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ОПЕ ВА НА ВОЈ ВО ДИ НА СТА РА

Му зич ки пе да гог Де јан То мић, ро ђен у Ста па ру, код Сом бо ра, јед ном од ма лих 

али упор но трај них кул ту ро ло шких пул са ра Вој во ди не ста ре, при па да ре ду ис тра-

жи ва ча у пот пу но сти пре да тих обла сти ма сво јих жи вот них ин те ре со ва ња. У ње го-

вом слу ча ју, сре ћом, реч је о исто вре ме ном ис тра жи ва њу срп ске пе ва не пе сме и 

књи жев но сти, о до са да об ја вље них два де сет и че ти ри по себ них из да ња. То је под-

ра зу ме ва ло и ду бљу за пи та ност шта пред ста вља ареа „Вој во ди на ста ра”, ка ко је 

из гле да ло са деј ство по е зи је и му зи ке у вре ме ни ма ка да су се пе сме бе ле жи ле без 

пот пи са ауто ра, иако је ве о ма че сто би ла реч о пе сма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 

Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ва се Жив ко ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Бран ка 

Ра ди че ви ћа, ко је су као аде спот не тво ре ви не жи ве ле де це ни ја ма, мно ге до да нас, и 

ко је су се пре пи си ва ле по сто ти на ма ру ко пи сних пе сма ри ца, тра ју ћи у на ро ду као 

нај жи вље по ет ске тво ре ви не пр во га ре да у вре ме ни ма пре ро ман ти зма и ро ман ти-

зма. То се на ста ви ло и ка да су по чет ком 19. ве ка кре ну ли штам па ни ал ма на си, ка-

лен да ри и сва ко ја ке ма ле и ве ли ке ли ре са пе сма ма за пе ва ње. На сви ма тим пе ри-

о ди ци ма и књи га ма, глав ни знак био је ли ра. Њу на ла зи мо на на слов ним стра ни ца-

ма пр вог штам па ног пе сни ка Ге ор ги ја Ми ха ље ви ћа „го спо жи ца ма по сва шче ном”, 

на бу дим ском Ка лен да ру (1807; 1808; 1813), на Шу ми ци по са ђе ној и под ра ње ној Да-

ни лом Мла де но ви ћем дру ге го ди не Љу бо му дри ја Слу та ше љем (Бу дим, 1832), Бе о-

град ској ли ри (Бе о град, 1833), Бач кој ви ли (Но ви Сад, 1844) и На род ном ка лен да ру 

Пе тра И. Сто ја но ви ћа (Но ви Сад, 1847), Сла вјан ки Мла де жи срб ске (Бу дим, 1847). 

Срп ске пе ва не пе сме об ја вљи ва не су за јед но са на род ним лир ским пе сма ма, би ле 

су део жи ве по ет ске тра ди ци је на ро да на про сто ри ма „Вој во ди не ста ре” и при хва-

та не су као оп ште до бро ко је по ве зу је мно ге на ро де на овим про сто ри ма чи ји се ме-

лос ме шао и про жи мао о че му го во ре број не ва ри јан те тек сто ва тих пе са ма и ве о ма 

ла ко пре у зи ма ње му зич ких мо ти ва. Тај су жи вот на ро да на истом про сто ру ко ји су 

исто вре ме но би ли окре ну ти и сво јој ма ти ци и сна жно се по твр ђи ва ли као ди ја спо-

ра, чи не „Вој во ди ну ста ру” вред ним иза зо вом за ис тра жи ва ња на му зи ко ло шком 

пла ну. За то смо за хвал ни тру ду Де ја на То ми ћа на уоб ли ча ва њу књи ге Срп ске пе-

ва не пе сме Вој во ди не сша ре, у ко јој је са брао 417 пе са ма.

Ли ра као сим бо ли чан знак та да шње по е зи је, пе сни ка ко ји за вре ђу ју по пу лар-

ност пе са ма ко је се у на ро ду пе ва ју и пре но се, ни је за о би шао ни на слов ну стра ну 

пр ве књи ге Сши хо шво ре ни ја Лу ки ја на Му шиц ког об ја вље ну у Пе шти 1838, ни пор-

трет Јо ва на Сте ри је По по ви ћа са то гом на у че ња ка и књи гом у ру ци, са зна ком ли ре 

об ви је не вен цем окру ње ног пе сни ка (Вој во ђа нин, срб ско-на род ни ка лен дар Ми-

ла на Да ви да Ра ши ћа за 1858). Ка да се за ро ни у пе сма ри це 19. ве ка на ћи ће мо по до-

ста њи хо вих пе са ма ко је су се пе ва ле и као део жи ве тра ди ци је срп ске пе ва не пе-

сме Вој во ди не ста ре пре пи си ва ле де це ни ја ма. Ка да је реч о Сте ри ји на ла зи мо за-
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пи се о ње го вим пе сма ма ко је су би ле уде ше не за глас, кла вир, хор, ко је су жи ве ле 

по ње го вим дра ма ма, ве о ма по пу лар не то ком 19. ве ка и му зич ки об ра ђи ва не у ви ше 

на вра та, као до каз да су би ле жи ве, али за јед ну („Дич на зве здо, јар ко сун це”, штам-

па ну у ро ма ну Бој на Ко со ву или Ми лан То пли ца и Зо ра и да, Бу дим, 1828, стр. 219–

220) и за пис ко ји нај бо ље го во ри о пе ва њу пе са ма на ших пе сни ка као ме ри лу њи-

хо ве вред но сти: „Ова је пе сма ма ње би ла по пу лар на, ка ко се тад го во ри ло, би ла је 

уга те на”. 

Ове пе сме по ма жу Де ја ну То ми ћу и да бли же од ре ди флу ид ну ареу „Вој во ди не 

ста ре”. Он нас под се ћа на По зор ник Вој во до ви не Ср би је од 24. нов. 1849. штам пан у 

Зе му ну „Бр зо ти ском Дра Да ни ла Ме да ко ви ћа” (бр. 60) на чи јој је на слов ној стра ни 

об ја вље на на ред ба ца ра Фран ца Јо си фа Пр вог: „Аустриј ска ца ре ви на. Зва нич но” и 

у ко јем су на бро ја не обла сти ко је Вој во до ви ни Ср би ји при па да ју. До дао бих да је од 

по себ не ва жно сти би ла и на слов на стра ни ца Ме да ко ви ће вог пр вог го ди шта Го ди-

тња ка, ве ли ког ка лен да ра Вој вод сшва Ср би је за 1850. го ди ну, са гр бом Вој вод-

ства Ср би је и ше ма ти зми ма ко ји су има ли др жав нич ке пре ро га ти ве. У ка сни јим го-

ди шти ма овог ка лен да ра грб и та ко пра вље ни ше ма ти зми би ли су из о ста вље ни. 

То мић пра ти и про ме не сре ди шта тзв. „Вој во ди не ста ре”, по чев од Те ми шва ра до 

Но вог Са да, ко ји је ста сао у „Срп ску Ати ну”, у кул ту ро ло шки цен тар срп ства.

Про стор срп ске пе ва не пе сме Вој во ди не ста ре нај бо ље од ре ђу ју пре све га Срем, 

Ба нат и Бач ка, ка ко др Јо ван По по вић ве ли у пе сми из ове књи ге „Ба нат, Бач ка и сав 

Срем”. У пе сма ма се по ми њу мно ги ло ка ли те ти (Но ви Сад, Ки кин да, Беч ке рек, Вр-

шац, Те ми швар, Илок), про стор на ко јем „Фру шка го ра у Ду нав си ла зи”, оп шта окре-

ну тост „ти хом” и „пла вом” Ду на ву, „ти јој во ди лад ној” („ши рок Ду нав, ра ван Срем”; и 

„с оне стра не Ду на ва” – Шу ма ди ја и Срем та да це ло ви та ре ги ја), Ти си, Не ри. Али, 

пе сме су то ко је „ме ша ју на ро де”, љу де ово га про сто ра, раз га љу ју их док зве че там-

бу ри це, реч ју – зби ва се му зи ка про сто ра. У овој То ми ће вој пе ва ни ји, у азбуч ни ку 

пе са ма од сло ва А до сло ва Ш, бру ји азбу ка тра ја ња зву ком. Све кип ти од бе ћа ра-

ца, по ско чи ца и сва тов ца, ди ки и ди ки ца, ле пих се ка. 

Нај дра го це ни је у То ми ће вом По го во ру овој књи зи је су ин фор ма ци је о по ме ни ма 

у срп ској књи жев ној пе ри о ди ци о пе ва њу пе са ма у „Вој во ди ни ста рој”. Из на во ђе-

них ци та та го то во се мо же ре кон стру и са ти ре цеп ци ја овог ви да срп ског пе сни-

штва. По го вор оби лу је по да ци ма о ком по зи то ри ма ко ји су пе сма ма да ро ва ли ду ги 

жи вот у на ро ду, они ма ко ји су му зич ки об ра ди ли по је ди не пе сме, пе сни ци ма ко ји 

су се и на овај упе ча тљив на чин по твр ђи ва ли као на род ни пе сни ци ни шта ма ње 

вред ни од на род них пе ва ча ко ји ма је Вук по ди гао гран ди о зни спо ме ник у че ти ри 

то ма Срп ских на род них пје са ма.

Ми о драг Ма шиц ки
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1. АЈ, БЕРЕМ ГРОЖЂЕ, БИРАМ ТАМЈАНИКУ

Ај, берем грожђе, бирам тамјанику,
  Ој, Зоро, Зорице!

Ај, слађа дика него тамјаника,
  Ој, Зоро, Зорице!

Ај, волим дику, дика воли мене,
  Ој, Зоро, Зорице.

Ај, волим дику, дика за мном гине,
  Ој, Зоро, Зорице.

Ај, па се за нас цело село брине,
  Ој, Зоро, Зорице!



8

2. АЈ, ВОЛИМ ДИКУ

Ај, волим дику, дика воли мене,
Ај, али су нас раставиле жене.
  Ај, ај, ај, ај свиће зора,
  Чуј гарава моја,
  Ама, лумповат’ се мора.

Ај, устај жено, па коње на’рани,
Ај, подај сена да риђа не дрема.
  Ај, ај, ај, ај, свиће зора...

Ај, висок пенџер, а ја цура мала,
Ај, па не могу да видим бећара.
  Ај, ај, ај, ај, свиће зора...
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3. ’АЈД, Д’ ИДЕМО, ЈАГОДО . . .

’Ајд’, д’идемо, Јагодо, ’ајд’ д’идемо, Јагодице,
’Ајд’, д’идемо просити девојку,
’Ајд’, д’идемо просити девојку, хеј.

Ја је просим, Јагодо, ја је просим, Јагодице,
Ја је просим, она се поноси,
Ја је просим, она се поноси, хеј.

Овим шором, Јагодо, овим шором, Јагодице,
Овим шором више проћи нећу,
Овим шором више проћи нећу, хеј.

Овим шoром, Јагодо, овим шором, Јагодице,
Овим шором девојака нема,
Овим шором девојака нема, хеј.

Што ј’ имало, Јагодо, што ј’ имало, Јагодице,
Што ј’ имало све се разудало,
Што ј’ имало све се разудало, хеј.

Што ј’ остало, Јагодо, што ј’ остало, Јагодице,
Што ј’ остало на моду се дало,
Што ј’ остало на моду се дало, хеј.
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4. ’АЈД’ НА РОГАЉ, МОМЧЕ

’Ајд’, на рогаљ, момче,
Тамо је девојче,
Тамо је и браца Аца,
Играју се шапца-лапца,
Аој, радости.

Жарко лето прође,
Дивна јесен дође,
Сви се момци редом жене,
Моја нана не да мене,
Аој, жалости!

Моја мила мати,
Све ћу те слушати,
Само једно, једно нећу,
Да ми, мајко, бираш срећу,
Аој, жалости.
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5. АЈ, ЖЕН’ СЕ, ДИКО, ДА СЕ ЈА УДАЈЕМ

Ај, жен’ се, дико, да се ја удајем,
Ај, мене наши за тебе не даду.

Ај, немој дико за немилога поћи,
Ај, а ја нећу немило узети.

Ај, нек’ је мио ма сиромах био,
Ај, а немио макар газда био.

Ај, волим с милим туђу њиву жњети,
Ај, нег’ с немилим бео лебац јести.
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6. АЈ, ЛИЛИ, ЛИЛИ 

Ај, лили, лили паче моје мало,
Ај, кад си мало, што си залутало?

Ај, да л’ је боље тамо ил’ овамо,
Ај, да л’ је слађа вода из канала,
Ај, или наша из бистрог бунара?

Ај, свуд је киша, у Панчеву суша,
Ај, ту ми оста и срце и душа.
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7. АЈ, НЕВЕН ВЕНЕ КРАЈ ГОРЕ ЗЕЛЕНЕ

Ај, невен вене крај горе зелене,
Дика вене што не љуби мене.

Ај, ја гарава, дика моја плава,
’Оће плаво да љуби гараво.

Ај, дико моја, пола срца мога,
Тебе љубим, па више никога;

Ај, волим дику, дика воли мене,
Али су нас раставиле жене.
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8. AЈ, ПОЂОХ СКЕЛОМ ДА ПРЕБРОДИМ ТИСУ

Ај, пођох скелом да пребродим Тису,
Преко Бачке, где још други нису.
Ај, да обиђем гараво у нане,
Преко Тисе, с оне друге стране.
 Испраћа ме цура бела,
 Преко Тисе клизи скела.
 На сред Тисе пукла скела,
 Ај, смеје ми се цура бела.

Ај, гаравуша слушала по страни,
Како бела са меном дивани.
Ај, и мирна се вода таласала,
Од повика дикинијег гласа.
 Скела пукла на сред воде,
 Не знам којој да се оде?
 Води, Тисо, мене даље,
 Ај, у љубави нема шале.
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9. АЛА ВОЛЕМ ГАРАВУ

Ала волем гараву
Кад повеже мараму,
Кад повеже на по чела,
Памет ми занела.

Ала волем гараву
Кад повеже мараму,
Кад повеже на по главе,
Вара момке плаве.

Ала волем гараву
Кад повеже мараму,
А када је још из прека,
Да воле менека.
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10. АЈ, ШТО ЋУ НАНЕ БОЛУЈЕ МИ ДИКА
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Ај што ћу, нане, болује ми дика.
Ај иди, кћери, види болесника,
Ај, иди кћери види болесника.
Не смем, нане, приће бола на ме,
Не смем, нане, приће бола на ме.
Еј, кад ће прићи, а ти немој ићи,
Еј, кад ће прићи, а ти немој ићи.

Ај, овим шором цвета бела лала,
Ај, а дикиним зелени се трава.
Ја га зовем да беремо лалу,
Ја га зовем да беремо лалу,
Ај, дика мене да косимо траву,
Ај, трава мала штета да се ваља.

Ај, дико моја, и седи и ниси,
Ај, ожени се да видим чији си.
Ил’ се жени, ил’ ме се окани,
Ил’ се жени, ил’ ме се окани,
Ај, ил’ ме младу, ти у гроб са’рани,
Ај, ил’ ме младу, ти у гроб са’рани.
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11. АЛА ВОЛЕМ ДИКУ МОГ

Ала волем дику мог,
Кад ми дође под прозор,
Па ми пева: „Ружо бела,
Ал’ си ме занела“.

Дика хоће, па хоће,
Моју нану да пита,
Да ме води пре јесени,
Са мном да се жени.

Немој, дико, питати,
Нана неће пристати,
Већ ме води пре јесени,
Па се са мном жени.
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12. АЛА ВОЛЕМ, МИЛА ДУШО . . .

Ала волем, мила душо,
Ох, те дивне очи твоје,
К’о пламене да су стреле,
Раниле су срце моје.
 Еј, еј, срце моје,
 Еј, еј, срце моје.

На њином се жару сунчам,
Науживам слатко лане,
А у ноћи, кад их видим,
Чини ми се, дан ми сване.
 Еј, еј, дан ми сване,
 Еј, еј, дан ми сване.

Још када би допустила,
Да пољубим очи твоје,
Ти би чула, како силно
За то куца срце моје.
 Еј, еј, срце моје,
 Еј, еј, срце моје.
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13. АЛА ВОЛЕМ МУШКЕ ШИШКЕ МАЛЕ

Ала волем мушке шишке мале,
Ала волем мушке шишке мале,
Мушке шишке мале.

Па још кад се на око навале.
Па још кад се на око навале,
На око навале.

Оком мигне, а шишка се дигне,
Оком мигне, а шишка се дигне,
А шишка се дигне.


