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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

811.163.41´373.7
39:681.81(497.11)

DOI:10.5937/ZRFFP46-12561

ВЕСНА Н. ЂОРЂЕВИЋ1

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
БЕОГРАД

НИНА В. АКСИЋ2

ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ
БЕОГРАД

НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
У СРПСКОЈ ФОЛКЛОРНОЈ ТРАДИЦИЈИ – 

ЕТНОФРАЗЕОЛОШКИ ПОГЛЕД3

САЖЕТАК. У раду се сагледава значај и улога народних музичких инструмената у
народној традицији на основу представа ових инструмената у српској
етнографској грађи и фразеолошком фонду. Семантичком дескрипци-
јом фразеологизама, који као централну компоненту садрже музички
инструмент, биће испитано како се различити културни садржаји, ка-
рактеристични за дату националну културу, огледају у фразеолошком
фонду језика те културе. Биће представљени наведени инструменти и
дата кратка етнолошка анализа њихове улоге у народном животу, као и

1 vesna.djordjevic@isj.sanu.ac.rs
2 nina.aksic@ei.sanu.ac.rs
3 Ра: је насPао у оквиру AројекPа VEGA 1/0543/14 Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine

a slovanských jazykoch, који финансира МинисPарсPво школсPва, исPраживања и сAорPа РеAуMли-
ке Словачке, као и AројекаPа О0ис и с�ан�ар�изација савремено/ ср0ско/ језика (178021) и Ин�ер�ис-
ци0линарно ис�раживање кул�урно/ и језичко/ наслеђа Ср9ије и изра�а мул�име�ијално/ ин�ерне�
0ор�ала „Појмовник ср0ске кул�уре” (147016), које финансира МинисPарсPво AросвеPе, науке и
Pехнолошко; развоја РеAуMлике СрMије. 

Ра: је изложен у ви:у рефераPа Aо: називом „Тра:иционални музички инсPруменPи – еPно-
лошка и фразеолошка анализа”, на Трећем међунаро:ном инPер:исциAлинарном скуAу мла-
:их научника :рушPвених и хуманисPичких наука Кон�екс�и, о:ржаном 1. :ецемMра 2015. ;о-
:ине на Филозофском факулPеPу УниверзиPеPа у Новом Са:у.

Ра: је Aримљен 27. окPоMра 2016, а Aрихваћен за оMјављивање на сасPанку Ре:акције ЗMорника
о:ржаном 9. :ецемMра 2016.
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репертоар и семантички опис фразеологизама чији је централни лек-
сички елемент назив неког народног музичког инструмента.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: народни музички инструменти, семантичка анализа ’музичких’ фра-
зеологизама, етнофразеологија, етномузикологија, српски језик. 

По: наро:ним музичким инсPруменPима Aо:разумевају се
сви они музички инсPруменPи којима се наро: служи у својој
Pра:иционалној Aракси (Девић, 1974, сPр. 2). Већ крајем XIX и Aо-
чеPком XX века, наро:ни музички инсPруменPи, који су Mили из-
рађивани Aо кућама, ручно, Mивају AосPеAено замењивани занаP-
ским (Aроизво:и мајсPора у занаPским ра:ионицама), а AоPом и
фаMричким инсPруменPима (фаMричка Aроизво:ња „на велико”
и Aо шаMлону). Но и Aоре: њихове омасовљене Aроизво:ње, инс-
PруменPи иAак не ;уMе своје AрвоMиPне функције (заMавну – на
сеоским заMавама, Pоком Aразника живоPно; циклуса и чувања
сPоке, као и оMавешPајну и ма;ијску функцију), међуPим, са раз-
војем :рушPва и наро:на инсPруменPална Aракса Aролазила је
кроз различиPе еPаAе: „Музички инсPруменP је AрвоMиPно Mио
нешPо шPо Mи се мо;ло назваPи ’звучним оруђем’, јер се на њему
није свирало, већ су се Aроизво:или разни звуци и шумови, са
циљем :а се AосAеши комуникација човека са вишим силама. […]
Сле:ећа фаза развоја инсPруменPалне музике вероваPно се о:но-
си на инсPруменP као си;нално сре:сPво. ИнсPруменPи који има-
ју овакву уло;у срећу се и у нашој Aракси. […] После:ња и мо;ло
Mи се рећи најнаAре:нија фаза развоја инсPруменаPа је ка: он Aо-
сPаје музичка сAрава у Aравом смислу речи, а мело:ија и:еал ко-
јем се Pежи. У нашој наро:ној музици инсPруменPи се у;лавном
налазе у овој Aосле:њој фази, Pако :а је њихова свирка ’сPро;о на-
менска’, везана за неку конкреPну Aрилику (сва:Mу, славу, жеPву,
раMаџијање и сл.), или још чешће – за наро:ну и;ру” (Големовић,
1997, сPр. 45).

Проучавања наро:них инсPруменаPа у срAској еPномузиколо-
;ији Mила су усмерена, Aре све;а, на AрикуAљање ;рађе о наро:-
ним инсPруменPима и на сачињавање инвенPара назива за инс-
PруменPе, на исPраживања расAросPрањеносPи инсPруменаPа у
различиPим :еловима СФР Ју;ославије, заPим на оAис ;рађе инс-
PруменаPа и њихову Aо:елу, Pе на начин извођења музике. У Pом
смислу скренули Mисмо Aажњу на моно;рафију Наро�на музика
Ју/ославије, ауPора ДимиPрија Големовића (1997), као и на сле:еће
ра:ове: „Наро:ни музички инсPруменPи на Косову и МеPохији”
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(1967) Љиљане Пешић; „Гај:е – наро:ни музички инсPруменP у
Срему” (2009) Јованке Дражић; „Наро:ни музички инсPруменPи
у Војво:ини” (1979) Ернеа Кираља; „Аерофони и кор:офони инс-
PруменPи на Aо:ручју Невесиња” (1987) Бранке Ви:овић; и :ру;е,
као и на важна скриAPа Дра;ослава Девића Наро�ни музички инс-
�румен�и (1974). МеђуPим, функцији инсPруменаPа у наро:ним
оMичајима и веровањима Aосвећивано је знаPно мање научне Aа-
жње у еPномузиколошким ра:овима.

Музички инсPруменPи, као ни :омен музике уоAшPе, нису че-
сPо Mивали Aре:меP фразеолошких исPраживања.4 На овом месPу
смаPрамо корисним уAућивање на моно;рафију Музички мо�иви
у фразеоло/ији (Hudobné motívy vo frazeológii)5 (2014), која је, као :ело
међунаро:но; ауPорско; колекPива, насPала с циљем :а се, Mар
:елимично, освеPли музичка концеAPосфера у словенској фра-
зеоло;ији. У AоменуPом зMорнику (Aревасхо:но конPрасPивно
усмерених исPраживања) оMјављено је и неколико ра:ова који
размаPрају музичке моPиве (и) на маPеријалу срAско; језика:
„Intertextovosť a hybridizácia vo frazémach s hudobným motívom
v slovenčine, chorvátčine a srbčine” (ауPор Мирослав Ду:ок); „СPе-
реоPиA Aесме и сPереоPиA и;ре у словачкој и срAској фразеоло-
;ији и Aаремиоло;ији” (ауPор СPефана Пауновић Ро:ић); „’Музы-
кальные’ меPафоры в Mелорусской и серMской фразеоло;ии” (ау-
Pор СвеPлана Гољак); „Hudební motivy s numerickými komponenty
v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii” (ауPор Павел

4 УоAшPе, у науци о срAском језику није мно;о AрисPуAано :омену музике.
Појмови и Pермини у вези са музиком оMрађивани су, у;лавном уз;ре:, у
склоAу ширих Pема, а само Aоље музике осPаје оPворено за :аља језичка ис-
Pраживања. Да се музици може AрисPуAиPи из различиPих лин;висPичких
у;лова, Aоказано је у моно;рафији Музички жар/он мла�их и моло�ежный му-
зыкальный слен/. Ком0ара�ивни 0о/ле� (2012), ауPора Софије Милора:овић, у
којој се кроз инPер:исциAлинарни AрисPуA оAисује музички жар;он мла-
:их, у коме се, речима ауPорке казано, AреAлићу „музика као универзални је-
зик љу�ске �уше и жар;он као креација усмене комуникације међу мла:има”
(сPр. 28). Ов:е наAомињемо :а нам је Aроф. :р Софија Милора:овић љуMазно
усPуAила своју ;рађу сакуAљану за AоPреMе ра:а о музичким фразеоло;из-
мима у срAском и руском језику, на чему јој захваљујемо, као и на неколи-
ким корисним су;есPијама Pоком Aисања ра:а.

5 Моно;рафија Aре:сPавља Aрви резулPаP словачко; исPраживачко; AројекPа
Ме�афоричке вокално-инс�румен�алне је�инице у словачком језику и словенским
језицима (Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazy-
koch). Више о овом AројекPу, као и о фразеолошким исPраживањима у Сло-
вачкој, ви:еPи у ДоMрикова, 2015, сPр. 1–9. Приказ зMорника Hudobné motívy vo
frazeológii :аP је у Ђорђевић, 2015, сPр. 282–285.
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Крејчи) и „Frazeologizmi s komponentom zvono, bubanj i gajde
u frazeologiji srpskog jezika i njihovi ekvivalenti u slovačkom jeziku”
(ауPор Весна Ђорђевић).

У овом ра:у Mавићемо се са;ле:авањем значаја и уло;е наро:-
них музичких инсPруменаPа у наро:ној Pра:ицији на основу
Aре:сPава ових инсPруменаPа у срAској еPно;рафској ;рађи и
фразеолошком фон:у. СеманPичком :ескриAцијом фразеоло;и-
зама,6 који као ценPралну комAоненPу са:рже музички инсPру-
менP, исAиPаћемо на који се начин и у којој мери наро:не Aре:-
сPаве о инсPруменPима и функције инсPруменаPа у наро:ном
живоPу о;ле:ају у срAском фразеолошком фон:у. У ра:у Aолази-
мо о: Pеоријско; схваPања :а је у фразеоло;ији је:но; језика
о:ражена и сAецифична слика свеPа7 (Мршевић-Ра:овић, 2008) и
:а фолклорни корAус је:но; наро:а Aре:сPавља о:ређени сис-
Pем Aо;ле:а на свеP (ТолсPој, 1995).

Грађу за наше исPраживање чине фразеолошке је:инице (у :а-
љем PексPу ФЈ) чија је је:на о: комAоненаPа наро:ни музички
инсPруменP, као и еPно;рафска ;рађа која се о:носи на Pе инсPру-
менPе. У фразеолошким и оAисним речницима срAско; језика
коришћеним као извор ;рађе (Фразеолошки рјечник хрва�ско/а или
ср0ско/ језика Ј. МаPешића, Фразеолошки речник ср0ско/ језика Ђ. ОPа-
шевића, Речник ср0скохрва�ско/а књижевно/ језика МаPице срAске,
Речник ср0скохрва�ско/ књижевно/ и наро�но/ језика САНУ) заMележе-
ни су фразеоло;изми са сле:ећим наро:ним инсPруменPима као
комAоненPама: 9у9ањ, /ај�е, /усле, �и0ле, �о9ош, звоно, ро/, свирала /
�у�ук, �алам9ас и �иква.8 ЕPно;рафска ;рађа Aреузимана је из

6 У ра:у ће MиPи равноAравно уAоPреMљавани Pермини фразеоло/изам и фразео-
лошка је�иница.

7 Језичка слика све�а / с�варнос�и као својеврсно AројекPовање реално; свеPа
у језику Aроучава се у оквиру различиPих лин;висPичких :исциAлина –
еPнолин;висPике, лексиколо;ије, лин;вокулPуроло;ије, ко;ниPивне лин-
;висPике и :р. У срAској лин;висPици се овом AиPању као Aре:меPу AосеMне
сPу:ије AрисPуAило и у моно;рафији Љу:миле ПоAовић – Језичка слика
с�варнос�и. Ко/ни�ивни ас0ек� кон�рас�ивне анализе (2008), у којој је у ко-
;ниPивнолин;висPичком кључу (уз ори;инална Pеоријско-меPо:олошка
решења) анализирана ;рађа из словенских језика. Грађа размаPрана у на-
шем ра:у мо;ла Mи се корисPиPи у :аљим исPраживањима музичке концеA-
Pосфере у језичкој слици сPварносPи СрMа.

8 Лексеме ро/ (у значењу инсPруменPа), �алам9ас и �иква (у значењу инсPру-
менPа) AоPврђене су у само Aо је:ној ФЈ, и Pо као варијанPне комAоненPе: �у-
ва�и / �иса�и у је�ан ис�и �у�ук / ро/ / �икву с ким, у�ара�и у 9у9њеве и �алам-
9асе, Aа их нећемо размаPраPи у оквиру AосеMних целина. 
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Ср0ско/ е�но/рафско/ з9орника, из Вуково; Ср0ско/ рјечника из 1852.
;о:ине, као и из Вукових Пословица и за/оне�ки. Сваки инсPруменP
анализираћемо у оквиру AосеMне целине,9 с Pим :а ћемо MуMањ,
:оMош и PаламMас AосмаPраPи заје:но, како зMо; AриAа:носPи ис-
Pој врсPи инсPруменаPа Pако и зMо; Pо;а шPо Aре:сPављају вари-
јанPне комAоненPе о:;оварајућих фразеоло;изама. У оквиру сва-
ке целине Mиће :аPа краPка еPнолошка анализа уло;е о:ређено;
инсPруменPа у наро:ном живоPу, као и реAерPоар и семанPички
оAис фразеоло;изама који се о:носе на :аPи инсPруменP.

Ја ухва�их за 0р�ено, а 0р�ено за �рвено, а �рвено за /воз�ено, а
/воз�ено за мје�ено

(о:;онеPка: ’звоно’)

Звоно је и:иофони инсPруменP, који се сасPоји о: MаPића и ме-
Pално;, најчешће Mакарно; оклоAа. Звук се :оMија Pако шPо MаPић
у:ари о оклоA, а виMрирањем оклоAа шире се звучни Pаласи. Др-
вена варијанPа звона је кле0ало, које се корисPи најчешће као за-
мена звона у Mо;ослужMеној Aракси Pоком о:ређених Aразника.10

Че/р�аљка Aре:сPавља :ечји наро:ни инсPруменP, али се у о:ре-
ђеним наро:ним оMре:има уAоPреMљава као механизована ва-
ријанPа клеAала (Девић, 1974, сPр. 50).

Према РСАНУ, звоно је: ’наAрава о: меPала, оMично куAасPо;
оMлика, која у:арањем клаPна, језичка или :ру;их сасPавних :е-
лова о:аје звук, звони’. РСАНУ као је:ну семанPичку реализацију
лексеме звоно Mележи и: ’звоњење, звоњава; знак, оMавешPење за
нешPо :аPо звоњењем’. УAраво је звук звона, о:носно знак који се
:аје звоњењем моPивисао фразеолошке је:инице са комAонен-
Pом звоно.

Наиме, звоно је AрвенсPвено си;нални инсPруменP – у Aро-
шлосPи су се AуPем звоњења окуAљали и Aризивали љу:и (о
чему све:очи и наро:на за;онеPка Црн 9ика све село свика, с о:;о-
неPком ’звоно црквено’), о;лашавали Aразници, весели или жа-
лосни :о;ађаји, :оMа :ана иP:., Pе :авала уAозорења на времен-
ску неAо;о:у, :олазак неAријаPеља и :р. (ДоMрикова, 2013,
сPр. 172–173). Звоном се о;лашава и смрP11 – „ако је смрP насPуAи-

9 Целине су насловљаване наро:ном за;онеPком или изреком која се о:носи
на инсPруменP који ће у :аPом о:ељку ра:а MиPи анализиран. 

10 У време Pурске окуAације клеAала су замењивала звона у срAским манасPи-
рима и црквама, јер су Турци звона заMранили, ски:али их и AреPаAали (Гој-
ковић, 1985, сPр. 125).
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ла за :ана, он:а се‚ о;лашује кукањем (нарицањем). Ако самрP-
ник умре Aреко ноћи, он:а се ње;ова смрP о;лашава на исPи на-
чин рано изјуPра. […] Та:а је:ан о: рођака Aокојникових о:е Aа-
рохијалној цркви за ’о;лас’, Pј. :а јави свешPенику Aокојникову
смрP и :а ;а Aозове на сахрану. Црквењак о;лашава Aокојникову
смрP луAањем звона” (ПеPровић, 1948, сPр. 287). Такво звоно на-
зива се мр�вачко / 0о/ре9но / 0осмр�но / уко0но звоно. Наве:ена
уло;а звона, о:носно звоњења, заMележена је у изразима: звони�и
нао0ако, звони�и у је�ну с�рану, о�звони�и / 0овући кому 0осмр�но
звоно / 0осмр�на звона, Pе у звони кому звоно и о�звонило му је, који-
ма се означава ’свршеPак или AроAасP нече;а / неко;а’.

У фразеоло;измима: �а�и / изне�и / износи�и ш�о на велико зво-
но / на велика звона, веша�и / о9еси�и на (о) велико звоно и у�ара�и /
(за)звони�и у велика звона / на сва звона акPивирано је значење ком-
AоненPи у сва / велика (звона), Pе је значење ФЈ ’(у)чиниPи јавним,
сувише раз;ласиPи, раз;лашаваPи’12 – „у:арање у велика звона или
у сва звона у свесPи Aризива слику снажне звоњаве која се :алеко
шири (Ђорђевић, 2014, сPр. 54)”. КомAоненPа у сва звона развила је
самосPално значење ’сувише ;ласно, јако’, сPо;а се среће и у изра-
зу (за)хрка�и у сва звона и сл.

У нашој наро:ној Pра:ицији значајна је и изузеPно засPуAљена
уAоPреMа звона у риPуално-ма;ијске сврхе: звоно се корисPи као
сре:сPво за зашPиPу о: нечисPих сила (Pерање злих :ухова и :е-
мона, сAречавање и излечење MолесPи), Pе у свечаним (сва:Mени
оMичаји) и жалним Aриликама (у оMичајима који се Pичу кулPа
мрPвих) (в. Аксић, 2014, сPр. 158–162). Тако се звоно, на Aример,
уAоPреMљава у оMре:у за Јеремијин:ан (Pерање змија) – „Јереми-
је, Pј. :евојке, Aолазе Aре: Aоноћ Aо селу, Aа оMилазе с лева на :е-
сно Aо Pри AуPа око сваке куће, луAају у звона и Aевају: ’Јеремије
у Aоље, Mеж’Pе змије у море…’. ЗаPим улазе у кућу, Mу:е :омаћицу
и њену чеља: звоњењем” (Ер:ељановић, 1948, сPр. 245); у о:Mра-
ни о: ;ра:оносних оMлака – „СмаPрало се :а у Pерању оMлака
мо;у Aомоћи црквено звоно и чак звук PруMе, силна Mука, а Pакође
и ваPра среPењске свеће” (СМ, 2001, О9лаци) и :р.

11 РСАНУ Mележи и лексему звоноо/лашење (са квалификаPором зас�арело) у
значењу: ’звоњење звона у цркви којим се о;лашава :а је неко умро, Aо;реM-
но о;лашење’. 

12 У срAском језику се у значењу ’раз;ласиPи, раз;лашаваPи’ уAоPреMљавају и
фразеоло;изми: у�ари�и у 9у9ањ, у�ари�и (�ајну) на �о9ош, у�ари�и / у�ара�и
у 9у9њеве и �алам9асе, чије су комAоненPе, Pакође, музички инсPруменPи.
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ЗаMележена је и уAоPреMа звона у оMре:у који се врши како Mи
:еPе Aро;оворило – „Које :еPе не Aро;овори на време, ваља ;а за-
AојиPи во:ом из клеAеPуше (ме:енице)”13 (Милићевић, 1894,
сPр. 196). Можемо AреPAосPавиPи :а је овај оMре: моPивисан
сличношћу (Aо Aоложају и функцији) језика као ;оворно; ор;ана
и MаPића, као својеврсно; језика звона (уA. назив за MаPић у рус-
ком – язык колокола). ПоPвр:у за ово схваPање налазимо и у изра-
зу /овори као чекало,14 моPивисаном веровањем :а „ка: :ијеPе не
може о:мах (на вријеме) :а Aро;овори, он:а жене замијесе кола-
чић чекалом, Aа му :а:у, Pе изје:е, :а Mи Aочело онако Mрзо ;ово-
риPи као шPо чекало о:скаче о: камена и звечи” (Караџић, 1852,
чекало). Такође, у срAском се језику за човека који мно;о ;овори,
MрMља каже :а је кле0ало, че/р�аљка, кле0е�уша, звонцало и сл. По-
крајински израз није звоно не/о оно, у значењу ’није важно шPа се
;овори не;о шPа јесP у сPварносPи’, ;:е је лексема звоно уAоPре-
Mљена :а означи ’оно шPо се ;овори’, моPивисан је си;налном
функцијом звоњаве, о:носно мо;ућношћу :а се звуком звона, као
и ;оворењем, Aренесе Aорука (Ђорђевић, 2014, сPр. 54). У Aомену-
Pом изразу лексема звоно уAоPреMљена је у фи;ураPивном значе-
њу ’казивање, изла;ање’ (РСАНУ Mележи Aример: Ми ње/ово звоно
чусмо… 0а са� �а чујемо и �воје Врч. 2, 33).

У наро:ној Pра:ицији СрMа и :ру;их словенских наро:а звоно
заузима значајно месPо: звоно и ње;ов звук (звоњава) Aре:сPа-
вљају кулPурне симMоле Pра:иционалне словенске слике свеPа
(А;аAкина, 1999, сPр. 270).15 Осим у риPуално-ма;ијским оMре:и-
ма и као си;нално сре:сPво, звоно се уAоPреMљава и у сакралне
или рели;ијске сврхе (уAоPреMа звона у Mо;ослужMеној Aракси) и

13 Према РСАНУ, кле0е�уша је: ’меPално звоно које се оMично веша овну, ;ове-
:у, коњу Aо: враPом’. Наро:на Aословица Не ваља своје звоно на �уђе/ овна ве-
за�и, у значењу ’своје име или своју славу не ваља :ру;оме :аваPи’, све:очи
о сPочарском начину живоPа и о:носи се на оMичај :а се овну, Aре:во:нику
сPа:а, звоно качи око враPа ра:и AреAознавања сPа:а, лакше; Aроналажења
из;уMљено; сPа:а и сл. 

14 У Вуковом Рјечнику чекало је: ’1) врсPа звечке, 2) (у Хрв.) оMјешена :аска, у коју
се у:ара, као у клеAало, н. A. :а се куAе сол:аPи на какво мјесPо’. 

15 УA. конPрасPивну анализу словачких и Mу;арских фразеоло;изама с комAо-
ненPом звоно у ДоMрикова 2013, Pе словачких и хрваPских фразеоло;изама с
исPом комAоненPом у СвиPкова 2014, а срAских и словачких у Ђорђевић
2014. Сва Pри наве:ена ра:а о:ликује еPнофразеолошки AрисPуA којим се
освеPљава уло;а звона у словенској слици свеPа, али и Aоказује сAецифич-
носP Aоје:иначних кулPура и језика.
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у умеPничке (уAоPреMа звона као музичко; инсPруменPа у разли-
чиPим врсPама класичне музике). 

Шу�о јуне кроз /ору /у�и 

(о:;онеPка: ’MуMањ’)

БуMањ сAа:а у најсPарије и најрасAросPрањеније музичке ин-
сPруменPе. То је мемMранофони музички инсPруменP који има
оMо: о: „луMа лако; оMично лиAово; :рвеPа, и Aо је:ну разаAеPу
кожу са оMе сPране” (Ер:ељановић, 1948, сPр. 368). БуMањ Aре:сPа-
вља хиAероним за оне инсPруменPе ко: којих Aо:аAеPа мемMра-
на о: коже (или AаAира) PреAери у:арањем (Девић, 1974, сPр. 3).
ДоMош, за разлику о: MуMња, има само са ;орње сPране разаAеPу
кожу и Aо њему се у:ара са :ве Aалице, а најчешће се носи окачен
око враPа. ТаламMас (Pур. врсPа мало; сPаринско; MуMња) најче-
шће је са ;линеном куPијом, на чијој је ;орњој сPрани Aо:аAеPа
кожа о коју се у:ара.

Према :ефиницији РСАНУ, 9у9ањ је: ’музички инсPруменP у
оMлику шуAље; ваљка већих размера, Aреко чијих је основа раза-
AеPа кожа Aо којој се у:ара’. Такође, као је:но о: Aо:значења лек-
семе 9у9ањ јавља се ’:оMош’ (1M). ИсPи извор за лексему �о9ош,
осим основно; Aре:меPно; значења, Mележи и ’звук Aроизве:ен
на Pој наAрави, знак који се њом :аје’. ПознаPо је :а је MуMањ слу-
жио за јавно о;лашавање Aо селима Славоније, Срема и Бачке, а
:а ;а је касније заменио :оMош (Гојковић, 1989, сPр. 45). Функција
о;лашавања MуMњањем заMележена је у фразеоло;измима у који-
ма се MуMањ и :оMош уAоPреMљавају као варијанPне комAоненPе:
у�ари�и у 9у9ањ, у�ари�и (�ајну) на �о9ош, �оћи / �ос0е�и / изне�и
на 9у9ањ у значењу ’раз;ласиPи’. РСАНУ Mележи и је:но фи;ура-
Pивно значење лексеме 9у9ањ: ’јавна, оMично Aрину:на Aро:аја,
:ражMа’: У њих (је) не0рес�ана 9ор9а, како �а се о�му 9у9њу (Ђал. 3,
78), које је вероваPно моPивисано уAоPреMом MуMња и :оMоша
Aриликом о:вијања лициPација (Гојковић, 1989, сPр. 73). Наве:е-
но значење акPуализовано је у фразеоло;измима: о�ићи / 0ро�а-
�и / 9аци�и на / 0о� 9у9ањ / �о9ош (у значењу ’MиPи Aро:ан на јав-
ној :ражMи’) и �оћи ће му �о9ош 0ре� кућу, залу0аће му �о9ош 0ре� ку-
ћом (у значењу ’Aреза:ужен је, Aро:аће му се имање на јавној
:ражMи’) (в. Ђорђевић, 2014, сPр. 55–56). За о;лашавање (саоAшPа-
вање наре:Mи и новосPи) корисPио се и PаламMас, о чему све:оче
фразеоло;изми (о9јави�и) 9ез �алам9аса у значењу ’Mез велико;
;овора, Mез рекламе’ и у�ари�и у 9у9њеве и �алам9асе, у значењу
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’раз;ласиPи’, као и наро:на Aословица: Изио 0ас �алам9ас, рђава
час� а /олем /лас, Pе оAис ово; инсPруменPа у Вуковом Рјечнику из
1852. ;о:ине – „PаламMас је о: Pуча као мали чанак, Aа се Aо:аAне
кожом и у Турско;а чауша на војсци виси о ункашу, Pе у:ара Aо
њему :еMелијем каишем ка: војска ваља :а се сAрема, а и ка: Aу-
Pује” (Караџић, 1852, �алам9ас).

БуMањ и :оMош свирали су се у AрошлосPи Aриликом различи-
Pих славља, а чесPо су се корисPили уз неки :ру;и инсPруменP (уз
свирале и :р.), шPо AоPкреAљује сле:ећи циPаP из ;рађе: „ЛуAа-
њем у MуMањ :авао се PакP свирањем у свиралу. Данас се не уAо-
PреMљава, а Ци;ани свирачи уAоPреMљавају ;а уз свирање на ’ће-
манима’ о моMама и на сва:Mама” (Ер:ељановић, 1948, сPр. 368).
У исPе сврхе уAоPреMљавао се и PуAан (синоними су PаAан и ;оч),
који Aре:сPавља велики MуMањ са оMе сPране Aо:аAеP кожом у
коју се у:ара – чуканом, с је:не сPране, а AруPићем, с :ру;е.16

БуMањ се у риPуално-ма;ијске сврхе, као самосPални инсPру-
менP (не уз ;ај:е), корисPио, су:ећи Aрема коришћеној еPно;раф-
ској ;рађи, само у оMре:у расPеривања ;ра:оносних оMлака: „сем
Pо;а Aуцају у оMлак из Aушке и AишPоља, луAају у PеAсије, раони-
ке, MуMњеве и решеPа” (Ђорђевић, 1914, сPр. 393). 

На чуку чури, на 9уку 9ури, јере се �ере, на ку0 се з9ере

(о:;онеPка: ’;ај:е’)

Свирале с мехом (/ај�е, �у�е, мешнице) Aре:сPављају сPари инсPру-
менP азијско; Aорекла. У наро:у се, како се сазнаје из ;рађе, Aо:
;ај:ама смаPрају сложене :војнице: „Оне су сасPављене у;лав-
ном о: мешине (1), :војница (2), Pј. :војних ;ласника и Aр:ака
или звучника (3). За мешину се узима неAо:ерана јарећа кожа”
(Ер:ељановић, 1948, сPр. 368).17 Према РСАНУ, /ај�е су: ’наро:ни
музички :увачки инсPруменP сасPављен о: мешине и свирале’.

У СрMији и на AросPору Балкана ;ај:е су Aре:сPављале, Aре све-
;а, чоMански инсPруменP, али су се касније (Aо;оPово крајем XIX
и AочеPком XX века) чешће среPале као :ео сPаре сва:Mене музи-
ке (уз PаAан, на Aример). Биле су сасPавни :ео различиPих :е-
шавања: сва:Mи – „Ка: је кумица нашла, :а је Mило онако како

16 У ;рађи је заMележена је:на за;онеPка чија је о:;онеPка ’PуAан’: Сур ме�ве�
на0ољу врска. 

17 ПосPоји неколико PиAова ;ај:и: маке:онске и влашке ;ај:е, које су :во;лас-
не, сврљишке и MанаPске ;ај:е, које су Pро;ласне, и :у:е у Славонији, које су
чеPворо;ласне.
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PреMа, она се закиPи и весела и насмејана излази и оMјави жена-
ма, а ;ај:е и PуAан о:мах Aочну :а о:јекују” (Ер:ељановић, 1910,
сPр. 231–232); се:ељки/Aосела – „Почињу оAеP Aесме и ’AриAоја-
вања’. Момци ника:а нису Mез :у:ука (свирале), а чешће неки
носи ;ај:е. Ка: :евојке AресPану с Aевањем, он:а се чује Pиха ари-
ја свирале или Aочну ;ај:е :а изво:е своје меланхоличне арије”
(Ер:ељановић, 1910, сPр. 402); Aроси:Mи – „У мно;им месPима и
;ај:ар и PуAанџија AраPе целу ову Aоворку о: цркве :о :евојчине
куће, ;:е ће сви, Aа и мла:ожења, :а ручају” (Ер:ељановић, 1910,
сPр. 200); различиPих окуAљања – „У Mрање ја;о:а и Mоровница
(’Mоровинке’) ишла је омла:ина, мушка и женска, у AраPњи каква
свирача који је свирао у ;ај:е или фрулу” (Ра:овановић, 1955,
сPр. 9); моMâ, окумљивања и :р.

Гај:е су се носиле и у Mој, шPо Aоказује Aример из Дру;о; срA-
ско; усPанка: „После какво; Mоја на ЉуMићу усPаши су се уми-
вали, чисPили и Aунили оружје, неки су завијали ране, а ;ај:аш је
крAио исцеAану мешину на ;ај:ама” (Ер:ељановић, 1948,
сPр. 445); ;:е су мо;ле служиPи као си;нално сре:сPво (за о;лаша-
вање AочеPка Mоја, на Aример), али и за Aо:изање морала.

Према наро:ним веровањима, ;ај:е је сPворио сам ђаво: „сPво-
рио је: вука, козу, куAину, ;ај:е…” (Ђорђевић и Чајкановић, 1925,
сPр. 401). В. Ра:исављевић (2011, сPр. 72), Pакође, Aримећује :а 

„оваква Aре:сPава ;ај:и, као незаоMилазно; моPива у AриAове-
:ањима о ђаволу, може MиPи Aосле:ица асоцијације ценPрално;
:ела ;ај:и, Pј. мешине, чесPо израђене о: козје коже, са самом Pом
живоPињом која је је:ан о: оMлика у којем се, Aрема наро:ном ве-
ровању, јавља ђаво”. 

Током некршPених :ана – коле:ара, ;ај:е су нео:војиви :ео оMре-
:а. Током ово; оMре:а коле:ари су маскирани у „момка” (мла:о-
жењу), „мла:у невесPу”, „:е:е” и :р., а коњово:ац и ;ај:аџија не-
мају маске: „ПошPо о:и;рају Aо је:но коло уз AраPњу ;ај:и, :ају
им се Aрилози” (Ра:овановић, 1955, сPр. 94). Је:ан о: омиљених
инсPруменаPа вила, верује се, јесу уAраво ;ај:е, Aа Pако у РPков-
цима, у Славонији, 

„у вилинском колу се чује како ;ај:аш свира, осоMиPо како ро: о:
ње;ова ;ај:а само каже: Дума! :ума! А оне Aо:викују: Их! Их! СуPра-
:ан се само Aознаје ’виловско и;ралишPе’, осоMиPо на још неAоко-
шеној лива:и. У сре:ини и;ралишPа је ’уPаAкано месPо :и је сPајао
;ај:аш’” (Ра:овановић, 1953, сPр. 113).
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ПрикуAљене фразеолошке је:инице с комAоненPом /ај�е моPи-
висане су сAецифичним из;ле:ом и звуком ;ај:и (Ђорђевић,
2014, сPр. 56–57). Сложени сасPав ;ај:и, који захPева у:ешавање
Aре свирања, моPивисао је фразеоло;изам о� ка0е /ај�е 0рави�и –
’ра:иPи немо;уће, ра:иPи узалу:ан Aосао’, као и 0ијан као /ај�е  –
’сасвим Aијан’, ;:е је у унуPрашњој сPрукPури слика несAакова-
них ;ај:и која се може :овесPи у везу са Aонашањем у сPању Aи-
јансPва (лоша коор:инација у:ова / AокреPа, оPку: и каракPерис-
Pичан хо:: PеPурање, AосрPање). Фразеоло;изам у�арен /ај�ама
уAоPреMљава се у значењу ’луцкасP, неуравноPежен’, а PрAни
Aри:ев у�арен и самосPално уAоPреMљен носи значење ’мало лу:,
луцкасP, луцнуP, ћакнуP’. Гла;ол у�ари�и сAа:а у ;руAу ;ла;ола
којима се означава сPварање / Aроизво:ња звука о;лашавањем
музичко; инсPруменPа и о;лашавањем ваPрено; оружја (Aрема
РМС, у�ари�и има значења: 14. а. ’:о:иром, AриPиском или у:а-
ром AроизвесPи звук на каквом инсPруменPу, на каквој наAрави;
засвираPи, о:свираPи’ и 14. в. ’о;ласиPи нешPо звоњењем, Aрас-
ком, Aуцањем иP:., о:звониPи, изMиPи, ;рунуPи, Aући’) и за Pакве
;ла;оле каракPерисPично је :а се из основно; значења из:вајају
комAоненPе јак, �у0 и сл. које меPафоризацијом мо;у :аPи секун-
:арно значење ’;луA’ (в. Мршевић-Ра:овић, 1987, сPр. 103–104).
Такође, лексеме којима се означава :увачки инсPруменP са:рже
семанPичку комAоненPу шу0аљ, 0разан и сл., на основу које се
може развиPи секун:арно меPафоричко значење ’;луA’ (Мрше-
вић-Ра:овић, 1987, сPр. 104). МеђуPим, ;ла;ол у�ари�и речници
не :ово:е у везу са значењем ’;луA’, а у Pом значењу нема AоPвр-
:а ни за именицу /ај�е. Такође, речничке :ефиниције за ;ла;ол
у�ари�и не Mележе ни семанPичку комAоненPу ’лу:’. ПосPавља се
AиPање како се лексема /ај�е :ово:и у везу са значењем ’лу:’.
ПреPAосPављамо :а је на Pо уPицао ;ореAоменуPи Aоре:Mени
фразеоло;изам 0ијан као /ај�е. Наиме, ;ла;ол у�ари�и у изразу
у�арила /а ве�рица / чу�ура / шљивова /рана и сл. у /лаву има значе-
ње ’оAиPи се, наAиPи се’, Pе је намесPо наве:ених варијанPних
комAоненPи мо;ла :а :ође и лексема /ај�е, која се Aреко Aоре:Mе-
но; фразеоло;изма :ово:и у везу са значењем ’Aијан’. СPање у
AијансPву јесPе сPање неуравноPеженосPи, ненормалносPи, сPо;а
семанPичка комAоненPа ’Aијан’ може алPернираPи с комAонен-
Pом ’лу:’. Такође, заMележен је фразеоло;изам у�еси�и лу�е кара-
9љице18, у значењу ’леAо се AровесPи, уживаPи’ (РСАНУ наво:и

18 Према РСАНУ, караMљице су: 1) врсPа AасPирске свирале и 2) ;ај:е.
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сле:ећи Aример: Кљукају /рожђе! Лу�е кара9љице �а у�есимо за ову
ноћ! НасP. I, 93).

Фразеоло;изам у�еси�и / уј�уриса(ва)�и / сложи�и /ај�е, који се
уAоPреMљава у значењу ’сложиPи се, :о;овориPи се с ким’, сино-
ниман је са ФЈ �ува�и у ис�и �у�ук / ро/ / �икву с ким, чије су ком-
AоненPе, Pакође, музички инсPруменPи (Мршевић-Ра:овић,
1987, сPр. 106).

Ономе ко Aоре:и :ве различиPе сPвари Aо:ру;љиво се ;овори
налик /ај�е на музику, шPо значи ’ни налик, није ни AринеPи’. Раз-
ло; зMо; које; се звук ;ај:и не :оживљава као AријаPан (као музи-
ка), AреPAосPављамо, о:носи се на сиPуацију ка:а ;ај:е нису :о-
Mро Aо:ешене – ДоMрикова (2010, сPр. 116), наиме, заAажа :а ;ај:е
није је:носPавно склоAиPи и Aо:есиPи, у ком случају овај инс-
PруменP исAушPа звук налик јечању или кукању.19 О Pоме ;овори
и сле:ећи заAис: „За свирање сваки ;ај:аш у:ешава Pонове на
својим ;ај:ама. ПошPо ;ај:аш на:ује мешину, он:а AусPи Pанак
;лас :а AишPи, Aа Aо њему о:ређује висину осPалим ;ласницима.
Ако ;ласник заAишPи ’:ирли, :ир-ли’, он:а Pо значи :а ;ај:е нису
:оMро у:ешене” (Ер:ељановић, 1948, сPр. 415).

СликовиPосP за;онеPке Мр�ва јарчина 0реко све/а села /лас 0уш�а
(о:;онеPка: ’;ај:е’) у вези је са маPеријалом о: које; су наAравље-
не ;ај:е – Pело инсPруменPа сачињено је о: ушPављене живоPињ-
ске коже, шPо асоцира на живо Mиће: „Кожа као најви:љивији :ео
живо; Mића јесPе и ње;ов најMољи реAрезенP, Pе сPо;а кожа која
нешPо ра:и – Aроизво:и звуке, заAраво асоцира на Aоновно ожи-
вљавање Pо; исPо; Mића” (Ра:исављевић, 2011, сPр. 65).

Дрвен �р9ух, кожна леђа, �лакама /овори

(о:;онеPка: ’;усле’)

Гусле су кор:офони, Pј. жичани, ;у:ачки наро:ни инсPруменP,
сасPављен о: ;лаве, враPа, варјаче, коже, клина, сPруне, коMили-

19 У словачком језику заMележени су фразеоло;изми с комAоненPом /ај�е чије
је значење у вези с Aлакањем: naťahovať gajdy (’AлакаPи’), spustiť gajdy (’заAла-
каPи’), idú mu nakrivo gajdy (’Aлаче му се’), všakovak mu dudy hrali (’Aлакао је’)
(ДоMрикова, 2010, сPр. 115–116). Звук ;ај:и :оживљава се као Aлач и у Mу;ар-
ском фразеоло;изму на�увам (на�уя) /ай�а�а, у значењу ’веома, ;ласно Aла-
каPи’. У исPочнословенским језицима заMележени су фразеоло;изми тягну-
ти волинку (укр.) и тянуть волынку (рус.), у значењу ’о:у;овлачиPи, развла-
чиPи’, моPивисани Pакође сAецифичним звуком ;ај:и. У исPом значењу
уAоPреMљавају се и ;ла;оли волини�и (укр.) и волыни�ь (рус.), :ок се у срA-
ском језику, у значењу ’оPезаPи’, уAоPреMљава ;ла;ол /усла�и. 
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це, :у;меPа и ;у:ала, којим се Aревлачи Aреко сPруне и Pако се
:оMија Pон. ПосPоје Pри PиAа ;усала – срAски, Mосански и црно;ор-
ски PиA, а разликују се Aо оMлику, звуку и начину на који се сви-
ра.20 Према РСАНУ, /усле су: ’наро:ни ;у:ачки инсPруменP, оMич-
но о: јаворова :рвеPа, са је:ном сPруном (сасPављеном о: више
:лака из коњско; реAа), уз који се Aевају јуначке наро:не Aесме’. 

На AросPор Балкана ;усле су :ошле из заAа:не и ценPралне
Азије, а све:очансPва о Aевању уз ;усле јављају се још у сре:њем
веку. Према Aо:ацима које Aружа Појмовник ср0ске кул�уре (ПСК,
/усле), у X веку AосPоји Aомен ;усала и „Mесовске Aесме” AросPо;
наро:а, а араAски AуPници Mележе :а су Словени у Pо :оMа уAо-
PреMљавали ;усле. Назив /усле јавља се ко: СрMа, ХрваPа и Бу;а-
ра,21 а у СрMији је овај инсPруменP најAрисуPнији на њеном еAс-
ком Aо:ручју – у СPаром Колашину, НовоAазарском Санџаку, на
Косову и МеPохији, као и у Црној Гори, Босни и Далмацији. Након
Дру;о; свеPско; раPа, ;усле су AрисуPне и у Војво:ини, ;:е су их
:онели насељени Црно;орци. Да је Aевање уз ;усле живело у
мно;им нашим крајевима, AоPврђују и речи Вука Караџића: „ју-
начке се Aјесме :анас највише и најживље Aјевају Aо Босни и Ер-
це;овини и Aо Црној Гори и Aо јужним Mр:овиPим крајевима Ср-
Mије. По Pим мјесPима и :анашњи :ан ;оPово у свакој кући имају
Aо је:не ;усле, а Aо је:не осоMиPо на сPану ко: чоMана; и Pешко је
наћи чоMана :а не зна ;у:јеPи а мло;е и жене и :јевојке зна:у”
(Не:ић, 1969, сPр. 529). У неким срAским сре:инама ;усле су има-
ле сPро;о о:ређено месPо у кући и сPаPус свеPо; Aре:меPа. Вођен
значајем ;усала у СрMији, Ње;ош је заAисао: Ђе се /усле у кућу не
чују, �у је мр�ва и кућа и љу�и.

Гусле су се свирале у различиPим Aриликама: „Гуслари Aевају
уз ;усле у јесен и зими о већим Aразницима (славама и о Бо-
жићу), сва:Mама, кршPењу и на се:ељкама” (Ер:ељановић, 1948,
сPр. 364); (о слави): „Моле се Бо;у Aре вечере, а у AочеPку вечере
неко о: сPаријих љу:и :ржи з:равицу и наAија за срећу :ома,
иP:. Та:а се оMично :ово:и ’;услач’ (;услар), :а Aева и ;у:и уз ;у-
сле” (Ер:ељановић, 1951, сPр. 151).

Гуслањем се, Aреко из;оворено; PексPа извођача, слушаоцима
казују сPварни и измишљени :о;ађаји: 

20 ДеPаљније о ;рађи ;усала ви:еPи у Девић 1974.
21 У исPочнословенском фолклору се назив исPо; Aорекла – /усли о:носи на

циPру. 
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„Ка:а се окуAе најAрије се :онесу ;усле. […] Ка: већ о:ре:е, ко ће
;услаPи, или Mоље рећи наPјерају ;услача, он:а све ушуPи, а ;услач
у:еси ;усле, Aа Aјева јунаке о: Косова и Aрије Косова, како му већ
Aјесма :оноси” (Ђорђевић, 1907, сPр. 91).22 

ОPу: се као је:но о: значења лексеме /усле у РМС наво:и и ’чу:о,
нешPо за Aричу’, шPо илусPрује Aример: Ка� су�ра�ан, мој 9ра�е,
�а ви�иш /усала! Вес. (РМС, 601). Наиме, Aоре: значења ’неоMична и
фанPасPична Aојава’, је:на о: семанPичких реализација лексеме
чу�о јесPе и: ’велики Aо:ви;, Aо:ухваP који изненађује величи-
ном’, шPо Aоказује :а је у изразима �а ви�иш /усала (’:а ви:иш
чу:а, ја:а, :а ви:иш шPа се :есило’), ви�ећеш ње/ових /усала (’рђаво
ће се он AровесPи, ви:ећеш шPа ће с њим MиPи’), чу�не /усле о њему
/у�е (’чу:ни се ;ласови о њему Aреносе’), механизмом меPоними-
је, назив за инсPруменP уAоPреMљен намесPо са:ржаја који се ка-
зује уз звук Pо; инсPруменPа. Гла;ол /усла�и уAоPреMљава се и у
значењу ’зановеPаPи, сPално AонављаPи, ;овориPи је:но Pе исPо;
оPезаPи’ (РМС, 601), шPо је моPивисано сAецифичним риPмом ка-
зивања наро:них Aесама, али и са:ржајем који се казује, а који
каракPеришу усPаљене формуле, сPални еAиPеPи, Aонављања и
сл. Гла;ол /у�е�и, осим Aримарно; значења ’свираPи на ;услама’,
има и значење ’смераPи, циљаPи ;овором на нешPо’: Ја 0ознајем на
ш�о ви /у�и�е. Ње;. (РМС, 592). Као је:но о: значења ;ла;ола /у�е-
�и јавља се и ’;овориPи (оMично шPо неAријаPно, неу;о:но)’, ак-
Pуализовано у изразима: ала овај (�ај) /у�и! (’Pај креше исPину у
очи’); /у�е�и ис�ину (’;овориPи AошPено, исPиниPо’); ни /у�и, ни /у-
�ало ва�и! (’немој ;овориPи, ћуPи, шуPи; не Aочињи’) (РМС, 592).
Фразеоло;изам у�ара�и / у�ари�и / /у�и�и / за/у�и�и у �ру/е /усле
(’Aоћи :ру;им Aравцем, AуPем, AочеPи се :ру;ачије о:носиPи /
AонашаPи Aрема чему’) синониман је са изразима у�ари�и / у�а-
ра�и у �ру/е жице, у�ара�и у �ру/е / �рукчије �и0ле.

Поре: наве:ено;, AосPоји и Aомен ;усала у ма;ијском конPекс-
Pу – смаPрало се :а виле изузеPно „воле ;усле и :а милују и усре-

22 О ;усларској Aракси као комуникацијском :о;ађају Д. Лајић Михајловић Mе-
лежи сле:еће: „У Pра:ицијском :рушPву, комуникациони чин је раз;рани-
чаван си;налима који су AриAа:али нормаPивима ове врсPе инPеракције:
најчешће је AуMлика назначавала ;ранице комуникационо; :о;ађаја, а си;-
нале AочеPка и краја, ’рамове’ чинова, AосPављали су ;услари. ПочеPни им-
Aулс Mивао је најчешће Aре:ло; неко; о: ауPориPарнијих чланова ау:иPо-
ријума, Aозив о:ређеној осоMи међу AрисуPнима који знају ’језик’ еAике :а
се акPивира као ;услар. На Pакву се иницијаPиву реа;овало као на указано
Aоверење, часP која се AрихваPала Mез мно;о нећкања” (Лајић Михајловић,
2014, сPр. 144).
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ћују оно;а ко умије на ;усле лијеAо и мило ;у:иPи; наAроPив,
нису мо;ле :а Aо:носе ’Mајса’ ни ’кланареPа’ ” (Ра:овановић, 1953,
сPр. 63). Гусле у наро:ној Pра:ицији Aре:сPављају свеPи Aре:меP
и AриAа:ају овоме свеPу и кућном AросPору, Aа је Pако изреком У
млин /усле не ваљају исPакнуPо :а ;усле никако не AриAа:ају хPон-
ском оMјекPу какав је млин, месPу окуAљања нечисPих сила.

Засвирај и свиралу за 0ојас за�ени

Свирала је назив за све :увачке инсPруменPе ко: којих у:ува-
вањем ваз:уха у различиPе цеви (:уже или краће, цилин:ричне
или конусне, различиPе :ужине и ширине, са мањим оPворима,
руAицама различиPо расAоређеним) насPаје звук (Девић, 1974,
сPр. 4). Реч је о веома архаичном фолклорном инсPруменPу –
иако се Pешко може о:ре:иPи ка:а је Aрви AуP уAоPреMљен, може
се AреPAосPавиPи, на основу археолошких налаза, :а су љу:и још
у камено :оMа имали Pакав инсPруменP, само Aрављен о: косPију
(ПСК, фрула).

Речничка :ефиниција (РМС) Pакође уAућује на оAшPије значење
лексеме свирала: ’наро:ни :увачки инсPруменP (фрула, :у:ук, ;ај-
:е)’, о:носно :а свирала Aре:сPавља хиAероним за фрулу, :у:ук,
;ај:е и :ру;е врсPе свирала. Називи за свиралe веома су разно-
врсни, а моPивисани су чесPо ;рађом и величином инсPруменPа.
Тако се у срAским наро:ним ;оворима срећу сле:ећи називи (Aо-
чесPо само различиPи ;ласовни ликови исPе основе): фрула – флу-
ра, флуре, врула; свирала – свираљка, свирал’а, свираља, свирче, свирка,
свираљче, свирајч’е, свираика, свиралица, свијарица, свирајица, свираја,
свирало; �у�ук – �у�ујче, �у�уче; шу0ељка, 0ишћа и :р.23

Речници Mележе сле:еће ФЈ с комAоненPом свирала: �еве�а /
0осле�ња ру0а на свирали – у значењу ’врло :алек рођак; Mезначајна
осоMа, нико и нишPа’, у коме Mрој �еве� о:;овара Mроју колена (:е-
веPо колено) након које; ко: Aравославних хришћана AресPаје :а
се рачуна крвно сро:сPво (в. Мршевић-Ра:овић 1994)24; (�о је) на
вр9и свирала25 – у значењу ’Pо не вре:и нишPа, (Pо је) нешPо шPо се

23 ТреMа AоменуPи :а у свирале сAа:ају и ;ај:е и :иAле, али су оне у овом ра:у
оMрађене у AосеMним целинама, Aа их ов:е нећемо AосеMно наво:иPи.

24 Свирале, Aрема наво:има из Девић 1974, немају више о: осам руAа. Кавал,
на Aример, има се:ам руAа за Pонове са Aре:ње сPране, а са за:ње сPране
има и осму руAу коју Aриликом свирања оPвара или заPвара Aалац. Такође,
:оњи :ео цеви са:ржи и чеPири веће руAе, које се називају /ласницима. Глас-
ници се не уAоPреMљавају за Aроизвођење Pонова и не AоклаAају их AрсPи;
њихова је функција :а инсPруменP Mоље свира. 
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неће осPвариPи’, може се :овесPи у везу са фразеоло;измом ка�
на вр9и ро�и /рожђе, како Aреко комAоненPе вр9а Pако и значењ-
ски. Наиме, Дра;ана Мршевић Ра:овић (2014, сPр. 60–69) уочава
:а је на формирање фразеолошко; значења ’ника:’, чији је носи-
лац и фразеоло;изам ка� на вр9и ро�и /рожђе, уPицао кулP миPско;
Aло:но; (воћеро:но;) :рвећа, који је оMухваPао и врMу (као и све
:ру;о Mожанско :рвеће). Према миPу, Pакво :рвеће :аће Aло:
ка:а се Mожјом руком оMнови AрвоMиPни рај, а како се временом
Aојавила сумња у миPске са:ржаје, AрвоMиPно значење израза
(’:рвеће ће ро:иPи у :алекој Mу:ућносPи’) Aочело је :а означава
немо;ућ са:ржај и израз ка� на вр9и ро�и /рожђе и сл. Aрешао је у
ре: ало;ичних фразеоло;изама (Мршевић Ра:овић, 2014, сPр. 69).
ОPу:а Mи на вр9и свирала у значењу ’немо;уће осPварење, Mезвре:-
носP нече;а’ мо;ла :а Aре:сPавља ироничан израз, фразеолошки
ало;изам, у којем се намесPо рајско; воћа нашла свирала (а сви-
рале се Aраве и о: врMе), чиме је изражена аAсолуPна сумња у
миPски са:ржај.

Лексема �у�ук (Aрема РМС: ’врсPа AасPирске свирале’) јавља се
у фразеоло;изму �ува�и у ис�и �у�ук (ро/, �икву) с ким – у значењу
’сла;аPи се у мишљењу и AосPуAцима с ким’ и у фразеоло;изму
/лу0 као �у�ук. У ра:у Мршевић Ра:овић (1987, сPр. 101–106), раз-
маPран је Aоре:Mени фразеоло;изам /лу0 као �у�ук, као и су:Mина
Aозајмљенице �у�ук и сро:них лексичких Aозајмљеница у срA-
ској фразеоло;ији, Pе Aоказано :а је лексема �у�ук ушла у срAски
језик из Pурско; са значењима ’;луAак’ и ’свирала’, усPалила се у
оMа значења у лексичком сисPему срAско; језика и је:ним зна-
чењем моPивише Aоре:Mени фразеоло;изам /лу0 као �у�ук, а :ру-
;им ФЈ �ува�и у ис�и �у�ук с ким.

Фрула (Aрема РМС: ’:увачки наро:ни инсPруменP, најчешће о:
:рвеPа’, у музичкој Pра:ицији на PериPорији СрMије уAоPреMља-
вала се Aриликом извођења кола и Aесама ра:и заMаве, шPо :аPи-
ра још из сре:ње; века, ка:а су Pзв. свирци скомраси (AуPујући
заMављачи) имали за циљ :а заMаве AрисуPне (ПСК, фрула). Право-
славна црква није Aо:ржавала овај инсPруменP, ниPи је Mило о:о-
Mравања Aлесања и Aевања, Pе су се, сPо;а, :оносиле заMране сви-
рања свирале, као и свих ви:ова свеPовне заMаве, а свирале су се

25 У еPно;рафској ;рађи заMележено је :а су :еца Aравила своје свирале о:
врMе: „Ка: врMа рано с Aролећа AоPера маз;ру, :еца узимају њено :рво
с ;лаPком кором, :еMљине :ечје; AрсPа сре:њака, а :ужине 10–15 см и :аље
;а оMрађују, :ок не :ође :о Pо;а :а инсPруменP на крају из:аје AишPећи
;лас” (Ђорђевић, 1907, сPр. 207).
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(Aоре: ;усала) смаPрале сре:сPвом „ђаволске оMмане”. Фразео-
ло;изми са лексемом фрула као комAоненPом, нису AоPврђени.

ВрсPа AасPирске свирале јесу и караMље, караMице или кара-
Mљице. Лексема кара9ље, Aрема РСАНУ, уAоPреMљава се и као на-
зив за :ео на ;ај:ама: ’свирала у оMлику цеви на ;ај:ама, AреMи-
раљка’, а исPи извор Mележи :а се ;ај:е називају и караMљице.
Фразеоло;изам у�еси�и кара9ице / кара9љице, у значењу ’:о;ово-
риPи се с неким о нечему, уре:иPи нешPо у сAоразуму с неким
(оMично на шPеPу неко; :ру;о;)’ синониман је с фразеоло;измом
у�еси�и / уј�уриса(ва)�и / сложи�и /ај�е, а значењски чини сино-
нимски низ с фразеоло;измима �ува�и у ис�и �у�ук / ро/ / �икву
с ким. РСАНУ Mележи :а ФЈ у�еси�и кара9љице има и значење: ’ус-
Aешно AословаPи; леAо уре:иPи свој живоP, уживаPи’, у којем се
уAоPреMљава и израз �о9ро (му, јој и сл.) свирају кара9љице.

Свирала је као наро:ни, фолклорни инсPруменP веома расAро-
сPрањена у срAским наро:ним оMичајима и веровањима; Pако се,
на Aример, смаPра сле:еће: ка:а се засвира у ма;ичну свиралу,
чак и Aокојници усPају из ;роMа :а заи;рају; на њен звук крећу се
кола Mез заAрежне сPоке и Pа:а се окуAљају ђаволи и нечисPе
силе; ка:а чоMанин засвира у свиралу, козе заи;рају; „из језера
изиђе крилаPи човек, засвира у свиралу, шарену као највећа зми-
ја, он:а се камење и ;рање зањише”; „Цициново :еPе изишло из
:воришPа, свиралом у:арило црну мачку на MуњишPу, Aа у Pај
час AосPало хромо” (СМР, 1998, сPр. 405). У великом Mроју наро:-
них AриAове:ака и Mајки свирала Aосе:ује ма;ијска својсPва – у
Mајци „СенPин”: „Ево Pи змаја, ако не Mу:е хPјела јесPи Pи ;а AусPи,
он ће сам :оћи, и ево Pи свиралице, Aа ка: Mу:еш PреMао наше Aо-
моћи, Pи само засвирај, Aа ћемо Pи :оћи у Aомоћ” (Чајкановић,
1927, сPр. 83); у Mајци „Виловска кочија”: „ЕPо Pи кочије, а еPо Pи
свиралице, Aа ку: ;о: окренеш свиралу :а сPанеш свираPи, она
ће сPаPи” (Чајкановић, 1927, сPр. 222); у Mајци „Два MраPа” (у којој
свирала има ма;ијско Aорекло, AриAа:а оносPраном, хPонском
свеPу): „Он изва:и оно Aисамце шPо му ;а је :ао Павле, Aа му ;а
:а:е, а вра; ;а оPвори и AрочиPа, Aа узме свиралицу и свирне, ал’
еPо Pи :ође к њему чоAор вра;ова” (Чајкановић, 1927, сPр. 270); Aо-
Pом у AриAовеPкама „Мирис :о неMеса”, „Два MраPа, је:ан Aаме-
Pан а :ру;и лу:” и мно;им :ру;им. У наро:ној Aословици: Ласно
је (ђаволу) у ри�у свира�и (у кара9ље). Јер онђе �рске има �ос�а за ка-
ра9ље, којом се казује :а је неку ра:њу лако оMавиPи ка:а за Pо
AосPоје Aовољни услови, ђаво је :ове:ен у везу са ;ај:ама, уоAш-
Pе са свиралом, која је ње;ов аPриMуP. У ;рађи је заMележена и из-
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река засвирај и (свиралу) за 0ојас за�ени, која ;овори :а у свему Pре-
Mа знаPи меру и :а је AреPеривање у Mило чему, Aа и у заMави,
неAожељно.

При чувању сPоке звук свирале Aре:сPавља си;нал Aомоћу
које; се чоMани :озивају. Свирала служи и за „Pужење”, ка:а је
корисPе само мушкарци чоMани: „Мушкарац може у Aланини Pу-
жиPи кроз свиралу за својим умрлим, а на ;роMу не може чиниPи,
јер Pо AриAа:а женама. И у Aесмама се јасно казује :а се кроз сви-
ралу може као ;овориPи. Ево Aримера: Јова Ружу кроз свиралу зо-
ве: Ај:е Ружо, :а чувамо овце, ја ћу овце, а Pи ћеш ја;ањце” (Троја-
новић, 1935, сPр. 222). Такође, на Aонеким словенским AросPори-
ма свиралу су AасPири корисPили и као зашPиPу о: нечисPих
сила: 

„Да Mи расPерали нечисPу силу, ’зло’ с AуPа Aрема исAаши, A. у Мо-
равској Влашкој и у КарAаPима ;ласно су Aуцали Mичевима, звиж-
:али, звонили AраAорцима, свирали у PруMу, :у:ук и сл” (СМ, 0ас-
�ир).

У �р9ух му �увам, руком /а �авим, а 0рс�има 9ијем

(о:;онеPка: ’:иAле’)

ДиAле су аерофони музички инсPруменP са је:носPруким језич-
ком, који сAа:а у ;руAу Pзв. наро:них кларинеPа. ДиAле се сви-
рају :во;ласно и уAоPреMљавале су се AрвенсPвено као AасPирски
инсPруменP: 

„Ка: :ва :иAлаша заје:но :иAле, је:ан ће свираPи слаMије, а :ру;и
’Pера арију’ јаче […] Свирају, о:носно Aевају, увек какву љуMавну
краPку Aесмицу” (Тројановић, 1935, сPр. 222).

РСАНУ овај инсPруменP оAисује као ’наро:ни музички :увач-
ки инсPруменP са Aиском и је:ном или (чешће) :ве цеви на који-
ма је Aо AеP или шесP руAица’. У речничкој ;рађи јављају се изра-
зи са комAоненPом �и0ле и �и0ли�и, а чије је значење ’AромениPи
сPав, мишљење’: �и0ли�и �рукчије, у значењу ’;овориPи о чем на
:ру;и начин, не AрисPајаPи уз ко;а или узашPо’; окрену�и �и0ле –
’AочеPи ;овориPи суAроPно, AромениPи сPав’; (за)свира�и / �и0ли-
�и / �ува�и / у�ари�и / у�ара�и у �ру/е, �рукчије �и0ле – ’заузеPи,
заузимаPи :рукчији сPав, AромениPи, мењаPи своје мишљење’;
сл. и у у�еси�и �и0ле на свој начин – ’AочеPи ра:иPи Aо својој вољи,
Aо свом нахођењу’. По селима је :иAлење имало си;налну функ-
цију: 
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„Њима се може свирајући у сло;овима зваPи и AиPаPи као сваким
наученим ;оворним си;налом. Глас у:ара на куPле, а излази на
свирак. На куPле се Aири, зове и о:;овара” (Тројановић, 1935,
сPр. 221).

ПосPоје :ве врсPе ово; инсPруменPа – црно;орске и :алмаPин-
ске :иAле. О из;ле:у и начину на који се свира овај инсPруменP
ко: Aлемена Куча, AочеPком :ва:есPо; века, Aосве:очиће сле:е-
ћи циPаP из ;рађе: 

„ДиAле, које су скоро сву:а AознаPе, овамо се Aраве с мијехом и Mез
мијеха. И у је:не и у :ру;е се може :у;о свираPи с ’Aре:ушевањем’
као и у свирајицу. ДиAле нијесу као свирајица омиљен инсPру-
менP, јер се :иAлање смаPра ци;анском заMавом. ЗаPо овамо :иAле
уAоPреMљавају врло ријеPко, и Pо малољеPни AасPири, а само ђека:
сPарији” (Ер:ељановић, 1931, сPр. 416–417). 

За разлику о: црно;орских :иAли, које су AраPиле само чоMанске
свирке, :алмаPинске :иAле мо;ле су се сресPи и у извођењу ме-
ло:ија за Aлес.

О уAоPреMи :иAли у риPуално-ма;ијске сврхе не може се са си-
;урношћу ;овориPи, јер у коришћеној ;рађи нису Aронађени о:-
;оварајући Aримери. 

ЗАКЉУЧНЕ 
НАПОМЕНЕ

ИсPраживање за AоPреMе ово;а ра:а сAрове:ено је с циљем оPкри-
вања уло;е Pра:иционалних музичких инсPруменаPа у срAској
фолклорној Pра:ицији, и у Pе су сврхе анализирани еPно;рафска
;рађа и фразеолошки фон:. Занимала нас је и веза фолклора и
фразеоло;ије, о:носно – на који су начин и у којој мери Aре:сPаве
о инсPруменPима PрансAоноване у језик фразеоло;ије.

У нашој наро:ној Pра:ицији инсPруменPи су, осим у свечаним
Aриликама, уAоPреMљавани и за си;нализацију или :авање оMа-
вешPења, шPо је урезано у фразеоло;изме с комAоненPом 9у9ањ и
звоно. За разлику о: еPно;рафске ;рађе, фразеоло;изми који са-
:рже инсPруменP као комAоненPу не о:сликавају риPуално-ма-
;ијску функцију свирања у наро:не инсPруменPе.

СAрове:ена еPнофразеолошка анализа Aоказала је, најшире
узев, :а су у AрошлосPи инсPруменPи служили за комуникацију
са вишим силама и као си;нално сре:сPво, а како су се човек и
:рушPво развијали, Pако су инсPруменPи AосPајали искључиво
музичке сAраве са заMавно-умеPничком уло;ом.
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SUMMARY TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENTS IN SERBIAN FOLK TRADITION – 
ETNOPHRASEOLOGICAL PERSPECTIVE

The aim of this work is to give an insight in the significance and role of
native musical instruments in Serbian folk tradition based on the represen-
tation of these instruments in the Serbian ethnographic material. The focus
will also be on the semantic description of phraseological units that have
those instruments as central components, in order to show how different
cultural contents, typical for a particular native culture, are precisely
reflected in the phraseology and language fund of that culture. We will first
try to present those instruments and provide brief ethnological analysis of
their role in the folk life, followed by the whole repertoire and semantic
description of phrasemes, whose central lexical element has the name of a
folk musical instrument or some related actions. Ethnographic and phrase-
ological data related to folk instruments was taken from the Serbian
ethnographic material and dictionaries of Serbian language. The analysis
showed that in Serbian traditional culture musical instruments were used
as a signaling tools as well as for communication between people and higher
powers. 

KEY WORDS: traditional musical instruments, semantic description of “musical”
phrasemes, ethnophraseology, ethnomusicology, Serbian language.
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