шке Зо ја 
Ка ра но вић по ка зу је на при ме ру Пе сма ри це Ми те Оре шко ви ћа. За 
три де сет две пе сме у тој пе сма ри ци се си гур но зна да су пе ва не, док 
се за не ке са мо прет по ста вља. На при мер, пе сма „Зве зди це се кре
та ју” пе ва се „као уз гај де сва то вац што шид ски гај да ши сви ра ју”, 
а „Го спо ди не, на у чи и ме не” пе ва се „на пр ви глас сти хир ски”. 

Ка да би се у ру ко пи сну пе сма ри цу за пи са ла не ка но ва пе сма, 
уз њу би че сто би ло за пи са но по ко јој се по зна тој ме ло ди ји пе ва. 
За ни мљи во је спо ме ну ти пе сму (кант) „Пре слав на Сер би је” ко ју 
је Ема ну ел Ко за чин ски умет нуо у Тра е до ко ме ди ју о Уро шу V, а 
ко ју су на кон то га ва ри ра ли Спи ри дон Јо а но вић и Јо ван Ра јић. Та 
пе вач ка ну ме ра по ста ла је то ли ко по пу лар на да је на кра ју по ста
ла јед на од ме ло ди ја гра ђан ског пе сни штва.

Да кле, свест о ме три ци сре ди ном 18. ве ка би ва ла је та ко све 
при сут ни ја, а срп ско гра ђан ско пе сни штво са мо је је дан од фе но ме
на ко ји по ка зу је из град њу но вог, бо га ти јег и сло же ни јег ме трич ког 
ре пер то а ра. Пе снич ка фор ма се усло жња ва ла и ти ме отво ри ла 
број не сти хо тво рач ке мо гућ но сти ка сни јим ге не ра ци ја ма. Са ма та 
чи ње ни ца још јед ном по твр ђу је да је ов де за и ста реч о умет но сти, 
а не не ким ба нал ним тво ре ви на ма у ча со ви ма до ко ли це. Срп ско 
гра ђан ско пе сни штво усло ви ло је ка сни је на ста лу по е зи ју и за и ста 
се по ка зу је као пре и сто риј ско до ба на ше књи жев но сти (Ти хо мир 
Осто јић).

Мо гу ћи са вре ме ни пан да ни8

Је дан од осо бе них фе но ме на на са вре ме ној срп ској му зич кој 
сце ни је сте жен ска му зич ка гру па The Fraj le. Сво јом по ја вом 2009. 
го ди не при ву кле су па жњу му зич ке кри ти ке, ко ја је њи хов стил ока
рак те ри са ла као „вој во ђан ски тан го” и „жен ски бе ћа рац”. Већ сам 
на зив гру пе по ве зу је их са гра ђан ским пе сни штвом, та ко ђе ти пич
но вој во ђан ским фе но ме ном, и ње го вим лек сич ким фон дом. Реч 
фрај ла од но сно фрај ли ца јед на је од нај фре квент ни јих ка да се 
озна ча ва не у да та де вој ка, при пад ни ца гра ђан ског ми љеа. Са пр вог 
ал бу ма Наш пр ви ал бум са пу то ва ња као пр ви сингл из дво ји ла 
се пе сма „Ich li e be dich”, ко ја се мо же по сма тра ти као са вре ме ни 

8 Опре де ли ли смо се за овај под на слов сто га што ово сва ка ко ни су је ди ни 
и де фи ни тив ни пан да ни, већ са мо су бјек тив ни из бор. Мо гу ће их је тра жи ти и у 
дру гим му зич ким жан ро ви ма. Јед на од мо гућ но сти би ле би и шан со не, ко је су 
из ра жа ва ле дух јед ног вре ме на и те ме љи ле се на по пу лар но сти пре те жно фран
цу ских ме ло ди ја. Ме ђу тим, мо гу ће је про на ћи па ра ле ле и у тур бофолк му зи ци, 
али ау тор ра да се др жао те зе да гра ђан ско пе сни штво је сте умет ност, те да му 
са вре ме не пан да не тре ба тра жи ти у му зи ци ко ја има пра ву умет нич ку вред ност.
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пан дан гра ђан ске ма ка рон ске по е зи је. Не са мо што се ра ди о спо
ју два је зи ка већ је у пи та њу баш спој с не мач ким је зи ком, ко ји је 
у гра ђан ском пе сни штву био и нај че шћи. Ка да је реч о ри ми, ис ти
че се зна чај на уло га ма ка рон ске по е зи је9, ко ју и ов де ви ди мо на 
де лу. Та ко у гра ђан ским ру ко пи сним пе сма ри ца ма по сто ји, на 
при мер, пе сма „Сад ми ка жи дра га”, чи ји пр ви део мо же мо из дво
ји ти ра ди ука зи ва ња на па ра ле лу:

Сад ми ка жи, дра га,
Вер хат дих ге махт,

Да ја мо гу спа ват’
Ди ган це [либе] нахт.

Кад ја лег нем спа ва ти,
Зо [т]ро[ј]мт [ес] мир фон дир,

Све ми сле ћи, ду шо,
Ду бист бај мир.10

С дру ге стра не, ре френ по ме ну те пе сме гру пе The Fraj le гла си:

Их ли бе дих
До ђи да ти на пи шем стих,
До ђи да те по љу бим,
Их ли бе дих
Ја сам нај бо ља од свих,
Их ли бе дих.11

Гра ђан ску по е зи ју пи са ле су и же не, фрај ле, те се и дру ге 
пе сме ове му зич ке гру пе мо тив ски мо гу по ве за ти са гра ђан ским 
пе сни штвом. Та ко ов де про на ла зи мо мо тив же не усе де ли це, ко ја 
је у гра ђан ском пе сни штву и пи са ла пе сме из сво је пер спек ти ве, 
за тим тај че сто ше рет ски жен ски, али и му шки став, без о бра зно 
за во ђе ње и пе ри пе ти је јер је јед но од њих обе ћа но дру гом. У пе
сми „Шти кли це” та ко сто је сти хо ви „Хај де, хај де / за што фрај ла 
се ди са ма”12, или пак „Не скри вај шљо ки ца ма сво је го ди не”13, док 

9 Тер мин ко ји ко ри сти Ми ло рад Па вић го во ре ћи о гра ђан ском и ро кај ном 
пе сни штву. Ви ди: М. Па вић, нав. де ло.

10 Срп ска гра ђан ска по е зи ја 18. и с по чет ка 19. сто ле ћа 1, прир. и пред
го вор Бо ри во је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град 1966, 248.

11 The Fraj le, „Ich li e be dich”: https://www.you tu be.co m/watch?v=HuCydkmGd1Q 
(при сту пље но 06. 03. 2019).

12 The Fraj le, „Штиклице”: https://www.you tu be.co m/watch?v=zpuFcwGjV40 
(при сту пље но 06. 03. 2019).

13 Исто.
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оста ле по ме ну те мо ти ве и си ту а ци је про на ла зи мо у пе сма ма по пут 
„Фи на”, „Ма дај, лут ко”, „Ве штич ја пе сма”...

Вој во ђан ски ко ло рит и мен та ли тет нај до ми нант ни ји су у му
зи ци Ђор ђа Ба ла ше ви ћа, за ког се сло бод но мо же ре ћи да је „нај
вој во ђан ски ја” му зич ка фи гу ра. Овај кан та у тор ро ђен је, жи ви и 
ства ра у Но вом Са ду, ко ји је био је дан од зна чај них цен та ра у ко ји
ма се ства ра ло и не го ва ло гра ђан ско пе сни штво. Не ке од ње го вих 
пе са ма има ју кон крет не пан да не у ру ко пи сним пе сма ри ца ма, те 
ће мо на ве сти не ко ли ко при ме ра.

Ба ла ше ви ће ва пе сма „Син је ди нац” од го ва ра пе сми „О, Ара ду, 
ни сел[о] ни гра де”14 на осно ву то га што ау то ри и јед не и дру ге 
пе сме на бра ја ју осо би не ка рак те ри стич не за же не са од ре ђе них 
под не бља. Ано ним ни гра ђан ски пе сник ће та ко, на при мер, Фу то
шки ње опи са ти као по да тљи ве, Осеч ки ње као по клец љи ве, Ва ра
дин ке као по љу бљи ве, а Беч ке реч ки ње као тру до љу би ве. С дру ге 
стра не, Ђор ђе Ба ла ше вић пе ва из пер спек ти ве мла дог же ни ка, си на 
је дин ца, ко га мер ка ју све же не, али се он опра шта од свих због ле пе 
Беч ке реч ки ње. Го во ре ћи о тим од би је ним уда ва ча ма он ће, та ко ђе, 
из не ти њи хо ве осо би не:

Збо гом, То ти це, ма ле ско ти це,
Ма ђа ри це, сва ђа ли це, ср цо лом ке,
пра ве сте ле по ти це, жа ли Бо же
хва ли ти вам дру ге мом ке.

Збо гом, Сре ми це, ус па ље ни це,
и Ба чван ке, про би ран ке од за на та,
фи не сте ви же ни це, ал’ већ ви дим
же ни ћу се из Ба на та.15

Гра ђан ска по е зи ја, прем да је то по ма ло из не на ђу ју ће, оби лу је 
име ни ма ан тич ких бо жан ста ва. У по е зи ји ко ја је на пра ви ла од мак 
од кла си ци зма ипак се по ми њу Ве не ра, Амор, Апо лон, Ди ја на, 
Ју но на, Марс... Мла ден Ле ско вац ис ти че да су гра ђан ски пе сни ци 
слу ти ли да ипак у њи ма по сто ји „не ка сил на сна га”.16 То мо гу илу
стро ва ти пе сме „Ве не ри но Амор де те”17, „Збо гом остај, ду шо мо ја”18, 

14 Срп ска гра ђан ска по е зи ја 18. и с по чет ка 19. сто ле ћа 1, 322.
15 Ђор ђе Ба ла ше вић, „Син је ди нац”: https://www.you tu be.co m/

watch?v=TMD2s5SbHng (при сту пље но 06. 03. 2019).
16 М. Ле ско вац, нав. де ло, 20.
17 Срп ска гра ђан ска по е зи ја 18. и с по чет ка 19. сто ле ћа 1, 311.
18 Исто, 224.
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„Гди про ђо ше на ше ра до сти”19 и та ко да ље. Две ова кве ре ми ни
сцен ци је про на ла зе се и у Ба ла ше ви ће вој пе сми „Љер ка”, где он 
ка же: „Ме ла ни ја Ма тић... Тач на ко са тић... / ко ра ком рим ске бо
жи це про ше та ду ге но жи це...”20

По ја вљу је се ту и Ве не ра за то што иза бра ни ца ње го вог ср ца, 
ње го ва дра га на, ка да се по ја ви на кор зоу, оста вља то ли ко за ди вљу
ју ћи ути сак да за се њу је оста ле де вој ке, те „све се Ве не ре по ме ре 
за јед но ме сто на ни же...”21

Од ре ђе не Ба ла ше ви ће ве пе сме мо гу се по ве за ти са гра ђан ским 
пе сни штвом и на осно ву ме трич ких од ли ка. Ве ли ки број пе сма ма 
из ру ко пи сних пе сма ри ца има при пев од но сно при ло жак. Ње го во 
по сто ја ње зна чај но је за му зич ко из во ђе ње пе сме, за му зич ку прат
њу. Осим што је пред ста вљао зна чењ ско про ши ре ње це ли не ко ја му 
прет хо ди, при пев је омо гу ћа вао и кра ћу па у зу пе ва чу. При ме ра 
ра ди, мо же се на ве сти пр ва стро фа пе сме „О, Сав ка, Сав ка”:

О, Сав ка, Сав ка,
Твог ста са тан ка,
Кто ће љу би ти,
Тко ли об ви ти,

Ру ка ма.22

При пев се на ла зи на кра ју сва ке ње не сто фе. Та ко је и у ве ћи
ни слу ча је ва, али не ка да до ла зи и на кон сва ког сти ха. Он се по пра
ви лу не ри му је, док је у оста лим сти хо ви ма ри ма ус по ста вље на. 
При ме ри по сто ја ња при пе ва од но сно при ло шка мо гу се про на ћи 
и у му зич ком опу су Ђор ђа Ба ла ше ви ћа, прем да ни су гра фич ки 
озна че ни при на во ђе њу тек сто ва на ин тер не ту. Узми мо, на при мер, 
пе сму „Људ ми ла (Ноћ кад је Ти са на до шла)” са ал бу ма Днев ник 
ста рог мом ка. Ње на пр ва стро фа на во ди се на сле де ћи на чин:

Спа лио је ју ли се но, а Ти са не за пам ће но опа ла...
И от кри ла спруд крај шле па к’о ство рен за ње на ле па сто па ла.
Ста ри јој је био ла ђар, по луРу мун, по луМа ђар, бе сни кер...
Пре ма ме ни ни кад зао, не ка ко је знао да му во лим кћер.23

19 Исто, 225.
20 Ђор ђе Ба ла ше вић, „Љер ка (Кор зо)”: https://www.you tu be.co m/

watch?v=cNnAy6PEA8c (при сту пље но 06. 03. 2019). Текст ове пе сме, као и пе сме 
,,Људ ми ла (Ноћ кад је Ти са на до шла)”, на ве ден је пре ма књи жи ци тек сто ва 
ко ја је об ја вље на уз ал бум: Днев ник ста рог мом ка, HiFi Cen tar, Бе о град 2001. 

21 Исто.
22 Срп ска гра ђан ска по е зи ја 18. и с по чет ка 19. сто ле ћа 1, 316.
23 Ђор ђе Ба ла ше вић, „Људ ми ла (Ноћ кад је Ти са на до шла)”: https://www.

you tu be.co m/watch?v?=OA5_8YjA4Is (при сту пље но 06. 03. 2019).
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Ме ђу тим, слу ша ју ћи је и по сма тра ју ћи схе му ри мо ва ња, ви
ди мо да би крај ових сти хо ва апо слут но мо гао да функ ци о ни ше 
као при пев. Ако би се друк чи је гра фич ки пред ста ви ли, од но сно 
ако би се при пев пре ба цио у сле де ћи ред, стих чи ји је он пре био 
део са да би из гле дао та ко да му се крај пр вог по лу сти ха ри му је са 
кра јем дру гог по лу сти ха. На при мер:

Спа лио је ју ли се но, а Ти са не за пам ће но
опа ла...

И от кри ла спруд крај шле па ко ство рен за ње на ле па
сто па ла.

Ста ри јој је био ла ђар, по луРу мун, по луМа ђар,
бе сни кер...

Пре ма ме ни ни кад зао, не ка ко је знао
да му во лим кћер.

У ру ко пи сним пе сма ри ца ма је су пре те жно би ле за бе ле же не 
пе сме ано ни мих сти хо тво ра ца, али ту је би ло и на род них пе са ма, 
пре во да и ау тор ских пе са ма. За пи си ва ле су се пе сме За ха ри је Ор
фе ли на, Лу ки ја на Му шиц ког, Јо ва на Су бо ти ћа, Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, Ва се Жив ко ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја... Да кле, пе сме по зна тих пе сни ка та ко ђе су вре ме ном до би
ле сво је ме ло ди је и по че ле да се пе ва ју. При ме ре за ова кву суд би
ну од ре ђе них пе са ма про на ла зи мо и у са вре ме ној му зи ци, где се 
пе сни ци по ла ко за бо ра вља ју а пе сме пам те по из во ђа чу.

Здрав ко Чо лић је та ко по пу лар ност дао јед ној пе сми из Ђу ли ћа 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. „Пје смо мо ја” му зич ко је из во ђе ње ђу ли ћа 
XLVII. Исти је слу чај и са пе смом „Ми ни Ка ра џић у спо ме ни цу” 
Бран ка Ра ди че ви ћа, ко ја у Чо ли ће вом из во ђе њу но си на зив „Пје вам 
да њу, пје вам но ћу”. Пе ва ју се и сти хо ви Алек се Шан ти ћа, а нај по зна
ти ја је ме лан хо лич на пе сма „Што те не ма”, ко ју је пр ва от пе ва ла 
Ја дран ка Сто ја ко вић.

Звон ко Бог дан, пе вач „па нон ске шан со не”, је чи та ву јед ну пло
чу из 1984, „Пе сме и пе сни ци”, по све тио му зич ким об ра да ма пе
снич ких тек сто ва уз зву ке там бу ри це, ин стру мен та ка рак те ри стич
ног за срп ско гра ђан ско пе сни штво. Овом пло чом удах нуо је но ву 
сла ву де лу пе сме „Љу бав” и пе сми „Кроз по ноћ не му” Ђу ре Јак ши ћа, 
не ки ма од Зма је вих ђу ли ћа (VII24, XXI25, XXXI II26, XLVI II27, LXI28) 
и Ра ди че ви ће вој пе сми „Сун це же же”. 

24 „Ме се чи на, ал’ ме се ца не ма”.
25 „Мо же ли сун це сја ти”.
26 „Ти јо но ћи, мо је зла то спа ва”.
27 „Ноћ је ти ја, – ме се чи на си ја”.
28 „За спа ла си, а ја бу дан”.
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На тој пло чи на ла зи се и пе сма „Што се бо ре ми сли мо је”, ко ја 
је ви ше стру ко за ни мљи ва. На пи сао ју је кнез Ми ха и ло Обре но вић, 
у сво јим пе сма ри ца ма су је чу ва ли кар ло вач ки ђа ци, а по пу лар на 
је и да нас као ста ро град ска пе сма. Ау то ра је за се ни ла са ма ме ло
ди ја, ко ја одво је на од ње га во ди свој му зич ки жи вот и јед на је од 
нај пре по зна тљи ви јих пе са ма у ре пер то а ру Звон ка Бог да на.

Чи тав фе но мен ста ро град ске му зи ке мо же се до ве сти у ве зу 
са гра ђан ским пе сни штвом. Чест звук там бу ри це, ве за ност за град
ску сре ди ну, ка фа не и за јед нич ко лум по ва ње, пре те жно љу бав на 
те ма ти ка, не ке су од нај ва жни јих за јед нич ких осо би на. Ста ро град
ска му зи ка и да ље је по пу лар на, иа ко има па ти ну тих ста ри јих 
вре ме на. То по ка зу је још је дан ал бум Звон ка Бог да на, под на зи вом 
Успо ме на на вре ме ко је се си гур но по но ви ти не ће. При сут но је ту 
по на вља ње не ких пе са ма из прет ход но по ме ну тог ал бу ма, али ов де 
је ви ше опе ва ња град ских сре ди на Сре ма, Сом бо ра и Но вог Са да, 
то по ни ма ве за них и за гра ђан ско пе сни штво, опе ва ња ман гу плу ка, 
љу бав них при ча и че жњи, те се ту на ла зе пе сме по пут „Кад сам 
био мла ђан ло вац ја”, „Је сен сти же, ду њо мо ја”, „У том Сом бо ру”, 
„Ја не ко га во лим и не ко га љу бим”, „Та тво ја сук ња пла ва” итд.

Ду шко Три фу но вић је, та ко ђе, пе сник чи ји су сти хо ви до би
ли му зи ку. Нај по зна ти је су „Има не што у том што ме не ћеш”, „Има 
не ка тај на ве за”, „Ти си ми би ла нај, нај”, али се ту убра ја ју и број
не Вај ти не пе сме и пе сма „Го лу би ца” у из во ђе њу гру пе Зов, ко ја 
нас при том не ми нов но под се ћа на ону та ко фре квент ну и пре по
зна тљи ву лек се му г(е)рли ца, пти цу – пе со ни фи ка ци ју дра га не у 
гра ђан ском пе сни штву.

По год на ка рак те ри сти ка за по ве зи ва ње гра ђан ског пе сни
штва и са вре ме не му зи ке је сте по сто ја ње име на ре ал них же на у 
пе сма ма и по све ћи ва ње пе са ма њи ма. У гра ђан ском пе сни штву 
су ту Ма ца, Сав ка, Је ца, Ју ли ја на, Ка та, а њи хо ви са вре ме ни пан
да ни би ле би же не из пе са ма Здрав ка Чо ли ћа – „Јед на зи ма са 
Кри сти ном”, „Ај де, ај де Ја сми на”, „Ру шка”, „Звао сам је Еми ли”, 
Леј ла из исто и ме не пе сме Се и да Ме ми ћа Вај те, чи ји је текст на
пи сао упра во Ду шко Три фу но вић, док би се као по се бан ток мо гле 
по сма тра ти и број не ка фан ске пе сме То ме Здрав ко ви ћа.

Те кон крет не же не бу ди ле су ве ли ку че жњу, те та ко до ла зи мо 
до из у зет но зна чај ног то ка гра ђан ског пе сни штва – ерот ске по е
зи је. Гра ђан ски ста леж имао је хе до ни стич ке све то на зо ре. Му шкар
ци, би ло да су ишли у вој ску, би ло да су оста ја ли у гра до ви ма и 
ба ви ли се тр го вач ким и за на тлиј ским по сло ви ма, че зну ли су за 
же ном, за ње ном љу ба вљу и пу те но шћу. Они су от кри ли сло бо ду 
опе ва ња та квих по ри ва. У окви ру ерот ског ства ра ла штва гра ђан
ских по е та Са ва Да мја нов раз ли ку је „твр ђу” и „мек шу” ерот ску 
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по е зи ју.29 Она ва ри ра од вр ло суп тил них ерот ских на зна ка, не ви
них дво сми сле но сти и але го ри ја, до из ра зи то ди рект них, оп сце них 
и ла сцив них сти хо ва. Об у хва та спек тар ни јан си од сен ти мен тал
них ерот ских пе са ма до крај ње пе р верз них, по не кад ду хо ви тих и 
гро теск них. Да мја нов у пред го во ру Гра ждан ском еро ти ко ну ис
ти че чи ње ни цу да је осам на е сти век од ре ђен као „га лант но до ба”, 
до ба у ко ме се ре не сан сна сек су ал ност ре ви та ли зо ва ла, вра ти ла 
на ве ли ка вра та европ ске књи жев но сти.30 Би ло је до зво ље но, при
хва ће но и по пу лар но опе ва ти сек су ал не по ри ве и стра сти. Осам
на е сти век је та ко по стао вре ме пр ве ве ли ке сек су ал не ре во лу ци
је и оти шао је да ље од ре не сан се. У ре не сан си се чо век ипак ни је 
до кра ја осло бо дио ре ли ги о зно сти и ни је до шао су ап со лут ног 
ан тро по цен три зма. Осам на е сти век пак пред ста вља по бе ду ан тро
по цен три зма. Чо век је ме ра свих ства ри, те је сва ки аспект ње го вог 
жи во та пред мет ин те ре са. На свет ској књи жев ној сце ни се та да 
по ја вљу ју Мар киз де Сад и огром на де та бу и за ци ја еро ти ке, али и 
Жан Жак Ру со, ко ји се за ла же за иде ју при род ног чо ве ка. Та про
ме на је осет на у осам на е стом ве ку и на на шим про сто ри ма. Она је 
та ко ја је до при не ла цве та њу љу бав не и ерот ске по е зи је, за ни ма њу 
за оно што је чо ве ку бли ско чак и ако је на од ре ђе ни на чин та бу.

Јед на ли ни ја срп ског ерот ског гра ђан ског пе сни штва ти че се 
сек су ал но сти мо на ха и ка лу ђе ра. Са да ју је мо гу ће опе ва ти упра во 
због тог осло ба ђа ња од свих сте га, али и за хва љу ју ћи де та бу и за
ци ји ко ја се чи ни скре та њем у ху мор. Овој ли ни ји је те шко на ћи 
пан да не у му зи ци, али је спо ми ње мо као не што што се за ни мљи
во укла па у исто ри ју фор ми ра ња сек су ал ног дис кур са ка да је це
ло куп на исто ри ја сек су ал но сти у пи та њу. Ти про ми ску и тет ни 
ка лу ђе ри и све ште ни ци из на шег пе сни штва не сум њи во до зи ва ју 
у свест ка лу ђе ре и све ште ни ке о ко ји ма го во ри Ми шел Фу ко. Они 
су ти ко ји су у се дам на е стом ве ку до при не ли тран сфор ми са њу сек са 
у дис курс пу тем ис по вед не тра ди ци је. Сва ки до бар хри шћа нин 
мо рао је да ис по ве ди све оно што се ти ца ло ње го вог сек су ал ног 
жи во та. Мо рао је сво ју же љу да тран сфор ми ше у дис курс, све што 
је би ло ве за но за сек су ал ни жи вот чо ве ка мо ра ло се „про пу сти ти 
кроз бес кра јан жр вањ ре чи”.31

Има ју ћи у ви ду да је пе ри од гра ђан ског пе сни штва пе ри од сло
бод ног јав ног из ра жа ва ња, вре ме у ко ме се чо век из ур ба не сре ди не 
не ли би да пе ва о оно ме што чи ни есен ци јал ни део ње го ве сва ко

29 Са ва Да мја нов, Гра ждан ски еро ти кон: ерот ске стра ни це срп ске књи-
жев но сти XVI II и по чет ка XIX ве ка, Сти лос, Но ви Сад 2005, 6.

30 Исто, 7.
31 Ми шел Фу ко, Во ља за зна њем – Исто ри ја сек су ал но сти 1, прев. Је ле на 

Ста кић, Кар пос, Ло зни ца 2015, 29.
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дне ви це, освр ну ће мо се на вре ме од ре ђе но истим тим ка рак те ри
сти ка ма. Не сум њи во је у пи та њу вре ме Со ци ја ли стич ке Фе де ра
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Ексју рок и му зи ка но вог та ла са 
до не ли су по но во зву ке нео б у зда не сло бо де, гла ди за жи во том и 
сви ме што он мо же да пру жи. Они су се бу ни ли про тив му зи ке 
се дам де се тих, не жних ме ло ди ја и шан со на. Же ле ли су да ства ра
ју му зи ку од кр ви и ме са, му зи ку ко ју осе ћа ју. Код тих умет ни ка 
по но во про на ла зи мо ши рок ерот ски ре пер то ар. 

Ла бо ра то ри ја зву ка де лу је као нај ра ди кал ни ји бенд, нај не о бу
зда ни ји и нај ди рект ни ји. Ујед но, они су и је ди ни бенд ко ји је имао 
ја сно осми шљен кон цепт свог умет нич ког де ло ва ња. Еро тич ност 
и ду хо ви тост, две глав не осо би не Гра ждан ског еро ти ко на, основ
не су осо би не и њи хо вог му зич ког опу са. Три ре пре зен та тив на 
ал бу ма је су Те ло (1980), Ду бо ко у те би (1982) и Не ви ност (1986). 
Би ли су но во сад ска скапопрок гру па ко ја је по ме ри ла му зич ке 
гра ни це на ју го сло вен ској сце ни и ко ја је син кре ти зам не го ва ла 
и на пер фор ма тив ном пла ну. 

Као у гра ђан ским пе сма ри ца ма, та ко и у пе сма ма Ла бо ра то
ри је зву ка на ла зи мо ди ја лог му шке и жен ске осо бе ко ји но си им
пли цит на или екс пли цит на ерот ска зна че ња. Суп тил ни ју еро ти ку 
на ла зи мо на пр вом и дру гом ал бу му. У пе сми „Слат ки ши”, с ал бу
ма Те ло, глав ни део ди ја ло га из гле да ова ко:

ОН: Ка ко би то би ло
ууу ка да би зна ла
да по ну диш слат киш
из свог ар се на ла.

ОНА: Ве ро ват но знаш да
слат ко тра је крат ко,
а за ло га ји пр ви
баш не кли зе глат ко.32

По ли се мич ност ових сти хо ва је очи глед на, те их је мо гу ће 
ту ма чи ти на ви ше на чи на. У сва ком од слу ча је ва слат киш као ме
та фо ра ве зан је за до мен жен ског те ла, а слат ко ко је тра је крат ко 
од но си се на крат ко трај ност вр хун ца за до вољ ства. Пр вим ту ма
че њем сти хо ви за до би ја ју зна че ње ко и ту са, при че му је ме та фо ра 
ве за на за жен ски пол ни ор ган, а пр ви за ло га ји ко ји не кли зе глат
ко од но се се на де фло ра ци ју. Дру гим ту ма че њем би се слат киш 

32 Ла бо ра то ри ја зву ка, „Слат ки ши”: https://www.you tu be.co m/watch?v= 
oN XGAK04Wz 0&t=130s (при сту пље но 13. 05. 2019).
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по сма трао као са мо јед на од ви ше сла сти ко је жен ско те ло мо же 
да по ну ди, да кле са мо је дан део тог „ар се на ла”, и то као пру жа ње 
орал ног за до вољ ства. Тре ће ту ма че ње мо же се ти ца ти са мог по
љуп ца, док че твр то по се же за да љим зна че њем за ло га ја и же ље да 
се те ло „про ба”. Са ма ко но та ци ја за ло га ја од но сно се ман ти ка гла
го ла гри сти до во ди нас до мно штва сек су ал них рад њи ко је су део 
сек су ал ног од но са. Та ко би, ре ци мо, ови сти хо ви мо гли да се ти чу 
жен ских гру ди, али и сва ког де ла те ла и ко же ко ји је мо гу ће за гри
сти. За ди ру ћи у фи ло зо фи ју и иде је ко ји ма су се ба ви ли Но ва лис 
и Де ри да, мо же мо сло бод но раз мо три ти и ду бље зна че ње же ље 
за сво је вр сним „је де њем” оног дру гог. Но ва лис сма тра да сва ки 
од нос под ра зу ме ва те жњу по врат ка пр во бит ној це ли ни, не рас по
лу ће ном би ћу. Је дан вид спа ја ња био би сам чин ко и ту са, али би 
по том ту ма че њу то би ла и же ља за про жди ра њем оног дру гог, 
ко ја је ка ни ба ли стич ки под све сна. Сва ки за ло гај би у ши рем сми слу 
мо гао да под ра зу ме ва под све сну же љу да се онај дру ги по се ду је 
и тим по се до ва њем вра ти у пр во бит ну це ли ну, по ни шта ва ју ћи и 
јед ну и дру гу осо бу.

Дру ги ал бум, Ду бо ко у те би, до но си исто и ме ну пе сму чи ји 
се текст са сто ји са мо из те три ре чи и има отво ре но ерот ско зна че
ње. На ал бу му се ис ти чу још две пе сме: „Ја ћу те бе”, ко ја го во ри 
о све му што би му шка рац пру жио до тич ној же ни ако би би ла с 
њим, и пе сма еро тич ног на зи ва „Стра га, спре да”, у ко јој се да је 
сли ка му шкар ца ко ји же ли же ну ко ја се и да ље опи ре ње го вом за
во ђе њу, иа ко би же ле ла да „цве та”:

Љу би ти се не да
би ло стра га, би ло спре да,
ма да зна да још увек жи ви са ма
и да јој сме та пра зна та ма
из но ћи у ноћ, из но ћи у ноћ.33

Не ви ност је не сум њи во нај зна чај ни ји ал бум ка да су у пи та њу 
ерот ски мо ти ви. Са ма пло ча има вр ло упе ча тљив омот, ко ји, та ко ђе, 
од сли ка ва ко ли ко се сек су ал ност ни је до жи вља ва ла као та бу. На 
пред њој стра ни на ла зи се упут ство за ко ри шће ње пло че, ко је даје 
dr Nu de, на ко рист сва кој де вој ци и мла ди ћу, а ко је је из ра зи то дво
сми сле но. Украт ко, са пло че се ски да омот, она оста је го ла, на сту
па уз бу ђе ње и пло ча се чи стим ру ка ма ста вља на врх осо ви не 
гра мо фо на и „про би ја”. До вољ но је са мо на ве сти не ке од на сло ва 

33 Ла бо ра то ри ја зву ка, „Стра га, спре да”: https://www.you tu be.co m/watch?v= 
k06rr9aF ViI (при сту пље но 13. 05. 2019).
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пе са ма да би се илу стро ва ли мо ти ви ко је те пе сме об ра ђу ју: „Дај ми 
бу ги, дам ти ву ги”, „Ди шем”, „Де ви ца 69” и, мо жда нај у пе ча тљи
ви ја – „Ска ка вац јој за ш’о у ру ка вац”.

Еви дент но је да не мо же мо го во ри ти о ди рект ним пан да ни ма, 
не мо же мо па ра лел но ана ли зи ра ти од ре ђе не пе сме, али све ка рак
те ри сти ке ерот ске гра ђан ске по е зи је на ла зи мо и у ексју рок му зи
ци. У пред го во ру Гра ждан ском еро ти ко ну Са ва Да мја нов го во ри 
о већ по ме ну том суп тил ном еро ти зму, отво ре ном еро ти зму, ху
мор ној ком по нен ти и „то плохлад но” ше ми, али и о сло же ним 
је зич ким игра ма, о дво сми сле но сти од ре ђе них гла го ла, те ће мо 
илу стро ва ти и ове пре о ста ле осо би не.

Јед на од нај у пе ча тљи ви јих ерот ских пе са ма у гра ђан ским 
пе сма ри ца ма је сте „У Та ми шу су ри бе је, је, је дљи ве” из Пе сма ри це 
Авра ма Ми ле ти ћа, али и пе сма „По па зах те си, си, си ра”. Слог ко ји 
се по на вља асо ци ра чи та о ца/слу ша о ца на лек си ку ко ја спа да у 
до мен ерот ског, а по том из не ве ра ва ње гов хо ри зонт оче ки ва ња 
за вр ша ва ју ћи се ба нал но, а са мим тим про из во ди ду хо вит ефе кат. 
Ова кво про и гра ва ње ре чи ма од но сно сло го ви ма про на ла зи мо у 
ре пер то а ру гру пе Азра. Пе сма „Фа фа фа” об ра ђу је мо тив фе ла ци ја 
по мо ћу игре ре чи ма ко ја укр шта сол ми за ци ју и жар гон ски гла гол 
фа фа ти. Њен ре френ је: „Фа фа ла си ми ти фа ла ти”. По сто је ћим 
то но ви ма Бра ни мир Џо ни Шту лић до да је слог ти, а дру го фа и ла 
спа ја, те нео че ки ва но до би ја мо за хва љи ва ње дра гој на орал ном 
за до во ље њу, ко је се на кра ју пе сме и са свим екс пли цит но и оп сце но 
ис ка зу је сти хом „По пу ши ми по нос дра га”.

Дво сми сле ност гла го ла је че ста. То ни су кон крет но на ти ца ти 
се, ус пи ња ти се и др жа ти се, али је и ов де из ра зи то при су тан гла
гол да ти и ње го ва од рич на фор ма. У пе сми „Љу љај ме не жно” 
гла гол љу ља ти по ста је дво сми слен: „Љу љај ме не жно / љу љај ме 
фи но, по ла ко”.34

По ред ове, Оли вер Ман дић има још ерот ских пе са ма. Мо жда 
нај оп сце ни ја пе сма у чи та вом кор пу су ко ји се у ра ду об ра ђу је је
сте ње го ва пе сма „Све су се ке је бе не”. Ова пе сма по ка зу је нам да 
је Оли вер Ман дић до бро по зна вао Ву ко во де ло Цр вен бан, јер се 
упра во та мо на ла зи пе сма „Се ке”:

Све су се ке је ба не,
И ова је до ме не;
Са мо ова ни је
Што се на ме сми је!35

34 Оли вер Ман дић, „Љу љај ме не жно”: https://www.you tu be.co m/watch?v= 
x9f0_FOS7ao (при сту пље но 13. 05. 2019).

35 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, „Се ке”, Цр вен бан, Про све та, Бе о град 1979, 19.
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Не са мо што ова пе сма ко ри сти на ве де ни оп сце ни гла гол, 
при су тан и у пе сма ри ца ма, већ са др жи и мо тив га ћа. Гла гол ја ха ти 
до би ја сво је ерот ско зна че ње у пе сми „Го вор тво га те ла”, као и 
име ни ца ко ња ник, за тим гла гол про ба ти у пе сми „Про бај ме”, а 
по сто ји и ду ет са Ма ри ном Пе ра зић „Ман да ри на и ба на на”, у ком 
се му шкожен ски од нос до кра ја пе сме тран спо ну је пу тем во ћа, 
при че му ман да ри на озна ча ва жен ски прин цип, а ба на на му шки.

Не што ком плек сни ја пе сма је сте „Због те бе бих ту цао ка мен”. 
По ред дво ми сле но сти гла го ла ту ца ти, Оли вер Ман дић из во ди 
умет нич ки вр ло успе шну ме та фо ру за сек су ал ни од нос ко ји је 
ов де из ра жен као игра ње ле же ћег тан га, а ме та фо ра је из ве де на 
за хва љу ју ћи ком по нен ти стра сти. На то алу ди ра и ре френ: „Ре кла 
си при чај ми о сре ћи, / Ре кох ти не мо гу сто је ћи”.36

Гла гол ра ди ти по ка зу је се као вр ло пло до тво ран за ерот ско 
стихо твор ство. Као при мер мо же се на ве сти пе сма „То ми ра ди” 
Цр ве не ја бу ке, али је још за ни мљи ви ја пе сма Бо ри са Нов ко ви ћа 
„Док сви ра ра дио” са хо мо ни мич ним сти хом „Док сви ра ра дио 
шта бих ти ра дио”.

Ме та фо ре пти ца су и ов де за сту пље не. Код Ђор ђа Ба ла ше ви ћа 
та ко има мо „Пе сму о јед ном пе тлу”, а код гру пе Го бли ни „Бо ље 
со ко у ру ци не го гу ска у кре ве ту”.

Са вре ме не пан да не ерот ског гра ђан ског пе сни штва мо же мо 
на ћи и у опу су Бо ре Ђор ђе ви ћа и ње го ве гру пе Ри бља чор ба („Во
лим, во лим же не”, „Лак му шка рац”, „Хај де, се стро слат ка”, „Лут ка 
са на слов не стра не”, ду ет са Би је лим Дуг ме том „Pe di cu lis pu bis”...), 
у опу су гру па Фа ми ли ја („Што ја во лим тај секс”), Ае ро дром 
(„Ста ви пра ву ствар”) и Пси хо мо до поп („Сек си ма га зин”, „Фри да”, 
„Кад сам имао 16”...). Да ље на во ђе ње пе са ма и из во ђа ча по при лич
но је не функ ци о нал но има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се већ об ра ђе не 
осо би не по на вља ју и ва ри ра ју, као што је слу чај и у пе сма ри ца ма.

За кљу чак

Узи ма ју ћи све на ве де но у об зир, за кљу чу је мо да се са вре ме
ни пан да ни гра ђан ског пе сни штва мо гу тра жи ти на осно ву ви ше 
кри те ри ју ма од но сно слич но сти. У пи та њу су за јед нич ки мо ти ви, 
лек си ка, по не кад ме три ка и ме ло ди ја, као и прин цип по ко ме се 
пе сме по зна тих пе сни ка му зич ким из во ђе њем одва ја ју од сво јих 
ау то ра и жи ве као по пу лар на му зи ка ко ја се пам ти као та ква или 
по оно ме ко је из во ди. 

36 Оли вер Ман дић, „Због те бе бих ту цао ка мен”: https://www.you tu be.co m/
watch?v=QMMt67DzmiM (при сту пље но 13. 05. 2019).
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Као по се бан ток гра ђан ског пе сни штва из два ја се ерот ска 
по е зи ја, те је сто га по себ на па жња по кло ње на ње ним пан да ни ма. 
У њи ма до ла зи до из ра жа ја рас цеп из ме ђу вре ме на ру ко пи сних 
пе сма ри ца и са вре ме ног до ба, али се ви ди на ста вак јед не тра ди
ци је из у зет но бли ске чо ве ку. Му зи ка са ерот ским тек сто ви ма има 
исте узро ке као и ерот ско гра ђан ско пе сни штво. Она илу стру је 
исту те жњу да се сло бод но опе ва сва ко дне ви ца, без та бу и зи ра ња 
сфе ре сек су ал но сти, те ова два то ка илу стру ју не што уни вер зал
но. Зна чај но је уви де ти да ова умет ност, ка да се ти че из ра же ни је 
еро ти ке, од сту па од та буа та ко што пре ла зи у сфе ру ху мо ра. Мно ге 
од на ве де них пе са ма ни су до жи вља ва не као са бла жњи ве упра во 
због то га што бе же у сво је вр сну ду хо ви тост и нео збиљ ност.

При ли ком ду бље ана ли зе пе са ма из ру ко пи сних пе сма ри ца 
и му зич ких ну ме ра ко је функ ци о ни шу као њи хо ви пан да ни уо ча
ва ју се не кад исти а не кад слич ни прин ци пи функ ци о ни са ња тек ста 
с ерот ским зна че њем. Та ко се из два ја ју им пли цит на и екс пли цит
на еро ти ка, ху мо ри стич ни еле мен ти, оп сце ност, дво сми сле ност, 
игре ре чи ма, ме та фо ри за ци ја...

Ва жно је ис та ћи да се са вре ме ни пан да ни не уо ча ва ју са мо 
на ни воу ла тент не ин тер тек сту ал но сти не го и на ни воу кон крет
не. При мер то га би ла је пе сма из опу са Оли ве ра Ман ди ћа чи ји се 
на слов и нај до ми нант ни ји стих са мо јед ним са мо гла сни ком раз ли
ку ју од сти ха из Цр ве ног ба на. Оправ да ност освр та на ове сти хо
ве из де ла ко је је об ја вио Вук Сте фа но вић Ка ра џић про на ла зи мо 
у чи ње ни ци да је у том де лу, по ред пе са ма из фол кло ра, мо ра ло 
би ти и сти хо ва из гра ђан ских ру ко пи сних пе сма ри ца.

На по слет ку, ни су са мо тек сто ви пе са ма ти ко ји има ју са вре
ме не пан да не. Сло бод но мо же мо за кљу чи ти да и ру ко пи сне пе
сма ри це као пред ме ти има ју сво је са вре ме не пан да не. Са вре ме ни 
чо век, та ко ђе, има по тре бу да пра ви ко лек ци је пе са ма ко је му се 
до па да ју и да их чу ва. На рав но, по сто је и да ље бе ле же ња на па
пи ру, али ако го во ри мо о му зи ци, мо же мо пра ти ти раз вој ни пут 
те по тре бе. На кон дра го це них ру ко пи сних пе сма ри ца, че сто вр ло 
еле гант но и ску по укра ше них, чо век је ни зо ве дра гих пе са ма на ста
вио да чу ва на гра мо фон ским пло ча ма, ка се та ма, MP3 пле је ри ма, 
CDови ма, флеш ме мо ри ја ма (USB), на мо бил ним те ле фо ни ма, па 
чак и у об ли ку он лајн плеј ли ста. 

Јо ва на Г. То до ро вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Основ не ака дем ске сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност
t.jo va na.to do ro vic @gmail.co m




